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ذياب بن حممد بن زايد يكرم جلان برنامج �شمو ال�شيخة 
فاطمة بنت مبارك للتميز وفرق العمل وال�شركاء

•• اأبوظبي-وام:

كرم �شمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد 
اأبوظبي رئي�س اللجنة العليا لربنامج �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
للتميز والذكاء املجتمعي اأع�شاء اللجنة العليا للربنامج وجلنة التحكيم 
اال�شرتاتيجيني  وال�شركاء  ال��راع��ي��ة  اجل��ه��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  العمل  وف��رق 
اأبوظبي  بوابة  اأقيم يف مركز  ال��ذي   - التكرمي  والداعمني. ح�شر حفل 
احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�شني  معايل   - االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  التابع 
�شارة  معايل  و  للربنامج  العليا  اللجنة  ع�شو  والتعليم  الرتبية  وزي��ر 
رئي�شة جلنة حتكيم  املتقدمة  للعلوم  دول��ة  وزي��رة  االأم��ري  يو�شف  بنت 
القائد  امل��زروع��ي  ف��ار���س خلف  الطيار  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وم��ع��ايل  الربنامج 
العام ل�شرطة اأبوظبي و�شعادة مرمي حممد الرميثي مدير عام موؤ�ش�شة 

التنمية االأ�شرية ع�شو اللجنة العليا للربنامج.   )التفا�شيل �س2(

مراعاة للطلبة امل�ساركني يف �سوت الت�سامح
امتحانات تعوي�شية لهم وللمتغيبني بعذر 

من الأول للثاين ع�شر 13 يناير املقبل
•• دبي – حم�شن را�شد 

والذي   ، الت�شامح  �شوت  ال�شنوي  العر�س  يف  امل�شاركني  للطلبة  مراعاة 
قررت   ، االأول  الدرا�شي  الف�شل  نهاية  امتحانات  مع  فعالياته  تزامنت 
لطلبة  تعوي�شية  امتحانات  اإج���راء   ، م��وؤخ��راً  والتعليم  الرتبية  وزارة 
املتغيبني بعذر   ، ال��وزاري  املطبقة للمنهاج  املدار�س احلكومية واخلا�شة 
عن االمتحانات لل�شفوف من االأول اإىل الثاين ع�شر ) جميع امل�شارات( ، 

ومنهم هوؤالء الطالب امل�شاركني يف هذا العر�س.   )التفا�شيل �س4(
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1500 �سخ�ص قتلوا يف التظاهرات الأخرية 

احتجاجات واإ�شراب عام 
للمعلمني يف اأنحاء اإيران

•• عوا�شم-وكاالت:

1500 �شخ�س  اإن حوايل  قال ثالثة م�شوؤولني بوزارة الداخلية االإيرانية، 
�شقطوا قتلى خالل االحتجاجات التي بداأت يف 15 نوفمرب )ت�شرين الثاين( 

وا�شتمرت اأقل من اأ�شبوعني يف خمتلف اأنحاء البالد.
وكان من بني القتلى 17 يف �شن املراهقة، وحوايل 400 ام��راأة. كما �شقط 

قتلى من اأفراد قوات االأمن وال�شرطة.
وقالت ثالثة م�شادر على �شلة وثيقة باملقربني من الزعيم االإيراين االأعلى 
علي خامنئي، يف حتقيق ا�شتق�شائي عن اال�شطرابات، اإن خامنئي نفد �شربه 

فيما يبدو واأمر امل�شوؤولني بفعل كل ما يلزم الإنهاء االحتجاجات.
ه���ذا واأ����ش���رب ع���دد ك��ب��ر م��ن امل��ع��ل��م��ني االإي���ران���ي���ني ع��ن ال��ع��م��ل يف ع�شرات 
من  الع�شرات  جتمع  بينما  املعلمني  نقابات  تن�شيق  جمل�س  من  بدعوة  امل��دن 
االإي��راين يف طهران  ال�شورى  اأم��ام جمل�س  املتقاعدين  واملعلمني  الرتبويني 

بينما �شهدت ع�شرات املحافظات االأخرى جتمعات م�شابهة، �شباح االثنني.
يف  املتمثلة  املعلمني  مطالب  تلبية  اإىل  االإيرانية  احلكومة  املتظاهرون  ودعا 
دفع الرواتب املتاأخرة وتطبيق قانون اخلدمة املدنية ودفع امل�شتحقات وزيادة 

الرواتب نظرا للت�شخم وزيادة اأ�شعار ال�شلع واملواد الغذائية.
وكان جمل�س التن�شيق النقابي قد دعا يف بيان املعلمني اإىل اإ�شراب عام لي�س 
االأول من نوعه عقب عدم ا�شتجابة احلكومة ملطالبهم وكذلك اعتقال عدد 

من اأع�شاء النقابات.
ووجه البيان كلمة اإىل كبار م�شوؤويل االأمن واال�شتخبارات االإيرانية بالقول 
اإن التلفزيون احلكومي يظهر يوميا االحتجاجات يف الدول االأخرى لكنكم ال 

ترتددون بالقتل اأو القمع اأو ال�شجن اإزاء احتجاجات البالد ال�شلمية.
و�شدد على اأن احتجاجات املعلمني واإ�شراباتهم �شلمية وهي تتزامن حاليا مع 
اأي وقت  اأكرث من  تنمو  اليوم  املعلمني  اأن حركة  الطلبة، م�شيفا  امتحانات 

م�شى لتحقيق العدالة واحلرية والق�شاء على التمييز والفقر.
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املتحدث الر�شمي با�شم اجلي�س الليبي يتحدث لو�شائل االإعالم
عراقيون يتجمعون للتظاهر يف احد �شوارع بغداد  )رويرتز(

ا�ستقبل وفد »برنامج الت�سامح و التعاي�ص« الذي ينظمه مركز الإمارات للدرا�سات

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س اإريرتيا عالقات 
ال�شداقة والتعاون والتطورات الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
اأ�شيا�س  فخامة  ام�س  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
اأفورقي رئي�س دولة اإريرتيا ال�شديقة. ورحب �شموه بزيارة الرئي�س 

االإريرتي للدولة وبحث معه خالل اللقاء - الذي ح�شره �شمو ال�شيخ 
ال��وزراء وزي��ر �شوؤون  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زاي��د  من�شور بن 
الرئا�شة - عالقات ال�شداقة و اإمكانات وفر�س التعاون بني االإمارات 
واإريرتيا يف خمتلف املجاالت واالآفاق امل�شتقبلية لتطويرها مبا يخدم 

امل�شالح املتبادلة للبلدين ال�شديقني.        )التفا�شيل �س2(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله رئي�س اريرتيا   )وام(

ر�سد طائرة بوينغ تنقل عتادًا ع�سكريًا من اإ�سطنبول اإىل ليبيا

اجلي�س الليبي يهدد باإ�شقاط طائرات الأ�شلحة 
مظاهرات عراقية �ساخبة تندد برت�سيح ال�سهيل

العراق يدخل عمليًا يف الفراغ الد�شتوري  

بعد ف�سل مبادرة احلكومة الئتالفية
تون�س: الجتاه نحو ال�شيناريو »ب« وهذه مالحمه؟

•• الفجر -تون�س 

اأم�س  العرباوي  الدين  نور  النه�شة  ال�شيا�شي حلركة  املكتب  رئي�س  نفى 
االأحزاب  من  عدد  ان�شحاب  بعد  احلكومة  ت�شكيل  م�شار  توقف  االثنني، 
ت��ك��ون داخ���ل تركيبة االئ��ت��الف احلكومي  ان  امل��ف��رو���س  ك���ان م��ن  ال��ت��ي 
اجلديد، م�شددا على اأن النه�شة معنية دائما بت�شكيل احلكومة وعلى انها 

متم�شكة بذلك اأكرث من اأي وقت م�شى.
ونفى العرباوي يف نقطة اعالمية نظمتها احلركة، �شحة االخبار املتعلقة 
حلركة  ال��ع��ام  االأم���ني  ت�شريح  اإىل  ا���ش��ارة  )يف  وزارة   15 ب���  باالحتفاظ 
ال�شعب زهر املغزاوي الذي قال اإن احلبيب اجلملي قدم 15 وزيرا طلب 
عدم تغيرهم( مربزا اأنه )احلبيب اجلملي( احتفظ ب� 4 وزارات فقط، 

مو�شحا انه لي�س من بينها اية وزارة �شيادية.    )التفا�شيل �س13(

مقتل جندي اأمريكي 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف 

•• كابول-اأ ف ب

اأع����ل����ن����ت ح�����رك�����ة ط����ال����ب����ان اأم���������س 
م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا ع���ن ه��ج��وم ق��ت��ل فيه 
اأفغان�شتان،  يف  اأم����رك����ي  ج���ن���دي 
الع�شكريني  م���ن  ع����ددا  اأن  م���وؤك���دة 
اأي�شا جرحوا  واالأفغان  االأمركيني 

يف هذا الهجوم.
اإىل  ويف ر�شالة عرب تطبيق وات�شاب 
وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س، ق���ال الناطق 
جماهد  اهلل  ذب���ي���ح  احل���رك���ة  ب��ا���ش��م 
اآلية  بتفجر  ق��ام��وا  امل��ت��م��ردي��ن  اإن 
امركية يف �شار دارا يف اإقليم قندوز 
متاأخر  وق��ت  يف  اأفغان�شتان،  ب�شمال 
ر�شالة طالبان  االأح���د. وج���اءت  م��ن 
بعد اإعالن اجلي�س االأمركي مقتل 
اأح������د ع�����ش��ك��ري��ي��ه خ�����الل م��ه��م��ة يف 

اأفغان�شتان.
اجلندي  اإن  اأم��رك��ي  م�شوؤول  وق��ال 
لالأ�شلحة  خم���زن  ان��ف��ج��ار  يف  ق��ت��ل 
كان يتفقده. وا�شاف امل�شوؤول الذي 
يحدث  مل  هويته  ك�شف  ع��دم  طلب 
ذلك نتيجة هجوم كما يوؤكد العدو.

•• بنغازي-وكاالت

اأنه  الليبي  الوطني  اجلي�س  اأعلن 
عتاداً  تنقل  ب��وي��ن��غ  ط��ائ��رة  ر���ش��د 
ع�شكرياً من اإ�شطنبول اإىل ليبيا.

با�شم  ال��ر���ش��م��ي  امل��ت��ح��دث  واأف������اد 
الليبي،  للجي�س  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
امل�����ش��م��اري، بر�شد  اأح��م��د  ال���ل���واء 
ط��ائ��رة م��دن��ي��ة م��ن ط����راز بوينغ 
اأ�شلحة  ن��ق��ل��ت   ،412-747
اإ�شطنبول  من  ع�شكرية  ومعدات 
غرب  الواقع  م�شراتة  مطار  اإىل 

ليبيا.
كما حذر امل�شماري يف بيان م�شور، 
���ش��رك��ات ال��ن��ق��ل اجل����وي م��ن نقل 
الطائرات  ب��ا���ش��ت��خ��دام  االأ���ش��ل��ح��ة 

املدنية.
اأن القوات اجلوية  اأك��د  اإىل ذل��ك، 
لن ترتدد يف اإ�شقاط اأو ا�شتهداف 
ال���ط���ائ���رات ال���ت���ي ت���ق���وم ب���اإدخ���ال 

االأ�شلحة.
منحها  التي  املهلة  انق�شاء  وبعد 
اجلي�س الليبي مليلي�شيات م�شراتة 
و�شرت،  طرابل�س  من  لالن�شحاب 

•• بغداد-وكاالت:

اأم�س  عراقيون  متظاهرون  ه��دد 
االحتجاجات  بت�شعيد  االإث��ن��ني، 
واالأحزاب  القوى  اإ�شرار  حال  يف 
وال��ك��ت��ل ال��ربمل��ان��ي��ة ع��ل��ى مترير 
لت�شكيل  ال�شهيل  ق�شي  امل��ر���ش��ح 

احلكومة العراقية اجلديدة.
الليلة  اإن  م���ت���ظ���اه���رون،  وق������ال 
االأوىل  ال�شباح  و�شاعات  املا�شية 
كبراً  ت��دف��ق��اً  �شهدت  اأم�����س،  م��ن 
من املتظاهرين بعد �شماع االأنباء 
حول ت�شمية املر�شح ق�شي ال�شهيل 
ملن�شب رئي�س الوزراء، كما نظموا 
�شاعات  ح���ت���ى  ل��ي��ل��ي��ة  م�������ش���رات 
توؤكد  ����ش���ع���ارات  ورددوا  ال��ف��ج��ر 
رف�����س ���ش��اح��ات ال��ت��ظ��اه��ر تكليف 
املر�شح ال�شهيل لت�شكيل احلكومة 
مر�شح  بت�شمية  واملطالبة  املقبلة 

م�شتقل.
واأك���د امل��ت��ظ��اه��رون اأن���ه مت اإغالق 
ال�����ط�����رق واجل�����������ش�����ور واإح����������راق 
الع�شيان  واإعالن حالة  االطارات 
واالإ����ش���راب ال��ع��ام ع��ن ال����دوام يف 
والدوائر  واجل���ام���ع���ات  امل���دار����س 
ال�شارع  اإىل  واخل���روج  احلكومية 
بكثافة الإرغام االأحزاب على �شحب 
يحظى  بديل  وت�شمية  مر�شحهم 

بالقبول من قبل اجلمهور.
بيانات  يف  امل���ت���ظ���اه���رون  واأع����ل����ن 
�شحفية ب�شاحات التظاهر الليلة 
اأ�شاليب  ت��ط��وي��ر  ع���ن  امل��ا���ش��ي��ة 
الت�شعيد،  ح��ال��ة  ورف���ع  التظاهر 
وم��ن��ع دخ���ول ن���واب ال��ربمل��ان اإىل 
املحافظات التي ت�شهد مظاهرات 

احتجاجية.
البيانات  املتظاهرون يف  كما �شدد 
ت�شر  االأح������زاب  ���ش��ل��ط��ة  اأن  ع��ل��ى 
مبطالب  اال�����ش����ت����خ����ف����اف  ع����ل����ى 
ق�شي  تر�شيح  واأن  امل��ت��ظ��اه��ري��ن، 
ال�شهيل مرفو�س �شعبياً و�شتكون 
ل��ه��م ك��ل��م��ة ح��ا���ش��م��ة م���ن خالل 

تعبراً  مليونية  �شلمية  م�شرات 
عن رف�شهم اأي مر�شح من خارج 

مطالب املتظاهرين.
النا�شرية  حم���اف���ظ���ة  واأع���ل���ن���ت 
االث����ن����ني عطلة  اأم���������س  اع���ت���ب���ار 
قد  ت�شعيد  الأي  حت�شباً  ر�شمية 

ت�شهده املحافظة.
العراق  ام�����س دخ���ل  ف��ج��ر  وم��ن��ذ 
بعد  الد�شتوري  ال��ف��راغ  يف  عملياً 
للرئي�س  الد�شتورية  املهلة  انتهاء 
بت�شكيل  ���ش��ال��ح  ب��ره��م  ال��ع��راق��ي 
احل��ك��وم��ة خ���الل 15 ي���وم���اً من 
قبول ا�شتقالت حكومة عادل عبد 

املهدي.

