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الإمارات توا�صل اإغاثة العائدين 
لقراهم يف حمافظة ال�صالع

•• ال�ضالع-وام:

توا�سل دولة الإمارات م�ساندة ودعم النازحني العائدين اإىل قراهم 
�سل�سلة  وذلك �سمن  ال�سالع  املحررة مبديرية قعطبة يف حمافظة 
املحافظات  يف  اليمني  لل�سعب  تقدمها  ال��ت��ي  الإن�����س��ان��ي��ة  الأع���م���ال 

املحررة.
ووزع متطوعو هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ال�سالل الغذائية على 
اأ�سرة يف مناطق الريبي بحجر واملعزوب و�سخب القريبة من   400
الفاخر. واأعرب ناجي املري�سي مدير عام مديرية قعطبة عن �سكر 
وتقدير ال�سلطة املحلية والأهايل لدولة الإمارات وجهود الإن�سانية 
التي داأبت عليها لإغاثة ال�سعب اليمني ب�سكل عام ومديرية قعطبة 

ب�سكل خا�ص.                                     )التفا�سيل �ص2(

م�صوؤولون ورجال دين: الإمارات جنحت يف 
نقل روؤيتها يف الإخوة الإن�صانية اإىل العاملية

•• اأبوظبي -وام:

اأكد م�ساركون يف املنتدى الرابع ع�سر ل�سحيفة الحتاد والذي اأقيم ام�ص 
باأبوظبي حتت عنوان الأخوة الإن�سانية روؤية الإمارات لعامل مت�سامح اأن 
دولة الإمارات جنحت يف نقل روؤيتها يف الإخوة الإن�سانية وترجمتها اإىل 

العاملية.
عن  )وام(  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  ت�سريحات  خ��الل  امل�ساركون  واأع��رب 
ف��خ��ره��م مب��ا اأح���رزت���ه الإم������ارات م��ن جن���اح يف اط����الق وث��ي��ق��ة الخ���وة 
الإن�سانية.. موؤكدين اأن هذه الوثيقة مبعث فخر لي�ص لالإمارات فح�سب 

بل للعرب وامل�سلمني يف م�سارق الأر�ص ومغاربها.     )التفا�سيل �ص2(

•• بريوت-وكاالت:

اإىل  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  اآلف  ت���واف���د 
بريوت،  يف  ال�سلح  ريا�ص  �ساحة 
الأحد، لليوم الرابع على التوايل، 
موا�سلة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون  وي���ع���ت���زم 
مناطق  اأغ��ل��ب  يف  احتجاجاتهم 
رئي�ص  تقدم  فيما  البالد،  وم��دن 
بورقة  احلريري  �سعد  احلكومة 
اق���ت�������س���ادي���ة يف ���س��ي��غ��ة م���ب���ادرة 
اإيجابياً  اإنقاذية قد حتدث فارقاً 
ل���دى ال�����س��ع��ب ال��ل��ب��ن��اين، و�سط 
مطالبات بالبدء يف اإ�سراب عام.

ريا�ص  �ساحة  يف  الأع����داد  وب���دت 
ال�سلح يف بريوت اأم�ص اأكرث من 
الأيام املا�سية، م�سرية اإىل وجود 
لبنان  م��ن��اط��ق  ب��ك��ل  ت���ظ���اه���رات 
البلدات،  بع�ص  يف  واعت�سامات 
املتظاهرين  اأع����داد  ُق���درت  فيما 
بنحو مليون و500 األف لبناين 
ال��ت��ظ��اه��رات ام�ص  ي�����س��ارك��ون يف 

كتقدير اأويل.
لبنان  يف  امل����ت����ظ����اه����رون  وك�������ان 
موا�سلة  اإىل  دع��وات��ه��م  ج����ددوا 
الحتجاجات والعت�سام، الأحد، 
ب����ريوت وبقية  ال��ع��ا���س��م��ة  و���س��ط 
مطالبهم.  حت��ق��ي��ق  ح��ت��ى  امل����دن 

يف  اخل��ي��ام  بع�ص  ن�سب  مت  وق���د 
اأكد  حيث  ال�سلح،  ري��ا���ص  �ساحة 
التظاهر  م��وا���س��ل��ة  امل��ع��ت�����س��م��ون 
لليوم الرابع على التوايل، واملبيت 

يف ال�سوارع.
ياأتي ذلك فيما احتفل املتظاهرون 
نقلته  ما  بح�سب  ال��دي��ب،  يف جل 
ال����وك����ال����ة ال���وط���ن���ي���ة ل����الإع����الم، 
القوات  حزب  رئي�ص  اأعلن  بعدما 
ا�ستقالة  �سمري جعجع  اللبنانية، 

اللبناين،  اجل���دي���د  ل��ت��ل��ف��زي��ون 
اأ�سبح  وال�����س��ارع  الأوان  ف��ات  اأن��ه 
الإ�سالحات  ع���ن  اآخ�����ر  مب���ك���ان 

التي يتحدثون عنها.
وتابع: يجب الذهاب اإىل تركيبة 
جديدة  �سيا�سية  وح��ي��اة  اأخ���رى 
واآلية تركيب احلكومات خاطئة، 
حكومة  ت�����س��ك��ي��ل  اإىل  دع����ا  ك��م��ا 
ت��ك��ن��وق��راط ت��ك��ون حم��اي��دة عن 
والنيابية  ال����وزاري����ة  الأك���رثي���ة 

وزرائ���ه. واأك���دوا البقاء يف �ساحة 
ج�����ل ال�����دي�����ب وال�����س����ت����م����رار يف 
التظاهر حتى حتقيق مطالبهم، 
لالن�سمام  امل���ن  اأه����ايل  داع����ني 

اإليهم.
ك����م����ا اح����ت����ف����ل امل���ع���ت�������س���م���ون يف 
طرابل�ص ب�ا�ستقالة وزراء القوات 
ب���اإط���الق امل��ف��رق��ع��ات ال��ن��اري��ة يف 

الهواء.
ح����دي����ث  يف  ج����ع����ج����ع  واع�������ت�������ر 

احلالية.
الع�سكريني  ح��������راك  واأع������ل������ن 
بالعت�سام،  امل�ساركة  املتقاعدين 
خا�سة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني  ك����ل  ودع������ا 
ال����ع���������س����ك����ري����ني امل����ت����ق����اع����دي����ن 
الأح���د،  للم�ساركة،  وع��ائ��الت��ه��م 
�ساحة  يف  م����رك����زي  ب���اع���ت�������س���ام 
ال�����س��ه��داء، وك��ذل��ك اأع��ل��ن احتاد 
ن���ق���اب���ات م���وظ���ف���ي امل�������س���ارف يف 

لبنان تاأييده للحراك ال�سعبي.
كما دعا الحتاد الوطني لنقابات 
العمال اإىل الإ�سراب العام، معلناً 
التحركات  دع����م  يف  ا����س���ت���م���راره 
وامل�ساركة الفاعلة يف العت�سامات 
م�����س��ت��وى معي�سي  ح��ت��ى حت��ق��ي��ق 
فر�ص  وع���دم  للمواطنني،  لئ��ق 
عليهم،  اإ����س���اف���ي���ة  اأع�����ب�����اء  اأي 
وم�����س��ت��م��رون ح��ت��ى ت��ت��واف��ر اأطر 
متخ�س�سة ملعاجلة هذه الأو�ساع 

القت�سادية ال�سعبة يف البالد.
الإدارة  موظفي  راب��ط��ة  وه���ددت 
العامة يف لبنان بالإ�سراب املفتوح 

وخطوات ت�سعيدية اأخرى.
لبنانية  اإع���الم  و�سائل  وحت��دث��ت 
اللبنانية  اأن رئا�سة اجلامعة  عن 
وتاأجيل  ال��درا���س��ة  تعليق  اأعلنت 

المتحانات اإىل موعد لحق.

مواقــيت ال�صالة
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قلب تون�ص يرف�ص امل�ساركة

من �سي�سحك يف الخري...؟

مظاهرة لبنانية حا�سدة �سد احلكومة يف طرابل�ص   )رويرتز(

جتدد ا�ضتباكات راأ�ض العني بني تركيا وق�ضد

الآليات الأمريكية ترتك اأكرب قواعدها يف �صوريا
انطلق املريكاتو ر�ضميا:

ت�صكيل احلكومة التون�صية: الإمكان ال�صعب!

اإىل  اأن�صاره  يدعو  ال�صدر 
العراق  تظاهرات  ا�صتئناف 

•• بغداد-وكاالت:

دع������ا زع����ي����م ال����ت����ي����ار ال�������س���دري 
ال�������س���در  م����ق����ت����دى  ال������ع������راق  يف 
ا�ستئناف  دع��وات  لتلبية  اأن�ساره، 
للحكومة،  املناه�سة  التظاهرات 

اجلمعة املقبل.
اجلاري  اأك��ت��وب��ر  وخ��رج��ت مطلع 
تدعو  حا�سدة  مطلبية  تظاهرات 
الف�ساد  وحم��ارب��ة  الإ���س��الح  اإىل 
البالد،  يف  ال��ب��ط��ال��ة  وم���ع���اجل���ة 
و�سهدت الحتجاجات اأعمال عنف 
اأ�سفرت عن مقتل 110 اأ�سخا�ص 
واإ�سابة اأكرث من 6 اآلف اآخرين 

بجروح، بح�سب اأرقام ر�سمية.
ال����داع����ني  اأول  ال���������س����در  وي����ع����د 
مليونية  ت��ظ��اه��رات  يف  ل��ل��خ��روج 
الف�ساد  مب���ح���ارب���ة  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 

وحت�سني اأو�ساع البالد.

•• عوا�ضم-وكاالت:

جتددت ال�ستباكات يف بلدة راأ�ص العني ال�سورية، بني القوات 
وقوات  جهة،  م��ن  لها  املوالية  ال�سورية  والف�سائل  الرتكية 
�سوريا الدميقراطية من جهة اأخرى، رغم اتفاق وقف اإطالق 

النار.
ومن جهة اأخرى، قال وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ص 
اإخ��راج م�سلحي  �ستناق�ص مع رو�سيا  ب��الده  اإن  الأح��د،  اأوغلو، 
وكوباين  منبج  مدينتي  من  الكردية  ال�سعب  حماية  وح��دات 

�سمايل �سوريا، خالل حمادثات يف �سوت�سي.
و�سي�سافر الرئي�ص الرتكي رجب طيب اأردوغان، اإىل �سوت�سي، 
ال���ث���الث���اء، لإج������راء حم���ادث���ات ط���ارئ���ة م���ع ن��ظ��ريه الرو�سي 

فالدميري بوتن.

وان�����س��ح��ب��ت ال���ق���وات الأم���ريك���ي���ة، اأم�������ص م���ن اأك����ر قواعدها 
الأخري  وا�سنطن  لقرار  تنفيذا  �سوريا،  �سمايل  يف  الع�سكرية 
ب�سحب نحو األف جندي من تلك املنطقة، وفق مرا�سل فران�ص 

بر�ص و�سور بثتها الوكالة.
70 مدرعة و�سيارة ع�سكرية ترفع  اأكرث من  املرا�سل  و�ساهد 
العلم الأمريكي، وتعر مدينة تل متر يف حمافظة احل�سكة، 
اأثناء  الأج������واء،  ب��رف��ق��ت��ه��ا حت��ل��ق يف  م��روح��ي��ات  ك��ان��ت  بينما 
الن�سحاب من مطار �سرين الذي اتخذته القوات الأمريكية 

قاعدة لها.
ويقع املطار على بعد نحو 30 كيلومرتا جنوب مدينة كوباين 
)عني العرب(، التي كانت يف قلب العملية الع�سكرية الرتكية 
على �سمال �سرقي �سوريا، لطرد القوات الكردية واإقامة منطقة 
عازلة. ويف وقت �سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك اإ�سر 

اإنه مبوجب اخلطة احلالية، �ستذهب جميع القوات الأمريكية 
التي تغادر �سوريا اإىل غرب العراق، و�سيوا�سل اجلي�ص عملياته 

�سد تنظيم داع�ص ملنع عودته مرة اأخرى.
وت�سن اأنقرة مع ف�سائل �سورية موالية لها، هجوما منذ التا�سع 
من ال�سهر احلايل �سد املقاتلني الأكراد، ومتكنت مبوجبه من 

ال�سيطرة على �سريط حدودي بطول 120 كيلومرتا.
 14 يف  وا�سنطن  اأعلنت  الهجوم،  ه��ذا  ب��دء  اأي��ام من   5 وبعد 
املنطقة  م��وج��ودون يف  اأم��ريك��ي  األ��ف جندي  نحو  اأن  اأكتوبر، 

تلقوا الأوامر بالن�سحاب.
وبداأت وا�سنطن تنفيذ قرارها ب�سحب جنود من نقاط حدودية 
تبداأ  حتى  لأنقرة  اأخ�سر  �سوء  مبثابة  اعتر  مما  تركيا،  مع 
هجومها الذي لقى تنديدا دوليا وا�سعا وت�سبب بنزوح اأكرث 

من 300 األف �سخ�ص.

ميلي�صيات احلوثي متنع ن�صر نقاط مراقبة اأممية باحلديدة
•• اليمن-وكاالت:

الفريق  النقالبية،  احلوثي  ميلي�سيات  منعت 
اأباهيجيت  الهندي  اجل���رال  برئا�سة  الأمم���ي 
اأم�������ص الأح�������د، م���ن م����غ����ادرة مقرهم  ج���وه���ا، 
ومنعتهم  ال��ب��ح��ر  يف  ال���را����س���ي���ة  ال�����س��ف��ي��ن��ة  يف 
اللتقاء  نقطة  اإىل  وال��و���س��ول  ال��ت��ح��رك  م��ن 
على  الرت��ب��اط  �سباط  ن�سر  تنفيذ  ل�ستكمال 
غربي  احلديدة  مدينة  �سرق  التما�ص  خطوط 

اليمن.
يف  امل�سرتكة،  للقوات  الع�سكري  الإع��الم  وق��ال 
منعت  احل��وث��ي  ميلي�سيات  اإن  مقت�سب،  بيان 
اللتقاء  لنقطة  التحرك  من  الأمم��ي  الفريق 
لتنفيذ التفاق املجدول لن�سر �سباط الرتباط 

يف مناطق التما�ص.
اأباهيجيت جوها  الهندي  واأك��د عودة اجل��رال 
منع  بعد  ال�سفينة  ظهر  اإىل  الأمم��ي  والفريق 

امليلي�سيات احلوثية حتركهم لنقطة اللتقاء.
امليلي�سيات  ف����اإن  م��ي��دان��ي��ة،  م�����س��ادر  وب��ح�����س��ب 
ال�سفينة  اأم������ام  الأح������د،  ان��ت�����س��رت،  احل��وث��ي��ة 
وقيدت  الأح��م��ر،  البحر  يف  الرا�سية  الأمم��ي��ة 
حركة الفريق الأمم��ي، ومنعتهم من التحرك 
يف  الرتباط  �سباط  لن�سر  اللتقاء  نقطة  اإىل 
نقطة املراقبة الثانية يف مدينة ال�سالح تنفيذاً 

لالتفاق املرم بني الطرفني.

امل�سرتكة يف  القوات  فريق  تواجد  اإىل  واأ�سارت 
مكان اللتقاء منذ �ساعات ال�سباح الأوىل، فيما 
منعت امليلي�سيات احلوثية فريق الأمم املتحدة 
من النزول من على ال�سفينة الأممية والتحرك 

اإىل مكان اللتقاء التي مت التفاق عليها.
وقال ع�سو القيادة امل�سرتكة بال�ساحل الغربي، 
�سفحته  على  تغريدة  يف  دوي��د،  �سادق  العميد 
اإن ما ح�سل اليوم من  الأمم املتحدة  خماطباً 
امليلي�سيات احلوثية من تواجد م�سلحيها  قبل 
اأم�����ام ال�����س��ف��ي��ن��ة الأمم���ي���ة وم��ن��ع ال��ف��ري��ق من 
احل�����س��ور يف نقطة الل��ت��ق��اء امل��ح��ددة ك��م��ا هو 
لل�سالم  امل��غ��اي��ر  �سلوكهم  ي��وؤك��د  ع��ل��ي��ه،  متفق 
امل�����س��ت��م��رة يف نق�ص  ال�����س��ي��ط��ان��ي��ة  ون���واي���اه���م 

التفاقات.
موا�سلة  م��ن  املتحدة  الأمم  ف��ري��ق  منع  واأت���ى 
نقاط  اأوىل  ن�سر  م��ن  ي��وم  بعد  امل��ي��داين  عمله 
مراقبة وقف اإطالق النار يف اخلامري بكيلو 8 
وفقاً  الت�سعيد  خلف�ص  احلديدة  مدينة  �سرق 
برعاية  الطرفني،  بني  املوقعة  التهدئة  لآلية 

الأمم املتحدة يف دي�سمر املا�سي بال�سويد.
اأم�ص  الثانية،  املراقبة  ن�سر نقطة  وكان مقرراً 
النقطة  ون�����س��ر  ال�����س��ال��ح،  م��دي��ن��ة  الأح������د، يف 
 16 ك��ي��ل��و  ال��ي��وم الث��ن��ني يف منطقة  ال��ث��ال��ث��ة 
�سرقي املدينة، ون�سر النقطة الرابعة يف منطقة 

املنظر جنوبي املدينة.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

النب�ص،  ج���������ص  ع���م���ل���ي���ات  ب����ع����د 
او احلوارات  وامل�ساورات اجلانبية، 
ع���ن ب��ع��د وع���ر و���س��ائ��ل الع����الم، 
ت�سكيل  ق���ط���ار  ان  اجل�����زم  مي��ك��ن 
احلكومة التون�سية ينطلق ر�سميا 
م��ع ���س��ب��اب ك��ث��ي��ف ي��ل��ف��ه، و�سورة 
غام�سة تلوح يف الأفق عن مالته 

ونتائجه.
ف��ق��د اأع��ل��ن��ت ح��رك��ة ال��ن��ه�����س��ة ان 
امل��ن��ع��ق��د يومي  ����س���وراه���ا  جم��ل�����ص 
ق�������رر حتمل  والح�����������د  ال���������س����ب����ت 
احلكومة  ت�����س��ك��ي��ل  م�������س���وؤول���ي���ة 
تعميق  اىل  و���س��ع��ي��ه��ا  وت���روؤ����س���ه���ا 
الفاعلني  خم��ت��ل��ف  م����ع  احل�������وار 
على  والج��ت��م��اع��ي��ني  ال�سيا�سيني 
حزاما  لها  ي�سمن  برنامج  قاعدة 

�سيا�سّيا وا�سعا.

وه����ذا ال���ق���رار ه��و اأه����م يف ج���اء يف 
ام�ص،  ال�������س���ادر  ال��ن��ه�����س��ة  ب���ي���ان 
املجل�ص  اأع��م��ال  ل��ب ج��دول  و�سكل 
تر�سيح  اق���رار  بعد  �سينظر  ال���ذي 
يف  احلكومة  لرئا�سة  منها  قيادي 

كان  ان  امل��رت���س��ح،  ه���ذا  �سخ�سية 
املر�سح  الغنو�سي،  را���س��د  رئي�سها 
الطبيعي للمنا�سب العليا بالدولة 
وفق قانونها الداخلي، ام �سخ�سية 

اخرى.   )التفا�سيل �ص13(

اإ�صرب يف كابول بعد ف�صل املفاو�صات مع طالبان
•• كابول-اأ ف ب:

و�سل وزير الدفاع المريكي مارك اإ�سر اإىل كابول ام�ص الأحد يف زيارة مل تعلن 
م�سبقا، على ما اأفاد م�سوؤول اأفغاين.

الدفاع يف  وزارة  توليه  بها لأفغان�ستان منذ  يقوم  التي  الأوىل  اإ�سر،  زي��ارة  وتاأتي 
يف  الأمريكية  الع�سكرية  املهمة  م�سري  ح��ول  كبري  غمو�ص  و�سط  -يوليو،  مت��وز 

اأفغان�ستان بعد انهيار املفاو�سات بني وا�سنطن وحركة طالبان.
وقال املتحدث با�سم وزارة الدفاع الفغانية فواز امان اإّن اإ�سر �سيلتقي اأبرز القادة 

الفغان ويتلقى عر�سا موجزا بخ�سو�ص العمليات.
اتفاق يت�سمن  الفائت على و�سك توقيع  ال�سهر  وكانت الوليات املتحدة وطالبان 
�سحب القوات الأمريكية من افغان�ستان مقابل �سمانات اأمنية متنوعة من احلركة 
املت�سددة. لكن المال بتوقيع التفاق تبددت بعد اإعالن الرئي�ص الأمريكي دونالد 
ترامب اأن املحادثات مع املتمردين باتت بحكم امليتة بعد هجوم لطالبان ا�سفر عن 

مقتل جندي اأمريكي.
وحتدث املوفد الأمريكي زملاي خليل زاد الذي قاد املفاو�سات، يف �سكل غري ر�سمي 
مع م�سوؤويل طالبان اثناء زيارة لباك�ستان، ما عزز اإمكان �سعي وا�سنطن ل�ستئناف 

املفاو�سات.

واجهات املحالت وقد دمرت خالل الحتجاجات يف هوجن كوجن )ا ف ب(

تدمري مئات املتاجر يف هوجن كوجن و�صط ا�صتباكات 
•• هوجن كوجن-رويرتز:

تبادلت ال�سرطة واملحتجون يف هوجن كوجن الر�سق بقنابل الغاز امل�سيل للدموع والقنابل 
احلارقة اأم�ص عندما دبت الفو�سى يف م�سرية غري قانونية مناوئة للحكومة �سارك فيها 
ع�سرات الآلف من الأ�سخا�ص مما اأدى اإىل تدمري مئات املتاجر و�سط ا�ستهداف للبنوك 
ال�سينية وحمطات املرتو. وبعد اأ�سبوعني من الهدوء الن�سبي اأظهرت امل�سرية ال�سخمة 
اأن حملة املطالبة بالدميقراطية مل تفقد قوتها واأن املحتجني الذين يتخذون مواقف 

مت�سلبة �سي�ستمرون يف ال�ستباك مع ال�سرطة.
جزيرة  �سبه  يف  ت�سوي  �سا  ت�سيم  �سرطة  مركز  على  احلارقة  القنابل  حمتجون  واألقى 
كولون بعد اأن اأطلقت ال�سرطة وابال من الغاز امل�سيل للدموع عليهم من داخله حماولة 
تفريق املحتجني املوجودين يف ال�سارع. واأقام حمتجون مت�سحون بال�سواد حواجز نارية 
يف طريق ناثان وهو منطقة ت�سوق كبرية يف منطقة كولون بينما تقدم ع�سرات من رجال 

ال�سرطة الذين يحتمون بالدروع �سوبهم يف حني اأطلق اآخرون الغاز امل�سيل للدموع.

�ضيوّقعه الرئي�ضان يف منت�ضف نوفمرب القادم:
ال�صني-الوليات املتحدة: غمو�ض الـ »ميني« اتفاق!

•• الفجر – خرية ال�ضيباين

لن�سع ذلك على ح�ساب الختالفات الثقافية. يبدو اأن الوليات املتحدة وال�سني 
الأ�سبوع  انتهت  التي  التجارية  املحادثات  لنتائج  لديهما تقييم خمتلف قلياًل 
النتيجة  ر�سينة:  �سينخوا  اأنباء  وكالة  ظلت  ال�سيني،  اجلانب  على  املا�سي. 
القت�سادية  امل�سكالت  حل  نحو  خطوة  اإنها  الطرفني،  توقعات  مع  تتما�سى 

والتجارية بني ال�سني والوليات املتحدة     .)التفا�سيل �ص10(

ــني  ــن ــوط ــت ــص ــ� امل اآلف 
الــرباق �صاحة  يقتحمون 

•• القد�ص املحتلة -وام:

امل�ستوطنني  اآلف  ت����واف����د 
ام�ص  ال����ي����ه����ود  امل���ت���ط���رف���ني 
احلائط  ال����راق،  ح��ائ��ط  اإىل 
الق�سى  للم�سجد  ال��غ��رب��ي 
القد�ص  مب���دي���ن���ة  امل�����ب�����ارك 
ي�سمونه  ما  مبنا�سبة  املحتلة 
الذي  ال��ي��ه��ودي  العر�ص  عيد 
بح�سب  ام�����������ص  ي�����������س�����ادف 

التقومي العري.
امل�ستوطنني  الف  اق��ت��ح��م  و 
بتاأدية  وقاموا  ال��راق  حائط 

طقو�ص تلمودية فيه.
الهيكل  جم��م��وع��ات  وك���ان���ت 
امل�������زع�������وم وج�����ه�����ت دع��������وات 
امل�سجد  واق��ت��ح��ام  لالحت�ساد 
الق�سى من باب املغاربة و�سط 
دعوات مقد�سية للت�سدي ملثل 

هذه القتحامات.
فتحت  اأخ����������رى  ج����ه����ة  م�����ن 
الزوارق احلربية الإ�سرائيلية 
اأ�سلحتها  ن��ريان  ام�ص  �سباح 
ال���ر����س���ا����س���ة ال���ث���ق���ي���ل���ة جت���اه 
قبالة  ال�������س���ي���ادي���ن  م����راك����ب 

�سواحل قطاع غزة.
ال��زوارق مراكب  ا�ستهدفت  و 
�سواحل  ق��ب��ال��ة  ال�����س��ي��ادي��ن 
�سمال  وال���واح���ة  ال�����س��ودان��ي��ة 

غرب القطاع.



االثنني    21   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12762  
Monday   21   October   2019  -  Issue No   12762

02

اأخبـار الإمـارات
م�صوؤولون ورجال دين: الإمارات جنحت يف نقل روؤيتها يف الإخوة الإن�صانية اإىل العاملية

•• اأبوظبي -وام:

اأقيم  وال��ذي  الحت��اد  ل�سحيفة  ع�سر  ال��راب��ع  املنتدى  يف  م�ساركون  اأك��د 
لعامل  الإم����ارات  روؤي���ة  الإن�سانية  "الأخوة  ع��ن��وان  حت��ت  باأبوظبي  ام�ص 
مت�سامح" اأن دولة الإمارات جنحت يف نقل روؤيتها يف "الإخوة الإن�سانية" 
وترجمتها اإىل العاملية. واأعرب امل�ساركون خالل ت�سريحات لوكالة اأنباء 
"وام" عن فخرهم مبا اأحرزته الإم��ارات من جناح يف اطالق  الإم��ارات 
"وثيقة الخوة الإن�سانية " .. موؤكدين اأن هذه الوثيقة مبعث فخر لي�ص 

لالإمارات فح�سب بل للعرب وامل�سلمني يف م�سارق الأر�ص ومغاربها.
واأكد امل�ست�سار حممد عبدال�سالم اأمني عام اللجنة الدولية العليا لوثيقة 
الأخوة الإن�سانية وامل�ست�سار ال�سابق لف�سيلة الإمام الأكر الدكتوراأحمد 

الأخ���وة  "الوثيقة  ب��ع��د  م��ا  م��رح��ل��ة  اأن  ال�����س��ري��ف  الأزه����ر  �سيخ  ال��ط��ي��ب 
اأن  ويجب  م�ستحيل  ال��ال  حققت  مهمة  تاريخية  مرحلة  الإن�سانية" 
اأج��ل دع��م جهود ن�سر ثقافة  نعمل جاهدين وال��وق��وف �سفا واح��دا من 

التعاي�ص والإخاء والت�سامح يف جميع اأنحاء العامل.
وقال "نحن العرب اأمامنا فر�سة تاريخية لنقدم قيم التعاي�ص والإخاء 
اأخ��رى ما توفر لهذه  الإن�ساين من خالل وثيقة مل يتوفر لأي وثيقة 
اأكر رمز  الوثيقة من عاملية وهي عاملية الأدي��ان ..ه��ذه الوثيقة وقعها 
الأزهر  �سيخ  الطيب  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  الأك���ر  الإم����ام  ف�سيلة  اإ���س��الم��ي 
الكني�سة  ب��اب��ا  فرن�سي�ص  ال��ب��اب��ا  ق��دا���س��ة  م�سيحي  رم��ز  واأك���ر  ال�سريف 
ولكن  الدينيني  لأبناء  فقط  لي�ص  املا�سي  فراير  �سهر  يف  الكاثوليكية 
لأبناء العامل كله حيث �ست�ساهم يف مد ج�سور التوا�سل بني رجال الدين 

واأفراد املجتمعات وتعزيز ال�سالم والتاآلف ل�سيما ونحن نعي�ص يف ع�سر 
ت�سوده اأ�سكال الفرقة المر الذي يتطلب العمل على كل بنودها وتفعيلها 
ون�سرها يف كل مكان ويف كل جيل". ولفت اإىل اأن اطالق "وثيقة الأخوة 
الم���ارات يف  دول��ة  ي��وؤك��د جهود  الطيبة  اأبوظبي  اأر����ص  الإن�سانية" م��ن 
رعاية هذه الوثيقة وتفعليها والعمل على توفري كل ال�سبل التي توؤدي 
اإىل ن�سرها وترجمتها اإىل ثقافة جمتمعية ت�سهم بقدر كبري يف حتقيق 

الإخاء الإن�ساين والوئام بني النا�ص.
اأخالقية للعامل لتعزيز الروابط  اأن الوثيقة ت�سكل مرجعية  اإىل  واأ�سار 
الإن�سانية والقيم الدينية اخلالدة ود�ستور عمل من اأجل ال�سالم واحلوار 
والتعددية وكرامة الإن�سان. من جانبه اأكد الأب الدكتور رفعت بدر مدير 
اأن  الها�سمية  الأردنية  اململكة  والإع��الم يف  للدرا�سات  الكاثوليكي  املركز 

دولة الإمارت ت�سهد يف الآونة الأخرية من بعد ا�ستحداث وزارة الت�سامح 
اإيجابيا فيما يخ�ص حوار الأدي��ان ومتت ترجمة هذا النهج من  توجها 
الإمارات اإىل العامل بتوقيع وثيقة الأخوة الإن�سانية من البابا فرن�سي�ص 
و�سيخ الأزهر خالل فراير املا�سي. واأ�سار اىل اأن عام الت�سامح هو ر�سالة 
لي�ست لالأخوة والأ�سقاء يف الإمارات فح�سب بل للعامل اأجمع باأن الدين 
والإرهاب  العنف  لالأ�سف يف ترير  الأخ��رية  ال�سنوات  ا�ستخدامه يف  مت 
ال�سحيحة  ملكانته  ال��دي��ن  لإع���ادة  توجه  الإم����ارات هناك  دول��ة  ولكن يف 
التي  والأخ���وة  وال��وئ��ام  ال�سالم  خدمة  يف  الدين  يكون  اأن  يف  وال�سليمة 
ت�سري اإليها وثيقة الأخوة الإن�سانية ..وناأمل من الإمارات اأن تنقل هذه 
للعامل  ولي�ص خ�ساما  �سالم  باأنه عامل  الدين  اإىل  النظر  الإيجابية يف 

الأجمع.

الإمارات توا�صل اإغاثة العائدين لقراهم يف حمافظة ال�صالع
•• ال�ضالع-وام:

ال��ع��ائ��دي��ن اىل قراهم  ال��ن��ازح��ني  ت��وا���س��ل دول���ة الإم�����ارات م�ساندة ودع���م 
املحررة مبديرية قعطبة يف حمافظة ال�سالع وذلك �سمن �سل�سلة الإعمال 

الن�سانية التي تقدمها لل�سعب اليمني يف املحافظات املحررة.
ووزع متطوعو هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ال�سالل الغذائية على 400 

اأ�سرة يف مناطق الريبي بحجر واملعزوب و�سخب القريبة من الفاخر.
واأعرب ناجي املري�سي مدير عام مديرية قعطبة عن �سكر وتقدير ال�سلطة 
املحلية والأهايل لدولة الإمارات وجهود الإن�سانية التي داأبت عليها لإغاثة 

ال�سعب اليمني ب�سكل عام ومديرية قعطبة ب�سكل خا�ص.
الأحمر  ال��ه��الل  جل��ه��ود  ت��ق��دي��ره��م  ع��ن  امل�ستفيدون  اأع����رب  جانبهم  م��ن 
الإماراتي ومبادرته ..منوهني ان "الهالل الإماراتي" كان اأول الوا�سلني 
اجتاحت  التي  احل��رب  اث��ار  من  عنهم  والتخفيف  امل�ساعدات  لتقدمي  لهم 

مناطقهم خالل ال�ستة اأ�سهر املا�سية.
يذكر اأن دولة الإمارات تقدم الدعم ملحافظة ال�سالع يف خمتلف املجالت 
ا�ستفاد  �سلة غذائية  األ��ف   27 اأك��رث من  الإغاثي تقدمي  وت�سمن اجلانب 
منها ما يقارب 190 األف ن�سمة وتوزيع 1800 ك�سوة عيد لأ�سر ال�سهداء 

و20 براد ماء اىل جانب تقدمي 430 خيمة و65 خزان مياه.

منتدى الحتاد ي�صلط ال�صوء على مبادرات الإمارات التي تعزز امل�صرتك الإن�صاين وتوؤكد الت�صامح
•• اأبوظبي-وام: 

املنتدى  ف��ع��ال��ي��ات  ام�����ص  ان��ط��ل��ق��ت 
ل�سحيفة  ع�����س��ر  ال���راب���ع  ال�����س��ن��وي 
الحت���������اد حت�����ت ع�����ن�����وان الأخ��������وة 
لعامل  الإم���ارات  روؤي��ة  الإن�سانية.. 
مت�سامح وذلك يف اإطار احتفالتها 
يوم  ل�����س��دوره��ا  ال�50  ب��ال��ذك��رى 
20 اأكتوبر 1969 باعتبارها اأول 

�سحيفة اإماراتية.
رئي�ص  الكعبي  �سعادة حمد  ورح��ب 
حترير �سحفية الحتاد باحل�سور.. 
وق������ال يف ك��ل��م��ت��ه الف���ت���ت���اح���ي���ة يف 
امل��ن��ت��دى.. اإن م��ن��ت��دى الحت����اد يف 
دوراته ال�سابقة كان حمطة �سنوية 
امل�ساركني  واأف��ك��ار  ب��خ��رات  تغتني 
راهنة  ب��ق�����س��اي��ا  وت��ن�����س��غ��ل  ف��ي��ه��ا 
وت�سكل  واملجتمعات  الأف���راد  ت��وؤرق 
حمور تفكري قادة الراأي واأ�سحاب 
امل�ساهمات  ا�ستحقت  وق��د  ال��ق��رار 
خالل  قدمتموها  ال��ت��ي  ال��ف��ك��ري��ة 
عناوين  وحت��ت  ال�سنوات،  تلك  كل 
خمتلفة تثمني كل معني باجلوهر 
لكل  مرجعية  و�سّكلت  الإن�����س��اين، 
حمرر وكاتب يف جريدة "الحتاد" 

ي�ست�سيء بها عند كل م�ستجد.
جنتمع  ال����ي����وم  "نحن  واأ������س�����اف 
ال���راب���ع ع�سر  م��ل��ت��ق��ى الحت�����اد  يف 
حت��ت ع��ن��وان ج��دي��د وم��ت��ج��دد هو 
ال��ت�����س��ام��ح ال�����ذي اخ���ت���ارت���ه دول���ة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، منذ 
عقود نهجا حاكما وبرنامج عمل.. 
هو  جميعا،  نعرف  كما  والت�سامح، 
بذاتها،  تكتفي  ل  اإن�����س��ان��ي��ة  قيمة 
اإىل  تنتمي  فكرة  تبقى  فاإنها  واإل 

عامل املجردات.

املرتكزة على اإعالء قيمة الت�سامح 
مع الأديان والعرقيات كافة، �سمن 
الدولة  تاأ�سي�ص  منذ  م�ستقر  نهج 
الإمارات  روؤي��ة  ينقل  ما  الآن،  اإىل 

اإىل العامل.
زيارة  على  ال�سوء  املنتدى  و�سلط 
الكاثوليكية  الكني�سة  بابا  قدا�سة 
اإىل ال��دول��ة خ��الل ال��ف��رتة م��ن 3 
والتي   ،2019 ف���راي���ر   5 اإىل 
الإن�سانية  الإم����ارات  روؤي���ة  عك�ست 
ال��رام��ي��ة للحوار ب��ني الأدي����ان من 
اأجل القيم امل�سرتكة ودعم واإر�ساء 
ال�سلمي  والتعاي�ص  التاآخي  اأ�س�ص 
الإن�������س���اين يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، 
حيث اختتمت هذه الزيارة باإطالق 
الإن�سانية"  "الأخوة  وث���ي���ق���ة 
"بيت  تاأ�سي�ص  والإع��الن عن فكرة 

العائلة الإبراهيمية".
الوثيقة  ه����ذه  امل��ن��ت��دى  وي��ن��اق�����ص 
لتعزيز  عملية  مقاربة  باعتبارها 
قوة الإمارات الناعمة التي ت�ستند 
وق����وان����ني  ع��م��ل��ي��ة  خ����ط����وات  اإىل 
والت�سدي  ل��ل��ك��راه��ي��ة  م��ن��اه�����س��ة 
ل����ل����ت����ط����رف ودع�����������م الع�������ت�������دال 
املنتدى  يف  ����س���ارك  وال��و���س��ط��ي��ة. 
املفّكرين  م���ن  ن��خ��ب��ة  ال���ع���ام  ه����ذا 
العرب،  والإع��الم��ي��ني  والباحثني 
من بينهم حممد ال�سماك م�ست�سار 
وال��دك��ت��ور ر�سوان  ل��ب��ن��ان،  م��ف��ت��ي 
ال�سيد اأ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية 
والدكتور  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ب��اجل��ام��ع��ة 
حممد الب�ساري اأمني عام املجل�ص 
امل�سلمة،  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات  ال���ع���امل���ي 
مدير  عبداملجيد  وحيد  والدكتور 
مركز الأهرام للدرا�سات والبحوث 

ال�سرتاتيجية..

ترفا  لي�ص  الت�سامح  اأن  اإىل  واأ�سار 
فكريا ولكنه حاجة اإن�سانية ولي�ص 
ولكنه مت��ري��ن يومي  اآن��ي��ا،  ���س��ع��ارا 
للذهن والروح وال�سلوك والت�سامح، 
ب��ق��در م��ا ه��و اق��ت��ن��اع ف����ردي، لكنه 
اإن مل  ي��ب��ق��ى ن��اق�����س��ا وحم�������س���ورا 

ي�سبح اختيارا جمتمعيا.
وق�����ال " ق���دم���ت دول�����ة الإم�������ارات 
م�ساألة  يف  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  جت����رب����ة 
و�سيادي،  م�سوؤول  بقرار  الت�سامح، 
انطوت على جانب معنوي وقاعدة 
عمادها  وم��وؤ���س�����س��ات��ي��ة،  ت�سريعية 
للت�سامح"،  ال��وط��ن��ي  "الرنامج 
وتاأ�سي�ص  الت�سامح،  وزارة  واإن�ساء 
التمييز  مل��ك��اف��ح��ة  ب��ح��ث��ي��ة  م���راك���ز 
والتطرف والإره���اب، وه��و ما كان 
الإن�ساين  ال��ف��ك��ر  ج���وه���ر  ي�����س��ك��ل 
ل���الأب امل��وؤ���س�����ص امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ 

حتاكم  واأن  ال���دول���ي���ة،  ال��ع��الق��ات 
ال���ن���اجت���ة م���ن �سوء  الن����ح����راف����ات 

ال�سريرة اأو ال�سلوك".
حممد  امل�ست�سار  األ��ق��ى  جانبه  م��ن 
اللجنة  ع����ام  اأم�����ني  ال�����س��الم  ع��ب��د 
ال��دول��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��وث��ي��ق��ة الأخ����وة 
ال�سابق  وامل�����س��ت�����س��ار  الإن�������س���ان���ي���ة 
الدكتور  الأك����ر  الإم����ام  لف�سيلة 
اأح�����م�����د ال����ط����ي����ب ����س���ي���خ الأزه��������ر 
املنتدى  �سرف يف  ال�سريف و�سيف 
ال���راب���ع ع�����س��ر ل�����س��ح��ي��ف��ة الحت����اد 
الأوىل  ب��اجل��ل�����س��ة  ك��ل��م��ت��ه  خ����الل 
ل��ل��م��ن��ت��دى اأك����د ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ال����دور 
اإثراء  الحت��اد يف  ل�سحيفة  الرائد 
ِة  ِة والفكرَيّ ِة والثقافَيّ احلياِة الأدبَيّ
اأ�سبحت  الإم�����ارات ح��ت��ى  دول���ة  يف 
امل��ن��اف��ذ املعرفية  اأه���م  واح����دة م��ن 
عاملنا  يف  ���ِة  ال���ت���ن���وي���رَيّ وال�����ِق�����الِع 

امل�����س��اع��ب لتحقيق  ك��اف��ة  وت��ذل��ي��ل 
ال�سالم  ع��ب��د  واخ��ت��ت��م  اأه���داف���ه���ا. 
�سياغة  اأهمية  علي  مدلاًل  كلمته 
بالإ�سارة  الوثيقة  بعد  ما  مرحلة 
قدا�سة  وجهها  ال��ت��ي  اجلملة  اإىل 
الكني�سة  ب��اب��ا  ف��ران�����س��ي�����ص  ال��ب��اب��ا 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، ل��ف�����س��ي��ل��ة الإم�����ام 
الطيب  ال���دك���ت���وراأح���م���د  الأك�������ر 
توقيع  بعد  ال�سريف،  الأزه��ر  �سيخ 
حينما  الإن�����س��ان��ي��ة،  الأخ���وة  وثيقة 
امل�ستحيل"،  حت���ق���ق  "الآن  ق�����ال 
جهود  خل�ست  ال��ت��ي  اجلملة  تلك 
�سنوات من العمل املخل�ص الدوؤوب 
املمثلني  والفاتيكان،  الأزه���ر  ب��ني 
حول  وامل�سيحني  امل�سلمني  جلموع 
طياتها  بني  حملت  والتي  ال��ع��امل، 
ل��ل��ج��م��ي��ع عامة  ر���س��ال��ة ���س��ري��ح��ة 
خا�سة،  واملفكرين  ولالإعالميني 

نهيان،  اآل  ����س���ل���ط���ان  ب�����ن  زاي��������د 
كان  ال�����ذي  ثراه"،  اهلل  "طّيب 
اأر�ص  على  املقيمني  جلميع  ينظر 
البناء  يف  معه  كم�ساهمني  الدولة 
اإن�سانية  حلا�سرة  وامل��ادي  املعنوي 
وعمرانية طموحة، وراغبة يف ن�سر 
والعدالة  والت�سامح  ال�سالم  قيم 

وامل�ساواة.
واأ�ساف الكعبي " جتاوزت التجربة 
الإماراتية الإطار الوطني اإىل حيز 
عنه  ع����رت  رح�����ب،  ودويل  ع���امل���ي 
زيارة البابا فران�سي�ص بابا الكني�سة 
الكاثوليكية اإىل اأبوظبي، وتوقيعه 
مع  الإن�سانية"  "الأخوة  وث��ي��ق��ة 
الدكتور  الأك�����ر  الإم������ام  ف�����س��ي��ل��ة 
اأح�����م�����د ال����ط����ي����ب، ����س���ي���خ الأزه�������ر 
اأ���س��ب��ح��ت قاعدة  ال��ت��ي  ال�����س��ري��ف، 
�سكل  حتكم  اأن  باإمكانها  مرجعية 

تخ�سي�ص  ع��ل��ى  واأث���ن���ى  ال��ع��رب��ي. 
هذا اليوم من هذا العام لالحتفاء 
ِظ���ِلّ  يف  الإن�سانَيّة"،  ِة  ب�"الأُخَوّ
��ُر من  م��ا َي�����س��َه��ُده ع��اَل�����ُم��ن��ا امل��ع��ا���سِ
ا���س��ط��راب��ات ون���زاع���ات ت����وؤدي اىل 
وثّمن  الكراهية..  خطاب  ت�ساعد 
ِة  العربَيّ الإم������اراِت  دول���ة  ج��ه��ود   ،
امل��ت��ح��دة ل��ت��ع��زي��ِز ال��ت�����س��اُم��ِح ون�سر 
امل�سرتك،  والعي�ص  احل���وار  ثقافة 
ما جَعلَها ت�ستحُقّ بجدارة اأن تكوَن 
ِة  الأخ������َوّ "وثيقِة  لإع����الن  م��وق��ًع��ا 
بال�سكر  م��ت��وج��ه��ا  ِة"..  الإن�سانَيّ
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  والتقدير 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�سلحة ، لرعايته للوثيقة 
مبادئها  ت��ف��ع��ي��ل  ع���ل���ى  وح���ر����س���ه 
لإجناحها،  ال�����س��ب��ل  ك���ل  وت���وف���ري 

وثيقة  م����ب����ادئ  ت��ب��ن��ي  ب���������س����رورة 
الأخ�����وة الإن�����س��ان��ي��ة وال��ع��م��ل على 
والنفي�ص  الغايل  وب��ذل  حتقيقها، 
واق����ع  اإىل  ت��رج��م��ت��ه��ا  ���س��ب��ي��ل  يف 
ملمو�ص يف حياة اجلميع ل�سياغة 
مرحلة جديدة نحو حتقيق الإخاء 
املنتدى  اأوراق  ورك���زت  الإن�����س��اين. 
التي  امل���وؤ����س�������س���ات  م����ب����ادرات  ع��ل��ى 
د�سنتها الدولة والتي حتمل ر�سائل 
امل�سرتك  ت���ع���زز  ع��امل��ي��ة  اإن�����س��ان��ي��ة 
وتنبذ  الت�سامح  وت��وؤك��د  الإن�����س��اين 
والنفتاح  وال���ك���راه���ي���ة  ال��ت��ط��رف 
كتوجه  وال�����س��ع��وب  ال��ث��ق��اف��ات  على 
فئات  فيه  تنخرط  ع��ام  جمتمعي 
القطاعان  فيها  مبا  كافة  املجتمع 
بالإ�سافة  واخل����ا�����ص  احل���ك���وم���ي 
الإمارات  ب���اأدوار  اإىل حم��ور خا�ص 
الوا�سحة  وث��واب��ت��ه��ا  اخل���ارج���ي���ة، 

الوطني لالإعالم يناق�ض معايري و�صائل التوا�صل الجتماعي وملف التوطني يف القطاع
•• اأبوظبي-وام: 

و�سائل  ا�ستخدام  معايري  ل��الإع��الم  الوطني  املجل�ص  اإدارة  جمل�ص  ناق�ص 
الإعالم  قطاع  يف  التوطني  ملف  وكذلك  ال��دول��ة  يف  الجتماعي  التوا�سل 
ودرا�سة خمرجات التعليم يف قطاع الإعالم، بالإ�سافة اإىل تقارير وموؤ�سرات 
اأداء املجل�ص ونتائج امل�ساركة يف معر�ص اإك�سبو 2019 وذلك خالل اجتماعه 
رئي�ص  دول��ة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  معايل  برئا�سة  اليوم 

املجل�ص الوطني لالإعالم.
جمل�ص  رئي�ص  القا�سمي  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  من  كل  الجتماع  ح�سر 
ال�سارقة لالإعالم و�سعادة منى غامن املري مدير املكتب الإعالمي حلكومة 
تيكوم،  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  مالك  اآل  �سلطان  مالك  و�سعادة  دب��ي 
لالإعالم.  ال��وط��ن��ي  للمجل�ص  ال��ع��ام  امل��دي��ر  امل��ن�����س��وري،  م��ن�����س��ور  و���س��ع��ادة 
وا�ستعر�ص املجل�ص نتائج عمل جلنة معايري و�سائل التوا�سل الجتماعي يف 

الدولة والتي �سكلها املجل�ص الوطني لالإعالم تنفيذا لقرار جمل�ص الوزراء 
املبادرات  من  ع��دداً  اللجنة  تو�سيات  ت�سمنت  وق��د  ال�ساأن،  ه��ذا  يف  ال�سادر 
الت�سريعية بالإ�سافة اإىل معايري واأن�سطة ومبادرات لتعزيز الوعي الرقمي 
املوؤ�س�سات الإعالمية املحلية احلكومية  التوطني يف  ..كما ناق�ص �سبل دعم 

واخلا�سة لتحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات.
عمل  لالإعالم  الوطني  املجل�ص  اأن  اجلابر  �سلطان  الدكتور  معايل  واأو�سح 
ب�سكل فوري على تنفيذ ر�سالة املو�سم اجلديد ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  اآل مكتوم،  را�سد  بن 
التوا�سل  لو�سائل  معايري  وو�سع  بالتوطني  اخلا�سة  وبنودها  اهلل"،  "رعاه 
ال�سمعة  وي��ع��زز  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  م��ع  يتما�سى  مب��ا  الجتماعي 
اأر�ستها دولة الإم��ارات على مدار ال�سنوات املا�سية ويزيد من  الطيبة التي 

ر�سيدها على م�ستوى العامل.
اأهمية دور  " القيادة الر�سيدة يف دولة الإم��ارات توؤكد دائماً  وقال معاليه.. 

الإعالم ور�سالته الوطنية كاأحد ركائز املجتمع وعامل فاعل يف دعم التنمية 
و�سائل  ومن  الإعالميني  الزمالء  من  يتطلب  وه��ذا  وامل�ستدامة،  ال�ساملة 
الإعالم حتري امل�سداقية بكل اأمانة و�سفافية يف نقل الأخبار واملعلومات وفق 
اأرقى املعايري املهنية الهادفة والنبيلة ومبا ي�سهم يف املحافظة على مكت�سبات 
الدولة واإجنازاتها، وامل�ساهمة يف الرتويج ملفهوم الت�سامح والتعاون والتفكري 
الإيجابي، وال�ستمرار يف مكافحة التطرف والكراهية والإرهاب واملحافظة 

على القيم والتقاليد والثوابت الوطنية".
وناق�ص املجل�ص كذلك خمرجات اللجنة امل�سرتكة للتعاون الإعالمي �سمن 
فيها  تت�سمن عدة مبادرات مبا  التي  الإماراتي  ال�سعودي  التن�سيق  جمل�ص 
احلقوق  و�سراء  امل�سرتكة  والفعاليات  الإعالمية  القيادات  وتدريب  تاأهيل 
الريا�سية والدرامية واإنتاج املحتوى الدرامي والرامج واملو�سيقى والبحوث 
درا�سة  وا�ستعر�ص  العامل.  تخاطب  اإعالمية  من�سات  وتاأ�سي�ص  الإعالمية 
نظرة  لتكوين  الإع��الم  بقطاع  املرتبطة  التخ�س�سات  يف  التعليم  خمرجات 

�ساملة عن الو�سع الراهن، وح�سر التحديات التي تواجه كال من اخلريجني 
ب�سد  الكفيلة  احللول  اإيجاد  وكيفية  العمل،  �سوق  الإعالمية يف  واملوؤ�س�سات 
الدولة  مناطق  خمتلف  الدرا�سة  ..وتغطي  التحديات  ومواجهة  الفجوات 
الإع���الم،  جم��ال  يف  العاملني  واخل��ري��ج��ني  الإع����الم  كليات  وت��ر���س��د طلبة 
والخت�سا�سيني  والأك��ادمي��ي��ني  ال��ع��ايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة  وق��ي��ادات 
الإدارة  واطلع جمل�ص  الإع��الم��ي��ة.  املوؤ�س�سات  وم��دي��ري  الإع���الم  يف جم��ال 
املواطنني  اأعداد اخلريجني  بالدرا�سة �سملت  اأرقام واح�سائيات تتعلق  على 
املا�سية،  اخلم�ص  ال�سنوات  يف  الأخ���رى  الكليات  مقابل  الإع���الم  كليات  من 
خالل  ومت  وتخ�س�ساتهم.  العليا  والدرا�سات  اجلامعية  املرحلة  طلبة  من 
�سعادة  املجل�ص يف مراكز  اأداء  التوطني وعلى  ن�سب  الط��الع على  الجتماع 
املتعاملني وناق�ص نقاط القوة وفر�ص التح�سني ونتائج املمكنات للحكومة 
الذكية واأداء املجل�ص يف جمال املوارد الب�سرية 2018، وتقارير امل�ساركة يف 

معر�ص اإك�سبو 2019 وحت�سريات امل�ساركة مبعر�ص اك�سبو 2020 .
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اأخبـار الإمـارات
الأوقاف و�صوؤون الق�صر بدبي ترفع ن�صبة التوطني يف كوادرها

•• دبي-وام:

ن�سبة  رف��ع  بدبي  الق�سر  و���س��وؤون  الأوق����اف  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ص  اأق��ر 
املو�سم  ر�سالة  م�سمون  م��ع  ان�سجاما  املوؤ�س�سة  ك���وادر  �سمن  التوطني 
اآل مكتوم نائب رئي�ص  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  اجلديد ل�ساحب 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" والتي دعا فيها اإىل 

تعزيز ن�سب التوطني يف خمتلف القطاعات.
2019 ملجل�ص  للعام  احل��ادي ع�سر  ال��دوري  جاء ذلك خالل الجتماع 
عبداهلل  �سعادة  اجل��دي��د  الع�سو  بان�سمام  رح��ب  وال���ذي  املوؤ�س�سة  اإدارة 
اإىل ع�سوية  قرار �سمه  اعتمد  كما  املوؤ�س�سة  اإدارة  اإىل جمل�ص  باليوحة 

جلنة ال�ستثمار باملوؤ�س�سة املنبثقة عن جمل�ص الإدارة.

وبحث املجل�ص �سمن اأجندة اأعماله اآليات رفع ن�سبة التوطني يف املوؤ�س�سة 
دبي  وخ��ط��ة  املوؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية  اإط���ار  يف  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  وخ��ط��ط 

موؤخرا. املوؤ�س�سة  اأجنزتها  التي  امل�ساريع  اإىل  اإ�سافة   2021
وقال �سعادة عي�سى الغرير رئي�ص جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة اإن حر�ص موؤ�س�سة 
الأوقاف و�سوؤون الق�سر على تعزيز ن�سبة الكوادر املواطنة يف كافة اإداراتها 
واأق�سامها وعملياتها نابع من التزامها بتمكني املواهب والكفاءات املوؤهلة 
املجتمع  خدمة  يف  امل�ساركة  على  احلري�سني  واملواطنني  املواطنات  من 
ومتكني  ال��وق��ف  تنمية  اإىل  الرامية  وروؤي��ت��ه��ا  املوؤ�س�سة  ر�سالة  وحتقيق 
الق�سر وذلك بالتما�سي مع ر�سالة املو�سم اجلديد ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم حول اأولوية التوطني. من جانبه اأكد �سعادة 
اأن مبادرات  الق�سر  و�سوؤون  الأوق��اف  ملوؤ�س�سة  العام  الأم��ني  املطوع  علي 

دبي  باملوؤ�س�سة مثل م�ساركتها يف تطبيق  الإلكرتونية  تطوير اخلدمات 
الرقمي  والتحول  اللكرتوين  الربط  عملية  تعزيز  �سياق  تاأتي يف  الآن 
ملا  تخ�س�ساتها  باختالف  احلكومية  الدوائر  بني  وفيما  املوؤ�س�سة  داخل 
تتطلع  التي  الذكية  امل�ستقبل  مل��دن  املتطورة  التحتية  البنى  تعزيز  فيه 
يف  امل�ساهمة  وت�سّهل  النا�ص  تخدم  نوعية  ذكية  بخدمات  لريادتها  دب��ي 
العمل اخلريي واملجتمعي والإن�ساين انطالقا من مبداأ الوقف للجميع 
اخلدمات  تطوير  جلنة  عر�ص  الجتماع  وتخلل  املوؤ�س�سة.  تتبناه  ال��ذي 
املدين  عبداهلل  �سعادة  برئي�سها  ممثلة  الرقمي  والتحول  الإلكرتونية 
م�ساركات املوؤ�س�سة يف مبادرات جعل دبي املدينة الأذكى والأ�سعد يف العامل 
مبا يف ذلك م�ساركتها يف تطبيق "دبي الآن" الذي يوفر خدمات �ساملة 
للم�ستخدمني يف دبي عر اأجهزتهم الذكية. كما �سهد الجتماع عر�ص 

احلارب  عبدالرحمن  �سعادة  برئي�سها  ممثلة  واحلوكمة  التدقيق  جلنة 
والإج���راءات  العمليات  كافة  بح�سر  باملوؤ�س�سة  التدقيق  مكتب  بتكليف 
التنفيذية يف جداول على م�ستوى كل اإدارة وو�سع ال�سالحيات املنا�سبة 
وال�سوابط  املنظمة  واللوائح  القانون  اأحكام  مع  يتوافق  مبا  حالة  لكل 
اإدارة  ملجل�ص  ع�سر  احلادي  الجتماع  وتراأ�ص  للجميع.  امللزمة  الداخلية 
املوؤ�س�سة لعام 2019 �سعادة عي�سى الغرير رئي�ص جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة 
بح�سور كل من �سعادة عبدالرحمن احلارب نائب الرئي�ص �سعادة اأحمد 
املهريي �سعادة الدكتور عبدالعزيز احلمادي �سعادة هدى بوحميد �سعادة 
حمدة القطامي و�سعادة عبداهلل املدين و�سعادة عبداهلل باليوحة و�سعادة 
علي املطوع الأمني العام للموؤ�س�سة و�سعادة خالد اآل ثاين نائب الأمني 

العام للموؤ�س�سة.

اأكد اأن رحلة التميز وحتقيق الإجنازات للجامعة م�ضتمرة للو�ضول بها اإىل اأرقى امل�ضتويات العاملية

ذياب بن حممد بن زايد ي�صهد حفل تخريج طلبة جامعة خليفة للعام 2019

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
ت��ب��واأت م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة ع��ل��ى امل�ستويني الإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي م��ن خالل 

براجمها الأكادميية املتميزة وبرامج البحث املتطورة.
م�ستمرة  للجامعة  الإجن�����ازات  وحت��ق��ي��ق  التميز  رح��ل��ة  اإن  ���س��م��وه  وق���ال 

للو�سول بها اإىل اأرقى امل�ستويات العاملية.
احلمادي  �سلطان  ع��ارف  الدكتور  �سعادة  توجه  احلفل  خ��الل  كلمته  ويف 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  راأ�سها  وعلى  الر�سيدة  الدولة  قيادة  اإىل  بال�سكر 
باملتابعة  اهلل" م�سيدا  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
امل�ستمرة التي يوليها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة والدور الكبري الذي قام 
به �سموه يف اإحداث نقلة نوعية لي�ص فقط على �سعيد جامعة خليفة بل 

ويف قطاع التعليم والبحوث يف الدولة ب�سكل عام.
وقال.. " ت�سهد جامعة خليفة اليوم حتقيق العديد من الإجنازات والتي 

اخلريجني ال�سهادات ومتنى لهم �سموه التوفيق والنجاح يف مرحلة العمل 
املقبلة.

منذ  جامعة خليفة  متنحها  فخرية  دكتوراه  �سهادة  اأول  �سموه  �سلم  كما 
تاأ�سي�سها لهزاع املن�سوري اأول رائد ف�ساء اإماراتي وعربي ي�سل اإىل حمطة 
اإط��ار جهود اجلامعة يف دعم كل ما من �ساأنه  الف�ساء الدولية وذلك يف 
واأنها تتمتع ب�سجل  الف�ساء خا�سة  الدولة يف جمال  اأن ي�ساهم يف ريادة 
اأول دفعة من حملة �سهادات  اإجن��ازات حافل يف هذا املجال �سمل تخريج 
البكالوريو�ص يف هند�سة الطريان والف�ساء و�ساهم طلبتها يف اإطالق اأول 
ب�سكل  وت�سنيعه  ت�سميمه  يتم  البحثية  لالأغرا�ص  م�سغر  �سناعي  قمر 

كامل يف خمترات جامعة يف الدولة اإىل حمطة الف�ساء الدولية.
اأن جامعة خليفة  اآل نهيان  زاي��د  ذي��اب بن حممد بن  ال�سيخ  �سمو  واأك��د 
اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  ال�سديدة ل�ساحب  التوجيهات  وبف�سل 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  "حفظه اهلل" وبدعم �ساحب  نهيان رئي�ص الدولة 

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.. �سهد �سمو ال�سيخ ذياب بن 
حممد بن زايد اآل نهيان ع�سو املجل�ص التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�ص 
خليفة  جامعة  طلبة  دفعة  تخريج  حفل  ام�ص  اأبوظبي  عهد  ويل  دي��وان 
للعلوم والتكنولوجيا للعام الأكادميي 2019 التي �سملت 408 طالب 
 4 ل�  اإ�سافة  والدكتوراه  واملاج�ستري  البكالوريو�ص  برامج  من  وطالبات 
الف�سل  الأكادميية يف نهاية  اأنهوا جميع متطلباتهم  خريجني كانوا قد 

الأكادميي الأول 2018.
ح�سر احلفل الذي اأقيم يف فندق ق�سر الإمارات باأبوظبي معايل ح�سني 
اأمناء  رئي�ص جمل�ص  نائب  والتعليم  الرتبية  وزير  اإبراهيم احلمادي  بن 
الرئي�ص  دولة  وزير  اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  ومعايل  اجلامعة 
التنفيذي ل�سركة برتول اأبوظبي الوطنية "اأدنوك" وجمموعة �سركاتها" 
را�سد  علي  معايل   .. خليفة  جامعة  اأمناء  جمل�ص  اأع�ساء  اإىل  بالإ�سافة 
عبد  و���س��ع��ادة  باأبوظبي  احلكومي  الإ���س��ن��اد  دائ���رة  رئي�ص  الكتبي  قنا�ص 
املنعم الكندي الرئي�ص التنفيذي لدائرة ال�ستك�ساف والتطوير والإنتاج 
لدائرة  التنفيذي  الرئي�ص  الهاجري  اهلل  عبد  وعبدالعزيز  "اأدنوك"  يف 

املعاجلة والتكرير والت�سنيع يف "اأدنوك".
دائرة  رئ��ي�����ص  امل���رر  امل��ه��ن��د���ص عوي�سة م��ر���س��د  م��ع��ايل  ك��م��ا �سهد احل��ف��ل 
التنمية  الهاجري رئي�ص دائرة  اأبوظبي ومعايل �سيف حممد  الطاقة يف 
اأب��وظ��ب��ي وم��ع��ايل ف��الح حممد الأح��ب��اب��ي رئي�ص دائرة  الإق��ت�����س��ادي��ة يف 
بالإ�سافة  بالإنابة  النقل  دائ��رة  رئي�ص  والبلديات  العمراين  التخطيط 
اإىل اأع�ساء الهيئتني الأكادميية والإدارية يف جامعة خليفة واخلريجني 

وعائالتهم.
وت�سمن احلفل تخريج 408 طالب وطالبات من بينهم 20 من حملة 
درجة الدكتوراه بينما ح�سل 87 من الطلبة على درجة املاج�ستري اإ�سافة 
العلوم  البكالوريو�ص يف برامج  301 طالب وطالبة بدرجة  اإىل تخريج 

والهند�سة.
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ذي���اب  ال�سيخ  �سمو  �سلم  احل��ف��ل  وخ���الل 

140 براءة اخرتاع و343 براءة اخرتاع قيد  باإ�سدار اكرث من  تتمثل 
الت�سجيل اإ�سافة ملا يزيد على 400 ك�سف لالخرتاع والذي يوؤكد بدوره 
حر�ص اجلامعة على توفري راأ�ص املال الفكري املجهز علميا وفكرا الأمر 
الذي يعك�ص رحلة التقدم امل�ستمرة للجامعة يف ال�سنوات الخرية والتزام 
طلبة اجلامعة واأع�ساء الهيئة الأكادميية يف التو�سل حللول جديدة يف 
عملية  يف  حموريا  دورا  تلعب  والتي  الرئي�سة  التكنولوجية  القطاعات 

التحول القت�سادي لدولة الإمارات".
" ن�سعى ومن خالل موا�سلتنا لعملية التقدم وم�ساهماتنا يف  واأ�ساف.. 
دائرة  نطاق  تو�سيع  اإىل  امل��ج��الت  خمتلف  يف  الأب��ح��اث  م�ستوى  تطوير 
ال�سراكات الدولية وخا�سة مع دول قارتي اآ�سيا واأوروبا كما اأن الباحثني يف 
اجلامعة ن�سروا ما يقرب من 70 يف املائة من اإجمايل اأوراقهم البحثية يف 
اأكر واأهم املجالت العلمية العاملية الأمر الذي �ساهم يف اأن تكون جامعة 
خليفة اأول جامعة اإماراتية ت�سل اإىل ت�سنيفات موؤ�س�سة ت�سنيف جامعات 

عاملية مرموقة تتخذ من مدينة �سنغهاي ال�سينية مقرا لها".
الذين   2019 العام  دفعة  اإىل خريجي  كلمته  بالتهنئة يف ختام  وتقدم 
�سيحملون على عاتقهم القيام بدور ريادي يف عملية التطور القت�سادي 
بها  ت�سلحوا  التي  والعلوم  املعارف  بف�سل  املنطقة  الإم���ارات ويف  دول��ة  يف 

خالل م�سوارهم الأكادميي يف جامعة خليفة.
وال��ق��ت ال��ط��ال��ب��ة اآم��ن��ة اأه��ل��ي خ��ري��ج��ة ب��ك��ال��وري��و���ص ال��ه��ن��د���س��ة الطبية 
احليوية وطالبة يف كلية الطب والعلوم ال�سحية يف جامعة خليفة كلمة 

اخلريجني.
و���س��م��ل��ت ال��دف��ع��ة ت��خ��ري��ج 149 م��ن ال��ط��ل��ب��ة ال���ذك���ور فيما و���س��ل عدد 
بلغ  فقد  الإم��ارات��ي��ني  للطلبة  بالن�سبة  اأم��ا  طالبة   259 اخلريجات 
اأن  الكلي لأع��داد الطلبة اخلريجني يف حني  316 من املجموع  عددهم 

منهم كانوا من جن�سيات خمتلفة.  92
يذكر اأن جامعة خليفة احتلت املركز الأول على م�ستوى جامعات الدولة 
واملركز الثاين يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا و�سمن قائمة 
اأف�سل 200 جامعة عامليا وذلك ح�سب اأحدث ت�سنيفات موؤ�س�سة التاميز 
للتعليم العايل للعام 2020 يف جمال الهند�سة والتكنولوجيا �سم اأكرث 

من 1000 جامعة من اأعرق جامعات العامل.

