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الإمارات توا�صل دعم قطاع التعليم يف املحافظات اليمنية املحررة 
•• عدن - �شبوة -وام:

توا�سل دولة الإمارات مد يد العون للأ�سقاء اليمنيني �سمن ر�سالتها 
ظروفهم  وحت�سني  معاناتهم  من  التخفيف  اإىل  الرامية  الإن�سانية 
املعي�سية عرب تعزيز القطاعات اخلدمية يف املحافظات املحررة خا�سة 
قطاع التعليم. و يف هذا ال�ساأن افتتحت هيئة الهلل الأحمر الإماراتي 
مدر�سة ح�سح�سة للتعليم الأ�سا�سي يف مديرية ال�سعيد مبحافظة �سبوة 
بح�سور على ن�سعان نائب مدير مكتب الرتبية و التعليم باملحافظة و 
عدد من الكوادر الرتبوية وذلك �سمن دعم الإمارات املتوا�سل للعملية 
و  امل��دار���س.  وترميم  وت�سييد  بناء  ي�سمل  ال��ذي  و  �سبوة  التعليمية يف 
ثمن على ن�سعان اجلهود الكبرية التي تبذلها دولة الإمارات العربية 
املدر�سة بعد  افتتاح  اأن  .. موؤكدا  املحافظة  املتحدة لتطبيع احلياة يف 
ترميمها واإعادة تاأهيلها وتاأثيثها مّكن نحو 500 طالب وطالبة من 

العودة اإىل مقاعد الدرا�سة.  )التفا�سيل �س3(

وفد من املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة 
يزور املخيم الإماراتي للجئني يف الأردن

•• اأبوظبي-وام:

بنت  الرمي  برئا�سة  والطفولة  الأعلى للأمومة  املجل�س  زار وفد من 
الإمارات  ملخيم  ب��زي��ارة  للمجل�س  العامة  الأمينة  الفل�سي  عبداهلل 
للجئني يف الأردن نفذ خللها عدة ور�سات تدريبية لأطفال املخيم 

حول برنامج الوقاية من التنمر.
وقالت الرمي عبداهلل الفل�سي اإن هذه الزيارة التي وجهت بها �سمو 
رئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
الأ�سرية ا�ستهدفت الطلع على اأو�ساع اللجئني باملخيم الإماراتي 

وتوزيع الألعاب واأدوات القرطا�سية.             )التفا�سيل �س7(
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رئي�س الدولة مينح ال�صفري اجلزائري 
و�صام ال�صتقلل من الطبقة الأوىل

•• اأبوظبي-وام:

منح �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
الدميوقراطية  اجل��زائ��ري��ة  اجلمهورية  �سفري  عطية  �سالح  �سعادة  اهلل، 
منح  وياأتي  الأوىل.  الطبقة  من  ال�ستقلل  و�سام  الدولة  ل��دى  ال�سعبية 
ال�سفري الو�سام تقديراً جلهوده التي بذلها خلل فرتة مهامه يف الدولة 
مما اأ�سهم يف تطوير العلقات بني البلدين ال�سقيقني. )التفا�سيل �س3(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

قوات الغزو الرتكية تق�سف و�سط مدينة راأ�س العني ال�سورية )ا ف ب(

الرئي�س التون�سي اجلديد وحرمه

قلد عددا من منت�سبي القوات امل�سلحة اأو�سمة املجد والإمارات

حممد بن زايد: اأبناء الوطن وحماته املخل�صني ي�صطرون 
املواقف البطولية يف خمتلف ميادين احلق والكرامة وامل�صوؤولية 

 
•• اأبوظبي-وام:

قلد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة عددا من منت�سبي القوات امل�سلحة اأو�سمة املجد 

اأبدوها خلل  والإم��ارات .. وذلك تكرميا وتقديرا ملواقفهم البطولية التي 
اأداء مهامهم الوطنية. واأعرب �سموه �� خلل ا�ستقباله املكرمني.. عن فخره 
واعتزازه باأبناء الوطن وحماته املخل�سني الذين يج�سدون اأ�سمى قيم الوفاء 

والنتماء وال�سجاعة املتجذرة لدى اأبناء الإمارات. )التفا�سيل �س2(

حممد بن زايد يقلد و�سام املجد من الطبقة الأوىل ..للعميد الركن علي الطنيجي   )وام(

مظاهرات يف اأربيل تندد برتكيا.. واأردوغان ي�ستعد للهجوم على منبج 

اجلي�س ال�صوري ينت�صر على خط املواجهة مع القوات الرتكية

خمطط اإيراين خطري يف دير الزور
 •• وا�شنطن-وكاالت:

ك�سف تقرير ملعهد وا�سنطن ل�سيا�سات ال�سرق الأدنى، خمططات ايرانية 
اإي��ران الع�سكرية،  اأدوات  اإىل  خطرية يف دير الزور �سرق �سوريا، م�سرياً 

واملالية، واخلدمية، والدينية، هناك.
واأكد التقرير بناء قاعدتني ع�سكريتني جديدتني يف املنطقة، اإحداهما 
يف ال�سواحي الغربية ملدينة امليادين، والأخرى اأكرب حجماً يف البوكمال 
اأُطلق عليها ا�سم الإمام علي، واأبرز دور النظام ال�سوري يف دعم التوجهات 

الإيرانية، خا�سًة ن�سر الت�سيع.
يف  العربية  لل�سيا�سة  غيدولد  برنامج  يف  زميلة  الرفاعي،  عل  وكتبت 
معهد وا�سنطن، اإنه يف 30 اأيلول)�سبتمرب،( اأعادت �سوريا والعراق فتح 
الذي كان مغلقاً  والقائم،  البوكمال  الرئي�سي بني  معربهما احل��دودي 

منذ خم�سة اأعوام.

•• عوا�شم-وكاالت:

املنددة  ال�سعبية  امل��ظ��اه��رات  ال���ع���راق،  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  م���دن  ت��ت��وا���س��ل يف 
الدويل،  املجتمع  املتظاهرون  ال�سوري. وطالب  لل�سمال  الرتكي  بالجتياح 

بالتدخل العاجل لإنهاء املمار�سات الرتكية بحق الأكراد هناك.
اأربيل العا�سمة، بخلف الو�سع يف كربيات مدن اإقليم كرد�ستان،  و�سهدت 
مظاهرات نظمها ب�سع ع�سرات من ال�سباب ال�سوريني اللجئني، اأمام مكتب 

الأمم املتحدة، للتنديد ب�الغزو الرتكي، للمناطق الكردية يف �سمال �سوريا.
انت�سرت  القوات احلكومية  اأن  اإعلم �سورية، ام�س الثنني،  وذكرت و�سائل 
اتفاق  بعد  وذل��ك  الرتكية،  ال��ق��وات  مع  املواجهة  خط  على  عي�سى  عني  يف 

النت�سار بني دم�سق والقوات التي يقودها الأكراد.
وعر�س التلفزيون الر�سمي ال�سوري لقطات تظهر ما قال اإنه مدخل عني 

عي�سى، حيث �سوهد ال�سكان وهم يرحبون بو�سول القوات احلكومية.
ك��م��ا حت��دث��ت و���س��ائ��ل الإع�����لم ال�����س��وري��ة اأن اجل��ي�����س ال�����س��وري ان��ت�����س��ر يف 
الطاقة  لتوليد  كبري  �سد  بها  يوجد  منطقة  يف  الرقة،  ق��رب  الطبقة  بلدة 

الكهرومائية.
والإعلن عن اتفاق بني الأكراد ال�سوريني وحكومتهم يعد حتول كبريا يف 
التحالفات التي جاءت بعد اأن اأمر الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب، ب�سحب 

جميع قوات بلده من منطقة احلدود ال�سمالية و�سط فو�سى تتفاقم.
اأردوغ�������ان، لأول م���رة ع��ل��ى انت�سار  وع��ل��ق ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي رج���ب ط��ي��ب 
اإع��لن ق��وات �سوريا  اجلي�س ال�سوري على احل��دود، وذل��ك بعد �ساعات من 
الغزو  �سد  على  مل�ساعدتهم  دم�سق  مع  لتفاق  تو�سلت  اأنها  الدميقراطية 

الرتكي.
اأن القوات الرتكية وقوات املعار�سة ال�سورية املوالية لها  اأردوغ��ان  واأ�ساف 
ال�سورية الكردية، قائل: نحن على  ت�ستعد ل�سن هجوم على مدينة منبج 
و�سك تنفيذ قرارنا ب�ساأن منبج. وزعم اأن هدف تركيا هو اإعادة املدينة اإىل 

ال�سكان العرب، الذين قال اإنهم �سكانها ال�سرعيون. 

واتفق وزراء خارجية الحتاد الأوروب��ي على و�سع اإطار 
عمل لإجراءات عقابية ت�ستهدف الأ�سخا�س الطبيعيني 
اأن�سطة  امل�����س��ارك��ني يف  اأو  ع��ن  امل�����س��وؤول��ني  وال��ق��ان��ون��ي��ني 
�سرق  يف  الهيدروكربونات  عن  امل�سروعة  غري  التنقيب 
ال�سيا�سة  م�����س��وؤويل  ع��ل��ى  و�سيتعني  امل��ت��و���س��ط.  ال��ب��ح��ر 

اخلارجية بالحتاد الآن اقرتاح اأ�سماء.

•• لوك�شمبورج-رويرتز:

اأم�����س الث��ن��ني على  اتفقت حكومات الحت���اد الأوروب����ي 
عمليات  ت�ستهدف  اق��ت�����س��ادي��ة  ب��ع��ق��وب��ات  ق��ائ��م��ة  و���س��ع 
ال��ت��ن��ق��ي��ب ال��رتك��ي��ة ع��ن ال��ن��ف��ط وال���غ���از يف م��ي��اه قبالة 
قرب�س، لكن القائمة لن ت�سم اأ�سماء يف الوقت احلايل.

امليلي�سيا تعرتف مبقتل اأحد قياداتها الع�سكرية
احلوثي ينقل 400 خمتطف ملوقع ع�صكري م�صتهدف

•• اليمن-وكاالت:

اأعلنت رابطة اأمهات املختطفني اليمنيني، منظمة غري حكومية، اأم�س الثنني، اأن 
املركزي  ال�سجن  من  خمتطف  اأربعمئة  بنقل  قامت  النقلبية،  احلوثي  ميلي�سيا 

ب�سنعاء، اإىل موقع ع�سكري يتوقع ا�ستهدافه بغارات جوية.
وك�سفت الرابطة يف بيان عاجل لها، اأن امليلي�سيات احلوثية، األب�ست املختطفني الزي 
الع�سكري للقوات اجلوية ونقلتهم اإىل مع�سكر الأمن املركزي يف منطقة ال�سبعني، 

بعد اإيهامهم داخل ال�سجن املركزي اأنه �سيتم اإطلق �سراحهم.
وحملت الرابطة، ميلي�سيا احلوثي م�سوؤولية حياة املختطفني بعد نقلهم اىل منطقة 
"لقد فقدنا  ع�سكرية، تعر�ست �سابقاً ل�سربات طريان التحالف. وقالت الرابطة: 
�سابقا الع�سرات من اأبنائنا املختطفني بعد احتجازهم يف ال�سرطة الع�سكرية ب�سنعاء 
و�سجن كلية املجتمع بذمار وقتل خللها الع�سرات من اأبنائنا املختطفني املدنيني.

اإىل ذلك، اعرتفت ميلي�سيات احلوثي، مبقتل اأحد قادتها الع�سكريني ويحمل رتبة 
عميد خلل معارك مع قوات ال�سرعية اليمنية.

الحتاد الأوروبي يقر عقوبات اقت�صادية على تركيا 

امللك �صلمان يبحث مع بوتني �صبل 
حتقيق الأمن وال�صتقرار باملنطقة

•• الريا�ض-وكاالت:

العزيز،  �سلمان بن عبد  امللك  ال�سعودي  العاهل  و�سف 
الرو�سي  الرئي�س  بها  يقوم  التي  الزيارة  الث��ني،  ام�س 
لتمتني  كبرية  فر�سة  باأنها  للمملكة  بوتن  فلدميري 
وتعميقها  البلدين،  بني  وال��رواب��ط  ال�سداقة  اأوا���س��ر 

والو�سول اإىل تطابق يف الروؤية واملوافق ال�سيا�سية.
مع  مباحثات  جل�سة  خلل  ال�سعودي،  العاهل  واأ�ساف 
املنطقة  الفاعل يف  الرو�سي: نقدر دور رو�سيا  الرئي�س 

والعامل.
ت�سهده  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  ب��ال��ت��ط��ور  �سلمان  امل��ل��ك  واأ����س���اد 

اململكة  اأن  اإىل  م�سريا  الرو�سية،  ال�سعودية  العلقات 
تتطلع دائما اإىل العمل مع رو�سيا يف كل ما من �ساأنه 
حتقيق الأمن ال�ستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب.
من جانبه قال الرئي�س الرو�سي، اإن رو�سيا تويل اهتماما 
خا�سا بتطوير العلقات الثنائية مع ال�سعودية املمتدة 

لأكرث من 90 عاما.
واأكد بوتن اأن التبادل التجاري بني رو�سيا وال�سعودية 

ارتفع مبعدل 15 باملئة العام املا�سي.
جمموعة  يف  حم��وري��ا  دورا  تلعب  ال�سعودية  واأ���س��اف: 
الع�سرين، موؤكدا اأن التن�سيق الرو�سي وال�سعودي مهم 

لتاأمني ال�ستقرار يف ال�سرق الأو�سط.

من الي�سار ومن اليمني:

التون�صيون يبايعون قي�س �صعيد رئي�صا!
•• الفجر – تون�ض -خا�ض

وكاأنها  ب�����دت  ����س���اح���ق���ة  ب��ن��ت��ي��ج��ة 
من  اأكرث  عري�س  وبفارق  مبايعة، 
72 فا�سل 5 باملائة وفقا للأرقام 
معهد  ا�ستطلعات  ع��ن  ال�����س��ادرة 
باملائة   9 ف��ا���س��ل  و76  اإم���ره���ود، 
يكن  مل  ك��ون�����س��اي،  ل�سيغما  وف��ق��ا 
كان  ب��ل  م��ف��اج��اأة  �سعيد  ف��وز قي�س 

منتظرا منذ م�سوار طويل.
مليني   3 ح������وايل  �����س����ّوت  ل���ق���د 
قي�س  ����ح  امل����رت�����سّ ل�����س��ال��ح  ن���اخ���ب 
م�سروعية  مي��ن��ح��ه  مم���ا  ���س��ع��ّي��د، 
 217 ال���  النواب  اأك��رب من  �سعبية 
لوا على حوايل ن�سف  الذين حت�سّ
عليها.  ��ل  حت�����سّ ال���ت���ي  الأ�����س����وات 
مفاجاأة  امل�����س��ارك��ة  ن�����س��ب��ة  وم��ث��ل��ت 
الفارق  ان  التوقعات، كما  وخالفت 

الكبري يف النتيجة بني املرت�ّسحني 
لفت جدا.

منذ  ال��راأي  ا�ستطلعات  واأظهرت 
ان  ال  �سعّيد،  قي�س  تفّوق  البداية 
اأيام  الثلثة  خ��لل  تعّمق  ال��ف��ارق 
الأخ�����رية وذل����ك ب��ع��د ظ��ه��ور عّدة 
الوثائق  م��ن��ه��ا  ج���دي���دة  م��ع��ط��ي��ات 
الذي  اللوبييغ  عقد  حول  امل�سربة 

اأبرمه القروي مع �سركة كندية.

مقتل فرن�صي طعنا يف تون�س 
•• تون�ض-وكاالت:

منطقة  يف  مقيم  فرن�سي  تعر�س 
التون�سية  بنزرت  بولية  جرزونة 
عدة  له  �سدد  �ساب  يد  على  للقتل 
الرقبة  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  ط���ع���ن���ات 
اأف���اد مرا�سل  م��ا  وال�����س��در، ح�سب 

�سكاي نيوز عربية، ام�س الثنني.
واأفاد املتحدث الر�سمي با�سم وزارة 
الدفاع التون�سية حممد زكري، اأن 
باآلة  جنديا  كذلك  هاجم  املعتدي 
ب��ال��ف��رار، ومت  ي��ل��وذ  اأن  ح���ادة قبل 

نقل اجلندي للم�ست�سفى.

خادم احلرمني ال�سريفني خلل مباحثاته مع الرئي�س الرو�سي   )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

حمدان بن زايد يطلع على الإ�صتعدادات اخلا�صة مبهرجان ليوا الدويل 2020 
•• اأبوظبي - وام:

اآل نهيان ممثل احلاكم  زايد  ال�سيخ حمدان بن  �سمو  ا�ستقبل 
اللجنة  واأع�����س��اء  رئي�س  النخيل  ق�سر  يف  الظفرة  منطقة  يف 
2020 واأع�ساء جمل�س  املنظمة ملهرجان ليوا الدويل  العليا 
زايد  ال�سيخ هزاع بن  �سمو  الريا�سي بح�سور  ليوا  نادي  اإدارة 
اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي. واطلع 
�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان خلل اللقاء من �سعادة 
حممد علي املن�سوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة رئي�س 
والتح�سريات  ال�ستعدادات  اآخ��ر  على  املنظمة  العليا  اللجنة 
اخلا�سة باملهرجان والذي يقام يف مدينة ليوا مبنطقة الظفرة 
26 دي�سمر املقبل وحتى العا�سر من يناير  خلل الفرتة من 

الريا�سي. ليوا  نادي  من  وبتنظيم   2020

 6 م��ن  اأك���رث  ج��وائ��زه  قيمة  تبلغ  ال���ذي  امل��ه��رج��ان  ويت�سمن 
ال�����س��ب��اق��ات والأن�����س��ط��ة الريا�سية  م��لي��ني دره����م ع����ددا م��ن 
املختلفة التي تدخل �سمن اهتمامات ع�ساق ريا�سات املغامرة 
والتحدي ويجذب اإليه العديد من امل�ساركني والزوار من داخل 

الدولة وخارجها .
كما اطلع �سموه على اأبرز فعاليات املهرجان يف ن�سخته اجلديدة 
اإىل  بالإ�سافة  وت��غ��ي��ريات  تعديلت  م��ن  �ستت�سمنه  م��ا  واأه���م 
عر�س خمطط ت�سوري للبنية التحتية للمنطقة التي �ست�سم 
املهرجان يف موقع تل مرعب واخلدمات املتوفرة فيها وكذلك 

اجلوائز التي �ستمنح للفائزين.
واأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان على اأهمية توفري 
الدويل  ليوا  مهرجان  لإجن��اح  والتجهيزات  الإمكانيات  كافة 
الظفرة  ملنطقة  مهمة  ريا�سية  واج��ه��ة  يعد  ال��ذي   2020

دعم  يف  وي�سهم  وامل��غ��ام��رة  ال��ت��ح��دي  لع�ساق  مق�سًدا  واأ���س��ب��ح 
الظفرة  منطقة  يف  وامل��ه��رج��ان��ات  الفعاليات  ثقافة  وتر�سيخ 
مبختلف جمالتها. ونوه �سموه اإىل اأهمية اإ�ستثمار النجاحات 
يعد  كونه  ال�سابقة  دورات���ه  يف  املهرجان  حققها  التي  الكبرية 
فر�سة من اأجل دعم القطاع ال�سياحي للمنطقة وجذب الزوار 
. وثمن �سموه الدور الكبري الذي تقوم به اللجنة العليا املنظمة 
ملهرجان ليوا الدويل 2020 واأع�ساء جمل�س اإدارة نادي ليوا 
اإجناح  يف  ال�سرتاتيجيني  وال�سركاء  الرعاة  وكافة  الريا�سي 
احلدث والتنظيم املميز لكافة الفعاليات والأن�سطة التي تقام 

يف منطقة الظفرة.
ح�سر اللقاء �سعادة �سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة و�سعادة اأحمد مطر الظاهري مدير 

مكتب ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة.

دفاع مدين الظفرة ينفذ مترينا 
ا�صرتاتيجيا يف الحتاد للقطارات

•• الظفرة -وام:

بالإدارة  الظفرة،  منطقة  يف  املدين  الدفاع  اإدارة  نفذت 
ا�سرتاتيجيا  مترينا  اأبوظبي،  امل��دين-  للدفاع  العامة 
مبنى  يف  وذل��ك   ،"--1 الظفرة  قطار  "مترين  بعنوان 
مديرية  ومب�ساركة  امل��رف��اأ،  مبدينة  للقطارات  الحت��اد 
�سرطة الظفرة يف قطاع الأمن اجلنائي ب�سرطة اأبوظبي 

واجلهات احلكومية امل�ساندة.
الدفاع  اإدارة  مدير  الدربي،  حممد  معاذ  العقيد  وق��ال 
املدين مبنطقة الظفرة - القائد الذهبي للتمرين- اإن 

الدفاع  ك��وادر  ا�ستعدادات  تعزيز  بهدف  ياأتي  التمرين 
للتعامل مع  الق�سوى  والتاأكيد على اجلاهزية  املدين، 
اأي طارئ، بالتن�سيق مع ال�سركاء، و�سمان القدرة على 

التن�سيق الفعال يف مواجهة احلوادث.
اإدارة الدفاع  95 فردا من منت�سبي  �سارك يف التمرين 
املدين يف منطقة الظفرة و اجلهات ال�سرطية واملدنية.

الدفاع  اإدارة  بجهود  للقطارات  الحتاد  م�سوؤولو  واأ�ساد 
ودورها  التمرين  تنفيذ  يف  ال��ظ��ف��رة،  مبنطقة  امل���دين 
الوقاية  ا����س���رتاط���ات  ب��ت��وف��ري  اله���ت���م���ام  يف  ال����رائ����د 

وال�سلمة لكل املن�ساآت احلكومية واخلا�سة.

قلد عددا من منت�سبي القوات امل�سلحة اأو�سمة املجد والإمارات

حممد بن زايد: اأبناء الوطن وحماته املخل�صني ي�صطرون املواقف البطولية يف خمتلف ميادين احلق والكرامة وامل�صوؤولية

 .. م��ن  لكل  ال��راب��ع��ة  الطبقة  م��ن 
والنقيب  املرزوقي  خلفان  النقيب 
اأح���م���د ال���ع���ام���ري وال��ن��ق��ي��ب علي 
الكعبي  �سيف  والنقيب  امل��را���س��دة 

خفاقة.
من  امل��ج��د  "و�سام   .. �سموه  وق��ل��د 
الطبقة الأوىل ".. للعميد الركن 
ع���ل���ي ال���ط���ن���ي���ج���ي وامل�����ق�����دم رك���ن 

 .. الأو�سمة  تقليد  مرا�سم  ح�سر 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
بن  نهيان  ال�سيخ  و�سمو  ال��ظ��ف��رة 

داخل  وامل�سوؤولية  والكرامة  احلق 
�سموه  ومتنى  وخارجها..  الدولة 
ال��ت��وف��ي��ق يف خ��دم��ة وطنهم  ل��ه��م 
ورايته  اآم��ن��ا  ق��وي��ا  ع��زي��زا  ليبقى 

والنقيب عمار العبدويل والنقيب 
والنقيب عبداهلل  الرا�سدي  �سعيد 
النقبي  هيثم  والنقيب  ال��ع��ام��ري 

والنقيب عبدالرحمن املحرزي.

ال�سغري النيادي.
الطبقة  م��ن  الإمارات"  و"و�سام 
ل��ل��رائ��د ط��ي��ار مزيود  ال��ث��ال��ث��ة.. 
 " الإم�����ارات  "و�سام  و   .. ال�سحي 

•• اأبوظبي-وام:

قلد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
للقوات امل�سلحة عددا من منت�سبي 
"املجد"  اأو���س��م��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات 
تكرميا  وذل�����ك  الإمارات"..  و" 
البطولية  مل���واق���ف���ه���م  وت���ق���دي���را 
مهامهم  اأداء  خ��لل  اأب��دوه��ا  التي 

الوطنية.
ا�ستقباله  خ��لل   ���� �سموه  واأع����رب 
املكرمني.. يرافقهم معايل الفريق 
الركن حمد حممد ثاين الرميثي 
يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأرك����ان  رئي�س 
ق�سر البحر يف اأبوظبي �� عن فخره 
واع��ت��زازه ب��اأب��ن��اء ال��وط��ن وحماته 
يج�سدون  ال�����ذي�����ن  امل���خ���ل�������س���ني 
اأ����س���م���ى ق���ي���م ال����وف����اء والن���ت���م���اء 
اأبناء  ل���دى  امل��ت��ج��ذرة  وال�����س��ج��اع��ة 
الإمارات الذين ي�سطرون املواقف 
ميادين  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ب��ط��ول��ي��ة 

زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 
والإن�سانية  اخل���ريي���ة  ل��لأع��م��ال 
بن  �سيف  ال�����س��ي��خ  �سمو  وال��ف��ري��ق 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال��داخ��ل��ي��ة و�سمو  ال�������وزراء وزي����ر 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ من�سور 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 
ال�سيخ  و���س��م��و  ال��رئ��ا���س��ة  ����س���وؤون 
ن��ه��ي��ان و�سمو  اآل  ب��ن زاي���د  ح��ام��د 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ عبداهلل 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزير 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�سيخ خ��ال��د  و���س��م��و 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة 
الإن�سانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي���د 
وذوي الإحتياجات اخلا�سة و�سمو 
زايد  ب��ن  حممد  ب��ن  خالد  ال�سيخ 
اآل نهيان ع�سو املجل�س التنفيذي 
رئ��ي�����س مكتب  اأب���وظ���ب���ي  لإم�������ارة 
اأبوظبي التنفيذي ومعايل ال�سيخ 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 

الت�سامح.
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات ت�صتعر�س جهودها يف اإطار تعزيز وحماية حقوق الإن�صان اأمام جلنة حقوق الإن�صان العربية
•• القاهرة - وام:

ا�ستعر�ست المارات العربية املتحدة تقريرها الدوري الأول ب�ساأن امليثاق 
امليثاق  العربية جلنة  الإن�سان  اأم��ام جلنة حقوق  الن�سان  العربي حلقوق 

ام�س يف مقر اأمانة جامعة الدول العربية يف القاهرة.
وزير  م�ساعد  اجلرمن،  عبدالرحمن  اأحمد  �سعادة  الدولة  وفد  ويرتاأ�س 

الدويل،  والقانون  الإن�سان  حقوق  ل�سوؤون  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
املجتمع،  تنمية  ووزارة  العدل،  ووزارة  الداخلية،  وزارة  من  كل  وع�سوية 
ووزارة املوارد الب�سرية والتوطني، والحتاد الن�سائي العام، ووزارة الرتبية 
للهوية  الحت��ادي��ة  والهيئة  املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�سحة  ووزارة  والتعليم، 

واجلن�سية. 
جهود  العربية  الإن�سان  حقوق  جلنة  اأم��ام  كلمته  يف  اجلرمن  وا�ستعر�س 

الدولة واإجنازاتها يف جمال حقوق الإن�سان، ويف اإطار اأعمال مواد امليثاق 
اخلم�س  ال�سنوات  خ��لل  الوطني  ال�سعيد  على  الإن�سان  حلقوق  العربي 

الأخرية. 
الدولة  اأ���س��درت  حيث  الت�سريعي  امل�ستوى  على  التطورات  تناول  مت  كما 
التي �ساهمت يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، ومن  عددا من القوانني 
التمييز  مكافحة  قانون  احل�سر  ل  املثال  �سبيل  على  القوانني  ه��ذه  اأه��م 

والكراهية، وقانون حقوق الطفل /قانون ودمية/، وقانون عمال اخلدمة 
امل�ساعدة.

قانون  ومنها  تعديلها  مت  التي  القوانني  بذكر  الإم��ارات��ي  الوفد  قام  كما 
العقوبات وقانون الإجراءات اجلزائية، حر�سا على العمل ب�سكل م�ستمر 
والدولية  الإقليمية  التفاقيات  م��ع  الوطنية  ت�سريعاتها  م��واءم��ة  نحو 

املعنية بحقوق الإن�سان والتي تعد الدولة طرفا فيها.

رئي�س الدولة مينح ال�صفري اجلزائري 
و�صام ال�صتقلل من الطبقة الأوىل

•• اأبوظبي-وام:

منح �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، �سعادة �سالح عطية �سفري اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية ال�سعبية لدى الدولة و�سام ال�ستقلل من الطبقة الأوىل.

بني  العلقات  تطوير  اأ�سهم يف  الدولة مما  يف  مهامه  بذلها خلل فرتة  التي  تقديراً جلهوده  الو�سام  ال�سفري  منح  وياأتي 
الو�سام  اجلزائري  ال�سفري  اخلارجية  لل�سوؤون  الدولة  وزير  قرقا�س  حممد  اأن��ور  الدكتور  معايل  وقلد  ال�سقيقني.  البلدين 
خلل ا�ستقباله له يف مكتب معاليه بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف اأبوظبي. واأثنى معاليه على جهود ال�سفري اجلزائري 
خلل فرتة عمله يف الدولة، وّثمن العلقات الثنائية التي جتمع دولة الإمارات باجلزائر ال�سقيقة كما متنى معاليه ل�سعادة 

ال�سفري التوفيق والنجاح يف مهامه امل�ستقبلية.

حمدان ومكتوم بن حممد بن را�صد 
يعزيان يف وفاة ال�صعيف بن غدير الكتبي

•• دبي- وام:

دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد  بن  بن حممد  ال�سيخ حمدان  �سمو  قدم 
و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي واجب 

العزاء يف وفاة املرحوم ال�سعيف بن غدير الكتبي.
فقد قام �سموهما ع�سر ام�س بزيارة جمل�س العزاء يف منطقة مرغم يف 
الفقيد  وذوي  اأجن��ال  اىل  تعازيهما وموا�ساتهما  دبي حيث قدما �سادق 
وي�سكنه  ومغفرته  رحمته  بوا�سع  يتغمده  ان  وتعاىل  تبارك  اهلل  راج��ني 
اإن��ا هلل  العزاء.  وح�سن  ال�سرب  واأهله جميل  اأ�سرته  ويلهم  ف�سيح جناته 

واإنا اإليه راجعون.

الإمارات توا�صل دعم قطاع التعليم يف املحافظات اليمنية املحررة

املعا�صات: نعمل على تذليل التحديات لتمكني جهات العمل من اإجناز خدماتها اإلكرتونيا

•• عدن - �شبوة -وام:

ال��ع��ون للأ�سقاء  توا�سل دول��ة الإم����ارات م��د ي��د 
الرامية  الإن�����س��ان��ي��ة  ر�سالتها  �سمن  اليمنيني 
معاناتهم وحت�سني ظروفهم  التخفيف من  اإىل 
اخل��دم��ي��ة يف  ال��ق��ط��اع��ات  ت��ع��زي��ز  ع��رب  املعي�سية 
امل��ح��اف��ظ��ات امل���ح���ررة خ��ا���س��ة ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م. و 
الأحمر  ال��ه��لل  هيئة  افتتحت  ال�����س��اأن  ه���ذا  يف 
الأ�سا�سي  للتعليم  ح�سح�سة  مدر�سة  الإم��ارات��ي 
بح�سور  �سبوة  مبحافظة  ال�سعيد  مديرية  يف 
على ن�سعان نائب مدير مكتب الرتبية و التعليم 
وذلك  الرتبوية  ال��ك��وادر  م��ن  ع��دد  و  باملحافظة 
�سمن دعم الإمارات املتوا�سل للعملية التعليمية 
وترميم  وت�سييد  ب��ن��اء  ي�سمل  ال���ذي  و  �سبوة  يف 
الكبرية  اجل��ه��ود  ن�سعان  على  ثمن  و  امل��دار���س. 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  تبذلها  ال��ت��ي 
اأن افتتاح  لتطبيع احلياة يف املحافظة .. موؤكدا 
وتاأثيثها  تاأهيلها  واإع��ادة  ترميمها  بعد  املدر�سة 

اإىل  العودة  500 طالب وطالبة من  مّكن نحو 
مقاعد الدرا�سة.. فيما عرب �سند العبود الأمني 
عن  ال�سعيد  مب��دي��ري��ة  املحلي  للمجل�س  ال��ع��ام 

�سعادته بافتتاح املدر�سة بعد اكتمال العمل فيها 
بوقت قيا�سي .. موؤكدا اأن مثل تلك امل�ساريع تعد 
املقبلة  الأجيال  مل�ستقبل  الأ�سا�سية  الركائز  اأحد 

وه��و م��ا ميثل اأول��وي��ة ل��دول��ة الإم����ارات لي�س يف 
�سبوة وحدها واإمنا يف املحافظات املحررة كافة. 
اأهايل املنطقة عن �سكرهم و تقديرهم  اأعرب  و 

لدولة الإم��ارات العربية املتحدة التي مل تدخر 
جهدا يف �سبيل تطبيع حياتهم و العمل من اأجل 
على   . التعليمية  م�سريتهم  اإىل  اأبنائهم  ع��ودة 

الأحمر  ال��ه��لل  هيئة   " �سلمت  مت�سل  �سعيد 
الإم���ارات���ي ال����ذراع الإن�����س��ان��ي��ة ل��دول��ة الإم����ارات 
مكتب الرتبية والتعليم مبحافظة عدن برادات 
ال���دول���ة ل�سالح  وخ����زان����ات م���ي���اه م��ق��دم��ة م���ن 
مدار�س املحافظة وذلك �سمن حملة ال�ستجابة 

العاجلة التي تنفذها الإمارات.
وبلغ عدد الربادات واخلزانات التي مت ت�سليمها 
للدكتور حممد الرقيبي مدير مكتب الرتبية يف 
عدن 66 برادا و 35 خزانا ب�سعة 1000 لرت.

واأ����س���اد ال��رق��ي��ب��ي ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ب��ج��ه��ود دولة 
الإم����������ارات مم��ث��ل��ة يف ه��ي��ئ��ة ال����ه����لل الأح���م���ر 
مبدار�س  التعليمية  العملية  ل��دع��م  الإم���ارات���ي 
عدن ابتداء من �سيانتها خلل ال�سنوات املا�سية 
التعليم  وو�سائل  الكمبيوتر  باأجهزة  تزويدها  و 
جانب  اإىل  للطلب  املدر�سية  احلقيبة  توفري  و 
الأن�سطة الل�سفية علوة على الدعم اجلديد 
املتمثل يف "برادات وخزانات " توفر املياه الباردة 

للطلب يف مدار�سهم يف ظل حرارة اجلو.

•• ابوظبي-وام: 

من  تهدف  اأنها  الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�سات  العامة  الهيئة  اأك��دت 
اخلدمات  على  بالتدريب  اخل��ا���س��ة  التوعوية  العمل  ور����س  اإق��ام��ة  خ��لل 
الإلكرتونية اإىل اإطلع جهات العمل على اآخر التحديثات التي طراأت على 
اخلدمات الإلكرتونية بالإ�سافة اإىل تعريف وتدريب جهات العمل اجلديدة 
اإجناز اخلدمات وفق  بها وذلك بهدف تذليل التحديات التي متكنهم من 

اأف�سل معايري اجلودة والكفاءة املهنية.
"اإنرتكونتيننتال  الهيئة ام�س بفندق  جاء ذلك خلل ور�سة عمل نظمتها 
الإلكرتونية،  ب��اخل��دم��ات  الأع��م��ال  ج��ه��ات  لتوعية  �سيتي"  ف�ستيفال  دب��ي 

وح�سرها اأكرث من 150 جهة من القطاعني احلكومي واخلا�س.
الإلكرتونية ومنها خدمات  اأهم اخلدمات  ا�ستعرا�س  الور�سة على  وركزت 
الت�سجيل والتي ت�سمنت ت�سجيل جهة عمل جديدة، وت�سجيل موؤمن عليه 
جديد، وخدمة ت�سجيل املواطنني اخلليجني العاملني بالدولة �سمن نظام 
اإجناز �سم  اآلية  التاأمينية، كما تناولت الور�سة التدريب على  مد احلماية 
ال�سابقة، و�سراء مدة اخلدمة العتبارية، ونهاية اخلدمة / مدة اخلدمة 
�سرف امل�ستحقات التاأمينية/، وكيفية توريد ال�سرتاكات عرب نظام حت�سيل 

ال�سرتاكات الإلكرتوين FTS ، وغريها من اخلدمات الأخرى.
اأي  العاملني يف  امل��واط��ن��ني  ت�سجيل  اأن  ال��ور���س��ة  خ��لل  امل��ح��ا���س��رون  واأك���د 
اإىل  ا�ستناداً  اإل��زام��ي  هو  الحت��ادي  املعا�سات  بقانون  امل�سمولة  اجلهات  من 
العمل يف  كافة جهات  األ��زم  ال��ذي  الحت���ادي  املعا�سات  قانون  عليه  ن�س  ما 
القطاعني احلكومي واخلا�س التي تخ�سع لأحكامه بالت�سجيل وال�سرتاك 
بثبوت  والتي حددها  ال�سمول  �سروط  تنطبق عليهم  الذين  املواطنني  عن 
اجلن�سية واأل يقل �سن امل�سرتك عن �سن 18 ول يزيد على 60 ، واأن يكون 
الطبية  التعيني مبوجب تقرير طبي من اجلهة  للعمل عند  �سحياً  لئقاً 
من  ب��دءاً  عنه  ال�سرتاك  و�سداد  الت�سجيل  م�سوؤولية  بها  واأن��اط  املعتمدة، 
اإ�سافية  امل�سوؤولية بفر�س غرامات  بالعمل، وعزز من هذه  التحاقه  تاريخ 
يف حال عدم قيامها بالت�سجيل وال�سرتاك عنهم، وقد مت عر�س اخلطوات 
الإجرائية للتقدمي على اخلدمة من خلل املوقع الإلكرتوين مو�سحني 
التحاقه  املوؤمن عليه منذ بدء  التي مير بها طلب ت�سجيل  العمليات  كافة 

وحتى ت�سجيله.
وبني املحا�سرون اأنه خل�سوع جهة العمل حتت مظلة الهيئة ينبغي اأن يكون 
ع��ام تخ�سع  وب�سكل  الأق���ل،  اأو خليجي على  واح��د  اإم��ارات��ي  لديها موظف 
لأحكام القانون جهات العمل يف احلكومة الحتادية واملحلية بغ�س النظر 
عن الإمارة مقر العمل، وي�ستثنى من ذلك القطاع املحلي واخلا�س يف اإمارة 
اأبوظبي والقطاع املحلي يف اإمارة ال�سارقة، ويق�سد هنا بالقطاع احلكومي 

التي  وامل�سارف  العامة  وال�سركات  واملوؤ�س�سات  والهيئات  الحتادية  اجلهات 
تطلب  التي  املحلية  احلكومية  اجلهات  اأو  الحتادية  احلكومة  فيها  ت�سهم 
حكومة الإمارة اإخ�ساعها للقانون، كما يق�سد بالقطاع اخلا�س كل �سخ�س 

طبيعي اأو اعتباري ي�ستخدم عماًل مواطنني لقاء اأجر اأياً كان نوعه.
اإمارة  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  اخل��ا���س  القطاع  يف  العمل  ج��ه��ات  اأن  اإىل  وا���س��اروا 
يف  مبا  اأبوظبي  معا�سات  لقانون  تخ�سع  لإدارت��ه��ا  رئي�سياً  مركزاً  اأبوظبي 
ذلك فروعها يف الإم��ارات الأخ��رى، بينما تخ�سع جهات العمل التي يوجد 
مقرها الرئي�سي يف بقية الإم��ارات لقانون املعا�سات الحت��ادي، وا�ستعر�س 
يف  جديدة  عمل  جهة  ت�سجيل  عملية  بها  متر  التي  اخلطوات  املحا�سرون 
الت�سجيل  ا�ستمارة  وج��ود  اأهمية  اإىل  الور�سة  اأثناء  الإ�سارة  ومتت  الهيئة. 
غريها  اأو  الت�سجيل  بخدمات  املتعلقة  �سواء  املطلوبة  اخلدمة  ن��وع  ح�سب 
اخلا�سة  اخلدمات  �سمن  املوقع  على  تتوفر  النماذج  وه��ذه  اخلدمات،  من 
بكل فئة، وهي من الأمور التي دائماً ما تغيب عن مقدمى الطلبات، وعن 
خدمات الت�سجيل اأكدوا اأنه من املهم اإرفاق عقد التاأ�سي�س وبطاقة اعتماد 
اأو  والتوطني،  الب�سرية  امل��وارد  وزارة  ت�ستخرج من  ما  التي غالباً  التواقيع 
ح�سب اجلهة التي تنطوي حتتها ال�سركة حيث من ال�سروري اإرفاق جدول 
التواقيع،  اعتماد  الدالة على  ال�سهادات  اإرف��اق  بالتوقيع، وكذلك  املخولني 
وكذلك اإرفاق الفح�س الطبي للموؤمن عليه يف اجلهات احلكومية واأن يكون 
�سادر من جهة حكومية، واأن تت�سمن امل�ستندات ما ي�سري اإىل تاريخ مبا�سرة 
اإىل  ي�سري  ما  اأو  العقد  اخلا�سة  اجلهات  ويف  احلكومية  اجلهات  يف  العمل 

تاريخ التعيني.
العاملني  اخلليجيني  املواطنني  على  التاأمني  اإلزامية  املحا�سرون  واأك��د 
الذي يعنى مبد  النظام  التاأمينية، وهو  الدولة وفق نظام مد احلماية  يف 
خارج  العاملني  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  مل��واط��ن��ي  ال��ت��اأم��ني  مظلة 
العمل  تاأمينية �سد خماطر  النظام مظلة  ويوفر  لأنظمتهم،  وفقاً  دولهم 
للمواطن اخلليجي كما لو كان يعمل يف بلده، حيث ميكنه احل�سول على 
املعا�س التقاعدي عند انطباق �سروط التقاعد املقررة عليه يف نظام التقاعد 
بالدولة موطن العامل، كما يكفل للم�ستحقني ممن كان يعليهم حال حياته 
فر�س ال�ستفادة من املعا�س التقاعدي امل�ستحق لهم حال وفاته، ويف اأب�سط 
اإذا مل تنطبق عليه �سروط  الأح��وال احل�سول على مكافاأة نهاية اخلدمة 
امل��ح��ا���س��رون ط��ري��ق��ة ت�سجيلهم م��ن خ���لل خدمة  ال��ت��ق��اع��د، وا���س��ت��ع��ر���س 

الت�سجيل اخلا�سة بهم على بوابة الهيئة الإلكرتونية.
وتناولت الور�سة �سرح اآلية اإجناز معاملة نهاية اخلدمة، حيث يلتزم �ساحب 
العمل بتقدمي الوثائق املطلوبة لطلب نهاية اخلدمة كاملة وبن�سخ وا�سحة، 
على اأن يتم تقدمي طلب نهاية اخلدمة خلل �سهر من تقدمي ال�ستقالة، 
ويلتزم �ساحب العمل باإخطار الهيئة باأي تغيري قد يطراأ على حالة املوؤمن 

عليه من وفاة ل قدر اهلل اأو اإ�سابة، وخلل عر�س اآلية اإجناز اخلدمة عرب 
اأهمية  اإىل  املحا�سرون  اأ�سار  الإلكرتوين  املوقع  العمل على  خدمات جهات 
مراعاة جهات العمل لبع�س النقاط املهمة عند تقدمي الطلب وهي التاأكد 
من ذكر �سبب نهاية اخلدمة يف القرار وو�سوحه مع مطابقته لل�سبب الوارد 
املوؤمن  اأو  املوظف  ح�ساب  رقم  وج��ود  و�سرورة  اخلدمة،  نهاية  ا�ستمارة  يف 
عليه واأن يكون با�سمه ولي�س با�سم الزوج اأو الزوجة، كما متت الإ�سارة اإىل 
بنف�س  التعيني  تاريخ  قبل  املرفقة  القيد  خل�سة  تاريخ  يكون  اأن  اأهمية 
تاريخ التعيني، وكذلك اأن يكون تاريخ اآخر يوم عمل مو�سحا يف قرار اإنهاء 
ا�ستمارة  يف  الأ�سئلة  كافة  على  عليه  املوؤمن  يجيب  اأن  يجب  كما  اخلدمة، 
بعد  ال�ستمارة  يف  ورد  ما  كافة  على  بالطلع  توقيعه  مع  اخلدمة،  نهاية 

التاأكد من �سحة البيانات مهما كانت مدة اخلدمة.
وحتدث املحا�سرون عن خدمة �سم مدة اخلدمة ال�سابقة، حيث ت�ستطيع 
رات���ب ح�ساب  وف���ق  ل��ل��م��وؤم��ن عليه  ال�����س��م  تكاليف  اح��ت�����س��اب  ال��ع��م��ل  ج��ه��ة 
احت�ساب  يتم  التي يرغب يف �سمها  امل��دة  وبناء على  اإن��ه  ال���س��رتاك، حيث 
يف  امل�سي  يتم  عليه  امل��وؤم��ن  قبل  من  عليها  املوافقة  متت  اإن  التي  التكلفة 
الراتب  �سهادة  واأهمها  التف�سيلة  امل�ستندات  واإرف���اق  الإج���راء  بقية  اإجن��از 
اأ�سحاب  املتوفران يف مناذج   10 و   9 ومفرداته ون�سبة اخل�سم ومنوذجي 
ال��ع��م��ل م��ع��ب��اأت��ني ح�����س��ب الأ�����س����ول، و���س��ب��ب ن��ه��اي��ة اخل���دم���ة وغ���ريه���ا من 
امل�ستندات، م�سريين اإىل �سرورة اأن يبدي املوؤمن عليه رغبته كتابة يف �سم 
ال�سابقة  اخلدمة  م��دد  تكون  األ  اأهمية  مع  خدمته،  انتهاء  قبل  امل��دد  تلك 
املطلوب �سمها قد اأنهيت ب�سبب من اأ�سباب احلرمان من املعا�س اأو املكافاأة، 
اأو من مدد  باملياومة عمل يومي  اأو  امل��راد �سمها موؤقتة  املدد  واأن ل تكون 
ب�سداد ح�سته  عليه  املوؤمن  يلتزم  اأن  على  التعيني،  على  ال�سابقة  التدريب 
وح�سة �ساحب العمل عن املدد املراد �سمها ح�سب راتب ح�ساب ال�سرتاك 

يف تاريخ طلب ال�سم.
اأي�ساً  يتم  حيث  العتبارية،  اخلدمة  مدة  �سراء  خدمة  ا�ستعرا�س  مت  كما 
اإن وافق عليها  حتديد قيمة التكاليف اخلا�سة ب�سراء مدة اخلدمة والتي 
املوؤمن عليه يتم امل�سي قدماً يف اإجناز اخلدمة، وي�سرتط اأن يبدي املوؤمن 
عليه رغبته كتابة يف �سراء تلك املدة، واأن يكون قد اأم�سى مدة ع�سرين �سنة 
على الأقل، واأل تزيد املدة املطلوب �سراوؤها على خم�س �سنوات للرجل وع�سر 
�سنوات للمراأة، ويتحمل املوؤمن عليه ح�سته وح�سة �ساحب العمل عن املدة 
األ  اأق�ساط على  اأو على  ال�سداد دفعة واح��دة  اأن يتم  املطلوب �سراوؤها على 

تزيد مدة التق�سيط على اأربع �سنوات اأو بلوغ املوؤمن عليه �سن ال�ستني.
وخلل الور�سة مت ا�ستعرا�س خدمة ح�ساب امل�ستحقات التاأمينية، حيث متت 
الإ�سارة اإىل اأن ملفات نهاية اخلدمة التي ترد للهيئة تاأتي وفق ثلثة اأنواع 
اأولها �ساحب اخلدمة التي تقل عن �سنه وهذه املدة ل ي�ستحق عنها املوؤمن 

عليه مكافاأة نهاية خدمة واإن كان موؤمن عليه وقتها �سد كافة املخاطر كما 
ملوؤمن عليه ق�سى يف  الثاين  وامللف  ي�ستطيع �سمها ملدة خدمته اللحقة، 
اخلدمة 19 عاما و11 �سهرا حيث ي�ستحق عنها مكافاأة، اأما امللف الثالث 
فهو ملف موؤمن عليه ق�سى يف اخلدمة 19 عاما و11 �سهرا ويوم واحد 
حقوق  ت�سوية  وتتم  التقاعدية،  املعا�سات  ملفات  �سمن  يدخل  امللف  وه��ذا 
املوؤمن عليه يف القطاع احلكومي وفقاً ملتو�سط راتب ح�ساب ال�سرتاك عن 
اآخر ثلث �سنوات عمل، يف حني ت�سوى م�ستحقات املوؤمن عليه يف القطاع 
اخلا�س على متو�سط راتب ح�ساب ال�سرتاك لأخر خم�س �سنوات عمل مع 

مراعاة مدة اخلدمة �سواء يف املعا�س اأو املكافاأة.
وعر�ست الور�سة لنظام حت�سيل ال�سرتاكات الإلكرتوين وهو النظام الذي 
من  الهيئة  متكنت  وبف�سله  ال�سرتاكات،  حت�سيل  عملية  اأمتتة  يف  �ساهم 
توفري الكثري من اجلهد والوقت على اأ�سحاب العمل، حيث تعمل الهيئة مع 
امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة على تطبيق نظام التحويل 
املعا�سات  ا�سرتاكات  جميع  متابعة  بهدف  املالية  للتحويلت  الإل��ك��رتوين 
عرب جميع املوؤ�س�سات املالية "بنوك �� م�سارف" املوجودة يف الدولة، ومّيكن 
النظام الهيئة من حت�سيل جميع م�ساهمات املعا�سات من قبل جهات العمل 
للتحويلت  الإل��ك��رتوين  النظام  ي�سابه  وه��و  و�سريعة،  ممنهجة  بطريقة 
املالية يف امل�سارف والبنوك بحيث يتم ا�ستلم املعلومات والأوامر من خلل 
ح�ساب �ساحب العمل يف اإحدى البنوك وامل�سارف والتي بدورها تن�سق مع 
امل�سرف املركزي. ومتت الإ�سارة اإىل اأهم التحديثات التي طراأت على النظام 
ومنها اإلغاء الإيداع املبا�سر اإىل ح�سابات الهيئة البنكية، كما ل توجد دفعات 
نقدية اأو مبوجب �سيكات اأو حتويل مبا�سر، وتنفذ الدفعات حالياً اإىل الهيئة 
عن طريق بنك �ساحب العمل اأو امل�سارف، وبالن�سبة جلهات العمل يجب اأن 
يخاطب البنك اخلا�س به بهدف اإمتام عملية الدفع كون الإجراء يختلف 
اآخر، كما حتتوي الدفعة عن طريق نظام التحويلت املالية  من بنك اإىل 
نف�سه  التحويل  املوظف ويجري جمعها من  ا�سرتاك  تفا�سيل  على جميع 
مبا يف ذلك الراتب وتفا�سيل التغريات، وتكون جميع التعاملت احلا�سلة 

عن طريق نظام اللكرتوين للتحويلت املالية بالدرهم الإماراتي.
ويف ختام الور�سة وبعد الإجابة عن كافة اأ�سئلة احل�سور اأكد ممثلو الهيئة 
اأن هيئة املعا�سات حري�سة على تعزيز ال�سراكة مع اأ�سحاب العمل يف الدولة 
اإطار من ال�سفافية  اأو اخلا�س �سمن  اأو املحلي  �سواء يف القطاع الحت��ادي 
املوؤمن  جت��اه  بالتزاماتهم  املتعلقة  الإج����راءات  �سلمة  ل�سمان  وال��ن��زاه��ة 
عليهم والت�سرف وفق اأحكام القانون ..كما اأكدوا اأهمية ور�س التدريب يف 
تطوير خدمات الهيئة ب�سكل م�ستمر وب�سكل يلبي متطلبات جهات العمل 
لتعزيز  فر�سة  ال��ور���س  متثل  كما  مقرتحاتهم،  اإىل  ال�ستماع  خ��لل  م��ن 

التوا�سل مع جهات العمل واإطلعهم على اآخر امل�ستجدات.
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اأخبـار الإمـارات
املزروعي لـ وام: الإمارات ورو�صيا تعززان التعاون يف قطاعات النفط والغاز والطاقة النووية ال�صلمية

•• اأبوظبي-وام:

اأن زيارة  املزروعي وزير الطاقة وال�سناعة  اأكد معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س 
فخامة الرئي�س فلدميري بوتني رئي�س جمهورية رو�سيا الحتادية اإىل دولة الإمارات 
جت�سد قوة ال�سراكة ال�سرتاتيجية ال�ساملة بني البلدين ال�سديقني وتعزز التعاون 
بينهما يف القطاعات احليوية. وقال املزروعي يف ت�سريحات لوكالة اأنباء الإمارات وام 
اإن العلقات الإماراتية الرو�سية تاريخية وقائمة على روابط من ال�سداقة والتعاون 
ظل  يف  كافة  الأ�سعدة  على  ملمو�سا  تطورا  ت�سهد  التي  امل�سرتكة  امل�سالح  واح��رتام 
اخلطوات  واتخاذ  امل�ستمر  التعاون  تعزيز  على  ال�سديقني  البلدين  قيادتي  حر�س 
ورو�سيا  الإم��ارات  بني  امل�سرتك  التعاون  خارطة  اأن  واأ�ساف  التوجه.  لهذا  الداعمة 
ت�سمل العديد من القطاعات احليوية ل�سيما قطاعات الطاقة وال�سناعة والطاقة 

النووية ال�سلمية .. م�سريا اإىل اأن هناك تعاون بني البلدين ل�سراء "الوقود النووي" 
الرو�سي وذلك يف اإطار برنامج الإمارات ال�سلمي للطاقة النووية.

واأ�سار اإىل اهتمام ال�سركات الرو�سية العاملة يف جمال النفط والغاز بال�ستثمار يف 
ال�سوق الإماراتي قريبا ولعب دور مهم يف نقل التقنيات والتكنولوجيا الرو�سية اإىل 
القطاع  الإم���ارات يف هذا  دول��ة  املقدمة من  الواعد  الفر�س  وال�ستفادة من  الدولة 
البلدين  يف  القطاعات  مبختلف  ال�ستثمارات  لزيادة  املجال  يفتح  ما  وه��و  احليوي 
ال�ستثمار  حجم  زي��ادة  يف  الإماراتية  الوطنية  ال�سركات  رغبة  مبديا  ال�سديقني.. 

بقطاع النفط والغاز م�ستقبل .
واأ�ساد وزير الطاقة وال�سناعة بدور رو�سيا الكبري يف اإجناح التفاق بني دول منظمة 
"الأوبك" وحلفائها وهو ما يعرف ب�" اأوبك + " لكبح الزيادة املفرطة يف اإنتاج النفط 
والتي اأ�سهمت يف موازنة العر�س والطلب وحتقيق ال�ستقرار يف �سوق النفط العاملي 

.. م�سريا اإىل اأن ا�ستثمارات مبادلة للبرتول يف قطاع النفط الرو�سي تزيد عن 300 
للحكومة  التابع  املبا�سر  لل�ستثمار  الرو�سي  ال�سندوق  مع  بالتعاون  دولر  مليون 
الرو�سية حيث مت تاأ�سي�س م�سروع م�سرتك مع �سركة "غازبروم نفط" لتطوير عدٍد 
يعك�س  ما  �سيبرييا  "توم�سك" و"اأوم�سك" يف غرب  النفط يف منطقتي  من حقول 

التطور امللمو�س يف ال�سراكة والتعاون بني اجلانبني نحو اآفاق اأرحب.
الثلثاء  يوم غد  رو�سيا الحتادية  رئي�س جمهورية  بوتني  ويبداأ فخامة فلدميري 
ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  الإم���ارات يبحث خللها مع �ساحب  اإىل دول��ة  زي��ارة 
التعاون  علقات  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
املختلفة  امل��ج��الت  يف  وتعزيزها  تنميتها  واآل��ي��ات  ال�سديقني  البلدين  ب��ني  الثنائي 
اإ�سافة اإىل جممل التطورات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية، والق�سايا وامللفات 

ذات الهتمام امل�سرتك.

بحثتا الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتكة ويف مقدمتها حتقيق الأمن وال�ستقرار يف املنطقة والعامل ومواجهة الإرهاب 

اأمل القبي�صي تبحث مع رئي�صة جمل�س الحتاد للجمعية الفدرالية لرو�صيا �صبل تعزيز التعاون
•• �رصبيا – بلغراد-الفجر:

بحثت معايل الدكتورة اأمل عبداهلل 
الوطني  املجل�س  رئي�س  القبي�سي 
م�ساركتها  هام�س  على  الحت���ادي 
ال�  العامة  اجلمعية  اجتماعات  يف 
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للحتاد الربملاين الدويل املنعقدة 
بلغراد،  ال�����س��رب��ي��ة-  العا�سمة  يف 
ام�س الأثنني 14 اأكتوبر 2019م، 
ماتفيينكو  ف��ال��ن��ت��ي��ن��ا  م��ع��ايل  م���ع 
للجمعية  الحت���اد  جمل�س  رئي�سة 
الفدرالية لرو�سيا الحتادية، �سبل 
تعزيز علقات التعاون يف خمتلف 
منها،  الربملانية  �سيما  ل  املجالت 
مع الإ�سادة مبدى التطور والنمو 
ال�سراكة  ع��لق��ات  ت�����س��ه��ده  ال����ذي 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال���ق���ائ���م���ة بني 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
وج���م���ه���وري���ة رو����س���ي���ا الحت����ادي����ة، 
والتي حتظى بكل الدعم من قبل 

قيادتي البلدين ال�سديقني. 
واأع��������رب��������ت م�����ع�����ايل ال�����دك�����ت�����ورة 
جمل�س  رئي�سة  وم��ع��ايل  القبي�سي 
الفدرالية  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  الحت��������اد 
تثمينهما  عن  الحت���ادي،  لرو�سيا 
ال�سراكة  ع���لق���ات  ل���ه  و���س��ل��ت  مل���ا 
يف  البلدين  بني  القائمة  والتعاون 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل��ج��الت 
وال�����س����ت����ث����م����اري����ة وال�������س���ي���اح���ي���ة 
توافق  ع���ن  ف�����س��ل  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال���ق�������س���اي���ا ذات  ال�����������روؤى ح����ي����ال 

الحتادي برئا�سة معايل الدكتورة 
رو�سيا  ج��م��ه��وري��ة  اإىل  القبي�سي 
الربملانية  وال���زي���ارات  الحت���ادي���ة، 
برئا�سة معايل فالنتينا ماتفيينكو 
للجمعية  الحت���اد  جمل�س  رئي�سة 
اإىل  الحت��ادي��ة  لرو�سيا  الفدرالية 
اأبريل  ���س��ه��ر  يف  الإم��������ارات  دول�����ة 
هذه  اأن  على  التاأكيد  مع  املا�سي، 
ب�ستى  ن��اج��ح��ة  ك���ان���ت  ال�����زي�����ارات 
عقد  م��ن  خللهما  مت  مل��ا  املعايري 
ومناق�سته  بحثه  مت  وم��ا  ل��ق��اءات 
الق�سايا  خم��ت��ل��ف  ���س��ع��ي��د  ع���ل���ى 

الوطنية والإقليمية والدولية.
واأعربت معايل الدكتورة القبي�سي 
ع�����ن ت���ق���دي���ره���ا ل���ع���م���ق ع���لق���ات 
القائمة  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة 
دولة  اأن  م���وؤك���دة  اجل��ان��ب��ني،  ب���ني 
تاريخية  علقات  لديها  الإم���ارات 
مع رو�سيا وهي �سريك ا�سرتاتيجي 
يف جم��الت خمتلفة على م�ستوى 
احلكومي  وال����ع����م����ل  ال�����ق�����ي�����ادات 
الربملانات،  خ���لل  م��ن  وال�����س��ع��وب 
الربملانية  ال��ع��لق��ات  اأن  م���وؤك���دة 
م�ستندة  م�����س��ت��وي��ات��ه��ا  اأف�����س��ل  يف 
بني  امل��ربم��ة  التفاهم  م��ذك��رة  اإىل 
ال�سداقة  جلنة  وروؤي����ة  اجل��ان��ب��ني 
ب��ه��دف مواكبة  اإن�����س��اوؤه��ا  ال��ت��ي مت 

خمتلف اأوجه التعاون القائم.
فالنتينا  م��ع��ايل  اأع���رب���ت  ب���دوره���ا 
القيادة  ت��ق��دي��ر  ع���ن  م��ات��ف��ي��ي��ن��ك��و 
التطور  ل��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  ال��رو���س��ي��ة 
الذي ت�سهده علقات التعاون بني 

البلدين ال�سديقني، م�سيدة بالدور 
الدبلوما�سية  ب��ه  ت�سطلع  ال���ذي 
بقيادة  الإم�����ارات�����ي�����ة  ال���ربمل���ان���ي���ة 
خلل  القبي�سي  ال��دك��ت��ورة  معايل 
الربملانية  الفعاليات  يف  م�ساركتها 
ال����زي����ارات  اأن  م����وؤك����دة  ال���دول���ي���ة، 
يقدم  القائم  وال��ت��ع��اون  الربملانية 
ب�سكل  ل��ل��ت��ف��ك��ري  م��ث��ال��ي��ة  ف��ر���س��ة 
اأعمق واأف�سل وو�سع الأ�س�س التي 
م�ستقبلية  روؤي���ة  ب��ن��اء  م��ن  متكننا 

م�ستدامة. 
املجل�س  ب���دور  معاليها  واأ����س���ادت   
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي ومب���ا يحققه 
ال�سعيد  على  اإيجابية  نتائج  م��ن 

املحلي والقليمي والدويل.
متثيل  ن�سبة  رفع  معاليها  وثمنت 
املراأة الإماراتية يف املجل�س الوطني 
الحتادي اإىل %50    الذي �سوف 
الكامل  التمكني  بتحقيق  ي�ساهم 
ل��ل��م��راأة الإم��ارات��ي��ة وب��ذل��ك حتقق 
امل����راأة الإم��ارات��ي��ة يف زم��ن قيا�سي 
يف  العامل  يف  مثيلتها  حققته  ما 

عقود طويلة.
كل من: علي  �سعادة  اللقاء  ح�سر 
اأح����م����د، وج����م����ال حممد  ج���ا����س���م 
عبداهلل  �سعيد  وال��دك��ت��ور  احل���اي 
اهلل  عبد  حممد  والدكتور  املطوع 
املحرزي، وعلياء �سليمان اجلا�سم، 
اأع�ساء املجل�س الوطني الحتادي، 
الهدابي  اهلل  ع��ب��د  اأم����ل  و���س��ع��ادة 
امل�����س��اع��د للت�سال  ال��ع��ام  الأم����ني 

الربملاين

مقدمتها  ويف  امل�سرتكة  الهتمام 
حت��ق��ي��ق الأم�������ن وال����س���ت���ق���رار يف 
امل���ن���ط���ق���ة وال������ع������امل وم����واج����ه����ة 
اأن  موؤكدتني  والتطرف،  الإره���اب 
تاريخ  اإىل  ت�ستند  ال��ع��لق��ات  ه��ذه 
را���س��خ��ة وممتدة  ط��وي��ل وج�����ذور 
وتبادل  وال��ت��وا���س��ل  ال��ت��ع��اون  م��ن 
ق��ي��ادت��ي وم�سوؤويل  ب��ني  ال���زي���ارات 

البلدين.
املجل�س  رئ��ي�����س��ة  م���ع���ايل  واأك�������دت 
ال�����وط�����ن�����ي الحت�������������ادي وم����ع����ايل 
للجمعية  الحت���اد  جمل�س  رئي�س 
الفدرالية لرو�سيا الحتادية، على 
وت��ع��زي��ز علقات  ت��ف��ع��ي��ل  اأه��م��ي��ة 

اجلانبني  ب��ني  الربملانية  التعاون 
مبا يحقق اأف�سل نتائج مبا يواكب 
وتطلعات  ال��ل��دي��ن  ق��ي��ادت��ي  روؤي����ة 
التاأكيد  مع  ال�سديقني،  ال�سعبني 
التن�سيق  له  و�سل  ما  اأهمية  على 
الق�سايا  خمتلف  حيال  والت�ساور 
يتم  والتي  امل�سرتك  الهتمام  ذات 
وتبنيها  ع��ن��ه��ا  وال���دف���اع  ط��رح��ه��ا 
الفعاليات  يف  امل�������س���ارك���ة  خ�����لل 

الربملانية الإقليمية والدولية. 
والكبرية  املثمرة  النتائج  وثمنتا 
اللقاءات  ثمار  كاأحد  تتحقق  التي 
التي جتري بني فخامة فلدميري 
رو�سيا  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ب��وت��ني 

الحتادية، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
العلى  القائد  نائب  ابوظبي  عهد 
اأنها  م��وؤك��دت��ني  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات 
علقات ا�ستثنائية ومتميزة عززت 
من التوجه امل�سرتك جتاه التعامل 
يف  خا�سة  العاملية  التحديات  م��ع 
والعمل  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
التوجه  عن  ف�سل  تعزيزها،  على 
التعامل مع  والتوافق يف  امل�سرتك 

خمتلف التحديات.
وجرى خلل اللقاء بحث النتائج 
امل��ه��م��ة ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ال����زي����ارات 
الوطني  املجل�س  لوفد  الربملانية 

حممد املبارك لـ»وام« : الإمارات ورو�صيا تتمتعان مبنجز ثقايف عريق يحقق التكامل املعريف
•• اأبوظبي-وام:

املبارك  خليفة  حممد  معايل  اأك��د 
وال�سياحة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  رئ��ي�����س 
باأبوظبي اأن زيارة فخامة الرئي�س 
فلدميري بوتني رئي�س جمهورية 
دول�����ة  اإىل  الحت�������ادي�������ة  رو�����س����ي����ا 
الإم��ارات تاأتي يف مرحلة تاريخية 
الثنائية  ال��ع��لق��ات  ازده���ار  ت�سهد 
وتتعّمق  ال�سديقني  البلدين  بني 
الحرتام  على  القائمة  العلقات 
امل����ت����ب����ادل وال���ت���ف���اه���م وال���ت���ع���اون 
امل����ج����الت  امل���������س����رتك يف ج���م���ي���ع 
القيم  ب����ني  ال����ت����واف����ق  وي���ت���ح���ق���ق 
خدمة  يف  امل�سرتكة  وال��ط��م��وح��ات 

الدولتني والإن�سانية جمعاء.
وقال املبارك يف ت�سريحات لوكالة 

يف  هائلة  لزيادة  اأدى  مما   CIS
عدد امل�سافرين من هذه املواقع.