ب���ك���ني ت��ت��ه��م وا���ش��ن��ط��ن 
ب��ان��ت��ه��اك ال���ش��ت��خ��دام 
اخلارجي  للف�شاء  ال�شلمي 

•• بكني-اأ ف ب:

ح���������ّذرت ب���ك���ني االث�����ن�����ني م�����ن اأن 
الكون  امل��ت��ح��دة حت����ّول  ال����والي����ات 
اأعلنت  ب���ع���دم���ا  م���ع���رك���ة،  ����ش���اح���ة 
ع�شكرية  ذراع  اإن�������ش���اء  وا���ش��ن��ط��ن 
جديدة حتت م�شمى قوة ف�شائية.

و���ش��ادق ال��رئ��ي�����س دون��ال��د ترامب 
الع�شكرية  امل��ي��زان��ي��ة  ق��ان��ون  ع��ل��ى 
ل���دى  ل���ي�������ش���ب���ح   ،2020 ل����ع����ام 
ف�شائية  ق���وة  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
مهمتها �شمان الهيمنة االأمركية 
املعركة اجلديدة هذه،  �شاحة  على 
الرو�شي  ال���ت���ح���دي  م���واج���ه���ة  يف 

وال�شيني.
ال���والي���ات  ب���ات���ه���ام  ال�����ش��ني  وردت 
املتحدة بت�شليح الف�شاء اخلارجي.
وزارة  ب����ا�����ش����م  امل����ت����ح����دث  وق��������ال 
�شوانغ  غينغ  ال�شينية  اخلارجية 
االأمركية  ال��ت�����ش��رف��ات  ه���ذه  اإّن 
ت��ن��ت��ه��ك ب���ق���وة االج����م����اع ال�����دويل 
ب�شان اال�شتخدام ال�شلمي للف�شاء 
تهديدا  وت�����ش��ك��ل   ... اخل����ارج����ي 
م���ب���ا����ش���را ل�����الأم�����ن وال���������ش����الم يف 

الف�شاء اخلارجي.

القيادة  اأن  امل�شماري  اأعلن  االأحد، 
العامة قّررت متديد املهلة 3 اأيام 
االأربعاء  تنتهي  اأن  على  اإ�شافية، 
م�شراتة،  الأبناء  ا�شتجابة  املقبل، 
وذلك الإعطاء فرتة زمنية كافية 
لبذل جهودهم وم�شاعيهم الإقناع 
اأب����ن����اء امل���دي���ن���ة ب��االن�����ش��ح��اب من 
اجلي�س  حت���ارب  ال��ت��ي  امليلي�شيات 

الليبي يف طرابل�س.
اجلي�س  اأن  امل�����ش��م��اري،  واأو�����ش����ح 
للعنا�شر  ي��ت��ع��ر���س  ل���ن  ال��ل��ي��ب��ي 

التي  امل���غ���ادرة  وال���ق���وات  امل�شلحة 
و�شرت  ط��راب��ل�����س  م��ن  �شتن�شحب 

طيلة فرتة املهلة املحددة لهم.
وك�����ان ال��رئ��ي�����س ال����رتك����ي، رجب 
طيب اأردوغان، جدد يف وقت �شابق 
�شتزيد  ب���الده  اأن  ت��اأك��ي��ده  االأح����د 
الدعم الع�شكري حلكومة الوفاق 
الليبية، م�شيفاً اأن التن�شيق بيننا 

وبني طرابل�س �شي�شتمر.
الوطني  اجل���ي�������س  واأع�����ل�����ن  ه�����ذا 
اإط����الق �شراح  ال��ل��ي��ب��ي، االث���ن���ني، 

تركي،  ط��اق��م  متنها  على  �شفينة 
ال�شبت.  احتجازها،  ج��رى  بعدما 

قبالة �شاحل درنة.
واأو����ش���ح امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م اجلي�س 
اأحمد  ال���ل���واء  ال��ل��ي��ب��ي،  ال��وط��ن��ي 
العثور  ي��ج��ر  مل  اأن����ه  امل�����ش��م��اري، 
التي  ال�����ش��ف��ي��ن��ة  اأ���ش��ل��ح��ة يف  ع��ل��ى 
كانت  حيث  غ��ري��ن��ادا،  علم  حتمل 
تنقل �شحنة دقيق من مالطا اإىل 

مدينة االإ�شكندرية امل�شرية.
اأ���ش��و���ش��ي��ت��د بر�س  ون��ق��ل��ت وك���ال���ة 
البحرية  اإن  قوله  امل�شماري  ع��ن 
ال�شفينة  باحتجاز  قامت  الليبية 
االإقليمية  امل����ي����اه  دخ���ل���ت  الأن����ه����ا 

الليبية دون اإذن م�شبق.
وقع  املا�شي،  نوفمرب  اأواخ���ر  ويف 
ال��رئ��ي�����س ال����رتك����ي، رج����ب طيب 
اأردوغان، ورئي�س حكومة طرابل�س، 
اإحداهما  اتفاقيتني  ال�شراج،  فايز 
ل��رت���ش��ي��م احل������دود ال��ب��ح��ري��ة يف 
املتو�شط واالأخرى تتعلق بالتعاون 
الذي  االأم���ر  والع�شكري،  االأم��ن��ي 
ورف�شا  دول����ي����ة،  ان���ت���ق���ادات  اأث������ار 
واليونان  قاطعا من جانب م�شر 

مظاهرات حا�شدة واإغالق طرق يف لبنان 
•• بريوت-وكاالت:

اأغلق منا�شرون لتيار امل�شتقبل الذي يتزعمه رئي�س الوزراء امل�شتقيل �شعد احلريري، 
عددا من الطرق االأ�شا�شية واملناطق يف العا�شمة بروت، ام�س االثنني، احتجاجا على 

تكليف ح�شان دياب ت�شكيل احلكومة اجلديدة.
واأفادت غرفة التحكم املروري يف بروت باإقفال طريق اجلية جنوبي بروت، وكورني�س 

املزرعة والكوال واملدينة الريا�شية يف العا�شمة اللبنانية.
كذلك اأغلق املتظاهرون عددا من الطرق يف ال�شمال والبقاع اللبناين �شرقي البالد، مما 
ت�شبب يف ازدحام ال�شوارع، يف بع�س املناطق، قبل اأن يعاد فتحها جزئيا مع تقدم �شاعات 
النهار. و�شهدت �شاحتا ال�شهداء وريا�س ال�شلح يف بروت م�شاء االأحد مظاهرة حا�شدة، 
ال�شلطة  تعاطي  وطريقة  دي���اب  تكليف  على  اع��رتا���ش��ا  املحتجني،  اآالف  فيها  ���ش��ارك 
ال�شيا�شية مع امل�شتجدات واالأو�شاع الراهنة. وردد املتظاهرون هتافات غا�شبة �شد كل 
االأو�شاع  ومعاجلة  وقت،  باأ�شرع  م�شتقلة  اإنقاذ  بحكومة  مطالبني  ال�شيا�شية،  الطبقة 
اإىل  اإعادة احل�شود  اإنهم جنحوا يف  االقت�شادية املرتدية يف البالد. ويقول املتظاهرون 
تراجع زخم  ال�شيا�شية على  املنظومة  راهنت  بعدما  ال�شلح،  وريا�س  ال�شهداء  �شاحتي 

االحتجاجات بعد تكليف ح�شان دياب بت�شكيل حكومة جديدة.

انفجارات هزت مناطق دم�سق وريفها 

اإ�شرائيل ت�شتهدف مطاَري حماة والتيفور ب�شواريخ
•• عوا�شم-وكاالت:

ب�شّن  اأم�����س،  ، فجر  اأف���ادت م�شادر متعددة 
ا�شتهدفت  ���ش��وري��ا،  ع��ل��ى  غ����ارات  اإ���ش��رائ��ي��ل 
الع�شكريني  وال���ت���ي���ف���ور  ح���م���اة  م����ط����اَري 
اأن  ال�شيدة زينب، موؤكدة  ودم�شق ومنطقة 
ال�شواريخ اأطلقت من بارجات اإ�شرائيلية يف 

املتو�شط.
اأك������د امل���ر����ش���د ال�������ش���وري حلقوق  ب��������دوره، 
االإن�شان، �شماع دوي ثالثة انفجارات هزت 
مناطق العا�شمة دم�شق وريفها، ناجمة عن 
للنظام  التابعة  اجلوية  الدفاعات  ت�شدي 
اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، طالت  اأن��ه��ا  يعتقد  ل�����ش��واري��خ 
مواقع لقوات النظام وامليلي�شيات االإيرانية 

يف حميط العا�شمة دم�شق.
ال�شاروخية  ال�����ش��رب��ات  اأن  اأو�����ش����ح  ك��م��ا 
االإ�شرائيلية اأدت اإىل مقتل 3 اأ�شخا�س على 
االأقل من جن�شيات غر �شورية، يرجح اأنهم 
من اجلن�شية االإيرانية وقتلوا ب�شقوط اأحد 
ال�شواريخ على املنطقة الواقعة بني ال�شيدة 

زينب وعقربا جنوب العا�شمة دم�شق.
اإع��الم النظام ال�شوري  هذا واأف��ادت و�شائل 
ت�شّدت  ال�����ش��وري��ة  اجل���وي���ة  ال���دف���اع���ات  اأّن 
اإ�شرائيل،  م��ن  ق��ادم��ة  م��ع��ادي��ة  ل�����ش��واري��خ 

م�شرة  طائرة  اإ�شقاط  مت  اأن��ه  اإىل  م�شرة 
مت  اأن  بعد  وذل���ك  جبلة،  مدينة  اأج����واء  يف 
الت�شدي لطائرة م�شرة فوق مطار حماة 

الع�شكري.
ال�شورية  الر�شمية  االأنباء  وكالة  قالت  كما 
يف نباأ عاجل اإّن الدفاعات اجلوّية تت�شّدى 
ل�شواريخ معادية قادمة من اجتاه االأرا�شي 
الر�شمي  التلفزيون  اأّك���د  ح��ني  يف  املحتّلة، 
���ش��ق��وط اأح����د االأه�����داف امل��ع��ادي��ة مبنطقة 
عقربا يف ريف دم�شق. ومل يّت�شح يف احلال 
ما اإذا كان هذا الق�شف قد اأ�شفر عن �شقوط 

اإ�شابات.
ان��دالع النزاع يف �شوريا عام  اأن��ه منذ  يذكر 
االإ���ش��رائ��ي��ل��ي مئات  اجل��ي�����س  ���ش��ّن   2011
ا�شتهدفت  ال�شورية  االأرا�شي  على  الغارات 
وميلي�شيات  اإي���ران���ي���ة  اأه����داف����اً  خ�����ش��و���ش��اً 
الرئي�س  ن��ظ��ام  ل��ط��ه��ران، ح��ل��ي��ف  م��وال��ي��ة 

ال�شوري، ب�شار االأ�شد.
اأعلن  ن��وف��م��رب،  ال���ث���اين  ت�����ش��ري��ن   20 ويف 
االإ�شرائيلي م�شوؤوليته عن �شل�شلة  اجلي�س 
ا�شتهدفت  ال��ن��ط��اق،  غ����ارات ج��وي��ة وا���ش��ع��ة 
قوات تابعة للنظام ال�شوري واأخرى لفيلق 
القد�س االإيراين، مما اأ�شفر عن مقتل 21 
مقاتاًل، من بينهم 16 اأجنبياً، اإ�شافة اإىل 

•• اجلزائر-وكاالت:

اإن  االث��ن��ني،  اأم�����س  اجل��زائ��ري��ة،  الرئا�شة  قالت 
�شعيد  ال��ل��واء  ع��ني  ت��ب��ون،  املجيد  عبد  الرئي�س 
بعد  باالإنابة،  رئي�شا الأرك��ان اجلي�س  �شنقريحة 

وفاة الفريق اأحمد قايد �شالح.
واأكدت الرئا�شة اجلزائرية يف بيان ن�شرته وكالة 
االأنباء اجلزائرية احلكومية، وفاة قايد �شالح 
يف وقت �شابق االثنني، عن عمر ناهز 80 عاما، 

على اإثر �شكتة قلبية اأملت به يف بيته.
وي���ق���ود ���ش��ن��ق��ري��ح��ة ح��ال��ي��ا ال���ق���وات ال���ربي���ة يف 

الناحية  ق��ائ��د  من�شب  ي�شغل  وك���ان  اجل��زائ��ر، 
املنطقة  على  ت�شرف  التي  الثالثة،  الع�شكرية 

اجلنوبية الغربية للجزائر.
واأعلن الرئي�س اجلزائري احلداد الوطني ثالثة 
اأي��ام على اإث��ر وف��اة نائب وزي��ر الدفاع، ومل��دة 7 
اأيام بالن�شبة ملوؤ�ش�شة اجلي�س الوطني ال�شعبي، 

وفق ما جاء يف بيان الرئا�شة اجلزائرية.
وول����د ���ش��ال��ح يف والي����ة ب��ات��ن��ة اجل��زائ��ري��ة عام 
والتحق يف وهو يف �شن 17 من عمره   ،1940
جي�س  ح��ارب  ال��ذي  الوطني،  التحرير  بجي�س 

اال�شتعمار الفرن�شي.

