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»الهالل الأحمر« يد�شن م�شروع دعم 
ال�شيادين على امتداد ال�شاحل الغربي لليمن

•• احلديدة-وام:

على  ال�صيادين  دع��م  م�صروع  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  د�صنت 
باملعدات  ت��زوي��ده��م  يت�صمن  وال���ذي  لليمن  ال��غ��رب��ي  ال�صاحل  ام��ت��داد 
اإدارية  ومكاتب  لالأ�صماك  �صوق  اإن�صاء  اإىل  اإ�صافة  ال��الزم��ة  والأدوات 
ال�صمكي وعودة  الإنتاج  ت�صهيل مناولة  التخزين بهدف  اأماكن  وتاأهيل 
منتظم  رزق  م�صدر  ت��اأم��ن  يف  للم�صاهمة  اأخ���رى  م��رة  ال�صيد  ح��رك��ة 
ل�صكان ال�صاحل الغربي الذين ت�صرروا جراء تدمري ميلي�صيات احلوثي 

للبنى التحتية.
يف  القطابا  منطقة  يف  ال�صيادين  دع��م  م�صاريع  اأول  “الهالل”  وب���داأ 
مديرية اخلوخة وذلك بح�صور �صعيد الكعبي مدير العمليات الإن�صانية 
ل��دول��ة الإم������ارات يف ال��ي��م��ن وال��دك��ت��ور احل�����ص��ن ع��ل��ي ط��اه��ر حمافظ 
احلديدة وحممد يحيى عبدال�صالم مدير عام مديرية اخلوخة وعدد 

من امل�صوؤولن اليمنين وال�صيادين.          )التفا�صيل �ص3(

متحف اللوفر اأبوظبي يعلن عن تقدميه للمرة 
الأوىل عر�ض »على طرق اجلزيرة العربية« 

•• اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي ع��ن ت��ق��دمي��ه، ول��ل��م��رة الأوىل، عر�ص  اأع��ل��ن م��ت��ح��ف ال��ل��وف��ر 
والفني  املو�صيقي  الأداء  ي�صمل  الذي  العربية(،  اجلزيرة  طرق  )على 
امل�صتوحى من معر�ص طرق التجارة يف اجلزيرة العربية: روائع اآثار 
الذي ميتد  العر�ص  ي�صهد  الع�صور«.  ال�صعودية عرب  العربية  اململكة 
اأنحاء العامل، ليبننّ  80 فناناً من خمتلف  75 دقيقة م�صاركة  على 
ال�صن،  اإىل  املغرب  من  العربية  اجلزيرة  يف  التجاري  التبادل  ط��رق 

وي�صتمر ملدة ثالث لياٍل من 8 اإىل 10 نوفمرب يف املتحف.  

حممد بن را�صد خالل ا�صتقباله رئي�ص وزراء بلغاريا  )وام(

ا�صتقبل رئي�ض وزراء بلغاريا ونائبة اأمني عام الأمم املتحدة وتفقد املعر�ض امل�صاحب ملنتدى الأمم املتحدة للبيانات 

حممد بن را�شد: �شناعة امل�شتقبل تعتمد على خطط ا�شرتاتيجية تقوم على املعرفة حممد بن زايد ورئي�ض وزراء باك�شتان 
يبحثان هاتفيا عالقات التعاون

•• اأبوظبي-وام: 

بحث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
وزراء  رئي�ص  خ��ان  عمران  ودول��ة  امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
 �� ام�ص  ات�صال هاتفي  �� خالل  ال�صديقة  الإ�صالمية  باك�صتان  جمهورية 
عدد  اإىل  اإ�صافة  تعزيزها  و�صبل  البلدين  بن  الثنائي  التعاون  عالقات 

من الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك.

•• دبي - وام: 

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” يف ق�صر �صموه يف 
زعبيل قبل ظهر ام�ص معايل بويكو بوري�صوف رئي�ص وزراء جمهورية 

بلغاريا والوفد املرافق له.
نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل  كما 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي يف مدينة جمريا يف دبي 

ظهور ام�ص بح�صور ويل عهده �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد 
اآل مكتوم.. ال�صيدة اأمينة حممد نائبة اأمن عام هيئة الأمم املتحدة.

من جهة اخرى اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
اأن �صناعة  ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي  ال��دول��ة رئ��ي�����ص جمل�ص  ن��ائ��ب رئ��ي�����ص 
امل�صتقبل لي�صت جمرد قرارات ارجتالية بل خطط ا�صرتاتيجية تقوم 
على املعرفة واأهداف وا�صحة ت�صتند على معطيات حتليلية مبنية على 
اإح�صاءات وبيانات واقعية دقيقة. جاء ذلك خالل تفقد �صموه املعر�ص 

امل�صاحب ملنتدى الأمم املتحدة للبيانات 2018.  )التفا�صيل �ص2(

اإ�شرائيل تهدد بقطع املياه عن الأردن
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأري��ئ��ي��ل، ام�ص  اأوري  ه���دد وزي���ر ال���زراع���ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 
ردا  عمان،  الأردنية  العا�صمة  عن  املياه  بقطع  الثنن، 
العمل  وق��ف  ال��ث��اين  اهلل  الأردن عبد  اإع���الن ملك  على 
مبلحق اتفاقية ال�صالم مع اإ�صرائيل عام 1994، فيما 

يخ�ص قريتي الغمر والباقورة.
وقال الوزير يف مقابلة مع القناة الأوىل الإ�صرائيلية، اإن 
اأربعة  بها عمان من  تزود  التي  املياه  �صتقل�ص  اإ�صرائيل 
اإلغاء امللحق اخلا�ص  اإذا مت  اأيام اإىل يومن يف الأ�صبوع 

بقريتي الغمر والباقورة.
واأع��ل��ن م��ل��ك الأردن، الأح����د، ع��ن ع���دم جت��دي��د ملحق 
منطقتي  ب��ت��اأج��ري  لإ���ص��رائ��ي��ل  ت�صمح  ال��ت��ي  الت��ف��اق��ي��ة 
ع��ام��ا. وتنتهي   25 مل��دة  الأردن  وال��غ��م��ر م��ن  ال��ب��اق��ورة 
التجديد  وان��ت��ه��ت مهلة  امل��ق��ب��ل.  ال��ع��ام  الإي���ج���ار  ع��ق��ود 

اخلمي�ص املا�صي.
واأ�صاف امللك عبد اهلل اأنه اأبلغ اإ�صرائيل بقراره، واأردف 
اإن  اأر���ص��ن��ا.  على  الكاملة  �صيادتنا  من��ار���ص  اإن��ن��ا  ق��ائ��ال: 

اأولويتنا يف هذه الظروف الإقليمية هي حماية م�صاحلنا 
والقيام بكل ما هو مطلوب لالأردن والأردنين«.

اإىل  بحاجة  الأردن  اإن  الإ�صرائيلي  الزراعة  وزي��ر  وزع��م 
اإ���ص��رائ��ي��ل اأك���ر م��ن ح��اج��ة اإ���ص��رائ��ي��ل ل����الأردن، مطالبا 
الأردن  ملك  ب��اإق��ن��اع  نتانياهو  بنيامن  ال����وزراء  رئي�ص 
بالعدول عن قراره. واأكد نتانياهو، الأحد، اأحقية الأردن 
الدخول يف مفاو�صات  توقع  لكنه  الأرا�صي،  ا�صتعادة  يف 

مع الأردن حول اإمكانية متديد التفاقية احلالية.
عوديد  الأردن،  لدى  ال�صابق  الإ�صرائيلي  ال�صفري  وق��ال 
عريان، اإنه مل يتفاجاأ بقرار الأردن، م�صيفا اأنه ل يزال 
هناك مت�صع من الوقت كي يعيد البلدان التفاو�ص على 

التفاقية. 
واتهمت املعار�صة الإ�صرائيلية نتانياهو بالف�صل يف اإدارة 
الأمر  الأردن،  الأزم��ات مع  ال�صيا�صة اخلارجية وافتعال 

الذي دفع عمان اإىل اتخاذ هذا القرار.
للمطالبة  الأردنية اجلمعة م�صريات  العا�صمة  و�صهدت 
والغمر  لإرب����د،  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ب��اق��ورة  منطقتي  ب��ا���ص��ت��ع��ادة 

التابعة للعقبة، على ال�صريط احلدودي مع اإ�صرائيل.

دورية اأمريكية قرب بلدة منبج �صمال �صوريا   )رويرتز(

جنود الحتالل ينقلون جثمان ال�صهيد الفل�صطيني يف اخلليل

التحالف: 22 منفذًا اإغاثيًا تعمل بكامل طاقتها يف اليمن

انتهاكات احلوثيني تطال دور الرعاية الجتماعية

•• وا�شنطن-وكاالت:

فوتيل،  ج���وزي���ف  اجل�����رال  ق����ال 
الأمريكية  املركزية  القيادة  قائد 
ق���وات  اإن  الأو�����ص����ط،  ال�����ص��رق  يف 
البدء  ميكنها  واأمريكي���ة  تركية 
غ�صون  يف  م�صرتكة  دوري����ات  يف 
�ص���مال  م��ن��ب��������ج  ب��ل��������������دة  يف  اأي������ام 

�صوريا. 
واأ�صاف فوتيل اأن تدريب اجلنود 
اأي����ام  ل���ع���دة  ي�����ص��ت��م��ر  اأن  ي��ت��وق��ع 
دوريات  اىل  �صيتحول  ثم  اأخ��رى 
الف�صائل  اأن  واأو���ص��ح  م�صرتكة. 
اأن يقدم  اأمن دون  اأفراد  �صت�صمل 
اأو  ال��وح��دات  ع��ن حجم  تفا�صيل 
عدد القوات الأمريكية والرتكية 

التي �صت�صارك يف الربنامج. 
ال������دوري������ات  اإن  ف���وت���ي���ل  وق��������ال 
املنطقة،  اأم������ن  اإىل  ���ص��ت�����ص��ي��ف 
الآن  م�صتقرة  منبج  اأن  م�صيفاً 
واإنهم يريدون م�صاعفة املكا�صب 

وتعزيزها.
اأع�����م�����ال  خ�����ت�����ام  ويف  ����ص���ي���ا����ص���ي���ا 

اج���ت���م���اع���ات���ه���ا ال������دوري������ة ال����ذي 
اأك��دت هيئة  الريا�ص،  عقدتها يف 
املعار�صة  ال�����ص��وري��ة  ال��ت��ف��او���ص 
الدفع  ���ص��رورة  على  لها  بيان  يف 
جامع  دويل  م����وق����ف  ل����ب����ل����ورة 
العملية  تفعيل  باجتاه  و�صاغط 
والتي  ج���ن���ي���ف،  يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
املتحدة،  الأمم  ع��ل��ي��ه��ا  ت�����ص��رف 
جمل�ص  ل��ق��رار  الكامل  والتنفيذ 

الأمن رقم 2254. 
بالعملية  التزامها  اإىل  واأ���ص��ارت 
اللجنة  م��ن خ���الل  ال��د���ص��ت��وري��ة 
ت�صكيلها  امل����زم����ع  ال���د����ص���ت���وري���ة 
باإ�صراف الأمم املتحدة، و�صرورة 
ع����دم ال��ت��دخ��ل م���ن اأي ج��ه��ة يف 
منها،  ال���ث���ال���ث  ال��ث��ل��ث  ت�����ص��ك��ي��ل��ة 
اأع�صاءه  ت�صمية  يتوجب  وال��ذي 

ح�صراً من قبل الأمم املتحدة.

ا�شت�شهاد �شاب فل�شطيني يف اخلليل
•• اخلليل-وام:

الإ�صرائيلي  الحتالل  جنود  بر�صا�ص  ام�ص  فل�صطيني  �صاب  ا�صت�صهد 
مدينة  يف  الإبراهيمي  احل��رم  من  بالقرب  طعن  عملية  تنفيذه  بزعم 

اخلليل بال�صفة الغربية املحتلة.
امل�صجد  اأن جمموعة من اجلنود تواجدوا قرب  وزعم جي�ص الحتالل 
فل�صطيني  �صاب  على  النار  اإط��الق  على  اقدموا  اخلليل  الإبراهيمي يف 

طعن اأحد اجلنود الذي اأ�صيب بجروح طفيفة.
وذكرت م�صادر حملية ان قوات كبرية منن جي�ص الحتالل ح�صرت اىل 

املكان وقامت باإغالق املنطقة.

مناورات م�شر ورو�شيا تركز على الإبرار 
اإرهابية  عنا�شر  على  للق�شاء  اجلوي 

•• القاهرة-وكاالت:

الع�صكري  ل��ل��ت��ع��اون  ا���ص��ت��م��رار  يف 
املا�صية  ال�����ص��ن��وات  �صهدته  ال���ذي 
بن م�صر ورو�صيا، تنخرط قوات 
“حماة  ت��دري��ب  ال��ب��ل��دي��ن يف  م��ن 
اأهم  3” ال��ذي يعد من  ال�صداقة 
امل�صرتكة  الع�صكرية  ال��ت��دري��ب��ات 

باملنطقة.
الع�صكري للجي�ص  ون�صر املتحدث 
امل�صري، ، �صورا جلنود من قوات 
املظالت امل�صرية والرو�صية، اأثناء 
ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات اإ���ص��ق��اط واإب�����رار 
التدريب  ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل  ج���وي، 

الذي ت�صت�صيفه م�صر.
اأك���ر من  اإن  امل��ت��ح��دث  ق���ال  فيما 
ورو�صي  م�����ص��ري  م��ظ��ل��ي   200

�صاركوا يف هذه التدريبات.
على  ال��ت��دري��ب  الأن�صطة  و�صملت 
ج����وي م�صرتك  اإ����ص���ق���اط  ع��م��ل��ي��ة 
اإرهابية  ع��ن��ا���ص��ر  ع��ل��ى  ل��ل��ق�����ص��اء 
م�صلحة باإحدى املناطق ال�صكنية.

•• عوا�شم-وكاالت:

يف  الجتماعية  ال��رع��اي��ة  دار  ن���زلء  م��ن  اأ�صخا�ص   5 ت��ويف 
الإيرانية  احل��وث��ي  ميلي�صيات  وق���ف  ب��ع��د  ج��وع��ا،  �صنعاء 
اأم�ص  م�صوؤول  ميني  م�صدر  ذك��ر  م��ا  وف��ق  ال���دار،  ميزانية 

الثنن.
م�صدر  عربية” ع��ن  نيوز  “�صكاي  مرا�صل  نقل  م��ا  ووف��ق 
ب����دار ال��رع��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، ف����اإن ال���ن���زلء ت��وف��وا نتيجة 
الإهمال واجلوع، وعدم توفر الوجبات الغذائية، بعد وقف 

امليلي�صيات احلوثية ميزانية املركز.
الرعاية الجتماعية يف منطقة �صرف، �صمايل  دار  وكانت 
�صنعاء، تعتمد على ميزانية ت�صغيلية منتظمة من ال�صلطة 
املحلية باأمانة العا�صمة، غري اأن امليلي�صيات اأوقفت امليزانية 

بعد �صيطرتها على موؤ�ص�صات الدولة بقوة ال�صالح.

دار  اإدارة  منعت  احلوثي،  ميلي�صيات  اأن  اإىل  امل�صدر  واأ�صار 
الدولية،  الإن�صانية  املنظمات  م��ع  التوا�صل  م��ن  الرعاية 
النف�صين  امل���ر����ص���ى  م����ن  ل���ل���ن���زلء  م�������ص���اع���دات  ل���ت���وف���ري 

وامل�صردين.
الدار  2018، كان عدد نزلء  العام  وحتى �صهر مايو من 
يقوم  اأن  قبل  العقلية،  الأه��ل��ي��ة  ف��اق��دي  م��ن  �صخ�صا   30
نافذون يف �صهر رم�صان املا�صي، باإدخال 40 �صخ�صا للدار، 
بتوجيه من اأمانة العا�صمة، من دون تقدمي اأي دعم لهذه 

الدار.
ويبلغ نزلء الدار حاليا نحو 75 نزيال، يفتقرون لأب�صط 
املالية  لالإمكانيات  الإدارة  تفتقد  فيما  احل��ي��اة،  مقومات 

لتغطية املتطلبات الأ�صا�صية.
واأط���ل���ق ع���دد م��ن ال��ن�����ص��ط��اء م��ن��ا���ص��دات ل��ل��ج��ه��ات الدولية 
العاملة مبجال الإغاثة الإن�صانية، لتوفري ما ميكن لهذه 

الدار.
ال�صرعية يف  دع��م  با�صم حت��ال��ف  امل��ت��ح��دث  ق��ال  ذل���ك،  اىل 
التحالف  اإن  الثنن،  ام�ص  املالكي،  تركي  العقيد  اليمن، 
يعمل من اأجل تخفيف معاناة اأهايل املهرة ب�صبب الإع�صار، 
مو�صحا اأن هناك 22 منفذاً اإغاثياً تعمل بكامل طاقتها يف 
اليمن. واأ�صاف خالل موؤمتر �صحايف : قمنا باإن�صاء غرفة 

عمليات ملتابعة جهود الإغاثة يف املهرة.
واأكد اأن التحالف م�صتمر يف تقدمي امل�صاعدات للمهرة عرب 
60 ف��ردا من  اأن هناك  اإىل  ج�صرين بري وج��وي، م�صريا 

الدفاع املدين لتخفيف اآثار الإع�صار يف حمافظة املهرة.
واأكد املتحدث با�صم التحالف اأن ميلي�صيات احلوثي متول 

حربها من خالل جتارة املخدرات.
ال�صعبي  املوؤمتر  حزب  من  اليمن  اأبناء  كافة  املالكي  ودع��ا 
واحلر�ص اجلمهوري للتوا�صل مع القوات اليمنية امل�صرتكة 

دوريات اأمريكية تركية م�شرتكة قريبًا يف منبج

مواقــيت ال�صالة
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مو�شكو تهدد بالرد باملثل اإذا 
طورت وا�شنطن �شواريخ متو�شطة 

•• مو�شكو-وكاالت:

من  الأمريكي  الن�صحاب  اأن  الثنن،  ام�ص  الرو�صي،  الكرملن  اعترب 
اأمريكا  اأن  م��وؤك��داً  اأك��ر خطراً”،  ال��ع��امل  “�صيجعل  ال��ن��ووي��ة  امل��ع��اه��دة 

نف�صها تخالف معاهدة القوى النووية املتو�صطة املدى.
اإن  لل�صحافين  بي�صكوف  دمي���رتي  ال��ك��رم��ل��ن  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
رو�صيا �صت�صطر لتخاذ اإجراءات ل�صتعادة توازن القوة النووية يف حال 
ان�صحاب اأمريكا من املعاهدة، م�صرياً اإىل اأن رو�صيا “لن تكون البادئة يف 
مهاجمة اأحد«. وا�صاف بي�صكوف اأن رو�صيا �صت�صطر للرد باملثل اإذا بداأت 
الن�صحاب من معاهدة  بعد  �صواريخ جديدة  تطوير  املتحدة  الوليات 

القوى النووية املتو�صطة املدى التي تعود حلقبة احلرب الباردة.
ياأتي ذلك فيما قال وزير اخلارجية الرو�صي �صريغي لفروف اإن مو�صكو 
تتوقع من وا�صنطن اأن تقدم تف�صرياً لعتزامها الن�صحاب من معاهدة 
تاريخية تعود حلقبة احلرب الباردة وتق�صي باإزالة ال�صواريخ النووية 

من اأوروبا. 
وك����ان ال��رئ��ي�����ص الأم���ريك���ي دون���ال���د ت��رم��ب ق���ال اإن ال���ولي���ات املتحدة 
�صتن�صحب من معاهدة القوى النووية املتو�صطة املدى، التي وقعت مع 
رو�صيا  انتهاك  ب�صبب  بانتهاكها.  مو�صكو  متهماً   ،1987 العام  رو�صيا 
انتقامية.  ب��اإج��راءات  ال��رد  التحذير من  اإىل  دف��ع مو�صكو  لها، وه��و ما 
ويلتقي م�صت�صار البيت الأبي�ص لالأمن القومي جون بولتون، الثنن، 
يف مو�صكو وزير اخلارجية الرو�صي الذي ينتظر باإحلاح تو�صيحات منه 

يف هذا ال�صاأن.
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اأخبـار الإمـارات

ا�صتقبل رئي�ض وزراء بلغاريا 

حممد بن را�شد: الإمارات ترحب دوما ببناء �شراكات اقت�شادية وا�شتثمارية مع الدول ال�شديقة
•• دبي - وام: 

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« يف ق�صر �صموه يف زعبيل قبل 
ظهر ام�ص معايل بويكو بوري�صوف رئي�ص وزراء جمهورية بلغاريا والوفد 

املرافق له.
وقد رحب �صموه بح�صور �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم 
الزيارة الأوىل  ب��اأن هذه  .. معربا �صموه عن ثقته  بال�صيف  ويل عهد دبي 
اإقامة روابط قوية بن  لرئي�ص وزراء بلغاريا لدولة الإم��ارات �صت�صفر عن 
البلدين وال�صعبن ال�صديقن وتعزز توجهات البلدين لبناء ج�صور جديدة 

للتوا�صل على خمتلف ال�صعد .
اأجل  ب��ال��دول ال�صديقة م��ن  ت��رح��ب دوم���ا  اأن دول���ة الإم����ارات  واأك���د �صموه 
�صعب  ملا فيه م�صلحة  الدول  وا�صتثمارية مع هذه  اقت�صادية  �صراكات  بناء 

الإمارات و�صعوبها .
ال�صتثمارات من  اأمله يف جذب  بلغاريا عن  وزراء  رئي�ص  اأع��رب  ذلك  واإىل 
والذكاء  التكنولوجيا  قطاعات  على  م��رك��زا   .. ب��الده  اإىل  الإم����ارات  دول��ة 
ال�صمو  �صاحب  اإىل  قدم  حيث   .. وال�صياحة  الغذائي  والأم��ن  ال�صطناعي 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم �صرحا حول مقومات ال�صتثمار يف بالده 
اأخرى  وجم��الت  الغذائي  والأم���ن  وال��زراع��ة  ال�صياحة  قطاعي  يف  ل�صيما 
ميكن ال�صتفادة منها يف اإقامة �صراكة ا�صتثمارية تعود باخلري والنفع على 

البلدين ال�صديقن .
كما وجه رئي�ص وزراء بلغاريا دعوة اإىل �صاحب ال�صمو نائب رئي�ص الدولة 

رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي لزيارة �صوفيا وقبلها �صموه �صاكرا .
ويذكر اأن التجارة البينية بن دولة الإمارات وبلغاريا زادت بن�صبة ما يزيد 
عن %8 يف الفرتة الأخرية وهناك رحالت جوية منتظمة بن دبي و�صوفيا 
بوا�صطة فالي دبي التي ت�صهم يف ت�صجيع ال�صياحة بن البلدين وتزيد من 

تقارب ال�صعبن الثقايف والتجاري وما اإىل ذلك.
دبي  هيئة  رئي�ص  مكتوم  اآل  �صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ  �صمو   .. اللقاء  ح�صر 
اأحمد  ال�صيخ  و�صمو  الإم���ارات  ط��ريان  ملجموعة  الأعلى  الرئي�ص  للطريان 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  موؤ�ص�صة حممد  رئي�ص  مكتوم  اآل  را�صد  بن  بن حممد 

ومعايل  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  و�صمو  للمعرفة 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �صوؤون جمل�ص الوزراء وامل�صتقبل ومعايل 
اإبراهيم  بنت  رمي  وم��ع��ايل  القت�صاد  وزي���ر  املن�صوري  �صعيد  ب��ن  �صلطان 
بن  اأحمد  الدكتور  ال��دويل ومعايل  التعاون  ل�صوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�صمي 
عبد اهلل حميد بالهول الفال�صي وزير دولة ل�صوؤون التعليم العايل واملهارات 
اإبراهيم  حممد  وم��ع��ايل  لل�صيف  امل��راف��ق��ة  ال�صرف  بعثة  رئي�ص  املتقدمة 
ال�صيباين مدير عام ديوان �صاحب ال�صمو حاكم دبي و�صعادة خليفة �صعيد 
�صليمان مدير عام دائرة الت�صريفات وال�صيافة يف دبي و�صعادة عبدالوهاب 
نا�صر ح�صن النجار �صفري الدولة لدى جمهورية بلغاريا و�صعادة بوجدان 

كولروف �صفري جمهورية بلغاريا لدى الدولة.

توا�شل فعاليات مبادرة ا�شرتاتيجيات ال�شيخ زايد يف دبي
•• دبي-وام: 

حتت رعاية الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص 
الإمارات  الفخري جلمعية  الرئي�ص  الداخلية  ال��وزراء وزير  جمل�ص 
للتخطيط ال�صرتاتيجي وا�صت�صراف امل�صتقبل اأقامت اجلمعية ام�ص 
�صمن  فعالية  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  م��ع  وبالتعاون  بدبي 
لبراز  اجلمعية  اأطلقتها  التي  زاي��د  ال�صيخ  ا�صرتاتيجيات  م��ب��ادرة 
ا�صرتاتيجيات املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل 

ثراه والتي ت�صتمر حتى 4 نوفمرب املقبل يف جميع مناطق الدولة.
وعرب اللواء الدكتور عبدالقدو�ص العبيديل رئي�ص جمعية الإمارات 
عن  ل��ه  كلمة  ف��ى  امل�صتقبل  وا�صت�صراف  ال�صرتاتيجي  للتخطيط 

زايد  ال�صيخ  ل��ه  امل��ع��ف��ور  ���ص��رية  ل�صتذكار  الفعاليات  ب��ه��ذه  �صعادته 
لدولتنا  كموؤ�ص�ص  واإجن���ازات���ه  م��ب��ادئ��ه  منها  ون�صت�صف  اهلل،  رح��م��ه 
انعك�صت  التي  حكمته  منها  ون�صتخل�ص  روؤاه  على  الغاليةونتعرف 
على اأعماله واأفكاره وا�صرتاتيجيته والتي اأنتجت دولة ع�صرية من 
طراز نادر �صابقت الع�صور لت�صل اإىل التنمية ال�صاملة يف فرتة زمنية 

قيا�صية.
وا�صت�صراف  ال�صرتاتيجي  للتخطيط  الإم���ارات  جمعية  اأن  واأو�صح 
ثراه،  اهلل  طيب  زاي��د  املوؤ�ص�ص  ال��وال��د  �صخ�صية  اأن  ت��وؤك��د  امل�صتقبل 
�صخ�صية فريدة يف عطائه واأعماله اخلرية التي طالت البعيد قبل 
وكبرية  عريقة  دول��ة  تاأ�صي�ص  يف  الإيجابية  اآثارها  وظهرت  القريب 
وعظيمة بح�صارتها وقوتها الناعمة حتي اأحبها العامل كله واكت�صبت 

احرتامه وتقديره على الدوام.
ونائب  الآ�صيوية  الباراملبية  اللجنة  رئي�ص  الع�صيمي  مايد  وخاطب 
لنادي  التنفيذي  واملدير  املعاقن  لريا�صة  الماراتي  الحتاد  رئي�ص 
و  امل��ب��ادرة  اأه��داف  اإىل  �صارحا  دب��ي للمعاقن فى حما�صرة الطالب 
زايد  ال�صيخ  له  للمغفور  ال�صرتاتيجي  الفكر  اإب��راز  تركز على  التي 
 6 على  حما�صرته  يف  م��رك��زا  امل�صتقبل.  وا���ص��ت�����ص��راف  تخطيطه  و 
�صاهمت  و  ثراه  اهلل  انتهجها طيب  التي  زايد  لل�صيخ  ا�صرتاتيجيات 
يف تطور الإم��ارات و ازدهارها منها ال�صت�صراف و احلكمة و البيئة 
و التعليم اإ�صافة اإىل املراأة و ال�صباب. وكرمت مرمي ح�صن البلو�صي 
البتدائية  ال�صعادة  زايد مديرة مدر�صة  ا�صرتاتيجيات  رئي�ص فريق 

باملزهر بدبي التي �صهدت تنظيم الفعالية املحا�صر .

�شرطة دبي حت�شد اجلائزة الذهبية العاملية للتميز
•• دبي -وام:

ح�صدت الإدارة العامة للذكاء ال�صطناعي يف �صرطة دبي« اجلائزة الذهبية 
العاملية للتميزGolden World Awards » من الحتاد الدويل 
و  للمحاكاة  ا�صتخدام  اأف�صل  فئة  �صمن   «  IPRA  « العامة  للعالقات 
وذلك  للموؤ�ص�صات  الجتماعية  امل�صوؤولية  تعزيز  يف  اللكرتونية  الأل��ع��اب 

خالل حفل اأقيم يف بر�صلونة.
اإ�صافة  اإن اجلائزة متثل  وقال العميد خالد نا�صر الرزوقي مدير الإدارة 
التزام  موؤكدا  دب��ي..  �صرطة  عليها  ح�صلت  التي  العاملية  للجوائز  جديدة 
اأهم املبادئ  اأحد  �صرطة دبي برت�صيخ مبداأ امل�صوؤولية املجتمعية التي تعد 
اللواء عبداهلل خليفة  �صعادة  اإر�صاء دعائمها بتوجيهات  التي حتر�ص على 

املري القائد العام ل�صرطة دبي.

تفقد املعر�ض امل�صاحب ملنتدى الأمم املتحدة للبيانات 2018

حممد بن را�شد: �شناعة امل�شتقبل تعتمد على خطط ا�شرتاتيجية تقوم على املعرفة

حممد بن را�شد ي�شتقبل اأمينة حممد نائبة اأمني عام الأمم املتحدة 

الأفراد.
دولتنا  يف  »التنمية  �صموه:  ق��ال  و 
اإرث قائم على روؤى طموحة و�صعها 
الآباء املوؤ�ص�صون و�صار عليها الأبناء 
وتوجه م�صتقبلي ن�صعى من خالله 
اإىل موا�صلة م�صرية البناء، واليوم 
دولة الإم��ارات هي من امل�صاهمن 
يف  العامل  م�صتوى  على  الفاعلن 
اإطالق املبادرات مل�صاعدة املجتمعات 

ت�صنع  جديدة  اآف��اق  اإىل  وتدفعها 
ب����ه����ا ح����ا�����ص����را اأف���������ص����ل ل���دول���ن���ا 

وم�صتقبل اأجيالنا القادمة.
التحديات  �����ص����م����وه:«  واأ�������ص������اف 
ال�����ت�����ي ت������واج������ه ال������ع������امل ك���ث���رية 
ال�صاملة  التنمية  حتقيق  وف��ر���ص 
الن�صانية  ملجتمعاتنا  وامل�صتدامة 
اأكرب بكثري خ�صو�صا يف ظل ثورة 
تكنولوجيا  انتجتها  التي  البيانات 

را�صد يف من�صة  بن  ال�صيخ حممد 
دولة الإمارات التي ت�صم 22 جهة 
ت�صارك  وطنية  موؤ�ص�صة  حكومية 
يف ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة من 
يف  اإجن��ازات��ه��ا  وا�صتعر�ص  املنتدى 
م�صرية  خلدمة  البيانات  توظيف 

تطور القطاعات التي تعمل بها.
الهتمام  ب�����ص��رورة  ���ص��م��وه  ووج���ه 
منظومة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل 

ال��ب��ي��ان��ات والإح�������ص���اء م���ن اأك���ر 
العامل. حول  بلدا   120

القرارات  �صناعة  اإن  �صموه  وق��ال 
امل����رت����ب����ط����ة مب�������ص���ري الإن���������ص����ان 
على  ت�صتند  اأن  يجب  والإن�صانية 
بالحتياجات  ����ص���ام���ل���ة  م���ع���رف���ة 
احلقيقية بهدف حتديد الجتاهات 
تدعم  فر�ص  ل�صناعة  امل�صتقبلية 
الن�صانية  املجتمعات  يف  التنمية 

الإن�����ص��ان��ي��ة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأه����داف 
وا�صت�صافتها  امل�صتدامة،  التنمية 
ل��ه��ذه ال��ت��ج��م��ع ال��ع��امل��ي الأب�����رز يف 
من�صة  وتوفريها  البيانات  جم��ال 
اعرتاف  ه��و  امل��ع��رف��ة  ون�����ص��ر  لنقل 
مبكانتها العاملية املرموقة ودورها 
امل���ح���وري ب��ح�����ص��د ال���دع���م ال���دويل 
الإمنائية  اله���داف  ه��ذه  لتحقيق 
ال��ع��امل��ي��ة. وجت���ول ���ص��اح��ب ال�صمو 

ال���ث���ورة ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة لكن 
عمل  ك���ف���ري���ق  ن���ع���م���ل  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 
م�صرتكة  روؤى  ل���و����ص���ع  واح�������د 
ت��ع��زز م���ن ق��درت��ن��ا ع��ل��ى مواجهة 
ه������ذه ال���ت���ح���دي���ات ال����ت����ي ت���واج���ه 
املجتمعات يف املجالت الجتماعية 
واإطالق  والبيئية،  والقت�صادية 
مبادرات دولية و�صيا�صات لإحداث 
حياة  وحت�صن  الإيجابي  التغيري 

حممد عن �صعادتها وفريق الأمم 
امل���ت���ح���دة ب���اخ���ت���ي���ار م���دي���ن���ة دبي 
العاملي  التجمع  ه��ذا  ل�صت�صافة 
املهم يف دورته الثانية بعد مدينة 
اأفريقيا  ج��ن��وب  يف  ت����اون«  »ك��ي��ب 

ال���ن���ج���اح  امل����ت����ح����دة  الأمم  م������ع 
علمية  ن���ت���ائ���ج  اإىل  وال����و�����ص����ول 
توظيف  جم�����ال  يف  واإي����ج����اب����ي����ة 
ال��ذك��ي��ة يف قطاع  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لت�صتفيد  وال��ب��ي��ان��ات  الإح�������ص���اء 

ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال����وزراء 
الت�صهيالت  ع���ل���ى  دب�����ي  ح����اك����م 
وفرته  ال��ذي  اللوج�صتي  والدعم 
دول��ة الإم���ارات ودب��ي للم�صاركن 
و �صيوف املنتدى م�صرية اإىل كرم 

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  رح���ب  و 
مكتوم  اآل  را������ص�����د  ب�����ن  حم���م���د 
ب�صيوف الدولة و متنى للمنتدى 
الحتادية  الهيئة  تنظمه  ال���ذي 
بالتعاون  الإح�صاء  و  للتناف�صية 

الأوىل  ال����������دورة  ع����ق����دت  ح���ي���ث 
للمنتدى.

الأمم  ع��ام  اأم��ن  نائبة  وتوجهت 
امل��ت��ح��دة ب��ال�����ص��ك��ر وال��ت��ح��ي��ة اإىل 
رئي�ص  ن���ائ���ب  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب 

امل��ع��ن��ي��ة يف تطوير  ال�����دول  م��ن��ه��ا 
اأدائ����ه����ا احل��ك��وم��ي والإ����ص���ه���ام يف 
حتقيق التنمية امل�صتدامة يف هذه 
الدول خا�صة دول العامل الثالث.

اأمينة  ال�صيدة  اأعربت  من جهتها 

•• دبي-وام:

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأكد 
رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء 
�صناعة  اأن  اهلل«  »رع��اه  دب��ي  حاكم 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل ل��ي�����ص��ت جم���رد ق����رارات 
ا�صرتاتيجية  خطط  بل  ارجتالية 
تقوم على املعرفة واأهداف وا�صحة 
حتليلية  م��ع��ط��ي��ات  ع��ل��ى  ت�����ص��ت��ن��د 
وبيانات  اإح�������ص���اءات  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ة 

واقعية دقيقة.
ت��ف��ق��د �صاحب  ج����اء ذل����ك خ����الل 
اآل  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو 
مكتوم يرافقه �صمو ال�صيخ حمدان 
مكتوم  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
ويل عهد دبي ظهر ام�ص املعر�ص 
امل�����ص��اح��ب ل����ل����دورة ال��ث��ان��ي��ة من 
للبيانات  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ت��دى 
دولة  ت�صت�صيفه  ال���ذي   2018
الإم��������ارات ع��ل��ى م����دى 3 اأي�����ام يف 
اأكتوبر   24 اإىل   22 م��ن  ال��ف��رتة 
اجلاري وذلك مب�صاركة نخبة من 
ال��ق��ادة و�صناع ال��ق��رار، واأك��ر من 
2500 خبري وخمت�ص يف جمال 

جمع البيانات على م�صتوى الدولة 
�صناعة  خ���ط���ط  يف  وت���وظ���ي���ف���ه���ا 
م�صتهدفات  وحت��ق��ي��ق  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
الإمارات  لروؤية  الوطنية  الجندة 
دول����ة  م���ئ���وي���ة  وخ���ط���ة   ،2021
الإمارات التي تهدف اإىل اأن تكون 
بالتزامن  عامليا  الأف�����ص��ل  ال��دول��ة 
مع احتفالها مبرور مائة عام على 

تاأ�صي�صها.
راف���ق ���ص��م��وه خ���الل اجل��ول��ة �صمو 
را�صد  بن  بن حممد  اأحمد  ال�صيخ 
حممد  موؤ�ص�صة  رئي�ص  مكتوم  اآل 
ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم ل��ل��م��ع��رف��ة و 
�صمو ال�صيخ من�صور بن حممد بن 
حممد  م��ع��ايل  و  مكتوم  اآل  را���ص��د 
بن عبداهلل القرقاوي وزير �صوؤون 
جمل�ص الوزراء وامل�صتقبل و معايل 
اإبراهيم الها�صمي وزيرة  رمي بنت 
دول���ة ل�����ص��وؤون ال��ت��ع��اون ال����دويل و 
الرومي  خلفان  بنت  عهود  معايل 
وزيرة دولة لل�صعادة وجودة احلياة 
و�صعادة خليفة �صعيد �صليمان مدير 
عام دائرة الت�صريفات وال�صيافة يف 
دبي واأمينة حممد نائبة اأمن عام 

الأمم املتحدة.

•• دبي-وام: 

ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ا�صتقبل 
نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
رئ��ي�����ص جمل�ص  ال����دول����ة  رئ��ي�����ص 
ال��وزراء حاكم دبي »رع��اه اهلل« يف 
مدينة جمريا يف دبي ظهور ام�ص 
ال�صيخ  �صمو  عهده  ويل  بح�صور 
ح��م��دان ب��ن حممد ب��ن را���ص��د اآل 
م��ك��ت��وم.. ال�����ص��ي��دة اأم��ي��ن��ة حممد 
اأم������ن ع�����ام ه��ي��ئ��ة الأمم  ن���ائ���ب���ة 

املتحدة.
وامل�صوؤولة  ���ص��م��وه  وا���ص��ت��ع��ر���ص 
اأع���م���ال منتدى  الأمم���ي���ة ج����دول 
 2018 للبيانات  املتحدة  الأمم 
الثانية  دورت�����ه  يف  ان��ط��ل��ق  ال����ذي 
وي�صتمر حتى  دبي  اليوم مبدينة 
غ��دا »الأرب��ع��اء« و ذل��ك مب�صاركة 
نحو 500 خبري من 120 دولة 
البيانات  جم��ال  يف  متخ�ص�صن 
العامل  م�صتوى  على  والح�����ص��اء 

مبا فيها دولة الإمارات.

الت�صامح  وقيم  العربية  ال�صيافة 
التي يتميز بها جمتمع  وامل�صاواة 
لتنوع  مثايل  كمجتمع  الإم����ارات 

الثقافات والأعراق.
اأحمد  ال�صيخ  �صمو  اللقاء  ح�صر 
اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  رئي�ص 
اآل مكتوم للمعرفة و �صمو ال�صيخ 
اآل  را���ص��د  ب��ن  ب��ن حممد  من�صور 
مكتوم ومعايل حممد بن عبداهلل 
ال��ق��رق��اوي وزي���ر ���ص��وؤون جمل�ص 
رمي  وم��ع��ايل  وامل�صتقبل  ال����وزراء 
ب��ن��ت اإب���راه���ي���م ال��ه��ا���ص��م��ي وزي���رة 
دول����ة ل�����ص��وؤون ال��ت��ع��اون ال���دويل 
خلفان  ب���ن���ت  ع����ه����ود  م����ع����ايل  و 
لل�صعادة  دول����ة  وزي�����رة  ال���روم���ي 
���ص��ع��ادة خليفة  وج����ودة احل��ي��اة و 
دائرة  ع��ام  م��دي��ر  �صليمان  �صعيد 
ال��ت�����ص��ري��ف��ات وال�����ص��ي��اف��ة يف دبي 
ل���وت���اه مدير  اهلل  ع��ب��د  و����ص���ع���ادة 
للتناف�صية  الإحتادية  الهيئة  عام 

والإح�صاء.
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اأخبـار الإمـارات
الداخلية والحتادية للتناف�شية يوقعان اتفاقية مبجال تنفيذ امل�شوح الإح�شائية

•• دبي - وام:

للتناف�صية  الحت���ادي���ة  وال��ه��ي��ئ��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وق��ع��ت 
والإح�������ص���اء ام�����ص ب��ف��ن��دق ج��م��ريا م��ي��ن��اء ال�����ص��الم بدبي 
وذلك  الإح�صائية  امل�صوح  تنفيذ  تعاون يف جمال  اتفاقية 
للتن�صيق  وترجمة  للبيانات  العاملي  املنتدى  هام�ص  على 

والتعاون بن اجلانبن.
���ص��رائ��ح املجتمع من  اإىل ق��ي��ا���ص ر���ص��ا  ت��ه��دف الت��ف��اق��ي��ة 
اجل��م��ه��ور وامل��ت��ع��ام��ل��ن وال��ع��ام��ل��ن وال�����ص��رك��اء واملوردين 
ثقة  وم��دى  الداخلية،  وزارة  تقدمها  التي  اخلدمات  عن 
اجل��م��ه��ور ب��ج��ه��از ال�����ص��رط��ة وان��ط��ب��اع��ات��ه��م ح���ول الأم���ن 

والأمان يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

وق���ع الت��ف��اق��ي��ة ال��ف��ري��ق ���ص��ي��ف ع��ب��داهلل ال�����ص��ع��ف��ار وكيل 
الهيئة  عام  مدير  لوتاه  عبداهلل  و�صعادة  الداخلية  وزارة 

الحتادية للتناف�صية والإح�صاء.
ح�صر مرا�صم التوقيع من جانب الوزارة العميد املهند�ص 
الإلكرتونية  اخلدمات  عام  مدير  احلارثي  اأحمد  ح�صن 
مركز  مدير  ال�صحي  عمر  الدكتور  واملقدم  والت�صالت، 
ال�صباط..  وعدد من  بالوزارة  وال�صتطالعات  الدرا�صات 
التنفيذي  املدير  اأهلي  ح�صن  حممد  الهيئة  جانب  من  و 
مدير  علي  ون��ورة  الوطنية،  والبيانات  الإح�صاء  لقطاع 

اإدارة املنهجيات الإح�صائية.
وت�صارك وزارة الداخلية يف معر�ص جناح الإم��ارات الذي 
على  والإح�����ص��اء،  للتناف�صية  الحت���ادي���ة  الهيئة  تنظمه 

دبي،  يف  ي��ق��ام  وال���ذي  للبيانات،  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  هام�ص 
وت�صارك فيه عدد من الوزارات والدوائر والهيئات املحلية 

والحتادية بالدولة.
و قام الفريق �صيف ال�صعفار بزيارة جناح الإم��ارات الذي 
املحلية  والهيئات  وال��دوائ��ر  ال����وزارات  تعر�صه  م��ا  ي�صم 
وبيانات  ومعلومات  وخ��دم��ات  م�صاريع  م��ن  والحت��ادي��ة 
اإح�صائية.. واطلع على ما تقدمه من�صة وزارة الداخلية 
امل��وق��ع الإلكرتوين،  اإل��ك��رتون��ي��ة ذك��ي��ة على  م��ن خ��دم��ات 
والتطبيق الذكي خلدماتها املختلفة، وال�صا�صة التفاعلية 
امل�صاركة يف  “ التي تتيح للزائرين  زايد  “ علمني  ملبادرة 
اهلل  طيب  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه  للمغفور  حبهم  ع��ن  التعبري 

ثراه.

نادي تراث الإمارات ي�شارك يف املوؤمتر اخلليجي للرتاث والتاريخ ال�شفهي
•• ابوظبي-الفجر:

ي�صارك نادي تراث الإمارات ممثاًل مبركز زايد للدرا�صات والبحوث، يف املوؤمتر اخلليجي ال�صاد�ص للرتاث والتاريخ 
ال�صفهي، الذي تنظمه دائرة الثقافة وال�صياحة باأبوظبي، يف منارة ال�صعديات، يومي 23 و24 اأكتوبر اجلاري، حتت 
عنوان »زايد والرتاث.. اأ�صالة قائد وهوية وطن«، وياأتي يف اإطار الحتفاء مبئوية املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان 

اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«.
املكان يف فكر  املن�صوري مديرة مركز زايد للدرا�صات والبحوث  ورقة بعنوان »تراث  الأ�صتاذة فاطمة  حيث تقدم 

ال�صيخ زايد.. �صحراء اخلتم منوذجاً«، وذلك يف اجلل�صة ال�صباحية لليوم الثاين من املوؤمتر  »الأربعاء«. 
يذكر اأن املوؤمتر �صيناق�ص عدة اوراق عمل تتناول جهود املغفور له ال�صيخ زايد »طيب اهلل ثراه« وروؤيته يف حفظ 
الرتاث، مب�صاركة وا�صعة من اأكادميين وباحثن وخرباء من اجلامعات اخلليجية واملوؤ�ص�صات التعليمية واجلهات 

املعنية بالرتاث والتاريخ.

جزيرة �شري بونعري منوذج متميز جلهود احلفاظ امل�شتدامة

ال�صركاء  جهود  �صتتكاتف  واإدارتها 
النظم  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال���ث���الث���ة 
ال��ب��ح��ري��ة احل�����ص��ا���ص��ة ع��ل��ى جزيرة 
لأهميتها  ن���ظ���را  ب���ون���ع���ري  ����ص���ري 
والأجيال  وامل��ج��ت��م��ع  ك��ك��ل  للبيئة 

القادمة.
وقالت ليلى م�صطفى عبداللطيف 
الإم���ارات  جلمعية  العامة  امل��دي��رة 
التي  ال�صراكة  اأن  الفطرية  للحياة 
واملحميات  البيئة  بهيئة  جتمعنا 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وجم��م��وع��ة الإم������ارات 
تكاتفا  �صت�صهد  ال��ب��ح��ري��ة  للبيئة 
مبتكرة  حلول  لتخطيط  للجهود 

البحرية يف دولة الإمارات.
بونعري  ����ص���ري  ج�����زي�����رة  وك�����ان�����ت 
مركزا للتخييم واإقامة الغوا�صن 
ال���ب���اح���ث���ن ع�����ن ال�����ل�����وؤل�����وؤ خ���الل 
ال����ق����رن����ن امل���ن�������ص���رم���ن وال����ي����وم 
حتت�صن اجلزيرة نظما بيئية غنية 
تعد  مرجانية  �صعب  مع  ومتنوعة 
كما  ال��دول��ة  م�صتوى  على  الأك���رب 
وتكاثر  لتع�صي�ص  هاما  موقعا  تعد 
ال�صقر يف منطقة  �صالحف منقار 

اخلليج العربي.
وا�صتكمال لإجنازات دولة الإمارات 
البحرية  الأحياء  على  احلفاظ  يف 

للحفاظ على جزيرة �صري بونعري 
اأر�ص الواقع وذلك  وتنفيذها على 
ملوا�صلة اجلهود التي بداأها �صركائنا 
بالتعاون مع �صرطة ال�صارقة ..كما 
���ص��ي��ت��م ال���ع���م���ل م����ن خ������الل مثل 
ال�صرتاتيجية  ال�������ص���راك���ات  ه����ذه 
وال��ط��م��وح��ة على ات��خ��اذ اإج����راءات 
حتقق  علمية  اأ���ص�����ص  اإىل  م�صتندة 
الأثر املن�صود للم�صاهمة يف حتقيق 
اأهداف  من  كجزء  م�صتدامة  بيئة 
الإمارات  لدولة  الوطنية  الأجندة 

.  2021
م����ن ج���ان���ب���ه���ا ق���ال���ت ه���ن���اء �صيف 

•• اأبوظبي -وام: 

البيئة  ه���ي���ئ���ة  م�����ن  ك�����ل  اأع����ل����ن����ت 
وجمموعة  الطبيعية  وامل��ح��م��ي��ات 
البحرية وجمعية  للبيئة  الإمارات 
الإمارات للطبيعة عن عقد �صراكة 
جهود  اإدارة  ل���دع���م  م��ع��ا  ل��ل��ع��م��ل 
احلفاظ على جزيرة �صري بونعري 
ك����ج����زء من  ال�������ص���ارق���ة وذل�������ك  يف 
ال��ت��زام��ه��ا ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى الرتاث 

الطبيعي يف الدولة.
وت���ع���د اجل����زي����رة اإح�������دى امل���واق���ع 
الأهمية  ذات  ال�صبعة  الإم��ارات��ي��ة 
اتفاقية  �صمن  وامل��درج��ة  العاملية 
لالأرا�صي  ال��ع��امل��ي��ة  “رام�صار” 
الرطبة.. واجلزيرة م�صنفة �صمن 
ال��ق��ائ��م��ة الأول����ي����ة مل���رك���ز ال����رتاث 
ال��ع��امل��ي ال��ت��اب��ع ل��ل��ي��ون�����ص��ك��و وذلك 
والبحرية  ال���ربي���ة  ل��ل��ن��ظ��م  ن��ظ��را 
الطبيعية  واملوائل  حتت�صنها  التي 

الغنية بالتنوع الأحيائي فيها.
وت���ه���دف ال�����ص��راك��ة اجل���دي���دة اإىل 
الأهمية  ع���ل���ى  ال�������ص���وء  ت�����ص��ل��ي��ط 
ال��ث��ق��اف��ي��ة جل���زي���رة ���ص��ري بونعري 
مكانة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ت��ط��ل��ع  ح��ي��ث 
اجلزيرة الغنية بالأحياء الطبيعية 
ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال����دويل م��ن خالل 
م��ت��م��ي��ز جلهود  من�������وذج  ت���ط���وي���ر 
الأحياء  واإدارة  امل�صتدامة  احلفاظ 

البيئة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص��ة  ال�����ص��وي��دي 
ال�صارقة  يف  الطبيعية  واملحميات 
العمل م��ع جمعية  ان��ه م��ن خ��الل 
وجمموعة  ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة  الإم���������ارات 
ناأمل  ال��ب��ح��ري��ة  للبيئة  الإم������ارات 
احلفاظ  ج��ه��ود  ن��ط��اق  ي��ت�����ص��ع  اأن 
واأن  الطبيعية  ال����روة  ه���ذه  ع��ل��ى 
العوائد  ال�صوءعلى  ت�صليط  يتم 
من  الناجتة  والقت�صادية  البيئية 
املوؤ�ص�صات  ب��ن  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  مثل 
احل��ك��وم��ي��ة وغ����ري احل��ك��وم��ي��ة يف 
ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة ول تعد 
اأهمية  ذات  ب��ون��ع��ري  ���ص��ري  ج��زي��رة 
ال�صارقة فح�صب بل لدولة  لإم��ارة 
اأن نعمل من  اآملن  الإم���ارات ككل 
حماية  على  ال�صراكة  ه��ذه  خ��الل 
والثقافية  ال���ت���اري���خ���ي���ة  ق��ي��م��ه��ا 
�صقر  علي  الرائد  وق��ال  والبيئية. 
�صلطان ال�صويدي رئي�ص جمموعة 
الإم����������ارات ل��ل��ب��ي��ئ��ة ال���ب���ح���ري���ة اأن 
جمموعة الإمارات للبيئة البحرية 
امل�صوحات  من  العديد  يف  �صاهمت 
جلزيرة  امل�صتمر  والر�صد  البيئية 
�صري بونعري على املدى ال�18 عاما 
مع  بالعمل  �صعداء  ونحن  املا�صية 
الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة 
الإم��ارات للطبيعة �صمن  وجمعية 
احلفاظ  اإدارة  يف  ج��دي��دة  مرحلة 

على اجلزيرة.

رئي�ض وزراء بلغاريا يزور »�شرح زايد املوؤ�ش�ض«
•• اأبوظبي-وام: 

جمهورية  وزراء  رئي�ص  ب��وري�����ص��وف  بويكو  م��ع��ايل  زار 
وزير  العلماء  �صلطان  بن  عمر  معايل  يرافقه  بلغاريا 
نا�صر  عبدالوهاب  و�صعادة  الإ�صطناعي  للذكاء  دول��ة 
بلغاريا  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �صفري  ال��ن��ج��ار  ح�صن 
اأبوظبي وذلك  املوؤ�ص�ص« يف  زايد  املرافق »�صرح  والوفد 

�صمن زيارته الر�صمية للدولة.
اأخ�صائي  اأح��د  من  له  امل��راف��ق  وال��وف��د  معاليه  وتعرف 
اجلولت الثقافية على ال�صمات الفذة للمغفور له ال�صيخ 
وال��ت��ي جتلت  اهلل«  رحمه   « نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د 
واحلديقة  »ال��ري��ا«  الفني  العمل  خ��الل  م��ن  بو�صوح 
اهلل  »طيب  زايد  لل�صيخ  النادرة  والت�صجيالت  الرتاثية 
ثراه » اإ�صافة اإىل املقاطع الفيلمية امل�صورة التي حتكي 

قيمه واإرثه امللهم يف مركز الزوار.

خالل  بلغاريا  جمهورية  وزراء  رئي�ص  معايل  و�صاهد 
الذي  الأب��ع��اد  الثالثي  الفني  العمل  »ال��ري��ا«  جولته 
اأ�صكالها  ت���ت���الألأ  ال�����ص��ي��خ زاي����د، وال��ت��ي  ي��ظ��ه��ر م��الم��ح 
الهند�صية م�صاء ب�صكل يحاكي جنوم ال�صماء، ويعد اأحد 

الأعمال الفنية الفريدة من نوعها .
 « زاي��د  ال�صيخ  وت��ع��رف خ��الل جولته على ح��ب و�صغف 
رحمه اهلل » للطبيعة والتزامه العميق باملحافظة على 
البيئة وذلك يف »احلديقة الرتاثية« والتي ت�صم اأنواعا 
ج��زءا من  ت�صكل  التي  والنباتات  الأ�صجار  خمتلفة من 
اجلزيرة  و�صبه  الإم����ارات  يف  الغنية  الطبيعية  البيئة 

العربية.
ويف ختام الزيارة جتول معايل رئي�ص الوزراء البلغاري يف 
»املم�صى« للتاأمل يف الكلمات اخلالدة من اأقوال املغفور 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان املليئة باحلكمة التي 

تلهم الأجيال وحتكي قيمه النبيلة كقائد واإن�صان.

رئي�ض وزراء بلغاريا يزور جامع ال�شيخ زايد الكبري
•• اأبوظبي-وام:

رئي�ص  بوري�صوف  بويكو  معايل  زار 
وزراء جمهورية بلغاريا جامع ال�صيخ 
يرافقه  اأب���وظ���ب���ي  يف  ال��ك��ب��ري  زاي����د 
العلماء  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن  ع��م��ر  م��ع��ايل 
الإ�صطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول����ة  وزي����ر 
نا�صر  ع��ب��دال��وه��اب  ���ص��ع��ادة  و-93 
لدى  ال��دول��ة  �صفري  ال��ن��ج��ار  ح�صن 
املرافق  وال��وف��د  بلغاريا  جمهورية 
الر�صمية  زي���ارت���ه  �صمن  وذل���ك  ل��ه 

ال��ت��وا���ص��ل احل�����ص��اري ب��ن خمتلف 
ال��ث��ق��اف��ات وال�����ص��ع��وب ح���ول العامل 
جماليات  على  التعرف  اإىل  اإ�صافة 
اجل����ام����ع وب����دي����ع ف����ن����ون ال���ع���م���ارة 
بو�صوح  جت��ل��ت  ال���ت���ي  الإ����ص���الم���ي���ة 
يف ج��م��ي��ع زواي������اه وم���ا ي��ح��وي��ه من 
تاريخ  اإىل  اإ�صافة  فريدة  مقتنيات 

تاأ�صي�ص ال�صرح الكبري.
املركز  اأه����دى   .. ال���زي���ارة  ويف خ��ت��ام 
ن�صخة  ب��وري�����ص��وف  ب��وي��ك��و  م���ع���ايل 
نور”  م����ن  “ف�صاءات  ك���ت���اب  م����ن 

للدولة.
له  املرافق  والوفد  معاليه  وا�صتهل 
ب��ج��ول��ة يف ق��اع��ات اجلامع  ال���زي���ارة 
واأروقته اخلارجية حيث تعرفوا من 
الثقافين  الأخ�صائين  اأحد  خالل 
اجلامع  ر����ص���ال���ة  ع��ل��ى  اجل���ام���ع  يف 
للتعاي�ص  ال����داع����ي����ة  احل�������ص���اري���ة 
الكبري  والدور  والنفتاح  والت�صامح 
ال�صيخ  جامع  مركز  ب��ه  يقوم  ال��ذي 
بالثقافة  التعريف  يف  الكبري  زاي��د 
وتعزيز  ال�������ص���م���ح���ة  الإ�����ص����الم����ي����ة 

ال�صيخ  اإ���ص��دارات مركز جامع  اأح��د 
ال��ذي ي�صم ع��ددا من  الكبري  زاي��د 
بجائزة  اخلا�صة  وال�صور  اللقطات 
للت�صوير  نور”  م���ن  “ف�صاءات 
ال�صوئي التي ينظمها املركز �صنويا 
وتربز جماليات العمارة الإ�صالمية 
ال�صيخ  جامع  اأن  يذكر  اجل��ام��ع.  يف 
ل��وزارة �صوؤون  زاي��د الكبري - التابع 
ومتابعة  برعاية  يحظى   - الرئا�صة 
زايد  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  م��ن 
جمل�ص  رئ���ي�������ص  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  اآل 

الرئا�صة  �����ص����وؤون  وزي������ر  ال���������وزراء 
للحركة  نواة  ليكون  املركز  وتاأ�ص�ص 
تتمحور  ال��ت��ي  وال��ف��ك��ري��ة  الثقافية 
القيمة  من  انطالقا  اجلامع  ح��ول 
عن  تعرب  التي  والوطنية  الثقافية 
املفاهيم والقيم التي ر�صخها املغفور 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
القيم املتجذرة  “ تلك  “ رحمه اهلل 
يف ال��وج��دان وال��وع��ي وال��ت��ي ت�صكل 
امل�صتلهمة  الوطنية  للهوية  امتدادا 

من تعاليم ديننا احلنيف.

منظمة ال�صحة العاملية ت�صيد بالدور الإماراتي يف ا�صتئ�صال الوباء وم�صاهمتها يف متويل حمالت التطعيم �صده

العامل يحتفي بيوم مكافحة �شلل الأطفال .. و400 مليون م�شتفيد من مبادرات الإمارات
•• اأبوظبي-وام:

يحتفل العامل غدا الأربعاء ب� “ اليوم العاملي ملكافحة �صلل الأطفال” الذي 
اق���رتاب الب�صرية م��ن الق�صاء  اأك��ت��وب��ر م��ن ك��ل ع���ام، بعد   24 ال���  ي�����ص��ادف 
النهائي على املر�ص الذي هدد لوقت طويل م�صتقبل الطفولة يف عدد كبري 
من البلدان. واأ�صادت منظمة ال�صحة العاملية بالدور الإماراتي يف ا�صتئ�صال 

هذا الوباء وم�صاهمتها الفاعلة يف متويل ودعم حمالت التطعيم �صده.
مليون طفل   400 الأطفال  �صلل  ملكافحة  الإم��ارات  وي�صتفيد من حمالت 

�صنويا حول العامل .. فيما بلغت القيمة الإجمالية للتربعات التي قدمتها 
الدولة بهذا ال�صاأن نحو 167 مليون دولر.

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  م��ب��ادرة  ومتثل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة ل�صتئ�صال مر�ص �صلل الأطفال 
يف العامل، منوذجا اإن�صانيا حلماية الأطفال من هذا املر�ص والق�صاء عليه 
دولة  التزام  الأطفال  �صلل  مر�ص  مكافحة  وحمالت  جهود  وتعك�ص  نهائيا. 
والفقرية  املحتاجة  ال�صعوب  مل�صاعدة  الإن�صانية  وامل��ب��ادئ  بالنهج  الإم���ارات 
وفئة  الإن�صان  �صحة  ب�صالمة  والهتمام  الب�صرية،  التنمية  برامج  وتطوير 

الأطفال املحتاجن للرعاية ال�صحية الوقائية يف خمتلف دول العامل .
وت�صري تقديرات منظمة ال�صحة العاملية اإىل انخفا�ص حالت الإ�صابة ب�صلل 
الأطفال مبعدل %99 منذ عام 1988، من نحو 350 األف حالة �صجلت 
وياأتي  ال��ع��امل،  م�صتوى  2017 على  ع��ام  22 حالة يف  اإىل  ال��ع��ام  ذل��ك  يف 
اأجل  من  العاملي  ال�صعيد  على  جهود  من  يبذل  ما  نتيجة  النخفا�ص  ه��ذا 

ا�صتئ�صال املر�ص.
وتوؤكد منظمة ال�صحة العاملية على اأنه حاملا يتم الق�صاء على �صلل الأطفال، 
ميكن للعامل الحتفال بالنجاح يف اإي�صال منفعة عاملية عامة كربى ي�صتفيد 

منها جميع النا�ص على قدم امل�صاواة، بغ�ص النظر عن املكان الذي يعي�صون 
الأطفال  �صلل  على  الق�صاء  اأن  القت�صادية  النمذجة  اكت�صفت  حيث  فيه، 
�صيوفر على الأقل من 40 اإىل 50 مليار دولر على مدى ال�صنوات ال� 20 

املقبلة، معظمها يف البلدان املنخف�صة الدخل.
وي�صيب املر�ص الأطفال دون �صن ال� 5 بالدرجة الأوىل، وتوؤدي حالة واحدة 
�صلل ع�صال، ويتوفى ما يرتاوح  اإىل  باملر�ص  200 حالة عدوى  اأ�صل  من 
بن %5 و%10 من امل�صابن بال�صلل ب�صبب توقف ع�صالتهم التنف�صية 

عن اأداء وظائفها.