منواً  �سهدت  اأب��وظ��ب��ي  اأن  واأو���س��ح 
ك����ب����رياً يف ع�����دد ال��������زوار ال���رو����س 
اإىل  الرو�س  ال�سياح  عدد  زاد  حيث 
اأب���وظ���ب���ي م��ن��ذ مطلع  ال��ع��ا���س��م��ة 
بن�سبة  ال���ي���وم  ح��ت��ى   2019 ع���ام 
مقارنة بالفرتة نف�سها   33.7%

من عام 2018.
ال��ث��ق��ايف.. ق��ال املبارك  ويف امل��ج��ال 
:"تتمتع الإم��ارات ورو�سيا مبنجز 
للبلدين  ي���ت���ي���ح  ع����ري����ق  ث����ق����ايف 
ي�سهم  ت��ك��ام��ًل ث��ق��اف��ي��اً وم��ع��رف��ي��اً 
فيهما  ال��ث��ق��ايف  امل�سهد  ازده����ار  يف 
للإرث  ال��رتوي��ج  للبلدين  ويتيح 
الثقايف الذي ميتلكانه، كلٌّ منهما 
اإىل تلقي  الآخ����ر، و���س��وًل  ل���دى 

واإبداعاتهم جلمهور اأبوظبي.
وقال املبارك:" ا�ست�سافت اأبوظبي 
املو�سيقي  امل��وؤّل��ف  وبقيادة  م��وؤخ��راً 
على  احل��ائ��ز  بليتنيف  م��ي��خ��ائ��ي��ل 
امل����رم����وق����ة،  "غرامي"  ج�����ائ�����زة 
الرو�سية  ال��وط��ن��ي��ة  الأورك�������س���رتا 
مو�سيقيني  ح��ف��ل��ني  اأق���ام���ت  ال��ت��ي 
ع����ل����ى خ�������س���ب���ة م���������س����رح امل���ج���ّم���ع 
فعاليات  �سمن  باأبوظبي  الثقايف 
اأبوظبي  مو�سيقى  مو�سم  اف��ت��ت��اح 
الكل�سيكية 2019 - 2020 ".

رو�سيا  اخ��ت��ي��ار  اأن  امل���ب���ارك  وذك����ر 
اأبوظبي  مل���ع���ر����س  ����س���رف  ���س��ي��ف 
اأنه  يعني   2020 للكتاب  ال��دويل 
النا�سرين  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  ���س��ي��ت��م 
الرو�س والتقاليد الأدبية ال�سهرية 
يف رو�سيا وجلب الكتاب والنا�سرين 

دائ���رة  اإن  )وام(  الإم�������ارات  اأن���ب���اء 
باأبوظبي  وال�������س���ي���اح���ة  ال���ث���ق���اف���ة 
التعاون  يف  حم���وري���ا  دورا  ت��ل��ع��ب 
ال�سديقني  البلدين  ب��ني  امل��زده��ر 
ح��ي��ث ا���س��ت��ق��ب��ل��ت الإم������ارة اأع�����دادا 
رو�سيا  م��ن  امل�سافرين  م��ن  ك��ب��رية 
العديد  تنظيم  مع  تزامن  وال��ذي 
برو�سيا  للحتفال  الفعاليات  من 
تاريخها  وغ��ن��ى  ال��ث��ق��ايف  وتنوعها 
العريق يف حني ل يزال عدد الزوار 
الذين نرحب بهم من رو�سيا ينمو 

مبعدل �سنوي كبري.
اعتمدت  ال���دول���ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
ت�سجيع  اإط����ار  يف   2017 ع���ام  يف 
بدون  ال��دخ��ول  البينية  ال�سياحة 
رو�سيا  كل من  للزوار من  تاأ�سرية 
امل�ستقلة  الدول  رابطة  وكومنولث 

الثقافتني  كنوز  وت��ب��ادل  ال�سعبني 
يف اإطار حوارهما املنفتح املت�سامح، 
وذلك من خلل ا�ست�سافة العديد 
من الفعاليات والأن�سطة امل�سرتكة 
الروابط  ه���ذه  بتعزيز  قمنا  وق���د 
والتعاون  التفاعل  من  وال�ستفادة 

مع بع�سنا البع�س".
املو�سيقى  مهرجان  اأن  اإىل  ولفت 
الرو�سية الذي ا�ست�سافته اأبوظبي 
م��ط��ل��ع ال���ع���ام اجل�����اري ���س��ه��د 14 
ح���ف���ل م���و����س���ي���ق���ي���ا خم���ت���ل���ف���اً مع 
من   - رو����س���ي���ا  م��و���س��ي��ق��ي��ا   30
الكل�سيكية  امل��و���س��ي��ق��ى  اأ����س���ات���ذة 
اإذ   - ال�������س���ب���اب  امل��و���س��ي��ق��ي��ني  اإىل 
املو�سيقية  الأعمال  اأف�سل  عر�سوا 
ع��ل��ى منجزهم  ال�����س��وء  و���س��ل��ط��وا 
الثقايف اخلا�س برتاثهم وفنونهم 

معارفهم  ل���ت���ب���ادل  اأب���وظ���ب���ي  اإىل 
للحتفاء  وخ��ربات��ه��م  وثقافاتهم 
املوارد  وا�ستقطاب  الآخ���ر  بثقافة 
عريقة  ل��دول��ة  العاملية  واخل���ربات 
�سناعة  لرعاية  �سعياً  رو�سيا  مثل 
الإم���ارات  يف  النا�سئة  الكتب  ن�سر 
الثقافة  ورق������ي  ل��ع��م��ق  واإب�����������رازا 

الرو�سية وتنّوعها معرفيا.

الإمارات ورو�صيا.. �صراكة ا�صرتاتيجية واعدة
•• اأبوظبي-وام:

ت�ستعد  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإن  ال�ساعة  اأخبار  ن�سرة  قالت 
اليوم ل�ستقبال الرئي�س الرو�سي فلدميري بوتني الذي يقوم بزيارة 
دولة للإمارات هي الأوىل له يف اخلليج منذ اثني ع�سر عاماً تقريباً؛ 
وتاأتي و�سط تطورات اإقليمية ودولية مت�سارعة ومعقده؛ وهي تنطوي 
والإقليمية  الثنائية  امل�ستويات  خمتلف  على  ج��داً  كبرية  اأهمية  على 

والدولية.
واأ�سافت الن�سرة حتت عنوان "الإمارات ورو�سيا.. �سراكة ا�سرتاتيجية 
واعدة" اأنه على امل�ستوى الثنائي، تاأتي الزيارة بينما ت�سهد العلقات 
بني البلدين منواً مّطرداً، وخا�سة يف املجالت القت�سادية والتجارية، 
حيث بلغ حجم التبادل التجاري غري النفطي بينهما خلل ال�سنوات 
14.1 مليار دولر، كما حقق قطاع ال�سياحة تطوراً  اخلم�س املا�سية 
ل��ل��رو���س خلل  �سياحية مف�سلة  وج��ه��ة  الإم�����ارات  واأ���س��ب��ح��ت  ك��ب��رياً، 

ال�سنوات القليلة املا�سية.
واأ�سارت اإىل اأن هناك قطاعات مهمة اأخرى ت�سهد تطوراً لفتاً للنظر 
بوتني  زي���ارة  تكت�سب  وه��ن��ا  ال��ف�����س��اء،  جم��ال  بينها  م��ن  البلدين  ب��ني 
اإماراتي  ف�ساء  رائ��د  اأول  رحلة  جن��اح  بعد  ت��اأت��ي  حيث  خا�سة،  اأهمية 
اإىل حمطة الف�ساء الدولية حيث عك�ست تعاوناً بني البلدين يف هذا 
مميزة؛  ودبلوما�سية  �سيا�سية  بعلقات  الَبلدان  يتمتع  ..كما  القطاع 
الثنائية  بالعلقات  الرتقاء  على  قيادتيهما  قبل  من  حر�س  وهناك 
اإىل م�ستويات اأعلى وتعزيز ال�سراكة ال�سرتاتيجية بينهما؛ وهذا اأحد 
اآل نهيان،  اأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد  اأهم اأهداف الزيارة؛ وقد 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل هذا عندما قال: »نحن فخورون باأن 
نرى يف رو�سيا الحتادية �سريكاً ا�سرتاتيجياً و�سديقاً لدولة الإمارات« 
..باملقابل، ترى رو�سيا يف الإمارات �سريكاً مهماً جداً، وقد اأكد بوتني يف 
اأكرث من منا�سبة الطابع ال�سرتاتيجي لعلقة بلده بدولة الإمارات 

»كاأحد �سركائنا الواعدين والقريبني جداً«.
واأو�سحت الن�سرة �� التي ي�سدرها مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث 
ال�سرتاتيجية �� اأنه على امل�ستوى الإقليمي، فالزيارة مهمة جداً لأنها 
تاأتي يف �سياق تطورات مت�سارعة؛ حيث ت�سود املنطقة حالة من التوتر 
ال�سافرة  الإي��ران��ي��ة  وال��ت��دخ��لت  البحرية  امل��لح��ة  ت��ه��دي��دات  ب�سبب 
وللجماعات  للحوثيني  دعمها  وا�ستمرار  العربية،  ال���دول  ���س��وؤون  يف 
�سمال  يف  الرتكي  التدخل  وم��وؤخ��راً  املنطقة؛  يف  واملتطرفة  الإرهابية 
�سرق �سوريا، الذي ينطوي على حتديات مهمة لل�ستقرار الإقليمي؛ 
ويف كل امللفني، وبالطبع يف الأزم��ات الأخ��رى التي ت�سهدها املنطقة، 
ميكن لرو�سيا اأن تلعب دوراً فاعًل باجتاه تخفيف حدة التوتر، والعمل 
مع خمتلف الأطراف للتو�سل اإىل حلول �سلمية جتنب املنطقة مزيداً 
اإىل دولة  بالن�سبة  اأم��ر حيوي  من احل��روب والكوارث املدمرة ..وه��ذا 
الإم��ارات، حيث تنظر اإىل علقاتها املميزة مع رو�سيا كعامل ا�ستقرار 
من  العديد  جتاه  ال��روؤى  يت�ساركان  البلدين  اأن  خا�سة  مهم،  اإقليمي 
الإمارات  دول��ة  بوتني  الرئي�س  اختيار  اأن  واأك���دت  الإقليمية.  امللفات 
اإىل  له  زي��ارة  اأول  يف  وجهته  معاً  لتكونا  ال�سعودية،  العربية  واململكة 
بها  التي يحظى  الأهمية  تعك�س  اأك��رث من عقد،  منذ  اخلليج  منطقة 
البلدان يف ال�سرتاتيجية الرو�سية، خا�سة اأنهما يقومان باأدوار ريادية 
املنطقة، ويف  اإىل  الأم��ن وال�ستقرار  اإع��ادة  اأج��ل  وجهود م�سرتكة من 

الوقت نف�سه النهو�س بها اقت�سادياً وتنموياً.
ولفتت اإىل اأنه من الوا�سح اأن رو�سيا ت�سارك البلدين الرغبة يف تخفيف 
حدة التوتر والبحث عن حلول �سلمية وخمارج عملية حلل النزاعات 
بوتني  الرئي�س  اأك��د  ..وق���د  املنطقة  يف  ال�ستقرار  وحفظ  الإقليمية 
العربية  اململكة  م��ع  امل�سرتك  لتعاونها  كبرية  اأهمية  ت��ويل  ب��لده  اأن 

ال�سعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة حلل الأزمات الإقليمية.
وذكرت اأنه على امل�ستوى الدويل، فالزيارة تكت�سب اأهمية خا�سة، لأنها 
تاأتي يف ظل حتولت دولية مهمة �سواء على م�ستوى العلقات الدولية 
اأو النظام الدويل برمته اأو على م�ستوى علقات التحالف التقليدية؛ 
الإم���ارات ومعها  دول��ة  بالطبع  راأ�سها  املنطقة وعلى  دول  تفر�س على 
ال�سعودية، اإعادة النظر يف طبيعة حتالفاتهما، و�سرورة تنويعها لي�س 
اأظهرت  اأي�ساً؛ فقد  واأمنياً  واإمنا ع�سكرياً  فقط،  �سيا�سياً  اأو  اقت�سادياً 
اململكة  لها  تعر�ست  التي  الهجمات  بعد  وخا�سة  الأخ��رية،  التطورات 
العربية ال�سعودية، مدى ه�سا�سة بع�س التحالفات التاريخية؛ وهو ما 
يجعل من ال�سروري اأن يكون هناك تنويع يف هذه التحالفات؛ ول �سك 
يف هذا ال�سياق اأن من املهم جداً تقوية العلقات مع رو�سيا التي تتنامى 
م�ساحلها يف املنطقة ب�سكل كبري؛ ولديها رغبة يف تعزيزها والرتقاء 

بها، وتبدو الفر�سة مهياأة لذلك الآن.
واختتمت الن�سرة بالقول "اإذن، هذه زيارة تاريخية يتطلع اإليها البلدان 
لتعزيز علقاتهما ال�سرتاتيجية، حيث ميتلكان الإمكانات واملقومات 

ما يجعل من علقاتهما متينة ومميزة وفريدة".

اأخبار ال�ساعة :

نورة الكعبي تفتتح فعاليات الأ�صبوع الإماراتي الرو�صي
•• اأبوظبي - وام:

حممد  بنت  ن��ورة  معايل  افتتحت 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة  ال��ك��ع��ب��ي 
الأ�سبوع  ف��ع��ال��ي��ات  اأم�����س  امل��ع��رف��ة 
الإم������ارات ال��رو���س��ي ال��ت��ي ت��ق��ام يف 
ق�سر الإمارات بالعا�سمة اأبوظبي 
على هام�س زيارة فخامة الرئي�س 
ال���رو����س���ي ف���لدمي���ري ب���وت���ني اإىل 

الدولة التي تبداأ اليوم.
���س��ع��ادة �سريجي  ح�����س��ر الف��ت��ت��اح 
جمهورية  ���س��ف��ري  ك��وزن��ي��ت�����س��وف 
الدولة  ل����دى  الحت����ادي����ة  رو���س��ي��ا 
الري�سي  ج����لل  حم��م��د  و����س���ع���ادة 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 

والطلع  امل��ع��ارف  لتبادل  فر�سة 
الفنية  الب����ت����ك����ارات  اأب�������رز  ع���ل���ى 
والإجن��ازات الثقافية التي تتحّقق 
يف كل من رو�سيا والإمارات، ويعترب 
م�ستقبلية  ل��ف��ع��ال��ي��ات  م���ق���ّدم���ة 
بف�سل  البلدين  �ستجمع  متعددة 
تتمثل  التي  الإن�سانية  امل�سرتكات 
والتعاي�س  ال���ت�������س���ام���ح  ق���ي���م  يف 

واحرتام والتنوع الثقايف.
الثنائية  العلقات  اإّن   : واأ�سافت 
بني الإمارات ورو�سيا لي�ست حديثة 
ال��ع��ه��د، ف��ال�����س��داق��ة ال��ت��ي جتمع 
واأربعني  ل�����س��ب��ع��ة  ت��ع��ود  ال��ب��ل��دي��ن 
ع��ام��اً ح��ني و���س��ع ال��وال��د املوؤ�س�س 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 

اإىل م�ستويات ال�سراكة يف خمتلف 
املجالت. وعن العلقات الثقافية 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن اأك����دت م��ع��ايل نورة 
الكعبي اأنها تطورت ب�سكل مت�سارع، 
امل��ا���س��ي��ة �سهدنا  ال�����س��ه��ور  ف��خ��لل 
�سيفاً  ال�����س��ارق��ة  اإم������ارة  م�����س��ارك��ة 
الدويل  مو�سكو  معر�س  يف  مميزاً 
مبكانتها  اح��ت��ف��اء  وذل�����ك  ل��ك��ت��اب 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة بعد 
اختيارها عا�سمة عاملية للكتاب .. 
الرو�سية  العا�سمة  ا�ست�سافت  كما 
العاملية  "اأقدر"  ق���م���ة  م��و���س��ك��و 
ا�سرتاتيجيات  ب��ن��اء  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
املجتمعات  ل��ت��م��ك��ني  و����س���ي���ا����س���ات 
وتعزيز قدراتها املعرفية والثقافية 

الم������������������ارات وع������������دد م�������ن ك����ب����ار 
امل�سوؤولني.

واأك������دت م��ع��ايل ن����ورة ال��ك��ع��ب��ي اأن 
املجتمع  ب����ني  ال���ث���ق���ايف  ال���ت���ف���اع���ل 
يف  �سي�سهم  البلدين  يف  الإب��داع��ي 
ويّوفر  ث��ق��اف��ت��ي��ن��ا،  ب���ني  ال��ت��ق��ري��ب 
العلقات  ل��ت��ن��م��ي��ة  ق���وي���ة  دف���ع���ة 
متجددة  ق����وة  وي�����س��خ  ال��ث��ن��ائ��ي��ة، 
يف م�����س��رية ال���ت���ع���اون الإم����ارات����ي 
يعّد   : معاليها  وق��ال��ت  ال��رو���س��ي. 
الذي  الرو�سي  الإماراتي  الأ�سبوع 
ل�سراكة  ب��داي��ة  ح��ال��ي��اً  ب��ه  نحتفل 
الثقافة  جم���ال  يف  م��ه��م��ة  ث��ن��ائ��ي��ة 
تتيح  منا�سبة  وه���و  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
ومتنحهم  الفنانني  بني  التوا�سل 

اآل نهيان طيب اهلل ثراه اأ�س�س هذه 
تزال  ل  وه��ي  الثنائية،  العلقات 
تنمو بثبات على خمتلف امل�ستويات 
حا�سنة  ال��ي��وم  الإم�����ارات  لت�سبح 
م���واط���ن  األ�������ف   16 م�����ن  لأك�������رث 
.. لقد  ال��دول��ة  رو���س��ي يقيمون يف 
وازدادت  ال��ع��لق��ات  ه���ذه  ت���ع���ززت 
�ساحب  زي��ارة  مع  وتنوعاً  ر�سوخاً 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة اإىل 
وتوقيع   2018 يونيو  مو�سكو يف 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اتفاقية 
العلقات  م�����س��ت��وى  رف��ع��ت  وال��ت��ي 
البلدين  ب���ني  اجل���وان���ب  م��ت��ع��ددة 

ل���ت���ح���ق���ي���ق ال����ت����ط����ور احل�������س���اري 
والرخاء الإن�ساين، ونتّوج علقتنا 
الثقافية الثنائية مع اختيار رو�سيا 
يف  الثلثني  ال���دورة  �سرف  �سيفة 
للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س 
فعاليات  وت�����س��م��ن��ت   .  2020
الأ�����س����ب����وع الإم�������ارات�������ي ع���رو����س 
والرتحيب  الإم���ارات���ي���ة،  ال��ع��ي��ال��ة 
والتمر  ب���ال���ق���ه���وة  ب���ال�������س���ي���وف 
اإىل جانب اخلبز وامللح  الإم��ارات��ي 
الفعاليات  ت�سمنت  كما  الرو�سي، 
الفنانة  قدمته  مو�سيقياً  ع��ر���س��اً 
اإىل  الها�سمي  فاطمة  الإم��ارات��ي��ة 
جانب عدد من العرو�س الرتاثية 

واحلرف اليدوية.

بي�سنو   / امل������دع������و  ف����ق����د 
تولي�سريام  كانديل  بر�ساد 
ن��ي��ب��ال  اجلن�سية   ، ك��ان��دي��ل 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
)08531492( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0529582708

فقدان جواز �صفر
م���دح���ت   / امل������دع������و  ف����ق����د 
حم�������م�������د ع�������ب�������دال�������ه�������ادى 
ح�������������س������ن������ني،  ف���ل�������س���ط���ني 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
من   )P00077859(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0505335577

فقدان جواز �صفر

�إعــــــــــــــالن 
يعلن اإم �سي بي بنك ليمتد اأنه ب�سدد اإغلق مكتبه التمثيلي يف 
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اأخبـار الإمـارات
�صفراء �صباب الإمارات ي�صم رو�صيا لربناجمه

•• اأبوظبي-وام: 

لي�سمل  القادم  للعام  برناجمه  الإم��ارات عن  �سباب  �سفراء  برنامج  اأعلن 
الرئي�س  فخامة  زي���ارة  مبنا�سبة  وذل���ك   .. الحت��ادي��ة  رو�سيا  جمهورية 

الرو�سي فلدميري بوتني اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة.
ويقام برنامج �سفراء �سباب الإم��ارات حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
العهد  ويل  دي��وان  يف  التعليم  ���س��وؤون  مكتب  واإ���س��راف  وبتن�سيق  امل�سلحة 

باأبوظبي.
واحل�سارات  الثقافات  مع  التوا�سل  اأهمية  تاأكيد  اإىل  الربنامج  وي�سعى 
ال��ت��ي حققتها  ال��ري��ادي��ة  املختلفة وال���س��ت��ف��ادة م��ن اخل���ربات والأع���م���ال 

املجتمعات الأخرى كون هذا التوا�سل ي�ساهم ب�سكل رئي�سي ببناء ج�سور 
الحرتام  على  قائمة  اإن�سانية  علقات  بناء  ويعزز  والتعاون  ال�سداقة 

املتبادل وامل�سالح امل�سرتكة.
رو�سيا  اإىل  الإم���ارات  �سباب  �سفراء  زي��ارة  القادم  العام  برنامج  و�سي�سمل 
خلل فرتة ال�سيف ملدة ثلثة اأ�سابيع لزيارات متعددة لتعريفهم بعمل 
اجلهات احلكومية والتعرف على اأهم القطاعات القت�سادية وال�سناعية 
ال�سعب  وع���ادات  وقيم  وثقافة  تاريخ  يف  تعمقهم  اإىل  بالإ�سافة  برو�سيا 

الرو�سي ولغتهم.
و�سيجري التعاون خلل املرحلة الأوىل من الربنامج مع اأكادمييات الدار 
لتاأهيل طلبهم للم�ساركة يف الربنامج من خلل تعلمهم اأ�سا�سيات اللغة 
�سمن  وذلك  الرو�سية  والعادات  والقيم  الثقافة  على  والتعرف  الرو�سية 

تاريخ  يف  الرابعة  ال��دول��ة  رو�سيا  و�ستكون  الل�سفية.  الأن�سطة  برامج 
برنامج �سفراء �سباب الإمارات حيث تخرج من الربنامج منذ اإطلقه يف 
الدولة  وطالبة من خمتلف جامعات  عام 2012 اأكرث من 175 طالباً 
ال��ربن��ام��ج يف ك��ل م��ن ك��وري��ا اجلنوبية  و���س��ارك��وا يف ع��دة م�ستويات م��ن 
�سباب  نخبة  م��ن  كوكبة  ال��ربن��ام��ج  خريجو  وي�سكل   . واأمل��ان��ي��ا  وال�����س��ني 
املجالت  خمتلف  يف  متميزة  مراتب  حتقيق  من  متكنوا  حيث  الإم���ارات 
الإم����ارات  جمل�س  لع�سويات  منهم  ال��ع��دي��د  اخ��ت��ي��ار  مت  كما  الوظيفية 
الربنامج  خريجي  من  اثنان  وح�سل  املحلية  ال�سباب  وجمال�س  لل�سباب 
على منحة رود�س الدرا�سية يف جامعة اأك�سفورد ومت اختيار اأحد خريجي 
الربنامج �سمن برنامج خرباء الإمارات. وبهذه الإ�سافة �ستكون رو�سيا 
ال�سني  جمهورية  اإىل  بالإ�سافة  املقبل  العام  برنامج  يف  الثانية  الدولة 

ال�سعبية. ويهدف برنامج �سفراء �سباب الإم��ارات - الذي �سينظم لل�سنة 
وتزويدهم  الإم��ارات��ي��ني  وال�سباب  ال�سابات  من  جيل  لإع���داد   - التا�سعة 
القطاعات  ب��ارزة يف  ليكونوا قادرين على تويل منا�سب  يوؤهلهم  بكل ما 
وال�سيا�سية  التجارية  العلقات  وقيادة  مهمة  �سراكات  وقيادة  الأ�سا�سية 
وتعزيز الروابط بني دولة الإمارات وكل من ال�سني ورو�سيا ل �سيما اأن 
وتربطها  الدولتني،  وهاتني  الإم���ارات  بني  ا�سرتاتيجية  علقات  هناك 
بهما علقات جتارية قوية. كما يهدف الربنامج اإىل اإطلع ال�سباب على 
العلقات  طبيعة  اإىل  كثب  عن  والتعرف  والرو�سية  ال�سينية  الثقافتني 
مع هاتني الدولتني وتعلم اللغتني ال�سينية والرو�سية مبا ي�ساعدهم يف 
امل�ستقبل على التوا�سل مع �سعوب الدولتني وقيادة العلقات ال�سيا�سية 

والتجارية معهم.

2018 يف  رو�صيا  مع  اخلارجية  دبي  جتارة  درهم  مليار   9.21
•• دبي - وام:

دب��ي اخلارجية مع  �سهدت جت��ارة 
ال�سنوات  يف  �سريعا  من��وا  رو���س��ي��ا 
ارتفعت  ح��ي��ث  امل��ا���س��ي��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
ق���ي���م���ة ال����ت����ب����ادل ال����ت����ج����اري بني 
الطرفني من 5.50 مليار درهم 
العام  يف  لت�سل   2016 ال��ع��ام  يف 
درهم  مليار   7.38 اإىل   2017

بنمو ي�سل اىل 37% .
ك��م��ا ارت���ف���ع���ت ق��ي��م��ة جت�����ارة دبي 
العام  يف  رو���س��ي��ا  م���ع  اخل���ارج���ي���ة 
 9.21 اإىل  ل���ت�������س���ل   2018
م��ل��ي��ار دره����م ب��ن��م��و ي��ب��ل��غ 25% 
ما   2017 ال���ع���ام  م���ع  ب��امل��ق��ارن��ة 
التجاري  التبادل  قيمة  اأن  يظهر 

دبي مع رو�سيا اأهمية مت�ساعدة يف 
العلقات  امل�ستمر يف  التطور  ظل 
الق���ت�������س���ادي���ة وال���ت���ج���اري���ة بني 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
وج���م���ه���وري���ة رو����س���ي���ا الحت����ادي����ة 
ولذلك نحر�س على توفري اأف�سل 
التجارية  والت�سهيلت  اخلدمات 
وال�سركات  ل��ل��ت��ج��ار  واجل��م��رك��ي��ة 
م��ن رو���س��ي��ا وال��ت��ي ي��زي��د عددها 
منو  ل���دع���م  ���س��رك��ة   3000 ع���ن 
البلدين  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذا  ال�����س��دي��ق��ني 
�ساحب  وروؤي���ة  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 

اخلارجية  ال���ت���ج���ارة  ق���ط���اع  م���ع 
ال����رو�����س����ي ون���ب���ح���ث م��ع��ه��م على 
التبادل  تنمية  فر�سة  يف  ال���دوام 
من�سة  دب��ي  متثل  حيث  التجاري 
عاملية للتجارة الإقليمية والدولية 
رو�سيا  يف  ل���لأ����س���دق���اء  ومي���ك���ن 
ال�ستفادة من امكانياتها املتطورة 
اإىل الأ�سواق يف خمتلف  للو�سول 
ق�������ارات ال����ع����امل ون���ن���ظ���م ل���ق���اءات 
م�ستمرة مع ال�سركات الرو�سية يف 
جمل�س العمل الرو�سي من خلل 
مبادرة ارتباط ملعرفة متطلباتهم 
م���ن اخل���دم���ات اجل��م��رك��ي��ة التي 
مت���ك���ن���ن���ا م�����ن ت���ط���وي���ر ال���ت���ب���ادل 

التجاري بني دبي ورو�سيا .
اأن ج��م��ارك دبي  واو���س��ح حمبوب 

غ�سون  يف  حققت  الطرفني  ب��ني 
 2018 اإىل   2016 م��ن  عامني 
دبي  جت��ارة  وبلغت   67% بنحو 
الن�سف  يف  رو�سيا  م��ع  اخلارجية 
نحو   2019 ال���ع���ام  م���ن  الأول 

درهم. مليار   4.55
ا�سدرتها  اح�����س��ائ��ي��ات  واأظ���ه���رت 
جمارك دبي مبواكبة زيارة فخامة 
فلدميري  ال����رو�����س����ي  ال���رئ���ي�������س 
اأهم  اأن  بوتني اإىل دولة الإم��ارات 
الب�سائع يف التجارة املتبادلة بني 
والذهب  الأملا�س  ورو�سيا هي  دبي 
غيار  وقطع  وال�سيكار  والهواتف 

ال�سيارات.
وقال اأحمد حمبوب م�سبح املدير 
العام جلمارك دبي: تكت�سب جتارة 

من  املزيد  اإىل  ونتطلع  اهلل  رع��اه 
الهيئات  م��ع  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون 
الدبلوما�سية وال�سركات الرو�سية 
خلل املرحلة املقبلة التي �ست�سهد 
اك�سبو  مل��ع��ر���س  دب����ي  ا���س��ت�����س��اف��ة 
م�ساورات  هناك  ان  كما   2020
يف  اجل��م��ارك  �سلطتي  ب��ني  قائمة 
ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني م���ن اجل 
توقيع اتفاقية تعاون م�سرتك يف 
امل�سائل اجلمركية مما يفتح افاق 
جديدة لتحقيق امل�سالح امل�سرتكة 
وت�سهيل  ب����دع����م  ي���ت���ع���ل���ق  ف���ي���م���ا 
التجارة وحركة امل�سافرين خا�سة 
بني  جوية  رحلة   111 هناك  ان 

البلدين.
امل�ستمر  التوا�سل  نعزز  واأ���س��اف: 

ت���ر����س���د ال���ت���ط���ور ال���ك���ب���ري ال����ذي 
وما  ال��رو���س��ي  الق��ت�����س��اد  ي�سهده 
لزيادة  جديدة  فر�س  من  يفتحه 
والتجاري  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون 
وجمهورية  الإم������ارات  دول����ة  ب��ني 
ب���ال����س���ت���ف���ادة م����ن عمق  رو����س���ي���ا 
ال���ع���لق���ات وق�����وة ال����رواب����ط بني 
على  ونعمل  ال�سديقني  البلدين 
ت��واج��ه تطوير  اأي���ة عقبات  اإزال����ة 
من  رو�سيا  م��ع  التجاري  التبادل 
التجار  مع  امليداين  العمل  خلل 
وال�سركات الرو�سية والتعرف على 
الت�سهيلت  كافة متطلباتهم من 
لتوفريها  اجلمركية  واخل��دم��ات 
لهم بجودة عالية ت�ساهم يف زيادة 

جتارتهم مع دبي.

الإمارات ورو�صيا.. علقات برملانية جت�صد قوة ال�صراكة ال�صرتاتيجية

الإمارات للف�صاء: التعاون مع رو�صيا ي�صمل التعليم والتاأهيل وامل�صاريع ال�صتثمارية امل�صرتكة

•• اأبوظبي-وام:

الربملانية  ال����ع����لق����ات  ج�������س���دت 
العلقة  ق��وة  الرو�سية  الإم��ارات��ي��ة 
بني البلدين ال�سديقني مبا يحقق 
تطلعات قيادتي وحكومتي و�سعبي 
ال��ب��ل��دي��ن وح��ر���س��ه��م ع��ل��ى تطوير 
ال�سرتاتيجية  ال�������س���راك���ة  ه�����ذه 

ال�ساملة يف املجالت كافة.
الحتادي  الوطني  املجل�س  وواك��ب 
الدبلوما�سية الربملانية  من خلل 
الإماراتية تطور علقات ال�سراكة 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال�������س���ام���ل���ة بني 
رو�سيا  وجمهورية  الإم���ارات  دول��ة 
البلدين  ي��رب��ط  م���ا  و  الحت����ادي����ة 
اإىل  من علقات متنامية م�ستندة 
ال��ن��ت��ائ��ج الإي��ج��اب��ي��ة ال��ك��ب��رية التي 
ال�سيا�سي  احل�����وار  ع���ن  ت��ت��م��خ�����س 
واللقاءات  البلدين  ب��ني  الن�سيط 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب���ني  امل��ت��وا���س��ل��ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
وفخامة   ، امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
جمهورية  رئي�س  بوتني  فلدميري 
رو�����س����ي����ا الحت������ادي������ة وال������زي������ارات 
والتي  البلدين  لقيادتي  املنتظمة 
لتطور  ج�����دي�����دة  دف����ع����ة  ت���ع���ط���ي 
العلقات بينهما اإ�سافة اإىل زيارات 
مم��ث��ل��ي امل��وؤ���س�����س��ات ال��ربمل��ان��ي��ة يف 
امل�ساركة  على  وحر�سهما  البلدين 
الربملانية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ج��م��ي��ع  يف 
واملوؤمترات املتخ�س�سة يف الإمارات 

و رو�سيا.
الربملانية  الدبلوما�سية  وانطلقت 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت������ادي يف 
الإماراتية  ال��ربمل��ان��ي��ة  ع��لق��ات��ه��ا 
الرو�سية م��ن خ��لل م��ا حتظى به 
البلدين  ب��ني  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ع��لق��ات 
م��ن ت��ق��دي��ر واه��ت��م��ام خ��ا���س��ة بني 
رئ��ي�����س��ي امل��ج��ل�����س��ني والأع�������س���اء يف 
ظ���ل ال���ت���واف���ق ال��ك��ب��ري يف ال�����روؤى 
امل��ج��ل�����س��ني ح��ي��ال م���ا ت�سهده  ب���ني 
املنطقة من اأحداث وق�سايا دولية 
الإره������اب ون�سر  ومت��ث��ل م��ك��اف��ح��ة 
ال��ت�����س��ام��ح والع����ت����دال والأم�����ن يف 
للبلدين  اأول��وي��ة  وال��ع��امل  املنطقة 

ال�سديقني.
وت���������س����ه����د ع�������لق�������ات ال�����ت�����ع�����اون 
وال�������س���راك���ة ال���ق���ائ���م���ة ب����ني دول����ة 
رو�سيا  وج���م���ه���وري���ة  الإم������������ارات 
الحت�����ادي�����ة ت����ط����ورا م��ل��ح��وظ��ا يف 
والربملانية  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل���ج���الت 
وال����س���ت���ث���م���اري���ة والق���ت�������س���ادي���ة 
ف�سل  وال���ث���ق���اف���ي���ة  وال�����س��ي��اح��ي��ة 
للعلقات  امل��ت��ن��ام��ي  ال��ت��ط��ور  ع���ن 
الربملانية بني اجلانبني وتعزيزها 
ال�سداقة  ج��م��ع��ي��ة  م��ظ��ل��ة  حت����ت 
الربملانية لتاأطري التعاون وتفعيل 
الدبلوما�سية  خ��لل  من  التن�سيق 
الربملانية ل �سيما خلل اجتماعات 
الحتاد الربملاين الدويل وخمتلف 
الفعاليات الربملانية حيال الق�سايا 

ذات الهتمام امل�سرتك.
ال�سداقة  جل���ن���ة  اإن���������س����اء  وج�������اء 
الربملانية الإماراتية رو�سية بهدف 
يف  امل�سرتك  التعاون  اأ�س�س  تعزيز 
وتفعيل  ال��ربمل��اين  العمل  جم��الت 
ع��م��ل ال���ربمل���ان���ات وال��ربمل��ان��ي��ني يف 
البلدين ال�سديقني ومواكبة ودعم 
البلدين  ق��ي��ادت��ي  ت��وج��ه��ات وروؤي����ة 
ال�ستفادة  ت��ع��ظ��ي��م  اإىل  اإ����س���اف���ة 
الق�سايا  يف  ال��ربمل��اين  ال����دور  م��ن 
الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  الإقليمية 
وك���ذل���ك ال��ق�����س��اي��ا ال���دول���ي���ة ذات 

لتنويع  البلدين  يف  الأعمال  رجال 
الأقاليم  خمتلف  يف  ا�ستثماراتهم 

الرو�سية ويف دولة الإمارات.
الربملانية  لل�سرتاتيجية  وتنفيذا 
اأه��داف��ه��ا مواكبة  م��ن �سمن  ال��ت��ي 
للدولة  ال���ر����س���م���ي���ة  ال�������س���ي���ا����س���ة 
برملانات  م���ع  ال���ت���وا����س���ل  وت���ع���زي���ز 
معايل  �ساركت   .. ال��ع��امل  و�سعوب 
فالنتينا ماتفيينكو رئي�سة جمل�س 
الفيدرالية  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  الحت�������اد 
القمة  يف  الحت������ادي������ة  ل���رو����س���ي���ا 
ال���ع���امل���ي���ة ل���رئ���ي�������س���ات ال���ربمل���ان���ات 
املجل�س  ونظمها  ا�ست�سافها  التي 
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي ب��ال��ت��ع��اون مع 
الحت��اد الربملاين ال��دويل يف العام 
العديد  زيارة  عن  ف�سل   2016
من الوفود الربملانية والقت�سادية 
زار  بينما  ال��رو���س��ي��ة..  وال�سيا�سية 
وفد من املجل�س الوطني الحتادي 
ج��م��ه��وري��ة رو����س���ي���ا الحت����ادي����ة يف 
العام ذاته اأجرى خللها مباحثات 
م��ث��م��رة م���ع ن���ظ���ريه ال���رو����س���ي ما 
تطوير  يف  املجل�سني  رغبة  يعك�س 
وتنمية  بينهما  القائمة  العلقات 
يف  ل�سيما  التعاون  اأوج���ه  خمتلف 
امل���ج���الت ال��ربمل��ان��ي��ة ال��ت��ي تدعم 

توجهات البلدين وقيادتيهما.
واأك��������دت م���ع���ايل ال����دك����ت����ورة اأم����ل 

الهتمام امل�سرتك.
وجنحت اللجنة يف تعزيز التن�سيق 
الهتمام  ذات  ال��ق�����س��اي��ا  ح���ي���ال 
التعاون  ���س��ع��ي��د  ع���ل���ى  امل�������س���رتك 
ال��������دويل وم�����ن خلل  ال�����ربمل�����اين 
الربملانية  الفعاليات  يف  امل�����س��ارك��ة 
�سهدت  حيث  والدولية  الإقليمية 
الإماراتي  اجلانبني  بني  اللقاءات 
وال���رو����س���ي روؤي�����ة م�����س��رتك��ة حول 
الإقليمية  ال���ق�������س���اي���ا  خم���ت���ل���ف 
البلدين  ت���ه���م  ال���ت���ي  وال����دول����ي����ة 
ويف م��ق��دم��ت��ه��ا حم���ارب���ة الإره�����اب 
وال����ت����ط����رف واح����������رتام ال���ق���ان���ون 

الدويل.
وحر�س املجل�س الوطني الحتادي 
للجمعية  الحت������������اد  وجم����ل���������س 
ال��ف��ي��درال��ي��ة ل��رو���س��ي��ا الحت���ادي���ة 
الكفيلة  ال�سبل  اأف�سل  اعتماد  على 
ب��ت��ط��وي��ر ال��ع��لق��ات ال��ق��ائ��م��ة بني 
وتنميتها  ال�����س��دي��ق��ني  ال��ب��ل��دي��ن 
�سيما  ل  ك����اف����ة  ال����ق����ط����اع����ات  يف 
والتعليم  وال����ط����ريان  ال�����س��ي��اح��ة 
والتبادل  والتكنولوجيا  وال��ع��ل��وم 
البعثات  الثقايف والتعليمي وتبادل 
يف  ال��ف��اع��ل��ة  وامل�����س��ارك��ة  التعليمية 
ال����دويل  ال��ط��اب��ع  ذات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
التي ي�ست�سيفها وينظمها البلدان 
م���ع ال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى اأه���م���ي���ة دع���وة 

املجل�س  رئي�سة  القبي�سي  ع��ب��داهلل 
العلقات  عمق  الحت��ادي  الوطني 
ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة وال���������س����داق����ة 
ورو�سيا  الإم����ارات  ب��ني  التاريخية 
عام  بعد  عاما  تطورها  وا�ستمرار 
قبل  من  كبري  بدعم  حتظى  حيث 

قيادتي البلدين ال�سديقني.
اإن زي��ارة فخامة فلدميري  وقالت 
الحتادية  رو���س��ي��ا  رئ��ي�����س  ب���وت���ني 
اإطار  ت��اأت��ي يف  اإىل دول���ة الإم����ارات 
ال���زي���ارات ال��ن��اج��ح��ة امل��ت��ب��ادل��ة بني 
قيادتي وكبار م�سوؤويل البلدين .. 
عددا  ت�سمل  ال��زي��ارة  اأن  اإىل  لفتة 
اأه���م جم���الت التعاون  ك��ب��ريا م��ن 
ال�سرتاتيجية مبا ي�سع العلقات 
املتنامية بني البلدين ال�سديقني يف 
روؤية  اإىل  مرتبة متقدمة م�ستندة 
وال�سعبني  البلدين  وتطلع قيادتي 
ال�سديقني �سمن مرحلة ال�سراكة 
كافة.  امل��ج��الت  يف  ال�سرتاتيجية 
الزيارة  ه��ذه  اأن  القبي�سي  واأك���دت 
ت��ع��د اإ���س��اف��ة ن��وع��ي��ة ودف��ع��ة قوية 
العلقات  واأ���س�����س  ل���رواف���د  مهمة 
ال�سرتاتيجية ال�ساملة التي جتمع 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
وج���م���ه���وري���ة رو����س���ي���ا الحت����ادي����ة 
ال�سديقة. واأ�سارت معاليها اإىل اأن 
يعد جزءا مهما  الربملاين  التعاون 

القائمة بني  العلقات  وكبريا من 
اأهمية  اإىل  متطلعة   .. ال��ب��ل��دي��ن 
املجالت  يف  العلقات  ه��ذه  تعزيز 
فالنتينا  م��ع��ايل  وك���ان���ت    . ك��اف��ة 
- خلل  ق���ال���ت  ق����د  م��ات��ف��ي��ي��ن��ك��و 
" اإن  ل��ل��دول��ة م���وؤخ���را -  زي��ارت��ه��ا 
الإم��ارات تعد �سريكا واع��دا وهاما 
مهتمون  ونحن  الحتادية  لرو�سيا 
بتعميق التعاون القائم يف املجالت 
الذي  للم�ستوى  ومرتاحون  كافة 
امل��ج��الت وهذا  �ستى  ل��ه يف  و�سلت 
الوثيق  ال�سيا�سي  اإىل احلوار  يعود 
بني قيادتي البلدين" .. موؤكدة اأن 
التعاون على م�ستوى الربملانات له 
تعزيز وتطوير  اإ�سهامات مهمة يف 
ت�ستطيع  اإذ  ال���ع���لق���ات  خم��ت��ل��ف 
اأن ت��ل��ع��ب دوره�����ا ل��ي�����س ف��ق��ط عن 
الربملانية  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ط��ري��ق 
ف���رق عمل  ت�سكيل  خ���لل  م��ن  ب��ل 
القت�سادية  ال��ع��لق��ات  ل��ت��ط��وي��ر 
وال����س���ت���ث���م���اري���ة وال���ت���ج���اري���ة ويف 
التوافق  الدولية لتحقيق  الأجندة 
واملتفق  اجل��دي��دة  التحديات  جت��اه 
ال�سعيد  ع���ل���ى  ���س��ي��م��ا  ل  ع��ل��ي��ه��ا 
دولة  توفره  ال��دويل.. م�سيدة مبا 
اإج������راءات متطورة  الإم������ارات م��ن 
ال�������س���ي���اح���ة اإىل  ل��ت�����س��ه��ي��ل ق�������دوم 

الدولة.

املقبلة يف  ال�سنوات  حتقيقها خلل 
و�سعه  ال��ذي  الرا�سخ  الأ�سا�س  ظل 
مب�ستويات  ل���لرت���ق���اء  اجل���ان���ب���ان 

التعاون الف�سائي بينهما.
وي����ع����ود ال����ت����ع����اون ب����ني الإم���������ارات 
 5 لنحو  الف�ساء  ورو�سيا يف جمال 
بلورة  ج��رت  عندما  م�ست  �سنوات 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد الدكتور املهند�س حممد نا�سر 
الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات 
بني  الف�سائي  التعاون  اأن  للف�ساء 
تطوراً  ي�����س��ه��د  ورو����س���ي���ا  الإم�������ارت 
م��ل��ح��وظ��اً خ�����س��و���س��اً يف جم���الت 
وتطوير  ال��ك��وادر،  وتاأهيل  التعليم، 
القدرات، واخلدمات الف�سائية من 
اإىل خدمات  ب��ع��د  ع��ن  ال���س��ت�����س��ع��ار 

الإطلق.
لوكالة  ت�سريح  يف  الأحبابي  واأ�سار 
انباء الإمارات "وام" اإىل اأن التعاون 
الف�ساء  جم���ال  يف  اجل��ان��ب��ني  ب���ني 
متلحقة،  واإجن��ازات  تطوراً  ي�سهد 
م�ساريع  درا���س��ة  "بداأنا   : م�سيفاً 
ال��رو���س��ي يف  م�سرتكة م��ع اجل��ان��ب 
جمال الف�ساء من �سمنها م�سروع 

من�سة  بتطوير  خ��ا���س  ا�ستثماري 
الف�سائية  "بايكونور"  ق����اع����دة 
بالتعاون  وذل������ك  ب���ك���ازاخ�������س���ت���ان، 
الحتادية  رو���س��ي��ا  م���ع  وال�����س��راك��ة 
اإىل  ..ه���ذا  كازاخ�ستان  وجمهورية 
واخلربات  املعلومات  ت��ب��ادل  جانب 
بني الدولتني يف جمال الت�سريعات 
يف  وكذلك  الف�سائية،  وال�سيا�سات 
جمال ال�ستخدام ال�سلمي للف�ساء، 
وامل�ساريع التي تهتم بال�ستفادة من 
على  ال�ستدامة  الف�ساء يف حتقيق 

الأر�س".
واأ�سار الأحبابي اإىل اأن كل البلدين 
الف�سائي  القطاع  اأن  على  يجمعان 
احليوية  امل�����ج�����الت  ب����ني  م����ن  ه����و 
جمتمعاتهما  رفاهية  ت�سمن  التي 
يف  خ��ا���س��ة  امل�ستقبل  يف  وت��ط��وره��ا 
ميكن  التي  الكبرية  الإمكانات  ظل 

واجلل�سات  التن�سيقية  الجتماعات 
ال��ت�����س��اوري��ة ب���ني وك���ال���ة الإم������ارات 
الرو�سية  الف�ساء  ووك��ال��ة  للف�ساء 
ا�ستمرت  ال��ت��ي  "رو�سكو�سمو�س" 
ملدة عام كامل يف قالب ا�سرتاتيجي 
ي�ستهدف  تفاهم  مذكرة  �سكل  على 
التاأ�سي�س  خ��لل��ه��ا  م���ن  اجل��ان��ب��ان 
م�سرتك،  ا�سرتاتيجي  تعاون  لأطر 
وي��ت��ع��اون ال��ط��رف��ان م��ن خللها يف 
الأن�سطة املتعلقة ب�سيا�سات الف�ساء، 
وتبادل اخلربات واملعلومات العلمية، 
للمتخ�س�سني،  املتبادل  والتدريب 
اإ�سافة  امل��وؤه��ل��ة،  ال���ك���وادر  وت��ط��وي��ر 
امل�ستقبلية  الن�ساطات  تطوير  اإىل 
الأر�سية  املراكز  يف  العمليات  ودعم 
وال��ت��وع��ي��ة ال���ع���ام���ة. و���س��ك��ل��ت تلك 
املذكرة نقطة انطلق نحو مرحلة 
بني  الف�سائي  التعاون  من  جديدة 

البلدين، حيث تطور لياأخذ منحى 
الطرفان  ت��و���س��ل  ح��ت��ى  ج����دي����داً، 
ب��ع��د ثلثة  ت��اري��خ��ي��ة  ات��ف��اق��ي��ة  اإىل 
اأع���������وام ب���ت���وق���ي���ع دول������ة الإم���������ارات 
��ل��ًة يف م��رك��ز حم��م��د ب��ن را�سد  مُم��ثَّ
الحتادية،  رو�سيا  ودول��ة  للف�ساء، 
الرو�سية  الف�ساء  وكالة  يف  مُمثَّلًة 
تعاون  اتفاقية  "رو�سكو�سمو�س"، 
اإماراتي  ف�ساء  رائ���د  اأول  لإر���س��ال 
العلمية  الأب����ح����اث  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
���س��م��ن ب��ع��ث��ة ف�������س���اء رو����س���ي���ة اإىل 
منت  على  الدولية  الف�ساء  حمطة 
اإ�س" الف�سائية،  اإم  "�سويوز  مركبة 
و�سول  بعد  العامل  �سهده  ما  وه��ذا 
"هزاع  اإم����ارات����ي  ف�����س��اء  رائ����د  اأول 
واإمت����ام  امل��ح��ط��ة،  اإىل  املن�سوري" 
م��ه��م��ت��ه ال��ت��اري��خ��ي��ة ب���ن���ج���اح، هذه 
امل��ه��م��ة ال��ت��ي ر���س��خ��ت م��ك��ان��ة دولة 

الإم������ارات ع��ل��ى خ��ري��ط��ة الرحلت 
اختيار  وج���اء  امل��اأه��ول��ة.  الف�سائية 
م��ع��ه��ا يف م�سروع  ل��ل��ت��ع��اون  رو���س��ي��ا 
نظراً  الإم���ارات���ي���ني،  ال��ف�����س��اء  رواد 
لمتلكها تاريخاً مليئاً بالإجنازات 
ال���ف�������س���اء،  امل����ت����ق����دم����ة يف جم�������ال 
حديثة  ل�����دول�����ة  مي����ك����ن  وال����������ذي 
الف�سائي  ال��ق��ط��اع  ���س��م��ن  ن�����س��ب��ي��اً 
م��ث��ل الإم�������ارات وع��ل��ى ال���رغ���م من 
حققتها  التي  ال�سريعة  الإجن����ازات 
يف  منه  ت�ستفيد  اأن  القطاع  �سمن 
الف�سائي  القطاع  بقدرات  الرتقاء 
اأهدافه،  الوطني، والو�سول به اإىل 
والتعاون  ال���دول���ي���ة  ف���ال�������س���راك���ات 
ال���س��رتات��ي��ج��ي ب��ني ال����دول تعترب 
القطاع  ل���ن���ج���اح  الأ�����س����ا�����س  ح���ج���ر 
ال��ف�����س��ائ��ي ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���دويل 

ب�سكل عام.