العلماء : الذكاء ال�صطناعي حمرك اأ�صا�صي لت�صميم م�صاريع نوعية جت�صد توجهات قيادة الإمارات
•• دبي- وام:

اأن  الإ�سطناعي  للذكاء  دول���ة  وزي���ر  العلماء  �سلطان  ب��ن  عمر  م��ع��ايل  اأك���د 
توظيف الذكاء ال�سطناعي وتبني ا�ستخداماته امل�ستقبلية يف كافة مفا�سل 
اأ�سا�سيا لتج�سيد توجهات  الإم��ارات ميثل حمركا  العمل احلكومي يف دولة 
قيادة دولة الإمارات، وروؤى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، يف ر�سالة 
املو�سم اجلديد، التي اأكدت �سرورة تنفيذ م�ساريع نوعية واأفكار ا�ستثنائية 
احليوية  القطاعات  كافة  يف  والتميز  الريادة  ملوا�سلة  املقبلة  الفرتة  خالل 

بالدولة.
تتطلب  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  حتملها  التي  التغريات  اإن  معاليه  وق��ال 
ال��الزم��ة يف قطاع  امل��ه��ارات  امل��وظ��ف��ني احلكوميني  ب��اإك�����س��اب  اأك���ر  اهتماما 
الذكاء ال�سطناعي وا�ستخدام تطبيقاته التكنولوجية يف ت�سميم وتطوير 
اخلدمات احلكومية واإعداد اخلطط وال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية لالرتقاء 

بدور احلكومة وقدرتها على تقدمي اأف�سل اخلدمات.
الجتماع  ال�سطناعي يف  للذكاء  ال��دول��ة  وزي��ر  م�ساركة  خ��الل  ذل��ك،  ج��اء 
ال�سابع ملجل�ص الإمارات للذكاء ال�سطناعي والتعامالت الرقمية الذي عقد 
اإم��ارة راأ�ص اخليمة، بح�سور عبد اهلل لوتاه مدير عام الهيئة الحتادية  يف 
القا�سمي مدير  �سلطان  بن  اأحمد  بن  وال�سيخ خالد  والإح�ساء،  للتناف�سية 

عام دائرة احلكومة الإلكرتونية يف ال�سارقة، وعهود �سهيل مدير عام حكومة 
اأم  عجمان الرقمية، وخالد ال�سام�سي مدير عام دائرة احلكومة الذكية يف 

القيوين.
ال�����س��ي��اح النعيمي م��دي��ر ع���ام هيئة  اأح��م��د  امل��ه��ن��د���ص  ك��م��ا ح�سر الج��ت��م��اع 
املدير  م�ساعد  طليعة  بن  وحممد  اخليمة،  راأ���ص  يف  الإلكرتونية  احلكومة 
�سوؤون  ب��وزارة  ال���وزراء  جمل�ص  رئا�سة  مكتب  يف  احلكومية  للخدمات  العام 

جمل�ص الوزراء وامل�ستقبل.
واطلع اأع�ساء املجل�ص خالل الجتماع على امل�سودة الأوىل للمنهاج ال�سامل 
مع  بالتعاون  الدولة  مدار�ص  يف  اعتماده  �سيتم  ال��ذي  ال�سطناعي  للذكاء 
وزارة الرتبية والتعليم، تنفيذا لروؤية دولة الإمارات الهادفة اإىل اإعداد جيل 
قادر على مواجهة التحديات، من خالل بناء القدرات الوطنية املتخ�س�سة 

يف خمتلف جمالت التكنولوجيا امل�ستقبلية.
وا�ستعر�ص اأع�ساء املجل�ص التقرير ال�سنوي الأول الذي اأعدته جلنة الأمن 
الدولة، وركز  الإلكرتوين يف  الأمن  املخاطر حول قطاع  واإدارة  ال�سيراين 
با�ستخدام  لها  وال�ستعداد  وامل�ستقبلية  احلالية  التحديات  اأهم  درا�سة  على 
اأحدث البتكارات والتقنيات، اإ�سافة اإىل التقرير ال�سنوي الأول ال�سادر عن 

جلنة البيانات حول �سيا�سات احلوكمة ال�سحابية واإدارة البيانات.
الإم���ارات  دول���ة  جلوبال" يف  "فري�ست  حت��دي  تنظيم  اأن  املجتمعون  واأك���د 
للمرة الأوىل يف املنطقة، مب�ساركة 1500 طالب ترتاوح اأعمارهم بني 14 

191 دول��ة، ميثل دللة وا�سحة على جناح دولة الإمارات  و18 عاما من 
فر�سة  ويتيح  امل�ستقبلية،  للتكنولوجيا  عاملية  كوجهة  مكانتها  بتعزيز 
للمواهب الإماراتية لتطوير مهاراتهم الواعدة يف قطاع الروبوتات والذكاء 

ال�سطناعي.
وتطرق امل�ساركون يف الجتماع اأي�سا اإىل اأبرز الإجنازات التي حققتها دولة 
الإمارات يف قطاع الذكاء ال�سطناعي والتعامالت الرقمية "بلوك ت�سني"، 
ال��وزراء ا�سرتاتيجية الإم��ارات الوطنية للذكاء  مبا يف ذلك اعتماد جمل�ص 
الذكاء  ت��وظ��ف  متكاملة  منظومة  تطوير  ب��ه��دف   ،2031 ال�سطناعي 
كمن�سة  الرائدة  الدولة  مكانة  وتعزيز  احليوية،  املجالت  يف  ال�سطناعي 
معززة  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  ال�سطناعي،  ال��ذك��اء  لتكنولوجيا  عاملية  اختبار 
املواهب  وتبني  والتاأهيل  للتدريب  برامج  جانب  اإىل  متطورة،  بتكنولوجيا 

والأبحاث، وتطوير البيانات واحلوكمة.
واأكد اأع�ساء املجل�ص �سرورة تعزيز جناح م�ساريع ومبادرات الرنامج الوطني 
ال�ستخدام  ودع���م  ال��ت��ط��ورات  اأح���دث  تبني  جم��ال  يف  ال�سطناعي  للذكاء 
امل�سوؤول لتكنولوجيا الذكاء ال�سطناعي وتطبيقاته على م�ستوى الإمارات 

والعامل.
واطلع امل�ساركون يف الجتماع على عدد من املبادرات احلكومية يف جمالت 
الذكاء ال�سطناعي، من �سمنها تنظيم موؤمتر "عامل الذكاء ال�سطناعي" 
يف مار�ص املا�سي مبركز دبي التجاري العاملي والذي ا�ستقطب اأكرث من 15 

األف �سخ�ص من حول العامل، ومبادرة خميم الإمارات للذكاء ال�سطناعي 
الذي يهدف اإىل تدريب اآلف الطالب من خمتلف املراحل الدرا�سية لتمكني 
من  العديد  مع  بال�سراكة  احل��ي��وي،  القطاع  ه��ذا  اأدوات  من  ال��ق��ادم  اجليل 

اجلهات احلكومية واخلا�سة واملراكز املهنية واملوؤ�س�سات الأكادميية.
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  برنامج  جتربة  تعميم  اأهمية  اإىل  املجتمعون  واأ���س��ار 
اأوك�سفورد، بهدف  "كيلوغ" يف جامعة  الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع كلية 
تدريب الكوادر الوطنية وتعريف امل�ساركني باأحدث خمرجات التكنولوجيا 
والتوجهات العاملية يف قطاع الذكاء ال�سطناعي ودورها املتزايد يف حياتنا 
العملية، ومتكني املوظفني احلكوميني يف دولة الإمارات وتزويدهم باملهارات 
الالزمة لتبني تقنية الذكاء ال�سطناعي ما ي�سهم يف حتقيق اأهداف مئوية 

الإمارات 2071.
والتعامالت  ال���س��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء  الإم�����ارات  اأع�����س��اء جمل�ص  وا���س��ت��ع��ر���ص 
الرقمية جمموعة من املبادرات وامل�ساريع التي يتم العمل عليها لإطالقها 
بتطوير  املعنية  احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  بالتن�سيق  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل 

م�ستقبل اخلدمات احلكومية يف دولة الإمارات.
يركز  الرقمية  والتعامالت  ال�سطناعي  للذكاء  الإم��ارات  اأن جمل�ص  يذكر 
يف عمله على تن�سيق جهود اجلهات احلكومية واخلا�سة، وتعزيز ا�ستخدام 
التكنولوجيا احلديثة، وت�سجيع تبادل املعرفة وا�ستقطاب املواهب، واقرتاح 

ال�سيا�سات الهادفة لتهيئة بيئة حمفزة على البتكار والبحث.
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اأخبـار الإمـارات

تفقدت عددا من امل�ضاريع الإماراتية يف العا�ضمة ال�ضربية بلغراد 

اأمل القبي�صي امل�صروعات امل�صرتكة بني المارات و�صربيا جت�صد جناح ال�صراكة وتفتح اآفاقًا واعدة لتطوير التعاون

ر�ضائل توعوية وفحو�ضات طبية �ضمن اأجواء ترفيهية

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية للوقاية من ال�صرطان مبنتزه بوابة يا�ض

•• �رصبيا – بلغراد-الفجر:

اأم�����ل  ال�����دك�����ت�����ورة  م����ع����ايل  زارت 
الوطني  املجل�ص  رئي�سة  القبي�سي 
املرافق  املجل�ص  ووف���د  الحت����ادي 
لها على هام�ص اجتماعات الحتاد 
بالعا�سمة  ال��������دويل  ال�����رمل�����اين 
ال�����س��رب��ي��ة ب��ل��غ��راد ع����ددا م���ن من 
الإماراتية  ال�ستثمارية  امل�ساريع 
" الإماراتية  هيلز  "اإيجل  ل�سركة 
التي يجري تنفيذها يف جمهورية 
التعاون وال�سراكة  اإطار  �سربيا يف 

القائمة بني البلدين.
وق����ال����ت م���ع���ايل ال����دك����ت����ورة اأم����ل 
امل�سرتكة  امل�سروعات  اأن  القبي�سي 
الإماراتية  ال�سراكة  جن��اح  جت�سد 
واعدة  اآفاقاً  وتفتح  ال�سربية،   –
ل���ت���ط���وي���ر ال�����ت�����ع�����اون ب�����ني دول�����ة 
الم�����ارات وج��م��ه��وري��ة ���س��رب��ي��ا...
موؤكدة على عمق عالقات التعاون 
القائمة بني البلدين على م�ستوى 
والرملانات،  واحلكومات  القيادات 
اأرحب  وافاقا  تطورا  ت�سهد  والتي 
املجالت  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  للتعاون 

املائية،  الواجهة  كورني�ص  تطوير 
ا����س���رتاح���ات ع��ل��ى �سفاف  وي�����س��م 
لالأطفال،  األعاب  ومنطقة  النهر، 
برامج  وي�سمل  متحركة  ومطاعم 
احليوية  ت�سفي  متكاملة  اأن�سطة 

على املكان.
و����س���ت���ق���دم ب���ل���غ���راد ووت����رف����رون����ت 
ريزيدن�سز، التي تطل مبا�سرة على 
املطلة  البحرية  الواجهة  كورني�ص 
�سقق  جمموعة  ال�سافا،  نهر  على 
املوا�سفات  ب��اأرق��ى  جمهزة  ف��اخ��رة 
العاملية من غرفة اإىل اأربع غرف .

 1.8 العامة  املناطق  ت�سمل  فيما 
حديقة   ، برومينادا  �سافا  من  كم 
مرت   27000 مب�����س��اح��ة  ك��ب��رية 
املجمع  داخ����ل  م��رب��ع وم��ن��ت��زه��ات 
ت�سنيًفا  الت�سميم  ويقدم  ال�سكني 
معمارًيا حديًثا، يف �سياق مع البيئة 
املوروثة .. لفتا ايل ان كول بلغراد 
هو برج مبدع ومعلم م�ستقبلي يف 
الذي  امل��ب��ن��ى  ه���ذا  �سيكون  ب��ل��غ��راد 
مقًرا  م���رًتا   168 ارت��ف��اع��ه  يبلغ 
ل�����س��ان��ت ري��ج��ي�����ص وري��زي��دن�����س��ز يف 

�سانت ريجي�ص بلغراد.

•• اأبوظبي -الفجر:

اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
ال�سهامة،  بلدية  م��رك��ز  يف  ممثلة 
ترفيهية يف منتزه  فعالية توعوية 
ع��ل��ى مدى  يا�ص– ج��ن��وب،  ب��واب��ة 
اأكتوبر  ثالثة اأيام من 17 اإىل 19 
اجلمهور  توعية  بهدف   ،2019
الواقية  وط��رق  ال�سرطان  مبر�ص 
م��ن��ه واحل���د م��ن خم��اط��ره، وذلك 
ب����ال����ت����ع����اون م������ع جم����م����وع����ة من 
القيادة  ال�سرتاتيجيني:  �سركائها 
جمل�ص  اأب��وظ��ب��ي،  ل�سرطة  العامة 
�سحة،  �سركة  الريا�سي،  اأبوظبي 
ال�سركة الوطنية للتاأمني ال�سحي 
)�سمان(، جمعية رحمة لل�سرطان 
وعدد  ال�سرطان،  مر�سى  لرعاية 

من �سركات القطاع اخلا�ص. 
مع  ت��زام��ن��اً  الفعالية  تنظيم  ي��اأت��ي 
ال�سرطان  م����ن  ال����وق����اي����ة  ح��م��ل��ة 
ال��ت��ي تنظم يف  يف دول���ة الإم������ارات 
و�سمن  ع��ام،  كل  من  اأكتوبر  �سهر 
مدينة  لبلدية  ال�سنوية  الأج��ن��دة 

خا�سة القت�سادية وال�ستثمارية.
�سعادة كاًل من:  املجل�ص  �سم وفد 
ع���ل���ي ج���ا����س���م وال����دك����ت����ور حممد 
املطوع  �سعيد  وال��دك��ت��ور  امل��ح��رزي 
اجلا�سم  وع��ل��ي��اء  احل����اي  وج���م���ال 
الوطني الحتادي  املجل�ص  اأع�ساء 
وبح�سور �سعادة مبارك الظاهري 
جمهورية  ل����دى  ال����دول����ة  ���س��ف��ري 

قطعتها  التي  واخلطوات  لل�سركة 
ال�سركة يف اإجناز هذه امل�ساريع  . 

واأ�سار ايل ان �سركة "اإيجل هيلز" 
بلغراد  م�������س���روع  ب��ت��ط��وي��ر  ت���ق���وم 
اإىل  قيمته  وت�����س��ل  ووت���رف���رون���ت، 
11 مليار درهم "3 مليارات دولر 
ال�سربية.  احلكومة  من  بدعم   ،"
ت�سل  اإجمالية  بناء  م�ساحة  على 

البلدين.
ي���ع���د م���رك���زاً  امل�������س���روع  وق������ال ان 
حمورياً جديداً ورائعاً يف العا�سمة 
ال�سربية بلغراد، ويعتر من اأكرث 
امل�ساريع الإن�سائية الواعدة، وذلك 
لإيجاد  احل��ك��وم��ة  �سعي  ���س��ي��اق  يف 
النمو  وحت���ق���ي���ق  ال���ع���م���ل  ف���ر����ص 

القت�سادي للبالد.   

الهدابي  اأم�����ل  و����س���ع���ادة  ���س��رب��ي��ا 
امل�����س��اع��د لالت�سال  ال��ع��ام  الأم����ني 
عمل  وف��ري��ق  للمجل�ص  ال��رمل��اين 

�سركة اإيجل هيلز.  
نيكول  ق��دم  ال��زي��ارة  م�ستهل   ويف 
املائية  ال���واج���ه���ة  م�����س��روع  م��دي��ر 
ب�سربيا   هيلز"  "ايجل  ل�����س��رك��ة 
ال�ستثمارية  امل�سروعات  عن  نبذة 

و�ستكون  مربع،  مرت  مليوين  اإىل 
امل�سروع  م��وق��ع  م�����س��اح��ة  اإج���م���ايل 
قرابة املليون مرت مربع... م�سريا 
املدينة  م���رك���ز  م�������س���روع  ان  ايل 
اجلديد ميتد على طول نهر �سافا 
يعتر واحداً من عدد من امل�ساريع 
�سربيا  يف  الإماراتية  ال�ستثمارية 
بني  املهمة  ال�سراكة  يوؤكد  وال��ذي 

واأ�سار ايل ان م�سروع واجهة بلغراد 
تن�سيط  على  يعمل  ���س��وف  امل��ائ��ي��ة 
امل��دي��ن��ة و���س��ي�����س��اع��د ب��ل��غ��راد على 
ا�ستثمارية  كوجهة  مكانتها  اأخ���ذ 
ع��ل��ى اخلريطة  وو���س��ع��ه��ا  ج��ذاب��ة 
الرائدة  املدن  واحدة من  بو�سفها 

يف املنطقة.
 وي�������س���م���ل امل���������س����روع ع���ل���ى اإع������ادة 

مماثلة يف منتزه بوابة يا�ص �سمن 
م��ب��ادرة )ري��ا���س��ة ب��ال ح���دود( على 
اأي��ام يف �سهر نوفمر  م��دى ثالثة 
)اليوم  مع  تزامناً  وذلك   ،2019
العاملي  و)اليوم  للت�سامح(  العاملي 

لداء ال�سكري(.

اأبوظبي اخلا�سة مببادرة )ريا�سة 
بال حدود( التي تواكب احتياجات 
امل�سوؤولية  م��ن��ط��ل��ق  م���ن  امل��ج��ت��م��ع 
اأبوظبي  مدينة  لبلدية  املجتمعية 
ال�سحية  ال����ت����وع����ي����ة  وت������ق������دمي 
والوقائية لأف��راده، وتفعيل منتزه 

توعوية  �سحية  ور���س��ة  بينها  م��ن 
ع�����ن ال���������س����رط����ان و�����س����ط اأج��������واء 
�سركة  قدمتها  ترفيهية  مو�سيقية 
ت�سجيعية  وف��ح��و���س��ات  )���س��م��ان(، 
لالأطفال بعيادة الأ�سنان من �سركة 
)�سحة(، وكذلك فحو�سات بعيادة 

وور���������ص الأط������ف������ال ال����ع����دي����د من 
والت�سويقية  الرتفيهية  الفقرات 

التناف�سية واجلوائز
م�سابقات  ���س��م��ل��ت  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة 
�������س������وؤال وج�����������واب وغ������ريه������ا من 
اجلمهور  وا���س��ت��م��ت��ع  امل�����س��اب��ق��ات، 

ترفيهية  ك���وج���ه���ة  ي����ا�����ص  ب����واب����ة 
للجمهور  ومفيدة  مهمة  تثقيفية 

على اأكرث من �سعيد.
و����س���ه���دت ال��ف��ع��ال��ي��ة ال���ع���دي���د من 
الطبية  وال��������ور���������ص  ال�����ف�����ق�����رات 
للجمهور،  قدمت  التي  التوعوية 

والن�سائح  ل��ل��رع��اي��ة  متخ�س�سة 
بالإ�سافة  واجل����ل����دي����ة،  ال��ط��ب��ي��ة 
م�ست�سفى  ق��دم��ه��ا  ف��ح��و���س��ات  اإىل 
للفحو�سات  املتنقل  ا����ص(  ب��ي  )يف 

الت�سخي�سية العامة.
كما �سهد م�سرح ومناطق الفعالية 

مبنطقة الألعاب املتنوعة ومعر�ص 
الكال�سيكية  والدراجات  ال�سيارات 
و�سينما الأطفال ومنطقة املطاعم. 
مدينة  ب��ل��دي��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اأب��وظ��ب��ي، مم��ث��ل��ة يف م��رك��ز بلدية 
فعاليات  ت��ن��ظ��م  ���س��وف  ال�����س��ه��ام��ة، 

غرفة عجمان تختتم حمطة التعلم الأوىل »البتكار يف العمل احلكومي« 
•• عجمان- الفجر 

اختتمت غرفة جتارة و�سناعة عجمان حمطة التعلم الأوىل 
مركز  من  واملقدمة  احلكومي"  العمل  يف  "البتكار  بعنوان 
حممد بن را�سد لالبتكار احلكومي عر من�سة اإدراك والتي 
موظف   24 مب�����س��ارك��ة  والب��ت��ك��ار  ال��ت��ط��وي��ر  اإدارة  نظمتها 
عجمان  حلكومة  التابع  احل��ي  عجمان  خمتر  يف  وم��وظ��ف 

الرقمية.
واأكد نا�سر الظفري املدير التنفيذي لقطاع الت�سال ودعم 
يويل  الغرفة  اإدارة  جمل�ص  اأن  عجمان،  غرفة  يف  الع�����س��اء 
على  ينعك�ص  مبا  البتكار  الب���داع  بيئة  لدعم  خا�سة  اأهمية 

املوجهة ملجتمع العمال  داخليا وعلى اخلدمات  الغرفة  اآداء 
الغرفة لإدارة  ا�ستحداث  اإم��ارة عجمان، وذلك من خالل  يف 

التطوير والبتكار.
منهجية  وفق  تعمل  والبتكار  التطوير  اإدارة  ان  اإىل  م�سرياً 
لت�ستهل  اأول��وي��ات��ه��ا،  راأ����ص  على  الغرفة  موظفي  ت�سع  عمل 
مل��وظ��ف��ي غ��رف��ة ع��ج��م��ان مبحطة التعلم  امل��وج��ه��ه  ب��راجم��ه��ا 
الأوىل "البتكار يف العمل احلكومي" والعتماد خالله على 
احلديثة  التكنولوجيا  با�ستخدام  املبتكر  التدريبي  النمط 
لتعزيز مفهوم التفكري البداعي للموظفني بدل من النمط 
التقليدي. ووجه نا�سر الظفري ال�سكر اإىل حكومة عجمان 
الرنامج  ه��ذا  لتنظيم  امل��ق��دم��ة  الت�سهيالت  على  الرقمية 

اإ�سافة  املختر  معتراً  احل��ي،  عجمان  خمتر  يف  التدريبي 
مميزة يف اإمارة عجمان حتفز بيئة البداع وتعك�ص توجيهات 
يف  امل�ساهمة  والدوات  الو�سائل  توفري  يف  الر�سيدة  القيادة 

تطوير خطط البتكار.
التطوير  اإدارة  م��دي��ر  ال�سام�سي  اإمي���ان  ثمنت  جانبها  م��ن 
والب��ت��ك��ار يف غ��رف��ة ع��ج��م��ان، ح��ر���ص م��وظ��ف��ي ال��غ��رف��ة على 
العمل  يف  "البتكار  الأوىل  التعليمية  املحطة  يف  امل�����س��ارك��ة 
احلكومي" واملقدمة عر من�سة اإدراك، وال�ستفادة من الدورة 
التي ت�سمنت تعريف البتكار احلكومي واأدواته وكيفية اإدارة 
اأدوات قيا�ص البتكار احلكومي مبا يعزز  البتكار وا�ستخدام 

بيئة البتكار وتنمية املعارف.

مبادرة للمحافظة على البيئة مب�صاركة مركز حممد بن خالد اآل نهيان الثقايفاملدير التنفيذي لقطاع اإدارة الدعاوى يف حماكم دبي يقدم ور�صة علمية للموظفني بعنوان  القيادة بال�صعادة
•• دبي –الفجر:

قدم حممد العبيديل املدير التنفيذي لقطاع اإدارة الدعاوى يف حماكم دبي ور�سة 
" القيادة بال�سعادة" بالتعاون مع ق�سمة تنمية وا�ستثمار املوارد  علمية بعنوان 
الب�سرية، وياأتي ذلك حر�ساً من حماكم دبي يف اإعداد كوادر ذات كفاءة، للو�سول 
لقطاع  التنفيذي  املدير  اأو�سح  اإىل روؤيتها" حماكم رائدة متميزة عاملياً" حيث 
اإدارة الدعاوى خالل الور�سة، كيف يرفع القادة وترية العطاء ويحولون اخلوف 
اأن يت�سرف  القائد،  بها  يتمتع  اأن  التي يجب  املهمة  ال�سمات  اأداء، لأن من  اإىل 
القائد على طبيعته، واأن يكون متوا�سعاً، فاأكر ن�سيحة قدمها لنا املغفور باإذن 
اأك��ر ن�سيحة   - ث��راه  اآل نهيان -طيب اهلل  �سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  اهلل تعاىل 
لأبنائي البعد عن التكر، واإمياين باأن الكبري والعظيم ل ت�سغره ول ت�سعفه اأن 
يتوا�سع واأن يحرتم النا�ص اأكرث مما يحرتمونه" كما اأ�سار العبيديل اإىل الثمار 
التي يجنيها القائد املحب الذي يبعث التفاوؤل بني موظفيه، ومن ال�سفات التي 
لي�ص متكراً، يحرتم  لي�ص حقوداً،  الإيجابي، لطيف،  املحب  القائد  بها  يتميز 

الآخرين، ل يعبد الكر�سي، ل يغ�سب ب�سهولة، يركز على الإيجابيات اأكرث من 
اأع�ساء فريقه ويثق  النبيلة، يحمي  الأفعال والقيم  �ساأن  ال�سلبيات، يعظم من 
بهم دوماً ويتمنى لهم النجاح وي�سر عليهم، مو�سحاً اأن القائد املتفائل ل يعني 
روؤيته اأن الأمور ح�سنة طوال الوقت بل يعني افرتا�ص متتع م�ساعديه بالنوايا 
احل�سنة، لديه وقت لتخاذ خيارات اأخرى تعيد الأمور اإىل م�سارها، وركز على 
اأهمية اأن يكون القائد �ساحب روؤية لديه القدرة على ا�ست�سراف امل�ستقبل منوهاً 
اإح�سائيات  متابعة  م��ن،  بد  فال  النجاح،  لتحقيق  وح��ده  يكفي  ل  التفاوؤل  اأن 
واجعلهم  احلقيقي،  غري  باخلوف  موظفيك  حتفز  اأن  بد  ول  الأداء،  وتقارير 
يخ�سون من اإيذاء وا�ستياء املجتمع "ال�سعور بامل�سوؤولية"، وا�سرد عليهم ق�س�ص 
عن الأزمات ال�سابقة يف الأوقات ال�سعبة وكيف مت حتويلها اإىل فر�ص حت�سني 
وجتاوزها، موؤكداً اأهمية اخلدمة املقدمة لكاًل من، العمالء واملوظفني، مثلما 
قال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
لي�ست وظيفة، وخدمة  الوطن  -رع��اه اهلل -خدمة  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�ص 

الوطن حياة كاملة، ونحن وهبنا حياتنا لهذه الدولة"

•• العني - الفجر

قام فريق من اإدارة مركز ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف بح�سور افتتاح 
منجم النفايات يف مدينة العني مبنطقة " اجليمي- مقابل رو�سة اجليمي" ، 
بح�سور ال�سيخ الدكتور �سامل بن حممد بن ركا�ص العامري و املدير العام ملركز 
اأبوظبي لإدارة النفايات  و�سعادة: الدكتور �سامل الكعبي ومدير بلدية مدينة 
وممثلي  املوظفني  و   ، واخلا�سة  احلكومية  اجل��ه��ات  م���دراء  م��ن  وع��دد  العني 
ال�سركات  هذا وتاأتي م�ساركة مركز ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف 
بنت حممد  �سما  الدكتورة  ال�سيخة  الإدارة  رئي�ص جمل�ص  توجيهات  بناء على 
بن خالد اآل نهيان والتي و�سعت �سمن روؤية موؤ�س�ساتها ا اأهدافا ا�سرتاتيجية 
املتميز  البيت  جائزة  اإط��الق  خ��الل  من  وا�ستدامتها   البيئة  على  للمحافظة 
بيئيا وتبني حملة �سما حممد للتوعية البيئية وذلك متا�سيا مع ا�سرتاتيجية 
.  واجلدير  بيئة م�ستدامة وبنية حتتية متكاملة  اأبوظبي بخ�سو�ص  حكومة 
فرز  ح��اوي��ات  ب��ت��وزي��ع  "تدوير"  ق��ام��ت  النفايات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  اأن  ب��ال��ذك��ر 

النفايات القابلة لإعادة التدوير باأماكن متعددة وحيوية ،حيث مت حتديد 10 
مناجم مبناطق خمتلفة ، ت�ستهدف جميع اأفراد املجتمع، ب�سكل يجذب اأنظار 
املارة ويتنا�سب مع املنظر اجلمايل ملدينة الواحات .مدينة العني ،  وبها اأماكن 
"البال�ستيك، الزجاج، الورق ،املعادن،  خم�س�سة للتخل�ص من النفايات منها  
الن�سيج ، النفايات الكهربائية" بطريقة منف�سلة ت�ساعد على ال�ستفادة منها 
يف عمليات اإعادة التدوير . وهذه املرحلة من امل�سروع تهدف اإىل تعزيز الوعي 
مما  النفايات  م��ن  ال�سليم  التخل�ص  اأهمية  وتر�سيخ  املجتمع  لأف���راد  البيئي 
ي�سهم يف ال�ستدامة البيئية ،  بالإ�سافة اإىل توعية اجلمهور بخ�سو�ص ف�سل 
وتر�سيخ  التدوير  اإعادة  ،وت�سجيع اجلمهور على  ال�سليمة  بالطريقة  النفايات 
الفكرة جلميع الفئات مب�ساهدتها على اأر�ص الواقع واملناطق امل�ستهدفة هي : 
" زاخر – ال�ساروج – الطوية – الوقن – اليحر – اجليمي – الهري - الفوعة 
ثنائهم للدور الوطني  اأعرب جميع احل�سور عن  والظاهر" وقد  – املعرت�ص 
الذي تقوم به ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان وما تقدمه 

يف جمال خدمة املجتمع ثقافيا وتعليميا وخلقيا وبيئيا 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

واملوا�سالت  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  اأع���ل���ن���ت 
الن�����ت�����ه�����اء م�����ن ت����رك����ي����ب ك����ام����ريات 
م��راق��ب��ة يف ج��م��ي��ع م��رك��ب��ات الأج����رة 
العامة  امل��وا���س��الت  ملوؤ�س�سة  ال��ت��اب��ع��ة 
اإط��ار حر�سها على  وذل��ك يف  بالهيئة 
خالل  من  اخلدمة  وحت�سني  تطوير 
ال�����س��ائ��ق��ني ومدى  ���س��ل��وك��ي��ات  ر����س���د 
ال�سياقة وال�سلوك  التزامهم مبعايري 
الغاية  وجت�سيد  والأخ���الق���ي  امل��ه��ن��ي 
“اإ�سعاد  ال���ث���ال���ث���ة  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
مبادرة  بتوجهات  والل��ت��زام  النا�ص” 

الذكية«. “املدينة 
اإدارة  م���دي���ر  ال��ع��و���س��ي  خ���ال���د  وق�����ال 
موؤ�س�سة  يف  امل�����وا������س�����الت  اأن����ظ����م����ة 
امل��وا���س��الت ال��ع��ام��ة ب��ال��ه��ي��ئ��ة اإن����ه مت 
النتهاء من تركيب كامريات مراقبة 
على اإجمايل اأ�سطول مركبات الأجرة 
والبالغ عدده 10 اآلف و684 مركبة 

ال�سائقني  التزام  بهدف �سمان  وذلك 
الأداء  يف  املتبعة  والأ���س��ول  بالقواعد 
املهني والأخالقي بل ويحّفزهم على 
مع  للتعامل  الأمثل  ال�سلوك  مراعاة 

م�ستخدمي مركبات الأجرة.
ال���ك���ام���ريات ميكن  ه���ذه  اأن  واو����س���ح 
اأي  اإل���ي���ه���ا يف ح�����ال وج������ود  ال����رج����وع 
التنقل  رح�������الت  خ������الل  جت����������اوزات 

�سكاوى  اأي  وج������ود  م����ن  ي���ح���د  مم����ا 
امل�ستفيدين  ِق��ب��ل  م���ن  وم���الح���ظ���ات 
الكامريات  نظام  اأن  كما  من اخلدمة 
ال�ست�سعار  اأج��ه��زة  خ��الل  م��ن  يعمل 

اإىل  الراكب  �سعود  عند  ف��وري  ب�سكل 
مركبة الأجرة ..موؤكداً اأن الهدف من 
ال�سرتاتيجية  الغاية  النظام جت�سيد 
وترجمة  النا�ص”  “اإ�سعاد  ال��ث��ال��ث��ة 
الذكية”  “املدينة  م��ب��ادرة  متطلبات 
الر�سيدة  ح��ك��وم��ت��ن��ا  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
املرجوة  الأه������داف  ي��ح��ق��ق  واق����ع  اإىل 

واملخطط لها.
ب���داأ العمل  ال��ن��ظ��ام  اأن ه���ذا  واأ����س���اف 
اأغ�سط�ص  �سهر  منذ  م��راح��ل  على  ب��ه 
الن��ت��ه��اء منه  ح��ت��ى مت   2017 ع���ام 
التابعة  الأج�������رة  م���رك���ب���ات  ل��ي�����س��م��ل 
هيئة  واأن  العامة  املوا�سالت  ملوؤ�س�سة 
على  دائما  تعمل  واملوا�سالت  الطرق 
ملتعامليها  والأم������ان  ال���راح���ة  ت��وف��ري 
الأج���رة  م��رك��ب��ات  ي�ستخدمون  مم��ن 
تقنية  و����س���ائ���ل  خ�����الل  م����ن  دب�����ي  يف 
واأ�ساليب متطورة ت�سمن ر�ساهم عن 
ق�سوى  اأهمية  يحتل  ال��ذي  خدماتها 

يف اأجندتها.

املعا�صات: تطوير مركز �صعادة املتعاملني بال�صارقة وفق املتطلبات احلكومية
•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الجتماعية اأن توجيهات �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
املراكز اخلم�ص  التي حلت يف  املراكز  بتطوير  رع��اه اهلل  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
الأخ��رية كان لها الأثر الأكر يف اإج��راء الهيئة لتغريات جذرية على مركز 
وفق  للمتعاملني  اخلدمات  تقدمي  ليتمكن من  بال�سارقة  املتعاملني  �سعادة 

املتطلبات احلكومية.
اأن  بالهيئة  املتعاملني  �سعادة  وح��دة  مدير  احل��م��ادي  �سقر  حممد  واأو���س��ح 
الهيئة عملت على اإجراء تغيريات �ساهمت يف الرتقاء بعمل املركز وحت�سني 
جودة العمليات املقدمة فيه لكافة املتعاملني، فعلى م�ستوى الكادر الوظيفي 

اليومية ب�سكل  العمليات  مت تعيني مدير جديد للمركز لي�سرف على كافة 
تقدمي  يف  املطلوبة  املعايري  لأف�سل  مطابقتها  م��ن  يتاأكد  بحيث  مبا�سر 
اخلدمات احلكومية، كما مت زيادة عدد املوظفني باملركز اإىل ال�سعف حيث 
ا�ستحداث وظفية  اإث��ن��ني، ومت  ب��دًل م��ن  اأرب��ع��ة موظفني  اإىل  ال��ع��دد  ارت��ف��ع 
دون  املتعاملني  اإىل  املبا�سر  الدعم  تقدمي  املوظف  يتوىل  بحيث  ا�ستقبال 
اأثر زيادة الكادر مت  اأنه على  اإىل انتظار يف قائمة املتعاملني. وقال  احلاجة 
اخت�سار وقت النتظار اإىل دقيقتني ون�سف، بعد اأن كان وقت النتظار ال�سابق 
6 دقائق، وهو اإجراء بال �سك يغري يف �سكل ومفهوم تقدمي اخلدمة يف املركز 
الهيئة تتطلع  اأن  اإىل  الهيئة ب�سكل عام، م�سرياً  وعلى م�ستوى بقية مراكز 
زي��ادة ر�سا  املراكز بهدف  كافة  اإىل تعميمها على  التجربة  ه��ذه  من خ��الل 
الإيجابية  الطاقة  تعزيز  على  اأنه حر�ساً  واأ�ساف  املتعاملني عن خدماتها. 

يف نفو�ص املتعاملني من الوهلة الأوىل لدخول املركز مت تهيئة كافة الأجواء 
ح�سول  بهدف  والبهجة  وال�سعادة  والطماأنينية  التفاوؤل  على  تبعث  التي 
اإجراء  اإيجابية وذلك من خالل  اأكرث  بيئة  املتعامل على خدمة متميزة يف 
ديكوراته  جتديد  ج��رى  حيث  للمركز  الداخلي  الت�سميم  على  حت�سينات 
واإع��ادة توزيع كاونرتات تقدمي اخلدمة مبا يتوافق مع متطلبات ومعايري 
منف�سلة  ال�سيدات  اأماكن جللو�ص  تخ�سي�ص  املتميزة، ومت  تقدمي اخلدمة 

عن اأماكن جلو�ص الرجال، ومت تخ�سي�ص م�سلى لل�سيدات واآخر للرجال.
ال�ستدلل  ي�سهل  بحيث  للهيئة  املوؤ�س�سية  الهوية  متييز  مت  اأن��ه  اإىل  واأ�سار 
على مكان املركز عند املرور به من اأقرب طريق حيث مت ا�ستبدال الالفتات 
و�سعارها،  الهيئة  ا�سم  مع  و�سوحا  اأكرث  بالفتات جديدة  املركز  مبنى  على 
كما مت و�سع لفتات على الطرق اخلارجية املوؤدية للمركز، ومت و�سع �سارية 

اأعالم اأمام املركز لإبرازه كمركز حكومي، اإ�سافة اإىل ذلك مت ا�ستطالع اأراء 
الهيئة من معرفة عما  تتمكن  املركز احلايل بحيث  املتعاملني حول موقع 
اإذا كان املوقع احلايل يلبي احتياجات املتقاعدين اأو اإذا كان ينبغي النتقال 

باملركز اإىل مكان اآخر.
اأُج��ري على بيئة عمل املركز  للتطوير الذي  اأنه ووفقاً  اإىل  ولفت احلمادي 
نعمل  �سوف   “ وق��ال   ..  ،97% اإىل  املتعاملني  �سعادة  ر�سا  موؤ�سر  ارت��ف��ع 
جاهدين على احلفاظ على هذا امل�ستوى والرتقاء به ب�سكل م�ستمر خلدمة 
متعاملينا وب�سكل ينال ر�ساهم ويرتقي اإىل م�ستوى تطلعاتهم، ونحن كهيئة 
منفتحني على كافة الأراء و�سدرنا رحب لتقبل كافة اأوجه النقد البناء التي 
اأو�سح، ومبا يحقق  ب�سكل  وروؤيتنا لالأمور  ت�ساعدنا على تطوير مفاهيمنا 

م�سلحة الوطن واملواطن«.

•• بلغراد -وام:

اختتم وفد املجل�ص الوطني الحتادي برئا�سة معايل الدكتورة اأمل عبد اهلل 
 141 ال�  القبي�سي رئي�سة املجل�ص م�ساركته الفاعلة يف اجتماعات اجلمعية 
والدورة 205 للمجل�ص احلاكم لالحتاد الرملاين الدويل واللجان الدائمة 
والأجهزة التابعة لالحتاد التي عقدت يف العا�سمة ال�سربية بلغراد مب�ساركة 
70 رئي�ص  اأك��رث من  دول��ة وبح�سور   140 1700 برملاين من  اأك��رث من 

برملان و�سريك من الأمم املتحدة واملجتمع املدين من جميع اأنحاء العامل.
حيال  وتوجهاتها  وروؤيتها  الدولة  نظر  وجهة  طرح  الجتماعات  خالل  مت 

اأبرزها: مكافحة الإره��اب والتطرف ودعم ال�سرعية  عدد من الق�سايا من 
يف اليمن والالجئني وحقوق الإن�سان وخطر انت�سار ا�سلحة الدمار ال�سامل 
ال��ع��امل ف�سال ع��ن الأزم�����ات وال��ت��وت��رات الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة الراهنة  يف 
للدول  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����س��وؤون  يف  ال��ت��دخ��ل  وع���دم  ال�سرتاتيجية  وت��اأث��ريات��ه��ا 
الذي  الوطنية  الدولة  مفهوم  تقوي�ص  وع��دم  ال��دول  �سيادة  على  والتاأكيد 
يعد اأهم ركائز النظام العاملي والأمن وال�ستقرار الدوليني مع اأهمية تفعيل 
املواقف  وتن�سيق  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  ق�سايا  يف  والرملانات  الرملانيني  دور 
م��ع ممثلي خمتلف امل��وؤ���س�����س��ات ال��رمل��ان��ي��ة. و اك���دت م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة امل 
والدولية  الإقليمية  الرملانية  الفعاليات  يف  امل�ساركة  اأهمية  علي  القبي�سي 

وذلك ترجمة لال�سرتاتيجية الرملانية التي ت�ستهدف تعزيز التوا�سل مع 
�سعوب وبرملانات العامل، والتعبري عن مواقف الدولة اإزاء خمتلف الأحداث 
والق�سايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز عالقات الأخوة والتعاون 
مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة، وبناء �سراكات برملانية مع املوؤ�س�سات الدولية 
لدولة  احل�سارية  ال�سورة  وتكري�ص  اجليو�سيا�سية،  واملجموعات  امل��وؤث��رة 
الإم��ارات مبا ُيعزز ويدعم مكانتها وريادتها وحمبة واح��رتام دول و�سعوب 

العامل لها.
وحقق وفد ال�سعبة الرملانية جناحا كبريا يف الجتماعات من خالل م�ساركته 
الفاعلة يف جميع اجتماعات واأن�سطة الحتاد الرملاين الدويل ويف خمتلف 

بامل�ساواة  لالرتقاء  امل�ستجدات  اأح��دث  الرملانيون  فيها  ناق�ص  التي  اللجان 
للرملانيني،  الإن�سان  حقوق  عن  وال��دف��اع  ال�سباب،  ومتكني  اجلن�سني،  بني 
وحتقيق التغطية ال�سحية ال�ساملة والتي ت�سب نتائجها يف خدمة الأهداف 
ال�سرتاتيجية الرئي�سية للرملان الدويل ح�سر اجتماعات اجلمعية العامة 
وفد ال�سعبة الرملانية الإماراتية الذي �سم اأع�ساء املجل�ص الوطني الحتادي 
�سعادة كل من: علي جا�سم والدكتور حممد عبداهلل املحرزي والدكتور �سعيد 
املطوع وعفراء را�سد الب�سطي وجمال حممد احلاي وعلياء �سليمان اجلا�سم 
للمجل�ص  العام  الأم��ني  الظاهري  �سبيب  اأحمد  و�سعادة  الذباحي.  وفي�سل 

وامل عبد اهلل الهدابي الأمني العام امل�ساعد لالت�سال الرملاين. 

•• دبي – الفجر:

الأوىل  الدفعة  دب��ي  حم��اك��م  اأطلقت 
الق�سائية  اخل���������رة  دب�����ل�����وم  م�����ن 
مع  وبالتعاون  الق�سائيني  للخراء 
انطلق  وال��ذي  الق�سائي،  دب��ي  معهد 
ال��ت��ا���س��ع من  اأك��ت��وب��ر وح��ت��ى   13 يف 
وي�سارك   ،2019 امل��ق��ب��ل  دي�����س��م��ر 
جمموعة  وال����ت����دري����ب  ب���ال���ت���دري�������ص 
الذين  اخل���راء  الق�ساة  ال�سادة  م��ن 
ب��ك��ف��اءات وخ����رات عالية  ي��ت��م��ت��ع��ون 
تاأهيل  ي�����س��م��ن  امل���ج���ال، مب���ا  يف ه���ذا 
خراء متخ�س�سني يدعمون حتقيق 
الأه��داف املرجوة، ويف مقدمتها دعم 
موؤهلني  بخراء  الق�سائية  الأجهزة 
ق��ان��ون��اً وف��ن��ي��اً ومب���ا ي�سمن دق���ة يف 

الأحكام وحتقيق العدالة املنجزة.
املن�سوري  عيد  طار�ص  �سعادة  واأ���س��ار 
اأهمية  على  دب��ي،  حماكم  ع��ام  مدير 
الق�سائية”  اخل��رة  “دبلوم  برنامج 
كونه خطوة متقدمة على درب تعزيز 
الذي  الب�سري  العن�سر  يف  ال�ستثمار 
يعتر اأولوية مطلقة يف دولة الإمارات، 
ان�سجاماً مع روؤية وتوجيهات القيادة 
الر�سيدة التي تركز على بناء الإن�سان 
التي  احلقيقية  “الرثوة  ب��اع��ت��ب��اره 
تبقى”، بالإ�سافة اإىل رفد املنت�سبني 
واخلرة  احلديثة  باملعرفة  بالدبلوم 
الالزمة لتعزيز مكامن قوة الإمارات 

يف اإنفاذ قوانني.
حماكم  “حتر�ص  �سعادته:  واأ���س��اف 
دب���ي ع��ل��ى الإ���س��ه��ام يف و���س��ع املناهج 
والرامج واخلطط الكفيلة لالرتقاء 
مب�ستوى التدريب والتاأهيل لأع�ساء 

ال�سلطة الق�سائية واأعوانهم والعمل 
ت��وؤم��ن بالقيم  اأج���ي���ال  ع��ل��ى ت��خ��ري��ج 
الرا�سخة  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  وال���ت���ق���ال���ي���د 
النابعة من قيمنا العربية الإ�سالمية 
امل���ج���ال خطت  ه����ذا  ويف  الأ����س���ي���ل���ة، 
امل���ح���اك���م ب���ال���ت���ع���اون م���ع م��ع��ه��د دبي 
وا�ستطاع  رائ���دة  خ��ط��وات  الق�سائي 
توفري املناخ العلمي املنا�سب للتدريب 
وال���ت���اأه���ي���ل م����ن خ�����الل اجل���م���ع بني 
العملية  والتطبيقية  النظرية  امل��واد 
املن�سودة  الأه���داف  حتقيق  يكفل  مبا 
باخلراء  وال�ستعانة  ال��ت��دري��ب  م��ن 
املخت�سني يف هذا املجال من الق�ساة 

وامل�ست�سارين وغريهم«.
جمال  الدكتور  القا�سي  �سعادة  وقال 
معهد  ع��ام  مدير  ال�سميطي،  ح�سني 
خالل  م��ن  “نوؤكد  ال��ق�����س��ائ��ي:  دب���ي 
ا�ستعدادنا  الق�سائية  اخل��رة  دب��ل��وم 
ال���دائ���م ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة ال��ت��ع��اون مع 

يف  والقانونية  الق�سائية  املوؤ�س�سات 
دبي ودولة الإمارات العربية املتحدة، 
لرفدها  دب��ي،  حماكم  مقدمتها  ويف 
على  وم�ساعدتها  امل��وؤه��ل��ة،  ب��ال��ك��وادر 
يف  وذل��ك  الب�سرية،  م��وارده��ا  تطوير 
ومبا  ال�سرتاتيجية  �سراكتنا  اإط���ار 
بكفاءة  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  اأداء  ل��ه��ا  ي�����س��م��ن 

واقتدار«. 
“اإن  واأ������س�����اف م���دي���ر ع�����ام امل���ع���ه���د: 
يف  ت��رك��ز  املتخ�س�سة  ال�����دورات  ه���ذه 
متطلبات  م���واك���ب���ة  ع���ل���ى  جم��م��ل��ه��ا 
العمل  م�����س��ت��وي��ات  اأرق����ى  وف���ق  الأداء 
توجيهات  م��ع  ب��ال��ت��ن��اغ��م  احل��ك��وم��ي، 
قيادتنا الر�سيدة وحماور “خطة دبي 
اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي   ”2021
للمتعاملني، وبطرق ب�سيطة و�سل�سة. 
املنت�سبني  اأن  م���ن  واث����ق����ون  ون���ح���ن 
اجلدد يف الدفعة الأوىل لهذا الدبلوم 
�سيح�سلون على درجة عاملية امل�ستوى 

توؤهلهم القيام بواجباتهم الوظيفية، 
والإ���س��ه��ام يف مت��ي��ز خ��دم��ات حماكم 
دبي التي ت�سعى با�ستمرار اإىل تطوير 
كفاءاتها من خالل هذه الفئة املتميزة 

من الرامج التدريبية«.
مريان  عمر  القا�سي  ���س��ع��ادة  واأ���س��ار 
واملحكمني،  اخل�����راء  جل��ن��ة  رئ��ي�����ص 
ت��ع��ت��ر من  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  اخل�����رة  اأن 
ال���و����س���ائ���ل امل�������س���اع���دة ل��ل��ق�����س��اء، ول 
باأي  عنها  ال�ستغناء  للمحكمة  ميكن 
ح���ال م��ن الأح�����وال، وت��ع��رف اخلرة 
للتحقيق  اإج������راء  ب��اأن��ه��ا  ال��ق�����س��ائ��ي��ة 
يعهد به القا�سي اإىل �سخ�ص خمت�ص 
له  اخل��رة  مهمة  ا�سناد  يتم  »خبري« 
ت�ستطيع  ل  ال��ت��ي  الفنية  امل�سائل  يف 
اإل  فيها،  ب��دل��وه��ا  ت��ديل  اأن  املحكمة 

بال�ستعانة باأهل اخلرة.
مريان  عمر  القا�سي  �سعادة  واأ�ساف 
واملحكمني،  اخل�����راء  جل��ن��ة  رئ��ي�����ص 

تدريبية  �ساعة   84 الدبلوم  يت�سمن 
والدرا�سات  العلمية  امل����واد  وي��غ��ط��ي 
الختبارات،  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ي��دان��ي��ة 
باملعلومات  امل��ت��درب��ني  ت��زوي��د  ب��ه��دف 
الأ���س��ا���س��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ط��ب��ي��ع��ة عمل 
الالزمة  املهارات  واإك�سابهم  اخلبري، 
لتنفيذ الأعمال املنوطة بهم بحرفية 
ق��ان��ون��ي��ة وب��اأف�����س��ل درج�����ات اجل���ودة 

والإتقان، �سمن اأف�سل املمار�سات.
واأ����س���ار ���س��ع��ادة ال��ق��ا���س��ي خ��ال��د عبيد 
– امل�����س��رف ع��ل��ى الدبلوم  امل��ن�����س��وري 
�سيكت�سب  ال����دب����ل����وم،  ن���ه���اي���ة  يف  اأن 
املنت�سب العديد من املهارات واملعارف 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ق�����س��ائ��ي��ة ال��الزم��ة له 
ملمار�سة عمله يف املجال الق�سائي بكل 
حرفية ومهارة، ومن اأهم املو�سوعات 
تتناولها  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  وامل���ح���اور 
اخلطة تعريف امل�ساركني مبيثاق عمل 
اخلراء مبوجب القرار الوزاري رقم 
واآلية تعيني   ،2015 )116( ل�سنة 
وفق  والنيابات  املحاكم  اأمام  اخلراء 
ل�سنة   )76( رق���م  ال������وزاري  ال���ق���رار 
بع�ص  ����س���ي���در����س���ون  ك���م���ا   ،2007
املدنية،  الإج�����راءات  ق��ان��ون  ن�سو�ص 
الإث���ب���ات يف  ق��ان��ون  وب��ع�����ص ن�سو�ص 
ومدى  والتجارية،  املدنية  املعامالت 
الق�سائية  اخل�����رة  ت��ق��ري��ر  ح��ج��ي��ة 
اخلبري  وم�������س���وؤول���ي���ة  الإث�����ب�����ات،  يف 
واجلزائية،  امل��دن��ي��ة  وم�����س��وؤول��ي��ات��ه 
اإ�سافة اإىل املبادئ العامة يف التزوير. 
القانونية  وامل���ب���ادئ  ال��ن�����س��و���ص  م���ع 
بعملهم،  ال�����س��ل��ة  ذات  وال��ق�����س��ائ��ي��ة 
الفعال  ال��ت��وا���س��ل  م���ه���ارات  ب��ج��ان��ب 

وكتابة تقارير اخلرة.

وفد املجل�ض الوطني الحتادي يختتم م�صاركته يف اجتماعات الحتاد الربملاين الدويل 

حماكم دبي تطلق الدفعة الأوىل من دبلوم اخلربة الق�صائية بالتعاون مع معهد دبي الق�صائي

•• دبي -وام: 

اأطلعت الهيئة الحتادية للموارد الب�سرية احلكومية، وفداً 
حكومياً ر�سمياً من جمهورية اأوزبك�ستان، ممثاًل عن عدة 
التجارب  اأف�سل  الهيئة، موؤخراً، على  زار  جهات حكومية، 
واملمار�سات العاملية التي تتبناها دولة الإمارات وتطبقها يف 
جمال تطوير العمل احلكومي، وتنمية ومتكني راأ�ص مالها 
الدكتور  �سعادة  الزائر  الوفد  ا�ستقبال  يف  وك��ان  الب�سري. 
و�سعادة  الهيئة،  العور مدير عام  املنان  الرحمن عبد  عبد 
�سيا�سات  التنفيذي لقطاع  املدير  ال�سويدي  عائ�سة خليفة 
املدير  ال�����س��وي��دي  عبيد  ليلى  و���س��ع��ادة  ال��ب�����س��ري��ة،  امل����وارد 
الب�سرية،  امل����وارد  وتخطيط  ال��رام��ج  لقطاع  التنفيذي 
لقطاع اخلدمات  التنفيذي  املدير  فكري  اإبراهيم  و�سعادة 
امل�ساندة، وعدد من مدراء القطاعات والإدارات يف الهيئة، 

وممثلني عن مكتب رئا�سة جمل�ص الوزراء.
الإمارات  دول��ة  جتربة  اأن  ال�سويدي  ليلى  �سعادة  اأك��دت  و 
العربية املتحدة يف جمال اإدارة وتنمية وتطوير راأ�ص مالها 
الب�سري باتت مثار اهتمام العديد من دول العامل، وحمل 
واملوؤ�س�سات وبيوت  العديد من احلكومات  اإعجاب وتقدير 
تق�سد  ال��ت��ي  الب�سرية،  امل����وارد  جم��ال  يف  العاملية  اخل���رة 
هذه  على  كثب  عن  لالطالع  با�ستمرار؛  وت��زوره��ا  الهيئة 

التجربة الرثية واملميزة بكل املقايي�ص.
اأوزبك�ستان، الذي تعرف  ورحبت �سعادتها بوفد جمهورية 
الب�سرية  ل��ل��م��وارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  م��ب��ادرات  اأب���رز  على 

م�ستوى  على  ال�سرتاتيجية  وم�سروعاتها  احل��ك��وم��ي��ة، 
تعزيز  اإىل  خاللها  من  ترمي  والتي  الحتادية،  احلكومة 
ومتكني  الحتادية،  واجلهات  للوزارات  احلكومية  الكفاءة 
عمل  بيئة  وخ��ل��ق  ق��درات��ه��ا،  وت��ط��وي��ر  الب�سرية،  ك��وادره��ا 
املواهب  لأ�سحاب  وجاذبة  للموظفني،  وحمفزة  اإيجابية 
وال��ك��ف��اءات وامل��ه��ارات. وت��ع��رف ال��وف��د خ��الل ال��زي��ارة على 
م�ستوى  على  املطبقة  الب�سرية،  امل���وارد  ممار�سات  اأف�سل 
وت�سريعات،  و�سيا�سات  اأنظمة  م��ن  الحت��ادي��ة،  احلكومة 
ا�سرتاتيجية  على  اطلع  كما  الإن��ت��اج��ي��ة،  تعزز  وم��ب��ادرات 
 2017 ل��الأع��وام  امل��وارد الب�سرية يف احلكومة الحت��ادي��ة 
اأنظمة  اأب��رز  ل�سرح حول  الزائر  الوفد  وا�ستمع   .-2021
نظام  مظلة  حتت  املن�سوية  الإلكرتونية  الب�سرية  امل��وارد 
الحتادية  احل��ك��وم��ة  يف  الب�سرية  امل����وارد  معلومات  اإدارة 
ونظام  الإلكرتوين،  التوظيف  نظام  ومنها:  “بياناتي”، 
ت��ق��ي��ي��م وتو�سيف  ون���ظ���ام  الأ����س���ا����س���ي،  ال��ب�����س��ري��ة  امل������وارد 
ال�سرتاتيجي  التخطيط  ونظام  الإل��ك��رتوين،  الوظائف 
للقوى العاملة يف احلكومة الحتادية، ونظامي احل�سور 
والن�سراف والتقارير الإح�سائية الذكية، وبنك الرامج 

التدريبية، وبنك الأهداف الذكية.
واط��ل��ع ال��وف��د الأوزب���ك���ي ع��ل��ى مم��ك��ن��ات امل�����وارد الب�سرية 
والتدريب  الأداء  اإدارة  ونظامي  الحت��ادي��ة،  احلكومة  يف 
واأبرز  والتطوير اخلا�سني مبوظفي احلكومة الحتادية، 
م�ستوى  ع��ل��ى  الهيئة  اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب  م���ب���ادرات 

احلكومة الحتادية، وبوابة التدريب الإلكرتوين.

طرق دبي تنتهي من تركيب كامريات مراقبة بجميع مركبات الأجرة لر�صد �صلوكيات ال�صائقني

وفد اأوزبكي يطلع على جتربة احلكومة 
الحتادية يف تنمية راأ�ض املال الب�صري 

الدعوة حل�ضور اإجتماع اجلمعية العمومية العادية 
ال�ضابع ع�ضر لعام 2018م 

التاريخ : يوم الثالثاء 05 نوفمر 2019 م ال�ساعة الرابعة و الربع م�ساًء )بعد �سالة الع�سر(
مكان الإجتماع: مكتب امل�ستثمر ال�سناعي �ص.م.خ. ، مكتب رقم 404، الطابق الرابع ، بناية املهريي �سنرت برج 

املكاتب، �سارع زايد الول منطقة اخلالدية، اإمارة اأبوظبي – اإ.ع.م.   
يت�سرف رئي�ص جمل�ص اإدارة امل�ستثمر ال�سناعي و اأع�ساء جمل�ص الإدارة بدعوتكم  حل�سور الإجتماع ال�سابع 

ع�سر للجمعية العمومية العادية لعام 2018 م امل�سار اإليه اأعاله.
جدول الأعمال :-

1- كلمة رئي�ص جمل�ص الدارة 
2- عر�ص تقرير عن ن�ساط ال�سركة

3- �سماع تقرير مدقق احل�سابات عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمر 2018
4- النظر يف توزيع ا�سهم منحة للم�ساهمني

5- ابراء ذمة الدارة وجمل�ص الدارة
6- املوافقة على تعيني مدقق ح�سابات لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمر 2019

يرجى ح�سوركم اأو من هو موكل باحل�سور عن �سيادتكم بالتاريخ اأعاله ح�سب ال�سند التوكيل املرفق ويف جميع 
% من اأ�سهم راأ�ص مال ال�سركة  الأحوال ل يجوز اأن يزيد عدد الأ�سهم التي يحملها النائب بهذه ال�سفة عن 5 

�ساكرين لكم ح�سن تعاونكم معنا بهذا اخل�سو�ص اأعاله.
لالإعتذار يرجى اإر�سال كتاب اأو الإت�سال على الأرقام التالية:-

- مكتب امل�ستثمر ال�سناعي �ص.م.خ.   ت: 6336677 / 02  متحرك: 6366673 / 056
و تف�سلوا بقبول فائق الحرتام و التقدير،،،

حممد �ضامل الظاهري
رئي�ض جمل�ض الإدارة
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العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
للمقاولت  املنزيل  ال�س�����ادة/احللو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:1339715 
تعديل ا�سم جتاري من/احللو املنزيل للمقاولت العامة

SWEET HOUSE GEN CONT

اىل/احللو املنزيل لل�سيانة العامة
SWEET HOUS GENERAL MAINTENACE

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ركن التالل للمقاولت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1156492 
تعديل ا�سم جتاري من/ركن التالل للمقاولت العامة

HILLS CORNER GENERAL CONTRACTING
اىل/ركن التالل لل�سيانة العامة

HILLS CORNER GENERAL MAINTENANCE
ابراهيم  �سامل  ال�سيد   260255  8 �سرق  ابوظبي  جزيرة  اأبوظبي  عنوان/من  تعديل 
موزه  ال�سيد   339948  339948  3 �سرق  اأبوظبي  جزيرة  اأبوظبي  اىل  ال�سامان  حممد 

عبداهلل �سالح واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
هارفي�ست  ال�س�����ادة/جولدن  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة مواد البناء ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2798986 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ح�سن غريب ح�سن غريب احلو�سني %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف نا�سر علي حمد �سعيد ال�سام�سي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
لال�ست�سارات  ال�س�����ادة/ريفريا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الهند�سية ذ.م.م رخ�سة رقم:2342577 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جمال غامن راوح �سايع النعيمي %27
تعديل ن�سب ال�سركاء

عبداهلل حممد علي �سقر احلو�سني من 51% اىل %24
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مي اند اونلي مان �سبا

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1767982 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة هومبلي زاهد خان زاهد ح�سني %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ح�سن را�سد ار�سد حممود بت
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
املحدودة  للتكنولوجيا  املواقع  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1030554 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سايت تكنولوجي هولدينجز ليمتد

SITE TECHNOLOGY HOLDING

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة لينك�ص فورمي�سن �سبي�سل�ست للو�ساطة التجارية 

LINKS FORMATION SPECLIALISTS COMMERCIAL BROKERS LLC ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سايت تكنولوجي هولدينجز ليمتد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف را�سد �سعيد حممد مرو�سد املهريي

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/توتال كري كليننغ �سريفي�سي�ص 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�سة رقم:2276583 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة معتز �سامل علي العطا�ص الها�سمي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة روبري مي�سال احلواط %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل حممد هالل را�سد املزروعي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فهد نا�سر فهد حممد البناي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سفا خلدمات �سبكات الت�سال 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:2649591 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة امنه اعظم حممد اعظم %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ابراهيم علي غلوم مو�سى العبيديل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالرحمن حممد عزام

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف في�سل يو�سف حممد علي املرزوقي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
خلدمات  جلوبال  ال�س�����ادة/المارات  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

النفط والغاز ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1399516 

تعديل ن�سبة ال�سركاء/تعديل ارثر جامي�ص مندون�سا 25% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بدمانابهان بافيرتان مادافان بافيرتان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رجنو راج راجو توما�ص

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فطائر ليوا
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1050950 

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة عبداهلل �سامل عبداهلل باحلام�ص اجلابري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نور عادل حمال �سابوين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ست�سفى ميلينيوم ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2429119 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ال�سيخة اليازيه بنت �سلطان بن خليفه بن زايد اآل نهيان %10

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اي ام ا�ص القاب�سة املحدودة %90

EMS HOLDINGS LTD

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فازهور �سرينيفا�سان جوبالن

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد عمري يو�سف احمد املهريي

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية م�ست�سفى ميلينييوم ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2649819 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ال�سيخة اليازيه بنت �سلطان بن خليفه بن زايد اآل نهيان %10

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اي ام ا�ص القاب�سة املحدودة %90

EMS HOLDINGS LTD

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فازهور �سرينيفا�سان جوبالن

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد عمري يو�سف احمد املهريي

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

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

 CN 1021681:جواد العامل للتجارة رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اجلنوب 

لتجارة ال�سكراب واملعادن
رخ�سة رقم:CN 1705349  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املحا�سر 

لنقل الركاب باحلافالت
رخ�سة رقم:CN 1776196  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املوؤ�س�سة الدولية للخدمات البحرية - وكالة اي ام 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ا�ص للمالحة  رخ�سة رقم:1827135 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سعيد �سامل �سيف حميد ال�سام�سي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سعيد �سامل �سيف حميد ال�سام�سي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كيث فابيان اليا�ص دي�سوزا %24 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممود حممد نائل العبداهلل %25
تعديل راأ�ص املال/من null اىل 500000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/املوؤ�س�سة الدولية للخدمات البحرية - وكالة اي ام ا�ص للمالحة
INTERNATIONAL MARITIME SERVICES - I.M.S AGENCY

اىل/ال�سركة الدولية للخدمات البحرية وكالة اي ام ا�ص للمالحة ذ.م.م
INTERNATIONAL MARITIME SERVICES I M S SHIPPING AGENCY LLC

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

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم وم�ساوي الرياين الكال�سيكي

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1191804 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نور ال�سالم ال�سهب ميا %5

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/نا�سر علي غلوم مو�سى العبيديل من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ نا�سر علي غلوم مو�سى العبيديل من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد م�سعود ا�سالم اكر ال�سالم %44

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/مطعم وم�ساوي الرياين الكال�سيكي

CLASSIC BIRYANI RESTAURANT GRILLS
اىل/مطعم وم�ساوي الرياين الكال�سيكي ذ.م.م

CLASSIC BIRYANI RESTAURANT & GRILLA LLC
تعديل راأ�ص املال اىل 150000

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

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/نيمف  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بوتيك للخياطة الن�سائية
رخ�سة رقم:CN 2274773  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/الفوج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات العامة
رخ�سة رقم:CN 1157769  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سطورة لال�ست�سارات الهند�سية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1129562 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مو�سى جالء الدين ورده %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ م�سلم حممد حميد �سامل اجلنيبي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ م�سلم حممد حميد �سامل اجلنيبي من 100% اىل %51

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ال�سطورة لال�ست�سارات الهند�سية
LEGEND ENGINEERING CONSULTING CONSULTING

اىل/�سركة ال�سطورة لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م ذ.م.م
LEGEND ENGINEERING CONSULTING LLC LLC

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

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�ضارقة - وام: 

مل�سرية  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة  اأع����ل����ن����ت 
التي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة  “لنحيا” 
اأ����س���دق���اء مر�سى  ج��م��ع��ي��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
حول  ال��وع��ي  برفع  املعنية  ال�سرطان 
املادي  الدعم  وتوفري  �سرطان  مر�ص 
وامل��ع��ن��وي ل��ل��م�����س��اب��ني ب����ه.. ع���ن فتح 
الثانية  ن�سختها  يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ب���اب 
�ساعة   24 م���دار  على  تتوا�سل  ال��ت��ي 
وتنطلق يومي 22 و23 من نوفمر 
والفرق  الأف����راد  دع���وة  ب��ه��دف  املقبل 
للم�ساركة  ال��دول��ة  اأن��ح��اء  جميع  م��ن 
الترعات  وجمع  امل�سرية  فعاليات  يف 

لدعم مر�سى ال�سرطان واأ�سرهم.
وتنطلق امل�سرية التي تنظمها اجلمعية 
الأمريكية  اجل��م��ع��ي��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  لل�سرطان 
العديد  برناجمها  ويت�سمن  ال�سارقة 
التوعوية  والفعاليات  الن�ساطات  من 
ولعائالتهم  للم�ساركني  والرتفيهية 
خلا�سة  التخييم  فعاليات  جانب  اإىل 

بامل�ساركني.
جزءا  يكونوا  اأن  يف  للراغبني  وميكن 
النبيلة..  الإن�سانية  املبادرة  هذه  من 
عر  الت�سجيل  خ���الل  م��ن  امل�����س��ارك��ة 
ل  فريق  بتكوين  الأوىل  ط��رق  ثالثة 
اأف����راده ع��ن اث��ن��ني ويتوىل  يقل ع��دد 
الفريق  م���ع���ل���وم���ات  اإدخ��������ال  ق����ائ����ده 
اإىل  اأو الن�����س��م��ام  اأع�����س��ائ��ه  واأ���س��م��اء 
اإح����دى ال��ف��رق امل�����س��ارك��ة ح��ي��ث يقوم 

امل��ت��ط��وع ب���اإدخ���ال ا���س��م ال��ف��ري��ق الذي 
يرغب بالن�سمام اإليه واإ�سافة ا�سمه 
امل�����س��ارك��ة يف  اأو  اأع�����س��ائ��ه  ق��ائ��م��ة  اإىل 

الفعالية ب�سورة فردية.
وت������وف������ر اجل���م���ع���ي���ة ل����ل����راغ����ب����ني يف 
امل�سرية  اإىل  والن�������س���م���ام  امل�����س��ارك��ة 
اإم����ك����ان����ي����ة ال���ت�������س���ج���ي���ل ع�����ر امل���وق���ع 
http://focp. الإل������ك������رتوين 
ae /re layfor l i feuae /

يف  اأو   /participate-form
نف�ص يوم الفعالية.