اختتام اأعمال املوؤمتر واملعر�ض الدويل العربي لطب الأ�شنان »جلف دينتك�ض« »الهالل الأحمر« يد�شن م�شروع دعم ال�شيادين على امتداد ال�شاحل الغربي لليمن
•• اأبوظبي-وام: 

اختتمت ام�ص اأعمال الدورة الأوىل من املوؤمتر واملعر�ص الدويل العربي لطب 
 « اأدن��ي��ك   « للمعار�ص  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف   - دينتك�ص  جلف   - الأ�صنان 
الفجر  �صركة  وتنظيم   - - �صحة  ال�صحية  للخدمات  اأبوظبي  �صركة  برعاية 
للموؤمترات وجمعية الأ�صنان الهندية بال�صراكة مع مكتب اأبوظبي للموؤمترات 
مديرة  الربيعي  �صمية  الدكتورة  وقالت  وال�صياحة.  الثقافة  ل��دائ��رة  التابع 
خدمات الأ�صنان باخلدمات العالجية اخلارجية احدى املن�صاآت التابعة ل�صركة 
ال�صحية  للخدمات  اأبوظبي  �صركة  ان  »�صحة«  ال�صحية  للخدمات  اأبوظبي 
اأ�صنان  اأبوظبي توفر خدمات  اإمارة  اأكرب �صبكة من عيادات الأ�صنان يف  لديها 
لوكالة  ت�صريح  الربيعي يف  �صمية  الدكتورة  واأو�صحت  تخ�ص�صية ومتطورة. 
اأنباء المارات » وام » على هام�ص » جلف دينتك�ص« ان خدمات الأ�صنان تقدم 
للمراكز  التابعة  الأ�صنان  ع��ي��ادات  يف  وكذلك  لالأ�صنان  تخ�ص�صية  مراكز  يف 
اأربعة مراكز  يبلغ  التخ�ص�صية  الأ�صنان  اأن عدد مراكز  اىل  ال�صحية.. لفتة 
الذي يعد  العن  اأبوظبي ومركز  املفرق ومركز  الظفرة ومركز  ت�صمل مركز 
عيادات  يف  والتخ�ص�صية  العامة  الأ���ص��ن��ان  ع��الج  خ��دم��ات  تقدم  كما  اأك��ربه��م 
الأ�صنان املتواجدة يف 12 مركزا �صحيا باأبوظبي و15 مركزا �صحيا يف العن 
الطوية  ومركز  اأبوظبي  يف  لالأطفال  التخ�ص�صي  امل�صرف  مركز  �صمنها  من 
اأ�صنان تخ�ص�صية لالأطفال يف  التخ�ص�صي لالأطفال اللذان يقدمان خدمات 

بيئة �صديقة ومريحة للطفل.
واأ�صافت اأنه منذ بداية 2018 ا�صتقبلت مراكز الأ�صنان التخ�ص�صية الأربعة 
األف مراجع بينما ا�صتقبلت خدمات الأ�صنان املوزعة يف املراكز ال�صحية   152
مبدينة اأبوظبي 90 األف مراجع وا�صتقبلت عيادات خدمات الأ�صنان مبراكز 
العن ال�صحية 80 األف مراجع. وقالت اأن مراكز الأ�صنان وعيادات الأ�صنان 
ال�صركة  م��ن  ال�����ص��ادرة  التاأمن  بطاقات  وجميع  ثقة  بطاقة  حملة  ت�صتقبل 

الوطنية لل�صمان ال�صحي - �صمان.
اأن هناك خدمات عالجية متقدمة حتتاج اىل تخدير عام جترى يف  واأك��دت 
م�صت�صفيات �صركة �صحة والتي تقدم بوا�صطة اأطباء اأ�صنان اخلدمات العالجية 

اخلارجية يف تلك امل�صت�صفيات. واأ�صارت اىل اأن عدد اأطباء الأ�صنان يف اخلدمات 
العالجية اخلارجية يبلغ 230 طبيبا.. 74 منهم ما بن اأخ�صائي وا�صت�صاري 
وتبلغ ن�صبة الأطباء الأ�صنان الماراتين 40 باملائة من الكادر العام بالإ�صافة 
250 موظفا يف مهنة طب الأ�صنان امل�صاعد وهم ما بن م�صاعد طبيب  اإىل 
اأ�صنان وفني خمترب اأ�صنان وفني تعقيم. وقالت ان احلالت ال�صائعة يف جمتمع 
اإمارة اأبوظبي هي الت�صو�ص بن�صبة عالية يف جمتمع الإمارات ب�صكل عام لفتة 
اىل اأن نتيجة للت�صو�ص اأكر العالجات �صيوعاً هي ترميم الأ�صنان وتعوي�ص 
ا�صتقبال  يتم  كما  وال��زراع��ة  التعوي�صية  الأ�صنان  بوا�صطة  املفقودة  الأ�صنان 

اأعداد كبرية من حالت التقومي.
واأ�صافت اأن �صركة �صحة تقدم من خالل مراكزها لالأ�صنان جميع العالجات 
ابتداء من العالج العام وكذلك عالج الع�صب واللثة والتقومي والتعوي�صات 
خا�صة  وخ��دم��ات  لالأ�صنان  اجل��راح��ي��ة  والعمليات  الأ���ص��ن��ان  وزراع����ة  ال�صنية 
خمتلفة  تقنيات  الأ�صنان  مراكز  وتوفر  التخ�ص�صية  مراكزهم  يف  لالأطفال 
الرقمية  ال�صنية  الأ���ص��ع��ة  م��ث��ل  مم��ي��زة  طبية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  م��ن  متكنهم 
العر�ص  و�صا�صات  الال�صلكية  والتكنولوجيا  الأبعاد  ثالثية  ال�صنية  والأ�صعة 
اإدخ��ال غاز ال�صحك  الأ�صنان كما مت موؤخرا  الرقمية يف كرا�صي  والكامريات 
“نيرت�ص اوك�صايد” وا�صتخدامه يف عالج اأ�صنان الأطفال وذلك لكيال ي�صعر 
امل��راك��ز يدعمها معمل  �صبكة  اأن  اىل  ولفتت  ال��ع��الج.  اأث��ن��اء  ب���الأمل  الأط��ف��ال 
الأ�صنان املركزي يف مركز العن لطب الأ�صنان جمهز باأحدث التقنيات املتمثلة 
يف ا�صتخدام تقنية الزيركون يف ت�صنيع التيجان واجل�صور ال�صنية اخلالية من 
املعدن ويقوم املعمل بت�صنيع كافة اأنواع الأ�صنان ال�صناعية التعوي�صية ل�صبكة 
خدمات الأ�صنان و3 وحدات تعقيم مركزية موزعة بن اأبوظبي والعن. و بينت 
اأن خدمات الأ�صنان جزءا من برنامج “بيتنا الطبي” الذي تطبقه اخلدمات 
العالجية اخلارجية والذي يعد نقلة نوعية يف الرعاية ال�صحية حيث يوفر 
رعاية متنا�صقة ومتكاملة مبنية على عالقة متوا�صلة بن الطبيب واملراجع 
التي متكن الطبيب من توفري رعاية �صحية  ال�صحية  املراجع  بيانات  وعلى 
اختيار  للمراجع  ميكن  الربنامج  �صمن  من  اأن  اىل  لفتة  املري�ص  حمورها 

طبيب اأ�صنان خا�ص به لتعزيز العالقة بن طبيب الأ�صنان واملراجع.

•• احلديدة-وام:

م�صروع  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  د�صنت 
دع���م ال�����ص��ي��ادي��ن ع��ل��ى ام��ت��داد ال�����ص��اح��ل الغربي 
لليمن والذي يت�صمن تزويدهم باملعدات والأدوات 
الالزمة اإ�صافة اإىل اإن�صاء �صوق لالأ�صماك ومكاتب 
ت�صهيل  بهدف  التخزين  اأم��اك��ن  وتاأهيل  اإداري���ة 
مناولة الإنتاج ال�صمكي وعودة حركة ال�صيد مرة 
منتظم  رزق  م�صدر  تاأمن  يف  للم�صاهمة  اأخ��رى 
جراء  ت�����ص��رروا  ال��ذي��ن  الغربي  ال�صاحل  ل�صكان 

تدمري ميلي�صيات احلوثي للبنى التحتية.
ال�صيادين  دع���م  م�����ص��اري��ع  اأول  »ال���ه���الل«  وب����داأ 
وذلك  اخل��وخ��ة  م��دي��ري��ة  يف  القطابا  منطقة  يف 
بح�صور �صعيد الكعبي مدير العمليات الإن�صانية 
ل��دول��ة الإم������ارات يف ال��ي��م��ن وال��دك��ت��ور احل�صن 
ع��ل��ي ط��اه��ر حم��اف��ظ احل��دي��دة و حم��م��د يحيى 
عدد  و  اخلوخة  مديرية  ع��ام  مدير  عبدال�صالم 

من امل�صوؤولن اليمنين و ال�صيادين .
وق����ال ���ص��ع��ي��د ال��ك��ع��ب��ي اإن ت��ن��ف��ي��ذ م�����ص��اري��ع دعم 
ي���اأت���ي امتثال  ال��غ��رب��ي  ال�����ص��اح��ل  ال�����ص��ي��ادي��ن يف 
الإم����ارات  ل��دول��ة  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  لتوجيهات 
التنموية واخلدمية  امل�صاريع  العمل يف  مببا�صرة 
التي مت الإعالن عنها موؤخرا ومنها م�صاريع دعم 
منزال  تاأهيل  اإع���ادة  تت�صمن  وال��ت��ي  ال�صيادين 
لالأ�صماك ومكاتب اإدارية مزودة مبنظومة طاقة 
اإعمار  لإع���ادة  جديدة  م�صاريع  اإط��ار  يف  �صم�صية 

مناطق ال�صاحل الغربي بتكلفة 107 مالين و 
درهم. األف   100

واأ�صاف الكعبي اإن هيئة الهالل الأحمر الإماراتي 
حددت جملة من امل�صروعات اخلدمية والتنموية 
لإع�����ادة اإع���م���ار م��ن��اط��ق ال�����ص��اح��ل ال��غ��رب��ي منها 
تاأهيل  اإع��ادة  ال�صيادين من خالل  دعم  م�صاريع 
اأك���ر من  م��را���ص��ي وم��وؤ���ص�����ص��ات ال�صيد وت��زوي��د 
ال�صيد  ومعدات  اأدوات  مبختلف  �صياد   1000
الو�صع  حت�صن  اإىل  ت�صعى  الهيئة  اأن  م��وؤك��دا   ..
املعي�صي لل�صيادين واأ�صرهم وبقية �صكان مناطق 
ال�صاحل الغربي الذين يعتمدون بدرجة رئي�صية 
على مهنة ال�صيد. من جانبه اأكد الدكتور احل�صن 

علي طاهر اأن م�صاريع دعم ال�صيادين يف ال�صاحل 
الإمارات  دولة  جهود  �صمن  تاأتي  لليمن  الغربي 
على  احليوية  القطاعات  ودعم  لتاأهيل  امل�صتمرة 
اأع���داد  منها  ي�صتفيد  ال��ت��ي  و  اليمنية  ال�����ص��اح��ة 
حمافظ  اأ�صاد  و  اليمنين.  املواطنن  من  كبرية 
الهالل  يقدمه  ال��ذي  ال�صخي  بالدعم  احل��دي��دة 
امتداد  على  اليمنية  لالأ�صر  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر 
ال�صاحل الغربي واملواطنن يف املحافظات املحررة 
يف خمتلف املجالت .. موؤكدا اأن دعم ال�صيادين 
يف منطقة القطابا �صيخفف من معاناتهم جراء 
فيها  ت�صببت  التي  الراهنة  الإن�صانية  ال��ظ��روف 

ميلي�صيات احلوثي املوالية لإيران .
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اأخبـار الإمـارات
هيئة اأبوظبي لالإ�شكان توفر خيارات ذكية والكرتونية متعددة للمواطنني 

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�صهد اخلدمات الذكية، وقنوات الت�صال الإلكرتونية، التي 
توفرها هيئة اأبوظبي لالإ�صكان اقباًل متزايداً من املواطنن 
عرب  امل��ق��دم��ة  الطلبات  ع��دد  بلغ  اإذ  الهيئة،  م��ع  املتعاملن 
خمتلف الو�صائل الذكية والإلكرتونية للهيئة نحو 8330 
العام  خالل  خمتلفة  اإ�صكانية  خدمات  على  للح�صول  طلباً 

اجلاري.
يف  املعلومات  تقنية  اإدارة  مدير  خ��وري  يون�ص  ال�صيد  وق��ال 
هيئة اأبوظبي لالإ�صكان ، اإن عدد الطلبات املقدمة عرب املوقع 
املجيب  وعرب  طلباً،   1641 اإىل  و�صل  للهيئة  الإلكرتوين 
عرب  طلبا   1533 و   ،  5156 اإىل  و�صل   )IVR( الآيل 

تطبيق الهاتف الذكي خالل العام اجلاري.
للمواطنن  م��ت��ع��ددة  خ���ي���ارات  وف����رت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأ����ص���اف 
وت���ق���دمي ط��ل��ب��ات��ه��م، وم��ت��اب��ع��ة الطلبات  ل��ل��ت��وا���ص��ل م��ع��ه��ا 
ال�صكانية املقدمة، اإذ يوفر مركز الت�صال يف الهيئة من�صة 
اإلكرتونية متكاملة وحديثة لإدارة عالقات املتعاملن، وهو 
مزود بتقنيات فائقة التطور وتطبيقات حديثة وفقاً لأف�صل 
جانب  اإىل  ه��ذا   ، الت�صال  مراكز  يف  امل�صتخدمة  التقنيات 
التوا�صل  مواقع  على  الهيئة  ح�صابات  خالل  من  التوا�صل 
قناة  تعد  والتي  ويوتيوب،  وان�صتجرام  تويرت،  الجتماعي 

فعالة للتوا�صل مع اجلمهور،.
املتعامل،  رح��ل��ة  ت�صهيل  ع��ل��ى  حت��ر���ص  الهيئة  اأن  واأو����ص���ح 
املواطنن يف احل�صول  وتب�صيط الإج��راءات والت�صهيل على 

اأع��ل��ى من  الإ���ص��ك��ان��ي��ة، مب��ا يحقق م�صتوى  اخل��دم��ات  على 
الر�صا بن املتعاملن وتقلي�ص مدة النتظار وت�صهيل عملية 
التقدمي، اإذ باإمكان املتعاملن الإ�صتعالم عن حالة طلباتهم 
الإلكرتوين،  الربيد  اأو  للهيئة،  الذكي  التطبيق  من خالل 
اأواملوقع الإلكرتوين، اأو التوا�صل مع مركز خدمة العمالء 
املتعامل،  طلب  حالة  مراحل  على  والتعرف  للهيئة،  التابع 
مبجرد ادخال رقم الطلب، ومتابعته بخطوات ب�صيطة تبداأ 
املراجعة  ث��م  وم��ن  اكتماله،  م��ن  وال��ت��اأك��د  الطلب  بت�صجيل 
الفنية، والتي ت�صمل البحث الجتماعي، والبحث الهند�صي، 
النهائية،  فاملراجعة  للطلب،  املبدئية  املراجعة  ث��م  وم��ن   ،
اإلكرتونياً دون احلاجة لتواجد  وتتم جميع هذه اخلطوات 
حالة  ع��ن  لال�صتعالم  ال��ع��م��الء  خ��دم��ة  م��راك��ز  يف  املتعامل 

الطلب.
املحدثة  الن�صخة  م��وؤخ��راً  لال�صكان  اأبوظبي  هيئة  واأطلقت 
م���ن ت��ط��ب��ي��ق ال��ه��ات��ف ال���ذك���ي اخل���ا����ص ب��ه��ا، ب��ه��دف تعزيز 
اأف�����ص��ل التقنيات  امل��ت��ع��ام��ل��ن م���ن خ���الل ت��وظ��ي��ف  جت��رب��ة 
ويتيح  وال�صتباقية،  وال�صرعة  بالكفاءة  تت�صم  التي  املبتكرة 
التطبيق ملواطني اإمارة اأبوظبي، تقدمي طلباتهم للخدمات 
وكذلك  الذكية،  والأل���واح  الهواتف  عرب  رقمياً   ال�صكانية 
توفري معلومات مف�صلة عن خدماتها، ومن اأبرز اخلدمات 
للتطبيق:  امل��ح��دث��ة  الن�صخة  تتيحها   ال��ت��ي  واخل�����ص��ائ�����ص 
وخدمة  القرو�ص،  وحا�صبة  القر�ص،  حالة  عن  ال�صتعالم 
خا�صية  حت��دي��ث  مت  كما  ق�صيمتي،  وخا�صية  م�صت�صارك، 

ال�صتعالم عن حالة الطلب.

تنظمه موؤ�ص�صة  القلب الكبري  على مدار يومني حتت �صعار  ال�صباب: حتديات الأزمات وفر�ض التنمية

�شلطان القا�شمي يفتتح غدًا موؤمتر  ال�شتثمار يف امل�شتقبل  مب�شاركة 60 متحدثًا من حول العامل
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ي��ف��ت��ت��ح 
ب�����ن حممد  ����ص���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�ص  ع�صو  القا�صمي، 
ح����اك����م ال���������ص����ارق����ة، �����ص����ب����اح غد 
اجلواهر  م��رك��ز  يف  )الأرب�����ع�����اء(، 
الدورة  وامل���وؤمت���رات،  للمنا�صبات 
ال�صتثمار  م���وؤمت���ر  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة 
تنظمها  ال����ت����ي  امل�������ص���ت���ق���ب���ل،  يف 
الكبري”،  “القلب  م���وؤ����ص�������ص���ة 
املوؤ�ص�صة الإن�صانية العاملية املعنية 
واملحتاجن  الالجئن  مب�صاعدة 
ال��ع��امل، على م���دار يومن،  ح��ول 
حتديات  “ال�صباب:  ���ص��ع��ار  حت��ت 

الأزمات وفر�ص التنمية””.
وتاأتي الدورة احلالية من املوؤمتر 
�صاحب  ب���رع���اي���ة  ي��ح��ظ��ى  ال�����ذي 
وقرينته  ال�صارقة،  حاكم  ال�صمو 
ال�������ص���ي���خ���ة ج�����واه�����ر بنت  ����ص���م���و 
رئي�صة موؤ�ص�صة  القا�صمي،  حممد 
املنا�صرة  الكبري”،  “القلب 
لدى  الالجئن  لالأطفال  البارزة 
املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة 
بال�صراكة  ال���الج���ئ���ن،  ل�������ص���وؤون 
ل�صوؤون  ال�����ص��ام��ي��ة  امل��ف��و���ص��ي��ة  م��ع 
الأمم  و�����ص����ن����دوق  ال����الج����ئ����ن، 
“يوني�صيف”،  للطفولة  املتحدة 
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 
لالرتقاء  “مناء”  وم���وؤ����ص�������ص���ة 
املتحدة  الأمم  وه��ي��ئ��ة  ب�����امل�����راأة، 
ومتكن  اجلن�صن  بن  للم�صاواة 
املتحدة  الأمم  “هيئة  امل���������راأة 
.SOS للمراأة”، وقرى الأطفال

ويبحث املوؤمتر يف ق�صايا التنمية 
خمتلف  يف  ل��ل�����ص��ب��اب  امل�����ص��ت��دام��ة 
اأنحاء العامل وحتديداً يف املناطق 
والنزاعات  الأزم����ات  ت��ع��اين  ال��ت��ي 
وعلى  وال��������ك��������وارث،  واحل�����������روب 
التنموي  للدور  الكبرية  الأهمية 
وم�صتقبل  م�صتقبلهم،  حماية  يف 
الن�صياق  جتنيبهم  ويف  اأوطانهم، 
وراء م�صارات تطرفية اأو اإجرامية 
نتيجة واقع وظروف اأجربوا على 
املتحدثون  و�صيطرح  معاي�صتها، 
والفر�ص  التحديات  من  العديد 
يف ه�����ذا ال�������ص���دد ب��غ��ي��ة اخل�����روج 
بخارطة عمل دولية من ال�صارقة، 
م�صتقبل  يف  ال��ف��اع��ل  لال�صتثمار 

�صباب العامل.
الأول  ي��وم��ه  امل���وؤمت���ر يف  وي�����ص��ه��د 
نقا�صية  ج��ل�����ص��ات  اأرب������ع  ت��ن��ظ��ي��م 
حوارية  جل�صات  وخم�ص  رئي�صية، 
فيما  خ��ت��ام��ي��ة،  وجل�صة  ج��ان��ب��ي��ة، 
واخلتامي  الثاين  يومه  يف  ي�صهد 
رئي�صية،  ن��ق��ا���ص��ي��ة  ج��ل�����ص��ات  اأرب����ع 
ح���واري���ة جانبية،  ج��ل�����ص��ات  و���ص��ت 
اخلتامية،  اجل��ل�����ص��ة  ج��ان��ب  اإىل 
وخرباء  م�صوؤولون  فيها  وي�صارك 
و�صباب موؤثرين واأ�صحاب جتارب 
ملهمة من خمتلف اأنحاء املنطقة 

والعامل.

متحدثون رئي�صيون
املتحدثن  ق���ائ���م���ة  ع���ل���ى  ي����اأت����ي 
موؤمتر  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة  ال������دورة  يف 
كل  امل�������ص���ت���ق���ب���ل،  يف  ال����ص���ت���ث���م���ار 
اأحمد  ب���ن  ���ص��ل��ط��ان  ال�����ص��ي��خ  م���ن 

اأربع  ال�صباب”  “منتدى  وي�صم 
تهدف  رئي�صية  نقا�صية  جل�صات 
وحتفيز  امل��ن��اق�����ص��ة  ت�����ص��ه��ي��ل  اإىل 
)طالب  احل�����ص��ور  ك��اف��ة  م�صاركة 
واجلامعات  ال��ث��ان��وي��ة  امل����دار�����ص 
النقا�ص  يف  ال��ع��ل��ي��ا(  وال���درا����ص���ات 
خالل  الرئي�صين  املتحدثن  مع 
احلوارية  واجل��ل�����ص��ات  احل��ل��ق��ات 
املنتدى،  خ���الل  م���ن  ل��ل��م��ن��ت��دى. 
كافة  ودرا�������ص������ة  حت����دي����د  ���ص��ي��ت��م 
ال�صباب،  ت��واج��ه  التي  التحديات 
خمتلفة  وحلول  بطرق  واخل��روج 
اجتماعياً  متكينهم  على  ت�صاعد 
املنتدى  �صيقدم  كما  واقت�صادياً. 
م��ن�����ص��ة ل���ل�������ص���راك���ات اجل����دي����دة، 
ومل�������ص���ارك���ة ال����ت����ج����ارب ال���ب���ن���اءة، 
والطرق  امل�����ص��ت��ف��ادة،  وال����درو�����ص 
للو�صول  وامل�����ص��ت��ح��دث��ة  امل��ب��ت��ك��رة 
يف  واإ�صراكهم  ال�صباب  متكن  اإىل 

التنمية الإقليمية. 

الجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
كنهج للتغيري والتنمية

وتاأتي اجلل�صة النقا�صية الأوىل يف 
اليوم الثاين حتت عنوان “و�صائل 
كنهج  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ص���ل 
للتغيري والتنمية”، ويتحدث فيها 
�صاكر  ال�صحفي  املرا�صل  م��ن  ك��ٌل 
متحدثة  العقابي،  وزينب  غ��زال، 
مواقع  يف  وم�����وؤث�����رة  حت���ف���ي���زي���ة، 
والدكتور  الجتماعي،  التوا�صل 
اأحمد عبدامللك، نا�صط يف الإعالم 

القا�صمي، رئي�ص جمل�ص ال�صارقة 
ل�����الإع�����الم، امل���ب���ع���وث الإن�������ص���اين 
ومعايل  ال��ك��ب��ري،  القلب  ملوؤ�ص�صة 
اأح��م��د اأب���و ال��غ��ي��ط، الأم���ن العام 
ومعايل  العربية،  ال��دول  جلامعة 
عمر العلماء، وزير الدولة للذكاء 
بنت  ح�صة  ومعايل  ال�صطناعي، 
تنمية  وزي������رة  ب��وح��م��ي��د  ع��ي�����ص��ى 
املجتمع ومعايل الدكتور اأحمد بن 
الفال�صي  بالهول  اهلل حميد  عبد 
وزير دولة ل�صوؤون التعليم العايل 
�صارة  معايل  املتقدمة،  وامل��ه��ارات 
ب���ن���ت ي���و����ص���ف الأم���������ريي، وزي�����رة 
دول���ة م�����ص��وؤول��ة ع��ن م��ل��ف العلوم 
العراقية  وال��ن��ا���ص��ط��ة  امل��ت��ق��دم��ة، 
الفائزة بجائزة نوبل  نادية مراد، 
رمي  و���ص��ع��ادة    ،2018 ل��ل�����ص��الم 
ب���ن ك�����رم، م���دي���ر م��وؤ���ص�����ص��ة مناء 
فاهم  وال�صيخ   . ب��امل��راأة  لالرتقاء 
القا�صمي،  خ��ال��د  ب��ن  �صلطان  ب��ن 
احلكومية  العالقات  دائرة  رئي�ص 
للتحول  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص 

الرقمي بال�صارقة،  
املتحدثن  ق���ائ���م���ة  ت�������ص���م  ك���م���ا 
التعليم  م���دي���ر  ح�����ص��ن،  اأوج������ور 
الرتبية  وزارة  يف  ال��ر���ص��م��ي  غ��ري 
والتعليم باملغرب، و�صعادة ال�صفري 
املبعوث  ع����ف����ي،  ع����ب����دي  حم���م���د 
و�صع  ح��ول  للمفو�صية  اخل��ا���ص 
الالجئن ال�صومالين، و�صيمون 
اأوكونيل، املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة 
ون��ي��ك��ول هيويت،  ك����ور،  م��ري���ص��ي 
الأمم  ه��ي��ئ��ة  م�����ص��ت�����ص��اري  ك���ب���ري 
جمل�ص  دول  يف  ل��ل��م��راأة  امل��ت��ح��دة 
التعاون اخلليجي، و�صعادة جنالء 
امل���دف���ع، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
ال�صارقة لريادة الأعمال )�صراع(، 
لال�صتثمار  ال�صارقة  لهيئة  التابع 

املهارات احلياتية كنهج جديد 
للتعليم

الرابعة  النقا�صية  اجلل�صة  حتمل 
احلياتية  “املهارات  ع�����ن�����وان 
وتقام  للتعليم”،  ج���دي���د  ك��ن��ه��ج 
يوني�صيف  منظمة  مع  بال�صراكة 
وي���ت���ح���دث ف��ي��ه��ا ك����ٌل م���ن هديل 
امل�صاريع  م�����ص��وؤول��ة  ال��دي��ن،  ن�صر 
فل�صطن،  يف  النيزك  موؤ�ص�صة  يف 
التعليم  م��دي��ر  ح�����ص��ن،  واأوج�����ور 
الرتبية  وزارة  يف  ال��ر���ص��م��ي  غ��ري 
والتعليم باملغرب، ويديرها األربتو 
التعليم  اأخ�������ص���ائ���ي  ب���ي���ان���ك���ويل، 
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل��ل��ي��ون��ي�����ص��ف 

الأو�صط و�صمال اأفريقيا.

ختام اليوم الأول من املوؤمتر
املوؤمتر  م��ن  الأول  ال��ي��وم  يختتم   
من  لكل  رئي�صية  بكلمات  فعالياته 
ال�صيخ �صلطان بن اأحمد القا�صمي، 
لالإعالم،  ال�صارقة  جمل�ص  رئي�ص 
القلب  ملوؤ�ص�صة  الإن�����ص��اين  املبعوث 
���ص��ارة بنت يو�صف  ال��ك��ب��ري، م��ع��ايل 
للعلوم  دول������ة  وزي�������رة  الأم���������ريي، 
احل��م��ادي مدير  وم��رمي  املتقدمة، 

موؤ�ص�صة القلب الكبري. 

منتدى ال�صباب يف اليوم الثاين 
وتنطلق فعاليات اليوم الثاين من 

املوؤمتر حتت ا�صم منتدى ال�صباب 
ومن اأبرز املتحدثن يف افتتاح اليوم 
ال���ث���اين: م��ع��ايل ع��م��ر ب��ن �صلطان 
للذكاء  ال����دول����ة  وزي�����ر  ال���ع���ل���م���اء، 
بن  رمي  و����ص���ع���ادة  ال����ص���ط���ن���اع���ي، 
كرم، مدير موؤ�ص�صة مناء لالرتقاء 
كاتب  البو�صعيدي،  وعمر  ب��امل��راأة، 
ورائ�����د اأع���م���ال وم���ق���دم ب���رام���ج يف 

 Pulse 95 راديو

ل�صركة مافريك�ص الدولية، ووليد 
التنفيذي  عبد الرحمن، الرئي�ص 
املدفع،  وجن�����الء  م�����وم،  ل�����ص��رك��ة 
ال�صارقة  مل��رك��ز  التنفيذي  امل��دي��ر 
واآ�صيا  “�صراع”،  الأع��م��ال  ل��ري��ادة 
  Evolvin م���وؤ����ص�������ص  ري�����ص��ي��و 

للن�صاء. 

التي  الجتماعية  املمار�صات 
حتقيق  م��ن  ال�����ص��اب��ات  تعيق 

طموحاتهن
وتبحث اجلل�صة النقا�صية الثالثة 
“القواعد واملمار�صات الجتماعية 
ال�����ص��اب��ات م��ن حتقيق  ال��ت��ي تعيق 
طموحهن”، والتي تقام بال�صراكة 
م����ع م���وؤ����ص�������ص���ة من������اء ل���الرت���ق���اء 
ب����امل����راأة، وي��ت��ح��دث ف��ي��ه��ا ك���ٌل من 
الباحثة  ال�صارخ،  العنود  الدكتورة 
املتعلقة  ال�����ص��ك��ان��ي��ة  ال��رتك��ي��ب��ة  يف 
بال�صباب والنوع الجتماعي، وتانو 
اأوىل يف معهد  باحثة  اأوتنج،  بريا 
باأو�صلو، وتدير  النقل  اقت�صاديات 
م�صت�صار  هيويت،  نيكول  اجلل�صة 
اأول يف هيئة الأمم املتحدة ل�صوؤون 
التعاون  جم��ل�����ص  ب������دول  امل��������راأة 

اخلليجي.

اإىل جانب  )����ص���روق(،  وال��ت��ط��وي��ر 
م��ت��ح��دث��ن اآخ���ري���ن م���ن خمتلف 

اأنحاء العامل.

برنامج اليوم الأول

اجلل�صات النقا�صية الرئي�صية
من  الأول  اليوم  فعاليات  تنطلق 
امل�صتقبل”  ال�صتثمار يف  “موؤمتر 
�صيتحدث  ال���ذي  الف��ت��ت��اح  بحفل 
ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  ف���ي���ه 
ب�����ن حممد  ����ص���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�ص  ع�صو  القا�صمي، 
وت�����ص��م قائمة  ال�����ص��ارق��ة.  ح��اك��م 
املتحدثن يف اجلل�صة الفتتاحية 
العراقية  ال���ن���ا����ص���ط���ة  م�����ن:  ك����ل 
بجائزة  ال���ف���ائ���زة  م�������راد،  ن����ادي����ة 
ومعايل   ،  2018 لل�صالم  ن��وب��ل 
اأح��م��د اأب����و ال��غ��ي��ط الأم����ن العام 
ومرمي  العربية،  ال���دول  جلامعة 
القلب  موؤ�ص�صة  مدير  احل��م��ادي، 
بوحميد  ح�صة  وم��ع��ايل  ال��ك��ب��ري، 
ومعايل  امل��ج��ت��م��ع،  تنمية  وزي����رة 
الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد 
ب���ال���ه���ول ال���ف���ال����ص���ي وزي������ر دول����ة 
واملهارات  العايل  التعليم  ل�صوؤون 

املتقدمة. 
ال�صباب والنزاعات وبناء ال�صالم

من  الأوىل  اجل���ل�������ص���ة  وت���ن���ع���ق���د 
“ال�صباب  ع���ن���وان  حت���ت  امل���وؤمت���ر 
ال�صالم”،  وب����ن����اء  وال�����ن�����زاع�����ات 
ال�صامية  املفو�صية  مع  بال�صراكة 
لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئن، 
�صعادة  م���ن  ك����ٌل  ف��ي��ه��ا  وي���ت���ح���دث 
عفي،  ع����ب����دي  ال�������ص���ف���ري حم���م���د 
املبعوث اخلا�ص للمفو�صية حول 
ال�صومالين،  ال��الج��ئ��ن  و���ص��ع 
املدير  اأوكونيل،  �صاميون  و�صعادة 
التنفيذي جلمعية مري�صي كورب، 
غزال،  �صاكر  ال�صحفي  واملرا�صل 
زينة  الإعالمية  اجلل�صة،  وتدير 

اليازجي.

ريادة الأعمال كمحفز ودافع 
للنمو والتوظيف

الأول  ال���ي���وم  ج��ل�����ص��ات  ث����اين  ويف 
م��ن امل��وؤمت��ر حت��ت ع��ن��وان “ريادة 
للنمو  ك��م��ح��ف��ز وداف�����ع  الأع����م����ال 
والتوظيف” والتي تقام بال�صراكة 
امل���ت���ح���دة  الأمم  ب����رن����ام����ج  م�����ع 
الإمن��ائ��ي، يتحدث ك��ل م��ن �صيف 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ص  زي������د،  اأب������و 

الجتماعي ومتخ�ص�ص يف الوعي 
ح�صام  اجلل�صة  وي��دي��ر  ال�صحي. 
����ص���اه���ن، رئ��ي�����ص ال�������ص���راك���ات مع 
املفو�صية  يف  اخل���ا����ص  ال���ق���ط���اع 
ل�صوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�صامية 

الالجئن. 

اإ�صهامات �صبابية يف احلد من 
خماطر التغريات املناخية

 وتبحث اجلل�صة النقا�صية الثانية 
والتغري  “ال�صباب  ع��ن��وان  حت��ت 
على  ال�صباب  اإ�صهامات  املناخي” 
املناخي  ال��ت��غ��ري  ق�����ص��اي��ا  ���ص��ع��ي��د 
ويتحدث  البيئة،  على  واملحافظة 
ل�  دويل  �صوان، مدير  ب��ارين  فيها 
واأمرية    climate Force
امل����رزوق����ي، ن��ا���ص��ط��ة اإم���ارات���ي���ة يف 

جمال البيئة. 

جل�صة ملهمة- فريق الرايل 
اجلامعة  اجل��ل�����ص��ة  ه�����ذه  ت��ن��ظ��م 
والتكنولوجيا  للعلوم  ال��وط��ن��ي��ة 
جتربة  وت�صتعر�ص  باك�صتان،  يف 
 Pakistan’s all-girls
وه����و   formula team
باك�صتان  يف  للفتيات  ف��ري��ق  اأول 
���ص��ي��ارة فورمول  ���ص��ن��ع  ي��ن��ج��ح يف 
يف اجلل�صة ع�صوات  ويتحدث   ،1
الفريق �صباح زمان، وازكا اختار، 

ووردة جمال.

القرار  اتخاذ  مهارات  تعزيز 
عند ال�صباب

تهدف هذه اجلل�صة النقا�صية اإىل 
عند  القرار  اتخاذ  مهارات  تعزيز 
خا�صة  اإر���ص��ادات  وات��ب��اع  ال�صباب، 
ويتحدث  ال��ق��رار،  اتخاذ  ب�صيا�صة 
فيها طالب مبعوثون من جمل�ص 
لقرى  التابع  ال�صت�صاري  ال�صباب 
وكليات  ا������ص،  او  ا�����ص  الأط����ف����ال 
ال�صباب  وجمعية   ، املتحد  العامل 

اللبناين املتحد.

ختام الدورة الثالثة
وي��خ��ت��ت��م م���وؤمت���ر ال���ص��ت��ث��م��ار يف 
“باإعالن  ف��ع��ال��ي��ات��ه  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
تقدميه  �صيتم  وال���ذي  ال�صباب” 
ال�صباب  جمل�ص  اأع�صاء  قبل  من 
ال�صت�صاري التابع لقرى الأطفال 
اللجنة  وت����دع����و  ا���������ص.    او  ا������ص 
ال����راغ����ب����ن يف ح�������ص���ور امل���وؤمت���ر 
ل��ل��ت�����ص��ج��ي��ل م�����ن خ������الل امل���وق���ع 
للموؤمتر  ال���ت���اب���ع  الإل�����ك�����رتوين 
 /http://iifmena.org
وموؤثراً  ف��اع��اًل  ج����زءاً  ل��ي��ك��ون��وا   ،
ودعم  ال�صباب  منا�صرة  ق�صية  يف 
اأحالمهم،  وم�صاندة  تطلعاتهم، 
وم�������ص���ارك���ة احل�������ص���ور ب���اآرائ���ه���م 
ومقرتحاتهم، بهدف الو�صول اإىل 
توظيف  يف  ت�صهم  عملية،  ح��ل��ول 
النمو  عملية  يف  ال�صباب،  طاقات 

الذي ت�صعى اإليه املجتمعات.

حكوميون يخاطبون ال�صباب.. واأكرث من 600 م�صوؤول وخبري و�صاب ي�صاركون يف 18 جل�صة نقا�صية   وم�صوؤولون  اإماراتيون  وزراء   10

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2124 جتاري جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- �صركة كري�صتال �صتار لتعبئة املياه - ذ م م  جمهول حمل القامة 
املحكمة حكمت بجل�صتها  ب��ان  نعلنكم  م -  م  ذ  ���ص   - لي�ص  امل��دع��ي / دامي��ون��د  اأن  مب��ا 
املنعقدة بتاريخ 2018/9/24 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ داميوند لي�ص - �ص 
ذ م م  بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )126.140.73(  مائة و�صتة 
وع�صرون الف ومائة واربعون درهما وثالثة و�صبعون فل�صا والفائدة القانونية بواقع 
9% من 2018/6/7 وحتى متام ال�صداد والزمتها الر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  الدعوى 2018/1990  جتاري كلي 
م  د  م   - �صتيلز  انرتنا�صيونال  ورث  )ت��وب  ���ص   م  د  م   - �صي كوموديتى  تي  / 1-دي  عليه  املدعي  اىل 
تي  - دي  وال�صامن لدى  بالتوقيع  واملخول  املدير  ب�صفته   - لودها  ناريندار  2-ا�صوين  �صابقا(   - �ص 
�صي كوموديتى - م د م  3-ابهاى ناريندرا لودها - ب�صفته ال�صخ�صية ك�صامن �صخ�صي لدى - دي تي 
�صي كوموديتي - م د م �ص جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك اآي دي بي اآي املحدودة - فرع 
مركز دبي املايل العاملي وميثله / جا�صم حممد �صليمان علي حممد املعيني  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم جمتمعن او منفردين ب�صداد مبلغ وقدره )9002857.47( 
دولر امريكيا ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبا ي�صاوى مبلغ 33.062992.33 درهم والفائدة القانونية 
املحاماة و  بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب  وال��زام  ال�صداد  تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام  بواقع 12% من 
ب�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم الثنن املوافق2018/10/29 ال�صاعة 
9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/693  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-علي �صالبي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �صليمان بن عبدالعزيز 
بن �صليمان املنيع  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة ب�صحة ونفاذ عقد البيع املوؤرخ 
يف 2016/11/8 واملتعلق بقطعة الر�ص رقم )MS. 020( الكائنة يف مدينة الإنتاج العاملية 
، الإم��ارات العربية املتحدة ومن ثم �صحة ونفاذ انتقال حق املدعي يف قطعة  اإم��ارة دبي  يف 
الر�ص رقم )MS. 020( مع تعوي�صه عن ال�صرار التي حلقت به ويقدرها املدعي مببلغ 
3.000.000 درهم والفائدة القانونية امل�صتحقة بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد 
التام والزام بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة ... )جميع الطلبات مو�صحة تف�صيليا يف 
ال�صحيفة الدعوى(. وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2018/11/11  ال�صاعة 9.30 �ص 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

ت�صاندراك�ص   / املدعو  فقد 
ال�����ه�����ن�����د     ، غ�������������وراه�������������و 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )L9619902( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0554939785

فقدان جواز �شفر
�صيال   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
الفلبن     ، مارانان  بور�صري 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )EC8318373( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0556116666

فقدان جواز �شفر

فقدان �شهادات ا�شهم م�شرف ابوظبي اال�شالمي 
خالد احمد �صامل العامري رقم ال�صهادة 10105056 عدد ال�صهم 4،090
ثريا احمد علي العامري رقم ال�صهادة 10105057 عدد ال�صهم 2،610 

حمد خالد احمد العامري رقم ال�صهادة  10105058  عدد ال�صهم  1،640   
هالة خالد احمد العامري رقم ال�صهادة  10105059  عدد ال�صهم  1،630

منى خالد احمد العامري رقم ال�صهادة  10105060  عدد ال�صهم  1،630   
فاطمة خالد احمد العامري رقم ال�صهادة  10105061  عدد ال�صهم  1،630   

�صيف خالد احمد العامري رقم ال�صهادة  10105062  عدد ال�صهم  1،630 
هند خالد احمد العامري رقم ال�صهادة  10105063  عدد ال�صهم  1،630   

ملن يعر عليها الإت�صال 0504433103
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اأخبـار الإمـارات
مذكرة تفاهم بني جامعة ال�شارقة و�شبكة ال�شارقة حلماية الطفولة

•• ال�شارقة-الفجر:

املعرفة  ت��ب��ادل  على  والعمل  امل�صرتك،  التعاون  تعزيز  بهدف 
واخل�����ربات وت��اأ���ص��ي�����ص ���ص��راك��ة دائ��م��ة ت�����ص��اه��م يف رف���ع الوعي 
ال�صارقة  جامعة  وق��ع��ت  الأط��ف��ال،  ح��ق��وق  وحماية  املجتمعي 
مذكرة تفاهم مع �صبكة ال�صارقة حلماية الطفولة. وقعها كل 
من الدكتور �صالح طاهر احلاج نائب مدير اجلامعة ل�صوؤون 
امل��ج��ت��م��ع، والأ���ص��ت��اذ اإب��راه��ي��م حم��م��د احل��و���ص��ن��ي ن��ائ��ب رئي�ص 
ال�صويدي  ال�صبكة. وذلك بح�صور موزة حممد  اأمناء  جمل�ص 
املدير  علي  ب��ن  ع��ب��داهلل  وعائ�صة  الأم���ن���اء،  جمل�ص  �صر  اأم���ن 

التنفيذي وع�صو جمل�ص الأمناء.
ال��دك��ت��ور ���ص��الح ط��اه��ر باحل�صور، موؤكداً  ال��ب��داي��ة رح��ب   يف 
التعاون  اآف��اق  من  الكثري  بفتح  ال�صارقة  جامعة  حر�ص  على 
ت�صع  اجل��ام��ع��ة  اأن  كما  امل��ح��ل��ي،  املجتمع  موؤ�ص�صات  ك��اف��ة  م��ع 
واجلهات  املوؤ�ص�صات  تلك  خلدمة  ومرافقها  اإمكانياتها  كافة 
الأ�صتاذ  ق��دم  جانبه  م��ن  م�صرتك.  ت��ع��اون  اتفاقيات  اإط���ار  يف 
ال�صارقة معرباً عن  ال�صكر جلامعة  اإبراهيم حممد احلو�صني 
اإحدى  بو�صفها  ال�صارقة  جامعة  م��ع  ال��ت��ع��اون  ب��ه��ذا  �صعادته 
ب�صفة  ال�صارقة  اإم��ارة  الرائدة يف  والعلمية  التعليمية  اجلهات 
خا�صة والدولة ب�صفة عاماً. وهذا ما يوؤكد حر�ص ال�صبكة على 

تطوير  ي�صاهم يف  التعليمية، مبا  املوؤ�ص�صات  كافة  مع  التعاون 
العملية الرتبوية واإعداد الأجيال.

برامج  وتنفيذ  ط��رح  يف  التعاون  اإىل  التفاهم  مذكرة  وتهدف 
حماية  جم��ال  يف  عمل  وور����ص  تدريبية  ودورات  مهنية  دب��ل��وم 
البحوث  ون�صر  العلمية  واملعرفة  املعلومات  وتبادل  الطفولة، 
والدرا�صات الأكادميية، وال�صت�صارات اخلا�صة بحقوق الأطفال، 
يف  الطرفن  بن  التعاون  على  اأي�صاً  التفاهم  مذكرة  وتن�ص 
تنظيم املوؤمترات واملنتديات العلمية يف جمال حقوق الأطفال 
وحمايتهم. وال�صتفادة املرافق واملن�صاآت يف جامعة ال�صارقة يف 

تنظيم الفعاليات والأن�صطة والربامج املختلفة.

حاكم ال�شارقة يك�شف عن الدفعة ال�شاد�شة من املخطوطات املهداة اإىل اجلامعة القا�شمية
•• ال�شارقة - وام:

ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأك���د 
املجل�ص الأعلى حاكم ال�صارقة رئي�ص اجلامعة القا�صمية، اأن اجلامعة مت�صي 

بخطى �صريعة، م�صتنرية بالعلم واملعرفة.
جاء ذلك خالل لقاء �صموه باأع�صاء الهيئة التدري�صية باجلامعة القا�صمية، 
وخالل ت�صليمه للدفعة ال�صاد�صة من املخطوطات املهداة اإىل دار املخطوطات 
املخطوطات  اأن��ف�����ص  م��ن  تعترب  وال��ت��ي  القا�صمية،  باجلامعة  الإ���ص��الم��ي��ة 
لدول  زياراته  �صموه خالل  التي جمعها  التاريخية من مقتنياته اخلا�صة 
العامل املختلفة، والتي ت�صم 150 خمطوطة اأ�صيلة يف العلوم الإ�صالمية 
املخطوطات  عن  ومراجع  فهار�ص  متثل  جملداً  و97  املتنوعة،  والعربية 

املوجودة يف كافة العامل.
وك�صف �صموه عن عدد امل�صاريع العلمية املقامة، قائاًل // هناك مبنى جديد 
وهو جممع القراآن الكرمي ويعترب اأكرب جممع للقراآن الكرمي يف العامل، 
وبالقرب منه �صين�صاأ مبنى املنتدى الإ�صالمي الذي له اأهمية بالغة يف اإلقاء 
العلمية بطريقة علمية مدرو�صة  الفائدة  التي فيها  والندوات  املحا�صرات 
وندوات  حلقات،  هناك  �صتكون  لذلك  ال�صحيح،  غري  التف�صري  عن  بعيدة 
وت�صتفيد  القا�صمية  اجلامعة  من  املنتدى  ي�صتفيد  اأن  اأمتنى  وحما�صرات، 
اجلامعة منه، و�صيكون هناك جممع اللغة العربية، و�صيكون عوناً للجامعة 

يف تدري�ص اللغة العربية //.
واللغة  الكرمي،  ال��ق��راآن  هو  القا�صمية  اجلامعة  عماد  اأن  على  �صموه  واأك��د 

القراآن  كلية  و�صطها  كليات، يف  القا�صمية خم�ص  اجلامعة  وت�صم  العربية، 
وهي العقد، وذلك تعظيماً للقراآن الكرمي.

وحول الدفعة ال�صاد�صة التي قدمها �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة اإىل دار 
اأ�صلية يف  150 خمطوطة  // قدمت  �صموه  قال  الإ�صالمية  املخطوطات 
كذلك  ال�صابقة،  املجموعات  على  ت�صاف  وه��ذه  ورق،  ولي�صت  كتب  �صورة 
يتكلم عن  ك��ل جم��ل��د  97 جم��ل��دا،  ي��ق��ارب  م��ا  م��ن مكتبتي  ا���ص��ت��خ��رج��ت 
املخطوطات املوجودة يف العامل، وهي عون للقائمن على دار املخطوطات، 
املراكز  ال��دار من خالل توا�صلنا مع جميع هذه  القائمون على  وي�صتطيع 
على اإح�صار اأي خمطوطة من املخطوطات، ملا يجمعنا مبحبة وود، وليكون 

عونا لنا يف رفد هذه الدار بهذه املخطوطات .
ول  ال�صحيحة  الكلمة  على  نلتقي  اأن  نتمنى   : قائاًل  كلمته  �صموه  وتابع 
نتوه يف املتاهات، لأننا �صيعنا كثرياً، ولكن الرجوع للحق ف�صيلة و�صواب، 
ونتمنى اأن تتخرج هذه الأجيال التي تتعلم يف هذه اجلامعة العلم القراآين 
اآ�صيا وحتى يف ديارنا، بعيداً عن العلم  اأو �صرق  اأفريقيا  ال�صحيح، �صواًء يف 
اأ�صا�ص  امل�صوه وغري ال�صحيح، فعندما يرجعون اإىل اأوطانهم يكونون لبنة 
عندما  لهم  نقول  لذلك  وال�صياع،  التيه  وع��دم  ال�صحيح،  والتنوير  للعلم 
يرجعون لبالدهم كونوا متوا�صلن معنا، حتى ل يدخل علينا من يحول 

بيننا وبينهم.
اأن جند للخريجن من اجلامعة  املقبلة نحاول  الفرتة  اأن يف  �صموه  وبن 
القا�صمية مراكز علمية تعينهم على ا�صتمرار هذا العطاء، وتوا�صلهم معنا 
وهم يف بلدهم ونقدم لهم معونة مالية، م�صرياً �صموه اإىل اأن هذه فر�صة 

للطلبة الذين �صيتخرجون من اجلامعة، حتى ل يتيهون عند الذهاب اإىل 
�صموه  متمنياً  ه��ن��اك،  وه��م  واهتمامنا  رعايتنا  حت��ت  يكونون  ب��ل  بلدانهم 

التوفيق لأول دفعة �صتتخرج من اجلامعة القا�صمية يف رم�صان املقبل.
كما وجه �صموه كلمته للهيئة التدري�صية قائاًل:نحن نتوا�صل معكم باإلهامنا 
واأفكارنا، وننظر اإليكم كونكم حاملن للعلم واملعرفة، لذلك التوا�صل معكم 
اإلينا كر�صل علم ومعرفة ومتنحونا  تاأتون  فاأنتم  واإميانياً،  توا�صاًل فكرياً 
الفر�صة للتعلم منكم، ونحن نهيئ لكم جميع ال�صبل لتكونوا يف راحة تامة 

حتى يكون العطاء جزياًل منكم .
وكان �صموه تفقد دار املخطوطات الإ�صالمية باجلامعة القا�صمية، وا�صتمع 
من القائمن عليها عن اخلدمات التي توفرها الدار لزوارها من الطلبة 

والراغبن يف التزود من املعرفة والعلم.
ومتثل املجموعة ال�صاد�صة التي �صلمها �صموه لدار املخطوطات الإ�صالمية، 
اإ�صافة علمية قينّمة، كونها توفر خمطوطات جديدة يف �صكل كتب يف خمتلف 
العلوم القراآنية وال�صنة النبوية، واللغة العربية، كتبها علماء كبار، كٌل يف 
متوفرة  كونها  بثمن،  يقدر  ل  علمياً  م��ورداً  ي�صكل  مما  التاريخية،  حقبته 
على كتب، ونادرة، ومتاحة للطلبة والباحثن والدار�صن يف خمتلف دروب 

املعرفة والعلم.
كما متثل جمموعة املجلدات ال�صبعة وت�صعون، وهي �صل�صلة بعنوان »فهار�ص 
كونها  علمياً  كنزاً  النادرة«  العربية  املخطوطات  النادرة:  اخلطية  املكتبات 
توفر للمهتمن وطالب العلم والراغبن يف التزود من املعرفة، كافة اأنواع 
يوفر  مما  وت�صنيفاتها،  توفرها،  واأماكن  والتاريخية  النادرة  املخطوطات 

للباحث الوقت واجلهد ملعرفة املخطوطة، والعمل عليها.
اأن�صئت  ال��ت��ي  القا�صمية،  باجلامعة  الإ���ص��الم��ي��ة  امل��خ��ط��وط��ات  دار  وتعترب 
7 �صبتمرب  ال�صارقة يف  ال�صمو حاكم  وافتتحت برعاية كرمية من �صاحب 
ملجموعة دور العلم واملعرفة التي تتميز بها اإمارة  مميزة  اإ�صافة  2017م، 
ال�صارقة، وتتميز الدار التي تعترب �صرحاً علمياً وثقافياً وح�صارياً بت�صميم 
معماري �صيد على اأحدث النظم الهند�صية على الطراز الإ�صالمي اجلميل 
على  امل�صيدة  وامل�صاجد  باملن�صاآت  املميزة  ال�صارقة  �صخ�صية  يعك�ص  وال��ذي 

طريقة العمارة الإ�صالمية البديعة.
والت�صانيف منها  العلوم  �صتى  الدار بن  التي ت�صمها  املخطوطات  وتتنوع 
العربية  واللغة  وال��ف��ق��ه،  و���ص��روح��ه،  واحل��دي��ث  والتف�صري،  ال��ق��راآن،  ع��ل��وم 
والتاريخ،  وال��زراع��ة،  واحل�صاب،  والفلك،  وال�صيدلة،  وال��ط��ب،  وفروعها، 
واجلغرافيا، وغريها. والكثري من هذه املخطوطات نادرة ونفي�صة ويرجع 
�صبب ندرتها اإىل اأنها اإما كتبت بخطوط موؤلفيها اأو كتبت يف حياة املوؤلف، اأو 
عليها مقابالت وقراءات واإجازات ومتلكات، اأو بها ر�صوم وزخارف وتذهيب 
واألوان نباتية وخطوط رائعة، ومت اختيار عدد من هذه املخطوطات النادرة 
الطالع  والباحثن  للزوار  ميكن  حيث  بالدار،  الدائم  باملعر�ص  لو�صعها 

عليها.
رئي�ص  القا�صمي  عبدالرحمن  بن  �صامل  ال�صيخ  جولته  خ��الل  �صموه  راف��ق 
مكتب �صمو احلاكم، و�صعادة حممد عبيد الزعابي رئي�ص دائرة الت�صريفات 
وال�صيافة، و�صعادة حممد ح�صن خلف مدير عام موؤ�ص�صة ال�صارقة لالإعالم، 

والدكتور ر�صاد �صامل مدير اجلامعة القا�صمية، وعدد من امل�صوؤولن.

طبية �شرطة راأ�ض اخليمة تهتم بكبار ال�شن �شمن »عيال زايد عيالكم«

يحفظ جميع الوثائق ب�صورة منظمة

بلدية راأ�ض اخليمة تفتتح الأر�شيف املركزي و�شا�شة موحدة للوثائق

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

 - املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  بفريق  ممثاًل   - الطبية  اخلدمات  ق�صم  نظم 
باإدارة اخلدمات امل�صاندة بالإدارة العامة للموارد واخلدمات امل�صاندة زيارة 
ميدانية  للمواطنن كبار ال�صن املتواجدين يف م�صت�صفى اإبراهيم بن حمد 
�صمن  وذل��ك   ، ال�صيخوخة  واأم��را���ص  املواطنن  كبار  لعالج  اهلل  عبيد  ب��ن 
والتي  زايد عيالكم«  »عيال  �صعار  الق�صم موؤخراً حتت  اأطلقها  التي  املبادرة 
ت�صتهدف زرع قيم الإخاء والتكافل واحرتام �صلة الأرحام وتوقري الكبار يف 

ال�صن الذين يعتربون الرعيل الأول لبناء وتاأ�صي�ص هذه الدولة .
وتاأتي بادرة اخلدمات امل�صاندة يف اإطار حر�ص القيادة العامة يف �صرطة راأ�ص 
اخليمة على موا�صلة دعم وم�صاندة اجلهود املجتمعية والإن�صانية والوطنية 
، و�صمن �صعيها يف تعزيز جودة اخلدمات املقدمة للم�صاهمة يف ن�صر الأمن 

وال�صعادة لكافة �صرائح املجتمع .

اإىل ق�صم كبار  امل��الزم عبداهلل الهبهوب بجولة     وقام الوفد الذي تراأ�صه 
املواطنن والطمئنان على اأو�صاعهم ال�صحية وال�صتماع اإىل احتياجاتهم 
الهدايا على  الفريق ع��دداً من  ، كما وزع  ال��ودي��ة معهم  الأح��ادي��ث  وت��ب��ادل 

النزلء من كبار ال�صن .
باأن  الطبية  اخل��دم��ات  ق�صم  رئي�ص  القا�صمي  �صقر  ال�صيخ  امل��ق��دم  واأك���د     
املبادرة تاأتي حتقيقاً لأهداف عام زايد وجت�صيداً لدور �صرطة راأ�ص اخليمة 
امل�صتمر  تفاعلها  العام يف  القائد  النعيمي  اللواء علي بن علوان  بتوجيهات 
وم�صاركتها الدائمة مع كافة قطاعات املجتمع واأفراده ، خا�صة �صريحة كبار 
املواطنن والتي تعترب �صريحة هامة يف جمتمعنا وقد حثنا ديننا احلنيف 
اآمنة  اأول  للمالزم  والتقدير  بال�صكر  وتوجه   ، بها  والهتمام  رعايتها  على 
هذه  تنفيذ  متابعتها  على  والعالجية  الطبية  ال�صوؤون  فرع  مدير  ال�صحي 
املبادرات وتن�صيقها العايل مع كافة اجلهات على م�صتوى الإمارة والفريق 

لتحقيق الأهداف املرجوة .

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

بتوجيهات �صامية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو 
ال�صيخ  �صمو  راأ���ص اخليمة ومتابعة ويل عهده  اإم��ارة  الأعلى حاكم  املجل�ص 
الر�صيدة  احلكومة  روؤى  مواكبة  على  حر�صاً  و  القا�صمي  �صعود  بن  حممد 
يف  ت��ط��ور  م��ن  ال��دول��ة  ت�صهدة  ال��ت��ي  ال��ت��ق��دم  خطى  ومتابعة   ، وتوجهاتها 
اخلدمات الإلكرتونية الذكية من حيث رفع م�صتوى الدعم الفني واملهني 

لدى دائرة البلدية .
افتتح منذر بن �صكر مدير عام دائرة بلدية راأ�ص اخليمة و املهند�ص عبداهلل 
�صمحان املدير التنفيذي لقطاع ال�صوؤون الفنية و بح�صور مدراء الإدارات 
الوثائق  ال���ذي يعنى مبهمة ح��ف��ظ  امل��رك��زي  الأر���ص��ي��ف  الق�����ص��ام  وروؤ����ص���اء 
ب�صورة منظمة ، �صواءاً اأكانت وثائق تخ�ص العمليات اليومية اأو املرا�صالت 
ال�صا�صة  اط��الق  املركزي  الأر�صيف  افتتاح  وت�صمن  احلكومية.   اجلهات  يف 
املوحدة لالر�صيف والتي ت�صم كافة الوثائق التي يتم اأر�صفتها م�صبقاً ، ومن 

على  بالطالع  املخولن  امل�صتخدمن  كافة  يتمكن  املوحدة  ال�صا�صة  خالل 
امل�صتندات يف الدارات املختلفة والتي ت�صهل عملية خدمة املتعاملن.

ويف هذا ال�صياغ ، اأقيمت جل�صة نقا�صية باإ�صراف مركز املعلومات اجلغرافية 
املبذولة من قبل  الإ�صاده باجلهود  حيث متت   ، املكانية  البيانات  ق�صم   –
املركزي  الأر�صيف  اأهمية وجود  الر�صيدة  وت�صمنت حماورالنقا�ص  القيادة 
بدائرة  اخلا�ص  الع��م��ال  ومن��وذج  القانونية  الناحية  من  البلدية  ل��دائ��رة 
املوؤ�ص�صات  يف  البيانات  اأهمية  واأي�صا  الأقت�صادية  الناحية  وم��ن  البلدية 

وامل�صاريع ودورها يف تفعيل دقة اتخاذ القرارات .
 وا�صارت  املهند�صة  عائ�صة �صيف اخلنبويل اىل اختيار اأ�ص�ص نظام الأر�صيف 
املركزي لدرا�صة التقنيات للمعلومات احلديثة، املادية واملنطقية من اأجهزة 
احلا�صوب وبرجمياته، وتقنيات الت�صالت وملحقاتها، للقيام بجميع املهام 
، وتقليل  التي كانت تقوم بها الأر�صفة التقليدية من حيث حفظ احلقوق 
اجلهود والكوادر الب�صرية ، وذلك لتح�صن اإدارة الوثائق  من خالل اأ�ص�ص 

التنظيم املعلوماتي بالتعاون مع هيئة احلكومة اللكرتونية .

موا�شالت عجمان تنظم ور�شة تعريفية حول اأخطار »الهند�شة الجتماعية«

جواهر القا�شمي ت�شدر قرارًا اإداريًا بتاأ�شي�ض  اإدارة �شالمة الطفل

•• عجمان : الفجر

بناًء على حر�ص موؤ�ص�صة املوا�صالت 
العامة بن�صر الوعي بن موظفيها 
يف خمتلف املجالت واأبرزها جمال 
اأمن املعلومات، وتاأكيداً على اأهمية 
الأمن  مبخاطر  املوظفن  توعية 
اأمن  ور�صة  تنظيم  الإلكرتوين مت 
الجتماعية(  )الهند�صة  املعلومات 
الإ�صتجابة  الفريق  م��ع  بالتعاون 

لطوارئ احلا�صب الآيل. 
ن��اق�����ص��ت ال��ور���ص��ة و ب��ح�����ص��ور 18 
م����وظ����ف����اً خم����اط����ر )ال���ه���ن���د����ص���ة 
الجتماعية( و ودورها يف الو�صول 
وال�صرية  احل�صا�صة  املعلومات  اإىل 
الب�صر.  اخ��رتاق عقول  من خ��الل 
وت���ن���اول���ت ال���ور����ص���ة ع����دة حم���اور 
الهند�صة الجتماعية  حول هجوم 
واأهدافها  وكيفية تطور مفهومها 
و�صبب جناحها واأ�صاليبها املختلفة 
وك��ي��ف��ي��ة جت���ن���ب خم���اط���ره���ا من 
باأف�صل  امل��وظ��ف��ن  تعريف  خ��الل 
حماية  اأق�صى  لتحقيق  املمار�صات 
و  ال�صخ�صية  ل��ب��ي��ان��ات��ه��م  مم��ك��ن��ة 

ملعلومات وبيانات املوؤ�ص�صة.
مبناق�صة  ال����ور�����ص����ة  واخ���ت���ت���م���ت 
الأ����ص���ال���ي���ب امل��ت��اح��ة ل��ت��ج��ن��ب هذا 

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�صمو  ���ص��اح��ب  ق��ري��ن��ة  اأ����ص���درت 
ال�صيخة  ���ص��م��و  ال�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م 
القا�صمي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج���واه���ر 
ل�صوؤون  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص��ة 
بتاأ�صي�ص  اإداري������اً  ق�����راراً  الأ����ص���رة، 
“اإدارة �صالمة الطفل”، التي تاأتي 
حملة  وروؤي����ة  لأه����داف  ا�صتكماًل 
مبادرات  اإح���دى  الطفل،  �صالمة 
الأ�صرة،  ل�����ص��وؤون  الأع��ل��ى  املجل�ص 
املحافظة  باأهمية  الوعي  ن�صر  يف 
الأطفال وحمايتهم،  على �صالمة 
الجتماعي  ال���ص��ت��ق��رار  وحتقيق 
يتمتع  جمتمع  اإىل  و���ص��وًل  لهم، 
النف�صية  بال�صحة  الأط��ف��ال  فيه 

وال�صالمة اجل�صدية.
هنادي  تعين  ال���ق���رار  �صمل  ك��م��ا 
لإدارة  م���دي���راً  ال��ي��اف��ع��ي،  ���ص��ال��ح 
���ص��الم��ة ال��ط��ف��ل. وي��ج�����ص��د قرار 
اإىل  الطفل  �صالمة  حتويل حملة 
اإدارة، النجاحات التي حققتها منذ 
انطالقتها اإىل اليوم يف مبادراتها 
وتر�صيخاً  ال��ت��وع��وي��ة  وب��راجم��ه��ا 
الذي  التنموي  املوؤ�ص�صي  للعمل 
وفق  ت��ع��م��ل  اإدارة  ���ص��م��ن  ي���ن���درج 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  م��ت��ك��ام��ل��ة  هيكلية 
وغري  احلكومية  املحلية  اجلهات 
ثقافة  تكري�ص  بهدف  احلكومية، 
وم�����ص��ل��ك��ي��ات ���ص��الم��ة ال��ط��ف��ل يف 

املوا�صالت  م��وؤ���ص�����ص��ة  يف  امل�����ص��ان��دة 
الرئي�صي  ال����ه����دف  اأن  ال���ع���ام���ة 
م�صتوى  رف�����ع  ه����و  ال���ور����ص���ة  م����ن 
املخاطر  ح�����ول  امل���وظ���ف���ن  وع�����ي 
الناجتة  الإلكرتونية  والتهديدات 
الجتماعية  الهند�صة  هجوم  ع��ن 
م�صتخدمي  ت�������وؤرق  ب���ات���ت  ال���ت���ى 
واخرتاق  الدولية  الإت�صال  �صبكة 
املعلومات  على  للح�صول  عقولهم 

ال���ذي يخرتق  الهجوم  م��ن  ال��ن��وع 
علمي  ب���ا����ص���ل���وب  ال���ب�������ص���ر  ع���ق���ول 
الفكار من  على  وي�صتحوذ  منظم 
وب�صيطة ومت  دارج��ة  اأ�صئلة  خالل 
حلماية  ون�صائح  تو�صيات  تدوين 
اأخطار  امل��وظ��ف��ن وامل��وؤ���ص�����ص��ة م��ن 

الهند�صة الجتماعية.
 من جانبه اأكد عبدالرحمن �صيف 
اخلدمات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ن��ع��ي��م��ي 

وباملوؤ�ص�صات  بهم  اخلا�صة  ال�صرية 
اخلتام  يف  و  ب���ه���ا.  ي��ع��م��ل��ون  ال���ت���ى 
العام  اخل��دم��ات  ادارة  مدير  تقدم 
بال�صكر لفريق الإ�صتجابة لطوارئ 
احلا�صب الآيل على دورهم الفعال 
يف ن�صر التوعية لدى اجلمهور عن 
خماطر امن املعلومات و حر�صهم 
على حماية املوؤ�ص�صات من خماطر  

احلا�صب اليل.