اآفاق زيارة الرئي�س الرو�صي للدولة
2007 يبداأ الرئي�س الرو�سي  الثانية له منذ العام  يف زي��ارة هي 
العلقات  تعميق  اإىل  تهدف  للدولة  زي��ارة  غ��دا  بوتني  فلدميري 

الثنائية بني البلدين ونقلها اىل اآفاق اأرحب.
ول�سك اأن توقيت الزيارة يوؤكد على حجم التن�سيق وتقارب الروؤى 
ع�سية  بوتني  الرئي�س  عليه  اأك��د  ما  وهو  ال�سديقني  البلدين  بني 
ات�سال  على  اإن��ن��ا  قلت  اإذا  ك��ب��رياً،  ���س��راً  اأك�سف  ل��ن  بقوله  ال��زي��ارة 
دائم مع قيادة دولة الإمارات، بل ون�ساأت لدينا تقاليد وممار�سات 
واحد  توقيت  على  ن�ساطنا  �ساعة  �سبط  اإمكانية  فلدينا  معينة، 
مل��ا ل��ه ف��ائ��دة كبرية  يف اجت��اه��ات وق�سايا خمتلفة، ون��ق��وم ب��ذل��ك، 

للمنطقة باأ�سرها" .
والعلمية  الق��ت�����س��ادي��ة  وال��ع��لق��ات  امل��م��ي��ز  ال�����س��ي��ا���س��ي  التن�سيق 
اإعلن  ع��ن  املا�سي  ال��ع��ام  اأث��م��ر  ذل��ك  ك��ل  والف�سائية  وال�سياحية 
رو�سيا  تنظر  اإذ  البلدين  ب��ني  وال��ت��ع��اون  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة 
�سركائنا  " كاأحد  بوتني  يقول  كما  املتحدة  العربية  الإم���ارات  اإىل 
نتو�سل  اأن  ال�سدفة  والقريبني جدا، ولي�س من قبيل  الواعدين، 
اإىل توقيع هذه الوثيقة، فهذا يدل على نوعية، وطابع العلقات 

بني الإمارات العربية املتحدة ورو�سيا الحتادية".
اأهم  بني  من  واح��دة  القت�سادية  مقدمتها  ويف  امل�سرتكة  امللفات 
وثقل  حجم  اإىل  بالنظر  ال���زي���ارة،  اإل��ي��ه��ا  �ستتطرق  ال��ت��ي  امل��ل��ف��ات 
البلدين  بني  التجاري  التبادل  حجم  ارتفع  اإذ  البلدين،  اقت�ساد 
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بقيمة 3 مليارات دولر.
واأ�سبحت  ورواج��اً  انتعا�ساً  الدولة  اإىل  الرو�سية  ال�سياحة  وت�سهد 
الذين  الرو�س  لل�سياح  املف�سلة  الوجهات  اإح��دى  ت�سكل  الإم���ارات 
ال�سنوات  خ��لل  للدولة  زي��ارة  اجلن�سيات  اأك��رث  قائمة  يت�سدرون 

الثلث املا�سية.
وكان البلدان قررا الإلغاء املتبادل للتاأ�سريات بينهما وذلك اعتباراً 
اأ�سهم يف زي��ادة عدد  ال��ذي  ال��ق��رار  2018 وه��و  من �سهر فرباير 

ال�سياح الرو�س اإىل الدولة.
الإم���ارات  دول��ة  يف  تعمل  التي  الرو�سية  ال�سركات  ع��دد  وي��ت��ج��اوز 
يف  الإماراتية  ال�ستثمارات  حجم  تخطى  حني  يف  �سركة،  اآلف   3
3.8 مليار درهم من خلل  امل�ساريع الرو�سية حاجز  العديد من 

ال�سندوق امل�سرتك بني البلدين.
موؤ�س�سياً  اإط���اراً  ميثل  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اإع���لن  اأن  ل�سك 
يف  ال�سديقني  البلدين  بني  امل�سرتكة  الثنائية  العلقات  لتطوير 
جمالت التجارة والقت�ساد واملالية وال�ستثمار والثقافة والعلوم 

ولتقنية، والف�ساء.
"اأقدر"  قمة  يف  الفاعلة  الوا�سعة  الإماراتية  امل�ساركة  برهنت  لقد 
املا�سي  �سبتمرب  "مو�سكو"  الرو�سية  العا�سمة  ا�ست�سافتها  التي 
والتي متثلت بتواجد 12 م�سوؤوًل بينهم 8 وزراء حجم وم�ستوى 
رائد  برحلة  ت��وج  وال���ذي  البلدين  ب��ني  ال�سرتاتيجية  ال��ع��لق��ات 
الف�ساء الإماراتي هزاع املن�سوري منطلقا على منت �سفينة ف�ساء 
رو�سية وتوؤكد اأن اأفق العلقات بني البلدين مثمر ومزدهر لي�سمل 
اإىل  تهدف  اتفاقية  عرب  ال�سلمية  النووية  الطاقة  جم��ال  كذلك 
ال�سلمية،  النووية  الطاقة  التعاون بني اجلانبني يف جمال  توثيق 
كما يتعاون البلدان بحثياً بني جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 
اخلربات  تبادل  اإىل  تهدف  التي  الطاقة  لهند�سة  مو�سكو  ومعهد 
ال��ط��اق��ة والقوى  ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي وه��ن��د���س��ة  يف جم�����الت 

الكهربائية.
و�سيكون امللف الثقايف حا�سرا بقوة خلل الزيارة اإذ من املقرر اأن 
الرو�سي حافل  الإماراتي  الثقايف  الزيارة انطلق ال�سبوع  ت�سهد 

بالعديد من الفعاليات الفنية والرتاثية .
وقوة  متانة  توؤكد على  �ستناق�سها  التي  وامللفات  الزيارة  اأن  ل�سك 
عليها  املعقودة  الآم���ال  وعلى  ال�سديقني  البلدين  بني  العلقات 
خا�سة اأنها تاأتي بعد زيارة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، اإىل 
ال�سرتاتيجية  العلقات  مل�سار  �سلبة  ركائز  اأر�ست  والتي  مو�سكو 
تنتهجها  التي  املتوازنة  ال�سيا�سة  �سمن  ال�سديقني  البلدين  بني 

دولة الإمارات يف �سعٍي دائم نحو التقدم والنمو والزدهار.
كتب : حممد جالل الري�سي 
املدير التنفيذي لوكالة اأنباء المارات 

وطني الإمارات توزع الأعلم على 
املوؤ�ص�صات واملن�صاآت �صمن مبادرة حماة العلم 

•• دبي-وام: 

العلم" يف  "حماة  الإم��ارات و�سمن فعاليات مبادرة  تلتقي موؤ�س�سة وطني 
بهدف  واخلا�س  العام  القطاعني  يف  وامل��دار���س  املوؤ�س�سات  ال�ساد�س  عامها 

ت�سليم العلم ون�سر ثقافة علم الدولة ورمزها.
اأنحاء  خمتلف  يف  امليدانية  ال��ل��ق��اءات  م��ن  العديد  الأول  الأ���س��ب��وع  و�سهد 
املوؤ�س�سات احلكومية  الكثري من  اإىل  الدولة  الدولة بحيث مت ت�سليم علم 
املوا�سلت وجمل�س  اأمن  اإدارة  امل�ساركة يف هذه الحتفالية الوطنية منها 
ال�سارقة  يف  القت�سادية  التنمية  ودائ��رة  العني  وبلدية  الريا�سي  ال�سارقة 
القت�سادية يف عجمان  التنمية  ودائ��رة  والآث��ار  لل�سياحة  الفجرية  وهيئة 

ودائرة املوانئ البحرية يف ال�سارقة.
وتتابع احلملة اأ�سبوعها الثاين على التوايل حيث التقت مدر�سة ال�سرطة 
الإ�سعاف  خلدمات  دبي  وموؤ�س�سة  الفجرية  وبلدية  ال�سارقة  يف  الإحتادية 

وجامعة زايد يف دبي واملنطقة الطبية بال�سارقة.
وطني  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ف��ل���س��ي  ب��ال��ه��ول  ���س��رار  ���س��ع��ادة  وق���ام 
الإمارات بت�سليم علم الدولة وذلك خلل لقائه املدراء التنفيذيني يف عدد 
من املوؤ�س�سات ويقوم فريق من مدراء اإدارات وموظفني من موؤ�س�سة وطني 
المارات بتوزيع اأعلم الدولة على القطاعات واملوؤ�س�سات امل�ساركة يف هذه 

الفعالية الوطنية .
وترحيباً  ت�سجيعاً  لقت  واملدار�س  للموؤ�س�سات  امليدانية  الزيارات  اأن  واأك��د 
كبرياً يج�سد معاين الفخر والعتزاز بعلم دولة الإمارات الذي ميثل رمز 

وعزة الوطن.
يوم  مبادرات  اإح��دى  العلم هي  مبادرة حماة  اإط��لق  اأن  الفل�سي  واأو�سح 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قبل  من  اعتمادها  مت  التي  العلم 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
والتي متثل بطاقة �سكر يقدمها املواطنون والقاطنون يف ربوع الإمارات اإىل 
الوطن تقديراً وعرفانا لعطاءاته ورفعته وعزته يف ظل القيادة احلكيمة 

التي حبا اهلل بها دولة الإمارات و�سعبها .
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:  5 فرباير 2013 املودعة حتت رقم: 186261 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�س��م: مرا�س القاب�سة �س.ذ.م.م 
 وعنوانه:�س.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�سكنية  ال�سقق  تاأجري  العمارات،  اإدارة  ال�سكنية،  وال�سقق  العقارات  مكاتب  العقارية،  ال�سوؤون 

واملكاتب، وكالت العقارات، اإدارة العقارات، تاأجري العقارات. 
الواق�عة بالفئة:  36

 BLUEWATERS و�سف العلمة:  العلمة عبارة عن كلمة بلوواترز باللغة العربية و
باللغة الإجنليزية

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:  8 اأكتوبر 2019 املودعة حتت رقم: 318504 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م: اندر ارمور، اإنك.
وعنوانه:1020 هال �سرتيت، الطابق الثالث، بالتيمور، ام دي 21230-2080، الوليات املتحدة المريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اأحزمة؛ �سراويل ق�سرية على  الراأ�س؛ ملب�س ريا�سية؛ بنطلونات �سيقة؛  اأغطية  القدم؛  امللب�س؛ لبا�س 
الركبة؛ ملب�س للجزء ال�سفلي من اجل�سم؛ ملب�س داخلية رجالية )بوك�سر(؛ معاطف؛ اأغطية للأذنني؛ 
لبا�س القدم؛ قفافيز؛ قبعات؛ اأغطية الراأ�س؛ ملب�س الر�سع؛ جاكيتات؛ اأثواب من ال�سوف؛ بذلت رك�س؛ 
قفازات؛ بيجامات؛ �سراويل داخلية؛ قم�سان؛ �سراويل ق�سرية؛ ملب�س النوم؛ جوارب؛ �سرتات؛ بنطلونات 
ملب�س  ���س��ريت(؛  )ت��ي  كم  ن�سف  قم�سان  �سباحة؛  اأث���واب  �سباحة؛  �سراويل  ال�سباحة؛  ملب�س  ريا�سية؛ 
علوية بدون اأكمام؛ ملب�س علوية )ملب�س(؛ ملب�س داخلية؛ �سدارات؛ بذلت اإحماء؛ ع�سابات للمع�سم 

)ملب�س(؛ ق�سمان للريا�سة.  
 الواق�عة بالفئة:  25 

و�سف العلمة:  تتكون العلمة من ت�سميم جتريدي ي�سم �سل�سلة من اخلطوط املنحنية.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:
بتاريخ:  7 اأكتوبر 2019 املودعة حتت رقم: 318476 

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�س��م: مانيفاكتري دي مونرت فيلكان ا�س ايه 

وعنوانه:�سومان دي توريل 4، 2400 لو لوكل، �سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

�ساعات؛  �سوار  �ساعات؛  لل�ساعات؛ علب  بندول  ال�ساعات؛  �ساعات؛ عقارب  الدقيقة؛  الوقت  واأدوات قيا�س  ال�ساعات 
�سل�سل �ساعات؛ م�ساهدة وجه ال�ساعة املدرج؛ �سل�سل �ساعات؛ كرونوغرافات )موؤقتات م�سجلة( )�ساعات(؛ علب 
اأوتوماتيكية؛  �ساعات  اجليب؛  �ساعات  �ساعات؛  م�سابك  �ساعات؛  علب  ال�ساعات؛  �سبط  مقاب�س  )علب(؛  �ساعات 
�ساعات جموهرات؛ �ساعات اليد؛ �ساعات اجليب؛ �ساعات الغط�س؛ �ساعات ريا�سية؛ �ساعات ف�سية؛ �ساعات ذهبية؛ 
اآلت لل�ساعات؛  �ساعات بلتينية؛ �ساعات للملب�س الر�سمية؛ �ساعات ميكانيكية؛ �ساعات ن�سائية �ساعات رجالية؛ 
لل�ساعات؛ علب  الزجاجية  الأغطية  �ساعات؛  نواب�س  لل�ساعات؛  لل�ساعات؛ لفافات  لل�ساعات؛ قطع غيار  مذبذبات 
معدنية؛  �ساعات  اأ�ساور  جلدية؛  �ساعات  اأ�ساور  ال�ساعات؛  لأ�ساور  اأب��ازمي  النفي�سة؛  املعادن  من  م�سنوعة  �ساعات 
�ساعات  ك�ساعات؛  ل�ستخدامها  كرونوغرافات  واجليب؛  واليد  احلائط  ل�ساعات  علب  بل�ستيكية؛  �ساعات  اأ�ساور 
اأو مطلية بها؛  األعاب؛ �ساعات بل�ستيكية؛ �ساعات م�سنوعة من معادن نفي�سة  ذات �سا�سة رقمية؛ �ساعات حتتوي 

 ال�ساعات للأن�سطة يف الهواء الطلق؛ نواب�س ل�ساعات احلائط و�ساعات اليد واجليب. 
14 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العلمة من كلمة » VULCAIN »  املكتوبه ب�سكل مميز و حتتها احلرف »V« مع خط  و�سف العلمة:  
ممدود اإىل الي�سار والثاين اإىل اليمني. اأ�سفلهما كلمة »« CRICKET املكتوبه باحرف لتينيه بخط اأ�سغر.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد 

امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:  7 اأكتوبر 2019 املودعة حتت رقم: 318432 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�س��م: ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه:فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

خلئط املعادن النفي�سة؛ معادن نفي�سة غري م�سغولة اأو ن�سف م�سغولة؛ متائم )جموهرات(؛ اأ�ساور للكاحل؛ 
اأ�ساور؛ حلي �سغرية على �سكل اأ�ساور؛ دبابي�س للزينة )جموهرات(؛ قلئد �سل�سلية )جموهرات(؛ زمامات 
جموهرات  للوجه؛  جموهرات  اأق��راط؛  الطلب؛  ح�سب  م�سنوعة  جموهرات  القم�سان؛  لأكمام  )مرابط( 
دبابي�س  العنق؛  البل�ستيكية؛ خوامت )جموهرات(؛ م�سابك ربطات  واملجوهرات  املجوهرات  تقليد  وت�سمل 
ربطات العنق؛ �ساعات اليد؛ علب ل�ساعات اليد وال�ساعات الكبرية؛ علب املجوهرات؛ حلقات للمفاتيح؛ حلي 

�سغرية حللقات املفاتيح؛ اأحجار كرمية؛ اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة. 
الواق�عة بالفئة:  14

و�سف العلمة:  كتبت عبارة »ABERCROMBIE & FITCH FIERCE« باأحرف لتينيه
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:  7 اأكتوبر 2019 املودعة حتت رقم: 318435 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م: ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه:فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة ؛ جلود حيوانات؛ �سناديق م�سنوعة من اجللود املدبوغة؛ اأغطية جلدية للأثاث؛ 
تباع  تواليت  للزلجات؛ حقائب  �سيور  �سبه م�سنع؛  �سبه م�سنعة؛ فرو  اأو  �سيور جلدية؛ جلود م�سنعة  خمرمات جلدية؛ 
حمل  حقائب  الأغ��را���س؛  لكافة  ريا�سية  حقائب  وحم��اف��ظ؛  وحقائب  �سفرية  حقائب  ل��لأث��اث؛  جلدية  زخ��ارف  ف��ارغ��ة؛ 
حمافظ  والأوراق؛  للوثائق  م�سطحة  جلدية  حمافظ  كتب؛  حقائب  �ساطئ؛  حقائب  ظهر؛  حقائب  الأغ��را���س؛  لكافة 
جلدية(؛  )منتجات  للبطاقات  حم��اف��ظ  ج��ي��ب(؛  )حم��اف��ظ  للبطاقات  حم��اف��ظ  م��ط��رزة؛  حقائب  ال��ت��ع��ري��ف؛  لبطاقات 
منتجات  حقائب  نفي�سة؛  معادن  من  لي�ست  معدنية  نقود  ج��زدان  اليد؛  يف  حتمل  �سغرية  حقائب  �سغرية؛  حمل  حقائب 
بطاقات  ح��ام��لت  )حم��اف��ظ(؛  الئ��ت��م��ان  بطاقات  حمافظ  ف��ارغ��ة؛  تباع  جتميل  منتجات  حمافظ  ف��ارغ��ة؛  تباع  جتميل 
ال�سكل؛ حقائب ملب�س لل�سفر؛ حقائب يد للرجال؛  الئتمان؛ حقائب نهارية حتمل على الظهر؛ حقائب يد م�ستطيلة 
حقائب قما�سية؛ حقائب اجليم؛ حقائب يد؛ جزادين؛ حافظات مفاتيح م�سنوعة من اجللد؛ حافظات مفاتيح؛ حقائب 
وحمافظ جلدية؛ علب جلدية؛ جرابات جلدية؛ جزادين جلدية؛ حقائب �سفر جلدية؛ بطاقات حلقائب ال�سفر وجزادين 
ال�سخ�سية  والأغ��را���س  واملفاتيح  املكياج  حلمل  ج��راب��ات  ج��راب��ات؛  ال�سكل؛  اأ�سطوانية  حمل  حقائب  الأغ��را���س؛  متعددة 
الأخ��رى؛ حقائب ذات �سري؛ حقائب مدر�سية؛ حقائب ت�سوق؛ حقائب كتف؛ حقائب �سفرية؛ حقائب �سفر؛ حقائب �سفر 
فارغة؛  تباع  الزينة  مل��واد  حقائب  )ح��ق��ائ��ب(؛  �سفرية  �سناديق  تواليت؛  حقائب  امل��دب��وغ��ة؛  اجل��ل��ود  تقليد  م��ن  م�سنوعة 

 جزادين تثبت على الر�سغ؛ �سروج؛ �سياط؛ اأطواق للحيوانات؛ املظلت وال�سما�سي والع�سي. 
18 الواق�عة بالفئة:  

و�سف العلمة:  كتبت عبارة »ABERCROMBIE & FITCH FIERCE« باأحرف لتينيه
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  15  �أكتوبر  2019 �لعدد 12757 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:  2 اأكتوبر 2019 املودعة حتت رقم: 318196 
 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�س��م: كلني كوزميتك�سز، ال ال �سي

املتحدة  ال��ولي��ات   ،90067 كاليفورنيا  اأجنلو�س،  لو�س   ،1150 �سويت  اإي�ست،  ب��ارك  �سن�سري  وع��ن��وان��ه:1875 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
مرطبات الب�سرة ومرطبات مقاومة لعلمات تقدم ال�سن على الب�سرة وغ�سولت )لو�سن( اجل�سم؛ �سريوم 
غري طبي مقاوم لعلمات تقدم ال�سن على الب�سرة وبل�سم مزيل للمكياج و�سامبو وبل�سم لل�سعر ومنتجات 

�سعر وكرمي حلقة وغ�سول للج�سم. 
الواق�عة بالفئة:  3

 « CIREM ». و�سف العلمة:  تتكون العلمه من الكلمه املخرتعه
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  15  �أكتوبر  2019 �لعدد 12757 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:  16 اأبريل 2014 املودعة حتت رقم: 209989 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م: اأوبتيما كون�سيومر ِهلث ليمتد
دبليو،  2اإل  يورك�ساير، بي دي7  برادفورد، و�ست  رود، ليدجيت جرين،  براِكنيك  وعنوانه:كون�سيبت هاو�س، 

اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأ�سنان؛  معجون  لل�سعر؛  )لو�سن(  غ�سول  التجميل؛  م�ستح�سرات  العطرية؛  والزيوت  والعطور  ال�سابون 
ومراهم  وك��رمي��ات  بل�سم  بالب�سرة؛  للعناية  طبية  غ��ري  م�ستح�سرات  طبية؛  غ��ري  تواليت  م�ستح�سرات 
اأ�سنان وغ�سولت للفم وم�ستح�سرات  اأ�سنان ومنظفات  وبودرة وجل وغ�سول وملينات غري طبية؛ معجون 
تبيي�س الأ�سنان وغريها من م�ستح�سرات النظافة الفموية وال�سنية لتنظيف الأ�سنان واللثة والل�سان والفم 

وال�سنان ال�سطناعية.
الواق�عة بالفئة:  3

العلى،  فى  مميزة  لتينية  ب��اأح��رف  مكتوبة   »AloeDent« كلمة  من  العلمة  و�سف العلمة:  تتكون 
وكلمة »PRO«  مكتوبة باأحرف لتينية مميزة حتتها.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  15  �أكتوبر  2019 �لعدد 12757 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 134621 
با�س��م: دي جيه اوتو اآ�سيا با�سيفيك بي تي اأي ال تي دي

وعنوانه:80 روبن�سون رود #02-00، �سنغافورة 068898،  �سنغافورة
وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  12
بتاريخ: 2011/05/26 وامل�سجلة حتت رقم146959 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
 2029/10/ 13 وحتى تاريخ:  احلماية يف  13 /2019/10  

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  15  �أكتوبر  2019 �لعدد 12757 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
الوكلء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 317614     بتاريخ :  2019/9/24
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م:       هوكو تكنولوجي ديفلومبنت )�سنزهن( كو. ليمتد
نيو  لونغهوا  رود،  ميلونغ  بيلدينغ،  بيزني�س  وايدونغلونغ  اأ،  بلوك   ،4 الطابق   ،408 مكتب     : وع��ن��وان��ه:    

دي�سرتيكت، �سنزهن، جمهورية ال�سني ال�سعبية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

اأطواق للهواتف النقالة ؛ اأطقم غري يدوية للهواتف ؛ هواتف حممولة ؛ اأجهزة �سحن البطاريات الكهربائية 
؛ كبلت كهربائية ؛ بطاريات كهربائية ؛ �سماعات الراأ�س ؛ كبائن ملكربات ال�سوت ؛ قواب�س وماآخذ واأدوات 

تو�سيل اأخرى )و�سلت كهربائية( ؛ منا�سب لأوعية التقطري.
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العلمة : الكلمة hoco.   بالأحرف اللتينية ال�سغرية )small letters( باللونني الأبي�س 
والأ�سود بنمط خط مميز وتنتهي بنقطة ).(.

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

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

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  15  �أكتوبر  2019 �لعدد 12757 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
الوكلء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم :316870     بتاريخ :  2019/9/10
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م:�سيكويا انف�ستمنت�س انرتنا�سونال ليمتد
وعنوانه:    :   �س ب 123374 – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
اأو  املباريات  تنظيم  م�سابقات اجلمال؛  تنظيم  والثقافية؛  الريا�سية  والأن�سطة  التدريب  الرتفيه،  خدمات 
املناف�سات )للتعليم اأو الرتفيه(؛ خدمات النوادي )للرتفيه اأو التعليم(؛ خدمات النوادي ال�سحية )خدمات 
تدريب الياقة البدنية واحلفاظ على ال�سحة(؛ خدمات النوادي الليلية؛ حجز املقاعد للعرو�س امل�سرحية؛ 
تنظيم املباريات الريا�سية؛ التدريب الريا�سي؛ تنظيم واإدارة املوؤمترات؛ تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية ؛ 

تنظيم واإدارة ور�سات العمل )تدريب(.
الواق�عة بالفئة: 41

خلفية  على  الذهبي  باللون  اللتينية  بالأحرف    Sanctuary @ Soho الكلمات   : العلمة  و�سف 
زرقاء . 

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

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

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  15  �أكتوبر  2019 �لعدد 12757 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
الوكلء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم :314513     بتاريخ :  2019/7/25
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: مايكل روثبارد
وعنوانه:    :   #1121 295 5 افينيو نيويورك، ان واي 10016 – الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
اأ�سّرة  اأ�سّرة مائية لي�ست لغايات طبية، هياكل  اأ�سّرة للحيوانات الأليفة املنزلية، ا�سرة للم�ست�سفيات،  اأ�سرة، 
)من اخل�سب(، اأ�سّرة هزازة للأطفال، اأ�سّرة للأطفال، فر�سات، فر�سات مزودة بنواب�س، فر�سات من الق�س، 
فر�سات هوائية لي�ست لغايات طبية ، فر�سات للأ�سرة، اأكيا�س نوم للتخييم، ح�ُ�س�ُر لتغيري حفا�سات الأطفال، 

م�سايات للأطفال، خمدات، خمدات هوائية لي�ست لغايات طبية، و�سائد.
الواق�عة بالفئة: 20

و�سف العلمة : الكلمة  NEWTON  بالأحرف اللتينية 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  15  �أكتوبر  2019 �لعدد 12757 

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العلمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 140251                                                
با�س��م: جال جروب انك.

وعنوانه:  منرب 12 ، يل فينج رود ، �سنغهاي ، ال�سني   
الواق�عة بالفئة: 3

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انت��هاء احلم��اية يف :    بتاريخ :  18  /  3 /   2020

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  15  �أكتوبر  2019 �لعدد 12757 

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العلمة التجارية : 

املودعة حتت رقم :147327                                                
با�س��م:جال جروب انك.

وعنوانه:  منرب 12 ، يل فينج رود ، �سنغهاي ، ال�سني   
الواق�عة بالفئة: 3

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انت��هاء احلم��اية يف :    بتاريخ :  22  /  9 /   2020

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  15  �أكتوبر  2019 �لعدد 12757 

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العلمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 139113
با�س������م : �س. عمر قا�سم العي�سائي و�سركاه للت�سويق  املحدودة

– طريق املدينة  ب��لزا، البغدادية الغربية  – مركز العي�سائي  ال�ساد�س  ال��دور  وعنوان����ه : 
النازل، �س.ب 8680، جدة 21492 – اململكة العربية ال�سعودية

وامل�سجلة حتت رقم : )127204(    بتاريخ : 2010/12/26  
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف 

:   2020/02/14  اإىل 2030/02/14.
للأو�ساع  وف��ق��اً  �سنوات  ع�سر  منها  ك��ل  متتالية  اخ��رى  مل��دد  احلماية  جتديد  وي��ج��وز  ه��ذا 
يف  ال�سادر   1992/37 رقم  الحت��ادي  القانون  من   )19( باملادة  عليها  املن�سو�س  وال�سروط 

�ساأن العلمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  15  �أكتوبر  2019 �لعدد 12757 

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العلمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 139114
با�س������م : �س. عمر قا�سم العي�سائي و�سركاه للت�سويق  املحدودة

– طريق املدينة  ب��لزا، البغدادية الغربية  – مركز العي�سائي  ال�ساد�س  ال��دور  وعنوان����ه : 
النازل، �س.ب 8680، جدة 21492 – اململكة العربية ال�سعودية

وامل�سجلة حتت رقم : )127205(    بتاريخ : 2010/12/26  
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف 

:   2020/02/14  اإىل 2030/02/14.
للأو�ساع  وف��ق��اً  �سنوات  ع�سر  منها  ك��ل  متتالية  اخ��رى  مل��دد  احلماية  جتديد  وي��ج��وز  ه��ذا 
يف  ال�سادر   1992/37 رقم  الحت��ادي  القانون  من   )19( باملادة  عليها  املن�سو�س  وال�سروط 

�ساأن العلمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  15  �أكتوبر  2019 �لعدد 12757 

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العلمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 139115
با�س������م : �س. عمر قا�سم العي�سائي و�سركاه للت�سويق  املحدودة

وعنوان����ه : الدور ال�ساد�س – مركز العي�سائي بلزا، البغدادية الغربية – طريق املدينة 
النازل، �س.ب 8680، جدة 21492 – اململكة العربية ال�سعودية

وامل�سجلة حتت رقم : )127206(    بتاريخ : 2010/12/26  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف :   2020/02/14  اإىل 2030/02/14.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً للأو�ساع 
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اعلن جتديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العلمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 139116
با�س������م : �س. عمر قا�سم العي�سائي و�سركاه للت�سويق  املحدودة

وعنوان����ه : الدور ال�ساد�س – مركز العي�سائي بلزا، البغدادية الغربية – طريق املدينة 
النازل، �س.ب 8680، جدة 21492 – اململكة العربية ال�سعودية

وامل�سجلة حتت رقم : )127207(    بتاريخ : 2010/12/26  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل :  

نا�س اند ا�سو�سيوت�س
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية : 

املودعة بالرقم  317954  بتاريخ : 2019 / 09 /30 
 بيانات الأولوية :  

با�سم  : بي ام جي اند�سرتيز �س م ح
وعنوانه: اجلزيرة احلمرا – املنطقة احلرة – را�س اخليمة - المارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : )34(
التبغ ؛ اأدوات املدخنني ؛ اأعواد الثقاب

و�سف العلمة : العلمة تتاألف من كلمة MAC MOLASSES  مكتوبة باأحرف لتينية بطريقة 
مميزة باللون الأبي�س على خلفية �سوداء .

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعلن 
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل :  

نا�س اند ا�سو�سيوت�س
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية : 

املودعة بالرقم  317587بتاريخ : 2019 / 09 / 24
 بيانات الأولوية : 

با�سم : دهاي يو
وعنوانه : �سقة رقم 2-10، مبنى 8 ، يهاي�سويتينج ريزيدن�س ، يانتاي اإي تي دي زد يانتاي ،ال�سني.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : )31(
احلية،  احليوانات  اأخ��رى،  فئات  يف  غريالواردة  والغابات  الب�ساتني  ومنتجات   ، الزراعية  واملنتجات  الغلل 
باحليوانات،  الغذائية اخلا�سة  املواد  الطبيعية،  والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة،  الفواكه واخل�سروات 

ال�سعري املنبت)امللت(
و�سف العلمة : العلمة عبارة عن كلمة one day one مكتوبة باأحرف لتينية باللون الأزرق حيث اأن 

حرف ال O مكتوب بطريقة مميزة باللون اخل�سر ،  ويعلوها اأحرف  باللغة ال�سينية باللون الأزرق.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- الفجر: 

حلقوق  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ا�ستقبلت 
الإن�����س��ان يف �سرطة دب���ي، وف���داً من 
وذلك  ل���لإع���لم،  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
ل��ب��ح��ث ���س��ب��ل ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك يف 
الطفل،  ب���ح���ق���وق  ال���ت���وع���ي���ة  ن�����س��ر 
جانب  اإىل  بهم،  اخلا�سة  والق�سايا 
م�سرتكة  عمل  ور����س  تنظيم  بحث 
ال�سرتاتيجية  الأه��������داف  ت���خ���دم 

للطرفني م�ستقبًل.
العميد  ال���وف���د  ا���س��ت��ق��ب��ال  يف  وك����ان 
حماية  اإدارة  م���دي���ر  اأه���ل���ي  ع�����ارف 
العامة  الإدارة  يف  وامل������راأة  ال��ط��ف��ل 
حلقوق الإن�سان، فيما تراأ�س الوفد 

ال�سيبة  �سامل  اأحمد  ال�سيد  ال�سيف 
الوطني  امل���ج���ل�������س  م���ك���ت���ب  م����دي����ر 
بح�سور  دب����ي،  اإم�����ارة  يف  ل���لإع���لم 
ال�سيدة حليمة ال�سام�سي من وكالة 
وال�سيدة  وام”،   “ الإم�����ارات  اأب��ن��اء 
اأول  اأخ�سائي  �سريف  اأح��م��د  بثينة 
الوطني  املجل�س  يف  ب�سرية  م���وارد 

للإعلم.
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان ال��ت��ع��اون يف ن�سر 
فيديو ل�سرطة دبي خا�س بالتوعية 
ب��ج��رائ��م ال��ت��ح��ر���س ب��الأط��ف��ال، اإىل 
ج��ان��ب ف��ي��دي��و ت��وع��وي اآخ���ر خا�س 
ب��خ��ط��ورة م���غ���ادرة الأط����ف����ال ملنزل 

ذويهم دون مرافقة ومتابعة.
التعاون  �سبل  الطرفان  وناق�س  كما 

امل�سرتك يف تنظيم ور�س عمل لرفع 
الق�سايا  م��ن  ع��دد  ال��وع��ي يف  ن�سب 

جانب  اإىل  اجل���ان���ب���ني،  ت��ه��م  ال���ت���ي 
امل�ستمر  والتوا�سل  اجلهود  تن�سيق 

يف ن�����س��ر ال��ر���س��ائ��ل ال��ت��وع��وي��ة التي 
تخدم خمتلف فئات املجتمع.

•• راأ�ض اخليمة – الفجر :

ثمن اللواء علي عبد اهلل بن علوان 
ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د ع���ام ���س��رط��ة راأ����س 
املواطنة  ج���ه���ود  غ��ال��ي��ا  اخل���ي���م���ة، 
اآمنة علي عي�سى املروي، ولية اأمر 
طالب مبدر�سة ابن القيم للتعليم 
جهدها  ن��ظ��ري  ب���ن���ني،  الأ����س���ا����س���ي 
والتفاعل  ال��ت��ع��اون  يف  ال��ت��ط��وع��ي 
الإيجابي مع �سرطة راأ�س اخليمة، 
م�������س���ي���دا مت���ت���ع���ه���ا ب���امل�������س���وؤول���ي���ة 
مع  ال��ت��ع��اون  يف  املتمثل  املجتمعية 
ن�����س��ر وت��ع��زي��ز الأمن  ال�����س��رط��ة يف 
وا�سفاً  العام،  الطريق  يف  والأم��ان 
الإيجابية  ب���امل���واط���ن���ة  ت���ع���اون���ه���ا 
ما  ك��ل  اأداء  يف  واملخل�سة  املتفانية 
العمل  واج���ب  ل���واء  ين�سوي حت��ت 
واإخل�س،  واأمانة  بنزاهة  الوطني 
التوفيق  م���ن  امل���زي���د  ل��ه��ا  م��ت��م��ن��ي��اً 

وال�سداد يف الوفاء للوطن الغايل.
جاء ذلك، خلل ا�ستقبال وتكرمي 

عي�سى  علي  اآمنة  لل�سيدة  �سعادته، 
املروي، مبكتبه اأم�س مببنى القيادة 
اجلبارة  جلهودها  تقديراً  العامة، 
يف تنظيم حركة ال�سري واملرور على 
ال��ط��ري��ق اأم���ام م��در���س��ة اب��ن القيم 
للتعليم الأ�سا�سي بنني، يومياً منذ 
بف�سل  وذل��ك  الدرا�سي،  العام  بدء 
�سعورها امل�سوؤولية املجتمعية اجتاه 

يف  ورغبتها  الطريق،  م�ستخدمي 
حتقيق املواطنة الإيجابية.

الدكتور  العميد  ال��ت��ك��رمي  ح�سر 
���س��ع��ي��د احل���م���ي���دي مدير  حم��م��د 
ب�سرطة  امل��رك��زي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع���ام 
اأحمد  وال��ع��م��ي��د  اخل���ي���م���ة،  راأ�������س 
املرور  اإدارة  م��دي��ر  النقبي  ال�سم 
بو�سبيع  اإب��راه��ي��م  و  وال���دوري���ات، 

للتعليم  القيم  اب��ن  مدر�سة  مدير 
الأ�سا�سي بنني.

ومن جانب اآخر، قام كذلك العميد 
احلميدي  �سعيد  حممد  ال��دك��ت��ور 
املركزية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع�����ام  م���دي���ر 
اخل��ي��م��ة، بح�سور  راأ������س  ب�����س��رط��ة 
�سعادة العميد اأحمد ال�سم النقبي 
وال����دوري����ات،  امل�����رور  اإدارة  م���دي���ر 

�سل�سول  ع��ب��ي��د  حم��م��د  وال��ن��ق��ي��ب 
م���دي���ر ف�����رع ال���ت���وع���ي���ة والإع�������لم 
املرور  امل����روري، وع��دد م��ن �سباط 
وال����دوري����ات، ب��ت��ك��رمي امل��واط��ن��ة يف 
ط���اب���ور امل��در���س��ة واأم�����ام ال��ط��ل��ب��ة ، 

تقديراً لها على دورها الكبري.
ال�سيدة  تقدمت  جانبها،  وم��ن      
بال�سكر  امل��روري،  اآمنة علي عي�سى 
راأ�س  اإىل �سرطة  والتقدير  والثناء 
اخليمة، نظري هذه اللفتة الكرمية 
ال�����ت�����ي ُح����ظ����ي����ت ب����ه����ا م�����ن خ����لل 
به  قامت  ما  ب��اأن  موؤكدة  تكرميها، 
ه��و واج��ب وطني واأخ��لق��ي اجتاه 
ال����وط����ن امل���ع���ط���اء، م�����س��ي��ف��ًة ب����اأن 
وقتنا  نفني  اأن  ت�ستحق  الم����ارات 
الأمان  ون�سر  خدمتها  يف  وجهدنا 
كانت  ط��امل��ا  جمتمعها  اأف�����راد  ب��ني 
ال���رءوم التي حتنو  وم��ا زال��ت الأم 
تنظر  اأن  دون  اأبنائها وتعطي  على 
مقابل، متمنية املزيد من ال�سبط 

والأمن املروري يف الطرق.

)مت( و�صرطة اأبوظبي توفران اإدارة خدمات املركبات عرب من�صة واحدة
•• اأبوظبي-وام:

بالتعاون  )مت(،  احلكومية  اأبوظبي  خدمات  منظومة  ب��داأت 
لإدارة  املجتمع  لأف��راد  الفر�سة  باإتاحة  اأبوظبي  �سرطة  مع 
اأبوظبي من  خدمات مركباتهم عرب رحلة قيادة ال�سيارة يف 

خلل من�سة واحدة.
TAMM. الإلكرتوين  املن�سة من خلل موقعها  وتلبي 
abudhabi كل اخلدمات املتعلقة باملركبة مثل احل�سول 
على رخ�سة القيادة واإمكانية �سراء اأو بيع ال�سيارة ، و التعرف 
حالت  واإدارة  ال�سيارة  على  والتاأمني  التمويل  خيارات  على 
والغرامات  امل��خ��ال��ف��ات  ودف���ع  بال�سيارة،  اخل��ا���س��ة  احل����وادث 
“مت” خدمات  ل����  الإل����ك����رتوين  امل���وق���ع  ي���ق���دم  و  وغ���ريه���ا. 

وامل�ساعدة يف حال  الدعم  توفر  واح��دة  من�سة  للمركبات يف 
التعر�س حلادث �سري، والتعريف باأرقام التوا�سل املبا�سرة يف 
حالت الطوارئ، وا�ستكمال تقرير احلادث املروري ب�سهولة.

“مت” ،  منظومة  خ��دم��ات  على  ال��ت��ع��رف  للجمهور  ومي��ك��ن 
الرقم  على  الت�سال  خ��لل  اأو من  الإل��ك��رتوين  املوقع  عرب 
اأنحاء  يف  املنت�سرة  م��راك��زه��ا  اأح���د  زي����ارة  اأو   ،800555

الإمارة.
يف  التميز  حتقيق  “مت” اإىل  ل���  اجل��دي��دة  ال���روؤي���ة  وت��ه��دف 
تقدمي اخلدمات احلكومية من خلل تغيري منوذج توفري 

اخلدمات اإىل نهج يرتكز على مفهوم “الرحلة املتكاملة«.
جميع  ب��ه  ت��ع��م��ل  واح����د  ح��ك��وم��ي  من����وذج  لتحقيق  ت�سعى  و 
وا�ستثنائية  لتقدمي جتربة متعاملني متكاملة  اجلهات معا 

اإث��راء هذه التجربة من خلل توظيف  يف اإم��ارة اأبوظبي، و 
وال�سرعة  ب��ال���س��ت��ب��اق��ي��ة  ت��ت�����س��م  ال���ت���ي  امل��ب��ت��ك��رة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
اأيدي  اأدوات �سهلة ال�ستخدام بني  والفاعلية، وحتويلها اإىل 
جمتمع  لبناء  الأ�سا�سية  الركيزة  ي�سكلون  لأنهم  املتعاملني، 

اإيجابي و�سعيد.
ت�ست�سرف  اأب��وظ��ب��ي  ل�����س��رط��ة  ال��ذك��ي��ة  اخل���دم���ات  اأن  ي��ذك��ر 
امل�����س��ت��ق��ب��ل يف اإ����س���ع���اد امل��ت��ع��ام��ل��ني، ���س��م��ن م��ن��ظ��وم��ة “مت “ 
الرقمية  اأبوظبي  هيئة  تديرها  والتي  احلكومية  للخدمات 
ل��ت��ع��زي��ز واق����ع ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ال��ذك��ي خل��دم��ات اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة يف اأب���و ظ��ب��ي ب��ه��دف ت��وف��ري جميع اخل��دم��ات يف 
للمتعاملني  ت�سهل  موحدة  خدمة  وم��راك��ز  رقمية  من�سات 

احل�سول عليها بكل �سهولة وي�سر.

•• اأبوظبي-الفجر:

ن��ف��ذت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي من 
خ����لل م��رك��ز ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة زايد 
اأ�سحاب  ل��دع��م  جمتمعية  م��ب��ادرة 
دليل  ب�����اإ������س�����دار  ت���ت���م���ث���ل  ال���ه���م���م 
املوحدة بطريقة  البلدية  اخلدمات 
ذوو  ي�ستخدمها  وال��ت��ي  “برايل” 
التحديات الب�سرية من املكفوفني. 

املبادرة  ه���ذه  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأك������دت 
حر�سها  اإط����������ار  ����س���م���ن  ت�����ن�����درج 
���س��رائ��ح املجتمع  ع��ل��ى دع���م ج��م��ي��ع 
الطرق  باأب�سط  خدماتها  واإي�����س��ال 
املتعاملني  جميع  ليتمكن  واأ�سهلها 
م���ن ال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا، ك��م��ا تويل 
الهمم  ب��ذوي  فائقة  عناية  البلدية 
تاأكيدا  وم��ب��ادرات��ه��ا،  م�ساريعها  يف 
بامل�سوؤولية  ال��ك��ام��ل  التزامها  على 

املجتمعية .
املبادرة  ه���ذه  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأ����س���ارت 
ق��ام ب��الإ���س��راف عليها واإع���داده���ا و 
خدمة  اإدارة  يف  املوظفون  اإجن��ازه��ا 
ب��ل��دي��ة مدينة  امل��ت��ع��ام��ل��ني مب��رك��ز 
موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  وذل��ك  زاي��د، 

زايد العليا لأ�سحاب الهمم.  
اإىل دمج فئات  الدليل  ويهدف هذا 
التحديات  ذوي  ال��ه��م��م  اأ����س���ح���اب 

املجتمع،  يف  )املكفوفني(  الب�سرية 
واملعرفة  املعلومات  توفري  اإّن  حيث 
تطبيق  يف  ي�ساعد  ب��راي��ل  بطريقة 
�سيا�سة الدمج الثقايف والجتماعي، 
اخلدمات  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  وح���ر����س���اً 
للمكفوفني،  وامل��ت��م��ي��زة  ال��ن��وع��ّي��ة 
وُي�سهم الدليل يف الرتقاء مب�ستوى 
خدمات البلدية املقدمة اإىل اأ�سحاب 
الب�سرية  ال��ت��ح��دي��ات  ذوي  ال��ه��م��م 

العاملية.  امل��م��ار���س��ات  لأف�����س��ل  وف��ق��اً 
وياأتي اإطلق هذا الدليل بالتزامن 
للمكفوفني   ال���ع���امل���ي  ال����ي����وم  م����ع 
ي�سادف   ال��ذي  البي�ساء(   )الع�سا 

يوم 15 اأكتوبر من كل عام.
واأو�سحت البلدية اأنها �سلمت الدليل 
لأ�سحاب  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  اإىل 
مع  بالتزامن  ر�سمي  ب�سكل  الهمم 
هذه املنا�سبة، حيث قام وفد برئا�سة 

مركز  مدير  الرميثي  خليفة  را�سد 
الدليل  بت�سليم  زاي��د  مدينة  بلدية 

لأ�سحاب  العليا  زاي��د  موؤ�س�سى  اإىل 
اأ�سحاب  م��ن  ع��دد  ق��ام  كما  الهمم، 

الدليل  بتجريب  الب�سرية  الإعاقة 
وقراءة حمتوياته بطريقة برايل . 

•• عجمان – الفجر 
الملاين  ال�����س��ع��ودي  امل�ست�سفى  ت��ن��ف��ذ 
ت�سهم  تو�سعية  خطة  حالياً  عجمان 
 ، بامل�ست�سفى  التوطني  زي��ادة ن�سبة  يف 
ذل��ك يف اط��ار خطة لتفعيل برامج  و 
رفع  والعمل على   ، الوظائف  توطني 
ن�سب املواطنني العاملني لديها ، حيث 
الملاين  ال�سعودي  جمموعة  حتر�س 
بكافة امارات الدولة  ومنذ تاأ�سي�سها 
، على ا�ستقطاب الكفاءات املواطنة يف 
واإداريني  اأطباء  من  التخ�س�سات  كل 
اإمكاناتهم  من  وال�ستفادة   ، وفنيني 
وتطوير وتنمية مهاراتهم من خلل 

والتدريب  ال��ت��اأه��ي��ل  ب���رام���ج  ت��ن��ف��ي��ذ 
امل�ستمرة ، بهدف رفع ن�سبة التوطني 
. واك��دت الدكتورة  يف كافة الوظائف 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��دي��ر  عثمان  رمي 
للم�ست�سفى ال�سعودي الأملاين عجمان 
، على ان جمموعة ال�سعودي الملاين 
خطتها  ل���دي���ه���ا  ان���ط���لق���ه���ا  وم����ن����ذ 
وا�ستقطاب  ل��ل��ت��وط��ني  ال��ت��و���س��ع��ي��ة 
وذل���ك متا�سيا   ، امل��واط��ن��ة  ال��ك��ف��اءات 
التي  امل��ب��ادرات  و  ال�سرتاتيجيات  مع 
الإم���ارات بهدف دعم  دول��ة  بها  تقوم 
�سوق  امل��واط��ن��ني يف  ودم��ج   ، التوطني 
واخلربات  امل��ه��ارات  واإك�سابهم  العمل 

اللزمة ، دعما لروؤية �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، وال��ت��ي متثلت 
ا�سرتاتيجية  ق��رارات  حزمة  باإطلق 
وا�ستجابة   ، ال��ت��وط��ني  م��ل��ف  ل��دع��م 
الهملي  ن��ا���س��ر  م���ع���ايل  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
وزي����ر امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة وال��ت��وط��ني . 
وا���س��ارت ال��دك��ت��ورة  رمي عثمان  اىل 
اأ�سا�سي  �سريك  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  ان 
التي  اجل��ه��ود  ممثمنة   ، التوطني  يف 
بت�سجيع  الإم������ارات  ح��ك��وم��ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
القطاع  يف  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  امل���واط���ن���ني 
اأكرب  متركزهم  ك��ان  اأن  بعد  اخلا�س 
يف القطاع احلكومي ، م�سيفة اىل اأن 
جمموعة ال�سعودي الملاين ل تقت�سر 
�سيا�ستها على حتقيق ن�سبة التوطني 
املعتمدة من اجلهات املعنية فح�سب ،  
واإمن��ا تتطلع لأن تفرز ك��وادر وطنية 
م��وؤه��ل��ة وم��درب��ة متتلك م��ن اخلربة 
والكفاءة ما يوؤهلها للم�ساهمة يف بناء 
الوطن ب�سكل اأكرث فعالية. هذا و قد 
قامت الدكتورة رمي عثمان ويف اإطار 
النخراط  ع��ل��ى  امل��واط��ن��ني  ت�سجيع 
باإطلق   ، الطبي  اخلا�س  القطاع  يف 
جمموعة  تبنتها  امل���ب���ادرات  م��ن  ع��دد 
�ساأنها  والتي من   ، المل��اين  ال�سعودي 
ان ت�سهم يف تعزيز م�ساركة املواطنني 
وقامت   ، القطاع  لهذا  وا�ستقطابهم 
املواطنة  ال����ك����وادر  ب��ت��ك��رمي  م����وؤخ����راً 
ب��امل�����س��ت�����س��ف��ى ، حل�����س��ن ت��ع��ام��ل��ه��م مع 
امل��ر���س��ى وت��ق��دمي��ه��م ل��ل��خ��دم��ات مبا 
يفوق توقعات املراجعني ، لت�سجيعهم 
والبداع  التميز  يف  قدماً  امل�سي  على 
، وق�����د ن�����ال ه�����ذا ال���ت���ك���رمي اح�����رتام 
والعاملني  وامل����ر�����س����ى  امل����راج����ع����ني 
لتبني ادارة امل�ست�سفى هذا النهج من 

ال�سيا�سة . 

•• اأبوظبي-وام:

زار وفد من املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة برئا�سة الرمي بنت عبداهلل 
الفل�سي الأمينة العامة للمجل�س بزيارة ملخيم الإمارات للجئني يف الأردن 
الوقاية من  برنامج  املخيم حول  لأطفال  تدريبية  ور�سات  عدة  نفذ خللها 

التنمر.
وقالت الرمي عبداهلل الفل�سي اإن هذه الزيارة التي وجهت بها �سمو ال�سيخة 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
ا�ستهدفت  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة  والطفولة  للأمومة 
اأو���س��اع اللجئني باملخيم الإم��ارات��ي وت��وزي��ع الأل��ع��اب واأدوات  الط��لع على 
القرطا�سية التي جمعها املجل�س من تربعات الأطفال بدولة الإمارات خلل 

احلملة التي ينظمها املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة.
واأ�سافت اإن جمموعة من اأع�ساء املجل�س ال�ست�ساري للأطفال �ساركوا يف هذه 
الزيارة من خلل الن�سطة الت�ساركية مع اأطفال املخيم بهدف اطلعهم على 
الربنامج الناجح الذي ينفذه املجل�س يف اطار مهامه واأهدافه ال�سرتاتيجية 
“اأم  �سمو  اأن  اإىل  م�سرية  منها  لل�ستفادة  التنمر  من  الوقاية  برنامج  وه��و 
المارات” تركز جل اهتمامها على تنفيذ هذا الربنامج الهام والناجح يف دولة 

المارات والذي �سخرت له جائزة �سنوية للفائزين فيه اطلق عليها “جائزة 
ال�سيخة فاطمة للوقاية من التنمر” والتي يتم توزيعها يف احتفال كبري يقام 

بالتزامن مع يوم الطفل الماراتي يف 15 من �سهر مار�س يف كل عام.
خم�س  تنفيذ  خ��لل  من  الربنامج  لهذا  منوذجا  ق��دم  املجل�س  اأن  واأو�سحت 
للزيارة وثلث  الأول  اليوم  للأطفال يف  اثنتان منهما موجهة  ور�سات عمل 
يف  والإداري  التدري�سي  وال��ك��ادر  بامل�سرفني  خا�سة  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  يف  اأخ���رى 
املدر�سة واأخرى لأولياء الأمور يف باملخيم، وقد لقيت الور�سات تفاعل اإيجابيا 

لفتا من قبل امل�ساركني جميعا.
اأع�ساء املجل�س ال�ست�ساري للأطفال بدولة  اأن جميع الور�سات نفذها  يذكر 

المارات مب�ساركة اأطفال من املخيم.
مب�ساركة  للأطفال  ال�ست�ساري  املجل�س  اأع�ساء  الأول  ال��ي��وم  ور���س��ات  واأدار 
اأط��ف��ال مدر�سة  ع��دد م��ن الأط��ف��ال ذك���ورا واإن��اث��ا على هيئة جمموعات م��ن 
املخيم ترتاوح اأعمارهم بني 12 و15 �سنة بالإ�سافة اإىل عدد من امل�سرفني 
وطفلة،  طفل   150 اإىل  الأول  اليوم  يف  املتدربني  ع��دد  و�سل  حيث  عليهم، 
بهدف اإطلعهم على كيفية مكافحة هذه الظاهرة وال�ستفادة من التجارب 
التي عر�ست يف جمموعة من مدار�س الأم��ارات وحققت جناحا كبريا واأدت 
الثلثني..وو�سل عدد  اأكرث من  اإىل  التنمر يف تلك املدار�س  اإىل تراجع ن�سبة 

املتدربني يف اليوم الثاين اىل 90 متدربا.
الأع��ل��ى للأمومة  املجل�س  ن��ف��ذه  ال���ذي  التنمر  م��ن  ال��وق��اي��ة  ب��رن��ام��ج  وي��ع��د 
ينا�سب  مب��ا  اخ��ت��ي��اره  ومت  العربي  ال��ع��امل  يف  نوعه  م��ن  الأول  ه��و  والطفولة 
13 برناجما ح��ول امل��و���س��وع، ال��ذي طبق بالتعاون  دول��ة الم���ارات م��ن ب��ني 
64 مدر�سة حكومية  مع وزارة الرتبية والتعليم ودائرة التعليم واملعرفة يف 
وخا�سة للذكور والناث على م�ستوى الدولة و�سارك فيه املدراء واملمر�سون 
والخ�سائيون الجتماعيون وامل�سرفون ولقى النجاح الكامل والتجاوب من 
الطلبة، وقد تبنت وزارة الرتبية والتعليم هذا الربنامج بعد ان حقق جناحا 

باهرا.
العاملية  ال�سرتاتيجية  اه��داف  اط��ار حتقيق  الناجح يف  الربنامج  وياأتي هذا 
للتنمية امل�ستدامة 2030، وهي جمموعة من الأهداف التي و�سعتها الأمم 
املتحدة والتي تعرف با�سم الأجندة العاملية 2030، وهي روؤية ودعوة عاملية 
للعمل من اأجل الق�ساء على الفقر وحماية كوكب الأر�س و�سمان متتع جميع 

ال�سعوب بال�سلم والزدهار بحلول عام 2030.
الع��ل��ى للمومة  املجل�س  وف���د  اإن  ال��ف��ل���س��ي  ع��ب��د اهلل  ب��ن��ت  ال���رمي  وق��ال��ت 
امل�ست�سفى  اأي�سا  زاروا  ل��لأط��ف��ال  ال�ست�ساري  املجل�س  واأع�����س��اء  والطفولة 
الإماراتي يف املخيم واطلعوا على اأو�ساع املر�سى فيه حيث قام اأع�ساء املجل�س 

ال�ست�ساري بتوزيع الهدايا باأنف�سهم على املر�سى يف امل�ست�سفى.
القرطا�سية  واأدوات  ال��ه��داي��ا  ل��لط��ف��ال  ال�ست�ساري  املجل�س  اأع�����س��اء  وق���دم 

واحلقائب املدر�سية للأطفال خا�سة مع دخول العام الدرا�سي احلايل.
وكان اأطفال المارات قد جمعوا هذه اللعاب وادوات القرطا�سية واحلقائب 
خلل حملة تربع نظمها املجل�س العلى للمومة والطفولة حيث مت و�سع 
واقبل  الدولة  انحاء  بكافة  التجارية  وامل��راك��ز  امل��ولت  ام��ام  خ�سبية  �سناديق 
وال��ق��رط��ا���س��ي��ة واحلقائب  ب��الل��ع��اب  ال��ت��ربع  ع��ل��ى  بن�ساط  الم�����ارات  اط��ف��ال 

املدر�سية .
الأعلى  للمجل�س  العامة  الأم��ي��ن��ة  الفل�سي  ع��ب��داهلل  ال���رمي  �سعادة  وق��ام��ت 
خلل  للطفال  ال�ست�ساري  املجل�س  اع�ساء  يرافقها  والطفولة  للأمومة 
رانيا  امللكة  م�ست�سفى   / الطبية  احل�سني  مدينة  ب��زي��ارة  ل���لردن  زي��ارت��ه��م 
لتقدمي  املخ�س�س  والن�ساين  الطفويل  حرير  وموقع  للأطفال  العبداهلل 
ال�سرطان  ومر�سى  املر�سى  ل��لأط��ف��ال  والنف�سي  املعنوي  وال��دع��م  ال��رع��اي��ة 

بامل�ست�سفى.
واملدرج  الفنون  ت��دري��ب  وم��رك��ز  الأط��ف��ال  امل��راف��ق متحف  وال��وف��د  زارت  كما 
الروماين والتقت مع معايل حممد اأبو رمان وزير الثقافة وال�سباب الردين 

بح�سور اأع�ساء الربملان العربي للطفل يف اململكة الأردنية الها�سمية.

ي�ستخدمه ذوو التحديات الب�سرية

بلدية مدينة اأبوظبي ت�صدر دليل اخلدمات 
البلدية املوحدة بطريقة »برايل«

لدعم �سيا�سة التوطني 

ال�صعودي الأملاين عجمان يفتح الباب للكفاءات 
املواطنة للتعيني وبرامج تاأهيلية وتدريب

وفد من املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة يزور املخيم الإماراتي للجئني يف الأردن

•• راأ�ض اخليمة-وام:

�سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
اخليمة  راأ����س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
التعليمي حفلها  راأ���س اخليمة للتميز  .. تنظم جائزة 
ع�سرة  اخلام�سة  دورتها  الفائزين يف  لتكرمي  ال�سنوي 
وتنمية  الثقافة  وزارة  م�سرح  يف  املقبل  الأرب��ع��اء  ي��وم 
اجل��ه��ات احلكومية  وم����دراء  روؤ���س��اء  امل��ع��رف��ة بح�سور 
والهيئات  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  امل�سوؤولني  وكبار 
اخليمة  راأ���س  منطقة  مبدار�س  والتدري�سية  الإداري���ة 
التعليمية والطلبة واأولياء اأمورهم وكبار ال�سخ�سيات 

يف الإمارة.
امل��ك��رم��ة حت��ت خم�س ف��ئ��ات رئي�سية  وت��ن��درج اجل��ه��ات 
و”التفوق  املتميزة”  التعليمية  املوؤ�س�سة  فئات   .. هي 
املجتمعية  والتميز  الطلبي”  الوظيفي” و”التميز 

والبحوث والدرا�سات.
وتناف�س على الفوز بهذه الفئات 355 مر�سحا و�سيتم 
التحكيم من ذوي  92 فائزا وقد قامت جلنة  تكرمي 
التقييم  بعملية  والتعليم  الرتبية  جمال  يف  اخل��ربات 
امليدانية  وال���زي���ارات  امل�ستندي  التقييم  ب��ني  م��وزع��ة 
للمدار�س امل�ساركة بالإ�سافة اإىل املقابلت ال�سخ�سية 

للم�ساركني.

جائزة راأ�س اخليمة للتميز التعليمي تنظم حفلها ال�صنوي الأربعاء

تنظم حركة ال�سري اأمام املدر�سة 

م مواطنة تتمتع بامل�صوؤولية املجتمعية  قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة ُيَكرِّ

�صرطة دبي و»الوطني للإعلم« يبحثان التعاون يف جمال التوعية بحقوق الطفل
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•• اأبوظبي- وام:

مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  قال 
اآل نهيان وزير الت�سامح اإن املهرجان 
الوطني للت�سامح والأخوة الإن�سانية 
 8 يف  الت�سامح  وزارة  تنظمه  ال���ذي 
 16 اإىل  وي�����س��ت��م��ر  امل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب 
اأم  ن��ف�����س��ه يف ح���دي���ق���ة  ال�����س��ه��ر  م����ن 
الثانية  دورت����ه  يف  ينطلق  الإم�����ارات 
ليحتفي  زاي��د  نهج  على  �سعار  حت��ت 
املغفور  اأر�ساه  الذي  الت�سامح  برتاث 
ل��ه ال��وال��د امل��وؤ���س�����س ال�سيخ زاي���د بن 

�سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«.
ج���اء ذل���ك خ���لل امل��وؤمت��ر ال�سحفي 
الذي عقد ام�س مبقر وزارة الت�سامح 
ل���لإع���لن ع��ن تفا�سيل  ب��اأب��و ظ��ب��ي 
الدورة الثانية من املهرجان الوطني 
و�سرح  الإن�سانية  والإخ���وة  للت�سامح 
امل�ساركة  واجلهات  وبراجمه  اأهدافه 
ال�سابري  عفراء  �سعادة  بح�سور  به 
الت�سامح،  وزي��ر  مبكتب  العام  املدير 
من  وع���دد  الت�سامح  وزارة  وق��ي��ادات 
العربية  الإع�������لم  و����س���ائ���ل  مم��ث��ل��ي 

والعاملية.
امل��ه��رج��ان يف هذا  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
150 فعالية  اأك��رث م��ن  ال��ع��ام ي�سم 
وم����ب����ادرة ب���ال���ت���ع���اون م���ع اأك�����رث من 
100 وزارة وهيئة اإحتادية وحملية 
الأن�سطة  وي�����س��ت�����س��ي��ف  وخ���ا����س���ة 
لأكرث  بالت�سامح  املتعلقة  وال��ربام��ج 
من 25 �سفارة بالدولة عرب عرو�س 
من  فنية  وع��رو���س  وتراثية  ثقافية 
خلل اأجنحتها باملهرجان يف حديقة 

اأم الإمارات باأبو ظبي.
م�سروع  اإط���لق  اإىل  معاليه  واأ���س��ار 
اأهم  اأح����د  ل��ي��ك��ون  اإب�����داع  ال�1000 
على  تركز  التي  البتكارية  امل��ب��ادرات 
اإث�����راء امل��ح��ت��وى امل��ع��ريف يف جمالت 

من  التي  الب�سرية  والفنون  الكتابة 
لدى  الت�سامح  ون�سر  تعزيز  �ساأنها 
خمتلف الفئات حتى ي�سل اإىل العامل 
اجمع اإ�سافة اإىل الدور الفاعل لوزارة 
العاملية  ال��ق��م��ة  تنظيم  يف  الت�سامح 

للت�سامح التي ت�ست�سيفها دبي.
الوطني  امل����ه����رج����ان  اأن  واأو�������س������ح 
للت�سامح والأخوة الإن�سانية �سينطلق 
ال�سعوب  م�سرية   “ ك��ربى  مب�سرية 
معايل  ويت�سدرها  ظبي  اأب���و  يف   “
بالدولة  امل�����س��وؤول��ني  وك��ب��ار  ال�����وزراء 
واأ�ساتذة  ال��ك��ت��اب  وك��ب��ار  وامل��ف��ك��ري��ن 
اجل��ام��ع��ات ب��الإ���س��اف��ة اإىل اأك���رث من 
الدول  من  الدولة  لدى  �سفريا   50
ال�����س��ق��ي��ق��ة وال�����س��دي��ق��ة داع���ي���ا كافة 
املقيمة  واجل��ال��ي��ات  ال��دول��ة  موطني 
بامل�سرية.  ل��ل��م�����س��ارك��ة  اأر���س��ه��ا  ع��ل��ى 
وقال معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
الإن�سانية”  “الأخوة  اإ����س���اف���ة  اإن 
اإىل  ي����ه����دف  امل����ه����رج����ان  ا�����س����م  اإىل 
الأخوة  وثيقة  على  ال�سوء  ت�سليط 
العاملي  ال�سلم  اأج��ل  م��ن  الإن�سانية 
كل  وقعها  ال��ت��ي  امل�����س��رتك،  والعي�س 

م���ن ق��دا���س��ة ال��ب��اب��ا ف��رن�����س��ي�����س بابا 
الكني�سة الكاثوليكية وف�سيلة الإمام 
�سيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور  الأك��رب 
خلل  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�سريف  الأزه����ر 
كرمية  برعاية  املا�سي  فرباير  �سهر 
م��ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
امل�سلحة  نائب القائد الأعلى للقوات 
وذلك من اأجل �سرح اأهدافها وبنودها 
وثوابتها من خلل اأن�سطة وفعاليات 
الت�سامح  ثقافة  يعزز  مب��ا  املهرجان 

لدى اجلميع.
اأن  اأج������ل  م����ن  ال���ع���م���ل  اأن  واأ������س�����اف 
والت�سامح  وال�����س��لم  ال��ت��ن��اغ��م  ي��ع��م 
هدف  والعاملية  املحلية  جمتمعاتنا 
وتلتزم  عينيها  ن�سب  ال��وزارة  ت�سعه 
قيادتنا  ب���ت���وج���ي���ه���ات  ت���ن���ف���ي���ذه  يف 
الر�سيدة يف هذا الجتاه ..م�سريا اإىل 
مقولة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان : “اإن الكون يت�سع 
م�����س��در للرثاء،  وال��ت��ن��وع  ل��ل��ج��م��ي��ع، 
القتتال،  اأو  ل��ل�����س��راع،  �سبباً  ولي�س 
نكمل  لكي  متنوعني  اهلل  خلقنا  لقد 

ونتعاون  ون��ت��ع��ارف،  ب��ع�����س��اً،  بع�سنا 
اأج����ل اخل���ري وال�����س��لم والنماء  م��ن 
لنا جميعاً” وهذه هي الر�سالة التي 
توجهها  اأن  الإم��������ارات  دول����ة  ت��ري��د 
راية  اإعلئها  خ��لل  من  العامل  اإىل 
اأجل  م��ن  امل�ستمر  وعملها  الت�سامح 
واخلطط  وامل��ب��ادرات  اجلهود  تن�سيق 
ال���ت���ي ت���ك���ر����س ال��ت�����س��ام��ح ب�����دل من 
الكراهية والتعاي�س بدل من ال�سراع 
والو�سطية بدًل من التع�سب والغلو 
والنفتاح بدًل من النغلق واحلوار 
ر�سالة  وه�����ذه  اخل������لف،  م���ن  ب�����دًل 
احلكماء واملخل�سني، واملهمة النبيلة 
امل�سرتك  ب��امل�����س��ري  امل���وؤم���ن���ني  ل��ك��ل 

للإن�سانية.
امل��ه��رج��ان يعد  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو����س���ح 
م���ن���ا����س���ب���ة وط���ن���ي���ة ت����اأت����ي اح���ت���ف���اًل 
وتعزيزاً  ل��ل��ت�����س��ام��ح  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
والأخ���وة  والتعاي�س  الت�سامح  لقيم 
للندماج  وت�����س��ج��ي��ع��اً  الإن�������س���ان���ي���ة 
ل��ت��ع��زي��ز احلركة  امل�����س��رتك  وال��ع��م��ل 
الثقافية يف دولة الإم��ارات مبا يعزز 
الت�سامح  وق���ي���م  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة 

ال�سيخ زايد وتنظمه  باإرث  واعتزازنا 
م��ع عدد  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ت�����س��ام��ح  وزارة 
كبري من اجلهات الحتادية واملحلية 
واخل���ا����س���ة ومب�������س���ارك���ة ف���اع���ل���ة مع 
اإم����ارات  ب��ك��اف��ة  التنفيذية  امل��ج��ال�����س 
ال����دول����ة وي�����س��م��ل ت�����س��ع��ة اأي�������ام من 
املجتمعية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����س��ط��ة 
وال���ف���ن���ي���ة وامل���ع���رف���ي���ة، ت���ه���دف اإىل 
والتعاي�س  الت�سامح  باأهمية  التوعية 
ال�سلمي وقبول الآخر، والحتفاء مبا 
وتعارٍف  �سلٍم  من  الدولة  به  تتمتع 
ووئام. ولفت اإىل اأن املهرجان يحر�س 
فئات  كافة  اإىل  اأن�سطته  تقدمي  على 
امل��ج��ت��م��ع ب���داي���ة ب���الأط���ف���ال وطلب 
وكبار  والأ���س��رة  وال�سباب   ، امل��دار���س 
ال��ه��م��م، وموظفي  ال�����س��ن واأ���س��ح��اب 
ف��ئ��ات املجتمع من  احل��ك��وم��ة وك��اف��ة 
امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني. واأك�����د وزير 
تعزيزا  ي��اأت��ي  املهرجان  اأن  الت�سامح 
واحرتام  والتعاي�س  الت�سامح  لقيم 
الآخر، اإ�سافة اإىل الحتفاء والعتزاز 
من  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س  ميثله  مبا 
فريد  وعاملي  ووطني  اإن�ساين  منوذج 
يف ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س والأخ������وة 
ميثل  املهرجان  اأن  كما   .. الإن�سانية 
ال�سامية  للمعاين  حقيقيا  جت�سيدا 
الأخ�����������وة  “وثيق�ة  مت��ث��ل��ه��ا  ال����ت����ي 
العاملي  ال�سلم  اأج��ل  من  الإن�س��انية 
�سدرت  ال��ت��ي  امل�سرتك”  وال��ع��ي�����س 
موؤخراً عن “ املوؤمتر العاملي للأخوة 

الإن�سانية “ يف اأبوظبي.
على  ي��ع��م��ل  امل��ه��رج��ان  اأن  اإىل  ون����وه 
الت�سامح  وزارة  ب��ر���س��ال��ة  ال��ت��وع��ي��ة 
وبدورها يف خدمة املجتمع والإن�سان، 
وت��رك��ي��ز ال�����س��وء ك��ذل��ك ع��ل��ى القيم 
عليها م�سرية  ت��ق��وم  ال��ت��ي  وامل���ب���ادئ، 
الإم����������ارات ال����ع����زي����زة، ومب�����ا حتظى 
ب���ه���ا الإم����������ارات م����ن جم��ت��م��ع اآم�����ن، 

وم��ت�����س��ام��ح، ي��ع��م��ل ف��ي��ه اجل��م��ي��ع، يف 
�سبيل حتقيق اخلري للجميع، دومنا 
الندماج  وي��ع��د  مت��ي��ي��ز،  اأو  ت��ف��رق��ة 
الهوية  ل��ت��ع��زي��ز  امل�����س��رتك  وال��ع��م��ل 
والتعاي�س  الت�سامح  وقيم  الوطنية 
ف��ب��ل��دن��ا الإم�������ارات ه���ي من����وذج رائد 
به  نعتز  اأن  ل��ن��ا  وال�����س��لم  للتعاي�س 
واأو�سح  ك��ل��ه.  ال��ع��امل  اأم���ام  ونفتخر 
تنطلق  املهرجان  اأن�سطة  اأن  معاليه 
على �ستة حماور هي برامج واأن�سطة 
خم�س�سة لطلبة املدار�س، يف الفرتة 
الإم����ارات،  اأم  حديقة  يف  ال�سباحية 
جماهريية،  وف���ع���ال���ي���ات  وب�����رام�����ج 
ولقاءات  وفنية  م�سرحية  وع��رو���س 
الت�سامح،  م�����س��رية  م��ن��ه��ا:  ف��ك��ري��ة 
ومعار�س  ا���س��ت��ع��را���س��ي��ة  واأم�����س��ي��ات 
عمل  وور����س  املجتمعية،  ل��ل��م��ب��ادرات 
تخ�س�سية  وم������وؤمت������رات  ون��������دوات 
بالت�سامح  املتعلقة  الق�سايا  تناق�س 
وك�����ل م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب�����ه، اإ�����س����اف����ة اإىل 
فئات  مبادرات م�سرتكة مع خمتلف 
حيث  وموؤ�س�سات  اأف��راد  من  املجتمع 
تكامل جهود كافة اجلهات الحتادية 
واملحلية والقطاع اخلا�س واجلاليات. 
وقال معاليه : نحمد اهلل كثرياً على 

عند  والتعاي�س  الت�سامح  �سفات  اأن 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال���وال���د ال�����س��ي��خ زاي���د بن 
�سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه” 
اأعمال  يف  و�سوح  وبكل  الآن  تتج�سد 
 .. املخل�سني  ال���دول���ة  ق���ادة  واأق�����وال 
بعظيم  اأتقدم  اأن  كثرياً  ي�سرفني  اإنه 
�ساحب  اإىل  الح��رتام  وفائق  ال�سكر 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�سيخ  ال�سمو  اهلل” و�ساحب  “رعاه 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
اأ�سحاب  اإخ���وان���ه���م  واإىل  امل�����س��ل��ح��ة، 
املجل�س  اأع�������س���اء  ال�����س��ي��وخ  ال�����س��م��و 
الأع���ل���ى ل���لإحت���اد ح��ك��ام الإم�������ارات، 
زايد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  واإىل 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �سوؤون الرئا�سة يف جتربة مميزة 
زايد.  نهج  الت�سامح على  قيم  تر�سي 
ينعقد  املهرجان  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
هذا العام وقد جتاوز برنامج فر�سان 
الت�سامح كافة التوقعات ف�ساركت به 

اإىل  وو���س��ل  موؤ�س�سة   60 م��ن  اأك���رث 
كافة اإمارات الدولة و�سارك به اأكرث 
�سفراء  جميعهم  �سخ�س   500 م��ن 
وبيئتهم  مب��وؤ���س�����س��ات��ه��م  ل��ل��ت�����س��ام��ح 
باهرا  جناحا  ميثل  ما  وه��و  املحلية، 
للربنامج الذي حتر�س الوزارة على 

ا�ستمراه وتطويره ب�سكل م�ستمر.
املهرجان  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����ار 
����س���ي���ح���ت���ف���ي ب����ال����ف����رق ال���ري���ا����س���ي���ة 
الكريكيت  ب��ط��ول��ت��ي  يف  امل�������س���ارك���ة 
تنظمها  وال��ت��ي  للت�سامح  وال��ك��اب��ادي 
اأكرث  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الت�سامح  وزارة 
 42 وب��رع��اي��ة  حملية  12جهة  م��ن 
لفئة  تخ�سي�سهما  ومت  خا�سة  جهة 
حيث  ال��دول��ة،  م�ستوى  على  العمال 
ي�سارك بها 40 فريقا ميثلون معظم 
ب��ال��دول��ة، وت�سم  ال��ع��م��ال��ي��ة  ال��ق��رى 
الفرق اأفرادا من 20 دولة يتعاونون 
راق  ري��ا���س��ي  تناف�س  يف  بينهم  فيما 
والأخوة  الت�سامح  �سور  اأبهى  ميثل 
التناغم  خ������لل  م����ن  الإن�������س���ان���ي���ة 
بينهم  فيما  وال��ت��ع��اط��ف  وال��ت��ع��اي�����س 
وكلها من حمددات الت�سامح .. لفتا 
�سيتم  الفائزة  الفرق  تكرمي  اأن  اإىل 

مع اختتام فعاليات املهرجان.