وق���ال ب���در اجل��ع��ي��دي م��دي��ر برنامج 
النجاح  ب��ع��د  ان���ه  “لنحيا”  م�����س��رية 
الأوىل  الن�سخة  حققته  ال��ذي  الكبري 

ال�سرطان  مر�سى  لدعم  امل�سرية  من 
والتي �سارك فيها 2500 �سخ�ص من 
الأفراد واملوؤ�س�سات ندعو جميع اأفراد 
لنعمل  اإلينا  الن�سمام  اإىل  املجتمع 
ال�سرطان  م��ك��اف��ح��ة  ن��ح��و  ب��ي��د  ي����دا 

وجمع الترعات لدعم املر�سى.
وي��ت�����س��م��ن ب��رن��ام��ج امل�����س��رية جولت 
مدى  على  مرت   400 مل�سافة  للفرق 
تواجد  ي��ت��ط��ل��ب  ح��ي��ث  ���س��اع��ة   24
ع�سو واحد من كل فريق على امل�سار 
اإ����س���ارة رمزية  الأوق�����ات يف  يف ج��م��ي��ع 
واأن  ينام  ل  ال�سرطان  مر�ص  اأن  اإىل 
ك���ل ���س��خ�����ص م��ع��ر���ص ل���الإ����س���اب���ة به 
ا�سافة  عالجه  واآلم  معاناته  وعي�ص 

باأ�سر  تلحق  التي  وامل��ع��ان��اة  الأمل  اىل 
املر�سى وذويهم.

�سهدت  التي  “لنحيا”  م�سرية  وتعد 
انطالقتها الأوىل يف ال�سرق الأو�سط 
ال�سارقة  اأر����ص  م��ن  اأفريقيا  و�سمال 
عام 2017 من اأبرز املبادرات املعنية 
املجتمع  اأف������راد  ل����دى  ال���وع���ي  ب���رف���ع 
ال�سعيد  على  ال�سرطان  مر�ص  ح��ول 
تر�سيخ  جانب  اإىل  والعاملي  الإقليمي 
بني  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  م��ف��اه��ي��م 
الإماراتي  املجتمع  مكونات  خمتلف 
وقيمة  اأه��م��ي��ة  تعزيز  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ج���م���ع ال����ت����رع����ات ل���ت���وف���ري ال���ع���الج 

للمر�سى.

•• اأبوظبي-وام:

نظم مركز زايد للدرا�سات والبحوث 
بعنوان  ام�ص، حما�سرة  اأبوظبي  يف 
الإم�������ارات ورو���س��ي��ا ���س��راك��ة واع���دة 
اأبعاد  وت��ن��اول��ت  ال���س��ت��ق��رار  ل�سالح 
ال���������س����راك����ة ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة بني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة 
وج��م��ه��وري��ة رو���س��ي��ا الحت����ادي����ة يف 
ت��ت��ع��ّزز يوماً  وال��ت��ي  امل��ج��الت،  �ستى 
�سيا�سية  اإرادة  اإط�����ار  يف  ي����وم،  ب��ع��د 
وم�سالح  متقاربة  وروؤى  متبادلة، 
التي   ���� املحا�سرة  ح�سر  م�سرتكة. 
قدمها الكاتب والدبلوما�سي ال�سابق 
يف  اخلبري  احل�سن  يو�سف  الدكتور 
�سريجي  �سعادة   ��� الدولية  ال�سوؤون 
كوزنيت�سوف �سفري جمهورية رو�سيا 
الحتادية لدى الدولة، و�سعادة علي 
التنفيذي  املدير  الرميثي،  عبداهلل 
تراث  ن��ادي  يف  والإع���الم  للدرا�سات 
الإعالميني  م��ن  وع���دد  الإم������ارات، 

وموظفي نادي تراث الإمارات.
ويف بداية املحا�سرة، رحبت الأ�ستاذة 
ف��اط��م��ة م�����س��ع��ود امل��ن�����س��وري مدير 
والبحوث  ل��ل��درا���س��ات  زاي����د  م��رك��ز 
كوزنيت�سوف  ����س���ريج���ي  ب�������س���ع���ادة 
الدكتور  و�سعادة  الرو�سي،  ال�سفري 

يو�سف احل�سن، واحل�سور.

زيارة  “اإن  احل�سن:  الدكتور  وق��ال 
بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ص 
ت��وج��ت جهوداً  الأخ�����رية لب��وظ��ب��ي 
ك����ب����رية ب����ذل����ت خ������الل ال�������س���ن���وات 
�سراكة  لرتجمة  امل��ا���س��ي��ة،  القليلة 
على  ح���ق���ي���ق���ي���ة  ا�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 
تر�سيخ  اإىل  وو����س���ل���ت  الأر������������ص، 

اإىل  اأدت  معينة،  وممار�سات  تقاليد 
ن�ساطهما  ���س��اع��ة  اجل��ان��ب��ني  �سبط 
اجتاهات  ويف  واح�����د،  ت��وق��ي��ت  ع��ل��ى 
وق�����س��اي��ا خم��ت��ل��ف��ة خل���دم���ة �سالح 
ومواجهة  وا���س��ت��ق��راره��ا،  امل��ن��ط��ق��ة 
والتعاون  املتطرف  والفكر  الإره��اب 
ال�سيا�سية  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 

الإقليمي  والأم����������ن  وال���ث���ق���اف���ي���ة 
والثقافة  والق���ت�������س���اد  وال��ت��ن��م��ي��ة 
النفط والغاز،  اإىل  املتقدمة و�سوًل 
النووية  وال��ط��اق��ة  ال��ف�����س��اء  وع��ل��وم 
ثقافة  ون�سر  والت�سنيع،  ال�سلمية 
الوطنية  ال��دول��ة  وتعزيز  الت�سامح 

وموؤ�س�ساتها«.

وا����س���ت���ع���ر����ص احل�������س���ن ال���ع���الق���ات 
يف  خا�سة  البلدين  ب��ني  التاريخية 
ال��ب��اردة، حيث جنح  مرحلة احل��رب 
�سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور 
يف  ثراه”  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
عن  ب��ع��ي��داً  خ��ارج��ي��ة  �سيا�سته  ر���س��م 
الأيديولوجي  الثنائي  ال�ستقطاب 

القطبني  م���ع  وت��ع��ام��ل  ال�����س��ي��ا���س��ي، 
احلاكمني غري منحاز لأحدهما.

ال�سوء  امل���ح���ا����س���رة  ���س��ل��ط��ت  ك���م���ا 
ال�سراكة  ج���وان���ب  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى 
التي  والت��ف��اق��ي��ات  ال�سرتاتيجية، 
اإىل  بالإ�سافة  موؤخراً،  اعتمدها  مت 
الثقافية،  ال��ع��الق��ات  تعزيز  اأه��م��ي��ة 

م��ن خ���الل ت��وث��ي��ق ع��الق��ات تعاون 
اجل��ام��ع��ات ومراكز  ب��ني  وال��ت��ب��ادل 
الفكر والثقافة ومدار�ص ال�ست�سراق 
الرتجمة  عملية  وتكثيف  الرو�سية، 
لآداب وثقافة البلدين، متطرقا اىل 
التعّددية،  الرو�سي  املجتمع  طبيعة 
الإ�سالم  دخ���ول  ت��اري��خ  اإىل  م�����س��رياً 
القدمية، وحالة  رو�سيا  اإىل مناطق 
رو�سي،  م�����س��ل��م  م��ل��ي��ون  ال���ث���الث���ني 
مفاهيم  ل�ستعادة  املا�سة  وحاجتهم 
�سحيح الإ�سالم من اعتدال ورحمة 

واحرتام لالختالف والتنّوع.
والن�ساط  احل��ي��اة  ع���ودة  اإىل  واأ���س��ار 
اإىل الكني�سة الأرثوذك�سية الرو�سية، 
كما تطرق اإىل املبادرة الرو�سية التي 
�سبتمر  يف  بوتني  الرئي�ص  طرحها 
امل����ا�����س����ي، وال����ت����ي ت��ت��ع��ل��ق ب����الأم����ن 
اإياها  وا�سفاً  اخلليج،  يف  وال��ت��ع��اون 
باأنها مبادرة مهمة �سادرة من دولة 
عظمى وو�سيط حمايد غري مرتدد 

نافع لل�سلم وال�ستقرار. 

•• دبي-وام:

احتفلت جمارك دبي بال�سهر العاملي 
ل��ل��ت��وع��ي��ة ب�����س��رط��ان ال���ث���دي ال���ذي 

ي�سادف �سهر اأكتوبر من كل عام.
وياأتي الحتفال الذي ح�سوره اأحمد 
ع��ام جمارك  م��دي��ر  حم��ب��وب م�سبح 
التنفيذيني  املديرين  دبي وعدد من 
ومديري الإدارات وموظفات الدائرة 
ونظمته اللجنة الن�سائية يف جمارك 
دبي بال�سهر العاملي للتوعية ب�سرطان 
ال�سنوية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  �سمن  ال��ث��دي 

زيادة  ب��ه��دف  ال��دائ��رة  تنظمها  ال��ت��ي 
الوعي العام باأهمية اإجراء فحو�سات 

الك�سف املبكر عن �سرطان الثدي.
وث����م����ن م����دي����ر ع������ام ج�����م�����ارك دب���ي 
تنظيم  على  الن�سائية  اللجنة  جهود 
املر�ص  ه��ذا  ح��ول  متنوعة  فعاليات 
الدائرة  موظفات  بذلك  م�ستهدفة 
ب�سكل  وامل��وظ��ف��ني  الأوىل  ب��ال��درج��ة 
عام وتوعيتهم مبر�ص �سرطان الثدي 
اإطار  يف  ذلك  و  له  الت�سدي  وكيفية 
املجتمعية  بامل�سوؤولية  الدائرة  التزام 
تعتمدها �سمن  والتي  جتاه اجلميع 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا وت��ن��ف��ي��ذ م���ب���ادرات 
املوظفني  وحتفيز  لتثقيف  �سحية 
ب�سكل عام وتر�سيخ اجلانب الوقائي 
ال�سرطان  اأمرا�ص  معدل  لتخفي�ص 
�سحية  ح��ي��اة  لتحقيق  امل��ج��ت��م��ع  يف 
اأن  م��ب��داأ  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأك��ي��د  و  متكاملة 

الوقاية خري من العالج.
واأ�سار اإىل اأنه خالل اخلم�ص �سنوات 
ت��ع��ت��م��د تلك  امل���ا����س���ي���ة وال������دائ������رة 
ا�ستفاد  حيث  التوعوية،  الفعاليات 
وهذا  موظفة  األ��ف��ي  ي��ف��وق  م��ا  منها 
اأهداف  لدعم  اإيجابي  مب��ردود  يعود 

ال�سهر العاملي ل�سرطان الثدي ودعم 
تهتم  ال��ت��ي  ل�سيما  املهمة  الق�سايا 
الإمارات  لروؤية  دعماً  الفرد  ب�سحة 
نظام  تطبيق  اإىل  الهادفة   2021
املعايري  اأع���ل���ى  اإىل  ي�����س��ت��ن��د  ���س��ح��ي 

العاملية.
م����رمي خليفة  ذك�����رت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
الن�سائية  اللجنة  رئي�سة  ال�سام�سي 
التي  الفعاليات  اأن  دب��ي  ج��م��ارك  يف 
التنوع  ع��ل��ى  ارت���ك���زت  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  مت 
كتابة  ع��ل��ى  ا�ستملت  اإذ  وال��ت�����س��وي��ق 
متنيات  م�����ع  حت���ف���ي���زي���ة  ب����ط����اق����ات 

بالإ�سافة  ال�سرطان  بال�سفاء ملر�سى 
اإىل ن�سّج �سعار حملة �سرطان الثدي 

بخيوط من�سوجة باأنامل املوظفات.
واخ��ت��ت��م��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات ب��ور���س��ة عمل 
�ساملة  ط��ب��ي��ة  ف��ح��و���س��ات  وت���ق���دمي 
وت��ع��ري��ف وت���دري���ب امل�����س��ارك��ات على 
من  ال��ذات��ي  الفح�ص  اإج����راء  كيفية 
فح�ص  واأي�سا  متنقلة  عيادة  خ��الل 
املوؤ�سرات احليوية “ال�سكر وال�سغط 
نوع  وفح�ص  اجل�سم  كتلة  وم��ع��ام��ل 
عينات  ت����وزي����ع  مت  ك���م���ا  الب�سرة” 

ملنتجات العناية بالب�سرة.
�سحوبات  اإج���راء  الفعالية  و�ساحب 
وق�سائم  للموظفات  الهدايا  وتوزيع 

اأعمارهن  تزيد  مل��ن  جمانية  فح�ص 
عمل  ور�سة  وتقدمي  عاماً   40 على 

يف  ال�سحيحة  بالطريقة  للجلو�ص 
املكاتب.

زايد للدرا�صات ينظم حما�صرة بعنوان الإمارات ورو�صيا ..�صراكة واعدة ل�صالح ال�صتقرار

جمارك دبي حتتفل بال�صهر العاملي للتوعية ب�صرطان الثدي

وزير العدل يتفقد خدمات حمكمة 
ونيابة كلباء وم�صفوت

•• اأبوظبي-وام:

جلمهور  املقدمة  اخل��دم��ات  متيز  اأهمية  ال��ع��دل  وزي��ر  الظاهري  ال��ب��ادي  �سعيد  ب��ن  �سلطان  معايل  اأك��د 
املتعاملني وجودة م�ستويات العمل لتكون معرة عن النه�سة ال�ساملة التي ت�سهدها دولة الإمارات، وما 

و�سلت اإليه بيئة العمل املتميزة يف �ساحات الق�ساء والإدارات التابعة لوزارة العدل.
وكان معايل وزير العدل قد وا�سل زياراته التفقدية للمحاكم والنيابات بتفقد �سري العمل يف حمكمتي 
من  ع��ددا  وزار  املراجعني،  وجمهور  املحكمة  وموظفي  وق�ساة  روؤ�ساء  مع  التقى  حيث  وم�سفوت،  كلباء 

الإدارات والأق�سام اخلا�سة بتقدمي اخلدمات للمتعاملني، واطلع على اإجراءات �سري الدعاوي.
ورافق معاليه خالل زياراته التفقدية �سعادة امل�ست�سار �سلطان را�سد املطرو�سي القائم باأعمال وكيل وزارة 

العدل، و�سعادة جا�سم �سيف بوع�سيبه مدير دائرة التفتي�ص الق�سائي.

•• اأبوظبي-وام:

عقد جمل�ص اإدارة اأكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�سرطية 
والأمنية اجتماعه الأول برئا�سة �سعادة اللواء مكتوم علي 
ال�سريفي مدير عام �سرطة اأبوظبي رئي�ص جمل�ص الإدارة 
لإجتماعات  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��الئ��ح��ة  الج��ت��م��اع  وا�ستعر�ص   .
التي تهم  املو�سوعات  الإدارة كما ناق�ص عددا من  جمل�ص 

النعيمي  �ساهني  �سامل  اللواء  الجتماع  ح�سر  الأكادمية. 
الدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  الب�سرية  امل��وارد  قطاع  مدير 
ع�سو  الأك��ادمي��ي��ة  مدير  ال�سام�سي  بطي  ث��اين  العميد  و 
مدير  ن��ائ��ب  ال��زع��اب��ي  ع��ب��داهلل  في�سل  و  الدارة  جمل�ص 
و  الإدارة  جمل�ص  ع�سو  الأمنية  زاي��د  بن  ه��زاع  اأكادميية 
القوى  واإدارة  تنمية  احلو�سني مدير قطاع  ح�سن حممد 

العاملة يف هيئة املوارد الب�سرية ع�سو جمل�ص الدارة.

•• دبي -وام: 

عن  الطبية  دب��ي  مدينة  ل�سلطة  التنظيمي  القطاع  اأعلن 
تقدميه ام�ص ترخي�ص م�سمى طبيب التجميل العام وذلك 
وتنظيم عمل  املر�سى  �سالمة  تعزيز  بهدف  الأوىل  للمرة 
التجميل  خ��دم��ات  بتقدمي  الراغبني  املمار�سني  الأط��ب��اء 
يف  التخ�س�سية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ب��خ��دم��ات  والرت���ق���اء 

مدينة دبي الطبية .
وت��ن�����ص ال��الئ��ح��ة اجل��دي��دة ع��ل��ى اإم��ك��ان��ي��ة ت��ق��دم الأطباء 
ال��ع��ام��ني ل��رتخ��ي�����ص م��ه��ن��ة ط��ب��ي��ب ال��ت��ج��م��ي��ل ال���ع���ام عن 
الإجراءات الطبية التجميلية التي ل تتطلب عمل جراحي 
ب�سرط احل�سول على التدريب من املراكز واملعاهد املعتمدة 

وا�ستيفاء �سروط اخلرات الالزمة.
التنظيمي  ال��ق��ط��اع  بها  ي�سمح  ال��ت��ي  الإج�����راءات  وت�سمل 
ل�سلطة مدينة دبي الطبية العالجات غري اجلراحية ومنها 

“البوتوك�ص”  مثل  التجميلية  واحل��ق��ن  بالليزر  ال��ع��الج 
اجل�سم  ونحت  الكيميائي  والتق�سري  اجللدية  واحل�سوات 
كانت  حيث  وغريها  وال��ن��دوب  الب�سرة  جتديد  وع��الج��ات 
جراحي  قبل  من  ح�سرا  تقدم  ال�سابق  يف  العالجات  هذه 
التجميل واأطباء اجللد والأطباء العامني حتت اإ�سرافهم.

التنظيمي  القطاع  البلو�سي رئي�ص  الدكتور رم�سان  وقال 
امل�سمى اجلديد �سمن  يندرج  الطبية  دبي  ل�سلطة مدينة 
التنظيمية  ال���ذراع  ت�ستحدثها  التي  التخ�س�سات  قائمة 
لالأطباء  املجال  تف�سح  والتي  الطبية  دبي  مدينة  ل�سلطة 
متخ�س�سة  جتميلية  خدمات  بتقدمي  الراغبني  العامني 
يف املنطقة احلرة ملمار�سة هذا النوع من اخلدمات ما من 
�ساأنه تقدمي خدمات طبية غري جراحية ومتنوعة كانت يف 
ال�سابق حكراً على الأطباء التجميليني واأطباء اجللد مع 
الأخذ بعني العتبار �سالمة املر�سى بالدرجة الأوىل وفقاً 

لل�سوابط املحددة لدينا.

•• ال�ضارقة- وام:

والتلفزيون  ال�سارقة لالإذاعة  اختتم وفد هيئة 
العاملي  ال�����س��وق  م��ع��ر���ص  اإىل  زي���ارت���ه  م���وؤخ���را 
مل��ح��ت��وى ال��رتف��ي��ه يف ال��ع��امل - م��وب��ي��ك��وم الذي 
خاللها  واط��ل��ع  الفرن�سية  ك��ان  مدينة  يف  عقد 
امل�����س��ت��ج��دات يف حم��ت��وى الرتفيه  اأح����دث  ع��ل��ى 

حول العامل.

وزار ال��وف��د ال����ذي ���س��ّم ك��ال م��ن ع��اي��دة بطي 
ال�سويدي  و���س��روق  ال�سارقة  قناة  برامج  مدير 
اإدارة م�سرتيات الرامج واأ�سما البلو�سي  مدير 
من  ع��دد  اأجنحة  براجمية  م�سرتيات  تنفيذي 
الرامج  ج��دي��د  على  للتعّرف  الإن��ت��اج  �سركات 
تخ�ّص  ال��ت��ي  وال���رام���ج  وال��وث��ائ��ق��ي��ة  الثقافية 
الأ����س���رة وب��ن��اء ���س��راك��ات ع��م��ل وت��و���س��ي��ع دائ���رة 

املعارف من خالل هذا ال�سوق العاملي.

موبيكوم  يف  م�ساركتها  خ��الل  الهيئة  وع��ق��دت 
ع���ددا م��ن الج��ت��م��اع��ات م��ع ع���دد م��ن اخلراء 
�����س��ني يف ه���ذا امل���ج���ال وم��واك��ب��ة اآخر  وامل��ت��خ�����سّ
املنتجون  يعر�سه  م��ا  ومتابعة  فيه  ال��ت��ط��ورات 
والعاملون من مواد اإعالمية ترفيهية والطالع 

على قطاع الدعاية والإعالنات.
“�سوق املحتوى الرتفيهي يف العامل”  اأن  يذكر 
الدول  والعار�سني من  القرار  ي�ست�سيف �سناع 

املنتجات  لعر�ص  احل���دث  يف  ي�����س��ارك��ون  ال��ذي��ن 
ال��ت��ل��ف��زي��ون واإن���ت���اج املحتوى  امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ج��ال 
DVD و�سينما  وتوزيعه من فيديو واأقرا�ص 
جانب  اإىل  حممولة  وهواتف  جديدة  وو�سائط 
ما  وخدمات  والرتويج  والرتخي�ص  الإعالنات 
للتوا�سل  من�سة  ال�����س��وق  ويعتر  الإن��ت��اج  بعد 
وعقد �سفقات البيع وال�سراء للعاملني يف قطاع 

الرتفيه مبختلف جمالته.

بلدية منطقة الظفرة تنفد م�صروع �صاطئ 
ال�صيدات بال�صلع بالتعاون مع م�صاندة

•• منطقة الظفرة-وام: 

تنفذ بلدية منطقة الظفرة بالتعاون مع �سركة اأبوظبي للخدمات العامة 
مراكز  لتوفري  ال�سلع  مبدينة  ال�����س��ي��دات  �ساطئ  م�����س��روع  “م�ساندة” 
ترفيهية عائلية على الواجهة البحرية وتلبية احتياجات املجتمع باأف�سل 

معايري ال�سالمة واملوا�سفات البيئية.
18،300مرت مربع ت�سمل جميع املتطلبات  وميتد امل�سروع على م�ساحة 
التي يحتاجها زوار ال�ساطئ وذلك انطالقاً من روؤية بلدية منطقة الظفرة 
يف  وتطويرها  احل��ي��اة  ج��ودة  وحت�سني  ال�سكان  متطلبات  لتلبية  الهادفة 

املدينة وتخطيط ومتابعة تنفيذ م�ساريع التطوير العمراين.

جمل�ض اإدارة اأكادميية �صيف بن زايد 
للعلوم ال�صرطية يعقد اجتماعه الأول

دبي الطبية تقدم ترخي�ض 
طبيب التجميل العام

ال�صارقة لالإذاعة والتلفزيون تطلع على اأحدث برامج الرتفيه يف معر�ض موبيكوم الفرن�صي

م�صرية لنحيا العاملية تفتح باب الت�صجيل اأمام الفرق 
والأفراد من جميع اأنحاء الدولة
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انفلوان�ض لال�صت�صارات واخلدمات الطبية- ذ م م
مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية ال�سادر بتاريخ

احل�سابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن   2019/10/08

وال�ست�سارات الدارية عن حل وت�سفية �سركة

انفلوان�ض لل�ضت�ضارات واخلدمات الطبية - ذ م م
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم

اإىل  التقدم  او مطالبة  اعرتا�ص  اي  لدية  CN-2062451 فعلى من 

 026716054 فاك�ص   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب 

�ص.ب 53181 ابوظبي بالنادي ال�سياحي بناية �سعيد عبداهلل اجلنيبي 

وذلك  الثبوتيه،  امل�ستندات  واإح�سار   )705( رقم  مكتب   )7( الطابق 

خالل مدة اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

�صويب المارات لالعالنات اخلارجية- ذ م م
مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية ال�سادر بتاريخ

احل�سابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن   2019/10/16

وال�ست�سارات الدارية عن حل وت�سفية �سركة

�ضويب المارات للعلنات اخلارجية - ذ م م
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم

اإىل  التقدم  او مطالبة  CN-1140655 فعلى من لدية اي اعرتا�ص 

 026716054 فاك�ص   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب 

�ص.ب 53181 ابوظبي بالنادي ال�سياحي بناية �سعيد عبداهلل اجلنيبي 

وذلك  الثبوتيه،  امل�ستندات  واإح�سار   )705( رقم  مكتب   )7( الطابق 

خالل مدة اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

�صي�صر ايفينت�ض كلوب-�صركة ال�صخ�ض الواحد - ذ م م
مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية ال�سادر بتاريخ

احل�سابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن   2019/07/25

وال�ست�سارات الدارية عن حل وت�سفية �سركة

�ضي�ضر ايفينت�ض كلوب-�ضركة ال�ضخ�ض الواحد - ذ م م
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم

اإىل  التقدم  او مطالبة  CN-2148663 فعلى من لدية اي اعرتا�ص 

 026716054 فاك�ص   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب 

�ص.ب 53181 ابوظبي بالنادي ال�سياحي بناية �سعيد عبداهلل اجلنيبي 

وذلك  الثبوتيه،  امل�ستندات  واإح�سار   )705( رقم  مكتب   )7( الطابق 

خالل مدة اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/تو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فا�ست ملقاولت التكييف والنظافه العامه
رخ�سة رقم:CN 2418236  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

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

الطوي�سه للعقارات
رخ�سة رقم:CN 2532846  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 - ذ.م.م  اللكرتونية  الجهزة  لت�سليح  مزيد  ن�سامي 

CN 1124352-1:فرع رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب-  الغاء رخ�سة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بلو بيلز للزهور ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2188500 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيخه عبيد خلف حايز الظاهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فاخره �سامل �سعيد درب�ص العامري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف غبي�سه �سامل �سعيد درب�ص العامري

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/بلو بيلز للزهور ذ.م.م

BLUE BELLS FLOWERS LLC

اىل/بلو بيلز للزهور  - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

BLUE BELLS FLOWERS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة ال�سحوة للخدمات الزراعية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1144397 

تعديل ا�سم جتاري من/�سركة ال�سحوة للخدمات الزراعية ذ.م.م

AL SAHWA AGRICULTURAL SERVICES CO LLC

اىل/ال�سحوة خلدمات التموين ذ.م.م

ALSAHWA CATERING SERVICES LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة تعهدات تزويد بالوجبات اجلاهزة )اعداد وجبات( )5629002(

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات متوين باملواد الغذائية )5629001(

تعديل ن�ساط/حذف جتميل احلدائق واملنتزهات )8130002(

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعــــــــــلن
لبيع  املروى  ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخل�سار والفواكه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1114223 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عو�ص حمد �سيف ال�ساعدي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف احمد علي احمد ح�سن املرزوقي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف كورام كاندائيل عبدالرحمن

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  21  اأكتوبر  2019 العدد 12762 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  21  اأكتوبر  2019 العدد 12762 

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

 M Man :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 143787 بتاريخ : 2010/06/20
امل�سجلة بتاريخ : 2011/08/23

با�س��م: مان جروب بي ال �سي
وعنوانه: �سوجر كي، لور تاميز �سرتيت، اندن، اي �سي 3 ار 6 دي يو، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
اخلدمات املالية؛ خدمات ال�ستثمار؛ اإدارة �سندوق او راأ�ص مال ا�ستثمار؛ اإدارة وابتكار منتجات ا�ستثمارية؛ 
ال�سهم؛  تبادل  ا�سعار  حتديد  وال�ستثمارات؛  والتمويل  امل�سرفية  الأعمال  جمالت  يف  امل�ستقات  معامالت 
خدمات املعلومات والن�سح وال�ست�سارات املتعلقة مبا ذكر �سابقا؛ كافة اخلدمات املذكورة اأعاله اي�سا تقدمي 

مبا�سرة من خالل قاعدة بيانات حا�سوبية اأو من الإنرتنت
الواق�عة بالفئة: 36

بيانات التعديل:
ا�سم من انتقلت له امللكية: مان جروب بي ال �سي

عنوانه: 22 جرينفيل �سرتيت، ا�ص تي هيلري، جري�سي جيه اي 4  8 بي اك�ص، جزر القنال
تاري�خ انت�قال امللكية: 2019/05/31

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2019/08/27
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  اأكتوبر  2019 العدد 12762 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 315828         بتاريخ: 2019/08/21

با�س��م: كون�سولكو كابيتال ال تي دي

وعنوانه: 73 ميتو�سيو �سرتيت، اإنغومي، 2407، نيقو�سيا، جمهورية قر�ص

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الإ�ستثمار؛ ا�ستثمار روؤو�ص الأموال؛ اإ�ستثمار الأموال؛ الإ�ست�سارات املالية؛ الإدارة املالية

الواق�عة بالفئة: 36

و�سف العالمة: عبارة عن كلمات CapitalMan. باحرف لتينية باللون ال�سود

ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  اأكتوبر  2019 العدد 12762 

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

M Man GLG :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 293662 بتاريخ : 2018/06/12
امل�سجلة بتاريخ : 2019/01/06

با�س��م: مان جروب بي ال �سي
وعنوانه: ريفربانك هاو�ص، 2 �سوان لين، لندن اي �سي 4 ار 3 ايه دي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
امل��ال��ي��ة؛ اخل��دم��ات امل�سرفية  ال��و���س��اط��ة/ال�����س��م�����س��رة  امل��ال��ي��ة؛ خ��دم��ات  امل��ال��ي��ة؛ خ��دم��ات الإدارة  اخل��دم��ات 
ال�ستثمارية؛ اإدارة و اإبداع املنتجات ال�ستثمارية؛ خدمات ال�ست�سارات ال�ستثمارية؛ خدمات ال�ستثمارات؛ 

اإدارة �سناديق ال�ستثمار؛ املعلومات واخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة باخلدمات املذكورة
الواق�عة بالفئة: 36

بيانات التعديل:
ا�سم من انتقلت له امللكية: مان جروب بي ال �سي

عنوانه: 22 جرينفيل �سرتيت، ا�ص تي هيلري، جري�سي جيه اي 4  8 بي اك�ص، جزر القنال
تاري�خ انت�قال امللكية: 2019/05/31

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2019/08/27
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  اأكتوبر  2019 العدد 12762 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 317369         بتاريخ: 2019/09/21
با�س��م: جراينري بيو – ون جي ام بي اأت�ص

وعنوانه: باد هولر �سرتا�سه 32، ايه 4550 كرمي�سمون�ستري، النم�سا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

امل�سارط  ال��دم؛  اأجهزة فح�ص  ال��دم؛  لأخ��ذ  اأجهزة  واأدوات طبية؛  اأجهزة  الطبية؛  ال��دم  عينات  اأخ��ذ  اأجهزة 
والإبر لالأغرا�ص الطبية بخا�سة لأخذ عينات من الدم؛ حامالت الأنابيب بخا�سة لالأنابيب ذات امل�ساحات 
الداخلية التي مت اإخالوؤها حلمل الدم؛ اأنابيب لالحتفاظ بالدم؛ الأنابيب مع امل�ساحات الداخلية التي مت 
واحلقنة  ال�سرف  وخراطيم  ال�سرف  اأنابيب  ال��دم؛  لالحتفاظ  بخا�سة  املطاطية  ال�سدادات  ومع  اإخالوؤها 
لالأغرا�ص الطبية و/اأو ال�سريرية؛ اأنابيب �سفط ال�سرف مع خراطيم ال�سرف واحلقنة لالأغرا�ص الطبية 
وال�سريرية؛ اأجهزة طبية لأخذ عينات الدم؛ اأنابيب وحاويات لعزل الأحما�ص النووية و/اأو الروتينات و/
اأو األيغنوكليوتيد )قليل النوكليوتيدات( و/اأو بولينوكليوتيد )عديد النيوكليوتيدات( و/اأو مونونوكليوتيد 

)اأحادية النيوكليوتيدات( املوجودة يف الدم
الواق�عة بالفئة: 10

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة MINICOLLECT بالحرف الالتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  اأكتوبر  2019 العدد 12762 

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

M Man Numeric :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 294546 بتاريخ : 2018/06/27
امل�سجلة بتاريخ : 2019/01/06

با�س��م: مان جروب بي ال �سي
وعنوانه: ريفربانك هاو�ص، 2 �سوان لين، لندن اي �سي 4 ار 3 ايه دي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
اإدارة ال�ستثمار؛ خدمات ا�ست�سارية لال�ستثمار؛ اإدارة واإبداع واإن�ساء املنتجات ال�ستثمارية 

الواق�عة بالفئة: 36
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت له امللكية: مان جروب بي ال �سي
عنوانه: 22 جرينفيل �سرتيت، ا�ص تي هيلري، جري�سي جيه اي 4  8 بي اك�ص، جزر القنال

تاري�خ انت�قال امللكية: 2019/05/31
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2019/08/27

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  اأكتوبر  2019 العدد 12762 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 318588         بتاريخ: 2019/10/09
با�س��م: يلديز هولدينج اأنونيم �سريكيتي

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

وجممدة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���س��م��اك  اللحوم 
وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، البي�ص واحلليب ، اجلبنة، الزبدة، لنب 

رائب )زبادي( وغريه من منتجات احلليب، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العالمة: عبارة كلمات ULKER LOKMA باحرف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  اأكتوبر  2019 العدد 12762 

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

M Man GPM :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية
املودعة حتت رقم : 298472 بتاريخ : 2018/09/15

امل�سجلة بتاريخ : 2019/01/06
با�س��م: مان جروب بي ال �سي

وعنوانه: ريفربانك هاو�ص، 2 �سوان لين، لندن اي �سي 4 ار 3 ايه دي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

وال�ستثمارية  املالية  اخلدمات  املالية؛  املحافظ  واإدارة  املالية  املخاطر  اإدارة  املالية؛  الأ�سول  اإدارة  املالية؛  الإدارة  خدمات 
واملعنى بها الإدارة وال�ستثمارات وا�ستثمار الأموال لالآخرين؛ ن�سائح ال�ستثمارات واإدارة ال�ستثمارات وا�ستثمار الأموال 
لالآخرين مبا يف ذلك القيمة املالية اخلا�سة والعامة وخدمات ا�ستثمار الديون؛ خدمات حتليل املحفظة املالية؛ التحليل 
املايل؛ خدمات البحوث واملعلومات املالية؛ خدمات معامالت وحتويل �سندوق ال�ستثمار؛  اخلدمات املالية وال�ستثمارية 
واملعنى بها تداول الأدوات املالية والأوراق املالية والأ�سهم واخليارات وغريها من املنتجات امل�ستقة؛ ادارة وت�سغيل مركبات 
الدين  وادوات  وامل�ستقات  الآجلة  والعقود  واخليارات  املالية  الأوراق  يف  الآخرين  ل�سالح  التداول  اجلماعية؛  ال�ستثمارية 
الإدارة  خدمات  الثابت؛  الدخل  ومنتجات  والأ�سهم  الآج��ل��ة  والعقود  واخل��ي��ارات  املالية  والأوراق  ال�سلع  ت��داول  وال�سلع؛  
وال�ست�سارات وال�ستثمار يف جمال �سناديق ال�ستثمار و�سناديق ال�ستثمار الراأ�سمالية و�سناديق الأ�سهم اخلا�سة و�سناديق 
ال�ستثمار البديل و�سناديق ال�ستثمار العقاري؛ خدمات تقييم خماطر ال�ستثمار؛ اإدارة واإن�ساء منتجات ال�ستثمار؛ خدمات 
ال�ستثمار امللكية والعقارات؛ خدمات ا�ستثمار �سناديق امللكية والعقارات؛ اخلدمات املالية وال�ستثمارية واملعنى بها خدمات 
العقارية؛   ال�ستثمار  والعقارات؛ �سناديق  لعقارية  امللكية  اإدارة  ال�ستثماروالتطوير؛ خدمات  واكت�ساب  والعقارات  الأ�سول 
خدمات الإقرا�ص التجاري؛ خدمات ا�ست�سارية للديون العقارية؛ جميع اخلدمات املذكورة �سابقا املقدمة اأي�سا مبا�سرة من 

قاعدة بيانات الكمبيوتر اأو من الإنرتنت
الواق�عة بالفئة: 36

بيانات التعديل:
ا�سم من انتقلت له امللكية: مان جروب بي ال �سي

عنوانه: 22 جرينفيل �سرتيت، ا�ص تي هيلري، جري�سي جيه اي 4  8 بي اك�ص، جزر القنال
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2019/08/27 تاري�خ انت�قال امللكية: 2019/05/31 

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  اأكتوبر  2019 العدد 12762 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 318589         بتاريخ: 2019/10/09
با�س��م: يلديز هولدينج اأنونيم �سريكيتي

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

وال�ساغو؛  التابيوكا  )نودلز(؛  �سعريية  معكرونة؛  الأرز؛  ال�سطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 
الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ �سوكولتة؛ الب�سكويت؛ الكيك اأو 
الكعك؛ ب�سكويت مكون من رقائق )ب�سكويت ويفر(؛ الب�سكويت اله�ص؛ بوظة )اأي�سكرمي(؛ �سراب )مثلجات( 
وغريه من املثلجات ال�ساحلة لالأكل؛ �سكر؛ ع�سل النحل والع�سل الأ�سود؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ 
التوابل؛ البهارات؛ الأع�ساب املحفوظة )توابل(؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات وغريها من التوابل؛ الثلج )املاء 

املجمد(
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: عبارة كلمات ULKER LOKMA باحرف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  اأكتوبر  2019 العدد 12762 

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21 

اإعـــالن
تعلن اإدارة مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/

م�سنع ايكو بات�ص للبال�ستيك 

IN 1002445:رقم الرخ�سة ال�سناعية

 تعديل ال�سكل القانوين:

قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

ايكو  م�سنع  اىل  للبال�ستيك  بات�ص  ايكو  م�سنع  التجاري/من  ال�سم  تعديل 

بات�ص للبال�ستيك - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ال�سكل القانوين/من موؤ�س�سة اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

وعلى كل من لديه اعرتا�ص على الجراء املذكور اعاله مراجعة اإدارة مكتب 

ن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  - خالل  امل�ستثمرين  دائرة عالقات   - ال�سناعه  تنمية 

الإعالن ، واإل فلن تقبل الإدارة اأية اعرتا�ص بعد انق�ساء مدة الإعالن .

مكتب تنمية ال�ضناعة
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•• اأبوظبي-وام:

�ساركت دولة الإمارات يف اجتماعات 
حتديات  ملناق�سة  احلكومي  املنتدى 
ال�سرق  يف  بالب�سر  الإجت���ار  ج��رائ��م 
الأو����س���ط ال����ذي دع���ت اإل���ي���ه مملكة 
البحرين واأقيم حتت رعاية معايل 
خليفة  اآل  اأح��م��د  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ 
وبالتعاون  البحرين  خارجية  وزي��ر 
ملكافحة  امل��ت��ح��دة  الأمم  مكتب  م��ع 
املخدرات واجلرمية يف دول جمل�ص 

التعاون واملنظمة الدولية للهجرة.
احلو�سني  ي��ع��ق��وب  ���س��ع��ادة  وت���راأ����ص 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�ساعد 
الدولية  املنظمات  ل�سوؤون  ال���دويل 
املنتدى  اجتماعات  اىل  الدولة  وفد 
 14 ال���ذي ا�ستمر مل��دة ي��وم��ني م��ن 
وحتى 16 اأكتوبر 2019م، و�سارك 
الوطنية  اللجنة  م��ن  ممثلون  فيه 

ملكافحة جرائم الجتار بالب�سر من 
الدولة ومن دول عربية اأخرى.

احلو�سني  ي���ع���ق���وب  ����س���ع���ادة  واأك�������د 
يف ال���ك���ل���م���ة ال����ت����ي األ����ق����اه����ا خ���الل 
الإمارات  دول��ة  ال��ت��زام  الجتماعات 

الإجتار  ملكافحة  جهودها  تعزيز  يف 
التعاون  تكثيف  خالل  من  بالب�سر، 
ب�سكل  امل�����س��در  دول  م��ع  والتن�سيق 
خ�����ا������ص وم�������ع امل���ج���ت���م���ع ال�������دويل 
ب�سكل  املعنية  ال��دول��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 

عام.
الأ�سباب  حت��دي��د  ���س��رورة  اأك���د  كما 
الرئي�سية التي توؤدي اإىل وقوع هذه 
اجلرمية يف املنطقة للعمل على �سد 
ت��ل��ك ال��ف��ج��وات م��ن خ���الل تدريب 

وتوعية  مكافحتها  على  العاملني 
الأك�����رث عر�سة  وال��ف��ئ��ات  امل��ج��ت��م��ع 
البعثات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ل����الإجت����ار، 

الدبلوما�سية املعتمدة.
���س��ع��ادت��ه اىل ����س���رورة تبني  واأ����س���ار 
مبادرات وتو�سيات م�سرتكة بهدف 
ت��ب��ادل اخل����رات وت��وح��ي��د اجلهود 
مل���واك���ب���ة ال����ت����ط����ورات والأ����س���ال���ي���ب 
ال�ستدامة  وب��ال��ت��ايل  الج���رام���ي���ة 
الإجتار  من  النوع  ه��ذا  مكافحة  يف 

الذي مي�ص بالكرامة الإن�سانية.
املنتدى  ه��ذا  اأهمية  �سعادته  و���س��دد 
مثمرة  وف��ر���س��ة  من�سة  يعد  ال���ذي 
امل�ساركة  الدولية  واملنظمات  للدول 
يف  ال���دويل  املجتمع  م��ع  للم�ساهمة 

تعزيز التعاون امل�سرتك.
من جهة ثانية رحبت الدول امل�ساركة 
دولة  با�ست�سافة  احلكومي  املنتدى 

الإمارات للدورة القادمة.

•• عجمان -الفجر:

-2020 ال�سرتاتيجية  العامة  وحتقيق لالهداف  املوا�سالت  موؤ�س�سة  روؤي��ة  من  انطالقاً 
عمري  بن  اأحمد  عمر  املهند�ص  �سعادة  ،د�سن  ومتطور  م�ستدام  ام��ن  نقل  بتوفري   2021
باأن  �سعادته  ،واأك���د  اجل��دي��دة  ال��ع��ام  النقل  ح��اف��الت  العامة  امل��وا���س��الت  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير 
اأ�سطول احلافالت ودعمه بحافالت حديثة با�ستمرار، مبا يلبي  املوؤ�س�سة تعمل على تطوير 
احتياجات اجلمهور م�ستخدمي املوا�سالت العامة ويتوافق مع متطلبات اخلدمة، فقد روعي 
يف احلافالت اجلديدة اأن تكون من الفئة امل�سنعة باأحدث املوا�سفات الفنية واملقايي�ص العاملية 
التي تخدم جميع فئات املجتمع . و�سهد مرا�سيم التد�سني �سعادة احمد ابراهيم الغمال�سي 
نائب رئي�ص جمل�ص ادارة موؤ�س�سة املوا�سالت العامة و �سعادة ا�سماعيل ح�سن البلو�سي مدير 
عام هيئة را�ص اخليمة للموا�سالت. واأو�سح املهند�ص ان خطة اإ�سافة وت�سغيل حافالت ذات 

مميزات عالية يف المارة تخدم فئات املجتمع كافة وت�سهل عملية النقل، وعر�ص �سعادته اهم 
املميزات التي تخدم كبار ال�سن واأ�سحاب الهمم ،وياأتي ذلك �سمن اإطار اخلطة الإ�سرتاتيجية 

املتكاملة التي و�سعتها املوؤ�س�سة لالإرتقاء مبنظومة النقل اجلماعية يف اإمارة عجمان .
وتهدف املوؤ�س�سة لتو�سعة وتطوير �سبكة خطوط النقل العام من خالل توفري اأف�سل و�سائل 
النقل واأحدثها �سعياً منها لرت�سيخ فكرة ا�ستخدام النقل العام بني اجلمهور يف الإمارة، كما 
الأخ��رى وتوفري خدمات نقل ذات جودة  الإم���ارات  اإم��ارة عجمان  النقل بني  ت�سعى لتطوير 

عالية.
احلافالت  اأن  العمليات  لقطاع  التنفيذي  املدير  لوتاه  حممد  عمر  ال�سيد  اأ�ساف  جهته  من 
اأن احلافالت  واأ���س��ار لوتاه  3 خطوط داخلية وخطني خارجيني،  اجل��دي��دة  �ستعمل  على   
ونظم  وخارجية،  داخلية  اإلكرتونية  و�سا�سات  وال�سالمة،  الأم��ن  مبتطلبات  تتميز  اجلديدة 

اإنذار حديثة، ومالئمة لأ�سحاب الهمم.

••  منطقة الظفرة - لطيفة جابر 

 جن����ح م�����س��ت�����س��ف��ى ال�������س���ل���ع اأح����د 
م�ست�سفيات الظفرة التابعة ل�سركة 
ال�سحية  ل���ل���خ���دم���ات  اأب����وظ����ب����ي 
على  احل�����س��ول  يف    “ ���س��ح��ة   “
امل�سرتكة  الدولية  اللجنة  اعتماد 
من  مت��ك��ن��ت  اأن  ب��ع��د    )JCIA(
املتعارف  العاملية  املعايري  تطبيق 
امل�ست�سفى  يف  عالية  بجودة  عليها 
وهو ما يعتر اإجنازا جديدا لإدارة 
تطبيق  يف  ال��ظ��ف��رة  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
العاملية يف  والتميز  اجل��ودة  برامج 
التابعة  ال�سحية  املن�ساآت  خمتلف 

لها.

وياأتي ح�سول م�ست�سفى ال�سلع على 
ه��ذا الع��ت��م��اد امل��رم��وق ك��ج��زء من 
ل�”�سحة”  ال�سرتاتيجي  الهدف 
كل مقدمي  اإىل ح�سول  وال��رام��ي 
التابعة  ال�سحية  الرعاية  خدمات 
لها على هذا العتماد. وتوفر هذه 
العملية الطوعية التزاماً م�ستمراً 
امل�ست�سفى ل�سمان بيئة  من جانب 
اآمنة للمر�سى واملوظفني، وبف�سل 
من  العديد  يف  للم�ساركة  تطوعه 
برنامج  م��ث��ل  ال��ع��امل��ي��ة  ال����رام����ج 
امل�سرتكة”،  ال���دول���ي���ة  “اللجنة 
ا�ستطاع م�ست�سفى ال�سلع ، حت�سني 
داخل  و�سالمتهم  امل��ر���س��ى  رع��اي��ة 

امل�ست�سفى.

عملية  الع����ت����م����اد  ه�����ذا  وي���ع���ت���ر 
الرعاية  منظمات  بها  تقوم  تقييم 
كان  اإذا  م����ا  ل��ت��ح��دي��د  ال�����س��ح��ي��ة 
ي��ط��اب��ق الع���ت���م���اد جم��م��وع��ة من 
اإىل  الرامية  القيا�سية  املتطلبات 
واللتزام  الرعاية  نوعية  حت�سني 

باأعلى معايري �سالمة املر�سى. 
وت��ن��ط��وي ع��ل��ى ا���س��ت��ع��را���ص دقيق 
قبل  م������ن  ل���ل���م���ن�������س���اأة  و������س�����ام�����ل 
الأطباء  م��ن  وف��ري��ق  م�ست�سارين 
ع��ال��ي��اً وهدفهم  ت��دري��ب��اً  امل���درب���ني 
���س��الم��ة امل��ر���س��ى. وحت���دد اآراءه����م 
من�ساأة  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  يف  امل�ستقلة 
املعايري  تلبي  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
ال����دول����ي����ة ال���������س����ارم����ة ال���رام���ي���ة 

ال�سحية  الرعاية  نوعية  لتح�سني 
املقدمة.

ال�سلع اجلديد  اأن م�ست�سفى  يذكر 
 2016 ع����ام  اف��ت��ت��اح��ه خ����الل  مت 
القدمي  امل�����س��ت�����س��ف��ى  ل��ي��ح��ل حم���ل 
 1985 ع�����ام  اإن�������س���ائ���ه  مت  ال������ذي 
ليقدم باقة متنوعة من اخلدمات 
وت�سم   وال����ع����الج����ي����ة  ال�������س���ح���ي���ة 
كلفته  ب��ل��غ��ت  ال������ذي  امل�����س��ت�����س��ف��ى 
مليون   428 ن��ح��و  الإج���م���ال���ي���ة 
التخ�س�سات  من  جمموعة  دره��م 
والعالجية  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات  و 
ال�سلع  مدينة  �سكان  اإىل  املقدمة 
ي��ق��در عددهم  وج���واره���ا وال���ذي���ن 

بنحو 12 األف ن�سمة.

مبوقعه  امل�������س���ت�������س���ف���ى  مي����ت����از  و 
اجلغرايف ال�سرتاتيجي فهو يبعد 
احلدود  عن  فقط  كيلومرتا   15
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م���ع 
ال��دول��ة م��ن اجلهة  ب��واب��ة  ويعتر 
ال��غ��رب��ي��ة ل��ل��ق��ادم��ني ب���را م��ن دول 
التعاون اخلليجي والدول  جمل�ص 

العربية الأخرى.
ال�ستيعابية  ال����ط����اق����ة  ت���ب���ل���غ  و 
م�ساحة  ع��ل��ى  امل���ق���ام  للم�ست�سفى 
 17 “منها  األف مرت مربع   120
اإجمايل  مربعا  م��رتا  و730  األفا 
 50  ” امل�ست�سفى  مبنى  م�����س��اح��ة 
الطاقة  زي��ادة  اإمكانية  مع  �سريرا 
ال�ستيعابية اإىل 60 �سريرا مفردا 

اأو 80 �سريرا مزدوجا.
عيادة   17 امل�����س��ت�����س��ف��ى  وي�������س���م 
و�ستة  عمليات  وغ��رف��ت��ي  خ��ارج��ي��ة 
وحا�سنتني  امل��رك��زة  للعناية  اأ���س��رة 
للخدج ويقدم خدمات ت�سخي�سية 
الن�ساء  جم������الت  يف  وع���الج���ي���ة 

وطب  الباطني  وال��ط��ب  والتوليد 
الأطفال والطب الوقائي والرعاية 
الطبية املدر�سية واأمرا�ص العيون 
وط���ب الأ���س��ن��ان وخ���دم���ات غ�سيل 
اإ�سافة  الطبيعي  وال��ع��الج  الكلى 
وخدمات  ال��ع��ام��ة  اجل���راح���ة  اإىل 

ال�ساعة  م�������دار  ع���ل���ى  ال�����ط�����وارئ 
وي����اأت����ي ذل�����ك مت��ا���س��ي��ا م����ع روؤي�����ة 
يف  “بالريادة  “�سحة  ����س���رك���ة 
املتكاملة  ال�سحية  الرعاية  تقدمي 
وامل��ت��م��ي��زة ب��اأع��ل��ى م��ع��اي��ري اجلودة 

وال�سالمة الدولية.

•• دبي-وام:

اجلينات  لعلم  التميز  م��رك��ز  ح�سل 
التخ�س�سي  اجل��ل��ي��ل��ة  م�ست�سفى  يف 
للجودة  الكاب  �سهادة  على  لالأطفال 
الأمريكية  ال���ك���ل���ي���ة  م����ن  امل���ع���ت���م���دة 
 College of الأم���را����ص  ل��ع��ل��م��اء 
 American Pathologists
التي  للمخترات  ع���ادة  مت��ن��ح  وال��ت��ي 
ت��ع��م��ل وف��ق��ا لأع���ل���ى م��ع��اي��ري اجل���ودة 
اأنحاء  ك���اف���ة  يف  والت�������س���اق  وال����دق����ة 

العامل.
يف  اجلينات  لعلم  التميز  مركز  ويعد 
من  الوحيد  املركز  لالأطفال  اجلليلة 
نوعه الذي يعنى باإختبارات الت�سل�سل 
اجليني ل��الأط��ف��ال يف دول���ة الإم���ارات 
فحو�ص  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع  واملنطقة 

ال�سطرابات اجلينية عند الأطفال.
وي��ق��دم امل��رك��ز جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة من 
خ����دم����ات ال���ف���ح�������ص وال����س���ت�������س���ارات 
الطلب  ����س���وء  يف  وذل������ك  ال����وراث����ي����ة 
امل��ت��زاي��د ع��امل��ي��ا ع��ل��ى ه���ذا ال���ن���وع من 

الفحو�سات املتطورة والتي قد ت�سهم 
يف عالج العديد من اأمرا�ص الأطفال 

اإذا مت اكت�سافها مبكرا.
الأمريكية  ال��ك��ل��ي��ة  م���ن  ف��ري��ق  وك����ان 
موؤخرا  امل��رك��ز  زار  الأم��را���ص  لعلماء 
واأجرى تدقيقا �سامال على الإجراءات 
وال�سيا�سات املتبعة والأجهزة واملعدات 
التقنية التي ي�سمها املركز بالإ�سافة 
اإىل موؤهالت الفريق الطبي والكفاءات 
املركز.. ويف نهاية اجلولة  العاملة يف 

اأب������دى ال���ف���ري���ق ارت���ي���اح���ه ال���ت���ام من 
التمّيز  لأعلى معايري  املركز  مطابقة 
وب���ال���ت���ايل ح�سل  ال��ط��ب��ي��ة  وال����دق����ة 
“الكاب”  ���س��ه��ادة  على  ر�سمياً  امل��رك��ز 

املرموقة.
ووفقا للدرا�سات التي اأجرتها منظمة 
ف���اإن   »WHO« ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة 
الوراثية  ال����س���ط���راب���ات  اخ���ت���ب���ارات 
وال���ت�������س���وه���ات اخل��ل��ق��ي��ة ل ت��ع��د من 
الهامة  الطبية  الفحو�ص  اأول���وي���ات 
ل��الأط��ف��ال يف ال�����س��رق الأو����س���ط على 
التي  العاملية  الح�ساءات  من  الرغم 
الوراثية  ال����س���ط���راب���ات  اأن  ت��ظ��ه��ر 
ن�سبة  ت�سيب  اخل��ل��ق��ي��ة  وال��ت�����س��وه��ات 
باملائة   5 اإىل  ب��امل��ائ��ة   2 ح���وايل  تبلغ 
ما  وت�سبب  ال��ع��امل  ح��ول  املواليد  م��ن 
ي�سل اإىل 30 باملائة من حالت دخول 
ت�سكل  كما  امل�ست�سفى..  اإىل  الأط��ف��ال 
حوايل 50 باملائة من وفيات الأطفال 
توؤكد  ح��ي��ث  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال���ب���ل���دان  يف 
العاملية  ال�سحة  منظمة  اح�����س��اءات 
واخللقّية  ال��وراث��ي��ة  ال�سطرابات  اأن 

وفيات  من  كبرية  ن�سبة  عن  م�سوؤولة 
الر�سع واخلدج يف العديد من البلدان 

يف املنطقة.
وقال الدكتور عبد اهلل اخلياط املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ج��ل��ي��ل��ة ل���الأط���ف���ال.. “ 
الإجن����از..  ب��ه��ذا  للغاية  ���س��ع��داء  نحن 
لقد عملنا جاهدين لن�سمن اأن يكون 
امل�ست�سفى  يف  اجل��ي��ن��ات  ع��ل��وم  م��رك��ز 
وعلى  العاملية  املقايي�ص  اأعلى  يعتمد 
الختبارات  خدمات  مع  امل�ساواة  ق��دم 
يعني  وه���ذا  ع��امل��ي��ا..  املتاحة  اجلينية 
التي يتم  العينات  اأن ع��ددا كبريا من 
اإر���س��ال��ه��ا ح��ال��ي��ا م��ن دول����ة الإم�����ارات 
ال���دول���ة ميكن  امل��خ��ت��رات خ����ارج  اإىل 
لعلم  التميز  مركز  يف  الآن  اختبارها 
بفرتة  لالأطفال  اجلليلة  يف  اجلينات 
�ساعة   48 اإىل  ت�سل  ق�سرية  زمنية 
ف���ق���ط يف ب���ع�������ص احل��������الت وه�����و ما 
الكثري  واملر�سى  الدولة  على  �سيوفر 

من الوقت والتكاليف«.
واأ�ساف اأنه عندما مت تاأ�سي�ص اجلليلة 
ب��ن��اء على   2016 ع���ام  ل��الأط��ف��ال يف 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص 
“رعاه اهلل” كانت عالمة  دب��ي  حاكم 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  جم���ال  يف  ف���ارق���ة 
لالأطفال.. لفتا اإىل اأنه بوجود مركز 
اجلينات  ع��ل��م  يف  م��ت��خ�����س�����ص  ط��ب��ي 
فاإننا نر�سخ قدرتنا على توفري رعاية 
�ساملة ومتخ�س�سة لالأطفال  �سحية 
وف���ق���ا ل��ل��م��ع��اي��ري ال���ع���امل���ي���ة يف دول����ة 
وخارجها  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
ميكنه  مرفق  باإن�ساء  فخورون  ونحن 
متطورة  ج��ي��ن��ي��ة  اخ���ت���ب���ارات  اإج�������راء 

ي�ساهي املخترات العاملية.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ه����اين األ���ف���ي املدير 
الكلية  يف  الأو���س��ط  لل�سرق  الإقليمي 
الأم��ري��ك��ي��ة ل��ع��ل��م��اء الأم����را�����ص.. اإن 
ال��ك��ل��ي��ة ع��م��ل��ت ع���ل���ى م�����دى ال������ 70 
على  �سركائها  كافة  مع  املا�سية  عاما 
الرت����ق����اء مب�����س��ت��وى ع��ل��م الأم���را����ص 
م�سلحة  فيه  مل��ا  الطبية  وامل��خ��ت��رات 
النا�ص  وع���ام���ة  والأط�����ب�����اء  امل���ر����س���ى 

باأن جودة اخلدمات  الثقة  معرا عن 
ال��ت��ي ي��وف��ره��ا امل��خ��ت��ر حت��ق��ق اأف�سل 
العاملية و�ست�ساهم بدون �سك  املعايري 
الرعاية ال�سحية  يف حت�سني م�ستوى 

لالأطفال يف املنطقة.
اجلينات  لعلم  التميز  مركز  اأن  يذكر 
ي�سم فريقا من الأطباء املتخ�س�سني 
واملعتمدين من اأعلى الهيئات الطبية 
ال��غ��رب��ي��ة ب��ق��ي��ادة ال��دك��ت��ور اأح��م��د اأبو 
اجلينات  ع��ل��م  يف  املتخ�س�ص  ط��ي��ون 
خمتر  وم��دي��ر  ال�سريرية  اجلزيئية 

اخلدمات  ت�����س��م��ل  ف��ي��م��ا  اجل���ي���ن���ات.. 
املقدمة ا�ست�سارات لالأمرا�ص الوراثية 
ت���ه���دف مل�������س���اع���دة الأط�����ب�����اء والأ�����س����ر 
الختبارات  ج��وان��ب  جميع  فهم  على 
اجلينية مثل طريقة طلب الختبارات 
واإجراءات الفوترة واملوافقات املطلوبة 
وتقييم املخاطر بالإ�سافة اإىل الك�سف 
ع��ن ال��ن��ت��ائ��ج وم�����س��اع��دة الأ����س���ر على 
و�سع برامج عالجية. وميكن الطالع 
املركز  ح���ول  مف�سلة  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى 
www. م���ن خ����الل زي������ارة امل���وق���ع

. genomics.ae
ويعنى م�ست�سفى اجلليلة التخ�س�سي 
لالأطفال امل�ست�سفى - الأول والوحيد 
لالأطفال يف دولة الإمارات - بالأطفال 
واليافعني حتى �سن عمر ثماين ع�سرة 
مت  ال���ذي  امل�ست�سفى  ي��ع��د  ح��ي��ث  �سنة 
افتتاحه يف الأول من نوفمر 2016 
فرقا  ي�سم  ال��ت��ط��ور  ف��ائ��ق  م�ست�سفى 
ع��امل��ي��ة امل�����س��ت��وى م��ن خ���راء الرعاية 
والكفاءات  امل���وؤه���الت  ذوي  ال�سحية 

الرفيعة.

•• دبي- وام:

اطلقت وزارة املوارد الب�سرية والتوطني 
اللكرتونية  للمن�سة  حمدثة  ن�سخة 
العمل الفرتا�سي” مبا يتيح  “�سوق 
الدولة  العمل يف داخل  للباحثني عن 
الذاتية  ���س��ريه��م  ادخ������ال  وخ���ارج���ه���ا 
والطالع  اخلا�سة  ملفاتهم  وان�����س��اء 
تعلن  التي  الوظيفية  ال�سواغر  على 
املوقع  على  الدولة  يف  ال�سركات  عنها 
careers.mohre. اللكرتوين 
الوظائف. لهذه  والتقدم   gov.ae

وزارة  وكيلة  باحلرفية  عائ�سة  وقالت 
امل�ساعد  وال��ت��وط��ني  الب�سرية  امل����وارد 
العمل  ����س���وق  اإن  ال���ع���م���ل..  ل�������س���وؤون 
ي�سكل  اجل��دي��دة  بحلته  الف��رتا���س��ي 
خدمات  ل���ت���ق���دمي  م��ب��ت��ك��رة  م��ن�����س��ة 
العمل  ع����ن  ل���ل���ب���اح���ث���ني  ال���ت���وظ���ي���ف 
الذكاء  مل��ن��ظ��وم��ة  وف���ق���ا  وال�������س���رك���ات 
ت�سهيل  �ساأنها  من  التي  ال�سطناعي 
متطلبات  ب�����ني  ال���ت���ط���اب���ق  ع���م���ل���ي���ة 
ال�سركات  عنها  تعلن  التي  الوظائف 
وم��ل��ف��ات ال��ب��اح��ث��ني ع��ن ال��ع��م��ل التي 
املوقع  يف  وحت��م��ي��ل��ه��ا  ان�������س���اوؤه���ا  ي��ت��م 

الربط  ي�ستهدف  ال���ذي  الل��ك��رتوين 
بني الطرفني بطريقة تفاعلية.