املركبات، وغريها من املوا�صيع.
الطفل  ���ص��الم��ة  حملة  وحت��ر���ص 
خمتلف  اإىل  ال�����ت�����ط�����رق  ع����ل����ى 
مدار  على  الطفل  �صالمة  �صوؤون 
ال��ع��ام، م��ن خ��الل اإن��ت��اج واإطالق 
الفيديوهات والر�صائل التوعوية، 
التوا�صل  م���واق���ع  ع���رب  ون�����ص��ره��ا 
املبادرات  واإط�����الق  الج��ت��م��اع��ي، 
اخل���ريي���ة والإن�������ص���ان���ي���ة، واإج�����راء 
والبحوث،  امل�����ص��ح��ي��ة  ال���درا����ص���ات 
املحلية  الت����ف����اق����ي����ات  واإب������������رام 
لل�صراكات  ت��ف��ع��ي��اًل  وال����دول����ي����ة 

املجتمعية.
اليافعي،  ���ص��ال��ح  ه��ن��ادي  وب�����داأت 
احلا�صلة على درجة البكالوريو�ص 
يف الت�صال اجلماهريي، تخ�ص�ص 
اإع�������الم ب���ام���ت���ي���از م����ن ك��ل��ي��ة دبي 
املهني  م�صوارها  العليا،  للتقنية 
يف ن���ادي دب���ي ل��ل�����ص��ي��دات، ق��ب��ل اأن 
اإىل نادي �صيدات ال�صارقة،  تنتقل 
مدير  من�صب  ف��ي��ه  �صغلت  ال���ذي 
ملدة  وال��رع��اي��ات،  الت�صويق  ق�صم 

�صتة اأعوام.
التي  املتتالية  للنجاحات  ون��ظ��راً 

اإمارة ال�صارقة ودولة الإمارات.
�صمو  ح���ر����ص  ال�����ق�����رار  وي���ع���ك�������ص 
ب���ن���ت حممد  ال�����ص��ي��خ��ة ج����واه����ر 
اجلهود  م�صاعفة  على  القا�صمي، 
حل���م���اي���ة الأط������ف������ال، والرت�����ق�����اء 
جو  وتوفري  املجتمعية،  باأدوارهم 
والنف�صي  الأ�صري  ال�صتقرار  من 
وقدراتهم  طاقاتهم  وتنمية  لهم، 
ل��ي��ك��ون��وا ����ص���رك���اء يف ب���ن���اء ري����ادة 
هذا  و�صي�صهم  وال��دول��ة،  الإم����ارة 
ن���ط���اق عمل  ت��و���ص��ي��ع  ال����ق����رار يف 
لها،  املقدم  الدعم  وزي��ادة  الإدارة، 
تطوير  على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�ص  مب��ا 

براجمها ومبادراتها.
الطفل  ����ص���الم���ة  ح��م��ل��ة  وك����ان����ت 
 2011 ال���ع���ام  يف  ان��ط��ل��ق��ت  ق���د 
الأعلى  املجل�ص  مبادرات  كاإحدى 
ل�����ص��وؤون الأ����ص���رة، وت��خ��ت��ار يف كل 
مت�صنّ  ق�صية  دورات���ه���ا  م��ن  دورة 
�صالمة الأطفال، وحت�صد اجلهود 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ال���وع���ي بها، 
ملوا�صيع  دورات��ه��ا  خ�ص�صت  حيث 
الأطفال  �صالمة  �صملت  خمتلفة 
الإل����ك����رتون����ي����ة، و����ص���الم���ت���ه���م يف 

املهنية،  م�����ص��ريت��ه��ا  يف  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
جواهر  ال�����ص��ي��خ��ة  ���ص��م��و  وج���ه���ت 
العام  ال��ق��ا���ص��م��ي، يف  ب��ن��ت حم��م��د 
اليافعي،  هنادي  بتعين   2013
الأعلى  امل��ج��ل�����ص  لإدارة  م���دي���راً 
العام  يف  لتتوىل  الأ���ص��رة،  ل�صوؤون 
نف�صه، مهام من�صب رئي�ص اللجنة 
الطفل،  �صالمة  حلملة  املنظمة 
املهني  ال���دب���ل���وم  م����وؤخ����راً  ون���ال���ت 
جامعة  م���ن  ال��ط��ف��ل  ح��م��اي��ة  يف 

ال�صارقة بتقدير امتياز.
ع�صوية  حالياً  اليافعي  ومتتلك 
العليا حلماية  اللجنة  ك��ٍل من  يف 
ال���داخ���ل���ي���ة،  وزارة  يف  ال���ط���ف���ل 
مل�صروع  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة  وال���ل���ج���ن���ة 
ال�������ص���ارق���ة ����ص���دي���ق���ة ل���الأط���ف���ال 
الوطنية  وال��ل��ج��ن��ة  وال��ي��اف��ع��ن، 
ل��ل��ت��ن��م��ر اخل���ا����ص���ة ب���الأط���ف���ال يف 
وزارة الرتبية والتعليم، وجمل�ص 
الأمناء يف �صبكة ال�صارقة حلماية 
ال�صارقة  اإدارة  الطفولة، وجمل�ص 
خليفة  وب��رن��ام��ج  �صحية،  مدينة 
التابع  – اأق���در  ال��ط��الب  لتمكن 

لوزارة الداخلية.
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اأخبـار الإمـارات
اإطالق م�شروع دعم اأ�شحاب الهمم وذوي الحتياجات اخلا�شة اأثناء  الطوارئ والأزمات

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث 
امل��رح��ل��ة الأوىل م��ن م�����ص��روع دع���م اأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م وذوي 
بالتعاون  والأزم����ات  ال��ط��وارئ  اأث��ن��اء  اخلا�صة  الحتياجات 
والتن�صيق مع جهات احتادية وحملية وجمعيات خمتلفة يف 
الدولة انطالقا من روؤية دولة المارات 2021 متحدون 
اأمن  “حماية  ال��وط��ن  و���ص��الم��ة  ب��اأم��ن  املتعلقة  امل�صري  يف 
و�صالمة الوطن واحلفاظ على العدالة والن�صاف وامل�صاركة 

الإيجابية يف املجتمع”.
وذوي  الهمم  اأ�صحاب  بفئة  التعريف  اىل  امل�صروع  ويهدف 

ال�صوء على  واإلقاء  الحتياجات اخلا�صة من حيث فئاتهم 
بع�ص ال�����ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م اأث��ن��اء ح���الت الأزم����ات 
والكوارث بالإ�صافة اإىل حتديد الحتياجات الالزمة اأثناء 
الطوارئ والأزم��ات من خالل املتطلبات التي �صوف تطرح 
ودجمهم  الجتماعية  احل��ي��اة  يف  امل�صاركة  م��ن  ومتكينهم 
فيها بحيث ي�صاهمون يف تنمية املجتمع الذي يعي�صون فيه 
ذات  املختلفة  املوؤ�ص�صات  ب��ن  والتكامل  التن�صيق  وحتقيق 
العالقة مبا يوؤدي اإىل رفع م�صتوى الأداء وتقدمي خدمات 

اأف�صل لأ�صحاب الهمم اثناء الزمات وللكوارث.
الت��ف��اق مع  امل�صروع كما مت  ومت الط��الع على خطة عمل 
ال�صيا�صات  مل��ع��رف��ة  ال���ص��ت��ب��ي��ان  با�صتكمال  املعنية  اجل��ه��ات 

والمكانيات املتوفرة يف الدولة لدعم اأ�صحاب الهمم وذوي 
يت�صنى  كي  والأزم��ات  الطوارئ  اأثناء  اخلا�صة  الحتياجات 
للهيئة مراجعة الإجراءات احلالية ودرا�صة اأف�صل املمار�صات 
وو�صع الت�صريعات والقرارات وال�صيا�صات واخلطط الالزمة 
اأثناء  اخل��ا���ص��ة  الح��ت��ي��اج��ات  وذوي  الهمم  اأ���ص��ح��اب  ل��دع��م 
الطوارئ والأزم��ات. وتويل حكومة دولة المارات اهتماما 
اأ�صحاب الهمم حيث انها ت�صت�صيف الأوملبياد  كبريا لفئات 
اخلا�ص العاملي عام 2019 ومت ا�صت�صافة الوملبياد اخلا�ص 
يف   2018 ع��ام  اأفريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  ملنطقة 
اجلوانب  خمتلف  يف  مراعاتهم  و���ص��رورة  ظبي  اأب��و  اإم���ارة 

ومن �صمنها خطط حالت الزمات والكوارث.

الأر�شيف الوطني يقدم »دليل جودة خدمة املتعاملني« يف ور�شة عمل متخ�ش�شة

معايري  وت���وف���ري  ك����ف����اءة،  واأك������ر 
وب���ن���اء ثقافة  ل��ل��خ��دم��ة،  م���وح���دة 
فريدة تكون فيها املعايري ال�صائدة 
وتعزيز  اخل���دم���ة،  ال��ت��م��ي��ز يف  ه��ي 

الكفاءة احلكومية.
الدليل  اأه���م���ي���ة  م����ن  وان����ط����الق����اً 
ملوظفي  اأ�صا�صي  اإر���ص��ادي  كمرجع 

حكيم  ك���ل���م���ة  اأن  اإىل  ال����ور�����ص����ة 
د�صتور  اأن تكون  العرب هذه يجب 
مبختلف  امل��وظ��ف��ن  جلميع  ع��م��ل 
ول  عملهم،  ومواقع  تخ�ص�صاتهم 
املتعاملن،  خ��دم��ة  موظفو  �صيما 
وبينت اأن اأهداف الور�صة م�صتمدة 
من اأهداف الدليل، والتي تتلخ�ص 

تناولت الور�صة حماور »دليل جودة 
بالف�صل  ب��دءاً  املتعاملن«؛  خدمة 
باملتعاملن،  اه���ت���م  ال�����ذي  الأول 
وهم اأول امل�صتفيدين من اخلدمة، 
املتعاملن  ال����ور�����ص����ة  و����ص���ن���ف���ت 
باجلهات احلكومية، واجلهات �صبه 
اخلا�صة،  واجل���ه���ات  احل��ك��وم��ي��ة، 

حوله،  من  واهتمامات  احتياجات 
ويوفر لهم كل متطلب، ثم اإن هذا 
و�صنورثه  عليه،  و�صنبقى  م��ب��داأن��ا 

ملن ياأتي بعدنا«.
ابراهيم  ه��ن��د  ال�����ص��ي��دة  واأ�����ص����ارت 
الزعابي، اأخ�صائي برامج تعليمية 
التي قدمت  الوطني،  الأر�صيف  يف 

الأر�������ص������ي������ف ال����وط����ن����ي وخ����دم����ة 
امل��ت��ع��ام��ل��ن، ف��ق��د ح��ر���ص��ت وحدة 
بالتعاون  امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن  خ���دم���ة 
يف  التعليمية  ال���ربام���ج  ق�����ص��م  م��ع 
ع���ل���ى جعله  ال���وط���ن���ي  الأر�����ص����ي����ف 
موظفو  تابعها  عمل  ور�صة  حمور 

الأر�صيف الوطني.

بتوعية موظفي الأر�صيف الوطني 
وب������الأخ�������������ص م����وظ����ف����ي خ���دم���ة 
امل��ت��ع��ام��ل��ن، وم�����ص��اع��دت��ه��م على 
لتقدمي  الأ�صا�صية  املبادئ  تطبيق 
وتطوير  احل���ك���وم���ي���ة  اخل����دم����ات 
جودتها، وحت�صن جتربة املتعاملن 
اأف�صل  خدمات  بتوفري  واإ�صعادهم 

•• ابوظبي-الفجر:

ور�صة  ال���وط���ن���ي  الأر����ص���ي���ف  ن��ظ��م 
خدمة  ج���ودة  »دل��ي��ل  بعنوان  عمل 
الور�صة  ه���ذه  وت���اأت���ي  امل��ت��ع��ام��ل��ن« 
يبذلها  ال���ت���ي  امل�����ص��اع��ي  اإط������ار  يف 
الأر�صيفية  ب��خ��دم��ات��ه  ل��الرت��ق��اء 
التي يقدمها جلمهور  والتثقيفية 
امل�������ص���ت���ف���ي���دي���ن داخ���������ل ال�����دول�����ة 
وخارجها؛ وهو يتطلع اإىل موقعه 
اأف�صل  م����ن  ك����واح����د  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي 
الأر�صيفات ان�صجاماً مع روؤية دولة 
بتوفري  وذل���ك  الإمارات2021؛ 
اأر�صيفية ذات جودة عالية  خدمات 
وحتقق  املتعاملن،  جمهور  ُت�صعد 

الكفاءة احلكومية.
 – له  املغفور  بقول  الور�صة  ب��داأت 
ال�صيخ  املوؤ�ص�ص  القائد  اهلل-  ب��اإذن 
»اإنني  نهيان:  اآل  �صلطان  بن  زاي��د 
يعرف  اأن  م�������ص���وؤول  ب��ك��ل  اأه���ي���ب 
عمله  يتابع  واأن  م�صئوليته  ح��دود 
ويبذل باإخال�ص ووفاء ، وعلى كل 
يدر�ص  اأن  عمله  موقع  يف  م�صوؤول 

والأفراد، ثم الف�صل الثاين، وكان 
عن ثقافة خدمة املتعاملن، وقيم 
الذي  الثالث  الف�صل  ثم  اخلدمة، 
يدور حول معايري جودة اخلدمة، 
واأهمية املعايري يف حتديد م�صتوى 
اخلدمات ونوعها، علماً اأن معايري 
املبادئ  على  ترتكز  اخلدمة  ج��ودة 

الرئي�صية لر�صا املتعامل.
اإر�صادات  اأن الور�صة قدمت  ويذكر 
واإر�صادات  املتعامل،  عامة يف رحلة 
ق�����ن�����وات ال����ت����وا�����ص����ل، وت���ط���رق���ت 
وجتربته،  امل���ت���ع���ام���ل  رح���ل���ة  اإىل 
لأ�صحاب  اخل��دم��ة  ت��ق��دمي  و�صبل 
ال���ه���م���م، وب�����روت�����وك�����ول اخل���دم���ة 
با�صتمرار،  تطويرها  على  والعمل 
ال����ذي يحتفظ  ور���ص��د الن��ط��ب��اع 
ب���ه امل�����ص��ت��ف��ي��د ب��ع��د ح�����ص��ول��ه على 
اخل���دم���ة، واع���ت���م���دت ال���ور����ص���ة يف 
جميع حماورها على جمموعة من 
حفلت  ال��ت��ي  التو�صيحية  ال�����ص��ور 
بها �صا�صة العر�ص الكبرية يف قاعة 
ال�صيخ خليفة بن زايد اأكرب قاعات 

الأر�صيف الوطني.  

حتت �صعار »نحن اأقوى معًا«

جــامعــة عـجـمـان تـوّعي بـ�شرطــان الثـدي
•• عجمان -الفجر: 

ي�صهدها  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  �صمن 
ال�����ع�����امل خ�������الل ����ص���ه���ر اأك����ت����وب����ر 
م  نظنّ ال��ث��دي،  ب�صرطان  للتوعوية 
مكتب الأن�صطة الريا�صية والأندية 
عجمان  ج���ام���ع���ة  يف  ال���ط���الب���ي���ة 
م��ن��ط��ق��ة عجمان  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون 
�صرطان  عن  توعويا  يوما  الطبية 
ال���ث���دي حت���ت ���ص��ع��ار »ن��ح��ن اأق���وى 
الريا�صي  املجمع  يف  اأقيمت  م��ع��اً« 
من  طالبات  مب�صاركة  باجلامعي، 
ال�صحية  والعلوم  ال�صيدلة  كلية 
ونادي قوافل اخلري وبع�ص الفرق 

الريا�صية يف اجلامعة.
��ن ال���ربن���ام���ج ال���ع���دي���د من  ت�����ص��منّ

اأنحاء اجل�صم.
من  العديد  الفعاليات  وت�صمنت 
الرتفيهية  والأن�����ص��ط��ة  امل�صابقات 
التوعية  ن�����ص��ر  ف��ي��ه��ا  مت  وال����ت����ي 
ب�������ص���رط���ان ال����ث����دي ورف������ع درج����ة 
الفح�ص  واأه����م����ي����ة  ب�����ه،  ال����وع����ي 
ي�صاهم  ب������دوره  وال������ذي  ال�������دوري 
يزيد  وال���ذي  املبكر  الكت�صاف  يف 
بال�صفاء.  امل�صابة  مت��اث��ل  فر�صة 
ت����وزي����ع  ال���ف���ع���ال���ي���ة  خ�������الل  ومت 
اخلا�صة  وامل���ط���وي���ات  امل���ن�������ص���ورات 
اأ�صبابه واأعرا�صه  باملر�ص تت�صمن 
و�صبل الوقاية، ون�صائح واإر�صادات 
للتقليل من  ات��ب��اع��ه��ا  ي��ج��ب  ال��ت��ي 

فر�صة الإ�صابة به.
ال�صيدلة  ك��ل��ي��ة  ط��ال��ب��ات  وق��ام��ت 

الفقرات الرامية اإىل التوعية بهذا 
ب����داأت بجل�صات  اخل��ط��ري،  امل��ر���ص 
اإحماء ريا�صي للتاأكيد على اأهمية 
واأثرها  بانتظام  الريا�صة  ممار�صة 
ال��ك��ب��ري يف حم���ارب���ة ال��ع��دي��د من 
الأ�صتاذة  ا�صتعر�صت  كما  املرا�ص. 
ع��ل��ي��اء ال�����ص��ام�����ص��ي، م���دي���رة ق�صم 
منطقة  يف  ال�������ص���ح���ي  ال��ت��ث��ق��ي��ف 
عجمان الطبية، مناذج من الأغذية 
ال�صحية والغري �صحية، وحتدثت 
ع���ن اأث����ر ب��ع�����ص الأغ���ذي���ة يف رفع 
مناعة اجل�صم وحت�صينه وحمايته 
من الأمرا�ص، واأثر البع�ص الآخر 
وخطورتها  ال�صحية  احلالة  على 
املر�ص  ت��غ��ذي��ة  ت�����ص��اه��م يف  ك��ون��ه��ا 
ان��ت�����ص��اره يف خمتلف  وت�����ص��اه��م يف 

التوعوية  الفعاليات  يف  امل�صاركات 
ب�صرطان الثدي بقيا�صات لل�صغط 
وال���������ص����ك����ر ل���ل���ح�������ص���ور، ووزع�������ن 
ال��ب��و���ص��رتات ال��ت��وع��وي��ة. ُي��ذك��ر اأن 
اإقبال  ���ص��ه��دت  ال��ت��وع��وي��ة  احل��م��ل��ة 
واملوظفات  ال��ط��ال��ب��ات  م���ن  لف��ت��ا 
ال��ل��وات��ي جت���اوز ع��دده��ن ال��� 160 
م�صاركة. وجدير بالذكر اأن جامعة 
���ص��ن��وي��ا حمالت  ت��ط��ل��ق  ع���ج���م���ان 
ل���ل���ت���وع���ي���ة ب����ه����ذا امل�����ر������ص خ���الل 
دورها  م��ن  انطالقا  اأك��ت��وب��ر  �صهر 
وم�صوؤوليتها املجتمعية يف التثقيف 
والتوعية مبختلف الأمرا�ص التي 
الكثري  حياة  وتهدد  العامل  جتتاح 
توعيتهم  تتم  النا�ص ممن مل  من 

يف الوقت املنا�صب.

م�شاندة تدير خدمات 1000 مبنى ومرفق لـ 31 جهة بقيمة 468 مليون درهم
•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  اأبوظبي  �صركة  يف  املرافق  اإدارة  قالت 
�صيانة  عمليات  ت��دي��ر  اأن��ه��ا  “م�صاندة”  ال��ع��ام��ة 
ومرفق  مبنى   1000 تتبع  اأ���ص��ل  ال��ف  ل�120 
اأبوظبي  31 جهة وهيئة م�صتفيدة يف كل من  ل� 
اإجمالية  بقيمة  وذل��ك  الظفرة  ومنطقة  والعن 

تبلغ 468 مليون درهم.
اأن��ه��ا تتلقى ع��رب خ��ط مركز  واأ���ص��اف��ت ال�����ص��رك��ة 
على  يعمل  ال��ذي   800177 املتعاملن  ات�صال 
الأ�صبوع طلبات خدمة  اأي��ام  ال�صاعة ط��وال  م��دار 
بتنفيذها  16000 خدمة تقوم  �صهرية تتجاوز 
وتقدميها للجهات والهيئات واملوؤ�ص�صات املختلفة 
ع��ل��ى اأك���م���ل وج���ه وذل����ك ب��ه��دف م��واك��ب��ة برامج 

التنمية والتطوير وفق روؤى القيادة الر�صيدة.
واأو�صح املهند�ص هالل البلو�صي املدير التنفيذي 
لقطاع اإدارة املرافق يف �صركة م�صاندة بالإنابة اأن 
اإدارته تعتزم اإطالق مبادرة “اأمتتة املباين” اأو ما 
يعرف ب�”التحكم عن بعد” خالل الفرتة املقبلة 
النوعية  القيمة  �صتحقق  امل��ب��ادرة  اأن  اإىل  م�صريا 
امل�صافة وترفع الكفاءة الت�صغيلية وتخف�ص ن�صب 
وا�صتهالك  وال�����ص��ي��ان��ة  وال��ت��ب��دي��ل  الإ���ص��الح��ات 
الطاقة ف�صال عن مراقبة حالة الأ�صول وكفاءة 
بعد  واملرافق عن  املباين  دائ��م يف  ب�صكل  الت�صغيل 

الأ���ص��ول ورفع  املحافظة على  وذل��ك مبا ي�صمن 
كفاءتها وا�صتدامتها.

وقال اأن اإدارة املرافق تقدم حزمة خدمات �صاملة 
للجهات امل�صتفيدة من خالل فرق عمل متخ�ص�صة 
ال��ك��ف��اءة والحرتافية  اأع��ل��ى م�����ص��ت��وى م��ن  ع��ل��ى 
والكرتوميكانيكية  كهربائية  خ��دم��ات  تت�صمن 
وال�صيافة  وال��زراع��ة  النظافة  اعمال  جانب  اإىل 
العقود  واإدارة  ال��ف��ن��ي��ة  وال���ص��ت�����ص��ارات  والأم�����ن 
الإلكرتونية  الأنظمة  واإدارة  اخلدمات  وم��زودي 
وغ��ريه��ا وذل����ك وف���ق اأع��ل��ى امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة يف 
باأعلى  املباين  وت�صغيل  اخل��دم��ات  اأف�صل  تقدمي 

درجات الحرتافية واجلودة والكفاءة العالية.

ا�صرتاتيجية لرفع اأداء املقاولني.
ولفت اإىل اأن ال�صركة ت�صتخدم قاعدة تكنولوجية 
اإدارة  مكنت  متكاملة  ا�صرتاتيجية  على  قائمة 
عالية  وفعالية  بكفاءة  مهامها  اإدارة  من  املرافق 
اأث��م��رت يف  اأن ه���ذه ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  م�����ص��ريا اإىل 
قبل  باأدائهم  مقارنة  املقاولن  اأداء  م�صتوى  رفع 
تنفيذ ال�صرتاتيجية وذلك مبا ي�صهم يف حتقيق 
معايري  اأعلى  توفري  نحو  اأبوظبي  خطة  اأه��داف 

ال�صتدامة للموارد والأ�صول احلكومية.
واأ�صاف ان البتكار وال�صتدامة واجلودة وحتقيق 
قطاع  بها  يلتزم  رئي�صية  عوامل  املتعاملن  ر�صا 

اأجل  �صيانة واإدارة املرافق يف �صركة م�صاندة من 
املوا�صفات  اأرق��ى  وفق  املختلفة  اخلدمات  تقدمي 
م�صاندة  يف  امل��راف��ق  اإدارة  اأن  اإىل  لف��ت��ا  العاملية 
تتبع اأ�صاليب ابداعية �صمن نظم واجراءات عمل 
ت��راك��م��ي��ة لإدارة  اآيل وخ����ربات  وت��ق��ن��ي��ات ح��ا���ص��ب 
اأع��م��ال وع��ق��ود اخل��دم��ات م��ن خ��الل فريق ادارة 
م��راف��ق حم���رتف م��وؤه��ل ل��ل��ق��ي��ام ب��ه��ذه الأعمال 

بدقة وكفاءة عالية.
التطور  ح���رك���ة  م���واك���ب���ة  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  و�����ص����دد 
وتوفري  اأبوظبي  اإم���ارة  ت�صهدها  التي  والتنمية 
ال�����ص��ي��ان��ة للمباين  اأرق�����ى م��وا���ص��ف��ات وم��ع��اي��ري 
وامل��راف��ق م��وؤك��دا اأه��م��ي��ة ت��ق��دمي خ��دم��ات جت�صد 
يتنا�صب  مب��ا  للدولة  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  تطلعات 
اجلهات  احتياجات  ويلبي  النمو  احتياجات  م��ع 
يف  وت�صاهم  املجتمع  تطلعات  وحتقق  امل�صتفيدة 
اأعلى  على  احلفاظ  مع  ال�صتدامة  قيم  تكري�ص 
توفري  ي�صاهم يف  م�صتويات اخلدمة مبا  معايري 
بيئة عمل �صل�صة وح�صارية متكن املتعاملن من 

الرتكيز على اأن�صطتهم و اأعمالهم.
واأجنزت اإدارة املرافق يف �صركة اأبوظبي للخدمات 
العامة م�صاندة م�صروع جتديد وتطوير م�صاعد 
قدرها  بتكلفة  اأبوظبي  لبلدية  الرئي�صي  املبنى 

درهم. مليون   1.7
وبلغ عدد امل�صاعد التي قامت م�صاندة بتطويرها 

ج���رى جتديدها  م�����ص��ع��دا   17 امل�����ص��روع  ���ص��م��ن 
دون  للتنفيذ  املو�صوعة  اخلطة  ح�صب  بالكامل 
املحافظة  مع  املبنى  يف  العمل  �صري  على  التاأثري 

على �صروط الأمن وال�صالمة.
فيال  تاأهيل  اإع���ادة  مب�صروع  امل��راف��ق  اإدارة  وتقوم 
رقم 2 التابعة ملركز الإح�صاء يف اأبوظبي بتكلفة 
األف درهم ومن املقرر النتهاء من  قدرها 630 
اجلاري  ال�صهر  نهاية  امل�صروع  يف  الأع��م��ال  كافة 
وذلك ح�صب اجلدول املقرر كذلك تنفذ م�صروع 
اأب��وظ��ب��ي ال��ت��اب��ع مل��وؤ���ص�����ص��ة زاي����د العليا  يف م��رك��ز 
مليون   1.5 تتجاوز  بتكلفة  الإن�صانية  للرعاية 
امل�صتعارة  الأ�صقف  ا�صتبدال  يت�صمن  حيث  درهم 
 ”LED“ ن���ظ���ام  اإىل  الإن�������ارة  ن���ظ���ام  وحت���وي���ل 
النتهاء  املقرر  وم��ن  الطاقة  ا�صتهالك  لرت�صيد 
من اأعمال املركز ح�صب اجلدول واخلطة الزمنية 

املو�صوعة لتنفيذ امل�صروع.
واأجنزت اإدارة املرافق يف م�صاندة اأوامر عمل بقيمة 
ملجموعة   2018 العام  خالل  درهم  مليون   41
جتري  اأن��ه��ا  اإىل  م�صرية  احلكومية  امل��راف��ق  م��ن 
حاليا عمليات �صيانة ل� 672 مرفقا حكوميا من 
ومنارة  اجلاهلي  وقلعة  املويجعي  ق�صر  �صمنها 
ابوظبي  وجهاز  العن  مدينة  وبلدية  ال�صعديات 
وبلدية مدينة  وق�صر احل�صن  الغذائية  للرقابة 
مدينة  وبلدية  ال��راح��ة  �صاطئ  وم�صرح  اأبوظبي 

الن�صانية  للرعاية  زاي��د  دار  وموؤ�ص�صة  الظفرة 
من  الكثري  وغ��ريه��ا  الأ���ص��ري��ة  التنمية  وم��راك��ز 

الهيئات والدوائر احلكومية.
ن��ظ��ام ال�����ص��ي��ان��ة امل��ح��و���ص��ب��ة وق����ال ال��ب��ل��و���ص��ي اأن 
مبنية  واأدوات  اج�����راءات  ع���دة  ات��خ��ذت  م�����ص��ان��دة 
على اأ�ص�ص من اخلربة والتجربة يف اإدارة املرافق 
ومنها الآلية اخلا�صة يف اختيار مقاويل مقدمي 
ودقيقة  اآلية مف�صلة  اخلدمات وذلك عرب و�صع 
ل�صمان قدرتهم وخربتهم يف جمال ادارة املرافق 

والتزامهم بال�صرتاطات الدولية اإ�صافة اإىل العمل 
 ”CAFM“ املحو�صبة  ال�صيانة  اإدارة  بنظام 
اخلدمات  مقدمي  مع  الذكية  بالأجهزة  املرتبط 
ب�صكل مبا�صر حيث �صاهم النظام ب�صكل مبا�صر يف 
حت�صن وت�صهيل اخلدمات والإجراءات احلكومية 
اإلكرتونيا اإ�صافة اإىل اأنه اخت�صر الوقت واجلهد 
ل� »م�صاندة« متابعة طلبات  واأتاح  املتعاملن  على 
اجلهات امل�صتفيدة واأداء مقدمي اخلدمات باأعلى 
م�صتويات الكفاءة والفاعلية وفقا لأعلى املعايري.
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•• اأبوظبي-الفجر:

وق���ع ���ص��ي��ف ب���در ال��ق��ب��ي�����ص��ي املدير 
العام لبلدية مدينة اأبوظبي، وعلي 
رئي�ص  ال��ب��ل��و���ص��ي  ����ص���ادق  حم��م��د 
غنتوت  جم��م��وع��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
اإن�صاء  ت�صتهدف  ���ص��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة 
املفرق  منطقة  يف  املفرق”  “بازار 
ال�صناعية، حيث ياأتي هذا امل�صروع 
امل�صوؤولية  م���ب���ادرات  اإط����ار  ���ص��م��ن 
املجتمعية من قبل القطاع اخلا�ص 
التنمية  ع��ج��ل��ة  دف���ع  يف  ل��الإ���ص��ه��ام 
ال�صاملة يف اإمارة اأبوظبي، وتوفري 
تتنا�صب مع  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  امل��راف��ق 
اأبوظبي و�صمتها احل�صارية  �صمعة 

كمدينة عاملية متكاملة اخلدمات.
من جانبه قال �صيف بدر القبي�صي 
اإن هذه  ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة:  ع��ق��ب 
تاأتي  غنتوت  �صركة  مع  التفاقية 
من  �صل�صلة  م���ن  ي��ت��ج��زاأ  ل  ج����زءا 
البلدية  اأبرمتها  التي  التفاقيات 
تنفيذا  اخل�����ا������ص  ال����ق����ط����اع  م�����ع 
حكومتنا  ل��ت��وج��ي��ه��ات  وجت�����ص��ي��دا 
با�صتمرار  ت��دع��و  ال��ت��ي  ال��ر���ص��ي��دة 
يف  اخلا�ص  القطاع  دور  تعزيز  اإىل 
دعم التنمية امل�صتدامة، وامل�صاهمة 
جلميع  ال�صعادة  اأ���ص��ب��اب  ت��وف��ري  يف 
واإن�صاء  ب��ن��اء  خ���الل  م���ن  ال�����ص��ك��ان 
والرتفيهية  اخل���دم���ي���ة  امل����راف����ق 
ال��ع�����ص��ري��ة ال��ت��ي ت��ع��رب ع��ن مكانة 

املتقدم  العاملي  وترتيبها  اأبوظبي 
وال�صعادة  للعي�ص  م��ك��ان  ك��اأف�����ص��ل 

وال�صتقرار ومزاولة الأعمال.
البلدية  اأن  ال��ق��ب��ي�����ص��ي  واأ�����ص����اف 
التوا�صل  ج�صور  مد  على  حري�صة 
املهمة  ال�������ص���رك���ات  م���ع  وال���ت���ع���اون 
وال��ك��ب��رية يف وط��ن��ن��ا وذل���ك بهدف 
امل�صوؤولية  وم���ب���ادئ  ق��ي��م  جت�صيد 
غنتوت  �صركة  ومبادرة  املجتمعية، 
تاأتي �صمن هذا الإطار وتعبريا عن 
امل�صوؤولية  مبادرات  بدعم  التزامها 
تقدمي  خ������الل  م�����ن  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
م�صاريع ت�صاعد يف الرتقاء بجودة 

احلياة يف اأبوظبي و�صواحيها.
الأ���ص��ا���ص��ي الذي  ال��ه��دف  اأن  واأك����د 
ي���ق���وم ع��ل��ي��ه اإن�������ص���اء )ال�����ب�����ازار( يف 
امل��ف��رق وب��ع��د ال��ن��ج��اح ال���ذي حققه 
ب�����ازار م�����ص��ف��ح ه���و مواجهة  ���ص��وق 
ال��ب��اع��ة اجل��ائ��ل��ن الغري  ظ���اه���رة 
من  املجتمع  وح��م��اي��ة  امل��رخ�����ص��ن، 
حيث  وال�صحية،  ال�صلبية  اآث��اره��م 
الق�صاء  يف  الأ����ص���واق  ه���ذه  ت�صهم 
املنطقة،  يف  ال���ظ���اه���رة  ه����ذه  ع��ل��ى 
اأ�صحاب  اأم��ام  وا�صعاً  جمال  وتفتح 
احِل��������رف م����ن ال����ع����م����ال وال���ب���اع���ة 
ال��راغ��ب��ن يف مم��ار���ص��ة ال��ت��ج��ارة يف 

الأ�صواق، وال�صتفادة  ا�صتثمار هذه 
من خدماتها. 

اإن�صاء  يف  ت��راع��ي  البلدية  اأن  واأك���د 
ب����ازار امل��ف��رق ب��ال��ت��ع��اون م��ع �صركة 
غنتوت اأف�صل معايري اإن�صاء البنية 
ب�صبكة  ت��زوي��ده  �صيتم  اإذ  التحتية، 
ات�صالت،  و�صبكة  اأم��ط��ار،  ���ص��رف 
و����ص���ب���ك���ة م����ي����اه، واأع������م������دة اإن�������ارة 
ل�صيارات  ومواقف  للبيئة،  �صديقة 
مواقف  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ل����ل����زوار، 
للم�صاة  وممرات  الب�صائع،  لتنزيل 

وال�صيارات .

�صوق بازار املفرق 
ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د ذات����ه اأك�����دت بلدية 
البازار  ���ص��وق  اأن  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة 
اأن ي��ت��م اإجن����ازه  يف امل��ف��رق ي��ت��وق��ع 
 ،2018 ال���ع���ام احل����ايل  ن��ه��اي��ة  يف 
مالين   8 ال�صوق  اإن�صاء  ويتكلف 
480 من�صة عر�ص  درهم، وي�صم 
ميكن ا�صتخدامها لعر�ص الب�صائع، 
املتنقلة،  للمطاعم  اأخ��رى  واأم��اك��ن 
والأ�صماك  اللحوم  لبيع  وثالجات 
مثل  للحرفين  واأم��اك��ن  املجمدة، 
اخلياطن والر�صامن والنحاتن. 
البيع  من�صات  اأن  البلدية  واأ�صارت 

�صيحتويها  التي  العر�ص  واأم��اك��ن 
الباعة  اإىل  جمانا  �صتقدم  ال�صوق 
الراغبن يف مزاولة التجارة ب�صكل 
م�����ص��روع وم��رخ�����ص، وذل���ك تعبريا 
مواجهة  على  البلدية  حر�ص  عن 
وتقدمي  اجلائلن  الباعة  ظ��اه��رة 

بدائل وحلول منا�صبة اإليهم.
مزود  ال�����ص��وق  اأن  البلدية  ون��وه��ت 
اخلدمية  امل����راف����ق  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
ل  املثال  �صبيل  على  ومنها  امللحقة 
البلدية  ملوظفي  مكتب  احل�����ص��ر: 
لل�صرطة،  م��ك��ت��ب  ال�����ص��وق،  واإدارة 
دورات  للن�صاء،  و  للرجال  م�صلى 

مياه للرجال و الن�صاء.

غ���ن���ت���وت ودع�������م ق���ي���م وم�����ب�����ادرات 
امل�صوؤولية املجتمعية 

على ال�صعيد ذاته اأكد علي حممد 
����ص���ادق ال��ب��ل��و���ص��ي رئ��ي�����ص جمل�ص 
ال�صركة  اأن  غنتوت  جمموعة  اإدارة 
ال�صراكة  ع��الق��ات  بتوطيد  تفخر 
بلدية  مثل  الكبرية  املوؤ�ص�صات  مع 
اأب���وظ���ب���ي، وت�����رى يف هذا  م��دي��ن��ة 
التي  امل�صاريع  من  وغ��ريه  امل�صروع 
�صانحة  ف��ر���ص��ة  ال�����ص��رك��ة  ت��ت��ب��ن��اه��ا 
يف  ال�����ص��رك��ة  دور  ت��ع��زي��ز  يف  ت�صاهم 

املجتمعية  امل�صوؤولية  قيم  تر�صيخ 
وامل�صاهمة يف دعم متطلبات التنمية 
ال�صاملة يف اأبوظبي، م�صيفاً اأن هذه 
واأخالقنا،  قيمنا  عن  تعرب  املبادرة 
باأهمية  واإمياننا  للوطن،  وولئ��ن��ا 
واخلا�ص  ال��ع��ام  القطاعن  ت��ع��اون 
م��ن اأج���ل الرت��ق��اء ب��ج��ودة احلياة، 
والرخاء  ال�صعادة  اأ���ص��ب��اب  وت��وف��ري 
وال����ص���ت���ق���رار جل��م��ي��ع ال�����ص��ك��ان يف 
بيئة نفخر بها ويف )اأبوظبي( التي 
مدن  واأف�صل  كاأجمل  اإليها  ننظر 
وخدمات  رفاهية  واأك��ره��ا  العامل 

وتطورا.
واأ�صاف البلو�صي: ومن خالل هذه 
املبادرة، ميكن حتقيق فر�صة تعزيز 
جنب  اإىل  جنباً  وال��ع��م��ل  ال�صراكة 
خالل  من  املحلي  املجتمع  خلدمة 
املرافق  التعاون يف تطوير وتوفري 
املجتمعية واأي�صا اإبراز دور ال�صركة 
اإىل  املختلفة   اخلدمات  تقدمي  يف 

املجتمع.
اأي�صا  غ��ن��ت��وت  ���ص��رك��ة  اأن  واأ�����ص����ار 
ال�صراكة والعمل  تعمل على تعزيز 
خالل  من  املحلي  املجتمع  خلدمة 
املفرق  منطقة  تطوير  يف  التعاون 
ال�صناعية باإن�صاء �صوق بازار ل�صكان 
�صركة  دور  لإب��راز  وكذلك  املنطقة 
غنتوت للنقل واملقاولت العامة يف 
تقدمي خدمات اإىل املجتمع يف بيئة 

ح�صارية. 

•• دبي-وام:

التابع   - املدينة”  “بناة  اع��ت��م��د 
للمجل�ص  ال�����ع�����ام�����ة  ل�����الأم�����ان�����ة 
ب����اإم����ارة دب����ي - ثالث  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وذلك  م�صرتكة  حكومية  مبادرات 
م��ن خ��الل ل��ق��اء ف��رق ب��ن��اة املدينة 
امل�صاركة  اجل��ه��ات  العموم  مب���دراء 
وال����ذي ع��ق��د ام�����ص يف م��ق��ر “بناة 
لتوجيهات  تنفيذا  املدينة” وذل��ك 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�صد  بن 
رئ��ي�����ص امل��ج��ل�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي حول 
احلكومية  اخل�����دم�����ات  حت�������ص���ن 
 100% دب��ي  اإم����ارة  يف  امل�صرتكة 

مع حلول “اإك�صبو 2020 دبي”.
 واع���ت���م���د امل�������دراء ال���ع���م���وم ثالث 
مبادرات جديدة لتح�صن خدمات 
حكومية م�صرتكة لي�صبح جمموع 
امل�������ب�������ادرات امل�������ص���رتك���ة ال����ت����ي مت 
مبادرة   11 الآن  ح��ت��ى  اع��ت��م��اده��ا 
تكاتف  بهدف   ،2018 عام  خالل 
اجل����ه����ود وال���ع���م���ل امل�������ص���رتك بن 

خمتلف اجلهات.
“خدمة  يف  امل������ب������ادرات  وت���ت���م���ث���ل 
امل�صرتكة  الأ�صرية”  ال�صت�صارات 

املجتمع  تنمية  هيئة  م��ن  ك��ل  ب��ن 
ال�صوؤون  ودائ�������رة  دب����ي  وحم���اك���م 
الإ�����ص����الم����ي����ة وال����ع����م����ل اخل�����ريي 
حيث  امل���ج���ت���م���ع  ت���ن���م���ي���ة  ووزارة 
اإىل  ت���ه���دف  م����ب����ادرة  اع���ت���م���اد  مت 
بخدمة  املتعلقة  اخلدمات  تطوير 
ال�صت�صارات الأ�صرية على م�صتوى 
منظومة  وت���ط���وي���ر  دب�����ي،  اإم�������ارة 
لالأ�صرة  اأك�����رب  ا����ص���ت���ق���رار  حت��ق��ق 
وحتقق  وللموؤ�ص�صات  وللمجتمع 
ال�صعادة  وحتقيق  التمكن  اأه��داف 
اإن�صاء  امل���ب���ادرة  ال���ص��ري��ة.وت�����ص��م��ل 
قاعدة بيانات وت�صميم نظام ذكي، 
ب��ن اجلهات  ن��ظ��ام متكامل  وب��ن��اء 
بعد  املبادرة  و�صت�صاهم  امل�صوؤولة.. 
ال�صلح  ح���الت  زي���ادة  يف  تنفيذها 
بزمن   ،95% اإىل   80% م���ن 
ا���ص��ت��ج��اب��ة ي��ق��در ب��ي��وم واح���د بدل 
واأن تقل عدد  اأي���ام ح��ال��ي��ا،   5 م��ن 
الإج�����������راءات امل�������ص���رتك���ة م����ن 31 
املبادرة.  تطبيق  م��ع   4 اإىل  حاليا 
�صوؤون  ت�صهيل  “خدمة  اأما مبادرة 
بن  م�صرتكة  هي  ذوي املتوفن” 
ك��ل م��ن هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
والقيادة  دب���ي  يف  ال�����ص��ح��ة  وه��ي��ئ��ة 
العامة ل�صرطة دبي وهيئة الطرق 

والإدارة  دب��ي  وبلدية  واملوا�صالت 
الأجانب  و�صوؤون  لالإقامة  العامة 
املدين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  والإدارة 
وموؤ�ص�صة  املجتمع  تنمية  وه��ي��ئ��ة 
ووزارة  الإ����ص���ع���اف  خل���دم���ات  دب����ي 
املجتمع.ومت  ووق����اي����ة  ال�����ص��ح��ة 
على  بناء  املبادرة  هذه  على  العمل 
املواطنن  اأح��د  من  هاتفية  مكاملة 
اإح���دى الإذاع�����ات ح��ول تعدد  على 
نقاط التوا�صل يف حالت الوفاة.. 
احتياجات  تلبي  اخلدمة  اأن  حيث 
امل��ت��وف��ن م��ن حل��ظ��ة الوفاة  اأه����ل 
وم��ا يتبعها م��ن اإج����راءات دف��ن اأو 
الدولة  خ�����ارج  اجل��ث��م��ان  ت��رح��ي��ل 
ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��غ��ري امل���واط���ن���ن حتى 
اإجناز جميع الإجراءات احلكومية 
اخلا�صة مبرا�صم العزاء، وتعد من 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي تقدم 
ع��ون��ا لأه����ل امل���ت���ويف وت����رتك اأث����را 
النف�صية  ح��ال��ت��ه��م  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��ا 
املحلي  للمجتمع  انطباعا  وت��رتك 
والدويل على مدى كفاءة خدمات 
التعامل مع  اإم��ارة دبي يف  حكومة 

خمتلف احلالت الإن�صانية.
امل��ب��ادرة يف  ت�صهم  اأن  املتوقع  وم��ن 
واأمتته  اجل��ث��م��ان،  تنقل  تقلي�ص 

ب���ن اجلهات،  الإج�������راءات  ج��م��ي��ع 
واإي�����ج�����اد ن��ق��ط��ة ت���وا����ص���ل واح�����دة 
جلميع املتطلبات من ذوي املتويف، 
وعدم التنقل بن اجلهات للح�صول 
على اخلدمة، وتطوير نظام واحد 
لإجناز جميع الإج��راءات ومتابعة 
بالزمن  اجل����ه����ات  ال����ت����زام  م�����دى 
امل�����ح�����دد ومت����ك����ن ف����ري����ق م�����درب 

وموؤهل لت�صهيل املعامالت.
يف  “فزعة”  ف���ري���ق  و���ص��ي��ت��واج��د 
الرئي�صة  احلكومية  امل�صت�صفيات 
ال����ذي ���ص��ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وع��ي��ة ذوي 
املتبعة  ب����������الإج����������راءات  امل�����ت�����ويف 
من  والبيانات  املعامالت  واإدخ���ال 
امل��وح��دة ومتابعة  ال��ن��اف��ذة  خ���الل 
التخفيف  ع���ن  ف�����ص��ال  ���ص��وؤون��ه��م، 
املعلومات  وتقدمي  معاناتهم،  من 
اخل����ا�����ص����ة ب���امل�������ص���اع���دات امل����ادي����ة 
املع�صرين  املتوفن  والعينية لذوي 
وي�صمل التح�صن ت�صهيل اإجراءات 
اجلهات  مع  بالتعاون  العزاء  خيم 
العموم  م�����دراء  واع��ت��م��د  امل��ع��ن��ي��ة. 
خلدمة  الذكي”  “التنفيذ  مبادرة 
“تنفيذ �صندات املحاكم” امل�صرتكة 
والقيادة  دب��ي  كل من حماكم  بن 
وامل�صرف  دب����ي  ل�����ص��رط��ة  ال��ع��ام��ة 

الب�صرية  امل������وارد  وزارة  امل���رك���زي 
والتوطن، حيث ت�صتهدف املبادرة 
وعمليات  خ��دم��ات  ت�صميم  اإع����ادة 
حماكم  تنفيذ  �صندات  وم��وؤ���ص��رات 
املتعامل  رح���ل���ة  خ����الل  م���ن  دب����ي 
بدءا  التنفيذ  م��راح��ل  جميع  ع��رب 
طالب  ح�صول  اإىل  امللف  قيد  من 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ ع���ل���ى ق��ي��م��ة امل��ط��ال��ب��ة.

وت�����ص��ه��م يف ت��وف��ري ال���وق���ت وامل����ال 
تنفيذ  ودقة  و�صرعة  املتعامل  على 
وتر�صيد  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة  ال�����ق�����رارات 
�صعادة  ن�����ص��ب��ة  وزي��������ادة  ال���ن���ف���ق���ات 
ال�صندات  م��دة  وتقليل  املتعاملن 
طالب  ح�صول  و�صرعة  التنفيذية 
التنفيذ على مطالبه، ومن املتوقع 
املبادرة يف تقليل  اأن ي�صهم تطبيق 
زمن احل�صول على اخلدمة بن�صبة 
بن�صبة  ال��ذك��ي  والتحول   ،50%
واملخاطبات  الطلبات  يف   100%
األ��ف طلب   53 %89 من  بن�صبة 
�صنويا اإىل 6 اآلف خماطبة �صنويا 
حاليا. وقال �صعيد املال رئي�ص ق�صم 
املدينة  ب��ن��اة  يف  اخل��دم��ات  هند�صة 
يعترب تطوير اخلدمات احلكومية 
اإحدى العوامل الرئي�صة يف حتقيق 
���ص��ع��ادة امل��ت��ع��ام��ل��ن ك��م��ا ت�����ص��ه��م يف 

الر�صيدة  القيادة  تطلعات  حتقيق 
احلكومي  العمل  ب����اأداء  ل��الرت��ق��اء 
واملمار�صات  ال��ت��ط��ورات  وم��واك��ب��ة 
ال���ت���ي ت�����ص��ه��ل ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
النوعية  النقلة  اإح��داث  وت�صهم يف 
العمل  يف  التميز  وتعزيز  الأداء  يف 

احلكومي مبفهومه ال�صامل.
واأ�صاف ي�صتهدف حت�صن اخلدمات 
احلكومية امل�صرتكة �صمان حت�صن 
عن  ف�صال  املتعامل،  رحلة  جتربة 
اجلماعي  العمل  لقيم  تر�صيخها 
لتوفري  ال����واح����د،  ال��ف��ري��ق  وروح 
حلول مبتكرة ت�صهم يف تعزيز جودة 
املقدمة..  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات 
اأنه منذ العتماد تعطى  اإىل  لفتا 

كل الفرق مدة �صتة �صهور لتطبيق 
لبناة  نتائجها  وت�صليم  امل���ب���ادرات 
لتحقيق  ���ص��م��ان��ا  وذل�����ك  امل���دي���ن���ة 
اأف�صل النتائج على املدى الق�صري 
للفرق  التوفيق  متمنيا  والبعيد.. 
القادمة.جدير  امل���رح���ل���ة  خ����الل 
بالذكر اأن عملية حت�صن اخلدمة 
بخم�ص  مت��ر  امل�صرتكة  احلكومية 
منهجية  اإط���ار  يف  رئي�صة  م��راح��ل 
للخدمات  الإب����داع����ي  ال��ت�����ص��م��ي��م 
التي يعتمدها “بناة املدينة”، وهي 
للتغيري”  “التح�صري  م��رح��ل��ة 
اإحدى  باكت�صاف حتد ما يف  وتبداأ 
اخلدمات اأو حتديد فر�صة معينة 
ب��ه��ا وحت�����ص��ري جميع  ل���الإرت���ق���اء 
ويتم  لتناولها،  الأول��ي��ة  املتطلبات 

الأولوية  ذات  اخل���دم���ات  حت��دي��د 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��رك��ز من����وذج دبي 
للمجل�ص  العامة  ل��الأم��ان��ة  التابع 

التنفيذي. 
“ال�صتك�صاف  م��رح��ل��ة  وت��ت��م��ح��ور 
الوقت  ا�صتثمار  والتعاطف” حول 
ال�����ص��روري��ة يف الطالع  واجل��ه��ود 
و�صياق  خلفية  على  اأك���رب  ب�����ص��ورة 
اخلدمة قيد الدرا�صة ويتم تطبيق 
ذلك من خالل ال�صتك�صاف وجمع 
م�������ص���ادر امل���ع���ل���وم���ات ب���ه���دف فهم 
املتاأثرين  والأ���ص��خ��ا���ص  اخل��دم��ة 
بها اأو املوؤثرين عليها ب�صكل اأف�صل 
وتطوير  اب���ت���ك���ار  يف  ل��ل��م�����ص��اه��م��ة 
الأف��ك��ار الأول��ي��ة، ويتم خ��الل هذه 

املرحلة ر�صم رحلة املتعامل.

•• دبي -وام:

طلبات  دب��ي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  ا�صتقبل 
الق�صائي” الذي  “امل�صبار  خالل  من  الدعاوى  ت�صجيل 
على  ن��وع��ه  م���ن  الأول  امل��ب��ت��ك��ر   «  cp1« ال���رم���ز  ي��ح��م��ل 
لتوفري  الع�صر  تقنيات  باأحدث  املعزز  و  العامل  م�صتوى 

خدمات غري م�صبوقة يف جمال التقا�صي العقاري.
“اأ�صبوع بال  م��ب��ادرة  م��ع  بالتزامن  ج��اءت ه��ذه اخل��ط��وة 
امل��ال��ي��ة يف حكومة  دائ���رة  اأطلقتها  م��راك��ز خدمة” ال��ت��ي 
وذل��ك يف  اأ�صبوع  ومل��دة  الول  اأم�ص  ي��وم  من  اعتباراً  دب��ي 
اإجراء  يف  �صلوكهم  تغيري  على  املتعاملن  ت�صجيع  اإط���ار 

املعامالت احلكومية والتحول اإىل القنوات الذكية �صمن 
الإم��ارة بحلول عام  للمعامالت يف  الذكي  التحول  خطة 

.  2021
���ص��ع��ادة �صلطان بطي ب��ن جم��رن م��دي��ر ع��ام دائرة  واك���د 
الأرا���ص��ي والم���الك يف دب��ي احل��ر���ص على دع��م مبادرة 
امل�صبار  تفعيل  خ��الل  من  خدمة”  مراكز  بال  “اأ�صبوع 

الق�صائي كاأحدث ابتكارات وتقنيات التقا�صي العقاري.
اأ�صار القا�صي عبد القادر مو�صى رئي�ص مركز  من جهته 
ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي اإىل اأن املركز وظف الذكاء 
ال�صطناعي و”يالبلوك ت�صن” يف منظومة عمله لفتا 
اإىل اأن اإدخال خدمة امل�صبار الق�صائي يف هذا الوقت جاء 

للتاأكيد على القدرة بامل�صاهمة يف حتويل دبي اإىل املدينة 
ا  الأ�صعد والأذكى عاملياً مو�صحا اأن هذه املبادرة تقود اأي�صً
ال�صطناعي  للذكاء  الإم���ارات  ا�صرتاتيجية  حتقيق  اإىل 

لتحتل حكومة الإمارات املرتبة الأوىل يف العامل .
جميع  تقدم  متكاملة”  “حمكمه  يعدنّ  امل�صبار  اأن  وذك��ر 
ال�صطناعي  ال��ذك��اء  بتقنية  باملركز  التقا�صي  خ��دم��ات 
حيث ميكن للمتقا�صي املتقدم بالدعوى الدخول للنظام 
وت�صجيل الدعوى ومن ثم احل�صول على احلكم من دون 
تدخل القا�صي م�صريا اإىل اأن النظام باأكمله يوظف تقنية 
الذكاء الإ�صطناعي اإ�صافة اإىل اإمكانية ح�صور اجلل�صات 

يف بع�ص الدعاوى وتنفيذ الأحكام دون مراجعة املركز.

�صبق  ت�صجيل  من  �صنتمكن  للم�صبار  “باإطالقنا  وق��ال: 
كافة مقومات  وفرنا  واأننا  دبي خا�صة  ا�صم  يحمل  عاملي 
لالت�صال  غرفة  ا�صتحداث  ذل��ك  يف  مبا  للفكرة  النجاح 
اإىل  وال��ت��ع��رف  وال��ه��دوء  ال�����ص��وت  امل��رئ��ي ت�صمن �صالمة 
ال��ه��وي��ة ح��ي��ث ميكن  ق���ارئ  ب��ا���ص��ت��خ��دام ج��ه��از  ال�صخ�ص 
دعوى  رفع  امل�صبار  هذا  طريق  عن  امل�صتاأجر  اأو  للموؤجر 
للمركز  ح�صورهم  دون  الإن��رتن��ت  ط��ري��ق  ع��ن  مبا�صرة 
القادمة  القليلة  الفرته  خ��الل  املتقا�صن  �صيتمكن  كما 
ب�صرعة  البتدائية  اأحكامهم  على  خالله  من  احل�صول 

قيا�صية با�صتخدام الذكاء ال�صطناعي.
ويف اإطار تو�صيحه للخدمة اجلديدة اأكد مو�صى اأنه �صيتم 

ا�صتخدام “امل�صبار الق�صائي” كمحكمة للتقا�صي عن بعد 
وال�صتعانة بهذا الكم الهائل من التجهيزات التي توفرها 
للمتعاملن  اأنه ميكن  اإىل  التكنولوجيا احلديثة م�صريا 
حتديد  اإمكانية  مع  ال�صبكة  طريق  “امل�صبار” عن  حجز 
امل�صبار يف  املوعد حيث يفتح  انعقاد اجلل�صة وحجز  وقت 

الوقت الذي مت اختياره.
ولفت اإىل اأن” امل�صبار الق�صائي” عبارة عن خدمة متنقلة 
ي�صتفيد منها اأ�صحاب الهمم للو�صول اإليهم يف اأي مكان 
حيث  ال�صن  وكبار  للن�صاء  متاحة  اأنها  كما  املدينة  داخ��ل 
التي  املعا�صرة  التقنيات  باأحدث  املحكمة جمهزة  �صتكون 

تتيح الربط بن الق�صاة وطريف الق�صية .

مركز ف�ض املنازعات الإيجارية بدبي يد�شن »امل�شبار الق�شائي« 

ب�تكلفة 8 ماليني درهم ويت�صع لأكرث من 480 تاجرًا

بلدية مدينة اأبوظبي و�شركة غنتوت للنقل واملقاولت العامة توقعان اتفاقية لإن�شاء “بازار املفرق” يف منطقة املفرق ال�شناعية

»بناة املدينة« يعتمد 3 مبادرات لإ�شعاد النا�ض وحت�شني اخلدمات احلكومية يف دبي 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

املجتمع عن تغيري م�صمى م�صت�صفى عبيداهلل  ال�صحة و وقاية  اأعلنت وزارة 
“م�صت�صفى  ا�صم  ليحمل  اخليمة  راأ���ص  يف  ال�صيخوخة  واأمرا�ص  ال�صن  لكبار 
و  لهم  ال�صحية  اخلدمات  جممل  ابتكار  املواطنن” واإع���ادة  لكبار  عبيداهلل 
الفريدة  احلاجات  مع  لتتنا�صب  ال�صحية  وال�صيا�صات  الربوتوكولت  تكييف 
برئا�صة  ال���وزراء  جمل�ص  ق��رار  م��ع  ان�صجاما  املواطنن” وذل��ك  “كبار  لفئة 
اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص  �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” بتغيري م�صطلح “كبار ال�صن” اإىل “ 

كبار املواطنن«.
ويف هذا الإطار .. اأكد معايل عبد الرحمن بن حممد العوي�ص وزير ال�صحة 
ووقاية املجتمع اأن تغيري ا�صم م�صت�صفى عبيداهلل لكبار ال�صن اإىل “م�صت�صفى 

عبيداهلل لكبار املواطنن “ ياأتي مواكبا لقرار احلكومة الر�صيدة بعد اعتماد 
�صيا�صة وطنية جديدة لكبار املواطنن و الذي يوؤكد حر�ص قيادتنا الر�صيدة 
من  املواطنن  كبار  �صريحة  من  الإم���ارات  اأب��ن��اء  عطاء  وتثمن  تقدير  على 
خالل اإ�صدار ت�صريعات توفر لهم خدمات نوعية مبتكرة تنا�صب احتياجاتهم 
وتعزز البيئة الداعمة وحتقق جودة احلياة امل�صتقبلية ومن خالل اخلدمات 
العالجية والتاأهيلية والجتماعية من جميع اجلهات املجتمعية الوطنية يف 

اإطار القيم والثقافية والدينية النبيلة املتاأ�صلة يف اأبناء الإمارات .
وامل�صاريع  املبادرات  اإط��الق  الر�صيدة على  قيادتنا  “ حتر�ص   : وق��ال معاليه 
ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى امل�����ص��ت��وي��ات ك��اف��ة يف اإط����ار ا���ص��ت�����ص��راف امل�صتقبل وال���ري���ادة يف 
العاملية، لتحجز  التناف�صية  اخلدمات احلكومية وحتقيق مراكز متقدمة يف 
ا�صت�صراف  اإىل  وتنتقل  املتقدمة  ال���دول  خ��ارط��ة  �صمن  لها  مكانا  الإم����ارات 

امل�صتقبل وتعزيز البتكار وحتقيق �صعادة م�صتدامة للمجتمع«.

قرار  اإن  ال��وزارة  وكيل  العلماء  �صليم  حممد  الدكتور  �صعادة  قال  جانبه  من 
مع  متا�صيا  ياأتي  املواطنن  لكبار  ليكون  عبيداهلل  م�صت�صفى  م�صمى  تغيري 
توجيهات القيادة الر�صيدة بالدولة برت�صيخ القيمة العظيمة لكبار ال�صن يف 
بناء املجتمع لرد اجلميل لفئة قدمت الكثري للدولة ما ي�صهم يف تعزيز قيم 
التكافل والتاآزر التي حتر�ص الدولة على تاأ�صيلها يف نفو�ص الأجيال ويعك�ص 
الإمارات  اأبناء  نفو�ص  يف  املتاأ�صلة  والثقافة  احلنيف  ديننا  بتعاليم  التزاماً 

واإظهار الوقار والتقدير لكبار املواطنن الذي اأ�صهموا يف بناء دولة الإحتاد.
و لفت اإىل اأن تغيري م�صمى م�صت�صفى عبيداهلل اإىل كبار املواطنن �صي�صاحبه 
م�صت�صفى  يف  امل��واط��ن��ن  لكبار  املقدمة  احلالية  ال�صحية  للخدمات  تقييم 
ابتكارها  اإع���ادة  ليتم  ال���وزارة  يف  التابعة  ال�صحية  امل��راف��ق  وجميع  عبيداهلل 
ال�صعادة لفئة  املزيد من  اأكر �صهولة وفعالية وباأعلى جودة لتحقق  لت�صبح 

. املواطنن«  “كبار 

جميع  يف  اأعمارهم  تنا�صب  ريا�صية  منا�صط  تخ�صي�ص  �صيتم  اأن��ه  اأو���ص��ح  و 
خربات  من  وال�صتفادة  ال��وزارة  تنفذها  التي  التوعوية  ال�صحية  الفعاليات 
يف  وذل��ك  والإداري���ة  ال�صحية  املجالت  يف  تطوير  كخرباء  منهم  املتقاعدين 
بناء  اإط��ار رد جزء من اجلميل لفئة موقرة يف املجتمع لعبت دوراً كبرياً يف 

الوطن.
“عونك” التي  اأنه �صيتم العمل على حتديث مبادرة  و ذكر الدكتور العلماء 
اأطلقتها الوزارة مطلع العام 2016 لتقدمي خدمات �صحية متميزة لرعاية 
والتعزيزية  والعالجية  الوقائية  خدماتها  تطوير  خ��الل  م��ن  ال�صن  كبار 
و  ال�صحية  واملراكز  والعيادات  بامل�صت�صفيات  ال�صريع  امل��رور  وتاأمن  لت�صهيل 
تب�صيط الإجراءات الإدارية املتبعة لتقدمي اخلدمات ال�صحية لكبار املواطنن 
من ناحية املواعيد واملختربات و�صرف الدواء، وخدمات النقل وتوفري فريق 

طبي مدرب وم�صت�صفيات �صديقة لكبار املواطنن .