•• دبي-الفجر: 

حت���ت رع���اي���ة ���س��ع��ادة ال���ل���واء عبداهلل 
ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري،  خليفة 
دبي – رئي�س فريق الأزمات والكوارث 
يف دب���ي، ���س��ارك��ت اإم����ارة دب���ي املجتمع 
الدويل والأمم املتحدة عرب اإطلقها 
العامل  م�ستوى  ع��ل��ى  احتفالية  اأول 
“اليوم  مب��ن��ا���س��ب��ة  امل��ج��ت��م��ع  ُت�������س���ارك 
 “ الكوارث  العاملي للحد من خماطر 
والذي ي�سادف الثالث ع�سر من �سهر 

اكتوبر من كل عام.
للحد من  املتحدة  الأمم  واأك��د مكتب 
اأول  تعترب  دب��ي  اأن  ال��ك��وارث  خماطر 
ُت�سارك  ال��ع��امل  م�ستوى  على  مدينة 
اأف������راد امل��ج��ت��م��ع ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة من 
بالتعاون  دب��ي  �سرطة  تنظيم  خ��لل 
احتفالية  لفعالية  املتحدة  الأمم  مع 
فعاليات  ت�سمنت  الإم�����ارات  م��ول  يف 
توعوية لأفراد اجلمهور. وقال �سعادة 
القائد  امل��ري،  ال��ل��واء عبد اهلل خليفة 

ال���ع���ام ل�����س��رط��ة دب����ي مب��ن��ا���س��ب��ة هذا 
الرواد  ب��اأن نكون م��ن  “ نفخر  ال��ي��وم 
يف الح��ت��ف��ال ب��ه��ذا ال��ي��وم ال��ع��امل��ي، اإن 
اإمارة دبي على اأمت ال�ستعداد ملواجهة 
وذلك  منها،  واحل��د  الكوارث  خماطر 
للبنية  وت��ط��وي��رن��ا  ت��ع��زي��زن��ا  ب��ف�����س��ل 
توفري  ع���ل���ى  وح���ر����س���ن���ا  ال���ت���ح���ت���ي���ة 
مع  يتنا�سب  مبا  الأ�سا�سية  اخلدمات 
“ن�سكر  ال��دول��ي��ة.« واأ���س��اف  امل��ع��اي��ري 
جهود مكتب الأمم املتحدة للحد من 
من  معنا  وتعاونهم  الكوارث  خماطر 
اأج���ل رف���ع ال��وع��ي ب��اأه��م��ي��ة احل���د من 
خم��اط��ر ال��ك��وارث، واإ���س��راك املجتمع 
نقوم  ملا  ك�سريك  دوره  واإب���راز  املحلي 
اأج��ل خلق جمتمع  ب��ه م��ن جهود م��ن 
ومدن مرنة وفقا ملعايري اإطار �سنداي 

».2030 – 2015
فعالية  تنظيم  الحتفالية  ت�سمنت 
لتوعية  الإم����ارات  م��ول  يف  جمتمعية 
ك��اف��ة ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع ب��اأه��م��ي��ة هذا 
اجلهود  على  ال�سوء  وت�سليط  اليوم، 

لتطوير  دب����ي  اإم�������ارة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي 
م�����ن حيث  الأم�����ن�����ي�����ة  م���ن���ظ���وم���ت���ه���ا 
القدرات املوؤ�س�سية والبنية التحتية يف 
اخلدمات الأ�سا�سية، و�سرورة ت�سافر 
تاأ�سي�س  للم�ساركة يف  العاملية  اجلهود 
مدن تت�سم باملرونة وتتوفر فيها كافة 
مواجهة  على  وال��ق��درة  الأم����ان  �سبل 
الكوارث واحلد من خماطرها. وتاأتي 
اإمارة دبي بهذا اليوم العاملي  م�ساركة 
�سمن اأن�سطة وفعاليات برنامج “دبي 
تعزيز  اإىل  ي��ه��دف  وال�����ذي  املرنة”، 
الت�سدي  ع���ل���ى  دب�����ي  م���دي���ن���ة  ق������درة 
ال���ك���وارث والأزم����ات  جلميع خم��اط��ر 
وتقليل  واح���ت���وائ���ه���ا،  وا���س��ت��ي��ع��اب��ه��ا 
والبيئية  وامل��ادي��ة  الب�سرية  اخل�سائر 
والتعايف  والجتماعية  والقت�سادية 
املنا�سب وبطريقة  الوقت  منها �سمن 
مدن  اأك��رث  دب��ي  ت�سبح  بحيث  فعالة، 
العامل مرونة يف هذا املجال. هذا وقد 
رئي�س  ك��وم��ار  �سوجيت  ال�سيد  اأث��ن��ى 
املكتب الإقليمي للدول العربية للحد 

م��ن خم��اط��ر ال���ك���وارث ع��ل��ى م��ا تقوم 
ب��ه دول����ة الإم������ارات واإم������ارة دب���ي من 
ا�ستثمار وجهد يف تاأ�سي�س بنى حتتية 
ق����ادرة ع��ل��ى ال�����س��م��ود، ل��ت��ك��ون بذلك 
مثال يحتذى به على م�ستوى العامل، 
كما اأ�ساد بجهود �سرطة دبي وتعاونها 
ال��دائ��م ل��رف��ع ال��وع��ي واإ����س���راك كافة 
موؤ�س�سات الدولة والقطاعات املختلفة 
يف  فاعلني  �سركاء  ليكونوا  والأف����راد 
ال�سمود  ق��ادرة على  م��دن مرنة  خلق 

بدوره،  الكوارث.  واحل��د من خماطر 
بورقيبة  اأح��م��د  خبري  العقيد  اأو���س��ح 
يف  وال����ك����وارث  الأزم������ات  اإدارة  م��دي��ر 
�سرطة دبي، اأن برنامج دبي املرنة مت 
الأمم  مكتب  م��ع  بال�سراكة  اإط��لق��ه 
الكوارث،  خماطر  من  للحد  املتحدة 
يف ���س��ه��ر ���س��ب��ت��م��رب م����ن ه�����ذا ال���ع���ام، 
و�سوف يتم تنفيذه �سمن نهج ت�ساركي 
واملوؤ�س�سات  القطاعات  جميع  ي�سمل 
املجتمع  ومنظمات  واخلا�سة  العامة 

باإ�سراف فريق الأزمات  املدين، وذلك 
وال����ك����وارث يف اإم�����ارة دب����ي، مب���ا يعزز 
ال�ستفادة من اأف�سل التجارب الدولية 
وال�ستخدام  ال�سحيحة  واملمار�سات 
العلمي  والبحث  للتكنولوجيا  املبتكر 
والذكاء ال�سناعي، وذلك بهدف جعل 
م��دي��ن��ة دب���ي م��دي��ن��ة رائ����دة ومنوذجا 
يف  ال��ع��امل��ي  امل�ستوى  على  ب��ه  يحتذى 
الكوارث  م���ن خم��اط��ر  احل����د  جم����ال 

والأزمات.

•• راأ�ض اخليمة- وام:

ويل  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  ق��دم 
عهد راأ�س اخليمة واجب العزاء يف وفاة املغفور له فهد را�سد 

حممد بن ج�سيم احلب�سي.
واأعرب �سموه، خلل زيارته م�ساء ام�س خيمة العزاء املقامة 
مبنطقة �سيح الربيرات يف راأ�س اخليمة، عن خال�س تعازيه 
اإىل والد واأخوة وذوي الفقيد .. �سائل اهلل العلي  وموا�ساته 

جناته،  ف�سيح  وي�سكنه  رحمته،  بوا�سع  يتغمده  اأن  القدير 
ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

�سلطان  ال�سيخ   .. �سموه  جانب  اإىل  ال��ع��زاء  واج��ب  ق��دم  كما 
بن جمال بن �سقر القا�سمي مدير اإدارة �سوؤون املواطنني يف 
الديوان الأمريي براأ�س اخليمة وال�سيخ اأرحمة بن �سعود بن 
خالد القا�سمي مدير الق�سم الإعلمي ملكتب �سمو ويل عهد 
القا�سمي،  خالد  بن  �سعود  بن  حممد  وال�سيخ  اخليمة،  راأ���س 

وعدد من امل�سوؤولني.

ويل عهد راأ�س اخليمة يعزي بوفاة فهد 
را�صد بن ج�صيم احلب�صي

نهيان بن مبارك : انطلق املهرجان الوطني للت�صامح حتت �صعار على نهج زايد 8 نوفمرب املقبل

عرب فعالية نظمتها �سرطة دبي والأمم املتحدة

 دبي اأول مدينة يف العامل ُت�صرك املجتمع يف يوم »احلد من خماطر الكوارث« 

يوم واحد لتعزيز الثقافة العاملية  
للتوعية مبخاطر الكوارث

املتحدة  ل��لأمم  العامة  1989، بعد دع��وة من اجلمعية  ع��ام  ال��ك��وارث يف  ال��دويل للحد من خماطر  اليوم  ب��داأ 
لتخ�سي�س يوم واحد لتعزيز الثقافة العاملية للتوعية باملخاطر واحلد من خماطر الكوارث، ويتم الحتفال بهذا 
اليوم يف 13 من اأكتوبر من كل عام، عرب ن�سر الوعي بكيفية احلد من تعر�س النا�س واملجتمعات يف جميع اأنحاء 
حملة  من  كجزء   2019 حملة  ت�ستمر  يواجهونها.  التي  الكوارث  خماطر  من  احلد  واأهمية  للكوارث،  العامل 
“�سينداي �سيفني”، التي تركز على الأهداف ال�سبعة لإطار �سينداي و�سريكز هذا العام على الهدف )د( من اإطار 

�سينداي، واحلد من الأ�سرار الناجمة عن الكوارث للبنية التحتية احليوية وتعطيل اخلدمات الأ�سا�سية.

�صرطة دبي تد�صن دبلوم لغة الإ�صارة 
للطلبة املر�صحني يف الأكادميية

متحف ال�صارقة للآثار ينظم معر�س روائع الآثار يف الكويت

•• دبي-الفجر:

د�سن �سعادة اللواء الأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد بن فهد، م�ساعد القائد العام 
ل�سوؤون الأكادميية والتدريب يف �سرطة دبي، برنامج دبلوم لغة الإ�سارة للطلبة 
غامن  غيث  الدكتور  العميد  بح�سور  اخلريجني،  من  واملر�سحات  املر�سحني 
ال�سويدي، مدير اأكادميية �سرطة دبي، والعقيد بدران ال�سام�سي، مدير الإدارة 
العامة للتدريب، واملقدم الدكتور �سعود في�سل الرميثي، رئي�س جمل�س اأ�سحاب 
التطبيقات  اإدارة  مدير  ال��دوي��ج،  حممد  اأحمد  وال��رائ��د  دب��ي،  ب�سرطة  الهمم 

القانونية وال�سرطية بالوكالة، ونائبه امللزم اأول عبد اهلل حمد ال�سام�سي.
واأكد اللواء ابن فهد، حر�س القيادة العامة ل�سرطة دبي على ترجمة توجيهات 
لغة  لتعليم  دب��ي،  ل�سرطة  ال��ع��ام  القائد  امل���ري،  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  �سعادة 
العامة  الإدارات  يف  املوظفني  ت��دري��ب  م�سروع  �سمن  ال��ق��وة  ملنت�سبي  الإ���س��ارة 
لتمكني  الوطنية  لل�سيا�سة  تفعيل  وذل��ك  دب��ي،  وم��ط��ارات  ال�سرطة  وم��راك��ز 
اأ�سحاب الهمم، وا�سرتاتيجية دبي 2020 “جمتمعي مكان للجميع” لتكون 
دبي مدينة �سديقة لأ�سحاب الهمم، وا�سرتاتيجية اأ�سحاب الهمم ب�سرطة دبي 
2016-2021، مبا يحقق امل�ساواة والعي�س الكرمي لكافة الفئات يف املجتمع، 
ويعزز امل�ساركة الفاعلة والفر�س املتكافئة يف جمتمع دامج. من جانبه، اأو�سح 
�ستة م�ستويات  اإىل  ينق�سم  الدبلوم  اأن  ال�سويدي،  الدكتور غيث غامن  العميد 
اأ�سهر،  يتم تدري�سها للطلبة املر�سحني واملر�سحات اخلريجني على مدار �ستة 
املعتمد  لل�سم،  الإماراتي  الإ�ساري  واملعجم  ال�سم،  يتعرفون خللها على فئة 
اإىل جانب تطبيقات عملية للتخاطب مع ال�سم يف  ال��وزراء،  من قبل جمل�س 
مراكز واأندية اأ�سحاب الهمم ل�سمان حتقيق ال�ستفادة املرجوة، وتخريج كوادر 
لديها القدرة على التوا�سل وتقدمي خدمات متميزة لتلك الفئة، تعك�س متيز 

وريادة �سرطة دبي، ومدى اهتمامها بجميع مكونات املجتمع. 

•• ال�شارقة-وام:

ينظم متحف ال�سارقة للآثار التابع لهيئة ال�سارقة للمتاحف بالتعاون مع املجل�س 
الوطني للثقافة والفنون والآداب يف دولة الكويت معر�س روائع الآثار يف الكويت 
وذلك خلل الفرتة من 16 اأكتوبر اجلاري وحتى 16 اأبريل عام 2020. تاأتي 
ا�ست�سافة املعر�س يف اإطار اأهداف هيئة ال�سارقة للمتاحف الرامية اإىل تر�سيخ 
ح�سورها يف �ستى املحافل الدولية املعنية بالقطاع املتحفي وتعزيز مكانة اإمارة 
ال�سارقة فيما يتعلق بالتاريخ والرتاث والآث��ار. ويقدم متحف الكويت الوطني 
خلل املعر�س جمموعة نادرة من املقتنيات والقطع الأثرية التي مت اكت�سافها يف 
عدة مناطق يف الكويت وتعود حلقب زمنية خمتلفة. وت�سمل املقتنيات والقطع 
الأثرية جمموعًة من اأدوات ال�سيد احلجرية واأجزاًء من الأواين الفخارية التي 
تعود للع�سر احلجري احلديث وكذلك بع�س اأدوات ال�سيد والأ�سلحة الربونزية 
اإىل الع�سر الربونزي. كما ي�سم املعر�س كميًة  وع��دداً من الأختام التي ترجع 
من امل�سنوعات الفخارية املميزة التي ترجع اإىل الفرتة الهلن�ستية التي �سبقت 
���س��رق اجلزيرة  ن���ادرة م��ن ع��م��لت  اإ���س��اف��ًة اإىل جمموعة  امل��ي��لد بثلثة ق���رون 
العربية والأختام ومناذج لن�سو�س الكتابية الآرامية والتماثيل وال�سورواملعابد 
ال�سارقة  هيئة  ع��ام  مدير  عطايا  منال  �سعادة  وق��ال��ت  وامل��داف��ن.  وامل�ستوطنات 
للمتاحف: “تاأتي ا�ست�سافة معر�س روائع الآثار يف الكويت يف متحف ال�سارقة 
للآثار كجزء من م�ساعي الهيئة الرامية لتعزيز ال�سراكات الإقليمية والدولية 
املنا�سبات  جميع  يف  الهيئة  ح�����س��ور  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ت��اح��ف  جم���ال  يف 
واملعار�س ل �سيما مع دول جمل�س التعاون اخلليجي التي ترتبط اإىل حٍد كبري 
بتاريخ م�سرتك وثري بالآثار واملكت�سفات التي توؤكد املكانة التي �سغلتها منطقة 
اخلليج العربي عرب التاريخ«. ويتيح املعر�س للزوار واملهتمني طيلة اأيامه فر�سة 
اكت�ساب املعرفة واملعلومات اللزمة عن املقتنيات والقطع الأثرية مما مينحهم 
 5000 الفرتة ما بني  الكويت خلل  تاريخ  فر�سة تكوين �سورًة وا�سحًة عن 

قبل امليلد وحتى القرن امليلدي الثالث.

ف��ق��د امل��دع��و/ ف��رزان��ه �ساهد 
حم��م��د ���س��اه��د ب�����س��ري م��غ��ل ، 
باك�ستان اجلن�سية جواز �سفره 
يرجى   )5154551( رق��م 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
ف�������ق�������د امل�����������دع�����������و/ خ�����ال�����د 
باك�ستان   ، اح���م���د  م��ق�����س��ود 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)1157802( يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
ب�����س��رى موؤيد  امل���دع���و/  ف��ق��د 
�����س����وري����ا   ، �����س����ال����ح  حم����م����د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )006089532(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  ال�سورية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
املدعو/ �سم�س ال�سلم  فقد 
بنغلدي�س   ، م����ي����اه  دارا 
رقم  ���س��ف��ره  ج���واز  اجلن�سية 
)0441224( يرجى ممن 
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة 
البنغلدي�سية او اقرب مركز 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
ف���������ق���������د امل�����������دع�����������و/م�����������اى 
الفلبني   ، ت����اردو  �سينديوجن 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )A4101590P(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ ����س���وف���ي���ا 
اثيوبيا   ، ديت�سا�سا  ن��وغ��و���س 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)4560070EP( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
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•• دبي - وام:

وقعت الأمانة العامة ل� اللجنة العليا 
مذكرة  دب��ي  اإم����ارة  يف  للت�سريعات 
للزراعة  اأبوظبي  هيئة  م��ع  تفاهم 
اأطر  لتعزيز  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال�����س��لم��ة 
املجالت  جميع  يف  الثنائي  التعاون 
للم�سرية  ال���داع���م���ة  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
تقودها  ال��ت��ي  الطموحة  التنموية 
دول��ة الإم���ارات و�سول اإىل م�ساف 
ال����دول الأك����رث ت��ق��دم��ا و���س��ع��ادة يف 
العامل. وقع املذكرة كل من حممد 
ج��م��ع��ة ال�������س���وي���دي م�����س��اع��د اأم���ني 
للت�سريعات”  العليا  “اللجنة  ع��ام 
وم���������وزة ����س���ه���ي���ل امل�����ه�����ريي امل���دي���ر 
يف  والأنظمة  لل�سيا�سات  التنفيذي 
اأبوظبي للزراعة وال�سلمة  “هيئة 
على  ال���ت���اأك���ي���د  و����س���ط  الغذائية” 
اإثراء  توحيد وتوجيه اجلهود نحو 
اخلربات  ونقل  الت�سريعية  املعرفة 
امل�����س��رتك يف جمال  العمل  وت��ع��زي��ز 

وت���ب���ادل قواعد  الأن��ظ��م��ة  ت��ط��وي��ر 
ال��ب��ي��ان��ات وال���س��ت��ث��م��ار الأم���ث���ل يف 
باملنظومة  املعنية  الب�سرية  امل���وارد 

القانونية والت�سريعية.
مذكرة  مبوجب   - اجلانبان  واتفق 
قنوات  ت��وط��ي��د  ع��ل��ى   - ال��ت��ف��اه��م 
تبادل املعرفة واخلربات ذات ال�سلة 
الرتكيز  م���ع  ال��ت�����س��ري��ع��ي  ب��ال��ع��م��ل 
ال�سياغة  واأ���س��ول  منهجيات  على 
القانونية  وال��رتج��م��ة  الت�سريعية 
وت���ب���ن���ي الأن����ظ����م����ة الإل���ك���رتون���ي���ة 

املتطورة يف اإعداد الت�سريعات.
الطرفان  ي��ع��م��ل  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
من  الت�سريعي  ال��وع��ي  تعزيز  على 
تر�سخ  التي  املنهجيات  تبني  خلل 
والرقابة  للت�سريعات  املوحد  الفهم 
الت�سريعية  واملختربات  الت�سريعية 
ل�سمان  م��ت��ي��ن��ة  رك���ائ���ز  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
الت�سريعات  ب��ني  ال��ت��واف��ق  حت��ق��ي��ق 
ودبي  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارت���ي  يف  املحلية 
اخت�سا�س  ����س���م���ن  وامل���ن�������س���وي���ة 

اأبوظبي للزراعة وال�سلمة  “هيئة 
يحقق  ن���ح���و  وع����ل����ى  الغذائية” 
ال��ت�����س��ري��ع��ات املحلية  ب��ني  ال��ت��ك��ام��ل 

والت�سريعات الحتادية.
ال�������س���وي���دي حر�س  واأك�������د حم���م���د 
ال���ط���رف���ني ع���ل���ى ت���ع���زي���ز اأوا�����س����ر 
ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق يف جم���الت 
والرقابة  وال���رتج���م���ة  ال�����س��ي��اغ��ة 
ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة وال����ت����ي مت���ث���ل حجر 
الأ�سا�س لتطوير وتوفري ت�سريعات 
من  وم��ت��وازن��ة  م�ستدامة  حكومية 
التنموية  الحتياجات  تلبية  �ساأنها 
احلالية والنا�سئة والرتقاء بكفاءة 
العمل احلكومي مبا يحقق ال�سعادة 
للمجتمع  وال����رف����اه����ي����ة  ل���ل���ن���ا����س 
الأم����ان����ة  ال�����ت�����زام  اإىل  م�������س���ريا   ..
املثمرة  ال��ع��لق��ات  بتمتني  ال��ع��ام��ة 
املحلية  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات  م����ع 
والحت������ادي������ة يف دول������ة الإم���������ارات 
للزراعة  اأب��وظ��ب��ي  “هيئة  وم��ن��ه��ا 
وال�سلمة الغذائية” مبا ي�سب يف 

احلكومي  التكامل  م�سرية  خدمة 
باعتبارها مهمة وطنية ذات اأولوية 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  وف����ق  ق�����س��وى 
امل�ستقبل  و�سنع  ب��ن��اء  يف  الر�سيدة 

كحكومة واحدة وفريق واحد.
قدما  “نتطلع  ال�����س��وي��دي:  وق����ال 
املمار�سات  اأف�سل  وت��ب��ادل  نقل  اإىل 
“هيئة  م���ع  وال���ن���اج���ح���ة  امل��ت��م��ي��زة 
وال�سلمة  ل����ل����زراع����ة  اأب����وظ����ب����ي 
اأعيننا  ن�سب  وا�سعني  الغذائية” 
الت�سريعية  والثقافة  املعرفة  اإغناء 
العن�سر  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  وت���ع���زي���ز 
الب�سري باعتباره الركيزة الأ�سا�سية 
الت�سريعية  ب��امل��ن��ظ��وم��ة  ل��ل��ن��ه��و���س 
ي�����س��م��ن توفري  وال���ق���ان���ون���ي���ة مب����ا 
وحتاكي  الع�سر  ت��واك��ب  ت�سريعات 
وتفاوؤل  ب��ث��ق��ة  ون��ت��ط��ل��ع  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
ال�سرتاتيجي  ال����ت����ع����اون  ح����ي����ال 
اجل���دي���د ال�����ذي ���س��ي��ث��م��ر ب���ل �سك 
على  ملمو�سة  اإي��ج��اب��ي��ة  نتائج  ع��ن 
والتكامل  ال��ت��واف��ق  ت��ع��زي��ز  �سعيد 

الت�سريعات املحلية والحتادية  بني 
املوؤهلة  ال��ك��وادر  توفري  ع��ن  ف�سل 
للتطبيق  ال�������س���ام���ن���ة  والأدوات 
يتواءم  مب��ا  ل��ه��ا  ال�سليم  ال��ق��ان��وين 

و”روؤية الإمارات 2021 ».
�سهيل  م������وزة  ق���ال���ت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن 
املهريي اإن الهيئة حتر�س بالتعاون 
للت�سريعات  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  م���ع 
ع��ل��ى ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة واخل�����ربات يف 
ال��ت�����س��ري��ع��ي وعلى  ال��ع��م��ل  جم����ال 
واأ�سول  وجه اخل�سو�س منهجيات 
�سياغة ن�سو�س الت�سريعات اآخذين 
بالعتبار امل�ستجدات املت�سارعة من 
املنظومة  لتعزيز  واحل��اج��ة  حولنا 
تواكب  عملية  ب��اآل��ي��ات  الت�سريعية 
ه�������ذه امل���������س����ت����ج����دات وا�����س����ت����خ����دام 
الإلكرتونية  وال���ربام���ج  الأن��ظ��م��ة 
املعتمدة يف جمال اإعداد الت�سريعات 
تقييم  منهجية  وتطبيق  وتطوير 
الأثر الت�سريعي مبا ي�سمن حتقيق 
ال��ت�����س��ري��ع��ات ل��ل��غ��اي��ات والأه������داف 

املرجوة منها .
واأكدت اأن املذكرة �ست�سهم يف تعزيز 
الطرفني من  املعريف لدى  اجلانب 
الربامج  وت��ن��ظ��ي��م  ت��ن��ف��ي��ذ  خ����لل 
التدريبية وتاأهيل املوظفني وتنظيم 
بالعمل  ال�����س��ل��ة  ذات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ك��ف��اءة وتطوير  ورف����ع  ال��ت�����س��ري��ع��ي 
م������ه������ارات امل����وظ����ف����ني م�����ن خ����لل 
التخ�س�سية  ب��ال��ربام��ج  اإحل��اق��ه��م 
الت�سريعات  ����س���ي���اغ���ة  جم�����ال  يف 

واملذكرات القانونية.
هيئة  اأن  اإىل  امل����ه����ريي  واأ������س�����ارت 
وال�سلمة  ل����ل����زراع����ة  اأب����وظ����ب����ي 
الغذائية �ستعمل بالتعاون والتن�سيق 

على  للت�سريعات  العليا  اللجنة  مع 
ال�سراكة  وحتقيق  التعاون  توطيد 
ال�سرتاتيجية املثمرة بينهما وو�سع 
والتن�سيق  ال��رئ��ي�����س��ة  ال��ع��م��ل  اأط����ر 
الت�سريعية  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 
واخلربات  املعارف  من  وال�ستفادة 
التخ�س�سية التي ميتلكها اجلانبان 
القانونية  ال�����ق�����درات  ت��ن��م��ي��ة  يف 
والفنية ملوظفيهما وتعزيز الثقافة 
ت�سريعات  وت��ط��ب��ي��ق  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
دعم  اإىل جانب  حكومية م�ستدامة 
�سحيح  ب�سكل  الت�سريعات  تطبيق 

وبناء بيئة موؤ�س�سية متميزة.
وت�ستحوذ برامج التدريب على حيز 

الثنائي  التعاون  كبري من جمالت 
اإط�������ار ح���ر����س اجل���ان���ب���ني على  يف 
ال���ق���درات والرت���ق���اء بقدرات  ب��ن��اء 
املوظفني يف جمال �سياغة املذكرات 
يتواءم  مبا  والت�سريعات  القانونية 

ومتطلبات التنمية ال�ساملة.
واأكد اجلانبان التزامهما بالرتكيز 
على تطوير وتطبيق منهجية تقييم 
دفع  ي�سمن  مب��ا  الت�سريعي  الأث���ر 
الت�سريعية  العملية  تطوير  عجلة 
حديثة  ت�سريعية  منظومة  وب��ن��اء 
التطلعات  م���ع  ت���ت���واءم  وم���ت���وازن���ة 
امل�ستقبلية  واخل���ط���ط  ال��ط��م��وح��ة 

لكليهما.

•• دبي-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
رئي�س  دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد 
جمل�س اأمناء موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل 
كللت  التي  املهمة  النجاحات  اأح��د  اأن 
م�سرية التنمية الإماراتية هو تخريج 
ال�سغوف  املثقف  ال�سباب  م��ن  اأج��ي��ال 
ورعاية  دعم  بف�سل  واملعرفة،  بالعلم 
وت�سجيع القيادة الر�سيدة التي و�سعت 
الإن�سان يف مقدمة  بناء  ال�ستثمار يف 
كافة  ل���ذل���ك  و����س���خ���رت  الأول������وي������ات 
بقدرات  ل��ل��و���س��ول  �سعيا  الإم��ك��ان��ات، 
م�ستويات  اأوج  اإىل  الإماراتي  املواطن 
كفاءة الأداء واإبداع الفكر وات�ساع الأفق 
مبا يعينه على ابتكار حلول ومبادرات 
متطلبات  تلبية  يف  ت�سهم  وم�����س��اري��ع 
ال��ت��ن��م��ي��ة، ول��ت��ح��ج��ز دول����ة الإم������ارات 

بعقول و�سواعد اأبنائها وبناتها موقعا 
امل�سوؤولة  ال���دول  م�ساف  يف  متقدما 
عن �سناعة م�ستقبل العامل. جاء ذلك 
دولة  فريق  �سموه  ا�ستقبال  مبنا�سبة 
العامل  بطولة  يف  امل�����س��ارك  الإم�����ارات 
ال�سطناعي  وال����ذك����اء  ل���ل���روب���وت���ات 
يف  تنظمها  جلوبال” والتي  “فر�ست 
الأمريكتني  خ��ارج  الأوىل  للمرة  دب��ي 
للم�ستقبل” مب�ساركة  دبي  “موؤ�س�سة 
وطلب  الهواة  من  متناف�س   1500
 191 ال��ع��امل ميثلون  امل��دار���س ح��ول 
دول��ة يف احل��دث الأك���رب م��ن نوعه يف 
باهتمام  يحظى  وال����ذي  امل��ج��ال  ه���ذا 
دورته  وتتمحور  امل�ستوى  رفيع  دويل 
احلالية على حتدي بيئي بالغ الأهمية 
اإ�سراك  بهدف  املحيطات”  “حماية 
لإيجاد  التفكري  يف  ال�����س��اع��د  اجل��ي��ل 
على  احلفاظ  �ساأنها  من  ذكية  حلول 

الروبوتات  تقنيات  بتوظيف  البيئة 
�سموه:  وق��ال  ال�سطناعي.  وال��ذك��اء 
الرثوة  هي  دولتنا  يف  النابهة  العقول 
احل��ق��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي ن�����س��ع��د ب��ت��م��ي��زه��ا يف 
الدولية،  وامل���ن���ا����س���ب���ات  امل���ح���اف���ل  ك���ل 
ون��ف��اخ��ر ب��ه��ا ال��ع��امل مب��ا حتققه من 
ن��وع��ي��ة يف جم���الت حيوية  اإجن�����ازات 
ع���دي���دة .. وق����د اح��ت��ف��ل��ن��ا م��ن��ذ اأي����ام 
واأول  اإم��ارات��ي  رائ��د ف�ساء  اأول  بعودة 
الدولية  الف�ساء  حمطة  ي��زور  عربي 
“طموح  ت��اري��خ��ي��ة حملت  رح��ل��ة  ب��ع��د 
زايد” اإىل الف�ساء... هزاع املن�سوري 
يتم  الذين  الإماراتيني  لآلف  منوذج 
ت�سكيل  يف  بقوة  للم�ساركة  اإع��داده��م 
وري���ادة  الإن�����س��ان��ي��ة  م�ستقبل  م��لم��ح 
واملعرفة  ب��ال��ع��ل��م  ال���ف���ر����س  ���س��ن��اع��ة 
والن�����ف�����ت�����اح ع���ل���ى ث����ق����اف����ات ال���ع���امل 
وجتاربه الناجحة لتكون دولتنا دائما 

يف مقدمة الناجحني.
واأعرب �سمو ويل عهد دبي عن اإعجابه 
م��ن متيز  الفريق  اأع�����س��اء  مب��ا حققه 
لتمثيل  اختيارهم  اإىل  و�سول  علمي 
دولة الإم��ارات يف هذا احلدث العاملي 
ال����ذي ي�����س��م م�����س��ارك��ات م��ن خمتلف 
اأن���ح���اء ال��ع��امل ..م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة دور 
الطلبة  حتفيز  يف  وامل��در���س��ة  الأ���س��رة 
امل����راح����ل  وال����ط����ال����ب����ات يف خم���ت���ل���ف 
والتعلم  الفكر  اإعمال  على  التعليمية 
يكون  األ  احل���ي���اة  يف  ال��ت��م��ي��ز  ب��ه��دف 
على  احل�����س��ول  ه��دف��ه  ف��ق��ط  التعليم 
من  ذل��ك  يوجبه  مب��ا  علمية،  ���س��ه��ادة 
الأم����ور  اأول���ي���اء  ب���ني  م�ستمر  ت��ف��اع��ل 
التعليمية  العملية  ع��ل��ى  وال��ق��ائ��م��ني 
امل��دار���س بهدف تكامل  وال��رتب��وي��ة يف 
يكفل تخريج  ن�سق عام  الأدوار �سمن 
اأجيال حمبة للعلم و�سغوفة باملعرفة. 

اأع�����س��اء الفريق  وت��ع��رف ���س��م��وه م��ن 
به  وامل�ساركني  امل�سروع  تفا�سيل  على 
والذكاء  للروبوتات  العامل  بطولة  يف 
ال�سطناعي والأ�سباب التي �سجعتهم 
امل��ج��ال وال�سبل  ب��ه��ذا  ع��ل��ى اله��ت��م��ام 
التي  املعلومات  �سلكوها ل�ستقاء  التي 
تعينهم على النجاح فيه ..موؤكدا اأنهم 
بالعلوم  و�سغفهم  الدرا�سي  بتميزهم 
والنموذج  ال��ق��دوة  يقدمون  امل��ت��ط��ورة 
للأجيال اجلديدة لي�س فقط يف دولة 
املنطقة  الإم��ارات ولكن على م�ستوى 
ب�����س��ورة ع��ام��ة ن��ظ��را لأه��م��ي��ة املجال 
الذي اختاروا اأن يربعوا فيه كونه من 

اأكرث املجالت ارتباطا بامل�ستقبل.
التوفيق  ك��ل  ل��ل��ف��ري��ق  ���س��م��وه  ومت��ن��ى 
مناف�سات  �سمن  ال��ك��ب��رية  مهمته  يف 
�ستنطلق  ال���ت���ي  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ب���ط���ول���ة 
اأعمالها يف دبي يوم الرابع والع�سرين 

من �سهر اأكتوبر اجلاري وت�ستمر حتى 
 .. ذاته  ال�سهر  ال�سابع والع�سرين من 
واأعرب �سموه لهم عن خال�س اأمنياته 
مبزيد من التميز والنجاح يف درا�ستهم 
العلمية  امل���رات���ب  اأرف�����ع  اإىل  و����س���ول 
ل�سغل املواقع املوؤثرة التي �سي�ساركون 
من خللها يف �سنع امل�ستقبل. واأعرب 
وامل�سرفون  الإماراتي  الفريق  اأع�ساء 
“فر�ست  بطولة  يف  م�ساركتهم  على 
التعليمية  الأطقم  وكذلك  جلوبال” 
القائمة على م�سريتهم الدرا�سية عن 

بالغ ال�سكر والعرفان ل�سمو ويل عهد 
الفريق  ا�ستقبال  على  حلر�سه  دب��ي 
اأب���داه �سموه من ت�سجيع ك��ان له  وم��ا 
العلماء  ه���وؤلء  نفو�س  الأث���ر يف  ب��ال��غ 
الهتمام  اأن  م��وؤك��دي��ن   .. ال��ن��ا���س��ئ��ني 
ال���ذي يحظى ب��ه ال��ع��ل��م وال��ت��ع��ل��ي��م يف 
دب��ي ودول���ة الإم����ارات عموما يربهن 
على اأن �سناعة امل�ستقبل تبداأ من هذه 
التي حتر�س قيادتها  الطيبة  الأر�س 
الر�سيدة على منح كافة اأ�سكال الدعم 
والت�سجيع والتحفيز لكل من يجتهد 

يف التح�سيل املعريف والتميز يف دروب 
ال��ع��ل��م ع��ل��ى ت��ن��وع��ه��ا. وي�����س��م الفريق 
املدار�س  طلبة  م��ن  �سبعة  الإم���ارات���ي 
فتاتني  ي�سملون  ال��دول��ة  يف  الثانوية 
للتعليم  ال��ف��ج��رية  دب���ا  م��در���س��ة  م���ن 
الثانوي وهما �سوق �سعيد الظنحاين، 
وخم�سة  ال�����س��ري��دي،  ع��ل��ي  و���س��ي��خ��ة 
ف��ت��ي��ان م��ن م��در���س��ة را���س��د ب��ن �سعيد 
حمد  وه��م:  حتا،  يف  الثانوي  للتعليم 
�سعيد، وعبداهلل جودت وعبدالرحمن 
عبداهلل، وغازي �سامل، وحممد يا�سر.

•• ال�شارقة-وام:

بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد 
رئي�س جامعة ال�سارقة .. نظمت موؤ�س�سة ال�سارقة الدولية 
ال�سارقة  جامعة  يف  وامل�سلمني  العرب  عند  العلوم  لتاريخ 
الفن  تقاليد   “ ب��ع��ن��وان  ال��ث��ال��ث  ال���دويل  العلمي  امللتقى 

والعمارة يف احل�سارة الإ�سلمية«.
ح�����س��ر امل��ل��ت��ق��ى ال��دك��ت��ور ح��م��ي��د جم���ول ال��ن��ع��ي��م��ي مدير 
باأعمال  القائم  اإدري�س  م�سعود  والدكتور  ال�سارقة  جامعة 
الأق�سام  الكليات وروؤ�ساء  املوؤ�س�سة وعدد من عمداء  مدير 
العليا واملهتمني بتخ�س�سات  الدرا�سات  والباحثني وطلبة 

العمارة والديكور والفنون اجلميلة والت�سميم.
امل��ع��م��اري يف  ال��ف��ن  اإل��ق��اء ال�����س��وء على  ي��ه��دف امللتقى اإىل 
متت  وكيف  املختلفة  الع�سور  عرب  الإ�سلمية  احل�سارة 
املحافظة عليه حتى وقتنا احلا�سر وذلك من خلل عدد 

من الأوراق البحثية يف جل�سات امللتقى.
واأث��ن��ى م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ال����دور امل��ه��م ال���ذي ت��ق��وم به 
وامل�سلمني يف  العرب  العلوم عند  لتاريخ  ال�سارقة  موؤ�س�سة 
خمتلف  على  والإ�سلمي  العربي  ال��رتاث  وحفظ  خدمة 
ال��ع��دي��د من  ال��ت��ي م��رت عليه وذل���ك م��ن خ��لل  الع�سور 
مب�ساركة  ع���ام  ك���ل  تنظمها  ال��ت��ي  وامل����وؤمت����رات  ال���ن���دوات 
جم��م��وع��ات م���ن اخل�����رباء وال��ب��اح��ث��ني م���ن خم��ت��ل��ف دول 
بهذا  لتقوم  �سنوات  خم�س  منذ  تاأ�سي�سها  مت  حيث  العامل 
الدور احليوي كما اأنها متثل اأحد املعاهد واملراكز املتميزة 
ب�سكل متناغم ومتوازي مع غريها من  وتعمل  باجلامعة 
اأ�سبحت جامعة  باجلامعة حيث  البحثية  واملراكز  املعاهد 
ال�سارقة الآن جامعة بحثية تعتمد على التقنيات احلديثة 
لل�سنوات  و�سعها  مت  التي  ال�سرتاتيجية  خلطتها  طبقاً 
العام وهو  لهذا  امللتقى  اإن مو�سوع  وقال  املقبلة.  اخلم�س 
الإ�سلمية” يجعلنا  املعماري يف احل�سارة  الفن  “ درا�سة 

تلك  ال�سارقة  جلامعة  املتميز  املعماري  الطراز  اإىل  ننظر 
اجلامعة التي اأ�س�سها �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة رئي�س 
الإ�سلمية وهو  املعماري للح�سارة  الطراز  اجلامعة على 
الطراز املميز لكل املباين يف املدينة اجلامعية يف ال�سارقة 
م�ستوى  على  اجلامعية  امل��دن  اأجمل  من  ُتعد  والتي  ككل 
وا�ستدامتها  املعماري  وط��رازه��ا  طابعها  حيث  من  العامل 
.. موؤكدا �سرورة الهتمام با�ستخدام التقنيات احلديثة يف 

درا�سة وفهم الفنون املعمارية القدمية.
وت���ن���اول امل��ل��ت��ق��ى م��ن خ���لل ث���لث ج��ل�����س��ات ع��م��ل علمية 
الأوىل  العلمية  العمل  جل�سة  ففي  املحاور  من  جمموعة 
والتي قدمتها الدكتورة دوري�س اأبو �سيف الأ�ستاذ الفخري 
للرتاث  املماليك  رع��اي��ة  مو�سوع  تناولت  لندن  بجامعة 
املماليك يف م�سر  ف��رتة حكم  على  رك��زت  امل��ع��م��اري حيث 
و�سوريا وكيف حافظ احلكام على الرتاث املعماري القدمي 
م��ن خ��لل اجت��اه��ني رئي�سيني اأول��ه��م��ا ه��و احل��ف��اظ على 
الرتاث املقد�س ومنها امل�ساجد الرتاثية واملدار�س وغريها 
اإن�ساء مباين جديدة متطورة ومتميزة يف تراثها  وكذلك 

املعماري عن الفرتة ال�سابقة.
كلية  عميد  احل�سني  مهدي  ن��ادي��ة  ال��دك��ت��ورة  قدمت  كما 
ورقة  ال�����س��ارق��ة،  جلمعة  يف  والت�سميم  اجلميلة  ال��ف��ن��ون 
ال��ع��رب��ي يف بناء  ب��ع��ن��وان م��لح��ظ��ات ح���ول اخل���ط  بحثية 
واأمن��اط اخلطو  اأ�سكال  الأندل�س عر�ست من خللها كل 
ط العربية القدمية وبداياتها واأ�سكالها الفنية والزخرفية 
وكيف اعتمدت عليها ت�سميمات املباين املعمارية القدمية 
هذه  وتنوع  والأندل�س  وم�سر  وال��ع��راق  �سوريا  من  كل  يف 
امل�����س��ت��خ��دم فيه  ال��وظ��ي��ف��ة وامل���ك���ان  ال���س��ت��خ��دام��ات ح�سب 

وكذلك املواد امل�ستخدمة يف البناء.
وتناولت الدكتورة ريحان �سربي الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم 
الهند�سة املعمارية بجامعة ال�سارقة يف درا�سة مقارنة الدور 
الوقف العثماين يف احلفظ املعماري يف كل من تركيا م�سر 

و�سوريا وعر�ست ملجموعة من النماذج لهذه الأوقاف.

•• دبي-وام:

ال�سيخ مكتوم بن حممد  �سمو  تراأ�س 
حاكم  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
املجل�س  لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  دب���ي 
اجتماع  ام�������س،  ���س��ب��اح  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 
ال�سرتاتيجية  ال���������س����وؤون  جم��ل�����س 
لإم���ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س  ال��ت��اب��ع 
املجل�س  م��ق��ر  ع��ق��د يف  وال�����ذي  دب����ي، 
الإم���ارات، وذل��ك ملناق�سة عدد  باأبراج 
م��ن امل��وا���س��ي��ع امل���درج���ة ع��ل��ى جدول 

الأعمال.
وخلل الجتماع، قدمت هيئة ال�سحة 
يف دبي ا�سرتاتيجية التعليم الطبي يف 
الإمارة والربامج املقرتحة لتطويره 
م��ن ناحية احل��وك��م��ة وال��ت��ك��ام��ل بني 
بالإ�سافة  ال�سحية  واملن�ساآت  الكليات 
التخ�س�سية  ال����ربام����ج  ج�����ودة  اإىل 

لأطباء الإقامة والأبحاث الطبية.
الرئي�سية  الأه���داف  املجل�س  وناق�س 
الطبي  ال���ت���ع���ل���ي���م  ل����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
والتي   ،2030  -  2020 والأبحاث 
ت��ت�����س��م��ن حت�����س��ني م�����س��ت��وى ج����ودة 
���س��ف��اء و�سلمة  وم���ع���دلت  ال��رع��اي��ة 
امل����ر�����س����ى، وت����ع����زي����ز ال�����رتاب�����ط بني 
امل�ست�سفيات والكليات الطبية لتح�سني 
ال�سياحة  ودع������م  ال���ت���ع���ل���ي���م،  ج������ودة 
ال�سحية والتعليمية، وتر�سيخ مكانة 
الطبي  للتعليم  رائ����دة  ك��وج��ه��ة  دب���ي 

ال�ستدامة  وحت���ق���ي���ق  والأب������ح������اث، 
وتعزيز  ال�سحية،  الرعاية  ملنظومة 

ثقافة البتكار والبحث الطبي.
وت��ن��ط��وي ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى عدد 
من الربامج مثل بناء وتاأ�سي�س نظام 
والأبحاث،  الطبي  التعليم  حوكمة 
وبناء القدرات التخ�س�سية، وتاأ�سي�س 
ب���ني اخلدمات  م��رتاب��ط��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
ال���ع���لج���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م الأك�����ادمي�����ي 
والأب���ح���اث ال��ط��ب��ي��ة، وت��ع��زي��ز برامج 
الإق���ام���ة ل���لأط���ب���اء، وت��ط��وي��ر منهج 

ت��ع��ل��ي��م��ي ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى الب���ت���ك���ار يف 
الأبحاث  اأول���وي���ات  وو���س��ع  التعليم، 
البيانات  ق���واع���د  واإن�������س���اء  ال��ط��ب��ي��ة 
واإن�������س���اء مركز  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  وال��ب��ن��ي��ة 
اإىل  بالإ�سافة  الإكلينيكي،  للبتكار 
ا�ستقطاب امل�ساهمات املجتمعية لدعم 
وتعزيز  الطبية  والأب���ح���اث  الب��ت��ك��ار 

ال�ستثمار للم�ستقبل.
ل�سرطة  العامة  القيادة  وا�ستعر�ست 
بلغات  ت�����س��وي��ة  يف  ج���ه���وده���ا  دب�����ي 
النزاع للأعوام  اأطراف  ال�سيكات بني 

2014 - 2018 مت�سمنة الوفورات 
الأمنية  ل��لأج��ه��زة  امل��ح��ق��ق��ة  امل��ال��ي��ة 
اإجمايل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  والق�سائية 
ال��ت�����س��وي��ات وال���ت���ي جت�����اوزت ال����� 13 
مليار درهم خلل ذات الفرتة، حيث 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ج��ه��ود  املجل�س  ثمن 
�سلب  يف  ت�سب  وال��ت��ي  دب��ي  ل�سرطة 
ال��رام��ي��ة يف احلفاظ  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة 
على العملية التنموية وتعزيز مفهوم 
الأم���ن والأم����ان ل��دى �سكان الإم���ارة 

من خمتلف اجلوانب.

ياأتي هذا الجتماع يف اإطار دور جمل�س 
ال�سوؤون ال�سرتاتيجية يف دعم جهود 
اقرتاح  خلل  من  التنفيذي  املجل�س 
اخلطط وال�سرتاتيجيات التي ت�سهم 
القيادة  روؤي�����ة  وجت�����س��ي��د  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
كافة  يف  التميز  حتقيق  اإىل  الرامية 
القطاعات، وابتكار احللول واملبادرات 
حتقيق  �سبيل  يف  اخل��دم��ات،  لتطوير 
الإمارة  مكانة  تر�سخ  التي  الأه���داف 
ال����ري����ادي����ة، وحت��ق��ي��ق ����س���ع���ادة ورف����اه 

املجتمع.

•• دبي - وام: 

نظمت موؤ�س�سة ال�سرق الأو�سط للتهاب املفا�سل MEAF عددا من الفعاليات 
التوعوية مبنا�سبة الحتفال باليوم العاملي للتهاب املفا�سل الذي ي�سادف 12 
من اأكتوبر من كل عام وذلك بهدف م�ساعدة مر�سى التهاب املفا�سل ومقدمي 
الرعاية لهم على التعاي�س مع مر�س التهاب املفا�سل املزمن وال�ستمرار يف اأداء 
مهامهم اليومية با�ستقللية وعلى اأح�سن وجه. ح�سر الفعالية - التي اأقيمت 
يف فندق “�سانغريل دبي “- عدد كبري من املر�سى ومقدمي الرعاية من جميع 

مر�س  ح��ول  مفيدة  طبية  ون�سائح  عملية  ن�سائح  تلقوا  حيث  ال��دول��ة  اأن��ح��اء 
التهاب املفا�سل و�سبل التعاي�س والعديد من الأن�سطة مبا يف ذلك جل�سات العلج 
هيمريا  الدكتورة  ذك��رت  املنا�سبة  وبهذه  وغريها.  ال�سحي  والطعام  الوظيفي 
باد�سا موؤ�س�سة وع�سوة موؤ�س�سة ال�سرق الأو�سط للتهاب املفا�سل اأن الهدف من 
هذه الفعالية ال�سنوية تثقيف وحتفيز مر�سى التهاب املفا�سل وتقدمي الدعم 
لهم ولأ�سرهم ..لفتة اإىل اأنه من خلل التغذية ال�سحية وتلقي العلج واإجراء 
التغيريات املنا�سبة على اأمناط حياة املر�سى ن�سعى اإىل متكني املر�سى من اأخذ 

زمام الأمور وال�سيطرة على حياتهم.

فعاليات توعوية يف اليوم العاملي 
للتهاب املفا�صل

هناأهم على متيزهم العلمي ومتنى لهم الفوز 

حمدان بن حممد ي�صتقبل فريق الإمارات امل�صارك يف بطولة العامل للروبوتات والذكاء ال�صطناعي فري�صت غلوبال 
ويل عهد دبي: العقول النابهة ثروة الإمارات التي نفاخر بها العامل ونعد اأ�سحابها لريادة م�ستقبله 

ناق�ش ا�سرتاتيجية التعليم الطبي والأبحاث 2020 - 2030جامعة ال�صارقة تعقد امللتقى العلمي الدويل الثالث

مكتوم بن حممد يرتاأ�س اجتماع جمل�س ال�صوؤون ال�صرتاتيجية

•• دبي يف 41 اأكتوبر:

وام بلغ عدد العمليات اجلراحية مب�ست�سفيات هيئة ال�سحة بدبي خلل 
العام املا�سي 31 األفا و924 عملية جراحية منها 17 األفا 917 عملية 
20.5 باملائة عن  األفا و7 عمليات �سغرى وبزيادة قدرها  كربى و14 
 26 بلغت  والتي   2017 عام  اإجراوؤها  التي مت  العمليات  اإجمايل عدد 
األفا و490 عملية جراحية. وك�سف تقرير لهيئة ال�سحة بدبي اأن عدد 
العمليات التي اأجراها م�ست�سفى را�سد خلل العام املا�سي من املجموع 
الكلي لهذه العمليات بلغ 14 األفا و387 عملية منها 6 اآلف و849 
عملية كربى و7 اآلف و538 عملية �سغرى بينما اأجرى م�ست�سفى دبي 
خلل العام املا�سي 10 اآلف و647 عملية منها 6 اآلف و548 عملية 

كربى و4 اآلف و99 عملية �سغرى.
كما بلغ عدد العمليات التي اأجراها م�ست�سفى لطيفة للن�ساء والأطفال 
و858 عملية منها 3 اآلف و925 عملية كربى واألف و933  اآلف   5
عملية �سغرى بينما اأجرى م�ست�سفى حتا خلل العام املا�سي األف و32 

عملية منها 595 عملية كربى و437 عملية �سغرى.
واأظهر التقرير اأن عمليات الك�سور وجراحة العظام مب�ست�سفيات الهيئة 
اإج��راوؤه��ا خلل  التي مت  العمليات  الأوىل من جمموع  املرتبة  ت�سدرت 
العام املا�سي وبن�سبة بلغت 18،7 باملائة تلتها اأمرا�س الن�ساء والولدة 
باملائة   127 بن�سبة  اله�سمي  اجلهاز  اأمرا�س  ثم  باملائة   14،4 بن�سبة 
 8.1 بن�سبة  القلب  وج��راح��ات  باملائة   125 بن�سبة  العامة  واجل��راح��ة 

باملائة.