العمل  ���س��وق  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
�سعي  من  انطالقا  تاأتي  الفرتا�سي 
الب�سرية والتوطني نحو  املوارد  وزارة 
الكرتونية  ت��وظ��ي��ف  خ��دم��ة  ت��ق��دمي 
ت�سمن  ر�سمية  من�سة  ع��ر  موثوقة 
وتن�سجم  والبيانات  املعلومات  �سرية 
مع معايري برنامج الإمارات للخدمة 
امل���وق���ع  وان  ����س���ي���م���ا  ل  احل���ك���وم���ي���ة 
الل�����ك�����رتوين ي���ع���م���ل حت����ت ا�����س����راف 

الوزارة.

واأكدت �سهولة ا�ستخدام “�سوق العمل 
مبا  ت�سميمه  مت  حيث  الفرتا�سي” 
الوظيفة  ع��ن  ال��ب��ح��ث  رح��ل��ة  يب�سط 
التي تنا�سب قدرات ومهارات الباحث 
ع����ن ال���ع���م���ل ال������ذي مي��ك��ن��ه ال���دخ���ول 
ملفه  وان�ساء  الل��ك��رتوين  املوقع  اىل 
املهني ب�سهولة والطالع على الفر�ص 
ال�سركات  ل��دى  امل��ت��واف��رة  الوظيفية 
وبالتايل التقدم اىل الوظيفة املنا�سبة 

التي تتطابق وملفه ال�سخ�سي.
واأو�سحت وكيلة وزارة املوارد الب�سرية 
اأن  العمل  ل�سوؤون  امل�ساعد  والتوطني 

“ال�سوق” من �ساأنه م�ساعدة ال�سركات 
احتياجاتها  ت��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى  ال���دول���ة  يف 
الكفاءات  م���ن  ���س��ي��م��ا  ل  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
ال�سركات  باإمكان هذه  واملواهب حيث 
ان�����س��اء ���س��ف��ح��ة خ��ا���س��ة ب��ه��ا وعر�ص 
هذه  خ��الل  من  الوظيفية  �سواغرها 

املوقع  يف  ال��ب��ح��ث  وك��ذل��ك  ال�سفحة 
املطلوبة  ال��ك��ف��اءات  ع��ن  الل���ك���رتوين 
من الباحثني عن العمل وفقا مللفاتهم 

ال�سخ�سية.
تتيح  امل��وق��ع  خ�سائ�ص  اأن  واأ���س��اف��ت 
التطابق  ن�����س��ب��ة  م��ع��رف��ة  ل��ل�����س��رك��ات 

العمل  ع��ن  الباحثني  ملفات  ب��ني  م��ا 
ومتطلبات الوظيفة املطلوبة وكذلك 
امللفات  لأ�سحاب  املهني  التطور  تتبع 
الفرتا�سي  العمل  �سوق  امل�سجلني يف 
الذي  وفقا ملنظومة ذكية وه��و الم��ر 
التوظيف  عمليات  ت�سريع  �ساأنه  م��ن 

وبدقة عالية.
ودعت باحلرفية الباحثني عن العمل 
�سوق  يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل  اإىل  وال�����س��رك��ات 
العمل الفرتا�سي وبالتايل ال�ستفادة 
يقدمها  التي  التوظيف  خدمات  من 

للطرفني بكل �سهولة وي�سر.

موا�صالت عجمان ت�صيف حافالت جديدة ل�صطول النقل العام

بعد 3 �ضنوات من افتتاحه

م�صت�صفى ال�صلع ينجح يف احل�صول على اعتماد اللجنة الدولية امل�صرتكة

مركز التميز لعلم اجلينات يف اجلليلة لالأطفال يح�صل على �صهادة الكاب للجودة

املوارد الب�صرية والتوطني تطلق �صوق العمل 
الفرتا�صي مدعوما بالذكاء ال�صطناعي

•• دبي-الفجر

�سهد �سعادة اللواء الأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد بن فهد 
يف  والتدريب  الأك��ادمي��ي��ة  ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد 
�سرطة دبي، وامل�سرف العام على مدار�ص حماية، احتفال 
بالتعاون  العاملي  الغذاء  بيوم  دبي  �سرطة  اأطفال  رو�سة 
مع مركز �سرطة دبي ال�سحي، بح�سور املقدم وداد �سيف 
والأ�ستاذة خلود املال مدير الرو�سة، وعدد من الأطباء 
واأطفال  الأم���ور  واأول��ي��اء  واملمر�سات  والخت�سا�سيني 

الرو�سة.
وقال اللواء ابن فهد اإن الحتفال ياأتي بالتزامن مع يوم 
والزراعة  الأغ��ذي��ة  اأق��رت��ه منظمة  ال��ذي  العاملي  ال��غ��ذاء 
لالأمم املتحدة “الفاو” يف ال�ساد�ص ع�سر من �سهر اأكتوبر 
وت�سليط  ال�سحي،  الغذاء  باأهمية  للتوعية  من كل عام، 
العامل،  دول  م��ن  العديد  يف  ال��غ��ذاء  نق�ص  على  ال�سوء 

و�سرورة تكاتف اجلهود لتقليل الهدر من الطعام.
واأكد اللواء ابن فهد اأن �سرطة دبي تويل �سحة الأطفال 
على  وحت��ر���ص  وال��رتب��ي��ة،  بالتعليم  اأ���س��وة  بالغة  اأهمية 
ال�سكريات  م��ن  اخل��ايل  ال�سليم  ال��غ��ذاء  نحو  توجيههم 

والدهون، وحثهم على اختيار اأنواع حمددة من الطعام 
وتفادي ال�سار منها، م�سريا اإىل حر�سهم على اأن يكون 
اأولياء الأمور جزءا من هذا اليوم لأنهم املعنيون بتوجيه 
ال��ط��ف��ل ن��ح��و من��ط احل��ي��اة ال�����س��ح��ي، ذل���ك لأن ع���ادات 
املنزل،  ذويه يف  تتاأ�س�ص بني  وال�سحية  الغذائية  الطفل 
ويعمد اإىل تقليد منط حياة اأبويه، ومن هنا فقد فتحت 
الحتفالية  يف  الأم����ور  اأول��ي��اء  مل�ساركة  ال��ب��اب  ال��رو���س��ة 
�سحية  غذائية  وج��ب��ات  لتح�سري  الفر�سة  ومنحتهم 
�سرطة  مركز  من  املمر�سات  دور  جانب  اإىل  لالأطفال، 
الغذائية  والتوجيهات  التوعية  تقدمي  يف  ال�سحي  دبي 
ذات  يف  احلا�سرين  ا�ستف�سارات  على  والإجابة  ال�سليمة 

املجال.
فوزية  الأ���س��ت��اذة  قدمتها  حما�سرة  الفعالية  ت�سمنت 
حم��م��د اأخ�����س��ائ��ي��ة ال��ت��غ��ذي��ة حت��دث��ت ف��ي��ه��ا ع���ن اأن����واع 
الأطعمة ال�سحية التي يجب تناولها، حمذرة يف الوقت 
امل�سبعة  الغذائية  ال�سريعة والوجبات  ذاته من الأطعمة 
بالدهون، اإىل جانب تقدمي معلومات للحا�سرين حول 
على  وانعكا�سه  الطفل  منو  على  ال�سلمية  التغذية  اأث��ر 

قدرته البدنية والنف�سية واأدائه يف التعلم.

رو�صة اأطفال �صرطة دبي حتتفل بيوم الغذاء العامليالإمارات ت�صارك يف اجتماعات املنتدى احلكومي ملناق�صة حتديات مكافحة جرائم الجتار بالب�صر
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اأخبـار الإمـارات

العنف واإجراء حمادثات بعد ذلك بني طالبان واحلكومة الأفغانية. وقال 
املحادثات  انهيار  ان  اأفغان�ستان  يف  الأوروب���ي  الحت��اد  �سفري  كوبيا  رونالد 
اأن يحدث  ال��ذي ميكن  ال��ن��ار  اإط���الق  لوقف  لإط���الق جهود  يوفر فر�سة 

تغيريا كافيا يف اأفغان�ستان يقنع ترامب با�ستئناف املفاو�سات.
واأ�ساف “هذه هي اللحظة املنا�سبة والفر�سة املنا�سبة رمبا للذهاب خطوة 
اأخرى تتجاوز خف�ص العنف، وا�ستك�ساف طرق ميكن من خاللها التو�سل 

اإىل وقف لإطالق النار«.
وقف  اإىل  التو�سل  فكرة  نحرك  اأن  ميكن  كيف  درا�سة  هي  “الفكر  وتابع 
لإطالق النار بدل من تركها اإىل مرحلة لحقة .. توجد فر�سة هنا اليوم«. 
وردا على �سوؤال حول ما اإذا كان الحتاد الأوروبي الذي لي�ص له �سوى وجود 
اق��رتح كوبيا  النار،  اأن يطرح وقفا لإط��الق  اأفغان�ستان، ميكن  حم��دود يف 

عودة طالبان اإىل ال�سلطة “ب�سكل اأو باآخر” خالل اأ�سهر.

•• كابول-اأ ف ب:

دع���ا م�����س��وؤول��ون يف الحت����اد الأوروب�����ي اأم�����ص اإىل وق���ف لإط����الق ال��ن��ار يف 
وطالبان  املتحدة  الوليات  بني  املحادثات  انهيار  اأن  موؤكدين  اأفغان�ستان، 

ميثل فر�سة لإطالق م�سعى جديد للتو�سل اإىل هدنة.
وال�سهر املا�سي اأعلن الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب انهيار املحادثات مع 

طالبان ب�سبب هجوم �سنته احلركة واأدى اإىل مقتل جندي اأمريكي.
اتفاق  اإىل  التو�سل  اإىل  وت��ه��دف  الأخ���رية  مراحلها  يف  املفاو�سات  وك��ان��ت 
عدة  مقابل  ع��ام��ا   18 بعد  اأفغان�ستان  م��ن  الأم��ريك��ي��ني  اجل��ن��ود  ل�سحب 

�سمانات من طالبان.
اإل اأن التفاق اأثار ا�ستغراب العديد من الأفغان واملراقبني الدوليني لأنه مل 
ي�ستمل على وقف فوري و�سامل لإطالق النار، ولكنه ميهد الطريق خلف�ص 

قلق الأو�ساط القت�سادية. وتطلب الر�سالة الأوىل التي مل يوقعها جون�سون، 
رئي�ص  وقعها  التي  الثانية  الر�سالة  يف  اأ�سهر.  ثالثة  بريك�ست  موعد  اإرج���اء 
التي  الثالثة  الر�سالة  اأم��ا  التاأجيل.  يريد  اأن��ه ل  الأخ��ري  ه��ذا  يوؤكد  ال���وزراء، 
اأن  اإىل  ب��ارو، فت�سري  تيم  الأوروب���ي  ال�سفري الريطاين لدى الحت��اد  اأر�سلها 
م�ساعدي  اأق��رب  غ��وف  مايكل  وق��ال  للقانون.  امتثاًل  اإل  ُيطلب  مل  الإرج���اء 
الرغم من هذا  اإن��ه على  الأح��د  نيوز”  “�سكاي  قناة  جون�سون يف مقابلة مع 
واملهارة  ال��و���س��ائ��ل  منلك  الأول-اأك���ت���وب���ر.  ت�سرين   31 يف  “�سنخرج  الطلب 
“نعرف اأن الحتاد الأوروب��ي يريد اأن نخرج ولدينا  واأ�ساف  لتحقيق ذلك”. 

اتفاق ي�سمح بتحقيق ذلك«.
�سي”  بي  لل”بي  راب  دومينيك  الريطاين  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال  جهته،  من 
م�سريا اإىل اأن “كثريين من الحتاد الأوروبي ل يريدون  اإنه “لديه الثقة”، 

تاأجيال«.

•• لندن-اأ ف ب:

بوري�ص جون�سون  اأك��دت حكومة  الأخ��ري لريك�ست،  املوعد  من  يوماً  قبل11 
اأنها قادرة على احرتام وعدها باخلروج من الحتاد الأوروبي يف 31 ت�سرين 
الأول-اأك���ت���وب���ر، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��غ��م��و���ص ال���ذي اث����اره ت��وج��ي��ه ر���س��ال��ة اإىل 
اأن يو�سح  اإرجاء موعد النف�سال. وكان ُيفرت�ص  الأوروبية لطلب  املفو�سية 
ت�سويت نواب الرملان الريطاين على التفاق ال�سبت، الو�سع بعد اأكرث من 
عر  القرار  اإرج��اء  كانت  النتيجة  اأن  اإل   .2016 ا�ستفتاء  من  �سنوات  ثالث 

تبني تعديل مينحهم مزيداً من الوقت ملناق�سة الن�ّص والت�سويت عليه.
اأم��ام ث��الث ر�سائل،  اأنف�سهم �سباح الأح��د  وبناء على ذل��ك، وج��د الأوروب��ي��ون 
ح�سلت وكالة فران�ص بر�ص على ن�سخة منها، تقول جميعها الأمر ونقي�سه، 
اأ�سبوعني لتجّنب خ��روج من دون اتفاق يثري  اأق��ّل من  يف حني ل ي��زال هناك 

الحتاد الأوروبي يدعو اإىل هدنة يف اأفغان�صتان �صفعة جديدة جلون�صون بعد تاأجيل قرار »بريك�صت«

 »ميني �ضفقة«
م�����ا ح���ق���ي���ق���ة م�����ا ج���������رى؟ لقد 
ت��راج��ع��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة عن 
باملائة   25 م��ن  ال��ر���س��وم  ت��رف��ي��ع 
250 مليار  30 باملائة على  اإىل 
ال�سينية، يف حني  ال����واردات  م��ن 
وافقت ال�سني على �سراء ما بني 
من  دولر  م��ل��ي��ار   50 اإىل   40
الأمريكية.  ال��زراع��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
»ال�سفقة  ���س�����������������������ت��ك��ون  ل���ذل���ك 
امل�سغرة« التي توّقعه������ا الكثي�رون 
الثالث�������ة  املفاو�س������ات  بدء  قب������ل 
يف  والأوىل  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  ع�سر 
املتح�������دة من����ذ ف�س�����لها  الوليات 

يف ماي����و.
بكني  وا�سنطن  طالبت  ال��ره��ان: 
بالتخلي عن املمار�سات التجارية 
نقل  م����ث����ل  ال������ع������ادل������ة«،  »غ�������ري 
الإعانات  اأو  ق�سريا،  التكنولوجيا 

لل�سركات ال�سينية. 
خ����الف ذل�����ك، ه�����ددت ال���ولي���ات 
املتحدة بتنفي��ذ الزيادة يف الر�سوم 
اجلمركية التي مت تاأجيلها، حتت 
ال�سبعني  زعم الحرتام للذكرى 

جلمهورية ال�سني ال�سعبية.

�سراء  على  بب�ساطة  بكني  وافقت 
الزراعية،  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن  امل��زي��د 
لأن  رئي�سي لرتامب،  تنازل  وهو 
مفتاح  ه��م  ال��زراع��ي��ني  الناخبني 
املطاف.  نهاية  يف  انتخابه  اإع��ادة 
لقد �سبق ان اأ�سار اإىل اأنه يف�سل 
اأنه  »ات��ف��اًق��ا ���س��ام��ال«، لكن ي��ب��دو 
احلد  ات��ف��اق  على  ال  يح�سل  مل 
النقل  م�ساألة  لأن  نظًرا  الأدن���ى، 
تتم  مل  للتكنولوجيا  ال��ق�����س��ري 
ت�سوية  ت��ت��م  مل  ك��م��ا  ت�����س��وي��ت��ه��ا، 

م�سكلة �سعر ال�سرف.
وميكن القول تلطيفا، اإن ال�سياق 
مل يكن حّمال جًدا. وكان ترامب 
ت��ع��ام��ل ال�سني  اأن  ق��د ح���ذر م��ن 
كونغ  هونغ  يف  ال�سطرابات  مع 
مو�سوع  احل�����س��ب��ان.  يف  �سيدخل 
اآخر للتوتر، وهو معاملة الأقلية 
ال��ع��رق��ي��ة امل�����س��ل��م��ة ال���ي���وغ���ور يف 

�سينجيانغ غرب ال�سني.
 

القائمة ال�ضوداء
و�����س����ع����ت ال��������ولي��������ات امل����ت����ح����دة 

وتكنولوجي������ة  اأمني�����ة  ك��ي��ان��ات 
كياًنا جتاري�����ًا   28 منها  �سينية، 
�س�رطة  اأي  العام،  الأم��ن  )مكتب 
ا(،  اأي�سً م�ستهدف  �سينجيانغ، 
منطقة  يف  امل��راق��ب��ة  يف  م���ورط���ة 
القائمة  ع��ل��ى  ال����ذات����ي،  احل���ك���م 
تعقب  يف  خ����ب����رية  ال�������������س������وداء. 
التعرف  اأو  ال���ذك���ي���ة،  ال���ه���وات���ف 
يعد  مل  ب���ال���وج���ه،  اأو  ب��ال�����س��وت 
منتجات  ا�����س����ت����رياد  ب���اإم���ك���ان���ه���ا 
برامج  اأو  ان����ت����ل،  رق����ائ����ق  م���ث���ل 

ميكرو�سوفت. 
وع���ل���ى ال��ق��ائ��م��ة ال�������س���وداء جند 
متخ�س�سة  وه���ي  ه��ي��ك��ف��ي��زي��ون، 
وميغفي  ب��ال��ف��ي��دي��و،  امل��راق��ب��ة  يف 
تكنولوجي، و�سن�ص تامي، �سركات 

الذكاء ال�سطناعي.
اأدوات  ��ا  اأي�����سً ب��ع�����س��ه��ا  وي���ق���رتح   
خدمات  اأو  ال��ط��ب��ي،  الت�سخي�ص 
ال�سعب  من  و�سيكون  الرتجمة. 
عليهم اإقامة �سراكات مع جامعات 

اأجنبية اأو انتداب املواهب.
وزارة  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���دث  وح�����س��ب 

درام����ا ال�����دوري الأم��ري��ك��ي لكرة 
هيو�سن  مدير  تغريدة  ال�سلة. 
»كافحوا  م���وري،  داري���ل  روكت�ص، 
من اأجل احلرية... �ساندوا هونغ 
ال�سني،  غ�����س��ب  اأث������ارت  ك���ون���غ«، 
م�����س��ج��ع��ني وجن�����وم�����ا، وق����ن����وات 

تلفزيونية اي�سا. 
يف يوليو، اأعلن الدوري المريكي 
ل���ل���م���ح���رتف���ني مت�����دي�����د ع���ق���ده 
����س���ن���وات م���ع �سركة  مل����دة خ��م�����ص 
تين�سنت  العمالق�����ة  الإن���رتن���ت 
والتي  دولر،  مليار   1.5 مقابل 
اأع��ل��ن��ت يف الخ���ري اإن��ه��ا ل��ن تبث 

املباريات.
م���وري يف  اع���ت���ذارات  ت�ساعد   مل 
حت�سني الو�سع، وف�سلت يف اإقناع 
الراأي  حنق  واأث����ارت  ال�سينيني، 

العام الأمريكي. 
عن  اجل��م��ه��������������������وري  ال�س������ناتور 
كتب  كروز،  تي������د  تك�سا�ص،  ولية 
اإن ال����دوري  ت��غ��ري��دة ق����ال ف��ي��ه��ا 
»يرتاجع  للمحرتفني  المريكي 
جوليو  واع���ت���ر  خم�����ز«،  ب�����س��ك��ل 

�سوانغ،  قنغ  ال�سينية  اخلارجية 
ملعاقبة  ذري����ع����ة  �����س����وى  ل��ي�����س��ت 
ال���������س����رك����ات ال�������س���ي���ن���ي���ة: »ه�����ذا 
الأ�سا�سي  امل���ب���داأ  م���ع  ي��ت��ع��ار���ص 
وتدخل  ال����دول����ي����ة،  ل���ل���ع���الق���ات 
الداخلية،  ال�������س���ني  �����س����وؤون  يف 
القومي  الأم�����ن  م���ع  وي��ت��ع��ار���ص 
لل�سني... ل توجد م�سكلة حقوق 

الإن�سان يف �سينجيانغ«.
املنظمات  م��ن  العدي������د  ووف�����ق 
غ��ري احل��ك��وم��ي��ة، ف���اإن اأك���رث من 
م���ل���ي���ون م�����س��ل��م، م��ع��ظ��م��ه��م من 
الويغورية،  بالرتكية  الناطقني 
اإع���ادة  مع�سكرات  يف  حم��ت��ج��زون 
ومطالبون  ال�سيا�سي،  ال��ت��اأه��ي��ل 
ب��ال��ت��خ��ل��ي ع����ن الإ�������س������الم، وان 
ي��ت��ح��دث��وا ل��غ��ة امل��ان��دري��ن فقط، 
احلكومة  ط���اع���ة  ي��ت��ع��ل��م��وا  واأن 

ال�سيوعية.
 20 اأك���رث م��ن   يف يوليو، وّق��ع��ت 
الإن�سان  حقوق  جمل�ص  يف  دول��ة 
ر�سالة  امل��ت��ح��دة،  ل����الأمم  ال��ت��اب��ع 

تدين معاملة امل�سلمني. 

»مراكز  ه����ذه  اأن  ب��ك��ني  وت����وؤك����د 
ت���دري���ب م��ه��ن��ي« لإدم���اج���ه���م يف 
امل���ج���ت���م���ع ال�������س���ي���ن���ي وحم����ارب����ة 
والنف�سالية  الإ�����س����الم����وي����ة 
والإره��������اب )ن�����س��ب��ت ه��ج��م��ات يف 
وهي  الأوي��غ��ور(.  اإىل  �سينجيانغ 
تتهم الوليات املتحدة با�ستخدام 
امل�����س��ال��ة »ك���ذري���ع���ة ل��ل��ت��دخ��ل يف 

ال�سوؤون الداخلية لل�سني«. 
قّل�ست  ذل������ك،  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
ال�������ولي�������ات امل�����ت�����ح�����دة اإ�������س������دار 
احلكومة  مل�����س��وؤويل  ال��ت��اأ���س��ريات 
ال�سيني  ال�������س���ي���وع���ي  واحل�������زب 
اأو  »امل���������س����وؤول����ي����ة«  ب�����  امل���ت���ه���م���ني 
�سينجيانغ«  »حملة  يف  »التواطوؤ« 
ه��ذه. وح�سب خ��راء، كانت هذه 
اأ�سهر،  م��ن��ذ  ال��ت��داب��ري م��رجم��ة 
قبل  ت��رام��ب  اإدارة  ت�ستلها  واأن 
النطباع  ي��ع��ط��ي  ل  امل��ف��او���س��ات 

باأنها راغبة يف حل و�سط.
 

كرة ال�ضلة يف نف�ض ال�ضلة
ب�سبب  ا  اأي�سً معقًدا  الو�سع  ك��ان 

ك����ا�����س����رتو، وه������و دمي����ق����راط����ي، 
اإن���ه ع��ل��ى ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة »اأن 
الأمريكية   ال���ق���ي���م  م�����ع   ت��ع��م��ل 
املحتج�����ني  ع��ن  تتح�������دث  واأن 
امل�����وؤي�����دي�����ن ل���ل���دمي���ق���راط���ي���ة يف 
حكوم������ة  تدع  واأل  كون������غ،  هونغ 
ت�������س���ل���ط���ي���ة ت���خ���ي���ف امل����واط����ن����ني 

الأمريكيني«.
م�سلحة  ل��ل��ب��ل��دي��ن  ذل�����ك،  وم����ع 
تاأثر  اذ  الأزم����ة،  ح��ل  يف  وا�سحة 
القت�سادان ب�سدة من 18 �سهًرا 
م��ن احل���رب ال��ت��ج��اري��ة. و�سجلت 
يف  باملائة   6 بن�سبة  من��ًوا  ال�سني 
ال��رب��ع ال��ث��ال��ث، وه��و الأدن���ى منذ 

عام 1992.
تعاين  الأم���ري���ك���ي���ة  ال���������س����ادرات 
ترامب  ���س��م��ن  ول���ئ���ن  ب����دوره����ا، 
�ستكون  ال��زراع��ي��ة  امل�سرتيات  اأن 
»اأكر مرتني اأو ثالث مرات من 
احل��د الأق�����س��ى ال���ذي مل ت�سرته 
اب��دا«، فان ال�سني مل توؤكد على 
الإطالق اأنها التزمت مببلغ 50 

مليار دولر.

 وقالت متحدثة اأمريكية يف وقت 
املبلغ  ه��ذا  قبلت  بكني  اإن  لح��ق، 
»ك����زي����ادة خ����الل ع����ام����ني«. وقد 
اأثار ذلك �سكوكا حول حقيقة اأن 
هذه النفقات موزعة على �سنة اأو 

�سنتني.
وزي�������ر  ق��������������������ال  ج��ه��ت��������������������������ه،  م���ن 
اإن  ال�����س��ي��ن�����������������������ي،  ال��ت��ج��������������������ارة 
امل�������س�����������������������������������رتي���ات ت����ت����واف����ق مع 

احتياجات ال�سني.
ا  اأي�سً الوا�س������ح  غي�����������ر  وم��ن   
املتحدة  ال���ولي���ات  ك��ان��ت  اإذا  م���ا 
يف  اأخ�����رى  زي�����������������ادة  �س��������تطبق 
بقيمة  اجل���م���رك���ي���ة  ال���ت���ع���ري���ف���ة 
156 مليار واردات من املنتجات 
منت�سف  ب����ح����ل����ول  ال�������س���ي���ن���ي���ة 

دي�سمر اأم ل.
يجب �سياغة »التفاقية امل�سغرة« 
هذه يف غ�سون ثالثة اإىل خم�سة 
من  عليها  وال��ت�����س��دي��ق  اأ���س��اب��ي��ع 
التعاون  قمة  يف  الرئي�سني  قبل 
واملحيط  لآ����س���ي���ا  الق���ت�������س���ادي 
منت�سف  يف  ���س��ي��ل��ي  يف  ال����ه����ادئ 
�سيبداأ  ترامب،  وح�سب  نوفمر. 
ال��ط��رف��ان ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ف��ور يف 
»املرحلة الثانية«... �سرط اأن يثق 

الطرفان يف بع�سهما البع�ص.
عن لوبوان

�ضيوّقعه الرئي�ضان يف منت�ضف نوفمرب القادم:

ال�صني-الوليات املتحدة: غمو�ض الـ »ميني اتفاق«...!
للبلدين م�ضلحة وا�ضحة يف حل الأزمة، اذ تاأثر القت�ضادان ب�ضدة من 18 �ضهًرا من احلرب التجارية

ا ب�ضبب  كان الو�ضع معقًدا اأي�ضً
دراما الدوري الأمريكي لكرة ال�ضلة

على عك�ض ما اأعلنه، مل يتح�ضل 
ترامب اإل على اتفاق احلد الأدنى 

�صتتم �صياغة »التفاقية امل�صغرة« 
هذه يف غ�صون ثالثة اإىل خم�صة اأ�صابيع

من �سي�سحك يف الخري...؟املفاو�سان ال�سيني والمريكي

داريل موري... ح�سر كرة ال�سلة يف الزمة

اتفاق جزئي... على عك�ص املعلنحرب جتارية م�ستعرة

 •• الفجر – خرية ال�ضيباين

يبدو  الثقافية.  الختلفات  ح�ضاب  على  ذلك  لن�ضع 
خمتلف  تقييم  لديهما  وال�ضني  املتحدة  الوليات  اأن 
الأ�ضبوع  انتهت  التي  التجارية  املحادثات  لنتائج  قليًل 
املا�ضي. على اجلانب ال�ضيني، ظلت وكالة اأنباء �ضينخوا 
اإنها  الطرفني،  توقعات  مع  تتما�ضى  »النتيجة  ر�ضينة: 

بني  والتجارية  القت�ضادية  امل�ضكلت  حل  نحو  خطوة 
ال�ضعبني  م�ضالح  يخدم  مبا  املتحدة،  والوليات  ال�ضني 
ال�ضيني والأمريكي. ول ميكن حل امل�ضاكل القت�ضادية 
بذل  ويجب  و�ضحاها،  ع�ضية  بني  الثنائية  والتجارية 

جهود متوا�ضلة. »
واإثر عودته من وا�ضنطن، قال نائب رئي�ض الوزراء ليو 
على  تقدميه  مت  فيما  حتقق  ملمو�ًضا«  »تقدًما  اإن  خه، 

اأنه »اتفاق مرحلي«.  اما على اجلانب الأمريكي، كانت 
تغريدة ترامب، ب�ضكل غري مفاجئ، اأكرث حما�ضة: »اإن 
التفاق الذي تو�ضلت اإليه مع ال�ضني هو اإىل حد بعيد 
الأكرث اإ�ضراًقا والأكرث اأهمية على الإطلق للمزارعني 
الوطنيني العظام )كذا( يف تاريخ بلدنا. يف الواقع، اإنه 
الإنتاج؟  الكثري من  اإذا كان ميكن توفري  ما  م�ضاألة  يثري 

)كذا( �ضيتدبر مزارعونا المر... �ضكرا، ال�ضني! »

حتليل اخباري
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عربي ودويل

20 قتياًل ع��دد املدنيني  اأم�����ص، اإىل  رف��ع ال��ه��الل الأح��م��ر ال��ك��ردي 
القتلى منذ بدء الهدنة مع تركيا قبل 3 اأيام، بينهم 4 لقوا حتفهم 
دمرت  التي  احل��دودي��ة،  ال�سورية  العني  راأ���ص  مبدينة  م�ست�سفى  يف 

جزئياً وتعر�ست للح�سار من جانب مقاتلني موالني لأنقرة.
وذكرت هذه الهيئة غري احلكومية يف بيان �سدر فجر اأم�ص الأحد، اأنه 
“منذ اإبرام اتفاق وقف اإطالق النار بني قوات �سوريا الدميقراطية 
واحلكومة الرتكية، ر�سدت فرق الهالل الأحمر الكردي 20 مدنياً 
قتياًل و20 جريحاً«. ويف مدينة راأ�ص العني الواقعة �سمايل �سوريا، 
اأنقرة،  من  املدعومني  واملقاتلني  الرتكي  اجلي�ص  هجمات  تركزت 
حلكومة  املعار�سون  املقاتلون،  ومنع  املدينة.  هذه  حا�سروا  الذين 
الرئي�ص ال�سوري ب�سار الأ�سد، على مدار اأيام و�سول قافلة اإن�سانية 
يف  ب��ذل��ك  �سمحوا  ولكنهم  ال��ع��ني،  راأ����ص  يف  الوحيد  امل�ست�سفى  اإىل 
القافلة  هذه  ب��اأن  احلكومية  غري  الهيئة  بيان  واأف��اد  اأم�ص.  النهاية 
لإنقاذ  الفر�سة  ت�سنح  مل  جثامني  و4  م�ساباً   30 ب��اإج��الء  قامت 
اإىل  اأم�ص  اأ���س��ارت  قد  ال�سورية  الكردية  ال�سلطات  وكانت  حياتهم. 
�سقوط اأكرث من 235 قتياًل، بينهم 22 طفاًل، و677 م�سابا منذ 

بدء عملية “نبع ال�سالم” الع�سكرية الرتكية ب�سمال �سوريا. 

املك�سيكي  الرئي�ص  اإن  اإب���رارد  مار�سيلو  املك�سيك  خارجية  وزي��ر  ق��ال 
ترامب  دونالد  الأمريكي  اأوب��رادور ونظريه  لوبيز  اأندري�ص مانويل 
غري  بطريق  الأ�سلحة  تدفق  لوقف  �سريع  اإج��راء  اتخاذ  على  اتفقا 
معارك  اندلعت  حيث  املك�سيك  اإىل  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  ق��ان��وين 
اأوبرادور  “لوبيز  اإن  لل�سحافيني  واأ�ساف  املخدرات.  ب�سبب  عنيفة 
البلدان  ي�ستخدم  اأن  ه��ات��ف��ي  ات�����س��ال  خ���الل  ت��رام��ب  ع��ل��ى  اق����رتح 
تودي  التي  ال�سالح  جت��ارة  وجتميد  احل��دود،  لإغ��الق  التكنولوجيا 
بحياة النا�ص يف املك�سيك«. وتابع “رد ترامب باأنه يعتقد اأن ا�ستخدام 
التكنولوجيا لتنفيذ ذلك فكرة جيدة”، مو�سحاً اأن الفكرة تتمثل يف 
تركيب اأجهزة ليزر متقدمة واأ�سعة اإك�ص وبوابات للك�سف عن املعادن، 
املعابر  ك��ل  على  الكيماوية  املنتجات  ك�سف  على  ق���ادرة  حتى  ت��ك��ون 
احلدودية. واأ�سار اإىل اأن هذه الإج��راءات لن توقف تدفق الأ�سلحة 
و�سول  م��ن  �ستحد  اأي�ساً  ب��ل  فح�سب،  املك�سيك  اإىل  ال�سرعية  غ��ري 
املخدرات اإىل الوليات املتحدة، وهناك اقرتاح اآخر مطروح يتمثل يف 

زيادة عدد م�سوؤويل املخابرات املك�سيكيني يف الوليات املتحدة.
اأمريكيون ومك�سيكيون  اأن يجتمع م�سوؤولون  الرئي�سان على  واتفق 
يف الأيام القليلة املقبلة، ملناق�سة الختيارات والإعالن عن اإجراءات 
من  وكذلك  املك�سيك  اإىل  القانونية  غري  الأ�سلحة  واردات  لتجميد 
خالل املعابر احلدودية الأمريكية، ومل ي�سدر حتى الآن تعليق من 

ال�سلطات الأمريكية.
 

منجم  يف  ا�سخا�ص  ثالثة  توقيف  اأم�ص  الرو�سية  ال�سلطات  اأعلنت 
وانهار  �سد.  انهيار  بعد  �سخ�سا   15 قتل  حيث  �سيبرييا  يف  للذهب 
ب�سيبرييا  كرا�سنويار�سك  منطقة  يف  �سيبا  نهر  على  ال��واق��ع  ال�سد 
واأغرق العديد من اأماكن اإقامة العمال مت�سّببا يف مقتل 15 �سخ�سا 
التابعة  التحقيق  جلنة  وقالت  اآخرين.  خم�سة  وفقدان  الأق��ل  على 
امل�سغلة  �سي�سيم  �سركة  “رئي�ص  اإّن  بيان  النافذة يف  التحقيق  لوكالة 
وتابعت  املنجم”،  موقع  يف  العمال  وم��راق��ب  ومدير  الذهب  ملنجم 
التحقيقات.  ملتابعة  اإىل كرا�سنويار�سك  الثالثة نقلوا  امل�سوؤولني  اأن 
اأن  واأّك���دت  ال�سركة.  ملقار  مبداهمات  قامت  اأنها  اللجنة  واأو�سحت 
تعتر ال�سبب  “النتهاكات التي ارتكبت اثناء البحث عن الذهب” 
الرئي�سي يف احلادث. وقال م�سوؤولون ال�سبت اإّن ال�سد مت بناوؤه على 
اأن ال�سلطات  الرجح ب�سكل خمالف لقواعد ال�سالمة م�سريين اإىل 
مل تكن على علم بوجوده. واجتاحت مياه الفي�سان امل�ساكن الطينية 
بالتوقيت  ال�ساد�سة �سباحا  ال�ساعة  �سي�ستينكينو حواىل  قرب قرية 
الطارئة  احل��الت  وزارة  واأطلقت  نائمني.  العّمال  كان  فيما  املحلي 
عملية بحث واإنقاذ ي�سارك بها نحو 300 �سخ�ص و�ستة مروحيات 
و�ستة قوارب، لكن جهود الإغاثة �سعبة ب�سبب �سوء الأحوال اجلوية 

وموقع احلادث البعيد.

عوا�ضم

بريوت

مك�سيكو �سيتي

مو�سكو

قتلى يف اأحداث عنف على حدود ك�صمري   9
 •• نيودلهي-اأ ف ب:

ن��ار على احل��دود بني �سطري  اإط��الق  الأق��ل يف  ا�سخا�ص على  ت�سعة  قتل 
ك�سمري، على ما ذكر م�سوؤولون، ما يرفع ح�سيلة القتلى يف الأيام الأخرية 
مفرو�سة  الت�����س��الت  على  وق��ي��ودا  للتجول  حظرا  نيودلهي  تخفيف  م��ع 
الهند  بني  التوتر  وت�ساعد  �سهرين.  اأك��رث من  منذ  امل�سطرب  الإقليم  يف 
لل�سطر  الذاتي  احلكم  الهند  األغت  اأن  بعد  النوويني  الغرميني  وباك�ستان 
الذي ت�سيطر عليه يف ك�سمري يف اخلا�ص من اآب-اغ�سط�ص املا�سي وفر�ست 
وت��ب��ادل م�سوؤولو  ق��ي��ودا على احل��رك��ة والت�����س��الت لقمع ال���س��ط��راب��ات. 
ميثل  ال��ذي  املراقبة  خط  على  ال��ه��اون  قذائف  ب��اإط��الق  اتهامات  البلدين 

احلدود الفعلية بني �سطري ك�سمري الواقعة يف الهيماليا.
وقال املتحدث با�سم اجلي�ص الهندي راجي�ص كاليا لوكالة فران�ص بر�ص اإن 
جنديني ومدنيا قتلوا وجرح ثالثة اأ�سخا�ص اآخرين يف اإطالق نار ا�ستفزازي 
ال��ه��ج��وم فيما نقل  ُدم���رت يف  م��ن��ازل  اأن ع��دة  وت��اب��ع  باك�ستان«.  ب��ه  ق��ام��ت 
ثالثة مدنيني اإىل م�ست�سفيات لتلقي العالج. وقال م�سوؤولون يف ال�سطر 
الباك�ستاين من ك�سمري لوكالة فران�ص بر�ص اإّن �ستة مدنيني قتلوا واأ�سيب 
ثمانية اآخرون يف مظفر اآباد ووادي نيالم. وقال نائب مفت�ص ال�سرطة يف 
مظفر اباد بدر منري اإّن “قذائف الهاون �سربت منازل املدنيني وحتى الآن 
ا�ست�سهد خم�سة ا�سخا�ص واأ�سيب �ستة اأخرون«. واأ�سار منري اإىل اأن ح�سيلة 
القتلة تت�سمن ثالثة ا�سخا�ص من اأ�سرة واحدة. وقال م�سوؤول وادي نيالم 
اخطر ايوب اإّن مدنيا قتل واأ�سيب مدنيان يف الق�سف. وياأتي احلادث بعد 
اأيام على مقتل خم�سة ا�سخا�ص يف ك�سمري الربعاء، بعد يومني من اإعادة 
بني  مّق�سمة  وك�سمري  الن�سّية.  والر�سائل  املحمول  الهاتف  الهند خدمات 
الهند وباك�ستان منذ ا�ستقاللهما عام 1947. وخا�ست الدولتان حربني 

ب�سببها وكثريا ما تندلع ا�ستباكات حدودية بينهما.

على وا�ضنطن عدم تبديد مكانتها يف املنطقة 

�صيا�صة ترامب...من »اأمريكا اأوًل« اإىل »اأمريكا الأخرية«؟

ف�ضاد و�ضوء اإدارة من قبل النخب احلاكمة 

اأكرب بكثري من انتفا�صة وات�صاب..هكذا ميكن اإنقاذ لبنان
•• وا�ضنطن-وكاالت:

راأى بالل �سعب الباحث البارز يف معهد ال�سرق الأو�سط يف 
وا�سطن اأن عقوداً من الف�ساد و�سوء الإدارة اجلنائية من قبل 
النخب احلاكمة يف لبنان - نف�ص الزمرة التي حكمت البالد 
منذ ا�ستقاللها عام 1943 - اأدت اأخرًيا اإىل انهيار اقت�سادي 
وانفجار اجتماعي. وذكر �سعب باأن ال�سعب اللبناين انتف�ص 
عدة مرات عر تاريخه احلديث للمطالبة بالتغيري، واأبرزها 
عام 2005 بعد مقتل رئي�ص الوزراء الأ�سبق رفيق احلريري، 
مما اأجر �سوريا على �سحب قواتها من لبنان. وبعد “ثورة 
“ثورة  ال��زم��ان  من  عقد  بعد  خرجت   ،2005 لعام  الأرز” 
ال�سوارع  اإىل  ال��ن��ا���ص  م��ن  الآلف  ن���زل  ع��ن��دم��ا  القمامة”، 
امل�ستمر يف ج��م��ع جبال  اإخ��ف��اق احل��ك��وم��ة  ع��ل��ى  ل��الح��ت��ج��اج 

القمامة، خ�سو�ساً يف �سوارع بريوت.

 اأول مرة
ول��ك��ن ع��ن��دم��ا ان��ت��ف�����ص ال���ع���رب خ���الل م���ا ي�����س��م��ى “الربيع 
العربي”، حتول اللبنانيون اإىل متفرج. لي�ص لأنهم مل يعانوا 
لأنهم  ولكن   ، والقت�سادي  الجتماعية  امل�ساكل  نف�ص  م��ن 
اله�ص يف وقت  ال�سيا�سي  اإ�سالح نظامهم  كانوا خائفني من 
�ساد خطر كبري يف املنطقة عندما كان داع�ص يتقدم ب�سرعة. 

لقد اكتفوا باملطالبة بالإ�سالح بدًل من الثورة.
ال��ت��ي وعد  الإ���س��الح��ات  ت��ل��ك  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث يلفت  ول��ك��ن 
ل��ذل��ك خرج  ق��ط.  ت���اأت  وت���ك���راراً، مل  م����راراً  ال�سيا�سيون  بها 
النا�ص يوم اخلمي�ص، ولأول مرة يف تاريخ لبنان، من جميع 
مناحي احلياة اإىل ال�سوارع مطالبني بتغيري �سيا�سي اأ�سا�سي 
خائفني،  غ��ري  التلفزيون  �سا�سات  على  واأط��ل��وا  وم�����س��اءل��ة. 
و�سخروا من قادة طوائفهم، مبن فيهم الرئي�ص مي�سال عون 
ورئي�ص الوزراء �سعد احلريري والأمني العام مللي�سيات حزب 
يف  م�سائبهم،  يف  عليهم  باللوم  واألقوا  اهلل،  ن�سر  ح�سن  اهلل 

�سابقة مل حت�سل من قبل.

بطالة وافتقار اإىل اخلدمات
م�سكوك  ق��رار  ب�سبب  التظاهرات  خ��روج  اإن  القول  اأن  وراأى 
فيه قانوًنا من جانب احلكومة لفر�ص �سريبة على مكاملات 

�سوف  ورو�سيا  واإي���ران  تركيا  اأن  يف  ل�سك  املثال  �سبيل 
تلعب دوراً رئي�سياً يف اإعادة اإعمار �سوريا، وعلى الأرجح 
العملية. ومن  ت�سارك يف هذه  املتحدة لن  الوليات  اأن 
تخفي�ص  يعني فقط  ل  �سوريا  الن�سحاب من  ف��اإن  ثم 
اإىل �سفر،  1000 جندي  الأمريكية من  القوات  عدد 
ولكنه يتعلق اأي�ساً بالتخلي عن العقارات التي ميكن اأن 

تكون �سوقاً اأمريكياً اأي�ساً. 

تداعيات طويلة الأمد 
ويحذر التقرير من تداعيات ان�سحاب الوليات املتحدة 
باعتبارها  مبكانتها  يتعلق  ما  يف  وبخا�سة  �سوريا؛  من 
اأقوى دولة يف العامل وزعيمة العامل احلر، اإذ يقود ذلك 
ال�سرق  منطقة  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  نفوذ  ت��راج��ع  اإىل 

•• وا�ضنطن-وكاالت:

يوؤكد الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب دوماً على �سيا�سة 
“اأمريكا اأوًل”، خا�سة يف ما يتعلق بال�سيا�سية اخلارجية 
للوليات املتحدة، ولذلك مل يكن القرار الذي اتخذه يف 
ال�ساد�ص من ال�سهر اجلاري ب�سحب القوات الأمريكية 
من �سمال �سوريا مفاجئاً، اإذ هو ي�سري اإليه منذ �سهور.  
التنفيذي ملركز  املدير  الباحث �سيث فرانتزمان،  ولكن 
ال�سرق الأو�سط للتقارير والتحليالت، يرى اأن تطبيق 
ترامب املت�سرع لالن�سحاب من �سمال �سوريا يبدو الآن 
خاطئاً، ل�سيما اأنه اأثار املخاوف ب�ساأن الدور الذي تلعبه 

الوليات املتحدة يف العامل اليوم. 
ويلفت الباحث، يف مقال مبوقع “ذا هيل” الأمريكي”، 
حتديد  �ستعيد  اإن��ه��ا  ت��ق��ول  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  اأن  اإىل 
موقع قواتها، مبا ي�سمح للنظام ال�سوري ورو�سيا وتركيا 
النتائج؛  ع��ن  النظر  بغ�ص  �سوريا  �سرق  على  بالقتال 
حيث يعتر ترامب اأن �سوريا تبتعد مل�سافة 7000 ميل 

ولي�ست اأولوية لال�سرتاتيجية الأمريكية. 

الغزو الرتكي ل�ضوريا
اأول”  “اأمريكا  �سيا�سة  كانت  اإذا  الباحث عما  ويت�ساءل 
اأ�سا�سي؛  ب�سكل  الأخرية”  “اأمريكا  اإىل  حت��ول��ت  ق��د 
الأخري  املو�سع  يف  نف�سها  ت�سع  املتحدة  ال��ولي��ات  لأن 
يف  قيادية  اأدواراً  بالفعل  تلعب  التي  ال���دول  قائمة  يف 
اإىل  املثال، كل خطوة  �سبيل  �سوريا. فعلى  مناطق مثل 
�سوف  ف��راغ��اً  ت��رتك  املتحدة  ال��ولي��ات  ال���وراء تتخذها 
اأنه  الرمزية  الأم���ور  وم��ن  رو�سيا،  اآخ���رون مثل  مي��الأه 
ق��اع��دة ع�سكرية يف  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  غ���ادرت  اأن  بعد 
بت�سوير  بالرو�سية  يتحدث  رج��ل  ق��ام  ���س��وري��ا،  �سمال 
 15 ي��وم  الأمريكية  القاعدة  ح��ول  يتجول  وه��و  نف�سه 

اأكتوبر”ت�سرين الأول” اجلاري. 
له  �سيكون  ل�سوريا  الرتكي  الغزو  اأن  الباحث  ويعتر 

الأو�سط  ال�سرق  املتحدة يف  للوليات  بالن�سبة  تداعيات 
ورمب����ا اأي�����س��اً ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال��ع��امل��ي. وت��ف�����س��ر اإي����ران 
ميكن  اأن���ه  على  دل��ي��اًل  باعتباره  الأم��ري��ك��ي  الن�سحاب 
الع�سكرية،  قواعدها  مل��غ��ادرة  املتحدة  ال��ولي��ات  تهديد 
مثل  الأمريكيني  احللفاء  بالفعل  اإي���ران  حت��دت  ولقد 
وطائرات  كروز  �سواريخ  ال�سعودية من خالل هجمات 
املتحالفة  ال�سيا�سية  الأح�����زاب  وت�سعى  ط��ي��ار.  ب���دون 
املتحدة من  الوليات  مغادرة  اإىل  العراق  اإي��ران يف  مع 
ال��ولي��ات املتحدة رمبا  اأن  ال��ع��راق، وذل��ك رغ��م حقيقة 

ترغب يف نقل قواتها من �سوريا اإىل العراق. 
يف  املتحدة  الوليات  دور  تراجع  “اإذا  التقرير:  ويقول 
�سوريا والعراق، فهذا يعني اأنها �ستعاين من انتكا�سة يف 
البلدين الرئي�سيتني حلملة مكافحة داع�ص، كما يحقق 
الأمر  وال��ع��راق،  �سوريا  يف  اإيرانية  مكا�سب  اأي�ساً  ذل��ك 
الذي يتناق�ص مع �سيا�سة ترامب الر�سمية املتمثلة يف 

ال�سغط الأق�سى على اإيران«.
   

تراجع النفوذ الأمريكي 
الأمريكية  امل�سالح  و�سع  مفهوم  اأن  الباحث  وي�سيف 
الأمريكي،  الق��ت�����س��اد  اإىل  الأرج�����ح  ع��ل��ى  ي�����س��ري  اأوًل 
اأي  الأم��ري��ك��ي،  النفوذ  ات��ب��اع  اإىل  ال��ت��ج��ارة  متيل  حيث 
دبلوما�سي  وج��ود  املتحدة  للوليات  يتوافر  حينما  اأن��ه 
كبري وحلفاء رئي�سيون �سوف تتوافر كميات كبرية من 
التجارة. ويعتمد جزء اأ�سا�سي من مفهوم النظام العاملي 
اأن  الباردة، على  ن�ساأ يف نهاية احلرب  الذي  الليرايل، 
والراأ�سمالية،  الدميقراطية  نحو  ينتقل  �سوف  العامل 
ت��راج��ع��اً يف ذل���ك الن م��ع تزايد  ث��م��ة  اأن  ي��ب��دو  ول��ك��ن 

الأنظمة ال�ستبدادية. 
وبح�سب الباحث متيل هذه الأنظمة ال�ستبدادية مثل 
اإيران ورو�سيا وتركيا اإىل العمل معاً يف �سوريا، وعندما 
ترغب يف حل �سراع مثل احلرب الأهلية يف �سوريا، فاإنها 
فعلى  اأي�ساً؛  مبنتجاتها  ال��دول  تلك  اإغ��راق  اإىل  تعمد 

�ضرائب على الفقراء
اللبنانية  احلاكمة  النخبة  خطة  اأن  اإىل  يلفت  املقابل،  ويف 
لالنتعا�ص القت�سادي تكمن هي فر�ص املزيد من ال�سرائب 

على الفقراء والقرتا�ص اأكرث، والبقاء يف ال�سلطة. 
اأنهما  يبدو  اللذين  والغ�سب  ال�سعبية  التعبئة  وا���س��ط��رت 
يتزايدان كل دقيقة، على الوقف الفوري جلميع الإجراءات 
“الت�سحيحية” ، ولكن احلكومة ل تبدو مهتمة بال�ستقالة. 
على الأقل هذا ما قاله جران با�سيل، وزير خارجية لبنان 
ب��ال�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة ومم��ا هو  ال���ذي يقل اهتمامه  امل��ت��ه��ور 
بالرئا�سة التي يتولها والد زوجته، ولكن اعتباره اأن اخليار 
بني ال�سيغة احلاكمة احلالية ، والتي تتمتع باإجماع �سيا�سي 
من  اأن��ه  �سعب  واأ�ساف  خطاأ.  خيار  هو  الكاملة  الفو�سى  اأو 
غري الوا�سح حجم القوة ال�سيا�سية التي ميكن للمتظاهرين 

اأمر غري ذي �سلة على الإطالق. فامل�ساألة   WhatsApp
ل تتعلق بتطبيق للر�سائل، واإمنا بكون ن�سف النا�ص يف لبنان 
، واأقلية �سغرية حت�سل  اإم��دادات املياه  فقط يح�سلون على 
�سباب  ثلث  من  اأك��رث  وبكون  بالكهرباء،  كاملة  تغطية  على 
الرعاية  اإىل  يفتقرون  واأغلبهم  العمل،  عن  عاطلني  البالد 
ال�سحية الكافية والتعليم العام الالئق.  اإىل ذلك، يقول اإن 
�سيادة القانون غري موجودة واجلرائم التي يرتكبها الأثرياء 
اللبنانية  والعملة  دون عقاب.  ال�سيا�سية متر  وذوو احلماية 
يف حالة �سقوط حر وراأ�ص املال يغادر البالد ب�سكل اأ�سرع من 
القطار الأ�سرع من ال�سوت.  وي�سكل الالجئون ال�سوريون ما 
يقارب من ربع �سكان لبنان - وهو اأعلى معدل للفرد يف العامل 
املنت�سرين يف  الفل�سطينيني  الالجئني  احت�ساب  دون  من   –
حوايل  ي�سكلون  وال��ذي��ن  ال��ب��الد  اأن��ح��اء  جميع  يف  املخيمات 

ع�سرة يف املئة من ال�سكان اللبنانيني.

�سمعتها وم�سداقيتها بني احللفاء  تتاأثر  كما  الأو�سط 
�سرق  يف  الأك����راد  املقاتلني  �سركائها  ع��ن  تخلت  لأن��ه��ا 
���س��وري��ا. وت��واج��ه ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة يف ال��وق��ت الراهن 
حت���دي���ات ع��ل��ى ج��م��ي��ع اجل��ب��ه��ات مب���ا يف ذل����ك احلرب 
التجارية مع ال�سني وال�ستثمارات ال�سينية يف اإفريقيا 
والوجود الرو�سي يف اأوروبا ال�سرقية والوجود الإيراين 

يف العراق والتوغل الرتكي يف �سوريا. 
حري�سة  تكون  ب��اأن  يتعني  وا�سنطن  الباحث  ويح�ص 
ق�سرية  بخيارات  املنطقة  يف  مكانتها  تبديد  عدم  على 
الأمد تتعلق بتكاليف دورها يف اأماكن مثل �سوريا؛ حيث 
الأمد  طويلة  تداعيات  على  تنطوي  اخليارات  تلك  اأن 
من  ب��دًل  ال�سني  اأو  رو�سيا  اإىل  ال��ب��ل��دان  تتجه  عندما 

الوليات املتحدة.   

اأ�سياء:  ثالثة  على  تركز  التي  مطالبهم  لتحقيق  توليدها 
ا�ستقالة احلكومة واإلغاء ال�سرائب منذ 2017 والنتخابات 

الوطنية املبكرة. 

اأمراء احلرب
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ات�����س��اع الح��ت��ج��اج��ات، ف��ه��ن��اك كثريون 
احلرب  اأم��راء  حلماية  ال�سوارع  اإىل  ا  اأي�سً �سيتوجهون  ممن 
حدث  ال�سلميني.  املتظاهرين  مع  النهاية  يف  وي�سطدمون 
هذا با�ستمرار عر التاريخ: يف خ�سم النتفا�سة، هناك دائًما 
اأولئك الذين يرغبون يف قلب الو�سع الراهن واأولئك الذين 
يرغبون يف احلفاظ عليه. ويف لبنان، مييل ميزان القوى اإىل 
�سالح الفريق الأخري لأنه كان دائماً ميتلك ال�سالح و�سيطرة 
الدولة. ومع ذلك، ل ميكن لهذه املجموعة نف�سها اأن تعي�ص 
بدون دعم خارجي. وميكن لإيران اإر�سال املزيد من الأ�سلحة 
ب�سكل  يلغي  لن  ذلك  لكن  حليفها،  اهلل،  حزب  ملي�سيات  اإىل 
تعد  اأن  لرو�سيا  للبنان. وميكن  الفلكي  العام  الدين  �سحري 
ت�ساهي  اأن  ميكن  ل  ال���س��ت��ث��م��ارات  تلك  لكن  با�ستثمارات، 
يتعلق  ما  يف  وفرن�سا  املتحدة  ال��ولي��ات  تقدمه  اأن  ميكن  ما 

باحلماية الدبلوما�سية والدعم املايل. 

اإما اإنقاذ النخب اأو...
لذلك، يبقى الأمر مرهوناً مبا قرر الأمريكيون والفرن�سيون 
فعله: اإما اإنقاذ النخب الطائفية يف لبنان من خالل توفري 
اإىل  الوقوف  اأو  التام،  اقت�سادية دولية متنع النهيار  حزمة 
جانب املحتجني، علماً اأن اخليار الأول اختر مراًرا وتكراًرا 
على مدى عقود ومل يوؤد �سوى اإىل الف�سل ال�سيا�سي والكارثة 

القت�سادية.
ال��وق��ت لبداية ج��دي��دة يف  اأن��ه ه��ذا ه��و  اإىل  الباحث  وخل�ص 
هذه  �سحب  وب��اري�����ص  وا�سنطن  يف  ال��زع��م��اء  منا�سداً  لبنان، 
ت�سكيل  ودع���م  امل��وؤه��ل��ة،  وغ��ري  ال��ف��ا���س��دة  ال�سيا�سية  الطبقة 
وا�سح  زم��ن��ي  ج���دول  م��ع  التكنوقراط  م��ن  ط���وارئ  حكومة 
امل�سلحة  ال��ق��وات  اإىل  وت��ف��وي�����ص، وت��وج��ي��ه ر���س��ال��ة وا���س��ح��ة 
اللبنانية بعدم اتخاذ اإجراءات �سارمة �سد الن�ساط ال�سلمي 
وال�سماح للبنانيني الأحرار على الأقل باحل�سول عل فر�سة 

للحكم.  

بالقرب  بانتيت  قرية  املعار�سة يف  عنا�سر  اأك��ر مواقع جتميع  واح��د من  يف 
اإىل  وي�سطرون  الأ�سجار  مئات اجلنود حتت  ينام  ال�سمالية،  بلدة عويل  من 
اأكواخهم الطينية، واملعروفة با�سم  اللجوء اإىل النوم مع ال�سكان املحليني يف 
دينغ  دينغ  نيكودميو�ص  اجل��رال  و�سرح  املطر.  يهطل  عندما  “التوكول”، 
اإم��دادات غذائية  يتلقوا  اإنهم مل  بر�ص  فران�ص  لوكالة  املع�سكر،  امل�سوؤول عن 
اأي  لدينا  يتبق  مل  والآن  الطعام  “نفد  دينغ  وق��ال  �سهرين.  م��ن  اأك��رث  منذ 
ب�سبب هذه  املخيم  غ��ادروا  700 جندي م�سجل  ح��وايل  اأن  م�سيًفا  طعام”، 
الظروف. واأ�ساف “نحن نعي�ص على طعام ال�سكان املحليني، ونذهب للزراعة 
معهم وجنمع الفول ال�سوداين من مزارعهم كو�سيلة للبقاء على قيد احلياة«. 
ثكنات  يف  ال��ف   83 البالغة  ال��ق��وات  ن�سف  و�سع  على  ال�سالم  ات��ف��اق  وين�ص 

وتدريبهم ون�سرهم بحلول اأيلول-�سبتمر 2019.
بالإ�سراف  املكلفة  امل�سرتكة  والتقييم  الر�سد  جلنة  ذكرت  املا�سي،  والأ�سبوع 

•• جوبا-اأ ف ب:

دفع نق�ص الطعام والإم��دادات الطبية مئات من مقاتلي املعار�سة يف جنوب 
وتدريبهم  لت�سجيلهم  اقيمت  التي  التدريب  مع�سكرات  ت��رك  اإىل  ال�����س��ودان 

مبوجب اتفاق لإنهاء احلرب يف ذلك البلد، بح�سب ما ذكرت ال�سلطات.
وت�سكل عملية جمع املقاتلني يف مع�سكرات بهدف ت�سكيل جي�ص موحد موؤلف 
اإليه يف  اإحدى ركائز اتفاق ال�سالم الذي مت التو�سل  األف ع�سكري،   83 من 
لكن هذه العملية �سهدت تاأخرياً ونق�سا يف التمويل  اأيلول-�سبتمر 2018. 
مع  الرئي�سية  العوائق  م��ن  امل�سكلة  ه��ذه  وتعتر  ال��ق��وات.  ا�ستعداد  اأع���اق  م��ا 
الرئي�ص  ي�سكل  لكي  الثاين-نوفمر  ت�سرين   12 يف  النهائية  املهلة  اق��رتاب 
تقا�سم  امللي�سيات حكومة  ق��ادة  م�سار وغريهم من  ري��اك  �سلفا كري وخ�سمه 

�سلطة.

على تنفيذ اتفاق ال�سالم، اإنه من بني 25 موقعاً خم�س�ساً لتجمع املعار�سة، 
�ستة  للقوات احلكومية،  ثكنات   10 بني  وم��ن  عاماًل،  فقط  24 موقعاً  ك��ان 
يبداأ  مل  بينما  الت�سجيل  عمليات  ا�ستمرت  فقد  ذلك  ومع  تعمل.  فقط  منها 
النار،  اإط���الق  وق��ف  رئي�ص هيئة مراقبة  غ��الغ��ر  ول��ي��ام  اأك��د  بعد.  ال��ت��دري��ب 
القوات هناك.  اأنه قد مت ت�سجيل  زي��ارة لبانتيت  لوكالة فران�ص بر�ص خالل 
العديد من اجلنود الذين مت ت�سجيلهم فروا منذ  “لكن لالأ�سف، فاإن  وقال 
م�سكلة  “اإنها  وا�ساف  املقبولة«.  غري  املعي�سية  الظروف  ب�سبب  احلني  ذلك 
وعائالتهم  اجلنود  من  والآلف  الآلف  يواجهها  للغاية  اخل��ط��ورة  �سديدة 
طعام،  ب��دون  فهم  التجميع،  مواقع  يف  ال�سودان  جنوب  اأنحاء  جميع  يف  الآن 
ومعظمهم بدون ماء، وكلهم يفتقرون اإىل جميع اأ�سكال الأدوية وهم يائ�سون 

وغا�سبون ول يرون اأي حل للم�سكلة«.
لكن  التجمع،  مواقع  اإىل  والأرز  امل��اء  جللب  باملال  وال�سني  اليابان  وترعت 

من  الدبلوما�سيون  يخ�سى  اإذ  العملية  مت��وي��ل  رف�����س��وا  الغربيني  امل��ان��ح��ني 
ا�ستخدامها يف عمليات التجنيد وب�سبب نق�ص ال�سفافية املالية يف جوبا. ويف 
الوقت نف�سه، اأدى الو�سع يف الثكنات اإىل ال�سغط على املجتمعات املحلية التي 
جتد هي نف�سها �سعوبات يف البقاء على قيد احلياة. قال اأجوك )50 عاماً( 
اأحد �سكان بانتيت “يوجد جنود هنا ولي�ص لديهم ماء لل�سرب، ولي�ص لديهم 
اأوعية جلمع املاء، ولكننا نحن امل�سيفون نعاين كذلك، وعندما مير�ص اأطفالنا 
باملالريا ل جند دائما الدواء«. واأدت احلرب يف جنوب ال�سودان والتي اندلعت 
بعد عامني من ال�ستقالل يف عام 2011 بعد اخلالف بني كري وم�سار، اإىل 

مقتل ما يقرب من 400 األف �سخ�ص و�سردت نحو اأربعة ماليني اآخرين.
اإنه على الرغم من  وقالت اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر الأ�سبوع املا�سي 
حت�سن الأمن الغذائي، فاإن اأكرث من ن�سف ال�سكان ما زالوا يعانون من اجلوع 

ويعتمد املاليني منهم على امل�ساعدات الغذائية.