وفاة الفريق اأحمد قايد �سالح

�شنقريحة قائدًا لأركان اجلي�س اجلزائري
وافرتقنا... قبل ان نبدا الطريق اللواء �شعيد �شنقريحة رئي�س االأركان اجلزائري اجلديد 



الثالثاء    24   ديسمبر   2019  م   -   العـدد  12814  
Tuesday   24   December   2019  -  Issue No   12814

02

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�شلحة ام�س وفد )برنامج 
ينظمه  الذي  والتعاي�س(  الت�شامح 
م����رك����ز االإم������������ارات ل����ل����درا�����ش����ات و 
بدورته  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ب��ح��وث 
من  جمموعة  مب�شاركة  الثانية.. 
والوعاظ  واخلطباء  امل�شاجد  اأئمة 

يف الدولة.
الذي  اللقاء  �� خالل  ورح��ب �شموه 
ج����رى مب��ج��ل�����س ق�����ش��ر ال��ب��ح��ر يف 
وتبادل  الربنامج  بوفد   �� اأبوظبي 
م���ع���ه االأح������ادي������ث ح������ول اأه�������داف 
ثقافة  تاأ�شيل  واأه��م��ي��ة  ال��ربن��ام��ج 
وتقدير  وال���ت���ع���اي�������س  ال���ت�������ش���ام���ح 

اخ��ت��الف االآخ���ر واالأ���ش�����س العلمية 
مبداأ  ل��رب��ط  ال��الزم��ة  املنهجية  و 
الوطنية  ب���ال���ه���وي���ة  ال���ت�������ش���ام���ح 

االإماراتية.
من جانبه ثمن الوفد دور �شاحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
تعزيز  يف  وج��ه��وده  ال��ف��اع��ل  نهيان 
كل ما له �شلة باملفاهيم االإن�شانية 
الت�شامح يف  ليكون  النبيلة  والقيم 
دولة االإمارات منهاج عمل و اأ�شلوب 
ف��ري��دا يحتذى يف  حياة ومن��وذج��ا 
املنطقة والعامل اإ�شافة اإىل تر�شيخ 
بو�شفها  ال����ري����ادي  ال����دول����ة  دور 
عا�شمة عاملية للت�شامح والتعاي�س 

احل�شاري.
ح�شر جمل�س ق�شر البحر.. �شمو 
ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن را����ش���د املعال 
و�شمو  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح���اك���م  ن���ائ���ب 

ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان 
مم��ث��ل احل���اك���م يف م��ن��ط��ق��ة العني 

اآل  زاي���د  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  �شمو  و 
نهيان ممثل حاكم اأبوظبي و �شمو 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  عي�شى  ال�شيخ 
اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  و���ش��م��و 

نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 
زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال 

�شمو  و  االإن�������ش���ان���ي���ة  و  اخل����ري����ة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
�شوؤون الرئا�شة و�شمو ال�شيخ حامد 
املجل�س  ع�شو  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
عبداهلل  ال�شيخ  و�شمو  التنفيذي 
نهيان وزير اخلارجية  اآل  زايد  بن 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ال����دويل  وال��ت��ع��اون 
ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي����وان  رئ��ي�����س 

وعدد من ال�شيوخ وامل�شوؤولني.
ي�شتهدف  ال����ربن����ام����ج  اأن  ي���ذك���ر 
مهارات  ع��ل��ى  امل�����ش��ارك��ني  ت���دري���ب 
جديدة ت�شاعدهم على ن�شر ثقافة 
ال��ت�����ش��ام��ح يف امل��ج��ت��م��ع ف��ي��م��ا تركز 
تتطلبه  ما  على  العلمية  امل�شاقات 
واأدوات تقنية  اأ�ش�س  كل مهارة من 
على  ب��ال��ربن��ام��ج  امللتحقني  ت���درب 

والتعاي�س  الت�شامح  ثقافة  جت�شيد 
وبثها حمليا وعامليا ب�شكل عملي.. 
من  االأوىل  ال������دورة  ع��ق��دت  ف��ي��م��ا 
ال����ربن����ام����ج خ������الل ال�����ف�����رتة من 
ال�����ش��اد���س م��ن ���ش��ه��ر ي��ن��اي��ر وحتى 

الثاين من �شهر مايو املا�شيني.
بناء  اإىل  اأي�شا  ال��ربن��ام��ج  وي��ه��دف 
اخلربات املوؤهلة ورفد املجتمع بها 
لتعزيز  للت�شامح  ���ش��ف��راء  واإع����داد 
العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  م��ك��ان��ة 
الت�شامح  اأيقونة  بو�شفها  املتحدة 
وحتقيق  وال������ع������امل  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
واإك�شاب  امل�شتقبل  نحو  طموحاتها 
امل��ل��ت��ح��ق��ني ب���ال���ربن���ام���ج امل���ه���ارات 
اعتماد  يف  قدما  للم�شي  ال��الزم��ة 
منهج  التعاي�س  و  الت�شامح  ثقافة 
ح���ي���اة و���ش��ق��ل م��ه��ارات��ه��م يف هذا 

االجتاه.

ذياب بن حممد بن زايد يكرم جلان برنامج �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للتميز وفرق العمل وال�شركاء

والطفولة  ل����الأم����وم����ة  االأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة 
من  االإمارات"  "اأم  االأ�����ش����ري����ة 
املجتمعي  التما�شك  حتقيق  اأج���ل 
واال�شتقرار االأ�شري ودعم �شموها 
الذين  وامل���ب���دع���ني  ل��ل��م��وه��وب��ني 
اإ�شهاماتهم  خ����الل  م���ن  ي�����ش��ع��ون 
اأوطانهم  نه�شة  اإىل  املجتمعية 
وخدمة  جم��ت��م��ع��ات��ه��م  و�����ش����ع����ادة 
�شموه  ..منوها  وتنميتها  اأ�شرهم 
تكللت  ال���ت���ي  امل��خ��ل�����ش��ة  ب��اجل��ه��ود 
ب��ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز ل��ربن��ام��ج رائد 
اإ���ش��م��ا غ��ال��ي��ا ع��ل��ى قلوبنا  ي��ح��م��ل 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اإ�شم  جميعا 

ل�شرطة  العامة  وال��ق��ي��ادة  والنقل 
اأبوظبي و وزارة الرتبية والتعليم 
ال��ط��وارئ واالأزم���ات  اإدارة  وف��ري��ق 
والكوارث يف اإمارة اأبوظبي و وزارة 
الداخلية اإ�شافة اإىل موؤ�ش�شة زايد 
وبور�شة  الهمم  الأ���ش��ح��اب  العليا 
االإم�����ارات  وم�����ش��رف  "نا�شداك" 
العربية املتحدة وجامعة االإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وم��رك��ز �شاحي 
و"برق  ال��ف��ك��ري��ة  للملكية  خ��ل��ف��ان 
ال�شركات  ب���ج���ان���ب  االإمارات" 
التالية : برتول اأبوظبي الوطنية 
 " اأوب�����ل  دراج�����ون   " و  "اأدنوك" 
واأبوظبي  ل����الإع����الم  واأب����وظ����ب����ي 

بحلة  اخلام�شة  دورت���ه  يف  انطلق 
وروؤية  خمتلف  وم�شمون  جديدة 
لبناء  ري�����ادي  "منوذج  يف  مت��ث��ل��ت 
فيما  م�شتدام"  م��ت��م��ي��ز  جم��ت��م��ع 
الفرق  �شناعة  على  ر�شالته  تقوم 
يف امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وال��ع��امل��ي من 
واملبتكرين  املتميزين  اإب��راز  خالل 
ودعمهم  واملوؤ�ش�شات  االأف����راد  م��ن 
اإجنازاتهم  على  ال�شوء  وت�شليط 
واإ�شهاماتهم ملا فيه رفعة اأوطانهم 
انتمائهم  وت����ع����زي����ز  وت���ق���دم���ه���ا 

ووالئهم ملجتمعاتهم.
ال�شيخة  �شمو  ب��رن��ام��ج  ويت�شمن 
فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء 

احلارثي مدير اإدارة اال�شرتاتيجية 
الداخلية  وزارة  يف  االأداء  وتطوير 
وال�شيد  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة  ع�����ش��و 
نائب  ال�����ش��ام�����ش��ي  ح��م��ي��د ح�����ش��ن 
لل�شباب  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س  رئ��ي�����س 
اإىل  اإ�شافة  التحكيم  جلنة  ع�شو 
ال�����ش��وي��دي م��ط��ور رئي�شي  ع��و���ش��ة 
موؤ�ش�شة  يف  موؤ�ش�شية  ج��وائ��ز  اأول 
م�شروع  م��دي��رة  االأ���ش��ري��ة  التنمية 

الربنامج.
ك��م��ا ك����رم ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ذي����اب بن 
اآل نهيان اجلهات  حممد بن زاي��د 
وال�شركاء  ل���ل���ربن���ام���ج  ال���راع���ي���ة 
ال���ب���ل���دي���ات  دائ���������رة  امل���م���ث���ل���ني يف 

 " االإم�����������ارات  " اأم  م����ب����ارك  ب���ن���ت 
ال�شحة  اأمدها اهلل تعاىل مبوفور 
وال��ع��اف��ي��ة واأدام���ه���ا ذخ����را وفخرا 
�شموه  تقدم  كما  ال��غ��ايل.  لوطننا 
ب��خ��ال�����س ����ش���ك���ره وت���ق���دي���ره اإىل 
للربنامج  العليا  اللجنة  اأع�����ش��اء 
مل���ا ب���ذل���وه م���ن ج��ه��ود اأ���ش��ه��م��ت يف 
ا�شتمرار عمل الربنامج وفق خطة 
انطالقته  منذ  وا�شحة  ومنهجية 
انتهاء  2018 وح��ت��ى  ع��ام  خ��الل 
تكرمي جميع الفائزين خالل �شهر 
اأن  ي��ذك��ر   .2019 ع���ام  ن��وف��م��رب 
برنامج �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
املجتمعي  وال��ذك��اء  للتميز  مبارك 

و"  للقطارات  واالحت��اد  للمطارات 
للموا�شالت  والوطنية   " مبادلة 
" و" البيل لل�شوكوال  اأك��ت  و" ري 
مفاهيم  اإىل  اإ���ش��اف��ة  والزهور" 
" واإعمار  " ت��ك��م��ي  ال��ت��ق��ن��ي  ال��ف��ن 
�شمو  واأع��رب  و"فيوال".  العقارية 
ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل 
نهيان عن �شكره وتقديره للجهات 
اأ�شهمت  التي  الداعمة  واملوؤ�ش�شات 
ب���ج���ه���وده���ا وت���ع���اون���ه���ا يف اإجن�����اح 
ب���رن���ام���ج اجل����ائ����زة ..م�������ش���را اإىل 
الدعم الذي تقدمه �شمو ال�شيخة 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 

•• اأبوظبي-وام:

ذي��اب بن حممد  ال�شيخ  ك��رم �شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ديوان  اآل  ب��ن زاي���د 
اللجنة  رئي�س  اأبوظبي  عهد  ويل 
ال�شيخة  ���ش��م��و  ل��ربن��ام��ج  ال��ع��ل��ي��ا 
للتميز  م�����ب�����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
اللجنة  اأع�شاء  املجتمعي  والذكاء 
التحكيم  وجلنة  للربنامج  العليا 
اجلهات  اإىل  اإ�شافة  العمل  وف��رق 
الراعية وال�شركاء اال�شرتاتيجيني 

والداعمني.
ح�شر حفل التكرمي - الذي اأقيم 
التابع  اأب���وظ���ب���ي  ب���واب���ة  م��رك��ز  يف 
ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية - معايل 
ح�����ش��ني ب����ن اإب����راه����ي����م احل���م���ادي 
ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ع�شو  وزي�����ر 
معايل  و  للربنامج  العليا  اللجنة 
وزيرة  االأم��ري  يو�شف  بنت  �شارة 
رئي�شة  امل��ت��ق��دم��ة  ل��ل��ع��ل��وم  دول�����ة 
ال��ربن��ام��ج ومعايل  جل��ن��ة حت��ك��ي��م 
خلف  فار�س  الطيار  الركن  اللواء 
ل�شرطة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  امل���زروع���ي 
اأب���وظ���ب���ي و����ش���ع���ادة م����رمي حممد 
موؤ�ش�شة  ع�����ام  م���دي���ر  ال���رم���ي���ث���ي 
اللجنة  ع�شو  االأ���ش��ري��ة  التنمية 
مبارك  و���ش��ع��ادة  للربنامج  العليا 
مركز  عام  مدير  ال�شام�شي  �شعيد 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني 
التحكيم  جل���ن���ة  ع�����ش��و  وامل���ه���ن���ي 
امل��ه��ن��د���س و����ش���اح �شامل  وال����رائ����د 

اجلوائز  م��ن  جمموعة  املجتمعي 
والعاملية  واالإق���ل���ي���م���ي���ة  امل��ح��ل��ي��ة 
امل��وج��ه��ة ل���الأ����ش���رة واالأف��������راد من 
كافة  والعمرية  املجتمعية  الفئات 
/االأطفال وال�شباب واأفراد االأ�شرة 
ال�����زوج وال���زوج���ة واجل����د واجل���دة 
الهمم  واأ�شحاب  املواطنني  وكبار 
التي  والهيئات  املوؤ�ش�شات  بجانب 
االأ�شرية  امل�شاريع  تدعم  اأو  تقدم 

واملجتمعية على م�شتوى العامل.
برتكيزه  ال���ربن���ام���ج  ي��ت��م��ي��ز  ك��م��ا 
ع��ل��ى ال����ذك����اء امل��ج��ت��م��ع��ي، وال����ذي 
على  ال��ق��درة  ب��اأن��ه  تعريفه  مي��ك��ن 
املجتمع  ق�������ش���اي���ا  م����ع  ال���ت���ف���اع���ل 
فر�س  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  وحت��دي��ات��ه 
م�شتقبل  نحو  والتغير  للتطوير 
واال�شتجابة  ل����الأوط����ان  اأف�������ش���ل 
جلميع املتغرات املوؤثرة يف البيئة 
اال�شتثمار اخلالق  املجتمعية عرب 
البتكار  املتاحة  االإمكانات  جلميع 
فاعلة  جمتمعية  وحلول  عالجات 
ب���ج���ودة حياة  ت�����ش��ه��م يف االرت���ق���اء 
ويهدف  ورف��اه��ي��ت��ه��ا.  امل��ج��ت��م��ع��ات 
فاطمة  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  ب���رن���ام���ج 
ب���ن���ت م����ب����ارك ل��ل��ت��م��ي��ز وال����ذك����اء 
طاقات  ا�شتثمار  اإىل  االج��ت��م��اع��ي 
التناف�س  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م  امل��ج��ت��م��ع 
االأفراد  اإجن���ازات  واكت�شاف  البناء 
رعاية  اإىل  اإ����ش���اف���ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
وتقدير  وامل��ب��ت��ك��ري��ن  امل���وه���وب���ني 

جهودهم.