م�صت�صفيات �صحة دبي جتري 32 األف عملية خلل 2018

تفاهم بني العليا للت�صريعات يف دبي واأبوظبي 
للزراعة لتعزيز التعاون
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  قال 
اآل نهيان وزير الت�سامح اإن املهرجان 
الوطني للت�سامح والأخوة الإن�سانية 
 8 يف  الت�سامح  وزارة  تنظمه  ال���ذي 
 16 اإىل  وي�����س��ت��م��ر  امل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب 
اأم  ن��ف�����س��ه يف ح���دي���ق���ة  ال�����س��ه��ر  م����ن 
الثانية  دورت����ه  يف  ينطلق  الإم�����ارات 
ليحتفي  زاي��د  نهج  على  �سعار  حت��ت 
املغفور  اأر�ساه  الذي  الت�سامح  برتاث 
ل��ه ال��وال��د امل��وؤ���س�����س ال�سيخ زاي���د بن 

�سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«.
ج���اء ذل���ك خ���لل امل��وؤمت��ر ال�سحفي 
الذي عقد ام�س مبقر وزارة الت�سامح 
ل���لإع���لن ع��ن تفا�سيل  ب��اأب��و ظ��ب��ي 
الدورة الثانية من املهرجان الوطني 
و�سرح  الإن�سانية  والإخ���وة  للت�سامح 
امل�ساركة  واجلهات  وبراجمه  اأهدافه 
ال�سابري  عفراء  �سعادة  بح�سور  به 
الت�سامح،  وزي��ر  مبكتب  العام  املدير 
من  وع���دد  الت�سامح  وزارة  وق��ي��ادات 
العربية  الإع�������لم  و����س���ائ���ل  مم��ث��ل��ي 

والعاملية.
امل��ه��رج��ان يف هذا  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
150 فعالية  اأك��رث م��ن  ال��ع��ام ي�سم 
وم����ب����ادرة ب���ال���ت���ع���اون م���ع اأك�����رث من 
100 وزارة وهيئة اإحتادية وحملية 
الأن�سطة  وي�����س��ت�����س��ي��ف  وخ���ا����س���ة 
لأكرث  بالت�سامح  املتعلقة  وال��ربام��ج 
من 25 �سفارة بالدولة عرب عرو�س 
من  فنية  وع��رو���س  وتراثية  ثقافية 
خلل اأجنحتها باملهرجان يف حديقة 

اأم الإمارات باأبو ظبي.
م�سروع  اإط���لق  اإىل  معاليه  واأ���س��ار 
اأهم  اأح����د  ل��ي��ك��ون  اإب�����داع  ال�1000 
على  تركز  التي  البتكارية  امل��ب��ادرات 
اإث�����راء امل��ح��ت��وى امل��ع��ريف يف جمالت 

من  التي  الب�سرية  والفنون  الكتابة 
لدى  الت�سامح  ون�سر  تعزيز  �ساأنها 
خمتلف الفئات حتى ي�سل اإىل العامل 
اجمع اإ�سافة اإىل الدور الفاعل لوزارة 
العاملية  ال��ق��م��ة  تنظيم  يف  الت�سامح 

للت�سامح التي ت�ست�سيفها دبي.
الوطني  امل����ه����رج����ان  اأن  واأو�������س������ح 
للت�سامح والأخوة الإن�سانية �سينطلق 
ال�سعوب  م�سرية   “ ك��ربى  مب�سرية 
معايل  ويت�سدرها  ظبي  اأب���و  يف   “
بالدولة  امل�����س��وؤول��ني  وك��ب��ار  ال�����وزراء 
واأ�ساتذة  ال��ك��ت��اب  وك��ب��ار  وامل��ف��ك��ري��ن 
اجل��ام��ع��ات ب��الإ���س��اف��ة اإىل اأك���رث من 
الدول  من  الدولة  لدى  �سفريا   50
ال�����س��ق��ي��ق��ة وال�����س��دي��ق��ة داع���ي���ا كافة 
املقيمة  واجل��ال��ي��ات  ال��دول��ة  موطني 
بامل�سرية.  ل��ل��م�����س��ارك��ة  اأر���س��ه��ا  ع��ل��ى 
وقال معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
الإن�سانية”  “الأخوة  اإ����س���اف���ة  اإن 
اإىل  ي����ه����دف  امل����ه����رج����ان  ا�����س����م  اإىل 
الأخوة  وثيقة  على  ال�سوء  ت�سليط 
العاملي  ال�سلم  اأج��ل  م��ن  الإن�سانية 
كل  وقعها  ال��ت��ي  امل�����س��رتك،  والعي�س 

م���ن ق��دا���س��ة ال��ب��اب��ا ف��رن�����س��ي�����س بابا 
الكني�سة الكاثوليكية وف�سيلة الإمام 
�سيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور  الأك��رب 
خلل  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�سريف  الأزه����ر 
كرمية  برعاية  املا�سي  فرباير  �سهر 
م��ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
امل�سلحة  نائب القائد الأعلى للقوات 
وذلك من اأجل �سرح اأهدافها وبنودها 
وثوابتها من خلل اأن�سطة وفعاليات 
الت�سامح  ثقافة  يعزز  مب��ا  املهرجان 

لدى اجلميع.
اأن  اأج������ل  م����ن  ال���ع���م���ل  اأن  واأ������س�����اف 
والت�سامح  وال�����س��لم  ال��ت��ن��اغ��م  ي��ع��م 
هدف  والعاملية  املحلية  جمتمعاتنا 
وتلتزم  عينيها  ن�سب  ال��وزارة  ت�سعه 
قيادتنا  ب���ت���وج���ي���ه���ات  ت���ن���ف���ي���ذه  يف 
الر�سيدة يف هذا الجتاه ..م�سريا اإىل 
مقولة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان : “اإن الكون يت�سع 
م�����س��در للرثاء،  وال��ت��ن��وع  ل��ل��ج��م��ي��ع، 
القتتال،  اأو  ل��ل�����س��راع،  �سبباً  ولي�س 
نكمل  لكي  متنوعني  اهلل  خلقنا  لقد 

ونتعاون  ون��ت��ع��ارف،  ب��ع�����س��اً،  بع�سنا 
اأج����ل اخل���ري وال�����س��لم والنماء  م��ن 
لنا جميعاً” وهذه هي الر�سالة التي 
توجهها  اأن  الإم��������ارات  دول����ة  ت��ري��د 
راية  اإعلئها  خ��لل  من  العامل  اإىل 
اأجل  م��ن  امل�ستمر  وعملها  الت�سامح 
واخلطط  وامل��ب��ادرات  اجلهود  تن�سيق 
ال���ت���ي ت���ك���ر����س ال��ت�����س��ام��ح ب�����دل من 
الكراهية والتعاي�س بدل من ال�سراع 
والو�سطية بدًل من التع�سب والغلو 
والنفتاح بدًل من النغلق واحلوار 
ر�سالة  وه�����ذه  اخل������لف،  م���ن  ب�����دًل 
احلكماء واملخل�سني، واملهمة النبيلة 
امل�سرتك  ب��امل�����س��ري  امل���وؤم���ن���ني  ل��ك��ل 

للإن�سانية.
امل��ه��رج��ان يعد  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو����س���ح 
م���ن���ا����س���ب���ة وط���ن���ي���ة ت����اأت����ي اح���ت���ف���اًل 
وتعزيزاً  ل��ل��ت�����س��ام��ح  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
والأخ���وة  والتعاي�س  الت�سامح  لقيم 
للندماج  وت�����س��ج��ي��ع��اً  الإن�������س���ان���ي���ة 
ل��ت��ع��زي��ز احلركة  امل�����س��رتك  وال��ع��م��ل 
الثقافية يف دولة الإم��ارات مبا يعزز 
الت�سامح  وق���ي���م  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة 

ال�سيخ زايد وتنظمه  باإرث  واعتزازنا 
م��ع عدد  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ت�����س��ام��ح  وزارة 
كبري من اجلهات الحتادية واملحلية 
واخل���ا����س���ة ومب�������س���ارك���ة ف���اع���ل���ة مع 
اإم����ارات  ب��ك��اف��ة  التنفيذية  امل��ج��ال�����س 
ال����دول����ة وي�����س��م��ل ت�����س��ع��ة اأي�������ام من 
املجتمعية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����س��ط��ة 
وال���ف���ن���ي���ة وامل���ع���رف���ي���ة، ت���ه���دف اإىل 
والتعاي�س  الت�سامح  باأهمية  التوعية 
ال�سلمي وقبول الآخر، والحتفاء مبا 
وتعارٍف  �سلٍم  من  الدولة  به  تتمتع 
ووئام. ولفت اإىل اأن املهرجان يحر�س 
فئات  كافة  اإىل  اأن�سطته  تقدمي  على 
امل��ج��ت��م��ع ب���داي���ة ب���الأط���ف���ال وطلب 
وكبار  والأ���س��رة  وال�سباب   ، امل��دار���س 
ال��ه��م��م، وموظفي  ال�����س��ن واأ���س��ح��اب 
ف��ئ��ات املجتمع من  احل��ك��وم��ة وك��اف��ة 
امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني. واأك�����د وزير 
تعزيزا  ي��اأت��ي  املهرجان  اأن  الت�سامح 
واحرتام  والتعاي�س  الت�سامح  لقيم 
الآخر، اإ�سافة اإىل الحتفاء والعتزاز 
من  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س  ميثله  مبا 
فريد  وعاملي  ووطني  اإن�ساين  منوذج 
يف ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س والأخ������وة 
ميثل  املهرجان  اأن  كما   .. الإن�سانية 
ال�سامية  للمعاين  حقيقيا  جت�سيدا 
الأخ�����������وة  “وثيق�ة  مت��ث��ل��ه��ا  ال����ت����ي 
العاملي  ال�سلم  اأج��ل  من  الإن�س��انية 
�سدرت  ال��ت��ي  امل�سرتك”  وال��ع��ي�����س 
موؤخراً عن “ املوؤمتر العاملي للأخوة 

الإن�سانية “ يف اأبوظبي.
على  ي��ع��م��ل  امل��ه��رج��ان  اأن  اإىل  ون����وه 
الت�سامح  وزارة  ب��ر���س��ال��ة  ال��ت��وع��ي��ة 
وبدورها يف خدمة املجتمع والإن�سان، 
وت��رك��ي��ز ال�����س��وء ك��ذل��ك ع��ل��ى القيم 
عليها م�سرية  ت��ق��وم  ال��ت��ي  وامل���ب���ادئ، 
الإم����������ارات ال����ع����زي����زة، ومب�����ا حتظى 
ب���ه���ا الإم����������ارات م����ن جم��ت��م��ع اآم�����ن، 

وم��ت�����س��ام��ح، ي��ع��م��ل ف��ي��ه اجل��م��ي��ع، يف 
�سبيل حتقيق اخلري للجميع، دومنا 
الندماج  وي��ع��د  مت��ي��ي��ز،  اأو  ت��ف��رق��ة 
الهوية  ل��ت��ع��زي��ز  امل�����س��رتك  وال��ع��م��ل 
والتعاي�س  الت�سامح  وقيم  الوطنية 
ف��ب��ل��دن��ا الإم�������ارات ه���ي من����وذج رائد 
به  نعتز  اأن  ل��ن��ا  وال�����س��لم  للتعاي�س 
واأو�سح  ك��ل��ه.  ال��ع��امل  اأم���ام  ونفتخر 
تنطلق  املهرجان  اأن�سطة  اأن  معاليه 
على �ستة حماور هي برامج واأن�سطة 
خم�س�سة لطلبة املدار�س، يف الفرتة 
الإم����ارات،  اأم  حديقة  يف  ال�سباحية 
جماهريية،  وف���ع���ال���ي���ات  وب�����رام�����ج 
ولقاءات  وفنية  م�سرحية  وع��رو���س 
الت�سامح،  م�����س��رية  م��ن��ه��ا:  ف��ك��ري��ة 
ومعار�س  ا���س��ت��ع��را���س��ي��ة  واأم�����س��ي��ات 
عمل  وور����س  املجتمعية،  ل��ل��م��ب��ادرات 
تخ�س�سية  وم������وؤمت������رات  ون��������دوات 
بالت�سامح  املتعلقة  الق�سايا  تناق�س 
وك�����ل م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب�����ه، اإ�����س����اف����ة اإىل 
فئات  مبادرات م�سرتكة مع خمتلف 
حيث  وموؤ�س�سات  اأف��راد  من  املجتمع 
تكامل جهود كافة اجلهات الحتادية 
واملحلية والقطاع اخلا�س واجلاليات. 
وقال معاليه : نحمد اهلل كثرياً على 

عند  والتعاي�س  الت�سامح  �سفات  اأن 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال���وال���د ال�����س��ي��خ زاي���د بن 
�سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه” 
اأعمال  يف  و�سوح  وبكل  الآن  تتج�سد 
 .. املخل�سني  ال���دول���ة  ق���ادة  واأق�����وال 
بعظيم  اأتقدم  اأن  كثرياً  ي�سرفني  اإنه 
�ساحب  اإىل  الح��رتام  وفائق  ال�سكر 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�سيخ  ال�سمو  اهلل” و�ساحب  “رعاه 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
اأ�سحاب  اإخ���وان���ه���م  واإىل  امل�����س��ل��ح��ة، 
املجل�س  اأع�������س���اء  ال�����س��ي��وخ  ال�����س��م��و 
الأع���ل���ى ل���لإحت���اد ح��ك��ام الإم�������ارات، 
زايد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  واإىل 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �سوؤون الرئا�سة يف جتربة مميزة 
زايد.  نهج  الت�سامح على  قيم  تر�سي 
ينعقد  املهرجان  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
هذا العام وقد جتاوز برنامج فر�سان 
الت�سامح كافة التوقعات ف�ساركت به 

اإىل  وو���س��ل  موؤ�س�سة   60 م��ن  اأك���رث 
كافة اإمارات الدولة و�سارك به اأكرث 
�سفراء  جميعهم  �سخ�س   500 م��ن 
وبيئتهم  مب��وؤ���س�����س��ات��ه��م  ل��ل��ت�����س��ام��ح 
باهرا  جناحا  ميثل  ما  وه��و  املحلية، 
للربنامج الذي حتر�س الوزارة على 

ا�ستمراه وتطويره ب�سكل م�ستمر.
املهرجان  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����ار 
����س���ي���ح���ت���ف���ي ب����ال����ف����رق ال���ري���ا����س���ي���ة 
الكريكيت  ب��ط��ول��ت��ي  يف  امل�������س���ارك���ة 
تنظمها  وال��ت��ي  للت�سامح  وال��ك��اب��ادي 
اأكرث  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الت�سامح  وزارة 
 42 وب��رع��اي��ة  حملية  12جهة  م��ن 
لفئة  تخ�سي�سهما  ومت  خا�سة  جهة 
حيث  ال��دول��ة،  م�ستوى  على  العمال 
ي�سارك بها 40 فريقا ميثلون معظم 
ب��ال��دول��ة، وت�سم  ال��ع��م��ال��ي��ة  ال��ق��رى 
الفرق اأفرادا من 20 دولة يتعاونون 
راق  ري��ا���س��ي  تناف�س  يف  بينهم  فيما 
والأخوة  الت�سامح  �سور  اأبهى  ميثل 
التناغم  خ������لل  م����ن  الإن�������س���ان���ي���ة 
بينهم  فيما  وال��ت��ع��اط��ف  وال��ت��ع��اي�����س 
وكلها من حمددات الت�سامح .. لفتا 
�سيتم  الفائزة  الفرق  تكرمي  اأن  اإىل 

مع اختتام فعاليات املهرجان.

•• دبي-الفجر: 

حت���ت رع���اي���ة ���س��ع��ادة ال���ل���واء عبداهلل 
ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري،  خليفة 
دبي – رئي�س فريق الأزمات والكوارث 
يف دب���ي، ���س��ارك��ت اإم����ارة دب���ي املجتمع 
الدويل والأمم املتحدة عرب اإطلقها 
العامل  م�ستوى  ع��ل��ى  احتفالية  اأول 
“اليوم  مب��ن��ا���س��ب��ة  امل��ج��ت��م��ع  ُت�������س���ارك 
 “ الكوارث  العاملي للحد من خماطر 
والذي ي�سادف الثالث ع�سر من �سهر 

اكتوبر من كل عام.
للحد من  املتحدة  الأمم  واأك��د مكتب 
اأول  تعترب  دب��ي  اأن  ال��ك��وارث  خماطر 
ُت�سارك  ال��ع��امل  م�ستوى  على  مدينة 
اأف������راد امل��ج��ت��م��ع ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة من 
بالتعاون  دب��ي  �سرطة  تنظيم  خ��لل 
احتفالية  لفعالية  املتحدة  الأمم  مع 
فعاليات  ت�سمنت  الإم�����ارات  م��ول  يف 
توعوية لأفراد اجلمهور. وقال �سعادة 
القائد  امل��ري،  ال��ل��واء عبد اهلل خليفة 

ال���ع���ام ل�����س��رط��ة دب����ي مب��ن��ا���س��ب��ة هذا 
الرواد  ب��اأن نكون م��ن  “ نفخر  ال��ي��وم 
يف الح��ت��ف��ال ب��ه��ذا ال��ي��وم ال��ع��امل��ي، اإن 
اإمارة دبي على اأمت ال�ستعداد ملواجهة 
وذلك  منها،  واحل��د  الكوارث  خماطر 
للبنية  وت��ط��وي��رن��ا  ت��ع��زي��زن��ا  ب��ف�����س��ل 
توفري  ع���ل���ى  وح���ر����س���ن���ا  ال���ت���ح���ت���ي���ة 
مع  يتنا�سب  مبا  الأ�سا�سية  اخلدمات 
“ن�سكر  ال��دول��ي��ة.« واأ���س��اف  امل��ع��اي��ري 
جهود مكتب الأمم املتحدة للحد من 
من  معنا  وتعاونهم  الكوارث  خماطر 
اأج���ل رف���ع ال��وع��ي ب��اأه��م��ي��ة احل���د من 
خم��اط��ر ال��ك��وارث، واإ���س��راك املجتمع 
نقوم  ملا  ك�سريك  دوره  واإب���راز  املحلي 
اأج��ل خلق جمتمع  ب��ه م��ن جهود م��ن 
ومدن مرنة وفقا ملعايري اإطار �سنداي 

».2030 – 2015
فعالية  تنظيم  الحتفالية  ت�سمنت 
لتوعية  الإم����ارات  م��ول  يف  جمتمعية 
ك��اف��ة ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع ب��اأه��م��ي��ة هذا 
اجلهود  على  ال�سوء  وت�سليط  اليوم، 

لتطوير  دب����ي  اإم�������ارة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي 
م�����ن حيث  الأم�����ن�����ي�����ة  م���ن���ظ���وم���ت���ه���ا 
القدرات املوؤ�س�سية والبنية التحتية يف 
اخلدمات الأ�سا�سية، و�سرورة ت�سافر 
تاأ�سي�س  للم�ساركة يف  العاملية  اجلهود 
مدن تت�سم باملرونة وتتوفر فيها كافة 
مواجهة  على  وال��ق��درة  الأم����ان  �سبل 
الكوارث واحلد من خماطرها. وتاأتي 
اإمارة دبي بهذا اليوم العاملي  م�ساركة 
�سمن اأن�سطة وفعاليات برنامج “دبي 
تعزيز  اإىل  ي��ه��دف  وال�����ذي  املرنة”، 
الت�سدي  ع���ل���ى  دب�����ي  م���دي���ن���ة  ق������درة 
ال���ك���وارث والأزم����ات  جلميع خم��اط��ر 
وتقليل  واح���ت���وائ���ه���ا،  وا���س��ت��ي��ع��اب��ه��ا 
والبيئية  وامل��ادي��ة  الب�سرية  اخل�سائر 
والتعايف  والجتماعية  والقت�سادية 
املنا�سب وبطريقة  الوقت  منها �سمن 
مدن  اأك��رث  دب��ي  ت�سبح  بحيث  فعالة، 
العامل مرونة يف هذا املجال. هذا وقد 
رئي�س  ك��وم��ار  �سوجيت  ال�سيد  اأث��ن��ى 
املكتب الإقليمي للدول العربية للحد 

م��ن خم��اط��ر ال���ك���وارث ع��ل��ى م��ا تقوم 
ب��ه دول����ة الإم������ارات واإم������ارة دب���ي من 
ا�ستثمار وجهد يف تاأ�سي�س بنى حتتية 
ق����ادرة ع��ل��ى ال�����س��م��ود، ل��ت��ك��ون بذلك 
مثال يحتذى به على م�ستوى العامل، 
كما اأ�ساد بجهود �سرطة دبي وتعاونها 
ال��دائ��م ل��رف��ع ال��وع��ي واإ����س���راك كافة 
موؤ�س�سات الدولة والقطاعات املختلفة 
يف  فاعلني  �سركاء  ليكونوا  والأف����راد 
ال�سمود  ق��ادرة على  م��دن مرنة  خلق 

بدوره،  الكوارث.  واحل��د من خماطر 
بورقيبة  اأح��م��د  خبري  العقيد  اأو���س��ح 
يف  وال����ك����وارث  الأزم������ات  اإدارة  م��دي��ر 
�سرطة دبي، اأن برنامج دبي املرنة مت 
الأمم  مكتب  م��ع  بال�سراكة  اإط��لق��ه 
الكوارث،  خماطر  من  للحد  املتحدة 
يف ���س��ه��ر ���س��ب��ت��م��رب م����ن ه�����ذا ال���ع���ام، 
و�سوف يتم تنفيذه �سمن نهج ت�ساركي 
واملوؤ�س�سات  القطاعات  جميع  ي�سمل 
املجتمع  ومنظمات  واخلا�سة  العامة 

باإ�سراف فريق الأزمات  املدين، وذلك 
وال����ك����وارث يف اإم�����ارة دب����ي، مب���ا يعزز 
ال�ستفادة من اأف�سل التجارب الدولية 
وال�ستخدام  ال�سحيحة  واملمار�سات 
العلمي  والبحث  للتكنولوجيا  املبتكر 
والذكاء ال�سناعي، وذلك بهدف جعل 
م��دي��ن��ة دب���ي م��دي��ن��ة رائ����دة ومنوذجا 
يف  ال��ع��امل��ي  امل�ستوى  على  ب��ه  يحتذى 
الكوارث  م���ن خم��اط��ر  احل����د  جم����ال 

والأزمات.

•• راأ�ض اخليمة- وام:

ويل  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  ق��دم 
عهد راأ�س اخليمة واجب العزاء يف وفاة املغفور له فهد را�سد 

حممد بن ج�سيم احلب�سي.
واأعرب �سموه، خلل زيارته م�ساء ام�س خيمة العزاء املقامة 
مبنطقة �سيح الربيرات يف راأ�س اخليمة، عن خال�س تعازيه 
اإىل والد واأخوة وذوي الفقيد .. �سائل اهلل العلي  وموا�ساته 

جناته،  ف�سيح  وي�سكنه  رحمته،  بوا�سع  يتغمده  اأن  القدير 
ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

�سلطان  ال�سيخ   .. �سموه  جانب  اإىل  ال��ع��زاء  واج��ب  ق��دم  كما 
بن جمال بن �سقر القا�سمي مدير اإدارة �سوؤون املواطنني يف 
الديوان الأمريي براأ�س اخليمة وال�سيخ اأرحمة بن �سعود بن 
خالد القا�سمي مدير الق�سم الإعلمي ملكتب �سمو ويل عهد 
القا�سمي،  خالد  بن  �سعود  بن  حممد  وال�سيخ  اخليمة،  راأ���س 

وعدد من امل�سوؤولني.

ويل عهد راأ�س اخليمة يعزي بوفاة فهد 
را�صد بن ج�صيم احلب�صي

نهيان بن مبارك : انطلق املهرجان الوطني للت�صامح حتت �صعار على نهج زايد 8 نوفمرب املقبل

عرب فعالية نظمتها �سرطة دبي والأمم املتحدة

 دبي اأول مدينة يف العامل ُت�صرك املجتمع يف يوم »احلد من خماطر الكوارث« 

يوم واحد لتعزيز الثقافة العاملية  
للتوعية مبخاطر الكوارث

املتحدة  ل��لأمم  العامة  1989، بعد دع��وة من اجلمعية  ع��ام  ال��ك��وارث يف  ال��دويل للحد من خماطر  اليوم  ب��داأ 
لتخ�سي�س يوم واحد لتعزيز الثقافة العاملية للتوعية باملخاطر واحلد من خماطر الكوارث، ويتم الحتفال بهذا 
اليوم يف 13 من اأكتوبر من كل عام، عرب ن�سر الوعي بكيفية احلد من تعر�س النا�س واملجتمعات يف جميع اأنحاء 
حملة  من  كجزء   2019 حملة  ت�ستمر  يواجهونها.  التي  الكوارث  خماطر  من  احلد  واأهمية  للكوارث،  العامل 
“�سينداي �سيفني”، التي تركز على الأهداف ال�سبعة لإطار �سينداي و�سريكز هذا العام على الهدف )د( من اإطار 

�سينداي، واحلد من الأ�سرار الناجمة عن الكوارث للبنية التحتية احليوية وتعطيل اخلدمات الأ�سا�سية.

�صرطة دبي تد�صن دبلوم لغة الإ�صارة 
للطلبة املر�صحني يف الأكادميية

متحف ال�صارقة للآثار ينظم معر�س روائع الآثار يف الكويت

•• دبي-الفجر:

د�سن �سعادة اللواء الأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد بن فهد، م�ساعد القائد العام 
ل�سوؤون الأكادميية والتدريب يف �سرطة دبي، برنامج دبلوم لغة الإ�سارة للطلبة 
غامن  غيث  الدكتور  العميد  بح�سور  اخلريجني،  من  واملر�سحات  املر�سحني 
ال�سويدي، مدير اأكادميية �سرطة دبي، والعقيد بدران ال�سام�سي، مدير الإدارة 
العامة للتدريب، واملقدم الدكتور �سعود في�سل الرميثي، رئي�س جمل�س اأ�سحاب 
التطبيقات  اإدارة  مدير  ال��دوي��ج،  حممد  اأحمد  وال��رائ��د  دب��ي،  ب�سرطة  الهمم 

القانونية وال�سرطية بالوكالة، ونائبه امللزم اأول عبد اهلل حمد ال�سام�سي.
واأكد اللواء ابن فهد، حر�س القيادة العامة ل�سرطة دبي على ترجمة توجيهات 
لغة  لتعليم  دب��ي،  ل�سرطة  ال��ع��ام  القائد  امل���ري،  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  �سعادة 
العامة  الإدارات  يف  املوظفني  ت��دري��ب  م�سروع  �سمن  ال��ق��وة  ملنت�سبي  الإ���س��ارة 
لتمكني  الوطنية  لل�سيا�سة  تفعيل  وذل��ك  دب��ي،  وم��ط��ارات  ال�سرطة  وم��راك��ز 
اأ�سحاب الهمم، وا�سرتاتيجية دبي 2020 “جمتمعي مكان للجميع” لتكون 
دبي مدينة �سديقة لأ�سحاب الهمم، وا�سرتاتيجية اأ�سحاب الهمم ب�سرطة دبي 
2016-2021، مبا يحقق امل�ساواة والعي�س الكرمي لكافة الفئات يف املجتمع، 
ويعزز امل�ساركة الفاعلة والفر�س املتكافئة يف جمتمع دامج. من جانبه، اأو�سح 
�ستة م�ستويات  اإىل  ينق�سم  الدبلوم  اأن  ال�سويدي،  الدكتور غيث غامن  العميد 
اأ�سهر،  يتم تدري�سها للطلبة املر�سحني واملر�سحات اخلريجني على مدار �ستة 
املعتمد  لل�سم،  الإماراتي  الإ�ساري  واملعجم  ال�سم،  يتعرفون خللها على فئة 
اإىل جانب تطبيقات عملية للتخاطب مع ال�سم يف  ال��وزراء،  من قبل جمل�س 
مراكز واأندية اأ�سحاب الهمم ل�سمان حتقيق ال�ستفادة املرجوة، وتخريج كوادر 
لديها القدرة على التوا�سل وتقدمي خدمات متميزة لتلك الفئة، تعك�س متيز 

وريادة �سرطة دبي، ومدى اهتمامها بجميع مكونات املجتمع. 

•• ال�شارقة-وام:

ينظم متحف ال�سارقة للآثار التابع لهيئة ال�سارقة للمتاحف بالتعاون مع املجل�س 
الوطني للثقافة والفنون والآداب يف دولة الكويت معر�س روائع الآثار يف الكويت 
وذلك خلل الفرتة من 16 اأكتوبر اجلاري وحتى 16 اأبريل عام 2020. تاأتي 
ا�ست�سافة املعر�س يف اإطار اأهداف هيئة ال�سارقة للمتاحف الرامية اإىل تر�سيخ 
ح�سورها يف �ستى املحافل الدولية املعنية بالقطاع املتحفي وتعزيز مكانة اإمارة 
ال�سارقة فيما يتعلق بالتاريخ والرتاث والآث��ار. ويقدم متحف الكويت الوطني 
خلل املعر�س جمموعة نادرة من املقتنيات والقطع الأثرية التي مت اكت�سافها يف 
عدة مناطق يف الكويت وتعود حلقب زمنية خمتلفة. وت�سمل املقتنيات والقطع 
الأثرية جمموعًة من اأدوات ال�سيد احلجرية واأجزاًء من الأواين الفخارية التي 
تعود للع�سر احلجري احلديث وكذلك بع�س اأدوات ال�سيد والأ�سلحة الربونزية 
اإىل الع�سر الربونزي. كما ي�سم املعر�س كميًة  وع��دداً من الأختام التي ترجع 
من امل�سنوعات الفخارية املميزة التي ترجع اإىل الفرتة الهلن�ستية التي �سبقت 
���س��رق اجلزيرة  ن���ادرة م��ن ع��م��لت  اإ���س��اف��ًة اإىل جمموعة  امل��ي��لد بثلثة ق���رون 
العربية والأختام ومناذج لن�سو�س الكتابية الآرامية والتماثيل وال�سورواملعابد 
ال�سارقة  هيئة  ع��ام  مدير  عطايا  منال  �سعادة  وق��ال��ت  وامل��داف��ن.  وامل�ستوطنات 
للمتاحف: “تاأتي ا�ست�سافة معر�س روائع الآثار يف الكويت يف متحف ال�سارقة 
للآثار كجزء من م�ساعي الهيئة الرامية لتعزيز ال�سراكات الإقليمية والدولية 
املنا�سبات  جميع  يف  الهيئة  ح�����س��ور  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ت��اح��ف  جم���ال  يف 
واملعار�س ل �سيما مع دول جمل�س التعاون اخلليجي التي ترتبط اإىل حٍد كبري 
بتاريخ م�سرتك وثري بالآثار واملكت�سفات التي توؤكد املكانة التي �سغلتها منطقة 
اخلليج العربي عرب التاريخ«. ويتيح املعر�س للزوار واملهتمني طيلة اأيامه فر�سة 
اكت�ساب املعرفة واملعلومات اللزمة عن املقتنيات والقطع الأثرية مما مينحهم 
 5000 الفرتة ما بني  الكويت خلل  تاريخ  فر�سة تكوين �سورًة وا�سحًة عن 

قبل امليلد وحتى القرن امليلدي الثالث.

ف��ق��د امل��دع��و/ ف��رزان��ه �ساهد 
حم��م��د ���س��اه��د ب�����س��ري م��غ��ل ، 
باك�ستان اجلن�سية جواز �سفره 
يرجى   )5154551( رق��م 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
ف�������ق�������د امل�����������دع�����������و/ خ�����ال�����د 
باك�ستان   ، اح���م���د  م��ق�����س��ود 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)1157802( يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
ب�����س��رى موؤيد  امل���دع���و/  ف��ق��د 
�����س����وري����ا   ، �����س����ال����ح  حم����م����د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )006089532(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  ال�سورية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
املدعو/ �سم�س ال�سلم  فقد 
بنغلدي�س   ، م����ي����اه  دارا 
رقم  ���س��ف��ره  ج���واز  اجلن�سية 
)0441224( يرجى ممن 
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة 
البنغلدي�سية او اقرب مركز 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
ف���������ق���������د امل�����������دع�����������و/م�����������اى 
الفلبني   ، ت����اردو  �سينديوجن 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )A4101590P(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ ����س���وف���ي���ا 
اثيوبيا   ، ديت�سا�سا  ن��وغ��و���س 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)4560070EP( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
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ا�ستقال وزير العدل الكوري اجلنوبي ت�سو كوك اأم�س الإثنني، على 
خلفية ف�سيحة ف�ساد اآخذة يف التفاقم، وذلك بعد �سهر واحد فقط 

من تعيينه.  
مع  التحقيق  يتم  حيث  ال�سلوك،  ب�سوء  ال��وزي��ر  املعار�سة  واتهمت 
عائلته فيما يتعلق باتهامات حول معاملت مالية مثرية لل�سكوك. 
“�سوف ي�ستقيل حتى ل ميثل  اإن��ه  بيان  ع��ام��اً( يف  ت�سو )54  وق��ال 
عينه يف  ال��ذي  اإن  ج��اي  م��ون  اجلنوبي  ال��ك��وري  الرئي�س  على  عبئاً 
اإنه  مون  وقال  ا�ستقالته،  الرئي�س  وقبل  املا�سي”،  �سبتمرب)اأيلول( 
ب�ساأن  الوطني  امل�ستوى  على  خ��لف  يف  ت�سبب  لأن��ه  بالأ�سف  “�سعر 

وفقاً ملكتبه. تعيني ت�سو”، 
 ويف الأ�سبوع املا�سي خرج ع�سرات الآلف من املتظاهرين اإىل ال�سوارع 
مون،  ا�ستقالة  اإىل  امل��ت��ظ��اه��رون  دع��ا  كما  ت�سو،  ب��اإق��ال��ة  للمطالبة 
ويجري التحقيق مع عائلة ت�سو بتهمة ال�ستثمار يف �سركة قاب�سة 
قانونية.  غري  ومعاملت  بالأ�سواق  التلعب  يف  تورطها  يف  ي�ستبه 
وحتدثت اجلماعات الليربالية ل�سالح ت�سو بو�سفه مهند�س خطط 
مون لإ�سلح مكتب املدعي العام الوطني، ولكن املحافظني اعتربوه 

غري موؤهل لهذا املن�سب.

قال متحدث با�سم وزارة اخلارجية الأملانية ام�س الإثنني، اإن بلده 
�سمال  يف  الأك���راد  �س����د  تركيا  لعمليات  قانوين  م��ربر  اأي  ت����رى  ل 

�سوريا. 
وقال املتحدث يف موؤمتر �سحايف اعتيادي: “يف ظل الظروف احلالية 
���س��وري��ا، تربير  يف  ال��راه��ن  للموقف  كيف ميكن  ن��رى  اأن  ل ميكننا 

تدخل ع�سكري �سد اجلماعات الكردية«.
باأن  برلني  اعرتاف  “رغم  الأملانية  امل�ست�سارية  با�سم  وقال متحدث 
اأن  ميكن  كيف  ت��رى  ل  اأن��ه��ا  اإل  م�سروعة،  اأم��ن��ي��ة  م�سالح  لرتكيا 

ي�ساعد تدخل ع�سكري يف ا�ستقرار املنطقة«. 

هدد ال�سيناتور الأريكي اجلمهوري ليند�سي غراهام، بتوقيع اأق�سى 
�سمال  امل�ستمرة يف  الع�سكرية  عمليتها  ب�سبب  تركيا،  على  العقوبات 

�سرق �سوريا.
وقال غراهام يف تغريدات على تويرت: “اأقود مناق�سات يف الكونغر�س، 
مع الرئي�س دونالد ترامب، حول اأكرث العقوبات �سدًة، اأكرث من تلك 

التي فر�سناها على اإيران«.
واأ�ساف غراهام، اأن “يوم حما�سبة تركيا على هجومها الظامل على 
الأكراد ال�سوريني يقرتب، اإذا تركت الكارثة التي تت�سبب فيها تركيا 
يف �سوريا دون �سيطرة، فاإن منطقة ال�سرق الأو�سط �ستزداد ا�سطراباً، 

كما حدث مع اإيران. وهذا �سي�سر الوليات املتحدة وحلفائها«.
عقوبات  تبني  على  يعمل  الكونغر�س  اإن  املت�سدد،  اجلمهوري  وق��ال 
نوقف  اأن  ال�سروري  “من  م�سيفاً  املتهاوي،  اأنقرة  اقت�ساد  �ست�سل 
�سفك الدماء ون�ستقر يف �سمال �سرق �سوريا، ملنع عودة ظهور داع�س 

و�سعود اإيران«.

اأعلنت اإذاعة راديو فرن�سا، وو�سائل اإعلم اأخرى، ام�س القب�س على 
خم�سة اأ�سخا�س يف اإطار التحقيق يف مقتل اأربعة من موظفي مقر 

�سرطة باري�س على يد زميل لهم.
وذكر راديو فرن�سا نقًل عن م�سدر مطلع، اأن اخلم�سة كانوا �سركاء 

للمهاجم.
زملءه  وقتل  الإ���س��لم،  اعتنق  ال��ذي  ال��رج��ل،  اإن  ال�سلطات  وتقول 
باأ�سخا�س  ات�سال  على  ك��ان  اجل��اري  الأول(  )ت�سرين  اأكتوبر   3 يف 
ي�ستبه بانتمائهم للحركة ال�سلفية املتطرفة، واأعرب لزميل له قبل 
ذلك عن تاأييده للهجوم القاتل الذي ا�ستهدف جملة ت�ساريل اإبدو 

ال�ساخرة يف 2015.
وقب�س على اأرملة املهاجم ل�ستجوابها بعد الهجوم، واأطلق �سراحها 

دون توجيه تهم �سدها بعد ذلك بثلثة اأيام.
وواجهت فرن�سا موجة من الهجمات الإ�سلمية، اأعلن تنظيم داع�س 
اأك��رث من  وخلفت  و2016،   2015 بني  م�سوؤوليته عن معظمها، 

230 �سحية، وكانت هناك عدة هجمات اأ�سغر منذ ذلك احلني.

عوا�شم

�سي�ؤول

برلني

باري�س

وا�سنطن

تاأييد كبري لأحكام الإعدام

انق�صام عراقي كبري حول م�صري �صجناء داع�س

هل ميكن لل�صلطة ا�صتعادة ثقة ال�صارع العراقي؟  
•• بغداد-اأ ف ب:

على الرغم من عودة الهدوء اىل ال�سارع العراقي بعد تظاهرات عنيفة، تبقى اأزمة 
الثقة بني املواطنني وال�سلطة يف اأوجها، ويرى خرباء اأن غياب تنفيذ اإ�سلحات 

جذرية طالب بها املحتجون ينذر بخطر عودة ال�ستياء ال�سعبي ب�سورة اأكرب.
خلل �ستة اأيام من الحتجاجات بداأت يف الأول من ت�سرين الأول اأكتوبر، و�سابتها 
اأعمال عنف دامية، لقي اأكرث من مئة عراقي حتفهم، غالبيتهم من املتظاهرين 
الكعبي، وهو خريج جامعي عاطل  بالر�سا�س احلي. لكن حممد  الذين �سقطوا 

يتعلق  ما  خا�سًة  داع�س،  يف  لأع�ساء  املنا�سبة  العقوبة 
مكافحة  ق��ان��ون  وح�����س��ب  ���س��واه��ا.  اأو  الإع�����دام  بعقوبة 
داع�س  مقاتلي  بع�س  على  يحكم  ال��ع��راق��ي،  الإره����اب 
حياتهم  بقية  ليق�سوا  اآخ���رون  ي��رتك  فيما  ب��الإع��دام، 

خلف الق�سبان. 
ويت�سح هذا التباين يف الراأي خا�سة يف ق�سية املقاتلني 
الأج���ان���ب يف م��ق��اب��ل م��ق��ات��ل��ني حم��ل��ي��ني. وع��ل��ى �سبيل 
املثال، ف�سلت قلة من اأ�سر املقاتلني عقوبة الإعدام �سد 
اأع�ساء عراقيني يف داع�س. واأعرب 11٪ من امل�ساركني 
اإع���دام مقاتلني  ال��درا���س��ة ع��ن اعتقادهم يف ���س��رورة  يف 

اأجانب. 
وف�سلوا تنفيذ عقوبات اأقل وح�سية، مثل �سجنهم مدداً 

ترتاوح بني 40 و16 عاماً. 
ومبعنى اآخر، راأى هوؤلء اأن هناك فر�سة لإعادة تاأهيل 
م��ن مدنيي   ٪90 ق��راب��ة  راأى  امل��ق��اب��ل،  امل��ق��ات��ل��ني. ويف 
املو�سل �سرورة اإعدام مقاتلي التنظيم من العراقيني، 

•• عوا�شم-وكاالت:

ب�سدة  منق�سمون  العراقيني  اأن  جديدة  درا�سة  اأظهرت 
حول كيفية معاقبة اأع�ساء تنظيم داع�س. 

ق�سم  ل��دى  ال��زائ��رة  الباحثة  م��ي��ن��وروف��ا،  ف��ريا  وكتبت 
عا�سي،  حت�سني  ودارا  ه��ارف��رد،  جامعة  يف  الق��ت�����س��اد 
ال�سحفية العراقية، يف موقع “فورين بولي�سي” اأنه يف 
املخاوف  تزايدت  �سوريا،  �سمال  يف  تركية  هجمات  ظل 
هناك  املحتجزين  داع�����س  ملقاتلي  حمتمل  اإط���لق  م��ن 
على  املراقبون  يركز  فيما  ولكن  موؤقتة.  �سجون  داخ��ل 
اأ�سد  ال��ع��راق  امل��ق��ات��ل��ني يف  ي��ك��ون م�سري  ���س��وري��ا، رمب���ا 
اإحل��اح��اً. وي��رج��ع ذل��ك لأن ع���دداً ك��ب��رياً م��ن املعتقلني 
احلكومة  ملوقف  و�سيكون  عراقيون.  احلقيقة،  يف  ه��م، 
العراقية منهم تاأثري مبا�سر على �سلوك داع�س، ودعمه 
طويل  ا�ستقرار  على  ل��ه،  ونتيجة  حمليني،  �سكان  بني 

الأمد للعراق. 

ت�سورات عامة
وت���ق���ول ال��ك��ات��ب��ت��ان اإن��ه��م��ا، ول��ت��ق��ي��ي��م ت�����س��ورات عامة 
املعتقلني،  م��ع  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  تعامل  كيفية  ع��ن 
كان  امل��و���س��ل،  م���دين يف   400 �سملت  درا���س��ة  اأج��ري��ت��ا 
يقيمون  �سخ�س  و200  لداع�س،  �سحايا  منهم  ع��دد 
داخل مع�سكرات خارج املدينة مع عائلت لعنا�سر من 
التنظيم. واأجريت الدرا�سة بني دي�سمرب) كانون الأول( 

2018 ويناير) كانون الثاين( 2019. 
اأول جمموعة من الأ�سئلة حول من يفرت�س  وتركزت 
اعتباره منا�سراً لداع�س. واأجمع كل من مدنيي املو�سل 
واأ�سخا�س على ارتباط بداع�س، على اأنه يجب حماكمة 
اأنهما  املجموعتان  وتعترب  ومقاتليه.  التنظيم  قيادات 

�سحايا لزعماء داع�س، لأ�سباب عدة. 
�سوء  م�سوؤولية  ال��ق��ادة  ه���وؤلء  امل��و���س��ل  �سكان  ويحمل 
اأ�سخا�س على  يلوم  ذات��ه،  الوقت  املدنيني. ويف  معاملة 
ارتباطات اأ�سرية بالتنظيم، قادته ب�سبب ف�سل �سيا�سات 
اأدت لهزميته. وقال ع�سو يف داع�س، اإن “قيادة التنظيم 
وعدتنا بالن�سر واجلنة، ولكنه كان وعداً بعيداً جداً عن 

واقع �سهدناه �سمن التنظيم«. 

تباين حول العقوبات
املدنيني  اآراء  يف  ت��ب��اي��ن  اإىل  امل���ق���ال  ك��ات��ب��ت��ا  وت�����س��ري 
اأكرث  وك��ان  املنا�سبة.  العقوبات  يف  بداع�س  واملرتبطني 
ما اختلف عليه �سكان املو�سل، واأقارب داع�سيني، كيفية 
والذين  ال�سلح،  يحملوا  مل  للتنظيم  اأن�سار  معاملة 
كانت لهم اأدوار مدنية يف التنظيم، مثل الذين عملوا يف 

جمال البناء، والأعمال امليكانيكية، و�سرطة املرور.
غري  معاملة  امل��و���س��ل  مدنيو  يف�سل  اأن  يف  عجب  ول 
ي�ستحقون  داع�������س  يف  اأع�����س��اء  ب��اع��ت��ب��اره��م  امل��ق��ات��ل��ني 

العقوبة، فيما اأ�سرهم تف�سل الت�ساهل معهم. 
بداع�س  املرتبطني  م��ن  ال��درا���س��ة  يف  م�����س��ارك  وح�سب 
“يعترب مدنيون عاديون يف املو�سل اأن اأن�سار داع�س هم 
كل من تلفظ بكلمة دعماً للتنظيم. ولأنهم مل يكونوا 
الأدوار  خمتلف  يفهمون  ل  فهم  التنظيم،  داخ��ل  ق��ط 
ت�ستطيع  “ل  وتابع  ومقاتلون”.  مدنيون  لعبها  التي 
اأحياناً لوم املدنيني لعدم التفريق بني مقاتلني وعاملني 
مدنيني، لأن داع�س اأجربهم جميعاً على القتال عندما 

انطلقت معركة املو�سل«. 

نوع العقوبة
وت�����س��ري ك��ات��ب��ت��ا امل���ق���ال اإىل ن��ق��ط��ة خ���لف ث��ان��ي��ة على 

عن العمل يبلغ من العمر 28 عاماً، يقول اإنه ل يزال م�ستعداً للعودة اإىل ال�سارع 
“تظاهرنا و�سنتظاهر �سد الظروف التي نعي�سها من فقر  اأخ��رى. وي�سيف  مرة 
تقنعه  ومل  الكيل«.  طفح  لقد  ال�سعب.  اأم���وال  و�سرقة  القانون  وغ��ي��اب  وبطالة 
اإ�سقاطها.  يريد  التي  اأعلنتها احلكومة  التي  الإ�سلح  الربملان ووعود  اجتماعات 
“اأي اإ�سلحات؟ وملاذا اأعلنوا عنها بعدما �سقط ال�سباب؟ ماذا كانوا ينتظرون؟ اأين 

كانوا والنا�س جوعى؟«.
“ال�سعب فقد الثقة منذ �سنوات بهذه احلكومة، لأنهم يوعدون  اأن  ويخل�س اىل 
املتظاهرون  دان  الحتجاجية،  احلركة  اأي��ام  اأول  يف  ف��ائ��دة«.  دون  وم��ن  با�ستمرار 

ال��ع��ق��وب��ة مبقاتلني  نف�س  اإن����زال  ت��ري��د  اأق���ل  ن�سبة  م��ع 
اأج��ان��ب. وي��ع��ود اأح���د اأ���س��ب��اب ه��ذا الخ��ت��لف يف الراأي 
اإىل رغبة بع�س مدنيي املو�سل يف اإعطاء �سورة اأف�سل 
اأن ينفذ  اإىل العامل اخلارجي، ول يريدون  عن العراق 

بلدهم اإعدامات �سد اأجانب.

�سعور بديهي
املدنيني  م��ن  عالية  ن�سبة  ت��اأي��ي��د  اأن  الكاتبتان  وت���رى 
لعقوبة الإعدام نابع من �سعور بديهي. وح�سب �سخ�س 
ك���ب���رياً من  ت�����اأذى م���ن داع�������س “قتل ال��ت��ن��ظ��ي��م ع�����دداً 
الو�سيلة  الإع��دام لأع�سائه مبثابة  ولذلك  الأ�سخا�س، 

الوحيدة ملعاقبتهم«. 
كما راأى بع�س �سكان املو�سل اأنه �سيكون لعقوبة الإعدام 
اأن  قيمة ا�سرتاتيجية، فهي تقو�س عقائد من يحتمل 
ي�سكلوا تهديداً م�ستقبلياً، وتردع اآخرين عن الن�سمام 

اإىل مثل تلك التنظيمات الإرهابية.  

باأموال  جيوبهم  ومبلء  وخدمات،  وظائف  توفري  بعدم  اإياهم  متهمني  حكامهم، 
الف�ساد الذي كان �سبب تبّخر اأكرث من 410 مليارات دولر يف 16 عاماً، بح�سب 
بها  يطالب  جذرية  اإ�سلحات  وج��ود  ع��دم  اأن  اإىل  خ��رباء  وي�سري  ر�سمية.  اأرق���ام 
العراقيون بعد اأربعة عقود من احلرب يف بلد يحتل املرتبة 12 يف لئحة البلدان 
الأكرث ف�ساداً يف العامل، لي�س اإل تاأجيًل للم�سكلة. ويقول املحلل ال�سيا�سي العراقي 
ع�سام الفيلي “ال�ستحقاقات املطلبية للجماهري تعد وقود هذه الأزمة. والف�سل 
يف بلد امتنع  ال�سيا�سي كان العامل الأ�سا�سي يف خلق هذه التظاهرات املطلبية”، 

فيه جزء كبري من املواطنني عن الإدلء باأ�سواتهم يف النتخابات الأخرية.

الحتاد الأوروبي يخفق يف حظر ال�صلح لرتكيا 
•• لوك�شمبورج-رويرتز:

بتعليق  اأم�س  الأوروب���ي  الحت��اد  الأع�ساء يف  ال��دول  تعهدت 
�سادرات الأ�سلحة اإىل تركيا، لكنها مل ت�سل اإىل حد فر�س 
حظر �سامل من التكتل على مبيعات ال�سلح كما كانت ت�سعى 

اأملانيا وفرن�سا.
وقال املجل�س الأوروبي يف بيان اإن العملية الع�سكرية الرتكية 
اأن بع�س  اإىل  واأ�سار  “عواقب وخيمة”  يف �سمال �سوريا لها 

دول الحتاد اأوقفت �سادرات الأ�سلحة.
وقال وزراء خارجية دول الحتاد بعد اجتماع يف لوك�سمبورج 
فيما  قوية  وطنية  مواقف  باتخاذ  الأع�ساء  ال��دول  “تلتزم 

يتعلق ب�سيا�ساتها ب�ساأن �سادرات الأ�سلحة لرتكيا«.

املتظاهرين  مع  جم��ددا  ال�سغب  مكافحة  �سرطة  ا�ستبكت  وق��ت 
هونغ  وت��ه��ز  الأح���د.  ك��ون��غ  ه��ون��غ  يف  بالدميقراطية  املطالببني 
تزداد  للدميوقراطية  داعمة  تظاهرات  اأ�سهر  ثلثة  منذ  كونغ 
املتزايدة على �سوؤون هونغ  عنفا. ويدين املحتجون هيمنة بكني 
ال�سرطة.  ق��وات  وت�سرفات  ذات��ي  �سبه  بحكم  تتمتع  التي  كونغ 
م�سروع  على  احتجاجا  يونيو  ح��زي��ران  يف  ال��ت��ظ��اه��رات  وب����داأت 
بكني.  يف  امل��رك��زي��ة  لل�سلطات  مطلوبني  بت�سليم  ي�سمح  ق��ان��ون 
هذه  يف  لكن  �سبتمرب  اأي��ل��ول  بداية  يف  امل�سروع  عن  التخلي  ومت 
بحقوق  املدينة  وتتمتع  مطالبهم.  �سقف  املحتجون  رفع  الثناء 
خا�سة مبوجب اتفاق ت�سليمها من بريطانيا اإىل ال�سني يف عام 
1997، من بينها حق التعبري، وق�ساء م�ستقل. لكن يرى كرث 
اأن هذه احلقوق مهددة ب�سغط من بكني. واتهمت ال�سني “قوى 

•• بكني-اأ ف ب:

لتق�سيم  حماولة  اأي  ب��اأن  جينبينغ  �سي  ال�سيني  الرئي�س  ح��ّذر 
وفق  عظام”،  و�سحق  اأج�����س��اد  “حتطيم  عنها  ينتج  ق��د  ال�سني 
بيان لوزارة اخلارجية ال�سينية و�سط احتجاجات م�ستمرة منذ 
ن�سطة  ت��زال  ل  وحركة  كونغ  هونغ  يف  ال�سني  �سد  اأ�سهر  اأربعة 
خلل  البيان  بح�سب  �سي  وق��ال  التيبت.  با�ستقلل  للمطالبة 
اأي  “كل من يحاول ف�سل  اأن  زيارته اىل النيبال نهاية الأ�سبوع 
و�سحق  اأج�سادهم  حتطيم  و�سيتم  �سيهلك،  ال�سني  عن  منطقة 
ال�سني  “اأي قوى خارجية تدعم تق�سيم  اأن  واأ�ساف  عظامهم«. 
مل  ح��ني  ويف  واه��م��ة«.  ي��راه��ا  اأن  اإل  ال�سيني  لل�سعب  ميكن  ل 
يف  تعليقاته  ج��اءت  بال�سم،  منطقة  اأي  ال�سيني  الزعيم  يذكر 

باإثارة ال�سطرابات يف املدينة، وكانت هناك خماوف  خارجية” 
هناك.  لل�سطرابات  ح��د  لو�سع  ق���وات  ال�سني  تر�سل  اأن  م��ن 
لإدانة  بالتعر�س  جت��ازف  ق��د  بكني  اأن  املحللني  بع�س  ويعتقد 
املتظاهرين  على   1989 عام  �سنتها  التي  احلملة  وتكرر  دولية 
�سعيد  على  اأمن��ني.  تيان  ميدان  يف  بالدميوقراطية  املطالبني 
النيبال ل�سغوط من بكني  ال�سيوعية يف  اآخر، تخ�سع احلكومة 
اأن�سطة  حيال  متزايد  ب�سكل  مت�سدد  موقف  اتخاذ  على  حملتها 
اأرا�سيها. وقال  20 األف منفي من التيبت يقيمون على  حواىل 
للرئي�س  اأويل  ���س��ارم��ا  ب��را���س��اد  خ��ادغ��ا  النيبايل  ال����وزراء  رئي�س 
ال�سيني اإن بلده التي تت�سارك احلدود مع التيبت، “لن ت�سمح 
اأبداً لأي قوى با�ستخدام الأرا�سي النيبالية لأن�سطة انف�سالية 

بح�سب بيان وزارة اخلارجية. معادية لل�سني”، 

جينبينغ يهدد من يحاولون تق�صيم ال�صني 

فوز املحافظني القوميني يف انتخابات بولندا   •• وار�شو-اأ ف ب:

ف��������از امل�����ح�����اف�����ظ�����ون ال����ق����وم����ي����ون 
احلاكمون يف بولندا يف النتخابات 
الت�سريعية مع الحتفاظ بالغالبية 
نتائج  بح�سب  الربملان،  يف  املطلقة 
فرز  بعد  الث��ن��ني  ���س��درت  ر�سمية 

معظم �سناديق القرتاع.
املثرية  الأخ��������رى  ال���ن���ت���ائ���ج  وم�����ن 
ال���ي�������س���ار اإىل  ل���له���ت���م���ام، ع������ودة 
ال���ربمل���ان ب��ع��دم��ا غ����اب ع��ن��ه اأرب����ع 
املتطرف  اليمني  ودخ��ول  �سنوات، 

املناه�س للنظام جمل�س النواب.
وب��ح�����س��ب ال��ن��ت��ائ��ج ال��ن��ه��ائ��ي��ة التي 
النتخابية  ال���ل���ج���ن���ة  ن�������س���رت���ه���ا 
ال���وط���ن���ي���ة ب���ع���د ف������رز الأ������س�����وات 
ال�����دوائ�����ر  م�����ن   82،79% يف 
القانون  ح��زب  ح�سل  النتخابية، 
وال����ع����دال����ة ب���زع���ام���ة ي���ارول����س���ف 
كات�سين�سكي الذي اكت�سب �سعبيته 
نتيجة منحه م�ساعدات اجتماعية، 
الأ�سوات،  م��ن   45،16% ع��ل��ى 
بالأكرثية  يتمتع  اأن  وُي��ف��رت���س 
ال����ذي ي�سّم  ال���ربمل���ان  امل��ط��ل��ق��ة يف 

م��ا يخ�ّس  اأم���ا يف  م��ق��ع��داً.   460
ال�����س��ي��وخ، فح�سل  ن��ت��ائ��ج جم��ل�����س 
 45،16% على  احل��اك��م  احل���زب 
تعداد  بح�سب  اأي�ساً  الأ�سوات  من 
من   82،41% يف  الأ�������س������وات 
اللجنة  وف����ق  الق��������رتاع،  م���راك���ز 

النتخابية.
و�سّرح كات�سين�سكي من مقّر حزبه 
من  �سنوات  اأرب���ع  “اأمامنا  الأح���د 

العمل ال�ساق«.
القانون  ح�����زب  زع���ي���م  واأ������س�����اف 
منذ  البلد  يحكم  ال��ذي  والعدالة 
وتابع  2015، “ن�ستحق املزيد”. 
التي  ب��الأ���س��ب��اب  نفكر  اأن  “علينا 
يعترب  املجتمع  م��ن  ق�سماً  جعلت 

اأنه ل يجب اأن يدعمنا«.
ن�سرتها  ال����ت����ي  ال���ن���ت���ائ���ج  ووف�������ق 
ح�سل  الن����ت����خ����اب����ي����ة،  ال���ل���ج���ن���ة 
الو�سطي،  املدين”  “التحالف 
امل����ع����ار�����س����ة، على  اأح���������زاب  اأك�������رب 

اليميني  “الحتاد”  وح�سل حزب 
ليرباليني  ي�سّم  ال���ذي  امل��ت��ط��ّرف 
معادين  وق���وم���ي���ني  م���ت���ط���رف���ني 
من   6،71% على  للمهاجرين، 
الأ�سوات، وفق اللجنة النتخابية، 

يليه  الأ�����س����وات  م���ن   26،10%
الي�سار )%12،10(، فيما ح�سل 
ح���زب ال��ف��لح��ني امل��رت��ب��ط بحزب 
 8،81% ع��ل��ى  للنظام  مناه�س 

من الأ�سوات.

اأم����ا الأق��ل��ي��ة الأمل��ان��ي��ة ف��ق��د فازت 
بنائب واحد. وبلغت ن�سبة امل�ساركة 
قيا�سيا  رق��م��ا  م�سجلًة   61،1%
منذ النتخابات الأوىل �سبه احلّرة 
ظل  يف  ُنظمت  ال��ت��ي   1989 ع��ام 

احلكم املوروث من ال�سيوعية.
التي  ال���ل���وائ���ح اخل���م�������س  وب���ع�������س 
ُي��ف��رت���س اأن ت��دخ��ل ال��ربمل��ان، هي 

حتالفات بني قوى خمتلفة.
موت�سيك،  ���س��ت��ان��ي�����س��لف  واأ�����س����ار 
“ت�سوليغيوم  ج���ام���ع���ة  رئ���ي�������س 
و�سول  اأن  اإىل  ت�سيفيتا�س”، 
امل��ت��ط��رف ُينذر  ال��ي�����س��ار وال��ي��م��ني 

مبجل�س نواب متنّوع.
وت�������رى امل���ح���ل���ل���ة ال�������س���ي���ا����س���ي���ة يف 
مارت�سينياك  اإي��ف��ا  وار���س��و  جامعة 
الذي  اجل��دي��د  ال��ن��واب  اأن جمل�س 
واليمني  ال��ي�����س��ار  ف��ي��ه  ���س��ي�����س��ارك 
اأف�سل  ب�سكل  �سيمّثل  امل��ت��ط��رف، 
وتابعت  املجتمع.  اأو���س��اط  جميع 

“مع عدد كبري من ال�سباب اجلدد 
اح�����رتام  دون  م����ن  وال�������س���ج���ع���ان، 
نواب  جمل�س  ���س��ي��ك��ون  ل��ل��ق��دام��ى، 
اأكرث و�سوحاً وحيويًة واأكرث اإثارة 

للهتمام«.
فران�س  لوكالة  موت�سيك  واأو���س��ح 
والعدالة  القانون  ح��زب  اأن  بر�س 
ولي�س  املطلقة  الأك���رثي���ة  “لديه 
لكنه  ليحكم”  حلفاء  اإىل  بحاجة 
ل�سّد  ك��اف��ي��ة  اأك���رثي���ة  مي��ل��ك  “ل 
التحدي بالن�سبة  اإذاً  فيتو رئا�سي، 
للمعار�سة هو املراهنة حالياً على 
النتخابات الرئا�سية العام املقبل«. 
والعدالة  ال��ق��ان��ون  ح���زب  و���س��ع��ى 
ح�سد  اإىل   ،2015 م��ن��ذ  احل��اك��م 
�سكان  ل�سيما  الفقرية  الطبقات 
الأري�����اف، ع��رب ال��دف��اع ع��ن القيم 
“ايديولوجية  م��ق��اب��ل  ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
تعّهده  ع��رب  وخ�سو�ساً  املثليني” 
جديدة  ع��ائ��ل��ي��ة  اإع����ان����ة  ت���ق���دمي 
احلّد  ورف��ع  ال�سرائب  وتخفي�س 
ل���لأج���ور وات���خ���اذ تدابري  الأدن�����ى 
جدا  جيدة  اإجن���ازات  حتقيق  تتيح 

يف القت�ساد البولندي.

�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم كرا�س برجر �س.ذ.م.م- 

CN قد تقدموا الينا بطلب فرع اأبوظبي 2  رخ�سة رقم:2247508 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد خليفة را�سد بالهول املهريي ٪52
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ميثاء حممد خليفة بالهول املهريي ٪33
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد حممد خليفة بالهول املهريي ٪15

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد خليفة را�سد بالهول املهريي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف را�سد حممد خليفة بالهول املهريي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ميثاء حممد خليفة بالهول املهريي

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�صوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/رحيم يار خان للهواتف املتحركة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1199785 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نويد اجنم �سابر ح�سني ٪49

تعديل مدير/ا�سافة يا�سر اجنم غلم دا�ستغري اجنم
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد مطر حممد خمي�س املزروعي ٪51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نويد اجنم �سابر ح�سني
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خليفة �سعيد خويدم عبيد النيادي

تعديل ا�سم جتاري من/رحيم يار خان للهواتف املتحركة ذ.م.م
RAHIM YAR MOBILE PHONES LLC

اىل/اعتماد لل�سفر ذ.م.م
ETIMAD TRAVEL LLC

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

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

�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اأر اأر بريفورمان�س خلدمة ال�سيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2397793 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سلطان عبداهلل علي مطر النيادي ٪50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمد حممد عديل حممد ال�سام�سي ٪50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد �سيف مبارك عبيد ال�سام�سي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 100000
تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�ساحة 1*3.5 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/اأر اأر بريفورمان�س خلدمة ال�سيارات

RR PERFORMANCE AUTO SERVICE
اىل/اأر اأر بريفورمان�س خلدمة ال�سيارات ذ.م.م

RR PERFORMANCE AUTO SERVICE LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   

توكيل عام بالق�صايا
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عربي ودويل

ال�سيا�سية، اأثبتت جناعتها للفوز 
مبجرد  ول���ك���ن  الن���ت���خ���اب���ات،  يف 
�سيتعني  الد�ستورية،  اليمني  اأداء 
ع��ل��ي��ه مم��ار���س��ة ال�����س��ي��ا���س��ة. واأن 
يتعاي�س مع قوى اأخرى. لأنه يف 
رئي�س اجلمهورية  يتمتع  تون�س، 

ب�سلطات حمدودة.
ويف هذا ال�سياق، قال نائب رئي�س 
حركة النه�سة عبد الفتاح مورو، 
حكم  “�سنوات  اإن  الثنني،  اأم�س 
جدا  �سعبة  �ستكون  �سعيد  قي�س 

لي�ست منه بل عليه«.
اإنه رفع �سقف الرجاء وكل  وقال 
لفتا  ينتظره،  التون�سي  ال�سعب 
التون�سي  ال�سعب  اأن  اإىل  النظر 
من  لإن���ق���اذه  �سعيد  لقي�س  جل���اأ 
جم��ل�����س ن������واب ال�����س��ع��ب ال���ق���ادم 
ول���ي�������س���ك���و ل�����ه م�����ا �����س����ت����وؤول له 
الأو�ساع يف الربملان القادم نظرا 
النواب  �سيلتهي  ح��ي��ث  لت�ستته 
م�سلحة  وين�سوا  “اخل�سام”  يف 

ال�سعب.
   لكن الرئي�س اجلديد �سيعمل يف 
التي  برملاين، و�سلحياته،  نظام 
تقت�سر   ،2014 د�ستور  حددها 
ال�سوؤون  حم������اور:  ث���لث���ة  ع��ل��ى 
وجمل�س  وال�����دف�����اع  اخل���ارج���ي���ة 
يكفي  ل  ملفات  القومي،  الأم���ن 
اأن تك����ون موؤّدب�����ا حل�س�ن التعاطي 
مه�������ارات  امل��ط��ل��وب  واإمن���ا  معها 
بكل  ال��داخ��ل��ي  ال�س�����اأن  اإدارة  يف 
التعّرجات  يف  وخ���ربة  نتوءات����ه 

الدبلوما�سية وفخاخها.
 اإن اأ�ستاذ القانون الذي اعتاد اإلقاء 
املحا�سرات، وا�ستخدام لغة تبهر 
وايقاعها  با�سرت�سالها  �سامعيها 
وف��خ��ام��ت��ه��ا، ب��ق��ط��ع ال��ن��ظ��ر عن 
يبدو  قد  تر�سله  ال��ذي  امل�سمون 
معزول يف م�سهد �سيا�سي داخلي 
والقدرة  ال��ق��وى  م��ي��زان  حتكمه 
ف�ساءات  يف  ون�سازا  املناورة،  على 

العلقات الدولية املعّقدة. 
ال�سيا�سية  اإن عذرية قي�س �سعيد 
الرئا�سة،  ك���ر����س���ي  م����ن  م��ك��ن��ت��ه 
�سعفه  نقطة  ت��ك��ون  ق��د  ول��ك��ن��ه��ا 
حيث  ال�سلطة  وح��ل  يدخل  حني 
خ�سو�سا  ال����ط����ه����ارة  ت���ك���ف���ي  ل 
�سعبة  مب��رح��ل��ة  مت��ر  ت��ون�����س  اأن 

اقت�ساديا واجتماعيا.