•• دبي-الفجر:

عي�صى  ب���ن���ت  ح�����ص��ة  م���ع���ايل  زارت 
بوحميد وزيرة تنمية املجتمع مركز 
مبنطقة  م���ق���ره  يف  ل��ل��ت��وح��د  دب�����ي 
ا�صتقبالها  يف  ك��ان  حيث  ال��ق��ره��ود، 
الإدارة  اأع�����ص��اء جم��ل�����ص  م���ن  ع���دد 
والإداري  ال��ف��ن��ي  ال���ك���ادر  واأع�������ص���اء 

باملركز. 
الزيارة  خ����الل  م��ع��ال��ي��ه��ا  واط��ل��ع��ت 
امل��رك��ز، وجت��ول��ت يف  على �صري عمل 
مرافقه واأجنحته حيث التقت بكادر 
ال��ع��م��ل يف خم��ت��ل��ف الأق�������ص���ام، كما 

التقت بالطلبة والطالبات. 
واأبدت معاليها خالل الزيارة مدى 
اعجابها مب�صتوى اخلدمات املقدمة 
والأداء املتميز للعاملن فيه، موؤكدة 
على  املجتمع  تنمية  وزارة  ح��ر���ص 
دبي  م��رك��ز  م��ع  امل�����ص��رتك  التن�صيق 
طيف  با�صطراب  للتعريف  للتوحد 
اأف�����ص��ل اخلدمات  ال��ت��وح��د وت��وف��ري 
املعتمدة  وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل��رك��ز من  مل��ا ميثله  وع��امل��ي��اً  حملياً 
اأحدث  نقلة نوعية كبرية يف توفري 
تلبي  التي  التقييم والتدخل  برامج 
اأ�صحاب  من  الفئة  ه��ذه  احتياجات 

الهمم. 
رئي�ص  نائب  القا�صم،  ه�صام  واأع��رب 

للتوحد،  دب���ي  م��رك��ز  اإدارة  جمل�ص 
ملعايل  وت��ق��دي��ره  ���ص��ك��ره  ع��ن عميق 
ال��زي��ارة، م�صيداً  ال��وزي��رة على ه��ذه 
تبذلها  ال���ت���ي  احل��ث��ي��ث��ة  ب���اجل���ه���ود 
���ص��م��ان حقوق  ���ص��ب��ي��ل  ال��������وزارة يف 
وتقدمي  وحمايتها  الهمم  اأ�صحاب 

ل��ه��م يف جميع  امل��ت��ك��اف��ئ��ة  ال��ف��ر���ص 
جمالت احلياة، لتمكينهم ودجمهم 
باعتبارهم  فاعل  ب�صكل  املجتمع  يف 

جزء ل يتجزاأ من ن�صيج املجتمع. 
العمادي،  ق���ال حم��م��د  م��ن ج��ان��ب��ه، 
مدير عام مركز دبي للتوحد وع�صو 

“نحر�ص يف مركز  اإدارت���ه:  جمل�ص 
املحطة  ن��ك��ون  اأن  اإىل  للتوحد  دب��ي 
م�صتوى  ع���ل���ى  الأوىل  امل���رج���ع���ي���ة 
ي��ت��ع��ل��ق ب�صمان  ك���ل م���ا  امل��ن��ط��ق��ة يف 
بالتوحد  امل�صابن  الأف����راد  ح��ق��وق 
�صكرنا  م����وج����ه����ن  وح����م����اي����ت����ه����ا، 
ملا  الر�صيدة  القيادة  اإىل  وتقديرنا 
الفئة  اأولته من اهتمام ودعم لهذه 
كان له بالغ الأث��ر يف و�صول بالدنا 
ال��دول املتقدمة يف هذا  اإىل م�صاف 

املجال. 
للمركز  معاليها  زي����ارة  ن��ه��اي��ة  ويف 
وتقدير  �صكر  ر�صالة  بتوقيع  قامت 
باملركز،  اخل���ا����ص  ال������زوار  ك��ت��اب  يف 
ث��م��ن��ت ف��ي��ه��ا ج��ه��ود ال��ع��ام��ل��ن فيه، 
مبدية اعجابها برحلته املتميزة من 
اأف�����ص��ل اخلدمات،  ال��ع��ط��اء وت��وف��ري 

متمنية للمركز دوام التوفيق. 
انتقل  للتوحد  دب��ي  مركز  اأن  يذكر 
اجلديد  م���ق���ره  اإىل   2017 ع����ام 
امل��ق��ام ع��ل��ى م�����ص��اح��ة ت��ق��در بحوايل 
بذلك  ليزيد  مربع  قدم   91،000

طفل   54 م��ن  ال�صتيعابية  طاقته 
يف  ا�صتقبالهم  يتم  طفل   238 اإىل 
مرافق مت تهيئتها وجتهيزها ب�صكل 
اإذ  احتياجاتهم،  مع  لتتنا�صب  كامل 
يحتوي على 34 ف�صل درا�صي وعلى 
و18  احل��رك��ي  للعالج  ع��ي��ادة   22
والتخاطب  ال��ن��ط��ق  ل��ع��الج  ع���ي���ادة 
بالعالج  متخ�ص�صة  غ��رف  وث���الث 
احل�����������ص�����ي، وع����������دد م������ن امل����ع����ام����ل 
والعيادات  وامل����راف����ق  وامل���خ���ت���ربات 

وفق  جميعاً  ت�صميمها  مت  الطبية 
املتخ�ص�صة  العاملية  املعايري  اأح��دث 
املنا�صبة  التعليمية  البيئة  لتوفري 

لالأطفال امل�صابن بالتوحد. 
ي����ع����ت����رب ال������ت������وح������د اأح������������د اأك�������ر 
�صيوعاً  ال��ن��م��ائ��ي��ة  ال����ص���ط���راب���ات 
الثالث  خ�����الل  حت����دي����داً  وي���ظ���ه���ر 
�صنوات الأوىل من العمر وي�صاحب 
ب��ه ط����وال م��راح��ل حياته،  امل�����ص��اب 
التوا�صلية  الفرد  ق��درات  يوؤثر على 

اإىل عزله  يوؤدي  والجتماعية ومما 
اإن النمو ال�صريع  عن املحيطن به، 
للنظر  م��ل��ف��ت  ال����ص���ط���راب  ل���ه���ذا 
ن�صبة  ت���ق���در  ال����درا�����ص����ات  ف��ج��م��ي��ع 
امل�صابن به اعتماداً على اإح�صائيات 
م����رك����ز ال���ت���ح���ك���م ب�����الأم�����را������ص يف 
ب�وجود  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
كما  ح��ال��ة،   59 لكل  واح���دة  اإ�صابة 
النت�صار متقاربة  ن�صبة  اأن  يالحظ 

يف معظم دول العامل.

•• احلمرية الفجر:

مدير  ال�صام�صي  را�صد  مبارك  اأك��د 
بلدية  ج��ه��ود  اأن  احل��م��ري��ة  ب��ل��دي��ة 
بدورها  للقيام  تتوا�صل  احلمرية 
التفتي�صية  احل���م���الت  خ����الل  م���ن 
وال���وق���ائ���ي���ة ب���ه���دف احل���ف���اظ على 
اتباع  و����ص���م���ان  الن���������ص����ان  ���ص��ح��ة 
اخلطوات العلمية يف حتقيق الرقابة 
مبا ينعك�ص على راحة القاطنن يف 

منطقة احلمرية .
واأث����ن����ى ع���ل���ى ج���ه���ود ك���اف���ة ك�����وادر 
الدارات  خم���ت���ل���ف  يف  ال����ب����ل����دي����ة 
البلدية  والأق�����ص��ام لجن���اح خ��ط��ط 
�صليمة  ���ص��ح��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  يف  وروؤي��������ة 
للوقوف  امل���ن���اف���ذ  ك���اف���ة  وم���راق���ب���ة 

والتح�صن  التطوير  ج��وان��ب  على 
والرت����ق����اء ب������الأداء ب��ه��دف حتقيق 
التنمية املتوا�صلة من خالل اأعمال 

البلدية .
ق�صم  اأن  اإىل  ال�����ص��ام�����ص��ي  وك�����ص��ف 
ال����زراع����ة واحل����دائ����ق ووف�����ق اأب����رز 
النتائج والإح�صائيات للربع الثالث 
الفريق  اأن  العام  اجل��اري على  من 
زراعة  على  عمل  بالبلدية  الزراعي 
)9000 �صتلة( وت�صمل النخيليات 
الرتبة،  ومغطيات  الزينة  واأ�صجار 
بالإ�صافة اىل زراعة )8000( مرت 

مربع من امل�صطحات اخل�صراء.
ك�صف ال�صام�صي عن اأهم الإجنازات 
املتحققة يف هذا املجال، م�صرياً اإىل 
العامة  ال�صحة  ق�صم  اأخ�صائيي  اأن 

ب��ال��ب��ل��دي��ة، ق��د ن��ف��ذوا ال��ع��دي��د من 
الآفات  ملكافحة  املتكاملة  العمليات 
احلمالت  ب�����اأن  م��ب��ي��ن��اً  ال�����ص��ح��ي��ة، 
�صملت  وال����وق����ائ����ي����ة  ال��ت��ف��ت��ي�����ص��ي��ة 
 4( بعدد  واملدار�ص  العيد  م�صليات 

حمالت(، بجانب حمالت التفتي�ص 
مبعدل  احل�صرات  ملواقع  والتق�صي 
ب���الإ����ص���اف���ة  م�����وق�����ع،   )5594(
ملكافحة الزواحف يف )393( موقع 
البلدية  اأن  اإىل  منوهاً  باحلمرية، 
داأبت من خالل �صعبة مكافحة اآفات 
ال�صحة العامة، خالل العام اجلاري 
ما  اإىل  زيارات  تنفيذ  على   2018
ملكافحة  م��وق��ع��اً   )9076( ي��ق��ارب 
اإن�صاء )546(  الذباب، عالوة على 
حمطة ملكافحة احل�صرات الطائرة.  
اأم���ا ب�����ص��اأن ق�صم رق��اب��ة الأغ��ذي��ة يف 
متت  ب��اأن��ه  ال�صام�صي  ق��ال  البلدية 
م�صادرة واإت��الف )162 كغم( من 
املواد الغذائية اجلافة واخل�صروات 
واللحوم، م�صرياً اإىل اأنه مت حترير 

)42( خمالفة غذائية خالل الربع 
الثالث من العام اجلاري، بالإ�صافة 
تكثيف  اإىل  ع��م��د  ال��ق�����ص��م  اأن  اإىل 
بلغت  ال��ت��ي  التفتي�صية  ال����زي����ارات 

)353( زيارة تفتي�صية ورقابية.
وف����ي����م����ا ي���خ�������ص ق�������ص���م ال����رق����اب����ة 
ال�صام�صي  بن  البلدي،  والتفتي�ص 
باأن البلدية قد جنحت يف حمالتها 
ال��ت��ف��ت��ي�����ص��ي��ة وان���ع���ك�������ص ذل�����ك على 
ن�صبة  امل��رت��ك��ب��ة،  امل��خ��ال��ف��ات  خف�ص 
واإح���رتام  املجتمعي  ال��وع��ي  ل��زي��ادة 
البلدية،  والأن���ظ���م���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
ح��ي��ث ن��ف��ذت ال��ب��ل��دي��ة ال��ع��دي��د من 
يف  والرقابية  التفتي�صية  احلمالت 
املخالفات  ���ص��م��ل��ت  ح��ي��ث  امل��ن��ط��ق��ة، 
املخ�ص�صة  غري  الأماكن  يف  ال�صواء 

خمالفات(،   3( بعدد  الغاية  لهذه 
املعرو�صة  املركبات  خمالفة  بجانب 
بعدد )4  العام  الطريق  للبيع على 
ل�صيد  خمالفة(  و)1  خم��ال��ف��ات(، 
ال�صماك يف الأماكن املمنوع ال�صيد 
تعمل  البلدية  اأن  اإىل  منوهاً  فيها، 

اأية  لإزال���ة  التفتي�صية  فرقها  ع��رب 
ع�صوائية  ب�صرية  اآث��ار  اأو  ت�صوهات 
وذلك  املنطقة،  على  �صلبية  وبيئية 
العام  املظهر  على  احل��ف��اظ  ب��ه��دف 
احل���������ص����اري ل��ل��م��ن��ط��ق��ة واإدام���������ة 
باأن  م��و���ص��ح��اً  وج��م��ال��ه��ا،  نظافتها 

اخلطط  من  العديد  البلدية  ل��دى 
�صتنفذ  التي  وامل��ب��ادرات واحل��م��الت 
خ����الل ف�����ص��ل ال�����ص��ت��اء، ل��ل��ح��د من 
وتعزيز  ال�صلبية  امل��م��ار���ص��ات  بع�ص 
مرتادي  ل����دى  الإي���ج���اب���ي  ال��ن��م��ط 

�صاطئ احلمرية واملنطقة الربية. 

••  دبي-الفجر:
هناأت جمعية كلنا المارات �صمو ال�صيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان، 
موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ال���دويل،  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر 
الإمارات على الفوز يف ا�صت�صافة العا�صمة اأبوظبي للموؤمتر العاملي 
الذي  الأم��ر   ،  2020 ع��ام  والع�صرين  ال�صاد�ص  عي  التطونّ للعمل 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  تلعبه  ال��ذي  العاملي  القيادي  ال��دور  يوؤكد 
وُيكرم  الجتماعية  والتنمية  التطوعي  العمل  جم��ال  يف  املُتحدة 
الإرث الطيب للمغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، ويعزز 
عملية متكن ال�صباب، واإعدادهم لتحمل امل�صوؤولية املجتمعية وقد 
اأ�صحى التطوع يف المارات من ركائز املجتمع الأ�صا�صينّة، وله عالقة 

مبا�صرة ببناء احل�صارات املتقدمة واملُجتمعات القوية ون�صر الألفة 
والتما�صك الجتماعي بن اأفراد املجتمع،  ودور الن�صاط التطوعي 
يف تعزيز م�صرية التنمية امل�صتدامة. واأ�صادت جمعية كلنا المارات 
بالدور الفعال للموؤ�ص�صات التطوعية يف دولة الإمارات وُم�صاهمتها 
العمل  طليعة  يف  ال�صباب  ت�صع  ُمبتكرة  تطوعية  برامج  تقدمي  يف 
بن  عو�ص  �صعادة  واأع��رب  التنمية.  م�صرية  يف  وت�صركهم  التطوعي 
التنفيذية  اللجنة  رئي�ص  الدارة  جمل�ص  ع�صو  الدرمكي  حا�صوم 
للجمعية عن تطلعها اإىل هذا املوؤمتر العاملي الذي �صيعقد لأول مرة 
يف العامل العربي وال�صرق الأو�صط ، ومعربة عن فخرها جمعية كلنا 
ننّاع  المارات با�صت�صافة هذا احلدث املهم والذي يجمع القادة و�صُ
العامل،  اأنحاء  جميع  من  التطوع  ثقافة  بتطوير  واملعنين  القرار 

كما تتطلع للعمل مع املوؤ�ص�صات التطوعية، وجميع املعنين بالعمل 
احلدث  ه��ذا  اإجن��اح  يف  للُم�صاركة  املجتمعية  وامل�صوؤولية  التطوعي 
املهم، وبناء ج�صور من التعاون والبتكار لالرتقاء بالعمل التطوعي، 
ورفع م�صتوى العطاء وامل�صوؤولية الجتماعية اإىل م�صتويات اأعلى. 
ع عام 2020  خا�صة واأن املوؤمتر العاملي ال�صاد�ص والع�صرين للتطونّ
الأو�صط،  وال�صرق  العربي  العامل  يف  الأوىل  للمرة  �صُيعقد  وال��ذي 
 90 ُم�����ص��ارك م��ن ح���وايل  األ���ف  اأك���ر م��ن  وم��ن املتوقع اأن يجتذب 
احلكومي  القطاعان  ذلك  يف  مبا  التطوعي،  القطاع  ميثلون  دول��ة 
واخلا�ص، وقادة العمل التطوعي واملنظمات غري احلكومية ومراكز 
التطوع ورواد التطوع من جميع اأنحاء العامل. وقد جنحت اأبوظبي 
يف اإحداث تاأثري تطوعي على نطاٍق وا�صع، واأر�صت معايري اأ�صا�صية 

لأف�صل املمار�صات التطوعية املُتبعة يف املنطقة، وهو ما يعك�ص روؤية 
التطوع  وممار�صات  قيم  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  الر�صيدة  القيادة 
والحتفاء بها يف جميع اأنحاء دولة الإمارات العربية املُتحدة ، كما 
جنحت الدولة يف تد�صن نظام تطوعي كامل ي�صمل التعاون ما بن 
متطوعاً   335،083 وتفعيل  واإ���ص��راك  موؤ�ص�صة،   349 من  اأك��ر 
وذلك  وال���دويل،  املحلي  ال�صعيدين  على  التطوعية  الفعاليات  يف 
اأك���رب من�صة تطوعية يف  »م��ت��ط��وع��ن.اإم��ارات«  خ��الل من�صة  م��ن 
دولة الإمارات العربية املُتحدة والتي طورتها وزارة تنمية املجتمع 
بالتعاون مع موؤ�ص�صة الإمارات. يذكر اأن ا�صت�صافة العا�صمة اأبوظبي 
الدولية  الرابطة  مع  بالتعاون  التطوعية  للجهود  العاملي  املوؤمتر 
العامل  م�صاركة  خالله  من  يتم  امتيازاً  تعترب  عية  التطونّ للجهود 

واإ�صراك  التطوعي  العمل  ثقافة  ودع��م  تعزيز  يف  الإم���ارات  من��وذج 
ال�صباب واملجتمع كافة يف م�صرية التنمية املجتمعينّة. ويعترب املوؤمتر 
العاملي للتطوع، الذي يقام مرة كل �صنتن، هو املوؤمتر الأكرب عاملياً 
الإن�صانية  التحديات  حل  يف  وم�صاهمته  التطوعي  بالعمل  املعني 
والجتماعية، ويطرح املوؤمتر فر�صة مميزة حل�صور جل�صات عامة 
ت�صم ُمتحدثن ُملهمن، وتقام منتديات تبحث وتناق�ص التحديات 
ال�صعبة التي تواجه جمال العمل التطوعي، كما ت�صمل ور�ص عمل 
على  ال�����ص��وء  وت�صليط  ج��دي��دة  اأف��ك��ار  لتقدمي  خ�صي�صاً  ُم�صممة 
احلوار..  على  امل�صاركن  ت�صجيع  عن  ف�صال  فعالية  ذات  ممار�صات 
ر�صمي،  غ��ري  ب�صكل  لالجتماع  فر�صة  للُم�صاركن  امل��وؤمت��ر  ويتيح 

والتعرف اإىل البلد امل�صت�صيف.

ال�شحة : تغيري م�شمى م�شت�شفى عبيداهلل لكبار ال�شن اإىل م�شت�شفى عبيداهلل لكبار املواطنني 

وزيرة تنمية املجتمع تزور مركز دبي للتوحد

جمعية “كلنا الإمارات” تهنئ عبداهلل بن زايد با�شت�شافة موؤمتر التطوع العاملي 2020

بلدية احلمرية تنجز جهودا كبريا يف موا�شلة دورها خالل الربع الثالث من العام 
اجلاري بزراعة )9000 �شتلة( والقيام بزيارة )5594( حملة تفتي�شية 

•• الظفرة-الفجر:

املدن  خ��دم��ات  بقطاع  ممثلة  ال��ظ��ف��رة  منطقة  بلدية  نظمت 
و�صواحيها مبدينة املرفاأ �صمن مبادرة اهتمام زيارة تعريفية 
لعدد 14 من موظفي وموظفات القطاع اإىل واحة الكرامة، 
واحل�صارية  الوطنية  امل��ع��امل  اأب���رز  م��ن  ال��ك��رام��ة  واح��ة  وتعد 
تروي ق�ص�ص ت�صحيات اأبطال الإمارات وجت�صد روؤية قيادتنا 
اأ�صماء الذين �صحوا باأرواحهم  الر�صيدة وتوجيهاتها ل�تخليد 
اأثناء تاأدية واجبهم الوطني ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً 

داخل الدولة ويف املحافل الدولية.   
تعريفية  جولة  يف  املوظفن  الكرامة  بواحة  املر�صدون  واأخ��ذ 
لالطالع على اأهم املعامل واملرافق كمركز الزوار، ويوفر جتربة 
ويروي  ال�صهيد  ن�صب  ق�صة  �صرد  على  تقوم  للزوار  تفاعلية 
ق�ص�صاً بطولية عن ت�صحيات �صهداء الدولة ون�صب ال�صهداء 
األ����واح الأمل��ن��ي��وم ال�صخمة  م��ن  ل��وح��اً   31 وال���ذي يتكون م��ن 
والتكاتف  ل��ل��وح��دة  ك��رم��ز  الآخ���ر  على  منها  ك��ل  ي�صتند  ال��ت��ي 
والت�صامن يف م�صهد يعرب عن اأ�صمى معاين الوحدة والتالحم 
بن القيادة وال�صعب واجلنود البوا�صل، وجناح ال�صرف ُيغطى 

�صقف اجلناح بثمانية األواح ترمز اإىل الإم��ارات ال�صبعة بينما 
املتحدة.  العربية  الإم���ارات  دول��ة  �صهداء  الثامن  اللوح  ميثل 
ويوجد يف منت�صف اجلناح عمل فني يتكون من األواح زجاجية 
�صفافة كبرية متثل الإمارات ال�صبعة ويحيط بها بركة يجري 
ال��ف��خ��ر وال����ذي يتميز مب�صاحته  امل����اء، وم��ي��دان  م��ن خ��الل��ه��ا 
وتتخذ  مربع  م��رت   4000 ح��وايل  اإىل  ت�صل  التي  الوا�صعة 
وجامع  ال�صهيد  لن�صب  وا�صحاً  انعكا�صا  ويقدم  دائرياً،  �صكاًل 
ال�صيخ زايد الكبري. ويحيط بامليدان م�صرح ومدرج كبري يت�صع 
ماء  بركة  منت�صفه  يف  وي��وج��د  �صخ�ص،   1200 ح��وايل  اإىل 

دائرية ال�صكل ميكن ال�صري خاللها حيث ي�صل عمقها اإىل 15 
الروعة جتمع  غاية  فنية يف  لوحة  الربكة  وت�صكل  مم فقط. 
بن انعكا�ص جامع ال�صيخ زايد الكبري ون�صب ال�صهيد عليها. 

تطبيق  اإىل  القطاع  ينظمها  التي  الرحالت  برنامج  ويهدف   
الأف�صل لنظام احلوافز املعنوية و�صيا�صة التحفيز واإيجاد بيئة 
عمل للموظفن تتيح املجال لدعم التوا�صل الداخلي وق�صاء 
اإطالق  ك��م��ا مت  ال��ع��م��ل،  ع��ن روت���ن  ب��ع��ي��دا  اأوق����ات اجتماعية 
ا�صتبيان ذكي حلظي لقيا�ص ر�صا املوظفن عن مدى م�صاهمة 

هذه الأن�صطة يف تعزيز بيئة عمل اإيجابية و�صعيدة.

قطاع مدينة املرفاأ ينظم زيارة لواحة الكرامة �شمن مبادرة اهتمام

»اإك�شبو خورفكان« ي�شت�شيف معر�ض 
“لديفا 2018” اأول نوفمرب

•• ال�شارقة -وام:

ي�صت�صيف “مركز اإك�صبو خورفكان” فعاليات الن�صخة الأوىل من “معر�ص 
نوفمرب  �صهر  من  الرابع  حتى  الأول  من  الفرتة  2018” خ��الل  لديفا 
وال�صركات  املحلين  الأزي����اء  م�صممي  اأب���رز  م��ن  نخبة  مب�صاركة  املقبل 
ما  ليقدم خمتلف  والعرائ�ص  اجلمال  وم�صتلزمات  والعطور  الأزي��اء  ودور 
مدير  املن�صوري  خليل  واأك���د  واح���د.  �صقف  حت��ت  والعائلة  امل���راأة  حتتاجه 
الأمثل  الوجهة  ي�صبح  اأن  على  املركز  حر�ص  خورفكان”  “اإك�صبو  مركز 
جميع  لإق��ام��ة  الأع��م��ال  ورواد  ال�صركات  تخدم  التي  ال�صرقية  املنطقة  يف 
املعار�ص والأحداث التجارية من خالل دعم غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة 
الت�صويقية  القدرات  وتعزيز  وتطوير  الإج���راءات  بتب�صيط  املعار�ص  لهذه 
ليكون  املنطقة  بها  تتميز  التي  والتناف�صية  الن�صبية  القيمة  على  اعتمادا 
واجهة ح�صارية متميزة تقام فيها املعار�ص املحلية وتدعم القت�صاد املحلي 
وتعرف مبنتجاتها و�صناعاتها وتروج لها وتدعم ال�صركات املنظمة وتوفر 

اأ�صباب النجاح لهذه املعار�ص لتحقيق النتائج املرجوة منها.
“ل  معر�ص  اإن  للمعر�ص  العام  املن�صق  احلو�صني  نادية  قالت  جهتها  من 
الفعاليات والأن�صطة  ع��ددا من  امل��راأة وي�صم  “ يجمع كل احتياجات  ديفا 
بجانب  الدولة  يف  امل�صممن  ملختلف  اأزي��اء  عرو�ص  منها  ب��امل��راأة  اخلا�صة 
عرو�ص ترفيهية وبرامج تعليمية لكل ما يخ�ص املراأة واهتماماتها يف عامل 
مبر�ص  للتوعية  النارية  للدراجات  م�صرية  تنظيم  اإىل  اإ�صافة  التجميل 

�صرطان الثدي.
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•• دبي -وام:

اأك����د م��ع��ايل ع��م��ر ب���ن ���ص��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء وزي����ر دول����ة للذكاء 
���ص��ي��ك��ون ركيزة  ال���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي  اأن  الإ���ص��ط��ن��اع��ي ع��ل��ى 
جوهرية يف مكافحة مر�ص ال�صل - اأحد اأكر الأمرا�ص فتكا 
اأمام  معاليه  األقاها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء  العامل.  م�صتوى  على 
املتحدة  الأمم  منتدى  م��ن  الأول  ال��ي��وم  خ��الل  غفري  ح�صد 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  تنظمه  ال����ذي   2018 ل��ل��ب��ي��ان��ات  ال��ع��امل��ي 
اجلمريا  مدينة  يف  اأي��ام  ثالثة  والإح�صاءوي�صتمر  للتناف�صية 
بدبي . واأكد معاليه اأن الذكاء ال�صطناعي من اأكر الق�صايا 
التقنية اأهمية يف وقتنا احلا�صر وباإمكانه اأن يقدم خمرجات 
اإيجابية للمالين من اأفراد يف �صتى اأرجاء العامل. لفتا اإىل 

من  جمموعة  من  للوقاية  التكنولوجيا  ا�صتخدام  ميكن  اأن��ه 
اأن  العلماء  معايل  واأو�صح   . وت�صخي�صها  وعالجها  الأمرا�ص 
اأكر من 10 مالين �صخ�ص حول العامل يعانون من مر�ص 
اأكر من مليونن منهم  ال�صل فيما يفتك هذا املر�ص بحياة 
اإذ  مواجهته  علينا  يجب  كبري  حتٍد  ي�صكل  انه  م�صيفا  �صنويا 
التكنولوجيا  توظيف  ان  املر�ص حيث  اإىل عالج  ب�صدة  نحتاج 
�صي�صاهم بذلك. وقال معاليه: “نبذل يف مكتب وزارة الدولة 
الإم��ارات جهودا حثيثة  دول��ة  ال�صطناعي يف حكومة  للذكاء 
ل�صياغة حلول قائمة على اخلوارزميات التي ميكن ت�صخريها 
لر�صد مر�ص ال�صل وت�صخي�ص الإ�صابة به با�صتخدام الفح�ص 
ال�صدري بالأ�صعة ال�صينية حيث متكن هذه احللول من التعرف 
على الإ�صابة باملر�ص من خالل حتميل �صورة الأ�صعة ال�صينية 

بتحديد  ب��دوره  يقوم  وال��ذي  بها  املنوط  النظام  يف  للمري�ص 
احتمال الإ�صابة بعدوى ال�صل الرئوي«. واأ�صار معاليه اإىل اأنه 
ميكن الوقاية من مر�ص ال�صل وحتى عالجه لذلك ل ميكن 
اأعذار لر�صد املر�ص ومواجهته منوها باأن التحدي  اأي  و�صع 
باملر�ص  اإ�صابتهم  النا�ص  معظم  جهل  يف  متمثال  كان  الأك��رب 
اأنه  واأك��د  املر�ص لديهم.  اأعرا�ص  اأي من  اأو حتى عدم ظهور 
الر�صد  عملية  ت��غ��دو  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  توظيف  ح��ال  يف 
ال�صحية  الرعاية  فريق  يذهب  اإذ  ب�صاطة  اأك��ر  والت�صخي�ص 
اإىل منطقة يعتقد بانت�صار مر�ص ال�صل فيها وت�صتخدم اأدوات 
مدعومة بالذكاء ال�صطناعي لفح�ص الأفراد ب�صكل جماعي 
حتدد  التي  اخلوارزمية  يف  ال�صينية  الأ�صعة  �صور  و�صع  ويتم 
بدورها التعر�ص لالإ�صابة من عدمها . وذكر معاليه اأن هذه 

اأهمها  ع��دي��دة  م��زاي��ا  تقدم  اجل��دي��دة  الت�صخي�صية  املنظومة 
فيها  ينت�صر  حم���ددة  جغرافية  مناطق  با�صتهداف  ال�صماح 
الطبيب ميدانيا  الأم��ر ح�صور  ال�صل حيث ل يتطلب  مر�ص 
الأمر الذي ي�صاهم ب�صكل كبري يف احلد من التكاليف عالوة 
ت�صخي�صية  ممار�صات  املبتكرة  املنظومة  هذه  تقدم  ذلك  على 
اأك����ر ك��ف��اءة ومت��ن��ح م��زي��دا م��ن ال��ث��ق��ة ب����اأن امل��ر���ص اجل���اري 

ت�صخي�صه هو بالفعل مر�ص ال�صل .
تطوير  حال  اأن��ه  على  بالتاأكيد  كلمته  العلماء  معايل  واختتم 
�صتكون متاحة  ف��اإن��ه��ا  ع��ل��ى اخل���وارزم���ي���ات  ال��ق��ائ��م��ة  احل��ل��ول 
باأنه  منوها  ال�صل  م��ر���ص  ملكافحة  دول���ة  اأي���ة  يف  لال�صتخدام 
يتوجب على الدول توحيد جهودها ملكافحة املر�ص الذي اأثقل 

كاهل العامل ملدة لي�صت بالق�صرية.

•• مو�شكو -وام: 

ح��ق��ق امل��ت�����ص��اب��ق الإم����ارات����ي ول��ي��د حمد 
“م�صابقة  يف  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  امل���رزوق���ي 
الكرمي” يف  ل��ل��ق��راآن  ال��دول��ي��ة  مو�صكو 
زايد  “دورة  ع�����ص��رة  ال��ت��ا���ص��ع��ة  دورت���ه���ا 
الول  اأم�������ص  اخ��ت��ت��م��ت  اخلري” ال��ت��ي 
و���ص��ط ح�����ص��ور ر���ص��م��ي و���ص��ع��ب��ي كبري 
ومب�صاركة اأكر من 30 دولة وجالية 

اإ�صالمية حول العامل.
وت�����ص��م��ن ح��ف��ل اخل��ت��ام - ال���ذي اأقيم 
يف  لالإحتفالت  الرئي�صية  ال�صالة  يف 
العديد   - مو�صكو  الرو�صية  العا�صمة 
ال���ف���ق���رات م��ن��ه��ا اف��ت��ت��اح معر�ص  م���ن 
للقراآن  ال��دول��ي��ة  دب��ي  ج��ائ��زة  “فروع 
�صعيد  الدكتور  ك��رم  فيما  الكرمي”.. 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص اللجنة  ع��ب��داهلل ح����ارب 
اجلائزة  وف��د  رئي�ص  للجائزة  املنظمة 
ف�صيلة ال�صيخ راوي عن الدين رئي�ص 
جمل�ص �صورى املفتن لرو�صيا والإدارة 
الدينية مل�صلمي رو�صيا الحتادية رئي�ص 
جائزة مو�صكو الدولية للقراآن الكرمي 
ونائبه الأول الدكتور رو�صان عبا�صوف 
بال�صكر  ال��وف��د  ع��ن  نيابة  ت��ق��دم  حيث 

والتقدير للحفاوة وكرم ال�صيافة التي 
حظي بها الوفد طيلة فرتة اإقامته يف 

العا�صمة الرو�صية مو�صكو .
الدولية  دب����ي  ج���ائ���زة  ���ص��اه��م��ت  وق����د 
امل�صابقة  رع���اي���ة  يف  ال���ك���رمي  ل���ل���ق���راآن 
احتفالت  مبنا�صبة  مبادراتها  �صمن 

تنظيمها  زايد” ومت  ب�” ع��ام  ال��دول��ة 
اخلري”  زاي�������د  “دورة  ����ص���ع���ار  حت����ت 
برئا�صة  اجل���ائ���زة  م���ن  وف���د  ب��ح�����ص��ور 
الدكتور �صعيد عبداهلل حارب وع�صوية 
املهند�ص �صامي عبداهلل قرقا�ص ع�صو 
وحدة  رئي�ص  للجائزة  املنظمة  اللجنة 

العالقات العامة واأحمد الزاهد ع�صو 
الإعالم  وح��دة  رئي�ص  املنظمة  اللجنة 
وخ��ال��د امل���رزوق���ي ن��ائ��ب رئ��ي�����ص وحدة 
ح�صن  على  وال�صيخ  العامة  العالقات 
الدولية  التحكيم  اآل علي ع�صو جلنة 

للم�صابقة .

•• لندن - وام:

فازت »دائرة الأ�صغال العامة بال�صارقة « 
بجائزة »�صتيفي العاملية« �صمن الن�صخة 
ال���� 15 ل��ل��ج��ائ��زة ال��ت��ي ت��ع��د م���ن اأرف���ع 
التخطيط  جم��ال  يف  الدولية  اجل��وائ��ز 
لال�صتخدام  امل���ه���ارات  وت��ن��م��ي��ة  ال��ف��ع��ال 
الأم���ث���ل ل���ل���م���وارد ال��ب�����ص��ري��ة وذل�����ك يف 
اإىل م�صرية التميز  اإجناز نوعي ُي�صاف 
والعمل  ل��ل��دائ��رة  والإداري  ال��ع��م��راين 
التي  املوؤ�ص�صية  وال�صرتاتيجية  املتقن 

تتبعها الدائرة .
وت��ن��اف�����ص ع��ل��ى اجل���ائ���زة ن��ح��و 4000 
ح من املوؤ�ص�صات والأفراد والأعمال  مر�صنّ
امل��ت��م��ي��زة وامل���ب���دع���ة مي��ث��ل��ون اأك����ر من 
اجلائزة  ال��دائ��رة  وا�صتلمت  دول���ة   60
العا�صمة  اأق��ي��م يف  ال��ذي  خ��الل احلفل 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ل���ن���دن ي����وم اأم�������ص الول 
ورواد  القرار  �صناع  من  نخبة  بح�صور 
الأع���م���ال. وح����ازت ال���دائ���رة ع��ل��ى الفئة 
اأف�����ص��ل ممار�صة  ال��ربون��زي��ة يف جم���ال 
داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د ت�����ص��خ��ري امل�����وارد 
ال��ب�����ص��ري��ة يف خ���دم���ة ال����دائ����رة وزي�����ادة 

الإن��ت��اج��ي��ة. و ق���ال امل��ه��ن��د���ص ع��ل��ي بن 
�صاهن ال�صويدي رئي�ص دائرة الأ�صغال 
العامة بال�صارقة ان الإجناز ميثل تاأكيداً 
بال�صتخدام  الدائرة  جناح  على  جديداً 

دائما  الرامية  الب�صرية  الأمثل للموارد 
وتطوير  ال��ع��م��ل  م��وؤ���ص��رات  ت��ع��زي��ز  اإىل 
الأداء العلمي الإحرتايف ب�صورة م�صتمرة 
بالإ�صافة اإىل حتقيق التناف�صية العاملية 

اإدارة  مدير  علي  بو  اهلل  ا�صارعبد  فيما 
العالقة  اىل  بالدائرة  الب�صرية  امل���وارد 
املتبادلة القائمة على الحرتام واملحبة 

والولء الوظيفي.

•• اأ�شتانا-وام: 

املوؤمتر  ك��ازاخ�����ص��ت��ان  ل��دى جمهورية  ال��دول��ة  ���ص��ف��ارة  ���ص��ارك��ت 
دون  اأح��دا  ن��رتك  لن  ال�صباب.  “ال�صتثمار يف  بعنوان  ال��دويل 
اهتمام” الذي �صم 200 م�صارك من 35 بلدا ناق�صوا خالله 
ق�صايا ت�صب يف جمال �صيا�صة ال�صباب وتبادل اأف�صل املمار�صات 
على  تركز  التي  وال��ربام��ج  للم�صاريع  الت�صريعية  لالأن�صطة 
تنمية ال�صباب. �صارك يف املوؤمتر عمار عمر الربيكي ال�صكرتري 
و�صعادة  كازاخ�صتان  جمهورية  لدى  الدولة  �صفارة  يف  الثالث 
عزة �صليمان بن �صليمان ع�صو املجل�ص الوطني الحتادي اإىل 

جانب رئي�ص جمل�ص النواب يف برملان كازاخ�صتان ووزير التنمية 
املجتمعية يف جمهورية كازاخ�صتان وممثلي الرابطة الآ�صيوية 
واملنظمات  الدبلوما�صية  البعثات  واأع�صاء  والتنمية  لل�صكان 
الدولية املعتمدين لدى جمهورية كازاخ�صتان اإ�صافة اإىل عدد 

من اخلرباء الدولين واملحلين يف جمال �صيا�صة ال�صباب.
مو�صوعات  ح��ول  النقا�صية  جل�صاته  عقد  امل��وؤمت��ر  وي��وا���ص��ل 
ال�صامل  والو�صول  لل�صباب  والتوظيف  التعليم  فر�ص  تو�صيع 
وامل�صاركة  وال�صحية  التعليمية  واخل���دم���ات  امل��ع��ل��وم��ات  اإىل 
الكاملة لل�صباب يف الق�صايا املدنية والقت�صادية والجتماعية 

اإ�صافة اإىل املخاطر وفر�ص ال�صباب يف �صياق العوملة.

�شفارة الدولة ت�شارك يف موؤمتر “ال�شتثمار يف ال�شباب” يف اأ�شتانا

وزير الذكاء ال�شطناعي يك�شف عن جهود الإمارات لتطوير اأداة مبتكرة لت�شخي�ض مر�ض ال�شل

•• تبلي�شي -وام: 

بحث �صعادة عي�صى عبداهلل البا�صه النعيمي �صفري الدولة لدى جمهورية جورجيا 
عالقات  تعزيز  �صبل  اجل��ورج��ي  ال��ربمل��ان  رئي�ص  ك��وب��اخ��ي��دزة  اإي��راك��ل��ي  وال��دك��ت��ور 
ال�صداقة بن البلدين خا�صة على امل�صتوى الربملاين. ونقل �صعادة النعيمي - خالل 
اللقاء الذي عقد يف مقر الربملان اجلورجي - حتيات معايل الدكتورة اأمل عبداهلل 

القبي�صي رئي�صة املجل�ص الوطني الحتادي اإىل رئي�ص الربملان اجلورجي .
من جانبه اأ�صاد رئي�ص الربملان يف جورجيا بقرار فتح �صفارة لدولة الإمارات يف بالده 
.. منوها اإىل اأهمية العالقات القت�صادية القائمة بن البلدين .. م�صيدا باخلدمات 
التي تقدمها الناقالت الوطنية للدولة ودورها يف جمال ان�صيابية حركة امل�صافرين 

وال�صحن اجلوي .. متمنيا لل�صفري التوفيق يف مهام عمله.

�شفري الدولة يلتقي رئي�ض برملان جورجيا

اأخبار ال�صاعة ..
 يوم العلم.. ا�شتمرار لعزة الوطن

•• اأبوظبي-وام:

“يوم  ب���  الإم�����ارات  دول���ة  اح��ت��ف��اء  “اإن  ال�صاعة  “اأخبار  ن�صرة  ق��ال��ت 
العلم” الذي ي�صادف الثالث من نوفمرب املقبل ي�صكل فر�صة مهمة 
للوطن  ال��ولء  معنى  واإدراك  الوطنية  معاين  ل�صتلهام  للمواطنن 
ذلك  �صعب  اأي  تاريخ  يف  دللت��ه��ا  واإدراك  الوطنية  ال��رم��وز  وتثمن 
بها  التعلق  يعك�ص  ورم��وزا خا�صة  قيما ومعاين  و�صعب  اأم��ة  لكل  اأن 
وراأ�ص  والتاريخ  لالأر�ص  ال��ولء  وتقديرها معاين كثرية جتمع بن 
املال الرمزي والحتفاء بال�صخ�صيات الوطنية التي لعبت دورا كبريا 
يف احلفاظ على تراث الوطن وبذل الغايل والنفي�ص من اأجل اإ�صعاد 

ال�صعب والدفاع عنه.
اأنه  اأ�صافت  الوطن” ..  لعزة  ا�صتمرار  العلم..  “ يوم  عنوان  وحتت 
انطالقا من اأهمية تلك القيم وتلك املعاين فاإن �صعب دولة الإمارات 
مبعامله  ويت�صبث  الوطنية  برموزه  الحتفاء  يف  غامرة  �صعادة  يجد 
احل�����ص��اري��ة امل��ادي��ة وامل��ع��ن��وي��ة ف��ب��ات ك��ل ح���دث مي��ث��ل ع��ر���ص��ا وطنيا 
منا�صبة  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  وان��دف��اع  حما�ص  بكل  اجلميع  فيه  ي�صرتك 
تتوحد حولها  التي  املنا�صبات  واح��دة من  تعد  الإم��ارات��ي  العلم  يوم 
امل�صاعر وتتاآلف القلوب وتتاآزر املواقف وذلك منذ اأن مت اإعالنها من 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  قبل 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” منذ 2013. 
للدرا�صات  الإم����ارات  “ مركز  ع��ن  ال��ي��وم  ال�����ص��ادرة  الن�صرة  واأ���ص��ارت 
ت��اأك��ي��ده على  اأن ���ص��م��وه ي��ج��دد  “ .. اإىل  وال��ب��ح��وث ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأهمية تلك املنا�صبة باحلديث عن اعتبار العلم رمزا ل�صيادة ووحدة 
الوطن وفخرا مب�صريته ورايته التي �صتعانق الف�صاء. ووجه �صموه 
لرفع  ووزارات��ه  وموؤ�ص�صاته  الوطن  اأبناء  جميع  اإىل  الدعوة  موؤخرا 
العلم موحدا يف الأول من نوفمرب يف ال�صاعة احلادية ع�صرة �صباحا 
للتعبري عن امل�صري الواحد والبيت الواحد والنتماء الذي ل يزيده 
اإل ثباتا ور�صوخا. وهي دعوة لقت جتاوبا كبريا من طرف  الزمن 

كل اأبناء الإمارات.
واأو�صحت اإذا كانت منا�صبة يوم العلم جت�صد م�صاعر الوحدة وال�صالم 
بن اأبناء الإمارات وتعزز لديهم ال�صعور بالنتماء للوطن فاإن غريهم 
من املقيمن على اأر�ص الإمارات ي�صاركون املواطن الإماراتي الفرحة 
اأبناء  نف�صها وذلك من منطلق �صعورهم باأن علم الإم��ارات ل يظلل 
البلد فقط واإمن��ا يرفرف بظالله عاليا فوق روؤو���ص كل من يعي�ص 
على اأر�ص الإمارات ومينحه املزايا نف�صها التي مينحها لأبناء الأر�ص 
من عزة وكرامة واإح�صا�ص بالنتماء اإىل بلد تغلب عليه قيم اخلري 

والوفاء.
للقيم  رم��زا  دائما  �صيظل  الزاهية  باألوانه  الإم���ارات  علم  اأن  واأك��دت 
واملبادئ التي قامت عليها الإمارات منذ اأيام القائد املوؤ�ص�ص املغفور 
“ طيب اهلل ثراه” كما �صيظل  اآل نهيان  له ال�صيخ زايد بن �صلطان 
الإمارات  اإليها  و�صلت  التي  والتحديث  البناء  م�صرية  على  �صاهدا 
بف�صل تراكم جهود اأبنائها يف خمتلف جمالت التنمية منذ اإعالن 

الحتاد يف الثاين من دي�صمرب عام 1971.
اأن كل منا�صبة يتم فيها رفع علم الإم��ارات يتم فيها تاأكيد  وذك��رت 
اأول يوم ولدت فيه دولة  اأعلنت غداة  التم�صك باملعاين والقيم التي 
التالحم  ت��ق��وم على  ال��ت��ي  امل��ب��ادئ  اإذ لت���زال وف��ي��ة لتلك  الإم�����ارات 
الإمارات  �صعب  وتاأكيد ولء  الدولة  الوطني والعتزاز برمزية علم 

لوطنه والفتخار بالنتماء اإليه.
وبينت اأن الألوان الأربعة لعلم الإمارات تعك�ص اأعمال الرب واملعروف 
واملعارك واحلروب  والوقائع  الأبي�ص  اللون  لها  يرمز  التي  واخلري 
لها  ويرمز  املعطاءة  الوا�صعة  الأرا���ص��ي  و  الأ���ص��ود  اللون  لها  ويرمز 
اللون الأخ�صر وال�صيوف التي خ�صبتها دماء الأعداء بعد النت�صار 

عليهم ويرمز لها اللون الأحمر.
اإن جمل�ص   .. “ يف ختام مقالها الفتتاحي  ال�صاعة  “ اأخبار  وقالت 
ال����وزراء ق��د اأ���ص��در ق���رار رف��ع العلم ط���وال اأي���ام الأ���ص��ب��وع والأعياد 
ودوائرها وهيئاتها  ووزاراتها  الر�صمية على جميع مباين احلكومة 
وموؤ�ص�صاتها ويجوز رفعه على املباين اخلا�صة يف الأعياد والحتفالت 
احلكومية  املراكز  على  م�صتمرة  ب�صفة  يرفع  كما  واخلا�صة  العامة 
احلدود  و�صالح  واجل��م��ارك  ال�صرطة  كمراكز  احل��دود  على  الواقعة 
كان  الإم��ارات  علم  اأن  اإىل  البحرية.. لفتة  واملوانئ  املطارات  وعلى 
ال�صاد�ص  يف  اإليها  الن�صمام  بعد  العربية  ال��دول  جامعة  يف  رفع  قد 
من دي�صمرب 1971 كما رفع للمرة الأوىل يف مقر الأمم املتحدة يف 

التا�صع من دي�صمرب من العام نف�صه.

اإماراتي يفوز باملركز الثالث يف م�شابقة مو�شكو 
للقراآن »دورة زايد اخلري«

اأ�شغال ال�شارقة حت�شد برونزية �شتيفي العاملية
�شرطة ال�شارقة تطرح 100 

رقم مميز للوحات املركبات
ال�شارقة-وام:

طرحت القيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة 100 رقم مميز للوحات املركبات اخلا�صة 
عن طريق خدمة “البيع املبا�صر الإلكرتوين” بالتعاون مع “الإمارات للمزادات” 
ال�صرق  منطقة  يف  والإل��ك��رتون��ي��ة  العلنية  امل����زادات  اإدارة  يف  املتخ�ص�صة  ال�صركة 
خما�صيا  رقما  و42  مميزا  رباعيا  رقما   58 اجل��دي��دة  الباقة  تت�صمن  الأو���ص��ط. 
اإدارة ترخي�ص  املن�صة املوجودة يف  اإتاحتها عرب  الثالثة” مت  “الفئة  وجميعها من 
الذكية اخلا�صة  والتطبيقات  الإلكرتوين  املوقع  اأو من خالل  وال�صائقن  الآليات 
ترخي�ص  اإدارة  مدير  ال��زود  بو  علي  العقيد  �صعادة  قال  و  للمزادات«.  ب�”الإمارات 
الأرقام  من  اجلديدة  الباقة  هذه  طرح  اإن  ال�صارقة  �صرطة  يف  وال�صائقن  الآليات 
ل�صرطة  العامة  القيادة  حر�ص  اإط��ار  يف  يندرج  اخلا�صة  املركبات  للوحات  املميزة 
جانب  اإىل  املميزة  الأرق���ام  اقتناء  حمبي  خا�صة  املتعاملن  اإ�صعاد  على  ال�صارقة 

الرتقاء الدائم باخلدمات ال�صرطية وحتقيق الريادة يف خدمة جمتمع الإمارة.
واأ�صاف اإن اعتماد اآلية البيع املبا�صر الإلكرتوين من خالل الإنرتنت اأو التطبيقات 
ياأتي يف �صوء النجاحات التي حتققت من خالل هذه الآلية بالتعاون مع  الذكية 
املتعاملن  التي حازت على ر�صا �صريحة وا�صعة من جمهور  و  الإم��ارات للمزادات 
التي  امل���روري���ة  ل��ل��خ��دم��ات  ام���ت���دادا  وال��ت��ي ت�صكل  امل��م��ي��زة  ب��ه��ذه اخل��دم��ة  وثقتهم 
جانبه  من  العاملية.  املمار�صات  اأرق��ى  وف��ق  تقدميها  على  ال�صارقة  �صرطة  حتر�ص 
قال عمر مطر املناعي املدير التنفيذي لالإمارات للمزادات : “ فخورون ب�صراكتنا 
ال�صرتاتيجية مع القيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة وبالتعاون الوثيق واملتوا�صل مع 
وتوفري  والإلكرتونية  العلنية  امل��زادات  لتنظيم  وال�صائقن  الآليات  ترخي�ص  اإدارة 
خدمة البيع املبا�صر الإلكرتوين بوترية دورية و باأحدث الطرق الع�صرية واملبتكرة 
“ .. وتوقع  و التي تتميز باأعلى درجات املوثوقية وال�صفاقية و�صهولة ال�صتخدام 
اأرقام مميزة ملركباتهم  اأع��دادا كبرية من الراغبن باقتناء  اأن جتتذب هذه الباقة 

وحتقق النجاح املن�صود.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  اأكتوبر 2018 العدد 12460

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  اأكتوبر 2018 العدد 12460

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  اأكتوبر 2018 العدد 12460 العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

 حمكمة عجمان االحتادية اال�شتئنافية / مكتب اإدارة الدعوى 
اعالن للم�شتاأنف �شده  للح�شور اأمام املحكمة - بالن�شر 

الدعوى ال�صتئنافية رقم )559( ل�صنة )2018(م  ا�صتئناف مدين 
�صادر بتاريخ 2018/5/22 م ، يف الق�صية رقم )2832( ل�صنة 

)2017( م مدين جزئي 
امل�صتاأنف / 1 - موؤ�ص�صة املوا�صالت العامة  

امل�صتاأنف �صدها / �صركة امريكان هوم ا�صوران�ص كومباين  
عجمان  حمكمة  يف  املخت�صة  ال��دائ��رة  ام���ام  باحل�صور  مكلف  ان��ت 
الحتادية ال�صتئنافية يوم الحد املوافق 2018/11/11 �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي كافة امل�صتندات خالل ع�صرة ايام من 
الدعوى  على  الع��الن ومن �صمنها مذكرة جوابية  ا�صتالم  تاريخ 
ال�صتئنافية املرفوعة من امل�ص�تاأنف ، ويف حال عدم ح�صورك �صخ�صيا 

او بوا�صطة وكيلك املعتمد فان ال�صتئناف �صي�صمع يف غيبتك ،  
حرر العالن يف : 2018/10/16

 مكتب ادارة الدعوىاال�شتئنافية  

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ج������ددت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دبي 
دع���وت���ه���ا ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات والأف���������راد يف 
اإىل  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
كفاءة  وتعزيز  واملياه  الطاقة  تر�صيد 
ا�صتهالكها واحلفاظ على ا�صتدامتها 
وزيادة العتماد على الطاقة النظيفة 
واملتجددة مبا يدعم اجلهود الوطنية 
وامل���وارد  البيئة  حماية  اإىل  ال��رام��ي��ة 
الب�صمة  م�����ن  واحل�������د  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
اأخ�صر  م�صتقبل  واإي��ج��اد  الكربونية 
م�صتدام لأجيالنا القادمة. كما تنظم 
من  العديد  ال��ي��وم  م��دار  على  الهيئة 
الفعاليات والأن�صطة الهادفة اإىل رفع 
امللحة  الطاقة  ق�صايا  ب�صاأن  ال��وع��ي 
ون�صر ثقافة التحول الأخ�صر واأهمية 
تر�صيد الطاقة يف تخفيف اآثار التغري 

املناخي التي تواجه العامل.
العاملي  “اليوم  مبنا�صبة  ذل���ك  ج���اء 
اعتمدها  ال���ت���ي  امل����ب����ادرة  للطاقة” 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل 
جم��ل�����ص ال������وزراء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
اهلل” وتبناها ممثلو 54 دولة اإ�صافة 
ال���دول  وج��ام��ع��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  اىل 
العربية ومفو�صية الحتاد الإفريقي 
العاملي  الطاقة  منتدى  انعقاد  خالل 
من   22 ل��ت��واف��ق  دب����ي  يف   2012

اأكتوبر من كل عام.
للم�صاركة  اجل��م��ه��ور  الهيئة  وت��دع��و 
ال�صيقة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ن�����ص��اط��ات  يف 
تنظم  ال��ت��ي  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  التثقيفية 
العاملي  ل�”اليوم  املخ�ص�ص  الركن  يف 
“ويتيك�ص  فعاليات  �صمن  للطاقة” 
الهيئة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي   “  2018
للموؤمترات  ال�����دويل  دب���ي  م��رك��ز  يف 
اإىل   23 م���ن  ال���ف���رتة  وامل���ع���ار����ص يف 
�صعار  حت���ت  اجل������اري  اأك���ت���وب���ر   25
بتوجيهات  ال�صتدامة”  طليعة  “يف 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 

الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�صيخ  �صمو  وب��رع��اي��ة  اهلل”  “رعاه 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن  ح���م���دان 
هيئة  رئي�ص  املالية  وزي���ر  دب��ي  ح��اك��م 

كهرباء ومياه دبي.
الطاير  حم��م��د  �صعيد  ���ص��ع��ادة  وق����ال 
للطاقة  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  نائب 
الرئي�ص  امل���ن���ت���دب  ال��ع�����ص��و  دب�����ي  يف 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
ان���ه ان��ط��الق��ا م��ن روؤي����ة ال��ه��ي��ئ��ة باأن 
تكون موؤ�ص�صة م�صتدامة مبتكرة على 
م�صتوى عاملي وتاأكيدا لدورها الرائد 
يف رف���د م�����ص��رية ال���ص��ت��دام��ة يف دبي 
ودول��ة الإم��ارات وتعزيز اأمن الطاقة 
م�صتدام  م�صتقبل  اإيجاد  يف  والإ�صهام 
وتوجيهات  ل������روؤى  ت��ن��ف��ي��ذا  م�����ص��رق 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�������وزراء ح��اك��م دبي 
مبنا�صبة  الح���ت���ف���اء  ع��ل��ى  ن��ح��ر���ص 
لأهداف  دعما  للطاقة  العاملي  اليوم 
ه��ذه امل��ب��ادرة ال��ه��ام��ة ال��ت��ي تتمثل يف 
اآمنة وم�صتدامة  �صمان توفري طاقة 
وطنية  ���ص��ي��ا���ص��ات  وت��ط��وي��ر  للجميع 
بخ�صو�ص  العاملية  التوجهات  تعك�ص 
ق�صايا الطاقة وال�صتدامة مع �صمان 
م�صادر  اإىل  ال��ت��ح��ول  عملية  ت�صريع 
طاقة اأكر اأمانا وزيادة العتماد على 
املتجددة ورفع كفاءة  الطاقة  م�صادر 

ا�صتخدام الطاقة.

للطاقة  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم  ان  واأ�����ص����اف 
ملوا�صلة  ل���ل���ه���ي���ئ���ة  ف����ر�����ص����ة  مي����ث����ل 
املجتمعي  ال��وع��ي  تعزيز  يف  جهودها 
الر�صيد  ال�صتهالك  �صلوكيات  ح��ول 
مبادراتها  ع��ل��ى  ال�������ص���وء  وت�����ص��ل��ي��ط 
وب����راجم����ه����ا ال����ت����ي ت��ط��ل��ق��ه��ا ط����وال 
والتحول  الطاقة  يخ�ص  فيما  العام 
الأخ�����ص��ر وال���ص��ت��دام��ة لف��ت��ا اىل ان 
هيئة كهرباء ومياه دبي تدعم م�صرية 
التنمية امل�صتدامة يف دبي عرب اإطالق 
ومبتكرة  م��وؤث��رة  وم��ب��ادرات  م�صاريع 
ان�������ص���ج���ام���ا م����ع ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة دبي 
لتحويل   2050 النظيفة  للطاقة 
دبي اإىل مركز عاملي للطاقة النظيفة 
والقت�صاد الأخ�صر من خالل توفري 
يف  الطاقة  اإجمايل  ان  املائه  يف   75
النظيفة  ال��ط��اق��ة  م�����ص��ادر  دب���ي م��ن 
اإىل  ت�����ص��ع��ى  ك��م��ا   ..2050 ب��ح��ل��ول 
اجلهود  ت�صافر  اأهمية  على  التاأكيد 
اإدارة  ا�صرتاتيجية  حتقيق  اأج��ل  م��ن 
 2030 وامل��ي��اه  الطاقة  على  الطلب 
على  ال��ط��ل��ب  خ��ف�����ص  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
 30% بن�صبة  دبي  يف  واملياه  الطاقة 
احلد  وا�صرتاتيجية   2030 بحلول 
لتقليل  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن 
 16% بن�صبة  الكربونية  النبعاثات 
الهيئة  ودع������ت   .  2021 ب���ح���ل���ول 
اليوم  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا مب��ن��ا���ص��ب��ة  ���ص��م��ن 
للطاقة اجلمهور على مواقع  العاملي 
يف  للم�صاركة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل 
امل�����ص��اب��ق��ة ال��ت��ي حت��م��ل ع��ن��وان “لون 
وت�صمل  الإيجابية”  بالطاقة  املدينة 
تلوين �صور ملدينة دبي اجلميلة والتي 
مي��ك��ن احل�������ص���ول ع��ل��ي��ه��ا م���ن خالل 
www.dewa. ال����راب����ط  زي������ارة 

 gov.aeworldenergyday
وم���������ص����ارك����ة الأع������م������ال الإب����داع����ي����ة 
با�صتخدام الو�صم #اليوم_العاملي_

قيمة  بجوائز  الفوز  لفر�صة  للطاقة 
اأكتوبر   11 وذل��ك خالل الفرتة من 

اإىل 25 اأكتوبر 2018.

•• اأبوظبي-وام: 

ن��اق�����ص جم��ل�����ص ���ص��ب��اب ���ص��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ���ص��ب��ل تعزيز 
بيئة  لتطوير  الوظيفي  التحفيز  واأهمية  الإيجابية 
فيها  “ �صارك  �صبابية  “ جل�صة  م�صروع  �صمن  العمل 
بقطاع  واملدنيون  والأف���راد  ال�صف  �صباط  و  ال�صباط 

املهام اخلا�صة.
املجل�ص  رئي�ص  الرحمي،  اأحمد  الدكتور  الرائد  واأك��د 
ال�صباب،  ل���دى  املجتمعية  امل�����ص��وؤول��ي��ة  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة 
اآف��اق احلوار  القرار وفتح  وم�صاركتهم يف عملية �صنع 
واإيجاد  مقرتحاتهم  و  اآرائ��ه��م  اإىل  وال�صتماع  معهم 
ال��ت��ح��دي��ات وال��ع��ق��ب��ات التي  امل��الئ��م��ة ملختلف  احل��ل��ول 

للمنت�صبن  حتفيزية  عمل  بيئة  وت��وف��ري  ت��واج��ه��ه��م، 
التميز  على  والت�صجع  والتح�صن،  التطوير  يف  ت�صهم 

والإبداع والبتكار.
مركز  مدير  امل��ط��ريي،  علي  وج���دان  النقيب  واأ���ص��ارت 
اأهمية  اإىل  الب�صرية،  امل���وارد  بقطاع  العاملن،  اإ�صعاد 
الوظيفية” وتر�صيخ مقومات  “الإيجابية  ن�صر ثقافة 

اإ�صعاد  �صبيل  اخل��دم��ات يف  اأف�����ص��ل  وت��ق��دمي  ال�����ص��ع��ادة، 
اإ���ص��ه��ام��ا يف غ��ر���ص روح الإي��ج��اب��ي��ة يف بيئة  ال��ع��ام��ل��ن، 
العمل والتحفيز على زيادة الإنتاجية والتميز وتعزيز 

�صعادة العاملن.
و اأ�صاد النقيب �صلطان ال�صريف، ع�صو املجل�ص باهتمام 
الرتقاء  دوره��م يف  وتاأكيد  بال�صباب  ال�صرطية  القيادة 

بالعمل ال�صرطي، وال�صتماع اإىل مقرتحاتهم لتطوير 
اآلية العمل، وتدريبهم وتطوير قدراتهم ورفع م�صتوى 
م��ه��ارات��ه��م ال��وظ��ي��ف��ي��ة، وب���ث ال�����ص��ع��ادة والإي��ج��اب��ي��ة يف 

نفو�صهم.
و قال امل�صاعد ح�صن حممد املن�صوري مدير م�صروع “ 
جل�صة �صبابية” ع�صو املجل�ص، اأن هذه اجلل�صات تركز 

من  ال�صباب  فئة  م��ع  العفوي  و  الب�صيط  احل���وار  على 
منت�صبي �صرطة اأبوظبي للتعرف على وجهات نظرهم 
العاملن  وتقييم  العمل  بيئة  �صمن عدة حماور وهي 
اإىل جانب  للمنت�صبن واحلوافز  واملميزات  واخلدمات 
اإتاحة الفر�صة لهم للتعبري عن اأنف�صهم واإبداء اآرائهم 

وتقدمي مقرتحاتهم وطرح الأفكار اجلديدة.

جل�شة �شبابية ب�شرطة اأبوظبي حول اأهمية الإيجابية والتحفيز لتطوير بيئة العمل

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  �صرطة  جهود  على  الفرن�صية  الوطنية  ال�صرطة  م��ن  وف��د  اطلع 
والأ�صاليب  التقنيات  على  وتعرف  املركزية  العمليات  قطاع  يف  التطويرية 

احلديثة يف التعامل مع خمتلف الق�صايا ال�صرطية والأمنية.
املركزية  العمليات  قطاع  مدير  الظاهري  خلفان  علي  اللواء  ا�صتعر�ص  و 
ب�صرطة اأبوظبي خالل ا�صتقباله الوفد برئا�صة العميد ديليون القائد العام 
 /RAID/ الفرن�صية الوطنية  التابعة لل�صرطة  القوات اخلا�صة  لوحدة 
اخلربات  وتبادل  امل�صرتكة  التمارين  تنفيذ  جمال  يف  التعاون  تعزيز  �صبل 

التدريبية والأكادميية بن اجلانبن.

بها  ت�صطلع  التي  واملهام  التنظيمي  الهيكل  عن  �صرح  اإىل  الوفد  وا�صتمع 
الق�صايا  معاجلة  يف  املتبعة  املمار�صات  واأف�صل  القطاع  واإدارات  مديريات 

الأمنية والإدارية وجمالت العمل ال�صرطي.
و اأ�صاد بتجربة قطاع العمليات املركزية املتميزة يف جمالت العمل ال�صرطي 
امل�صرتك  والتعاون  املتبادلة  الزيارات  ا�صتمرار  اأمله يف  عن  والأمني معرباً 

وتبادل اخلربات.
بال�صفارة  الداخلي  الأم��ن  كوزانى ملحق  ل��وران  العقيد  الزائر  الوفد  �صم 
يف  التكوين  م�صوؤول  توما�ص  كري�صتوف  وال��رائ��د  ال��دول��ة  ل��دى  الفرن�صية 
وحدة القوات اخلا�صة RAID ومن �صرطة اأبوظبي املقدم اأحمد نا�صر 

الكندي مدير اإدارة الزمات والكوارث ونائب الإدارة.

•• دبي - وام:

ال�صوؤون  دائ���رة  م��ع  بالتعاون  ام�ص  بدبي  ال�صحة  هيئة  اأطلقت 
 “ م��ب��ادرة  بدبي  ال��رب  دار  وجمعية  اخل��ريي  والعمل  ال�صالمية 
العام  نهاية  قبل  ال��دول��ة  خ��ارج  بئر   100 حلفر  زايد”  ط��وي 
بعام  لالحتفال  املتعددة  الهيئة  وبرامج  مبادرات  �صمن  اجل��اري 

زايد.
ال�صحة  بهيئة  امل�صاعدات  م�صوؤول  لحج  بن  حممد  �صامل  قال  و 
اإن املبادرة التي �صتعتمد يف متويلها على تربعات موظفي  بدبي 
اجلهود  �صمن  ت��اأت��ي  ع��ام  ب�صكل  املحلي  املجتمع  واأف����راد  الهيئة 

الن�صانية التي تقوم بها لتوفري مياه ال�صرب النظيفة ملحتاجيها 
يف بع�ص املناطق النائية بجمهورية �صريلنكا الدميوقراطية .

على  امل��ب��ادرة  لهذه  الأوىل  املحطة  �صتكون  �صريلنكا  اإن  واأ���ص��اف 
حجم  على  بناء  ال��ع��امل  ومناطق  دول  م��ن  العديد  يف  تتو�صع  اأن 
اأن  اإىل  .. م�صريا  املقبلة  الفرتة  �صتتلقاها خالل  التي  التربعات 
بع�ص  يف  دره��م   1000 ح��وايل  اإىل  ت�صل  ال��واح��د  البئر  تكلفة 
ب��ن لح��ج موظفي الهيئة  ���ص��امل  ���ص��ريلن��ك��ا. و دع��ا  ال���دول مثل 
واأفراد املجتمع املحلي اإىل دعم هذه املبادرة من خالل التربع يف 
املباين  خمتلف  يف  توزيعها  �صيتم  والتي  بها  اخلا�صة  ال�صناديق 

واملن�صاآت التابعة للهيئة .