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س اإريرتيا عالقات ال�شداقة والتعاون والتطورات الإقليمية والدولية 
•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
اأفورقي  اأ���ش��ي��ا���س  فخامة  ام�����س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 

رئي�س دولة اإريرتيا ال�شديقة.
ورحب �شموه بزيارة الرئي�س االإري��رتي للدولة و 
بحث معه خالل اللقاء - الذي ح�شره �شمو ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
ال��وزراء وزير �شوؤون الرئا�شة - عالقات ال�شداقة 
و اإمكانات وفر�س التعاون بني االإمارات و اإريرتيا 
يف خمتلف املجاالت واالآفاق امل�شتقبلية لتطويرها 
ال�شديقني.  للبلدين  املتبادلة  امل�شالح  يخدم  مبا 
االإقليمية  التطورات  جممل  اجلانبان  وا�شتعر�س 
والدولية والق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك وتبادال 
وجهات النظر حولها. وثمن الرئي�س االإريرتي .. 
الدور الذي تقوم به دولة االإمارات العربية املتحدة 

و جهودها التنموية و االإن�شانية يف بالده و الدول 
االأفريقية بوجه عام.

ح�شر جمل�س ق�شر البحر .. �شمو ال�شيخ عبداهلل 
القيوين و �شمو  اأم  ن��ائ��ب ح��اك��م  امل��ع��ال  را���ش��د  ب��ن 
ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم 
يف منطقة العني و �شمو ال�شيخ �شعيد بن زايد اآل 
عي�شى  ال�شيخ  �شمو  و  اأبوظبي  نهيان ممثل حاكم 
زايد  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  و  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
واالإن�شانية  اخلرية  لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��ام��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ع�شو 
املجل�س التنفيذي و �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل و �شمو 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ذي��اب بن حممد بن  ال�شيخ 
ديوان ويل عهد اأبوظبي وعدد من ال�شيوخ و�شعادة 
حميد �شعيد النيادي نائب مدير مكتب �شمو وزير 

�شوؤون الرئا�شة.

حممد بن زايد ي�شتقبل وفد )برنامج الت�شامح و التعاي�س( الذي ينظمه مركز الإمارات للدرا�شات
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اأخبـار الإمـارات
عجمان فى  بيانكي  �شاطئ  خميم  تكلفة  درهم  ماليني   3.5

•• عجمان -وام:

افتتحت دائرة التنمية ال�شياحية يف عجمان ام�س خميم 
�شاطئ بيانكي الذي يعترب فكرة مبتكرة لل�شيافة واالأوىل 
ام��ارة عجمان وال��ذى كلف نحو  من نوعها على م�شتوى 
للقطاع  حقيقية  اإ�شافة  ي�شكل  حيث  درهم  مليون   3.5
وجمال  الت�شميم  روع��ة  خ��الل  من  عجمان  يف  ال�شياحي 
امل���وق���ع ح��ي��ث ي��ت��ك��ون م���ن 75 خ��ي��م��ة م��ب��ن��ي��ة م���ن �شعف 
�شاليهات  اأرب���ع���ة  منها  م�����ش��غ��راً  ���ش��ال��ي��ه��اً  و34  ال��ن��خ��ي��ل، 

لل�شخ�شيات املهمة.
ويت�شمن املخيم اأ�شكااًل وفئات خمتلفة من الغرف حتمل 

ومطاعم  �شباحة  ح��و���س  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  مم��ّي��زاً  ط��اب��ع��اً 
الريا�شات  لتعليم  وم��در���ش��ة  لل�شواء،  ومنطقة  متنوعة 

البحرية. 
التنمية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي،  العزيز  عبد  ال�شيخ  وق��ال 
ال�شياحية يف عجمان"توفر اإمارة عجمان كافة الت�شهيالت 
اال�شتثمارات  ا�شتقطاب  ب��ه��دف  اال�شتثمارية  واحل��واف��ز 
يف  والفندقي  ال�شياحي  القطاع  اإىل  واخلارجية  املحلية 
املهمة  االقت�شادية  القطاعات  م��ن  يعترب  ال��ذي  االإم���ارة 
االقت�شادي  امل�شهد  ر���ش��م  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��اً  دوراً  تلعب  وال��ت��ي 

بعجمان".
دائرة  عام  مدير  اجلزيري،  �شالح  �شعادة  قال  جهته  من 

التنمية ال�شياحية يف عجمان: "ياأتي افتتاح م�شروع خميم 
ال�شياحية  امل�شاريع  من  �شل�شلة  �شمن  "بيانكي"  �شاطئ 
الفرتة  خ��الل  افتتاحها  اإىل  عجمان  اإم���ارة  ت�شعى  ال��ت��ي 
املقبلة بهدف تعزيز تناف�شية القطاع ال�شياحي يف االإمارة 

وزيادة م�شاهمته يف الناجت املحلي االإجمايل". 
وق���ال ل���وؤي ال��ع��ام��ر، م��وؤ���ش�����س و���ش��اح��ب امل�����ش��روع "يعترب 
خميم �شاطئ "بيانكي" االأول من نوعه يف امارة عجمان 
من  االأ���ش��ي��ل��ة  االإم��ارات��ي��ة  ال�شيافة  مفهوم  يعك�س  وه��و 
يف  تقدميها  يتم  التي  اخلدمات  وطبيعة  م�شتوى  خ��الل 
االقت�شادية  ال�شرائح  خمتلف  مع  تتنا�شب  والتي  املخيم 

والعمرية".

لتعزيز الت�سامح وتقوية الروابط بني اأفراد املجتمع 

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ »�شوق خليفة للت�شامح« يف حديقة مدينة خليفة املائية

ودوره  الت�شامح  ب��اأه��م��ي��ة  امل���دار����س 
بني  االجتماعي  التكافل  تعزيز  يف 

املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان "طيب اهلل ثراه" يف الت�شامح 

 3 م��دى  على  الفعاليات  وت�شمنت 
اأي���ام ت��ق��دمي ال��ع��دي��د م��ن الفقرات 

الت�شامح  تعزيز  امل��دار���س،  وط���الب 
واالحرتام والتاآخي، وجت�شيد اأقوال 

واأف��راد املجتمع واالبتعاد عن  فئات 
التنمر وال�شلوكيات اخلاطئة.

وتقوية الروابط بني اأفراد املجتمع 
طالب  توعية  وك��ذل��ك  االإم���ارات���ي، 

•• اأبوظبي – الفجر:

من  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  ن��ف��ذت 
خ���الل م��رك��ز ال��ت��واج��د ال��ب��ل��دي يف 
ترفيهية  ف��ع��ال��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة،  م��دي��ن��ة 
خليفة  )�شوق  عنوان  حتت  توعوية 
ا�شتمرت على مدى  للت�شامح( وقد 
امل�شائية  ال��ف��رتة  اأي���ام خ��الل  ثالثة 
 2019 دي�شمرب  من 19 اإىل 21 
املائية،  خليفة  م��دي��ن��ة  ح��دي��ق��ة  يف 
ال�شركاء  م���ن  ع����دد  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اال�شرتاتيجيني، هم: املركز الوطني 
ل�شرطة  العامة  القيادة  لالأر�شاد   
لل�شوؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأب��وظ��ب��ي، 
واالأوق�������اف، جمموعة  االإ���ش��الم��ي��ة 
دار   ، ال��ت��ط��وع��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي  ف���خ���ر 
 . والتدريب  االإم��ارات لال�شت�شارات 
وا�شتهدفت الفعالية التي خ�ش�شت 
املجتمع  واأف���راد  للعائالت  فقراتها 

بهذا  املتعلقة  ال��ت��وع��وي��ة  وال���ور����س 
والهدايا  امل�شابقات  وكذلك  ال�شاأن، 
القيادة  ق��دم��ت  ك��م��ا  ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة، 
العامة ل�شرطة اأبوظبي العديد من 

الفقرات منها
 )عر�س الكالب البولي�شية(، بينما 
قدمت جمموعة فخر اأبوظبي عدداً 
وقدم  الت�شامح،  حول  الفقرات  من 
امل�شابقات  لالأر�شاد  الوطني  املركز 
التي تبارى فيها احل�شور  املتنوعة 
االأعمار،  بكافة  املجتمع  اأف���راد  م��ن 
يف حني تولت بلدية مدينة اأبوظبي 
امل�شرح  ف��ق��رات  م��ن  العديد  تقدمي 
الت�شامح  ����ش���وق  ت��ن��ظ��ي��م  وك���ذل���ك 
امل�����ش��اح��ب ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات، ك��م��ا مت يف 
وم�شابقات  وفعاليات  فقرات  نهاية 
الهدايا  الكثر من  تقدمي  ي��وم  كل 
ل��الأط��ف��ال وال��ك��ب��ار مب��ن��ا���ش��ب��ة عام 

الت�شامح.

الإمارات يف  البيئية  ال�شتدامة  تعزز  عادمة  مياه  معاجلة  حمطة   98
•• اأبوظبي-وام:

تو�شعا  املا�شية  ال�����ش��ن��وات  خ��الل  امل��ت��ح��دة  العربية  االم����ارات  دول���ة  �شهدت 
ملحوظا يف م�شاريع معاجلة املياه العادمة التي ارتفعت طاقتها االإنتاجية 
بن�شبة 33 باملائة تقريبا بني عامي 2012 و2018، مما �شاهم يف تغطية 
جزء كبر من حاجات الري الزراعي واحلد من ا�شتنزاف املوارد الطبيعية 

للمياه وتعزيز اال�شتدامة البيئية.
القطاع  العادمة غر حمطات  املياه  98 حمطة ملعاجلة  ومتتلك االم��ارات 
اخلا�س، وقد بلغت كمية املياه املعاجلة يف هذه املحطات نحو 735 مليونا 
الهيئة  ب��ي��ان��ات  بح�شب  وذل���ك   ،2018 ع���ام  يف  مكعب  م��رت  اآالف  و609 

االحتادية للتناف�شية واالإح�شاء.
وتظهر البيانات، اأن 69.7 باملائة من املياه املعاجلة يتم ا�شتغاللها الأغرا�س 
ري املزارع واحلدائق العامة وامل�شاحات اخل�شراء حول املباين العامة وعلى 
نفق  مثل  العمالقة  امل�شاريع  من  لعدد  االإم���ارات  تد�شني  وفتح  الطرقات. 
ال�شرف ال�شحي اال�شرتاتيجي يف اأبوظبي وم�شروع القرن لل�شرف ال�شحي 
يف دبي، اآفاقا جديدة يف جمال تعزيز قدرات معاجلة املياه العادمة ومبا يعزز 
ا�شتدامة امل�شادر املائية الطبيعية ويخفف من االأثار البيئة ال�شارة الناجمة 

عن ا�شتنزاف هذه امل�شادر ال�شيما يف عمليات ري املزروعات.
على  ب��ارزة  عالمة  اأبوظبي  يف  اال�شرتاتيجي  ال�شحي  ال�شرف  نفق  وميثل 
البنية  جمال  يف  اأبوظبي  اإم��ارة  تطورها  التي  امل�شتقبلية  امل�شاريع  خريطة 
والعمرانية  ال�شكانية  للطفرة  ومواكبة  وم�شتدامة  عالية  بكفاءة  التحتية 

واالقت�شادية حيث يلبي االحتياجات طويلة املدى لالإمارة.
من  ال�شحي  ال�شرف  مياه  ونقل  جلمع  م�شتدامة  ح��ل��واًل  امل�شروع  وي��ق��دم 
اإىل حمطات معاجلة  بها  املحيطة  الرئي�شي واجلزر  اأبوظبي والرب  جزيرة 

مياه ال�شرف ال�شحي يف الوثبة.
العامل،  يف  االن��ح��داري��ة  ال�شحي  ال�شرف  اأن��ف��اق  اأط���ول  م��ن  النفق  ويعترب 
حيث يبداأ بعمق 24 مرتاً من منطقة امل�شرف وينتهي يف حمطات املعاجلة 
ا�شتيعابية  وبطاقة  كلم،   41 بطول  م��رتا   90 عمق  على  الوثبة  مبنطقة 
اإجمالية ت�شل اإىل مليون و900 مرت مكعب يف اليوم ويقدم خدماته ملدة 

قادمة. �شنة   80
الرباعية" يف  "املعاجلة  العامل طبقت طريقة  اأول مدينة يف  اأبوظبي  وتعد 
يف  اأعلنت  حيث  للري،  وا�شتخدامها  ال�شحي  ال�شرف  مياه  معاجلة  جمال 
بداية عام 2014 عن ا�شتخدام هذه التقنية لري 120 مزرعة يف منطقة 

الوثبة.