     ولعل الأرق���ام اأبلغ دليل على 
ه����ذا الن��ت�����س��ار ال���ك���ا����س���ح.  فقد 
 90 اإن  كون�ساي،  �سيغما  ك�سفت 
�سعيد  قي�س  منتخبي  م��ن  باملئة 
�سنة،  و25   18 ب���ني  اأع���م���اره���م 
من  ب��امل��ئ��ة   1 ف��ا���س��ل   86 واأن 
جمموع ناخبيه م�ستوى تعليمهم 

جامعي.
باملئة   3 57 فا�سل  اأن  واأب���رزت   
م����ن ن���اخ���ب���ي ن��ب��ي��ل ال����ق����روي مل 
 13 واأن  امل��در���س��ة،  اإىل  ي��ذه��ب��وا 
ناخبيه  م����ن  ب���امل���ئ���ة   9 ف���ا����س���ل 

م�ستوى تعليمهم جامعي.
   وك�سفت اأن اأكرث من 3 مليني 
تون�سي انتخبوا قي�س �سعيد، وان 
�ساركوا  األ��ف  و100  مليني   4

الأحد يف النتخابات.
   وعن توزيع الأ�سوات والأحزاب 
���س��ع��ي��د ح�سب  ل��ق��ي�����س  ال���داع���م���ة 
الن����ت����خ����اب����ات  يف  ال����ت���������س����وي����ت 
النه�سة  الت�سريعية، حلت حركة 
 20 ب��ن�����س��ب��ة  الأوىل  امل���رت���ب���ة  يف 
جمموع  م����ن  ب���امل���ئ���ة   8 ف���ا����س���ل 
القاعدة النتخابية لقي�س �سعيد، 
الإ�سلمي  ال��ك��رام��ة  ائ��ت��لف  ث��م 
باملئة،   3 ف��ا���س��ل   7 ب����  ال���ث���وري 
 6 ب�  الدميقراطي  التيار  وح��زب 
ب��امل��ئ��ة، وح����زب حركة   4 ف��ا���س��ل 
باملئة،   4 ف��ا���س��ل   5 ب����  ال�����س��ع��ب 
وح���زب ح��رك��ة حت��ي��ا ت��ون�����س ب��� 2 

باملئة.
   كما ك�سفت اأرقام �سيغما، اأن 31 
فا�سل 4 باملئة من ناخبي �سعيد 

مل ي�سوتوا يف الت�سريعية.
امل�ساركة  ن�سبة  اأن  اإىل  ي�����س��ار     
الثاين  ال�������دور  يف  الق��������رتاع  يف 
ال�سابقة  الرئا�سية  للنتخابات 
العليا  ال��ه��ي��ئ��ة  ح�����س��ب  لأوان����ه����ا 
للنتخابات، بلغت 57 فا�سل 8 
 5 باملئة يف الداخل، و23 فا�سل 

خارج البلد.

ت�سريحات الرابح واملهزوم
قي�س  ال����ف����ائ����ز  واأع�����ل�����ن  ه������ذا     
الأمانة  ���س��ي��ت��ح��م��ل  اأن�����ه  ���س��ع��ي��د، 
بكل م�����س��وؤول��ي��ة، م��ذك��را ب���اأن اهلل 
�سيحا�سبونه،  والتاريخ  وال�سعب 
�سيت�سبث  اأن�������ه  ع���ل���ى  م���������س����ددا 
و�سيطبقه  وال��ق��ان��ون  بالد�ستور 

امل�ساواة  ق��دم  على  اجلميع  على 
واأولهم هو.

   ووّجه �سعيد، يف ندوة �سحفية، 
���س��ك��ره مل��ن ان��ت��خ��ب��ه ومل���ن انتخب 
الثاين، مربزا  ال��دور  يف  مناف�سه 
واأن  ان��ت��ه��ى  ال��و���س��اي��ة  ع��ه��د  اأن 

م�سروعه قائم على احلرية.
   وح�������ول م��ن��اف�����س�����������������ه يف ال����دور 
الثاين نبيل القروي، ق������ال قي�س 
لكني  اجل��م��ي��ع،  “اأحرتم  �سعيد 
اأح��د ول يف  اأك��ن يف �سباق مع  مل 
على  م�سروعا  طرحت  مناف�سة، 

ال�سعب ».
القروي،  نبيل  ق��ال  املقابل،     يف 
ال���ق���ي���ام بحملته  م���ن  ُح�����رم  اإّن������ه 
الن���ت���خ���اب���ي���ة خ���ا����س���ة يف ال�����دور 
مع  الفر�س  تكافوؤ  وم��ن  ال��ث��اين 

مناف�سه قي�س �سعيد.
   واأو�سح نبيل القروي، يف كلمة 
األقاها اأمام اأن�ساره مبقر احلزب، 
تامة  ح��ري��ة  يف  ك��ان  مناف�سه  اأّن 
املواطنني  م��ق��اب��ل��ة  وب���اإم���ك���ان���ه 
والدولية  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
وتوجيه حملته النتخابية مثلما 
�سجينا  ك���ان  اأن����ه  ي��ري��د يف ح���ني 
وحم����روم����ا م����ن ال���ت���وا����س���ل مع 

الربملان  ب��ني  لل�سلطة  ال�سيا�سي 
وال����رئ����ا�����س����ة وال���ق�������س���ب���ة ج�����راء 

ال�سراعات ال�سيا�سية. 
اأغلبية قائمة يف الربملان.     فل 
ف���ق���ط ح�����زب ال��ن��ه�����س��ة، احل����زب 
الإ�سلمي، ميلك بع�س الأوراق. 
فكتلت�����ه هي الأول����ى يف الربملان، 
الأغلبية  )ت�����س��ت��دع��ي  ن��ائ��ب��اً   52
احلركة  واأي�������دت  ن���ائ���ب���اً(   109
قي�س  ال��ث��ان��ي�����������������ة  اجل��ول��������������ة  يف 
النتخاب��ات  يف  الفائ�����ز  �سعيد، 

الرئا�سية. 
ينفذ  اأن  الخ���ري  ه��ذا  اأراد  واإذا    
عليه  ف�������س���ي���ت���ع���ني  ب�����رن�����اجم�����ه، 
ي�سنع  وان  ال�����س��ي��ا���س��ة،  مم��ار���س��ة 
يف  فريًقا  ويوؤلف  لنف�سه،  حزاما 
رئا�سة اجلمهورية، ويختار وزيًرا 
للخارجية ووزيًرا للدفاع... فبعد 
اختبار  على  ال��دور  ج��اء  املبايعة، 
وهو  لل�سلطة،  اليومية  املمار�سة 

الختبار الهّم.

ا�سرتاتيجية ناجحة ولكن
�سعيد  قي�س  ا�سرتاتيجية  اإن     
يريد  ول  �سيًئا،  يطلب  ل  كرجل 
الطبقة  م����ن  ح�����ذر  �����س����يء،  اأي 

حم��اف��ظ، واأن���ه م��ن غ��ري املجدي 
ال�سياق  خ��ارج  نقا�سات  اىل  ج��ره 
وامل���و����س���وع، واإ����س���اع���ة ال���وق���ت يف 

تناول بع�س املو�سوعات. 
ينا�سر  امل���ن���ط���ل���ق،  ه�����ذا  وم�����ن    
الفائز بالرئا�سية عقوبة الإعدام، 
املثليني،  جت������رمي  وا�����س����ت����م����رار 
ب��ني الرجل  امل�����س��اواة  وي��ن��اه�����س 

واملراأة يف املرياث.

�سراع توزيع ال�سلطة
    والآن، وقد اأ�سبح رئي�سا، �سيمثل 
الدولية.  الأو�����س����اط  يف  ت��ون�����س 
التخلي  على  ق���ادًرا  �سيكون  فهل 
الإيديولوجية  ���س��لب��ت��ه  ع����ن 
الدوليني؟  نظرائه  مع  للتعامل 
ثابتة  التون�سية،  الدبلوما�سية 
وتقوم  ب���ورق���ي���ب���ة،  ع��ق��ي��دة  م��ن��ذ 
ع���ل���ى احل����ي����اد الإي����ج����اب����ي، فهل 
�ستغري حماورها؟ مل يتم تقدمي 

الإجابات من قبل املر�سح �سعيد.
امل�سل�سل  اإغ��������لق  مت  ول����ئ����ن     
قي�س  ب���ان���ت���خ���اب  الن����ت����خ����اب����ي، 
فاإن  اجلمهورية،  لرئا�سة  �سعيد 
املفاو�سات ال�سيا�سية �ستبداأ الن. 
التوزيع  يتعرث  اأن  امل��رج��ح  وم��ن 

حملت  على  ع���لوة  التون�سيني 
ال�ستائم والت�سويه �سده وتوجيه 

التهامات له.
   واأ�سار نبيل القروي، اإىل اأّن ما 
اليوم  ح�سل يف م��راك��ز الق���رتاع 
بالعنف  واع���ت���داء  م��ن جت�����اوزات 
واأع�������س���اء حملته  اأن�������س���اره  ع��ل��ى 

جتاوز كل احلدود.
اأحمل  “اأنا  ق���ائ���ل:  وت���اب���ع      
وحتملت  للتون�سيني  م�����س��روع��ا 
الكثري من اأجله وتعهّدت للفئات 
الفقرية و�سنوا�سل العمل عليه”، 
الكتلة  ال���ي���وم  “نحن  م�����س��ي��ف��ا: 
ال�سعب  ن��واب  جمل�س  يف  الثانية 
مبادئنا  ع���ن  ال���دف���اع  ���س��ن��وا���س��ل 
ملن  اأوف��ي��اء  و�سنظل  البلد  وعلى 

اآمنوا بنا ومب�سروعنا«.
   ولفت اإىل اأن حزب قلب تون�س 
من  الر�سمية  النتائج  �سينتظر 
الهيئة العليا امل�ستقلة للنتخابات 

ثم �سيتّخذ ما يراه �ساحلا.

دللت املبايعة
�سعيد اجتاهه  ق��ط��ار  يغري     مل 
الد�ستوري  القانون  فرجل  اأب��ًدا، 
ن�سرة  يف  �سواء  الأفكار  ذات  يكرر 

الأخبار التلفزيونية او يف املقاهي. 
ال�سلطة  ه����رم  ق��ل��ب  ي���ري���د  اإن�����ه 
نواب  تفكيك جمل�س  خ��لل  م��ن 
انتخاب  يتم  ان  وي��ري��د  ال�سعب، 
النواب من قبل جمال�س حملية 
م��ن��ت��خ��ب��ة، ل��ت��ق��ري��ب ال�����س��ع��ب من 
ال�سلطة. ولتحقيق ذلك، �سيحتاج 

اإىل م�سادقة الربملان. 
املناظرة  اأو����س���ح يف  ان  و���س��ب��ق     
نبيل  ال���ت���ي ج��م��ع��ت��ه مب��ن��اف�����س��ه 
الرف�س،  ح��ال��ة  اأن����ه يف  ال���ق���روي 
حتمل  ال���ربمل���ان  “على  ���س��ي��ك��ون 
يق�سد؟  كان  ماذا  م�سوؤولياته”. 
ه��ل ه��و الح��ت��ك��ام ل��ل�����س��ارع؟ بقي 
جوانب  فللرجل  ل���غ���زا...  الم���ر 

م��ظ��ل��م��ة غ���ام�������س���ة حت����ت����اج اىل 
تف�سري. 

تاأ�سي�س  رف�������س  خ����لل  وم����ن     
حزب، والقبول ر�سميا بتلقي دعم 
الح�����زاب، واإق���ام���ة ت��ع��ار���س بني 
ال�سعب والأحزاب والدولة، يلعب 
راديكالية:  معزوفة  �سعيد  قي�س 

“اإنها ال�سلطة ال�سعبية«.
ا  رف�سً ال�����س��اح��ق،  ف���وزه  ويعني     
امل�سموم  ال�سيا�سي  للو�سع  وا�سًعا 
وللف�ساد  ت���ون�������س،  يف  ال�������س���ائ���د 
قطاع  ول���ت���ه���م���ي�������س  امل���ت���ف�������س���ي، 
عري�س من التون�سيني. ل يخفي 
قي�س �سعيد انه حمافظ، معتربا 
اأي�سا  ه��و  التون�سي  املجتمع  اأن 

 خروج نبيل القروي من ال�سجن مل
 ي�ساعده يف تقلي�ش الفارق بينه وبني مناف�سه

د مفاجاأة   مل يكن فوز قي�س �صعيِّ
بل كان منتظرا منذ م�صوار طويل

من الي�سار ومن اليمني:

د رئي�صا...! التون�صيون يبايعون قي�س �صعيِّ
•• الفجر – تون�ض -خا�ض

   بنتيجة �ساحقة بدت وكاأنها مبايعة، وبفارق عري�ش 
5 باملئة وفقا لالأرقام ال�سادرة عن  27 فا�سل  اأكرث من 
وفقا  باملئة   9 فا�سل  و67  اإمرهود،  معهد  ا�ستطالعات 
ل�سيغما كون�ساي، مل يكن فوز قي�ش �سعيد مفاجاأة بل كان 

منتظرا منذ م�سوار طويل.     لقد �سّوت حوايل 3 ماليني 
ناخب ل�سالح املرت�ّسح قي�ش �سعّيد، مما مينحه م�سروعية 
على  لوا  حت�سّ الذين   217 الـ  النواب  من  اأكرب  �سعبية 
ل عليها. ومثلت ن�سبة  حوايل ن�سف الأ�سوات التي حت�سّ
الفارق  اأن  كما  التوقعات،  وخالفت  مفاجاأة  امل�ساركة 

الكبري يف النتيجة بني املرت�ّسحني لفت جدا.

حديث الأرقام
    اأظهرت ا�ستطالعات الراأي منذ البداية تفّوق قي�ش 
�سعّيد، اإل اأن الفارق تعّمق خالل الثالثة اأيام الأخرية 
الوثائق  منها  جديدة  معطيات  عّدة  ظهور  بعد  وذلك 
مع  القروي  اأبرمه  الذي  اللوبييغ  عقد  حول  امل�سربة 

�سركة كندية ..

على  تاأثيــر  التلفزيونية  للمناظــــرة  كـــان  كـــما   
ح�سب  الـــذي  الفـــارق  تعميق  مــن  وزادت  النتيجة 
ال�سكل  بهــذا  يكن  مل  املتداولة  الــراي  ا�ستطالعات 
اأن  قبل خروج نبيل القروي من ال�ســــجن، وهــذا يعني 
خروجه من ال�سجن مل ي�ساعده يف تقلي�ش الفارق بينه 

وبني مناف�سه.

الرئي�س التون�سي اجلديد وحرمه

ان�سار قي�س يحتفلون و�سط العا�سمة

مبايعة لقي�س �سعيد ولي�ست انتخابا

القروي يديل ب�سوته

�سعيد ال�سوت الفائز

هل �سيكون قادًرا على التخلي عن �سالبته 
الأيديولوجية للتعامل مع نظرائه الدوليني؟

خالفت ن�سبة امل�ساركة كل التوقعات، والفارق 
الكبيـر يف النتيجة بني املرت�سـّحني لفت جـدا

ــة  ــرك احـــتـــلـــت ح
املرتبة  النه�صة 
الأحزاب  يف  الأوىل 
لقي�س  ــة  ــم ــداع ال
بن�صبة ــد  ــيِّ ــع ــص �
%  20 ـــت  ـــاق ف  

ــة،  ــع ــاي ــب بــعــد امل
الرئي�س  �صيكون 
اجلــــديــــد اأمـــــام 
املمار�صة  اخــتــبــار 
لل�صلطة  اليومية 
وهو الختبار الأهّم
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عربي ودويل

للدورة  احلكومة  لربنامج  عر�سها  خ��لل  العادة  ج��رت  كما 
الربملانية اجلديدة، اإن “اأولوية حكومتي كانت دائماً �سمان 
خ��روج اململكة املتحدة من الحت��اد الأوروب��ي يف 31 ت�سرين 
�سراكة  و���س��ع  على  العمل  تعتزم  حكومتي  الأول/اأك���ت���وب���ر. 
ج��دي��دة م��ع الحت����اد الأوروب������ي ع��ل��ى ق��اع��دة ال��ت��ب��ادل احلر 

والتعاون الودي«.
امل��ت��ح��دة والحت�����اد الأوروب������ي مفاو�سات  امل��م��ل��ك��ة  وت��خ��و���س 
حا�سمة و�ساقة يف حماولة للتو�سل اإىل اتفاق انف�سال، الأمر 
الذي اعترب وزير اخلارجية الإيرلندي �سيمون كوفني اأنه ل 

يزال “ممكناً” قبل موعد 31 ت�سرين الأول اأكتوبر.
وق����ال ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء الي��رل��ن��دين ���س��امي��ون كوفني 

لوك�سمربغ لإج��راء حمادثات مع  اإىل  اثناء و�سوله  الثنني 
هذا  لت��ف��اق  التو�سل  املمكن  “من  الحت���اد  خ��ارج��ي��ة  وزراء 

ال�سهر ورمبا هذا الأ�سبوع، لكننا مل ن�سل اإىل ذلك بعد«.
واأب��دت لندن وبروك�سل الأح��د ح��ذراً يف احلديث عن فر�س 
حتقيق خروج متفق عليه، اإذ مل يحقق اأي خرق ب�ساأن م�ساألة 
احلدود الإيرلندية الهامة خلل مفاو�سات مكثفة يف عطلة 

نهاية الأ�سبوع يف بروك�سل.
مي�سال  بريك�ست  ب�ساأن  الأوروب���ي  الحت��اد  مفاو�س  واعترب 
العمل”  م��ن  بالكثري  ال��ق��ي��ام  يتعني  ي���زال  “ل  اأن���ه  بارنييه 
للخروج من املاأزق. واأعربت لندن عن املوقف نف�سه. و�سّرح 
لكن ل  بناءة  “املحادثات  اأن  �سرتيت  داونينغ  با�سم  متحدث 

الثنني  وتتوا�سل  ب��ه«.  القيام  ي��زال هناك عمل كثري يجب 
مفاو�سات تقنية لكن الوقت ي�سيق اأمام الطرفني.

اأوروبية  قمة  واجلمعة  اخلمي�س  الأوروب��ي��ون  القادة  ويعقد 
خروج  لتفادي  الأخ���رية  الفر�سة  اأن��ه��ا  اأُع��ت��ربت  بروك�سل  يف 
تاأثريات  م��ن  ذل��ك  ات��ف��اق مب��ا يرتتب عليه  ب��دون  بريطانيا 

بالغة.
وقد يتفق الطرفان اأي�ساً على اإرجاء ثالث ملوعد اخلروج ما 
قد يزيد من عدم اليقني املحيط مب�سري اململكة املتحدة يف 

الحتاد الأوروبي بعد مرور 46 عاماً على ان�سمامها اإليه.
ال�27  الحت��اد  دول  تقدم  اأن  يفرت�س  الأح���وال،  اأف�سل  ويف 

مقرتحاً كامًل يتم الت�سويت عليه.  

•• لندن-اأ ف ب:

اأكد رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�سون جمدداً اأم�س 
اأن نغادر بريطانيا الحت��اد الأوروب��ي يف املوعد  على �سرورة 
املحدد يف 31 ت�سرين الأول اأكتوبر فيما ُت�ستاأنف حمادثات 
بريك�ست مع بروك�سل يف ا�سبوع حا�سم ميكن اأن يحدد موعد 

وكيفية خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي.
اليزابيث  امللكة  عر�ست  ل��ن��دن،  يف  ال��ربمل��ان  اأم���ام  كلمة  ويف 
الثانية برنامج جون�سون الت�سريعي للعام املقبل وعلى راأ�سه 

اخلروج من الحتاد الأوروبي.
ال���وزراء  رئي�س  با�سم  ال��ن��واب  اأم���ام  متحدثًة  امللكة  واأك����دت 

لندن: اخلروج من الحتاد نهاية اأكتوبر اأولوية  

ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة الأم���ري���ك���ي���ة يف 
�سوريا متيزت دوماً بق�سر النظر، 
وتركيا  رو���س��ي��ا  اع��ت��م��دت  ب��ي��ن��م��ا 

واإيران على لعبة طويلة الأمد. 
الأمريكي  الرئي�س  خيانة  وكانت 
دون��ال��د ت��رام��ب ل��لأك��راد الف�سل 
املتقنة  امل��ق��ارب��ة غ��ري  الأخ����ري يف 

لل�سيا�سة الأمريكية يف املنطقة.

ر�سمياً الوليات املتحدة، ورو�سيا، 
وتركيا و�سوريا. وعلى الرغم من 
اأن جلنة التحقيق الدولية التابعة 
للأمم املتحدة حول �سوريا، التي 
 ،2011 ع����ام  يف  اإن�������س���اوؤه���ا  مت 
ل��دي��ه��ا ت��ف��وي�����س ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
اأن  اإل  الإن�سان،  حقوق  انتهاكات 
اأدى  معها  التعاون  الأ�سد  رف�س 

اإىل اإعاقة العملية برمتها.

اآمال جديدة
ت�سب  ال�سحيفة،  تقول  وعملياً، 
ل�سحايا  ال���ع���دال���ة  يف  الآم��������ال 
اأ�سا�سي  ب�سكل  احل����رب،  ج��رائ��م 
م�ستقلة  م��ن��ظ��م��ات  ع��ل��ى  ح��ال��ي��اً، 
منظمة  م���ث���ل  ح���ك���وم���ي���ة،  غ����ري 
العفو الدولية، ومنظمة هيومن 
ال�سوري  واملر�سد  ووت�س،  رايت�س 
العدالة  وجلنة  الإن�سان،  حلقوق 
وامل�����س��اءل��ة ال��دول��ي��ة، ال��ت��ي جتمع 
وتوثق الأدلة وال�سهادات التي من 
امللحقات  يف  ا�ستخدامها  املمكن 

الق�سائية امل�ستقبلية.
وي�����س��ري ال��ت��اري��خ احل��دي��ث، وفقاً 
اجلناة  معظم  اأن  اإىل  للتقرير، 
اأن  اإل  ال���ع���دال���ة،  م���ن  ���س��ي��ف��ل��ت��ون 
ذلك قد يتغري، حيث رفعت اأملانيا 
النتهاكات  �سد  ق�سايا  وفرن�سا 
الأتراك  ارتكبها  التي  اجل��دي��دة 
ال�سرقي  ال�������س���م���ال  يف  اأخ���������رياً 
اأن ميثلوا  املتوقع  ومن  ال�سوري، 
اأم�����ام امل��ح��ك��م��ة، ع��ل��ى اأم����ل يف اأن 
تكون بداية جلميع اجلرائم التي 

�سبقتها.

•• وا�شنطن-وكاالت:

مقال  يف  فرانتزمان  �سيث  تناول 
“فورين  جم���ل���ة  م���وق���ع  ن�������س���ره 
الهجوم  الأم��ري��ك��ي��ة  بولي�سي” 
ال��رتك��ي ع��ل��ى الأك�����راد يف �سمال 
�سرق �سوريا، قائًل اإن بذور النزاع 
���س��وري��ا، ُزرعت  ���س��رق  احل���ايل يف 
ال�����س��ن��وات الأخ����رية، ومل يكن  يف 
ال�سكل،  بهذا  تتحول  اأن  للأمور 
املنطقة  لهذه  الرتكي  الغزو  مع 
قوات  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  م�ستهدفاً 
يف  املوؤلفة  الدميقراطية  �سوريا 
كانت  والتي  اأك���راد،  معظمها من 
����س���ري���ك���اً ل���ل���ولي���ات امل���ت���ح���دة يف 

القتال �سد تنظيم داع�س.
وم��ع ذل��ك، ف��اإن ق���رارات اأ�سا�سية 
و�سعت  ووا����س���ن���ط���ن،  اأن����ق����رة  يف 
ت�سادم.  م�����س��ار  ع��ل��ى  اجل��ان��ب��ني 
عن  ت��خ��ٍل  اأن����ه  ال�����س��ح��ايف  وراأى 
ان������خ������راط اأق����������وى ل����لإئ����ت����لف 
امل���ن���اه�������س ل���داع�������س م����ع ه���دف 
مل�سلحة  �سوريا،  يف  الأم��د  طويل 

قبل  م��ن  النظر  ق���رارات ق�سرية 
كل الأطراف. 

ال�سرتاتيجية  ه�����ذه  وت����رك����ت 
ال�����ق�����وات الأم����ري����ك����ي����ة ع����اج����زة، 
و���س��ل��ل��ت ال�����س��رك��اء الأك�����راد على 
واإي���ران  الأر�����س، ومكنت رو���س��ي��ا 
على  مكا�سب  حتقيق  من  وتركيا 

ح�ساب امل�سالح الأمريكية. 
اأع����وام  خم�سة  ال��ك��ات��ب  واأم�����س��ى 
داع�س،  ���س��د  احل����رب  ت��غ��ط��ي��ة  يف 
و�ساهد كيف ح�سرت كل الأطراف 
�سوريا.  ب�����س��رق  زاوي����ة  يف  نف�سها 
وم���ن الأف�����س��ل ال��ب��دء م��ع تركيا 
لأن اأج��ن��دت��ه��ا ك��ان��ت وا���س��ح��ة يف 

الأعوام الثلثة املا�سية. 
 2016 )ح�����زي�����ران(  ي��ون��ي��و  يف 
اأخ�����������رج�����������ت ق���������������وات ������س�����وري�����ا 
املواقع  من  داع�س  الدميقراطية 
�سمال  ع��ل��ي��ه��ا يف  ا���س��ت��وىل  ال��ت��ي 
�سر�سة  ح��م��ل��ة  يف  ���س��وري��ا  ����س���رق 
الدعم  ع���ل���ى  خ���ا����س���ًةً  اع���ت���م���دت 
�سرا�سة  وعلى  الأمريكي،  اجلوي 

مقاتليها.

اأما بالن�سبة اإىل تركيا، فاإن قوات 
�سوريا الدميقراطية لي�ست �سوى 
العمال  حل�����زب  اأخ�������رى  ن�����س��خ��ة 
الكرد�ستاين حتت م�سمى وحدات 

حماية ال�سعب الكردي.

العمال الكرد�ستاين
 وترى اأنقرة منواً حلزب العمال 
حدودها  ط��ول  على  الكرد�ستاين 
بهدف ربط عفرين ب�سمال �سرق 
���س��وري��ا. وع��ن��دم��ا حت��رك��ت قوات 
لتحرير  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ���س��وري��ا 
ي�����ون�����ي�����و)ح�����زي�����ران(  يف  م���ن���ب���ج 

2016، تنبهت اأنقرة. 
غ��رق��ت يف فو�سى  ت��رك��ي��ا  ول��ك��ن 
الإنقلبية  املحاولة  بعد  موؤقتة 
يف يوليو)متوز( 2016. وتعهد 
اأردوغ������ان ب��ع��د الإن���ق���لب بوقف 
تقدم قوات �سوريا الدميقراطية. 
واأبلغ م�سوؤولون اأمريكيون اأنقرة، 
�ستن�سحب  ال��ك��ردي��ة  ال��ق��وات  ب���اأن 
ال���ف���رات.  ����س���رق  اإىل  م���ن م��ن��ب��ج 
وع��ن��دم��ا مل ي��ح��دث ذل���ك، �سنت 

تركيا عملية “درع الفرات” التي 
احلدود  ع��ن  بعيداً  داع�����س  دفعت 
الرتكي  اجلي�س  وه��دد  الرتكية، 
ثانية  م��رح��ل��ة  يف  منبج  ب��دخ��ول 

لطرد املقاتلني الأكراد منها. 

اجلي�ش ال�سوري الوطني
القوات  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  ول���ف���ت 
وفرت  �سوريا  �سمال  يف  الرتكية 
نوعاً من املظلة حلماية ما تبقى 
اإدل��ب وجرابل�س  املعار�سة يف  من 

بحلب. 
جتميع  ع���ل���ى  اأن������ق������رة  وع���م���ل���ت 
عليه  اأط����ل����ق  م����ا  يف  امل���ع���ار����س���ة 
لكن  ال��وط��ن��ي.  ال�����س��وري  اجلي�س 
ال��ه��دف م��ن اإن�����س��اء ه��ذا اجلي�س 
م�ساعدة  الأوىل  ب��ال��درج��ة  ك���ان 
ت��رك��ي��ا ع��ل��ى ق��ت��ال ح���زب العمال 
الطريقة  وب��ه��ذه  ال��ك��رد���س��ت��اين. 
بعد  ال�سورية  املعار�سة  تقل�ست 
للتحول،  عنها  وا���س��ن��ط��ن  تخلي 

وكيًل يقاتل عن تركيا. 
تركيا  اأن  ف��ران��ت��زم��ان  واأو�����س����ح 

•• وا�شنطن-وكاالت:

���س��ه��دت احل�����رب ال�����س��وري��ة منذ 
جرائم  من  هائًل  كماً  اندلعها، 
حرب وفظائع بحق املدنيني، ياأتي 
اأحدثها الغزو الرتكي يف ال�سمال 
ال�سرقي من البلد الذي ي�سيطر 

الأكراد على اأجزاء منه.
وعلى الرغم من الأدلة الوثائقية 
املتحدة،  الأمم  ج��م��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
وج�����م�����اع�����ات ح����ق����وق الإن���������س����ان 
فاإن   ،2011 عام  منذ  امل�ستقلة، 
مرتكبي هذه اجلرائم يف �سوريا، 
�سواء كانوا من النظام، اأو ف�سائل 
النتيجة  اأف���������راداً،  اأو  م�����س��ل��ح��ة، 
العقاب”،  م��ن  “النجاة  واح���دة: 
وقد �سجع هذا ال�سعور بالإفلت 
ب��ني اجل��ن��اة، لرت��ك��اب امل��زي��د من 

اجلرائم �سد الإن�سانية.
غارديان  ل�سحيفة  لتقرير  وفقاً 
اأحرار  ف�سيل  الربيطانية، ميثل 
تركيا  م���ن  امل����دع����وم  ال�����س��رق��ي��ة، 
وال������ذي ق��ي��ل اإن�����ه امل�������س���وؤول عن 
عملية اإعدام طالت ت�سعة مدنيني 
ب��ال��ق��رب م��ن ب��ل��دة ت��ل اأب��ي�����س يف 
الأ�سبوع،  ن��ه��اي��ة  يف  ال��رق��ة  ري���ف 

مثاًل على هذه الظاهرة. 
وكانت املجموعة التابعة للجي�س 
اُتهمت  امل��ع��ار���س،  احل��ر  ال�سوري 
املدنيني،  معاملة  ب��اإ���س��اءة  �سابقاً 
الختفاء  ح������الت  ذل�����ك  يف  مب����ا 
والنتهاكات  والنهب،  الق�سري، 
خلل  الأق��ل��ي��ات،  بحق  اجل�سيمة 
اح��ت��لل��ه��ا مل��دي��ن��ة ع��ف��ري��ن بعد 

املا�سي  العام  تركيا  قادته  هجوم 
يف �سمال غرب �سوريا.

امل���ق���ات���ل���ون يف جي�س  ات���ه���م  ك��م��ا 
تابع  اآخ��ر  ف�سيل  وه��و  ال�سرقية، 
بارتكاب  احل��ر،  ال�سوري  للجي�س 
ان��ت��ه��اك��ات حل���ق���وق الإن�������س���ان يف 
عفرين، وتعهد م�سوؤولو اجلي�س 
باتخاذ  لح���ق���اً  احل����ر  ال�������س���وري 
وفقاً  ل��ك��ن  ����س���ده���م،  اإج���������راءات 
ووت�س،  رايت�س  هيومن  لتقرير 

مل يحدث هذا مطلقاً.

انتهاكات �سابقة
وي�����س��ري ت��ق��ري��ر ال�����س��ح��ي��ف��ة اإىل 
تركيا،  م��ن  املدعومة  ال��ق��وات  اأن 
لي�ست وحدها من ارتكبت جرائم 
فت�سبب هجوم  ���س��وري��ا.  ح��رب يف 
ع�����س��ك��ري ع��ل��ى ي��د ق���وات النظام 
الرو�سية  وال�����ق�����وات  ال���������س����وري 
اإدلب  حمافظة  يف  املا�سي،  العام 
����س���وري���ا، يف مقتل  غ����رب  ���س��م��ال 
ع�سرات  وت�سريد  املدنيني،  مئات 
ا�سُتهدفت  فيما  م��ن��ه��م،  الآلف 
اأرب����ع����ة م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ع���م���داً من 
الرو�سية يف  القنابل  قبل قاذفات 

غ�سون 12 �ساعة.
ت�سريح  اإىل  ال���ق���ري���ر  وي���ل���ف���ت 
بالأمم  الإن�سان  حقوق  م�سوؤولة 
امل��ت��ح��دة م��ي�����س��ي��ل ب��ا���س��ي��ل��ي��ت، يف 
ي��ول��ي��و )مت������وز( امل���ا����س���ي، حيث 
�سد  املتعمدة  “الهجمات  قالت: 
ومن  ح��رب،  جرائم  هي  املدنيني 
نفذ تلك الهجمات هم امل�سوؤولون 

جنائياً عن اأعمالهم«. 

اأم��ا م��ارك لوكوك، وه��و م�سوؤول 
فاتهم  امل��ت��ح��دة،  الأمم  يف  رف��ي��ع 
الأم���ن  جم��ل�����س  اأع�����س��اء  بغ�سب 
“بعدم  امل��ت��ح��دة،  ل����لأمم  ال��ت��اب��ع 
يوماً   90 مل��دة  �سيء  ب��اأي  القيام 
م�����ع ا�����س����ت����م����رار امل����ذب����ح����ة اأم������ام 
اإل اأن جمل�س التحقيق  اأعينهم”، 
التابع للأمم املتحدة يف اإدلب مل 

يبلغ بعد عن النتائج التي تو�سل 
اإليها.

هجمات الكيماوي
هم الرئي�س ال�سوري  من جهته، اتُّ
ب�سار الأ�سد، مراراً بارتكاب جرائم 
حرب من خلل ال�ستخدام غري 
الكيماوية،  للأ�سلحة  ال��ق��ان��وين 

الرتكي  بالحتلل  تندد مو�سكو 
ل�سمال �سوريا. 

اقت�سام النفوذ
النظام  ي��ري��د  نف�سه  ال��وق��ت  ويف 
ال�����س��وري ا���س��ت��ع��ادة اأرا����س���ي���ه، ما 
مو�سكو  ع��ل��ى  �سيكون  اأن���ه  يعني 
و�سريكها  حليفها  ب��ني  امل���وازن���ة 

مو�سكو  لكن  اأن��ق��رة.  يف  التجاري 
واأن��ق��رة جنحتا على م��ا ي��ب��دو يف 
اإىل خارج  املتحدة  ال��ولي��ات  دف��ع 
ال�����س��اح��ة ال�����س��وري��ة ع��ل��ى امل���دى 
ل��ه��م��ا الوقت  ال��ق��ري��ب، و���س��ي��ت��اح 
اقت�سام  ع��ل��ى  لح���ق���اً  ل��ل��ت�����س��اح��ن 

النفوذ يف �سوريا. 
اأن  اإىل  ال������ك������ات������ب  وخ�����ل�����������س 

امل�سبعة بالقومية ب�سبب حروبها 
الدائمة التو�سع يف �سمال �سوريا، 
طرق.  ت��ق��اط��ع  ع��ن��د  الآن  ت��ب��دو 
اأوثق مع رو�سيا،  وتعمل بطريقة 
واإيران ما يجعل خياراتها �سيقًة، 
ومدينة ملو�سكو بالأ�سلحة. وهكذا 
�سيتعني عليها اأن ت�ستمر يف �سراء 
الأ����س���ل���ح���ة م���ن رو����س���ي���ا ح��ت��ى ل 

باللوم  حينها  األ��ق��ت  ال��ك��ي��م��اوي��ة 
الهجوم،  ذل����ك  يف  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  ف��ع��ل��ت  ك���م���ا 
نفى  الأ����س���د  اأن  اإل  وب��ري��ط��ان��ي��ا، 
ذلك ورف�سه رف�ساً قاطعاً، فيما 
وقع  احل�����ادث  اأن  رو���س��ي��ا  اأق������ّرت 

بالفعل، لكن مل ُيحا�سب اأحد.
ول ت��ق��ت�����س��ر ج���رائ���م احل�����رب يف 

وحلفائه  ال���ن���ظ���ام  ع��ل��ى  ����س���وري���ا 
وامل���ع���ار����س���ة وت���رك���ي���ا، ب���ل واج���ه 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأي�ساً 
ت������رام������ب وغ���������ريه م������ن ال�����ق�����ادة 
جرائم  ح��ول  خ��لف��ات  الغربيني 
احلرب، فعلى �سبيل املثال، ب�سبب 
الرقة  يف  اجل����وي����ة  ال�������س���رب���ات 
واملو�سل خلل عمليات التحالف 
ال���������دويل ����س���د ت���ن���ظ���ي���م داع�������س 
الإرهابي، ُقتل عدد غري معروف 
من املدنيني يف التفجريات، ومع 
ذلك مل يتم التحقيق يف وفاتهم، 

بل واأحياناً مل ُيعرتف بهم.

الإفالت من العقاب
الربيطانية،  ال�سحيفة  وت��ق��ول 
الأم��ر بجرائم  يتعلق  اإن��ه عندما 
اللعبني  ج��م��ي��ع  ف����اإن  احل�����رب، 
الدائرة  احل���رب  يف  الأ���س��ا���س��ي��ني 
الرئي�س  ك���ان  ����س���واء  ���س��وري��ا،  يف 
ال���رتك���ي رج���ب ط��ي��ب اأردوغ������ان، 
القوات  اأو  الأ���س��د،  اأو  ت��رام��ب،  اأو 
اجل��وي��ة ال��رو���س��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة، اأو 
حتى  اأو  امل�����س��ل��ح��ة،  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات 
م�سرتك  �سيء  لديهم  املعار�سة، 
واح��د، وه��و اأن��ه من غري املرجح 
فثقافة  حم��اك��م��ت��ه��م.  ت���ت���م  اأن 
الإف����لت م��ن ال��ع��ق��اب، ق��د متتد 

وت�ستمر اإىل ما ل نهاية.
فاإن  ال�سحيفة،  تقرير  وح�سب 
امل���ح���ك���م���ة اجل���ن���ائ���ي���ة ال���دول���ي���ة، 
التحقيق  م�سوؤولية  تتوىل  التي 
ت��ف��ت��ق��ر اإىل  يف ج���رائ���م احل�����رب، 
بوجودها  ت��ع��رتف  ول  ال�����س��ل��ط��ة 

اأكرث  التقرير واح��دة من  ويذكر 
احل����وادث امل��اأ���س��اوي��ة ال��ت��ي طالت 
املدنيني يف مدينة خان �سيخون، 
ح��ي��ث ق��ت��ل م��ا ي��ق��رب م��ن 100 
ال�سارين  بغاز  هجوم  يف  �سخ�س 

يف اأبريل )ني�سان( 2017.
اأن  اإىل  “غارديان”  وت�������س���ري 
الوكالة الدولية ملراقبة الأ�سلحة 

ال�سرتاتيجية الأمريكية متيزت دومًا بق�سر النظر 

وا�صنطن خارج �صوريا ...دينامية جديدة يف احلرب

جرائم حرب جديدة لرتكيا

هل ي�صتمر الإفلت من العقاب يف �صوريا؟

الحتاد الأوروبي يدين العملية الع�صكرية الرتكية 
•• لوك�شمبورغ-اأ ف ب:

دانت دول الحتاد الأوروبي اأم�س عملية تركيا الع�سكرية يف �سوريا دون 
فر�س  باجتاه  حتّركت  لكنها  اإليها،  الأ�سلحة  ت�سليم  على  حظر  اإع��لن 
عقوبات على اأنقرة على خلفية عمليات التنقيب عن الغاز التي جتريها 

قبالة قرب�س.
واأفاد بيان م�سرتك للتكتل �سدر خلل اجتماع لوزراء 
خارجيته يف لوك�سمبورغ اأن “الحتاد الأوروبي يدين 
ب�سكل جدي  تقّو�س  التي  الع�سكرية  تركيا  حتّركات 

ال�ستقرار والأمن يف املنطقة برمتها«.
تقييدية  “تدابري  اع���ت���م���اد  ع��ل��ى  ال��ت��ك��ت��ل  وواف������ق 
ت�ستهدف الأ�سخا�س العاديني واملعنويني امل�سوؤولني 
عن الأن�سطة غري القانونية يف التنقيب عن النفط 
اأو امل�����س��ارك��ني بها”،  وال��غ��از ���س��رق ال��ب��ح��ر امل��ت��و���س��ط 

بح�سب البيان.
ومل تعلن دول الحتاد الأوروبي يف املقابل عن فر�س 
معار�سة  ب�سبب  تركيا  اإىل  الأ�سلحة  بيع  على  حظر 

اململكة املتحدة، وفق ما قالت م�سادر دبلوما�سية.
واأعربت فقط عن التزامها ب�”اعتماد مواقف وطنية 
حا�سمة اإزاء �سيا�ساتنا املتعلقة بت�سدير الأ�سلحة اإىل 

وفق البيان. تركيا”، 
اأ�سارت  اأوروبي لبيع الأ�سلحة لرتكيا،  وتربيراً ملعار�ستها لفر�س حظر 

لندن اإىل اأن اأنقرة ع�سو يف حلف �سمال الأطل�سي.
“اجتماع وزاري للتحالف ال��دويل ملكافحة  ودع��ا الحت��اد الأوروب��ي اإىل 

موا�سلة  �سبل  يف  النظر  بهدف  الإ���س��لم��ي��ة(،  ال��دول��ة  )تنظيم  داع�����س 
جهوده يف ظّل ال�سياق احلايل«.

وتركيا والوليات املتحدة ع�سوان يف هذا التحالف الذي قاتلت فيه اأي�ساً 
القوات الكردية ال�سورية التي ت�ستهدفها تركيا يف عمليتها الع�سكرية.

و���س��ّرح وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الإ���س��ب��اين ج��وزي��ب ب��وري��ل ل��دى و���س��ول��ه اإىل 
اجتماع لوك�سمبورغ “لي�س لدينا قوى �سحرية، لكن 
ممكن  �سغط  ك��ل  ممار�سة  ه��و  نفعله  اأن  ميكننا  م��ا 

لو�سع حّد لهذه اخلطوة«.
ُع���نّي يف من�سب املمثل  واأق����ّر ج��وزي��ب ب��وري��ل ال���ذي 
يف  الأوروب���ي  للحتاد  اخلارجية  لل�سيا�سة  ال�سامي 
الأملانية  تراأ�سها  التي  اجلديدة  الأوروبية  املفو�سية 
التو�سل  ال�سعب  “من  اأن  دير ليني،  اأور�سول فون 

اإىل اتفاقات بالإجماع«.
اأبرمتها كل دولة على حدة مع  “اإنها اتفاقات  وقال 
تركيا” وقرار وقف مبيعات الأ�سلحة يعود اإىل �سيادة 

كل دولة ع�سو يف الحتاد.
تعليق  تدعم  الإ�سبانية  “احلكومة  اأن  بوريل  واأك��د 
يف  اإ�سبانيا  واأعلنت  تركيا”.  اإىل  الأ�سلحة  مبيعات 
اإ�سبانية  ب��ط��اري��ة  ���س��ح��ب  ال��ث��اين/دي�����س��م��رب  ك��ان��ون 
يف  الأطل�سي  �سمال  ن�سرها حلف  باتريوت  ل�سواريخ 

اأ�سنة على احلدود اجلنوبية ال�سرقية الرتكية.
وكانت فرن�سا واأملانيا واإيطاليا بني الدول الأوروبية التي عّلقت ت�سليم 

الأ�سلحة لرتكيا على خلفية الهجوم على �سوريا.

اأردوغان يلمح لعملية تركية يف منبج 
•• اأنقرة-رويرتز:

ملح الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغ��ان اأم�س اإىل اأن بلده ت�سعى لطرد 
بعد  �سوريا  �سمال  يف  منبج  مدينة  م��ن  الأك���راد  يقودهم  ال��ذي��ن  املقاتلني 
للهجوم  للت�سدي  ال�سورية  احلكومة  مع  اتفاقا  اأك��راد  م�سوؤولون  اأب��رم  اأن 

الرتكي.
ويف وقت �سابق اأفادت و�سائل اإعلم ر�سمية باأن القوات ال�سورية دخلت بلدة 
تل متر يف �سمال �سرق �سوريا. قال املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان يف وقت 
�سمال  عي�سى يف  اإىل عني  اأي�سا  دخلت  ال�سورية  ق��وات احلكومة  اإن  لح��ق 
البلد �سوب اخلطوط الأمامية يف املنطقة التي تنفذ فيها تركيا عمليتها 
الع�سكرية. ويف حديث لل�سحفيني قبل التوجه لأذربيجان، قال اأردوغان اإن 
تركيا �ستنفذ خططها ب�ساأن بلدة منبج يف �سمال �سوريا و�ستقوم بتوطني 
عرب هناك. وانهار اتفاق مع وا�سنطن ب�ساأن منبج العام املا�سي كان يق�سي 

مبغادرة وحدات حماية ال�سعب الكردية ال�سورية للمدينة.
وقال اأردوغان لل�سحفيني يف مطار ا�سطنبول “اتفاقنا مع الوليات املتحدة 
90 يوما... لكن  كان يق�سي بخروج املنظمات الإرهابية من منبج خلل 

عاما مر ومنبج مل تطهر بعد” يف اإ�سارة لوحدات حماية ال�سعب.
واأ�ساف “نحن.. تركيا.. لن ندخل منبج عندما تخلو. املالكون الأ�سليون 
لتلك املنطقة وهم العرب والقبائل هم امللك احلقيقيون لذلك و�سيذهبون 

اإىل هناك. نهجنا املتعلق بذلك هو توطينهم هناك وتوفري الأمن لهم«.
وقال اأردوغان اإنه ل يعتقد اأن اأي م�ساكل �ستقع يف مدينة كوباين ال�سورية 
الرو�سي  الرئي�س  اأن  م�سيفا  احل���دود،  على  ال�سوري  اجلي�س  انت�سار  بعد 

فلدميري بوتني اأبدى “نهجا اإيجابيا«.
الإيجابي  النهج  مع  ل��ك��ن...  الآن.  ال�سائعات  من  الكثري  “هناك  واأ���س��اف 

الرو�سي يف كوباين يبدو اأنه لن تكون هناك اأي م�سكلت«.
وو�سف اأردوغان القرار الأمريكي ب�سحب نحو األف جندي من �سمال �سوريا 

باأنه خطوة اإيجابية.

الكرملني: ل نفكر يف احتمال 
ا�صتباك رو�صيا وتركيا

•• مو�شكو-رويرتز:

بني  ا�ستباك  وق��وع  احتمال  التفكري يف  يريد  اإن��ه ل  اأم�����س  الكرملني  ق��ال 
توا�سل  على  مو�سكو  اأن  واأ���س��اف  ���س��وري��ا،  يف  وال��رتك��ي��ة  الرو�سية  ال��ق��وات 

منتظم مع اأنقرة مبا يف ذلك على امل�ستوى الع�سكري.
مع  اتفاقا  اإن  �سوريان  كرديان  قياديان  قال  اأن  بعد  الكرملني  تعليق  جاء 
انت�سار  الراهن على  الوقت  بو�ساطة رو�سية يقت�سر يف  ال�سورية  احلكومة 

قوات احلكومة ال�سورية على طول احلدود مع تركيا.
�سوريا  �سرق  �سمال  الرتكي يف  الهجوم  لوقف  ال��ذي يهدف  التفاق  وعقد 

بينما قالت الوليات املتحدة اإنها �ست�سحب قواتها الباقية من �سوريا.
وتلك التطورات �ست�سع قوات احلكومة ال�سورية على مقربة من اجلي�س 
الرتكي وهو ما قد ي�سع مو�سكو يف موقف حرج اإذ ت�ساند اجلي�س ال�سوري 

بقوة جوية لكنها تتمتع اأي�سا بعلقات طيبة مع تركيا.
وقال املتحدث با�سم الكرملني دميرتي بي�سكوف ردا على �سوؤال عما اإذا كان 
من املمكن اأن تنزلق رو�سيا ملواجهة مع قوات تركية ب�سبب دعمها للجي�س 

ال�سوري اإن هذا اآخر ما تريده بلده.
واأ�ساف لل�سحفيني “ل نود حتى التفكري يف هذا ال�سيناريو«.

وقال اإن مو�سكو حذرت كل اأطراف ال�سراع ال�سوري بالفعل من اأجل تفادي 
اأي عمل من �ساأنه ت�سعيد الو�سع اأو الإ�سرار بالعملية ال�سيا�سية اله�سة.

اأن  ت�سعر  كانت مو�سكو  اإذا  عما  �سوؤاله  عند  التعليق  بي�سكوف عن  واأحجم 
الوقت قد حان لرتكيا لوقف عملياتها الع�سكرية داخل �سوريا.

الرو�سية  ال�سلطات  ات�سالت بني  “هناك  البلدين  التن�سيق بني  وقال عن 
والرتكية، وبالأخ�س جرت مكاملة هاتفية )بني الرئي�سني( ومكاملات اأخرى 

بني وزيري اخلارجية. هناك اأي�سا قنوات ات�سال بني اجلي�سني«.
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حمكمة �ل�صارقة �لحتادية �لبتد�ئية
�صادر من حمكمة �ل�صارقة �لإحتادية 

�عالن حكم بالن�صر
2019/2577 )جزئي( 

املرفوعة من املدعي/ غيثان لتجارة ال�سماك والغذية البحرية املجمدة 
�سد املدعي عليها / مطعم بابا جونري - ذ م م  )فرع ال�سارقة( 

نعلمك باأنه قد �سدر بحقكم حكما يف الدعوى امل�سار اليها ق�سي بالآتي : 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليه باداء اىل املدعية مبلغ 
الدعوى  قيد  تاريخ  من   ٪5 بواقع  قانونية  وفائدة  درهم(   433.326( وقدره 
وحتى متام ال�سداد على ان ل تزيد عن ا�سل املبلغ املق�سى به ، مع الزام املدعي 

عليها بالر�سوم وامل�سروفات وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
مكتب �إد�رة �لدعوى 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   

�عـالن تغيري ��صـم
اىل  بطلب  بوراحمد(  جعفر  )حممد  املواطنة  تقدمت 
ا�سمها  التوثيقات بتغيري  الإبتدائية ق�سم  يا�س  حمكمة بني 

من )مع�سومه( اىل)�سميه(
املذكور خلل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العلن
�أمريه �ل�صرقي �ملحرمي - موثق 
عبد�لإله �ملتني - قا�صي �إبتد�ئي  

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�صاء(
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق
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�عـالن تغيري ��صـم
تقدم املواطن )احل�سن منري ناجي علي الذبياين( بطلب اىل 
حمكمة اأبوظبي البتدائية ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سمه من 

)احل�سن( اىل)ح�سن(
املذكور خلل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العلن
عو�طف �ل�صريف - كاتب عدل

�لقا�صي / حممد فا�صل ولد حممد �صامل  - قا�صي �لتوثيقات         

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�صاء(
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق
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  �عالن بالن�صر

املرجع : 1171
يرغب  اجلن�سية  فل�سطيني   ، ح�سون  كامل  غ�سان  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪  يف )بيت اجلودة خلدمات التنظيف 
 ، �سروار  حممد  عثمان  حممد  ال�سيد/  اىل   )769282( رقم  رخ�سة  مبوجب  املباين( 

باك�ستاين اجلن�سية - تعديلت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة اىل اخر. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات
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املرجع : 1169

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ماجد حممود علي عبدالرحيم نا�سر - الإمارات اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪  وذلك اىل الطرف الثاين / رو�ساما 
فيليب فرن�سي�س - الهند اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة )مركز رويال الطبي( ال�سادرة من دائرة 
التنمية الإقت�سادية بال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )213177( التعديلت الأخرى : مت التغري 

ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )وكيل خدمات( 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات
�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   

  �عالن بالن�صر
املرجع : 1173

ال�سيد/ طاهر حممود عبا�سي علي ا�سغر عبا�سي  ليكن معلوما للجميع بان 
- باك�ستان اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف / الفوزان 
وزير حممد ح�سني  ناديه  / طارق  رقم ترخي�س 610196   ، ال�سيارات  لغ�سيل 
احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س  اجلن�سية.  عراقية   ، مباركه 
القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى 
اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العلن  هذا  ن�سر 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات

�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 يف �لدعوى رقم 2019/3495 جتاري جزئي - دبي 

املدعى عليه : جاوراف جاين اجيت جاين 
)العنوان : اإمارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �سارع الأبراج - برج القلعة - مكتب رقم 
2009 ملك جاوراف جاين اجيت جاين - يعمل �سريك لدى �سركة ناماى للتجارة العامة 
- هاتف متحرك  رق��م مكاين )2475886467(   -  045521358  : - ف   045521356  : - ت 
0502601477( يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  املدون 
ال�ساعة احلادية ع�سره من �سباح يوم الإثنني املوافق 2019/10/21  ادناه وذلك يف متام 
�س  الأو�سط  ال�سرق  اأميك�س  قبل  من  عليكم  املرفوعة  الدعوى  يف  دفوعكم  لبيان  وذل��ك 
م ب الإمارات. بيت املعرفة للإ�ست�سارات الإدارية - بناية ال�سم�س امل�سيئة - الدور الأول 
مكتب رقم 112، هاتف رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم 

: 0506516092 - بجانب الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
�خلبري �مل�صريف /حممد كامل عري�ن
قيد رقم 64

�عالن �جتماع خربة بالن�صر 
�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   

 حمكمة عجمان �لحتادية �ل�صتئنافية / مكتب �إد�رة �لدعوى 
 �عالن للم�صتاأنف �صده  للح�صور �أمام مدير �إد�رة �لدعوى - ن�صر� 

الدعوى ال�ستئنافية رقم )575( ل�سنة )2019( ا�ستئناف مدين   
�سادر بتاريخ 2019/6/27 ، يف الق�سية رقم )882( ل�سنة )2018( م مدين جزئي 

امل�ستاأنف / جو�سيية كارلو�س لوجولودو 
امل�ستاأنف �سده / فورت�س لل�ستثمارات الدولية 

الحتادية  عجمان  حمكمة  يف  ال��دع��وى  اإدارة  م��دي��ر  ام���ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   2019/10/29 املوافق  الثلثاء  يوم  ال�ستئنافية 
ال�ستئنافية  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  �سمنها  وم��ن  امل�ستندات  كافة  وتقدمي 
املرفوعة من امل�س�تاأنف ، ويف حال عدم ح�سورك �سخ�سيا او بوا�سطة وكيلك املعتمد 

فان ال�ستئناف �سي�سمع يف غيبتك  - حرر العلن يف 2019/10/1
 مكتب �د�رة �لدعوى�ل�صتئنافية  

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �ل�صتئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى
�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   

 �عالن بالن�صر
�إعالن �صحيفة �لطعن رقم 2019/607

بوكالة املحامي / يو�سف ال�سهلوي  
اىل / �سركة املعمار الفني ملقاولت البناء - ذ م م  

جتاري   2018/1304-1303 رقم  ال�ستئناف  احلكم  بان  لديكم  معلوما  ليكن 
ال�سادر بتاريخ 2019/6/12 قد مت الطعن عليه بالنق�س من طرف الطاعن/

اع��له وعليكم  اليه  امل�سار  الطعن  ، يف  واخرين  ال�سيباين  احمد حمد  ا�سماء 
ايداع مذكرة بدفاعكم م�سفوعة ب�سند توكيل املحامي املوكل عنكم وبامل�ستندات 
الدعوى يف موعد اق�ساه خم�سة ع�سر  ادارة  التي يرى تقدميها لدى مكتب 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
ليلى حممد �ل�صكيلي
مدير مكتب �د�رة �لدعوى

 �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملحكمة �لحتادية �لعليا

�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2019/7395(

املنذر: جرين هيل لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م 
املنذر اليها : فود بوينت للتجارة العامة - �س ذ م م  - جمهول حمل الإقامة 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ )141450.51( )مائة وواحد واربعون 
الفا واربعمائة وخم�سون درهما وواحد وخم�سون فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 
12٪ من تاريخ التوقف عن ال�سداد احلا�سل يف 2018/10/13 وحتى متام ال�سداد 
املنذرة  ف��ان  ال�����س��داد  ع��دم  ح��ال  الن�سر ويف  ت��اري��خ  م��ن  اي��ام  اق�ساه خم�سة  مبوعد 
حتتفظ بحقها يف اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي ت�سمن لها ح�سولها على 

املبلغ املطالب به مبا يف ذلك رفع الدعوى امام املحكمة املخت�سة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2019/7364(

املنذر: �سركة ج فور�سن ات�س تي �س ذ م م وميثلها املدير / توفو جياجن  
�سد املنذر اليها / 1- �سركة كيو ميك�س ل�سناعة ردى مك�س - �س ذ م م 

 2- يا�سر منر حممود خواجا - اردين اجلن�سية  - جمهول العنوان 
املنذر اليهما بان يوؤديا للمنذر مبلغ 351136.000 درهم ثلثة  املنذر ينذر 
مائة واحد وخم�سون الف ومائة و�ستة وثلثون درهم خلل مدة اق�ساها 
اي��ام من تاريخ اع��لن ه��ذا الإن���ذار واإل �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ  خم�سة  
اأمر الأداء مع حتميل  اليهما وا�ست�سدار  املنذر  القانونية حيال  الإج��راءات 

املنذر اليهم كافة الر�سوم وامل�سروفات. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
�عالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده 

فى �لدعوى رقم  2017/101 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود 

عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مكتب الإدارة ال�سرق الأو�سط ، مدينة دبي للإنرتنت ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �سده : حممد زيغوم ار�ساد مالك - عنوانه : اإمارة دبي ، دبي ، نخلة اجلمريا - تيارا ريزيدن�سز ، مبنى تانزانيت ، ال�سقة 

املتحدة العربية  الإمارات   ، دبي   ،  12 الطابق   ، �سي   1206
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثلث  الي��ام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2019/10/23 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�سا�سي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�س على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�س 5 - رقم البلدية : 0 - 381 - امل�ساحة : 155.80 مرت مربع - رقم املبنى : 5 - ا�سم 

املبنى : تنزانيت جنوب 3 - رقم الوحدة : T3 - 012 - 06 - القيمة التقديرية : 2515523 درهم 
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
�عالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده 

فى �لدعوى رقم 2019/52 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة ، بور �سعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب 
رقم 401 خلف وكالة الني�سان لل�سيارات - هاتف : 04/2946945، هاتف 0508650437 رقم مكاين : 32445 

youllnd@rakbank.ae  : الإلكرتوين  الربيد   94826
املنفذ �سده : كوت�سو كاليكال فرجي�س ماتوين

عنوانه :  اإمارة دبي ، بردبي ، منطقة برج خليفة ، بناية اي�ست هايت�س 1 - العقار رقم 1402 - رقم الر�س : 412 - رقم 
cybin76hotmail.com : مكاين : 26076 88261  - الربيد الإلكرتوين