بعد نق�ض الطعام والإمدادات الطبية .. قوات املعار�صة يف جنوب ال�صودان ترتك املع�صكرات  

معار�صو ا�صتقالل قطالونيا ينظمون احتجاجا م�صادا 
•• مدريد-رويرتز:

املناوئة  ال�سخ�سيات  اأب���رز  اأح��د  نظم 
ل���س��ت��ق��الل م��ن��ط��ق��ة ق��ط��ال��ون��ي��ا عن 
قي  اأم�����ص  م�سادا  احتجاجا  اإ�سبانيا 
بر�سلونة بعد اأ�سبوع من الحتجاجات 
اإنهاء  اإىل  ودع��ا  بالنف�سال  املطالبة 

العنف.
وق�����ال األ������رت ري���ب���ريا رئ��ي�����ص حزب 
امل��واط��ن��ني )ث��ي��ودادان��و���ص( مل��ئ��ات من 
م��وؤي��دي��ه ال��ذي��ن ل��وح��وا ب��الأع��الم اإن 
ل  الإ�سبانية  ال���س��رتاك��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
تفعل ما فيه الكفاية لإنهاء الفو�سى 

التي اندلعت بعد �سدور حكم ب�سجن 
قادة انف�ساليني. وقال ريبريا املولود 
ي�ستطيعون  ل  “النا�ص  بر�سلونة  يف 
ول  امل�����دار������ص  اإىل  اأط���ف���ال���ه���م  اأخ������ذ 
واأ�ساف  حمالهم”.  فتح  ي�ستطيعون 
حتمي  اإ����س���ب���ان���ي���ة  ح���ك���وم���ة  “نريد 

ال�سعفاء«.
ون����زل امل��ط��ال��ب��ون ب��ال���س��ت��ق��الل اإىل 
اأيام  �ستة  مدى  على  بر�سلونة  �سوارع 
مواجهات  اأح��ي��ان��ا  وخ��ا���س��وا  متتالية 
ع�سرات  خلفت  ال�سرطة  م��ع  عنيفة 
مليون  باأكرث من  واأ���س��رارا  امل�سابني 
املدينة  دولر( يف  يورو )1.1 مليون 

وقالت  املتو�سط.  البحر  على  املطلة 
بر�سلونة  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س��ة  ك����ولو  اأدا 
ما  وحمتجا  �سرطيا  اإن  الأح��د  اليوم 
زال يف حالة حرجة م�سيفة اأن عددا 
العينني  اإح��دى  فقدوا  املحتجني  من 
املطاطي  ال��ر���س��ا���ص  اإط����الق  نتيجة 
يوم  م�سبوق  غري  عنف  وبعد  عليهم. 
اجلمعة كانت املظاهرات اأم�ص ال�سبت 
اإن  احل��ك��وم��ة  وق��ال��ت  ن�سبيا  �سلمية 

الو�سع حتت ال�سيطرة.
لالنق�سام  مثرية  ق�سية  وال�ستقالل 
ال�سديد يف قطالونيا اأغنى منطقة يف 
اإ�سبانيا. ويقيم يف الإقليم 7.5 مليون 

ن�سمة وله لغته وبرملانه وعلمه.
واأظهر ا�ستطالع راأي يف يوليو متوز 
انخفا�ص ن�سبة املوؤيدين لال�ستقالل 
اإىل اأدنى م�ستوى منذ عامني اإذ بلغت 
املئة  يف   48.3 م��ق��اب��ل  امل��ئ��ة  يف   44

يرف�سون النف�سال.
وق���ال���ت م��ارت��ي��ن��ا ج��ون��زال��ي�����ص )58 
لفت  بينما  نظافة  عاملة  وهي  عاما( 
اإ���س��ب��ان��ي��ا ع��ل��ى ك��ت��ف��ي��ه��ا “نحن  ع��ل��م 
ال��ق��ط��ال��ون��ي��ون الإ����س���ب���ان اأك�����رث من 
يرى  اأن  امل���ه���م  م���ن  الن��ف�����س��ال��ي��ني. 
ل��ي�����ص اجل��م��ي��ع موؤيدين  اأن����ه  ال��ن��ا���ص 

لال�ستقالل«.



االثنني    21   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12762  
Monday   21   October   2019  -  Issue No   1276212

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
ق�شم التنفيذ  

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 1641 ل�شنة 2019 
اىل املحكوم عليه / �سركة انرتمرين ال�سارقة املحدودة 

بحقكم  ا���س��درت  قد  الإبتدائية  الحت��ادي��ة  ال�سارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
حكما  بتاريخ 2018/12/26 يف ق�سية رقم 6270 ل�سنة 2017 مدين - جزئي  بالزامكم 
بدفع مبلغ وقدره 103420 درهم.  بالإ�سافة اىل الفائدة القانون بواقع 5% من تاريخ 

2018/10/4 وحتى متام ال�سداد. 
ل�سالح املحكوم له/ �سركة هلب للمعدات البحرية - ذ م م 

لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال 
تخلفك عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف 

غيابك
رئي�س ق�شم التنفيذ 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : كويك �ضيند لتاأجري ال�ضاحنات العامة - �ض ذ م م  
 - التجاري  - بردبي - اخلليج  بي�سان علي احمدي فر  : مكتب رقم 502 ملك  العنوان 
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 769994 رقم القيد بال�سجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1258185  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ  2019/10/15  دبي  ق��رار حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2019/10/15
ديار للتطوير -  العنوان : مكتب رقم 1006 ملك  دوكيوبيليتي لتدقيق احل�ضابات 
بردبي - برج خليفة  هاتف : 4421762-04  فاك�ص : 4421764-04 م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�ص   04-4421762  :
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  كويك �ضيند 
لتاأجري ال�ضاحنات العامة - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/10/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/1/15 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : جموهرات همر - �ض ذ م م  
ال�سكل   - -ال�سغاية  دي��رة   - العقارية  العديد  �سركة  ملك   122 رق��م  مكتب   : العنوان 
بال�سجل  القيد  رق��م   588322  : الرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1002015  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/10/7 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
2019/10/7 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه & 
ام الأن�ضاري لتدقيق احل�ضابات العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع 
بن زايد بن �سلطان ال نهيان - املركز التجاري الأول - هاتف : 2955582-04 فاك�ص : 
2955598-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه & ام الأن�ضاري لتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال 
 نهيان - املركز التجاري الأول - هاتف : 2955582-04 فاك�ص : 04-2955598
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
املذكور اأعاله لت�سفية جموهرات همر - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار 
ال��ع��دل حماكم دبي  ل��دى كاتب  وامل��وث��ق  ب��ت��اري��خ  2019/10/7  دب��ي  حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2019/10/7 بتاريخ 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة
ا�سم ال�سركة : �ضكاي لند لتاأجري الدراجات النارية الرتفيهية - �ض ذ م م  

ال�سكل   - اخلبي�سي   - دي��رة   - را���س��د  عبيد  را���س��د  ملك   104 رق��م  : مكتب  العنوان 
بال�سجل  القيد  الرخ�سة : 800737 رقم  ، رقم  : ذات م�سوؤولية حم��دودة  القانوين 
التجاري : 1331129 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/10/7  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2019/10/7 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ض 
بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�ضابات  لتدقيق  ام  ايه 
را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�ص : 
2973071-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

ا�سم امل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�ضابات
م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 
 ال�سباب - ديرة - بور�سعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�ص : 04-2973071
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
املذكور اأعاله لت�سفية �ضكاي لند لتاأجري الدراجات النارية الرتفيهية 
- �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/10/7 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/7 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 اإعالن دعوة اإجتماع خربة بالن�شر 

ب�سفتي اأنا / وليد خمي�ص بن �سويدان خبريا ح�سابيا مكلفا من قبل حمكمة دبي  باجراء 
اخلرة احل�سابية يف الدعوى رقم )2019/2504( جتاري جزئي - فاإننا قد قررنا 
دعوة ال�سادة / نيو لين للت�سميم الداخلي )�ص ذ م م( ، وذلك من اأجل احل�سور اىل 
مقر مكتبنا ب�سفتها ال�سخ�سية او من ميثلها قانونا ب�سفتها ال�سخ�سية او من ميثلها 
قانونا ب�سفتها   املدعي عليها بالدعوى املذكور بالرقم اأعاله.  واملقامة من قبل املدعي/ 
�سركة الدانوب لتجارة مواد البناء )ذ م م( - وذلك للح�سور اإىل مقر مكتبنا الكائن يف 
بناية مركز الأعمال الذهبي - �سارع بور�سعيد - خلف وكالة الني�سان مكتب رقم 604 
املوافق  القادم  2208804-04  وذلك يوم الأحد   : ، ف   04-2208803  : - ت 

.)am 11.00( يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا )2019/10/27(
اخلبرياملحا�شبي / وليد خمي�س بن �شويدان 
قيد رقم  141  

اجتماع خربة
العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   

يف الدعوى رقم 2019/2497 جتاري جزئي - دبي  
املدعي عليه / كري�ستني كولني هاجي 

العنوان : جمهولة حمل الإقامة 
من  �سدكم  واملرفوعة  اعاله  بالدعوى  ح�سابي  خبري  انتدابنا  مت  انه  علما  نحيطم 
املدعية / جمموعة 54 اإي�ستا جلوبال لالإ�ستثمارات - ذ م م - مالكتها رفيعة عبداهلل 
حممد �سعيد املال - وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلرة 
واملقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 2019/10/22 ال�ساعة 11 �سباحا.  وذلك مبقر 
 - 5 4 - الطابق  مكتبنا يف )دبي - �سارع ابوبكر ال�سديق - مكز حمر عني - البوابة 
املوؤيدة لدفاعكم  امل�ستندات  املحدد واح�سار  واملكان  باملوعد  5BG(  يرجى احل�سور 
بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�سور فان اخلرة �ستبا�سر اعمالها وفقا 

لل�سالحيات املخولة لها قانون. لال�ستف�سار ب: 050-6317417
اخلبري احل�شابي / ناهد  ر�شاد حممد      

 اإعالن بالن�شر
 حل�شور اأمــــــــــام اخلربة

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 اعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه / حمدة اأحمد ح�سني علي اآل علي - الإمارات اجلن�سية 
نعلمكم بان املدعي / عبداهلل �سالح الدين برون رقم 2019/3606 دائرة اليوم الواحد املدنية 
والتجارية الأوىل.  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : الزام املدعي عليها بدفع 
مبلغ 100000 درهم والفائدة 9% من تاريخ ت�سجيل الدعوى ولغاية ال�سداد التام ، بالإ�سافة 

اىل باقي الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
املدنية  الواحد  اليوم  دائرة   151 القاعة  رقم  املخت�سة  املحكمة  اأمام  ح�سورك  يقت�سي  لذا 
والتجارية الأوىل مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات ، وذلك املوافق 2019/10/28 
اأعاله - بو�سفك مدعي  اليها  امل�سار  املذكور  الدعوى  ال�ساعة 8.30 �سبحا وذلك للنظر يف 

عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
رقم الرخ�شة : 72854

غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم ال�شجل التجاري 
اإعالن وحل وت�شفية 

ال�سم التجاري : هدايت اهلل ملقاولت ال�سيانة العامة / ذ م م  
نعلن للجميع بان ال�سركة املذكورة اعاله هي : هدايت اهلل ملقاولت ال�سيانة 
العامة / ذ م م �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تا�س�ست يف امارة عجمان مبوجب 
قانون ال�سركات الحتادي رقم )8( ل�سنة )1984( وتعديالته مرخ�سة يف دائرة 
التنمية القت�سادية و�سجلته  بالتنمية القت�سادية  حتت رقم )72854( وقد 

قرر ال�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني ال�سيد.
م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ص التقدم به للم�سفي 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�سر العالن وعلى 

العنوان التايل :  امارة عجمان ،  هاتف :    ، �ص.ب :  

دائرة التنمية القت�شادية    
حكومة عجمان

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7508(

املنذر / ليلك لال�ستثمار - �ص ذ م م 
املنذر اليها / كافترييا غرفة الريد - موؤ�س�سة فردية 

نخطركم  ومبوجب هذا الإنذار بطلب املنذر منكم ب�سرورة الوفاء بالتزامكم باملبادرة فورا اىل ت�سديد املبلغ املرت�سد يف 
ذمتكم  ل�ساحلها وذلك نظري ايجار املحل التجاري رقم 1 من بناية ليلك لال�ستثمار  والكائنة باإمارة ال�سارقة منطقة 
املويلح التجارية وحيث ان عقد اليجار قد انتهت مدته منذ 2018/12/24  وعليه �سرورة الوفاء بالتزامكم باملبادرة فورا 
اىل ت�سديد املبالغ امل�ستحقة عليكم وذلك عن بدلت اليجار املرتاكمة بذمتكم والبالغ 50000 درهم نظري الق�سط الثالث 
والرابع لل�سنة اليجارية 2017-2018 ومبلغ قدره 75000 درهم نظري الق�سط الأول والثاين والثالث لل�سنة اليجارية 
2018-2019 اأي انه جمموع املبالغ امل�ستحقة عليكم واملطلوب �سدادها مبلغ وقدره 125000 درهم واملبادرة فورا اىل ت�سليم 
�سيك الق�سط الرابع بقيمة 25000 درهم لل�سنة اليجارية 2018-2019 اإ�سافة ملا ينوب املبالغ املذكورة اعاله لقاء �سريبة 
القيمة امل�سافة بواقع 5% ويف حال ف�سلكم يف ذلك �سن�سطر ا�سفني اىل اللجوء اىل الق�ساء واىل اتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية الالزمة لتح�سيل هذه املبالغ مع الفوائد القانونية والعطل وال�سرر و�سائر النفقات واإ�سافة لطلب اخالوؤكم 
اثار  من  وينجم  ينتج  ما  بكل  للمطالبة  ا�سافة  املحاماة  واتعاب  التقا�سي  وم�ساريف  ر�سوم   كافة  �ستتحملون  وعندها 

قانونية من جراء ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7059(

املنذر : عقارت�ص للتجارة العامة - �ص ذ م م 
املنذر اليه : طائف املدينة للمقاولت - �ص ذ م م   )جمهول حمل الإقامة( 

ا�ستنادا لحكام القانون وبتكليف من موكلنا نخطركم ب�سداد م�ستحقات موكلنا لديكم حيث انه 
تر�سد بذمتكم مبلغ وقدره =/ 76000 درهم ل�سالح موكلنا عن قيمة ال�سيكات املرجتعة ملوكلنا 
ومل تلتزموا بال�سداد رغم وعودكم املرتكررة وقد مت توجيه اكرث من مطالبة ل�سركتكم اإل انكم 

مل تقوموا بال�سداد. 
وحر�سا منا على العالقات الودية طلب موكلنا ان ننذركم ب�سداد املبالغ املرت�سدة بذمتكم وقدرها 
ايام من تاريخه ما مل فان موكلنا واحلق بجانبه �سيقوم باتخاذ  =/ 76000 درهم خالل خم�سة 
الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه مع حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف والتعوي�سات املقررة 

عن تاأخركم يف ال�سداد. مع حفظ كافة احلقوق الخرى من اي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7514(

املنذر : عقارت�ص للتجارة العامة - �ص ذ م م  
املنذر اليه : ال�سرح للمقاولت - �ص ذ م م   )جمهول حمل الإقامة( 

ا�ستنادا لحكام القانون وبتكليف من موكلنا نخطركم ب�سداد م�ستحقات موكلنا لديكم حيث انه 
تر�سد بذمتكم مبلغ وقدره =/ 337020 درهم ل�سالح موكلنا عن قيمة ال�سيكات املرجتعة ملوكلنا 
ومل تلتزموا بال�سداد رغم وعودكم املرتكررة وقد مت توجيه اكرث من مطالبة ل�سركتكم اإل انكم 

مل تقوموا بال�سداد. 
وحر�سا منا على العالقات الودية طلب موكلنا ان ننذركم ب�سداد املبالغ املرت�سدة بذمتكم وقدرها 
=/ 337020 درهم خالل خم�سة ايام من تاريخه ما مل فان موكلنا واحلق بجانبه �سيقوم باتخاذ 
الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه مع حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف والتعوي�سات املقررة 

عن تاأخركم يف ال�سداد. مع حفظ كافة احلقوق الخرى من اي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7510(

املنذر : عقارت�ص للتجارة العامة - �ص ذ م م  
املنذر اليه : �سركة اجلناح البي�ص لتجارة وا�سترياد مواد البناء - ذ م م   )جمهول حمل الإقامة( 
ا�ستنادا لحكام القانون وبتكليف من موكلنا نخطركم ب�سداد م�ستحقات موكلنا لديكم حيث انه 
املرجتعة  ال�سيكات  قيمة  عن  موكلنا  ل�سالح  دره��م   1.836.975  /= وق��دره  مبلغ  بذمتكم  تر�سد 
ملوكلنا ومل تلتزموا بال�سداد رغم وعودكم املرتكررة وقد مت توجيه اكرث من مطالبة ل�سركتكم 

اإل انكم مل تقوموا بال�سداد. 
وحر�سا منا على العالقات الودية طلب موكلنا ان ننذركم ب�سداد املبالغ املرت�سدة بذمتكم وقدرها 
=/ 1.836.975 درهم خالل خم�سة ايام من تاريخه ما مل فان موكلنا واحلق بجانبه �سيقوم باتخاذ 
الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه مع حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف والتعوي�سات املقررة 

عن تاأخركم يف ال�سداد. مع حفظ كافة احلقوق الخرى من اي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7512(

املنذر : عقار ت�ص للتجارة العامة - �ص ذ م م 
املنذر اليه : الديار لتجارة مواد البناء   )جمهول حمل الإقامة( 

ا�ستنادا لحكام القانون وبتكليف من موكلنا نخطركم ب�سداد م�ستحقات موكلنا لديكم حيث انه 
تر�سد بذمتكم مبلغ وقدره =/ 47187 درهم ل�سالح موكلنا عن قيمة ال�سيكات املرجتعة ملوكلنا 
ومل تلتزموا بال�سداد رغم وعودكم املرتكررة وقد مت توجيه اكرث من مطالبة ل�سركتكم اإل انكم 

مل تقوموا بال�سداد. 
وحر�سا منا على العالقات الودية طلب موكلنا ان ننذركم ب�سداد املبالغ املرت�سدة بذمتكم وقدرها 
ايام من تاريخه ما مل فان موكلنا واحلق بجانبه �سيقوم باتخاذ  =/ 47187 درهم خالل خم�سة 
الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه مع حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف والتعوي�سات املقررة 

عن تاأخركم يف ال�سداد. مع حفظ كافة احلقوق الخرى من اي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7511(

املنذر : ديال لتوريد احلديد - �ص ذ م م  
املنذر اليه : القوة للمقاولت املعدنية -  ذ م م )جمهول حمل الإقامة( 

ا�ستنادا لحكام القانون وبتكليف من موكلنا نخطركم ب�سداد م�ستحقات موكلنا لديكم حيث انه 
تر�سد بذمتكم مبلغ وقدره =/ 23772 درهم ل�سالح موكلنا عن قيمة ال�سيكات املرجتعة ملوكلنا 
ومل تلتزموا بال�سداد رغم وعودكم املرتكررة وقد مت توجيه اكرث من مطالبة ل�سركتكم اإل انكم 

مل تقوموا بال�سداد. 
وحر�سا منا على العالقات الودية طلب موكلنا ان ننذركم ب�سداد املبالغ املرت�سدة بذمتكم وقدرها 
ايام من تاريخه ما مل فان موكلنا واحلق بجانبه �سيقوم باتخاذ  =/ 23772 درهم خالل خم�سة 
الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه مع حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف والتعوي�سات املقررة 

عن تاأخركم يف ال�سداد. مع حفظ كافة احلقوق الخرى من اي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7513(

املنذر : ديل - اين هولدجنز املحدودة 
املنذر اليه : منتجات ال�سناعات الهند�سية   )جمهول حمل الإقامة( 

ا�ستنادا لحكام القانون وبتكليف من موكلنا نخطركم ب�سداد م�ستحقات موكلنا لديكم حيث انه 
تر�سد بذمتكم مبلغ وقدره =/ 134601 درهم ل�سالح موكلنا عن قيمة ال�سيكات املرجتعة ملوكلنا 
ومل تلتزموا بال�سداد رغم وعودكم املرتكررة وقد مت توجيه اكرث من مطالبة ل�سركتكم اإل انكم 

مل تقوموا بال�سداد. 
وحر�سا منا على العالقات الودية طلب موكلنا ان ننذركم ب�سداد املبالغ املرت�سدة بذمتكم وقدرها 
=/ 134601 درهم خالل خم�سة ايام من تاريخه ما مل فان موكلنا واحلق بجانبه �سيقوم باتخاذ 
الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه مع حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف والتعوي�سات املقررة 

عن تاأخركم يف ال�سداد. مع حفظ كافة احلقوق الخرى من اي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : تران�ضونك لنقل الركاب - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 206 ملك حممد عبداهلل �سعيد بن دميثان - الق�سي�ص ال�سناعية  
القيد  رق��م    819887 الرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل   -  2
باأنه  التنمية القت�سادية بدبي  بال�سجل التجاري : 1376974 مبوجب هذا تعلن دائرة 
وذلك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/9/15 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
بتاريخ 2019/9/15  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
ال�سعايل  - ملك عبداهلل  رقم 204  : مكتب  العنوان  للتدقيق واملحا�ضبة  اجلريودي 
العنز - هاتف  2389721-04 فاك�ص: 2389722-04 م�سطحباً معه كافة  - ديرة - هور 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة 
العنز  ه��ور   - دي���رة   - ال�سعايل  ع��ب��داهلل  ملك   -204 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-2389722 فاك�ص:   04-2389721  : ه��ات��ف   -
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  
ق��رار حماكم دبي  تران�ضونك لنقل الركاب - �ض ذ م م وذل��ك مبوجب 
بتاريخ 2019/9/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/9/15 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : توين فبجور للتجارة العامة )�ض ذ م م(  
 - الكرامة   - بردبي   - بال�سالت  �سلطان ح�سن  209 ملك حممد  رق��م  مكتب   : العنوان 
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 625738 رقم القيد بال�سجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1045019  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/10/17 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار 
ايه  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2019/10/17
تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�ضابات  العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم 
  04-2517721 : فاك�ص    04-2517720 : -  هاتف  املرقبات   - دي��رة   - ال��زرع��وين  حممد 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : رحمانيه للتجارة العامة - �ض ذ م م  
ال�سكل   - الكرامة   - بردبي   - بال�سالت  �سلطان  : مكتب رقم 209 ملك حممد  العنوان 
بال�سجل  القيد  رق��م   608995  : الرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1026415  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
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عربي ودويل

معنيني بت�سكيل احلكومة.
 

ل للإخوان
احلزب  رئي�سة  ج���ددت  امل��ق��اب��ل،  يف 
ع��ب��ري مو�سي،  ال��د���س��ت��وري احل����ر، 
رف�ص حزبها التعامل اأو التفاو�ص 
»اخلواجنية«،  ب���  اأ�سمتهم  م��ن  م��ع 
جمددة  النه�سة،  حلركة  اإ�سارة  يف 
ات��ه��ام��ه��م ب��امل�����س��وؤول��ي��ة ع��ن ت�سفري 
وبربط  ال��ت��وت��ر  ب���وؤر  اإىل  ال�����س��ب��اب 
ع��الق��ات م��ع ع��ن��ا���س��ر اإره��اب��ي��ة يف 

تون�ص واخلارج. 
واع����ت����رت م���و����س���ي، ال�������س���ب���ت، اأن 
الإيهام  ت��ع��م��دت  ال��ن��ه�����س��ة  ح��رك��ة 
احلر  الد�ستوري  احل��زب  باإق�ساء 
احلكومة،  ت�سكيل  م�����س��اورات  م��ن 
اأن حزبها هو من يرف�ص  واحل��ال 

التفاو�ص اأو التحاور معهم.
و�����س����ددت ع���ب���ري م���و����س���ي ع���ل���ى اأن 
ال��د���س��ت��وري احل���ر �سيكون  احل���زب 
نواب  جمل�ص  يف  الأم�����ان«  »���س��م��ام 
ال�سعب، و�سيت�سدى لأية ممار�سات 
من  امل���������ص  حت�������اول  م������ب������ادرات  اأو 
النموذج  من  اأو  ال��دول��ة  موؤ�س�سات 

املجتمعي التون�سي.
وك�����ان احل�����زب ال���د����س���ت���وري احلر 
ال�سديد«  »ا�ستنكاره  ع��ن  ع��ّر  ق��د 
مل��ا ق��ال انها »حم���اولت م��ن حركة 
الإخ����وان اإي��ه��ام ال���راأي ال��ع��ام باأنها 
ا�ستثناء  م��ن��ه��ا  ب���������اإرادة  اخ����ت����ارت 
احل�������زب ال����د�����س����ت����وري احل������ر من 
ت�سكيل  ح���ول  م��ف��او���س��ات��ه��ا  دائ����رة 
حركة  اىل  ا����س���ارة  يف  احل���ك���وم���ة«، 
ال��ن��ه�����س��ة. واك�����د احل�����زب يف بالغ 
والداين  »القا�سي  اأن  عنه  ���س��ادر 
احلر  الد�ستوري  احل��زب  اأن  يعلم 
ومبدئيا  قطعيا  يرف�ص  ال��ذي  هو 
اأية ات�سالت اأو مفاو�سات اأو تقارب 
مهما كان �سكله مع هذه احلركة«، 
ع�سويا  »م��رت��ب��ط��ة  ان��ه��ا  م��ع��ت��را 
ذات عالقة  و�سخ�سيات  بتنظيمات 

باجلرائم الإرهابية عر العامل«.
باملنهج  »التزامه  احل��زب  ج��دد  كما 
باملبادئ  ومت�������س���ك���ه  ال���ب���ورق���ي���ب���ي 
احلداثية املدنية الراف�سة للتقارب 
الظالمية  امل�����س��اري��ع  اأ���س��ح��اب  م��ع 
مبفهوم  وت�����س��ب��ث��ه  وال���ف���و����س���وي���ة، 
موؤكدا  واملوؤ�س�سات«،  القانون  دولة 
داخل  حم��وري��ا  دورا  »�سيلعب  اأن���ه 
ال��رمل��ان م��ن اأج���ل امل��ح��اف��ظ��ة على 
واأرك���ان  الوطنية  ال��دول��ة  مكا�سب 
الت�سامح  وقيم  اجلمهوري  النظام 

والعتدال والو�سطية«.
املريكاتو احلكومي يبداأ الآن...!

ل للف�ضل
وق��ال رئي�ص جمل�ص �سورى حركة 
اأّن  الهاروين  الكرمي  عبد  النه�سة 
املقبلة  احلكومة  �ست�سكل  احلركة 
و�ستعنّي �سخ�سية منها على را�سها، 
يخ�سع  ل  الأم���ر  ه��ذا  اأّن  م�سيفا 

للتفاو�ص.
موؤمتر  خ����الل  ال����ه����اروين  واأف�������اد 
���س��ح��ف��ي ب��ت��وا���س��ل احل�����وار داخ���ل 
ال�����س��ورى ح���ول ال�����س��خ�����س��ي��ة التي 
�ستقود احلكومة على امل التو�سل 
املنا�سب  الوقت  نهائي يف  قرار  اىل 

وفق قوله.
الهاروين  اإع��ت��ر  اأخ���رى  م��ن جهة 
حركة  م�����ن  ي���ن���ت���ظ���ر  ح����زب����ه  اأّن 
ال�سعب موقفا ايجابيا فيما يتعلق 
املقبلة  احل��ك��وم��ة  يف  مب�����س��ارك��ت��ه��ا 
وا�سح  برنامج  ا�سا�ص  على  وذل��ك 
فر�سة  �سيمثل  الأم����ر  ان  م��ع��ت��را 

لها ملمار�سة احلكم.
واأع����ل����ن ع���ب���د ال����ك����رمي ال����ه����اروين 
ك����ون جلنة  ال�������س���ورى  اأن جم��ل�����ص 
ت��ف��او���ص ت��ت��ك��ون م���ن اأع�����س��اء من 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  وم���ن  ال�����س��ورى 
الغنو�سي  را�سد  يرتاأ�سها  للحركة 
م�سيفا  املفاو�سات،  �سيقود  ال��ذي 
» ان���ه غ���ري م�����س��م��وح اأن ن��ف�����س��ل يف 

ت�سكيل هذه احلكومة«.
واأك������د خ����الل ن��ق��ط��ة اإع���الم���ي���ة يف 
ف��ع��ال��ي��ات جم��ل�����ص �سورى  اخ��ت��ت��ام 
�ستجري  احل����رك����ة  اأن  احل����رك����ة 
م���������س����اورات ج���دي���ة م����ع الأح�������زاب 
واملنظمات  ال���رمل���ان���ي���ة  وال���ك���ت���ل 
ب��رن��ام��ج والهدف  ال��وط��ن��ي��ة ح���ول 
هو ت�سكيل حكومة على ا�سا�ص هذا 

الرنامج.
اإىل  ع��������ادت  احل�����رك�����ة  اإن  وق��������ال 
الت�سريعية  النتخابات  ال�سعود يف 
النه�سة دخلت  اأن  الأخ��رية موؤكدا 
التوافق  بعد فرتة  مرحلة جديدة 
ق����ائ����ال:« ب���ع���د ف�����رتة ���س��ع��ب��ة من 
التوافق جتاوزنا هذه املرحلة وفق 
من  انتقلنا  ال��ق��دمي��ة...  ال�سروط 
الثانية  املرتبة  يف  ونحن  ال��ت��واف��ق 
ال�����س��راك��ة ون���ح���ن يف  اإىل م��رح��ل��ة 

املرتبة الأوىل«.
ومل ي��ن��اق�����ص جم��ل�����ص ال�����س��ورى يف 
املطروحة  الأ�سماء  احلالّية  دورت��ه 
ل���رئ���ا����س���ة احل����ك����وم����ة، واأّن����������ه قد 
ت�سكيل  امل����ب����داأ  ع��ل��ى  الت����ف����اق  مّت 
�سخ�سّية  تراأ�سها  �سيا�سّية  حكومة 
ال�سيا�سات  حتديد  ومّت  نه�ساوّية، 
حركة  �ستخو�سها  ال��ت��ي  ال��ك��رى 

الّنه�سة خالل املرحلة القادمة.

دورة  يف  اجتمع  ق��د  املجل�ص  وك���ان 
ع����ادي����ة ت���زام���ن���ت م����ع م�������س���اورات 
ت�سكيل احلكومة للح�سم يف نقطة 
تتعلق  امل��ف��او���س��ات  م�سار  يف  مهمة 
�سيكون  ك��ان  ان  احلكومة  برئي�ص 

من احلركة اأم من خارجها.
را�سد  احلركة  رئي�ص  اأك��د  وال�سبت 
للحكومة  رئ��ا���س��ت��ه  ان  ال��غ��ن��و���س��ي، 
���س��وراه��ا، يف رد  ب��ي��د جمل�ص  ق���رار 
غ��ري م��ب��ا���س��ر ع��ل��ى اأح�����زاب معنية 
التيار  غ�������رار  ع���ل���ى  ب���ال���ت���ف���او����ص 
ال�سعب  وح����رك����ة  ال���دمي���ق���راط���ي 
ال��ل��ذي��ن ك��ان��ا ق��د ق��دم��ا جملة من 
باحلكومة،  ل��الل��ت��ح��اق  ال�����س��روط 
من  رئ���ي�������س���ه���ا  ي����ك����ون  ال  م���ن���ه���ا 

النه�سة.
للنه�سة  الداخلي  القانون  وين�ص 
لكل  رئ��ي�����س��ه��ا  ي���رت����س���ح  ان  ع���ل���ى 
اأن  او  ب���ال���دول���ة،  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ا���س��ب 

يزكي هو مر�سحا اخر.
النه�سة  ح��رك��ة  اأع��ل��ن��ت  ان  و���س��ب��ق 
الت�سالت  ع���دي���د  »اج������رت  ان���ه���ا 
ومنظمات  اأح�������زاب  م���ع  الول����ّي����ة 
الت�ساور  ق�سد  وطنّية  و�سخ�سيات 
وتبادل وجهات النظر حول املبادئ 
�سيقوم  ال��ذي  والرنامج  والأ�س�ص 

عليه الت�سكيل احلكومي املقبل«.
وعّرت احلركة يف بيان �سادر عن 
مكتبها التنفيذي، عن »�سكرها لكل 
والجتماعّية  ال�سيا�سّية  الأط��راف 
التي عّرت عن ا�ستعدادها للتعاون 
لإجناح املرحلة املقبلة وال�ستجابة 
والعمل  ال��ت��ون�����س��ي��ني  لن���ت���ظ���ارات 

امل�سرتك«. 
احلكومة  ت�سكيل  م�ساورات  وح��ول 
النه�سة  ح��رك��ة  يف  ال��ق��ي��ادي  اأك����د 
امل�������س���اورات  اأن  ال���ع���ي���ادي،  ف��ت��ح��ي 
ح�سلت  التي  الأح����زاب  ك��ل  �سملت 
النتخابات  يف  اوىل  م��راك��ز  ع��ل��ى 
اللذين  ال��وح��ي��دي��ن  احل��زب��ني  واأن 
ال���ت���وا����س���ل م��ع��ه��م��ا هما  ل مي��ك��ن 
ح���زب ق��ل��ب ت��ون�����ص واحل����زب احلر 

الد�ستوري.
فازت  ق��د  النه�سة  ح��رك��ة  وك��ان��ت 
ال�����رمل�����ان حيث  ب���اأغ���ل���ب م���ق���اع���د 
وفقا  م��ق��ع��دا   52 ع��ل��ى  حت�����س��ل��ت 
لنتائج النتخابات الت�سريعية التي 
امل�ستقلة  العليا  الهيئة  اأعلنت عنها 
احلزب  فهي  وعليه  ل��الن��ت��خ��اب��ات، 
بت�سكيل احلكومة يف ظرف  املكلف 

ال���ت���ي���ار، ب��احل�����س��ول ع��ل��ى وزارت����ي 
ال��ع��دل وال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

احلكومة القادمة. 
اإن  اذاع����ي،  ت�سريح  يف  ع��ب��و  وق���ال 
»بن�سبة  �سرتف�ص،  النه�سة  حركة 
99.99 باملائة« التنازل عن وزارتي 
باعتبارهما  وال���داخ���ل���ي���ة،  ال���ع���دل 
على  لل�سيطرة  و�سائلها  ت�سكالن 
النه�سة  تخوف  وب�سبب  املجتمع، 
من تطبيق القانون على اجلميع. 

لفائدة  �سي�سوت  التيار  اأن  واأب���رز، 
النه�سة،  �ست�سكلها  التي  احلكومة 
فيها، جتنبا  امل�ساركة  �سعوبة  رغم 
ال�سيا�سية  العملية  م�سار  لتعطيل 
واإم����ك����ان����ي����ة اإع����������ادة الن���ت���خ���اب���ات 
تتحالف  اأن  متوقعا  الت�سريعية، 
ال��ن��ه�����س��ة، م���ع ح����زب ق��ل��ب تون�ص 
الذي حت�سل على ثاين اأكر كتلة 

نيابية. 
ل���ك���ن ح�����زب ق���ل���ب ت���ون�������ص ذك�����ر يف 
اأن��ه غري معني  الأح���د،  اأم�ص  بيان 
اختار  واأن�����ه  احل���ك���وم���ة،  ب��ت�����س��ك��ي��ل 
ال��ت��ح��اق نوابه  امل��ع��ار���س��ة، م��ك��ذب��ا 
ب���ك���ت���ل اخ���������رى، ووا�����س����ف����ا م�����ا مت 
»ا����س���اع���ات تهدف  ل���ه ب  ال���رتوي���ج 
حل���رب ن��ف�����س��ي��ة«، داع��ي��ا الط����راف 
م���ب���ادئ  حت������رتم  اأن  ال�������س���ي���ا����س���ي���ة 
ال��ل��ع��ب��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة والأخ����الق 
ي�سارك  لن  اأن��ه  مذكرا  ال�سيا�سية، 
يف حكومة ال اإذا تنا�سب برناجمها 
م��ع م��ب��ادئ احل����زب-يف اح��ال��ة اىل 
يف  للم�ساركة  ت��ون�����ص  ق��ل��ب  رف�����ص 

حكومة النه�سة.
على  فهو  تون�ص«،  »حتيا  حزب  اما 
ما يبدو يف ماأزق لأن التّيار الغالب 
حركة  مع  التعامل  يرف�ص  داخله 
حتالف  اأن���ه  ل��و  ويخ�سى  النه�سة، 
التيار  ه���ذا  غ�سب  ي��ث��ري  اأن  معها 
ال�����ذي رف�������ص اأ����س���ال احل������وار مع 

احلركة.
اعلى  النه�سة على  تاأكيدات  ورغم 
غرار  على  �سلبها،  قيادي  م�ستوى 
ورئي�ص  الغنو�سي  را���س��د  رئي�سها 
الهاروين،  ال��ك��رمي  ع��ب��د  ���س��وراه��ا 
ع��ل��ى وج�����ود م�������س���اورات م���ع حتيا 
ت���ون�������ص، ي��ن��ف��ي ه����ذا احل�����زب ذلك 
ن�سرها  تدوينة  ج��اء يف  نفي  واخ��ر 
العزابي،  �سليم  العام  امينه  ال�سبت 
ق���ال فيها ان احل���زب ورئ��ي�����س��ه، يف 
ا����س���ارة اىل ي��و���س��ف ال�����س��اه��د، غري 

حلكومة  دع����م����ه����ا  م������ع  ح����زب����ي����ة 
ائ���ت���الف���ي���ة وط���ن���ي���ة حت����ل الزم�����ة 
وم�سائل  والجتماعية  ال�سيا�سية 

الرهاب والغتيالت.
يف ح��ني ق���ال الأم����ني ال��ع��ام حلزب 
عبو،  حممد  ال��دمي��ق��راط��ي  التيار 
اإل  امل�ساركة  يقبل  لن  اإنه  اجلمعة، 

يف حكومة موؤ�س�سات وقوانني.
واأّكد اأن التيار الدميقراطي اختار 
لأن  املعار�سة  يف  يكون  اأن  مبدئيا 
ب�سروطه  تقبل  لن  النه�سة  حركة 
التي قدمها للم�ساركة يف احلكومة، 

لأنها ل تريد دولة قانون.
النه�سة  ح���رك���ة  اأن  ع���ّب���و  وب������نّي 
الفو�سى  ب����ح����ال����ة  »م�����ت�����ورط�����ة« 
ال��ب��الد، ول���ن يتغرّي  وال��ت�����س��ّي��ب يف 
ه���ذا ال��و���س��ع ط��امل��ا اأن��ه��ا يف احلكم 
م�ساألة  ل��ه��ا  بالن�سبة  ال��وط��ن  لأن 
ث��ان��وي��ة بعد احل���زب، م�����س��ددا على 
التي  ال�سفحات  العديد من  وجود 
تاأمتر باأوامر قياداتها وتقوم ب�سّب 

وت�سويه وهتك الأعرا�ص.
وع����ّر حم��م��د ع��ب��و، ع���ن ث��ق��ت��ه يف 
ل�سروط  ال��ن��ه�����س��ة  ح��رك��ة  رف�����ص 

�سهر قابل للتجديد مرة واحدة.
 

�ضعوبة وتعقيد
اأن  ت���ون�������ص،  يف  وي������رى حم���ل���ل���ون 
ت�سكيل احلكومة هي عملية �سعبة 
كل  بني  ثقة  اإىل  وحتتاج  ومعقدة، 
معها  �ستتفاو�ص  ال��ت��ي  الأط�����راف 
املعني  احل������زب  ال��ن��ه�����س��ة  ح���رك���ة 

بت�سكيل احلكومة.
ل���ك���ن ال���ث���ق���ة ت���ب���دو م����ه����زوزة بني 
بينها  الطاغي  وامل��وق��ف  الأح����زاب، 
حكومة  يف  ال������دخ������ول  ع������دم  ه�����و 
ائ���ت���الف���ي���ة م����ع ال���ن���ه�������س���ة، وه����ذا 
و�سيجعل  ال���ت���ف���او����ص  ���س��ي��ع��ط��ل 

النه�سة يف ماأزق. 
النه�سة  باأن تخلي  اآخ��رون،  ويرى 
لفائدة  احل����ك����وم����ة  رئ����ا�����س����ة  ع����ن 
�سخ�سية م�ستقّلة ي�ساندها اجلميع 
التفاو�ص،  خلفية  يغرّي  اأن  ميكن 
حركة  جت�����اوز  ان  اىل  م�����س��ريي��ن 
�سيجعل  ال����س���ك���ال  ه����ذا  ال��ن��ه�����س��ة 

ت�سكيل احلكومة اأمرا متاحا.
وب����خ���������س����و�����ص الأح���������������زاب ال���ت���ي 
ت���ك���ون مم��ث��ل��ة يف  اأن  امل���م���ك���ن  م����ن 

حول  الت��ف��اق  مّت  م��ا  اإذا  احلكومة 
الرتكيز  �سيقع  للحكومة،  رئي�ص 
التيار  ح���زب���ي  ع��ل��ى  ب��اخل�����س��و���ص 
ال�سعب  وح����رك����ة  ال���دمي���ق���راط���ي 
ميلكون  الذين  الكرامة،  وائتالف 
وزن��������ا داخ��������ل ال������رمل������ان اجل���دي���د 
اىل  ال��ه��وي��ة،  ق�سية  م��ن  وقريبني 
حتيا  ال�ساهد  يو�سف  ح��زب  جانب 
علما  امل�ستقلني.  وب��ع�����ص  ت��ون�����ص، 
كامل  ب�سكل  ا�ستبعدت  النه�سة  اأن 
الد�ستوري  واحل����زب  ت��ون�����ص  ق��ل��ب 

احلر.
ويرف�ص عدد من الح��زاب املعنية 
التيار  راأ����س���ه���ا  ع��ل��ى  ب���امل�������س���اورات، 
ال�سعب،  وح���رك���ة  ال���دمي���ق���راط���ي 
النه�سة  م�����ن  ق�����ي�����ادي  ت������روؤ�������ص 
ك�سرط  ذل�����ك  وت�������س���ع  احل���ك���وم���ة 
للم�ساركة فيها، من جملة �سروط 
اخرى، فيما رحب ائتالف الكرامة 
بحكومة  م��ق��ع��دا   21 ال����  ���س��اح��ب 

ترتاأ�سها النه�سة.
 

�ضروط وغمو�ض
اأكد المني العام  ال�سياق،  ويف هذا 

حل��رك��ة ال�����س��ع��ب زه����ري امل���غ���زاوي، 
ال��راف�����ص حلكومة  م��وق��ف ح��زب��ه 
النه�سة،  تقودها حركة  اأو  تراأ�سها 
والتي اعتر ان مالها الف�سل وانهم 
ول�سنا مع  ال��رئ��ي�����ص  »ح��ك��وم��ة  م��ع 

حكومة النه�سة«.
واو���س��ح ان��ه خ��الف��ا مل��ا ي����رّوج، فان 
لرئي�ص  احل�����ق  مي���ن���ح  ال���د����س���ت���ور 
احلكومة  ت�����س��ك��ي��ل  اجل���م���ه���وري���ة 
ذلك  يف  النه�سة  ف�����س��ل  ���س��ورة  يف 

معترا ان ذلك امر وارد.
فر�ص  حم����������اولت  ان  وا�������س������اف 
ال�������س���روط وال���ت���خ���وي���ف م����ن قبل 
ال��ن��ه�����س��ة ب����اإع����ادة الن���ت���خ���اب���ات يف 
احلكومة  ت�سكيل  يف  الف�سل  �سورة 
الكلفة  ان  موؤكدا  نفعا،  لن جت��دي 
حركة  على  ولي�ص  عليهم  �ستكون 
ال�سعب لن النه�سة هي من تخ�سر 
يف كل انتخابات 20 نائبا منذ �سنة 

2011 اما حركتهم فهي تتقدم
احلكومة  يف  امل�ساركة  وبخ�سو�ص 
القيادي يف حزب  قال  من عدمها، 
اإن  الأب��ي�����ص  ���س��امل  ال�سعب  ح��رك��ة 
حكومة  يف  ت�������س���ارك  ل���ن  احل���رك���ة 

عبري مو�ضى�ض: لن نتعامل 
مع اأ�ضدقاء وم�ضتقات الإخوان

حركة ال�صعب لن ت�صارك
 يف حكومة ت�صّكلها النه�صة 

جمل�ض ال�ضورى: ر�ضميا 
رئي�ض احلكومة �ضيكون نه�ضوّيا

حزب قلب تون�ض غري معني بت�صكيل احلكومة وغمو�ض يلف موقف حتيا تون�ض

انطلق املريكاتو ر�ضميا:

ت�صكيل احلكومة التون�صية: الإمكان ال�صعب...!
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

او  اجلانبية،  وامل�ضاورات  النب�ض،  ج�ض  عمليات  بعد 
احلـــــوارات عن بعـــد وعبــــر و�ضـــائل العــلم، ميكن 
التون�ضــية  احلكومـــة  ت�ضـــكيل  قطـــار  ان  اجلـــزم 
ينطلق ر�ضميا مع �ضباب كثيف يلفه، و�ضــورة غام�ضة 

تلوح يف الأفـــق عن مالتـــه ونتائجـه.
فقد اأعلنت حركة النه�ضة ان جمل�ض �ضوراها املنعقد 
ت�ضكيل  »م�ضوؤولية  حتمل  قرر  والحد  ال�ضبت  يومي 
مع  احلــوار  تعميق  اىل  و�ضعيها  وتروؤ�ضها  احلكومة 
على  والجتماعيني  ال�ضيا�ضيني  الفاعلني  خمتلف 

قاعدة برنامج ي�ضمن لها حزاما �ضيا�ضّيا وا�ضعا«.

وهذا القرار هو اأهم يف جاء يف بيان النه�ضة ال�ضادر 
ام�ض، و�ضكل لب جدول اأعمال املجل�ض الذي �ضينظر 
يف  احلكومة  لرئا�ضة  منها  قيادي  تر�ضيح  اقرار  بعد 
�ضخ�ضية هذا املرت�ضح، ان كان رئي�ضها را�ضد الغنو�ضي، 
املر�ضح الطبيعي للمنا�ضب العليا بالدولة وفق قانونها 

الداخلي، ام �ضخ�ضية اخرى.

ولفتت احلركة اىل ان املجل�ض قرر »و�ضع برنامج مع 
�ضركاء النه�ضة«، وعلى اأن »يت�ضمن التوجهات الكربى 
العاجلة  الآمـــاد  يف  والإجــــراءات  احلكومة  لعمل 
احلكومية  املوؤ�ض�ضات  فاعلية  من  للرفع  واملتو�ضطة 
وحت�ضني اخلدمات العمومية وتفعيل امل�ضاريع املعّطلة 

وانفاذ القوانني«.

النه�سة توؤكد والعزابي ينفي

النه�سة... رئي�ص احلكومة من ن�سيبها

حممد عبو.... هذه �سروط التيار

حركة ال�سعب... لن ن�سارك مع النه�سة عبري مو�سي... ل تفاو�ص مع الخوان

قلب تون�ص يرف�ص امل�ساركة

التيار �ضي�ضوت لفائدة احلكومة التي �ضت�ضكلها حركة النه�ضة، رغم �ضعوبة امل�ضاركة فيها
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املال والأعمال
»فينتك اأبوظبي 2019«.. الذكاء ال�صطناعي ير�صم م�صتقبل التكنولوجيا املالية

امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  اآليات 
واأهمية التعاون الدويل للو�سول 
وتبني  عاملي  اخ�سر  اقت�ساد  اإىل 
احللول اخل�سراء املبتكرة ملواجهة 
الحتبا�ص احلراري وتغري املناخ.. 
القيادة  وبتوجيهات  اأن��ن��ا  ون��وؤك��د 
اأي جهد  ندخر  ولن  الر�سيدة مل 
املتمثل  ه��دف��ن��ا  حتقيق  �سبيل  يف 
عا�سمة  دب����ي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
ع���امل���ي���ة ل���الق���ت�������س���اد الأخ�������س���ر 
ومنوذجا  امل�����س��ت��دام��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
بالعتماد  النظيفة  للطاقة  عامليا 
على تكنولوجيا الثورة ال�سناعية 
الإحاللية  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال��راب��ع��ة 
امل���ب���ت���ك���رة. وق�������ال �����س����ع����ادت����ه.. “ 
ول�سمان توافر الطاقة ال�سم�سية 
النظيفة على مدار ال�ساعة نعمل 
ع��ل��ى م���واك���ب���ة ال��ن��م��و ال���ع���امل���ي يف 
فبح�سب  ال��ط��اق��ة  تخزين  جم��ال 
لتخزين  م��اك��ن��زي  تقرير”وود 
�سوق  ف������اإن   ”2019 ال���ط���اق���ة 
�سينمو  ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة  ت��خ��زي��ن 
ال�سنوات  م�����دار  ع��ل��ى  م����رة   13
اإىل  �سي�سل  حيث  القادمة  ال�ست 
عام  يف  ���س��اع��ة  ج���ي���ج���اوات   158
2024 وبدورها تقوم دبي بدعم 
ه����ذا ال��ن��ه��ج ال�����س��ام��ل م���ن خالل 
الطاقة  يف  م��ب��ت��ك��رة  م�����س��روع��ات 
وال���س��ت��دام��ة ون��ع��م��ل ح��ال��ي��ا على 
ا�ستثماري  م�������س���روع  اأك�����ر  ب���ن���اء 
للطاقة ال�سم�سية املركزة يف العامل 
يف م��وق��ع واح���د وف��ق ن��ظ��ام املنتج 
“جممع  م�ساريع  �سمن  امل�ستقل 
حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة 
ال�سم�سية” ويتميز امل�سروع باأعلى 
بارتفاع  ال���ع���امل  يف  ���س��م�����س��ي  ب���رج 
وباأكر  م����رتا   260 اإىل  ي�����س��ل 
ال�سم�سية  للطاقة  تخزينية  قدرة 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل مل����دة 15 
الطاقة  ب��ت��واف��ر  ي�سمح  م��ا  �ساعة 

على مدار 24 �ساعة«.

•• دبي-وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ��ي�����ص جمل�ص  ال����دول����ة  رئ��ي�����ص 
“رعاه اهلل”..  ال��وزراء حاكم دبي 
اف��ت��ت��ح ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
كهرباء  هيئة  رئي�ص  املالية  وزي��ر 
ومياه دبي يف مركز دبي التجاري 
العاملي ام�ص اأعمال القمة العاملية 
الخ�سر  ل��الق��ت�����س��اد  ال�����س��اد���س��ة 
دبي  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي   2019
وحكومات  دول  روؤ���س��اء  مب�ساركة 
حاليني و�سابقني ومنظمات دولية 
عن  ممثلني  جانب  اإىل  واإقليمية 
ق��راب��ة ثمانني دول��ة ح��ول العامل 

مبا فيها دولة الإمارات.
وجاء يف كلمة �سموه خالل افتتاح 
�سعيد  �سعادة  يراأ�سها  التي  القمة 
املنتدب  ال��ع�����س��و  ال��ط��اي��ر  حم��م��د 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص 
اأن دول�����ة الإم�������ارات  وم���ي���اه دب����ي 
�سبيل  يف  م��ه��م��ا  اإجن�������ازا  ح��ق��ق��ت 
الأخ�سر  القت�ساد  نحو  التحول 
النظيفة  الطاقة  على  والعتماد 
و املتجددة من اأجل الو�سول اإىل 
لدولتنا  ال�سرتاتيجية  الأه��داف 
وا�سرتاتيجية  الطاقة  جم��ال  يف 

دبي 2050 كذلك.
اأبوظبي  اإم��ارت��ي  اإن  �سموه  وق���ال 
ملمو�سا  ت���ق���دم���ا  ح��ق��ق��ت��ا  ودب������ي 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��اري��ع  يف 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  وم�������س���روع���ات 
اأبوظبي  ن�����ور  حم���ط���ة  واأه���م���ه���ا 
وجم���م���ع حم���م���د ب����ن را�����س����د اآل 

مكتوم للطاقة ال�سم�سية يف دبي.
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  ورح���ب 
الدولة  ب�سيوف  مكتوم  اآل  را�سد 
وجناحا  طيبة  اإقامة  لهم  متمنيا 
التي  ق��م��ت��ه��م  اأع����م����ال  يف  ب����اه����را 

امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  لأه���������داف 
 2030 ل���ع���ام  امل���ت���ح���دة  ل������الأمم 
 “  2071 الإم�������ارات  و”مئوية 
2021 واأجندة  وروؤي��ة الإم���ارات 
الإمارات اخل�سراء 2030 وخطة 
دبي  وا�سرتاتيجية   2021 دب��ي 
2050 و�سمن  النظيفة  للطاقة 
اإجنازاتنا  ت���ت���واىل  الإط�������ار  ه����ذا 
لتعزيز  وم��ب��ادرات��ن��ا  وم�����س��اري��ع��ن��ا 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  ري������ادة 
ا����س���ت���خ���دام  امل����ت����ح����دة يف جم������ال 
على  واملتجددة  النظيفة  الطاقة 

م�ستوى العامل«.
واأ�ساف اإن دولة الإمارات جنحت 
ملواجهة  فعالة  ق���رارات  ات��خ��اذ  يف 
التحديات البيئية والتغري املناخي، 
جرى ترجمتها اإىل م�ساريع رائدة 
للطاقة النظيفة وخا�سة الطاقة 
ال�������س���م�������س���ي���ة، ح���ي���ث مت م����وؤخ����را 
اأبوظبي  ن�����ور  حم���ط���ة  ت���د����س���ني 

ال�سم�سية  للطاقة  حم��ط��ة  اأك���ر 
املنتج  ن��ظ��ام  وف��ق  الكهرو�سوئية 
بقدرة  العامل  يف  للطاقة  امل�ستقل 
يف  م���ي���غ���اوات   1،177 اإن��ت��اج��ي��ة 
اأبوظبي  باإمارة  �سويحان  منطقة 
ف��ي��م��ا ت�����س��ت��ك��م��ل اإم�������ارة دب����ي ويف 
للطاقة  دبي  “ا�سرتاتيجية  اإط��ار 
النظيفة 2050 “ بناء “جممع 
مكتوم  اآل  را������س�����د  ب�����ن  حم���م���د 
للطاقة ال�سم�سية” الذي �سيكون 
اأكر جممع للطاقة ال�سم�سية يف 
العامل  واح��د على م�ستوى  موقع 
الإنتاجية  ط��اق��ت��ه  �ستبلغ  ح��ي��ث 
عام  ب��ح��ل��ول  م���ي���غ���اوات   5000
2030 با�ستخدام تقنيات الألواح 
ال�سم�سية الكهرو�سوئية والطاقة 
ال�����س��م�����س��ي��ة امل������رك������زة. واأو�����س����ح 
لالقت�ساد  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  اأن 
الأخ�����س��ر ه���ذا ال��ع��ام ت��رت��ك��ز على 
ت�سمل  اأ���س��ا���س��ي��ة  ث���الث���ة حم�����اور 

ت�سهم يف تعزيز ودعم التعاون بني 
الإقليمية  واملنظمات  املوؤ�س�سات 
والدولية على م�ستوى القطاعني 
هذا  وت�ستقطب  واخل��ا���ص  ال��ع��ام 
���س��خ�����س��ي��ات و���س��ن��اع قرار  ال���ع���ام 
ومتخ�س�سني يف خمتلف قطاعات 
الأخ�سر  والقت�ساد  ال�ستدامة 

من خمتلف دول العامل.
فخامة  ال���ق���م���ة  اف���ت���ت���اح  ح�����س��ر 
رئ��ي�����ص جمهورية  ع��ث��م��ان  غ���زايل 
القمر و�سعادة �سعيد حممد  جزر 
املجل�ص  رئ���ي�������ص  ن���ائ���ب  ال���ط���اي���ر 
ورئي�ص  ب���دب���ي  ل��ل��ط��اق��ة  الأع���ل���ى 
القمة العاملية لالقت�ساد الأخ�سر 
ومعايل بان كي مون الأمني العام 
وفخامة  املتحدة  ل��الأمم  ال�سابق 
الرئي�ص  ه�����ولن�����د  ف����ران���������س����وا 
الفرن�سي ال�سابق وفخامة فيليبي 
املك�سيكي  ال��رئ��ي�����ص  ك���ال���دي���رون 
ال�����س��اب��ق وم��ع��ايل ج��ول��ي��ا جيالرد 

ع����ام ب��ل��دي��ة دب����ي و����س���ع���ادة هالل 
���س��ع��ي��د امل�����ري م���دي���ر ع����ام دائ����رة 
يف  التجاري  والت�سويق  ال�سياحة 
دب���ي و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ح��م��د بن 
اأح���م���د ال�����س��ي��ب��اين مدير  ال�����س��ي��خ 
الإ�سالمية  ال�����س��وؤون  دائ����رة  ع���ام 
و�سعادة  ب��دب��ي  اخل����ريي  وال��ع��م��ل 
اأح���م���د ب��ط��ي امل���ح���ريب���ي الأم����ني 
للطاقة  الأع��ل��ى  للمجل�ص  ال��ع��ام 
عائ�سة  الدكتورة  و�سعادة  دب��ي  يف 
ب��ن��ت ب��ط��ي ب���ن ب�����س��ر م���دي���ر عام 
اأحمد  و�سعادة  الذكية  دبي  مكتب 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ���س��ع��ف��ار  ب���ن 
ملوؤ�س�سة الإمارات لأنظمة التريد 
جانب  اىل  “اإمباور”  امل���رك���زي 
امل�����س��وؤول��ني يف اجلهات  ع���دد م��ن 
واخلا�سة من خمتلف  احلكومية 

اأنحاء العامل.
ويف كلمته الفتتاحية اأ�سار �سعادة 
اأن  اإىل  ال���ط���اي���ر  حم��م��د  ���س��ع��ي��د 

ال�سابقة  اأ�سرتاليا  وزراء  رئي�سة 
���س��رم��د م�ساعد  ع��وي�����ص  و���س��ع��ادة 
ال���ع���ام لت��ف��اق��ي��ة الأمم  الأم������ني 
امل��ت��ح��دة الإط����اري����ة ب�����س��اأن تغري 
املناخ. كما ح�سر مرا�سم الفتتاح 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب��ن اأحمد 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزي����ر  ال����زي����ودي 
والبيئة ومعايل مرمي بنت حممد 
�سعيد ح��ارب املهريي وزي��رة دولة 
امل�سوؤولة عن ملف الأمن الغذائي 
املهند�ص  وم����ع����ايل  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي 
دائرة  رئي�ص  املرر  عوي�سة مر�سد 
اأبوظبي ومعايل مطر  الطاقة يف 
حميد الطاير رئي�ص جمل�ص اإدارة 
ومعايل  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة 
العام  امل���دي���ر  ال��ق��ط��ام��ي  ح��م��ي��د 
و�سعادة  دب���ي  يف  ال�����س��ح��ة  ل��ه��ي��ئ��ة 
امل����ري  ال����ل����واء ع���ب���د اهلل خ��ل��ي��ف��ة 
القائد العام ل�سرطة دبي و�سعادة 
مدير  ال��ه��اج��ري  داود  امل��ه��ن��د���ص 

الدورة ال�ساد�سة من القمة العاملية 
لالقت�ساد الأخ�سر 2019 تنظم 
الر�سيدة ل�ساحب  القيادة  يف ظل 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
“حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان 
الكرمية  ال��رع��اي��ة  وحت���ت  اهلل” 
ال�سديدة  للتوجيهات  وحت��ق��ي��ق��ا 
ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء 

حاكم دبي “رعاه اهلل«.
القمة  “ حت��م��ل  ���س��ع��ادت��ه.  وق����ال 
لهذا  الأخ�سر  لالقت�ساد  العاملية 
مبتكرة  “تقنيات  ���س��ع��ار  ال���ع���ام 
وتن�سجم  م�ستدام”  لق��ت�����س��اد 
ال�سامية  التوجيهات  اأجندتها مع 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
التوازن  بتحقيق  مكتوم  اآل  را�سد 
وا�ستدامة  القت�سادي  النمو  بني 
املوارد الطبيعية والبيئية وحتقيقا 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع خم��ت��ل��ف املن�سات  ع��ن 
الرقمية واخلدمات املتعددة لل�سوق، 
التي  ال�سرتاتيجته  اأنتجتها  والتي 
املقام  يف  امل�����س��ت��ث��م��ر  ح����ول  ت��ت��م��ح��ور 
ال�سوق حتقيق  ي�ستهدف  كما  الأول. 
جم��م��وع��ة م��ن الإجن�����ازات ال��ت��ي من 
القت�سادي  ال��ن��م��و  ت��ع��زي��ز  ���س��اأن��ه��ا 
تنفيذ  يف  وامل���������س����اه����م����ة  ل����ل����دول����ة 
مثل  الرقمي،  التحول  ا�سرتاتيجية 
ومنتجاتها  خدماتها  نطاق  تو�سعة 
مكانًة  اإىل  ل���ل���و����س���ول  ال���رق���م���ي���ة، 
اأ���س��واق امل��ال يف املنطقة،  ري��ادي��ة بني 
وبالتايل خلق بيئة اقت�سادية ي�سهل 
وال�ستثمار،  الأع��م��ال  ممار�سة  فيها 
ت�ستنزف  التي  املعوقات  من  وخالية 

الوقت واجلهد.
وي�سعى �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
املتوا�سلة  م�����س��ارك��ات��ه  خ����الل  م���ن 
املتعلقة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  خم���ت���ل���ف  يف 
التي  الرقمي  التحول  با�سرتاتيجية 
تتباها القيادة الر�سيدة، اإىل التفاعل 
القت�سادية  ال��ك��ي��ان��ات  خمتلف  م��ع 
العاملية، لتبادل اخلرات وا�ستعرا�ص 

وخمتلف  ومنتجاته  ال�سوق  مميزات 
اخلدمات التي يقدمها للم�ستثمرين 

يف خمتلف اأنحاء العامل.
القيمة  اأن  ب��ال��ذك��ر،  اجل���دي���ر  وم���ن 
التحول  الوا�سحة لرنامج  امل�سافة 
ال��رق��م��ي يف ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل���الأوراق 
الفر�ص  اإت���اح���ة  يف  تتج�سد  امل��ال��ي��ة 
واخلدمات  املنتجات  نطاق  لتو�سيع 
ثالثة  عر�ص  �سيتم  والتي  الرقمية، 
الرقمية  ال�����س��وق  من�سة  ع��ل��ى  منها 
اأب���وظ���ب���ي  م����ه����رج����ان  ال������رائ������دة يف 
“فينتك  امل����ال����ي����ة  ل���ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
املحفظة  ت�����س��م��ل  وال���ت���ي  اأب���وظ���ب���ي، 
بوا�سطة  امل�سغلة  لل�سوق  ال��رق��م��ي��ة 
ال����ذك����اء  وم���ن�������س���ة   payit ن����ظ����ام 
ومن�سة  “اأرقام”  ال����س���ط���ن���اع���ي 
تعتر  وال��ت��ي  ال��رق��م��ي��ة،  “�سهمي” 
جميعها حلول رقمية فّعالة �سممت 
ال�������س���وق يف جمال  م���ك���ان���ة  ل��ت��ع��زي��ز 
كاأكرث  واإب�������رازه  ال��رق��م��ي  ال����ت����داول 
واح��رتاف��اً يف  املالية تقدماً  الأ���س��واق 
ال��ذك��ي��ة يف منطقة  جم���ال احل���ل���ول 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا.

•• اأبوظبي-الفجر: 

املالية،  ل��الأوراق  اأبوظبي  �سوق  اأعلن 
اأبوظبي  مهرجان  يف  م�ساركته  ع��ن 
“فينتك  امل����ال����ي����ة  ل���ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
رعاية  حت��ت  يقام  وال���ذي  اأبوظبي” 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ه�����زاع بن 
املجل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي، حيث تبداأ 
 23 21حتى  م��ن  اع��ت��ب��اراً  فعالياته 
اأبوظبي  م��رك��ز  اجل����اري يف  اأك��ت��وب��ر 
الوطني للمعار�ص )اأدنيك(، وب�سفته 
�سريك بالتيني يف املهرجان ي�سارك 
ال�ستثمار  منتدى  جل�سة  يف  ال�سوق 

الذي يقام على هام�ص املهرجان.
اأبوظبي  ����س���وق  ح�������س���ور  و����س���ي���ك���ون 
العام،  ه��ذا  متمّيزاً  املالية  ل����الأوراق 
الرقمية  من�ساته  �سي�ستعر�ص  حيث 
موؤخراً،  عنها  ك�سف  التي  اجل��دي��دة، 
اأن ي�سارك �سعادة خليفة  ومن املقرر 
التنفيذي  الرئي�ص  املن�سوري،  �سامل 
املالية  ل��������الأوراق  اأب���وظ���ب���ي  ل�����س��وق 
رئي�سية  كلمة  خ���الل  م��ن  ب��الإن��اب��ة، 

خالل  اأبوظبي”  “فينتك  امل��ال��ي��ة 
العاملي  القت�سادي  املنتدى  فعاليات 
اأكرث  ال���س��ت��ث��م��ار  جت��ع��ل  اأداة  ب���اأن���ه 
���س��ه��ول��ة، ول���ه���ذا ت��رك��ز ���س��راك��ت��ن��ا يف 
وجهات  تو�سيح  على  الفعالية  ه��ذه 
التي  اجل��دي��دة  الأع��م��ال  اإدارة  نظر 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  ب��رن��ام��ج  ي��ق��دم��ه��ا 
وت�سليط  ال�������س���وق،  ي��ت��ب��ن��اه  ال������ذي 
التناف�سية  اخل�سائ�ص  على  ال�سوء 
�ساأنها  التي من  خلدماته ومنتجاته 

الفتتاحية  اجلل�سة  خالل  �سيلقيها 
للحدث بعد غٍد الثالثاء، كما �سوف 
ي�سارك ال�سوق يف جل�ستني حواريتني، 
حتت  الث��ن��ني  ال��ي��وم  الأوىل  �ستعقد 
ع���ن���وان )ال���س��ت��ث��م��ار ال��ع��امل��ي( فيما 
الثالثاء  غ���ٍد  ب��ع��د  ال��ث��ان��ي��ة  �ستعقد 
التكنولوجيا  توظيف  ع��ن��وان  حت��ت 

املالية العاملية حملياً. 
قال  امل�ساركة  ه��ذه  على  تعليقه  ويف 
“اإن  املن�سوري:  �سامل  خليفة  �سعادة 
اأبوظبي”  “فينتك  يف  ح�����س��ورن��ا 
العام  ال����وع����ي  ت��ع��م��ي��ق  اإىل  ي���ه���دف 
املالية،  ل�������الأوراق  اأب���وظ���ب���ي  ب�����س��وق 
خمتلف  على  ال�����س��وء  ت�سليط  واإىل 
ال�����س��وق واخل����دم����ات التي  مم���ي���زات 
يقدمها للم�ستثمرين، بالإ�سافة اإىل 
ال�سفافية واجلهود  ا�ستعرا�ص مدى 
املجموعة  ل��ت��ع��زي��زه��ا،  نبذلها  ال��ت��ي 
واخلدمات  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن  ال��وا���س��ع��ة 
طورها  ال���ت���ي  اجل����دي����دة  ال��رق��م��ي��ة 

وا�ستحدثها خراء ال�سوق موؤخراً«.
و�سف  مت  “لقد  ���س��ع��ادت��ه:  واأ����س���اف 
للتكنولوجيا  اأب���وظ���ب���ي  م���ه���رج���ان 

تعزيز ال�سفافية وزيادة العوائد على 
ال�ستثمار وتي�سري ممار�سة الأعمال 
اأحدث  تطبيق  خ��الل  م��ن  التجارية 

التقنيات.«
مب�ستوى  لالرتقاء  �سعيه  اإط���ار  ويف 
مب�ستوى  وال���ن���ه���و����ص  ال�����س��ف��اف��ي��ة 
اأطلق  يقدمها،  التي  اخل��دم��ات  اأداء 
التي  امل��ب��ادرات  ال�سوق جمموعة من 
التكاليف  تخفي�ص  �ساأنها  م��ن  ك��ان 
ر�ساهم  واك���ت�������س���اب  ال���ع���م���الء  ع��ل��ى 

حمدان بن را�صد يفتتح القمة العاملية ال�صاد�صة لالقت�صاد الأخ�صر

التكنولوجيا  قطاع  يواجهها  التي  التحديات  معاجلة  وه��ي  املهرجان 
املالية و�سيرتتب على امل�ساركني يف التحدي حل امل�سكالت التي تواجهها 
ِفرق املالية واملحا�سبة لدى ال�سركة و�سيتثنى لل�سركات النا�سئة امل�ساركة 

فر�سة التناف�ص لتقدمي احللول املبتكرة لهذه التحديات.
ويقدم “حتدي البتكار” الذي يقام بالتعاون مع �سركة كي بي اإم جي 
اإيجاد حلول للتحديات  العامليني من  املالية  التكنولوجيا  فر�سة لرواد 
جمال  يف  مل�ساكل  بياناً   16 وي��ط��رح  ال�سركات  ت��واج��ه  التي  احلقيقية 
املالية  املوؤ�س�سات  املالية ومتثل حتديات حقيقية تواجهها  التكنولوجيا 

يف الدولة واملنطقة كافة.
كما ي�سهد املهرجان “حلقة �سبابية” بال�سراكة مع املوؤ�س�سة الحتادية 
الأعمال واملبتكرين  لل�سباب وتهدف لت�سجيع اجليل اجلديد من رواد 

وت�سجيعهم على احلوار والتوا�سل والبتكار.