ويف دبي .. ميثل م�شروع القرن لل�شرف ال�شحي عن طريق االنفاق العميقة 
متطلبات  ملواكبة  ومتكامال  مرنا  نظاما   ،2015 ع��ام  يف  عنه  اأعلن  ال��ذي 

النمو ال�شكاين املتوقع لالإمارة م�شتقباًل وملائة عام مقبلة.
وت�شغيله  وتنفيذه  لت�شميمه  املتوقعة  التكلفة  تبلغ  الذي  امل�شروع  و�شي�شهم 
حوايل 12 مليار درهم على مدى 50 عاماً، يف اإلغاء الروائح ال�شادرة عن 
املحطات واإلغاء حمطات ال�شخ و�شهاريج النقل، مما يقلل التكلفة ويخفف 

من االزدحام املروري.
واعتمدت اإمارة دبي يف عام 2016 اإن�شاء م�شروع املرحلة الثانية من حمطة 
معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي بجبل علي وذلك بتكلفة مليار و300 مليون 
والتقنيات  امل��ت��ط��ورة،  وامل��راف��ق  الو�شائل  ب��اأح��دث  املحطة  زودت  كما  دره���م، 
تكلفتها  �شت�شل  حيث  ال�شحي،  ال�شرف  مياه  معاجلة  جم��ال  يف  احلديثة 

االإجمالية مع املحطة اجلديدة اإىل ملياري و849 مليون درهم.
و�شتبلغ طاقتها اال�شتيعابية للمحطة نحو 675 األف مرت مكعب يومياً بداًل 
احلايل،  الوقت  خالل  املحطة  تنتجه  ملا  يومياً  مكعب  مرت  األف  من 300 

اأي ب�شعف معدل االإنتاج اليومي للمحطة احلالية.
�شريحة  تخدم  اإذ  دب��ي،  ملدينة  املتوقع  امل�شتقبلي  التو�شع  املحطة  و�شتواكب 
كبرة من ال�شكان، فيما �شت�شهم يف خدمة مليون و350 األف �شخ�س، من 

عام  حتى  اأخ��رى  تو�شعات  اإج���راء  ت�شتدعي  اإ�شافية  جهود  اأو  �شغوط  دون 
.2025

اأك��رب حمطة ل�شخ  2012 بت�شغيل  ال�شارقة منذ عام  اإم��ارة  ب��داأت  بدورها 
ال�شرف ال�شحي / حمطة ال�شخ " اأيه 3 "/ يف املدينة، وفق اأرقى املعاير 
العاملية بتكلفة 60 مليون درهم، باالإ�شافة اإىل م�شروع البوابة االلكرتونية 

اخلا�شة ب�شهاريج ال�شرف ال�شحي بتكلفة مليون درهم.
اأف�شل التقنيات  3" نقله نوعية يف االأداء بعد تطبيق  "اأيه  و�شكلت حمطة 
احلديثة يف ت�شميمها باالإ�شافة اإىل قدرتها اال�شتيعابية التي تعادل ثالثة 

اأ�شعاف املحطة القدمية التي كانت يف نف�س املوقع.
ال�شارقة  وجامعة  للبحوث  ال�شارقة  اأكادميية  وقعت   2017 نوفمرب  ويف 
م�شروع  تنفيذ  اإىل  تهدف  م�شرتكة  تعاون  اتفاقية  ال�شارقة  مدينة  وبلدية 
اإجراء البحوث والتطوير للمعاجلة االإ�شافية واإعادة ا�شتخدام مياه ال�شرف 

املعاجلة مبحطة ال�شرف ال�شحي مبنطقة ال�شجعة بال�شارقة.
ال�شحي،  لل�شرف  االأوىل  املحطة   2009 ع��ام  يف  عجمان،  اإم���ارة  ود�شنت 
املعاجلة  امل��ي��اه  م��ن   50% ع��ن  يزيد  م��ا  معاجلة  حاليا  املحطة  وت�شتطيع 
املزروعات،  ا�شتخدامها يف ري  اإع��ادة  والتي يتم  ال�شحي،  ال�شرف  من مياه 

وامل�شاحات اخل�شراء.

موؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 
الف�شاد يعتمد 15 قرارا خالل انعقاده يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

ال��ث��ام��ن للدول  امل���وؤمت���ر  اع��ت��م��د 
االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة 
ملكافحة الف�شاد - الذي عقد حتت 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  رع���اي���ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل واختتم اأعماله 
اجلمعة املا�شية يف مركز اأبوظبي 
مرة  والأول   - للمعار�س  الوطني 
يف ت��اري��خ دورات����ه 15 ق����رارا من 
الرامية  التدابر  تدعيم  �شاأنها 
اإىل منع ومكافحة الف�شاد ب�شورة 
املوؤمتر  واعتمد  ون��اج��ع��ة.  فعالة 
م�����ش��روع ق���رار م��ق��دم م��ن اململكة 
ال�شقيقة  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  ودول��ة 
خالل  م��ن  ال��ن��زاه��ة  تعزيز  ب�شاأن 

توعية اجلمهور.

للجمعية  اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ال������دورة 
الف�شاد  مكافحة  اأجل  العامة من 
اجلمعية  اإىل  رفعه  �شيتم  وال��ذي 

العامة لالأمم املتحدة العتماده.
ب�شكل  املوؤمتر  واأكد معاليه جناح 
اأث��م��ر والأول م��رة يف  الف��ت حيث 
ت���اري���خ دورات������ه ع���ن اع��ت��م��اد 15 
اأن  اإىل  م�����ش��را   .. ه���ام���ا  ق������رارا 
م�������ش���روع ال����ق����رار ب�������ش���اأن ال�����دورة 
العامة  للجمعية  اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
ت�����ش��م��ن ال����ق����واع����د االإج����رائ����ي����ة 
والتنظيمية لها وموعد انعقادها 
بنيويورك  املتحدة  االأمم  مقر  يف 
عام  م���ن  االأول  ال��ن�����ش��ف  خ����الل 
2021 حيث �شتتناول التحديات 
منع  اإىل  ال���رام���ي���ة  وال����ت����داب����ر 
ومكافحة الف�شاد وتعزيز التعاون 
الدويل. واأ�شار اإىل اأنه متت دعوة 
رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة لالأمم 

الوعي  ن�شر  اأهمية  ال��ق��رار  واأك���د 
مب����ف����ه����وم ال����ف���������ش����اد واأ�����ش����ب����اب����ه 
ا�شتخدام  على  و�شجع  وخماطره 
االبتكارات والتكنولوجيا وو�شائل 
لتعزيز  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
وبالقوانني  بالف�شاد  العام  الوعي 
مبكافحة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وال����ل����وائ����ح 
ال���ف�������ش���اد. وح�����ث ع���ل���ى اإ�����ش����راك 
اخلا�س  والقطاع  امل��دين  املجتمع 
واالأو�شاط االأكادميية يف مكافحة 
الف�شاد وتوعية ال�شباب من خالل 
على  اأك��د  كما  التعليمية  الربامج 
بناء  برامج  اال�شتفادة من  اأهمية 
تقدمها  التي  والتدريب  القدرات 

املنظمات واملوؤ�ش�شات الدولية.
قرار  م�شروع  املوؤمتر  اعتمد  كما 
حارب  الدكتور  معايل  من  مقدم 
ديوان  رئي�س  العميمي  �شعيد  بن 
ب�شاأن  امل���وؤمت���ر  رئ��ي�����س  امل��ح��ا���ش��ب��ة 

اإىل ع��ق��د ح����دث داع���م  امل���ت���ح���دة 
رفيع امل�شتوى على هام�س الدورة 
العامة  للجمعية  اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
مكتب  ت�����ش��ج��ي��ع  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
باملخدرات  املعني  املتحدة  االأمم 
منتدى  تنظيم  ع��ل��ى  واجل���رمي���ة 
لل�شباب ملناق�شة �شبل م�شاهمتهم 
يف اجلهود املبذولة ملنع ومكافحة 
منتدى  مم��ث��ل  ودع������وة  ال��ف�����ش��اد 
الدورة  يف  امل�شاركة  اإىل  ال�شباب 
العامة  للجمعية  اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
واإلقاء بيان ب�شاأن نتائج مناق�شات 
اأن  اإىل  ي�����ش��ار  ال�����ش��ب��اب.  م��ن��ت��دى 
اأعماله  خ��ت��ام  اأ����ش���در يف  امل���وؤمت���ر 
"اإعالن اأبوظبي" الذي اأكد اأهمية 
تعزيز التعاون بني االأجهزة العليا 
للرقابة املالية واملحا�شبة وهيئات 
ع��ل��ى م�شتوى  ال��ف�����ش��اد  م��ك��اف��ح��ة 

العامل.

البواردي ي�شتقبل ال�شفري ال�شنغافوري
•• اأبوظبي -وام: 

اأحمد  ب��ن  حممد  م��ع��ايل  ا�شتقبل 
البواردي وزير دولة ل�شوؤون الدفاع 
ب��اأب��وظ��ب��ي، �شباح  ال����وزارة  يف مقر 
ت�شي  ت��ان  �شامويل  �شعادة  ام�����س، 
�شنغافورة  جمهورية  �شفر  ت�شي 
معاليه،  على  لل�شالم  ق��دم  ال���ذي 
لدى  عمله  مهام  انتهاء  مبنا�شبة 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  وذل����ك  ال����دول����ة، 
وكيل  ال��ظ��اه��ري  علي  �شامل  مطر 

وزارة الدفاع.
ومتنى معايل وزير الدولة ل�شوؤون 
الدفاع، لل�شفر، التوفيق والنجاح 
على  مثنيا  امل�شتقبلية،  امل��ه��ام  يف 
م��ا ق��دم��ه م��ن ج��ه��ود خ��الل فرتة 
تعزيز  م�����ن  ال������دول������ة،  يف  ع���م���ل���ه 
اأوا�����ش����ر ال���ت���ع���اون امل�������ش���رتك بني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
وجمهورية �شنغافورة على خمتلف 

ال�شعد.

املجال  يف  وخ���ا����ش���ة  ت���ط���وي���ره���ا، 
وناق�س  وال���ع�������ش���ك���ري  ال���دف���اع���ي 
الق�شايا  م����ن  ع������ددا  اجل����ان����ب����ان 
االهتمام  ذات  والدولية  االإقليمية 

ك���م���ا ج�����رى خ�����الل ال���ل���ق���اء بحث 
ع���الق���ات ال���ت���ع���اون امل�����ش��رتك بني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
و�شبل  ����ش���ن���غ���اف���ورة  وج���م���ه���وري���ة 

امل�����ش��رتك، وت��ب��ادال وج��ه��ات النظر 
حولها.

ح�شر اللقاء عدد من كبار ال�شباط 
وامل�شوؤولني يف وزارة الدفاع.

اخلارجية تت�شلم ن�شخة من اأوراق اعتماد �شفري تنزانيا
•• اأبوظبي -وام:

وزارة  وكيل  الفهيم  اأح��م��د  �شهاب  �شعادة  ت�شلم 
اخلارجية  وزارة  يف  امل��را���ش��م  ل�����ش��وؤون  م�����ش��اع��د 
والتعاون الدويل ام�س بديوان عام الوزارة ن�شخة 
من اأوراق اعتماد �شعادة حممد عبداهلل متوجنا 
لدى  املعني  االحت��ادي��ة  تنزانيا  جمهورية  �شفر 
ل�شوؤون  امل�شاعد  ال����وزارة  وكيل  ومتنى  ال��دول��ة. 
اأداء  التوفيق والنجاح يف  املرا�شم ل�شفر تنزانيا 
الوثيقة  التعاون  عالقات  يعزز  مبا  عمله  مهام 
اأعرب  ب��ني دول���ة االإم�����ارات وب����الده. م��ن جانبه 
بتمثيل  �شعادته  ع��ن  اجل��دي��د  التنزاين  ال�شفر 
ب����الده ل���دى دول����ة االإم�������ارات مل���ا حت��ظ��ى ب���ه من 
مكانة اإقليمية ودولية مرموقة بف�شل ال�شيا�شة 
احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".
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اأخبـار الإمـارات
جلنة �شوؤون الأ�شرة با�شت�شاري ال�شارقة توؤكد على جهودها يف خدمة املجتمع

•• ال�شارقة-وام:

عقدت جلنة �شوؤون االأ�شرة باملجل�س اال�شت�شاري 
املجل�س  االأول مبقر  ال�شارقة اجتماعها  الإمارة 
اأدوارها  خمتلف  يف  وبحثت  ال�شارقة  مدينة  يف 

وما �شتتواله من اأعمال خلدمة املجتمع.
اجلهود  بكافة  اعتزازها  على  اللجنة  واأع��رب��ت 
الكرمية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س االأعلى 
جواهر  ال�شيخة  �شمو  وقرينته  ال�شارقة  حاكم 
اأوج��ه الرعاية  بنت حممد القا�شمي يف تقدمي 

املتكاملة لكافة االأ�شر يف اإمارة ال�شارقة.
رئي�شة  امل��ه��ري  علي  فاطمة  اللجنة  ت��راأ���ش��ت 
اللجنة بح�شور االأع�شاء جا�شم جمعه املازمي 
مقرر اللجنة والدكتور اإ�شماعيل كامل الربميي 
و�شيف علي الطليع الظهوري عفراء خادم عيد 
الري�شي  عبدالرحمن  عبداهلل  وحممد  الكتبي 
احلمادي  هدى  للمجل�س  العامة  االأمانة  ومن 

اأمينة ال�شر.
ودعت املهري يف بداية االجتماع اإىل ا�شتكمال 
اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف االم���ارة م��ن قبل اجلهات 
ب��اال���ش��رة وف���ق توجيهات  امل��ع��ن��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة لتعزيز االهتمام 
وتنمية  ل��ه��ا  ال��ك��رمي  العي�س  وت��وف��ر  ب��اال���ش��ر 
ال�شديدة  التوجيهات  ومتابعة  املنفذة  االعمال 
يف ك��ل م��ا يخ�س رخ���اء اال���ش��ر واحل��ف��اظ على 
اخلطط  متابعة  اأهمية  اإىل  ..م�شرة  اأف��راده��ا 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة خلدمة  ال��ف�����ش��ول  ال�����ش��اب��ق��ة يف 

املجتمع.
وتدار�شت اللجنة خمتلف اأدوارها وما �شتتواله 
الت�شريعي  الف�شل  خ��الل  وخطط  اأع��م��ال  م��ن 
العا�شر عالوة على برنامج زياراتها وتوا�شلها 

مع املوؤ�ش�شات واال�شر.