�سيباع  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثلث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/10/23 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
باملزاد العلني املركبة اخلا�سة بكوت�سو كاليكال فرجي�س ماتوين. الكائن مبنطقة املوقع الإلكرتوين  للإمارات للمزادات. 
اللكرتوين وعلى موقعها  اخل��ور  راأ���س  الكائنة مبنطقة  للمزادات  الإم���ارات  �سركة  ل��دى  اأع��له  املحدد  التاريخ   وذل��ك يف 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى الراغبني يف  ال�سراء التوا�سل مع ال�سركة التي اأنيط بها اإجراء املزادات. 
وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع بثلثة ايام على 
الأقل وفيما يلي او�ساف املركبة حمل املزايدة :-   �سقة �سكنية - رقم الر�س : 412 - املنطقة : برج خليفة - ا�سم املبنى 
 : التقديرية  القيمة    465  - 345  : البلدية  14 - رق��م   : 1402 - رق��م الطابق   : الوحدة  1 - رق��م  اي�ست مايت�س   :

فورا. املبلغ  يدفع   : ملحظة   - درهم   2523660

 رئي�س �لق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   

�عالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده 
فى �لدعوى رقم  2018/2462 تنفيذ جتاري     

طالب التنفيذ:  �سركة الفطيم لل�سفريات )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 
عنوانه : اإمارة دبي - �سارع الرقة برج الفطيم ، الطابق الثالث ، مكتب رقم 302 ، رقم مكاين : 2962395618 

املنفذ �سده : �سيد يو�سف �سيد عبدالرحيم ها�سمي - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - الكرامة - مركز العطار 
- الطابق الأول - مكتب رقم 114 - رقم مكاين : 2885693435 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/10/23 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
قطعة ار�س ف�ساء - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س : 4230 - امل�ساحة : 756.87 مرت مربع - املقدرة ب��� 

)2.444.061( درهم  - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   

�عالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده 
فى �لدعوى رقم 2019/31 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى بنك 
دبي التجاري - �سقة الر�سي G09 - مقابل ديرة �سيتي �سنرت 

املنفذ �سده : �سركة بايون لل�سناعة - عنوانه : اإمارة دبي - ال�سناعية - بردبي - �سارع �سيح �سعيب 4 - مبنى بايون لل�سناعة 
- الطابق الر�سي - قرب �سركة ال�سعفار لهند�سة احلديد 

�سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثلث  الي��ام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2019/10/23 املوافق  الأربعاء  يوم  انه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�سا�سي قبل  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  ال�سراء  )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية 
الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة  الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل  املزاد ب�سرط ال تقل هذه  لر�سوم 
املنطقة : �سيح  املمتلكات :  عبارة عن حق منفعة على مبنى ينتهي يف )2062/11/14( -  املحكمة وفيما يلي او�ساف 

�سعيب 4 - رقم الر�س : 105 - امل�ساحة : 43268.40  مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )70.000.000.00( درهم 
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   

�عالن حكم بالن�صر
   يف  �لدعوى رقم 2018/2154 جتاري جزئي                                              

ف�سل  احل��ق  2-حميد  م  ذ  ���س   - للمقاولت  ت��ي  ج��ي  /1-ات�����س  عليهم  املحكوم  اىل 
جل - جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
2018/12/13 يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/ مريك للتجارة العامة )�س ذ م م( 
الزام ال�سركة املدعي عليها الأوىل ان ت�سدد للمدعية مبلغا وقدره )64.000 درهم( 
�سنويا   ٪9 بواقع  ب�سيطة  قانونية  فائدة  اليها  م�سافا  دره��م(  ال��ف  و�ستون  )اربعة 
ال�سداد  2018/11/6 وحتى متام  الق�سائية احلا�سل يف  املطالبة  تاريخ  اعتبارا من 
، والزمت املدعي عليها الوىل بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خلل  لل�ستئناف  قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما 
بن  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��لن  هذا  لن�سر  التايل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  �لدعوى 2019/10281  عمايل جزئي             
جمهول  م   م  ذ  ���س   - املن�ساآت  اإدارة  خل��دم��ات  �سريي�س   -1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حممد و�سيم خ��ان حممد ري��ا���س خ��ان - قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
)11120 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف ورقم 
الأربعاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB197551516AE(ال�سكوى
املوافق 2019/10/23 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   

  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
يف  �لدعوى 2019/9614  عمايل جزئي 

جمهول  م   م  ذ  ���س   - املن�ساآت  اإدارة  خل��دم��ات  �سريي�س   -1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
 - �سريف  حممود  ظفر  �سريف  عبدالرحمن   / املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)9260 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000 دره��م( والر�سوم وامل�ساريف ورقم 
ال�سكوى)MB197377807AE( وحددت لها جل�سة يوم الأحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.A.1 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8.30 ال�����س��اع��ة   2019/10/20
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   

مذكرة �عالن بالن�صر
يف �لدعوى 2019/233 �إ�صتئناف تظلم جتاري 

ر�سا رحمتي جمهول حمل  امل�ستاأنف �سده/1-على غلم  اىل 
قد  الها�سمي  امل�ستاأنف/�سفوان �سلح ح�سني  ان  القامة مبا 
 ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/201 تظلم جتاري
ال�ساعة  املوافق 2019/10/23  الأربعاء  يوم  لها جل�سه  وحددت 
يقت�سي  وع��ل��ي��ه   ch1.B.7 رق����م  ب��ال��ق��اع��ة  م�����س��اءا   17.30
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة �ل�صتئناف
�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2019/3088 جتاري جزئي                 

م  جم��ه��ول حمل  م  ذ   - الفنية  ك��وت للخدمات  امل��دع��ي عليه /1-ف��اي��ن��ال  اىل 
قد  م    م  ذ   - امل��ح��دودة  لل�سناعات  ب��ت  ب��ويل  املدعي/هنيكل  ان  الق��ام��ة مب��ا 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
)383126 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12٪ من 
ت��اري��خ رف��ع ال��دع��وى وح��ت��ى ال�����س��داد ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�سة ي��وم الإثنني  
املوافق 2019/11/4 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 �إعالن  بالن�صر

 رقم  2019/3935 
املنذر : الدلل للعقارات 

املنذر اليه : فندق البحر الذهبي - �س ذ م م 
املو�سوع / اإعلن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2019/1/105983(  

بتاريخ �سابق ا�ستاأجر املنذر اليه العقار من املنذر بالعنوان املذكور بالإنذار العديل ومل 
يتم دفع امل�ستحقات اليجارية وانه م�ستقل للعقار من غري م�سوغ �سرعي و�سند قانوين 
وحيث ان املنذر مت�سررا من بقاء احلال مبا هو عليه لذا ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سداد 
ن�سر هذا  تاريخ  اق�ساها )ثلثون يوما من  امل�ستحقات اليجارية يف خلل فرتة  كافة 
الإنذار العديل( ، واإل �سي�سطر املنذر من اتخاذ الإجراءات القانونية و�سوف تتحملون 

كافة الأتعاب وامل�ساريف.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 �إعالن  بالن�صر

 رقم  2019/3376
املنذر : الدلل للعقارات 

املنذر اليه : فندق ريلك�سي 
املو�سوع : 

ي��ن��ذر امل��ن��ذر / امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��داد ك��اف��ة امل�ستحقات الي��ج��اري��ة يف خلل 
فرتة اق�ساها )30( يوم من تاريخ الن�سر ، واإل �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ 
الإج��راءات الق�سائية اللزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد من قيمة 
بكافة  اليه  املنذر  ، وحتميل  والتعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر  ايجارية 

ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
 �إعالن  بالن�صر

 رقم  2019/6963 
املنذر : الدلل للعقارات 

املنذر اليه : حممد مو�سى كري�سن - �س ذ م م 
املو�سوع / اإعلن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2019/1/105973(  

بتاريخ �سابق ا�ستاأجر املنذر اليه العقار من املنذر بالعنوان املذكور بالإنذار العديل ومل 
يتم دفع امل�ستحقات اليجارية وانه م�ستقل للعقار من غري م�سوغ �سرعي و�سند قانوين 
وحيث ان املنذر مت�سررا من بقاء احلال مبا هو عليه لذا ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سداد 
ن�سر هذا  تاريخ  اق�ساها )ثلثون يوما من  امل�ستحقات اليجارية يف خلل فرتة  كافة 
الإنذار العديل( ، واإل �سي�سطر املنذر من اتخاذ الإجراءات القانونية و�سوف تتحملون 

كافة الأتعاب وامل�ساريف.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12757 بتاريخ 2019/10/15   
�عالن �أمر �أد�ء بالن�صر

                         يف �لدعوى رقم 2019/1963 �مر �د�ء    
اىل املدعى عليه/ 1- �سذى الوادى للتجارة )�س ذ م م( 2-�سادق على مادابان احمد - 
ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير املدعي عليها الأوىل - جمهويل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ الي�سي بيتية للتجارة العامة )�س ذ م م( وميثله / خالد حممد �سعيد بوج�سيم 
- قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/9/18 بالزام املدعى عليهما  �سذى الوادى 
للتجارة )�س ذ م م( و �سادق على مادابان احمد بان يوؤديا بالت�سامن للمدعية الي�سي 
بيتية للتجارة العامة )�س ذ م م( مبلغ 1230550 درهم )مليون ومائتني وثلثون الفا 
وخم�سمائة وخم�سون درهم( والفائدة القانونية بواقع  9٪ �سنويا من تاريخ املطالبة 
درهم  الف  وامل�ساريف ومبلغ  والر�سوم  التام  ال�سداد  الق�سائية يف 2019/6/24 وحتى 
اإ�ستئناف الأم��ر خلل 15 يوم من اليوم التايل  مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف 

لن�سر هذا العلن.
رئي�س �لق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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الفجر الريا�ضي

•• ت�شينغداو-الفجر

توج جنم فريق فيكتوري تيم املت�سابق 
رايترير  ك��ي��ف��ني  ال��ن��م�����س��اوي  ال��ع��امل��ي 
“ واق��ف جي بي  ملناف�سات فئة  بطل 
ال�سني  “جائزة  فعاليات  “ �سمن   1
الكربى للدراجات املائية “ - اجلولة 
بطولة  م��ن  اخلتامية  وق��ب��ل  الثالثة 
العامل 2019 - والتي اختتمت اأم�س 
مبقاطعة  ت�سينغداو  مدينة  يف  الأول 

�ساندونغ ال�سينية.
وح�����س��م ق��ائ��د دراج�����ة ف��ي��ك��ت��وري تيم 
يحتاج  اإذ  ���س��م��ن��ي��ا  ال��ل��ق��ب   90 رق���م 
دون  اللقب  لي�سمن  لنقطتني  فقط 
واإكمال  معقدة  ح�سابات  يف  ال��دخ��ول 
مرحلة واحدة من ثلث �ستقام �سمن 
اجلولة الرابعة واخلتامية املرتقبة يف 
دي�سمرب  �سهر  خ��لل  ال�سارقة  اإم���ارة 
املقبل ليتوج بطل دون النظر لنتائج 
الآخرين ومن بينهم مناف�سه املبا�سر 
ال��روي��ج��ي دان���ي���ال اأن���در����س���ون الذي 

حقق املركز الثاين.
ورف������ع جن����م ف���ري���ق ف���ي���ك���ت���وري تيم 
منفردا  ن��ق��ط��ة   222 اإىل  ر���س��ي��ده 
ب�سدارة الرتتيب العام ملناف�سات فئة 

بي 1 “ �سمن البطولة  جي  “ واقف 
اأقرب  ع��ن  نقطة   73 ب��ف��ارق  العاملية 
م���لح���ق���ي���ه ال����روي����ج����ي اأن����در�����س����ون 
والذي و�سل ر�سيده اإىل 148 نقطة 
الو�سيف  م���رك���ز  يف  م��وق��ف��ه  م���ع���ززا 
التتويج  يف  الأم��ل  بب�سي�س  متم�سكا 
حتى اجل��ول��ة احلا�سمة والأخ���رية يف 
الإم��ارات. وح�سد رايترير يف ال�سني 
مراحل  ث��لث  م��ن  الكاملة  العلمة 
حمرزا 75 نقطة ليخطو بثبات نحو 
تكرار اإجنازه الذي حققه مع موؤ�س�سة 
وتوج  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  تيم  الفيكتوري 
من خلله بطل للعامل حيث يتطلع 
باإهداء  ن���ادرة  ثنائية  لتحقيق  ب��ق��وة 

جديدا  ع��امل��ي��ا  لقبا  ت��ي��م  ال��ف��ي��ك��ت��وري 
�سجلت  اإىل  ي�ساف   2019 ع��ام  يف 
بالتاج  اأ�سابيع  قبل  ف��وزه  بعد  اأبطاله 
لإحراز  اأي�سا  ي�سعى  فيما  الأوروب����ي 
ال��ل��ق��ب ال��ث��اين ع��ل��ى ال��ت��وايل يف هذه 
املا�سي مدافعا  العام  الفئة بعد فوزه 

عن اأولن موؤ�س�سة الفيكتوري تيم.
وجمع قائد دراجة ريق فيكتوري تيم 
“واقف جي  لفئة  واملت�سدر   90 رقم 
النم�ساوي  ال��ع��امل��ي  املت�سابق   ”1 ب��ي 
ال�سني  ج���ائ���زة  يف  راي����ت����رير  ك��ي��ف��ني 
ل���ل���دراج���ات امل��ائ��ي��ة -اجل���ول���ة 3 من 
بعد  ن��ق��ط��ة   75 ال�����ع�����امل-  ب���ط���ول���ة 

ت�سدرها املراحل الثلثة.

•• العني-الفجر

مناف�سات  املقبل  اجلمعة  يوم  تنطلق 
العني  بطولة  من  ال�ساد�سة  الن�سخة 
التي  اجلوجيت�سو  مل��ح��رتيف  ال��دول��ي��ة 
بنادي  زاي��د  بن  ا�ستاد خليفة  تقام يف 

العني الريا�سي الثقايف.
مناف�سات  ال���ب���ط���ول���ة  وت�����س��ت�����س��ي��ف 
عاماً”   30 “فوق  الأ����س���ات���ذة  ف��ئ��ات 
18 عاماً” والنا�سئني  “فوق  والكبار 
عاماً” من خمتلف فئات   16 “فوق 
عاملي  م�سهد  يف  والأح���زم���ة  الأوزان 
اأ�سبح مرتبطاً بالتطور الكبري الذي 
ت�سهده ريا�سة اجلوجيت�سو الإماراتية 
ا�ست�سافة  يف  الرائدة  الدولة  ومكانة 
البطولت العاملية وا�ستقطابها لنخبة 

لعبي العامل.
م�ساركات  ال���ب���ط���ول���ة  وا���س��ت��ق��ط��ب��ت 
الربازيل  مثل  دول���ة   45 م��ن  عاملية 
اأهم  �سجلت  التي  ورو�سيا  وكولومبيا 
اللعبني  ع��دد  م��ن حيث  امل�����س��ارك��ات 
مهمة  اإقليمية  م�ساركات  جانب  اإىل 
من الكويت والبحرين وعمان وم�سر 

ولبنان وغريها من الدول.

ملحرتيف  الدولية  العني  بطولة  وتعد 
اجل���وج���ي���ت�������س���و اإح�����������دى امل���ح���ط���ات 
الإمارات  احت��اد  اأج��ن��دة  �سمن  املهمة 
الريا�سي  ل��ل��م��و���س��م  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
الرتقاء  يف  مل�ساهمتها  نظراً  اجل��اري 
كونها  املحرتفني  اللعبني  مب�سرية 
الت�سنيف  �سمن  ن��ق��اط  اإىل  ت�سيف 
املعتمد  ال��ن��ظ��ام  وف��ق  ال��ع��ام للعبني 

ل���دى الحت�����اد. وع���رب ���س��ع��ادة حممد 
رئي�س احتاد  ن��ائ��ب  ال��ظ��اه��ري  ���س��امل 
�سعادته  ع��ن  للجوجيت�سو  الإم�����ارات 
ال��دول��ي��ة يف  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  لتنظيم 
ن�����س��خ��ت��ه��ا ال�������س���اد����س���ة ع���ل���ى ال���ت���وايل 
ل��ك��وك��ب��ة م��ن اللعبني  واح��ت�����س��ان��ه��ا 
املحلية  ال�������س���اح���ة  ع���ل���ى  امل��ت��م��ي��زي��ن 
ي��ن�����س��دون الذهب  ال��ذي��ن  وال��دول��ي��ة 

ومن�سات التتويج.
تعزيز  يف  البطولة  اأهمية  اإىل  ولفت 
اإم��ك��ان��ات ال��لع��ب��ني امل��واط��ن��ني قبيل 
العامل  لبطولة  املرتقبة  النطلقة 
ال�سهر  اأب���وظ���ب���ي  يف  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
البطولة  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  واأك�����د  امل��ق��ب��ل. 
ي��ن�����س��ج��م م���ع اأه������داف وروؤي������ة احت���اد 
الإمارات للجوجيت�سو يف تو�سيع رقعة 

الدولة  داخ��ل  الريا�سة  ه��ذه  انت�سار 
ثمرة  تعك�س  كما  ال��ع��امل  اإىل  ومنها 
جهوده يف ن�سر القيم النبيلة املتاأ�سلة 
يف  ح�سورها  وتعزيز  الريا�سة  بهذه 

املجتمع.
واأو�سح اأن الإقبال على هذه البطولة 
�����س����واء ع���ل���ى ���س��ع��ي��د ال���لع���ب���ني اأو 
بعد ع��ام وهو  ي���زداد ع��ام��اً  اجلماهري 
الهتمام  دائ������رة  ات�������س���اع  ي��ع��ك�����س  م���ا 
بريا�سة اجلوجيت�سو متمنياً التوفيق 
للعبني يف املناف�سات. وتقدم �سعادته 
بال�سكر والمتنان لنادي العني نظري 
اإيجاد  م��ع الحت���اد يف  ال��دائ��م  تعاونه 
اللعبني  وتطور  لنمو  امللئم  املناخ 
وا�ست�سافة البطولت التي ت�ستقطب 

اأهم جنوم اللعبة.
وت�سهد بطولة العني الدولية ملحرتيف 
من  جمموعة  م�ساركة  اجلوجيت�سو 
جن��وم الإم���ارات من اأب��رزه��م اللعب 
�ساحب  ال��ب��ل��و���س��ي  اأح���م���د  ح���م���دان 
لقب  على  واحلا�سل  الأ���س��ود  احل���زام 
اأف�سل لعب اإماراتي عن فئة احلزام 
 –  2017 ل��ل��م��و���س��م  ال��ب��ن��ف�����س��ج��ي 

.2018

كما 
ي�سارك يف البطولة لعبنا �سلطان اآل 
علي حامل احلزام البني واحلائز على 
للبطولة  ال��راب��ع��ة  الن�سخة  ب��رون��زي��ة 
اأقيمت  التي  للجوجيت�سو  الآ�سيوية 
املا�سي  ي��ول��ي��و  ���س��ه��ر  م��ن��غ��ول��ي��ا يف  يف 
جنوم  م��ن  ع��دد  م�ساركة  ع��ن  ف�سًل 
اللعبة الإماراتيني مثل البطل حامد 
بامدهف  وامل��ت��األ��ق��ة ح��م��دة  ال��ه��ن��ائ��ي 

من  الكثري  وغ��ريه��م  الهنائي  وه��ن��اء 
املواهب ال�ساعدة.

مبجموعة  اأي�����س��اً  البطولة  وت��رح��ب 
ل  ال��ب��ارزي��ن  العامليني  اللعبني  م��ن 
ت�سمل  حيث  الأ���س��ات��ذة  فئة  يف  �سيما 
ي����وري ريبريو  ال���ربازي���ل���ي  ال��ق��ائ��م��ة 
حزام اأ�سود وزن 94 كجم والربازيلي 
اأ���س��ود واحلا�سل  �سيلفا ح��زام  اإي��ج��ور 
اأمريكا  اأف�����س��ل لع���ب يف  ل��ق��ب  ع��ل��ى 

اجلنوبية للمو�سم 2017 - 2018. 
للجوجيت�سو  الإم����ارات  احت��اد  واأ���س��اد 
املتينة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��ال�����س��راك��ات 
التي حتظى بها بطولت اجلوجيت�سو 
املحلية والدولية ومنها بطولة العني 
والتي  اجلوجيت�سو  ملحرتيف  الدولية 
مت��ث��ل خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات م��ا يوؤكد 
ع��ل��ى اح��ت�����س��ان امل��ج��ت��م��ع الإم����ارات����ي 

مبختلف اأطيافه لهذه الريا�سة.

•• دبي – الفجر:

 تعادل منتخبنا الوطني الأوملبي مع 
لكٍل  بهدٍف  فيتنام  منتخب  نظريه 
الودية  الدولية  امل��ب��اراة  يف   ، منهما 
اأم�س على  التي جرت م�ساء  الثانية 
ا�ستاد هو�سي منه ، يف ختام مع�سكر 
الأب��ي�����س اخل���ارج���ي ال����ذي اأق��ي��م يف 
���س��ن��غ��اف��ورة وف��ي��ت��ن��ام ل��ل��ف��رتة م��ن 5 
ا�ستعدادا  اجل���اري   اأكتوبر   14 اإىل 
اآ�سيا  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  يف  للم�ساركة 
تايلند  يف  امل���ق���ررة  ���س��ن��ة   23 حت���ت 
بدورها  وامل���وؤه���ل���ة   ، امل��ق��ب��ل  ي��ن��اي��ر 
طوكيو  الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  اإىل 

.  2020

الوطني  منتخبنا  هــدف  ــرز  اأح
الالعب طحنون الزعابي .

الفوز  الأومل��ب��ي حقق  الأبي�س  وك��ان 
اأهداف  بثلثة  فيتنام  على منتخب 
الودية  م���ب���ارات���ه  يف   ، م��ق��اب��ل  دون 
الأرب���ع���اء  ي����وم  ج����رت  ال���ت���ي  الأوىل 
الأه���������داف فلح  اأح�������رز   ، امل���ا����س���ي 
اجلنيبي ، يحيى الغ�ساين ، وحممد 

احلمادي .
ملع�سكر  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ب��ع��ث��ة  و����س���م���ت 
�سعود   : ه��م  24 لع��ب��اً  ���س��ن��غ��اف��ورة 
ح�سن  خلفان   ، املهريي  عبدالرزاق 

ال��ن��وب��ي  ) ���س��ب��اب الأه���ل���ي دب���ي ( ، 
حم��م��د را���س��د احل���م���ادي ، طحنون 
اإبراهيم  من�سور   ، الزعابي  حمدان 
�سامل  ع����ب����داهلل  م���اج���د   ، احل����رب����ي 
، حممد  ال���غ�������س���اين  ع���ل���ي  ي��ح��ي��ى   ،
اإ���س��م��اع��ي��ل اجل��ن��ي��ب��ي ) ال���وح���دة ( ، 
، �سهيل  عبدالرحمن �سالح خمي�س 
، فلح   ) امل��ط��وع ) الو�سل  ع��ب��داهلل 
ول��ي��د ج��م��ع��ة ، ع��ل��ي ع��ي��د غ��م��ي��ل ) 
ال��ع��ني ( ، م��اج��د را���س��د امل���ح���رزي ، 
حمدان نا�سر م�سعود ) احتاد كلباء 
( ، خالد اإبراهيم الظنحاين ، خالد 
عبدالرحمن البلو�سي ، خالد حممد 
الها�سمي ، عي�سى العتيبة ) بني يا�س 
( ، عبدالرحمن عبداهلل العامري ) 
اجلزيرة ( ، يعقوب يو�سف عبداهلل ، 
عبداهلل اأحمد النعيمي ) الإمارات ( 
، را�سد   ) الن�سر  ، �سعيد �سويدان ) 
�سامل خلفان ) حتا ( ، اأحمد عي�سى 
. واأك���د جمال  جمعة ) خ��ورف��ك��ان ( 
الوطني  منتخبنا  م��دي��ر  ب��وه��ن��دي 
�سنغافورة  م��ع�����س��ك��ر  اأن  الأومل����ب����ي 
ي���اأت���ي ���س��م��ن خ��ط��ة اجل���ه���از الفني 
توفري  اإىل  تهدف  والتي  للمنتخب 
، وخو�س  ال�ستعداد  درج��ات  اأق�سى 
املباريات  �سمن  ودي��ت��ني  م��ب��ارات��ني 
لتجهيز  الإع���داد  برنامج  يف  الودية 
خو�س  قبل  جيد  ب�سكٍل  ال��لع��ب��ني 

الفر�سة  وم��ن��ح   ، الت�سفيات  غ��م��ار 
اأم����ام اغ��ل��ب ال��ع��ن��ا���س��ر امل���وج���ودة يف 
بوهندي  وق���ال   . املنتخب  ���س��ف��وف 

�سيقام  امل��ق��ب��ل  املنتخب  مع�سكر  اأن 
يف  املنتخب  �سي�سارك  حيث  دب��ي  يف 
ب��ط��ول��ة دول���ي���ة ودي����ة مب�����س��ارك��ة 6 

بالذكر  . اجلدير  اآ�سيوية  منتخبات 
�سيلعب  الأومل������ب������ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  اأن 
املجموعة  ���س��م��ن  ال���ن���ه���ائ���ي���ات  يف 

منتخبات  ج����ان����ب  اإىل  ال����راب����ع����ة 
 ، والأردن  ال�سمالية  كوريا   ، فيتنام 
يف  مبارياته  منتخبنا  ي�ستهل  حيث 

فيتنام  منتخب  مبواجهة  البطولة 
يوم 10 يناير ، فيما يواجه منتخب 
كوريا ال�سمالية باجلولة الثانية يوم 

اأن يختتم مبارياته  يناير على   13
بالدور التمهيدي مبواجهة منتخب 

الأردن يوم 16 يناير .

•• ال�شارقة –الفجر:

طلبة  ق�ساه  �ساطئية  ريا�سة  ي��وم 
ال���ق���ا����س���م���ي���ة يف رح����اب  اجل���ام���ع���ة 
جرى  ال��ت��ي  الريا�سية  الفعاليات 
ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ب���ال���ت���ع���اون م����ع ن����ادي 
احلمرية الريا�سي ومار�س ت�سعون 
طالبا خللها العديد من الأن�سطة 

الريا�سية على �ساطئ احلمرية .
يف  الريا�سي  اليوم  تنظيم  وج��رى 
اإطار التعاون ال�سنوي بني اجلامعة 
القا�سمية ونادي احلمرية الريا�سي 
وتقدمي  امل�سرتكة  اجلهود  لتعزيز 
الريا�سية  الفعاليات  م��ن  ج��رع��ة 
نحو  وتدفعهم  الطلبة  تفيد  التي 

ممار�سة الريا�سة .
ويف هذا الإطار قامت عمادة �سوؤون 
القا�سمية  ب���اجل���ام���ع���ة  ال����ط����لب 
احلمرية  ن�����ادي  م���ع  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
ريا�سي  ي����وم  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ال��ري��ا���س��ي 
احلمرية  ���س��اط��ئ  ع��ل��ى  م��ت��ك��ام��ل 
ال������داف������ئ ب����ربن����ام����ج ح����اف����ل من 
بتنوع   مت���ي���زت  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

الأن�سطة الريا�سية والرتفيهية.
 و���س��ارك يف ه��ذا ال��ي��وم 90 طالباً 
من الطلب اجلدد واملنت�سبني  يف 
كليات اجلامعة من خمتلف املراحل 
من  ال��ع��دي��د  م��ار���س��وا  و  التعليمية 
و  ال�ساطئية  القدم  ككرة  الأن�سطة 
البحرية  الألعاب  و  الطائرة  الكرة 
كالتجديد و ال�سراع و األعاب التلي 
و  احلبل  ك�سد  امل�سابقات  و  مات�س 

ال��ت��ي تتميز  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  الأل���ع���اب 
ي�سوده  ج��و  يف  امل�سابقات  و  ب��امل��رح 
املرح و التناف�س مما �ساعد الطلب 
على اخلروج من اأجواء الروتني و 
ن�ساطهم  ي�ستعيدوا  حتى  الدرا�سة 
و بداية اأ�سبوع جديد مليء بالهمة 

و التح�سيل
الأ�ستاذ  اأ����س���ار  الإط������ار  ه����ذا  يف  و 
عميد  م�ساعد  �سيد  عبداملح�سن 

�سوؤون الطلب باجلامعة القا�سمية 
باأهمية الريا�سة وحر�س اجلامعة 
مع  التلقي  تعزيز  على  ال�سنوي 
نادي احلمرية الريا�سي يف تنظيم 

فعاليات �ساطئية تفيد الطلبة ،
اأهمية مزاولة الريا�سة  اإىل  ولفت 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة يف اإط�����ار روؤي���ة 
اجلامعة التي ل تنفك عن اأهدافها 
العامة والرامية اإىل تنمية مزاولة 

الريا�سة من جهة وتخرج الطلبة 
م��ن اأج�����واء ال���درا����س���ة  و ت��ب��ع��ث يف 

نفو�سهم املرح و التاأخي.
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  م��ن جانبه وج��ه 
ر������س�����اد �����س����امل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
لرئي�س  والثناء  ال�سكر  القا�سمية 
احلمرية  ن�������ادي  اإدارة  جم���ل�������س 
البناء  ال���ت���ع���اون  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ي 
القا�سمية  اجل��ام��ع��ة  م��ع  وال���دائ���م 
وا���س��ت�����س��اف��ة ط���لب���ه���ا ���س��ن��وي��ا يف 

فعاليات ريا�سية متنوعة .
كجزء  الريا�سة  اأهمية  على  واأك��د 
هام من اأهداف اجلامعة القا�سمية 
بناء  ب���ه���دف  ل��ل��ط��ل��ب��ة  وم���وج���ه���ة 
وما  عليها  وامل��ح��اف��ظ��ة  اأج�سامهم 
يرتتب على ذلك من تفوق علمي 
الطلبة  اأن  اإىل  م�سريا  واأك��ادمي��ي 
ا�ستفادوا ب�سكل فاعل من الربامج 
اليوم  اأعدت طوال  التي  الريا�سية 
وح����ازت ع��ل��ى ر���س��اه��م م��ع��رب��ا عن 
ل��ن��ادي احلمرية  ت��ق��دي��ره و���س��ك��ره 
ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��ع��اون ال��ك��ب��ري مل��ا فيه 

م�سلحة الطلبة .

انطلق بطولة العني الدولية ملحرتيف اجلوجيت�صو اجلمعة

ا�ستعدادا لنهائيات كاأ�ش اآ�سيا حتت 23 �سنة

الأبي�س الأوملبي يتعادل مع فيتنام وديًا بهدٍف لهدف

ت�صعون طالبا من طلبة اجلامعة القا�صمية يف يوم ريا�صة �صاطئية باحلمرية  

•• ال�شارقة-الفجر

اأحرزت فرق �سرطة دبي للتايكوندو 14 ميدالية متنوعة يف البطولة الإماراتية 
الكورية الرابعة التي اأقيمت على ال�سالة الريا�سية بنادي ال�سارقة.

وجاءت النتائج م�سرفة من خلل البطولة التي جمعت العديد من املتناف�سني 
279 متناف�سا بح�سور �سعادة كوون يوجن وو �سفري جمهورية  البالغ عددهم 
كوريا لدى الدولة، واأحمد حمدان الزيودي رئي�س احتاد الإمارات للتايكوندو، 

وم�سوؤولني من الحتاد، وبح�سور مكثف من حمبي لعبة التايكوندو.
واأ�ساد العميد خالد علي �سهيل، مدير الإدارة العامة لإ�سعاد املجتمع بالوكالة، 
بامل�ساركة امل�سرفة لفرق �سرطة دبي بالبطولة، وح�سيلة امليداليات املتنوعة التي 
العطاء  ي�ستمر  اأن  متمنياً  الكبري،  التناف�س  ظل  يف  دب��ي  �سرطة  ف��رق  حققتها 
من  احل�سيلة  هذه  تكون  واأن  دب��ي،  ل�سرطة  الريا�سية  البطولت  حتقيق  نحو 
بلعبة  البطولت  من  املزيد  حتقيق  نحو  لل�ستمرارية  قوياً  داف��ع��اً  امليداليات 

التايكوندو رجال و�سيدات.

�صرطة دبي حترز 14 ميدالية يف البطولة 
الإماراتية الكورية الرابعة

فيكتوري تيم بالعلمة الكاملة يف  »واقف« الدراجات املائية بال�صني
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•• دبي-الفجر

ت��وا���س��ل��ت ج�����ولت ب��ط��ول��ة ال�����دوري 
وال�سيدات  للرجال  لل�سطرجن  ال��ع��ام 
والتي ينظمها احتاد اللعبة يف ناديني 
والثقافة  لل�سطرجن  دب��ي  ن���ادي  هما 
للفتيات  والثقافة  ال�سطرجن  ون���ادي 
ب��ال�����س��ارق��ة، وو���س��ل��ت امل��واج��ه��ات اإىل 
اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة، ح��ي��ث جن���ح فريق 
على  ال��ت��ف��وق  يف  لل�سطرجن  اأب��وظ��ب��ي 
 2.5-3.5 بنتيجة  لل�سطرجن  دب��ي 
دبي  ن����ادي  ب��ق��اع��ة  ال���رج���ال  دوري  يف 
ل���ل�������س���ط���رجن، واأ�����س����ف����رت امل���واج���ه���ات 
ع���ن ف����وز اأب���وظ���ب���ي ل��ل�����س��ط��رجن يف 3 
دي  جوليو�س  تغلب  بعدما  مواجهات 

رام���و����س ع��ل��ى جن��ي��ب حم��م��د �سالح 
�سلطان  اإبراهيم  على  خ��وري  واأح��م��د 

فريد،  اأحمد  على  الدرمكي  و�سلطان 
واحدة  مواجهة  يف  الفريقان  وتعادل 

ج���م���ع���ت ب����ني زاي�������د احل����ام����د لع���ب 
دب��ي، فيما  اأبوظبي مع ديني�س لعب 

دب���ي على  اإ���س��ح��اق لع���ب  �سعيد  ف���از 
على  رام��ز  �سمري  وزميله  غلوم  �سامل 

اأحمد الرميثي.
لل�سطرجن  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  وي��ت�����س��در 
على  بالفوز  نقطتني  بر�سيد  القمة 
الثاين  امل���رك���ز  ي���اأت���ي يف  ال�����ذي  دب����ي 
مع  مت�ساويا  واح����دة  نقطة  بر�سيد 
نادي ال�سارقة لل�سطرجن بعد تعادلهما 

معا يف كل�سيكو دوري ال�سطرجن
فريق  جن����ح  ال�������س���ي���دات،  دوري  ويف 
الفوز  حتقيق  يف  لل�سطرجن  اأبوظبي 
والثقافة  ال�������س���ط���رجن  ن�������ادي  ع���ل���ى 
 ،2-4 بنتيجة  ب��ال�����س��ارق��ة  ل��ل��ف��ت��ي��ات 
طاولت  بعدما تفوق اأبوظبي على 4 
م�سريا  على  �سليمانوفا  ايفا  وتغلبت 

ع��ل��ى عبري  ال�����س��رك��ال  ورو���س��ة  �سانيا 
علي، وهار�سفردين على عائ�سة �سيف 
�سرحان  عائ�سة  ف��ازت  فيما  علي،  اآل 
على  ال�����س��ارق��ة  ف��ت��ي��ات  لع��ب��ة  املعيني 
على  حممد  وري��ان  ال�سام�سي،  عو�سة 

لطيفة الدرمكي.
وح���ق���ق ن�����ادي دب����ي ل��ل�����س��ط��رجن ف���وزا 
ع��ري�����س��ا ع��ل��ى ف��ت��ي��ات راأ������س اخليمة 
فريق  وي���ت�������س���در   ،0-6 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
من  نقاط   4 بر�سيد  القمة  اأبوظبي 

فوزين يليه نادي دبي يف املركز الثاين 
نادي  مع  مت�ساويا  نقطتني،  بر�سيد 
ال�سطرجن والثقافة للفتيات بال�سارقة 
املركزين  والعني يف  اخليمة  راأ���س  ثم 

الرابع واخلام�س دون نقاط.

اأبوظبي يت�صدر دوري ال�صطرجن
 للرجال وال�صيدات

•• راأ�ض اخليمة-الفجر

القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى  ال�سيخ �سعود بن �سقر  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
عدداً  حممد”،  بن  “�سقر  مبدينة  �سموه  ق�سر  يف  اأم�س  اخليمة،  راأ���س  حاكم 
من اأبناء الإمارة من ذوي الإجنازات الريا�سية املميزة على خمتلف امل�ستويات 

املحلية والإقليمية والعاملية.
وخلل اللقاء، اأكد �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة اأن القيادة الإماراتية طاملا 
موهبتهم  ي�سقل  ال��ذي  النحو  على  ورعايتهم  الريا�سيني  دع��م  على  حر�ست 
اأن الريا�سة  اإىل  اأقوى التجمعات الريا�سية، م�سرياً  ويوؤهلهم للتناف�س �سمن 

ت�سمو بالأخلق وتعك�س مدى تقدم الأمم.

وتكرمي  وتطويره  الريا�سة  قطاع  بتنمية  الكبري  الهتمام  اإن  �سموه:  وق��ال 
الريا�سيني املتميزين، يعك�س حر�س الإمارات البالغ على تعزيز ر�سالتها الرامية 
الريا�سة  ممار�سة  على  ال�سباب  ل�سيما  املجتمع  �سرائح  خمتلف  ت�سجيع  اإىل 
ون�سر هذه الثقافة وجعلها اأ�سلوب حياة، واإىل املزيد من الدعم لأ�سحاب الهمم 
تقديراً لدورهم وعمًل على رفع م�ستوى م�ساركتهم يف املجالت كافة مبا فيها 
الريا�سة بو�سفهم مكون اأ�سيل من الن�سيج املجتمعي املتما�سك الذي تنعم به 

الدولة.
وهناأ �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة الريا�سيني على ما حققوه من اإجنازات، 
املميز وح�سد  الأداء  على  للحفاظ  ومثابرة  بجد  العمل  موا�سلة  على  وحثهم 
املراكز الأوىل يف خمتلف البطولت واملناف�سات الريا�سية، والتحلي بالأخلق 

والقيم النبيلة لتحقيق الهدف الأ�سمى لكل الريا�سيني وهو رفع راية الوطن 
والعاملية على  القليمية  الريا�سية  املحافل  الإم��ارات يف خمتلف  دولة  ومتثيل 

اأف�سل وجه.
وخلل اللقاء، ا�ستقبل �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة، نا�سر الكا�س، رئي�س 
ال�سعبية والتجديف، واأع�ساء جمل�س  اإدارة جمعية ابن ماجد للفنون  جمل�س 
الإدارة، حيث تعد اجلمعية من املراكز املعنية باحلفاظ على الريا�سات البحرية 

الرتاثية ون�سرها بني الأجيال اجلديدة.
التي  الزعابي  م��رمي  امل��درب��ة  اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل  كما 
اإماراتية تنال درجة املاج�ستري يف بناء الأج�سام واللياقة البدنية من  اأول  تعد 
م��درب��ة مواطنة  اأول  بذلك  لتكون  الأج�����س��ام  لبناء  ال���دويل  الحت���اد  اأك��ادمي��ي��ة 

معتمدة يف هذا املجال.
املركز الأول يف  الزعابي، احلا�سل على  الغي�س  البطل في�سل  وا�ستقبل �سموه 
الثاين  واملركز  فنلندا،  يف  اأقيمت  التي   2018 البدنية  للقوة  العامل  بطولة 
فوزه  عن  ف�سًل   ،2019 العام  يف  ال�سويد  ا�ست�سافتها  التي  البطولة  ذات  يف 

مبجموعة كبرية من امليداليات والألقاب العاملية والإقليمية.
وا�ستقبل �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة اللعبني والإداريني من نادي راأ�س 
اخليمة لأ�سحاب الهمم حيث �سارك لعبو النادي يف �سفوف املنتخبات الوطنية 
املختلفة واأ�سهموا يف حتقيق اإجناز م�سرف خلل الأوملبياد اخلا�س العاملي الذي 
ا�ست�سافته الدولة اأخرياً، اإذ بلغت احل�سيلة النهائية ع�سر ميداليات ملونة، من 

بينها خم�س ذهبيات وف�سيتان وثلث برونزيات.

�صعود بن �صقر ي�صتقبل اأ�صحاب الإجنازات الريا�صية

•• بانكوك -العو�شي النمر 

 ي�سعى الأبي�س على املحافظة على �سدارة املجموعة ال�سابعة حينما يواجه 
بتوقيت  ال��ي��وم  ع�سر  م��ن  ال��راب��ع��ة  احلرب” عند  “افيال  ت��اي��لن��د  ن��ظ��ريه 
الإم��ارات، على ملعب تاما�سات يف بانكوك، �سمن اجلولة الثالثة للت�سفيات 
حيث   ،2023 اآ�سيا  وكاأ�س  الآ�سيوية امل�سرتكة املوؤهلة لكاأ�س العامل 2022 
بر�سيد  تايلند  يناف�سه  نقاط   6 بر�سيد  ال�سدارة  على  الأبي�س  يرتبع 
اإيجابية بعد �سابق  موا�سلة حتقيق نتيجة  اإىل  منتخبنا  وي�سعى  نقاط،   4
فوزه علي ماليزيا يف كوالملبور بهدفني مقابل هدف، والفوز على اإندوني�سيا 
اليوم تختلف عن �سابقتيها نظراً  اأه��داف دون مقابل، ولكن مباراة  بخم�سة 
لتطور م�ستوي منتخب تايلند  خلل الفرتة الأخرية، وهناك ثقة كبرية 
اأق�سى جهد يعزز من فر�س  يف قدرة لعبينا على خو�س التحدي وتقدمي 

اخلروج بنتيجة اإيجابية.

املهمة الثالثة
خلل  للمنتخب  ر�سمية  مهمة  ثالث  اللقاء  ه��ذا  ويعترب 
الت�سفيات، وللمدرب الهولندي فان مارفيك مع الأبي�س، 
وتعوي�س  ال��ف��وز،  حتقيق  موا�سلة  يف  منتخبنا  ويطمح 
اآ�سيا التي اأقيمت  نتيجة اأخر لقاء بني الفريقني يف كاأ�س 
يف الإم��ارات مع بداية العام احل��ايل، وانتهت بهدف لكل 
الفريقني، ويهم جميع اأفراد املنتخب اإدخال ال�سعادة على 
اجلماهري من خلل حتقيق الفوز، وح�سد النقاط الثلثة 
مع تقدمي اأداء قوي، يتنا�سب مع الرغبة يف املحافظة على 

�سدارة املجموعة، ل�سمان التاأهل اإىل الدور الثاين للت�سفيات.    

تركيز عال 
ويعترب لقاء اليوم حتدي لنجوم الأبي�س مع اأنف�سهم اأول، لكونه لقاء يختلف 
عن اللقاءين ال�سابقني، كما يعترب �سراعا قويا يف اإثبات الذات واأحقية كل 
عالية ولديهم عزمية  اللعبني  تبدو معنويات  ذلك  بال�سدارة، ومع  فريق 
تعزز  نقاط،   3 واقتنا�س  الفوز  بتحقيق  يتوج  جيد  اأداء  تقدمي  على  قوية 
من م�سرية الفريق بالت�سفيات، لذلك كان تركيز اجلهاز الفني كبري خلل 
واجهت  ال��ت��ي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ك��ل  اأج���ل تخطي  م��ن  املا�سية،  ال��ت��دري��ب��ات 

الفريق، وال�سعي لتقدمي اأق�سى جهد من اأجل حتقيق الفوز. 

فر�ش اأ�سلوبنا 
ويهدف املدرب مارفيك، على فر�س اأ�سلوب لعب املنتخب على مناف�سه تايلند، 
حتى ل يجاريه يف ال�سرعة التي من �ساأنها اإرهاق لعبي الأبي�س، لذلك لن 
يجازف مارفيك بالندفاع الهجومي وترك م�ساحات للفريق املناف�س يهدد 
بطريقة  ال�سيف  الفريق  يلعب  ان  لتوقع  ن��ظ��راً  عي�سى،  خ��ال��د  م��رم��ى  بها 
هجوميه معتمدا على النطلقات ال�سريعة من الأط��راف، والخ��رتاق من 
اأمامهم، مع �سرورة قيام علي �سالح  امل�ساحات  اأن يتم ت�سيق  العمق، ولبد 
انطلقة لعبي  الدفاعية خري قيام للحد من  بواجباتهما  اإبراهيم  وخليل 

تايلند، وم�ساعدة لعبي خط الدفاع يف خلل الهجمات التايلندية  .
فيما حذر املدرب مارفيك من الندفاع الهجومي ملنتخبنا، وجماراة مناف�سه 
وح�سن  والرتكيز  باليقظة  الدفاع  لعبي  وطالب  اللعب،  وفتح  ال�سرعة  يف 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ه��ج��م��ات مب��ا ي��ع��زز م��ن ف��ر���س احل��ف��اظ ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة �سباك 
الفريق، وهذا هو الهدف الأول، مع ح�سن ا�ستغلل الفر�س التي ت�سنح من 
خلل املرتدات ال�سريعة، خري ا�ستغلل لكونها رمبا تكون قليلة خلل زمن 

املباراة.

الأبي�ش يف مواجهة �سعبة اأمام تايالند
يف  الفريقني  حمطات  ثالث  يف  تايلند  م��ع  الوطني  منتخبنا  م��ب��اراة  جت��د 
الت�سفيات امل�سرتكة املوؤهلة ايل مونديال 2022 وكاأ�س اأ�سيا 2023 واملقرر 
ان تقام يوم اليوم اقبال جماهريي كبري، اإذ ت�سهد عملية بيع التذاكر اقبال 
 20 يزيد عن  املباراة ما  ي�ساهد  ان  ويتوقع  التايلندي،  من قبل اجلمهور 
األف متفرج مع اأن ال�سعة املقررة للإ�ستاد هي 25 األف متفرج، ويقع امللعب يف 

مدينة براثومثاين ويتبع ال�ستاد لفريق بولي�س يونايتد.

مبخوت جنم فوق العادة عند اجلماهري التايالندية
للجماهري  حديث  ل  التايلندية  الأم��اك��ن  م��ن  العديد  يف  تواجدنا  خ��لل 
�سوى عن جنم منتخبنا الوطني علي مبخوت الذي يتاألق مع املنتخب خلل 
جعلته  املا�سية  امل��ب��اري��ات  خ��لل  اأه���داف   5 ت�سجيل  يف  وجن��اح��ه  الت�سفيات 
ال�سحفي  املوؤمتر  وخلل  الت�سفيات،  هدايف  �سدارة  يعتلي 

كان مبخوت حديث كل الإعلم التايلندي. 

الأبي�ش من امللعب اإىل املطار
انتهاء  تاما�سات عقب  الوطني من ملعب   يتوجه منتخبنا 
ال��دويل مبا�سرة،  بانكوك  اإىل مطار  اأم��ام تايلند،  مباراته 
م��ن اأج���ل ال��ع��ودة اإىل ال��ب��لد، يف رح��ل��ة ت�ستغرق ح���وايل 6 
�ساعات، و�سوف ين�سم اللعبون اإىل اأنديتهم بعد الو�سول، 
الرابعة لدوري  وال�ستعداد للم�ساركة يف مناف�سات اجلولة 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي وال���ت���ي ���س��ت��ق��ام ي��وم��ي اجل��م��ع��ة وال�سبت 

املقبلني.

فالودة يقود اجلماهري يف املدرجات 
مدرجات  يف  “فالودة” اجل��م��اه��ري  امل��ن�����س��وري  فهد  امل��ع��روف  امل�سجع  ي��ق��ود 
تايلند، حيث  اأم��ام  اليوم  مباراته  الأبي�س خلل  وت�سجيع  لدعم  تاما�سات 
و�سل اإىل العا�سمة التايلندية بانكوك عدد من م�سجعي الأبي�س يتقدمهم 
م��ن بينهم ح��ري��ز امل��ن��ه��ايل، وه��ن��اك ع���دد م��ن ج��م��اه��ري اجل��ال��ي��ات العربية 
املتواجدة يفت الد حر�ست على اإبداء رغبتها يف دعم وت�سجيع الأبي�س، بعد 

اأن وفرت اإدارة البعثة التذاكر اللزمة لتلك اجلماهري.
وقال “فالودة” اإننا ح�سرنا من اأجل دعم منتخبنا الوطني ولعبيه، وثقتنا 
اإيجابية تعزز من  باأنهم لن يدخروا جهدا يف �سبيل اخل��روج بنتيجة  كبرية 

تربع الفريق علي �سدارة جمموعته، وقال �سعوبة املباراة 
من �ساأنها اأن حتفز اللعبني لتقدمي اأق�سى جهد لهم.

�سوى  اأخ�سى  ول  جيدًا  تايالند  در�سنا  مارفيك: 
الطق�ش 

اأن  الوطني  منتخبنا  م��درب  مارفيك  ف��ان  الهولندي  اأك��د 
مباراة اليوم اأمام تايلند يف املرحلة الثالثة من الت�سفيات 
ا�سيا  وك��ا���س   2022 ال��ع��امل  ك��ا���س  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  امل�سرتكة 
ال��ف��ري��ق��ني نظرا  ل��ك��ل  و���س��ع��ب��ة ���س��ع��ب��ة،  ق��وي��ة   2023
لرغتهما يف حتقيق الفوز، واعتلء ال�سدارة، مما يزيد من 
اأهمية املباراة، وقال مارفيك انه در�س املنتخب التايلندي 

جيدا، من خلل اداءه يف املباريات املا�سية، من اجل ح�سن التعامل معه خلل 
زمن املباراة.

املنتخبات  اأح�سن  التايلندي من  الفريق  يعترب  انه  ال  فان مارفيك  واأ�سار 
الفريق كثريا وظهر مب�ستوي  املا�سية، حيث تطور  ال�سيوية خلل الفرتة 
طيب خلل مناف�سات كاأ�س ا�سيا التي اقيمت يف المارات مطلع العام احلايل، 

اأف�سل  من  التايلندي  الفريق  اعترب  انني  الوطني  منتخبنا  م��درب  وق��ال 
منتخبات القارة تطوراً، ولعل نتائجه يف الت�سفيات احلالية ت�سري اىل ذلك.

وقال مارفيك ان منتخب تايلند تطور اأكرث من مدربه احلايل، مما يدعونا 
ار�سه  على  يلعب  الفريق  وان  خا�سة  الرتكيز  وزي��ادة  معه  التعامل  حل�سن 
وو�سط جماهريه، واكد مارفيك انه ل يخ�سى �سوي من حالة الطق�س خا�سة 
مع �سقوط امطار غزيرة خلل املران الأخري اأم�س مما ينذر بهطول مزيد 
من المطار، واخ�سي يف حال نزولها عند توقيت املباراة ان يكون لها تاأثري 

�سلبي على اأر�سية اللعب .
واكد مارفيك على ح�سن اعداد الأبي�س لهذا املباراة رغم �سيق الوقت ما بني 
اأن يظهر لعبونا مب�ستوي طيب  ناأمل  وقال  وتايلند،  اإندوني�سيا  مباراتي 

يعك�س ح�سن ا�ستعدادهم للمباراة. 
املنتخب  مع  يقابله  مارفيك  ك��ان  عندما  تايلند  م�ستوي  بني  الفارق  وع��ن 

ال�سعودي، يقول هناك فارق زمني قدرة 4 �سنوات، واعتقد 
الماراتي،  املنتخب  الن  اأدرب  حيث  يل  �سواء  تغريت  امل��ور 
وبني املنتخب التايلندي الذي �سبق وا�سرت اىل انه تطور 

كثرياً، وعلينا ح�سن التعامل معه خلل زمن املباراة.

خليفة احلمادي: م�ستعدون فنيًا ومعنويًا
الذي ظهر  الوطني  منتخبنا  قال خليفة احلمادي مدافع 
اهم  اأح��د  ويعترب  املا�سية  اللقاءات  خ��لل  طيب  مب�ستوي 
امام  اليوم  مباراة  ان  الت�سفيات،  تلك  يف  املنتخب  مكا�سب 
على  املناف�سني  م��ن  الفريقني  وان  خا�سة  ق��وي��ة،  تايلند 
�سدارة املجموعة ال�سابعة، واكد ان جميع لعبي الفريق يف 

حالة ا�ستعداد فني قوي ومعنوي عال، والكل لديه عذمية قوية على حتقيق 
نتيجة اإيجابية تعزز من موقفنا يف الحتفاظ بال�سدارة.

وعن الفوز على اإندوني�سيا باخلم�سة يف املباراة املا�سية يقول خليفة احلمادي 
لقد طوينا �سفحة تلك املباراة متاما واأ�سبحت من املا�سي، ونحن الن امام 
خللها  نظهر  اأن  وناأمل  عليها،  من�سب  تركيزنا  وك��ل  قوية  جديدة  مباراة 

بامل�ستوي املعهود واأن نحقق نتيجة تر�سي طموح جماهرينا. 

مدرب تايالند: �سنعمل على اإيقاف القوة الهجومية لالأبي�ش
يعترب الياباين اأكريا اني�سيتو مدرب منتخب تايلند اأن مباراة فريقه امام 
الم��ارات كبري  املنتخب  الت�سفيات، نظرا لن  اأق��وى مباريات  الم��ارات من 
الكبار  ال��لع��ب��ني  م��ن  نخبة  �سفوفه  ب��ني  وي�����س��م  وع��ري��ق 
نحن  وق��ال  ال�سيوية،  ال��ك��رة  يف  املميزة  الب�سمة  اأ���س��ح��اب 
ا�ستعدينا متاما للمباراة، من خلل حتليل الأداء الماراتي 
ب�سكل جيد واأ�ستطيع القول اننا نعرف كل كبرية و�سغرية 
عن الفريق، وكل ما اأطلبه من لعبينا هو زيادة الرتكيز يف 
جميع تفا�سيل املباراة وتنفيذ تعليمات اجلهاز الفني ب�سكل 

جيد.
واأ�ساد مدرب منتخب تايلند، بلعب منتخبنا على مبخوت 
وق��ال انه لعب مميز، مع فريق ق��وي، ول �سك ان ظهوره 
م��ع فريقه يعزز  الأخ���رية  امل��ب��اري��ات  مب�ستوي طيب خ��لل 
نعمل  يجعلنا  مما  الم���ارات  ملنتخب  الهجومية  القوة  من 
جهادين على احلد من تلك اخلطورة، وقد حذرت لعبينا من خطورة هذا 
تاأقلم  اللعب وعلينا احلذر منه. وركز مدرب منتخب تايلند على نقطة 
بانكوك بعد مباراته  اإىل  اأن ح�سر  املباراة بعد  اأج��واء  منتخب الم��ارات مع 
مع اإندوني�سيا مبا�سرة مما يجعله متاأقلم مع كل الظروف املحيطة باملباراة، 

وبالتايل ل توجد لديه رهبة من املباراة.

خالد عي�سى: ن�ستهدف ال�سدارة 
يدخلون  اأنهم  الأول،  الوطني  منتخبنا  مرمى  حار�س  عي�سى  خالد  اأو���س��ح 
مباراة تايلند بهدف واحد هو املحافظة على �سدارة املجموعة التي يحتلها 
الأبي�س بر�سيد �ست نقاط، واعداً بالعمل مع بقية زملئه من اأجل العودة 

بنتيجة اإيجابية حتفظ للمنتخب موقعه يف قمة الرتتيب.
اأهمية املباراة، لأنها جتمع املنتخبني املتناف�سني  و�سدد حار�س الأبي�س على 
نقطتني،  بفارق  تايلند  على  منتخبنا  يتفوق  حيث  املجموعة،  �سدارة  على 
ويحتاج اإىل حتقيق نتيجة اإيجابية حتى ي�ستمر يف املركز الأول متقدماً على 
املجموعة ت�سم منتخبات قوية وم�ستوياتها  اأن  اإىل  املنتخبات، م�سرياً  بقية 
متقاربة وهو ما يزيد من �سدة املناف�سة ويجعل كل املنتخبات مطالبة ببذل 

اأق�سى اجلهد ل�سمان التاأهل للمرحلة املقبلة.
واأك��د خالد عي�سى ثقته يف زملئه اللعبني وقدرتهم على حتقيق الهدف 
العنا�سر  من  جمموعة  ميلك  الأبي�س  اأن  مبيناً  املن�سود، 
اللعبني  خ��ربة  ب��ني  مزيجاً  ت�سم  ت�سكيلته  واأن  املميزة، 
الكبار واللعبني ال�سباب املوهوبني، الذين اأثبتوا وجودهم 
اأف�سل  تقدمي  يف  يوفقوا  اأن  متمنياً  ال�سابقة،  املباريات  يف 
وتعزز  الريا�سية  القاعدة  ت�سعد  بنتيجة  والعودة  م�ستوى 

حظوظ املنتخب يف هذه املجموعة.
يف  الأو�ساع  على  الريا�سية  القاعدة  عي�سى  خالد  وطماأن 
التي  العالية  املعنوية  ال���روح  اإىل  لف��ت��اً  املنتخب،  مع�سكر 
على  اللعبني  جميع  وحر�س  الأبي�س،  جن��وم  بها  يتمتع 
بذل كل اجلهد املمكن من اأجل ا�سعاد جماهري كرة القدم 
ب�سورة  �سارت  التح�سريات  اأن  عي�سى  وك�سف  الإماراتية، 
واجلميع  مكتملة  املنتخب  �سفوف  واأن  ك��ب��ري،  اإداري  اهتمام  و���س��ط  ج��ي��دة 

جاهزون لأداء �سريبة الوطن.

حممد العطا�ش: نتطلع لتقدمي اأف�سل اأداء اأمام تايلند

اأك���د حم��م��د ال��ع��ط��ا���س م��داف��ع منتخبنا ال��وط��ن��ي، اك��ت��م��ال ج��اه��زي��ة جميع 
اللعبني خلو�س مباراة اجلولة الثالثة يف الت�سفيات املزدوجة اأمام تايلند، 
والجتهاد  الرتكيز  من  مزيد  اإىل  وحتتاج  �سهلة  تكون  لن  املباراة  اأن  مبيناً 
اإيجابية،  بنتيجة  للخروج  دقيقة  الت�سعني  ط��وال  ممكن  جهد  اأق�سى  وب��ذل 

متكن املنتخب من الحتفاظ ب�سدارة املجموعة.
ووعد العطا�س بتقدمي اأف�سل اأداء وال�سعي مع بقية زملئه لتحقيق الفوز، 
يف  كثرياً  املنتخب  فر�س  �سيعزز  الثلث  النقاط  على  احل�سول  اإىل  م�سرياً 
الكاملة  العلمة  ح�سد  يف  جنح  اأن  بعد  خا�سة  املقبلة،  املرحلة  اإىل  التاأهل 
يف اأول مباراتني، م�سيفاً اأن كل منتخبات املجموعة متلك الدافع والطموح 

للتاأهل، متوقعاً اأن ت�ستعل املناف�سة اأكرث بني املنتخبات يف اجلولت املقبلة.
الف�سل  اأن  العطا�س  اأو�سح  املنتخب،  مع  ال�سابقة  املباريات  يف  تاألقه  وح��ول 
يعود بعد اهلل �سبحانه وتعاىل اإىل اجلهاز الفني بقيادة مارفك والذي منحه 
الثقة وهياأه بال�سورة املطلوبة، ليتمكن من تقدمي جهده مع بقية اللعبني، 
معترباً اإتاحة الفر�سة للعبني ال�سباب واحدة من اأكرب مكا�سب املنتخب يف 
باحل�سول  جدارته  وتاأكيد  واجبه  اأداء  يف  يوفق  اأن  متمنياً  احلالية،  الفرتة 
على فر�سة امل�ساركة مع املنتخب الأول. وقال: “اأ�سعى بكل جد لتقدمي كل ما 
لدي من اأجل املنتخب، اعترب نف�سي حمظوظاً بالن�سمام للمنتخب الوطني 
الأول وامل�ساركة معه يف مباريات ر�سمية يف هذه ال�سن املبكرة، واآمل اأن اأوفق يف 
تقدمي ما يقنع اجلهاز الفني باأحقيتي يف ال�ستمرار اأ�سا�سياً، جند كل الدعم 
اأجل حتقيق  الواحد من  الفريق  بروح  الكبار، ونعمل  النجوم  وامل�ساندة من 

هدف م�سرتك هو خدمة املنتخب ورفع راية كرة القدم الإماراتية«.