البلوك �سني والذكاء ال�سطناعي والتكنولوجيا التنظيمية والإ�سراقية 
والمتثال التنظيمي.

�سوق  ينظمه  ال��ذي   ”2019 اأبوظبي  “فينتك  مهرجان  وي�ستعر�ص 
التكنولوجيا  �سركات  اأق��وى  14 من  الثالثة  دورت��ه  العاملي يف  اأبوظبي 

املالية عامليا.
اأب��رز حماور  التايل  التقرير  يف  “وام”  الإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة  وتر�سد 
والذي يركز  اأبوظبي”  “فينتك  اأبوظبي للتكنولوجيا املالية  مهرجان 
التكنولوجيا  ر�سم م�ستقبل قطاع  ت�سهم يف  رئي�سية  اأربعة حماور  على 
املالية وذلك مب�ساركة 5 اآلف م�سارك من املنطقة والعامل من املبتكرين 

يف قطاعات اخلدمات املالية.
ويت�سدر حماور النقا�ص “البتكار” وذلك من خالل ا�ستعرا�ص حلول 
ال�سطناعي  بالذكاء  املدعومة  املبتكرة  “فينتك”  املالية  التكنولوجيا 

يليه حمور “ال�سفقات ال�ستثمارية” الذي ي�ستهدف ربط رواد الأعمال 
وتعزيز  والإقليميني  العامليني  بامل�ستثمرين  “فينتك”  يف  امل�ساركني 
يليه حمور من�سة  والتمويل  اأبوظبي كمركز حيوي لال�ستثمار  مكانة 
فينتك اخلا�سة مببادرة “احلزام والطريق” وي�ستعر�ص ال�ستثمارات 
يركز  بينما  املهمة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ع��ر  القطاع  �سمن  املتاحة  والفر�ص 
املحور الرابع والأخري على تطوير امل�ساريع النا�سئة واملواهب من خالل 

اإ�سراك اأبرز املواهب يف قطاع التكنولوجيا املالية حول العامل.
املهمة وهي  العديد من الإ�سافات  الثالثة من املهرجان  الدورة  وتقدم 
 Hub 71 من�سة  مع  بال�سراكة  يعقد  وال��ذي  ال�ستثمار”  “منتدى 
حيث يجمع بني م�ستثمري راأ�ص املال املخاطر اإقليمياً وعاملياً وي�ست�سيف 
متحدثني وجل�سات حوارية تناق�ص اآخر التطورات التي طراأت على قطاع 
اأهداف  اأب��رز  اأح��د  “حتدي الحتاد”  امل��ال املخاطر ..بينما يدعم  راأ���ص 

•• اأبوظبي-وام:

الذي  اأبوظبي”  “فينتك  املالية  للتكنولوجيا  اأبوظبي  مهرجان  مثل 
رئي�ص  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  يعقد حت��ت 
ا�ستثنائية متكنت من  اأبوظبي من�سة عاملية  التنفيذي لإم��ارة  املجل�ص 
جمع املوؤ�س�سات املالية املحلية والعاملية وال�سركات النا�سئة وامل�ستثمرين 
التكنولوجيا  م�ستقبل  لر�سم  واح��دة  مظلة  حتت  التنظيمية  واجلهات 

املالية بالبتكار والذكاء ال�سطناعي.
ينطلق  وال��ذي  الثالثة  دورت��ه  يف  اأبوظبي”  “فينتك  مهرجان  ويقدم 
اأكتوبر اجلاري - جمموعة من الفعاليات تركز   23 غدا وي�ستمر اإىل 
وحوارية  نقا�سية  وجل�سات  املالية  التكنولوجيا  قطاع  ت��ط��ورات  على 
منها  عدة  موا�سيع  على  وتركز  القطاع  خمت�سو  يديرها  عمل  وور���ص 

بجائزة نقدية قدرها 100 األف درهم

�صياحة راأ�ض اخليمة تطلق م�صابقة لبتكار وجهة �صياحية جديدة 

»الوطني لالإعالم« ي�صارك يف اأعمال 
املنتدى العاملي لالأعمال بـالتفيا

•• اأبوظبي- وام: 

�سارك املجل�ص الوطني لالإعالم يف املنتدى العاملي لالأعمال الذي عقد اأم�ص الأول 
العليلي  عبيد  خلفان  حنان  �سعادة  بح�سور  لتفيا،  بجمهورية  ريغا  العا�سمة  يف 
�سفرية الدولة لدى جمهورية لتفيا وعدد من الوزراء وال�سفراء وامل�سوؤولني ورجال 
والإعالم  الت�سال  لقطاع  التنفيذي  املدير  اللمكي  جابر  �سعادة  وق��دم  الأع��م��ال. 
ال�سرتاتيجي يف املجل�ص يف كلمته الرئي�سة.. عر�سا حول م�سرية دولة الإمارات 
القطاعات  يف  املتاحة  ال�ستثمارية  والفر�ص  واملبادرات  التنموية  املتحدة  العربية 
وبنيتها  لالأعمال  ال�سديقة  وبيئتها  ال�سرتاتيجي  الإم���ارات  موقع  ظل  يف  كافة 
التحتية املتقدمة. وتطرق اإىل قانون ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر وما مينحه من 
مميزات للم�ستثمرين خا�سة مع رفع ن�سبة التملك للم�ستثمرين العاملني لت�سل 
اإىل %100 يف قطاعات وجمالت حمددة وفقا للبنود وال�سروط التي تت�سمنها 
والإعالم  الت�سال  التنفيذي لقطاع  املدير  واأ�ساف  للقانون.  التنفيذية  الالئحة 
اأن املنتدى العاملي لالأعمال ي�سكل من�سة  ال�سرتاتيجي يف “الوطني لالإعالم”.. 
البلدان  بقيم  اجلمهور  وتعريف  جديدة  �سراكات  وبناء  اخل��رات  لتبادل  عاملية 
الأخرى والرتويج للفر�سة ال�ستثمارية ومناق�سة خمتلف املوا�سيع القت�سادية.

يذكر اأن م�ساركة املجل�ص الوطني لالإعالم باملنتدى تاأتي يف اإطار جهوده احلثيثة 
خالل  من  وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  م�سرية  يف  الفاعل  دوره  من  وانطالقا 
التعريف باملنجزات والنجاحات ال�ستثنائية التي حققتها الإمارات يف كافة امليادين 
امل�سرتكة  والعالقات  التعاون  �سبل  وتعزيز  وال�ستثمارية  القت�سادية  �سيما  ل 

لال�ستفادة منها.

�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية ي�صتهل م�صاركته يف مهرجان »فينتك اأبوظبي« للتكنولوجيا املالية من خالل منتدى ال�صتثمار

•• راأ�ص اخليمة : الفجر 

راأ������ص اخل��ي��م��ة لتنمية  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
م�سابقة  اإط����الق  ع��ن  اأم�����ص  ال�سياحة 
مفهوم  اب��ت��ك��ار  ح���ول  تتمحور  مم��ي��زة 
راأ�ص  اإم�����ارة  يف  ج��دي��د  ���س��ي��اح��ي  منتج 
من  امل�ساركني  الهيئة  ودع��ت  اخليمة، 

اإىل تقدمي ت�ساميمهم  الدولة  اأنحاء  املوؤ�س�سات واملنظمات من كافة  خمتلف 
جي�ص،  جبل  على  املغامرات  ل�سياحة  املقبلة  الإ�ستثنائية  للوجهة  الإبداعية 
اأعلى قمة جبلية يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة كما و�سيح�سل الت�سميم 

الفائز على جائزة نقدية قدرها 100 األف درهم.  

 م�ضاركة اجلميع :
وت�ستقبل امل�سابقة امل�ساركني من املوؤ�س�سات واملنظمات املختلفة من جميع اأنحاء 
راأ�ص اخليمة. وباختيارها  اإم��ارة  املتحدة وخا�سة من  العربية  الإم��ارات  دولة 
جلبل جي�ص، توفر هيئة راأ�ص اخليمة لتنمية ال�سياحة للموؤ�س�سات واملنظمات 
والت�سوير  والر�سومات  اللوحات  تقبل  حيث  للت�سميم  حراً  نطاقاً  امل�ساركة  

ال��غ��ن��ي��ة يف ج���ب���ل ج���ي�������ص. وم�����ن هذا 
املقرتحة  ل���الأف���ك���ار  ي��ن��ب��غ��ي  امل��ن��ط��ل��ق، 
البيئي  امل�سهد  على  ال�سوء  ت�سّلط  اأن 
املتنوع يف الإمارة مثل اأ�سجار املنغروف 
احلمراء  ال����رم����ال  ذات  وال�������س���ح���راء 
جبال  ل�سل�سلة  اخل��الب��ة  والإط����اللت 

احلجر ال�ساحرة«.
ال�سباب  فئة  متكني  اإىل  امل�سابقة  هذه  خالل  من  “نهدف  فيليب�ص:  واأ�ساف 
التي  التالية  املغامرات  وجهة  يف  بالتفكري  الإب���داع  م�ساركتنا  من  الدولة  يف 
�ست�سكل معلماً اإ�سافياً لجتذاب الزوار اإىل الإمارة. كما اإننا نتطلع قدماً اإىل 
ا�ستقبال امل�ساركات واكت�ساب منظور جديد مل�ستقبل �سياحة املغامرات املرتقب 
يف جبل جي�ص«. و ميكن للم�ساركني رفع مقرتحاتهم وامل�ساركة عر الرابط 
اأق�ساه  مبوعد   /www.jebeljais.ae/think-for-the-peak
 100 قدرها  نقدية  بجائزة  الفوز  بفر�سة  ليحظوا   ،2019 نوفمر   20
ال�سياحة  روؤو�ساء هيئات  املوؤلفة من  التحكيم  �ستقوم جلنة  األف درهم. حيث 
عن  والإع����الن  امل��ق��رتح��ات  جميع  مبراجعة  والتنمية  والإ�ستثمار  والثقافة 

الفائز يف 22 دي�سمر 2019.

املتحدة مبا  العربية  الإم����ارات  امل��غ��ام��رات يف دول��ة  اأب���رز وج��ه��ات �سياحة  م��ن 
فيها “جبل جي�ص فاليت: اأطول م�سار انزلقي يف العامل”؛ و” جبل جي�ص 
جي�ص”  جبل  يف  امل�ساهدة  من�سة  و”منتزه  “؛  املحمي(  )للت�سلق  فرياتا  فيا 
افتتاحها موؤخراً. ولهذا،  التي مت  امل�سار النزلقي يف جبل جي�ص”  و”جولة 
يجب على الت�ساميم الإبداعية املقدمة األ تقت�سر على العنا�سر الفريدة، بل 
اأن ت�سهم اأي�ساً يف اإثراء اجلاذبية التي يتمتع بها جبل جي�ص يف عامل �سياحة 

املغامرات.
اخليمة  راأ���ص  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  فيليب�ص،  راك��ي  ق��ال  املنا�سبة،  وبهذه 
اأ�سرع  من  كواحدة  مبكانتها  اخليمة  راأ���ص  اإم��ارة  “ت�ستهر  ال�سياحة:  لتنمية 
الوجهات ال�سياحية منواً يف املنطقة، ويعود الف�سل يف ذلك اإىل الإ�ستثمارات 
الطبيعة  ت�ستفيد من  التي  املغامرات اخلارجية  املتوا�سلة يف تطوير وجهات 

التمثيل اجلرافيكي  اأخرى من  اأمناط  واأية  الرقمي  الفوتوغرايف والت�سوير 
اأهم املعامل يف الإمارة،  ملكانة جبل جي�ص كاأحد  للتعبري عن روؤاه��م .  ونظراً 
وت�سليط  ال�سياحية  تعزيز جاذبيته  املقرتحة  يف  الت�ساميم  ت�ساهم  اأن  يجب 
ال�سوء على العنا�سر الثقافية والرتاثية املحلية حوله.   ونظراً للدور املهم 
الذي تلعبه التقنيات الرقمية للرتويج ال�سياحي ، ينبغي للمقرتحات امل�ساركة 
اأن تلهم الزوار م�ساركة جتاربهم على �سبكات التوا�سل الجتماعي. ومتا�سياً 
مع اجلهود التي تبذلها اإمارة راأ�ص اخليمة لالإنتقال اإىل اأن�سطة اأكرث مراعاة 

و�سديقة للبيئة، ينبغي للمفهوم اأن يكون م�ستداماً بطبيعته.

مغامرات جبل جي�ض :
للعديد  الوا�سعة واحت�سانه  ل�سعبيته  وميثل جبل جي�ص وجهة مثالية نظراً 
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املال والأعمال

دبي ت�صت�صيف القمة العاملية ل�صالمة الطريان دي�صمرب املقبل
اأجهزة  اإىل  الطائرات  واأداء  ب�سحة  املتعلقة  البيانات  اإر�سال  ي�ساعد 
اإجراء  التحكم الأر�سية يف الوقت الفعلي يف تعزيز �سهولة و�سرعة 
ب�سكٍل  الإب��الغ  ذات��ه  الوقت  يف  يتيح  ما  التنبوؤية،  ال�سيانة  عمليات 
عدٍد  متكني  وبالتايل  الطائرات،  مواقع  عن  �سرعة  واأك��رث  منتظم 

اأكر من الطائرات من التحليق باأمان �سمن املجال اجلوي ذاته. 
اأبرز الأمثلة يف هذا ال�سياق يف “عمليات ال�سالمة”  وتتمثل اإحدى 
خماطر  جميع  اإدارة  يف  ت�ساعد  ال��ت��ي  اإي��رب��ا���ص،  ب�سركة  اخل��ا���س��ة 
ال�سالمة املحددة واملحتملة لدى اأكرث من 10 اآلف طائرة جتارية، 
اإذ جرى تعزيز هذه العملية حالياً لت�سمل ا�ستخدام تقنيات املرجمة، 
�سالمة  وحتليل  لر�سد  ال�سخمة  ال��ب��ي��ان��ات  ت�سخري  ي�سمن  مم��ا 
الطائرات.  بهذه املنا�سبة، قال خالد العارف املدير التنفيذي لقطاع 
�سالمة وبيئة الطريان يف هيئة دبي للطريان املدين: “توفر القمة 

•• دبي-الفجر: 

الدورة  فعاليات  ا�ست�سافة  ع��ن  امل��دين  للطريان  دب��ي  هيئة  اأعلنت 
 9 يومي  دبي  يف  الطريان”  ل�سالمة  العاملية  “القمة  من  ال�سابعة 
لتنامي  الإي��ج��اب��ي  الأث���ر  �ستناق�ص  وال��ت��ي   ،2019 دي�سمر  و10 
البيانات والرجمة  �سمن قطاع �سناعة الطريان،  تقنيات حتليل 
اإىل جانب اأهمية ا�ستخدام البيانات واإدارتها يف ال�ستجابة حلالت 
الطوارئ.  و�سيقدم قادة القطاع امل�ساركني يف القمة اأحدث التوجهات 
اخلا�سة بعمليات جمع وحتليل وم�ساركة بيانات ال�سالمة، وم�ستوى 
ت��ط��وره��ا ح���ول ال��ع��امل، ف�����س��اًل ع��ن تقييمهم مل���دى اأه��م��ي��ة حتليل 
ماليني البيانات على من الطائرات، والتي ت�سهم يف حتقيق الوقاية 
الناجحة من احلوادث و�سمان اإدارٍة فعالة للتهديدات واملخاطر. اإذ 

العاملية ل�سالمة الطريان يف دورتها ال�سابعة من�سة تتيح للعاملني 
التكنولوجيا  جم��ال  يف  التطورات  اأح��دث  ا�ستك�ساف  القطاع  �سمن 
الرقمية والبيانات ال�سخمة وال�سالمة التنبوؤية، والتي ت�سهد تطوراً 
مت�سارعاً، الأمر الذي يدعو لفهم �ُسبل ا�ستخدامها مبا ي�سمن اأعلى 
وا�سعة  جمموعة  مب�ساركة  وذل��ك  القطاع،  يف  ال�سالمة  م�ستويات 
اإح�سائيات  اأح��دث  واأظ��ه��رت  العامليني«.  القطاع  وق��ادة  خ��راء  من 
احلوادث  معدل  انخفا�ص  “اإياتا”  اجل��وي  للنقل  ال��دويل  الحت��اد 
خالل عام 2018 باملقارنة مع ال�سنوات اخلم�ص ال�سابقة، با�ستثناء 
العام 2017، الذي �سهد العديد من احلوادث ومل يكن عادياً على 
الإطالق وفقاً ملعايري القطاع، كما اأكدت اإح�سائيات الحتاد ا�ستمرار 
الطويل  امل��دى  على  ال�سالمة  معايري  جم��ال  يف  التح�سني  عمليات 
حول  “اأياتا”  تقرير  اأظهر  كما  التجاري.  ال��ط��ريان  قطاع  �سمن 

“اأداء �سالمة قطاع الطريان التجاري” لعام 2018، و�سول املعدل 
 1 ُتقا�ص بعدد احل��وادث يف كل  الإجمايل حل��وادث الطريان )التي 
األف   740 لكل  واح���دة  ح��ادث��ة  ليعادل   ،1.35 اإىل  رح��ل��ة(  مليون 
رحلة جوية.  من جانبه، قال نيكول�ص ويب ال�سريك الإداري لدى 
“جمموعة �سرتمي لين للت�سويق” واجلهة املنظمة للقمة: “ُتعتر 
مل�سافات  لل�سفر  اأم��ان��اً  والأك���رث  املف�سلة  ال��ط��رق  اإح���دى  ال��ط��ائ��رات 
التح�سينات  املزيد من  لإ�سافة  ت��زال هناك حاجة  ولكن ل  طويلة، 
اإىل قطاع نقل اجلوي، حيث ت�سهم التطورات التكنولوجية وتنامي 
اكت�ساف  ط��رق  اإي��ج��اب��ي يف حت��دي��د  ب�سكل  البيانات  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 
القطاع  جهود  تت�سافر  اأن  ال�سروري  وم��ن  واملخاطر،  التهديدات 
ل�ستك�ساف هذه التوجهات وم�ساركة اأف�سل املمار�سات، وا�ستعرا�ص 

الدرا�سات عن اأبرز اأوجه البتكار والتقدم يف جمال ال�سالمة«.

املنتدى العاملي الأفريقي لالأعمال ي�صتقطب ح�صورًا اأفريقيًا رفيع امل�صتوى يف دورته اخلام�صة بنوفمرب القادم

هال بال�صني ُتوّقع اتفاقية �صراكة ا�صرتاتيجية مع ت�صنغدو مدينة الباندا العمالق ال�صينية

اأبوظبي تت�صدر قائمة اأف�صل الوجهات ال�صياحية يف ال�صرق الأو�صط

توؤكد ريادة دبي العاملية يف حلول املدن الذكية

دبي الذكية حت�صد ثالث جوائز عاملية �صمن جوائز �صتيفي للعام 2019« يف النم�صا

 %  ارتفاع �صايف اأرباح م�صرف ال�صارقة الإ�صالمي اإىل 415.4 مليون درهم بنمو 5 

•• دبي-الفجر: 

املنتدى  من  اخلام�سة  ال���دورة  ت�سهد 
العاملي الأفريقي لالأعمال الذي تقام 
ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  فعالياته 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال��دول��ة رئ��ي�����ص جمل�ص 
اهلل”،  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 
روؤ�ساء  م��ن  امل�ستوى  رفيعة  م�ساركة 
اأفريقياً،  وزي���راً  و17  اأفريقية،  دول 
وعدداً من كبار امل�سوؤولني احلكوميني 
وروؤ�ساء كرى املوؤ�س�سات القت�سادية 
الأفريقية والعاملية، بجانب عدد من 
ورواد  القت�سادية  ال�سخ�سيات  كبار 
القارة  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن  الأع����م����ال 
التعاون  �سبل  لبحث  وذلك  ال�سمراء، 
الأعمال  من���و  وت��ع��زي��ز  الق��ت�����س��ادي 
املتعلقة  الق�سايا  خمتلف  ومناق�سة 

بالتجارة وال�ستثمار امل�سرتك. 
العاملي  امل��ن��ت��دى  ف��ع��ال��ي��ات  وت��ن��ط��ل��ق 
الأفريقي لالأعمال، الذي يقام يومي 
�سعار  حتت  املقبل،  نوفمر   19-18
امل�ستقبل”  من����اء  ال���غ���د،  “اأفريقيا 
اخلطط  على  الرتكيز  لأهمية  نظراً 
امل�ستدامة  وال��ت��ن��م��ي��ة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
باعتبارها حجر الزاوية يف دفع النمو 
الق��ت�����س��ادي ن��ح��و اآف����اق ج��دي��دة من 
املنتدى  وي�����س��ه��د  وال��ن��ج��اح.  ال��ت��ط��ور 
الذي يعد من اأبرز منتديات الأعمال 
ال��ع��امل��ي��ة ح�����س��ور  ف��خ��ام��ة ج���ورج ويا 
وفخامة  ليبرييا،  جمهورية  رئي�ص 
�سي�سل،  جمهورية  رئي�ص  فوري  داين 
بالإ�سافة اإىل فخامة ف�ستو�ص موغاي 
ومعايل  لبت�سوانا،  ال�سابق  الرئي�ص 
الوزراء  رئي�ص  دي��ارا  موبيدو  ت�سييك 
النتقايل ال�سابق يف جمهورية مايل، 
وف��اط��م��ة م����ادا ب��ي��و ال�����س��ي��دة الأوىل 

جلمهورية �سرياليون.

حراك اقت�سادي وا�ستثماري يف كامل 
القارة الأفريقية، مبا �ساهم يف تعزيز 
بني  والتعاون  القت�سادية  العالقات 
الإم�������ارات وال����ق����ارة ال�����س��م��راء، التي 
العديد من الطفرات  حققت بدورها 
القت�سادية ومعدلت النمو املت�سارعة 
املا�سية،  ال��ق��ي��ل��ة  ال�������س���ن���وات  خ����الل 
اقت�سادية  ق���وة  ت��ك��ون  لأن  اأه��ل��ه��ا  م��ا 
وا�ستثمارية عاملية هائلة وعزز قدرتها 
واعدة  ا�ستثمارية  فر�ص  توفري  على 
ل���رواد الع��م��ال يف دب��ي والإم�����ارات«. 
حركة  “حققت  ���س��ع��ادت��ه:  واأ�����س����اف 
الأفريقية  وال��ق��ارة  دب��ي  بني  التجارة 
القليلة  ال�سنوات  خالل  كبرية  طفرة 
التجارة  اإج��م��ايل  بلغ  حيث  املا�سية، 
 136.6 ال��ن��ف��ط��ي��ة  غ���ري  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
مليار درهم خالل العام 2018، مما 
القت�سادية  ال��ع��الق��ات  عمق  يعك�ص 
الأفريقية.  وال����ق����ارة  الإم��������ارة  ب���ني 
ون��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ب����اأن امل��ن��ت��دى هذا 
النتائج  م��ن  بالعديد  �سيخرج  ال��ع��ام 
الإيجابية وينجح يف مد  القت�سادية 
ج�سور التعاون من خالل خلق املزيد 
والتجارية  ال�ستثمارية  الفر�ص  من 
الأطراف  خمتلف  بني  والقت�سادية 

يف امل�ستقبل«.

لوكالة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  م���اجت���ي 
وال�ستثمار  للتجارة  ن��ات��ال  ك��وازول��و 
املنا�سبة،  وب��ه��ذه  اأف��ري��ق��ي��ا.  يف ج��ن��وب 
عام  مدير  بوعميم،  حمد  �سعادة  قال 
“نتطلع  دب��ي:  غرفة جت��ارة و�سناعة 
للرتحيب بفخامة جورج ويا وفخامة 
الوزراء  املعايل  واأ�سحاب  فوري  داين 
وك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني ورواد الأع��م��ال يف 
الوا�سع  احل�����س��ور  يعك�ص  حيث  دب���ي، 
وال�ستثنائي لفعاليات املنتدى مكانة 
ال�ستثمار  جم����ال  يف  ال����رائ����دة  دب����ي 
ودع�����م ري�����ادة الأع����م����ال ع���امل���ي���اً. وقد 
اإحداث  اإطالقه يف  جنح املنتدى منذ 

جو�سو �سافا وزير املالية يف �سرياليون، 
ومعايل دايفيد فران�سي�ص، وزير دولة 
يف ���س��ريال��ي��ون، وم��ع��ايل اأم����ادو هوت 
وزير القت�ساد والتخطيط والتعاون 
علي  �سلوم  اأمينا  ومعايل  ال�سنغايل، 
والت�سويق  وال�سناعة  التجارة  وزي��رة 
اأنيت  اإي���ف���ل���ني  وم���ع���ايل  ال���ت���ن���زان���ي���ة، 
والتخطيط  ل��ل��م��ال��ي��ة  ال���دول���ة  وزي����ر 
اأوغندا،  يف  الق��ت�����س��ادي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
ومعايل مثويل نكوبي وزير املالية يف 
زميبابوي، ومعايل كري�ستوفر يالوما 
وال�سناعة  وال��ت��ج��ارة  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر 
املنتدى قائمة  الزامبي.  وي�سارك يف 
م��ن اأب����رز امل�����س��وؤول��ني و���س��ن��اع القرار 
القت�سادية  امل��وؤ���س�����س��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
راأ�سهم  وع��ل��ى  وال���ع���امل،  اأف��ري��ق��ي��ا  يف 
الرئي�ص  ت��ادي�����س��ي  اأدم���ا����س���و  ���س��ع��ادة 
التجارة  ل��ب��ن��ك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل���دي���ر 
اأينو�سنت  و�سعادة  الكيني،  والتنمية 
لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  م��وه��ي��زي 
و�سعادة  امل��ع��ل��وم��ات،  ملجتمع  روان�����دا 
ج���ون دي��ن��ت��ون الأم����ني ال��ع��ام لغرفة 
و�سعادة  باري�ص،  يف  الدولية  التجارة 
اأما�سون جيفا كينجي حاكم مقاطعة 
نيفيل  وال�����س��ي��د  ك��ي��ن��ي��ا،  يف  ك��ي��ل��ي��ف��ي 

بح�سور  اأي�������س���اً  امل���ن���ت���دى  وي��ح��ظ��ى 
ك���ل من  ي�����س��م  اأن���غ���ويل  وزاري  وف����د 
تيك�سريا،  اأجن����ي����ال  م����اري����ا  م���ع���ايل 
ومعايل  اأن��غ��ول،  يف  ال�سياحة  وزي���رة 
العايل  التعليم  وزي��رة  �سامبو،  ماريا 
والبتكار  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وال���ع���ل���وم 
وزاري  وفد  اإىل  بالإ�سافة  الأنغولية، 
غاين ي�سم كل من معايل األن جون 
وال�سناعة  التجارة  وزي��ر  كريمياتن 
مارفو،  اأو�سافو  ي��او  ومعايل  غانا،  يف 
وزي������ر دول������ة يف غ����ان����ا. وي�������س���ارك يف 
امل��ن��ت��دى اأي�����س��اً، م��ع��ايل ب��ي��رت مونيا 
وزير ال�سناعة والتجارة والتعاونيات 
ال��ك��ي��ن��ي، وم���ع���ايل ج����ان ج����اك بويا 
الكرى  وامل�����س��اري��ع  التخطيط  وزي���ر 
موراي  جي�سلري  ومعايل  الكونغويل، 
الليبريي،  وال��ك��اق��ة  ال��ت��ع��دي��ن  وزي����ر 
باجو�ص  ����س���امل  اب���راه���ي���م  وم����ع����ايل 
وال�سياحة  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزي��ر 
املالوي، ومعايل جتيريو طويا وزير 
ال�سركات  وتنمية  والتجارة  ال�سناعة 
ناميبيا،  يف  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
وزير  خم��ت��ار  �سيدل  حممد  وم��ع��ايل 
لرئي�ص  اخل���ا����ص  وامل�����س��ت�����س��ار  دول�����ة 
جاكوب  وم��ع��ايل  النيجر،  جمهورية 

اخلارطة  على  دب��ي  و���س��ع  �سعيد  على  فقط  لي�ص  حققناه 
واأبعد من ذلك من خالل  بل  الذكية،  املدن  العاملية لقطاع 
الذكية. وتعد  املدن  العاملية مبجال حلول  ري��ادة دبي  تعزيز 
املكانة  اليوم خري دليل على  التي ح�سدناها  جوائز �ستيفي 
للروؤية  م��ب��ا���س��رة  ن��ت��ي��ج��ة  ت��ع��د  وال���ت���ي  دب����ي،  حققتها  ال��ت��ي 
ال�سحيح  امل�سار  على  وتاأكيداً  الر�سيدة.  لقيادتنا  امل�ستقبلية 
الذي ننتهجه لتحقيق مهمتنا جلعل دبي اأ�سعد واأذكى مدينة 
 ،2002 العام  �ستيفي”  “جوائز  اإط��الق  ال��ع��امل«.  ومت  يف 
تكرمي  اإىل  ت��ه��دف  الأع��م��ال،  رائ���دة مب��ج��ال  عاملية  كجوائز 
ال��ت��ي تقدمها اجلهات  الإي��ج��اب��ي��ة  وامل�����س��اه��م��ات  الإجن�����ازات 
العامل. ويف كل عام  اأنحاء  واملوؤ�س�سات واملخت�سني يف جميع 
ت�سم اجلوائز اأكرث من 200 حمكم، مبا يف ذلك نخبة من 
قوة  واملبتكرين  الأعمال  ورجال  التنفيذيني  املديرين  اأكرث 

وتاأثرياً على م�ستوى  العامل. 

•• دبي –الفجر: 

�ستيفي  “جائزة  �سمن  ج��وائ��ز  ث��الث  الذكية  دب��ي  ح�سدت 
اإىل تكرمي  الأعمال وتهدف  التي متنح يف جمال  العاملية” 
اأف�سل املمار�سات والإجنازات واخلدمات على م�ستوى العامل 
بهذا املجال. وذلك خالل احلفل الذي اأقيم يف فيينا بالنم�سا 
مطلع الأ�سبوع اجلاري.  وتف�سياًل ح�سل تطبيق “املوظف 
اإدارة  حلول  فئة  عن  الذهبية  �ستيفي  جائزة  على  الذكي” 
اإدارة املوارد الب�سرية  “نظام  راأ�ص املال الب�سري. كما ح�سل 
الف�سية عن فئة حلول  على اجلائزة  املوؤ�س�سي”  الذكاء   –
 “ الأ�سول  “نظام متابعة  الذكية. ف�ساًل عن فوز  الأعمال 
املالية.  وح��ول هذا  لفئة اخلدمات  الرونزية  عن اجلائزة 
بطي  بنت  عائ�سة  الدكتورة  �سعادة  علقت  اجلديد  الإجن���از 
بن ب�سر، مدير عام دبي الذكية قائلة: “ نت�سرف اليوم مبا 

اإجمايل  %20.5 من  اأي ما يعادل  9.0 مليار دره��م 
الأ�سول وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2019. 

العمالء  ودائ��ع  اإجمايل  ارتفع  املطلوبات،  جانب  وعلى 
ب��ن��ه��اي��ة ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام اجل����اري لي�سل اإىل 
يف  دره���م  مليار  ب�26.4  م��ق��ارن��ة  دره���م  مليار   26.9
نهاية عام 2018 بزيادة قدرها 412.5 مليون درهم، 
وفيما يتعّلق باأرباح امل�سرف، بلغ  اأي ما ن�سبته 1.6%. 
�سايف الإيرادات الت�سغيلية 980.5 مليون درهم خالل 
الت�سعة اأ�سهر الأوىل مقارنة ب�815.4 مليون درهم يف 
 165.1 قدرها  بزيادة   2018 عام  من  الفرتة  نف�ص 
ويتمتع م�سرف  مليون درهم، اأي ما ن�سبته 20.2%. 
بلغ  حيث  ق��وي��ة،  راأ���س��م��ال  بقاعدة  الإ���س��الم��ي  ال�سارقة 
من  الثالث  الربع  نهاية  يف  امل�ساهمني  حقوق  اإج��م��ايل 
العام احلايل 7.5 مليار درهم، والتي متثل 16.4% 
م��ن اإج��م��ايل م��وج��ودات امل�سرف وب��زي��ادة ق��دره��ا 2.1 

مليار درهم عن نهاية 2018 .

•• ال�ضارقة-الفجر:

عن  �سافية  اأرب��اح��اً  الإ�سالمي  ال�سارقة  م�سرف  حقق 
 415.4 العام اجلاري بلغت  اأ�سهر الأوىل من  الت�سعة 
397.7 مليون درهم عن  مليون درهم مقارنة مببلغ 
نف�ص الفرتة من العام 2018، بزيادة قدرها %5، كما 
 45.6 اإىل مبلغ  اأ�سول امل�سرف لي�سل  اإجمايل  ارتفع 
مليار درهم بنهاية الربع الثالث لهذا العام بزيادة قدرها 
890.2 مليون درهم وبن�سبة %2 عن العام ال�سابق.  
وعلى جانب الأ�سول بلغ اإجمايل الت�سهيالت املمنوحة 
من  الثالث  الربع  بنهاية  دره��م  مليار   25.4 للعمالء 
بنهاية  درهم  مليار   24.1 2019 مقارنة مببلغ  عام 
1.3 مليار دره��م وبن�سبة  بارتفاع وق��دره   2018 عام 
اإ�سرتاتيجيته  اتباع  امل�سرف يف  ا�ستمر  وقد    .5.3%
 20% ن�سبة  ف��وق  ال�سيولة  م�ستوى  لإبقاء  املتحفظة 
من اإجمايل الأ�سول، حيث بلغ اإجمايل الأ�سول ال�سائلة 

النا�سئة  ب���ال�������س���رك���ات  م���������روراً 
وو�سوًل  وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�سغرية 
ال��دول��ي��ني يف  امل�سرتين  اأه��م  اإىل 
واحلوافز  الجتماعات  قطاعات 
واملوؤمترات واملعار�ص، والرتفيه، 

وال�سفر املوؤ�س�سي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

للمرة  اأب����وظ����ب����ي  اإم���������ارة  ف������ازت 
باملركز  ال����ت����وايل  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة 
الوجهات  اأف�سل  فئة  ع��ن  الأول 
الأو�سط،  ال�����س��رق  يف  ال�سياحية 
قّراء  اختيار  �سمن جوائز  وذلك 
 Travel Weekly جم��ل��ة 
اجلائزة  تتزامن   .2019 اآ�سيا 
الن�سخة  يف  الإم���ارة  م�ساركة  مع 
الثانية ع�سرة من معر�ص بور�سة 
– اآ�سيا، والذي  ال�سياحة العاملية 
�سنغافورة،  يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ج����رت 
الثقافة  دائ�������رة  ع���ر����س���ت  ح���ي���ث 
اإىل جانب  اأبوظبي،   - وال�سياحة 
ا  ع���دد م��ن ك��ب��ار ال�����س��رك��اء، بع�سً
واخلدمات  العرو�ص  اأف�سل  من 

ال�سياحية يف الإمارة.
جتريه  ال���ذي  ال�ستفتاء  يعتمد 
 Travel جملة ال�سفر ال�سهرية
على  ���س��ن��وي��اً،  اآ���س��ي��ا   Weekly
املتخ�س�سة  املجلة  ق��راء  ت�سويت 

يف جمال ال�سفر من جميع اأنحاء 
وق��د ح�سر ممثلون عن  ال��ق��ارة. 
دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة اىل 
ف���ن���دق م���ان���دري���ن اورت���������س����ارد – 
اجلائزة  هذه  ل�ستالم  �سنغافورة 

املهمة.
اأع�����رب ���س��ع��ي��د را�سد  م���ن ج��ه��ت��ه 
ت�سويق  اإدارة  م���دي���ر  ال�����س��ع��ي��د، 
ال���وج���ه���ات ال�����س��ي��اح��ي��ة يف دائ����رة 
اأبوظبي،   - وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
عن امتنان وتقدير الإدارة للفوز 
“فخورون  قائاًل:  اجلائزة  بهذه 
ب����اخ����ت����ي����ارن����ا م������ن ق����ب����ل ق��������ّراء 
اآ�سيا   Travel Weekly
كاأف�سل وجهة �سياحية يف ال�سرق 
ي���اأت���ي نتيجة  وال�����ذي  الأو�����س����ط، 
���س��ن��وات م��ن ال��ع��م��ل ع��ل��ى تعزيز 
ك��م��رك��ز عاملي  اأب���وظ���ب���ي  م��ك��ان��ة 
واختيارها  وال�����س��ي��اح��ة،  للثقافة 
تتويج  ه����و  ال���ت���ك���رمي  ه�����ذا  مل���ث���ل 
لهذه اجلهود. نحن �سعداء لكون 
اأ����س���داء الإم�����ارة ق��د و���س��ل��ت اىل 

العائلة اأبوظبي، وق�سر الوطن.
الثقافة  دائ����رة  ���س��ارك��ت  ت��زام��ن��اً، 
وال�سياحة – اأبوظبي يف الن�سخة 
معر�ص  م�����ن  ع�������س���رة  ال���ث���ان���ي���ة 
بور�سة ال�سياحة العاملية – اآ�سيا، 
وال����ذي ا���س��ت��م��رت ف��ع��ال��ي��ات��ه ملدة 
�سركة  م��ن  بتنظيم  اأي����ام  ث��الث��ة 
امل�����ح�����دودة  برلني”  “مي�سي 
م���ن هيئة  ب�����س��ن��غ��اف��ورة، ودع�����م 
�سنغافورة للمعار�ص واملوؤمترات، 
اأه����م فعاليات  اأح����د  ُي��ع��ت��ر  وه���و 
اآ�سيا  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال�����س��ف��ر  ق��ط��اع 
وامل���ح���ي���ط ال�����ه�����ادئ. وق�����د راف����ق 
ال���دائ���رة يف  ه���ذا امل��ع��ر���ص نخبة 
 : الرئي�سيني  ال�سركاء  اأه��م  م��ن 
�سركة الحت��اد للطريان، متحف 
اإك�سبريين�ص  اأب��وظ��ب��ي،  ال��ل��وف��ر 
ووكالة   ،2020 اإك�����س��ب��و  ه����اب، 

اأرابيان اأدفانت�سرز، 
»يعتر معر�ص بور�سة ال�سياحة 
�سنوي  ملتقى  اآ���س��ي��ا   – ال��ع��امل��ي��ة 
لبناء �سراكات مع اأ�سحاب امل�سالح 

جميع اأنحاء العامل.«
وتعد ه��ذه اجل��ائ��زة هي الأحدث 
التي  اجلوائز  من  جمموعة  بني 
ح�سلت عليها اأبوظبي هذا العام، 
ح��ي��ث اخ��ت��ريت الإم������ارة يف وقت 
�سابق من هذا العام كاأف�سل وجهة 
جتارية يف ال�سرق الأو�سط، وذلك 
�سمن جوائز ال�سفر العاملية. ويف 
اأبوظبي  ت�سنيف  مت  م��اي��و  �سهر 
 Club Med �سركة  قبل  من 
بتنظيم  املتخ�س�سة  الفرن�سية 
العطالت، كواحدة من بني اأف�سل 
ع�سرة وجهات �سياحية عائلية يف 
ال���ع���امل. ت���اأت���ي ه���ذه اجل���وائ���ز يف 
اأعقاب �سل�سلة من الإجنازات التي 
حققتها عا�سمة الإمارات العربية 
املتحدة يف جمال ال�سياحة، مبا يف 
 %5.8 ذلك حتقيق زي��ادة بن�سبة 
 ،2018 يف ع��دد ال��زوار يف العام 
وجهات  تاأ�سي�ص  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 
مثل  ج��دي��دة  �سياحية  وفعاليات 
اأ�سبوع اأبوظبي للتحدي، واأ�سبوع 

منا  �س������عياً  اآ�س�����يا،  منطقة  يف 
اأبوظبي  اإم���ارة  مكانة  لرت�س�����يخ 
امل���ت���م���ي���زة ك�����اإح�����دى ال���وج���ه���ات 
على  وال�������س���ي���اح���ي���ة  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
والدويل.”  الآ�سيوي  ال�سعيدين 

اأ�ساف ال�سعيد.

و���س��ه��د امل��ع��ر���ص م�����س��ارك��ة جهات 
عاملية متخ�س�سة يف قطاع ال�سفر 
اأي�سا  ق��ام��ت  وال���ت���ي  وال�����س��ي��اح��ة 
وخدماتها،  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  ب��ع��ر���ص 
بدءاً من اأهم �سركات ال�سفر على 
الهادئ،  واملحيط  اآ�سيا  م�ستوى 

يف قطاع ال�سفر مبنطقة املحيط 
بع�ص  لعر�ص  وف��ر���س��ة  ال��ه��ادئ، 
يف  ال�سياحية  امل��ع��امل  اأف�سل  م��ن 

اأبوظبي.
 كما اأننا نتطلع اىل بناء عالقات 
ال�سفر  ق���ط���اع  رواد  م���ع  م��ت��ي��ن��ة 

الباندا  عا�سمة  ت�سنغدو  وت��ع��ّد  لل�سكان.  وخ��ارج��ي��ة  داخلية 
العمالق يف ال�سني، واملوطن ال�سهري لقاعدة اأبحاث ت�سنغدو 
الباندا العمالق، وهي من�ساأة معروفة تتيح للزوار  ل�ستيالد 
بالنقرا�ص  امل��ه��ددة  احل��ي��وان��ات  على  للتعرف  ن���ادرة  فر�سة 

والتفاعل معها.
وم���ن ج��ان��ب اآخ�����ر، مت��ي��زت ال��ف��ع��ال��ي��ة ب�����اأداء ع���رو����ص “بيان 
اأو فن تغيري الوجوه الفريد يف جنوب غرب مقاطعة  ليان”، 
300 عام، ويعّد عن�سراً  �سيت�سوان، والذي يعود تاريخه اإىل 

فنياً اأ�سا�سياً يف اأوبرا �سيت�سوان الرتاثية.
وق����ال حم��م��د �سعيد امل���رزوق���ي، اأح����د مم��ث��ل��ي م���ب���ادرة “هال 
“لقد ا�ستطعنا خالل عام واحد اأن نحقق تقدماً  بال�سني”: 
كبرياً �سمن جهود تعزيز دور مبادرة ’هال بال�سني‘ يف تطوير 

الإم��ارات وال�سني. وتعك�ص التفاقية  الثنائية بني  العالقات 
ال����دور يف امل�ستقبل،  ب��رت���س��ي��خ ه���ذا  ال��ت��زام��ن��ا  ال��ي��وم  امل��وق��ع��ة 

وبالأخ�ص على ال�سعيد الثقايف وال�سياحي والأكادميي«. 
من ناحيته، قال �سعادة زو وان�سينغ، نائب مدير ق�سم الرتويج 
بلدية  مكتب  يف  احل���زب  ع��ام  واأم���ني  ت�سنغدو،  بلدية  بلجنة 
هناك   “ وال�سياحة:  والتلفزيون  وال��رادي��و  للثقافة  ت�سنغدو 
الإمارات  بني  املثمرة  العالقات  تطور  على  وا�سحة  موؤ�سرات 
جني  �سي  ال�سيني  الرئي�ص  زي���ارة  اأه��م��ه��ا  م��وؤخ��راً،  وال�����س��ني 
بينغ لدولة الإمارات العربية املتحدة يف يوليو 2018، وهي 
ارتفع  29 عاماً. وقد  لرئي�ص �سيني منذ  نوعها  الأوىل من 
اإطالق  %12 منذ  بن�سبة  دبي  اإىل  ال�سينيني  ال��زوار  معدل 

مبادرة ’هال بال�سني‘ يف العام املا�سي«.

•• دبي-الفجر: 

وقعت مبادرة “هال بال�سني” امل�سرتكة بني “ِمرا�ص” و”دبي 
و�سياحية  فنية  هيئات  مع  تفاهم  مذكرات  ع��دة  القاب�سة”، 
ال�سينية،  �سيت�سوان  مقاطعة  عا�سمة  ت�سنغدو،  مدينة  يف 
�سيتي  “بارك  ع��ن��وان:  حت��ت  اأقيمت  ح�سرية  فعالية  خ��الل 
التفاقية  على  املوقعون  واأك��د  العمالق”.  الباندا  موطن   -
التزامهم بتعزيز جهود التبادل القت�سادي والثقايف، وتعزيز 

ال�ستثمارات الثنائية بني دولة الإمارات وال�سني.
مع  بال�سني”  “هال  م���ب���ادرة  ت���ع���اون  الت��ف��اق��ي��ة  و���س��ت�����س��ه��د 
جمموعة تطوير الثقافة وال�سياحة يف ت�سنغدو بهدف تعزيز 
التبادل الثقايف وال�سياحي الثنائي عر توفري باقات �سياحية 

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
اعالن حكم بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2019/409 احوال  نف�س م�شلمني 
                            اىل املدعي عليه/1- جا�سم حممد عبداهلل نزاد جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / خدوج 
فرحات - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/10/2 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 

خدوج فرحات بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري مبا يلي : 
بائنة  واح��دة  بطلقة  املذكور  جا�سم  عليه  املدعي  من  املذكورة  خ��دوج  املدعية  بتطليق  احلكمني  تقرير  نفاذ   -1

لل�سرر بدون بدل وعليها اح�ساء عدتها ال�سرعية وفق حالها اعتبارا من تاريخ �سريورة احلكم باتا
2- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية موؤخر �سداقها البالغ 19 مثقال ذهب عيار 24 او ما يعادله بالدرهم 

الإمارات اعتبارا من �سريورة حكم التطليق باتا 
3- اثبات ح�سانتها للبنت �سهد من تاريخ رفع الدعوى الواقع يف 2019/2/20   

ك�سوة  النفقة مبا فيها  �ساملة لأوج��ه  للبنت  �سهريا  دره��م  الف  للمدعية مبلغ  ي��وؤدي  ان  املدعي عليه  ال��زام   -4
العيدين ما عدا ال�سكن والر�سوم الدرا�سية اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الواقع يف 2019/2/20 

5- الزامه اجرة م�سكن ح�سانة مبلغ ثالثني الف درهم �سنويا مع فواتري املياه والكهرباء والهاتف والنرتنت 
وع�سر الف درهم بدل اثاث كل خم�ص �سنوات اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الواقع يف 2019/2/20 

الزام املدعي عليه بان يدفع للمدعية مبلغ خم�سمائة درهم �سهريا اجرة ح�سانة لبنتها اعتبارا من تاريخ   -6
انتهاء عدتها. 

7- الزام املدعي عليه بان يوؤدي املدعية مبلغ اربعة الف وخم�سمائة درهم نفقة عدة �سكني ملرة واحدة 
8- رف�ص طلبها ال�ستدانة 

9- الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف القانونية ومبلغ خم�سمائة درهم اتعاب حماماة. 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

ال�����ه�����ام   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اجلن�سية  املغرب   ، عمراوى 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�������������واز   -
 )D B 7 2 1 9 0 9 8 (
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������س����ال 

05069734614

فقدان جواز �صفر
مياه  امل���دع���و/����س���ات���ري  ف���ق���د 
بنغالدي�ص   ، م����ي����اه  ف�������س���ل 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)0129972(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
البنغالدي�سية او اقرب مركز 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
ف����ق����د امل�������دع�������و/ ج���ولي�������ص 
باك�ستان   ، ك����اى  ق�����ادر  خ����ان 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)4127512( يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة بالمارات.

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �صفر
ف���ق���دت ����س���ه���ادة ال����س���ه���م رقم 
 N C T H 1 2 1 6 2 8
م�سوى  بيات  ع��ب��داهلل   / با�سم 
القبي�سي ، �سادرة من موؤ�س�سة 
والفنادق  لل�سياحة  الوطنية 
�سهم     314335 وع����دده����ا 
الت�سال  ي��ج��ده��ا  م���ن  وع��ل��ى 

بالرقم 0504442474 

ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ادي���������س����و 
اث���ي���وب���ي���ا   ، وي���������س����ا  اب���������ريا 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
)EP4655592( يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
بال�سفارة الثيوبية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
ف������ق������د امل������دع������و/م������ي������الن������ى 
الفلبني   ، جيجانتى  ب��ارب��ان 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )P2263198A(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
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املال والأعمال

ة يف حفل توزيع جوائز �صتيفي العاملية  »املالية املركزية بال�صارقة« تفوز بجائزتني ذهبيَّة وبرونزيَّ

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

ك�سفت، اإدارة الرقابة واحلماية التجارية يف اقت�سادية 
راأ�ص اخليمة، عن 26 حمال جتاريا متار�ص اأن�سطتها 
ب�����س��ورة ت��خ��ال��ف ال��ق��وان��ني و ال��ن��ظ��م امل��ع��م��ول ب��ه��ا يف 

ال�ساحة التجارية لالإمارة .
وقال في�سل عليون مدير الإدارة :” ر�سدت احلمالت 
بلغ عددها  العام اجل��اري، حيث  بداية  الرقابية منذ 
�سعارات  وحتمل  املقلدة  الب�سائع  تبيع  حم��ال    26
ل�سركات عاملية مثل املر�سيد�ص، وكارتييه، وفان كليف، 
و�سوميت، ولوي�ص فيتون، وكفالو، وقواطع كهربائية 

هاجر واين، و�ساب�ص، واآبل .
اإن��ذار اأويل   وتابع :” قامت الدائرة بدورها بتوجيه 
للمحالت املر�سودة واإلزامهم بكتابة تعهد بعدم تكرار 
املخالفة، حيث يندرج هذا الإجراء �سمن القانون رقم 
2016 ب�ساأن الرقابة واحلماية التجارية  )7( لعام 
تعديالت  من  اأعقبها  وما  القت�سادية،  املن�ساآت  على 
ع��ل��ى ج���دول امل��خ��ال��ف��ات وال��غ��رام��ات امل��ل��ح��ق بقانون 
اأول  الإن�����ذار  ي��ك��ون  اأن  ال��رق��اب��ة، وال����ذي ين�ص ع��ل��ى 
وذلك  للمخالفني،  الدائرة  تقدمها  التي  الإج��راءات 
ل�ستغالل الفر�سة بتعديل الأخطاء ال�سادرة عنهم، 

اأن جميع  عليون  وذكر  املالية.  الغرامات  اأعباء  ورفع 
املنتجات املقلدة متت م�سادرتها بالتعاون مع ال�سركات 
العاملية املذكورة. وقد متت عملية اإتالف واحدة خالل 
من  كهربائية  ق��واط��ع  ع��ل��ى  ا�ستملت  احل���ايل  ال��ع��ام 
عالمة جتارية )هاجر واين(، وقطع غيار للعالمة 
التجارية مر�سيد�ص، و يجري التن�سيق لعملية اإتالف 
الأيام  العامة يف  دائ��رة اخلدمات  مع  بالتعاون  ثانية 
مدير  البلو�سي،  يو�سف  اأ���س��ار  جانبه  وم��ن  املقبلة.  
تاأتي  ال�سبط  عملية  ب��اأن  التجارية،  احلماية  ق�سم 
من خالل حر�ص فريق العمل على التحري امل�ستمر 
التفتي�سية  واحل��م��الت  امليدانية  ب��ال��زي��ارات  وال��ق��ي��ام 
اأو  بيع  عمليات  اأي  عن  للك�سف  والع�سوائية  املنظمة 
الأخذ  على  الفريق  ويعمل  مقلدة،  منتجات  �سبط 
امل�ستهلكني،  و���س��ك��اوى  م��الح��ظ��ات  الع��ت��ب��ار  ب��ع��ني 
املقلدة  املنتجات  عن  الك�سف  اأ�ساليب  على  والتعرف 
من خالل التوا�سل مع اأ�سحاب العالمات التجارية. 
العام قد  باأن عدد ال�سبطيات يف هذا  البلو�سي  واأكد 
عددها  بلغ  امل��ن�����س��رم،ال��ت��ي  ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة  انخف�ص 
مدى  على  ذل��ك  ي��دل  حيث  �سبط،   108 ح��ي��ن��ذاك 
التي  التوعية  حمالت  من  املن�ساآت  اأ�سحاب  ا�ستفادة 

تنفذها الدائرة على مدار العام. 

•• اأبوظبي-الفجر

للجودة  اأب����وظ����ب����ي  جم���ل�������ص  اأع����ل����ن 
وامل��ط��اب��ق��ة ع��ن ن��ت��ائ��ج ال��رب��ع الثالث 
ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح��ق��ق وال��ت��ف��ت��ي�����ص على 
القانونية  القيا�ص  واأدوات  املنتجات 
اأ�سواق  يف  م�سبقاً  امل��ع��ب��اأة  وال��ع��ب��وات 
الإم��������ارة وذل�����ك خ����الل ال���ف���رتة من 
الأول من يناير وحتى نهاية �سبتمر 

.2019
ومت خالل عمليات التفتي�ص امل�ستمرة 
الثالث  الربع  يف  املجل�ص  نفذها  التي 
على  ال��ت��ف��ت��ي�����ص   2019 ع�����ام  م����ن 
56983 �سلعة من خمتلف املنتجات 
امل��ت��داول��ة يف الأ���س��واق وال��ت��ي تنوعت 
م���ا ب���ني األ���ع���اب الأط���ف���ال والأج���ه���زة 
الكهربائية املنزلية واإطارات املركبات 
ومنتجات ال�سجائر والتبغ واملنظفات 
امل���ن���زل���ي���ة وق������د مت ع���ل���ى اأث�������ر ذل���ك 
وا�سرتجاع  �سلعة   2201 ت�سحيح 
5453 �سلعة وذلك لعدم مطابقتها 
ل�سرتاطات ال�سالمة واجلودة وميكن 
زيارة  ط��ري��ق  ع��ن  تفا�سيلها  معرفة 
www.manaa. م���ان���ع  م���وق���ع 

.esma.gov.ae
للجودة  اأب����وظ����ب����ي  جم���ل�������ص  وق��������ام 
التخويل  اتفاقية  اإط��ار  يف  واملطابقة 
الإمارات  وهيئة  املجل�ص  بني  املوقعة 
بالتحقق  وامل��ق��اي��ي�����ص  ل��ل��م��وا���س��ف��ات 
قانونية  قيا�ص  اأداة   7454 دقة  من 
عبوة   15400 يف  ال��ك��م��ي��ة  و���س��ح��ة 
555 منتجاً  اإىل  تعود  معباأة م�سبقاً 
ل��دى امل�سانع وامل��وردي��ن ويف  غ��ذائ��ي��اً 
اأب���وظ���ب���ي وذلك  اإم������ارة  الأ�����س����واق يف 
خالل الربع الثالث من عام 2019.

وتنوعت اأدوات القيا�ص القانونية التي 
مت التحقق منها ما بني موازين البيع 
املجوهرات  بيع  وم��وازي��ن  بالتجزئة 
وموازين بيع العود والعطور العربية 
عمليات  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  وامل����وازي����ن 
القبانات  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال�����س��ح��ن 

الأر�سية وعدادات الوقود يف حمطات 
اخلدمة التابعة ل�سركة اأدنوك واأدوات 
التحفظ  مت  ح��ي��ث  الطبية  ال��ق��ي��ا���ص 
امل�ستوفية  غ��ري  القيا�ص  اأدوات  على 
واإعادة  �سيانتها  حلني  لال�سرتاطات 
ا�ستيفائها  والتاأكد من  منها  التحقق 
واملتطلبات  ال������س�����رتاط�����ات  ك����اف����ة 
بكل  اخلا�سة  للوائح  وفقاً  الإلزامية 

اأداة.
املتحدث  امل����ه����ريي  ����س���ل���ط���ان  وق������ال 
اأبوظبي  جم��ل�����ص  ب���ا����س���م  ال���ر����س���م���ي 
احلمالت  “تاأتي  واملطابقة  للجودة 
يف  املجل�ص  ينفذها  ال��ت��ي  التفتي�سية 
اإطار جهوده امل�ستمرة لتحقيق روؤيته 
ال�ساعية اإىل الرتقاء بالبنية التحتية 
اإمارة  متكني  يف  وامل�ساهمة  ل��ل��ج��ودة 
وحتقيق  ع��امل��ي��اً  التميز  م��ن  اأب��وظ��ب��ي 
وتي�سري  ق��ي��ادة  اإىل  ال��رام��ي��ة  ر�سالته 
وتطوير بنية حتتية للجودة يف اإمارة 
عالية  كفاءة  وذات  متكاملة  اأبوظبي 
على ال�سعيد العاملي من �ساأنها تعزيز 
ال�سناعية  والتنمية  اجل���ودة  ثقافة 
ومبا  امل�ستهلك  و�سالمة  والتناف�سية 
و�سعتها  التي  الأه���داف  مع  يتما�سى 
خطة اأبوظبي يف بناء اقت�ساد تناف�سي 

م�ستدام ومنفتح عامليا.
لديه  املجل�ص  اأن  اإىل  املهريي  واأ���س��ار 

ودقة قراءات اأداة القيا�ص القانونية.
يف  حكومية  جهة  اأّول  املجل�ص  وي��ع��دُّ 
العتماد  على  حت�سل  اأبوظبي  اإم��ارة 
القيا�سية  للموا�سفة  وف��ق��اً  ال���دويل 
 ISO/IEC 17020:2012
القيا�ص  اأدوات  التحقق من  يف جمال 
التزام  ي��ع��ك�����ص  م���ا  وه����و  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
املجل�ص بتوجهات القيادة الر�سيدة يف 

حتقيق خطة وروؤية اأبوظبي.
جمموعة  التفتي�ص  عمليات  و�سملت 
من الأجهزة الكهربائية املنزلية التي 
والثالجات  املكيفات  ب��ني  م��ا  تنوعت 
يف  امل�ستخدمة  والأج��ه��زة  والغ�سالت 
ال�سوائل  ت�سخني  اأجهزة  مثل  الطبخ 
والأفران  وال�سوايات  القلي  واأج��ه��زة 
العناية  اأج�����ه�����زة  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
ال�سخ�سية كاأجهزة احلالقة وغريها 
من الت�سنيفات الأخرى والتي حر�ص 
مطابقتها  م��ن  ال��ت��اأك��د  على  املجل�ص 
ح�سب  وال�����س��الم��ة  اجل����ودة  ملتطلبات 
اخلا�سة  الفنية  واللوائح  املوا�سفات 
�سهادة  ع���ل���ى  ح�������س���ول���ه���ا  م���ث���ل  ب���ه���ا 
املطابقة /ECAS/ التي ت�سدر عن 
هيئة الإمارات للموا�سفات واملقايي�ص 
هذه  احتواء  �سرورة  اإىل  ..بالإ�سافة 
ومل�سق  ثالثي  قاب�ص  على  املنتجات 
ك���ف���اءة ال��ط��اق��ة ال����ذي مت��ن��ح��ه هيئة 
واملقايي�ص  ل��ل��م��وا���س��ف��ات  الإم�������ارات 
للمنتجات امل�ستهلكة للطاقة يف املنازل 
والغ�سالت  والثالجات  املكيفات  مثل 
وجمففات املالب�ص والذي يبني حجم 
للطاقة  الكهربائي  اجلهاز  ا�ستهالك 
النجوم  ع����دد  زاد  ك��ل��م��ا  اأن�����ه  ب��ح��ي��ث 
ا�ستهالك  على  ذل��ك  دل  املل�سق  على 
اأق����ل ل��ل��ط��اق��ة وب��ال��ت��ايل ال��ت��وف��ري يف 

ا�ستهالك الكهرباء.
كما مت التفتي�ص على األعاب الأطفال 
ومنتجات ال�سجائر والتبغ واملنظفات 
واحلر�ص  املركبات  واإط��ارات  املنزلية 
ملتطلبات  مطابقتها  من  التاأكد  على 
املوا�سفات  ح�سب  وال�سالمة  اجل��ودة 

ومفت�سني  متخ�س�سة  ف��ن��ي��ة  ف���رق���اً 
ال�سبطية  ����س���ف���ة  ع���ل���ى  ح���ا����س���ل���ني 
التحقق  بعمليات  يقومون  الق�سائية 
القانونية  ال���ق���ي���ا����ص  اأدوات  م�����ن 
يومي  ب�سكل  م�سبقاً  املعباأة  والعبوات 
اأب��وظ��ب��ي وذل��ك حر�ساً من  اإم���ارة  يف 
املجل�ص على تر�سيخ ال�سفافية �سمن 
القطاعات  خمتلف  يف  اأبوظبي  �سوق 
ومراعاته مل�سالح امل�ستهلكني والتجار 
ال�سركات  امل���ج���ل�������ص  وي�������س���ج���ع  م���ع���اً 
ال�سناعية  القطاعات  يف  والعاملني 
احل�سول  بطلب  للتقدم  وال��ت��ج��اري��ة 
على “عالمة اأبوظبي للثقة” والتي 
املتعاملني مبنتجاتهم  ثقة  تزيد من 
وت�����س��اه��م يف دع���م ج��ه��ود امل��ج��ل�����ص يف 
اأبوظبي كوجهة عاملية  تر�سيخ مكانة 
متميزة  حتتية  بنية  ذات  لال�ستثمار 
من  بالتاأكد  املجل�ص  ويقوم  للجودة. 
القانونية  القيا�ص  اأدوات  دقة قراءات 
البرتول  وع��������دادات  امل����وازي����ن  م��ث��ل 
م�سبقاً  املعباأة  العبوات  كمية  و�سحة 
الإلزامية  لال�سرتاطات  ومطابقتها 
ت��ن�����ص عليها  وال����ت����ي  ب���ه���ا  اخل���ا����س���ة 
الت�سريعات واللوائح الإماراتية حيث 
يقوم املجل�ص بتثبيت عالمة التحقق 
ع��ل��ى كافة  ال��ت��ح��ق��ق/  ال��ذه��ب��ي��ة /مت 
�سحة  ع��ل��ى  ل��ل��دلل��ة  ال��ق��ي��ا���ص  اأدوات 

واللوائح الفنية اخلا�سة بها.
بتحرير  امل��ج��ل�����ص  م��ف��ت�����س��و  وي����ق����وم 
امللتزمة  غ��ري  ل��ل��م��ن�����س��اآت  الإن�������ذارات 
وال����ت����ح����ف����ظ ع����ل����ى امل����ن����ت����ج����ات غري 
الإج���راءات  ا�ستكمال  حلني  املطابقة 
من  وال��ت��اأك��د  املطلوبة  الت�سحيحية 
املنتجات  عر�ص  اإع���ادة  قبل  تنفيذها 

للبيع مرة اأخرى.
واإ�سافة اإىل ذلك قام مفت�سو املجل�ص 
واملن�ساآت  امل�����س��ان��ع  م��ن  ع���دد  ب���زي���ارة 
العبوات  م���ن  وال��ت��ح��ق��ق  ال���ت���ج���اري���ة 
امل���ع���ب���اأة م�����س��ب��ق��اً ل��دي��ه��ا ح��ي��ث بلغت 
التحقق  مت  ال���ت���ي  ال���ع���ب���وات  ك��م��ي��ة 
منتجاً  ل�555  عبوة   15400 منها 
الغذائية  امل��ن��ت��ج��ات  �سملت  خم��ت��ل��ف��اً 
العناية  وم����ن����ت����ج����ات  وامل����ن����ظ����ف����ات 
ال�سخ�سية �سواء كانت حملية ال�سنع 

اأو م�ستوردة.
اإىل �سرورة  امل�ستهلكني  املجل�ص  ودعا 
ال��ت��اأك��د م��ن وج���ود ع��الم��ات التحقق 
ال�سراء  الذهبية قبل قيامهم بعملية 
/ ق��ان��ون��ي��ة  ق��ي��ا���ص  اأداة  ب��ا���س��ت��خ��دام 

اإنه  ب�����رتول/ ح��ي��ث  ع����داد  اأو  م���ي���زان 
قيا�ص  اأداة  ع��ل��ى  ع���ث���وره���م  ح����ال  يف 
الذهبية  ال��ت��ح��ق��ق  ع��الم��ة  حت��م��ل  ل 
احلمراء  ال��رف�����ص  ع��الم��ة  حت��م��ل  اأو 
فالبد من الت�سال والإبالغ عنها يف 
مركز الت�سال احلكومي على الرقم 
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•• ال�ضارقة-الفجر:

هبيَّة، وذلك عن نظام  الذَّ فازت دائرة املالية املركزية بال�سارقة بجائزة �ستيفي® 
الإي�سال الذكي )حت�سيل( وجائزة �ستيفي® الرونزيَّة لتطويرها النظام املايل 
ع�سر،  ال�ساد�ص  الدولية  الأعمال  جوائز  توزيع  حفل  خالل  )تكاُمل(،  احلكومي 
الذي اأُقيم يوم اأم�ص الأول ال�سبت، يف فندق اأناز ام بلفيدير® بالعا�سمة النم�ساوية 
فيينا.  وقال �سعادة وليد ال�سايغ، املُدير العام لدائرة املالية املركزية بال�سارقة: 
“نحن �ُسعداء حل�سولنا على هذا التقدير العاملي، الذي يوؤكد على كفاءة النظام 
ة التكرمي مع  املايل احلكومي يف اإمارة ال�سارقة، وهو �سرف لنا اأْن نت�سارك من�سَّ
تدعم  بال�سارقة  املركزية  املالية  دائ��رة  اإن  الِقطاع.  الأ�سماء يف هذا  اأف�سل  بع�ص 
اأكرث من 100 جهة حكوميَّة ُمَرتِبطة بنظاٍم مايٍلّ �سامٍل ُي�ساِعد يف تطوير الأداء 

املايل لهذه اجلهات جميعاً املن�سوية حتت مظلة حكومة ال�سارقة«. 
واأ�ساف ال�سايغ: “�سنوا�سل العمل على تقدمي احللول والرامج والأنظمة التي 
فاختيارنا  ال�سارقة،  حكومة  ومع  الدائرة  مع  للمتعاملني  اإيجابيَّة  نتائج  حُتقق 

فئتني  املرموقة يف  اجل��ائ��زة  بهذه  للفوز  4000 مر�سح  بني  اأك��رث من  بني  من 
اإ�سافياً جلميع فرق العمل بالدائرة لتحقيق املزيد من الإجنازات  ي�سكل حافزاً 

يف امل�ستقبل«.  
املالية  ف��ع��ات  ال��دُّ ملُعاجلة  �ساملة  ة  من�سَّ ه��و  و”حت�سيل”  “حت�ضيل«..  نظام 
ر�سوم  ل��دف��ع  ومبتكرة  ج��دي��دة  و���س��ائ��ل  ��ر  ُي��وفِّ وه��و  الفعلّي.  ال��وق��ت  يف  الرقميَّة 
املعامالت واخلدمات حلكومة ال�سارقة وتلبية الحتياجات اخلا�سة لدائرة املالية 
تقدمه  ما  تتجاوز  والتي  احلكومية  اجلهات  من  ول�سركائها  بال�سارقة  املركزية 
اآلية،  امل��ايل.   ويعمل نظام )حت�سيل( بطريقة  الِقطاع  الأخ��رى �سمن  ات  املن�سَّ
حيث مت تطوير طرق التعامل معه من خالل بوابة الدفع اللكرتوين حلكومة 
الذكية  التطبيقات  خ��الل  م��ن  وك��ذل��ك  احلكومية  ال��دوائ��ر  ب��واب��ات  اأو  ال�سارقة 
ليكون متاحاً للجمهور وفق بيئة ذكية متفاعلة ومرنة، وقد مت دعم النظام املايل 
التنفيذي  املجل�ص  قبل  من  كامل  ب�سكل  وتطويراته  مكوناته  بكافة  احلكومي 
لمارة ال�سارقة ليكون هو النظام املايل ال�سامل حلكومة ال�سارقة، ومبا يوؤكد على 

تطبيق التوجهات الر�سيدة لتحقيق اأف�سل النتائج لالأداء احلكومي املتميز.