بهدف تهيئة املواهب الوطنية لتطوير م�ساريع ومبادرات م�ستقبلية تنطلق من دبي اإىل العامل

حمدان بن حممد يطلق برنامج دبي خلرباء امل�شتقبل
ويل عهد دبي: هدفنا اإعداد نخبة من املتخ�ش�شني يف قطاعات ا�شرتاتيجية وحيوية لدعم توجهات دولة الإمارات

•• دبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
دبي  اأن  للم�شتقبل،  دب��ي  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  التنفيذي  املجل�س 
وت�شميم  ا�شت�شراف  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  العاملية  جتربتها  تطوير  توا�شل 
امل�شتقبل واال�شتعداد له حتقيقاً لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اهلل، ب�شرورة ت�شجيع وتهيئة املواهب الوطنية للخروج مب�شاريع ومبادرات 
مبنا�شبة  ذل���ك  ج���اء  ال��ع��امل.  اإىل  دب���ي  م��ن  تنطلق  م�شتقبلية  وم��ن��ت��ج��ات 
اأكادميية  ت�شرف عليه  ال��ذي  امل�شتقبل  دبي خل��رباء  برنامج  �شموه  اإط��الق 
االإماراتية وتزويدهم  الكوادر  اإىل تطوير قدرات  دبي للم�شتقبل، ويهدف 
ا�شت�شراف  ثقافة  تعزيز  يف  دوره��م  لتفعيل  واخل���ربات  وامل��ه��ارات  باملعارف 

وت�شميم امل�شتقبل يف اجلهات احلكومية يف اإمارة دبي.
قطاعات  يف  املتخ�ش�شني  م��ن  نخبة  بناء  هدفه  الربنامج   : �شموه  وق��ال 
ا�شرتاتيجية وحيوية .. ون�شعى اإىل متكني جيل الغد مبهارات ا�شت�شراف 
جديدة  وم��ب��ادرات  م�شاريع  تطوير  يف  دوره��م  لتعزيز  امل�شتقبل  وت�شميم 

ت�شكل م�شتقبل مدينة دبي.
كوادرها  لرت�شيح  دب��ي  يف  احلكومية  اجلهات  كافة  اأدع��و  �شموه:  واأ���ش��اف 
جديدة  ومهارات  خ��ربات  الكت�شاب  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  قطاع  يف  املوهوبة 
وتطوير  احلكومية  القطاعات  ب����اأداء  االرت��ق��اء  يف  ال��ري��ادي  دوره���م  ت��ع��زز 

م�شاريع م�شتقبلية ترفد جهود دبي ودولة االإمارات ال�شتباق امل�شتقبل.
اإطالق  اأن  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  واأو���ش��ح 
امل�شتقبل  القادم من خرباء  الربنامج ي�شكل خطوة جديدة لتهيئة اجليل 
الفكر  منهجية  تطوير  ع��رب  خمتلفة  وحيوية  ا�شرتاتيجية  قطاعات  يف 

بنهاية   90% اإىل  م�شاهمتهم  ن�شبة  لت�شل  الثالث،  اإىل  االأول  امل�شتوى 
خمتلف  مع  التعاون  اإمكانية  للمنت�شبني  االأكادميية  توفر  كما  الربنامج. 
منطقة  يف  االأعمال  وحا�شنات  امل�شرعات  وبرامج  االأعمال  ورواد  املبادرات 
2071، اإ�شافة اإىل �شبكة وا�شعة من �شناع القرار ومركز البحوث واملعرفة 

توفرها موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل.
ورواد  والعلماء  اخل��رباء  من  نخبة  الربنامج  وتقدمي  اإع���داد  يف  وي�شارك 
االأعمال والروؤ�شاء التنفيذيني من كافة اأنحاء العامل يف قطاعات تخطيط 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف  ومنهجية  امل�شتقبلّية،  وال��ت��وق��ع��ات  ال�شيناريوهات 

وتطبيق امل�شتقبل على اأر�س الواقع و�شرد ق�ش�س امل�شتقبل.
م�شتوى  على  دب��ي  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  موظفي  ال��ربن��ام��ج  وي�شتهدف 
جمال  يف  �شابقة  جتربة  اأو  خ��ربة  لديهم  ممن  والعليا  الو�شطى  االإدارات 
يف  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  على  ال��ق��درة  اأو  اال�شرتاتيجيات  وتنفيذ  ت�شميم 
والطاقة  واالأم����ن  وامل��واه��ب  والتعليم  والتنقل  وامل���دن  ال�شحة  ق��ط��اع��ات 
من  وغ��ره��ا  واالت�����ش��االت  واالإع����الم  والتكنولوجيا  واملجتمع  وال��ث��ق��اف��ة 

القطاعات اال�شرتاتيجية.
لتقييم  امل�شتقبل  خ��رباء  دبي  لربنامج  االنت�شاب  يف  الراغبون  و�شيخ�شع 
�شامل عرب االإنرتنت يت�شمن ا�شتبياناً لتحديد الكفاءة ومن�شة لال�شت�شراف 
املبا�شر لتقييم تطلعات امل�شاركني يف امل�شتقبل، اإ�شافة اإىل اإجراء مقابالت 

�شخ�شية معهم لتقييم اإمكانات امل�شاركني يف جمال ا�شت�شراف امل�شتقبل.
�شمن  م�شتقبلية  م�شاريع  اإع���داد  على  ال��ربن��ام��ج  يف  املنت�شبون  و�شيعمل 
برنامج مكثف يت�شمن حما�شرات وور�س عمل وتدريب عملي على اآليات 
تطبيقها،  واآل��ي��ات  وا�شرتاتيجياته  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  ثقافة  ت�شخي�س 
ف�شاًل عن تطوير مهاراتهم يف اإدارة امل�شاريع امل�شتقبلية وتطوير املبادرات 

ومفاهيم القيادة امل�شتقبلية.

يف  املنطقي  التفكر  ب��اأدوات  وتزويدهم  احلكومي،  القطاع  يف  اال�شت�شرايف 
امل�شتوى  على  التغرات  اأبرز  ومهارات حتديد وحتليل  امل�شتقبل،  قطاعات 
املحلي واالإقليمي والعاملي. و�شيتم اختيار املنت�شبني لربنامج دبي خلرباء 
امل�شتقبل من خالل تر�شيحات اجلهات احلكومية ملوظفيها الذين يتمتعون 
مبهارات التفكر الت�شميمي، فيما ميكن ملوظفي اجلهات احلكومية ممن 
خالل  من  ف��ردي  ب�شكل  اأنف�شهم  تر�شيح  اال�شت�شرافية  امل��ه��ارات  ميتلكون 

موقع اأكادميية دبي للم�شتقبل.
يف  املنت�شبني  م��ه��ارات  تطوير  يف  امل�شتقبل  خل���رباء  دب��ي  ب��رن��ام��ج  وي�شهم 
جماالت الفكر اال�شرتاتيجي والذكاء االجتماعي واإدارة امل�شاريع وا�شت�شراف 
واتخاذ  والتكنولوجية  والثقافية  العلمية  والقطاعات  امل�شتقبل  وت�شميم 
خمتلف  وتوظيف  والت�شريعات،  وال��ق��وان��ني  ال�شيا�شات  وتطوير  ال��ق��رار 
االأدوات لتحديد الفر�س املتاحة خللق مناطق اقت�شادية جديدة يف دولة 

االإمارات يف خمتلف القطاعات.
ويتيح الربنامج الذي مت تطويره بال�شراكة بني املجل�س التنفيذي الإمارة 
يف  قدراتهم  لتطوير  للم�شاركني  فر�شة  للم�شتقبل،  دب��ي  وموؤ�ش�شة  دب��ي 
االإم����ارات،  دول���ة  ت��وج��ه��ات  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  امل�شتقبل  وت�����ش��ور  ا�شت�شراف 
متغرات  مل��واك��ب��ة  وال�شيا�شات  الت�شريعات  تطوير  على  ال��ق��درة  وت��ع��زي��ز 
ومتطلبات امل�شتقبل، ودعم ثقافة الريادة يف ا�شت�شراف م�شتقبل القطاعات 

اال�شرتاتيجية يف الدولة.
لعام  الذي ميتد  الربنامج  للم�شتقبل على تطبيق  دبي  اأكادميية  وت�شرف 
وتتيح  اأ�شهر  �شتة  منها  كل  مدة  م�شتويات  ثالثة  ويت�شمن  العام،  ون�شف 
"تنفيذي  اإىل  م�شتقبلي"  "حملل  درج��ة  م��ن  ال��ت��دّرج  فر�شة  للمنت�شبني 
م�شتقبلي" وبعدها اإىل "ا�شرتاتيجي م�شتقبلي". و�شيتم ا�شتخدام منهجية 
فريدة تت�شمن اإ�شراك املنت�شبني يف تطوير وتنفيذ الربنامج تدريجياً من 

وتركز هذه امل�شاريع على م�شتقبل القطاعات اال�شرتاتيجية يف دبي ودولة 
بحثية حول  درا���ش��ة  منت�شب  ك��ل  �شيقدم  2021، حيث  ع��ام  االإم����ارات يف 
م�شتقبل القطاع الذي يعمل به، وعند االنتهاء من جميع املراحل املطلوبة، 
مراحل  خالل  اإليها  تو�شلوا  التي  النتائج  توحيد  على  املنت�شبون  �شيعمل 
الرحلة التعليمية على �شكل حلقة بحث اأو منوذج مبدئي. و�شيتم تر�شيح 

اأف�شل امل�شاريع يف الربنامج ليتم عر�شها يف منطقة 2071.
االط��الع على  للمنت�شبني فر�شة  امل�شتقبل  دبي خل��رباء  برنامج  يتيح  كما 
اأف�شل التجارب واملمار�شات العاملية يف جمال ا�شت�شراف امل�شتقبل من خالل 

زيارات وجوالت عمل ميدانية يف دولة االإمارات وخارجها.

مراعاة للطلبة امل�ساركني يف �سوت الت�سامح

امتحانات تعوي�شية لهم وللمتغيبني بعذر من الأول للثاين ع�شر 13 يناير املقبل
•• دبي – حم�شن را�شد 

، والذي تزامنت  الت�شامح  ال�شنوي  �شوت  العر�س  امل�شاركني يف  مراعاة للطلبة 
الرتبية  وزارة  ق��ررت   ، االول  ال��درا���ش��ي  الف�شل  نهاية  امتحانات  م��ع  فعالياته 
والتعليم موؤخراً ، اجراء امتحانات تعوي�شية لطلبة املدار�س احلكومية واخلا�شة 
االأول  لل�شفوف من  املتغيبني بعذر عن االمتحانات   ، ال��وزاري  للمنهاج  املطبقة 
امل�شاركني يف هذا  الطالب  ه��وؤالء  ، ومنهم  امل�شارات(   ) جميع  الثاين ع�شر  اإىل 
واالإمتحانات  التقومي  اإدارة  يف  ممثلة  الرتبية  وزارة  اأعتمدت  وعليه   ، العر�س 

اآليات ومواعيد االإمتحان التعوي�شي .
الربيد  ع��رب  بكتاب  والنطاق  واالوائ���ل  امل��دار���س  م���دراء  الرتبية  وزارة  ووج��ه��ت 
الدولة لل�شفوف من  ام��ارات  ، بجداول موحدة على م�شتوى كافة  االلكرتوين 
الطلبة  خماطبة  ب�شرعة  ودعتهم   ، امل�����ش��ارات(   جميع   ( ع�شر  الثاين  اإىل  االأول 
�شتكون  االم��ت��ح��ان��ات  ان  اىل  الف��ت��ة   ، ك��اف  ب��وق��ت  امل�شتهدفني  الطلبة  واإخ��ط��ار 
اإلكرتونياً يف نظام املنهل ح�شب توزيع املواد الدرا�شية ، يف كل �شباح يوم تطبيق 
 ، والعربية  االإجنليزية  باللغتني  متوفرة  االمتحانات  ان  م�شيفة   ، االمتحان 
ويطبق ح�شب منهجية تدري�س  املادة، ف�شال عن توفر اأدلة تقدير املادة يف نهاية 

يوم تطبيق االمتحان يف نظام املنهل. 
ع�شر   الثاين  طلبة  ي�شتهل   ، التعوي�شي  لالإمتحان  املعتمدة  اجل��داول  وبح�شب 
امل�شارين "العام واملتقدم"، االمتحانات مبادتي العلوم ال�شحية واللغة العربية يوم 
يليها مادتي الكيمياء، والكيمياء اأو االحياء "للعام" باال�شافة  املقبل،  يناير   13
االجتماعية  وال��درا���ش��ات  الفيزياء   ثم  منه،   14 ي��وم  اال�شالمية،   الرتبية  اإىل 
واللغة  الريا�شيات  مبادتي  االمتحانات  ويختتمون  ذاته،  ال�شهر  من   15 يوم 

االجنليزية يوم 16 منه.
وحددت الوزارة مدة االمتحان على فرتتني، االوىل تبداأ يف ال�شاعة 8:30 اإىل 

10:30 �شباحاً، والثانية تبداأ يف ال�شاعة 11 وت�شتمر حتى ال�شاعة 1:00 ظهراً، 
مع العلم اأن الفرتة الكلية لالمتحان "�شاعتني"، ومنعت الوزارة  على املعلمني 

قراءة االأ�شئلة للطلبة اأو توجيههم نحو االجابة يف جميع املواد الدرا�شية.
يكون  اأن  االمتحانات  اأث��ن��اء  الغائبني  الطلبة  على  ا�شرتطت  ال���وزارة  اأن  يذكر 
املر�شية، �شريطة تقدمي تقرير طبي معتمد  باأعذار مقبولة كاحلاالت  غيابهم 
يثبت ذلك، اأو يف حاالت الوفاة الأقارب من الدرجة االأوىل اأو الثانية ، كما ت�شمنت 
ر�شمية مبوجب  اال�شتدعاء من جهة  اأو  اال�شطراري،  ال�شفر  املعتمدة  ال�شروط 

كتاب ر�شمي من تلك اجلهة، اإ�شافة اإىل الطلبة امللتحقني مبهمات اأو دورات .