�شحة دبي تطلق مبادرة “ طوي زايد” حلفر 100 بئر خارج الدولةوفد فرن�شي يطلع على اجلهود التطويرية بـ »مركزية �شرطة اأبوظبي«

•• عجمان -وام:

الداخلية  وزارة  يف  زاي���د  ع��ام  مل��ب��ادرات  العليا  اللجنة  تنظم 
يف  زايد”  ع��ن  يف  “المارات  معر�ص  املنا�صبة  بهذه  احتفاء 

مركز �صتي �صنرت عجمان.
افتتح املعر�ص �صعادة العميد علي حميد امل�صيبي نائب مدير 
ل�صرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  يف  امل�صاندة  واخل��دم��ات  امل���وارد  ع��ام 
مراكز  اإدارة  م��دي��ر  ك��اج��ور  �صعيب  العقيد  بح�صور  عجمان 
ال�����ص��رط��ة اخل��ارج��ي��ة وع����دد م��ن ال�����ص��ب��اط و���ص��ف ال�صباط 

ب�صرطة عجمان.
وي�صم املعر�ص �صورا وم�صاهد من حياة املغفور له ال�صيخ زايد 

بن �صلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه ».

ال�صباط  وال�صادة  امل�صيبي  حميد  علي  العميد  �صعادة  وجتول 
تو�صح  التي  ال�صور  جمموعة  على  واط��ل��ع��وا  املعر�ص  داخ��ل 
الحتاد  دول���ة  وب��ن��اء  تاأ�صي�ص  يف  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور  دور 
واأهم املنجزات الوطنية التي �صطرها التاريخ على يد الوالد 
القائد املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان واإ�صهاماته 
مكانة  لتعزيز  و�صعيه  واخل��ريي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة  الإن�����ص��ان��ي��ة 

الإمارات يف كل القطاعات.
ب��ع��د الف��ت��ت��اح ع��ر���ص ف��ي��دي��و ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ت�صجيالت  ومت 
منا�صبات  يف  زاي���د  ال�صيخ  واأح��ادي��ث  اأق���وال  لبع�ص  توثيقية 
التقنيات احلديثة  با�صتخدام  خمتلفة و�صور قدمية عر�صت 
تو�صح التطور الذي و�صلت اإليه الدولة اإ�صافة اإىل ا�صتوديو 

للتقاط ال�صور التذكارية. 

�شرطة عجمان تنظم معر�ض »المارات يف عني زايد«

»كهرباء دبي« تدعو اىل تر�شيد الطاقة واملياه وتعزيز كفاءة ا�شتهالكها

وكيل اخلارجية والتعاون الدويل يت�شلم 
اأوراق اعتماد �شفري موزمبيق 

•• اأبوظبي -وام: 

ت�صلم �صعادة اأحمد �صاري املزروعي وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل بديوان 
�صفري  كا�صتيكو،  ري�صيبو  تايغو  �صعادة  اعتماد  اأوراق  من  ن�صخة  ام�ص  ال��وزارة  عام 
ال��وزارة لل�صفري املوزمبيقي  جمهورية موزمبيق املعن لدى الدولة. ومتنى وكيل 
اأداء مهام عمله مبا يعزز عالقات التعاون بن دولة الإمارات  التوفيق والنجاح يف 
اأع��رب �صفري جمهورية موزمبيق اجلديد عن �صعادته بتمثيل  وب��الده. من جانبه 
بالده لدى دولة الإمارات ملا حتظى به من مكانة اإقليمية ودولية مرموقة بف�صل 
اآل نهيان رئي�ص الدولة  ال�صيا�صة احلكيمة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 

“حفظه اهلل«.

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )6655 /2018 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليها :  جي تي ا�ص لتاجري ال�صيارات

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )589،407.00( درهم نتيجة 
وذلك  ال�صيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على كل ال�صيارات املموله ل�صاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�صيارات التاليه :-        
1- ال�صيارة رقم )A/ 12640 /خ�صو�صي/ دبي ( من نوع) كاديالك ا�صكاليد_ 
/  B/  70177( رق��م  ال�صيارة    -2   ، ابي�ص  ل��ون   _  2015 م��ودي��ل   ) ا�صتي�صن 

خ�صو�صي/ دبي ( من نوع) لكزي�ص LX570_ ا�صتي�صن ( موديل 2014 _ 
لون ابي�ص ،  3- ال�صيارة رقم )A/ 88168 /خ�صو�صي/ دبي ( من نوع) ني�صان 
باترول_ ا�صتي�صن ( موديل 2014 _ لون ابي�ص ،  واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2018/6656 (

   املنذر : بنك دبي ال�صالمي
   املنذر اإليها :   حطيني لتاأجري ال�صيارات �ص ذ م م . 

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )308،703.00( درهم نتيجة الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقدى 
متويل ال�صيارات وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على كل ال�صيارات املموله 

ل�صاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�صيارات التاليه :- 
لون ا�صفر  _  2015 موديل   ) ا�صتي�صن  جوك_  ني�صان   ( نوع  من   ) دبي  1 – ال�صيارة رقم )R/ 12455/خ�صو�صي/ 

2-  ال�صيارة رقم )P/ 27715/خ�صو�صي/ دبي ( من نوع ) تويوتا كورول_ �صالون ( موديل 2014 _ لون ابي�ص
3- ال�صيارة رقم )R/ 12450 /خ�صو�صي/ دبي ( من نوع )  ني�صان التيما_ �صالون ( موديل 2015 _ لون ابي�ص لوؤلوؤي

4- ال�صيارة رقم )P/ 50357/خ�صو�صي/ دبي ( من نوع ) تويوتا كورول_ �صالون ( موديل 2014 _ لون رمادي
5- ال�صيارة رقم )R/ 12449/خ�صو�صي/ دبي ( من نوع ) ني�صان التيما_ �صالون ( موديل 2015 _ لون رمادي
6 - ال�صيارة رقم )Q/ 13290/خ�صو�صي/ دبي ( من نوع ) هوندا اكورد_ �صالون ( موديل 2015 _ لون ابي�ص

7 - ال�صيارة رقم )P/ 50353/خ�صو�صي/ دبي ( من نوع ) تويوتا كورول_ �صالون ( موديل 2014 _ لون رمادي
8 - ال�صيارة رقم )I/ 59610/خ�صو�صي/ دبي ( من نوع ) �صوزوكي �صويفت_ هات�صباك ( موديل 2015 _ لون ابي�ص

9 - ال�صيارة رقم )D/ 35573/خ�صو�صي/ دبي ( من نوع ) ني�صان �صني_ �صالون ( موديل 2014 _ لون ف�صي
 10- ال�صيارة رقم )C/ 91452 /خ�صو�صي/ دبي ( من نوع ) تويوتا لند كروزر برادو_ ا�صتي�صن( موديل 2014 _ لون ابي�ص لوؤلوؤي

11- ال�صيارة رقم )Q/ 13288/خ�صو�صي/ دبي ( من نوع ) هوندا اكورد _ �صالون ( موديل 2015  _ لون بني 
لون ذهبي   _   2016 موديل   ) هات�صباك   تيدا_  ني�صان  نوع)  من   ) دبي  /خ�صو�صي/   R/ 12445( 12- ال�صيارة رقم

13 - ال�صيارة رقم )M/ 14923 /خ�صو�صي/ دبي ( من نوع) ني�صان �صينرتا _ �صالون ( موديل 2014 _ لون ابي�ص
 14- ال�صيارة رقم )D/ 34144/خ�صو�صي/ دبي ( من نوع) ني�صان جوك _ ا�صتي�صن ( موديل 2014 _ لون ا�صود
15- ال�صيارة رقم )B/ 22084 /خ�صو�صي/ دبي ( من نوع) كيا �صبورجت _ ا�صتي�صن ( موديل 2015  _ لون ابي�ص

16- ال�صيارة رقم )P/ 15872/خ�صو�صي/ دبي ( من نوع)ني�صان تيدا_ هات�صباك  ( موديل 2016  _ لون ابي�ص لوؤلوؤي
17- ال�صيارة رقم )M/ 14922 /خ�صو�صي/ دبي ( من نوع)ني�صان �صنرتا _ �صالون  ( موديل 2014  _ لون ابي�ص 
18- ال�صيارة رقم )R/ 12457 /خ�صو�صي/ دبي ( من نوع)ني�صان جوك _ ا�صتي�صن  ( موديل 2015  _ لون ابي�ص 

19- ال�صيارة رقم )M/ 14921 /خ�صو�صي/ دبي ( من نوع)ني�صان �صنرتا _ �صالون  ( موديل 2014  _ لون ابي�ص 
واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )6662 /2018 (

  املنذر  : بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً(
املنذر اإليها : زارا  لتاأجري احلافالت  

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )277،858.89( درهم نتيجة الإخالل ب�صداد الأق�صاط 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر  ال�صهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�صيارات وذلك خالل 
 لتخاذ الإجراءات التنفيذية على كل ال�صيارات املموله ل�صاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�صيارات التاليه :-            
با�ص    _   SUNLONG 6112( ن��وع  من  دب��ي(   /N/10242/خ�صو�صي( رق��م  ال�صياره   -1

ثقيل( موديل ) 2014 ( اللون )ابي�ص ( 
2- ال�صياره رقم )14280/خ�صو�صي/N/ دبي( من نوع )SUNLONG SLK  _  با�ص ثقيل( 

موديل ) 2014 ( اللون )ابي�ص ( 
3- ال�صياره رقم )14071/خ�صو�صي/N/ دبي( من نوع )SUNLONG SLK  _  با�ص ثقيل( 

موديل ) 2014 ( اللون )ابي�ص( 
4- ال�صياره رقم )27734/خ�صو�صي/O/ دبي( من نوع )SUNLONG SLK  _  با�ص ثقيل( 

موديل ) 2014 ( اللون )ابي�ص( 
5- ال�صيارة رقم )14330/خ�صو�صي/N/ دبي( من نوع )SUNLONG SLK  _  با�ص ثقيل( 

موديل ) 2014 ( اللون )ابي�ص(
6- ال�صيارة رقم )27740/خ�صو�صي/O/ دبي( من نوع )SUNLONG SLK  _  با�ص ثقيل( 

موديل ) 2014 ( اللون )ابي�ص(
واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )6660 /2018 (

   املنذر : بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً(
املنذر اإليها : زارا  لتاأجري احلافالت  

الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )227،268.18( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
ال�صهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�صيارات وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ 

الإجراءات التنفيذية على كل ال�صيارات املموله ل�صاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�صيارات التاليه :-            
1- ال�صياره رقم )35380/خ�صو�صي/Q/ دبي( من نوع )SUNLONG SLK  _  با�ص ثقيل( موديل 

) 2014 ( اللون )ابي�ص ( 
2- ال�صياره رقم )35374/خ�صو�صي/Q/ دبي( من نوع )SUNLONG SLK  _  با�ص ثقيل( موديل 

) 2014 ( اللون )ابي�ص ( 
3- ال�صياره رقم )74113/خ�صو�صي/F/ دبي( من نوع )SUNLONG SLK  _  با�ص ثقيل( موديل 

) 2014 ( اللون )ابي�ص( 
4- ال�صياره رقم )27041/خ�صو�صي/O/ دبي( من نوع )SUNLONG SLK  _  با�ص ثقيل( موديل 

) 2014 ( اللون )ابي�ص( 
5- ال�صيارة رقم )74199/خ�صو�صي/F/ دبي( من نوع )SUNLONG SLK  _  با�ص ثقيل( موديل 

) 2014 ( اللون )ابي�ص(
6- ال�صيارة رقم )14572/خ�صو�صي/N/ دبي( من نوع )SUNLONG SLK  _  با�ص ثقيل( موديل 

) 2014 ( اللون )ابي�ص(
واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

اميانويال   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ت�صيدينما اجويى ، نيجرييا   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )05601409a( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0581569748

فقدان جواز �شفر
اح����م����د   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ابراهيم،  احمد  عبدالكرمي 
اجلن�صية  ال�����������������ص��������ودان   
رق������م  �������ص������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )03140734p(
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم  0505108981

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / حممد فار�ص 
�صريلنكا     ، ع���ب���دال���ع���زي���ز 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )4539191n( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0545193913

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / حممد حف�صل 
اجن�������ي�������الت حم�����م�����د �����ص����ايف 
الهند     ، ب����ات����ي����الت  ب����ازه����ى 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج��واز 
)6455270K(من يجده 
رقم   بتليفون  الت�صال  عليه 

    0557196952

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو/ زينا�ص زمدكون 
اثيوبيا   ، وون����دمي����اج����ج����ن 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )EP3733031(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
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اإن اجلهود  ام�ص  �صعد احلريري  املكلف  اللبناين  ال��وزراء  رئي�ص  قال 
الرامية لت�صكيل حكومة لبنانية جديدة بعد �صهور من املفاو�صات ل 

تزال م�صتمرة واإن “العقد يف طريقها اإىل احلل«.
ت�صكيل  اإن  املا�صي  الأ�صبوع  قال  عون  مي�صال  اللبناين  الرئي�ص  وكان 
اإنه  حكومي  م�صدر  وذك���ر  اأدنى”.  اأو  قو�صن  “قاب  ب��ات  احل��ك��وم��ة 
�صيجري التفاق عليها يف مطلع الأ�صبوع، لكن تقارير �صحفية اليوم 

نقلت عن �صا�صة كبار قولهم اإن امل�صكالت ل تزال قائمة.
اأي����ار على  ال��ربمل��ان��ي��ة يف م��اي��و  وتتناف�ص الأح�����زاب م��ن��ذ الن��ت��خ��اب��ات 
احلقائب الوزارية يف حكومة وحدة وطنية جديدة، لكن عدم اليقن 
تلوح  اقت�صادية  اأزم���ة  لبنان  ي��واج��ه  اأن  م��ن  خم��اوف  اأث���ار  ال�صيا�صي 
التلفزيون  بثها  تعليقات  يف  لل�صحفين  احل��ري��ري  الأف���ق.وق���ال  يف 
م�صتحيال  لي�ص  واملو�صوع  احلكومة،  لت�صكيل  م�صتمرة  “الت�صالت 
كما يحاول البع�ص ت�صويره«. ولبنان من اأكر دول العامل ا�صتدانة، اإذ 
يبلغ م�صتوى ديونه 150 يف املئة من ناجته املحلي الإجمايل. وحذر 
اأن  ب��ريوت يجب  اأن  العام من  ه��ذا  ال��دويل يف مطلع  النقد  �صندوق 
ت�صطلع باإ�صالحات اقت�صادية عاجلة. وقال الرئي�ص عون على تويرت 

اليوم “الظروف الراهنة تفر�ص ال�صراع يف ت�صكيل احلكومة«.
 

قال الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب ام�ص الثنن اإنه اأبلغ اجلي�ص 
و�صلطات احلدود الحتادية اأن قافلة املهاجرين املتجهة اإىل الوليات 

املتحدة من اأمريكا الو�صطى حالة طوارئ وطنية.
واأ�صاف ترامب اأن بالده �صتبداأ يف تقلي�ص امل�صاعدات اإىل هندورا�ص 
من�صورات  �صل�صلة  يف  ت��رام��ب  يذكر  ومل  وال�صلفادور.  وجواتيمال 
على تويرت اأي تفا�صيل اأخرى عن الإجراءات التي تتخذها اإدارته. 
ومل يرد ممثلون عن البيت الأبي�ص وقوات حر�ص احلدود اأو وزارة 
الدفاع على طلب للتعليق. وقال ترامب على تويرت “من املحزن اأن 
ال�صرطة واجلي�ص املك�صيكين غري قادرين على وقف القافلة املتجهة 
اإىل احلدود اجلنوبية للوليات املتحدة”. واأ�صاف “لقد نبهت قوات 

حر�ص احلدود واجلي�ص اإىل اأن هذه هي حالة طوارئ وطنية«.
وكتب اأي�صا “مل تكن جواتيمال وهندورا�ص وال�صلفادور قادرة على 
ب�صكل غري  والقدوم  بالدهم  مغادرة  النا�ص من  منع  القيام مبهمة 
قانوين اإىل الوليات املتحدة. �صوف نبداأ الآن يف تقلي�ص امل�صاعدات 

اخلارجية الهائلة التي مُتنح لهم«.

قالت وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية اإن الكوريتن وقيادة قوات الأمم 
املتحدة اتفقت على �صحب الأ�صلحة النارية واإزالة مواقع احلرا�صة يف 
اأحدث خطوة ت�صهدها  قرية بامنوجنوم احلدودية هذا الأ�صبوع يف 

العالقات التي تتح�صن ب�صرعة.
واأجرت الأطراف الثالثة اجلولة الثانية من املحادثات يف بامنوجنوم 
لبحث �صبل نزع ال�صالح على احلدود تنفيذا لتفاق بن الكوريتن 

مت التو�صل اإليه يف قمة ببيوجنياجن ال�صهر املا�صي.
ومل يت�صن على الفور الت�صال بقيادة قوات الأمم املتحدة للح�صول 
الكوريتن  جهود  تدعم  اإن��ه��ا  اجلمعة  ي��وم  قالت  لكنها  تعليق  على 
الوليات  تقودها  التي  القيادة  وت�صرف  الع�صكري.  التفاق  لتنفيذ 
الأعمال  انتهاء  منذ  ال�صالح  املنزوعة  املنطقة  �صوؤون  على  املتحدة 
 1950 عامي  بن  رحاها  دارت  التي  الكورية  احل��رب  يف  القتالية 
اأن توؤدي  اأم��ري��ك��ي��ة م��ن  الإع����الن و���ص��ط خم���اوف  و1953. وج���اء 
الدفاعي  ال�صتعداد  تقوي�ص  اإىل  الكوريتن  بن  الع�صكرية  املبادرة 
بنزع  ال�صمالية  كوريا  تعهد  ب�صاأن  كبري  تقدم  اإح��راز  دون  تاأتي  واأن 
ال�صالح النووي. وتتطلع الدولتان اإىل اإزالة 11 موقعا للحرا�صة يف 
م�صاحة ن�صف قطرها كيلومرت واحد من خط الرت�صيم الع�صكري 

على احلدود بينهما بحلول نهاية هذا العام.

عوا�شم

بريوت

�سول

وا�سنطن

رئي�ض املو�شاد: التكنولوجيا املتقدمة 
لي�شت دائما �شديقة للجا�شو�ض 

•• القد�س املحتلة-رويرتز:

قال رئي�ص جهاز املخابرات الإ�صرائيلي )املو�صاد( ام�ص  اإن التج�ص�ص يزداد 
�صعوبة لأن نف�ص التقنيات التي ت�صتخدم لالإيقاع بالإرهابين ميكنها يف 

بع�ص الأحيان ك�صف عمليات خمابرات اأجنبية.
حول  موؤمتر  يف  ن��ادرة  علنية  بت�صريحات  كوهن  )يو�صي(  جوزيف  واأدىل 
ل�صحيفة  وفقا  ه��ذا،  وي�صري  الإ�صرائيلية.  املالية  وزارة  عقدته  امليزانية 
هااآرت�ص اليومية الإ�صرائيلية، اإىل اأنه رمبا يكون قد خرج من الظل حلماية 
منظمة  اأك��رب  “ثاين  املو�صاد  جعلت  التي  املوظفن  وخم�ص�صات  الأم���وال 

جت�ص�ص يف الغرب” بعد وكالة املخابرات املركزية الأمريكية.
تكنولوجيا  مثل  ال�صرين،  املو�صاد  �صباط  تواجه  حتديات  اإىل  اأ�صار  لكنه 
“يف كل مكان  قائال  املح�صنة رقميا،  الهوية  الوجوه ووثائق  التعرف على 
نذهب اإليه، علينا اأن ناأخذ يف العتبار حقيقة اأن اخلدمات الأمنية تزداد 
قوة«. واأ�صاف “بالن�صبة لالأ�صخا�ص العادين، هذه )التكنولوجيا( جيدة. 
بالطبع ميثل  الأم��ر  فاإن  كثريا،  يريدونها  ل  الذين  لالأ�صخا�ص  بالن�صبة 
اأن ج��زءا كبريا  اأن تتخيل  “ميكنك  وق��ال كوهن  حتديا لنظام خمتلف«. 
من م�صكالت اأو حتديات الوكالة تتحدث عن حقيقة اأن جواز �صفرك هو، 
م�صيفا اأن مثل هذه  يف الأ�صا�ص ، ب�صمتك اأو �صبكية العن اأو يف وجهك”، 
ولي�ص  الإره���اب  ملكافحة  اأ�صا�صي  ب�صكل  م�صممة  تكون  ما  غالبا  التدابري 
ت��وؤث��ر علينا  ال��ت��ي  ال�����ص��اح��ة،  ت��غ��ريت ه��ذه  “لقد  امل�����ص��اد. وت��اب��ع  التج�ص�ص 
كثريا، اإىل ما هو اأبعد من التعرف وهي تت�صخم«. واأ�صاد كوهن بالرئي�ص 
مع  ال��دويل  النووي  التفاق  من  ان�صحب  ال��ذي  ترامب  دونالد  الأمريكي 
اأثارت  التي  الإج���راءات  لإ�صرائيل، وهي  بالقد�ص عا�صمة  واع��رتف  اإي��ران 
ا�صتياء حلفاء وا�صنطن الأوروبين الرئي�صين واأثارت غ�صب الفل�صطينين 
الذين يريدون القد�ص ال�صرقية عا�صمة لدولتهم امل�صتقبلية التي ي�صعون 

لإقامتها على الأرا�صي التي حتتلها اإ�صرائيل.

نتانياهو يركز على تهديد اإيران وحزب اهلل

غزة اأم اجلبهة ال�شمالية لإ�شرائيل..اأيهما ي�شتعل اأوًل؟

رو�صيا اتخذت موقفًا مت�صددًا حيال حتركات اإ�صرائيل

هل تهّرب اإيران اأ�شلحة مبا�شرة اإىل بريوت؟

خطوط اإنتاج املكونات يف عدة مواقع 
يف بريوت موؤكداً اأن اإ�صرائيل �صتتخذ 
يف ال��ق��ري��ب امل���زي���د م���ن الإج�������راءات 
لف�صح خطط حزب اهلل، ولكن ح�صن 
اأن��ه لن  رد  ن�صر اهلل زعيم ح��زب اهلل 
يعلق ع��الن��ي��ة ع��ل��ى الت��ه��ام��ات حول 

حتركات حزب اهلل. 
“الرتكيز  اإن  هاآرت�ص  تقرير  ويختتم 
الإيراين على التهريب ب�صكل مبا�صر 
اإىل لبنان يحدث بالتزامن مع تراجع 
ال�صورية  الأرا�����ص����ي  ع���رب  ال��ت��ه��ري��ب 
ول��ذل��ك ل  امل��ا���ص��ي،  ال�صهر  حت��دي��داً 
يكون  اأن  احتمال  اإ���ص��رائ��ي��ل  ت�صتبعد 
رو�صيا  توجيهات  ب�صبب  التغيري  هذا 
ال��ذي �صقطت فيه  اأعقاب احل��ادث  يف 
يعك�ص هذا  الرو�صية. ورمبا  الطائرة 
التطور حماولة مو�صكو لو�صع قواعد 
ولتقليل  ���ص��وري��ا،  يف  ل��ل��ع��ب��ة  ج���دي���دة 
الح��ت��ك��اك ب��ن اإ���ص��رائ��ي��ل واإي�����ران يف 
�صوريا كجزء من اجلهود الرامية اإىل 

تر�صيخ حكم ب�صار الأ�صد«.   

ا�صتعرا�ص قدرات اإ�صرائيل التكتيكية 
وال�صتخباراتية اإىل الوقوع يف ورطة 

على امل�صتوى ال�صرتاتيجي. 
ما  اإىل  ه����اآرت���������ص  م���را����ص���ل  وي�������ص���ري 
م�صادر  ع��ن  نيوز”  “فوك�ص  نقلته 
اإيران  اأن  ومفاده  غربية  ا�صتخبارات 
زادت موؤخراً من وترية �صحناتها من 
با�صتخدام  اهلل  ح���زب  اإىل  الأ���ص��ل��ح��ة 
ب��ريوت، حيث مت  اإىل  رح��الت مدنية 
نقل مكونات اأنظمة GPS ل�صواريخ 
اأ�صلحة  اإىل  ل��ت��ح��وي��ل��ه��ا  اهلل  ح����زب 
م��وج��ه��ة ب��دق��ة، وذل���ك ع��ل��ى طائرات 
بوينع 747، وبع�صها توقف يف مطار 

دم�صق. 
اأن  ال��وا���ص��ح  م��ن  ال��ت��ق��ري��ر،  وبح�صب 
القدرة  اإىل  يفتقر  لي���زال  اهلل  ح��زب 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة ال���ك���ام���ل���ة ال���الزم���ة 
ل��رتك��ي��ب ه����ذه امل���ك���ون���ات ب��دق��ة على 
�صواريخه يف لبنان من اأجل حت�صن 
حذر  نتانياهو  وك��ان  ب�صرعة.  دقتها 
اإي�����ران وح����زب اهلل لبناء  م��ن ج��ه��ود 

ال�صواريخ  اأنظمة  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
�صيتم  التي  “ا�ص-300”  اجل��دي��دة 
ن�صرها على ما يبدو مبنطقة م�صياف 
�صمال مدينة حم�ص يف �صمال �صوريا، 
الإ�صرائيلية  اجل���وي���ة  ال���ق���وات  ف����اإن 
ل ت����زال ل��دي��ه��ا ال���ق���درة ع��ل��ى �صرب 
�صوريا، بح�صب مرا�صل  اأه��داف داخل 
“هاآرت�ص”. وخالل ال�صنوات الأخرية 
ا�صتهدفت اإ�صرائيل جممعاً لل�صناعات 
الدفاعية ال�صورية عدة مرات؛ ب�صبب 
لت�صنيع  وال�صورية  الإيرانية  اجلهود 
حزب  اأج��ل  م��ن  هناك  دقيقة  اأ�صلحة 

اهلل يف لبنان. 
ويتوقع تقرير ال�صحيفة الإ�صرائيلية 
ال�صورين  اجلنود  تدريب  عملية  اأن 
�صواريخ  ب����ط����اري����ات  ت�����ص��غ��ي��ل  ع���ل���ى 
�صوف ت�صتغرق بع�ص   ”300 “ا�ص- 
اأن ال��ب��ط��اري��ات ذات��ه��ا ل  ال��وق��ت، كما 
اأن  بيد  الآن،  ب�صكل كامل حتى  تعمل 
ع���ام وعلى  ب�صكل  ال��رو���ص��ي  ال��ت��ح��رك 
اأن  على  ي��دل  الدبلوما�صي  ال�صعيد 
احلد  على  عزمها  اإىل  ت�صري  مو�صكو 
داخل  امل��ن��اورة  يف  اإ�صرائيل  حرية  من 

الأجواء ال�صورية. 
وعالوة على ذلك، فاإن وجود القوات 
ال�صواريخ  ب��ط��اري��ات  م���ع  ال��رو���ص��ي��ة 
اإ�صرائيل  على  ال�صعب  م��ن  �صيجعل 
ت��ل��ك الأنظمة  ت��وج��ي��ه ���ص��رب��ات ���ص��د 
ال�صاروخية اإذا انطلقت منها �صواريخ 

�صد الطائرات اجلوية الإ�صرائيلية. 
وعلى الرغم من ت�صريحات نتانياهو 
الرئي�ص  اأ�صبوعن حول موافقة  قبل 
ب����وت����ن على  ف����الدمي����ري  ال����رو�����ص����ي 
ع��ق��د اج��ت��م��اع ق��ري��ب��ا، ف���اإن���ه مل يتم 
ح��ت��ى الآن الإع�����الن ع��ن م��وع��د هذا 
اإ�صقاط  ح�����ادث  وع���ق���ب  الج���ت���م���اع، 

الطائرة الرو�صية مل يتحم�ص الرو�ص 
وراأوا  امل�����ص��ت��وى،  رف��ي��ع  اج��ت��م��اع  لعقد 
اإ�صرائيلي  ع�����ص��ك��ري  وف���د  زي�����ارة  اأن 
القوات  ق��ائ��د  ب��رئ��ا���ص��ة  م��و���ص��ك��و  اإىل 
اجلوية الإ�صرائيلية اجلرال عميكام 
ن���ورك���ن ك���ان ك��اف��ي��اً، وب������دوره و�صع 
الأخري امل�صوؤولية الكاملة عن اإ�صقاط 
اجلي�ص  ع���ل���ى  ال���رو����ص���ي���ة  ال���ط���ائ���رة 
“هاآرت�ص”  مرا�صل  ويلفت  ال�صوري.  
التي  النتائج  رف�صت  رو���ص��ي��ا  اأن  اإىل 
�صالح  وات���ه���م���ت  ن����ورك����ن  ط���رح���ه���ا 
اجل����و الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ب�����ص��ل��وك خطري 
خمتلفاً  زم���ن���ي���اً  ج������دوًل  واع���ت���م���دت 
امل�صوؤولن  بح�صب  ل��الأح��داث،  متاماً 
الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ن ال���ذي���ن اع��ت��ق��دوا اأن 
الرادار  �صور  بتزوير  ق��ام��وا  ال��رو���ص 
اأجل  م��ن  احل���ادث  ع��ن  ن�صروها  التي 
اللوم على طائرات �صالح اجلو  اإلقاء 

الإ�صرائيلي. 
حتركات  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����ص��دد 
للغارات  ن���ه���اي���ة  ت�����ص��ع  ل����ن  رو����ص���ي���ا 
ولكن  �صوريا،  الإ�صرائيلية يف  اجلوية 
الآن )بعد م��رور اأك��ر من �صهر على 
احل�����ادث( م��ن ال��وا���ص��ح اأن ���ص��ي��ئ��اً ما 
اإىل  �صت�صطر  اإ�صرائيل  واأن  تغري  قد 
اتباع نهج ع�صكري ودبلوما�صي جديد 
من اأجل احلفاظ على بع�ص حريتها 
الأج���واء  داخ���ل  للتحرك  الأق���ل  على 

ال�صورية و�صن عملياتها. 
اأن الأم���ر ي�صتحق يف  امل��را���ص��ل  وي���رى 
اإعادة النظر يف ال�صيا�صات الإ�صرائيلية 
ل��ل�����ص��ن��وات ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ص��ي��ة؛ حيث 
حققتها  ال��ت��ي  النجاحات  �صل�صلة  اإن 
ال�صتخبارات  وجهاز  اجلوية  القوات 
اأ����ص���ف���رت ع���ن ���ص��ع��ور احل���ك���وم���ة ب���اأن 
اإ�صرائيل بو�صعها اأن تفعل ما يحلو لها 

اإ�صرائيل  اأن  يف �صوريا. وعلى الأرج��ح 
مل  الرو�صية(  الطائرة  �صقوط  )قبل 
امل��وق��ف يف  ت��درك ب�صكل كامل حت��ول 
املكا�صب  اأع��ق��اب  يف  ودم�����ص��ق  مو�صكو 
الرئي�صية التي حققها نظام الأ�صد يف 

جنوب �صوريا. 
اأعلن،  قد  الإ�صرائيلي  اجلي�ص  وك��ان 
عقب الهجوم الذي وقع يف الالذقية 
الرو�صية،  الطائرة  اإ�صقاط  مت  حيث 
جممعاً  ا���ص��ت��ه��دف  ال��ه��ج��وم  ه���ذا  اأن 
ل��ت�����ص��ن��ي��ع م�����ع�����دات ل��ت��ح�����ص��ن دق���ة 
احلر�ص  وك����ان  اهلل،  ح���زب  ���ص��واري��خ 
ال��ث��وري الإي���راين ومقاتلو ح��زب اهلل 
من  امل��ع��دات  تلك  تهريب  و�صك  على 

�صوريا اإىل لبنان. 
كان  اإذا  ع���م���ا  ال���ت���ق���ري���ر  وي���ت�������ص���اءل 
م��ث��ل ه���ذا ال��ه��دف ي���ربر ���ص��ن �صربة 
نفوذ  م��ن��ط��ق��ة  ق��ل��ب  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة يف 
ق���اع���دة حميميم  ق���رب  ت��ق��ع  رو���ص��ي��ة 
اأنها  بيد  ط��رط��و���ص،  وميناء  اجل��وي��ة 
فيها  ي��ق��ود  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  لي�صت 

كيف عّلق الإ�شرائيليون على قرار الباقورة والغمر؟

اإعادة  وج��وب  الإ�صرائيلي  اجلي�ص 
امل���دار����ص وا���ص��ت��ئ��ن��اف احلياة  ف��ت��ح 
الأمن  وزارة  واأ���ص��درت  الطبيعية. 
النار  اإطالق  اأوامر للجي�ص بزيادة 
���ص��د م��ت��ظ��اه��ري��ن ع��ن��د احل�����دود، 
���ص��د مطلقي  اإج���������راءات  وات����خ����اذ 
لي�صت  تلك  لكن  ح��ارق��ة.  ب��ال��ون��ات 
ل�����ص��ي��ا���ص��ة قائمة  ت��ع��دي��الت  ���ص��وى 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�صحفي  ���ص��اف��ي��ت�����ص،  زي����ف  ح�����اول 
م�صاعداً  وك��ان  كتاباً،   14 وموؤلف 
الإ�صرائيلي  ال���وزراء  لرئي�ص  ب��ارزاً 
ب��ي��غ��ن، حتديد  الأ����ص���ب���ق م��ن��اح��ي��م 
نتانياهو،  بنيامن  امتناع  اأ�صباب 
ع��ن غزو  اإ���ص��رائ��ي��ل،  وزراء  رئ��ي�����ص 

غزة من جديد.
يقيمون  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ون  ن����ام  ف��ق��د 
ال�����ص��اروخ��ي لقطاع  امل����دى  ���ص��م��ن 
غزة، ليلة الأربعاء الأخري، يف هلع 
م��ن اح��ت��م��ال ن�����ص��وب ح���رب وا�صعة 
واجتمع  غ����زة.  ق��ط��اع  يف  ال��ن��ط��اق 
جمل�ص الوزراء يف جل�صة طارئة يف 
ا�صتهدف  هجوم  عقب  الليلة،  تلك 
جنوب  يف  مدينة  اأك���رب  �صيبا،  ب��ري 

اإ�صرائيل. 
لكن، بحلول يوم اخلمي�ص عاد كل 
�صيء اإىل ما كان عليه. واأظهر قرار 
الهجوم  على  ال���رد  ع��دم  احلكومة 
قلة  ك��ب��رية،  ع�صكرية  ح��م��ل��ة  ع��رب 
مواجهة  يف  امل���ت���واف���رة  اخل����ي����ارات 
الدفاع  اأول����وي����ات  وط��ب��ي��ع��ة  غ�����زة، 

الإ�صرائيلي. 
ويرى كاتب املقال اأن الهجوم رمبا 
ات��خ��ذ ذري���ع���ة ل��ل��ح��رب. ف��ق��د دمر 
مع  اأم  ف��ي��ه  تعي�ص  م��ن��زًل  ���ص��اروخ 

اأطفالها الثالثة.
الإ�صرائيلي  احل��رب  وزي��ر  وط��ال��ب 

ب���رد ع�صكري  ل��ي��ربم��ان  اأف��ي��غ��دور 
قوي. كما قطع رئي�ص هيئة الأركان 
الإ�صرائيلية غادي اإيزنكوت زيارته 
املتحدة، وو���ص��ل مع  ال��ولي��ات  اإىل 
خطة عمليات. واختباأ قادة حما�ص 
متوقعن  الإ�����ص����الم����ي  واجل����ه����اد 
ذلك،  عن  لكن عو�صاً  ك��ب��رياً.   رداً 
اإع�����الن  اإىل  امل����ق����ال  ك���ات���ب  ي�����ص��ري 

تلك  لتحقيق  طائلة  واأم���واًل  وقتاً 
الإ�صرائيلي  اجلي�ص  وبنى  الغاية. 
ن���ظ���ام ق��ب��ة ح���دي���دي���ة ق�������ادراً على 
القبة  اأن  رغ��م   ( �صواريخ  اإ�صقاط 

مل تعمل عند هجوم بري �صيبا(. 
ويقول الكاتب اإن حما�ص ا�صتطاعت 
عندها  لي�ص  التي  اإ�صرائيل  اإرب��اك 
اإجابة ب�صاأن بالونات حارقة ق�صت 
احلقول  من  كبرية  م�صاحات  على 
اإ�صرائيل.  والغابات يف جنوب غرب 
ل���ك���ن ت���ل���ك ت���ع���ت���رب ت���ك���ت���ي���ك���ات ل 
قال  وكما  ا�صرتاتيجية.  تهديدات 
موؤخراً يحيى �صنوار، قائد حما�ص 
يف غزة: “ل اأحد يريد حماربة قوة 

نووية بوا�صطة مقالع«.
تعترب حما�ص  املقال،  كاتب  وب��راأي 
�صوى  باأي عمل  القيام  اأ�صعف من 
نتانياهو  وي��رك��ز  ع�صكري.  اإزع����اج 
على تهديد متثله اإيران ووكالوؤها 
ل��ب��ن��ان و���ص��وري��ا. وه���و ل يريد  يف 
يف  يعلق  اأن  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  للجي�ص 
ك���ان ذل���ك لفرتة  اإن  غ����زة، وح��ت��ى 
مليزانيات  ب��ح��اج��ة  اإن�����ه  ق�������ص���رية. 
لأج������ل حربه  وج����ن����ود  ع�����ص��ك��ري��ة 

ال�صمالية. 
القتال،  ح��م��ا���ص  اأرادت  اإن  ول��ك��ن 
ف�صوف تخلق م�صكلة ميكن التعامل 
التكنولوجيا،  ب���وا����ص���ط���ة  م��ع��ه��ا 
و�صربات  امل�صتهدفة  والغ��ت��ي��الت 

جوية خاطفة. 

اأكر من كونها ت�صعيداً كبرياً. 
وق������د ات����خ����ذ ذل������ك ال�����ق�����رار رج���ل 
اإنه رئي�ص ال��وزراء بنيامن  واح��د. 
بخو�ص  راغباً  لي�ص  لأن��ه  نتانياهو 

حرب يف غزة. 
ويلفت كاتب املقال اإىل اأن اإ�صرائيل 
وح��م��ا���ص يف ح��ال��ة ���ص��راع ع�صكري 
خ��ف��ي��ف ال�����وط�����اأة م���ن���ذ اأك������ر من 

اإ�صرائيل  غ��زت  فقد  �صنوات.  ع�صر 
قطاع غزة ثالث مرات لأجل وقف 
تلك  وانتهت  �صاروخية.  هجمات 
احل���م���الت ب���ه���دن وف������رتات ه���دوء 
اأخ��رى من  ب��دء جولة  ن�صبي، قبل 
املا�صي(،  اأيار  القتال. ومنذ مايو) 
ع���ن���دم���ا ب���������داأت ح���م���ا����ص اإط������الق 
ت����ظ����اه����رات ح����ا�����ص����دة ع���ل���ى ط���ول 
احلدود مع اإ�صرائيل، بدا اأن الأمور 

تقرتب من جولة قتال رابعة.
اأ�صد  حتى  ي��درك  الكاتب،  وح�صب 
الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ن، مثل  ال�������ص���ق���ور 
ل  غ���زة  ح��ل م�صكلة  اأن  ل��ي��ربم��ان، 
تتحقق عرب عمل ع�صكري. ويقال 
كاماًل  ن�����ص��راً  اأن  ي����درك  ب���ات  اإن����ه 
يعني احتالل غزة، وجعل اإ�صرائيل 
م�صوؤولة عن مليونن من الفقراء 
وذلك  لإ�صرائيل.  املعادين  العرب 
يعني اأي�صاً مقتل عدد من املدنين 
اأ�صبحت  وق�����د  الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ن. 

اإ�صرائيل حبي�صة تلك املع�صلة. 
احلقيقة  ت��ل��ك  ن��ت��ان��ي��اه��و  واأدرك 
 ،2014 ع�����ام  غ�����زة  غ�����زو  خ�����الل 
 66 اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��اً،   71 قتل  عندما 
منهم جنود. وعندما انتهى القتال، 
وجدت اإ�صرائيل نف�صها حيث بداأت. 
ولرمبا يريد الإ�صرائيليون حتقيق 
الو�صع  اإدارة  ولكن  غ��زة،  يف  ن�صر 

هو اأف�صل ما ي�صتطيعون متنيه. 
وت��ك��ب��دت اإ���ص��رائ��ي��ل، ط����وال �صنن 
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والغمر  الباقورة  اإنهاء ملحقي  الثاين عن  اهلل  عبد  الأردين  العاهل  اع��الن  بعد 
الزراعة  وزي��ر  ه��دد   ،1994 ع��ام  اإ�صرائيل  مع  املوقعة  عربة  وادي  اتفاقية  من 

الإ�صرائيلي اأوري اأريئيل بقطع املياه عن العا�صمة الأردنية عمان.
يف  العربية  وال��دول��ة  عمان  بن  الأخ���رية  التوترات  هاآرت�ص  �صحيفة  وا�صتعادت 
ال�صنوات الأخرية ب�صبب م�صائل عدة، بينها و�صع القد�ص وامل�صجد الأق�صى، وعدم 
حتقيق اأي تقدم يف ما يتعلق مبحادثات ال�صالم بن الفل�صطينين والإ�صرائيلين، 
مواطن  على  النار  عمان  يف  الإ�صرائيلية  ال�صفارة  يف  حار�ص  اإط��الق  وخ�صو�صاً 

اأردين بحجة اأنه حاول طعنه. وقتل اأردين اآخر كان مير يف املكان.
واأثار احلادث الذي وقع يف يوليو )متوز( 2017 اأزمة ديبلوما�صية بن الردن 
واإ�صرائيل. وعينت اإ�صرائيل �صفرياً جديداً يف فرباير )�صباط( 2018، بعد �صبعة 
اأث��ره �صفريتها وموظفي  العربية على  الدولة  الذي �صحبت  اأ�صهر على احل��ادث 

�صفارتها من عمان.
عن  واأع��رب��ت  ال�صفارة،  اإىل  بالعودة  ال�صابقة  لل�صفرية  ال�صماح  ��ان  ع��منّ ورف�صت 
غ�صبها حيال طريقة تو�صيف الدولة العربية للحادث وال�صتقبال احلار الذي 

لدى  زيف مويال  واحلار�ص  ال�صفرية  نتانياهو  بنيامن  ال��وزراء  رئي�ص  به  خ�صنّ 
عودتهما اإىل اإ�صرائيل. 

وردت جلنة التعيينات التابعة لوزراة اخلارجية ال�صفرية، واأكدت نيتها تعيينها يف 
من�صب يعك�ص موؤهالتها.

اإ�صرائيل  اأب���دت  بعدما  عمان  يف  الإ�صرائيلي  ال�صفارة  يف  العمل  م��ع��اودة  واأم��ك��ن 
اأ�صفها حيال احلادث ووافقت على دفع تعوي�صات لعائلتي الأردنين اللذين قتال 
خم�صة  دفعت  اإ�صرائيل  اأن  املا�صي  ال�صهر  “الغد”  �صحيفة  واأوردت  احل��ادث.  يف 
اأملبي على  اأردين قتل على ج�صر  قا�ص  وعائلة  الأردنين  لعائلتي  دولر  مالين 

احلدود الإ�صرائيلية عام 2014.
لقاء  نتانياهو يف عمان يف  الأردين  العاهل  التقى  املا�صي،  )ح��زي��ران(  يونيو  ويف 
التطورات  عن  امل�صوؤولن  وحت��دث   ،2014 منذ  الرجلن  بن  الأول  العلني  هو 
الإقليمية وكيفية دفع عملية ال�صالم والعالقات القت�صادية بن البلدين، وهو ما 

اعترب موؤ�صراً ل�صتقرار العالقات بن اجلانبن بعد حادث اإطالق النار.
وكانت الباقورة �صهدت هجوماً بعد ثالث �صنوات من معاهدة ال�صالم الأردنية-

على  ال��ن��ار  اأردين  ج��ن��دي  فتح  عندما   ،1997 )اآذار(  م��ار���ص  يف  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 
جمموعة من الفتيات الإ�صرائيليات اللواتي كن يزرن املكان الذي ي�صم حمطة 

تالمذة  �صبعة  احل��ادث  يف  وقتل  باملياه.  الطاقة  لتوليد  وحمطة  تاريخية  قطار 
وجرح �صتة اآخرون. وبعد احلادث اأبدل امللك ح�صن احلرا�ص الأردنين بحرا�ص 
بدو عند مداخل املنطقة. و�صاهمت زيارة امللك ح�صن لإ�صرائيل لتقدمي التعازي 
يف تبديد التوتر. واأطلق الأردن عام 2017 اجلندي اأحمد الدقام�صة الذي مل 
اعتباره خمتاًل  اإىل  املحكمة  دفع  اإ�صرائيل، مما  على  و�صن هجوماً  ن��دم،  اأي  يبد 

عقلياً واأمرت ب�صجنه مدى احلياة. وطالب نواب باإطالقه.
�صيكون  “الإعالن  ب��اأن  الباقورة  تقع  اأراف��ا حيث  الإقليمي يف  املجل�ص  رئي�ص  ورد 
كارثة للزراعة. �صيوؤثر على ما بن 20 و30 مزارعاً و�صينقل نحو األف دومن اإىل 

الأردنين. اإنه كارثة للباقورة«. 
واعترب اأن “املناطق الزراعية يف الباقورة مهمة جداً لالأمن يف املنطقة والدولة 
وتربية املوا�صي والزراعة يف و�صط اآرافا. لي�ص منطقياً بعد كل هذه ال�صنوات اأن 

يتغري النظام. اأدعو رئي�ص الوزراء اإىل حل الأزمة فوراً«. 
ومن جهته، قال رئي�ص املجل�ص الإقليمي لوادي الأردن: “نحن خائبون من القرار 
الأردين. لدينا عالقات جيدة مع املزارعي من اجلانب الآخر من احلدود. نعتقد 
اإ�صرائيل �صتجد طريقة للتفاو�ص مع  اأن الق�صة لن تنتهي عند هذا احلد، واأن 

امللك عبداهلل«.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

مرا�صل  ه�����اري�����ل،  ع���ام���و����ص  ك�������ص���ف 
الإ�صرائيلية،  “هاآرت�ص”  �صحيفة 
الأ�صابيع  خ���الل  ات��خ��ذت  رو���ص��ي��ا  اأن 
الأخ����رية م��وق��ف��اً اأك���ر ت�����ص��دداً حيال 
يف  الإ�صرائيلي  اجل��و  �صالح  حت��رك��ات 
ال�صمال؛ اإذ يطالب الرو�ص مبزيد من 
الإ�صرائيلي  التو�صيحات من اجلي�ص 
عرب “اخلط ال�صاخن” من اأجل منع 
الطرفن.   ب��ن  ج��وي��ة  ا�صتباكات  اأي 
وي�صري تقرير مرا�صل “هاآرت�ص” اإىل 
التي  اأن��ه كانت هناك بع�ص احل��الت 
الدفاع  رادارات  تفعيل  ف��ي��ه��ا  ج���رى 
اجلوي الرو�صية ب�صوريا يف ما يتعلق 
ال���ق���وات اجلوية  ب��ن�����ص��اط وحت���رك���ات 

الإ�صرائيلية يف ال�صمال. 
�صلوك  ت��ف�����ص��ري  ي��ت��م  اإ����ص���رائ���ي���ل  ويف 
رو�صيا على اأنه رد على حادث اإ�صقاط 
طائرة التج�ص�ص الرو�صية “اليو�صن 
من قبل �صاروخ �صوري م�صاد   ”20
جوية  غ������ارة  ن���ه���اي���ة  يف  ل���ل���ط���ائ���رات 
الالذقية  م���ن  ب��ال��ق��رب  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 
�صبتمرب   17 يف  �صوريا  غ��رب  ب�صمال 
اأع���ق���اب احل����ادث قامت  امل��ا���ص��ي. ويف 
ال�صاروخية  الأن��ظ��م��ة  بنقل  رو���ص��ي��ا 
�صوريا  اإىل  “ا�ص-300”  امل��ت��ط��ورة 
من  البداية  يف  ت�صغيلها  �صيتم  التي 

قبل الرو�ص. 
وينوه مرا�صل ال�صحيفة الإ�صرائيلية 
اإىل ت�صريحات كل من رئي�ص الوزراء 
ووزير  نتانياهو  بنيامن  الإ�صرائيلي 
احلرب الإ�صرائيلي اأفيغدور ليربمان 
اإ�صرائيل  ب��اأن  املا�صي  الأ�صبوع  خ��الل 
اأجل  م��ن  �صوريا  يف  العمل  �صتوا�صل 
اإحباط تعزيزات حزب اهلل الع�صكرية.  

“منذ  بانتهاكها  رو���ص��ي��ا  متهما  غ��ورب��ات�����ص��ي��وف، 
اعوام عدة«.

وو���ص��ع��ت امل��ع��اه��دة ال��ت��ي األ���غ���ت ف��ئ��ة ك��ام��ل��ة من 
ال�صواريخ يراوح مداها بن 500 و5000 كلم، 
ن�صر  ب�صبب  الثمانينات  يف  اندلعت  لأزم���ة  اً  ح���دنّ
الحتاد ال�صوفياتي �صواريخ اإ�ص.اإ�ص-20 النووية 

التي كانت ت�صتهدف عوا�صم اأوروبا الغربية.
واأعربت املتحدثة با�صم وزارة اخلارجية ال�صينية 
عن  دوري  �صحايف  م��وؤمت��ر  خ��الل  ت�صونينغ  ه��وا 
“الأطراف  م���ن  ك���ل  “يرتوى”  ان  يف  ام��ل��ه��ا 
كان  التي  املعاهدة  الن�صحاب من  قبل  املعنين” 

•• بكني-اأ.ف.ب:

دع�����ت ال�������ص���ن اأم���������ص، ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة اىل 
من  ان�����ص��ح��اب��ه��ا  ق�����رار  ب��خ�����ص��و���ص  “الرتوي” 
التي  امل��دى  املتو�صطة  النووية  ال�صلحة  معاهدة 

وقعتها مع رو�صيا خالل احلرب الباردة.
ال�صبت  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  واعلن 
“معاهدة  ع���زم وا���ص��ن��ط��ن ع��ل��ى الن�����ص��ح��اب م��ن 
وقعها  التي  املدى”  املتو�صطة  النووية  الأ�صلحة 
رونالد  حينه  يف  الأم��ريك��ي  الرئي�ص   1987 يف 
ميخائيل  ي��وم��ذاك  ال�صوفياتي  وال��زع��ي��م  ري��غ��ان 

لها “دور مهم” يف ال�صتقرار الدويل.
وراأت اأن “الن�صحاب من جانب واحد �صيكون له 

اثار �صلبية متعددة«.
ليند�صي  ال��ن��اف��ذ  اجل���م���ه���وري  ال�����ص��ن��ات��ور  وك����ان 
غراهام، املقرب من ترامب، قد رحب الأحد بفكرة 
الن�صحاب و�صرح ل�صبكة فوك�ص نيوز “اإن الرو�ص 
ال�صينيون  وقام  التفاق  بالتزاماتهم يف  يفوا  مل 
بتطوير برنامج الت�صليح املتعلق بهم” م�صريا اىل 

“ان علينا الرد«.
ق�صية  يف  ال�صن  “اإقحام  اأن  املتحدثة  واعتربت 

الن�صحاب من املعاهدة هو اأمر خاطئ للغاية«.

اأربعة زلزل قبالة ال�شاحل الغربي لكندا 
•• وا�شنطن-اأ.ف.ب:

4،9 و6،8 درج��ات م�صاء الحد قبالة ال�صاحل  اأربعة زلزل على التوايل راوح��ت قوتها بن  وقعت 
الغربي لكندا يف منطقة فانكوفر، وفق ما افاد املعهد المريكي للجيوفيزياء.
ومل ي�صجل وقوع خ�صائر اأو اإ�صابات ومل يوجه حتذير من ح�صول ت�صونامي.

22،39 )5،49 ت غ  6،6 درج��ات و�صجل يف ال�صاعة  وحدد مركز الزلزال الأول الذي بلغت قوته 
الثنن( على بعد 218 كلم جنوب غرب بورت هاردي التابعة لبلدية جزيرة فانكوفر يف كولومبيا 

الربيطانية، وعلى بعد 570 كلم �صمال غرب �صياتل يف الوليات املتحدة.
ن�صف  نحو  بعد  ه��اردي  ب��ورت  كلم من   190 ح��واىل  بعد  درج��ات على   6،8 وقوته  الثاين  و�صجل 

�صاعة.
220 كلم جنوب غرب هذه املدينة واأعقبه  6،5 على بعد  وبعد �صت دقائق، وقع زلزال ثالث بقوة 

زلزال رابع بقوة 4،9 يف املكان نف�صه وحتديدا بعد 14 دقيقة.

بكني تدعو ترامب للرتوي يف مو�شوع النووي 
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون الطاوو�ص 

CN قد تقدموا الينا بطلب الخ�صر رخ�صة رقم:1098766 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة علي ح�صن حممد علي البهادره %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد م�صلم �صهيل �صعيد الرا�صدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23

اإع����������الن
الوردي  ال�ص�����ادة/البيت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�صتائر رخ�صة رقم:1029772 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ابراهيم �صامل �صبت غامن املرزوقي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ورثة �صامل �صبت غامن املرزوقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ريفلك�صنز �صمارت 

�صوليو�صنز- �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2471276 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد �صالح يا�صر الهطايل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف م�صفر جرمان بطي عاي�ص الحبابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23

اإع����������الن
�صتار  ال�ص�����ادة/اورينت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لل�صيانة العامة ذ.م.م  رخ�صة رقم:1938881 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
و�صام �صالح حممود عو�ص من 25% اىل  %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف نزار فتحي عو�ص حممود

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا املربات 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�صة رقم:1050498 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد توفيق فريوز هالل الظاهري %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف علي ح�صن علي ماجد احلو�صني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23

اإع����������الن
الثيوبي  الذوق  ال�ص�����ادة/مطعم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1169206 
تعديل وكيل خدمات/ا�صافة �صعيد مبارك فرج مبارك �صاملن الكتبي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صمهر وولد جربيل بريهيا %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف مبارك فرج مبارك �صاملن الكتبي

تعديل ورثة/حذف �صعيد مبارك فرج مبارك الكتبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

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

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23

اإع����������الن
الركاب باحلافالت  ال�ص�����ادة/ملك اخلليج لنقل  التنمية القت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب املوؤجرة رخ�صة رقم:1699713 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صلطان �صعيد مرعي خمي�ص حممد %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف م�صلم �صالح جمعان حممد ال�صيعري
تعديل را�ص املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 50*20 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/ ملك اخلليج لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة    
ROYAL GULF PASSENGER BY RENTAL BUSES

اىل/موتيك لت�صليح كهرباء ال�صيارات- �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م  
 MOTIC REPAIR ELECTRIC CAR-SOLE PROPRIETORSHIP

LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ن�صيم ال�صباح لرتكيب املكيفات املركزية 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1326144 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 0.5*0.4 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ ن�صيم ال�صباح لرتكيب املكيفات املركزية    
MORNING BREEZE CENTRAL AIRCONDITINING REPAIR

اىل/ايدلن لل�صيانة العامة  
ADLIN GENERAL MAINTENANCE

ال  �صلطان بن حمدان بن حممد  ال�صيخ  املالك  م 13  ابوظبي م�صفح  تعديل عنوان/من 
نهيان اىل ابوظبي امل�صفح م 38 206948 206948 ال�صيد �صامل هالل غامن هالل واخرين

تعديل ن�صاط/ا�صافة �صيانة املباين )4329901(
تعديل ن�صاط/حذف مقاولت تركيب انظمة التكييف والتهوية وتربيد الهواء و�صيانتها )4322005(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ليزر بالك لزينة ال�صيارات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1550570 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة احمد حممد احمد حممود النعيمي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف فريد اهلل خري حممد
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد عقيف حممد عقيف

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/ ليزر بالك لزينة ال�صيارات ذ.م.م    
LAZER BLACK CAR ACCESSORIES LLC
اىل/ليزر بالك لزينة ال�صيارات- �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م

LAZER BLACK CAR ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�صاط/ا�صافة ا�صالح كهرباء ال�صيارات )4520005(

تعديل ن�صاط/حذف جتارة زينة واك�ص�صوارات ال�صيارات )4530010(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم را�ص اخليمة اجلديدة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1083219 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة را�صد �صيف �صامل العي�صائي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبدالرزاق حممد حممد م�صكال العو�صي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 6.22*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ مطعم را�ص اخليمة اجلديدة    
NEW RAS AL KHAIMA RESTAURANT

اىل/مطعم ظالل البحر  
DHALAL SEA RESTAURANT

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافرتيا عجيب غريب

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2533283 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ كافرتيا عجيب غريب    
AJEEB HGAREEB CAFETERIA

اىل/بروم�صتا برجر  
BROMISTA BYRGER

او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون لو�صيد

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1046216 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ �صالون لو�صيد    
LOSID SALON

اىل/ريزر �صارب للحالقه  
RAZOR SHARP BARBER

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23

الغاء اعالن �صابق
الرخ�صة  القت�صادية بخ�صو�ص  التنمية  دائ���رة  تعلن 
وي�صمايا  مطعم  التجاري  بال�صم   CN رقم:1523070 
كان  كما  الو�صع  واعادة  الرخ�صة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �صابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كراج �صواح

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1111627 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صالح علي عون حممد الكثريي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف �صليمان را�صد �صليمان املربوعي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد �صاه جهان نور احمد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك:حممد �صالح حممد �صامل العامري

yelo cafe & desserts:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة حتت رقم:299008  بتاريخ: 2018/9/25 

با�ص��م:حممد �صالح حممد �صامل العامري
املتحدة  العربية  الم���ارات  ابوظبي-  ك��ارف��ور-  مدخل  ق��رب  م��ول-  يا�ص  يا�ص-  جزيرة  ابوظبي-  وعنوانه: 

 yelocafe.ae@gmail.com :المييل
�صورة العالمة

بالفئة: 43 خدمات تقدمي الطعمة وامل�صروبات خدمات تقدمي  الواقعة  او اخلدمات  ال�صلع  وذلك لتمييز 
احللويات العربية واليابانية والتايالندية خدمات املقاهي

و�صف العالمة: كلمة Yelo بحروف لتينية ب�صكل مميز حتتها عبارة cafe & Desserts كما بال�صكل 
املو�صح.

 cafe ، Desserts ال�صرتاطات: احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�صري عن الكلمات
كل على حدة يف الو�صع العادي

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  اأكتوبر 2018 العدد 12460 العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمالت 

بنان لبيع املفرو�صات والدوات الكهربائية- فرع 1
 رخ�صة رقم:CN 1108167-3  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الو�صمي لتاأجري ال�صيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1004121 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ الو�صمي لتاأجري ال�صيارات    
AL WASMI RENT A CAR

اىل/جرانت تات�ص للهواتف املتحركة والكمبيوتر  
GRAND TOUCH MOBILE PHONE AND COMPUTER

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع اجهزة احلا�صب الآيل ولوازمها - بالتجزئة )4741003(
تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة )4741011(

تعديل ن�صاط/ا�صافة ا�صالح الهواتف املتحركة )9512002(
تعديل ن�صاط/حذف تاأجري ال�صيارات )7710001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/وفاء فار�ص للحدادة واللحام

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1199318 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عي�صى �صاحي فرج مبارك الكتبي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل �صامل علي �صامل
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف وفاء فار�ص طرابل�ص

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*3.5 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري من/وفاء فار�ص للحدادة واللحام    
WAFA FARIS BLACKSMITH & WELDING

اىل/ور�صة عي�صى �صاحي للحدادة
EISA DAHI FOR SMITHERY WORKSHOP

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كتاكيت للدواجن

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2649798 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ كتاكيت للدواجن    
KTAKIT FOR POULTRY

اىل/مزرعة اخليار المثل للدواجن  
AL KHIAR ALAMTHAL FOR POULTRY

او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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عربي ودويل

اإ�شابة جرنال اأمريكي يف هجوم باأفغان�شتان   •• كابول-اأ.ف.ب:

اأعلنت بعثة حلف �صمال الطل�صي يف اأفغان�صتان اأم�ص اإ�صابة جرال اأمريكي 
يف اطالق نار تبنته حركة طالبان وا�صتهدف اجتماعا يف مبنى حم�صن يف 

ولية قندهار الفغانية اخلمي�ص املا�صي.
وخلنّف الهجوم ثالثة قتلى هم قائد �صرطة الولية اجلرال عبد الرازق 
 13 اإىل  اإ�صافة  و�صحايف  الفغانية  ال�صتخبارات  يف  القليمي  وامل�صوؤول 
جريحا من بينهم اجلرال الأمريكي جيفري �صمايلي الذي ي�صرف على 

مهمة لقوات حلف �صمال الأطل�صي.

ويعترب  اأف���غ���ان«.  ب��ن  “حادث  �صمال  للحلف  التابعة  احلازم”  “الدعم 
املتمردين يف ولية  النظام يف مواجهة  ارك��ان  اح��د  ال���رازق  اجل��رال عبد 
قندهار و�صبق ان جنا من اعتداءات عدة. وقد �صيطر طويال على الولية 

بقب�صة حديد واتهم بانه مار�ص التعذيب ال�صري لكنه نفى ذلك.
واأعلنت حركة طالبان م�صوؤوليتها عن الهجوم م�صرية اإىل اأن عبد الرازق 

وهاجم اأحد عنا�صر طالبان وهو يرتدي زي اجلي�ص الأفغاين مبنى حم�صنا 
كان ي�صت�صيف اجتماعا ي�صارك فيه �صباط افغان ا�صافة اىل �صكوت ميلر 
القائد المريكي لقوات احللف الطل�صي يف افغان�صتان يف قندهار يف جنوب 

البالد.
قوة  وال��ذي و�صفته  املح�صن،  املجمع  النار يف  اإط��الق  ي�صب ميلر يف  ومل 

وميلر كانا هدف الهجوم. لكن م�صوؤولن اأمريكين نفوا اأن ميلر كان هدفا. 
واأو�صحت قوة الطل�صي يف بيان اأننّ �صمايلي اأ�صيب بجروح غري قاتلة جراء 

اإ�صابته بطلقات نارية مو�صحة اأنه “يف اأملانيا يتلقي مزيدا من العالج«.
وو�صل اجلرال �صمايلي اإىل اأفغان�صتان يف اآب اأغ�صط�ص الفائت لقيادة قوة 

“الدعم احلازم” التي تتخذ من قندهار قاعدة لها.
ل قتل عبد الرازق مع امل�صوؤول القليمي لال�صتخبارات �صربة قوية  وي�صكنّ

لقوات المن يف منطقة رئي�صية يتحرك فيها املتمردون
ما  ن��ادراً  ال��ذي  الأم��ريك��ي،  للجي�ص  بالن�صبة  ع��ادي  ل حادثاً غري  ي�صكنّ كما 

يواجه جرالته هجمات ونادرا ما يتعر�صون لإ�صابات.

ال�����راأي،  ا���ص��ت��ط��الع��ات  ذي���ل  �صعبيته 
يف  الرئا�صية  لالنتخابات  و�صيرت�صح 
قبيل  م��ن  وك���اأن���ه    .2019 م��ار���ص 
ال�صدفة، �صرح ال�صفري الأمريكي يف 
تدعم  بالده  اإن  فولكر،  كورت  كييف، 
نف�ص  يف  معتربا  الكني�صة،  ا�صتقالل 
“بقرار  الأم��ر يتعلق فقط  اأن  الوقت 

ديني” بالطبع.
اأن احل��رب التي متزق  ال��وا���ص��ح،  م��ن 
اآلف   10 )اأك��ر من  ا�صال  اأوكرانيا 
قتيل يف اأقل من خم�ص �صنوات( متتد 
اليوم اىل الأبر�صيات، مبا ان الكني�صة 
الأرثوذك�صية الأوكرانية )بطريركية 
م��و���ص��ك��و( ل ت����زال ت�����ص��ي��ط��ر ع��ل��ى ما 

يقارب 12 األف رعية يف البلد.
املرحلة  ه��ذه  طبيعة  اأن  نعتقد  كيف 
اجل���دي���دة م���ن ال�������ص���راع، ع���رب ك�صب 
النفو�ص، �صت�صاعد يف البحث عن حل 

بن رو�صيا واأوكرانيا؟

 وه���������ي ن�����ظ�����ري�����ا ال����ه����ي����ئ����ة ال���ع���ل���ي���ا 
ل���الأرث���وذك�������ص���ي���ة، ق�����ررت الع�����رتاف 
اأوكرانيا  يف  الأرثوذك�صية  بالكني�صة 
عن  م�صتقلة  اأي  م�صتقلة،  اأن��ه��ا  على 
�صينود�ص  األ����غ����ى  وه����ك����ذا  م���و����ص���ك���و. 
القانون  الق�صطنطينية  بطريركية 
بطريرك   ،1686 ع���ام  م��ن��ح،  ال���ذي 
ا�صاقفة  رئ��ي�����ص  ت��ع��ي��ن  م��و���ص��ك��و ح���قنّ 
العا�صمة كييف، خماطرا بالت�صبب يف 

انق�صام جديد داخل الأرثوذك�صية.