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�س���م ال�سركة : “ �سمتي�ص للتجارة “ )�ص.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة : 519950  عن�وانها : حمل رقم 1 – ملك حممد ابراهيم عبيد اهلل – 
ديرة - ال�سغايه  ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة  رقم القيد بال�سجل التجاري 
: 54950  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار ال�سادر 
ال�سيد  ل��دى  وامل�����س��دق   )2019/07/21( ب��ت��ارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
الكاتب العدل بتاريخ )2019/07/21(  وعلى من لديه اعرتا�ص او مطالبة التقدم 
301– 302–303–304– 305 ملك حممد  رقم  املعني يف مكتب  امل�سفي  اىل 
 –  5651150(  : هاتف متحرك   -A – ا�ستدامة  التجاري  – اخلليج  علي  الزبري 
فاك�ص )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية   )050

وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�س����م امل�سفي :  يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
 – علي  ال��زب��ري  حممد  ملك   305 –304–303–302 –301 رق��م  مكتب   : عن���وان��ه 
 ، باأنه  التنمية القت�سادية بدبي  دائ��رة  A   مبوجب هذا تعلن  – ا�ستدامة  التجاري  اخلليج 
بت�سفية  للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  بتعيني   لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د 
– ملك حممد ابراهيم عبيد   1 )����ص.ذ.م.م(  وعنوانها  : حمل رقم   “ للتجارة  �سمتي�ص   “
– ديرة - ال�سغايه وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ  اهلل 
)2019/07/21( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/07/21(  وعلى 
من لديه اعرتا�ص او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–
304– 305 ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري – ا�ستدامة A  -  هاتف متحرك : 
)5651150 – 050( فاك�ص )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�س���م ال�سركة : “ ات�ص ات�ص اي ام ار للتجارة العامة “ )�ص.ذ.م.م(
 – كارابينا  1112 - ملك ماريو  : مكتب رقم  720038  عن�وانها   : الرخ�س��ة  رقم 
بردبي – املركز التجاري ، ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة  ، رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1147147  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب 
وامل�سدق   )2019/09/22( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار 
او  اعرتا�ص  لديه  من  وعلى    )2019/09/22( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�سيد  ل��دى 
مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 
م��ل��ك حم��م��د ال���زب���ري ع��ل��ي – اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري – ا���س��ت��دام��ة A- ه��ات��ف م��ت��ح��رك : 
)5651150 – 050( فاك�ص )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�س���م ال�سركة: “ ا�ستيم انرتنا�سيونال للو�سطة التجارية “ )�ص.ذ.م.م(
بن  را�سد  احمد  الواحد  عبد  ملك  رقم الرخ�س��ة : 574169 ، عن�وانها : حمل رقم 36 
�سبيب – ديرة – هور العنز ، ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة  ، رقم القيد بال�سجل 
مت  قد   ، باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   ،  76668 التجاري : 
القرار  ، وذلك مبوجب  املذكور اعاله  ال�سركة  التجاري لديها بانحالل  ال�سجل  التاأ�سري يف 
ال�سيد  لدى  وامل�سدق   )2018/11/07( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر 
الكاتب العدل بتاريخ )2018/11/07(  وعلى من لديه اعرتا�ص او مطالبة التقدم اىل 
الزبري  حممد  ملك  امل�سفي املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 305   
– 050(  فاك�ص  علي – اخلليج التجاري – ا�ستدامة A- هاتف متحرك : )5651150 
)2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�س����م امل�سفي :  يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
 – علي  الزبري  حممد  ملك   305  –304–303–302  –301 رق��م  مكتب   : عن���وان��ه 
اخلليج التجاري – ا�ستدامة A   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني  امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية “ ات�ص ات�ص 
اي ام ار للتجارة العامة “ )���ص.ذ.م.م(  وعنوانها  : مكتب رقم 1112 - ملك ماريو كارابينا 
لل�سركاء  العمومية  ال�سادر من اجلمعية  القرار  وذل��ك مبوجب  التجاري   – املركز  بردبي   –
بتارخ )219/09/22( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/09/22(  وعلى 
من لديه اعرتا�ص او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–

– اخلليج التجاري – ا�ستدامة A  -  هاتف متحرك :  304– 305 ملك حممد الزبري علي 
)5651150 – 050( فاك�ص )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات ا�س����م امل�سفي : 
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني  امل�سفي 
)�����ص.ذ.م.م(    “ التجارية  للو�سطة  انرتنا�سيونال  ا�ستيم   “ بت�سفية  للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور 
– هور العنز    – دي��رة  36 ملك عبد الواحد احمد را�سد بن �سبيب  وعنوانها  : حمل رقم 
بتارخ )2018/11/07(  لل�سركاء  العمومية  ال�سادر من اجلمعية  القرار  وذلك مبوجب 
وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/11/07( وعلى من لديه اعرتا�ص او 
مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك 
حممد الزبري علي – اخلليج التجاري – ا�ستدامة A- هاتف متحرك : )5651150 – 
050(  فاك�ص )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

تعلن موؤ�ص�صة الن�صر للخدمات البيئيه ومكافحة الفات 
عن حجز حيوانات �صائبة يف مكان حجز احليوانات التابع لها يف منطقة الفاية / اأبوظبي

لل�ضتف�ضار : يرجى الت�ضال على الرقم املجاين 80032453 ويف حال عدم التعرف عليها خلل 14 يوم من تاريخ احلجز 
�ضيتم بيعها يف املزاد العلني ح�ضب نظام عقود حجز احليوانات ال�ضائبه مع مركز ابوظبي لإدارة  النفايات 

ح�سب البيانات التاليه :
نوع احليوان : ماعز - عدد املحتجز: 1 - تاريخ احلجز: 2019/10/18 

مكان العثور على احليوان : مدينة خليفة  اأ - اللون : ماعز لون اأبي�ض و�سكني

األف نزيل ا�صت�صافتهم املن�صاآت الفندقية يف الفجرية خالل 6 اأ�صهر مليون برميل يوميا انتاج اأوبك خالل الربع الثالث من 2019 415   29.314
•• اأبوظبي-وام:

%2.2 خالل الربع الثالث من  بن�سبة  “اأوبك”  اإنتاج اأع�ساء منظمة الدول امل�سدرة للنفط  تراجع معدل متو�سط 
العام 2019 بالغا 29.314 مليون برميل مقارنة مع الربع الثاين من العام ذاته وذلك بح�سب اأحدث الح�سائيات 
ال�سادرة عن املنظمة. ويعك�ص ا�ستمرار الرتاجع يف حجم انتاج املنظمة التزام جميع الأع�ساء باتفاقية خف�ص الإنتاج 
للمحافظة على توزان ال�سوق التي جرى متديها خالل الجتماع الأخري الذي عقدته اللجنة املعنية مبراقبة ال�سوق 
يف العا�سمة اأبوظبي. وكانت املنظمة قررت تخفي�ص النتاج خالل العام 2018 حتى �سهر مار�ص من العام 2019 
ذاته لكنها عادت وقررت متديد �سريان القرار وذلك يف خطوة و�سفت باأنها ت�ستهدف املزيد من �سبط توازن ال�سوق. 
وانعك�ص اتفاق خف�ص الإنتاج اإيجابيا على اأ�سعار �سلة نفوط “اأوبك” الذي ارتفع متو�سط �سعره اىل 62.36 دولر 
ال�سابق.  اأغ�سط�ص  59 دولرا خالل �سهر  العام اجلاري مقارنة مع متو�سط بلغ نحو  للرميل يف �سهر �سبتمر من 
فقد اأظهرت البيانات ال�سادرة عن املنظمة بلوغ متو�سط الإنتاج ال�سهري  ل�”اأوبك”  وتف�سيال على امل�ستوى الربعي 
لالأع�ساء 30.481 مليون برميل يوميا خالل الربع الأول من العام اجلاري يف حني و�سل يف الربع الثاين من العام 

29.978 مليون برميل وتوا�سل النخفا�ص خالل الربع الثالث اىل 29.314 مليون برميل يوميا.

•• الفجرية -وام: 

�سهد قطاع املن�ساآت الفندقية يف اإمارة الفجرية /فنادق 
من  الأول  الن�سف  خ��الل  ج��ي��دا  من��وا  فندقية/  �سقق 
العام اجلاري يف موؤ�سر على عودة الن�ساط جمددا عقب 

حالة التباطوؤ امل�سجلة يف العام املا�سي.
الفجرية  اإح�ساء  ال�سادرة عن مركز  الأرق��ام  واظهرت 
 415 الفندقية اىل  امل��ن�����س��اآت  ال��ن��زلء يف  ع��دد  ارت��ف��اع 
�سهر  نهاية  وحتى  يناير  الفرتة من  خ��الل  نزيل  األ��ف 
يونيو من العام اجلاري بزيادة ن�سبتها %5.5 مقارنة 
العام  ذاتها من  الفرتة  األف نزيل تقريبا يف   393 مع 
مليون   233 نحو  الإي����رادات  قيمة  وبلغت   ..2018

يونيو  يف  غ��رف��ة   4100 م��ع  م��ق��ارن��ة   2019 ي��ون��ي��و 
2018.. ومن املتوقع ارتفاع عدد الغرف اىل 6 الف 
غرفة بحلول العام 2020 وذلك بح�سب اخلطط التي 

تنفذها هيئة الفجرية لل�سياحة والآثار.
املن�ساآت  الإق����ام����ة يف  ل��ي��ايل  م��ع��دل  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  اأم����ا 
يونية  نهاية  يف  ليلة   2.6 اىل  ارت��ف��ع  فقد  الفندقية 
من  ذات���ه  ال�سهر  يف  ليلة   2.5 م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة   2019
اإح�ساء  ارقام مركز  ويت�سح من خالل   .2018 العام 
الفجرية اأن عدد نزلء املن�ساآت الفندقية من اجلن�سية 
ن��زي��ل ي�سكلون نحو  ال��ف   130 الإم��ارات��ي��ة و���س��ل اىل 
ال��ن��زلء خ���الل الن�سف  % م��ن اج��م��ايل ع���دد   31.3

الأول من العام اجلاري .

دره�����م. وب���ات���ت اإم�����ارة ال��ف��ج��رية ت�����س��ك��ل وج��ه��ة مميزة 
لل�سياح والزوار من داخل الدولة وخارجها وذلك نظرا 
وت�ساري�سها  اجل��غ��رايف،  وموقعها  اخل��الب��ة  لطبيعتها 
الذي عزز  الأمر  املتنوعة من جبال و�سهول و�سواطئ، 
ي�سهم  ال��ذي  ال�سياحي  القطاع  وت��رية منو  ارت��ف��اع  من 

بنحو %25 يف الناجت املحلي الإجمايل.
منذ  ال�سياحي  القطاع  �سهده  الذي  النتعا�ص  وانعك�ص 
بداية العام اجلاري على عدد ليايل الإقامة يف املن�ساآت 
خالل  ليلة  مليون   1.7 اىل  و���س��ل  وال���ذي  الفندقية 
الفرتة  يف  ليلة  األ��ف   967 مع  مقارنة  الأول  الن�سف 

ذاتها من العام 2018.
نهاية  4258 غرفة يف  اىل  الغرف  ع��دد  ارتفع  كذلك 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

ب���ن ثعلوب  ����س���ع���ادة حم��م��د  اع��ت��م��د 
امل�سارعة  احت������اد  رئ���ي�������ص  ال����درع����ي 
الوطني  منتخبنا  ق��ائ��م��ة  واجل�����ودو 
للجودو امل�سارك يف  بطولة الت�سامح 
للجودو  ظ���ب���ي  اأب������و  ����س���الم  ج����ران����د 
عا�سمة  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  ال��ك��رى 
دولة الإمارات اأبوظبي خالل الفرتة 
احلايل  اأكتوبر   26 وحتى   24 م��ن 
زايد  مب��دي��ن��ة  م��ب��ادل��ة  اأري��ن��ا  ب�سالة 
اأب��وظ��ب��ي وال��ت��ي تقام  ال��ري��ا���س��ي��ة يف 
برعاية �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�ص املجل�ص التنفيذي 
قائمة  وت���ت���ك���ون  اأب���وظ���ب���ي،  لإم�������ارة 
هم  لعبني   5 من  للجودو  منتخبنا 
مناف�سات  يف  امل�سارك  النقبي  :اأحمد 
وف��ي��ك��ت��ور يف وزن   ، ك��ج��م   66 حت���ت 
احلو�سني  وخليفة   ، كجم  حتت 73 
وزن  يف  واإي����ف����ان   ، ك��ج��م   81 حت���ت 
حتت 100 كجم ، وي�سارك ال�ساعد 
ال��درم��ك��ي يف وزن فوق  ح�����س��ن  ع��ل��ي 
املختار  املنتخب  وميثل  كجم   100
خليط من عن�سري ال�سباب واخلرة 

بعد اعتزال الالعب الأوملبي توما .
وح���ر����ص ���س��ع��ادة حم��م��د ب���ن ثعلوب 
الالعبني  خم��اط��ب��ة  ع��ل��ى  ال���درع���ي 
املقبلة  ال���ب���ط���ول���ة  يف  امل���������س����ارك����ني 
اأبوظبي  عا�سمتنا  حتت�سنها  ال��ت��ي 
104 دول���ة م��ن خمتلف  مب�����س��ارك��ة 
دولة   12 بينها  م��ن  ال��ع��امل  ق����ارات 
ع���رب���ي���ة ،م�����وؤك�����دا ث���ق���ة اجل���م���ي���ع يف 

ال�ساعد  الإم��������ارات  ���س��ب��اب  ق������درات 
الفر�سة  تلك  ي�ستفيد من  اأن  ،اأم��ال 
ال��ت��ي ت��ه��ي��اأت ل��ه��م ب��الح��ت��ك��اك اأم���ام 
الالعبني  م��ن  م��ت��ق��دم��ة  م�����س��ت��وي��ات 
ت�سفيات  ت�سمهم  ال���ذي  امل�سنفني 
ال���ب���ط���ول���ة ال����ذي����ن ي�������س���ت���ع���دوا من 
الألعاب  ل��دورة  البطولة  تلك  خ��الل 
)  2020 )طوكيو  املقبلة  الوملبية 
وال��ذي��ن ميثلون ع��ده م��دار���ص فنية 
الفني  امل�ستوى  ارتفاع  يف  ي�سهم  مما 
ال�ساعدين  وزيادة خرات الالعبني 

يف خمتلف املنتخبات امل�ساركة.
املنتخبات  – ت��ب��داأ  اآخ���ر  م��ن ج��ان��ب 
امل�ساركة يف بطولة الت�سامح للجودو 
للمرة  اأب���وظ���ب���ي  حت��ت�����س��ن��ه��ا  ال���ت���ي 
العا�سرة توافدها للبالد من خمتلف 
اعتبارا من  الدولة  ومنافذ  مطارات 

وقد   ،  10-22 ال��ث��الث��اء  غ���د  ي���وم 
العامة  ال���ع���الق���ات  جل��ن��ة  ا���س��ت��ع��دت 
من  املنبثقة  والت�سريفات  وامل��را���س��م 
وتامني  ل�ستقبالهم  العليا  اللجنة 
لئحة  ح�سب  لهم  الراحة  متطلبات 
الزمني  ل��ل��ج��دول  ووف��ق��ا   ، البطولة 
ل��و���س��ول��ه��م  ،وع��ق��ب و���س��ول��ه��م مقر 
ح�سورهم  ت���اأك���ي���د  ي���ت���م  اإق���ام���ت���ه���م 
ل��ل��ب��الد ، وت�����س��ج��ي��ل م�����س��ارك��ت��ه��م يف 
،وا�ستالم بطاقات  ك�سوفات البطولة 
امل�ساركة وفقا لل�سجالت التي قدمت 
للجودو  ال��دويل  الحت��اد  ل�سكرتارية 
ق��ب��ل اإغ�����الق ب����اب ال��ت�����س��ج��ي��ل ، وقد 
من  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  حت���ددت 
الأرب���ع���اء موعدا  غ��د  بعد  ي��وم  ظهر 
امل�ساركة  ب��ط��اق��ات  ل���س��ت��الم  ن��ه��ائ��ي��ا 
ي��ح��ق مبوجبها  وال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  يف 

ح�������س���ور الج����ت����م����اع ال���ف���ن���ي ال���ع���ام 
املقرر  البطولة  قرعة  يف  وامل�ساركة 
لها ظهر نف�ص اليوم بفندق الإقامة 
للبطولة  ال��زم��ن��ي  اجل�����دول  ح�����س��ب 
وذلك قبل 24 �ساعة من موعد بدء 
للبطولة  التمهيدي  الدور  مناف�سات 
املحدد لها �سباح يوم اخلمي�ص 24-
ب�����س��ال��ة ال��ب��ط��ول��ة  ،ح��ي��ث تقام   10
خروج  بطريقه  البطولة  مناف�سات 
امل��غ��ل��وب ، ويف ال��ف��رتة امل�����س��ائ��ي��ة من 
م�ساء يوم الأربعاء يقام حفل الع�ساء 
ل���ه الدعوة  ال����ذي وج��ه��ت  ال��ر���س��م��ي 
ببطاقات خا�سة للمدعوين ، والذي 
يتم خالله تكرمي بع�ص ال�سخ�سيات 
الدويل  الحت��اد  قبل  من  الريا�سية 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  وال��ل��ج��ن��ة  ل��ل��ج��ودو 

للبطولة .

•• الفجرية- الفجر

مل ي��ك��ن ���س��ع��ود م��ن�����س��ات ال��ت��ت��وي��ج ل� 
اللعبة  ت��اري��خ  م��رات لأول م��رة يف   3
ه���و امل��ك�����س��ب ال��وح��ي��د ال����ذي حققته 
البطولة  يف  الإم�������������ارات  م���الك���م���ة 
يف  اأقيمت  التي  للنا�سئني  الآ�سيوية 
مب�ساركة  املا�سي  الأ���س��ب��وع  الفجرية 
تنظيم  من  املكا�سب  لأن  دول��ة،   27
يف  اآ���س��ي��وي��ة  ب��ط��ول��ة  اأول  وا�ست�سافة 
كثرية  كانت  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
اأن  واأبرزها  اجلوانب،  من  العديد  يف 
نا�سئات الإمارات دخلن التاريخ لأول 
ميداليتني  اإح������راز  خ����الل  م���ن  م����رة 
امل�ستوى  على  م��رة  لأول  برونزيتني 
الآ�سيوي عن طريق الالعبتان رحمة 
امل�����س��م��اري برغم  امل���ر����س���دي وم�����رمي 
على  ل��الإم��ارات  الأوىل  امل�ساركة  اأنها 
الريا�سة  تلك  يف  الن�سائي  امل�ستوي 
القتالية ال�سعبة، ف�سال عن امليدالية 
الرونزية الثالثة التي حققها لعبنا 
ال�ساعد عبداهلل احلو�سني الذي قدم 
ن��ف�����س��ه ب�����س��ك��ل لف���ت ك��م��وه��ب��ة ميكن 

ال�ستثمار فيها للم�ستقبل.
وقال ح�سن احلمادي اأمني ال�سر العام 
لحتاد الإمارات للمالكمة اأن املكا�سب 
من تنظيم البطولة الآ�سيوية مل تكن 
فنية فح�سب، حيث كانت تلك البطولة 
باعتبارها  ل����الإم����ارات  ت��د���س��ني  اأول 
مركزا اإقليميا وقاريا للمالكمة لأنها 
تنظيم  الوفود يف  كل  ب�سهادة  جنحت 
اآ�سيوية  ب��ط��ول��ة  اأك����ر  وا���س��ت�����س��اف��ة 
ال����ق����ارة، فعدد  ت���اري���خ  ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني يف 
ال����دول ال��ت��ي ك��ان��ت ت�����س��ارك م��ن قبل 
والنا�سئات  للنا�سئني  اآ�سيا  بطولة  يف 

14 دول���ة فقط،  ال����  ك���ان ل ي��ت��ج��اوز 
فيما بلغ عدد ال��دول التي �ساركت يف 
م�سريا  دول���ة،   27 ال��ف��ج��رية  بطولة 
اإىل اأن احتاد الإمارات وبرغم اأنه علم 
باإ�سناد التنظيم له قبل 3 اأ�سهر فقط 
اأنه كان على م�ستوى  اإل  من احلدث 
�سريعا مع  تفاعل  اأن��ه  احل��دث، حيث 
ال��ذي وجده  احل��دث، وبف�سل الدعم 
بن  بن حمد  ال�سيخ حممد  �سمو  من 
الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي  حممد 
رعايته،  حتت  البطولة  اأقيمت  ال��ذي 
وبف�سل دعم الهيئة العامة للريا�سة 
اخلارجية  ووزارة  الأومل��ب��ي��ة  واللجنة 
بالفجرية  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����دوائ�����ر  وك�����ل 
جممع  وك��ان  ال�سعوبات  كل  جتاوزنا 
ل�ست�سافة  ج��اه��زا  ال��ري��ا���س��ي  زاي����د 

البطولة قبل احلدث بعدة اأيام.
التنظيمي  النجاح  اإن  احلمادي  وقال 
د�سنت  التي  الإم���ارات  لدولة  يح�سب 
يف  الآ�سيوية  لريادتها  ج��دي��دا  عهدا 
ان�ص  �سعادة  تويل  بعد  الريا�سة  تلك 
منذ  القارية  املنظمة  رئا�سة  العتيبة 
انتخابات مو�سكو،  املا�سي يف  نوفمر 

�سبقتنا  عريقة  دول  هناك  اأن  برغم 
الريا�سة  ت��ل��ك  يف  ال�����س��ن��ني  ب��ع�����س��رات 
وال�سني  وال��ه��ن��د  اأوزب��ك�����س��ت��ان  م��ث��ل 
وتايالند،  وال��ي��اب��ان  وط��اج��ي��ك�����س��ت��ان 
اأن البطولة خرجت  واأ�ستطيع القول 
ب����ال م����الح����ظ����ات ���س��ل��ب��ي��ة �����س����واء يف 
اأو  تنقالتهم  اأو  ال��وف��ود  ا�ستقبالت 
امل�سابقات  م��واع��ي��د  اأو  ت��دري��ب��ات��ه��م 
ال�ستعانة  مت��ت  ال����ذي  ال��ت��ح��ك��ي��م  اأو 
ف��ي��ه ب���خ���راء م���ن الحت�����اد ال����دويل، 
ف����اق كل  ال�����ذي  ال��ف��ن��ي  امل�����س��ت��وى  اأو 
بطولة  ان  كما  ال�سابقة،  ال��ب��ط��ولت 
تاريخ  يف  الأوىل  ك���ان���ت  ال���ف���ج���رية 
حفلها  يقام  التي  القارية  البطولت 
اخل��ت��ام��ي يف م��ك��ان ب��ع��ي��دا ع��ن �سالة 
اأق��ي��م بالقرية  ان���ه  امل��ن��اف�����س��ات ح��ي��ث 
ال��رتاث��ي��ة ب��ال��ف��ج��رية وت�����س��م��ن على 

فقرات رائعة اأبهرت كل الوفود.

وعن كوالي�ص ما قبل التنظيم والعمل 
الذي بذل من جانب احتاد الإمارات 
انه  احل��م��ادي  ح�سن  ق���ال  للمالكمة 
املا�سي  ي��ول��ي��و  ���س��ه��ر  ع��ل��م��ن��ا يف  ف���ور 
و�سعنا  ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م  الإم��������ارات  ب���ف���وز 
اأكر  با�ست�سافة  ل��ن��ا  اأ���س��ا���س��ي��ا  ه��دف��ا 
م�ستوى  ع���ل���ى  ال���ت���اري���خ  يف  ب���ط���ول���ة 
توا�سلنا  ولهذا  والنا�سئات،  النا�سئني 
واأقنعنا  الآ���س��ي��وي��ة،  ال�����دول  ك���ل  م���ع 
البطولة  يف  ب��ال��ت��واج��د  م��ن��ه��ا   26
وامل�����س��ارك��ة ال��ف��ع��ال��ة وق���د حت��ق��ق لنا 
ذل����ك ف�����س��رب��ن��ا ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي يف 
اأمامنا  امل�����س��ارك��ة، وك���ان  ال����دول  ع���دد 
الوقت  �سيق  اأب��رزه��ا  مهمة  حت��دي��ات 
للوفود  التاأ�سريات  على  احل�سول  يف 
لكننا تغلبنا عليها بالتن�سيق والتعاون 
مع وزارة اخلارجية و التعاون الدويل 
، وهنا اأ�سيد بدور الوزارة الداعم لنا، 

واملتابعة  الكبري  ب��ال��دع��م  اأ���س��ي��د  كما 
عبدالغفار  �سعيد  ل�����س��ع��ادة  احلثيثة 
للريا�سة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع���ام  اأم���ني 
اأ�سبوعيا  م��ع��ي  ي��ت��وا���س��ل  ك���ان  ال����ذي 
اأول  امل�ستجدات  اآخ��ر  على  ل��الط��الع 
ب����اأول واإزال�����ة ك��ل امل��ع��وق��ات، ه���ذا اإىل 
جانب توفري الدعم املايل الالزم لنا 

يف الوقت املنا�سب.
و لفت اإىل ان اللجنة العليا للبطولة 
برئا�سة حممد بو خاطر نائب رئي�ص 
تهيئة  يف  كبري  بجهد  قامت  الحت���اد 
من  يقرب  ما  ل�ست�سافة  الأم���ور  كل 
وم���درب  لع���ب  ب��ني  �سخ�ص   400
الحتاد  يف  وم�����س��وؤول  وح��ك��م  واإداري 
ب��رن��ام��ج �سامل  وت���وف���ري  الآ����س���ي���وي، 
لهم بالفجرية على مدار 9 اأيام منذ 
و�سولهم وحتى مغادرتهم، ومل نتلق 
من  وف��د  اأي  م��ن  ر�سمية  �سكوى  اأي 

البطولة،  يف  ���س��ارك��ت  ال��ت��ي  ال���وف���ود 
الإ�سادة  �سهادات  وجدنا  بالعك�ص  بل 
املواعيد  ودق������ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ب��ح�����س��ن 
والل���ت���زام ال��ك��ام��ل ب��ال��رن��ام��ج املعد 

�سلفا للحدث.
وتابع ان احتاد الإمارات للمالكمة ل 
وبالتايل  17 عاما،  ال�  يتجاوز عمره 
تلك  م��ع  حديثة  تبقى  جتربتنا  ف���اإن 
ف��ق��د �سعدنا  ذل���ك  ال��ري��ا���س��ة، وم���ع 
م��رات لأول مرة،   3 التتويج  من�سات 
الدول  �سمن  الإم���ارات  ا�سم  وو�سعنا 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ال��ل��ع��ب��ة  يف  ال����واع����دة 
يعود  ذل�����ك  يف  وال���ف�������س���ل  ال�����ق�����اري، 
الفني  والطاقم  والالعبات  لالعبني 
املواطن حممد م�سبح  املدرب  بقيادة 
اخلاطري، واأقول بال تردد باأن فتيات 
البطولة بال  م��ف��اج��اأة  ك��ن  الإم�����ارات 
اأدنى �سك، لأنه وبرغم حداثة ت�سكيل 

لعباتنا  عدد  وقلة  الن�سائي  املنتخب 
ميداليتني  ع��ل��ى  ح�����س��ل��ن��ا  اأن���ن���ا  اإل 
الأ�سا�ص  حجر  وو�سعنا  برونزيتني، 
هذه  يف  م�ستقبلية  ن�سائية  لنه�سة 
ال��ري��ا���س��ة، وم���ن ه��ن��ا اأق����ول ب���اأن بنت 
انها  ي��وم  ك��ل  وتثبت  اأثبتت  الإم����ارات 
على قدر التحدي وت�ستطيع اأن تتميز 

وتبدع كلما اأتيحت لها الفر�سة.
للبطولة  امل�ساحبة  الفعاليات  وع��ن 
ق���ال احل���م���ادي: ك��ن��ا ح��ري�����س��ني على 
ال��وف��ود على نه�سة دولة  ك��ل  اط��الع 
الإم�������ارات وب��ال��ت��ايل ن��ظ��م��ن��ا جولت 
اأج���ل زي���ارة كل  ل��ل��وف��ود م��ن  �سياحية 
امل����ع����امل ال���رتاث���ي���ة وال���ت���اري���خ���ي���ة يف 
البطولة  ختام  قبل  وذل��ك  الفجرية، 
ب��ي��وم واح����د، وه���و الأم����ر ال���ذي ترك 
ان���ط���ب���اع���ا رائ����ع����ا ل�����دى ال����وف����ود عن 
ونه�ستها وح�سارتها  الإم��ارات  دول��ة 

وتقاليدها،  وع����ادات����ه����ا  وت���اري���خ���ه���ا 
باجلنود  اأ���س��ي��د  ان  هنا  يفوتني  ول��ن 
جناح  يف  �ساهموا  ال��ذي��ن  املجهولني 
ال��ب��ط��ول��ة وع���ل���ى راأ����س���ه���م ق���ن���اة دبي 
الريا�سية، وقناة ال�سارقة الريا�سية، 
العالم  و�سائل  من  ال�سحفيني  وكل 
تغطية مميزة  وف��روا  الذين  املقروءة 

للحدث.
���س��ام��ال عن  ت��ق��ري��را  �سنعد  واأ����س���اف 
اإدارة  ونعر�سه على جمل�ص  البطولة 
املقبل ونحتفظ  الحت��اد يف الجتماع 
به يف ملفات الحتاد كي ت�ستفيد منه 
الأجيال املقبلة يف تنظيمها لأي حدث 
اآ�سيوي، و�سوف نوفر ن�سخة من هذا 
ال��ت��ق��ري��ر ل���الحت���اد الآ����س���ي���وي الذي 
طلب منا توثيق التجربة كي ت�ستفيد 
منها كل الدول الآ�سيوية التي �ستنظم 

احلدث يف امل�ستقبل.

•• اأبوظبي-الفجر

الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����ص  ك�����س��ف 
مبيداليات  اخلا�سة  الت�ساميم  عن 
التي  اأب����وظ����ب����ي  اأدن���������وك  م�����اراث�����ون 
الذين  للم�ساركني  تقدميها  �سيتم 
يف  املعتمدة  ال�سباقات  ك��اف��ة  ينهون 
املاراثون بنجاح يف احلدث الريا�سي 
ال������دويل وامل��ج��ت��م��ع��ي الأك������ر ال���ذي 
يوم  ال��ت��وايل  على  الثاين  للعام  يقام 
 ،2019 6 دي�سمر  املوافق  اجلمعة 
بعام  الدولة  احتفالت  مع  بالتزامن 
الثامن  ال��وط��ن��ي  وال���ي���وم  ال��ت�����س��ام��ح 
مظلة  حت�����ت  وذل��������ك  والأرب��������ع��������ني، 
القوى.  لأل����ع����اب  ال������دويل  الحت������اد 
الت�ساميم  ع����ن  الإع��������الن  وي����اأت����ي 
للعد  امل��اراث��ون  دخ��ول  م��ع  بالتزامن 
اأ���س��اب��ي��ع على   6 ال��ت��ن��ازيل م��ع تبقي 
انطالقة احلدث الذي �سهد يف عامه 
مت�سابقاً   10،342 م�ساركة  الأول 
وم��ت�����س��اب��ق��ة يف ال�����س��ب��اق��ات الأرب���ع���ة 
ميثلون  ك��م،   2.5  ،5  ،10  ،42،2
عداًء   30 بجانب  جن�سية،   121
وع����داءة م��ن ال��ن��خ��ب��ة، وب��ل��غ��ت ن�سبة 
قيمة  يعك�ص  م��ا   ،50% ال�����س��ي��دات 
احلدث ومدى التفاعل املجتمعي مع 
اأبوظبي  جمل�ص  واأع��ل��ن  ال�سباقات. 
جمتمعية  م����ب����ادرة  ع���ن  ال���ري���ا����س���ي 
فئات  دع��وة عموم  تتمثل يف  ج��دي��دة 
املجتمع ملمار�سة ريا�سة امل�سي يومياً 
على  لت�سجيعهم  كيلومرت   1 مل�سافة 
املجتمعية  ال�����س��ب��اق��ات  يف  امل�����س��ارك��ة 
اأبوظبي  اأدن����وك  مل��اراث��ون  امل�ساحبة 
والتي ت�سمل م�سافات 2.5 كم، 5 كم 
اأو 10 كم. كما اأعلنت اللجنة املنظمة 

2019 عن  اأبوظبي  اأدنوك  ملاراثون 
“برميري  م���ع  ال��ر���س��م��ي��ة  ���س��راك��ت��ه��ا 
موتورز”، الوكيل احل�سري ل�سيارات 
لت�سبح  ب���اأب���وظ���ب���ي  “مازيراتي” 
للعام  للماراثون  الر�سمية  ال�سيارة 
و�ستتقدم  ال�����ت�����وايل.  ع���ل���ى  ال����ث����اين 
“ليفانتي”  ب�����س��ي��ارات��ه��ا  م���ازي���رات���ي 
جمموعة  ال���س��ت��خ��دام��ات  امل���ت���ع���ّددة 
ع�����دائ�����ي ال����ن����خ����ب����ة، ح����ي����ث ����س���ت���زود 
لت�سجيل  ت��وق��ي��ت  ب��ج��ه��از  ال�����س��ي��ارات 
املتناف�سون  ي��ح��ّق��ق��ه  ال����ذي  ال���زم���ن 
ل�سركة  الرئي�سي  املقر  من  انطالقاً 
اأبوظبي  كورني�ص  �سارع  على  اأدن��وك 
يف  التناف�سية  الريا�سية  بجولتهم 
�ستوفر  ..كما  اأبوظبي  اأرج��اء مدينة 
“غيبلي”  ����س���ي���ارات  “مازيراتي” 
يف  لال�ستخدام  كواتروبورتيه”  و” 
الباقية  املجموعات  وتوجيه  اإر���س��اد 
الريا�سي  احل��دث  يف  امل�ساركني  م��ن 
التاريخي. و�سيح�سل جميع العّدائني 
ال�سباقات  اأح������د  ي��ك��م��ل��ون  ال����ذي����ن 
ع��ل��ى ميدالية  امل���اراث���ون  الأرب���ع���ة يف 
متمّيزة تنا�سب مكانة احلدث العاملي 
املرموق، وذلك بت�سميمني جديدين 

تقدميهما  و����س���ي���ت���م  خم���ت���ل���ف���ني، 
ال�سباق  ي��ك��م��ل��ون  ال���ذي���ن  ل��ل��ع��دائ��ني 
 42.2 مل�سافة  للماراثون  الرئي�سي 
الذين  ل��ل��م�����س��ارك��ني  وال����ث����اين  ك����م، 
ي��ن��ه��ون ���س��ب��اق��ات 2.5 ك��ي��ل��وم��رت، 5 

كيلومرت و10 كيلومرتات.
لكال  الع�سري  الت�سميم  ويت�سمن 
امل�سمم  امل��اراث��ون  �سعار  امليداليتني 
على �سكل عداء يجري على كورني�ص 
اأب��وظ��ب��ي وال����ذي ي�����س��م اأب�����راج املقر 
..فيما  اأدن�������وك  ل�����س��رك��ة  ال��رئ��ي�����س��ي 
�سباقات  ميدالية  ت�سميم  يت�سمن 
كيلومرتات  و5  ك��ي��ل��وم��رتات،   10
 /I did it/ و2.5 كيلومرت عبارة
لإجنازات  املهمة/، تقديراً  اأجن��زت   /
ال����ع����دائ����ني ال����ذي����ن ي���ك���م���ل���ون ه���ذه 
ال�سباقات بنجاح. وقال �سعادة عارف 
حمد العواين، الأمني العام ل�مجل�ص 
“حري�سون على  اأبوظبي الريا�سي: 
امل�ساركني  وج��ه��ود  ع��ط��اءات  ت��ق��دي��ر 
اأبوظبي  اأدن��وك  ماراثون  �سباقات  يف 
ون��ث��م��ن ت��ف��اع��ل��ه��م ب��ر���س��ال��ة احل���دث، 
وتقدمي  حت��ف��ي��زه��م  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل 
التي  الأن�سطة  وك��اف��ة  لهم  الفر�ص 

وجعلها  الريا�سة  ملمار�سة  تدعوهم 
حياتهم،  يف  ي��وم��ي��ا  ومن��ط��ا  اأول���وي���ة 
ان���ط���الق���ا م���ن ح��ر���س��ن��ا ع��ل��ى جعل 
فئاته  ب���ك���اف���ة  اأب����وظ����ب����ي  جم���ت���م���ع 
مي����ار�����ص ال���ري���ا����س���ة وي���ت���ف���اع���ل مع 
خمتلف الفعاليات الريا�سية العاملية 
ودور  باأهمية  وتوعيتهم  واملجتمعية 
ال�سعادة  ع��وام��ل  تعزيز  يف  الريا�سة 
واجلوانب  البدنية  اللياقة  وحت�سني 

الذهنية وال�سحية للجميع«.
واأ�ساف اأن الت�سميم املميز والع�سري 
حمفزا  ا�ستحقاقا  ميثل  للميداليات 
يليق بامل�ساركني يف �سباقات املاراثون 
م�سوارهم،  يف  مت���ح���ى  ل  وذك�������رى 
ال�سباقات  م�����س��اف��ات  اك��م��ال  ب��اع��ت��ب��ار 
للم�ساركني  ح��ق��ي��ق��ي��اً  اجن�����ازاً  مي��ث��ل 
ف����رتات ط��وي��ل��ة م��ن التح�سري  ب��ع��د 
الريا�سي.  ال��ن�����س��اط  م��ع  وال��ت��ف��اع��ل 
مبادرة جمتمعية  اطالق  اأن  واأو�سح 
امل�ساركة  على  املجتمع  فئات  لتحفيز 
اجلري  او  امل�سي  ملمار�سة  ودع��وت��ه��م 
يوؤكد  ي��وم��ي��اً،  ك��م   1 م�سافة  وق��ط��ع 
حر�سنا واهتمامنا للو�سول للجميع 
�سعيا  التفاعل مع احل��دث،  اجل  من 
ملجتمع  ال��رام��ي��ة  اه��داف��ن��ا  لتحقيق 
واعية  باأجيال  يتمتع  مثايل  حيوي 

وتنعم بال�سحة والطاقة الإيجابية.
وتابع: “ن�سكر تواجد عالمة جتارية 
على  الثاين  “مازيراتي” للعام  مثل 
امل��اراث��ون، ما ميثل دلياًل  التوايل يف 
العاملية  احل���دث  مكانة  على  ق��اط��ع��اً 
التي  ال���ك���ب���رية  ال���ن���ج���اح���ات  وم�����دى 
وال�سعي  الأوىل  الن�سخة  �سجلتها 
الكبري لتحقيق جناحات م�ساعفة يف 

الن�سخة الثانية«.

•• �ضيامن-الفجر

للفورمول1  العامل  بطولة  �سدارة  ال�سريعة  للزوارق  اأبوظبي  فريق  عانق 
“ بقيادة �سون تورنتي لقب ال�سباق   1 “اأبوظبي  جمددا بعد اأن حقق زورق 
الرئي�سي الثاين للجولة الرابعة من بطولة العامل للفورمول1 التي اأقيمت 

يف مدينة �سيامن ال�سينية ام�ص.
وجنح �سون يف ا�ستعادة ال�سدارة بو�سوله للنقطة رقم 64 كي يعتلي الرتتيب 
العام جمددا يف حني تراجع ال�سويدي جونا�ص اآندر�سون اإىل و�سافة الرتتيب 
ب�59 نقطة ،بعد اأن اأحرز املركز الثالث يف �سباق اليوم، وحل يف املركز الثاين 
الفرن�سي فيليب �سيب.. و�سهد ال�سباق خروج وتعطل زورق اأبوظبي 2 بقيادة 

ثاين القمزي بعد اأن كان يف املركز ال�ساد�ص.
ال�سرعة  ملناف�سات   1 اأب��وظ��ب��ي  زورق  ت�سدر  م��ع  امل��ث��ري  ال��ي��وم  ب��داي��ة  وك��ان��ت 
اأن  كما جنح يف  ثانية،   50،83 وه��و  زم��ن  اأف�سل  ب��اإح��راز  الأف�سل  والزمن 
يت�سدر ال�سباق الرئي�سي لحقا ومنذ البداية مع مناف�سة قوية يف الدورات 
التي  ال�ساد�سة  ال��دورة  وحتى  كاريال،  األيك�ص  الإيطايل  من  الأوىل  اخلم�ص 
�سهدت انقالب زورق األيك�ص يف امل�سار، وكان زورق اأبوظبي 1 على موعد مع 
ال��دورة الأخ��رية التي رافقتها حلظة  التاألق بالبقاء يف �سدارة ال�سباق حتى 

رفع العلم ال�سطرجني.
وهناأ �سامل الرميثي رئي�ص بعثة فريق اأبوظبي الإمارات حكومة و�سعبا على 
الإجناز القوي الذي �سطره الفريق يف ختام رابع اجلولت موؤكدا اأن العودة 

الرابعة  التي �ساحبت اجلولة  الظروف  �سهلة، خا�سة مع  لل�سدارة مل تكن 
من البطولة.

عدم  ملفاجاأة  تعر�سنا  الفتتاحي  وال�سباق  للجولة  الأول  اليوم  يف   “ وق��ال 
التوفيق يف النتائج، والبتعاد عن من�سة التتويج يف م�سهد هو الأول خالل 
اآخر مو�سمني، وفقدنا ال�سدارة مل�سلحة ال�سويدي جونا�ص، ولكن مل يياأ�ص 
الفريق وعملنا بجد كي ننجح يف اليوم الثاين للعودة لل�سدارة وبقوة واإنهاء 

اجلولة مل�سلحة الإمارات جمددا«.
واأ�ساف “ ال�سباق كان �سعبا و�ساهدنا كيف كانت الظروف منذ البداية مع 
الأوىل، وظروف  النطالقة  ا�ستدت منذ  التي  الرياح  واأي�سا  الطويل  امل�سار 
مت  التي  الهند  جولة  لتعوي�ص  �سباقني  باإقامة  مرهقة  كانت  اجلولة  ه��ذه 

اإلغائها، ولذلك فاإننا �سعداء للنتيجة التي مت حتقيقها«.
واأكد الرميثي اأن م�سهد اخلتام �سيكون مثريا يف جولة ال�سارقة وهي اجلولة 
هو  دي�سمر  و�سيكون  امل��و���س��م،  ه��ذا  لقب  �ستحدد  واأن��ه��ا  خا�سة  اخلتامية 
الفي�سل يف احلكم على لقب البطولة.. وقال “ اأمنياتنا كبرية يف اأن نحقق 
لقب البطولة للمو�سم الثالث على التوايل واأمامنا فر�سة من اأجل حتقيق 

ذلك«.
وعن ظهور ثاين القمزي يف ال�سباق الثاين قال الرميثي “ قدم القمزي اأداء 
مل  املت�سابق  ال�سباقني،  كال  يف  زورق��ه  بتعطل  �سيء  حظ  رافقه  ولكن  جيدا 
يوفق يف اأن ي�سل للمن�سة، وكان دائما ما ن�سهد و�سوله اإىل الفوز والتتويج، 

ولكن هذه هي �سباقات ال�سرعة واملحركات«.

جناح بطولة اآ�صيا للنا�صئني يعزز مكانة الإمارات كمركز اإقليمي للمالكمة

اأبوظبي للزوارق ال�صريعة ي�صتعيد ال�صدارة يف نهاية اجلولة الرابعة من مونديال الفورمول 1 

حممد بن ثعلوب يعتمد قائمة منتخبنا جلراند �صالم الت�صامح للجودو»اأبوظبي الريا�صي« يك�صف عن ت�صميم ميداليات »ماراثون اأدنوك اأبوظبي«



االثنني    21   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12762  
Monday   21   October   2019  -  Issue No   12762الفجر الريا�ضي

1818

•• اأبوظبي-الفجر

الإماراتية  املحرتفني  رابطة  اأعلنت 
ع�������ن ت�����وق�����ي�����ع ات�����ف�����اق�����ي�����ة �����س����راك����ة 
ا�سرتاتيجية مع “تيك توك”، املن�سة 
الفيديو  مل��ق��اط��ع  ال����رائ����دة  ال��ع��امل��ي��ة 
املحمولة.  ال��ه��وات��ف  على  الق�سرية 
تهدف ال�سراكة اإىل توزيع والرتويج 
وبذلك  الإم����ارات����ي����ة،  ال���ق���دم  ل���ك���رة 
الإماراتية  املحرتفني  رابطة  ت�سبح 
توك”  ل�”تيك  ري��ا���س��ي  �سريك  اأول 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف 
اإفريقيا. »تيك توك” تعتر الوجهة 
الأوىل ملقاطع الفيديو الق�سرية على 
الهواتف املحمولة، وت�سعى اإىل اإ�سعاد 
عددهم  ي��ف��وق  ال��ذي��ن  م�ستخدميها 
لي�ساركوا  واإلهامهم  م�ستخدم  املليار 

الأفكار اخلالقة.
 2016 اأُطلق يف عام  التطبيق الذي 
ه���و الأ�����س����رع من�����ًوا يف ال����ع����امل. اأم���ا 
يعمل  توك”  ف�”تيك  الإم�������ارات  يف 
واإيجابية  اآم��ن��ة  ب��ي��ئ��ة  خل��ل��ق  ح��ث��ي��ًث��ا 
توجهات  م���ع  مت��ا���س��ًي��ا  مل�����س��ت��خ��دم��ي��ه 
امل�ستمر  والتزامها  ال�ساعية  ال��دول��ة 
بتوقيع  والأم����ان.  والأم���ن  بال�سعادة 
ه������ذه الت����ف����اق����ي����ة، ت���ن�������س���م راب���ط���ة 
املحرتفني الإماراتية اإىل قائمة من 
اأبرز الأندية والدوريات العاملية التي 
“تيك  تطبيق  على  حم��ت��واه��ا  ت���رّوج 
توك” مثل الدوري الإ�سباين، وريال 

مدريد، وبر�سلونة وبايرن ميونيخ.

وم���ن���ذ اإط������الق ق���ن���اة ال���راب���ط���ة على 
  )AGLeague@ ال���ت���ط���ب���ي���ق  
امل��ا���س��ي جت����اوز عدد  اأغ�����س��ط�����ص  )يف 
ح�سدت  ك��م��ا  اآلف،  ال�7  متابعيها 
اأكرث  ن�سرتها  التي  الفيديو  مقاطع 
 45 و  م�������س���اه���دة  م���الي���ني   3 م����ن 
احلو�سني،  وليد  وعر  اإعجاب.  األ��ف 
املحرتفني  لرابطة  التنفيذي  املدير 
بتوقيع  ����س���ع���ادت���ه  ع����ن  الإم����ارات����ي����ة 
التفاقية، موؤكًدا اأنها خطوة اإيجابية 
الرابطة  ا�سرتاتيجية  م��ع  تتما�سى 
ال�ساعية اإىل الرتويج لدوري اخلليج 
م�سيًفا:  ال�����ع�����امل،  ح�����ول  ال���ع���رب���ي 
اأ�سا�سي من  جزء  الفيديو  “حمتوى 
الرقمي،  العامل  يف  للتو�سع  خططنا 
مليار  ميلك  �سريك  توك”  “تيك  و 
م�ستخدم واأ�سرع معدل منو لتطبيق 
الو�سول  من  ميكننا  مما  ال��ع��امل،  يف 
املتابعني  م��ن  ج��دي��دة  ���س��ري��ح��ة  اإىل 

التجربة  وت����ع����زي����ز  ال�����ع�����امل  ح������ول 
بالن�سبة  الن��رتن��ت  ع��ل��ى  التفاعلية 
ملتابعينا احلاليني.« من جانبها اأكدت 
الت�سالت  مدير  غامياغامي،  جيتا 
ال���������س����رق الأو�����س����ط  الإق���ل���ي���م���ي���ة يف 
اأنها  توك  تيك  لدى  اإفريقيا  و�سمال 
املحرتفني  رابطة  مع  للعمل  تتطلع 
الإم���ارات���ي���ة لإ����س���راك امل��ت��اب��ع��ني على 
متابعي  ق���اع���دة  وت��و���س��ي��ع  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
ال���������دوري يف امل���ن���ط���ق���ة، واأ�����س����اف����ت: 
تطبيقات  اأه�����م  اأح�����د  “باعتبارنا 
مقاطع الفيديو الق�سرية يف املنطقة 
للتعاون  دائًما  ن�سعى  فاإننا  وال��ع��امل، 
واحلكومية  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  م��ع 
املمتع  الإي���ج���اب���ي،  امل��ح��ت��وى  ل��ن�����س��ر 
توك”،  “تيك  من�سة  ع��ر  وامل��ف��ي��د 
املحرتفني  راب���ط���ة  م���ع  و���س��راك��ت��ن��ا 
الإماراتية خطوة طبيعية كجزء من 

تركيزنا على املجال الريا�سي.«

•• اأبوظبي-الفجر

رافئيللي  ال��دك��ت��ور  الي��ط��ايل  اأك���د 
ك���ي���ويل رئ���ي�������ص الحت�������اد ال�����دويل 
 - ام  اأي  ي��و   - البحرية  لل�سباقات 
دولة  حتتلها  التي  املتميزة  املكانة 
الريا�سات  خريطة  على  الإم���ارات 
ال���ب���ح���ري���ة ال���ع���امل���ي���ة م�����ن خ���الل 
الريا�سات  لحت��اد  امللمو�ص  ال���دور 
اأو  الإم��ارات��ي��ة  والأن���دي���ة  البحرية 
ريا�سة  �سفراء  م�ساركة  خالل  من 
الإم����������ارات يف خم��ت��ل��ف الأح�������داث 
والدولية  ال���ع���امل���ي���ة  وال����ب����ط����ولت 
اإىل  بال�سعود  امل�ستمرة  وجدارتهم 

من�سات التتويج.
ال��ذي جمع  جاء ذلك خالل اللقاء 
ال���دك���ت���ور ك���ي���ويل م���ع وف����د احت���اد 
البحرية  ل��ل��ري��ا���س��ات  الإم���������ارات 
برئا�سة حريز املر حممد بن حريز 
اإبراهيم  واح���م���د  الحت�����اد  رئ��ي�����ص 
حم��م��د ن��ائ��ب رئ��ي�����ص الحت����اد على 
هام�ص الجتماع رقم 92 لالحتاد 
الدويل لل�سباقات البحرية - يو اأي 
اأم�ص  اأعماله  اختتمت  وال��ذي   - ام 
الأ���س��ف��ر مدينة  البحر  ع��رو���ص  يف 
�ساندونغ  مب��ق��اط��ع��ة  ت�����س��ي��ن��غ��داو 

ال�����س��ي��ن��ي��ة. وح����ر�����ص وف�����د احت����اد 
البحرية على  للريا�سات  الإم��ارات 
تقدمي التهنئة اإىل الدكتور كيويل 
واجتماعات  الج��ت��م��اع  ن��ه��اي��ة  ب��ع��د 
اجلمعية العمومية باإعادة انتخابه 
وجتديد الثقة فيه رئي�سا لالحتاد 
الدويل للريا�سات البحرية -يو اأي 

ام- لأربع �سنوات قادمة.
املتميز  ب��احل�����س��ور  ك��ي��ويل  واأ����س���اد 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
ع��ا���س��م��ة ال��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة يف 
ال�����س��رق الأو����س���ط م��ن خ���الل دعم 
التي  الأن�����س��ط��ة  لكافة  م�سوؤوليها 
احل�سور  وكذلك  الحت��اد  ينظمها 
الفني الالفت لأبطالها يف ريا�ستي 
الزوارق ال�سريعة والدراجات املائية 
اأبناء  ا�ستمرار وجود ومتيز  واأي�سا 
العديد  ي�سغلون  ال��ذي��ن  الإم����ارات 
م���ن امل��ن��ا���س��ب يف الحت�����اد ال���دويل 
وجل���ان���ه مم���ا ي��ع��ك�����ص امل��ك��ان��ة التي 

حتتلها ريا�سة الإمارات.
و�سارك حريز املر حممد بن حريز 
الذي  الوحيد  العربي  يعد  وال��ذي 
ي�سغل ع�سوية جمل�ص اإدارة الحتاد 
يو   - البحرية  لل�سباقات  ال���دويل 
ا�ستمر  ال��ذي  الجتماع  يف   - ام  اأي 

اللجان  ت��ق��اري��ر  مل��ن��اق�����س��ة  ي���وم���ني 
امل��ع��اون��ة يف الحت���اد ال���دويل والتي 
الزوارق  و�سباقات  فعاليات  تخ�ص 

ال�سريعة والدراجات املائية.
اإب���راه���ي���م حممد  وح�����س��ر اح���م���د 
الج��ت��م��اع��ات ال��ت��ي ا���س��ت��م��رت زهاء 
م�ساركا يف ع�سوية ثالث  الأ�سبوع 
ال�سريعة  ال���زوارق  جل��ان هي جلنة 
ال��ك��وم��ون��وف - وجل��ن��ة فورمول   -
النا�سئني  تطوير  وجلنة  امل�ستقبل 
را�سد  ����س���امل  واأي���������س����ا  وال�������س���ب���اب 
الدولية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����س��و  ال��رم��ي��ث��ي 
-فورمول1  ال�����س��ري��ع��ة  ل����ل����زوارق 
التنفيذي  املدير  احلو�سني  واحمد 
للريا�سات  ال��دويل  ال�سارقة  لنادي 

البحرية.
وقال حريز املر حممد بن حريز اإن 
دولة  �سوب  �ستتوجه  العامل  اأنظار 
الإمارات العربية املتحدة يف الفرتة 
للعديد  مقرا  �ستكون  حيث  املقبلة 
ب��اح��ت�����س��ان مياهها  الأح�����داث  م��ن 
خالل  ك��رى  عاملية  فعاليات  اأرب���ع 
�سهر دي�سمر املقبل. واأ�سار اإىل اأن 
العاملية  البحرية  الريا�سات  ع�ساق 
م��ع اجل��ول��ة اخلتامية  م��وع��د  على 
م�����ن ب����ط����ول����ة ال�����ع�����امل ل�����ل�����زوارق 

العا�سمة  يف  -فورمول2  ال�سريعة 
اأبوظبي خالل الفرتة من 5 اإىل 6 
اخلتامية  واجلولة  املقبل  دي�سمر 
من بطولة العامل للزوارق ال�سريعة 
-اك�ص ك��ات- يف دب��ي خ��الل الفرتة 

املقبل  دي�������س���م���ر   14-12 م����ن 
واأ�سبوع ال�سارقة للبطولت العاملية 
والذي يجمع ختام بطولت العامل 
-فورمول1  ال�سريعة  ال����زوارق  يف 

واف 4 اأ�ص والدراجات املائية.

•• الق�ضيم-الفجر

حقق ال�سيخ خالد بن في�سل القا�سمي 
املركز  لل�سباقات  اأبوظبي  فريق  قائد 
ال����ث����ان����ي����ة من  اجل�����ول�����ة  ال�����ث�����اين يف 
“تويوتا   -  2019 ال��ق�����س��ي��م  رايل 
للراليات ال�سحراوية” - التي اأقيمت 
/ وه���ط���ان  الأوىل  م���راح���ل   3 ع��ل��ى 

و  ك���م،   3.5 مل�سافة  ال���س��ت��ع��را���س��ي��ة/ 
كم،   170 مل�سافة  ���س��درة  اأم  ال��ث��ان��ي��ة 
200 كم،  والثالثة ال�سما�سية مل�سافة 
 19 17 اإىل  وذل��ك خالل الفرت من 
َج الأمري الدكتور  اأكتوبر اجلاري. وتَوّ
عبد  ب��ن  �سعود  ب��ن  م�سعل  ب��ن  في�سل 
الق�سيم،  م��ن��ط��ق��ة  اأم������ري  ال���ع���زي���ز، 

الفئات  ب��األ��ق��اب  الأوائ������ل  ال��ف��ائ��زي��ن 
الذين �ساركوا فيها.

بطولة  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  وت�سكل 
ل���ل���رال���ي���ات  “تويوتا  ال���������س����ع����ودي����ة 
الحتاد  ينظمها  التي  ال�سحراوية” 
ال�������س���ع���ودي ل��ل�����س��ي��ارات وال�����دّراج�����ات 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ن  ب���دع���م  ال���ن���اري���ة 
للريا�سة ورعاية عبد اللطيف جميل 
�سي”  ب��ي  “اإم  وجمموعة  لل�سيارات، 
لالإعالنات  وال���ع���رب���ي���ة  الإع���الم���ي���ة 
ال�سعودية  وامل��ج��م��وع��ة  اخل���ارج���ي���ة، 
ل��الأب��ح��اث وال��ت�����س��وي��ق حم��ط��ة مهمة 
�سباقات  يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ح���ط���ات  م���ن 

الراليات.
القا�سمي  ال�سيخ خالد بن في�سل  بداأ 

اخلمي�ص  ي�����وم  ال��������رايل  م���ن���اف�������س���ات 
ال�سحية  احل���ال���ة  وب���رغ���م   ، امل��ا���س��ي 
ارتفاع  له  �سببت  والتي  امل�ستقرة  غري 
متكن  اأن�����ه  اإل   ، احل�������رارة  درج�����ة  يف 
م��ن ان��ه��اء امل��رح��ل��ة /وه��ط��ان/ بزمن 
اليوم  دقائق، ويف   0:03:17 وقدره 
الثاين /اجلمعة/ 18 اأكتوبر اجلاري 
/ الثانية  املرحلة  خالد  ال�سيخ  اأنهى 
اأن  ال��ث��ال��ث، بعد  امل��رك��ز  ���س��درة/ يف  اأم 
وقدره  بزمن  كم   170 م�سافة  قطع 
امل�ساكل  رغ���م  ���س��اع��ة   01:52:03
امل��الح��ي��ة ال��ت��ي واج���ه���ت���ه.. ف��ي��م��ا فاز 
ال�سيخ خالد يف اآخر مراحل الرايل /
ال�سما�سية/ بعد اأن قطع م�سافة 200 
كم بزمن وقدره 01:47:04 �ساعة 

ليتوج و�سيفاً لرايل الق�سيم 2019 
 3:42:24 ب���ل���غ  اإج�����م�����ايل  ب����زم����ن 
����س���اع���ات مل����راح����ل ال�������س���ب���اق ال���ث���الث، 
الراجحي  يزيد  ال�سعودي  ت��وج  فيما 
قدره  اج��م��ايل  ب��زم��ن  الأول  ب��امل��رك��ز 
ال�سيخ  اأك��د  و  ���س��اع��ات.   3:42:14
خ���ال���د ب����ن ف��ي�����س��ل ال��ق��ا���س��م��ي قائد 
احلدث  اأن  لل�سباقات  اأبوظبي  فريق 
مهم بالن�سبة لكل اإماراتي كونه يقام 
اأر�ص اململكة العربية ال�سعودية،  على 
الكبري  امل�����س��ارك��ة  ح��ج��م  اإىل  اإ���س��اف��ة 
فئاته،  مبختلف  ال��رايل  �سهده  ال��ذي 
لل�سباقات  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  اأن  مبيناً 
حت�سرياً  فيه  للم�ساركة  اأي�ساً  �سعى 
ل����رايل داك�����ار امل��رت��ق��ب م��ط��ل��ع العام 

املقبل.
وقال ال�سيخ خالد اإنه برغم العار�ص 
وارتفاع  ل��ه  تعر�ست  ال���ذي  ال�سحي 
حرارة ج�سمي، وامل�ساكل املالحية التي 
الفوز  من  متكنت  اأنني  اإل  واجهتني، 
باملرحلة الأخ��رية من ال��رايل، وانهاء 
املراحل يف مركز الو�سافة بفارق 10 
ي��زي��د الراجحي  امل��ت�����س��در  ث����وان ع��ن 
املنا�سبة  بهذه  التهنئة  له  اأوجه  الذي 
ع��ل��ى اأدائ�����ه اجل��ي��د وال���ق���وي. وتوجه 
للجماهري  ب��ال�����س��ك��ر  خ���ال���د  ال�����س��ي��خ 
امل�ساركني  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ودي��ة 
..كما  وت�سجيعهم  فئاتهم  مبختلف 
على  القائمني  جلميع  بال�سكر  توجه 
وعلى   ،2019 الق�سيم  رايل  اإجن��اح 

راأ�سهم الأمري خالد بن �سلطان العبد 
اهلل الفي�سل رئي�ص الحتاد ال�سعودي 
لل�سيارات والدراجات النارية، والأمري 

الفي�سل  ت���رك���ي  ب����ن  ال���ع���زي���ز  ع���ب���د 
رئ��ي�����ص ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ري��ا���س��ة يف 
بال�ستعدادات  ..م��ن��وه��ا  ال�����س��ع��ودي��ة 

داك��ار احلدث  خلو�ص مناف�سات رايل 
لل�سباقات  ال��ع��امل  والأك����ر يف  الأه���م 

ال�سحراوية الكرو�ص كانرتي.