جدول الإمتحانات التعوي�سية للف�سل الأول للعام 2020-2019 

تعاون مثمر بني موا�شالت عجمان وجامعة عجمان كهرباء ال�شارقة تنظم حملة للم�شاركة يف اختيار الهوية الإعالمية املرئية للدولة
•• ال�شارقة-وام: 

ال�شارقة  نظمت هيئة كهرباء ومياه 
واملتعاملني  موظفيها  لدعوة  حملة 
اإىل امل�شاركة يف يف الت�شويت الختيار 
ال��ه��وي��ة االإع��الم��ي��ة امل��رئ��ي��ة للدولة 
وروؤيتها  االإم���ارات  قيم  متثل  والتي 
اإعالمية  هوية  يف  للعامل  وحتملها 

مرئية جامعة مميزة .
الهيئة  نظمتها  التي  احلملة  تهدف 
على  واملتعاملني  املوظفني  لت�شجيع 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��رب  الت�شويت 
www .nationbrand .
االإعالمية  الهوية  اختيار  على   ae
امل��رئ��ي��ة ل����الإم����ارات م���ن ب���ني ثالثة 
 49 ت�شميمها  يف  ���ش��ارك  ���ش��ع��ارات 
م��ب��دع��اً وم��ب��دع��ة م��ن اأب��ن��اء الدولة 
م����ن خمتلف  ال�������ش���ب���ع  واإم�����ارات�����ه�����ا 
رمزاً  لتكون  االإبداعية  التخ�ش�شات 
لدولة االإم��ارات ومتثلها يف خمتلف 
اأن���ح���اء ال���ع���امل وت��ر���ش��خ م��وق��ع��ه��ا يف 
�شتى امليادين على ال�شاحة الدولية.

وثمن �شعادة الدكتور املهند�س را�شد 

•• عجمان-الفجر:

على  املوؤ�ش�شة  حر�س  منطلق  من 
�شركاءها  م���ع  ع��الق��ات��ه��ا  ت��وث��ي��ق 
امل�شتمر  ودعمها  اال�شرتاتيجيني 
لهم، وتطبيقا لروؤية عجمان ٢٠٢١ 
املوا�شالت  م��وؤ���ش�����ش��ة  ا���ش��ت�����ش��اف��ت 
املتنقلة  ال��ع��ي��ادة  -عجمان  العامة 
ال����ت����اب����ع����ة جل����ام����ع����ه ع����ج����م����ان يف 
خالل  ب��اجل��رف  الرئي�شي  مقرها 
العيادة  وا����ش���ت���م���رت   .٢٠١٩ ع����ام 
بتقدمي خدماتها جمانا باالإ�شافة 
والفح�س  الطبية  ل��ال���ش��ت�����ش��ارات 
الب�شيطة  ال���ع���الج���ات  وت����ق����دمي 
العام  خ����الل  امل��وؤ���ش�����ش��ة  مل��ن��ت�����ش��ب��ي 
ال���ع���ي���ادة طاقم  احل�����ايل و���ش��م��ت 
اال�شنان  اأط��ب��اء  م��ن  متميز  طبي 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ون. وت��ن��اوب��ت زي����ارات 
املوؤ�ش�شة  ب���ني  امل��ت��ن��ق��ل��ة  ال���ع���ي���ادة 
وت�شجيل  لفح�س  �شبيد  وم��رك��ز 
امل���رك���ب���ات وذل�����ك ���ش��م��ن اجل����دول 
املعد لزيارة العيادة، وقد مت عالج 
واملوظفني  ال��ع��م��ال  م��ن  ح��ال��ة   ٥٣

التزامها مب�شئوليتها املجتمعية ويف 
اإطار جهودها لرت�شيخ قيم االنتماء 
والوالء والفخر بالدولة واجنازاتها 
يف كافة امليادين والتعريف بالنموذج 
احل�����ش��اري واالإن�������ش���اين ل��ل��دول��ة يف 
وحتقيق  وال���ري���ادة  وال��ع��م��ل  االإرادة 

املكت�شبات الوطنية والعاملية.
القيادة  م����ب����ادرة  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 

ال��ل��ي��م رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء ومياه 
الر�شيدة  القيادة  اإط���الق  ال�شارقة، 
نقل  اإىل  الهادف  الوطني  للم�شروع 
وم�شاركة  ل��ل��ع��امل،  االإم�����ارات  ق�شة 
ت�شميم  اأف�����ش��ل  اخ��ت��ي��ار  ال���ع���امل يف 
امللهمة  ب��ال��ق�����ش��ة  ال����ع����امل  ي����ع����ّرف 
تنظيم  اأن  واأك����د  االإم������ارات.  ل��دول��ة 
اإطار  يف  ي��اأت��ي  احلملة  لهذه  الهيئة 

ال��ر���ش��ي��دة ب��غ��ر���س ���ش��ت��ل��ة ���ش��ج��رة يف 
مقابل  ال��ع��امل،  مناطق  من  منطقة 
ك���ل م�����ش��ارك��ة دول���ي���ة اأو حم��ل��ي��ة يف 
الت�شويت للت�شميم اخلا�س بالهوية 
توؤكد  ل��الإم��ارات  املرئية  االإع��الم��ي��ة 
باالهتمام  ال��را���ش��خ  االإم������ارات  ن��ه��ج 
والقيم  امل�شتدامة  والتنمية  بالبيئة 

االن�شانية النبيلة.

العيادة  داخل  اإىل  للو�شول  الهمم 
م���ا توفره  ك���ل  م���ن  واال����ش���ت���ف���ادة 
الت�شخي�س  اأن�������واع  م���ن  ال���ع���ي���ادة 
وال������ع������الج. ك���م���ا و ����ش���ك���ر امل���دي���ر 
عمر  العمليات  لقطاع  التنفيذي 
لوتاه جامعة عجمان على تقدميها 
مثل هذه املبادرات املجتمعية التي 
تهدف خلدمة املجتمع و احلفاظ 

ال��ت��اب��ع��ني ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة خ���الل هذا 
العام.

وحت���ت���وي ال���ع���ي���ادة امل��ت��ن��ق��ل��ة على 
باأحدث  جمهزتني  اأ�شنان  عيادتي 
�شينية  اأ����ش���ع���ة  وج���ه���از  االأج����ه����زة 
مطابقة  وك���ل���ه���ا  ت��ع��ق��ي��م  وج����ه����از 
وم�شعد  ال����ع����امل����ي����ة،  ل���ل���م���ع���اي���ر 
م���ت���ح���رك خم�������ش�������س الأ����ش���ح���اب 

على �شحته املجتمع و �شالمته.
التابع  الطبي  الطاقم  تكرمي  ومت 
الرئي�شي  املقر  يف  املتنقلة  للعيادة 
احمد  من  كل  بح�شور  للموؤ�ش�شة 
املطرو�شي مدير اإدارة النقل العام 
املوظفني  م���ن  ع���دد  و  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة 
املبذولة  جهودهم  على  و�شكرهم 

خالل زيارتهم للموؤ�ش�شة .
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اأخبـار الإمـارات

برئا�سة اللواء علي بن علوان 

اجتماع القيادة العليا »12« ل�شرطة راأ�س اخليمة يكرم الفرق املتميزة 
•• راأ�س اخليمة- الفجر  

ت�����راأ������س ال�����ل�����واء ع���ل���ي ع���ب���د اهلل 
رئي�س  ال���ن���ع���ي���م���ي  ع�����ل�����وان  ب�����ن 
جل���ن���ة ال����ق����ي����ادة ال���ُع���ل���ي���ا ب����راأ�����س 
راأ�س  �شرطة  ع��ام  قائد   - اخليمة 
القيادة  جل��ن��ة  اج��ت��م��اع  اخل��ي��م��ة، 
لعام   )12( ع�شر  ال��ث��اين  العليا 
جلنة  اأع�شاء  بح�شور  2019م، 
ب���راأ����س اخليمة،  ال��ُع��ل��ي��ا  ال��ق��ي��ادة 

وذلك مببنى القيادة العامة.
اللواء  رّح����ب  االج��ت��م��اع،  ب���دء  يف 
علي عبد اهلل بن علوان النعيمي، 
الُعليا،  ال��ق��ي��ادة  جل��ن��ة  ب��اأع�����ش��اء 
م��ث��م��ن��اً م��ن��ه��ج��ي��ة ال��ت��ك��رمي التي 
اخليمة،  راأ�����س  ���ش��رط��ة  تعتمدها 

مل����ا ي���ب���ذل���ون���ه م����ن ج���ه���ٍد وت���ف���اٍن 
كرم  ث����م  ال���ع���م���ل  واإخ������ال�������سٍ يف 
التحريات  اإدارة  ف��ري��ق  ���ش��ع��ادت��ه 
واملباحث اجلنائية، وفريق مركز 
�شرطة اجلزيرة احلمراء ال�شامل، 
تقديراً وعرفاناً الأدوارهم املثمرة 
والبناءة املبذولة يف تطوير العمل 

ال�شرطي.
 م�����ش��ي��داً ب��ج��ه��وده��م امل��ت��م��ي��زة يف 
العمل  اإج�����راءات  ب�شر  االرت��ق��اء 
لهم  متمنياً  واالأم��ن��ي،  ال�شرطي 
وال�����ش��داد يف  التوفيق  امل��زي��د م��ن 
ا�شتعرا�س  و  ال����وط����ن.  خ���دم���ة 
التميز،  ج��وائ��ز  نتائج  االج��ت��م��اع 
ون���ت���ائ���ج امل�����ب�����ادرات وامل����وؤ�����ش����رات 

املتميزين  امل��ن��ت�����ش��ب��ني  ل��ت��ح��ف��ي��ز 
ال�شرطية،  امل��ج��االت  خمتلف  يف 

ال��وط��ن��ي��ة، واالإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة يف 
للموارد  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��ن  ك��ٌل 
واخلدمات امل�شاندة ب�شرطة راأ�س 
املدين  ال���دف���اع  واإدارة  اخل��ي��م��ة، 
براأ�س اخليمة، وا�شتعرا�س نتائج 
العمليات  ونتائج  الذكي،  التحّول 
االإداري�����ة. يف خ��ت��ام االج��ت��م��اع، مت 
يف  التميز  ���ش��رورة  على  ال��ت��اأك��ي��د 
املهام  اأداء  واالإخ��ال���س يف  العمل، 
الوظيفية، وطرح املبادرات البناءة 
االإيجابية،  امل��واط��ن��ة  ي��ع��زز  مب���ا 
م��وج��ه��اً ب�����ش��رورة ال��ت��ح��ّل��ي بقيم 
على  حتث  التي  الداخلية،  وزارة 
على  وت�شجع  وال�شدق  ال�شفافية 

االإبداع والعمل بروح الفريق.

حاكم الفجرية ي�شتقبل خ�شيبة را�شد اليماحي 
احلا�شلة على الدكتوراه يف العلوم ال�شيا�شية 

•• الفجرية-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س 
خ�شيبة  الدكتورة  الرميلة،  ق�شر  يف  ام�س  الفجرة،  حاكم  االأعلى 
العلوم  يف  الدكتوراه  درجة  على  ح�شولها  مبنا�شبة  اليماحي،  را�شد 
ال�شيا�شية من اجلامعة االإ�شالمية العاملية يف ماليزيا . وهناأ �شموه 
ا�شتمع  كما   .. ال��دك��ت��وراه  درج��ة  على  حل�شولها  خ�شيبة  ال��دك��ت��ورة 

متمنياً  ال��دك��ت��وراه،  ر�شالة  حمتوى  ح��ول  مف�شل  �شرح  اإىل  �شموه 
ال�شكر  الدكتورة خ�شيبة  التوفيق يف عملها. من جهتها وجهت  لها 
اإىل �شاحب ال�شمو حاكم الفجرة على هذا اال�شتقبال ودعم �شموه 
الالفت وامل�شتمر لطلبة االإمارة، موؤكدة اأن توجيهات �شموه ودعمه 

الكبر هما املحفز االأهم لها للعمل يف خدمة دولة االإمارات.
ح�شر اللقاء �شعادة حممد �شعيد ال�شنحاين مدير الديوان االأمري 

بالفجرة.