منعطفات الأرثوذك�صية
ت���اري���خ���ي، عندما  ب��ع��د  ذو  ع��م��ل  اإن����ه 
الأرثوذك�صية  الكنائ�ص  ث��ق��ل  ن���درك 
الرو�صية  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����ص��اع��ر  ق��ل��ب  يف 
ن��ه��اي��ة احلقبة  م��ن��ذ  والأوك����ران����ي����ة. 
ال�صوفياتية، ارتكزت اإعادة بناء الدولة 
الإيديولوجية  ت��غ��ي��ري  ع���ل���ى  ب���ق���وة 
الأ�صالف،  اإمي��ان  بتمجيد  ال�صيوعية 

�صيا�صي كبري. وقد ا�صاد بهذه اخلطوة 
بيرتو  الأوك��راين  الرئي�ص  ال�صيا�صية 
“هذا  خمتارة:  بعبارات  بورو�صينكو، 
انت�صار كبري لل�صعب الأوكراين، الذي 
مو�صكو،  ���ص��ي��اط��ن  ع��ل��ى  اهلل،  ي��ح��ب 
وانت�صار  ال�صر،  على  اخلري  وانت�صار 
ال��ن��ور على ال��ظ��الم “، ب��ي��ان اأب��ع��د ما 

يكون من ان يجعل منه قدي�ًصا. 
وردا على ذلك، اعلنت الكني�صة الرو�صية 
البطريركية  م���ع  ع��الق��ات��ه��ا  ق��ط��ع 
وهذه  الق�صطنطينية،  يف  امل�صكونية 
ال���ك���ارث���ة جلميع  اخل����ط����وة مب���ث���اب���ة 
مليون   250( الأرث��وذك�����ص  الت��ب��اع 
يف جميع اأنحاء العامل(. ان احلكومة 
الع�����رتاف  اأن  ت��ع��ت��ق��د  الأوك����ران����ي����ة 
بالكني�صة الأوكرانية املوحدة، �صي�صب 
الأوك����راين،  ال���ص��ت��ق��الل  م�صلحة  يف 
التي  ال�صيا�صية  املكا�صب  عن  ناهيك 
ي��ج��ن��ي��ه��ا ب���ورو����ص���ن���ك���و، ال������ذي حتتل 

حا�صما  دورا  الأ����ص���اق���ف���ة  ل��ع��ب  وق����د 
النخب  م��ن  التطهري”  “غربال  يف 
و�صينّة  ف��ج��اأة  انتقلت  ال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة 
بطريرك  دع����م  اإن  الإمي��������ان.  ع��ل��ى 
مو�صكو، يف هذا ال�صدد، كان حا�صما يف 
�صعبية فالدميري بوتن بن املوؤمنن، 
ويف ا�صعاع النظام يف اخل��ارج.. ونف�ص 

ال�صيء يف اأوكرانيا.
معقدة  الأرث��وذك�����ص��ي��ة  ان��ع��ط��اف��ات  اإن 
ب�������ص���ك���ل خ����ا�����ص وت���ت���ط���ل���ب اإ������ص�����اءة 
كنائ�ص  اأرب�������ع  ه���ن���اك  خ�����ص��و���ص��ي��ة. 
الكني�صة  اأوك���ران���ي���ا:  يف  اأرث��وذك�����ص��ي��ة 
)بطريركية  لأوكرانيا  الأرثوذك�صية 
منذ  م��و���ص��ك��و  م��ع  ك��ي��ي��ف، يف قطيعة 
عام 1992(، والكني�صة الأرثوذك�صية 
مو�صكو(،  )ب��ط��ري��رك��ي��ة  الأوك���ران���ي���ة 
الأوكرانية  الأوتكيفاليك  والكني�صة 
الكني�صة  ان����ق���������ص����ام  م�����ن  )ول����������دت 
 ،1920 عام  الرو�صية  الأرثوذك�صية 

رغم  خا�صة.  ذاتية  �صرية  له  ان  عنه 
اأوك��راين، ا�صطف يف البداية اىل  انه 
ج��ان��ب ال����رو�����ص. وب��ال��ت��اأك��ي��د، بدعم 
م��ن ع��الق��ات��ه ب��ال��ك��ي ج��ي ب��ي خالل 
رئي�ص  اأ���ص��ب��ح  ال�صوفياتية،  احل��ق��ب��ة 
داخل  اأوك��ران��ي��ا  وك���ل  ا���ص��اق��ف��ة كييف 
 ،1992 بطريركية مو�صكو. ثم عام 
اأ�ص�ص،  اأوك����ران����ي����ا،  ا����ص���ت���ق���الل  ب���ع���د 
الأوكرانية  الكني�صة  رئي�ص  واأ���ص��ب��ح 
)بطريركية  امل�صتقلة  الأرث��وذك�����ص��ي��ة 
كييف(، مما اأثار ا�صتياء مو�صكو، واأدى 
اىل ف�صله من الكني�صة الرو�صية عام 
1997. يف الثقافة الأرثوذك�صية، انه 
الأرثوذك�صية  فالكني�صة  عظيم.  �صرخ 
الأوكرانية يف كييف ترتبط يف الواقع 
مو�صكو  لبطريركية   - وم��رت��ه��ن��ة   -
كني�صة  واإح�����داث   ،1686 ع���ام  م��ن��ذ 
البطريركية  قبل  من  ذاتيا  م�صتقلة 
امل�صكونية يف الق�صطنطينية، هو عمل 

بعد  ال��ع��اب��ر  اأوك��ران��ي��ا  ا�صتقالل  عند 
ثورة 1917(، والكني�صة الأرثوذك�صية 
الكن�صية،  الأوك��ران��ي��ة  الأوتكيفاليك 
الكنائ�ص  بها  تعرتف  ل  اأقلية،  وه��ي 
ترتبط  والتي  الأخرى،  الأرثوذك�صية 

بالكني�صة الأرثوذك�صية يف بولندا. 
الكني�صة  م�صيحيي  ناهيك عن  ه��ذا،   
الأوكرانية،  الكاثوليكية  اليونانية 
ولكنها  الأرثوذك�صية  الطقو�ص  ذات 
مرتبطة بروما )8 باملائة من التباع 
م��ع ذل��ك( ... وق��د فهمنا م��ن خالل 
امل�صاألة  ان  املده�صة،  الف�صيف�صاء  هذه 
اأ�صا�صا هي �صيا�صية وق�صية ا�صتقالل 

وطني ...

ح�صابات مظلمة 
الق�صطنطينية  قرار  منذ  بامللمو�ص،   
فيالريت  اأ����ص���ب���ح  اك���ت���وب���ر،   11 يف 
ديني�صينكو، 90 عاما، الذي كان لتلك 

اللحظة رئي�ص الكني�صة الأرثوذك�صية 
الذي ن�صب نف�صه “بطريرك كييف” 
- الكيان الذي مل تعرتف به الكنائ�ص 
الأرث��وذك�����ص��ي��ة الأخ����رى وال����ذي بقي 
ع��ام��ل ت��وت��ر ب���ن ك��ي��ي��ف وم��و���ص��ك��و - 
من  به  ومعرتفا  �صرعيا  فجاأة  اأ�صبح 

من  لي�ص  ولكن  الق�صطنطينية،  قبل 
الأرثوذك�صية  الكنائ�ص  غالبية  طرف 
نظر  وبالطبع، يف  الأخ��رى.  امل�صتقلة 
عام  اطردته  التي  الرو�صية،  الكني�صة 

1997، كان و�صيظل جمرد من�صق.
ال���رج���ل، يف احل��ق��ي��ق��ة، اأق����ل م��ا يقال 

بوادر انق�صام جديد داخل الأرثوذك�صية:

بني اأوكرانيا ورو�شيا، حرب الكنائ�ض...!
ال�صفري الأمريكي يف كييف يعلن دعم بالده ل�صتقالل الكني�صة الوكرانية

الرئي�ص الوكراين اعترب انف�صال الكني�صة انت�صارالفرا كييف على ملك الكني�صة الأرثوذك�صية الرو�صية

بطريرك كييف وجميع اأوكرانيا بطريرك الق�صطنطينية بارثولوميو الأول )مين( وبطريرك مو�صكو كرييل )و�صط(

كني�صة مو�صكو تقطع العالقات

امل�شاألة اأ�شا�شا هي ق�شية 
�شيا�شية وا�شتقالل وطني بامتياز 

تعتقد احلكومة الأوكرانية اأن العرتاف 
بالكني�شة الأوكرانية �شند لال�شتقالل الأوكراين

 بورو�شينكو: »انت�شار كبري لل�شعب 
الأوكراين، على �شياطني مو�شكو«

قطع الكني�شة الرو�شية عالقاتها مع بطريركية 
الق�شطنطينية، كارثة على جميع الأرثوذك�ض 

من الوا�شح اأن احلرب التي متزق 
اأوكرانيا متتد اليوم اىل الأبر�شيات

•• الفجر - خرية ال�شيباين
11 اأكتوبر، يف ختام  عمق اإ�صايف يف ال�صراع بني رو�صيا واأوكرانيا، ولي�ض اأقلهم. 
اأزمة قدمية فاقمت ب�صكل كبري ال�صراع بني رو�صيا وكييف منذ �صم �صبه جزيرة 
)التي  الق�صطنطينية  يف  امل�صكونية  البطريركية  قررت   ،)2014 )مار�ض  القرم 

ي�صطلع بها برثوملاو�ض الأول(،

العي�ص  بدل من  �صوريا  �صمال  املعار�صة يف  ل�صيطرة  املناطق اخلا�صعة 
حتت �صلطة احلكومة. واختار اآخرون البقاء.

وزال الآن خطر الإ�صابة بالر�صا�ص اأو بالقذائف قرب العا�صمة، لكن 
و�صط دم�صق، حيث حياة الليل ال�صاخبة واحلي التجاري املزدحم، تبدو 

وكاأنها عامل اآخر مقارنة بال�صعاب يف الغوطة ال�صرقية.
ال�صوري  الرئي�ص  حققه  ال��ذي  النت�صار  يف  الف�صل  من  الكثري  ويعود 
 2015 ع��ام  لدعمه  تدخلت  التي  رو�صيا  اإىل  احل��رب  يف  الأ���ص��د  ب�صار 
واأ�صبح من املاألوف روؤية قواتها يف املناطق اخلا�صعة ل�صيطرة احلكومة 

ال�صورية.
وحتى اأثناء القتال، كان �صكان دم�صق يخرجون يف امل�صاء لتناول الطعام 
وال�صراب والرق�ص، لكن احلانات واملطاعم يف احلي القدمي باتت اأكر 

•• دم�شق-رويرتز:

ال�صتمتاع  دم�صق  ال�صورية  العا�صمة  يف  ال�صكان  بع�ص  مبقدور  اأ�صبح 
اأيار،  مبا ي�صبه احلياة الطبيعية بعد انتهاء القتال يف املنطقة يف مايو 
لكن و�صط اأنقا�ص البلدات القريبة املدمرة والفقرية مل ت�صهد احلياة 

اختالفا كثريا.
ظلت منطقة و�صط دم�صق خا�صعة ل�صيطرة احلكومة طوال احلرب ومل 
تتعر�ص لدمار يذكر مقارنة باملناطق اخلا�صعة ل�صيطرة املعار�صة، وهو 

ما يعك�ص الهوة ال�صا�صعة يف القوة الع�صكرية بن اجلانبن.
فقد �صوت القوات احلكومية ال�صورية مناطق باأكملها تقريبا بالأر�ص 
يف الغوطة ال�صرقية الواقعة على اأطراف دم�صق خالل هجوم �صنته يف 

الربيع املا�صي ل�صتعادتها من قوات املعار�صة.
�صكانها  من  الآلف  ع�صرات  اآث��ر  ال�صرقية  الغوطة  ا�صت�صلمت  وعندما 
اإىل  اآم��ن  مم��ر  ع��رب  مغادرتها  املدنين  اأو  املعار�صة  مقاتلي  م��ن  ���ص��واء 

انتعا�صا هذا ال�صيف. وقالت دانا )24 عاما(، وهي نادلة يف حانة بينما 
كانت تعد اأحد امل�صروبات “خالل احلرب عندما كانت القنابل تت�صاقط.. 

كان من املمكن اأن متر اأيام بدون زبائن لكننا مل نتوقف عن العمل«.
امل��ق��اه��ي يف  وت��ن�����ص��ط  ب�صكل ج��ي��د  ال�����ص��ع��ر  وت��ع��م��ل ���ص��ال��ون��ات ت�صفيف 
ال�صوارع املر�صوفة باحل�صى يف املدينة القدمية يف اأم�صيات عطلة نهاية 

الأ�صبوع.
وهذا اأول �صيف مير على العا�صمة بدون اأ�صوات القتال منذ 2011. 
ويف حفل زفاف خارج املدينة، جاء ال�صجيج هذه املرة من فرقة طالبية 
ملو�صيقى الروك تدعى كربيت موؤلفة من قارع طبول وعازفن للجيتار 
ومغن. وحمل الأ�صدقاء والأقارب العري�ص على اأكتافهم و�صط ت�صفيق 

املدعوين. 

على بعد ب�صعة كيلومرتات، وحتديدا يف مدينة دوما بالغوطة ال�صرقية، 
كانت الأنقا�ص يف كل مكان. ويف مبنى خربته ثقوب الر�صا�ص كان رجل 
يف الطابق اخلام�ص يزيل احلطام من �صرفة ويجهز �صقته لل�صكن مرة 
امل�صت�صفيات  اأكرب  اأحد  تبدو مدمرة متاما. ويف  �صوارع  اأخ��رى. وهناك 
باملنطقة، والتي اأحدثت القذائف فتحات كبرية فيها، ل يزال امل�صعفون 

يوؤدون عملهم يف القبو.
على اأحد الأ�صرة جل�صت امراأة حتمل طفلها وهو يرتقب بخوف حقنة 
الطبيب. ويف ال�صوارع املدمرة، كان �صبي يبيع الذرة امل�صوية على عربة 
بن املباين املحطمة. انتهى القتال يف دوما منذ ب�صعة اأ�صهر فقط، لكن 

اأي عملية اإعادة اإعمار كبرية قد ت�صتغرق وقتا اأطول من ذلك بكثري.
ومن  ك��ب��ري.  اإع��م��ار  اإع����ادة  ب��رن��ام��ج  تكلفة  حتمل  ���ص��وري��ا  ت�صتطيع  ول 
امل�صتبعد فيما يبدو اأن يتحمل اأقرب حليفن لها، وهما رو�صيا واإيران، 
انتقال  اأم��وال دون عملية  اأي  ال��دول الغربية  النفقات. ولن تقدم  هذه 

�صيا�صي لل�صلطة.

مظاهر احلياة الطبيعية تعود اإىل دم�شق 
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دولة االإمارات العربية املتحدة
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اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  اأكتوبر 2018 العدد 12460

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�صبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 293437  بتاريخ : 2018/06/07
با�ص��م: من انرتنا�صيونال

وعنوانه: �صينرتاليزد كاميان ليمتد، �ص.ب 1564، الطابق الثالث، ون كابيتال بال�ص، �صيدين 
روود، جورجي تاون، جراند كاميان، كاميان ايلند�ص كيه واي 1110-1

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
معاجلة املواد.

الواق�عة بالفئة: 40
" :EXPERIMENTAL PERFUME" باأحرف لتينية  و�صف العالمة: الكلمة 

مميزة باللون ال�صود  
ال�ص��رتاطات: بدون �صرط 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  اأكتوبر 2018 العدد 12460

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�صبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 293508  بتاريخ : 2018/06/11
با�ص��م: جاجاناند فودز بي يف تي.  ليمتد.

دي�صت-  كالول،  ت��ا-  �صانتيج،  را�صتا،  �صار  كوثاري   ،2 برميا-  اآر.  ان   ،814- رق��م  بلوت  وعنوانه: 
جانديناجار- 382721 الهند

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
بهارات؛  ؛  زجنبيل)بهار(  ؛  )ب��ه��ار(  ك��ري  )ب��ه��ار(؛  قرنفل  كب�ص  ؛  )ب��ه��ار(  القرفة  حلو؛  فلفل 
الأرز؛  ا�صا�صها  خفيفة  وجبات  احلبوب؛  ا�صا�صها  خفيفة  وجبات  للطعام؛  عطرية  م�صتح�صرات 

اأغذية ن�صوية؛ رقائق �صوفان؛ طعام ا�صا�صه �صوفان.
الواق�عة بالفئة: 30

و�صف العالمة: الكلمة " GAJANAND " باأحرف لتينية مميزة باللون البي�ص بداخل 
�صكل بي�صاوي باللون الحمر به منحني ب�صيط من ال�صفل.   

ال�ص��رتاطات: بدون �صرط 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  اأكتوبر 2018 العدد 12460

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�صبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 297847  بتاريخ : 2018/09/04
با�ص��م: اإ�ص اإم اإي جي دي�صرتيبيو�صون م.د.م.�ص

وعنوانه: �ص.ب: 31369، دبى، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة وال�صاي والكاكاو والقهوة ال�صطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�صاغو؛ الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة 
اخلمرية  الأ���ص��ود؛  والع�صل  النحل  ع�صل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 

وم�صحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

باللون  مميزة  لتينية  و�صف العالمة: الكلمة " WHOLE GRAIN ORGANIC" باأحرف 
البي�ص بداخل �صكل م�صتطيلي ويعلوها ر�صم اربع خطوط من اجلهة اليمن والي�صار ويعلوها ر�صم ثالث 
ر�صم  ال�صود ويدنوها  باللون  باحرف لتينية   FOOD كلمة  دائ��ري متعرج ويدنوها  و�صكل  �صنابل قمح 

�صنبلتان 
ال�ص��رتاطات: بدون �صرط 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  اأكتوبر 2018 العدد 12460

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�صبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 297848  بتاريخ : 2018/09/04
با�ص��م: اإ�ص اإم اإي جي دي�صرتيبيو�صون م.د.م.�ص

وعنوانه: �ص.ب: 31369، دبى، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

، احليوانات احلية،  اأخ��رى  ال��واردة يف فئات  الب�صاتن والغابات غري  الزراعية ومنتجات  املنتجات  الغالل و 
باحليوانات،  الغذائية اخلا�صة  املواد  الطبيعية،  والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة،  الفواكه واخل�صروات 

ال�صعري املنبت )امللت(.
الواق�عة بالفئة: 31

باللون  مميزة  لتينية  و�صف العالمة: الكلمة " WHOLE GRAIN ORGANIC" باأحرف 
البي�ص بداخل �صكل م�صتطيلي ويعلوها ر�صم اربع خطوط من اجلهة اليمن والي�صار ويعلوها ر�صم ثالث 
ر�صم  ال�صود ويدنوها  باللون  باحرف لتينية   FOOD كلمة  دائ��ري متعرج ويدنوها  و�صكل  �صنابل قمح 

�صنبلتان 
ال�ص��رتاطات: بدون �صرط 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  اأكتوبر 2018 العدد 12460

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�صبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 295100  بتاريخ : 2018/07/09
با�ص��م: �صورديا فوود برودكت�ص ال تي دي

وعنوانه: 55، هاداب�صار اند�صرتيال اي�صتيت، اوف، �صولبور روود، بوين- 013411 الهند
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اللحوم وال�صماك وحلوم  الدواجن وال�صيد ، خال�صات اللحوم ، فواكة وخ�صروات حمفوظة 
البي�ص   ، بال�صكر  مطبوخه  وفواكه  ومربيات  )جيلى(  هالميات   ، ومطهوة  وجمففة  وجممدة 

واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت والدهون ال�صاحلة لالكل.
الواق�عة بالفئة: 29

ال�صود وخمططة  باللون  و�صف العالمة: الكلمة   " TOOFAN " باأحرف لتينية مميزة 
بخطوط راأ�صية وبها ر�صم ح�صان يجري من جهة الي�صار 

ال�ص��رتاطات: بدون �صرط 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  اأكتوبر 2018 العدد 12460

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�صبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 292359  بتاريخ : 2018/05/17
با�ص��م: من انرتنا�صيونال

وعنوانه: �صينرتاليزد كاميان ليمتد، �ص.ب 1564، الطابق الثالث، ون كابيتال بال�ص، �صيدين 
روود، جورجي تاون، جراند كاميان، كاميان ايلند�ص كيه واي 1110-1

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
م�صتح�صرات   ، املالب�ص  وكى  غ�صل  فى  ت�صتعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�صة  تبيي�ص  م�صتح�صرات 
تنظيف و�صقل وجلى وق�صط ، �صابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول 

)لو�صن( لل�صعر ، منظفات ا�صنان.
الواق�عة بالفئة: 3

و�صف العالمة: الكلمتان " Scent Stories " باأحرف لتينية مميزة باللون ال�صود  
ال�ص��رتاطات: بدون �صرط 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  اأكتوبر 2018 العدد 12460

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�صبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 293108  بتاريخ : 2018/05/31
با�ص��م: من انرتنا�صيونال

وعنوانه: �صينرتاليزد كاميان ليمتد، �ص.ب 1564، الطابق الثالث، ون كابيتال بال�ص، �صيدين 
روود، جورجي تاون، جراند كاميان، كاميان ايلند�ص كيه واي 1110-1

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
م�صتح�صرات   ، املالب�ص  وكى  غ�صل  فى  ت�صتعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�صة  تبيي�ص  م�صتح�صرات 
تنظيف و�صقل وجلى وق�صط ، �صابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول 

)لو�صن( لل�صعر ، منظفات ا�صنان.
الواق�عة بالفئة: 3

و�صف العالمة: الكلمة " ScentStory " باأحرف لتينية مميزة باللون ال�صود  
ال�ص��رتاطات: بدون �صرط 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  اأكتوبر 2018 العدد 12460

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�صبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 291600  بتاريخ : 2018/05/02
با�ص��م: اوك�صجن للعطور والدخون �ص.ذ.م.م.

وعنوانه: �ص.ب: 35959، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

عطور، بخور، عطور �صعر، لو�صن  
الواق�عة بالفئة: 3

و�صف العالمة: الكلمتن " Oxygen perfumes" باأحرف لتينية مميزة باللون ال�صود 
ويعلوها ر�صم ي�صبه ال�صحاب باللونن ال�صفر الغامق والبني الفاحت ومتييز حرف O بت�صميم 
والبني  الغامق  وال�صفر  وال�صود  البي�ص  الل��وان  من  خليط  وبداخله  الزجاجه  ي�صبه  مميز 

الفاحت
ال�ص��رتاطات: بدون �صرط 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  اأكتوبر 2018 العدد 12460

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�صبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 291786  بتاريخ : 2018/05/06
با�ص��م: م�صنع احمد �صادق لتحمي�ص املك�صرات )�ص.ذ.م.م(

وعنوانه: �ص.ب: 65014، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اللحوم وال�صماك وحلوم  الدواجن وال�صيد ، خال�صات اللحوم ، فواكة وخ�صروات حمفوظة 
البي�ص   ، بال�صكر  مطبوخه  وفواكه  ومربيات  )جيلى(  هالميات   ، ومطهوة  وجمففة  وجممدة 

واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت والدهون ال�صاحلة لالكل.
الواق�عة بالفئة: 29

والذهبي  البي�ص  باللونن  مميزة  عربية  " باأحرف  ذهبى  " هانى  الكلمتن  العالمة:  و�صف 
وحمددة باللون ال�صود بداخل �صكل بي�صاوي حمدد الطار باللون الذهبي علي خلفية باللون 
الحمر الغامق ويدنوها الكلمتن "Hany Gold" باأحرف لتينية مميزة باللون الذهبي 

على خلفية باللون الحمر الغامق 
ال�ص��رتاطات: بدون �صرط 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  اأكتوبر 2018 العدد 12460

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1768  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- نوترا فود �صريفي�صز �ص.ذ.م.م 2- �صاربيل جو�صيف نيمري جمهول 
���ص.ذ.م.م وميثله:ريا�ص  الفواكه  املدعي/�صركة اخلليج لتجارة  ان  حمل القامة مبا 
عليهما  املدعي  ال��زام  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكبان  حممود  عبداملجيد 
القانونية  والفائدة  درهم   )485.137( مبلغ  للمدعية  بتاأديتهما  والتكافل  بالت�صامن 
بواقع 12% من تاريخ القرار باملديونية يف:2016/11/28 وحتى ال�صداد التام والر�صوم 
 2018/11/13 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�صاريف 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ص   9.30 ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2034  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- تران�ص او�صيانيك لتموين البحرية ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/بال�ص للكيماويات وميثله:فاطمة مو�صى علي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها مطالبة بالزام املدعي عليها ب�صداد مبلغ وقدره )1.274.033( 
تاريخ ال�صتحقاق وحتى  القانونية 12% من  الفائدة  درهم للمدعية بال�صافة اىل 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �صمول  مع  التام  ال�صداد 
فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ص   9.30 ال�صاعة   2018/11/5 امل��واف��ق  الثنن 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2027  جتاري كلي

الطرابي�صي 3- منار عادل  ع��ادل  ����ص.م.ح 2- حممد  ب��وي  امل��دع��ي عليه / 1-ن��ي��و  اىل 
الطرابي�صي 4- الطفل اجلديد 5- �صركة نيو بوي ال�صعودية املحدودة جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /بنك دبي التجاري �ص.م.ع وميثله:عبا�ص م�صتت فندي املالكي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها احلكم ب�صحه ونفاذ احلجز التحفظي:113/2017 
املحاماة.وحددت لها جل�صة  واتعاب  بالر�صوم وامل�صاريف  املدعي عليهم  والزام  جتاري 
بالقاعة:ch1.B.8  لذا  ال�����ص��اع��ة:09:30 ���ص  امل����واف����ق:2018/10/31  الرب��ع��اء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2017/1249  جتاري كلي
اىل املحكوم عليه/1- امتك انرتنا�صيونال للتجارة العامة ���ص.ذ.م.م 2- فروزان احمد خزائني 
3- روى خزائني 4- كومى تريدينغ م.م.ح 5- علي ا�صغر ح�صن حممدي جمهول حمل القامة 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2018/5/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
بينهم  فيما  بالت�صامن  عليهم  املدعي  بالزام  الرئي�صي(  )الفرع  اي��ران  ���ص��ادرات  ل�صالح/بنك 
بان يوؤدوا للمدعي مبلغ )1059263.26( درهم وفوائده القانونية بواقع 9% اعتبارا من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد على ان يكون الزام املدعي عليهما الرابعة واخلام�ص يف حدود 
. حكما مبثابة  املحاماة  اتعاب  والف درهم مقابل  امل�صروفات  والزمتهم  مبلغ )280000( درهم 
التايل لن�صر هذا العالن  اليوم  اعتبارا من  احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1935  جتاري كلي
نوا�ص احمد  ����ص.ذ.م.م 2-  الثقيلة  بال�صاحنات  امل��واد  املدعي عليه / 1- ط��رواده لنقل  اىل 
امل��دع��ي/ب��ن��ك الم����ارات دبي  ان  عبدالغفور )كفيل ���ص��ام��ن( جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
اأقام عليك الدعوى  ال�صالمي قد  الوطني �ص.م.ع وميثله:جابر را�صد حممد جابر را�صد 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ 
وقدره )4258294.21( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  التام.  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12
2018/11/13 ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1477  جتاري كلي
جمهول  �����ص.ذ.م.م  �صي  دبليو  دي  م��ارك��ت  �صوبر  �صبينجار   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
البي�صائي  عبدالرحمن  �صريف  حممد  املدعي/عبدالرحمن  ان  مبا  القامة  حمل 
وميثله:حممد عبداهلل حممد العامري قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بحل وت�صفية وتعين م�صفي والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت 
 Ch2.E.22 لها جل�صة يوم الثنن املوافق 2018/11/5 ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2051  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-كاوه حممد بهلول زاده جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
�صركة �صو�صيان�ص للتجارة العامة �ص.ذ.م.م وميثله:حممد مرت�صى يعقوب مرت�صى 
برهان الها�صمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما  
بالت�صامن والت�صامم مببلغ وقدره )500000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
وحتى  يف:2015/7/12  احلا�صل  ال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�صاعة:09:30  امل��واف��ق:2018/11/5  التام.وحددت لها جل�صة يوم الثنن  ال�صداد 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch2.E.22:بالقاعة ���ص 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/861 جتاري كلي                                                 
نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  كونليفي  فورب�صت  جامي�ص  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2018/9/26  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان 
اعاله ل�صالح/ �صركة فرايزر ماجنمنت )م د م �ص( وميثلها مدير ال�صركة ال�صيد/ 
ري�صارد �صامويل رود ب�صحة وتثبيت امر احلجز التحفظي رقم 206 ل�صنة 2018 
جتاري على املبلغ املودع خزينة املحكمة على ذمة احلجز التحفظي وفاء ملبلغ ثالثة 
مليون وثالثمائة الف درهم والزمت املدعي عليهم بامل�صروفات ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/1/6670(

املنذرة : �صركة دبي لال�صتثمار العقاري - �ص ذ م م - �صفتها املوؤجرة 
املنذر اليها : �صركة ايه اإن �صي للمقاولت  �ص ذ م م  - ب�صفتها امل�صتاأجرة 

ننذركم مبوجب هذا النذار بالآتي : 
- مبوجب عقد ايجار ا�صتاأجرمت من املنذرة عدد 10 غرفة ومطبخ ب�صكن العمال الكائن مبنطقة 
جبل علي ال�صناعية بلوك C2 واملقام على قطعة الر�ص رقم )999-599(. وحيث ان عقد اليجار 
ولكنكم  بذلك  اخطاركم   ومت   2018/4/30 بتاريخ  اإنتهي  قد  املنذرة  ال�صركة  وب��ن  بينكم  املوقع 
الودية  وامل�صاعي  املطالبات  رغم  امل�صتحقة  واملبالغ  اليجارية  القيمة  ودفع  بالتجديد  تبادروا  مل 

املتكررة من جانب ال�صركة املنذرة. 
لذلك ننذركم مبوجب هذا النذار ب�صرورة جتديد العقد و�صداد متاأخرات بدل اليجار خالل 30 
يوما من تاريخ هذا النذار وال �صن�صطر اآ�صفن لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة �صدكم مبا 

فيها املطالبة باخالء املاأجور وحتميلكم ر�صوم وم�صاريف الدعوى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

       مذكرة اإعادة اعالن اخل�شم املدخل بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2528 مدين جزئي 

الالمع  الق�صر  2-م��وؤ���ص�����ص��ة  ال��رح��م��ن  خمل�ص  ب�صر  ن���ور   -1 امل��دخ��ل/  اخل�����ص��م  اىل 
)�ص  التاأمن  دار  عليه/  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل   - العامة  للمقاولت 
اأق��ام عليك الدعوى  امل��ح��رزي  قد  ف��رع دب��ي وميثله / �صيخة حممد �صيف علي  م ع( 
ومو�صوعها طلب الإدخ��ال ، من حيث ال�صكل : بقبول طلب الإدخ��ال �صكال لتقدميه 
الأول  املدخل  اخل�صم  من  كل  بالزام   : ثانيا  القانون،  احكام  مبوجب  املقرر  بال�صكل 
املوقرة  املحكمة  ت���راه  ان  ع�صى  مب��ا  بينهما  فيما  بالت�صامن  ال��ث��اين  امل��دخ��ل  وخ�صم 
م�صتحقا للمدعي من تعوي�ص ومبالغ. ثالثا : برف�ص الدعوى املاثلة مبواجهة املدعي 
عليها لعدم وعدم الثبوت مع الزام رافعها مب�صروفاتها. وحددت جل�صة 2018/11/4 

بالقاعة CH1.B.10 لنظر الدعوى. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
اعالن للح�شور اأمام )مدير دعوى - دائرة املتطلبات الب�شيطة( بالن�شر 

يف الدعوى رقم )2018/1986( مدين جزئي 
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

اىل اخل�صم املدخل / نخيل مرمي ملقاولت البناء - �ص ذ م م  
اقامت املدعي��ة / �صفية عبدالر�صيد البلو�صي  

الدعوى رقم 2018/1986 
املو�صوع : احلكم بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )20000 درهم( والفوائد 
القانونية من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام بواقع 12% مع �صمول احلكم بالنفاذ 
املعجل.  انت مكلف باحل�صور امام )مدير دعوى - دائرة املتطلبات الب�صيطة( مبحكمة عجمان 
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا    8.30 ال�صاعة   2018/10/28 املوافق  الحد  يوم  البتدائية  الحتادية 
معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله بو�صفك املدعي عليه.
حرر بتاريخ :  2018/10/16 - حمرر الإعالن :  خلود ال�صويدي   

 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2138  جتاري جزئي              

ان  اب��و فايد جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1-ط��ارق حممد �صليمان  اىل 
ل�صركة  مدير  وب�صفته  ال�صخ�صية  ب�صفته   - ال��ع��ام��ري  غالب  مقبل  امل��دع��ي/اح��م��د 
قد    - ها�صم  علي  ح�صن  احمد   / وميثله  م  م  ذ  ���ص   - العامة  للتجارة  املقبلي  احمد 
وقدره )118000  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك  اأقام 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية  من تاريخ ال�صتحقاق 
بحكم     والتعاب  وامل�صاريف  الر�صوم  مع  التام  ال�صداد  وحتى   %9 وبواقع   2017/7/16
م�صمول بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2018/10/28  
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ص   8.30 ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

ماي تعار�ض احلل الأوروبي مل�صكلة احلدود الإيرلندية 

الثقة حمل اخل�شية من بريك�شت يف لندن �شيتي  

غرق مركب مهاجرين قبالة تركيا

•• ريو دي جانريو-اأ.ف.ب:

بالقوة  التحلي  الربازيليات  على  ال�صعب  من  �صيكون 
جايري  الرئا�صي  املر�صح  ف��وز  دون  للحيلولة  ال��الزم��ة 
بول�صونارو رغم موقفه العدائي ال�صريح للن�صاء والذي 

اأثار ا�صمئزاز مالين منهن.
البالغ عددهم  الناخبن  باملئة من   52 الن�صاء  وت�صكل 
147 مليون �صخ�ص يف الربازيل وعقبة كبرية ملر�صح 

اليمن املتطرف يف النتخابات الرئا�صية .
وتتالت مواقفه املعادية للن�صاء، حيث توجه اىل احدى 
كما  “قبيحة”  لأنها  يغت�صبها”  “لن  بانه  الناخبات 
وبانه  وغبية”  “اأُمية  بانها  ال�صحافيات  احدى  و�صف 

اأجنب يف حلظة “�صعف” اإبنة بعد اأربعة ذكور.
املر�صح  ب����داأ  الن��ت��خ��اب��ات،  م���ن  الأوىل  اجل���ول���ة  وب��ع��د 
مبالطفة “اجلن�ص اللطيف” وا�صبح يلتقط ال�صور مع 
الفنانات، كما بث �صريطا م�صورا  جمموعة ن�صاء ومع 
وهو يبادل ابنته احلنان، وذهب اىل اأبعد من ذلك واعدا 

بت�صكيل حكومة عادلة للجميع، ن�صاء ورجال.
ذلك،  م��ن  ا�صبوع  قبل  الن�صاء،  اآلف  مئات  وت��ظ��اه��رت 
برازيلية  م��دن��ي��ة  ���ص��ت��ن  يف  هو”  “لي�ص  ���ص��ع��ار  حت���ت 
مالين   3،8 وان�صمت  له.  ال�صارخ  رف�صهن  موؤكدات 
اإمراة ب�صرعة اىل ال�صفحة التي اأن�صاأتها حركة “ن�صاء 
مقاطعة  من  تتخذ  التي  بول�صونارو”،  �صد  متحدات 
التوا�صل  موقع  ،على  لها  مقرا  ���ص��رق(  )�صمال  باهيا 
على  الهجوم  ه��ذا  وملواجهة  “في�صبوك«.  الجتماعي 
مظاهرات  تنظيم  اىل  موؤيدوه  �صارع  الرئا�صي،  املر�صح 
فيما  بول�صونارو”  اأج��ل  من  “ن�صاء  ا�صم  حتت  م�صادة 
“ال�صالن  النافذة  الجنيلية  الكنائ�ص  ق�صاو�صة  دع��ا 
للعودة اىل ر�صدهم«. مل متنع املظاهرات الكبرية التي 
نظمتها حملة “لي�ص هو” من اقرتاب املر�صح الرئا�صي 

من الفوز يف اجلولة الأوىل من النتخابات التي جرت 
يف 7 ت�صرين الأول اكتوبر، بح�صوله على 46 باملئة من 
دينيز  ديبورا  الأن�صنة  الباحثة يف  واأعتربت   . الأ�صوات 
عن  ل��ل��دف��اع  “اأني�ص”  معهد  بتاأ�صي�ص  ���ص��ارك��ت  وال��ت��ي 
حقوق املراأة يف اأمريكا الالتينية “ل اأحد ميكنه التنبوؤ 
بالتاأثري الذي قد يحدثه حترك الن�صاء على جمريات 
هذه النتخابات” لفت اىل “انها ر�صالة وا�صحة تظهر 

املقاومة التي تبديها الن�صاء ملواجهة بول�صونارو«.
اجلولة  يف  بول�صونارو  ل�صالح  ي�صوت  ان  املتوقع  وم��ن 
ال��رج��ال و43  باملئة م��ن   58 الإن��ت��خ��اب��ات  الثانية م��ن 

باملئة من الن�صاء، بح�صب ا�صتبيان.
ايريكا  الثانية  برازيل  ملوقع  امل�صرتكة  الرئي�صة  وتقول 
ينتخنب  ال��ن�����ص��اء مل  ان  ال���ق���ول  “ل مي��ك��ن��ن��ا  ك��ام��ب��ي��ل��و 
امراأة  مليون”   50“ ت�صويت  اىل  لفتة  بول�صونارو” 

يف اجلولة الأوىل.
التقليدية  العائلة  ومنا�صر  الكاثوليكي  ه��ذا  وي���رى 
وامل�صاواة  ال����ص���ري  وال��ت��ن��ظ��ي��م  الج��ه��ا���ص  وم��ن��اه�����ص 
اأن تكون  اإم��راأة يجب  “كل  ان  بالرواتب بن اجلن�صن 
اأما«. وتقول دينيز “ان ذلك ل يعود بنا اىل ال�صتينيات 
حكم  �صهدت  التي  املا�صي(  القرن  )من  ال�صبعينيات  او 

الديكتاتورية ولكن اىل نهاية القرن التا�صع ع�صر«.
وميكن لبول�صونارو العتماد على مالين الربازيليات 

للفوز يف النتخابات رغم كل �صي.
الرئا�صي  امل��ر���ص��ح  م��ن  الن�صاء  بع�ص  م��واق��ف  وت��غ��ريت 
جذريا كما حدث مع الع�صوة ال�صابقة يف حركة فيمن 
ب��ان��ه �صي�صمح  اع��رب��ت ع��ن �صعادتها  ال��ت��ي  ���ص��ارة وي��ن��رت 
كي يتمكن من الدفاع عن انف�صهن  “بت�صليح الن�صاء” 

و”ت�صديد العقوبة على املغت�صبن«.
الأو����ص���اط الجتماعية  م��ن ج��م��ي��ع  ن��اخ��ب��ي��ه  وي��ت��ح��در 

وبخا�صة من الطبقة املي�صورة، بح�صب كامبيلو.

•• ا�شطنبول-اأ.ف.ب: 

ق�صى م��ه��اج��ران على الأق���ل ام�����ص يف غ��رق م��رك��ب ك��ان يقل 
نحو ثالثن �صخ�صا قبالة تركيا، وفق ما نقل خفر ال�صواحل 

وو�صائل العالم الرتكية.
الفجر على  اأ�صبابه بعد قبل  ال��ذي مل تت�صح  ووق��ع احل��ادث 
بعد حواىل خم�صن مرتا قبالة غومبيت يف حمافظة موغال 
العديد من اجلزر  وه��ي منطقة جت��اور  البالد،  غ��رب  جنوب 

اليونانية على غرار خو�ص.
واأو�صح خفر ال�صواحل ان نحو ع�صرين مهاجرا مت ا�صعافهم 
او متكنوا من بلوغ ال�صاطىء �صباحة، لكن �صخ�صن ق�صيا يف 

امل�صت�صفى الذي نقال اليه.
يقل  ك��ان  املركب  اأن  الر�صمية  الأنا�صول  انباء  وكالة  وذك��رت 
نحو ثالثن مهاجرا بينهم عدد كبري من الأطفال، لفتة اىل 

اأن عدد املفقودين يناهز ع�صرة.
وت�صتقبل تركيا اأكر من ثالثة مالين لجىء �صوري ونحو 
ل��ل��ف��اري��ن من  ع��ب��ور مهما  ب��ل��د  وت�صكل  ع��راق��ي،  األ���ف   300
غرب  بلوغ  اىل  ي�صعون  والذين  الو�صط  ال�صرق  يف  النزاعات 

اوروبا.
وبلغت موجة الهجرة ذروتها يف 2015، حن و�صل اأكر من 
من  وخ�صو�صا  تركيا،  من  اآت��ن  اليونان  اىل  مهاجر  مليون 

طريق البحر.
وم��ذاك، تراجع عدد ه��وؤلء يف �صكل كبري بف�صل اتفاق حول 
مار�ص  اآذار  يف  واأن��ق��رة  الوروب����ي  الحت���اد  ب��ن  الهجرة  ملف 

.2016
ت�صرين  من  العا�صر  ويف  تتكرر.  ت��زال  ل  الغرق  ح��وادث  لكن 
الأول اكتوبر، ق�صى ثمانية مهاجرين غرقا قبالة حمافظة 

اإزمري )غرب(.

و�صيف   2017 ع���ام  �صيف  ب��ن 
لندن  ت�������ص���درت   ،2018 ع�����ام 
ق��ائ��م��ة م����دن الأع����م����ال يف جذب 
ال���ص��ت��ث��م��ارات ال��دول��ي��ة يف جمال 
العقارات مع 25 مليار دولر، اأي 
�صعف ما مت �صخه يف هونغ كونغ 
ال��ت��ي ح��ل��ت ث��ان��ي��ة، وف��ق��ا لدرا�صة 
اأند  “كو�صمان  موؤ�ص�صة  اأع��دت��ه��ا 
نفقات  ارت��ف��ع��ت  اإذ  ويكفيلد”. 
وال�صينين  ال��ه��ن��ود  امل�صتثمرين 
 50 من  باأكر  فيها  واليابانين 

% تقريباً.
تعد  “لندن  اإن  ه���اي���وارد  وي��ق��ول 
م���ك���ان���اً اآم����ن����اً ل��ال���ص��ت��ث��م��ار وه���ذا 
ط طلب ال�صركات التي ترغب  ين�ِصنّ
يف احل�صول على موقع يف مدينة 

الأعمال«.
ع�����دا ع����ن جم���م���وع���ة ك���ب���رية من 
املواهب الدولية واجلهود املبذولة 
واإثراء  ثقافية  فعاليات  لتنظيم 
واح��دة من  تكمن  الليلية،  احلياة 
نقاط القوة يف املدينة يف معايريها 
املوؤاتية  وال�صريبية  التنظيمية 

لل�صركات يف اململكة املتحدة.
“بريك�صت  الأخ�������ري  ك���ت���اب���ه  ويف 
رو����ص  م�����ارك  ي���ق���ول  �صينجح”، 
يف  “لوموند”  �صحيفة  م��را���ص��ل 
اإن  عاماً،  وع�صرين  خلم�صة  لندن 
هذه املزايا �صتتح�صن. وي�صرح اأنه 
�صريبة  �صتفر�ص  امل��ان�����ص،  “عرب 
ف���ق���ط ع���ل���ى م���داخ���ي���ل الأج����ان����ب 
ال�صتقرار  ق��رروا  الذين  الأغنياء 
امل���ت���ح���دة ول���ي�������ص كل  يف امل��م��ل��ك��ة 

•• لندن-اأ.ف.ب:

مبنى  يف  امل�����������ص�����وؤول�����ون  ي����ب����دي 
لندن  قلب  يف  الإداري  غيلدهال 
�صيتي مركز الأعمال يف العا�صمة 
اخل�صارة  اإزاء  اأ�صفهم  الربيطانية 
عن  الناجمة  للوظائف  البطيئة 
اأمر  بريك�صت، لكنهم واثقون من 
الأعمال  م��دي��ن��ة  اأن  وه���و  واح����د 

�صتنت�صر.
مثله  ه��اي��وارد  كري�صتوفر  يق�صد 
األ��ف من �صكان   500 مثل قرابة 
ل���ن���دن ي���وم���ي���اً م���دي���ن���ة الأع����م����ال 
للعمل يف هذا املركز احليوي الذي 

تاأ�ص�ص قبل قرابة األفي �صنة.
ولدى خروجه من مرتو الأنفاق، 
ي�صري يف ظل ناطحات �صحاب ذات 
يف  ث��ورة  اأحدثت  حديثة  ت�صاميم 
هذا احلي التاريخي الذي تنت�صر 
ف��ي��ه ور����ص ال��ب��ن��اء والأع���م���ال. ثم 
تنت�صر  اث��ن��ن  اأو  ���ص��ارع��اً  ي��ج��ت��از 
ال���ت���ج���اري���ة على  امل���ك���ات���ب  ف���ي���ه���ا 
باحلانات  تعج  �صيقة  ج��ادة  ط��ول 
واملطاعم قبل اأن يدخل اإىل مبنى 
غيلدهال املهيب الذي يعود بناوؤه 
اإىل ع���دة م��ئ��ات م��ن ال�����ص��ن��ن ول 
اأ�صداء �صرخات  ت��رتدد فيه  ت��زال 
املوؤيد  ال�صتفتاء  ع�صية  اخل���وف 
ع���ن اخل�صية  ت��ع��ب��رياً  ل��ربي��ك�����ص��ت 
على  القت�صادية  النعكا�صات  من 

ال�صركات الربيطانية.
وي����ق����ول ه�����اي�����وارد رئ���ي�������ص جلنة 
�صيتي  لندن  امل��دين يف  التخطيط 

بالقلق  “�صعرنا  ب��ر���ص  ل��ف��ران�����ص 
بل  ل  ع�صرات  خ�صارة  م��ن  حينها 
مئات الآلف من الوظائف. ولكن 
�صنخ�صر  ون��ح��ن  ي��ح��دث  مل  ه���ذا 
يف  الأكر”  ع��ل��ى  اآلف  ب�����ص��ع��ة 

العا�صمة كلها.
يغادرون  الذين  املوظفون  وميثل 
لندن �صيتي اأو حي الأعمال الآخر 
وغريها  اأوروب���ا  اإىل  وارف  كناري 
ن�صبة قليلة مقارنة مع 800 األف 
موظف يف قطاع املال اللندين من 
واإدارة  ت��اأم��ن  و���ص��رك��ات  م�صارف 
وخدمات  ا���ص��ت��ث��م��اري��ة  حم���اف���ظ 

قانونية وا�صت�صارية.
نيويورك  م����ع  ل���ن���دن  ت������زال  ول 
اأه��������م ع���ا����ص���م���ت���ن م���ال���ي���ت���ن يف 
“زد ين”  موؤ�ص�صة  وتفيد  العامل. 
املدينتن  هاتن  اأن  ال�صت�صارية 
كونغ  هونغ  على  بكثري  تتقدمان 
وطوكيو.  و�صنغهاي  و�صنغافورة 
مبت�صماً،  ه�������اي�������وارد  وي������ق������ول 
التحدي  ي��اأت��ي  ل  ل��ن��ا،  “بالن�صبة 
م���ن امل���راك���ز الأوروب����ي����ة الأخ����رى 

واأمنا من نيويورك و�صنغافورة«.
غيوم مديرة  �صيلي  م��اري  وتقول 
ل  “باري  الباري�صي  الأعمال  حي 
اإن العوا�صم الأوروبية  ديفان�ص” 
جلذب  عامن  منذ  تتناف�ص  التي 
امل���ر����ص���ح���ن مل����غ����ادرة ل���ن���دن تقف 
اأن  تعرف  وهي  منها  م�صافة  على 
ملركز  ال��ك��ث��ي��ف  الن��ت��ق��ال  “فكرة 
اآخر  الأعمال من لندن اإىل مكان 

على القارة لن يحدث«.

اأنه  نتوقع  نحن  ثروتهم.  جممل 
خارج الحتاد الأوروبي، �صتتعامل 
مع  الربيطانية  ال�صرائب  هيئة 
ال�����ص��ي��وف الأث����ري����اء مب��زي��د من 

الحرتام«.
“�صيكون  ال�������ص���ح���ايف،  وي�����ص��ي��ف 
ال�صرق  اأث��ري��اء  اأق��ل على  ال�صغط 
ال�صينين  اأو  ال��رو���ص  اأو  الأدن����ى 
ال��ع��ق��ارات يف  ا�صتثمروا يف  ال��ذي��ن 
ب�����ص��اأن م�صدر  ل��ل��ت�����ص��ري��ح  ل��ن��دن 
اأم���وال���ه���م مم���ا ه���ي ع��ل��ي��ه احل���ال 
ال����ي����وم«. واأي�����د ال��ك��ث��ري م���ن كبار 
اأثرياء بريطانيا بريك�صت كو�صيلة 

لتجنب و�صاية بروك�صل.
�صتيفن  ه���������وؤلء  اأح��������د  وي�����ق�����ول 
لن�صداون لفران�ص بر�ص “�صيكون 
�صيجرب اجلميع  اأثر جيد.  لذلك 
على فعل ما جنيد فعله يف لندن 
موؤ�ص�ص  ولن�������ص���داون  �صيتي”. 
يف  مدرجة  عمالقة  مالية  �صركة 

بور�صة لندن.
وع���دا ع��ن امل��ه��ارات ال��ت��ي توفرها 
اململكة  يف  امل���ال���ي���ة  ال����رئ����ة  ه�����ذه 
للغة  العاملي  وال�صتخدام  املتحدة 
الإنكليزية، فاإن لندن لديها خربة 
والنهو�ص  الأزم�����ات  م��واج��ه��ة  يف 
بعد احلرائق والثورات واحلروب.

وي��ق��ول ك��ري�����ص��ت��وف��ر ه���اي���وارد اإن 
تاريخها  يف  “�صهدت  امل���دي���ن���ة 
الكثري من التقلبات التي خرجت 
ع��ل��ى ال������دوام م��ن��ه��ا لأن���ه���ا تعرف 
الظروف وتعالج  تتكيف مع  كيف 

امل�صكالت من منظور اإيجابي«.

بغداد، وبالتايل، فاإن م�صعود بارزاين 
�صيطلب وزارات كاخلارجية واملالية، 

اأو من�صب نائب رئي�ص الوزراء«.
“خ�صر  احل���زب  اأن  ب��ك��وان  وي�صيف 
�صبتمرب  اأي��ل��ول  يف  ال�صتفتاء  ره��ان 
الن����ت����خ����اب����ات  ول�����ك�����ن   ،2017
الت�صريعية يف اأيار مايو 2018 كان 
مرحلة كبرية له، اإذا لقى توددا من 
القوتن  الأمريكين والإيرانين”، 
ال�صاحة  على  النافذتن  الكبريتن 

ال�صيا�صية العراقية.
ب���غ���داد، مي��ك��ن للحزب  ب��ع��ي��دا ع���ن 
ال��ك��رد���ص��ت��اين الآن  ال��دمي��وق��راط��ي 
الذين  اأولئك  مع  ح�صاباته  ت�صفية 
كانوا يف مع�صكر احلكومة الحتادية 
عندما اتخذت اإجراءات قا�صية �صد 

الإقليم ردا على ال�صتفتاء.
اإقليم  �صكان  غالبية  ت�صويت  فبعد 
العام  ع��ل��ى ال���ص��ت��ق��الل  ك��رد���ص��ت��ان 
العملية  ب���غ���داد  اع���ت���ربت  امل���ا����ص���ي، 
اجتهت  الأث��ر،  وعلى  قانونية.  غري 
ل�صتعادة  �صمال  العراقية  املدرعات 
ل  اأرب��ي��ل  م��ع  عليها  متنازع  مناطق 
وذلك،  بالنفط،  الغنية  تلك  �صيما 
�صمني  باتفاق  التحليالت،  بح�صب 

مع الحتاد الوطني الكرد�صتاين.
وان�صحبت قوات الب�صمركة من دون 
قتال اأمام تقدم القوات العراقية يف 
نهاية ت�صرين الأول/اأكتوبر املا�صي، 

•• ال�شليمانية-اأ.ف.ب:

ا�صتفتاء  ف�������ص���ل  ع���ل���ى  ع������ام  ب���ع���د 
زعيمه  اأج��������راه  ال����ص���ت���ق���الل  ع���ل���ى 
م�����ص��ع��ود ب��������ارزاين، ف���ر����ص احل���زب 
نف�صه  الكرد�صتاين  الدميوقراطي 
ب���ال منازع  ال��ع��ل��ي��ا  ال���ي���د  ك�����ص��اح��ب 
ال���ع���راق، م���ع حتقيق  يف ك��رد���ص��ت��ان 
ال�صيا�صية  ال�����ص��اح��ة  ع��ل��ى  م��ك��ا���ص��ب 

الحتادية يف بغداد.
احل�����زب  اأن  م�����ن  ال�����رغ�����م  وع�����ل�����ى 
خ�صر  الكرد�صتاين  ال��دمي��وق��راط��ي 
رئا�صة  لن����ت����زاع  م��ع��رك��ت��ه  م����وؤخ����را 
التقليدي  غ��رمي��ه  م��ن  اجلمهورية 
الكرد�صتاين  الوطني  الحت��اد  حزب 
برهم �صالح  اأو���ص��ل مر�صحه  ال��ذي 
ميزان  ف���اإن  ال��ف��خ��ري،  املن�صب  اإىل 
احلقائب  اإىل  ال�����ص��ب��اق  يف  ال���ق���وى 
ال�����وزاري�����ة ي�����ص��ب ل�����ص��ال��ح احل���زب 

الدميوقراطي الكرد�صتاين.
احلكومة  ت��ب�����ص��ر  اأن  وي���ف���رت����ص 
ت�صرين  مطلع  يف  ال��ن��ور  ال��ع��راق��ي��ة 

الثاين/نوفمرب املقبل.
الت�صريعية  الن����ت����خ����اب����ات  وم����ن����ذ 
العراقية يف اأيار/مايو املا�صي، ي�صدد 
الكرد�صتاين  الدميوقراطي  احلزب 
العراق  الأك���رب يف  اأن���ه احل���زب  على 
ي��ع��د ح�����ص��ول��ه ع��ل��ى 25 ن��ائ��ب��ا يف 
اللوائح  اأن  م��ع��ت��ربا  ب���غ���داد،  ب��رمل��ان 

التي �صبقته متكنت من ذلك بف�صل 
�صيا�صية،  وحركات  اأح��زاب  حتالفات 
ب��ي��ن��م��ا ه����و ال���وح���ي���د ال������ذي خا�ص 

ال�صباق منفردا.
الدميوقراطي  احل������زب  وت�������ص���در 
النتخابات  ن��ت��ائ��ج  ال���ك���رد����ص���ت���اين 
ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة ل��الإق��ل��ي��م ال��ت��ي جرت 
النهائية  نتائجها  و���ص��درت  اأخ���ريا 
الأحد، حا�صدا 45 مقعدا من اأ�صل 
111 يف الربملان املحلي. وبالتايل، 
على  نف�صه  يقدم  اأن  اإمكانه  يف  ب��ان 
امل��م��ث��ل الأكرب  ب��ع��ي��د،  اإىل ح��د  اأن����ه، 
لأك�������راد ال����ع����راق. ون���ظ���ري���ا، ميكن 
الكرد�صتاين  الدميوقراطي  للحزب 
�صمان الغالبية يف الربملان من دون 
اأن ي�صطر اإىل التحالف مع اأي من 
مناف�صيه ال�صيا�صين، بل فقط ب�صم 
ال���ذي يبلغ عددهم  ن���واب الأق��ل��ي��ات 

11 نائبا، بح�صب ما ي�صري خرباء.
ان  ي��ف��رت���ص  الغالبية  عمليا،  ل��ك��ن 
املكون  ال�صيعة،  اأ�صا�صي  ب�صكل  ت�صم 

الأكرب يف البالد.
الدرا�صات  كلية  يف  الباحث  وي��ق��ول 
بباري�ص  ال�صيا�صية  العلوم  يف  العليا 
ع���ادل ب��ك��وان ل��وك��ال��ة ف��ران�����ص بر�ص 
الدميوقراطي  احل�����زب  اأن  “مبا 
�صاحب  الآن  ه����و  ال���ك���رد����ص���ت���اين 
ال�صيا�صة  الأكرب يف  ال�صيا�صي  الثقل 
ال���ك���ردي���ة، ف���ال مي��ك��ن اإق�������ص���اوؤه يف 

يف ما اعتربه برزاين “خيانة وطنية 
عظمى” من دون اأن ي�صمي الحتاد 
ح�صل  ال��ذي  الكرد�صتاين  الوطني 
21 مقعدا يف الربملان احلايل  على 

بدل من 18 �صابقا.
النتخابات  يف  الأك���رب  اخلا�صر  اأم��ا 
فهو  امل��رة،  ه��ذه  املحلية  الت�صريعية 
املعار�ص  )غ�����وران(  ال��ت��غ��ي��ري  ح���زب 
الأك�����رب ل��ل��ح��زب��ن ال��ت��اري��خ��ي��ن يف 
ن�صف  فقدانه  مع  كرد�صتان،  اإقليم 
مقعدا   12 على  وح�صوله  مقاعده 

فقط.
يف  التنفيذية  الهيئة  ع�صو  وي��ق��ول 
غوران روؤوف عثمان لوكالة فران�ص 
بر�ص اإن الو�صع القت�صادي ال�صيء 
الإقليم  يف  املوظفن  روات��ب  وقطع 
“اأدى اإىل ابتعاد النا�ص عن امل�صاركة 
والنتخابات،  ال�صيا�صية  احل��ي��اة  يف 
اإميانا منهم باأن الو�صع لن يتغري«.

غوران  �صقوط  اأن  مراقبون  وي��رى 
ه���و ث���م���رة ان��ق�����ص��ام امل���ع���ار����ص���ة اإىل 
ن�صف  خ�صارته  فمع  ع���دة.  جبهات 
“اجليل  ح�����راك  ح�����ص��ل  م���ق���اع���ده، 
اجلديد” الذي تاأ�ص�ص موؤخرا على 

ثمانية مقاعد.
رغم ذلك، اأعلن هذا الأخري رف�صه 
نتائج النتخابات، داعيا اإىل ت�صكيل 
مقاطعة  اأو  م����وح����دة  م���ع���ار����ص���ة 
وي�صري  ال������ربمل������ان.  يف  امل���������ص����ارك����ة 

وا�صع  ات��ف��اق  “لدينا  و�صت�صيف 
العالقات  واإط����ار  الهيكلية  ح��ول 
حول  كبري  ت��ق��دم  م��ع  امل�صتقبلية 
والنقل  الأم���������ن  م���ث���ل  م�������ص���ائ���ل 

واخلدمات«.
التقدم  ال����وزراء  رئي�صة  و���ص��ت��ربز 
املباحثات  يف  حت��ق��ي��ق��ه  مت  ال����ذي 
ا����ص���ت���غ���رق���ت ع����ام����ا، حيث  ال����ت����ي 
اإىل التو�صل لتفاقات يف  �صت�صري 
عدة ق�صايا من بينها مع اإ�صبانيا 
ب��خ�����ص��و���ص و����ص���ع ج��ب��ل ط����ارق، 
القواعد  ب��خ�����ص��و���ص  وق����رب�����ص 
الربيطانية املوجودة على اأرا�صي 

اجلزيرة املتو�صطية.
�صت�صعى  اي���رل���ن���دا،  وب��خ�����ص��و���ص 
���ه���ا لن  ل��ط��م��اأن��ة ن����واب ح��زب��ه��ا اأننّ
احلالية  ل��ل��م��ق��رتح��ات  ت��خ�����ص��ع 

املقدمة من الحتاد الوروبي.

ت�صرين  و18   17 يف  الأوروب���ي���ة 
الأول اأكتوبر يف بروك�صل.

ال�صتفتاء  م���ن���ذ  م�����اي  وحت�������اول 
على خروج بريطانيا من الحتاد 
الأوروبي يف 2016 التوفيق بن 
امل�صكك  املحافظ  حزبها  مطالب 
ووقائع  الأوروب�����ي�����ة  ال����وح����دة  يف 

املفاو�صات مع بروك�صل.
الفرتة  م��اي متديد  وقوبل ط��رح 
النتقالية ملعاجلة م�صاألة احلدود 
الي����رل����ن����دي����ة ب��غ�����ص��ب ع�������ارم يف 
اع�صاء  م��ن  خ�صو�صا  بريطانيا 
بريك�صت  ع���ن  امل��داف��ع��ن  ح��زب��ه��ا 
بالدهم  بقاء  من  يخ�صون  الذين 
مرتبطة ل�صنن بالحتاد الأوروبي 

بعد الطالق الر�صمي.
و���ص��ت��ق��ول م����اي يف ك��ل��م��ت��ه��ا اأم����ام 
تقدم  ح�������ول  ال����ع����م����وم  جم���ل�������ص 

هذا وتتجه رئي�صة وزراء بريطانيا 
اتفاق  اأن  ل��ل��ت��اأك��ي��د  م���اي  ت���ريي���زا 
اخلروج من الحتاد جاهز بن�صبة 
اإىل  الإ�������ص������ارة  م����ع   ،”95%“
ال����ذي عر�صه  م��ع��ار���ص��ت��ه��ا احل���ل 
الحت��اد الأوروب���ي مل�صكلة احلدود 

الإيرلندية بعد بريك�صت.
بن  بريك�صت  مفاو�صات  وتتعر 
ول���ن���دن ح����ول م�صري  ب��روك�����ص��ل 
اإيرلندا  م��ق��اط��ع��ة  ب���ن  احل�����دود 
اإيرلندا  وج��م��ه��وري��ة  ال�����ص��م��ال��ي��ة 
الع�صو يف الحت��اد الأوروب���ي بعد 
بريطانيا  امل��ح��دد خل���روج  امل��وع��د 
2019، علما  اآذار مار�ص   29 يف 
تفادي  يف  ي��رغ��ب��ان  ال��ط��رف��ن  اأن 
وجهات  لكن  فعلية  ح��دود  اإق��ام��ة 
نظرهما متباينة حول احلل ومل 
القمة  الت��ف��اق خ��الل  يتمكنا من 

اجلديد”  “اجليل  يف  ال����ق����ي����ادي 
املهزلة  “هذه  اأن  اإىل  �صعيد  اآرام 
حكم  حتت  عاما   27 منذ  م�صتمرة 
احلزبن الرئي�صين، ب�صبب التزوير 

والتالعب باأ�صوات املواطنن«.
النق�صام.  خطر  البع�ص  ويخ�صى 
“حرب  الإق���ل���ي���م  ���ص��ه��د  اأن  و���ص��ب��ق 
 1994 ال���ع���ام���ن  ب����ن  الإخوة” 
ن�صوء  ع��ن  اأ���ص��ف��رت  ال��ت��ي  و2006 
اإدارتي حكم، احلزب الدميوقراطي 
ال��ك��رد���ص��ت��اين يف اأرب���ي���ل، والحت����اد 
ال�������وط�������ن�������ي ال�������ك�������رد��������ص�������ت�������اين يف 

ال�صليمانية.
وب���ع���د م�����رور اأك�����ر م���ن ع��ق��د على 
اإدارت�����ن،  ن�����ص��اه��د  “قد  امل�����ص��احل��ة، 
ال�صيا�صي  املحلل  بح�صب  جمددا”، 

العراقي واثق الها�صمي.
الوقت  يف  ي��ل��ف��ت  ال��ه��ا���ص��م��ي  ل���ك���ن 
نف�صه اإىل اأن “الأمور لن ت�صل اإىل 
مرحلة احلرب يف ظل وجود �صغوط 
الإقليمية  ال�����دول  م���ن  خارجية” 
التي ل ينا�صبها ن�صوء حرب جديدة 

يف املنطقة على حدودها.