ال�سدارة يالأبي�ش

مواجهة �صاخنة مع »اأفيال احلرب« يف موقعة »تاما�صات«

الهجمات املرتدة 
ال�سريعة �سالحنا 

لتعزيز القوة 
الهجومية

تاأمني الدفاع 
واحلذر من �سرعة 
املناف�ش وكراته 

العر�سية

معنويات 
الالعبني عالية 
واملحافظة على 

القمة هدفهم
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الفجر الريا�ضي

ل����ك����ن ه��������ذه الن������ت�������������س������ارات اأت������ت 
ال�������س���وي���د، يف حني  حت��ق��ق��ت خ������ارج 
اأن ال���زي���ارة الأخ����رية لإ���س��ب��ان��ي��ا اىل 
بالهزمية  ان��ت��ه��ت  مناف�ستها  اأر�����س 
الأول-اأكتوبر  ت�سرين  يف  �سفر2- 
2006 �سمن ت�سفيات كاأ�س اأوروبا 

.2008
الأكرب  امل�ستفيد  روم��ان��ي��ا  و�ستكون 
حتقيق  يف  اإ�سبانيا  جنحت  ح��ال  يف 
فوزها الر�سمي الأول على الأرا�سي 
من  �سيمكنها  ذل��ك  لأن  ال�سويدية، 
بفارق  ال���ث���اين  امل���رك���ز  اىل  ال��ت��ق��دم 
امل�����درب يانيه  ن��ق��ط��ت��ني ع���ن ف���ري���ق 
ا���س��ت��غ��ل��ت عاملي  ب��ح��ال  اأن���در����س���ون 
فوزها  لتحقيق  واجل��م��ه��ور  الأر����س 

الثالث تواليا على ح�ساب الروج.
و�ستكون املباراة الثالثة يف املجموعة 
هام�سية بني جزر فارو )دون نقاط( 

ومالطا )3(.
�ستكون  ال���راب���ع���ة،  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
اإي��رل��ن��دا اأي�����س��ا اأم����ام ف��ر���س��ة ح�سم 
يتوجب  لكن  النهائيات  اىل  تاأهلها 
ع��ل��ي��ه��ا ال���ف���وز خ�����ارج م��ل��ع��ب��ه��ا على 

مناف�ستها �سوي�سرا.
للمنتخب  �سهلة  املهمة  ت��ك��ون  ول��ن 
م�سواره  اىل  ا���س��ت��ن��ادا  الإي���رل���ن���دي 
عن  عجز  حيث  الت�سفيات  ه��ذه  يف 
حتقيق الفوز خارج ملعبه �سوى مرة 
على  الفتتاحية  اجل��ول��ة  يف  واح���دة 
ح�ساب منتخب جبل طارق املتوا�سع 
)-1�سفر(، كما اأنه قادم من تعادل 
 )1-1( �سوي�سرا  اأم���ام  اأر���س��ه  على 

���س��ي��ك��ون امل��ن��ت��خ��ب الإ����س���ب���اين اأم����ام 
ف��ر���س��ة اأخ�����رى حل�����س��م ت��اأه��ل��ه اإىل 
 2020 اأوروب����������ا  ك����اأ�����س  ن���ه���ائ���ي���ات 
مدينة  و12  دول����ة   12 يف  امل���ق���ررة 
ال�ستني لنطلق  بالذكرى  احتفال 
البطولة القارية، وذلك عندما يحل 
نظريه  على  �سيفا  ال��ث��لث��اء  ال��ي��وم 
ال�سويدي �سمن مناف�سات املجموعة 

ال�ساد�سة.
وك���ان ب��اإم��ك��ان ب��ط��ل اأع����وام 1964 
�سيفا  يحل  اأن  و2012  و2008 
على ال�سويد التي مل يخ�سر اأمامها 
منذ 2006، وهو �سامن لتاأهله لو 
ل��دق��ائ��ق معدودة  ال�����س��م��ود  جن��ح يف 
اأم��ام ال��روج حيث  يف مباراة ال�سبت 

تلقى هدف التعادل 1-1 
الرابعة  الدقيقة  يف 

ال���وق���ت بدل  م���ن 
من  ال���������س����ائ����ع 

ركلة جزاء.
“ل  وي����ت���������س����در 

 ” خا و ر

بعد  نقطة  ب�19  املجموعة  ترتيب 
���س��ب��ع ج������ولت، م��ت��ق��دم��ا ب���ف���ارق 5 
نقاط عن م�سيفه ال�سويدي الثاين 
و6 عن رومانيا الثالثة التي يلتقيها 
يف اجل��ول��ة ال��ت��ا���س��ع��ة الأخ�����رية على 
يف  مرتوبوليتانو”  “واندا  ملعب 
18 ت�سرين الثاين-نوفمرب، بعد اأن 
اأيام  بثلثة  قبلها  مالطا  ي�ست�سيف 

يف قاد�س.
ومبا اأن ال�سويد �ستلتقي رومانيا يف 
يجعل  الأم���ر  فهذا  املقبلة،  اجل��ول��ة 
الروج  اأم���ام  اأه����درت  ال��ت��ي  اإ�سبانيا 
نقاطها الأوىل يف الت�سفيات احلالية 
بعد فوزها مببارياتها ال�ست الأوىل، 
بحاجة اىل العودة من �سولنا بنقطة 
ل�سمان بطاقتها اىل النهائيات حتى 

لو خ�سرت مباراتيها الأخريتني.
وتاأ�سف قائد بطل مونديال 2010 
ال�����ذي خا�س  ���س��ريخ��ي��و رام����و�����س 
ال��دول��ي��ة الرقم  ال�����س��ب��ت م��ب��ارات��ه 
168، حمطما رقم احلار�س اإيكر 
كا�سيا�س مع املنتخب 
على  الإ�������س������ب������اين، 
بفر�سة  ال��ت��ف��ري��ط 
ال����ت����اأه����ل ب���ال���ق���ول 
اأن  حقا  املوؤمل  “من 
ت��خ�����س��ر ال����ن����ق����اط يف 
ال��ث��واين الأخ���رية. من 
ال�سعب اأن تلعب �سد 
اإذا  باأنه  فريق يعرف 
�سيكون  املباراة  خ�سر 
خارج دائرة املناف�سة«.

“اأننا  اىل  واأ���������س��������ار 
اأنها  على  امل��ب��اراة  قاربنا 
من  بها  للفوز  ج��دا  مهمة 
نقارب  لكننا  ال��ت��اأه��ل،  اأج���ل 
بهدوء  امل��ت��ب��ق��ي��ة  امل���ب���اري���ات 

وثقة«.
ال�سبت  ال���ت���ع���ادل  وك������ان 
يف  لإ�����س����ب����ان����ي����ا  الأول 
ال��ت�����س��ف��ي��ات الأوروب���ي���ة 
اأيلول/�سبتمرب  م��ن��ذ 
حققت  ح���ني   2007
ال��ن��ت��ي��ج��ة ذات���ه���ا اأم����ام 
يكن  مل  لكنه  اي�سلندا، 
كارثيا على فريق املدرب 
روبرت مورينو ل�سيما اأن 
“ل روخا” يخو�س مباراة 
متحليا  �سولنا  يف  الثلثاء 
ب���ث���ق���ة امل�����واج�����ه�����ات ال���ث���لث 
الأخ�������رية ال���ت���ي ف����از ب��ه��ا على 
ت�سفيات  يف  )-2�سفر  ال�سويد 
يف  و1-2   2008 اأوروب�������ا  ك���اأ����س 
ذاتها  للبطولة  امل��ج��م��وع��ات  دور 
الت�سفيات  ذه���اب  يف  و-3�سفر 

احلالية(.

جورجيا  اأم���ام  جمهوره  ع��ن  وبعيدا 
)�سفر-�سفر(.

وي���ت�������س���در امل���ن���ت���خ���ب الإي����رل����ن����دي 
وب���ف���ارق  ن��ق��ط��ة  ب�12  امل���ج���م���وع���ة 
الدمنارك  ع���ن  امل��ب��ا���س��رة  امل��واج��ه��ة 
اىل  �سوي�سرا  تراجعت  فيما  الثانية، 
بعدما  نقاط  بثماين  الثالث  املركز 
على  الأوىل  هزميتها  ال�سبت  تلقت 

يد الدمنارك )�سفر1-(.
املنتخب  )ل���ق���ب  ناتي”  “ل  ل���ك���ن 
مباريات  خم�س  خا�س  ال�سوي�سري( 
اإيرلندا  ل��ع��ب��ت  ف��ي��م��ا  الآن،  ح��ت��ى 
وال�������دمن�������ارك، ال���غ���ائ���ب���ة ع����ن ه���ذه 
اجلولة، �ست مباريات، ما يجعله يف 
بطاقتي  اإح���دى  على  ال�����س��راع  قلب 
وتقام  ال��ن��ه��ائ��ي��ات.  اىل  امل��ج��م��وع��ة 
يف  هام�سية  ثانية  م��ب��اراة  ال��ث��لث��اء 
هذه املجموعة بني جبل طارق )دون 

نقاط( وجورجيا )5(.
يف  الأوىل  البطاقة  �سمنت  وبعدما 
ال�سبت  بفوزها  العا�سرة  املجموعة 
على �سيفتها اليونان -2�سفر، حتل 
لي�ستن�ستاين  على  �سيفة  اإي��ط��ال��ي��ا 
مب���ب���ارك���ة ال���ب���اب���ا ف��رن�����س��ي�����س ال���ذي 
ا�ستقبل الأحد رجال املدرب روبرتو 

مان�سيني.
للبابا  “الأت�سوري”  لع��ب��و  وق���دم 
الرقم  قمي�سا موقعا منهم ويحمل 
بريغوغليو،  الأ���س��ل��ي  وا�سمه   10
ك��م��ا ت���ربع���وا مل�����س��ت�����س��ف��ى الأط���ف���ال 
يديره  ال�����ذي  جيزو”  “بامبينو 

الفاتيكان.

•• العني - الفجر

ب���ن مكتوم  ���س��ع��ي��د  ال�����س��ي��خ  ح�����س��د 
وزميلته  م���ك���ت���وم  اآل  را�����س����د  ب����ن 
الربيطانية امرب هيل املركز الثاين 
م�سابقة  يف  ال��ف�����س��ي��ة  وامل���ي���دال���ي���ة 
الأطباق  لرماية  املختلط  ال��زوج��ي 
“ والتي  “ ال���س��ك��ي��ت  م��ن الأب�����راج 
للرماية  ال���دويل  الحت���اد  ينظمها 
�سمن  ت��اري��خ��ه  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
التي  للرماية  ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائي 
امليادين  ع��ل��ى  ب����الإم����ارت  اخ��ت��ت��م��ت 
للفرو�سية  ال��ع��ني  ب��ن��ادي  الومل��ب��ي��ة 

والرماية واجلولف .
امليدالية الف�سية جاءت نتاج عر�س 
ف��ن��ي ق���وى اأم����ام ال��زوج��ي املختلط  
الذهبية  امليدالية  �ساحب  العنيد 
المريكية  م���ن  ك���ل  ي�����س��م  وال�����ذي 
ك��ال��ت��ني ك��ورن��ر وال����س���رتايل بيرت 
طبقا   37 ح��ق��ق  ان  ب��ع��د  ارج�����ريو 
وب���ف���ارق ط��ب��ق واح����د ع���ن الزوجي 

الف�سي .
وفاز الزوجي “ال�سرتايل الكويتي” 
ال��ع��رب��ي خالد  ال��ن��ج��م  ي�سم  ال���ذي 
بامليدالية  �سكير  وزميلته  امل�سف 
الذهبية واجلائزة املالية وباقة ورد 
الربونزية من  امليدالية  فيما كانت 
وزميلها  ال�سيلية  ال��زوج��ي  ن�سيب 
ال��ك��روات��ي ال��ي��وت��ي ب��ع��د ف���وزه على 
رودي  امل���خ�������س���رم���ة  الم����ري����ك����ي����ة  
يعقوب  الت�سيكي  وزميلها  كمربيل 
والحتكام  تهادلهما  بعد  كومي�سك 

اإىل الطلقات الذهبية .
وع��ق��ب اخل��ت��ام ق���ام رئ��ي�����س الحتاد 
لي�سني  فلدميري  للرماية  ال��دويل 
رئي�س  ن���ائ���ب  امل���ه���ريي  اهلل  وع���ب���د 
والقو�س  للرماية  الم����ارات  احت���اد 
وال�سهم و�سلطان بن حممد الكعبي 
بتتويج  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ال���ع���ام  امل�����س��رف 
املختلط  ال����زوج����ي  يف  ال���ف���ائ���زي���ن 

لل�سكيت والرتاب .
اأ���س��اد رئي�س الحت���اد الدويل   وق��د 

للرماة  ال��ف��ن��ي  بامل�ستوى  ل��ل��رم��اي��ة 
واأثنى على التنظيم موؤكدا اأنه لي�س 
الإم���ارات وعلى  بغريب على احت��اد 
كوادرها الوطنية اأن يخرج التنظيم 

بهذه الروعة والدقة .
ووجه رئي�س الحتاد الدويل ال�سكر 
اإىل دول��ة الإم���ارات وقال  والتقدير 
اجلديد  نقدم  اأن  دائما  تعودنا  اإننا 
واملبتكر يف كل البطولت التي تنظم 
بالإمارات وها هي البطولة احلالية 
اأول بطولة للزوجي  حتفل بتقدمي 
�سهدت  ك��م��ا  ل��ل���س��ك��ي��ت  امل��خ��ت��ل��ط 
قيا�سيا ج��دي��دا يف  رق��م��ا  ال��ب��ط��ول��ة 
ا���س��ك��ي��ت ال�����س��ي��دات ل��ل�����س��ي��ن��ي��ة وي 
مينج 59 طبقا من ا�سل 60 طبقا 
للرقم  م�ساويا  رقما  اأي�سا  و�سهدت 
الرتاب  بطولة  يف  العاملي  القيا�سي 
طبقا   60 رج��ال  رج��ال لليطايل 
.ك���م���ا وجه  60 ط��ب��ق��ا  اأ����س���ل  م���ن 
ال�سكر اىل احتاد الم��ارات للرماية 
عدد  زي���ادة  على  وال�سهم  وال��ق��و���س 

امل�ساركني لي�سل يف كل م�سابقة اىل 
اي  راميا   12 من  بدل  راميا   18
اإىل  بالإ�سافة  راميا   24 باجمايل 

تقدمي جوائز مالية .
هدايا تذكارية 

اأه��������دى ال�����ل�����واء ال����رك����ن ع���ب���د اهلل 
املهريي نائب رئي�س احتاد الإمارات 
ل��ل��رم��اي��ة وال��ق��و���س وال�����س��ه��م درع���اً 
الدويل  الحت����اد  لرئي�س  ت��ذك��اري��ة 
ل��ل��رم��اي��ة ت��ق��دي��را جل��ه��وده ودعمه 
ب�����س��ف��ة عامة  ال���ع���امل���ي���ة  ل���ل���رم���اي���ة 
ولرماية الإمارات خا�سة كما اأهدى 
را�سد  ملحمد  مماثلة  تذكارية  درع��اً 
ال��ن��ا���س��ري م��دي��ر ع���ام ن���ادي العني 
واجلولف  وال���رم���اي���ة  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة 
تثمينا جلهود نادي العني يف اإجناح 

البطولة .
النا�سري  را�سد  حممد  اأه��دى  كما 
ت��ذك��اري��ة اىل رئ��ي�����س الحتاد  درع���ا 
الدويل للرماية لت�سريفه البطولة 

ودعمه امل�ستمر لرماية الإمارات .

الذي عقده   امل�سرتك  ويف الجتماع 
للرماية  ال�����دويل  الحت�����اد  رئ��ي�����س 
والأم������ني ال���ع���ام ل���لحت���اد ال����دويل  
وبطر�س كري�ستا�س  املندوب الفني 
ال��������دويل م����ع ف����ري����ق ع���م���ل احت����اد 
الإم����������ارات وال�������ذي ي�������س���م  ال���ل���واء 
الركن عبد اهلل املهريي نائب رئي�س 
الحتاد وعبد اهلل �سامل بن يعقوب 
املدير  عامر  وحممد  العام  الم��ني 

الفني للحتاد .
وق�����ام امل��ه��ن��د���س اأح���م���د احل���م���ادي 
اإن�����س��اء نادي  امل�����س��رف على م�����س��روع 
ب��ال��ري��ف ب�سرح  ال��رم��اي��ة اجل���دي���د 
ال��ر���س��وم اخل��ا���س��ة ب��امل�����س��روع ومتت 
مناق�ستها من كافة جوانبها واأبدى 
امللحظات  بع�س  ال��دويل  امل�سوؤول 
اخلا�سة بامليدان الرئي�سي للنهائيات  
والتقنية  ال��ن��ق��ل  ا���س��رتاط��ات  ح��ي��ث 
املبا�سر  والنقل  بالت�سوير  اخلا�سة 
واأم��اك��ن اجل��م��ه��ور وع��وام��ل الأمن 
توؤخذ  اأن  ييجب  وال��ت��ي  وال�سلمة 

بعني الع��ت��ب��ار . وط��ل��ب م��ن احتاد 
التعاون  ه��ذا  ي�ستمر  اأن  الإم�����ارات 
و�سف يقدم الحتاد الدويل خرباته 
ليخرج  ال�������س���دد  ه�����ذا  يف  ال��ف��ن��ي��ة 
اإىل  م�سريا  �سورة  اأكمل  يف  امل��ي��دان 
اأن الحت����اد ال����دويل ب�����س��دد اإع����داد 
دليل ملا يجب اأن تكون عليه امليادين 
على  تعميمه  يتم  و�سوف  م�ستقبل 
جميع الحتادات الوطنية الأع�ساء 

.
من جانبه وجه اللواء الركن حميد 
اأ�سرة  اإىل  والتقدير  ال�سكر  املهريي 
ال��دويل على هذا الهتمام  الحت��اد 
والذي جت�سد يف اإ�سناد مهمة تنظيم 
اأن  م��وؤك��دا  واح���د  ع��ام  بطولتني يف 
الإ�سرار  الحت��اد  متنح  الثقة  ه��ذه 
اجلهد  من  املزيد  بذل  على  والقوة 

الفني والتنظيمي يف امل�ستقبل .
دولة  جاهزية  عن  املهريي  واأع���رب 
حدث  اأي  ل���س��ت�����س��اف��ة  الإم���������ارات 
اأن�����س��ط��ة الحت���اد  دويل م��ق��ب��ل م���ن 

الدويل وخا�سة بعد ت�سييد امليادين 
منطقة  م����ن  اأك�������رث  يف  اجل�����دي�����دة 

بالدولة .

للدبل  ـــودة  ع ل   : ــري  ــالدمي ف  
تراب و�سنكثف البطولت 

ل��ي�����س��ني رئي�س  ف���لدمي���ري  ح��ر���س 
الحت��اد ال��دويل للرماية على عقد 
كافة  م��ع  م�سرتكة  ح��واري��ة  جل�سة 
الرماة بح�سور املدربني وامل�سرفني 
واأكد  امل�ساركة  والحت����ادات  للرماة 
ع���ودة  اأن ل  ه����ذه اجل��ل�����س��ة  خ����لل 

للدبل تراب �سمن الن�ساط الوملبي 
خلل  تنظيمها  من  مانع  ل  ولكن 
ب���ط���ولت الحت�������ادات ال��وط��ن��ي��ة اأو 
الحتاد الدويل كما حدث هذا العام 

.
ال��دويل عن  رئي�س الحت��اد  وك�سف 
بدل  الن�ساط  تكثيف  الحت���اد  ع��زم 
اأو خم�س بطولت لت�سبح  اأربع  من 
بطولت  تنظيم  ج��ان��ب  اإىل  ع�سرة 
العبء  لتخفيف  اإقليمية  اأو  قارية 
ال��وط��ن��ي��ة وعلى  ع��ل��ى الحت��������ادات 

الرماة اأنف�سهم . 

م�سك ختام نهائي بطولة العامل للرماية

�صعيد اآل مكتوم والربيطانية امرب يح�صدان 
ف�صية اأول زوجي لل�صكيت

اإ�صبانيا اأمام فر�صة اأخرى حل�صم تاأهلها 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:  8 اأكتوبر 2019 املودعة حتت رقم: 318507 
 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�س��م: اإرادة اآي بي هولدينج ليمتد 

وعنوانه:برج املقام، الطابق 34 و 35، ريج�س، مربعة �سوق ابوظبي العاملي
، جزيرة املاريا، �س.ب. 35665، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
تنظيم  بيانات حا�سوبية؛  البيانات يف قواعد  بيانات حا�سوبية؛ حتديث واحلفاظ على  املعلومات يف قواعد 
البيانات يف قواعد بيانات حا�سوبية؛ توفري املعلومات عرب من�سة حا�سوبية؛ الن�سائح املتعلقة بتنظيم واإدارة 
خدمات  التنظيمية؛  وال�ست�سارات  الأع��م��ال  اإدارة  �سبكي؛  موقع  عرب  الأع��م��ال  معلومات  توفري  الأع��م��ال؛ 
امل�سورة لإدارة الأعمال؛ الإعلن بالربيد املبا�سر؛ اإعداد القوائم احل�سابية؛ التنبوؤات القت�سادية؛ خدمات 
الولء  برامج  وتوجيه  وتنظيم  اإدارة  احلا�سوب؛ خدمات  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  الإع��لن  الفوترة؛ 
واحلوافز واملكافاآت؛ برامج حوافز امل�ستهلكني؛ خدمات الفوترة؛ خدمات مقارنة الأ�سعار؛ توفري معلومات 
اأعله  املذكورة  باخلدمات  املتعلقة  وال�ست�سارات  املعلومات  خدمات  توفري  حا�سوبية؛  من�سة  عرب  الأعمال 

عرب �سبكة حا�سوب.
الواق�عة بالفئة:  35

وله  �سغريه  ج�سيمات  من  يتكون  �سماوي  جل��رم  الأب��ع��اد  ثلثي  �سكل  من  العلمة  و�سف العلمة:  تتكون 
فتحة جزئية من خلل املركز.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  15  �أكتوبر  2019 �لعدد 12757 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:  8 اأكتوبر 2019 املودعة حتت رقم: 318512 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م: اإرادة اآي بي هولدينج ليمتد 
وعنوانه:برج املقام، الطابق 34 و 35، ريج�س، مربعة �سوق ابوظبي العاملي، 

جزيرة املاريا، �س.ب. 35665، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

توفري اإمكانية تو�سيل امل�ستخدم بربامج احلا�سوب يف �سبكات البيانات؛ الإر�سال الإلكرتوين للبيانات؛ تنظيم البيانات يف 
احلوا�سيب؛ اإر�سال الربيد الإلكرتوين؛ نقل البيانات بوا�سطة الربيد الإلكرتوين؛ الإر�سال الإلكرتوين للربيد الإلكرتوين؛ 
الإر�سال الإلكرتوين للربيد والر�سائل؛ توفري الإر�سال الإلكرتوين للربيد املوؤمن؛ خدمات الرتا�سل الإلكرتوين؛ اإجراء 
الإر�سال  الإل��ك��رتون��ي��ة؛  احلا�سوب  طرفيات  بوا�سطة  الت�����س��الت  الإل��ك��رتون��ي��ة؛  الر�سائل  اإر���س��ال  الإل��ك��رتون��ي��ة؛  الر�سائل 
الإلكرتوين للبيانات وامل�ستندات عرب طرفيات احلا�سوب والأجهزة الإلكرتونية؛ توفري اإمكانية تو�سيل امل�ستخدم بربامج 
�سبكي؛  الر�سائل عرب موقع  اإر�سال  البيانات؛  قواعد  اأو  بالإنرتنت  الت�سال  رواب��ط  توفري  البيانات؛  �سبكات  احلا�سوب يف 
توفري  للبنوك؛  الإلكرتونية  الت�سالت  خدمات  احلا�سوب؛  م�ستخدمي  بني  الر�سائل  لإر�سال  املبا�سرة  املنتديات  توفري 
البيانات  نقل  البيانات؛  نقل  خدمات  الإنرتنت؛  على  البوابات  اإىل  الو�سول  توفري  الإنرتنت؛  على  املن�سات  اإىل  الو�سول 

بوا�سطة الهاتف؛ نقل البيانات عرب الإنرتنت.
38 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العلمة من �سكل ثلثي الأبعاد جلرم �سماوي يتكون من ج�سيمات �سغريه وله فتحة جزئية من  و�سف العلمة:  
خلل املركز.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  15  �أكتوبر  2019 �لعدد 12757 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:
بتاريخ:  8 اأكتوبر 2019 املودعة حتت رقم: 318513 

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�س��م: اإرادة اآي بي هولدينج ليمتد 

وعنوانه:برج املقام، الطابق 34 و 35، ريج�س، مربعة �سوق ابوظبي العاملي،
 جزيرة املاريا، �س.ب. 35665، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات  ال�سناعية؛  والأب��ح��اث  التحاليل  خدمات  بها؛  املتعلقة  والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 
ت�سميم  البيانات؛  ملعاجلة  احلا�سوب  برامج  واإن�ساء  ت�سميم  احلا�سوبية؛  والربجميات  احلا�سوبي  العتاد  وتطوير  ت�سميم 
املالية  للخدمات  حا�سوب  من�سة  واإن�ساء  ت�سميم  الإن��رتن��ت؛  عرب  امل�سرفية  اخلدمات  لت�سهيلت  حا�سوب  من�سة  واإن�ساء 
والبنكية وخدمات املدفوعات؛ ت�سميم وتطوير الربجميات يف جمال اخلدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت؛ خدمات تطوير 
تطوير  خدمات  البيانات؛  اأمن  ا�ست�سارات  للبيانات؛  الإلكرتوين  التخزين  احلا�سوب؛  بيانات  ا�سرتجاع  البيانات؛  قواعد 
قواعد البيانات؛ اإن�ساء ن�سخ احتياطية للبيانات خارج املوقع؛ ا�سرتجاع بيانات احلا�سوب؛ ا�سرتجاع بيانات الهواتف الذكية؛ 
معاجلة  برجميات  حتديث  الإلكرتونية؛  للبيانات  احتياطية  ن�سخ  اإن�ساء  خدمات  احلا�سوب؛  لبيانات  الرقمي  ال�سغط 
البيانات؛ حتليل املخاطر الأمنية للحوا�سيب حلماية البيانات؛ توفري خدمات التحقق للم�ستخدمني با�ستخدام تكنولوجيا 
لن�ساط  الإلكرتونية  املراقبة  احلا�سوب؛  برجميات  �سيانة  املبا�سرة؛  الربجميات  لتطبيقات  واح��دة  ملرة  الدخول  ت�سجيل 
البطاقات الئتمانية للك�سف عن عميات الحتيال عرب الإنرتنت؛ املراقبة الإلكرتونية ملعلومات حتديد ال�سخ�سية للك�سف 

 عن �سرقة الهوية عرب الإنرتنت؛ تفعيل بوابات الويب؛ تفعيل البوابات على الإنرتنت. 
42 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العلمة من �سكل ثلثي الأبعاد جلرم �سماوي يتكون من ج�سيمات �سغريه وله فتحة جزئية من  و�سف العلمة:  
خلل املركز.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  15  �أكتوبر  2019 �لعدد 12757 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:  8 اأكتوبر 2019 املودعة حتت رقم: 318506 
 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�س��م: اإرادة اآي بي هولدينج ليمتد 

وعنوانه:برج املقام، الطابق 34 و 35، ريج�س، مربعة �سوق ابوظبي العاملي، 
جزيرة املاريا، �س.ب. 35665، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
الأجهزة والأدوات العلمية والبحثية وامللحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي 
واملراقبة  والإ���س��ارة  والقيا�س  ال��وزن  قيا�س  واأدوات  واأج��ه��زة  والب�سرية  ال�سمعب�سرية  والأدوات  والأج��ه��زة 
والختبار والفح�س والإنقاذ والتعليم؛ اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 
اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ اأجهزة واأدوات لت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ اأو معاجلة ال�سوت اأو ال�سور اأو 
البيانات؛ و�سائط م�سجلة وقابلة للتنزيل وبرجميات حا�سوب وو�سائط ت�سجيل وتخزين رقمية اأو تناظرية 
فارغة؛ اآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ اآلت ت�سجيل النقد واآلت حا�سبة؛ حوا�سيب واأجهزة ملحقة 
باحلا�سوب؛ اأجهزة اإخماد النريان؛ برجميات حا�سوب للخدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت؛ برجميات ات�سالت 
اأجهزة لإر�سال الت�سالت؛  حا�سوبية فيما يتعلق باخلدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت؛ حوا�سيب ات�سالت؛ 
عرب  امل�سرفية  للخدمات  املحمولة  الإلكرتونية  الأجهزة  من  وغريها  النقالة  للهواتف  حا�سوب  برجميات 
الإنرتنت؛ برجميات تطبيقات للأجهزة املحمولة فيما يتعلق باخلدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت؛ برجميات 
حا�سوب ملعاجلة مدفوعات بطاقات اخل�سم املبا�سر والئتمان؛ برجميات حا�سوب ملعاجلة املعاملت املالية؛ 
طرفيات  حا�سوب؛  برجميات  حا�سوبية؛  بيانات  ق��واع��د  ال��ق��رو���س؛  معلومات  ملعاجلة  حا�سوب  برجميات 
مبا�سر  خ�سم  بطاقات  النقد؛  ورق  تزوير  ع��دم  من  للتحقق  اأجهزة  البنكية؛  اخلدمات  لأغ��را���س  حا�سوب 
اإلكرتونية لقراءة  اآلت  مرمزة مغناطي�سيا؛ بطاقات ائتمان مرمزة مغناطي�سيا؛ معدات قراءة البطاقات؛ 
بطاقات الئتمان؛ اآلت اإلكرتونية لقراءة بطاقات اخل�سم املبا�سر؛ قارئات البطاقات املرمزة مغناطي�سيا؛ 
اآلت ترميز بطاقات الئتمان )اأجهزة ملحقة باحلا�سوب(؛ اآلت اإلكرتونية لقراءة بطاقات الئتمان؛ بطاقات 
مرمزة ب�سمات اأمنية لغايات حتديد الهوية؛ بطاقات الهوية الإلكرتونية واملغناطي�سية التي ت�ستخدم فيما 
يتعلق بدفع مقابل اخلدمات؛ احلوا�سيب التي ت�ستخدم يف اإدارة البيانات؛ اأجهزة بينية لأجهزة احلا�سوب؛ 
برجميات ل�سمان تاأمني الربيد الإلكرتوين؛ اأجهزة ال�سراف الآيل؛ اأجهزة ت�سجيل النقد؛ اأجهزة ت�سجيل 
النقد الأوتوماتيكية؛ اأجهزة لتحويل الأموال اإلكرتونيا؛ اآلت حا�سبة؛ �سل�سل اإلكرتونية �سغرية للمفاتيح 
للو�سول اإىل اخلدمات امل�سرفية الرقمية؛ اأجهزة �سغرية لتزويد كلمة ال�سر؛ اأجهزة ت�سفري؛ اأجهزة �سغرية 

من مكونات احلا�سوب؛ اأجهزة �سغرية م�سفرة من مكونات احلا�سوب.
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العلمة: تتكون العلمة من �سكل ثلثي الأبعاد جلرم �سماوي يتكون من ج�سيمات �سغريه وله فتحة 
جزئية من خلل املركز.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  15  �أكتوبر  2019 �لعدد 12757 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:  8 اأكتوبر 2019 املودعة حتت رقم: 318509 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م: اإرادة اآي بي هولدينج ليمتد 
وعنوانه:برج املقام، الطابق 34 و 35، ريج�س، مربعة �سوق ابوظبي العاملي، جزيرة املاريا، �س.ب. 35665، اأبوظبي، 

المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات ال�ستثمار؛ اخلدمات املالية؛ اخلدمات البنكية؛ اخلدمات البنكية الرقمية؛ ت�سغيل البنوك الرقمية؛ الرهون 
البنكية؛ اخلدمات البنكية املالية؛ خدمات بنوك الدخار؛ اإدارة ح�سابات الدخار؛ توفري املعلومات البنكية؛ خدمات 
البنوك ال�ستثمارية؛ اخلدمات البنكية الإلكرتونية عرب �سبكة حا�سوب عاملية )اخلدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت(؛ 
اخلدمات البنكية الإلكرتونية عرب من�سة حا�سوب عاملية؛ توفري اخلدمات البنكية عرب موقع �سبكي؛ التحويل املايل 
للأموال؛ اخلدمات البنكية للتجار؛ اخلدمات البنكية الدولية؛ اخلدمات البنكية الإلكرتونية؛ اخلدمات البنكية 
اخلا�سة؛ اخلدمات البنكية املبا�سرة؛ اخلدمات البنكية املوؤمتتة؛ اخلدمات البنكية با�ستخدام احلا�سوب؛ اخلدمات 
البنكية املتعلقة باأجهزة ال�سراف الآيل؛ خدمات املعلومات با�ستخدام احلا�سوب املتعلقة بامل�سائل البنكية واملالية؛ 
البنكية  اخلدمات  الأم���وال؛  ل�سحب  املالية  البنكية  اخلدمات  الأم���وال؛  وحتويل  لإي��داع  املالية  البنكية  اخلدمات 
املوؤمتتة املتعلقة مبعاملت بطاقات ال�سحب؛ اخلدمات البنكية املوؤمتتة املتعلقة مبعاملت بطاقات اخل�سم املبا�سر 
والئتمان؛ معاملت اخل�سم الإلكرتوين؛ املعاملت النقدية الإلكرتونية؛ خدمات التحويل الإلكرتوين للأموال؛ 
خدمات حتويل الأموال با�ستخدام البطاقات الإلكرتونية؛ خدمات البطاقات البنكية؛ البطاقات الإلكرتونية التي 
متكن من الو�سول للخدمات البنكية؛ خدمات بطاقات الئتمان؛ خدمات بطاقات اخل�سم املبا�سر؛ خدمات بطاقات 
املدفوعات الإلكرتونية؛ خدمات معاجلة واإدارة املدفوعات؛ خدمات املقا�سة؛ اخلدمات املالية املتعلقة بال�سندات؛ 
الإلكرتوين  بالتحويل  املتعلقة  البنكية  اخل��دم��ات  احل�سابات؛  م��ن  الأم���وال  بتحويل  املتعلقة  البنكية  اخل��دم��ات 
للأموال؛ خدمات التحويل الإلكرتوين للأموال؛ خدمات الأموال املتعلقة بالتمويل واملقدمة مبا�سرة من قاعدة 
حتويلت  ل��لأم��وال؛  الإلكرتونية  التحويلت  الإلكرتونية؛  املدفوعات  خدمات  الإن��رتن��ت؛  اأو  حا�سوبية  بيانات 
بطاقات  اإ�سدار  الأم��وال؛  حتويل  خدمات  الئتمان؛  بطاقات  ملعاملت  الإلكرتونية  املعاجلة  اإلكرتونيا؛  الأم��وال 
الئتمان؛ خدمات معاجلة معاملت بطاقات الئتمان؛ معاجلة مدفوعات بطاقات الئتمان؛ معاجلة مدفوعات 
بطاقات اخل�سم املبا�سر؛ خدمات دفع الفواتري املقدمة من خلل موقع �سبكي؛ متويل القرو�س؛ ترتيب القرو�س؛ 
خدمات الن�سائح ب�ساأن القرو�س؛ خدمات الئتمان والقرو�س؛ خدمات �سرافة الأموال؛ ال�ستثمارات الراأ�سمالية؛ 
ا�ستثمار روؤو�س الأموال؛ خدمات ال�ست�سارات املالية املتعلقة باإدارة الأ�سول؛ اإدارة الرثوات؛ ترتيب الئتمان؛ اإدارة 
خدمات  املالية؛  املعلومات  معاجلة  املالية؛  البيانات  حتليل  �سبكي؛  موقع  عرب  املالية  املعلومات  توفري  الأ���س��ول؛ 

 الن�سائح وال�ست�سارات املالية؛ خدمات التخطيط املايل؛ التاأمني البنكي؛ خدمات املدفوعات. 
36 الواق�عة بالفئة:  

فتحة  وله  �سغريه  ج�سيمات  من  يتكون  �سماوي  جلرم  الأبعاد  ثلثي  �سكل  من  العلمة  تتكون  و�سف العلمة:  
جزئية من خلل املركز.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد 

امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  15  �أكتوبر  2019 �لعدد 12757 



عجوز ينتقم بـعد �صرقته بطريقة غريبة
من  عاما   61 العمر  م��ن  يبلغ  رج��ل  اليابانية  ال�سرطة  اعتقلت 
بانتهاج طريقة  قيامه  اإثر  بالعا�سمة طوكيو،  وارد  اأوت��ا  مقاطعة 

غريبة للنتقام، بعد �سرقة مقعد دراجته العام املا�سي.
مقعدا   159 ب�سرقة  ه��ات��وري،  اأك��ي��و  اليابانية  ال�سرطة  واتهمت 
الرجل  املا�سي  اأغ�سط�س  يف  املراقبة  كامريا  ور�سدت  للدراجات، 
الياباين وهو يخلع مقعد دراجة �سخ�س وي�سعه يف �سلة دراجته 

ثم يهرب به بعيدا.
"ال�سرقة  ه��ذه  ع��ن  ال�سرطة  ب��اإب��لغ  ال�سحية  ق��ام  حظه،  ول�سوء 
ال�سباط  تعرف  وعندما  الرجل،  تتعقب  جعلها  مما  الب�سيطة"، 
املتوقع  ك��ان م��ن  املا�سي،  الأ���س��ب��وع  على ه��ات��وري وداه��م��وا منزله 

العثور على املقعد امل�سروق.
اإل اأن ما جرى كان اأغرب من اخليال، حيث عرثت ال�سرطة بحوزة 

الرجل على 159 مقعدا للدراجات يف منزله.
وعند التحقيق مع الياباين العجوز، �سرد تفا�سيل الق�سة، وقال 
ي�سعر  وك��ان   ،2018 ع��ام  �سيف  يف  لل�سرقة  تعر�ست  دراج��ت��ه  اإن 

بخيبة اأمل لدرجة اأنه اأراد اأن ي�سعر الآخرون باأمله.
اأو على الأق��ل حماولة التعرف  لذا بدل من الإب��لغ عن ال�سرقة 
اإىل  ه��ات��وري  حت��ول  منه،  النتقام  م��ن  يتمكن  حتى  الل�س،  على 

�سارق مقاعد الدراجات بنف�سه يف اليابان.
�سراء  اإىل  "ا�سطررت  التحقيقات:  لل�سرطة خلل  وقال هاتوري 
2018. بعد ذلك  مقعد دراج��ة اآخر بعد �سرقة مقعدي يف �سيف 

بداأت الثاأر. اأردت اأن يعرف الآخرون ال�سعور نف�سه".

�صقيقتان تفقدان الوزن بالتخلي عن الوجبات ال�صريعة
ال�����س��ري��ع��ة غري  ال��وج��ب��ات  ت��ن��اول  ف��ق��دت �سقيقتان اع��ت��ادت��ا ع��ل��ى 
ال�سحية نحو 90 كيلوغرام فيما بينهما، بعد اأن توقفتا عن تناول 

هذه الوجبات. 
وكانت توين فيتزجريلند )28 عاماً( و�سقيقتها الكربى را�سيل 
تناول  تع�سقان  ل��ي��ف��رب��ول  يف  دي��ن��غ��ل  م��ن  وك��له��م��ا  ع���ام���اً(   33(
الوجبات اجلاهزة، لكنهما �سعرتا بالكتئاب ب�سبب وزنهما الزائد.

وقالت توين، التي عا�ست يف بينيدورم اإنها كانت تنتهي من العمل 
يف ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحاً، وتتناول وجبة من رقائق البطاط�س 
بعد كل مناوبة عمل، فيما اعتادت را�سيل، التي كانت تقيم يف منزل 
والدتها، على تناول وجبات مثل املعكرونة مع اجلنب، والكباب اأو 

خم�س قطع من اخلبز املحم�س يف وقت واحد.
اأن تفعل  را�سيل  2016، قررت  امليلدية عام  ال�سنة  راأ���س  ويف يوم 
�سيًئا حيال وزنها، وان�سمت اإىل جمموعة "عامل التخ�سي�س"، اأما 
توين التي كانت غري را�سية عن وزنها، فقد �سعرت بالغرية من 

�سقيقتها، وقررت الن�سمام اإىل نف�س املجموعة.
اأ�سلوب احلياة ال�سحي اجلديد  اأن  واعرتفت را�سيل باأنها وجدت 
كان �سعباً يف البداية، وكانت تبكي كل ليلة، ولكن بدعم من اأختها 
ووالدتها، فقدت نحو 55 كيلو من وزنها، يف حني فقدت توين 35 

كيلو خلل نف�س الفرتة، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
اإنهما  اجليم  ارتياد �سالت  على  دوامتا  اللتان  ال�سقيقتان  وقالت 
ت�سعران ب�سعادة مل ي�سبق لهما اختبارها من قبل، وباتتا قادرتني 
على ارت����داء امل��لب�����س، ال��ت��ي مل تكونا ق��ادرت��ني على ارت��دائ��ه��ا يف 

املا�سي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�صقة على عجلت بـ2 مليون دولر
البلد، لكنها يف احلقيقة  الب�سائع اخلطرية عرب  ال�سخمة من اخل��ارج وكاأنها حتمل بع�س  ال�ساحنة  تبدو هذه 

تخفي منزًل عائلياً فاخراً م�سمماً للمغامرة. 
ومت ت�سميم ال�ساحنة لعائلة مكونة من ثمانية اأفراد بتكلفة مليوين دولر، لل�سفر يف جميع اأنحاء اأ�سرتاليا على 

الطرق الوعرة، وت�سم جميع الكماليات التي ميكن العثور عليها يف املنازل الفاخرة.
وطلبت الأ�سرة املكونة من والدين و�ستة اأطفال من �سركة اإ�س اإل اآر يف اإك�سبدي�سن فيكلز ت�سميم �سقة فاخرة على 

عجلت، مع حتقيق الكتفاء الذاتي للعي�س يف املناطق النائية.
وحتتوي ال�ساحنة املكونة من طابقني، والتي ا�ستغرق العمل عليها 13 �سهراً، على منطقة معي�سة ومنطقة كبرية 
لتناول طعام ميكن للأزواج ا�ستخدامها ك�سرير اإ�سايف لل�سيوف - وحمام مزود بُد�س، وغرفة نوم رئي�سية منف�سلة، 

وم�ستوى خم�س�س لنوم الأطفال.
مع  اأي�ساً،  ملحقة  وغ�سالة  النجوم  حتت  الطعام  تناول  يف  املنزل  اأ�سحاب  يرغب  عندما  خارجي  مطبخ  ويوجد 

ثلجتني وميكروويفني وجممدة. وكل واحد من الأ�سرة مزود بجهاز تلفزيون بجانبه.
ويتم ت�سغيل ال�سيارة باأكملها بوا�سطة نظام بطارية، ي�سمح للمالكني ب�سحن خمتلف اأجهزتهم اأثناء القيادة، بح�سب 

�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
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طفل ي�صتعيد امل�صي بجراحة رائدة
اإ�سابته  ت�سببت  امل�سي بعدما  الأم��ل يف  اأمريكيا  رائ��دة �سبياً  منحت جراحة 
بال�سرطان بفقدان جزء من �ساقه، اإذ ا�ستبدل اجلراحون ركبته املتاآكلة بقدمه. 
مت ت�سخي�س الطفل اأو�سنت ديجنان، من اإلينوي، بال�ساركوما العظمية وهي 
نوع من اأنواع �سرطان العظام، يف وقت �سابق من هذا العام، بعد اأن ا�ستكى من 
اأمل �سديد يف �ساقه الي�سرى.  واأخرب الأطباء والدّي الطفل البالغ من العمر 
الأبوين  ولكن  �ساقه،  برت  هو  حياته  لإنقاذ  خيار  اأف�سل  ب��اأن  �سنوات،  �سبع 
رف�سا ذلك وف�سل اإزالة اجلزء امل�ساب فقط.  وبعد اإزالة اجلزء امل�ساب، قام 
اجلراحون باإعادة ربط اجلزء الأ�سفل من ال�ساق لأو�سنت بطريقة معاك�سة 
اأو�سنت عن �سعادته البالغة  لل�سماح ملف�سل كاحله بالعمل كركبة. وقد عرّب 
من  �سيتمكن  ولأن��ه  ب�سهولة،  الي�سرى  �ساقه  حتريك  على  ق���ادراً  ب��ات  لأن��ه 
امل�سي واحلركة بحرية بعد �سفائه التام.  وقال والد الطفل الذي يعمل يف 
باأن �سيئاً كهذا ممكناً. نعلم  " مل نكن نعرف  املنازل:  اإىل  تو�سيل الطلبات 
باأنه لي�س اأمراً مر�سياً ب�سكل تام واأنه �سي�سوه �سكل �ساقه، ولكنه على الأقل 
�سيمكن طفلنا من احلركة واللعب وركوب الدراجة" من جهتها قالت والدة 
الطفل ال�سيدة ديجنان: " ن�سعر بال�سعادة ل�سفاء طفلنا من �سرطان العظام، 
ولأنه اأ�سبح قادراً على احلركة دون احلاجة لطرف ا�سطناعي." يذكر باأن 
�سيوعاً، وعادة ما  العظام  اأن��واع �سرطان  اأكرث  اأحد  العظمية هي  ال�ساركوما 
يتم ت�سخي�سها لدى املراهقني وال�سباب، وهي مرتبطة بنمو العظام ال�سريع، 

بح�سب ما نقلت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

خطوط حمار الوح�س خلداع احل�صرات 
اإذا مررت مبرزعة وراأيت اأبقار ت�سبه احلمار الوح�سي، ل تعتقد اأنها ف�سيلة 
جديدة من احليوانات. فوفقا لتجربة يابانية حديثة، ميكن لتلوين الأبقار 
باللونني الأبي�س والأ�سود مثل حمار الوح�س حمايتها من ل�سعات احل�سرات، 
البي�ساء  اإىل اخلطوط  درا�سات جتريبية،  ت�سري  كيف يحدث هذا؟  ولكن 
على جلد حمار الوح�س حتميه من ل�سعات احل�سرات، ولهذا اقرتحت درا�سة 
يابانية حديثة ر�سم خطوط بي�ساء على جلد الأبقار لت�سبه حمار الوح�س. 
وبالتايل وقايتها من ل�سعات احل�سرات ال�سارة، وجتنب خ�سائر اقت�سادية 
حتدثها تلك احل�سرات بتاأثريها على ن�ساط الأبقار وانتاجها؛ وفقا ملوقع 
�سحة  ولإث��ب��ات  العلمية.   الأب��ح��اث  ن�سر  يف  املتخ�س�س   PLOS ONE
الفر�سية، مت تطبيقها عمليا على ثلث جمموعات من الأبقار، حيث مت 
تلوين ج�سد املجموعة الأوىل بخطوط بي�ساء و�سوداء واملجموعة الثانية 
ثالثة كما هي دون  بينما مت الحتفاظ مبجموعة  �سوداء فقط،  بخطوط 
اإ�سافة اأي خطوط باأي لون. بعد التجربة لحظ الباحثون اأن عدد املرات 
ال�سارة  الطائرة  احل�سرات  قبل  من  لهجمات  الأبقار  فيها  تعر�ست  التي 
كان اأقل ب�سكل ملحوظ لدى الأبقار ذات اخلطوط البي�ساء وال�سوداء مثل 

حمار الوح�س، مقارنة باأبقار املجموعتني الأخريني.

ماريا كاري ترد: ل اأنوي 
العودة لنيك كانون

ال��ع��امل��ي��ة  ماريا  ال��ن��ج��م��ة  ك�����س��ف��ت 
كاري  اأنها ل تنوي العودة لزوجها 

ال�سابق املمثل  نيك كانون .
 TMZ مل��ج��ل��ة  ك�����اري ويف ح���دي���ث 
ت�سريح  ح����ول  ����س���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
العودة  بخ�سو�س  ال�سابق  زوجها 
اإل��ي��ه��ا م���رة اأخ����رى ح��ي��ث ق���ال اإنه 
�سيكون �سعيداً اإذا تزوج من زوجته 
اأجابت كاري  اأخ��رى،  ال�سابقة مرة 
ت�سمع هذا اخلرب  لأول مرة  باأنها 

وو�سفته ب�"الهراء".
اأنه لي�س لديها  وا�سارت كاري اىل 
اأو اأن  اأية نية اأن تتزوج من جديد 
ال�����س��اب��ق وهو  لنيك زوج��ه��ا  ت��ع��ود 

يخرتع هذا الأمر من خميلته.
يذكر ان كانون �سّرح اثناء حلوله 
�سيفاً على برنامج اإلني ديجينريز، 
ب��اأن��ه ل ي��ن��وي ال��ع��ودة مل��اري��ا كاري 
بت�سريحه،  ذل��ك  يق�سد  مل  وه��و 
اإذا حتتم  اإن��ه  اأق�سد  "كنت  وق��ال: 
علّي الزواج للمرة الثانية ف�سيكون 
ذل���ك م���ع م���اري���ا ك�����اري.. وه����ذا ل 
الزواج  عليها  اأع��ر���س  اأن��ن��ي  يعني 

مرة اأخرى يف الوقت احلايل".

نطحة ثور كادت تودي بحياته
اأ�سيب م�سارع ثريان اإ�سباين �ساب بجروح خطرة، 
بعدما نطحه ثور، خلل م�سارعة ثريان يف حلبات 

مدريد، مبنا�سبة العيد الوطني الإ�سباين.
 27( كابايريو  غونثالو  اأن  اإ�سبانية  �سحف  ذك��رت 
ابنة  ه��و �سديق  اأ�سيب يف احل��ادث��ة،  ال���ذي  ع��ام��ا( 
�سقيقة ملك اإ�سبانيا فيكتوريا فيديريكا التي كانت 

حا�سرة.
واأعلن املنظمون "اإ�سابة غونثالو كابايريو بجروح 
خطرة جدا"، واأو�سحوا اأن كابايريو تعر�س للنطح 
من الثور يف الفخذ الأي�سر، مما ت�سبب له بجرحني، 
الأول 30 �سنتمرتا والثاين 25 �سنتمرتا"، كما اأدت 

النطحة اإىل قطع ال�سريان الفخذي.
واأخ�����س��ع الأط���ب���اء اجل��ري��ح لعملية ج��راح��ي��ة بعد 
امل�ست�سفى.  اإىل  نقل  ث��م  وم��ن  ب��ال��ك��ام��ل،  ت��خ��دي��ره 
جراحية  عمليات  غرفتي  م��دري��د  حلبات  وت�سم 
على  الإ�سابات  من  الثريان  م�سارعو  يعالج  حيث 

الفور.
وكانت ال�سحف الإ�سبانية ذكرت يف مايو املا�سي اأن 
الفخذ  يف  بنطحة  اأ�سيب  ال�ساب  الثريان  م�سارع 

الأي�سر يف احللبات نف�سها.

متوفى يعود اإىل بيته بعد دفنه!      
ع�����اد رج�����ل م����ن ����س���ك���ان م���ق���اط���ع���ة ج������اوا ال�������س���رق���ي���ة يف 
يفيد  ودف��ن��ه.  جنازته  مرا�سم  بعد  بيته  اإىل  اإندوني�سيا 
ب��داأ م��ن حادثة  ب��اأن ه��ذا اخل��ط��اأ   ،  ASIAONE موقع 
ن��اري��ة من  م��رور ت�سببت مبقتل رج��ل ك��ان يقود دراج���ة 
من  اأ�سبح  احل��ادث  وبعد  ال�سخ�سية.  اإثبات  وثائق  دون 
الكبرية  الت�سوهات  ب�سبب  الرجل  على  التعرف  ال�سعب 
اإىل  ال�����س��رط��ة  ال��ت��ي حل��ق��ت بج�سمه، م��ا ا���س��ط��ر رج����ال 
امل�سجلة  النارية  ال��دراج��ة  رق��م  من  هويته  على  التعرف 
ا�سمه  لرجل  تعود  اأن��ه��ا  تبني  امل���رور، حيث  �سرطة  ل��دى 
جثته  ت�سليم  مت  ه��ذا،  اإىل  ا�ستنادا  �سنة(.   40( �سونارتو 
امل�سوهة اىل اأقاربه الذين "حتى عند غ�سله مل يكت�سفوا 
اأنه لي�س قريبهم". بح�سب علي كانثا، رئي�س �سرطة حي 
�ساعات  �سبع  بعد م�سي  اأن��ه  الأم��ر  املثري يف  غ��راب��اغ��ان. 
�سونارتو  البناء  ع��ام��ل  ع��اد  ال��دف��ن  مرا�سم  انتهاء  على 
اإىل البيت. ويقول اأنه علم مبوته من زملئه يف العمل. 
امل��ال من  اأ�سهر اقرت�س مبلغا من  واأ���س��اف، قبل ثلثة 
رج��ل ي��دع��ى وارمي واأع��ط��اه ال��دراج��ة ال��ن��اري��ة كرهينة، 

ويبدو اأنه هو الذي تويف يف احلادث.
ال��ذي ح�سل، قرروا  باخلطاأ  وارمي  اأق��ارب  اأن علم  وبعد 

عدم اإعادة دفن قريبهم والكتفاء بتغيري �ساهدة القرب.

القب�س على رجل يطعن املارة 
هل ميكن اأن يدفع اخللل العقلي �سخ�ساً ما لطعن املارة 
؟ هذا ما �سيقرره الأطباء الذين �سيقومون بفح�س اأحد 
لقيامه  م��وؤخ��راً،  هامبورغ  �سرطة  اعتقلته  الأ�سخا�س، 
بتلك العتداءات الغريبة. األقت ال�سرطة الأملانية القب�س 
على رجل يبدو اأنه مري�س نف�سي بعدما قام  مبهاجمة 
اإن  ال�سرطة  وقالت   . وطعنهم  هامبورغ  مدينة  يف  م��ارة 
وذكرت  �سنتيمرتات.   8 نحو  اإىل  ي�سل  الطعنات  عمق 
ال�سرطة اأن الرجل اأ�ساب يف اأوقات متفرقة ثلثة اأفراد، 
توافر  ما  وبح�سب  اإ�سعاف.  �سيارة  داخ��ل  الرعاية  تلقوا 
اأول هجوم له يف ال�ساعة  من معلومات، فاإن ال�ساب نفذ 
والن�سف  ال�ساد�سة  يف  ع��اد  ث��م  تقريباً،  �سباحاً  الثالثة 
العمر  يبلغ من  �ساب  ال�سحايا  اعتداءاته. ومن  ووا�سل 
ما  بح�سب  ع��ام��اً،   61 العمر  م��ن  يبلغ  ورج���ل  ع��ام��اً   27
اأفادت �سبكة )ان دي اآر(. وعقب العتداء الثالث، متكنت 
ال�سلطات من القب�س على الرجل البالغ من العمر 23 
عاماً. واأفادت ال�سرطة باأن ال�ساب منفذ العتداءات �سيتم 

نقله اإىل ق�سم الأمرا�س النف�سية باإحدى امل�ست�سفيات.

هل يختلف تدخني 5 �صجائر عن 30 �صيجارة؟
يعتقد بع�س املدخنني اأن تدخني عدد قليل من ال�سجائر 
لكن  املكّثف،  التدخني  مثل  ال�سحة  ي�سر  ل��ن  ال��ي��وم  يف 
وفقاً لدرا�سة جديدة تبني اأن التدهور يف وظائف الرئة 
ل يختلف كثرياً. واأظهرت الدرا�سة اأن تدخني 5 �سجائر 
اأو اأقل ي�سبب تدهوراً اأقل بدرجة ب�سيطة لوظائف الرئة 

مقارنة بتدخني 30 �سيجارة يف اليوم!
واأجريت  "لن�سيت" الطبية،  جملة  يف  الدرا�سة  وُن�سرت 
يف جامعة كولومبيا، وتو�سلت اإىل اأن التدهور يف وظائف 
عام  ال�سجائر خ��لل  القليل من  ل��دى من يدخن  الرئة 

يعادل التدهور لدى من يدخن بكثافة خلل 9 اأ�سهر!
عار�سة اأزياء تعر�ش زيا من ابتكار املو�سيقي الياباين يو�سيكي »عازف البيانو« خالل عر�ش يو�سيكيمونو لربيع 

و�سيف 2020 يف اأ�سبوع املو�سة بطوكيو.ا ف ب

مر�صحون للنتحار يفوز 
بجائزة الأردن للأفلم 

"مر�سحون  امل��غ��رب��ي  ال��ف��ي��ل��م  ف���از 
للنتحار" للمخرج حمزة عاطفي 
ب��ج��ائ��زة اأف�����س��ل ف��ي��ل��م يف ال����دورة 
الدويل  الأردن  ملهرجان  ال�سابعة 
اأول  م�ساء  اختتم  ال���ذي  ل��لأف��لم 

من اأم�س بالعا�سمة عمان.
يتناول  ال���ذي  الفيلم  ح�سل  ك��م��ا 
خمتلفة  ب��روؤي��ة  الن��ت��ح��ار  ق�سية 
على جائزة اأف�سل �سيناريو ونالتها 
واأف�������س���ل ممثلة  ع����ب����ده،  اأم���ي���م���ة 
وكذلك  زادو،  ب��ن  غ��ال��ي��ة  ون��ال��ت��ه��ا 
اأف�سل اإخراج منا�سفة مع الأردين 
ال��ع��ب��ادي ع��ن فيلم )ل�ست  اأ���س��رف 

وحيدا(.
ال��ت��ح��ك��ي��م جائزة  وم��ن��ح��ت جل��ن��ة 
اأحمد  ل��������لأردين  مم���ث���ل  اأف�������س���ل 
وحيدا(  )ل�ست  فيلم  عن  العمري 
وجائزة اأف�سل اإ�ساءة وت�سوير اإىل 

جميد زيتون عن الفيلم ذاته.
مو�سيقى  اأف�����س��ل  ج��ائ��زة  وذه��ب��ت 
اأ���س��رف م��ط��ر عن  ت�����س��وي��ري��ة اإىل 
كما  �سجر(  )ورقة  امل�سري  الفيلم 
ح�سل الفيلم الفرن�سي )الفري�سة( 

على جائزة اأف�سل مونتاج.
)اللون  الأف����غ����اين  ال��ف��ي��ل��م  ون�����ال 
التحكيم  جل��ن��ة  ج���ائ���زة  امل��خ��ف��ي( 

اخلا�سة.
ال����دويل  الأردن  م���ه���رج���ان  اأق���ي���م 
وزارة  ن��ظ��م��ت��ه  ال�������ذي  ل�����لأف�����لم 
نقابة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال���ث���ق���اف���ة 
الفرتة من  الأردنيني يف  الفنانني 
الأول  ت�سرين  اأك��ت��وب��ر   13 اإىل   8
 10 ب��ي��ن��ه��ا  ف��ي��ل��م��ا   28 مب�����س��ارك��ة 

اأفلم �سمن امل�سابقة الر�سمية.

تقنية تقلل اأ�صرار حوادث ال�صيارات الذكية
طور فريق من الباحثني يف كندا تقنية جديدة 
التي  والإ�سابات  ال�سرر  تقليل حجم  اأج��ل  من 
القيادة  ذات��ي��ة  ال�سيارات  تعر�س  ح��ال  تقع  ق��د 

حلوادث على الطرق.
وعندما تر�سد املنظومة الإلكرتونية اجلديدة 
حمالة،  ل  حل��ادث  تتعر�س  �سوف  ال�سيارة  اأن 
اأمامها  املتاحة  اخل��ي��ارات  جميع  بتحليل  تقوم 
وتختار امل�سار الذي يوؤدي اإىل اأقل حجم ممكن 

من اخل�سائر والأ�سرار.
اأورج"،  دوت  "فيز  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ون��ق��ل 
اأمري  الباحث  عن  التكنولوجيا،  يف  املتخ�س�س 
بجامعة  امليكانيكية  الهند�سة  اأ�ستاذ  خاجيبور، 
على  تركيزنا  "ين�سب  قوله:  الكندية،  ووترلو 
اأجل  م��ن  نتخذها  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  الإج������راءات 

تقليل العواقب يف حالة وقوع حادث مروري".
واأو�سح اأن املنظومة الإلكرتونية تقوم بتحديد 
التعر�س  حال  القيادة  ذاتية  ال�سيارة  ا�ستجابة 

حلادث مروري اعتمادا على عدد من املعادلت 
الريا�سية، مع اأخذ الإ�سابات والأ�سرار املتوقعة 

يف العتبار.
اآلف  ب���ل  م���ئ���ات،  "هناك  خ��اج��ي��ب��ور:  وي���ق���ول 
القيادة  اأثناء  حت��دث  اأن  ميكن  التي  املتغريات، 
دون اأن تكون لنا اأي �سيطرة عليها... فمن املمكن 
اأن تتعر�س ال�سيارة اأثناء ال�سري للنزلق على 
الثلوج اأو اأن ت�سقط كتلة حجارة من اأعلى جبل 

يف و�سط الطريق".
ت�ستطيع  ال��ق��ي��ادة  ذات��ي��ة  ال�سيارات  اأن  واأ���س��اف 
ت��ق��ل��ي��ل ح��ج��م ال�����س��رر ع��ن��د ا���س��ت��ح��ال��ة تفادي 
وقوع احل��ادث امل��روري نظرا لأنها تعرف دائما 
م��ا ال����ذي ي��ح��دث م��ن ح��ول��ه��ا بف�سل وح���دات 
بها،  اأخ��رى  واإمكانيات  والكامريات  ال�ست�سعار 
ب��ات��خ��اذ ع�����س��رات، بل  ت��ق��وم ب�سكل روت��ي��ن��ي  كما 
مئات، القرارات يف الثانية الواحدة اعتمادا على 

هذه املعطيات التي تتوافر لديها.

اأجنلينا جويل تدافع عن دور 
الرجل يف �صخ�صية املراأة

الأفلم  يف  الن�سائية  ال�سخ�سيات  اإن  جويل   العاملية  اأجنلينا  النجمة  ق��ال��ت 
ال�سينمائية، ل يجب ت�سويرها ببنية ج�سدية قوية ليتم اعتبارها امراأة قوية.
ودافعت جويل عن ال��دور، الذي ميكن اأن يلعبه الرجال يف "ت�سكيل �سخ�سية 
 Maleficent:  الفتيات"، وقالت يف موؤمتر �سحفي مبنا�سبة عر�س فيلم
اأنه، يف كثري من الأحيان، ُتقدم الق�سة التي  "اأعتقد   : Mistress of Evil

تتحدث عن )امراأة قوية(، على اأنه يتعني عليها اأن ت�سرب الرجل، اأو يجب 
اأن تكون مثل الرجل، اأو عليها بطريقة ما األ حتتاج اإىل الرجل".

واأ�سافت جويل: "لذا اأعتقد اأن هذه ر�سالة مهمة للفتيات، اأن يبحثن عن 
قوتهن اخلا�سة، ولكن اأن يحرتمن ويتعلمن مّمن هّن حولهن".