 •• اأبوظبي-الفجر:

 عر مدرب فريق اجلزيرة مار�سيل كايزر عن �سعادته 
بفوز فريقه م�ساء اأم�ص بثالثية اأمام فريق خورفكان 
كايزر  ع����ودة  ب��ع��د  اأب��وظ��ب��ي  ف��خ��ر  م��ب��اري��ات  اأوىل  يف 

لتدريب الفريق الأ�سبوع املا�سي.
�سجل اأهداف اجلزيرة كل من خليفة احلمادي وعلي 
واحد  ه��دف  مقابل  يف  رم�����س��ان،  اهلل  وع��ب��د  مبخوت 
اأبوظبي  فخر  ليحتل  ت�سجيله،  خ��ورف��ك��ان  ا�ستطاع 

 7 بر�سيد  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  دوري  ال��راب��ع يف  امل��رك��ز 
نقاط.

الذي  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  ال��ه��ول��ن��دي يف  امل���درب  وق���ال 
املباراة  ه��ذه  يف  جيد  اأداًء  “قدمنا  امل��ب��اراة:  بعد  عقد 
فنية  اأه����داف  بثالثة  ال��ف��وز  فيها  انتزعنا  ال�سعبة، 
جميلة خارج اأر�سنا، كما لعب خورفكان ب�سكل منظم، 
وكان علينا احلذر من هجماتهم املرتدة. بداأنا املباراة 
الأول  ال�سوط  يف  اللعبة  على  و�سيطرنا  جيد  ب�سكل 
ورغم  فيه.  رائ��ع��ني  هدفني  جمهورنا  ب��اإه��داء  وقمنا 

امل�ستوى،  بنف�ص  يكن  مل  الثاين  ال�سوط  يف  الأداء  اأن 
لكننا �سجلنا اأي�سا هدف جميل فيه، واأنا �سعيد بالأداء 

وبالنتيجة.«
على  �سغوط  اأي��ة  جتاهل  على  كايزر  مار�سيل  وي�سر 
ال��ف��ري��ق والل����ت����زام ب��ت��ك��ت��ي��ك��ات وق���واع���د ك����رة القدم 
الالعبني  “ حتدثت مع  واأ���س��اف مار�سيل:  اجل��ي��دة. 
نريد  م��ا  على  متفقون  جميًعا  ونحن  مبادئنا،  ح��ول 
حتقيقه كفريق، نريد تقدمي كرة قدم جميلة ت�سعد 
جمهورنا، ول نفكر الآن يف الكوؤو�ص، فما زلنا يف بداية 

باأكر عدد ممكن من  الفوز  نركز على  لكننا  املو�سم، 
امل��ب��اري��ات«. وخ���الل امل���وؤمت���ر؛ اأك���د ك��اي��زر اأن ثولين 
التدريبات  اإىل  �سيعودان  الغافري  و�سلطان  �سرييرو 
مبارك  خلفان  يبقى  اأن  املحتمل  وم��ن  الأ�سبوع،  ه��ذا 
وك��ي��ن��و وم�����راد ب��ات��ن��ة ع��ل��ى دك����ة الح��ت��ي��اط��ي ب�سبب 
م�سر  اإىل  لل�سفر  اأب��وظ��ب��ي  ف��خ��ر  ي�ستعد  الإ���س��اب��ة. 
الإ�سماعيلي  نادي  فريق  ملواجهة  القادم  الأربعاء  يوم 
العربية  البطولة  يف   16 ال���  ل��دور  الذهاب  مباراة  يف 

“كاأ�ص حممد ال�ساد�ص لالأندية الأبطال«.

خالد القا�صمي يظفر باملركز الثاين يف رايل الق�صيم 2019 

بعد اإحراز فخر اأبوظبي 3 اأهداف يف مرمى خورفكان يف مناف�ضات اجلولة الرابعة لدوري اخلليج العربي

 مدرب اجلزيرة مار�صيل كايزر �صعيد بالفوز 

•• الفجرية-الفجر

اطلع �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل 
عهد الفجرية ، على اآخر امل�ستجدات املتعلقة بالتح�سريات 
ل��ب��ن��اء الأج�����س��ام والفيزيك  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  ل���س��ت�����س��اف��ة 
�سموه  رعاية  حتت  الفجرية  اإمارة  يف  تقام  التي   2019
املقبل، مب�ساركة  نوفمر   10 5 حتى  الفرتة من  خالل 

اأكرث من 140 دولة.
���س��م��وه يف م��ك��ت��ب��ه بالديوان  ا���س��ت��ق��ب��ال  ج���اء ذل���ك خ���الل 
الأمريي، ال�سيخ عبداهلل بن حمد بن �سيف ال�سرقي رئي�ص 

احتاد الإمارات لبناء الأج�سام واللياقة البدنية، واأع�ساء 
العهد  ويل  �سمو  ا�ستمع  حيث  لبطولة،  املنظمة  اللجنة 
لال�ست�سافة  اأجن��ز من حت�سريات  عما  �سرح مف�سل  اإىل 
التنظيم  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  م�����س��دداً  ال��ب��ط��ول��ة،  م��ن��اف�����س��ات 
وال�ستعداد للبطولة بال�سكل الذي يليق بال�سمعة اجليدة 
التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية واإمارة الفجرية يف 

ا�ست�سافتها للبطولت العاملية.
واط���ل���ع ���س��م��وه ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ال��ب��ط��ول��ة وع���م���ل اللجنة 
مثمنا  ع��م��ل��ه��ا..  وخ��ط��ط  ال��ف��رع��ي��ة  وجل��ان��ه��ا  التنظيمية 
اجلهود املبذولة ل�سمان ح�سن تنظيم البطولة وا�ست�سافة 

جلميع  التوفيق  �سموه  متمنيا  امل�����س��ارك��ة..  ال���دول  وف���ود 
اللجان العاملة يف اإجناح البطولة.

وتقدم اأع�ساء اللجنة املنظمة للبطولة بال�سكر والتقدير 
رعايته  على  ال�سرقي  حمد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اإىل 
للبطولة وحر�سه على اإجناحها.. مثمنني الدعم الكبري 
الأثر  لها  �سيكون  وال���ذي  املنظمة  للجنة  يقدمه  ال���ذي 

الكبري يف حتقيق اأهداف البطولة.
ح�سر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل 
مدير  م��اج��د،  ب��ن  عبيد  حممد  املهند�ص  و�سعادة  العهد، 

دائرة ال�سناعة والقت�ساد يف الفجرية.

حممد ال�صرقي يطلع على م�صتجدات ا�صت�صافة الفجرية لبطولة العامل لبناء الأج�صام والفيزيك

•• دبي –الفجر:

 اخ���ت���ارت جل��ن��ة احل���ك���ام ب���الحت���اد ال���دويل 
ال����دويل  ح��ك��م��ن��ا  “الفيفا”  ال���ق���دم  ل���ك���رة 
حكم  تقنية  طاقم  �سمن  احل��م��ادي  يعقوب 
الفيديو امل�ساعد  » VAR« يف بطولة كاأ�ص 

يف  املقررة  عاماً  العامل للنا�سئني حتت 17 
اجلاري  اأكتوبر   26 من  للفرتة  ال��رازي��ل 

اإىل 17 نوفمر املقبل . 
وياأتي اختيار احلمادي بعد جناحه يف اإدارة 
والدولية  القارية  امل��ب��اري��ات  م��ن  جمموعة 
اآ�سيا  غ��رب  بطولة  يف  مباريات  اأدار  حيُث   ،

لل�سباب 2019 التي اأقيمت �سهر اأغ�سط�ص 
غوام  م���ب���اراة  واأدار   ، فل�سطني  يف  امل��ا���س��ي 
واملالديف يف الت�سفيات الآ�سيوية امل�سرتكة 
اآ�سيا  وك��اأ���ص   2022 العامل  لكاأ�ص  املوؤهلة 
كحكم  مل�����س��ارك��ت��ه   ب���الإ����س���اف���ة   ،  2023
الكويتي  ال���دوري  دي��رب��ي  م��ب��اراة  فيديو يف 

املا�سي،  �سبتمر  وال��ع��رب��ي  القاد�سية  ب��ني 
كاأ�ص  م��ب��اري��ات  اإدارة  يف  ك��ذل��ك  وم�ساركته 

الحتاد الآ�سيوي .
الأول  اأم�ص  ال��رازي��ل  اإىل  وغ��ادر احلمادي 
ت�سبق  التي  وال��دورات  الور�ص  للم�ساركة يف 

انطالق البطولة .

اختيار الدويل يعقوب احلمادي حكمًا لتقنية 
الفيديو يف مونديال النا�صئني بالربازيل

الحتاد الدويل لل�صباقات البحرية: مكانة رائدة 
لالإمارات على خريطة الريا�صات البحرية

رابطة املحرتفني توقع اتفاقية �صراكة ا�صرتاتيجية 
مع تيك توك ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا
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الفجر الريا�ضي

•• الكويت-الفجر

للكرة  الإم����������ارات  م��ن��ت��خ��ب  ي�������س���ارك 
األعاب  بطولة  يف  لل�سيدات  ال��ط��ائ��رة 
ال�ساد�سة  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ص 

التي تقام حاليا بالكويت.
اآل  �سم�سة  ال�سيخة  ال��ب��ع��ث��ة  وت���راأ����ص 
الحتاد  اإدارة  جمل�ص  ع�سو  م��ك��ت��وم 
على  وامل�سرفة  املنتخبات  جلنة  رئي�ص 
ملف الكرة الطائرة لل�سيدات، وت�سم 
املنتخب،  م��دي��رة  ال�سحي  علي  م��رمي 
وع�����س��ام ع��ب��دامل��ع��ط��ي م���درب���ا، وج���ار 
النبي اإبراهيم اأخ�سائي عالج طبيعي، 
مرافقا،  ح��ك��م��ا  احل���و����س���ن���ي  وخ����ال����د 
اأمل  12 لع��ب��ة ه��ن:  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ح�سن البلو�سي، ومروة خالد عبداهلل، 
نا�سر،  وعلياء  جمعة،  حممد  ومهرة 
�سعود  وه��ان��ا  ال�����س��وان،  و�سيم  ون���دوة 
ال�سميلي،  خ��ال��د  وف��اط��م��ة  ع���ب���داهلل، 
ونادية علي املعمري، ومنى حيدر عبد 

اهلل، ومروة حديد بالل، وكليثم رحمة 
املن�سوري، وبدور يو�سف احلمادي.

وتدخل كرة الطائرة ل�سيدات الإمارات 
�ستقام  ال����ت����ي  اجل�����دي�����دة  ال���ن�������س���خ���ة 
مناف�ساتها خالل الفرتة من 23 اإىل 
اجلاري وهي حتمل لقب  اأكتوبر   26
الن�سخ  األ��ق��اب  وك��ل  الأخ���رية  الن�سخة 
ال�سابقة لأن طائرة الإمارات لل�سيدات 
تت�سدر منطقة اخلليج طوال الفرتة 
املا�سية عن جدارة وا�ستحقاق، بف�سل 
الدعم الكبري وال�سرتاتيجية املميزة 
ال��ت��ي و���س��ع��ه��ا الحت����اد وت�����س��رف على 
مكتوم  اآل  �سم�سة  ال�سيخة  تطبيقها 

طوال الفرتات املا�سية.
اأن  مكتوم  اآل  �سم�سة  ال�سيخة  واأك��دت 
اأنه  اإل  ج��ي��د،  ب�سكل  ا�ستعد  املنتخب 
والغيابات  الإ����س���اب���ات  ب��ع�����ص  ي��ع��اين 
املوؤثرة يف اأكرث من مركز، ف�سال عن 
الدفع بن�سبة ل تقل عن 35 % من 
�سي�ساركن  ال��الئ��ي  اجل���دد  ال��الع��ب��ات 

لأول مرة وذلك خالل عملية اإحالل 
وجتديد كبرية، يف نف�ص الوقت الذي 
م�ستوى  يف  كبريا  �سعودا  فيه  نتوقع 
البحرين  اأب������رزه������ا  ال��������دول  ب���ع�������ص 
املنتخب  ف��وز  ك��ان  اإذا  وعما  والكويت. 
ب��ك��ل األ���ق���اب ال��ن�����س��خ ال�����س��اب��ق��ة ميثل 
م�سوؤولية  اأم  لالعبات  وح��اف��زا  داف��ع��ا 
�سم�سة  ال�سيخة  قالت  كبريا  وحمال 
م�سوؤولية  هي  “بالتاأكيد  مكتوم:  اآل 
اأننا  ���س��ي��م��ا  ك��ب��رية ع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ع��ا، ل 
ب�سكل  اللعبة  ت��ط��ور  ن��ت��وق��ع  اأن  لب���د 
ورغبتها  امل��ح��ي��ط��ة،  ال�����دول  يف  لف���ت 
ا�ستغالل  ويف  الإجن��������از،  حت��ق��ي��ق  يف 
يعاين  الذي  ملنتخبنا  احلايل  الظرف 
هذه  �سوء  ويف  والغيابات،  الإ���س��اب��ات 
املعطيات من املنتظر اأن تكون املناف�سة 
واأ�سعب  اأق����وى  احل��ال��ي��ة  الن�سخة  يف 
مم���ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه��ا يف ال�������س���اب���ق«. ويف 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  ي��وؤك��د  نف�سه  ال�سياق 
املطوع اأمني ال�سر العام لحتاد الكرة 

يبقى  ال�سيدات  منتخب  اأن  الطائرة 
مر�سحا قويا للقب الن�سخة ال�ساد�سة 
اأخرى  ق��وي��ة  منتخبات  وج���ود  ب��رغ��م 
على ال�ساحة، م�سريا اإىل اأن الثقة بال 
ح���دود يف لع��ب��ات منتخب الإم����ارات، 
من�سات  ���س��ع��ود  ع��ل��ى  ق��درات��ه��ن  ويف 
التتويج، والدفاع عن اللقب، مو�سحا 
ان ب��رن��ام��ج الإع�����داد ك���ان ج��ي��دا، واأن 
اجلهاز الفني جنح يف اإدخال الالعبات 

اأجواء البطولة يف املرحلة الأخرية.
للكرة  الإم��������ارات  م��ن��ت��خ��ب  اإن  وق�����ال 
ال����ط����ائ����رة ل���ل�������س���ي���دات ف������از ب���األ���ق���اب 
 2008 ع��ام  املا�سية  اخلم�ص  الن�سخ 
ب���اأب���وظ���ب���ي،  و2010  ب����ال����ك����وي����ت، 
يف  و2015  ب��ال��ب��ح��ري��ن،  و2013 
بالدوحة،  و2017  ع��م��ان،  �سلطنة 
الإمارات  يف  لل�سيدات  الطائرة  وك��رة 
التطور على  قطعت �سوطا طويال يف 
امل�����س��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي وال���ع���رب���ي، حيث 
مبكانة  حتظى  املحلية  امل�سابقات  اإن 

العربي، وت�سارك  املحيط  مرموقة يف 
فيها 5 اأندية اإماراتية، بالإ�سافة اإىل 
ل��ل�����س��رك��ات متثلها لع��ب��ات من  ف���رق 
املناف�سة،  ي���رثي  ال���دول���ة، مم��ا  خ���ارج 
�سنوية  عربية  بطولة  ه��ن��اك  اأن  كما 
بال�سارقة  امل��راأة  تنظمها جلنة ريا�سة 
وت�سهم تلك البطولة يف تعزيز مكانة 
ال���دول���ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى الإق��ل��ي��م��ي يف 

الكرة الطائرة.
م�سابقات  اأن  اأك���د  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
امل��و���س��م احل���ايل ل��ل��رج��ال ه��ي الأقوى 
املا�سية،  الع�سر  ال�سنوات  م��دار  على 
ع���ل���ى ����س���وء ت��ق��ن��ني ال����س���ت���ف���ادة من 
رئي�ص  ال�سمو  ���س��اح��ب  ق���رار  تطبيق 
وحملة  للمقيمني  بال�سماح  ال��دول��ة 
اإىل  املناف�سات،  يف  بامل�ساركة  املرا�سيم 
امل�سموح به  ال��الع��ب الأج��ن��ب��ي  ج��ان��ب 
يف كل ناد، م�سريا اإىل اأن اأبرز مالمح 
التقارب  هو  املو�سم  هذا  املناف�سة  قوة 
ال���ك���ب���ري يف امل�������س���ت���وى ب����ني الأن����دي����ة 

اأندية   6 حاليا  توجد  حيث  املختلفة 
�سيفوز  م��ن  ت��وق��ع  ب�سهولة  مي��ك��ن  ل 
�سباب  ان��دي��ة  م��ب��اراة، وه��ي  منها بكل 
الأهلي والو�سل والعني والن�سر وبني 
تبقى مر�سحة  وكلها  يا�ص واجلزيرة، 

للمناف�سة بقوة على كل البطولت.
كاأ�ص  كانت مع  املو�سم  “بداية  وق��ال: 

الدولة،  رئي�ص  نائب  ال�سمو  �ساحب 
وال��دوري املحلي �سوف يبداأ يف مطلع 
امل�ساركة  الفرق  وع��دد  نوفمر،  �سهر 
فيه 10 مثل املو�سم املا�سي، وبالن�سبة 
الأول  التجمع  بداأنا  النا�سئني  لقطاع 
الأول  اأم���������ص  ل��ل�����س��غ��ار  مل���ه���رج���ان���ات 
ومن  الأه��ل��ي،  �سباب  ن��ادي  يف  ال�سبت 

الرتباطات املقبلة اأي�سا بطولة نادي 
اأبوظبي  جمل�ص  ينظمها  التي  العني 
اندية من   5 وت�سارك فيها  الريا�سي 
اأبوظبي هي العني والوحدة واجلزيرة 
 3 اإىل  بالإ�سافة  وبني يا�ص والظفرة 
اندية اأخرى من خارج الدولة، وذلك 

خالل �سهر اأكتوبر اجلاري«.

�صم�صة اآل مكتوم تراأ�ض بعثة طائرة ال�صيدات لـ »خليجية املراأة«

•• دبي -الفجر 

اأبوظبي  ف��ري��ق  ت��ي��م  ال��ف��ي��ك��ت��وري  موؤ�س�سة  وف���د  ه��ن��اأ 
الذي  الكبري  بالفوز  -فورمول-1  ال�سريعة  للزوارق 
حققه زورق اأبوظبي 1 بقيادة الأمريكي �سون تورنتي 
ال�����س��ني الكرى  ب��امل��رك��ز الأول جل��ائ��زة  ت���وج  وال����ذي 
)اجلولة اخلام�سة وقبل اخلتامية من بطولة العامل 
اأحداثها يف مدينة  على  ال�ستار  اأ�سدل  التي   )2019
الرتتيب  �سدارة  لي�ستعيد  الأح��د  اأم�ص  ي��وم  �سيامن 
العام.  واأنهى زورق الفيكتوري 33 بقيادة اليطايل 
دافيد ديل بني �سباق جائزة ال�سني الكرى يف املركز 
التا�سع ليح�سل على اأول نقطتني مفتتحا بها ر�سيده 
يف امل�ساركة الأوىل بينما مل يكمل زورق فيكتوري 74 
بعد  ال�سباق  �ستارك  اريك  ال�سويدي  املت�سابق  بقيادة 

الذي  املتقلب  ال�سباق  ال�ساد�سة من  اللفة  خروجه يف 
جرت اأحداثه يف اأجواء غري م�ستقرة مما اأثر يف اأداء 
زورقا   18 اإجمايل  ن�سفها من  خ��رج  والتي  ال���زوارق 

�سارك يف احلدث.

4
من  الثانية  اجلولة  يف  الثاين  ال�سباق  مناف�سات  ويف 
اجلائزة العاملية للزوارق ال�سريعة -اأف 4 اأ�ص- حقق 
املركز   3 فيكتوري  زورق  قائد  الفهيم  احمد  بطلنا 
املركز  اح��ت��الل  م��ن  مكنته  نقاط   9 ليح�سد  ال��راب��ع 
العام يف الرتتيب العام للجولة ليقف يف املركز الرابع 
للرتتيب العام للجائزة العاملية بر�سيد 36 نقطة يف 
انتظار اجلولة الثالثة واخلتامية يف ال�سارقة دي�سمر 

املقبل.

ديل بني ي�ضع »نقطتني« وخروج زورق �ضتارك

فيكتوري يهنئ اأبوظبي 
بتتويجه بطال يف ال�صني

ُت�ستاأنف جولت دور املجموعات بدوري اأبطال اأوروبا هذا الأ�سبوع عقب فرتة التوقف لاللتزامات 
الدولية، وتبلغ مرحلة حرجة ل حتتمل اخلطاأ بالن�سبة لبع�ص الفرق املر�سحة مثل ريال مدريد 
اللقاء بحاجة ما�سة للفوز عقب بداية  الثالثاء، حيث يواجه  الذي يحل �سيفاً على غلطة �سراي 
حمبطة يف اجلولتني املا�سيتني. ويواجه ريال مدريد وكذلك توتنهام هوت�سبري الإجنليزي، و�سيف 
الن�سخة املا�سية من “الت�سامبيونز ليغ” والذي ي�ست�سيف النجم الأحمر ال�سربي الأربعاء، اجلولة 

الثالثة بحاجة ما�سة حل�سد النقاط وحتقيق الفوز الأول لكل منهما.
وا�ستهل فريق املدرب الفرن�سي زين الدين زيدان م�سواره يف البطولة بهزمية مدوية )0-3( اأمام 

ملثليهما  التعادل بهدفني  الأم��راء ثم �سقط يف فخ  �سان جريمان على ملعب حديقة  باري�ص 
يتذيل  وحيدة  نقطة  على  ليتح�سل  البلجيكي،  بروج  لكلوب  زيارته  ب�����ه�����ا يف 

ترتيب املجموعة الأوىل. وبذلك، �ستحدد مواجهتا الذهاب والإياب 
على  والثانية  الثالثاء  اإ�سطنبول  يف  الأوىل  الرتكي  الفريق  اأم��ام 
الطريق  م��الم��ح  ال��راب��ع��ة،  اجل��ول��ة  يف  برينابيو  �سانتياغو  ملعب 
املبارتني  اأي من  يف  تعرث  ح��ال  غاليا  الثمن  �سيدفع  ال��ذي  للريال 
وقد يبقى على اأبواب البطولة املف�سلة له دون الو�سول حتى لثمن 
الأوىل  �سان جريمان ب�سدارة املجموعة  باري�ص  النهائي. وينفرد 

ب�ست نقاط متقدماً باأربع نقاط عن كلوب بروج الو�سيف الذي 
�سي�ست�سيف نادي العا�سمة الفرن�سية الثالثاء، وحال فاز بهذا 

اللقاء �سي�سع قدماً يف دور ال�16.

توتنهام 
ول يختلف و�سع توتنهام كثرياً عن “امللكي”، فبعد �سقوطه املهني 

اأمام بايرن ميونخ يف اجلولة املا�سية والتعادل قبلها  اأر�سه  )2-7( على 
الإجنليزي  النادي  ميلك  ل   ،)2-2( اليوناين  اأوليمبياكو�ص  اأم��ام  اأثينا  يف 
املقبل �سمن  الأرب��ع��اء  الأح��م��ر  النجم  ي�ستقبل  ح��ني  اخل��ي��ارات  م��ن  الكثري 
على  للحفاظ  فيتطلع  ال�سربي،  الفريق  اأم��ا  الثانية.  املجموعة  مناف�سات 
و�سافته للمجموعة الثانية التي ينفرد البايرن ب�سدارتها، وبعدما فاز على 
اأوليمبياكو�ص )3-1( يف اجلولة املا�سية، �سي�سعى هذا الأ�سبوع ل�ستغالل 

الروح املعنوية املتدنية لتوتنهام من اأجل حتقيق هدفه.
من جانبه، يحل الفريق “البافاري” الثالثاء �سيفاً على اأوليمباكو�ص الذي 

مل يحقق اأي فوز بالبطولة حتى الآن.

بايرن ميونخ
وي��ع��د ال��ب��اي��رن، ح��ال��ه ح���ال ب��اري�����ص ���س��ان ج��ريم��ان م��ن الفرق 

القليلة التي ح�سدت العالمة الكاملة منذ انطالق البطولة، 
فاإىل جانب مان�س�سرت �سيتي يف املجموعة الثالثة واآياك�ص 

اأي�سا  اللذين ميتلكان  الثامنة،  املجموعة  اآم�سرتدام يف 
���س��ت ن��ق��اط، ق��د ي��ح�����س��م��وا ت��اأه��ل��ه��م ل��ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي يف 

بيب  الإ�سباين  امل��درب  فريق  و�سي�ستقبل  اجل��ول��ة.  ه��ذه 

غوارديول اأتالنتا الإيطايل الذي مل يتح�سل على اأي نقطة حتى الآن بعدما �سقط )4-9( اأمام 
دينامو زغرب الكرواتي و�ساختار دونيت�سك الأوكراين )1-2(، حتى اأ�سبح مهدداً بتوديع البطولة 
من الأبواب اخللفية. واإىل جانب ا�ستقبال مان�س�سرت �سيتي لأتالنتا الثالثاء، �سيحل دينامو زغرب 

�سيفاً على الفريق الأوكراين يف نف�ص اليوم يف اإطار مناف�سات املجموعة الثالثة.
اأما اآياك�ص الذي خرج منت�سراً من ملعب مي�ستايا بثالثية نظيفة على فالن�سيا يف اجلولة املا�سية 
�سي�ستقبل  حني  يف  الثامنة،  املجموعة  �سمن  الأرب��ع��اء  ت�سيل�سي  ف�سي�ستقبل  ليل،  على  قبلها  وف��از 

الفريق الفرن�سي اخلفافي�ص يف نف�ص اليوم.

يوفنتو�ض 
ويف املجموعة الرابعة، حيث يتقا�سم يوفنتو�ص واأتلتيكو مدريد ال�سدارة باأربع نقاط 
لكل منهما، �سي�ستقبل الفريق الإيطايل لوكوموتيف مو�سكو الرو�سي الثالثاء، بينما 

�سي�ست�سيف الأتلتي باير ليفركوزن الأملاين يف نف�ص اليوم.
يتذيل  حني  يف  نقاط  ثالث  بر�سيد  باملجموعة  الثالث  املركز  الرو�سي  الفريق  ويحتل 

الفريق الأملاين الرتتيب بال نقاط.

بر�ضلونة
من جانبه، ي�ستعد بر�سلونة الذي جتنب الهزمية اأمام برو�سيا دورمتوند 
اأن  الأمل��اين قبل  الفريق  يف اجلولة الأوىل حني تعادل �سلبياً على ملعب 
يفوز على اإنرت ميالن الإيطايل )2-1( يف اجلولة الثانية، ل�ستقبال 
املجموعة  م��واج��ه��ات  اإط���ار  يف  املقبل  الأرب��ع��اء  الت�سيكي  ب��راغ  �سالفيا 

ال�ساد�سة.
ويناف�ص “البالوغرانا” على �سدارة هذه املجموعة مع الفريق الأملاين 

الذي �سيحل �سيفا على اإنرت ميالن الأربعاء يف نف�ص اجلولة.

ليفربول
�سي  اآر  كي  على  �سيفاً  اللقب  حامل  ليفربول  �سيحل  اخلام�سة،  املجموعة  ويف 
جينك البلجيكي يوم الأربعاء بعدما ح�سد فوزاً واحداً اأمام ريد بول �سالزبورج 
النم�ساوي )4-3( يف اجلولة املا�سية وا�ستهل البطولة بهزمية على يد نابويل 

الإيطايل )2-0(.
ويف نف�ص اليوم، �سيلتقي فريق املدرب كارلو اأن�سيلوتي بريد بول �سالزبورغ 
حيث �سي�سعى لتحقيق الفوز بعدما تعادل �سلبيا اأمام كي اآر �سي جينك يف 

اجلولة املا�سية.

زنيت �ضان بطر�ضربغ
املجموعة  يت�سدر  ال��ذي  بطر�سرغ  �سان  زنيت  ي�ستقبل  جانبه،  من 
ال�سابعة بنف�ص عدد النقاط )4( مع ليون الو�سيف، ليبزيج الأملاين 
يوم الأربعاء، يف حني يحل الفريق الفرن�سي �سيفاً على بنفيكا الذي 

خ�سر كل مبارياته بالبطولة حتى الآن. 

ريال مدريد.. الفوز يف اإ�صطنبول اأو الهاوية

•• اأبوظبي-الفجر

نظمها  “الريجاتا” التي  ال�سراعية  للقوارب  الدولية  اأبوظبي  بطولة  حققت 
الدويل  ين  الحت��اد  باإ�سراف  واليخوت،  ال�سراعية  للريا�سات  اأبوظبي  ن��ادي 
كانت  املناف�سات  اأي��ام من  م��دار ثالثة  لل�سراع، جناحات كبرية على  والآ�سيوي 

الإثارة عنوانها البارز يف خمتلف الفئات.
30 دولة كموؤ�سر لنجاح احلدث قبل انطالقته،  وجاءت امل�ساركة الكرى من 
ل�سيما يف ظل وجود 200 بحار ميثلون الدول الثالثني يف مناف�سات 6 فئات 
�سملت “الأوبتم�ست” بواقع 3 فئات مفتوح للعام من مواليد 2004 فما فوق، 
2008 فما فوق، و”الأوبتم�ست”  “الأوبتم�ست” لل�سغار من مواليد  بجانب 

للبنات، بجانب الليزر راديال والليزر 4.7 والليزر �ستاندرد.
و�ساعف من قيمة البطولة وجناحها على ال�سعيد التنظيمي ما حققه منتخب 
الإمارات من جناح على امل�ستوى الفني بح�سد ثالث ميداليات ذهبية وف�سية 
وبرونزية يف اأكرث من فئة، حيث حلق بطلنا زايد �سلطان الظاهري بذهبية فئة 
الليزر راديال لل�سباب، فيما ح�سد عثمان عبدالكرمي احلمادي ف�سية الرتتيب 
العام لالأوبتم�ست، وح�سرت لعبتنا �سحى حممد الب�سر على من�سة الفتيات 
يف فئة الليزر 4.7. وعلى �سعيد النتائج العامة توج فريق منتخب �سنغافورة 
بذهبية فرق الأوبتم�ست وحل ثانيا منتخب ال�سويد فيما كان املركز الثالث من 

ن�سيب منتخب �سلطنة عمان، ويف املناف�سات الفردية توجت ال�سنغافورية كوه 
ن�سيب  من  الف�سية  امليدالية  كانت  فيما  البنات،  اأوبتم�ست  بذهبية  رادينان�ص 
�سومدي.  نتاكان  التايالندية  اإىل  الرونزية  وذهبت  بيكمان  ميا  الرويجية 
ونال  بالذهبية  تو�سالف  �سفيا  الأوك��راين  للنا�سئني حلق  الأوبتم�ست  فئة  ويف 
التايالندي �ساناتيب الف�سية وح�سل على الرونزية الرتكي علي بويناز ..ويف 
الرتتيب العام لالأوبتم�ست جاء التايالندي واكا بهانوباند يف ال�سدارة وجاء يف 
املركز الثاين بحار الإمارات عثمان عبد الكرمي احلمادي وثالثاً حل كنان ثان 
من �سنغافورة. وحلق بحار منتخبنا زايد �سلطان الظاهري بذهبية الليزر 4.7 
لل�سباب، وحل ثانياً العماين عبد الرحمن احلناي، وثالثاً الهندي ريتكيا داجني 
..ويف فئة الليزر راديال احتل الهندي نيرثا كومان ال�سدارة، وحل يف الو�سافة 

العماين زكريا الوهابي، واحتل املركز الثالث الرويجي بري كيالند.
الهندي مويت �ساين  بلقبها  التي توج  �ستاندرد  الليزر  النهاية فئة  واأقيمت يف 

وجاء ثانياً العماين ح�سن �سعيد اجلابري وثالثا حل الهندي اأوبامنيو دوتا.
ومت تتويج الفائزين يف احلفل اخلتامي الذي اأقيم على كورني�ص العا�سمة مبقر 
نادي اأبوظبي للريا�سات ال�سراعية واليخوت بح�سور �سعادة اأحمد ثاين مر�سد 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  والتجديف  لل�سراع  الإم��ارات  احتاد  رئي�ص  نائب  الرميثي 
النادي، والدكتور مالف �سريوف رئي�ص الحتاد الآ�سيوي لل�سراع، واأحمد ماجد 
املهريي نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي اأبوظبي للريا�سات ال�سراعية واليخوت 

الطيار و�سعيد  اإدارة جمموعة بن ربيع وفريق  وه��زاع بن ربيع رئي�ص جمل�ص 
وماجد  الريا�سي  اأبوظبي  مبجل�ص  املجتمعية  الريا�سة  اإدارة  مدير  املهريي 

عتيق املهريي املدير التنفيذي لنادي اأبوظبي للريا�سات ال�سراعية واليخوت.
من جهته اأ�ساد �سعادة عارف حمد العواين الأمني العام ملجل�ص اأبوظبي الريا�سي 
ال�سراعية الدولية  اأبوظبي للقوارب  بالنجاحات الكبرية التي �سجلتها بطولة 
اأقيمت على مدار 3 اأيام مب�ساركة 200 بحار ميثلون 30  “الريجاتا” التي 
دولة مق�سمة على 6 فئات، موؤكدا اأن البطولة متثل تاأكيدا جديداً على املكانة 
العاملية الكبرية التي تقطعها اأبوظبي يف اأجندتها الريا�سية املتنوعة والداعمة 
يقوم  التي  الكبرية  وال�سياحية، مثنيا على اجلهود  القت�سادية  امل��وارد  لتنمية 
بها نادي اأبوظبي للريا�سات ال�سراعية واليخوت احلديثة برئا�سة �سعادة احمد 
ثاين مر�سد الرميثي، ودوره الكبري يف حتقيق النقلة النوعية ب�سباقات املحامل 
“نفخر  وقال:  الريا�سة،  لهذه  العام  بامل�ستوى  والرتقاء  ال�سراعية،  والقوارب 
اأن  م�سيفا  اأبوظبي”،  يف  البطولة  حققته  ال��ذي  العاملي  الريا�سي  بالتفاعل 
وفعاليات  ا�سرتاتيجية  لدعم  كبرية  اأهمية  ي��ويل  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�ص 
نادي اأبوظبي للريا�سات ال�سراعية واليخوت 2019-2023 بكافة اجلوانب 
وت�سخري جميع الإمكانيات لتحقيق املزيد من النجاحات للريا�سات ال�سراعية 
وللرتاث البحري، انطالقاً من روؤية �سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
جمل�ص اأمناء موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�سانية 

الريا�سات  كافة  م�سرية  دعم  على  وحر�سه  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�ص  رئي�ص 
ومنها ال�سراعية، وت�سجيع الأجيال على النخراط فيها واإعالء ممار�ستها.

ووجه اأحمد ثاين مر�سد الرميثي رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي اأبوظبي للريا�سات 
ال�سراعية واليخوت التهنئة للفائزين يف البطولة، وقال اإن اجلميع خرج فائزا 
من هذا احلدث ل�سيما اأن امل�ساركة يف حد ذاتها مك�سب بعد الحتكاك القوي 
بني ال�سباب. وعر عن �سعادته البالغة بالنجاحات التي حققها املنتخب الوطني 
اأن  اأكرث من فئة، موؤكداً  وح�سد ثالث ميداليات ذهبية وف�سية وبرونزية يف 
على  جيد  ب�سكل  ت�سري  عام  ب�سكل  احلديث  ال�سراع  ريا�سة  اأن  يوؤكد  حتقق  ما 
اأن  م��وؤك��داً  دول��ة  ثالثني  من  امل�ساركني  جلميع  ال�سكر  ووج��ه  الفني،  ال�سعيد 

النادي �سعد بتواجدهم وم�ساركتهم املتميزة.
ووجه التحية ملجل�ص اأبوظبي الريا�سي برئا�سة �سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل 
نهيان على دعم املجل�ص الدائم ملختلف الن�ساطات التي ينظمها ..م�سرياً اإىل اأن 
النجاح الذي حتقق للبطولة جاء نتيجة عمل جماعي وجمهود م�سرتك من 
خمتلف الأطراف، كما وجه التحية ل�سركاء النادي والداعمني له على التواجد 

وامل�ساركة يف هذا املحفل الريا�سي الكبري.
لأبناء  امل�ستقبلية  الإجن���ازات  من  مزيد  يف  التامة  ثقته  عن  الرميثي  واأع���رب 
الإمارات يف خمتلف املحافل التي تخ�ص البطولت البحرية، موؤكداً اأن اجلميع 

يقف خلفهم وي�ساندهم بكل قوة.
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ُحكم 15 عامًا حليازة حليب بودرة!
الكواكايني  م���ادة  ح��ي��ازة  بتهمة  رج���اًل  اأم��ري��ك��ي��ة  حمكمة  اأدان����ت 
املخدرة، وحكم عليه القا�سي بال�سجن ملدة 15 عاماً، قبل اأن يتم 

�سحب الق�سية، عندما تبني اأن ما بحوزته كان حليب بودرة.
وُحكم على كودي جريج )26 عاماً( من اأوكالهوما بال�سجن 15 
عاماً يف الأ�سبوع املا�سي، بعد اأن اأقر باأنه مذنب حليازة الكوكايني 
بالذنب  اإق���راره  وك��ان  املحكمة.  ل�سجالت  وف��ق��اً  ال��ت��وزي��ع،  بق�سد 
بعد اعتقاله يف اأغ�سط�ص "اآب"، واتهامه بالجتار باملخدرات غري 

امل�سروعة.
املمنوعة،  للعقاقري  �سلبية  نتيجة  املختر  تقرير  اأظهر  اأن  وبعد 
���س��ح��ب امل��ت��ه��م اع���رتاف���ه ي���وم اخل��م��ي�����ص، وواف����ق ق��ا���س��ي مقاطعة 

اأوكالهوما على طلب �سحب الق�سية، بح�سب مريكوري نيوز.
اأن احلليب املجفف كان من خمزن حملي  واأخر جريج القا�سي 
"اآب"  اأغ�سط�ص   12 اإن���ه ك��ان ي��رك��ب دراج��ت��ه يف  ل��الأغ��ذي��ة، وق���ال 
عندما اأوقفه �سابط �سرطة لأنه مل يكن لديه اأ�سواء خلفية، فما 
كان منها اإىل اأن قفز عن الدراجة وهرب، ووجد ال�سباط امل�سحوق 
الأبي�ص يف حقيبة ظهره التي تركها خلفه. وذكرت �سحيفة حملية 
اأن القا�سي اأخلى �سبيل جريج يوم اجلمعة، بعد اأن ظل حمتجزاً 

منذ اإلقاء القب�ص عليه يف اأغ�سط�ص "اآب" املا�سي.

الب�صر والروبوت.. ال�صباق للفوز بوظيفة جديدة
يوم،  ك��ل  ج��دي��دة  جم���الت  ال�سناعي  وال��ذك��اء  ال��روب��وت  يقتحم 
وغالبا ما يكون هذا على ح�ساب الب�سر، الذين يفقدون وظائفهم 
اإذا  اإل  الآن،  وا�سح حتى  الأق��ل هذا ما هو  وم�سادر دخلهم، على 

ظهرت جمالت جديدة لت�سغيل الأيدي العاملة الب�سرية.
واأحدث  اليوم  العامل  يعي�سها  التي  الرقمية  ال��ث��ورة  خ�سم  ففي 
اخلدمات  وتعد  اأدوات��ه��ا،  اأح��د  من  قطاع  يخلو  ل  يكاد  تقنياتها، 
للعمليات  الأمتتة نظرا  لتقنيات  املتعط�سة  القطاعات  اأحد  املالية 

كثيفة العمالة يف ال�سناعة امل�سرفية.
فارغو،  ويلز  الأمريكية  املالية  اخلدمات  ل�سركة  درا�سة  واأ���س��ارت 
اإىل اأن الكفاءات التكنولوجية �ست�سفر عن اأكر انخفا�ص يف اأعداد 

العاملني بالقطاع امل�سريف الأمريكي يف تاريخه.
وتوقعت الدرا�سة اأن يتم تقلي�ص نحو 200 األف وظيفة يف البنوك 
وكالة  ذك���رت  م��ا  بح�سب  املقبلة،  الع�سر  ال�سنوات  يف  الأم��ريك��ي��ة 

رويرتز.
على  الأمريكية  التمويل  �سركات  تنفقه  ما  ف��اإن  للدرا�سة  ووفقا 
�ستوؤدي  �سنويا،  دولر  مليار   150 بنحو  تقدر  التي  التكنولوجيا، 
لنخفا�ص التكاليف، ن�سفها يذهب من خالل التقليل من اأعداد 

املوظفني.
وال���ف���روع ومراكز  ال��ث��ان��وي��ة  ال��وظ��ائ��ف  ع���دد  اأن خف�ص  وي��ع��ت��ق��د 
تبقى  ولكن  والثلث،  اخلم�ص  ب��ني  ي���رتاوح  مب��ق��دار  يتم  الت�سال 
الوظائف املرتبطة بالتكنولوجيا واملبيعات وامل�سورة وال�ست�سارات 

هي الأقل ت�سررا.
وتلجاأ البنوك لأمتتة العمليات فيها بهدف تقليل املعاجلة اليدوية 
للبيانات ال�سخمة للحد الأدنى وبالتايل جتنب الأخطاء وتوفري 

الوقت.
تقليل  على  تعمل  رمبا  العمليات،  لهذه  الروبوت  برامج  وباإدخال 
تكلفة املعاجلة بن�سبة 30 يف املئة اإىل 70 يف املئة، فيما �سيتم توجيه 

القوى العاملة بالبنوك للمهام الأكرث اأهمية.
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ك�صف اأثري �صخم لتوابيت فرعونية
اأعلنت وزارة الآثار امل�سرية، عن تفا�سيل الك�سف عن 30 تابوتا خ�سبيا، يف منطقة الع�سا�سيف بالر الغربي ملدينة 

الأق�سر جنوبي البالد.
وعرث على التوابيت على بعد 200 مرت من معبد الدير البحري للملكة حت�سب�سوت.

واكت�سفت البعثة امل�سرية التي بداأت املو�سم الثاين للحفائر يف �سهر اأغ�سط�ص املا�سي، وبعد اأ�سابيع قليلة من رفع 
الرتاب، مت العثور على اأوىل التوابيت بعمق مرت واحد من �سطح الأر�ص، حيث ظهرت الطبقة الأوىل املكونة من 

18 تابوتا يف اأول م�ستوى.
ورفعت الطبقة الثانية ومت العثور على 12 اآخرين، ليكون الأجمايل 30 منهم �سيدات ورجال و3 لأطفال، وهو اأول 

ك�سف للبعثة امل�سرية يف الر الغربي مبدينة الأق�سر.
ويعود تاريخ التوابيت اخل�سبية لالأ�سرة الفرعونية الثانية والع�سرين، حيث مت و�سعها فى خمزن بالقرب من �سطح 

الأر�ص حلمايتها من ال�سرقة.
وق�سد امل�سري القدمي اإخفاء التوابيت بهذا ال�سكل، ب�سبب زيادة معدل �سرقة التوابيت يف عهد الأ�سرة 21، وكان 

امل�ستوى املعي�سي وقتها اأقل من املتو�سط، وبالتايل اكتفى بعمل التوابيت اخل�سبية.
ومن املرجح اأن تكون هذه التوابيت اخل�سبية �سنعت يف ور�سة واحدة، يف القرن العا�سر قبل امليالد، اأي اأن عمرها 

3000 �سنة.
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ذكر باندا يف مهمة اإنقاذ
�سيخلو موئل ذكر باندا يف حديقة احليوانات الوطنية يف وا�سنطن قريبا، 
بعدما يغادر "بي بي" )4 اأعوام(، وهو ابن زوج الباندا العمالقة يف احلديقة 

اإىل ال�سني ال�سهر املقبل.
وياأتي نقل الباندا من الوليات املتحدة اإىل ال�سني يف نوفمر املقبل، من 

اأجل امل�ساهمة يف تكاثر �ساللته يف املوطن الأ�سلي لأبويه.
يف  الوطنية  �سميث�سونيان  حيوانات  حديقة  مدير  مونفورت،  �ستيف  وقال 
متحم�سون  لكننا  لرحيله  بحزن  ن�سعر  عائلتنا،  من  ج��زء  بي  "بي  بيان: 
للم�ساهمات التي �سيقدمها لتعداد الباندا العمالقة على م�ستوى العامل". 
وتعاونت احلديقة مع علماء �سينيني يف برنامج للتكاثر منذ ا�ستالم اأول 

حيوانات باندا يف عام 1972 بعد زيارة الرئي�ص ريت�سارد نيك�سون لل�سني.
بحيث  الرابعة،  بلوغها  عند  ال�سني  اإىل  الباندا  ع��ودة  الرنامج  وي�سمل 
التكاثر  وب��رام��ج  اخلام�سة.  يف  البلوغ  �سن  ت�سل  عندما  التنا�سل  ميكنها 

مهمة جلهود اإعادة ن�سر حيوانات الباندا يف الرية.
اإع�����ادة زراع����ة ال��غ��اب��ات لتو�سيع م��وائ��ل احل��ي��وان��ات ال��ت��ي ميكن  وب��ف�����س��ل 
لل�ساللت العي�ص فيها تغري ت�سنيف الحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة 
حليوانات الباندا من مهددة بالنقرا�ص اإىل معر�سة لالنقرا�ص. ويقدر 

عدد حيوانات الباندا العمالقة يف الرية بنحو 1800.
اأب��واه مي  وبي بي لي�ص الأول يف عائلته الذي ي�سافر للخارج، حيث و�سل 
�سيانغ وتيان تيان من ال�سني يف عام 2000. كما �سافر اأخواه الأكر تاي 

�سان وباو باو اإىل ال�سني عندما بلغا ال�سن املنا�سب.

املرتجمون... مبدعون من�صيون
"كلما اجتهدت، كلما انخف�ص الأجر"، هذا ما تقوله الأملانية كارين بيت�ص، 
رفاق  منها  يعاين  التي  امل�سكلة  نف�ص  م��ن  وت��ع��اين  مرتجمة،  تعمل  التي 
ال�سفحات،  ع��دد  على  بناء  الأج��ر  ح�ساب  "يتم  املرتجمة:  وتقول  املهنة. 

ولي�ص ح�سب الوقت امل�ستخدم يف الرتجمة".
وترجمت بيت�ص، اخلبرية يف علم ال�سينيات، 15 كتابا، على مدى ال�سنوات 

الع�سر املا�سية.
وقد احتاجت بيت�ص ثالث �سنوات لرتجمة رواية "امليالد اجلديد للنمل"، 
للموؤلف لياو يفو�ص، واحتاجت اأكرث من عام لرتجمة كل جزء من الكتب 
ال�سخمة للموؤلف ال�سيني، ليو ت�سي �سني، امل�سهور مبوؤلفات اخليال العلمي. 
والإيطالية  وال�سبانية  اليابانية  اأي�سا  وتتحدث  عملها،  املرتجمة  وحتب 
هنا  عرثت  والثقافة،  اللغة  مع  "العمل  وتقول:  والفرن�سية،  والإجنليزية 
"فمن  الرتجمة،  وراء  تغتني من  ولكنها ل  ال�سيء".  بع�ص  ر�سالتي،  على 
اأنها  الأملانية  املرتجمة  وتو�سح  وحدها".  الرتجمة  على  العي�ص  ال�سعب 
حت�سن "و�سعها الوظيفي احل�سا�ص" من خالل اأموال اجلوائز واملنح التي 

حت�سل عليها والأعمال الإ�سافية التي تقوم بها اإىل جانب الرتجمة.

مليون طفل يف ال�صرق   16
الأو�صط يعانون �صوء التغذية

املتحدة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  اأع���ل���ن���ت 
للطفولة )يوني�سف( يف بيان اأم�ص 
الأحد اإن اأكرث من 16 مليون طفل 
ي��ع��ان��ون من  ���س��ن اخل��ام�����س��ة  دون 
الأو�سط  ال�سرق  يف  التغذية  �سوء 
ب�سبب  خ�سو�ساً  اأفريقيا  و�سمال 

النزاعات .
 ودانت املنظمة يف بيانها "التاأثري 
املروع للنزاعات" موؤكدة اأنه "على 
الرغم من بع�ص التح�سينات التي 
الأط��ف��ال يف  تغذية  اأن  اإل  حدثت، 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة 
اأفريقيا منذ العام 2000 ت�سوء اأو 

تتجه نحو حالة من الركود".
واأ�سافت اأن اأن "املزيد من الأطفال 
من  خم��ت��ل��ف��ة  اأ����س���ك���ال  م����ن  الآن 
"النزاعات  ب�سبب  التغذية"  �سوء 
 16 من  "اأكرث  اأن  اإىل  م�سرية   ،"
اخلم�ص  ���س��ن  دون  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون 
اأطعمة  على  يح�سلون  ل  �سنوات 
اأن  امل��ن��ظ��م��ة  وت���اب���ع���ت  مغذية". 
يعاين  طفل  مليون   11 "حواىل 
من �سوء التغذية املزمن اأو احلاد، 
�سبعة  م����ن  اأك�������رث  ���س��م��ن��ه��م  م����ن 
التقزم،  يعانون من  ماليني طفل 
التغذية  ���س��وء  م���ن  م��ل��ي��ون  و3.7 
"الأطفال  اإن  واأو���س��ح��ت  احلاد". 
التغذية  ���س��وء  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 
احلاد هم اأكرث عر�سة للوفاة ب�11 
�سعفاً باملقارنة مع اأقرانهم الذين 
واأ�سارت  جّيدة".  بتغذية  يحظون 
جُممل  ث���ل���ث  "حواىل  اإن  اىل 
�سمال  يف  وامل���ر����س���ع���ات  احل���وام���ل 
الدم،  بفقر  م�سابات  �سوريا  غ��رب 
مّما يوؤّدي اإىل عواقب وخيمة على 
نتائج الولدة وعلى النمو اجل�سدي 

والعقلي لدى الأطفال".

احلقيبة الفرو اأحدث 
�صيحات املو�صة

 TEDDY BAG ال���ف���رو  احل��ق��ي��ب��ة  مت��ث��ل 
اأح����دث ���س��ي��ح��ات امل��و���س��ة ال��ن�����س��ائ��ي��ة يف �ستاء 
وثرية  اإط��الل��ة  امل����راأة  لتمنح   2020-2019

تنطق بالأناقة والفخامة.
الفرو  اأن  واأو�سحت جملة "ELLE" الأملانية 
يك�سو ه��ذا امل��و���س��م ك��ل اأ���س��ك��ال احل��ق��ائ��ب مثل 
حقائب اليد وحقائب الكتف وحقائب الو�سط 
الكالت�ص  اأحجامها بدءا من حقيبة  مبختلف 
ال�سغرية و�سول اإىل حقيبة الت�سوق الكبرية.

اأن  واجل��م��ال  باملو�سة  املعنية  املجلة  واأ�سافت 
احلقيبة الفرو تكت�سي بدرجات البني الدافئة 
كدرجة النوجا، يف حني تزهو بع�ص املوديالت 
باألوان جذابة كالوردي، بينما تتالألأ موديالت 
اأكرث  ولإطاللة  الذهبي.  اللون  اأخرى بريق 
اأناقة وفخامة ميكن تن�سيق احلقيبة الفرو مع 

معطف فرو بنف�ص اللون اأي�ساً. 

جدة تخ�صر 30 كيلو م�صتعينة بـ»اآي فون«      
 30 من  اأك��رث  خ�سارة  من  �سبعينية  كندية  ج��دة  متكنت 
برامج  ا�ستخدام  تعلمت  اأن  بعد  وزن��ه��ا،  من  كيلوغراماً 
هاتف اآي فون ال�سحية.  عانت ال�سيدة جوان ماكدونالد 
)73 عاماً( من اأونتاريو من �سعوبات نتيجة زيادة الوزن 
بالكاد  وك��ان��ت  ن�ساطها،  م��ن  ال��رغ��م  على  حياتها  ط���وال 
ل�ستبدال  عملية  اإج���راء  بعد  ال���درج،  �سعود  على  ق���ادرة 
الركبة. وجلاأت جوان اإىل تناول الطعام كو�سيلة للهرب 
من الأوقات الع�سيبة التي مرت بها يف زواجها، وزاد وزنها 
تتناول  كانت  كما  كيلوغرام،   100 نحو  اإىل  و�سل  حتى 
ال��ع��دي��د م��ن الأدوي����ة، مب��ا يف ذل��ك اأدوي����ة ارت��ف��اع �سغط 
الدم والكولي�سرتول.  وكانت هذه امل�ساكل ال�سحية، اإىل 
جانب التهاب املفا�سل، مدعاة للقلق بالن�سبة لبنة جوان 
الن�سمام  منها  طلبت  التي  )48عاماً(  مي�سيل  ال�سيدة 
اإىل برنامج التحول ال�سنوي.  ويف يناير "كانون الثاين" 
يف  الريا�سية  التمارين  مبمار�سة  ج��وان  ب���داأت   ،2017
وقلبت  الأ�سبوع  اأرب��ع مرات يف  الريا�سية  الألعاب  �سالة 
و�سهرها  ابنتها  ومب�ساعدة  بالكامل.  الغذائي  نظامها 
 70 نحو  اإىل  ج��وان  وزن  انخف�ص  بتدريبها،  ق��ام  ال��ذي 
كيلوغراماً يف عام واحد فقط، كما عّلماها على ا�ستخدام 
خ�سارة  على  ت�ساعد  التي  املحمولة  الهواتف  تطبيقات 
وباتت  الغذائي،  نظامها  اأي�ساً  ج��وان  واأ�سلحت  ال��وزن. 
والقهوة  املربى  مع  املحم�ص  اخلبز  من  �سريحتني  تاأكل 
الغداء،  الفواكه على  �سلطة  و�سطرية مع  الإفطار،  على 
وق��ط��ع��ة م��ن ال��ل��ح��م م��ع اخل�����س��روات واحل��ل��وى لوجبة 

الع�ساء، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الريطانية.

ابتكار منبه لوقف ال�صخري
جبني  على  و�سعه  ميكن  ج��دي��دا  ج��ه��ازا  باحثون  �سمم 
النائم لعالج ال�سخري من خالل الهتزاز عندما يتحرك 

امل�ستخدم وينام على ظهره.
الأفراد  مل�ساعدة  بالبطارية،  يعمل  ال��ذي  اجلهاز  وابُتكر 
 ،)OSA( النوم اأثناء  التنف�ص  الذين يعانون من توقف 
اإىل  ي��وؤدي  ما  الرخوة يف احللق،  الأن�سجة  ترتخي  حيث 
وتوقف  ال�سخري  والت�سبب يف  الهواء جزئيا  �سد جمرى 
التنف�ص، الذي ميكن اأن ي�سد تدفق الهواء ملدة 10 ثوان 

اأو اأكرث، ما ي�سبب الأرق والتعب اأثناء النهار.
لدى  ت���زداد  ال�سخري  ح��الت  اأن  اإىل  التقديرات  وت�سري 
يتوقف  ل��ذا،  ظهورهم.  على  ينامون  ال��ذي  الأ�سخا�ص، 
ويغري  النائم  يتنبه  عندما  الهتزاز  عن  املبتكر  اجلهاز 

و�سعية النوم لي�ستلقي على جنبه.
ويبلغ قيا�ص اجلهاز اجلديد نحو 4 �سم مربع ويزن زهاء 
14 غراما )وزن البطارية ال�سغرية(. ويت�سمن مقيا�ص 
ت�سارع - وهو النوع نف�سه من التكنولوجيا امل�ستخدمة يف 
ال�سيارات لكت�ساف الأعطال واإطالق الأكيا�ص الهوائية، 

ويف الهواتف املحمولة لكت�ساف تغيريات احلركة.
ويعمل الت�سارع املوجود بالطريقة نف�سها، حيث يكت�سف 

ما اإذا كان امل�ستخدم ينام على جنبه اأو ظهره.
باأربعة  بالهتزاز  تبداأ  اأداة  على  اأي�سا  اجلهاز  ويحتوي 
اإىل  ال��ن��ائ��م  ينتقل  ع��ن��دم��ا  ال�����س��دة،  م��ت��زاي��دة  م�ستويات 

و�سعية النوم على الظهر لأكرث من 30 ثانية.
يف  الباحثون  اأج��راه��ا  التي  اجل��ه��از،  جتربة  نتائج  واأدت 
انخفا�ص  اإىل  اإ�سبانيا،  يف   ARABA جامعة  م�ست�سفى 

% يف الأ�سبوع الأول. حالة انقطاع النف�ص بن�سبة 31  الأمرية كاثرين دوقة كامربيدج تلعب الكريكيت اأثناء زيارتها لقرية SOS يف لهور، باك�ضتان. رويرتز 

تلوث اأجمل �صواطئ 
الربازيل.. و ال�صبب جمهول

املجهول  ال��ن��ف��ط��ي  ال��ت��ل��وث  ط����ال 
امل���������س����در، ال������ذي اأ������س�����اب ح����واىل 
ال�سواطئ  م���ن  ك��ي��ل��وم��رت  األ���ف���ي 
ال���رازي���ل، �ساطئ  ���س��رق��ي  ���س��م��ال 
ك��ارن��ريو���ص، وه��و م��ن الأج��م��ل يف 

البالد.
حمطة  بثتها  لف��ت��ة  م�ساهد  ويف 
ع�سرات  يظهر  غلوبو"  يف  "تي 
باأيديهم  ي���ح���اول���ون  امل��ت��ط��وع��ني 
اإزال��ة النفط، الذي يغطي غالبية 
كيلومرتات  على  املمتد  ال�ساطئ 
ع�����دة وحت����ي����ط ب����ه اأ�����س����ج����ار جوز 

الهند.
وغ�����ال�����ب�����ا م������ا ي�������س���ن���ف ����س���اط���ئ 
�سياحي  ك��ارن��ريو���ص، وه���و م��وق��ع 
رئي�سي يف ولية برينامبوك، على 
اأنه من الأجمل يف الرازيل. وقد 
الالزوردية  مبياهه  ال�ساطئ  ح��ل 
الثانية  امل��رت��ب��ة  ال��واف��ر يف  ون��ب��ات��ه 
العامل  �سواطئ  اأج��م��ل  ب��ني  ع�سرة 
يف  "تريبادفايز"  م����وق����ع  ع����ر 

       .2004
وت��خ�����س��ى ال�����س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة اأن 
بورتو  اإىل جم��م��ع  ال��ت��ل��وث  ي�����س��ل 
عددا  ي�ستقطب  ال��ذي  غالينيا�ص، 

كبريا من الرواد يف الرازيل.
يخ�سى  ال�������س���واط���ئ،  ج���ان���ب  واإىل 
ال�سعاب  ت����ل����وث  م�����ن  اخل����������راء 
املرجانية واملانغروف التي ي�سعب 

اأكرث اإزالة التلوث منها.
العامة  ال���ب���ي���ئ���ة  وك����ال����ة  وت���ف���ي���د 
)اإيباما( اأن هذا التلوث طال 187 
مدينة يف 9 وليات يف �سمال �سرق 

الرازيل.

التمارين الريا�صية حتمي من �صرطان الرئة 
اأو  احلاليني  املدخنني  اأن  حديثة  درا�سة  اأظهرت 
ال�سابقني ميكنهم درء خماطر الإ�سابة اأو الوفاة 

ب�سرطان الرئة اإذا مار�سوا التمارين الريا�سية.
على  للفح�ص  رج��ال   2979 الباحثون  واأخ�����س��ع 
مدخنني   1602 ال���ك���ه���رب���ائ���ي،  ال���رك�������ص  ج���ه���از 
لتقييم  ح���ال���ي���ني،  م��دخ��ن��ني  و1377  ���س��اب��ق��ني 
لياقتهم "القلبية التنف�سية" اأو اإىل اأي مدى ميكن 
الع�سالت  تزويد  والتنف�سي  ال���دوري  للجهازين 
وا�ستخدموا  ال��ب��دين.  اجلهد  اأث��ن��اء  بالأك�سجني 
الغذائي  التمثيل  مكافئات  با�سم  يعرف  مقيا�سا 
اأثناء  امل�ستهلكة  الأك�سجني  كمية  يعك�ص  وال���ذي 
لنحو  الرجال  الباحثون  واتبع  البدين.  الن�ساط 
11.6 عام وخالل هذه الفرتة مت ت�سخي�ص اإ�سابة 
جراء   79 منهم  ت��ويف  ال��رئ��ة  ب�سرطان  منهم   99
فريق  قاد  الذي  فين�سيلبيوم  ب��اروخ  وقال  املر�ص. 
واحلاليني  ال�سابقني  للمدخنني  "ميكن  الدرا�سة 
والوفاة  الإ���س��اب��ة  خ��ط��ر  م��ن  ك��ب��ري  ب�سكل  احل���د 

القلبية  اللياقة  زي��ادة  خالل  من  الرئة  ب�سرطان 
الإلكرتوين  ال��ري��د  ع��ر  واأ����س���اف  التنف�سية". 
اإىل  املعتدلة  )الأيروبيك(  الهوائية  "التمرينات 
وركوب  واجل��ري  والهرولة  امل�سي  مثل  ال�سديدة، 
الدراجات ملدة 20 اإىل 30 دقيقة ثالث اإىل خم�ص 
القلبية  اللياقة  يح�سن  اأن  ميكن  اأ�سبوعيا  م��رات 
التنف�سية". وقال الباحثون يف الدورية الأمريكية 
اأنواع  اأك��رث  هو  الرئة  �سرطان  اإن  الوقائي  للطب 
ال�سرطان �سيوعا يف العامل، حيث حتدث اأكرث من 
�سنويا  وف��اة  مليون  و1.8  جديدة  اإ�سابة  مليوين 
ب�سبب املر�ص. ويعتر التبغ اأهم عوامل الإ�سابة 
باحثي  تقديرات  وت�سري  الرئة.  ب�سرطان  والوفاة 
الدرا�سة اإىل اأن حت�سني اللياقة القلبية التنف�سية 
ميكن اأن يقلل الإ�سابة بحوايل 11 يف املئة لدى 
22 يف  ن��ح��و  ال�����س��اب��ق��ني وي���ح���ول دون  امل��دخ��ن��ني 
امل��ئ��ة م��ن ال��وف��ي��ات ب�سبب امل��ر���ص ل��دى املدخنني 

احلاليني امل�سابني به.

�صيلينا غوميز تن�صر 
�صورتني وهي طفلة 

طفولتها،  اأر�سيف  من  لها  �سورتني  غوميز   الأمريكية  �سيلينا  املغنية  ن�سرت 
اإليه  نعود  م��ا  :"دائما  عليها  وعلقت  بن�سرها  �سيلينا  قامت  الأوىل  ال�سورة 
ب�سكل اأعمى" فيما ن�سرت الثاين اليوم وعلقت عليها :"اأعطيت كل �سي وكلهم 

يعرفون ذلك".
اأ�سادوا بجمالها  الذي  اآلف عالمات الإعجاب من حمبيها  ال�سورتان  ونالت 
اأن��ه ت�سوق جمهورها  اإىل  اآخ��رون  فيما ملح  وهي طفلة وباأنها مل تتغري كثرياً 
�سور  ع��دة  الباباراتزي  م�سور  �سابق  وق��ت  يف  والتقط  ج��دي��دة.  اأغنية  لطرح 
للنجمة ال�سهرية وهي تت�سلل اإىل منزل �سديقها الإيرلندي املغني  نيل هوران  
الواقع يف مدينة لو�ص اأجنلو�ص، حامًلة كي�ًسا مليًئا باحلاجيات، يف اإ�سارة اإىل 

اأن هناك عالقة غرامية ما جتمعهما.