مقتطفات  وف�������ق  امل����ف����او�����ص����ات 
قلت  “مثلما  م��ك��ت��ب��ه��ا  ن�����ص��ره��ا 
قبول  ميكننا  ل  املا�صي،  الأ�صبوع 
)باك�صتوب(  الأم��ان  �صبكة  اقرتاح 
الحت����اد  اق���رتح���ه  ال�����������ذي  الأول 

الأوروبي«.
اأن  الربيطانية  ال�صحافة  وتفيد 
نواب الأغلبية املحافظة ي�صتعدون 
ل��ت��ح��دي ق��ي��ادة م���اي ن��ظ��راً لعدم 
حول  ا�صرتاتيجيتها  عن  ر�صاهم 

التفاو�ص على اتفاق بريك�صت.
امل����خ����اوف،  ل��ت��ه��دئ��ة  م�����ص��ع��ى  ويف 
جمل�ص  يف  خ��ط��اب��ا  م���اي  �صتلقي 
اأن  ف��ي��ه  �صتعلن  الث��ن��ن  ال��ع��م��وم 

اتفاق بريك�صت جاهز تقريبا.
و�صتوؤكد ماي اأنه يف ما عدا م�صاألة 
اي����رل����ن����دا، ف������اإن ات����ف����اق اخل�����روج 
 ،”95%“ ب��ن�����ص��ب��ة  ج���اه���زاً  ب����ات 

زعيم يف كرد�صتان ومفاو�ض مع بغداد 

بارزاين يعود رابحا بعد معركة خا�شرة

الربازيليات لن ي�شكلن عقبة اأمام فوز بول�شونارو  

الأوروب��������ي وا�ص������������تقرارنا ال�صرتاتيجي«.
واأع���ل���ن ت��رام��ب ن��ه��اي��ة ال���ص��ب��وع ال��ف��ائ��ت ان بالده 
ال��ت��ي وق��ع��ت مع  امل���ذك���ورة  امل��ع��اه��دة  �صتن�صحب م��ن 

رو�صيا العام 1987، متهما مو�صكو بانتهاكها.
الن�صحاب  ان  الث��ن�����������������ن  الكرمل�����ن  واعتب��������ر 
اكر  ال���ع���امل  “�صيجعل  امل���ع���اه���دة  م���ن  الم���ريك���ي 

خطرا«.
ويلتقي م�صت�صار البيت البي�ص لالمن القومي جون 
بولتون الثنن يف مو�صكو وزير اخلارجية الرو�صي 
تو�صيحات  ب��اإحل��اح  ينتظر  ال��ذي  لف���روف  �صريغي 

منه يف هذا ال�صاأن.

•• باري�س-اأ.ف.ب:

���ص��دد ال��رئ��ي�����ص ال��ف��رن�����ص��ي اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون على 
املدى  املتو�صطة  النووية  ال�صلحة  معاهدة  اأهمية 
ات�صال هاتفي  الباردة يف  التي وقعت خالل احل��رب 
م���ع ن���ظ���ريه الأم����ريك����ي دون���ال���د ت���رام���ب، وف����ق ما 
اأنه  ترامب  اإع��الن  بعد  وذل��ك  الثنن،  اأعلن مكتبه 

�صين�صحب من املعاهدة.
واأورد مكتب ماك���������رون اأنه خ��������الل الت�ص������ال الذي 
اأهمي��������ة  على  الرئي�ص  “�ص�������دد  الح��������د  ج�������������رى 
الأمن  اىل  بالن�ص�������بة  وخ�صو�ص�����ا  املعاه��������دة،  ه��ذه 

 •• الريا�س -وام:
اأع�����رب خ����ادم احل���رم���ن ال�����ص��ري��ف��ن امل��ل��ك ���ص��ل��م��ان بن 
لأ�صرة  تعازيه وموا�صاته  بالغ  �صعود عن  اآل  عبدالعزيز 

وذوي الفقيد جمال خا�صقجي “رحمه اهلل«.
وذكرت وكالة الأنباء ال�صعودية “وا�ص” .. اأنه جاء ذلك 
ال�صريفن  اأج��راه خادم احلرمن  ات�صال هاتفي  خالل 
ال���ذي ع��رب عن  ���ص��الح ج��م��ال خا�صقجي  الفقيد  ب��اب��ن 
عظيم �صكره خلادم احلرمن ال�صريفن على موا�صاته 

لهم يف الفقيد.
ك��م��ا اأج����رى ���ص��اح��ب ال�صمو امل��ل��ك��ي الأم����ري حم��م��د بن 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �صلمان 
ب�صالح  هاتفيا  ات�صال  ال�صعودي  الدفاع  وزي��ر  ال��وزراء 
جمال خا�صقجي عرب فيه �صموه عن عزائه وموا�صاته له 
اأ�صرته يف وفاة الفقيد جمال خا�صقجي رحمه  وجلميع 

اهلل.
ويل  ل�صمو  �صكره  جزيل  عن  خا�صقجي  �صالح  واأع���رب 

العهد على تعزيته وموا�صاته لهم يف الفقيد.

خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهدهماكرون يدافع عن معاهدة الأ�شلحة 
 يعزيان بوفاة جمال خا�شقجي
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العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/4419

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/10/29 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده باوان بانيا جيواندا�ض �صاندومال بانيا او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                            الو�صف                                      �صعر التقييم  

                                         اأثاث �صقه                                        2،700 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  اأكتوبر 2018 العدد 12460

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  اأكتوبر 2018 العدد 12460

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  اأكتوبر 2018 العدد 12460

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  اأكتوبر 2018 العدد 12460
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الفجر الريا�ضي

•• جاكرتا – الفجر:

لل�صباب  الوطني  منتخبنا  ا�صتاأنف 
تدريباته   ) ����ص���ن���ة   19 حت����ت   (
غد  اإندوني�صيا  ملواجهة  ا�صتعداداً 
املجموعات  دور  خ��ت��ام  يف  الأرب���ع���اء 
الفوز  بعد  عالية  معنويات  و���ص��ط 
اجلولة  يف  حققه  ال���ذي  العري�ص 
اآ�صيا  ك��اأ���ص  مناف�صات  م��ن  الثانية 
ل��ل�����ص��ب��اب ب��ث��م��ان��ي��ة اأه�����داف لهدف 
على ح�صاب منتخب ال�صن تايبيه 
“الأبي�ص  خاللها  من  ع��زز  والتي 
للمجموعة  ����ص���دارت���ه  ال�صاب” 
�صوطاً  ال��ك��ام��ل��ة ق��اط��ع��اً  ب��ال��ع��الم��ة 
املجموعات  دور  ع��ب��ور  نحو  ك��ب��رياً 
ل��ل��دور ربع  ال��ت��اأه��ل  وح��ج��ز بطاقة 

النهائي من البطولة.
باتيللي  ليدوفيك  الفرن�صي  واأك��د 
لل�صباب   الوطني  منتخبنا  م���درب 
خ����الل امل����وؤمت����ر ال�����ص��ح��ف��ي ال���ذي 
 “ ال�صاب  “ الأبي�ص  مباراة  اأعقب 

تايبيه  ال�صن  منتخب  نظريه  مع 
اأهداف  اأن الفوز العري�ص بثمانية 
لالعبن  ك����ب����رياً  داف�����ع�����اً  ي���ع���ط���ي 

امل�����ب�����اراة  الأف�����������ص�����ل يف  ل����ت����ق����دمي 
اإندوني�صيا  منتخب  اأم���ام  املرتقبة 
بدعم  والذي يحظى  )امل�صت�صيف( 

مبارياته  خ��الل  كبري  ج��م��اه��ريي 
املباراة  اأن  اإىل  واأ�صار  البطولة.  يف 
���ص��ه��دت ���ص��ي��ط��رة ت���ام���ة م���ن ِقبل 

الذين  ال�صاب”  “الأبي�ص  لع��ب��و 
جنحوا يف ترجمة التعليمات داخل 
امل�صتطيل الأخ�صر و�صجلوا ثمانية 

اأهداف اإىل جانب خلق العديد من 
اأن يف  كفيلة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ف��ر���ص 
الأه����داف وه���ذا ما  زي���ادة ح�صيلة 

يعك�ص اجلدية الكبرية التي تعامل 
املباراة  الالعبون مع جمريات  بها 
وبهذا  التقدم  بعد  الرتاخي  وع��دم 

الفارق يف النتيجة، مو�صحاً اأنه من 
الفوز  وبجانب  منتخبنا  اأن  اجليد 
املباراة  اإن��ه��اء  م��ن  متكن  العري�ص 
على  احل�صول  اأو  اإ�صابات  اأي  دون 
بطاقات �صفراء  وهذا كان الهدف 
من التبديالت التي اأُجريت خالل 
ال�������ص���وط ال���ث���اين ب���احل���ف���اظ على 
الفر�صة  ال��ب��دلء  ومنح  الالعبن 

للم�صاركة يف املباراة.
الآن  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  باتيللي  وي���رى 
ال�صاب”  ل�”الأبي�ص  بداأت بالن�صبة 
الآ�صيوي  امل�صوار  يف  مي�صي  ال��ذي 
كاأ�ص  ب��ل��وغ  يف  املتمثل  ه��دف��ه  ن��ح��و 
 2019 – بولندا  لل�صباب  العامل 
اأهميتها  مباراة  كل  باإعطاء  بثبات 
نقاطها  ح�������ص���د  ن���ح���و  وال�������ص���ع���ي 
املقبلة  امل���ب���اراة  خ��ا���ص��ة يف  ك��ام��ل��ة، 
بنتيجة  التي يتطلع منها اخل��روج 
وحجز  ال�����ص��دارة  لتاأكيد  اإيجابية 
النهائي  ربع  للدور  التاأهل  بطاقة 

من ال�صتحقاق الآ�صيوي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ل�صت�صافة  ال����ع����ن  م���دي���ن���ة  ت�����ص��ت��ع��د 
دولة   45 نحو  من  اجلوجيت�صو  اأبطال 
العن  ب��ط��ول��ة  ب�����ص��اط  ع��ل��ى  ليتناف�صوا 
ال��دول��ي��ة مل��ح��رتيف اجل��وج��ي��ت�����ص��و، التي 
يومي  اخلام�صة  ن�صختها  يف  �صتنطلق 
نادي  م��ن  اجل���اري  اأك��ت��وب��ر  و27   26

العن الريا�صي الثقايف. 
من  الأول  ال���ي���وم  ت��خ�����ص��ي�����ص  و���ص��ي��ت��م 
بدلة”  “بدون  مل��ن��اف�����ص��ات  ال���ب���ط���ول���ة 
لالعبن امل�صاركن، حيث �صتبداأ النزالت 
يف متام ال�صاعة الثانية من بعد الظهر، 
الثاين  ال���ي���وم  ت��خ�����ص��ي�����ص  مت  ح���ن  يف 
لالعبن والالعبات ملناف�صات “البدلة” 
اب����ت����داًء م���ن ال�����ص��اع��ة 11 ���ص��ب��اح��اً، يف 
النجاح  م�����ص��ت��وى  ي���وؤك���د  دويل  م�����ص��ه��د 
الذي حققته البطولة على مدار ن�صخها 
الريا�صة  اأب��ط��ال  با�صتقطاب  ال�صابقة 
فوق 17 عاماً من كافة اجلن�صيات ومن 
للمناف�صة حتت  الأحزمة  فئات  خمتلف 
الدولين.  احل��ك��ام  م��ن  نخبة  اإ����ص���راف 
للبطولة  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  ب���اب  اإغ�����الق  ومت 
�صهدت  اجل���اري، حيث  اأكتوبر   20 ي��وم 
امل�صاركة  على  وم��ت��زاي��داً  وا���ص��ع��اً  اإق��ب��اًل 
من خمتلف فئات الالعبن والالعبات 
م���ن ج��م��ي��ع ال���ف���ئ���ات. ك��م��ا ت��ت��م��ت��ع هذه 
ال��ب��ط��ول��ة ب��اأه��م��ي��ة خ��ا���ص��ة ك��ون��ه��ا توفر 
الحتكاك  ف��ر���ص��ة  امل�����ص��ارك��ن  جل��م��ي��ع 
املبا�صر مع حمرتفن عاملين يف ريا�صة 
اجلوجيت�صو يتوافدون من خارج الدولة 
تعزيز  يف  بالتايل  �صي�صهمون  وال��ذي��ن   ،
اإم���ك���ان���ات اأب���ن���اء ال���دول���ة وب��ن��ات��ه��ا، عرب 
اخ��ت��ب��اره��م لأ���ص��ال��ي��ب وم��ه��ارات جديدة 
�صتمكنهم من اكت�صاب اخلربة، وتطوير 

قدراتهم يف طريقهم نحو العاملية.
الفعاليات  اأب�����رز  م���ن  ال��ب��ط��ول��ة  وت��ع��د 
املو�صم  اأج��ن��دة  �صمن  املعتمدة  املحلية 
 -  2018 ل���ل���ج���وج���ي���ت�������ص���و  اجل����������اري 
اأ�صا�صي  وم�صاهم  عامل  وهي   ،2019
و�صقل  م��ن��ت��خ��ب��ات��ن��ا  يف جت��ه��ي��ز لع��ب��ي 
مواهبهم ورفدهم بفر�صة للتمرن على 

لال�صتعداد  الالزمة  والتقنيات  املهارات 
للم�صاركة يف خمتلف البطولت الدولية 

املقبلة، �صواء قارية اأو عاملية.
الظاهري  م��ن�����ص��ور  ق����ال  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
الإم������ارات  احت����اد  اإدارة  جم��ل�����ص  ع�����ص��و 
هذه  بتنظيم  “نفخر   : للجوجيت�صو 
اخلام�صة  ن�صختها  يف  الدولية  البطولة 
لنجوم  وا���ص��ت��ق��ط��اب��ه��ا  ال����ت����وايل  ع���ل���ى 
يتناف�صون  دول�����ة   45 م���ن  اأك�����ر  م���ن 
والظفر  التتويج  من�صة  اإىل  للو�صول 
تعزيز  يف  �صت�صهم  خ��ط��وة  يف  ب��ال��ذه��ب، 
اإم����ك����ان����ات ����ص���ب���اب و����ص���اب���ات الإم��������ارات 
اأدائهم  ت��ط��ور  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  وت�����ص��ل��ي��ط 
املذهل بطولة تلو الأخ��رى. كما نتطلع 
حمرتفو  �صيقدمه  م��ا  مل�����ص��اه��دة  ق��دم��اً 
من  العن  ببطولة  امل�صاركون  الريا�صة 
���ص��اح��ة الخ��ت��ب��ار العملي،  ق����درات ع��ل��ى 
من  امل�صاركن  ولالأبطال  لهم  متمنن 
ك��اف��ة اأن��ح��اء ال��ع��امل ال��ت��وف��ي��ق، وتقدمي 
م�صتوى مناف�صة ميثل روح وقيم ريا�صة 

اجلوجيت�صو«.

العن  بطولة  “اإن   : الظاهري  واأ�صاف 
ال���دول���ي���ة مل���ح���رتيف اجل��وج��ي��ت�����ص��و هي 
ال�صنوية  ال��رزن��ام��ة  يف  مم��ي��زة  ع��الم��ة 
وي�صرنا  للجوجيت�صو،  الإم���ارات  لحت��اد 
الكبري على  الإق��ب��ال اجلماهريي  روؤي��ة 
املحلية،  اجلوجيت�صو  ب��ط��ولت  ح�صور 
�صهدنا  كما  ال��ع��ن  مدينة  يف  �صيما  ول 
الأ�صبوع املا�صي ويف الن�صخ ال�صابقة من 
النت�صار  ي��وؤك��د  ال���ذي  الأم���ر  البطولة، 
وات�صاع  اجلوجيت�صو  ل��ري��ا���ص��ة  ال��ك��ب��ري 

دائ������رة اله���ت���م���ام ب��ه��ا ع���ام���اً ب��ع��د ع���ام، 
العائالت،  اأو  الالعبن  م��ن  ك��ان  ���ص��واء 
فنحن نعترب ذلك ثمرة جلهود الحتاد 
املتميزة  اللعبة  امل�صتمرة لالرتقاء بهذه 
كبرية  جماهريية  بقاعدة  حظيت  التي 

يف الدولة«.

على  تاأكيد  البطولة  خويطر: 
التزامنا جتاه الحتاد

�صعيد  خ���وي���ط���ر  ق������ال  ج����ان����ب����ه،  وم������ن 

نادي  اإدارة  جم��ل�����ص  ع�����ص��و  ال��ظ��اه��ري، 
“نت�صرف  الريا�صية:  ل��الأل��ع��اب  ال��ع��ن 
ن����ادي العن  ال��ب��ط��ول��ة يف  ب��ا���ص��ت�����ص��اف��ة 
التزامنا  ون��وؤك��د  اخلام�صة،  ن�صختها  يف 
بالتعاون مع احتاد الإمارات للجوجيت�صو 

لتنظيم حدث يليق بهذه البطولة«.
واأ�صاد خويطر بحما�ص حمرتيف الدولة 
والالعبات  الالعبن  مواجهة  يف  للنّعب 
م�صرياً  البطولة،  مبناف�صات  امل�صاركن 
باملوا�صلة  اإل  يكتمل  ل  النجاح  اأن  اإىل 

واملثابرة واحلفاظ على الإجنازات، وهو 
تعزيز مكانتهم  اإىل  بالنتيجة  ي��وؤدي  ما 
وجمع  العاملي،  الت�صنيف  م�صتوى  على 
املزيد من النقاط لريفعوا من مكانتهم 
�صمن الت�صنيف العاملي لحتاد الإمارات 
ب��ال��ل��ق��ب �صمن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و وال���ف���وز 
فئتهم يف ختام املو�صم الريا�صي 2018 
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ال��������رع��������اة وال�����������ص�����رك�����اء 

ال�صرتاتيجيني
وحت�����ظ�����ى ب����ط����ول����ة ال�����ع�����ن ال����دول����ي����ة 
�صركة  من  بدعم   2018 للجوجيت�صو 
ال�صريك  وه������ي  ل�����الإع�����الم  اأب����وظ����ب����ي 
الريا�صية  وب��امل��ز  ال��ر���ص��م��ي،  الإع��الم��ي 
و�صركة  ال�صرتاتيجي،  ال�صريك  وه��ي 
اأ�صاليب  ال��ع��ق��اري��ة وه���ي م��ط��ور  اإع��م��ار 
اإىل ج��ان��ب برميري  ال��ع�����ص��ري��ة،  احل��ي��اة 
ال�صيارات  �صريكا  روڤر  ولن���د  م��وت��ورز 
احل�صرين، وقنوات اأبوظبي الريا�صية 
الر�صمية  ال���ري���ا����ص���ي���ة  ال���ق���ن���اة  وه�����ي 
وم�������ص���رف اأب���وظ���ب���ي الإ����ص���الم���ي وهو 
ال�صريك املا�صي، و�صركة برتول اأبوظبي 
الوطنية وهي �صريك الطاقة، وال�صريك 
الداخلية،  ب������وزارة  امل��ت��م��ث��ل  احل��ك��وم��ي 
ال�صحية  ل��ل��خ��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي  و���ص��رك��ة 
“�صحة” وهي �صركة الرعاية ال�صحية، 
اإىل جانب ال�صركاء الذهبين واملتمثلن 
الإ�صالمية  واآف����اق  ل��ل��ط��اق��ة،  ب��دول��ف��ن 
وكافالو،  لل�صيارات،  وامل�صعود  للتمويل، 
لالأنظمة  ال�صتثمارية  اأبوظبي  و�صركة 

لالأملنيوم  العاملية  والإم�����ارات  ال��ذات��ي��ة، 
ودائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة، ه���ذا اإىل 
واملتمثلن  ال��داع��م��ن  ال�����ص��رك��اء  ج��ان��ب 
مب��ج��ل�����ص اأب���وظ���ب���ي ال��ري��ا���ص��ي ودائ�����رة 
الف�صي  وال�����ص��ري��ك  وامل��ع��رف��ة،  التعليم 
املتحدة وجريدة  ال�صقر  وهو جمموعة 
الحتاد وهي اجلريدة العربية الر�صمية 
ال�صعدي  ي���ع���ق���وب  اأك������د  ج���ان���ب���ه  وم�����ن 
اأن  ال��ري��ا���ص��ي��ة،  اأب��وظ��ب��ي  ق��ن��وات  رئي�ص 
تغطية فعاليات البطولت املحلية التي 
للجوجيت�صو  الإم�����ارات  احت���اد  ينظمها 
الريا�صة  ه���ذه  ن�صر  يف  مهمتها  ت��دع��م 
قاعدة  وت��و���ص��ي��ع  ال��دول��ة  م�صتوى  ع��ل��ى 
قدراتها  وتعزيز  ومتابعيها  ممار�صيها 
ال�صوء  ت�صليط  جانب  اإىل  التناف�صية، 
ع��ل��ى امل���ه���ارات ال�����ص��اب��ة ال��ت��ي ب���ات اأبناء 
وبنات الإمارات يتمتعون بها يف طريقهم 

للمناف�صة على الألقاب العاملية. 
واأ�صار ال�صعدي اإىل اأن اأبوظبي الريا�صية 
وخرباتها  اإم��ك��ان��ات��ه��ا  ج��م��ي��ع  و���ص��ع��ت 
لتوفري  والإع��الم��ي��ة  والتقنية  الفنية 
الريا�صة  ه��ذه  ملتابعي  متكاملة  تغطية 
اأعلى  وفق  العربي  العامل  م�صتوى  على 
واملو�صوعية،  الح��رتاف��ي��ة  م�����ص��ت��وي��ات 
املحلية  للبطولت  مواكبتها  خالل  من 

ب�صكل خا�ص.

املناف�صات املحلية املقبلة
وي�صتعد احتاد الإمارات للجوجيت�صو 
من  الأوىل  للجولة  نوفمرب  �صهر  يف 
كاأ�ص نائب رئي�ص الدولة للجوجيت�صو 
يف  ال�صهيد  وبطولة  نوفمرب،   10 يف 
نف�صه،  ال�صهر  م��ن  و24  و23   22
ويف �صهر دي�صمرب �صوف تقام اجلولة 
الإم��������ارات  اأم  ب���ط���ول���ة  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة 
 14 يف  ال���������ص����ي����دات،  جل���وج���ي���ت�������ص���و 
دي�صمرب، ويف 15 دي�صمرب نحن على 
موعد مع اجلولة الثانية من بطولة 
الدولة،  رئي�ص  ال�صمو  �صاحب  كاأ�ص 
على اأن تقام يف 28 و 29 من ال�صهر 
ملحرتيف  ال��دول��ي��ة  دب��ي  بطولة  نف�صه 

اجلوجيت�صو .

»الأبي�ض ال�صاب« ي�صتاأنف تدريباته ا�صتعدادًا ملواجهة اإندوني�صيا

باتيللي: اجلدية قادتنا للفوز بالثمانية وهدفنا تاأكيد ال�شدارة

يوم املراأة للريا�شات املوحدة ي�شهد اإقبال كبريا من اأفراد املجتمع
�صهدت مدينة زايد الريا�صية تنظيم فعاليات “يوم املراأة للريا�صات 
وال�صيدات  الفتيات  من  املحلي  املجتمع  اأف��راد  مب�صاركة  املوحدة” 
البدنية  والأن�صطة  بالألعاب  حافل  يوم  يف  للم�صاركة  قدمن  الالتي 
بالتعاون بن  الريا�صية وذلك  باملراأة على اختالف قدراتها  احتفاًل 
الأوملبياد  وموؤ�ص�صة  الن�صائية  للريا�صة  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية 
اخلا�ص الإماراتي. و�صاركت 500 من الفتيات وال�صيدات من جميع 
الأعمار وامل�صتويات الريا�صية يف مناف�صات ودينّة مبختلف الريا�صات 
البوت�صي  اإىل  بالإ�صافة  الطاولة  القدم وتن�ص  ال�صلة وكرة  منها كرة 

واللياقة البدنية كل ذلك و�صط اأجواء احتفالية اإيجابية .
واعربت ال�صيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد اآل نهيان رئي�صة جمل�ص 
نادي  ورئي�صة  الن�صائية  للريا�صة  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  اإدارة 
ل�صمو  ال�صكر  خال�ص  عن  لل�صيدات  العن  ون��ادي  لل�صيدات  اأبوظبي 
رئي�صة  العام  الن�صائي  الحت��اد  رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة 

املجل�ص الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية 
جهودنا  نوا�صل  بينما  ال��الحم��دود  لدعمها  الإم����ارات«  »اأم  الأ�صرية 
الرامية اإىل ت�صليط ال�صوء على اأهمية الريا�صة كنمط حياة �صحي 

ومثايل اأياً ما كان العمر اأو القدرة البدنية.
الودية مع  املناف�صات  الفعالية متثنّل من�صة جمعت  ان هذه  وا�صافت 
الت�صامح والندماج والتعاون بن كافة فئات املجتمع والأهم  معاين 
اأ�صحاب  م��ن  وال�صيدات  بالفتيات  احتفالية  مبثابة  كانت  ذل��ك  م��ن 
الهمم ذوي القدرات اخلا�صة �صاكرة فريق موؤ�ص�صة الأوملبياد اخلا�ص 
الإماراتي على دعمه. وقالت ان يوم املراأة للريا�صات املوحدة هو واحد 
للريا�صة  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  تفخر  عديدة  فعاليات  من 
من  �صعياً  الإم����ارات  ب��دول��ة  الن�صائي  للمجتمع  بتنظيمها  الن�صائية 
العاملية  امل��راف��ق  وك��اف��ة  مثالية  ري��ا���ص��ي��ة  بيئة  ل��ت��وف��ري  الأك��ادمي��ي��ة 
امل�صتوى الالزمة لتحفيز املراأة يف املجتمع الإماراتي من كافة الأعمار 

الريا�صية على حتقيق طموحها. من جهتها قالت معايل  والقدرات 
�صما بنت �صهيل بن فار�ص املزروعي وزيرة دولة ل�صوؤون ال�صباب رئي�ص 
اليوم  ه��ذا  “يف  الإم��ارات��ي  الأومل��ب��ي��اد اخلا�ص  اأم��ن��اء موؤ�ص�صة  جمل�ص 
جتمع  التي  الن�صائية  املوحدة  بالريا�صات  نحتفي  اأكتوبر  �صهر  ويِف 
الريا�صيات  و  الذهنية  الإعاقة  ذوي  الهمم  اأ�صحاب  من  الريا�صيات 
الدولة  اإم�����ارات  ك��ل  م��ن  لنجتمع جميعاً  ال��ه��م��م  اأ���ص��ح��اب  غ��ري  م��ن 
ن فتيات دولة الإمارات العربية املتحدة من امل�صاركة الريا�صية  لنمكنّ
الأوملبياد  يف  �صراكتنا  وتعترب  لهن  الفنية  امل�صتويات  ورف��ع  الفعالة 
اخلا�ص الإماراتي مع اأكادميية ال�صيخة فاطمة بنت مبارك للريا�صة 
الن�صائية يف هذا اليوم ترجمًة ل�صرتاتيجيتنا والتوجيهات الكرمية 
الريا�صات  ب��دع��م  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  الإم����ارات  لأم 
اأ�صكال الدعم للفتيات الإماراتيات  الن�صائية يف الدولة وتقدمي كافة 

يف هذا القطاع الهام«.

الن�صخة اخلام�صة ت�صتقطب اأبطاًل من كافة اأنحاء العامل

حمرتفو اجلوجيت�شو يتناف�شون على ب�شاط »العني الدولية« اجلمعة املقبل 

جنوم من اأكرث من 45 دولة يف �صباق على ذهب البطولة  : •الظاهري 
الع���املي الت�صنيف  يف  الإمارات  حمرتيف  مكانة  تعزز  البطولة  •خويطر: 

•البطولة من�صة جلمع النقاط للت�صنيف العاملي والفوز بلقب املو�ص�م
تقام بنظام الأحزمة لفئات النا�صئني فوق 17 عامًا والكبار والأ�صاتذة •املناف�صات 

رو�شيا ت�شارك يف »كاأ�ض ومهرجان امللك �شلمان الدويل للمناطيد«
اأعلن منطاد الإمارات عن م�صاركة الكابنت طيار ماريا 
“كاأ�ص  يف  رو�صيا  يف  املناطيد  احت���اد  رئي�صة  اوب��اري��ن��ا 
الذي  للمناطيد”  ال���دويل  �صلمان  امل��ل��ك  وم��ه��رج��ان 
ودي�صمرب  نوفمرب  �صهري  خ��الل  ال��دول��ة  ت�صت�صيفه 
املقبلن �صمن التقدير الكبري لقيادة و�صعب الإمارات 
ل�صخ�ص خادم احلرمن ال�صريفن الذي اأطلق ا�صمه 
ومهرجان  كاأ�ص  لبطولة  ع�صرة  الثالثة  الن�صخة  على 

الإمارت الدويل للمناطيد .
واأكد الكابنت طيار عبدالعزيز نا�صر املن�صوري رئي�ص 
يف  الرو�صي  الفريق  م�صاركة  اأهمية  الإم���ارات  منطاد 

 “ للمناطيد  ال��دويل  �صلمان  امللك  ومهرجان  “كاأ�ص 
والتناف�ص  ال��ق��وة  م��ن  م��زي��دا  للبطولة  يعطي  ال���ذي 
وم�صاركته  الرو�صي  الفريق  وجود  و�صي�صكل  والعاملية 
اإ�صافة قيمة اإىل جمموعة املتناف�صن الكبار  الفاعلة 
اأوط��ان��ه��م وثقافتهم  اأع����الم  األ����وان  ال��ذي��ن ي��ر���ص��م��ون 

املتنوعة يف البطولة .
من جانبها اأعربت الطيارة ماريا اوبارينا - 42 عاما 
العاملية والرو�صية - عن  البطولت  الفائزة بعدد من 
البطولة  ه��ذه  يف  الأوىل  للمرة  مب�صاركتها  �صعادتها 
اأ�صبحت يف ظل  التي  الإم���ارات  اأر���ص  التي تقام على 

من  ال�صعوب  ب��ن  التوا�صل  ج�صر  احلكيمة  قيادتها 
خ���الل اح��ت�����ص��ان��ه��ا لأه����م ال��ب��ط��ولت وم��ن��ه��ا “كاأ�ص 
والتي   “ للمناطيد  ال���دويل  �صلمان  امللك  ومهرجان 
الدولية  وال��ف��رق  الطيارين  جميع  ويطمح  يحر�ص 

على امل�صاركة فيها ومنها الفرق الرو�صية .
واأ�صارت اإىل م�صاركة منطاد خادم احلرمن ال�صريفن 
دورته  يف  املفتوح  ال���دويل  رو�صيا  وك��اأ���ص  مهرجان  يف 
فيكيلوكي  م��دي��ن��ة  يف  انطلقت  ال��ت��ي  ع�����ص��رة  ال��ث��ال��ث��ة 
رو�صيا  م��دن  جميع  م��ن  م�صاركن  بجانب  الرو�صية 

ودول اأوروبية .
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انطلقت مناف�صات بطولة درع معايل القائد العام ل�صرطة 
و  الب�صرية  امل��وارد  التي ينظمها قطاع  و  للرماية  اأبوظبي 
املقبل  اخلمي�ص  حتى  الريا�صي  اأبوظبي  �صرطة  جمل�ص 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ورام���ي���ة  رام   300 مب�����ص��ارك��ة 
8 م�����ص��اب��ق��ات خم��ت��ل��ف��ة. ك���ان العميد  ال�����ص��رط��ي��ة وت�����ص��م��ل 
خليفة بطي ال�صام�صي نائب مدير قطاع املالية واخلدمات 

رئي�ص جمل�ص �صرطة اأبوظبي الريا�صي قد اأطلق ر�صا�صة 
البداية اإيذانا ببدء البطولة يف ميدان الرماية بالوثبة “ 
القيادة على رفع كفاءة منت�صبيها  واأك��د حر�ص   . احلفار« 
وتعزيز قدراتهم من خالل تنظيم بطولت ريا�صية ت�صهم 
و  وال�صحية.  البدنية  وال��ل��ي��اق��ة  التناف�ص  روح  تعزيز  يف 
اأ�صاد بجميع اجلهود التي مت ت�صخريها لالإعداد للبطولة 

امل�صاركن على اللتزام بالئحة البطولة  وتنظيمها وحث 
و�صدد على اأن من اأبرز مقومات جناحها الروح الريا�صية 
العالية بن املنت�صبن احلري�صن على تطوير مهاراتهم يف 
الرماية . وهناأ فريق قطاع املوارد الب�صرية بفوزه باملركز 
على  �صيدات  امل�صد�ص  و  رج���ال  البندقية  رم��اي��ة  يف  الأول 

م�صتوى الفرق يف اليوم الأول للبطولة .

افتتــاح بطــولــة درع القــائـــد العــام 
للرمــايــة ب�شرطـــة اأبوظبـــي

لال�صتثمار”  “مبادلة  اأع���ل���ن���ت 
)مبادلة(، �صركة ال�صتثمار العاملية، 
امل��م��ل��وك��ة حل��ك��وم��ة اأب���وظ���ب���ي، عن 
اكتمال ال�صتعدادات لإطالق الدورة 
ال�صنوية  ب��ط��ول��ت��ه��ا  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة 
لكرة  امل��ج��ت��م��ع��ي  م��ب��ادل��ة  “دوري 
بالتعاون  تنظمها  وال��ت��ي  القدم”، 
الريا�صي.  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����ص  م���ع 
اأبوظبي  بطولة  مباريات  وانطلقت 
تنطلق  اأن  ع��ل��ى  اأك��ت��وب��ر   21 ي���وم 
مباريات بطولة العن لحقا خالل 
ه���ذا ال�����ص��ه��ر، وت�����ص��ت��م��ر ح��ت��ى �صهر 
اأب���ري���ل م��ن ال��ع��ام امل��ق��ب��ل 2019. 
وق��د مت اإغ��الق ب��اب ت�صجيل الفرق 
ل���ل���م�������ص���ارك���ة يف ه���ذا  وال����الع����ب����ن 
ال�����دوري، ح��ي��ث و���ص��ل ع���دد الفرق 

امل�صجلة اإىل ما يقارب 60 فريقاً.  
ويج�صد تنظيم هذه البطولة التزام 
“مبادلة” بتنمية وخدمة املجتمع، 
من خالل اإطالق مبادرات جمتمعية 
اأفراد املجتمع على  تهدف لت�صجيع 
ممار�صة الريا�صة واتباع منط حياة 
�صحي، كما اأنه يوفر فر�صة لع�صاق 
كرة القدم مل�صاهدة لعبتهم املف�صلة. 
و�صريتدي لعبوا الفرق امل�صاركة يف 
عليها  قم�صاناً  ال��ع��ام  ه���ذا  ب��ط��ول��ة 
لالأوملبياد  ال��ع��امل��ي��ة  الأل���ع���اب  ���ص��ع��ار 

اخلا�ص اأبوظبي 2019. 
حميد  ق�����ال  امل���ن���ا����ص���ب���ة،  ه�����ذه  ويف 
الرئي�ص  ن��ائ��ب  ال�صمري،  اهلل  عبد 
الرئي�ص  ل��ل��م��ج��م��وع��ة،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الب�صرية  ل����ل����م����وارد  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 

�صركة  يف  امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة  وال���������ص����وؤون 
�صعداء  “نحن  لال�صتثمار:  مبادلة 
ب��ال��ن��ج��اح ال�����ذي حت��ق��ق��ه م���ب���ادرات 
هذا  ومنها  املجتمعية،  “مبادلة” 
الدوري، الذي ي�صهد اإقباًل متزايداً 
الريا�صين  وغري م�صبوق من قبل 
التي  الثالثة،  دورت���ه  يف  للم�صاركة 
اأي���ام.  خ���الل  مناف�صاتها  �صتنطلق 
املبادرات  هذه  من  ن�صتهدف  ونحن 
املجتمع  يف  اإي���ج���اب���ي  اأث�����ر  حت��ق��ي��ق 
لل�صباب  الفر�ص  توفري  خ��الل  من 
القدم،  ك��رة  ملمار�صة  والريا�صين 
املجتمع  اأف����راد  ت�صجيع  ج��ان��ب  اإىل 
اتباع منط حياة �صحي.  على  كافة 
وي�صرنا اأن هذه املبادرة املجتمعية قد 
حظيت بكل هذا الزخم والهتمام.« 

رعايتنا  “تاأتي  ال�صمري:  واأ���ص��اف 
لالألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�ص 
من  ان���ط���الق���اً   2019 اأب���وظ���ب���ي 
حر�ص “مبادلة” على دعم خمتلف 
ت�صجيع  ت�صتهدف  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات 
ج��م��ي��ع اأف������راد امل��ج��ت��م��ع الإم���ارات���ي 
حتقيق  يف  الإيجابية  امل�صاركة  على 
الإجن���������ازات ال���وط���ن���ي���ة. وم����ن هذا 
املنطلق، نود ا�صتثمار هذه البطولة 
للتعريف باأهمية الأوملبياد اخلا�ص، 
من خالل اإبراز �صعار الأوملبياد على 

قم�صان الالعبن.«
ع��ارف حمد  �صعادة  اأك��د  م��ن جانبه 
ملجل�ص  ال����ع����ام  الم�������ن  ال�����ع�����واين 
اأن دوري مبادلة  اأبوظبي الريا�صي 
الفعاليات  م���ن  ي��ع��ت��رب  امل��ج��ت��م��ع��ي 

املجتمعية املهمة التي نحر�ص على 
تقدمي الدعم لها وتنمية ح�صورها 
يف كل مو�صم مع �صركائنا يف مبادلة 
ت���ف���اع���ل فئات  اأج�������ل حت���ق���ي���ق  م����ن 
مبثل  ال�صبابية  وال�صريحة  املجتمع 
املهمة،  الريا�صية  امل�صابقات  ه��ذه 
والتفاعل   امل�صاركة  حجم  اأن  مبيناً 
مبادلة  ل��دوري  الثالثة  الن�صخة  يف 
مكانة  على  جديد  دليل  املجتمعي 
وانعكا�صها  ال���ب���ط���ول���ة  واه����م����ي����ة 
ال�صبابية  ال���ف���رق  ع��ل��ى  الي���ج���اب���ي 

امل�صاركة يف احلدث.
كبريا  اه���ت���م���ام���ا  “ ن�����ويل  وق�������ال: 
على  املجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  لت�صجيع 
وحتفيزهم  ال��ري��ا���ص��ي��ة  امل��م��ار���ص��ة 
جل���ع���ل ال����ري����ا�����ص����ة من�����ط احل���ي���اة 

ال����ي����وم����ي����ة وال���������ص����ح����ي����ة، وات�����ب�����اع 
وهذا  املهمة  الي��ج��اب��ي��ة  امل��م��ار���ص��ات 
ما جت�صد يف دوري مبادلة املجتمعي 
ونتطلع   ، املا�صيتن  الن�صختن  يف 
لتعزيز  هذه املفاهيم واله��داف يف 

الن�صخة الثالثة«.
امل�صاركة  ال���ف���رق  ت���وزي���ع  مت  وق����د 
اأربعة  �صمن  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  م��ن 
م���وج���وع���ات ت�����ص��م ك����ل م��ن��ه��ا 12 
اإعتماد  ح���ال���ي���ا  وي����ج����ري  ف���ري���ق���ا، 

املناف�صة  للفرق  النهائية  القائمة 
ع��ل��ى ب��ط��ول��ة ال���ع���ن، وي���ت���األ���ف كل 
و�صتجرى  لع���ب���اً،   20 م���ن  ف��ري��ق 
املباريات النهائية للبطولة يف ا�صتاد 

مدينة زايد الريا�صية يف اأبوظبي.

•• دبي-الفجر:

برنامج  فعاليات  الإثنن  اأم�ص  �صباح  انطلقت 
القدم  ل��ك��رة  امل��ح��رتف��ن  دوري  ���ص��ه��ادات جلنة 
القيادات  لتاأهيل  التنفيذية  الإدارة  م�صاق  يف 
اللجنة  تنظمه  وال����ذي  امل��ح��رتف��ة  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
الإم����ارات لكرة  اأك��ادمي��ي��ة احت���اد  م��ع  بالتعاون 

القدم.
رئي�ص  اجلنيبي  نا�صر  ع��ب��داهلل  �صعادة  افتتح 
الربنامج  ف��ع��ال��ي��ات  امل��ح��رتف��ن  دوري  جل��ن��ة 
املوؤ�ص�صات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ب��امل�����ص��ارك��ن  م��رح��ب��ا 
نعمل  كنا  11 عاما،  “ قبل  الريا�صية قائال: 
ع��ل��ى و���ص��ع ل��ب��ن��ات الأ���ص��ا���ص ل��ب��دء الح���رتاف 
يف ك��رة ال��ق��دم يف دول���ة الإم�����ارات، ك��ان��ت لدينا 
قطعنا  انطلقنا،  لكننا  التحديات  من  العديد 

�صوطا كبريا واأ�صبحت اأنديتنا ُي�صرب بها املثل 
ل  وطموحنا  �صغفنا  لكن  القارية،  املحافل  يف 
القيادات  تاأهيل  “برنامج  واأ�صاف  ل��ه«.  ح��دود 
ت��اأك��ي��د يف تطوير  ب��ك��ل  ���ص��ي�����ص��اه��م  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
وكرة  ع��ام  ب�صكل  الإم����ارات  دول���ة  يف  الريا�صة 
القدم على وجه اخل�صو�ص، حر�صنا بالتعاون 
برنامج  توفري  على  الكرة  احت��اد  اأكادميية  مع 
الدوري  متكامل يقدم م��ن خ��الل خ��رباء م��ن 
واملبادئ  الأ�ص�ص  اأهم  على  ويعتمد  الإجنليزي 
ياأتي  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  ال��ري��ا���ص��ي��ة،  الإدارة  يف 
تاأهيل  ت�صتهدف  ال��ت��ي  اللجنة  ج��ه��ود  �صمن 
الكوادر العاملة يف الأندية املحرتفة يف خمتلف 
امل���ج���الت، ت��ن��ف��ي��ذاً مل���ب���ادرة ث��ق��اف��ة الح����رتاف 
الريا�صي �صمن مبادرات اخلطة ال�صرتاتيجية 

».2020-2017

الربنامج  امل�صاركن يف  واختتم اجلنيبي بحث 
املحا�صرين  م���ن  ال��ق�����ص��وى  ال���ص��ت��ف��ادة  ع��ل��ى 

واملحاور املطروحة، متمنيا لهم التوفيق.
ب��ع��د ذل����ك ق����دم ح��م��د اجل��ن��ي��ب��ي م���دي���ر اإدارة 
م�صاق  عن  نبذة  والتطوير  الأن��دي��ة  تراخي�ص 
مدار  على  �صتوا�صل  وال��ذي  التنفيذية  الإدارة 
اجلاري،  ال�صهر  م��ن  ال24  حتى  اأي���ام  ث��الث��ة 
الإدارة  ح��ول  وم��ق��دم��ة  ب�����الإدارة  �صيبداأ  حيث 
يف  وامل��راف��ق  الفعاليات  اإدارة  يليه  التنفيذية، 
يف  املالية  والإدارة  احلوكمة  ثم  يناير 2019 
امل�صاق  يختتم  اأن  قبل  ذات���ه  ال��ع��ام  م��ن  م��ار���ص 
ب��ت��ق��دمي امل�����ص��روع ال��ن��ه��ائ��ي يف �صهر م��اي��و. ثم 
قدم اإيان ليثوايت ، م�صوؤول ال�صوؤون التجارية 
م�صوؤول  الإجن��ل��ي��زي،  وي��ج��ان  ن���ادي  يف  �صابقا 
ال�������ص���وؤون امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف ن�����ادي ب���ول���ت���ون من 

الإدارة  ح��ول  حما�صرة   ،2014 اإىل   2009
التنفيذية يف كرة القدم املحرتفة �صملت اأهمية 
الروؤية والر�صالة يف اأندية كرة القدم املحرتفة، 
مقدمة عن منوذج الأعمال اليومية يف �صركات 
ك���رة ال���ق���دم، اأه��م��ي��ة امل���وازن���ة امل��ال��ي��ة، التعليم 
والتخطيط يف الأكادمييات، ا�صتثمار انتقالت 
ا���ص��ت��ث��م��ار املرافق،  ال��الع��ب��ن، ال���ص��ت��ف��ادة م��ن 
والهيكلة.  التدريب  ثم  باملجتمع  الأندية  ربط 
وتفاعلية  تطبيقية  برامج  املحا�صرات  تخللت 
املحاور  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  ملعرفة  امل�����ص��ارك��ن  م��ع 

املطروحة.
اليوم  ال���ث���اين  ي��وم��ه��ا  ال������دورة يف  وت��ت��وا���ص��ل 
الثالثاء مبحا�صرات عن اأهمية تطوير الكادر 
الوظيفي بالأندية وتاأثريهم يف حتقيق اأهداف 

املوؤ�ص�صة

اآل نهيان  ب��ن زاي��د   حت��ت رع��اي��ة �صمو ال�صيخ ف��الح 
ينظم  وال��ب��ول��و  اخل��ي��ل  ل�صباق  غنتوت  ن���ادي  رئي�ص 
الرئي�صية ظهر يوم اجلمعة  نادي غنتوت مبالعبه 
املباراة اخلريية  الثاين من نوفمرب اجل��اري  املقبل 
ال�صنوية التي تتجدد اإقامتها بدعم من جمل�ص اأبو 
ظبي الريا�صي ،وا�صتثمارا لرعاية ودعم العديد من 
اجلهات التي حتر�ص على ا�صتمرارها لعامها التا�صع 
علي التوايل مع توفري كافة متطلبات النجاح لها، 
م�صتوى  على  اللعبة  م�صتوى  ارت��ف��اع  يف  اأ�صهم  مما 
يتنا�صب  وب�صكل  اأن��ي��ق  ث��وب  واإخ��راج��ه��ا يف  ال��دول��ة 
اعد  ال��ت��ي  التوعوية  الحتفالية  املنا�صبة  واأه��م��ي��ة 
تلك  ال��ت��ي تخلد  ال��ف��ق��رات  م��ن  العديد  ال��ن��ادي  لها 
على  التاأكيد  ج��اء  املجتمعية..  الإن�صانية  املنا�صبة 
اإق���ام���ة امل��ه��رج��ان اخل���ريي يف اف��ت��ت��اح م��و���ص��م نادي 
ال�صحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل   2019-2018 غنتوت 
الذي عقده النادي ظهر اأم�ص الأول بفندق جولدن 
توليب اجلزيرة بغنتوت يف اأبو ظبي بح�صور ال�صيخة 
عائ�صة بن را�صد املعال، داعمة للحملة للعام الثالث 
املن�صوري  ح��وف��ان  ب��ن  �صعيد  و�صعادة  ال��ت��وايل  علي 
نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة النادي وال�صيد اأحمد على 
نرياج  ال�صيد  وال�صيد  ال��ن��ادي،  ع��ام  مدير  النعيمي، 
و  اأب��اري��ل  كلوب  ملجموعة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  تك�صانداين، 
ال�صيد جاد اإليا�ص - نائب رئي�ص مبيعات مازيراتي- 
من  ونخبة  لل�صيارات،  الطاير   - م��وت��ورز  ب��رمي��ري 
من  وع��دد  امل�صاركة  والفرق  بالنادي  البولو  لعبي 
ممثلي ال�صركات واجلهات الرعاية امل�صاهمة يف اإجناح 
املحلية  املختلفة  الإع��الم  و�صائل  وممثلي  البطولة 
�صعيد  �صعادة  املوؤمتر  بداية  يف  وحت��دث  والأجنبية. 
�صمو  وترحيب  حتيات  ناقال  املن�صوري  حوفان  بن 
نادي غنتوت  رئي�ص  نهيان  اآل  زايد  ال�صيخ فالح بن 
)الوردي(  اأن يحقق  والبولو، متمنيا  ل�صباق اخليل 
الح��ت��ف��ايل ال����ذي ي��ح��ر���ص ال���ن���ادي ع��ل��ى تنظيمه 
�صنويا النجاح املن�صود دعما لالأعمال اخلريية التي 
التي  للنجاحات  موا�صلة  تنظيمها  النادي  يحر�ص 
حتققت خالل البطولت املا�صية،والذي ياأتي �صمن 
ترجمة   )2018 زاي���د  ع���ام  ب)  ال��ب��الد  احتفالية 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات 
اآل نهيان رئي�ص الدولة )حفظ اهلل( باأن يكون عام 

دولة الإمارات �صعاره “عام زايد«. يف   2018
 واأ�صاف – اأن اليوم )الوردي( �صيت�صمن العديد من 
اأعدها النادي  الفقرات التثقيفية والرتفيهية التي 
 ، امل�صاهمة   الراعية واجلهات  بالتعاون مع اجلهات 
التي  الفقرات  العديد من  علي  اليوم  ي�صتمل  حيث 
النادي  حر�ص  ،وق��د  العائلة  اأف���راد  وكافة  تتنا�صب 
علي فتح اأبوابه اأمام اجلماهري باملجان وذلك عقب 
اليوم  بفقرات  لال�صتمتاع  مبا�صرة  اجلمعة  �صالة 

املفتوح من خالل الفح�ص الطبي املجاين بالعيادة 
ال�صاعة  من  للجمهور  اأبوابها  تفتح  والتي  الوردية 
مركز   ، ال��رح��ب��ة  م�صت�صفي  ب��رع��اي��ة  ظ��ه��راً  الثانية 
طبي بيفريل هيلز  جلراحة اليوم الواحد ، �صيدلية 
املنارة و عيادة نور الو�صل و �صوق احلديقة الوردية 
،واأزي���اء  ،ك��م��ا تنظم ور����ص عمل ،وحم��ط��ات جتميل 
احلديقة  فعاليات  افتتاح  ،بجانب  تذكارية  وهدايا 
بها  ي��ت��واج��د  ح��ي��ث  ل��الأط��ف��ال  الرتفيهية  ال���وردي���ة 
وال�صتمتاع  للطفل  وم�����ص��رح  ل��الأط��ف��ال  ف��ع��ال��ي��ات 
بعرو�ص الفرقة املو�صيقية –التابعة للقيادة العامة 
ل�صرطة دبي التي ت�صهم دائما يف اإجناح مهرجانات 
ع��رو���ص )�صكاي  ي�صهد احل��ف��ل  ث��م  غ��ن��ت��وت،  ن���ادي 
احلر  القفز  منتخب  يقدمها  التي  (اجل��وي��ة  داي��ف 
باملظالت ، التي حتب�ص الأنفا�ص بعرو�صها املثرية ، 
كما يت�صمن الربنامج بع�ص ا�صتعرا�صات البالونات 
الوردية التي �صتغطى �صماء غنتوت بالألوان الزاهية 
الر�صام  معر�ص  وهناك  والكبار  ال�صغار  تفرح  التي 
العرو�ص  من  وكثري  ج��اك  ال�صيد  العاملي  ال�صيني 

واملفاجاآت التي ميكن اأن ي�صتمع بها اجلمهور.
بولو(  بينك  م��ب��اراة   ( اإن حفل  �صك  – ل  واخ��ت��ت��م 
�صيكون واحدا من اأيام غنتوت الريا�صية املجتمعية 
املحببة ، حيث تتجه الأنظار م�صاء اجلمعة مبلعب 
ال���ن���ادي ال��رئ��ي�����ص��ي ال����ذي ي�����ص��ه��د م���ب���اراة التحدي 
ال���ص��ت��ع��را���ص��ي��ة ال��ت��ي جت��م��ع ب���ن ف��ري��ق��ي غ��ن��ت��وت

بقيادة فار�صة البولو  كلوب  بولو  هيلز  بيفريل   A
اآل  را�صد  بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�صيخة  الماراتية 
ال�صيخة   ،B ال��وردي  غنتوت  فريق  وتقود  و  مكتوم 
اآل مكتوم   ب��ن ح�صر  بنت حممد  م���روان  بنت  م��وزة 

م�صاركة  ال�صتعرا�صية  الودية  املباراة  ت�صهد  والتي 
العديد الوجوه اجلديدة التي انخرطت يف �صفوف 
الفرق امل�صاركة لهذا املو�صم والتي ت�صم كوكبة من 
الأجانب  وامل��ح��رتف��ن  امل��واط��ن��ن  اللعبة م��ن  جن��وم 
على  ال�صحب  املهرجان  ختام  يف  و�صيتم   .. املقيمن 
للجمهور  ال��ن��ادي  ر���ص��ده��ا  ال��ت��ي  القيمة  اجل��وائ��ز 

ال�صريك ال�صرتاتيجي الدائم لنجاحات النادي.
�صكرا للجميع 

اأبو ظبي  النعيمي دعم جمل�ص  ال�صيد احمد  وثمن 
بالإ�صافة  ال��ن��ادي،  مل�صرية  دعما  امل�صتمر  الريا�صي 
جل��ه��ود ال��ع��دي��د م��ن امل��وؤ���ص�����ص��ات واجل��ه��ات الأهلية 
توليب  ج��ول��دن  ف��ن��دق  اإدارة  و���ص��ك��ر   ، وال��ت��ط��وع��ي��ة 
اجل���زي���رة غ��ن��ت��وت – اب��وظ��ب��ي  ل��رع��اي��ت��ه��م ملوؤمتر 
م�صرية  اإجن����اح  يف  امل�صتمرة  وم�صاهمته  ال��ب��ط��ول��ة 
الإعالمية  ب��اجل��ه��ود  الإ�����ص����ادة  وج�����دد   .. ال���ن���ادي 
املتوا�صلة التي اأ�صهمت يف دعم م�صرية النادي، اأمال 
يف  امل�صاهمة  توا�صل  املختلفة  الإع���الم  و�صائل  م��ن 
اإجناح ن�صاط النادي واإىل �صرورة الهتمام بن�صاط 
مما  امل�صتمر  وال��ت��ع��اون  املجتمعي  ال�صنوي  ال��ن��ادي 
النادي  ون�����ص��اط  ب��ط��ولت  اإجن���اح  وي�صهم يف  اأ���ص��ه��م 
الذي متت برجمته متزامنا مع عام )2018 عام 
النادي  اإدارة  جمل�ص  با�صم  و�صكر   .. اخل��ري(  زاي��د 
الهيئة  مقدمتها  ويف  ال��راع��ي��ة  واجل��ه��ات  ال�صركات 
الريا�صي وهيئة  ابوظبي  للريا�صة، جمل�ص  العامة 
ال�����ص��ح��ة اب��وظ��ب��ي، ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ص��رط��ة دبي، 
القافلة الوردية ، بيفريل هيلز بولو كلوب ، ال�صيارة 
موتورز،  برميري  من  مازيراتي  للمو�صم  الر�صمية 
فندق املو�صم جولدن توليب اجلزيرة غنتوت، �صوبا 

للتطوير العقارية، اأحمد املغربي للعطور، جمموعة 
بن حم لل�صفر، جملة العاديات، مركز طبي بيفريل 
هيلز جلراحة اليوم الواحد، ميزون �صمرية معتوق، 
�صيدلية املنارة، عيادة نور الو�صل، جوي للهدايا و 

برميري للخيم واملنا�صبات.
اأكرث من 100 هداية قيمة للجمهور

اأع���ل���ن ���ص��ع��ي��د ب���ن ح���وف���ان امل��ن�����ص��وري ن��ائ��ب رئي�ص 
النادي ر�صد بالتعاون مع  النادي بان  اإدارة  جمل�ص 
ال�صحب  �صيتم  قيمة  وجوائز  هدايا  النجاح  �صركاء 
من  واملقدمة  مبا�صرة  املهرجان  مباراة  عقب  عليها 
ال��راع��ي��ة لأج��م��ل زى وردي واأج��م��ل قبعة  اجل��ه��ات 
الوردي  باللون  ثنائي  زى  واأج��م��ل  ال���وردي  باللون 

دعماً مل�صرية القافلة الوردية. 
 ت�صريح ال�صيخة عائ�صة بن را�صد املعال: 

يف البدء اأ�صكر �صمو ال�صيخ فالح بن زايد اآل نهيان 
راعي  وال��ب��ول��و  اخل��ي��ل  ل�صباق  غنتوت  ن���ادي  رئي�ص 
و  التوايل  علي  التا�صع  للعام  ال��وردي  البولو  حملة 
اجلهود  على  النادي  اإدارة  و  الإدارة  جمل�ص  اأع�صاء 
بال�صادة  اأرح��ب  اأن  وي�صرين  ت��ب��ذل..  التي  املخل�صة 
اخلا�صة  و  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  البطولة  رع���اة 
واحل�����ص��ور ال���ك���رمي و الإخ�����وة يف و���ص��ائ��ل الإع����الم 

املختلفة 
اأ�صكال  اأك���ر  ال��ث��دي م��ن  ���ص��رط��ان  وق��ال��ت - يعترب 
الن�صاء  بن  انت�صاراً  بال�صرطان  الإ�صابة  ت�صخي�ص 
الالتي يع�صن يف دولة الإمارات العربية املتحدة، اإنها 
الن�صاء  ع��ادًة بن  الإ�صابة  وتنت�صر  موؤ�صفة.  حقيقة 
الالتي ترتاوح اأعمارهن ما بن 40-45 عاماً، اأي 
اأ�صغر ب� 10 �صنوات تقريباً من نظرائهن يف اأوروبا 
املتاحة  بالقدرة  فيتمثل  ال�صار  اخلرب  اأما  واأمريكا. 
لل�صيطرة على �صرطان الثدي وعالجه ب�صكل نهائي 
اإذا مت الك�صف عنه ب�صكل مبكر� لذا فاإن كل �صيء يبداأ 
بالوعي حول اأهمية هذا الأمر، وهو ما تهدف اإليه 

مبادرة بينك بولو.
وان��ط��الق��اً م��ن ك��ون��ه��ادور ور���ص��ال��ة ه��ام��ة لتوعية 
البولو  م��ب��ادرة  ل��دع��م  امل�����ص��ارك��ة  ي�صعدين  املجتمع 
ن�صاأتها  . ومنذ  التوايل  الثالثة علي  للمرة  ال��وردي 
ن�صر  اإىل  بولو  بينك  مبادرة  2010،�صعت  العام  يف 
ال��ث��دي، وق��د ح�صدت  ال��وع��ي ح��ول مر�ص �صرطان 
الكثري  احل��دث  ه��ذا  الأخ���رية من  الثامنة  الن�صخة 
التي  الإي��ج��اب��ي��ة،  وامل�����ص��ارك��ات  الأف���ع���ال  ردود  م���ن 
الأن�صطة  م��ن  جمموعة  تنظيم  ط��ري��ق  ع��ن  ج���اءت 
اجلميع،  عن  الرتفيه  اأج��ل  من  وامل�صابقات  املرحة 
يحقق  اأن  متمنية  �صواء.  حد  على  والكبار  ال�صغار 
النادي  يحر�ص  ال��ذي  الحتفايل  )ال����وردي(  ال��ي��وم 
لالأعمال  دعما  املن�صود  النجاح  �صنويا  تنظيمه  على 
موا�صلة  تنظيمها  ال��ن��ادي  يحر�ص  التي  اخل��ريي��ة 

املا�صية،  البطولت  خالل  حتققت  التي  للنجاحات 
والذي ياأتي �صمن احتفالية البالد ب� ) زايد اخلري 
2018( وقطاع الريا�صة جزء من هذا املجتمع مما 
يتطلب امل�صاهمة والعمل على اإجناحها. ويف اخلتام 

ا�صكر اجلميع على امل�صاهمة يف اإجناح هذا احلدث.
ت�صريح جمل�ض اأبوظبي الريا�صي 

وقال ال�صيدعبد الرحيم الها�صمي – مدير م�صروع 
رئي�صي مبجل�ص ابوظبي الريا�صي :  

اأن نكون جزء  اأبو ظبي الريا�صي  ي�صرنا يف جمل�ص 
الريا�صية  الفعاليات  م��ن  النوعية  ه��ذه  يف  ف��اع��ال 
ر�صائل  تت�صمن  وال��ت��ي  الإم�����ارات،  ملجتمع  املوجهة 
توعوية مهمة ت�صهم يف اأن يتمتع كافة اأفراد املجتمع 
اإن الريا�صة  اإ�صافة اإىل   ، باللياقة ال�صحية العالية 
ت�صهم يف جتنيب الكثريين خماطر اأمرا�ص الع�صر 
ممار�صة  ع��دم  نتيجة  الكثريين  بها  ي�صاب  وال��ت��ي 

الريا�صة .
واإمياناً من جمل�ص ابوظبي الريا�صي باأن الريا�صة 
هي الو�صيلة املثلى للتوا�صل بن الأفراد واملجتمعات 
الربامج  وي�صارك يف  املجل�ص اخلطط،  ي�صع  لذلك 
الر�صائل  اإي�������ص���ال  يف  الإ����ص���ه���ام  ���ص��اأن��ه��ا  م���ن  ال���ت���ي 

اليجابية.
ال�صادة احل�صور ل يحفاكم كذلك اأن املجل�ص ميلك 
اأجندة �صنوية غنية بالفعاليات املوجهة اإىل جمتمع 
اأن  على  يعمل  كما  متنوعة  ريا�صات  ويف  ظبي،  اأب��و 
يخطط لفعاليات جمتمعية على هام�ص الفعاليات 
العاملية والدولية ، وي�صع الربامج الهادفة للتوعية 

وي�صخر كافة الإمكانات املتاحة للجانب التوعوي.
ونحن هنا ويف هذا الإطار ن�صكر نادي غنتوت ل�صباق 
اخليول والبولو على هذه املبادرة الكرمية كما ندعو 
تفعيل  على  الريا�صية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  الأن��دي��ة  بقية 
الربامج املوجهة للمجتمع .كما نتاأمل من ال�صركات 
الإ�صهام الفاعل من خالل برامج الرعاية وامل�صاركة 
ال���ت���وع���وي���ة. ون���دع���و كذلك  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
ال�صركات اأن يكون لها اإ�صهام فاعل جتاه املجتمع من 

خالل رعاية الفعاليات والربامج الريا�صية.
ت�صريح ممثل �صركة برميري موتورز

مازيراتي  مبيعات  رئي�ص  نائب  اإليا�ص،  ج��اد  واأ���ص��اد 
وبطولة  املو�صم  بافتتاح  لل�صيارات  الطاير  ب�صركة 
برميري  �صركة  يف  “ي�صعدنا  قائاًل:  ال��وردي  البولو 
نوا�صل  اأن  م��ازي��رات��ي  م��ع  جنب  اإىل  جنباً  م��وت��ورز 
دع��م��ن��ا ل��ف��ع��ال��ي��ات ن�����ادي غ��ن��ت��وت ب�����ص��ف��ت��ن��ا راع���ي 
التوايل.  على  الثالثة  لل�صنة  احل�صري  ال�صيارات 
ل�صل�صلة طويلة  ال��وردي تتويجاً  البولو  تعد بطولة 
يف  غنتوت  ن��ادي  اأطلقها  التي  التوعية  حمالت  من 
خمتلف اجلامعات، والتي تهدف اإىل تثقيف اجلميع 
الفحو�صات  واإج����راء  املبكر  الفح�ص  اأه��م��ي��ة  ح��ول 
يعد  ال��ذي  الثدي  ب�صرطان  الوعي  لزيادة  الالزمة 
اأك���رب ق��ات��ل للن�صاء يف دول���ة الإم�����ارات. وتلك  ث��اين 
املبادرات لي�صت بالغريبة على دولة ارت�صمت اخلري 
لها ول باجلديدة على نادي غنتوت  والعطاء نهجاً 
من  امل�صتمر  وال��دع��م  الكرمية  التوجيهات  بف�صل 
ن��ه��ي��ان. ونبارك  اآل  زاي����د  ب���ن  ف���الح  ال�����ص��ي��خ  ���ص��م��و 
ونحن  املو�صم  بانطالق  غنتوت  ن���ادي  يف  لإخ��وان��ن��ا 
على ثقة بتكاتف كل اجلهود لتخرج تلك البطولت 
باأبهى حلة، ونتمنى للم�صاركن وفريق عمل النادي 

دوام النجاح والزدهار.«
وقال ال�صيد نرياج تك�صانداين: 

املدير  تك�صانداين،  ن���رياج  ال�صيد  جانبهوقال  م��ن 
بيفريل  عالمة  تدير  التي  اأب��اري��ل  ملجموعة  امل��ايل 
هيلز بولو كلوب: “نحن فخورون برعاية املهرجان 
مرة  الوردي”  “البولو  ل�����ص��ب��اق  ال��ت��ا���ص��ع  ال�����ص��ن��وي 
الكبري  والتفاعل  ال�صتجابة  اأي�صاً  وي�صرنا  اأخ��رى. 
م��ن ق��ب��ل امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ي��ط، ون��ح��ن ���ص��ع��ي��دون جداً 
بارتباطنا امل�صتمر بهذا امل�صروع النبيل ودعم حملة 
البولو  ري��ا���ص��ة  ولأن  ال���ث���دي.  ب�����ص��رط��ان  ال��ت��وع��ي��ة 
“بيفريل  التجارية  بالعالمة  ب�صكل فطري  ترتبط 
بارزاً  �صبباً  احلدث  هذا  يعترب  كلوب”،  بولو  هيلز 
وال�صيوف  امل�صاهمن  �صركائنا  ملنح  كبرية  وفر�صة 
فر�صة جتربة ح�صرية لريا�صة البولو. نحن ناأمل 
الأب��واب على فر�ص تعاون  ال�صراكة  ب��اأن تفتح هذه 
جديدة يف ال�صنوات القادمة لأننا نوؤمن بالنجاح من 

هذا املنطلق«.

اإقبال غري م�صبوق من الفرق الريا�صية والالعبني على امل�صاركة يف الدوري

»مبادلة« تعلن اكتمال ال�شتعدادات لنطالقة الدورة الثالثة من 
بطولة »دوري مبادلة املجتمعي لكرة القدم«

برعاية فالح بن زايد اآل نهيان وم�صاركة ميثاء بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم

نادي غنتوت ينظم اجلمعة املقبل املباراة اخلريية ال�شنوية

برنامج �شهادات جلنة دوري املحرتفني لكرة القدم بداأ فعالياته اأم�ض
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الفجر الريا�ضي

قلوب  يف  خا�صة  مبكانة  رون��ال��دو  كري�صتيانو  الربتغايل  النجم  يحتفظ 
العامل  يف  لعب  اأف�صل  ع��ودة  لكن  الإنكليزي،  يونايتد  مان�ص�صرت  اأن�صار 
خم�ص مرات اىل ملعب اأولد ترافورد بقمي�ص فريقه اجلديد يوفنتو�ص 
الإيطايل يف اجلولة الثالثة من دوري اأبطال اأوروب��ا يف كرة القدم، تثري 

قلق م�صجعي فريق ياأمل يف طي �صفحة النتائج املخيبة هذا املو�صم.
 ،)2003( يونايتد  مع  م�صريته  بداية  يف  لنف�صه  ا�صما  رون��ال��دو  �صنع 
يف  وي��ح��رز  م���رات  ث��الث  املحلي  اللقب  اىل  ليقوده  ه��دف��ا   118 ف�صجل 
انتقاله  قبل   ،)2008( اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  يف  األقابه  ب��اك��ورة  �صفوفه 
�صيف  مطلع  الإ���ص��ب��اين  م��دري��د  ري��ال  اىل  حينها  قيا�صية  �صفقة  مقابل 
2009. ويعود رونالدو اىل “م�صرح الأحالم” مع يوفنتو�ص وهو يواجه 
لت�صع  تعود  ق�صية  يف  �صابقة،  اأمريكية  اأزي��اء  عار�صة  باغت�صاب  اتهامات 
اأعوام خلت. ونفى رونالدو ب�صدة هذه التهامات ولقي م�صاندة كبرية من 

فريقه  �صد  املباراة  ع�صية خو�صه  نف�صه  ال��ذي يطرح  ال�صوؤال  لكن  ناديه، 
التي  ذاتها  باحلما�صة  �صي�صتقبلونه  يونايتد  م�صجعو  كان  اإذا  ما  ال�صابق 
اأظهروها يف اآخر مرة واجه فيها فريقهم، وذلك عام 2013 عندما كان 
اإياب الدور ثمن النهائي،  األ��وان ريال. يف تلك الأم�صية �صمن  يدافع عن 
يف   ،1-2 فريقه  ف��وز  كفة  مرجح  وك��ان  امل�صجعن  قلوب  رون��ال��دو  حطم 
“ال�صري” األيك�ص فريغو�صون  الأ�صطوري  للمدرب  الأخ��رية  كانت  مباراة 
اعتزال  ق���راره  وج��ي��زة  ب��ف��رتة  بعدها  اأع��ل��ن  لأن���ه  ال��ق��اري،  ال�صعيد  على 
بقوله  املباراة  تلك  اىل  بالذاكرة  رونالدو  ويعود  املو�صم.  بنهاية  التدريب 
“كانت اأم�صية ل ت�صدق. اأم�صية موؤثرة جدا وما اأظهره امل�صجعون جتاهي 
يتعلق  عندما  جانبا  م�صاعره  ي�صع  ما  غالبا  رون��ال��دو  لكن  ه��ائ��ال«.  ك��ان 
اأن  الأ�صا�صية  مهمته  كانت  �صنوات  خم�ص  فقبل  اأ�صطورته.  بتعزيز  الأم��ر 
يحرز مع ريال مدريد لقبه القاري الكبري للمرة العا�صرة. احتاج اىل عام 

ا�صايف لكي يحقق هذا الهدف لكنه اأ�صاف ثالثة األقاب اأخرى مع الكاأ�ص 
ذات الأذنن الكبريتن قبل رحيله هذا ال�صيف خلو�ص جترية جديدة مع 
الربتغايل جوزيه مورينيو  يونايتد  يوفنتو�ص. ويدرك مدرب مان�ص�صرت 
اأهمية رونالدو يف �صفوف اأي فريق، مع ال�صارة اىل اأنه كان مدربا لريال 
مدريد عندما ح�صم رونالدو النتيجة ل�صالح فريقه حينها. وقال مورينيو 
“ل يزال كري�صتيانو لعبا يف القمة. اأعتقد باأنه يحب العودة اىل هنا، لقد 
ك��ان لعبا يف �صفوف ري��ال مدريد. لكن بطبيعة  ق��ام بهذا الأم��ر عندما 
معينة  للقيام مبهمة  ي��اأت��ي  فهو  ج��دي��د  ف��ري��ق  م��ع  ي��ع��ود  عندما  احل���ال، 
لهذا الفريق«. ويهدف رونالدو اىل اإحراز اللقب القاري ومعادلة الرقم 
القيا�صي امل�صجل باإ�صم ال�صباين فران�صي�صكو خنتو يف �صفوف ريال مدريد 
)الوحيد الفائز بدوري اأبطال اأوروبا/كاأ�ص اأبطال الأندية الأوروبية �صت 

مرات(، مع فريق ثالث خمتلف والأول ليوفنتو�ص منذ 22 عاما.

عودة رونالدو »املتعط�ض« تقلق مان�ش�شرت يونايتد 

م��ن��ي غ���ول���دن ���ص��ت��اي��ت ووري������رز، حامل 
ال��ل��ق��ب يف امل��و���ص��م��ن امل��ا���ص��ي��ن، ب����اأول 
اأمام  ب�صقوطه  امل��و���ص��م  ه��ذا  ل��ه  خ�����ص��ارة 
دوري  �صمن   100-98 ناغت�ص  دنفر 
يف  للمحرتفن،  الأم��ريك��ي  ال�صلة  ك��رة 
اأي  بال  كافاليريز  كليفالند  بقي  حن 
رحيل  منذ  مباريات  ثالث  بعد  انت�صار 
غولدن  وف��رط  جيم�ص.  ليربون  جنمه 
الأول  ال��رب��ع  نهاية  يف  بتقدمه  �صتايت 
وكان   ،)13-25( ن��ق��ط��ة   12 ب��ف��ارق 
تعترب  التي  الثالثية  الرميات  يف  �صيئا 
فقط   7 يف  جن��ح  لأن���ه  اخت�صا�صه  م��ن 
م��ن اأ���ص��ل 29 حم��اول��ة. وك��ان��ت نقطة 
التحول يف املباراة يف الربع الثالث الذي 
�صهد تفوق دنفر ناغت�ص 33-21 وف�صل 
ك��ب��ح ج��م��اح لع���ب الرتكاز  ووري�����رز يف 
 23 �صاحب  يوكيت�ص  نيكول  ال�صربي 

نقطة علما باأن زميله غاري هاري�ص كان 
اأف�صل م�صجل يف �صفوف الفائز بر�صيد 
الأبرز  كوري  �صتيفن  وكان  نقطة.   28
 30 بت�صجيله  اللقب  حامل  �صفوف  يف 
نقطة، مل حتل دون حتقيق دنفر ناغت�ص 
املو�صم  مطلع  منذ  تواليا  الثالث  ف��وزه 
احلايل، ليحتل يف الوقت الراهن �صدارة 
كري  �صتيف  واعترب  الغربية.  املجموعة 
مدرب ووريرز اأن فريقه ارتكب العديد 
التوقف  “يجب  ق��ائ��ال  الأخ���ط���اء،  م��ن 
منذ  ال�صخ�صية  الأخ��ط��اء  ارت��ك��اب  ع��ن 
الدقائق الأوىل للمباراة. اإنه اأمر يتكرر 

منذ املباريات التجريبية«.
كبرية  نوعية  ال��ف��ري��ق  “ي�صم  واأ���ص��اف 
م��ن ال��الع��ب��ن وب��ال��ت��ايل ن��ح��ن ق���ادرون 
اأن  علينا  يتعن  امل�صكلة.  ه��ذه  حل  على 

نكون اأكر ح�صورا يف الدفاع اأي�صا«.

ك��ل��ي��ف��الن��د بطل  ت���ع���ر����ص  امل���ق���اب���ل،  يف 
م�����رات يف  ث����الث  وال���و����ص���ي���ف   2016
خ�صارته  اىل  املا�صية،  الأرب��ع��ة  امل��وا���ص��م 
الكبري  ب�صقوطه  امل��و���ص��م  ه���ذا  ال��ث��ال��ث��ة 
-133 اأتالنتا هوك�ص  اأمام  اأر�صه  على 
111. ووا�صل كليفالند �صجله ال�صلبي 
اأجنلي�ص  لو�ص  اىل  جيم�ص  انتقال  منذ 
وهي  املا�صي.  املو�صم  نهاية  بعد  ليكرز 
املرة الثانية التي يخ�صر فيها كليفالند 
الذي خا�ص نهائي الدوري يف ال�صنوات 
الأربع الأخرية، على اأر�صه هذا املو�صم. 
اأن��ه��ا اخل�����ص��ارة ال��ث��ان��ي��ة للفريق يف  ك��م��ا 
اأمام  اجلمعة  خ�صارته  بعد  �صاعة،   48

ميني�صوتا متربوولفز 131-123.
وح�����ص��م اأت��الن��ت��ا ال��ن��ت��ي��ج��ة ل�����ص��احل��ه يف 
الربع الأخري الذي تفوق فيه 25-41 
بف�صل تاألق تراي يونغ الذي �صجل 35 

حا�صمة.  مت��ري��رة   11 يف  وجن��ح  نقطة 
ي�صجل  مبتدئ  لع��ب  ثالث  يونغ  وب��ات 
والتمريرات  ال��ن��ق��اط  م���ن  ال���ع���دد  ه���ذا 
عام  م��ن��ذ  الأول  م��و���ص��م��ه  يف  احل��ا���ص��م��ة 

وكوري. جيم�ص  بعد   2000
النجم  ب�����ات  ال������ذي  ل�����وف  ك��ي��ف��ن  اأم������ا 
رحيل  بعد  كليفالند  الأب��رز يف �صفوف 
افتقد  لكنه  نقطة   16 ف�صجل  جيم�ص، 
 19 من   6( الت�صديد  يف  الفعالية  اىل 
حم���اول���ة ب���اجت���اه ال�����ص��ل��ة وواح������دة من 
اأ�صل 8 رميات ثالثية(. اىل ذلك، مني 
الثانية هذا  روكت�ص بخ�صارته  هيو�صنت 
اأجنلي�ص  ل��و���ص  اأم����ام  ب�صقوطه  امل��و���ص��م 
على  فوزه  فغداة   .115-112 كليربز 
ليكرز يف مباراة �صهدت ا�صكال بن جنم 
روندو  وراج����ون  ب���ول  ك��ري�����ص  هيو�صنت 
م��ن ل��و���ص اأجن��ل��ي�����ص، ع���اد روك��ت�����ص اىل 

كليربز.  مل��الق��اة  �صنرت  �صتايبلز  ملعب 
اأع��ل��ن��ت رابطة  وق��ب��ي��ل ب���داي���ة امل����ب����اراة، 
ال���دوري اإي��ق��اف رون���دو ث��الث مباريات 
اىل لعب  اإ����ص���اف���ة  م���ب���ارات���ن،  وب�����ول 
اأرب���ع مباريات  اإي��ن��غ��رام  ب��ران��دون  ليكرز 
تبادل  ت�صمن  ال��ذي  الإ�صكال  ل��دوره يف 
انتقاد  القرار  واأث��ار  للكمات.  الالعبن 
الذي  دان��ت��وين  م��اي��ك  م���درب هيو�صنت 
مباراتن  ب����ول  ك��ري�����ص  “اإيقاف  ق����ال 
اإيقافه  ت��ف��ه��م  اأ���ص��ت��ط��ي��ع  ع�����ادل.  ل��ي�����ص 
اأن  م��ب��اراة واح���دة، لكن م��ا ك��ان بو�صعه 
يف  اأحدهم  يب�صق  اأن  يتقبل  هل  يفعل؟ 
وجهه وي�صربه؟«. ول يف�صر غياب بول 
الذي  روكت�ص  هيو�صنت  خ�صارة  وح���ده 
31 نقطة، بل  �صجل له جيم�ص ه��اردن 
اأداه احتياطيو  ال��ذي  ال��دور  الفارق كان 
كليربز الذين �صجلوا 56 نقطة مقابل 

ب�����دوره، خ�صر  ه��ي��و���ص��نت.  ل���ب���دلء   28
اأوكالهوما �صيتي ثاندر مباراته الثالثة 
�صاكرامنتو  اأم�����ام  وك���ان���ت  امل��و���ص��م  ه���ذا 
عودة  تنفع  ومل   .131-120 كينغز 

جنم ثاندر را�صل و�صتربوك اىل �صفوف 
ركبته  بعد خ�صوعه جلراحة يف  فريقه 
اأيلول/�صبتمرب املا�صي، يف ابعاد   12 يف 
ت�صجيله  رغم  على  فريقه  اخل�صارة عن 

متريرات  و8  متابعة  و12  نقطة   32
�صفوف  يف  الأف�������ص���ل  وك�����ان  ح��ا���ص��م��ة. 
���ص��اك��رام��ن��ت��و اإمي����ان ���ص��وم��ربت م��ع 26 

نقطة.

الأول �صيفا على اأيك اأثينا والثاين يواجه فيكتوريا بلزن 

اختباران ح�شا�شان لبايرن ميونيخ وريال مدريد 
بر�شلونة يقفل الباب اأمام عودة نيمار 

لوبيتغي يعد بتح�شني و�شع ريال 
بالعمل  لوبيتيغي  جولن  الإ�صباين  مدريد  ري��ال  م��درب  وعد 
ل�صل�صلة  الطبيعي وو�صع حد  الفريق اىل موقعه  اإع��ادة  على 
النتائج ال�صيئة، من دون اأن يكون قادرا على �صمان ا�صتمراره 

على راأ�ص جهازه الفني.
ال�صلبية  النتائج  ظل  يف  متاأرجحا  لوبيتيغي  م�صتقبل  ويبدو 
التي يحققها الفريق يف الفرتة املا�صية، علما اأنه توىل مهامه 
زيدان  الدين  زين  للفرن�صي  خلفا  املا�صي،  املو�صم  نهاية  بعد 
القاري  للقبه  ق��ي��ادت��ه  بعد  ال��ف��ري��ق  ع��ن  رحيله  اأع��ل��ن  ال���ذي 
يف  الت�صيكي  بلزن  فيكتوريا  ا�صت�صافة  وع�صية  تواليا.  الثالث 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  يف  ال�صابعة  للمجموعة  الثالثة  اجلولة 
منطقي  وب�صكل  ال��ن��ادي،  مبالب�ص  هنا  “اأنا  لوبيتيغي  ق��ال 

�صاأكون املدرب غدا، وهذا الأمر لي�ص مو�صع �صك لدي«.
بامل�صتقبل  يتعلق  �صيء  اأي  تاأكيد  اأ�صتطيع  ل  “لكني  اأ���ص��اف 
�صهر،  بعد  �صيح�صل  عما  �صاألتموين  اذا  احل���ايل  ال��وق��ت  يف 
مهنتنا  وه��ذه  احل��ا���ص��ر،  على  نركز  اأع���رف.  ل  �صنتن،  �صنة، 

وم�صوؤوليتنا«.
ريال مدريد حتى  بعقد مع  عاما(،  لوبيتيغي )52  ويرتبط 
يف  بالفوز  ف�صله  بعد  متزايدة  �صغوطا  يواجه  لكنه   ،2021
املباريات اخلم�ص الأخرية )تلقى اأربع هزائم فيها(، وت�صجيل 

دقيقة،   481 امتد  التهديفي  العقم  يف  �صلبي  قيا�صي  رق��م 
حمطما الرقم ال�صابق العائد ملو�صم 1985-1984.

اأمام �صيفه ليفانتي  واأدت اخل�صارة يف الدوري املحلي ال�صبت 
1-2 اىل تراجع ريال اىل املركز ال�صابع بفارق اأربع نقاط عن 

بر�صلونة املت�صدر.
ملا تتداوله و�صائل الإعالم،  اأن��ه ل يكرتث  امل��درب على  و�صدد 
موؤكدا اأن “الأمر الوحيد الذي اقوم به حاليا هو درا�صة فريق 
بلزن، وحتليل قدراته ب�صفته خ�صمنا، ذلك ان التح�صري لأي 

مباراة هو من �صلب مهماتي«.
اأ�صاف “اأنا ل اأنظر خارج هذا الإطار ما تعلمته يف هذا النادي 
�صلب  يف  وتدخل  النادي  عقيدة  وه��ذه  والقتال،  املواجهة  هو 
الالعبون  القتال،  ب��ه،  �صنقوم  ما  “هذا  م�صيفا  جيناته”، 
اأننا  ال��ن��ت��ائ��ج مل ت��ك��ن ج��ي��دة ال  اأن  ن��ع��رف  ال��ف��ن��ي.  واجل��ه��از 

�صنحاول قلب الأمور. �صنقاتل«.
وبعدما �صبق له تاأكيد و�صع ثقته بالالعبن، اأعاد لوبيتيغي 
اأبطال  اأقوياء هم  “الالعبن  اإن  التنويه بهم، قائال  الإثنن 
لي�ص فقط عن طريق ال�صدفة، بل لأنهم اأقوياء. مروا باأوقات 
القوة. ل  بالكثري من  �صيئة، لكنهم يتمتعون  �صيئة وحلظات 

ي�صبحون اأبطال بت�صديق كل ما ي�صمعونه«.

بارتوميو  ماريا  جو�صيب  بر�صلونة  ن��ادي  رئي�ص  اأقفل 
الربازيلي  ال�صابق  للنجم  حمتملة  ع��ودة  اأم���ام  ال��ب��اب 
اىل  املا�صي  العام  الكاتالوين  النادي  ترك  الذي  نيمار 
منه  جعلت  �صفقة  يف  الفرن�صي  ج��رم��ان  �صان  باري�ص 

اأغلى لعب كرة قدم يف العامل.
وقال بارتوميو يف حديث لإذاعة “راديو كاتالونيا”، اإن 

“عودة نيمار غري متوقعة”، موؤكدا عدم وجود 
توا�صل مع مع�صكر الالعب الربازيلي.
عاما(   26( ن��ي��م��ار  ال����دويل  وان��ت��ق��ل 

الفريق  اىل   2017 ����ص���ي���ف  يف 
الفرن�صي اململوك من �صركة قطر 

الريا�صية،  ل��ال���ص��ت��ث��م��ارات 
ل�������ق�������اء م�����ب�����ل�����غ ب���ل���غ 
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يورو، هو عبارة عن قيمة البند اجلزائي لف�صخ عقده 
مع بر�صلونة. وقال بارتوميو “مل اأتلق اأي ات�صال من 
بخ�صو�ص”  اج��ت��م��اع  اأي  يح�صل  ومل  ن��ي��م��ار،  حميط 
“ل  اإ�صبانيا، م�صيفا  احتمال عودته اىل �صفوف بطل 
بوابة  م��ن  عقودهم  يف�صخون  ال��ذي��ن  الالعبن  نحب 

ت�صديد البند اجلزائي«.
املا�صية  الأي��ام  كاتالونية يف  اإع��الم  و�صائل  واأ�صارت 
اىل رغبة الالعب يف العودة للفريق الذي دافع 

عن األوانه بن العامن 2013 و2017.
واأفادت تقارير اأي�صا عن احتمال عودة نيمار 
اأن  ال  ري��ال م��دري��د،  ب��واب��ة  اإ�صبانيا م��ن  اىل 
اأن  اأ�صارت اىل  اإعالم يف العا�صمة  و�صائل 
باإبرام  مهتم  غ��ري  امل��ل��ك��ي  ال��ف��ري��ق 

مثل هذا التعاقد.
اأن  بارتوميو  اأك���د  ذل���ك،  اىل 
ناديه ل يعتزم التعاقد مع 
لع��ب��ن ج����دد يف فرتة 
ال�صتوية،  النتقالت 
ح�����ال  يف  �������ص������وى 
ح��دوث اأم��ر غري 
متوقع. واأو�صح 
لدينا  “لي�صت 
خ����ط����ط  اأي 
ل�صم لعبن يف 
الثاين/يناير،  كانون 
ما مل يبلغنا اجلهاز الفني )الذي ي�صرف 

عليه اإرن�صتو فالفريدي( بخالف ذلك«.
وجدد بارتوميو ثقته باملدرب الذي قاد الفريق يف 
املحلين.  الدوري والكاأ�ص  الأول اىل ثنائية  مو�صمه 
مو�صم  نهاية  بعد  ان��ري��ك��ي  لوي�ص  ف��ال��ف��ريدي  وخ��ل��ف 
لثالثة  بر�صلونة  مع  عقدا  ووق��ع   ،2017-2016
ختام  يف  الرحيل  له  يتيح  بندا  يت�صمن  لكنه  موا�صم، 

املو�صم الثاين )اأي �صيف 2019(.
ميتد  ع��ق��د  “لديه  امل�����درب  اأن  ال���ن���ادي  رئ��ي�����ص  وق����ال 
هادئون  نحن  واملقبل،  احل��ايل  للمو�صمن 
متاما هو يقوم بعمل رائع، 
وكان مو�صمه الأول 
ونحن  مم����ت����ازا 
للغاية  ����ص���ع���داء 

معه«.

النت�صارات  اىل  عودته  تكري�ص  اىل  الأمل���اين  ميونيخ  بايرن  يتطلع 
عندما يحل �صيفا على اأيك اأثينا اليوناين الثالثاء يف اجلولة الثالثة 
من دور املجموعات لدوري اأبطال اأوروبا يف كرة القدم، والتي ت�صهد 
مباراة م�صريية للمدرب جولن لوبيتيغي مع ا�صت�صافة فريقه ريال 

مدريد بطل املوا�صم الثالثة الأخرية، فيكتوريا بلزن الت�صيكي.
مان�ص�صرت  على  �صيفا  الإيطايل  يوفنتو�ص  يحل  ب��ارزة،  مباريات  ويف 
اأوكرانيا للقاء  يونايتد الإنكليزي، بينما ينتقل مان�ص�صرت �صيتي اىل 

�صاختار دانييت�صك.
ويف مباراة �صمن املجموعة اخلام�صة تقام على ملعب “اأواكا �صبريو�ص 
املوا�صم  اأملانيا يف  بايرن ميونيخ بطل  اأيك  اأثينا، ي�صتقبل  لوي�ص” يف 
الفريق  اأن  علما  الفريقن،  بن  ق��اري  لقاء  اأول  يف  الأخ���رية،  ال�صتة 
البافاري مل ي�صبق له اخل�صارة يف زياراته الأربع ال�صابقة لليونان يف 

امل�صابقات الأوروبية.
اأنهى  بعدما  املباراة  كوفات�ص  نيكو  الكرواتي  امل��درب  فريق  و�صيدخل 
�صل�صلة حملية خميبة من اأربع مباريات )هزميتان وتعادلن(، بتغلبه 

على م�صيفه فولف�صبورغ ال�صبت 3-1 يف “البوند�صليغا«.
وقال املدافع الدويل مات�ص هوميل�ص اأن هذا الفوز “حرر” الفريق 

البافاري.
اإ�صراف كوفات�ص  واأث��ارت النتائج املخيبة التي حتققت موؤخرا يف 
التقارير  م��ن  ال��ع��دي��د  الأول،  م��و���ص��م��ه  ال���ن���ادي يف  ي��ق��ود  ال���ذي 
النادي ممثلة برئي�صه  اإدارة  ب�صاأن م�صتقبله، ما دفع  ال�صحافية 

رومينيغه  كارل-هاينت�ص  التنفيذي  ورئي�صه  هوني�ص  اأويل 
لنتقاد  حميدزيت�ص  �صالح  ح�صن  الريا�صي  ومديره 

و�صائل الإعالم.
اىل  اأي�������ص���ا  ي��ح��ت��اج  ك��وف��ات�����ص  اأن  ال 

يف  ت��ع��ادل��ه  ب��ع��د  ق����اري  “حترر” 
�صيفه  م�����ع  امل���ا����ص���ي���ة  اجل�����ول�����ة 
وهو   ،1-1 اأم�����ص��رتدام  اأي��اك�����ص 

يف  خلفه  الثاين  املركز  يحتل 
املجموعة بفارق الأهداف، 

ال�����ف�����ري�����ق  اأن  ع�����ل�����م�����ا 
الهولندي �صي�صت�صيف 

بنفيكا  ال�����ث�����الث�����اء 
الربتغايل.

كوفات�ص  واع����ت����رب 
ال������������ف������������وز ع����ل����ى 
ف����ول����ف���������ص����ب����ورغ 
اأوىل  “خطوة 
ع����ل����ى ال����ط����ري����ق 
ال�صحيح”، بينما 
مهاجمه  ق��������دم 
ال�����ك�����ول�����وم�����ب�����ي 
خ����������ام����������ي���������������������ص 
مقاربة  رودريغيز 

اأكر جراأة بتاأكيده 
ا�صتعاد  ب����اي����رن  اأن 

واأ�صاف  ال���ف���وز.  اإي���ق���اع 
طويل  مو�صم  “يف  الكولومبي 

ق��د حت�صل. هذه  اأم���ورا مماثلة  ف��اإن 
املرحلة ال�صيئة طويت«.

حتى  اأ�صبوعيا  ميونيخ  ب��اي��رن  و�صيخو�ص 
العطلة الكروية الدولية يف ت�صرين الثاين/
نوفمرب املقبل مباريات يف منت�صف ال�صبوع 
ون��ه��اي��ت��ه، اأب���رزه���ا ام����ام م��ت�����ص��در ال����دوري 
الأملاين بورو�صيا دورمتوند يف 10 ت�صرين 

الثاين/نوفمرب.
وك��ان كوفات�ص قد اأخ��رج يف امل��ب��اراة �صد 
ديفيد  النم�صوي  ظ��ه��ريه  فولف�صبورغ 

ب��ع��د معاناته  اح�����رتازي  اإج�����راء  األب����ا يف 
اأعلن  ذل��ك،  اآلم يف الفخذ. اىل  من 

ال��ن��ادي ال��ب��اف��اري الإث��ن��ن غياب 
لعب الفرن�صي فرانك ريبريي 

)35 عاما( ب�صبب م�صكلة يف 
العمود الفقري.

قبل  روم���ي���ن���ي���غ���ه  واأك��������د 
اأثينا  اىل  الفريق  انتقال 
 - ري����ب����ريي  م���راف���ق���ة  اأن 

تكون مفيدة،  لن  لزمالئه،   - ال�صبت حمليا  م��ب��اراة  غ��اب عن  ال��ذي 
اذا  اأف�صل  و�صع  يف  و�صيكون  التعب،  ي�صبب  اأ�صا�صا  “ال�صفر  مو�صحا 
بقي يف ميونيخ«.  ويتطلع اأيك اأثينا اىل انتزاع نقطة اأوىل يف امل�صابقة 
اأياك�ص بثالثية نظيفة يف اجلولة الأوىل،  اأمام م�صيفه  بعد �صقوطه 

ثم خ�صارته على اأر�صه اأمام بنفيكا الربتغايل 3-2.
ويف املجموعة عينها، ي�صتقبل اأياك�ص بنفيكا الربتغايل يف مواجهة هي 
ال�صاد�صة بينهما، علما ان الفريق الهولندي يتقدم بثالثة انت�صارات 

يف مقابل تعادل وخ�صارة.
ويف املجموعة ال�صابعة، يتطلع ريال مدريد بطل امل�صابقة القارية يف 
املوا�صم الثالثة الأخرية، اىل خو�ص مباراته ال� 27 على اأر�صه ب�صجل 

نظيف من اخل�صارة يف امل�صابقة عندما ي�صتقبل فيكتوريا بلزن.
ال���وزن بعد ف�صله يف  ان��ع��دام  امللكي راه��ن��ا يف حالة م��ن  الفريق  ومي��ر 
على  ال�صبت  �صقوطه  واآخرها  مباريات،  خم�ص  اآخ��ر  يف  الفوز  حتقيق 
املدعو  لوبيتيغي  م��درب��ه  اأزم���ة  عمق  م��ا   ،2-1 ليفانتي  اأم���ام  اأر���ص��ه 

الأحد اىل مواجهة غرميه اللدود بر�صلونة يف “كال�صيكو” الدوري 
الإ�صباين على ملعب كامب نو.

واأح�����رز ري����ال ال��ل��ق��ب ال���ق���اري يف 
امل��وا���ص��م ال��ث��الث��ة الأخ����رية 
زين  الفرن�صي  كان  عندما 
ال��دي��ن زي����دان ي��ق��وده من 

مقعد التدريب، والربتغايل 
ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و رون�����ال�����دو يف 
لوبيتيغي  اأن  ال  امل���ي���دان. 
يعاين مللء الفراغ الذي تركه 
الفرن�صي، ومل يربم  املدرب 

ا�صم  م���ع  ت��ع��اق��دا 
يعو�ص  كبري 

ل  نتقا ا

مدعوين  امللكي  الفريق  لعبو  و�صيكون  يوفنتو�ص.  اىل  الربتغايل 
اىل حتويل الدعم الذي اأبدوه ملدربهم اجلديد، اىل اأداء ونتائج على 
اأر�ص امللعب، علما اأنهم خ�صروا يف اجلولة الأوروبية املا�صية على اأر�ص 
�ص�صكا مو�صكو �صفر1-. وبعد مباراة ليفانتي، قال قائد ريال �صريخيو 
الظهري  �صدد  بينما  الفريق”،  كل  بدعم  يحظى  “جولن  اأن  رامو�ص 
“حتى  لوبيتيغي  ي�صاندون  الالعبن  اأن  على  مار�صيلو  ال��ربازي��ل��ي 
املوت«. وبداأت التقارير ال�صحافية تتحدث عن اأ�صماء قد تكون بديلة 
للوبيتيغي يف حال قرر رئي�ص ريال فلورنتينو برييز ال�صتغناء عنه، 
اأن التعاقد مع مدرب من العيار الثقيل �صيكون �صبه م�صتحيل  علما 
ال�صابق  امل��درب  كفة  التقارير  بع�ص  الكروي. ورجح  املو�صم  يف خ�صم 
الأخري  واأن  ل�صيما  كونتي،  اأنطونيو  الإيطايل  الإنكليزي،  لت�صل�صي 

غري مرتبط باأي عقد حاليا.
ولن يكون ثمة بديل عن الفوز بالن�صبة للوبيتيغي اأمام فيكتوريا بلزن 
الذي حقق انت�صارين يتيمن يف تاريخ م�صاركاته يف امل�صابقة، وتفادي 
الهزمية بعد اأيام اأمام بر�صلونة الذي �صيفتقد الأرجنتيني لونيل 

مي�صي امل�صاب.
وق�����ال ل��وب��ي��ت��ي��غ��ي ب��ع��د م���ب���اراة ل��ي��ف��ان��ت��ي اأن�����ه يثق 
اىل  م�صريا  اأي وقت”،  “اأكر من  بفريقه 
فيه.  اأف��ك��ر  م��ا  “اآخر  ه��و  م�صتقبله  اأن 
ال�صبان  م�����ص��اع��دة  ه��و  ح��ق��ا  ي�صغلني  م��ا 
)ال���الع���ب���ن( ع��ل��ى ا����ص���ت���ع���ادة ال���ت���وازن 
جدا  مهمة  م��ب��اراة  تنتظرنا  ���ص��ري��ع��ا. 
اأي�����ام يف م�����ص��اب��ق��ة دوري  ب��ع��د ث���الث���ة 
موا�صلة  علينا  يتعن  اأوروب���ا.  اأبطال 
والإ�صرار،  ب��ق��درات��ن��ا  وال��ث��ق��ة  ال��ع��م��ل 
ه���ذه ه���ي ال��ط��ري��ق��ة ال��وح��ي��دة لتغيري 

الديناميكية«.
ويف املجموعة نف�صها، يحل املت�صدر 
�ص�صكا مو�صكو �صيفا على و�صيفه 

روما الإيطايل.
الثالثاء  م��ب��اري��ات  وت�صهد 
النجم رون��ال��دو اىل  ع���ودة 
اأولد ترافورد، ملعبه ناديه 
ال�صابق مان�ص�صرت يونايتد 
الذي برز يف �صفوفه قبل 
ري������ال يف  اىل  ان���ت���ق���ال���ه 
ومنه   ،2009 ال���ع���ام 
ال���������ص����ي����ف اىل  ه��������ذا 

يوفنتو�ص.
وحت������������م������������ل ه����������ذه 
امل������������واج������������ه������������ة يف 
الثامنة،  املجموعة 
ب���ن   13 ال��������رق��������م 
امل�صابقات  يف  الفريقن 
ويت�صاويان  الأوروب�����ي�����ة، 
النت�صارات  ���ص��ع��ي��د  ع���ل���ى 
)خم�صة لكل منهما(. ويت�صدر 
املجموعة  ت���رت���ي���ب  ي���وف���ن���ت���و����ص 
على  الأوىل  اجلولة  يف  انت�صارين  بعد 
ويونغ  )-2�صفر(  الإ���ص��ب��اين  فالن�صيا 
يليه  )-3�صفر(،  ال�����ص��وي�����ص��ري  ب��وي��ز 
ف��وز على  بعد  اأرب���ع نقاط  م��ع  يونايتد 
اجلولة  يف  نظيفة  بثالثية  بويز  يونغ 
فالن�صيا  م��ع  �صلبي  وت��ع��ادل  الأوىل، 

يف الثانية.
ي�صت�صيف  نف�صها،  املجموعة  ويف 
و���ص��ط بحث  ب��وي��ز،  ي��ون��غ  فالن�صيا 
لهما يف  ف��وز  اأول  الفريق عن  من 

الدور الأول.
ال�صاد�صة  امل���ج���م���وع���ة  وت�������ص���ه���د 
دانييت�صك  ���ص��اخ��ت��ار  ا���ص��ت�����ص��اف��ة 
اإنكلرتا،  ب��ط��ل  �صيتي  ملان�ص�صرت 
لليون  الأمل���������اين  وه���وف���ن���ه���ام 

الفرن�صي.
املجموعة  ليون  ويت�صدر 
اأرب��ع نقاط، بفارق  مع 

نقطة عن �صيتي.

كافاليريز بال انت�صار بعد رحيل جيم�ض 

خ�شارة اأوىل لغولدن �شتايت بدوري املحرتفني 



اإ�شابة زوجني ب�شرطان الثدي بفارق اأ�شابيع
 47 نحو  قبل  زواجهما  منذ  �صيء  ك��ل  اأمريكيان  زوج���ان  ت�صارك 
اأ�صابيع  اأن ي�صابا ب�صرطان الثدي بفارق  عاماً، لكنهما مل يتوقعا 

عن بع�صهما.
وميلك الزوجان كن وجن غرميلينغ �صركة عقارية يف اأمهر�صت 
بولية اأوهايو الأمريكية، ومت ت�صخي�ص اإ�صابتهما بورم خبيث يف 
اأنهما  الأطباء  املا�صي، وقال  ال�صتاء  الثدي الأمين لكل منهما يف 

بحاجة للخ�صوع اإىل عمل جراحي لإزالة هذه الأورام.
و�صارك الزوجان ق�صتهما الفريدة مبنا�صبة �صهر التوعية ب�صرطان 
الثدي، واملده�ص يف هذه الق�صة، اأنهما �صفيا من املر�ص اخلبيث، 

دون احلاجة اإىل اأي نوع من العالجات الكيماوية اأو الإ�صعاعية.
ويعد �صرطان الثدي لدى الرجال نادراً للغاية، حيث ي�صيب نحو 
2500 رجل يف الوليات املتحدة الأمريكية كل عام، باملقارنة مع 

250 األف امراأة، بح�صب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ومت ت�صخي�ص اإ�صابة كن )75 عاماً( ب�صرطان الثدي يف اأواخر عام 
ام، وبعد  اأن �صعر بوجود كتلة يف �صدره وهو يف احلمنّ 2017، بعد 
اأ�صابيع، خ�صعت جن )66 عاماً( لت�صوير روتيني للثدي اعتادت 
عليه ب�صكل �صنوي منذ اأن كانت بعمر 30 عاماً، واكت�صف الأطباء 

ورماً يف ثديها الأمين، تبن �صريعاً اأنه �صرطاين.
الزوجن،  اأ�صرف على عالج  ال��ذي  اأب��راه��ام  الدكتور جام  ويعتقد 
اإن وجودهما اإىل جانب بع�صهما ودعم كل منهما لالآخر يف هذه 

املحنة، �صاهم يف �صفائهما �صوياً من ال�صرطان.
وب��ع��د �صفاء ك��ل م��ن ك��ن وج��ن م��ن امل��ر���ص اخلبيث، و���ص��ال اإىل 
اخلطوة النهائية وهي عملية اإعادة بناء الثدي، والتي تخلى الزوج 
التجميلية،  اخلطوة  ه��ذه  مثل  اإىل  يحتاج  ل  اأن��ه  لعتقاده  عنها، 

لكنه يف نف�ص الوقت، �صيقدم الدعم لزوجته حتى النهاية.

طالب يهدد معلمته بال�شالح 
اأثار مقطع م�صور لطالب فرن�صي يهدد معلمته مب�صد�ص مزيف 
تغيب  ح�صة  يف  احلا�صرين  �صمن  ا�صمه  ت��دوي��ن  على  لإج��ب��اره��ا 

عنها، الغ�صب ال�صديد يف البالد.
عرب  انت�صر  وال��ذي  حممول  بهاتف  امل�صوره  الفيديو  مقطع  ويف 
مواقع التوا�صل الجتماعي، ظهر طالب يبلغ من العمر 16 عاماً، 
قائمة  من  ا�صمه  ب�صطب  ويطالبها  معلمته  نحو  م�صد�صاً  ي�صوب 

الغائبن عن احل�صة التي و�صلها متاأخراً.
وح���دث���ت ال��واق��ع��ة اخل��م��ي�����ص امل��ا���ص��ي يف م��ع��ه��د ك��ري��ت��ي��ل الواقع 
اأن  ال��ت��ايل، مو�صحاً  اليوم  يف  بالغا  ق��دم  ال��ذي  باري�ص  ب�صواحي 
املعلمة مل تعلم اأن الأمر يتعلق ب�صالح زائف، ورغم ذلك مل متتثل 

لتهديد الطالب.
وبداأت ال�صرطة حتقيقاً واعتقلت الطالب اإىل جانب اآخر عمره 16 

عاماً اأي�صاً، ويبدو اأنه هو الذي اأمد زميله بال�صالح.
وخ�صع هذا الزميل للتحقيق قبل اأن يطلق �صراحه، بينما �صيمثل 

الآخر اأمام قا�ٍص خالل ال�صاعات املقبلة.
واأثار املقطع الغ�صب يف فرن�صا حتى اأن الرئي�ص اإميانويل ماكرون 
عقب على الواقعة عرب ح�صابه على  تويرت، وقال اإن "تهديد معلم 
اأمر غري مقبول. طلبت من وزيري التعليم والداخلية اتخاذ كافة 
الأف��ع��ال وحظرها  ه��ذه  العقاب �صد  لتوقيع  الالزمة  الإج���راءات 

نهائياً يف مدار�صنا".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عائلة من 3 اأجيال تربطها عالقة التبني
يعتقد مارك موللي وهو يراقب طفليه وهما ي�صتيقظان بابت�صامة عري�صة تعلوا وجهيهما باأن تبنيهما كان اأف�صل 

قرار اتخذه يف حياته، على الرغم من اأنهما من اأ�صحاب الهمم.
واهتمام  عناية  اإىل  ويحتاجان  الدماغي،  بال�صلل  �صهراً، كالهما م�صابان   18 وتوما�ص  �صنوات  بعمر خم�ص  جاك 

اإ�صافين، لكن مارك وزوجته ديب يفي�صان عليهما بكل م�صاعر احلب والدعم اللذين قد يحتاجانهما.
وما اإن اقرتحت ديب تبني اأطفال من اأ�صحاب الهمم، حتى وافق مارك على الفور، على الرغم من جتربته القا�صية 
:مل��اذا تخلت  ال��ذي ي�صغل باله دوم��اً  ال�صوؤال  التبني، حيث عانى يف طفولته ومراهقته من حزن �صديد، وك��ان  مع 

والدته عنه؟
ويقول مارك "لقد كنت اأعرف دوماً اأنني ُمتبنى، واكت�صفت يف وقت لحق اأن والدي هو اأي�صاً ُمتبنى، لكنه مل يتحدث 

عن ذلك يف يوم من الأيام".
، وكنت اأت�صاءل دوماً ملاذا اأنا ُمتبنى؟ وكيف ميكن لأي  وي�صيف مارك "مررت بفرتة من احلرية التي �صيطرت علينّ

�صخ�ص اأن يتخلى عن طفل يبلغ من العمر 9 اأ�صهر فقط، واأدركت اأنها مل تكن ترغب بي عندما ولدتني".
دائ��رة اخلدمات  اإىل  تاريخ عائلته احلقيقية، وتوجه  البحث عن  ب��داأ  والع�صرين،  الثامنة  �صن  م��ارك  بلغ  وعندما 
17 عاماً عندما حملت به،  اأن والدته كانت تبلغ من العمر  الجتماعية لهذا الهدف، وعندما قراأ ملفه، اكت�صف 

وكانت تعتقد اأنها ل ت�صتطيع اأن متنحه احلياة التي ي�صتحقها، ولي�ص لديها اأي خيار �صوى و�صعه للتبني".

الثالثاء  23   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12460  
Tuesday   23   October   2018  -  Issue No   12460

اأ�شرة �شائد التما�شيح تطلق عر�شا تلفزيونيا 
"�صائد  بلقب  ا�صتهر  ال��ذي  البيئة  عن  املدافع  اإروي��ن  �صتيف  اأ�صرة  �صتتبع 
التما�صيح" خطى رب الأ�صرة باإطالق برنامج تلفزيوين جديد عن اأعمالها 

يف جمال حماية البيئة.
وابنتهما  اإروي��ن  اإروينز( تريي زوجة  ذا  ايت�ص  برنامج )كريكي!  و�صيتتبع 
بيندي وابنهما روبرت وهم يرعون احليوانات يف حديقة حيوان ميلكونها 

يف ا�صرتاليا يف كوينزلند ويف رحالت ا�صتك�صاف خارج احلديقة.
ال��ع��امل براجمه  اأرج���اء  ال��ذي تابع م�صاهدون م��ن خمتلف  اإروي���ن،  وت��ويف 
ل�صمكة  �صخمة  م�صننة  �صوكة  اخرتقت  عندما   2006 ع��ام  التلفزيونية، 
الرقيطة )�صتينجراي( قلبه اأثناء ت�صويره قبالة احلاجز املرجاين العظيم 

يف �صمال ا�صرتاليا.
يف  الأ���ص��رة  تديرها  التي  البيئة  حماية  منظمة  عن  اإروي���ن  بيندي  وقالت 
ال��ي��وم يف  ب��ه  "نحن نتبع خطى وال���دي وك��ل م��ا نقوم  مقابلة م��ع روي���رتز 

حديقة احليوان يف اأ�صرتاليا هو بالتحديد ما بداأه".
�صتكون هناك حلظات مذهلة تعك�ص ما كان يقوم  "يف الربنامج  واأ�صافت 
به من اإطعام التما�صيح اإىل مداعبة الكوال. و�صرتانا نقوم بال�صيء نف�صه 

لن�صمن اأن كل ما كان يحبه م�صتمر يف امل�صتقبل".
ال�صابق،  يف  اخلا�ص  التلفزيوين  برناجمها  لها  كان  التي  اإروي��ن،  وبيندي 
وقال  احل��ي��وان.  حديقة  م�صت�صفى  يف  تعمل  وه��ي  ال��ربن��ام��ج  يف  �صت�صاهد 

�صقيقها اإن الأ�صرة تقوم كذلك برحالت خارجية.

لبوؤة تقتل اأبا اأ�شبالها الثالثة 
قتلت لبوؤة اأبا اأ�صبالها الثالثة عندما اأطبقت فكيها على رقبته يف حديقة 
حيوان اإنديانابولي�ص الأمريكية يف هجوم مل يتمكن العاملون يف احلديقة 
كانا  ال��زوج��ن  اإن  بيان  يف  احل��ي��وان  حديقة  وقالت  بعد.  اأ�صبابه  فهم  من 
عام  الثالثة  الأ�صبال  واأجنبا  �صنوات  ثماين  منذ  باحلديقة  �صويا  يعي�صان 

2015، ومل يلحظ العاملون يف احلديقة اأي عدوانية بينهما.
وق���ال دي��ف��ي��د ه��اج��ان ال��ق��ي��م ع��ل��ى احل��دي��ق��ة اإن احل����ادث اأ���ص��اب احلرا�ص 
اأن ال�صبب قد ل يعرف على الطالق. واأ�صاف هاجان  بال�صدمة، م�صيفا 
يف مقابلة "لقد بنوا روابط وثيقة مع احليوانات، لذا فاإن اأي خ�صارة توؤثر 
وقالت  الأ�صرة".  من  بفرد  اأ�صبه  فاإنه  منا،  للكثري  بالن�صبة  كثريا.  علينا 
احلديقة يف بيانها اإن العاملن انتبهوا ل�صدور "قدر غري عادي من الزئري" 
من قف�ص الأ�صود يوم الثنن املا�صي وو�صلوا ليجدوا �صجارا بن اللبوؤة 
العمر  البالغ من  الأ�صد نياك  12 عاما وزوجها  العمر  البالغة من  زوري 
ع�صر �صنوات. وقال هاجان "كانت تهاجم نياك من الرقبة. و�صل احلرا�ص 
وا�صلت خنق  لكنها  الثنن.  و�صاهدوا ما يجري وقاموا مبحاولة لف�صل 
نايك من الرقبة حتى توقف عن احلركة". واأظهر ت�صريح للجثة اأن الأ�صد 

ال�شر وراء ق�شر 
يدي اأ�شهر دينا�شور

ل������ط������امل������ا ك�����������ان ال�����دي�����ن�����ا������ص�����ور 
ما  اأو  ريك�ص"،  "تريانو�صور�ص 
"تريك�ص"،  اخت�صارا  عليه  يطلق 
العلماء  بن  و�صهرة  اهتمام  حمل 
وحم��ب��ي ال��زاح��ف امل��ن��ق��ر���ص، رغم 
م����ا ال��ت�����ص��ق ب����ه م����ن رع�����ب كونه 
املميز  ال�صكل  اأن  ويبدو  مفرت�صا. 
وحتديدا  "تريك�ص"،  للدينا�صور 
من  الفريدتان،  الق�صريتان  ي��داه 
اإىل الكائن  اأك��ر ما لفت الأن��ظ��ار 
العمالق ودفع امل�صتك�صفن للبحث 
املظهر  ل��ه��ذا  ع��ن حكمة ووظ��ي��ف��ة 

الفريد بن الزواحف.
اأجريت  درا����ص���ة  اأح�����دث  ورج���ح���ت 
يدي  ق�����ص��ر  اأن  ال�������ص���اأن،  ه����ذا  يف 
"تريك�ص" كان ي�صمح له بالإم�صاك 
بفرائ�صه والإبقاء عليها قريبة من 

فمه، مما ي�صهل عليه التهامها.
�صملت  ال���ت���ي  ال����درا�����ص����ة  وت�������ص���ري 
للحيوان  البعيدين"  "الأقارب 
املرفق  مفا�صل  اأن  اإىل  املنقر�ص، 
احلال  هو  مثلما  املعقدة،  )الكوع( 
يف "تريك�ص"، ت�صمح مبجال حركة 
حتققه  اأن  ميكن  مما  بكثري  اأك��رب 

اأي من الثدييات.
جامعة  م����ن  ب���اح���ث���ون  وت���و����ص���ل 
�صتوكتون الأمريكية يف نيوجري�صي 
اإىل هذه الوظيفة، بعد بحث در�ص 
خالله الفريق حركات ذراع الديك 
ال����روم����ي وال���ت���م�������ص���اح الأم����ريك����ي 

)القاطور(.
و�صمح لهم ذلك بتحليل احلركات 
مب�صاعدة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
الع�صالت  مثل  الرخوة،  الأن�صجة 
والأرب����ط����ة، ال��ت��ي غ��ال��ب��ا م��ا تكون 

مفقودة يف الأحافري.

جي�ض مدمر يغزو 
وليتني اأمريكيتني

احل�صرات  م���ن  ك��ب��ري  ج��ي�����ص  غ����زا 
امل��������دم��������رة ولي�������ت�������ي ف���ريج���ي���ن���ا 
املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  وبن�صلفانيا 
تاأثريها  من  حتذيرات  اأطلق  مما 
اأكر  لأنها  الزراعة،  على  املحتمل 
تهاجم  التي  فتكا  احل�صرات  اأن��واع 
وحذرت  عاما.   150 خالل  البالد 
ال�صلطات املخت�صة يف وين�ص�صرت يف 
احل�صرات  اأن  م��ن  فرجينيا  ولي��ة 
الغازية، وموطنها الأ�صلي ال�صن 
والهند وفيتنام، �صت�صر باملحا�صيل 

الزراعية و�صناعة اخل�صب.
وق��ال مركز ت�صريفيل فيل للطب 
يف بن�صلفانيا، اإن املخلوقات الغريبة 
"الفانو�ص  ا�صم  عليها  يطلق  التي 
الأوىل  ل��ل��م��رة  ���ص��وه��دت  املرقط" 
ذكرت  م��ا  وف��ق  امل��ا���ص��ي،  اخلمي�ص 

نيوز" الأمريكية،. "فوك�ص 

ُت�شاب بفقر الدم لإدمانها على الكول 
اأ�صيبت �صيدة بريطانية بفقر يف الدم، ب�صبب اإدمانها على 
الكوكا كول على مدى عقدين ون�صف من الزمن،  �صرب 
ومبعدل 8 عبوات ب�صكل يومي. وبداأ ع�صق بيكي دين )36 
عاماً( للكول منذ اأن كانت بعمر 11 عاماً، حيث تبداأ يومها 
بعدة عبوات  وتتبعها  املف�صل،  بتناول عبوة من م�صروبها 
الربيطانية.  م��ريور  �صحيفة  بح�صب  ال��ي��وم،  م��دى  على 
وبعد �صنوات طويلة من الإكثار من الكوكا كول، ا�صطرت 
بداأت  عندما  منها،  اليومية  ح�صتها  تخفيف  اإىل  بيكي 
العمل،  اإىل  وه��ي بطريقها  ال��وع��ي  ف��ق��دان يف  م��ن  تعاين 
كانت  "لقد  بيكي  وتقول  ال��دم.  يف  بفقر  اإ�صابتها  نتيجة 
غريه  اأ���ص��رب  ومل  ال����دوام،  على  املف�صل  م�صروبي  ال��ك��ول 
"اأتناول عبوة من الكول عندما  طوال حياتي". وت�صيف 
اأ�صتيقظ، وواحدة اأخرى بن الفطور والغداء، وواحدة مع 
وجبة الغداء، واأحمل معي واحدة دوماً يف العمل. واعتدت 
على �صراء 36 عبوة من املتجر ل�صتهالكها طوال الأ�صبوع، 
�صابق من  وق��ت  باملتو�صط". ويف  يومياً  8 عبوات  واأ���ص��رب 
اإىل  طريقها  يف  اإغ��م��اء  لنوبة  بيكي  تعر�صت  ال��ع��ام،  ه��ذا 
العمل، واأظهرت الختبارات اإ�صابتها بفقر الدم، ون�صحها 
مبا  حياتها،  منط  على  التغيريات  بع�ص  باإجراء  الأطباء 
على  وخ��وف��اً  الكول".  عبوات  تناول  من  التقليل  ذل��ك  يف 
قدرتها  ولختبار  م�صريياً،  ق��راراً  بيكي  اتخذت  حياتها، 
�صهر  اأم�صت  الغازية،  امل�صروبات  تناول  عن  الإق��الع  على 
�صبتمرب )اأيلول( املا�صي دون اأن ت�صرب اأي عبوة كول، مما 
بداأت  نف�صها،  ولتحفيز  واأ�صدقائها،  اأ�صرتها  ده�صة  اأث��ار 

بالتربع بالأموال التي توفرها لالأعمال اخلريية.

يبحر  من تركيا اإىل اليونان بعوامة اأطفال
البحر من  عبور  يحاول  ك��ان  اإن��ق��اذ مهاجر  �صياح من  متكن 
تركيا اإىل اليونان با�صتخدام بالون �صباحة لالأطفال، وفق ما 
ذكرت و�صائل اإعالم تركية حملية. وذكرت �صحيفة "حرييت" 
ب�صكل مفاجئ مهاجرا  �صاهدت  �صياح  اأن جمموعة  الرتكية، 
ب���ودروم يف  العبور من  يحاول  ك��ان  البحر،  مرهقا يف عر�ص 
تركيا اإىل جزيرة كو�ص يف اليونان على حلقة �صباحة لالأطفال. 
اإىل جزيرة كو�ص  الو�صول  نور حممد يحاول  املهاجر  وك��ان 
اليونانية التي تبعد 8 اأميال عن بلدة بودروم ال�صهرية جنوب 
القبطان الرتكي  اأكتوبر اجل��اري. وقفز   19 غربي تركيا يف 
لل�صفينة اإىل املاء واأنقذ الرجل املنهك، الذي كان ي�صبح ملدة 
ال�صباحة، وكان يحمل  يعرف  ل  اأنه  يبدو  والذي  �صاعات،   4
ال�صواحل  خفر  ق��وات  واعتقلت  اخلبز.  من  بال�صتيكيا  كي�صا 
لإيواء  خم�ص�ص  مركز  اإىل  واأر�صلته  لحقا  املهاجر  الرتكية 
لليونان  ال�صباحة  قرر  اإن��ه  لل�صرطة  قال  حيث  للمهاجرين، 

بعد اأن �صرق مهربو الب�صر يف بودروم اأمواله.

اأغرب موقف بني قرد جائع وجنمة تن�ض
مايت�صلر  ميالين  ال�صوي�صرية  الغولف  لعبة  ا�صطرت 
ل��ل��ت��ن��ازل ع���ن ���ص��ان��دوت�����ص، ب�����ص��ب��ب اإحل�����اح اأح����د القردة 
املتواجدين يف ملعب الغولف، خالل اجلولة الثانية من 

بطولة الهند املفتوحة يف مدينة هاريانا.
وظهر من خالل الفيديو الذي تداولته مواقع التوا�صل 
الج��ت��م��اع��ي، ال��ق��رد وه���و يتجه ب��اجت��اه ال��الع��ب��ة، حيث 
حاولت التخفي عنه، لكنه منعها من ذلك لت�صتلم للواقع، 

وترمي له قطعه ال�صاندويت�ص التي كانت بحوزتها.
الأمري هاري وزوجته ميغان دوقة �صا�صيك�ض يتلقيان الهدايا من احل�صود ال�صعبية خالل جولتهما يف منتجع 

كينجفي�صر باي يف جزيرة فريزر ال�صرتالية. )ا ف ب(

علماء ير�شدون 
وح�ض الدجاج

�صورا  م����رة  لأول  ع��ل��م��اء  ال��ت��ق��ط 
العميق"  ال��ب��ح��ر  "خيار  حل��ي��وان 
اجلنوبي،  امل��ت��ج��م��د  امل���ح���ي���ط  يف 
ت�صوير  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب��ا���ص��ت��خ��دام 

طورها علماء اأ�صرتاليون.
البحر،  خيار  روؤي��ة  للعلماء  و�صبق 
ال����ذي ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه اأي�����ص��ا وح�ص 
ويعي�ص  ال����راأ�����ص،  ع���دمي  ال���دج���اج 
العلمي  وا�صمه  العميقة،  املياه  يف 
مرة  اإك�صيميا"،  "اإنيبنيا�صت�ص 
واحدة، كانت يف خليج املك�صيك عن 

طريق كامريات خا�صة.
وي���ل�������ص���ف���ورد، قائد  دي������رك  وق������ال 
لتطوير  الأ������ص�����رتايل  ال���ربن���ام���ج 
ال������ق������ارة ال���ق���ط���ب���ي���ة اجل���ن���وب���ي���ة 
ال�صور  "بع�ص  اإن  )اأنتاركاتيكا(، 
جدا،  م��ث��رية  عليها  ح�صلنا  ال��ت��ي 
مبا يف ذلك اأن��واع مل نرها اأب��دا يف 

هذا اجلزء من العامل".
وتابع ويل�صفورد: "الغطاء الواقي 
والأجهزة  ال��ك��ام��ريا  يحمي  ال���ذي 
احلواف  لتحمل  م�صمم  الأح���رى 
امل�صننة يف القطب اجلنوبي، لذلك 

يجب اأن يكون قويا جدا".
ن���ق���ل���ت عنه  واأ��������ص�������اف، ح�����ص��ب��م��ا 
الربيطانية:  "غارديان"  �صحيفة 
ي�صتمر يف  �صيء  اإىل  بحاجة  "كنا 
رهيب  �صغط  حتت  بكفاءة  العمل 
ولفرتات  الظالم  �صديدة  بيئة  يف 

طويلة".
وخيار البحر حيوان رخوي ينتمي 
ويوجد  اجللد�صوكيات،  �صعبة  اإىل 
منه مئات الأنواع يف خمتلف بحار 

وحميطات العامل.

ل تت�شرع ب�شراء هاتف جديد وانتظر »اآيفون« الرخي�ض
"اآيفون" جديد،  ه��ات��ف  ���ص��راء  ي��ن��وون  مم��ن  ك��ن��ت  اإذا 
ريثما  تنتظر  اأن  الأف�صل  من  فاإنه  املو�صم،  هذا  خالل 
املحال  يف   "XR "اآيفون  "اأبل" جهازها اجلديد  توفر 

التجارية ابتداء من 26 اأكتوبر احلايل.
خرباء  ف��اإن  اإن�صايدر"،  "بزن�ص  موقع  نقل  ما  وبح�صب 
اأف�صل  �صيكون  "اأبل" اجلديد  هاتف  اأن  ي��رون  التقنية 
ماك�ص"،   XS و"اآيفون   "XS "اآيفون  ه��ات��ف��ي  م���ن 
العديد  يف  املا�صي  �صبتمرب  م��ن   21 يف  طرحا  اللذين 
من اجلوانب. وتكمن امليزة الأبرز جلهاز اآيفون اجلديد 
فهو  املنا�صب  �صعره  يف  بال�"رخي�ص"،  يو�صف  وال���ذي 
اأرخ�ص من الهاتفن الأخريين بقرابة 250 دولرا، اإذ 

ي�صل ثمنه اإىل 749 دولرا.
وكذلك يو�صح اخلرباء اأن ثمة فارقا مهما يف الألوان، 
فالهاتفان اللذان اأعلنا يف �صبتمرب متاحان بثالثة األوان 
الهاتف  �صيتوفر  بينما  وذهبي(،  ورم��ادي  )ف�صي  فقط 
اجلديد ب�صتة األوان هي )اأ�صفر، اأبي�ص، كورايل، اأحمر، 

اأزرق، واأ�صود(.
اأن �صا�صته �صتكون  "اآيفون" املرتقب،  ومن مزايا هاتف 
يبلغ حجم ال�صا�صة  اإذ    ،"XS اأو�صع من �صا�صة  "اآيفون

ل��ك��ن هذه  اإن�����ص��ات،   6.1 ���ص��ي دي"،  "اإل  ن���وع  وه���ي م��ن 
ماك�ص"   XS "اآيفون  يف  نظريتها  م��ن  اأ�صغر  ال�صا�صة 

التي تناهز 6.5 اإن�صات.
عد�صة   "XR "اآيفون  اأخ��رى، ي�صم هاتف  ناحية  ومن 
 ،"XS "اآيفون  اأمامية مماثلة ملا هو موجود يف  كامريا 
تكون  ت��ك��اد  لكنها  ج���ودة  ف��اأق��ل  ال��ك��ام��ريا اخللفية  اأم���ا 

متطابقة.
بطيئا  امل��رت��ق��ب  ال��ه��ات��ف  ي��ك��ون  اأن  ت��خ�����ص��ى  ك��ن��ت  واإذا 
باملقارنة مع اجلهازين املطروحن يف �صبتمرب، فعليك 
مزودة   2018 يف  الثالثة  اأب��ل  هواتف  لأن  تطمئن،  اأن 
مبعالج  ال�صريعة،   "12 اإي  "بيونيك  ب�صريحة  جميعا 
با�صتخدام  �صتحظى  ف��اإن��ك  وب��ال��ت��ايل  ال��ن��وى،  �صدا�صي 
التي  ال��ب��ط��اري��ة،  بعمر  ال��ق��ادم  اجل��ه��از  ويتميز  �صل�ص. 
 15.5 ب��ن  م��ا  ت���رتاوح  اأط����ول،  مل��دة  ال�صمود  ت�صتطيع 
ي�صل  بينما  ال���واح���دة،  ال�صحنة  يف  ���ص��اع��ات   16.5 اإىل 
12.5 اإىل  ب��ن  ي���رتاوح  م��ا  ه��ذا ال��رق��م يف "XS" اإىل 
13.5 �صاعات، يف حن اأنه ل يزيد عن 14.5 �صاعات يف 
 "XR ماك�ص. ف�صال عن ذلك، يتيح "اآيفون XS هاتف

خا�صية ا�صتخدام �صريحتن لالت�صال.

مايا دياب تتاألق بالأبي�ض يف قرب�ض
اأحيت الفنانة اللبنانية  مايا دياب  حفال غنائيا خا�صا يف  قرب�ص الرتكية  وحتديًدا 

م��ن جمهورها من  ع��دد كبري  وذل���ك بح�صور  ه��ن��اك،  ال��ف��ن��ادق  ا�صهر  اأح���د  يف 
اجلاليات العربية املتواجدة هناك وحمبيها الذين توافدوا من لبنان ودول 

اأخرى مل�صاهدتها.
وتاألقت مايا دياب كعادتها وظهرت باإطاللة لفتت فيها الأنظار مرتدية 

ف�صتاناً اأبي�صاً، ونالت اإعجاب كبري من احل�صور يف احلفل.
وقدمت دياب يف حفلها عددا كبرياً من اأغنياتها التي تفاعل معها 

بال�صافة  "اأيوه" وغريها،  قاطيفن"،  "يا  كاأغنية  احل�صور  
و"الهوى  برجي   ك�"�صو حلو" للفنان  زياد  اأخ��رى  اأغ��اين  اىل 
وامتد  الأج���واء  واأ�صعلت  و���ص��وف،  ج��ورج  " لل�صلطان  �صلطان 

حتى �صاعات ال�صباح الأوىل.