�شرطة دبي ت�شتقبل وفدًا يابانيًا من وزارة القت�شاد
•• دبي-الفجر: 

خليل  خ���ب���ر  ال�����ل�����واء  ا����ش���ت���ق���ب���ل 
م�شاعد  امل���ن�������ش���وري،  اإب����راه����ي����م 
البحث  ل�������ش���وؤون  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د 
يرافقه  دب��ي،  �شرطة  يف  اجلنائي 
اأح�����م�����د عيد  ال����دك����ت����ور  ال�����ل�����واء 
العامة  االإدارة  مدير  املن�شوري، 
لالأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية، 
االق���ت�������ش���اد  وزارة  م�����ن  وف����������داً 
اليابان  يف  ال�شناعية  وال��ت��ج��ارة 
نائب  اأوت�����ش��ي  �شاتو�شي  ب��رئ��ا���ش��ة 
بح�شور  ل����ل����وزارة،  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
عدد من مديري االإدارات العامة 
والفرعية، وذلك بهدف االطالع 
والتجارب  املمار�شات  اأف�شل  على 
يف �شرطة دبي، وبحث �شبل تعزيز 
التعاون والتن�شيق بني اجلانبني.

خليل  ال�����ل�����واء  �����ش����ع����ادة  ورح�������ب 
بالوفد  امل���ن�������ش���وري  اإب����راه����ي����م 
العالقات  عمق  م��وؤك��داً  ال�شيف، 
البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي  االأخ����وي����ة 
ومتيزها  ال�شقيقني  وال�����ش��ع��ب��ني 
اأن  اإىل  م�شراً  كافة،  املجاالت  يف 
زيارة الوفد ياباين تعترب انعكا�شا 

لتلك العالقة بني اجلانبني.

الوقائية للحد من وقوع اجلرائم، 
واخلطط التطويرية التي تعدها 
يف  امل��ن�����ش��ودة  االأه������داف  لتحقيق 
املقلقة  اجلرمية  معدالت  خف�س 
دقيقة  علمية  اأ�شاليب  با�شتخدام 
م�����ن حيث  وحت���ل���ي���ل اجل������رائ������م 
ن���وع اجل��رمي��ة واالأ����ش���ل���وب املتبع 

خمتلف  يف  ال�شرطية  التطبيقات 
املجاالت.

وا���ش��ت��م��ع ال���وف���د ال�����ش��ي��ف خالل 
���ش��رح واف ع��ن �شر  ال��زي��ارة اإىل 
االإدارات  خم���ت���ل���ف  يف  ال���ع���م���ل 
للهيكل  ب����االإ�����ش����اف����ة  ال����ع����ام����ة، 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي وامل����ه����ام واالأه�������داف 

العمالت  وتزوير  ال�شركات،  على 
الورقية والوثائق الر�شمية. 

ومن جانبه، اأعرب الوفد الياباين 
اإع���ج���اب���ه مب�����ش��ت��وى تطور  ع����ن 
وما  دبي،  ل�شرطة  العامة  القيادة 
مل�شه من متيز يف العمل ال�شرطي 
واالأمني، وت�شخر كافة التقنيات 

خليل  ال������ل������واء  �����ش����ع����ادة  واأك����������د 
امل��ن�����ش��وري خ���الل ال��ل��ق��اء حر�س 
ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي، 
وبتوجيهات �شعادة اللواء عبد اهلل 
ال��ع��ام، على  القائد  امل��ري،  خليفة 
مد كافة ج�شور التوا�شل وتبادل 
اأف�شل  امل��ع��ارف واخل����ربات ح���ول 

والتوقيت،  اجل����رمي����ة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
ع���ل���ى تطوير  ي�����ش��اع��د  م����ا  وك�����ل 
التخ�ش�شي  امل�����ي�����داين  ال���ع���م���ل 
ل���رج���ل امل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة، كما 
مكافحة  ����ش���ب���ل  ع���ل���ى  اط����ل����ع����وا 
للب�شائع  وال���ت���زي���ي���ف  ال���ت���زوي���ر 
ال��ت��ج��اري��ة، وال�����ش��رر ال���ذي يعود 

تنفيذ  واآل����ي����ات  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ملكافحة  ال��ع��م��ل  وف����رق  ال���ربام���ج 
التطويرية  واخلطط  اجل��رمي��ة، 
لتحقيق االأهداف املن�شودة �شمن 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
مكافحة  جم��ال  يف  دب��ي  ل�شرطة 
االإجراءات  اإىل  اإ�شافة  اجلرمية، 

احل���دي���ث���ة ل��ت��ح�����ش��ني اخل���دم���ات 
املقدمة للجمهور.

اللواء  ���ش��ع��ادة  اأه���دى  ويف اخل��ت��ام 
املن�شوري،  اإبراهيم  خليل  خبر 
تذكارية  درع�����اً  ال�����ش��ي��ف  ال���وف���د 
متمنياً  ال���زي���ارة،  ه���ذه  مبنا�شبة 
املزيد من التعاون بني اجلانبني.

ويل عهد الفجرية ي�شهد ثاين جل�شات جمل�س حممد بن حمد ال�شرقي لل�شباب
•• الفجرية -وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي ويل عهد الفجرة على دور ال�شباب 
يف حتقيق روؤية دولة االإمارات يف العديد من املجاالت احليوية عامة وجمال 
وتنميته  الوطني  االقت�شاد  ركائز  من  ركيزة  كونه  خا�شة،  االأع��م��ال  ري��ادة 
حممد  ملجل�س  الثانية  اجلل�شة  �شموه  ح�شور  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  ال�شاملة. 
التابع  لل�شباب  الفجرة  جمل�س  ينظمه  ال��ذي  لل�شباب  ال�شرقي  حمد  بن 
للموؤ�ش�شة االحتادية لل�شباب حتت عنوان ال�شباب وريادة االأعمال، وذلك يف 

ق�شر الرميلة بالفجرة، بح�شور ال�شيخ عبداهلل بن حمد بن �شيف ال�شرقي 
بن  اأحمد  وال�شيخ  البدنية  والقوة  االأج�شام  لبناء  االإماراتي  االحت��اد  رئي�س 
حمد بن �شيف ال�شرقي ومعايل �شما بنت �شهيل بن فار�س املزروعي وزيرة 
دولة ل�شوؤون ال�شباب. و�شدد �شمو ويل عهد الفجرة يف حديثه اإىل ال�شباب 
من  متّكنهم  التي  املجاالت  خمتلف  يف  املعارف  طلب  اأهمية  على  امل�شاركني 
ل�شد  امل��ادي  اال�شتقالل  وحتقيق  وامل�شتقبلية  اليومية  التحديات  مواجهة 
بامل�شاريع  الوطني  االقت�شاد  تطوير  يف  وامل�شاهمة  اخلا�شة  احتياجاتهم 

واالأفكاراملتجددة واملبتكرة التي تتالءم واحتياجات ال�شوق املحلي والعاملي.

وحتدث يف اجلل�شة احلوارية �شعادة حميد ال�شمري نائب الرئي�س التنفيذي 
املوؤ�ش�شية واملوارد  ملجموعة مبادلة لال�شتثمار والرئي�س التنفيذي لل�شوؤون 
الب�شرية للمجموعة، و�شعادة حميد بن �شامل اأمني عام احتاد غرف التجارة 
اأديب  الدولية، والدكتور  التجارة  االإم��ارات ورئي�س غرف  وال�شناعة بدولة 
العفيفي مدير الربنامج الوطني للم�شاريع واملنتجات ال�شغرة واملتو�شطة 

الذراع التنفيذي ملجل�س امل�شاريع ال�شغرة واملتو�شطة.
يف  االن��خ��راط  على  ال�شباب  ت�شجيع  اأهمية  على  الثالثة  املتحدثون  واأك���د 
جمال ريادة االأعمال لتاأثره املبا�شر يف دعم وتطوير اال�شتثمارات الوطنية 

ال�شباب االإماراتي الطموح ذو االأفكار املتجددة  التي يقودها  تلك  خ�شو�شاً 
واحليوية وامللم مبعارف �شوق العمل وتوجهاته، منوهني ب�شرورة احلر�س 
على تطوير امل�شاريع واالأعمال مبا يخدم توجهات الدولة ويواكب املتغرات 

االقت�شادية امل�شتمرة على م�شتوى العامل.
الفجرة  �شمو ويل عهد  الزحمي مدير مكتب  �شامل  �شعادة  ح�شر اجلل�شة 
من  وع��دد  لل�شباب  االحت��ادي��ة  املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  النظري  �شعيد  و�شعادة 
�شباب  الفجرة وع��دد كبر من  مديري اجلهات احلكومية واالحت��ادي��ة يف 

الفجرة.

حملة »نظفوا المارات« جتمع 1.5 طنا من النفايات من مزرع 
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

اأقامت جمموعة عمل االم��ارات للبيئة ال��دورة ال� 18 من حلملة  "نظفوا 
بالتعاون  االإقت�شاد  وزارة  رع��اي��ة  حت��ت  اخليمة   راأ����س  اإم���ارة  االإمارات" يف 
مع دائ��رة راأ���س اخليمة للخدمات العامة و بنك راأ���س اخليمة ك��راٍع داعم. 
وم�شاركة اأكرث من 450 م�شاركا  ميثلون القطاعات احلكومية واخلا�شة 

وال�شركات واملدار�س واالأ�شر .
 وعلى م�شاحة 3 كم مربع يف منطقة مزرع. متكنت احلملة من جمع 1.5 
طن من النفايات . ال�شبب اال�شا�شي الإختيار هذه املنطقة هي اإنها منطقة 

طبيعية جميلة متثل منزال للعديدمن اأ�شجار الغاف واجلمال. 
للبيئة:  االإم����ارات  عمل  جمموعة  رئي�شة  املرع�شي  حبيبة  ال�شيدة  ق��ال��ت 
اأكرث  خمتلف االإم��ارات مع  يف  اجتمعنا  املا�شيني  االأ�شبوعني  مدى  "على 
نفايات من  م��ن  ط��ن   38 معا جم��م��وع  م�����ش��ارك، مزيلني  من27،415   

ا�شتطعنا  و  م��رب��ع،  ك��م   52 م�شاحة  مغطني  و  لدولتنا،  الطبيعية  البيئة 
املخلفات  م��ن  كيلو   1380 ت��دوي��ر  اإع���ادة  امل�شرتكة  جهودنا  و  اهلل  بف�شل 
املجموعة. اليوم هو اليوم االأخر للدورة ال 18 حلملة " نظفوا االإمارات" 
الر�شائل  خ��الل  من  احلملة  ه��ذه  جن��اح  �شدى  ت��ردد  وق��د   ،2019 لعام 
اإحداث  يف  الن�شطة  م�شاركتهم  خالل  من  متطوعونا  غر�شها  التي  القيمة 
م��واق��ع يف   10 اأي���ام يف   10 م��دار  االإي��ج��اب��ي. نظمت احلملة على  التغير 
االإمارات ال�شبعة: اأبوظبي، دبي، ال�شارقة، عجمان، اأم القوين، راأ�س اخليمة 

و الفجرة".
"نظفوا االإمارات" يف تعزيز مكانتها  “ا�شتمرت حملة  و ا�شافت �شيادتها:  
باإعتبارها املن�شة االكرث �شعبية نحو  العمل اجلماعي من اأجل حماية بيئتنا 
كنتيجة اللتزام متطوعينا وم�شاركتهم امل�شوؤولة. و تتطابق حملتنا مع روؤية 
وم�شتدامة  بيئة �شحية  ل�شمان  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  قادتنا يف 

لالأجيال القادمة".
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اأخبـار الإمـارات

�سرطة راأ�ص اخليمة تطلق حملة حماية البطاقات الئتمانية

را�شد حممد ال�شلحدي  يحذر من التجاوب مع مكاملات املجهولني 

اإىل ن�����ش��ر االأم����ن  حت��ر���س دائ���م���اً 
الفريق  دع���ا  ك��م��ا   ، وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 
غرفة  م��ع  التوا�شل  ���ش��رورة  اإىل 
يف   )999( الرقم  على  العمليات 
ح���ال اال���ش��ت��ب��اه ب����اأي اأم����ر ولطب 
اأمن  للحفاظ على  امل�شاندة منهم 

املجتمع .

عمالء البنوك حتديداً من خالل 
زيارات ميدانية لعدد من البنوك 
من  العديد  على  ت�شمنت  وال��ت��ي 
بحمايتهم  واالإر����ش���ادات  الن�شائح 
من ال�شرقة واالحتيال ، والتنويه 
اإىل عدة اإجراءات احرتازية لعدم 
تعر�شهم ملثل تلك اجلرائم ودعت 

امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى امل���م���ت���ل���ك���ات من 
التي  ال�شعيفة  النفو�س  اأ�شحاب 
ت�شعى دائماً اإىل ا�شتغالل االإهمال 
الذي ينتج عن البع�س يف حتقيق 
، ويتمثل  ال�����ش��وي��ة  امل�����ش��ال��ح غ��ر 
ذلك من خالل احلر�س على اإتباع 
الواجب  والتعليمات  التوجيهات 

ال�شرطة  اإدارة  م��دي��ر  ال�شلحدي 
املجتمعية ، مب�شاركة الرائد مانع 
التوعية  ف����رع  م���دي���ر  اخل���اط���ري 
واحل����م����الت االإع����الم����ي����ة ب�������اإدارة 
وقام  العامة  وال��ع��الق��ات  االإع���الم 
الفريق بتوجيه التوعية واالإر�شاد 
املتعاملني من  الالزمني جلمهور 

ال�شرطة  اإدارة  م����دي����ر  ووج�������ه 
عموماً  للجمهور  كلمة  املجتمعية 
باأن   ، ال��ب��ن��وك حت���دي���داً  وع���م���الء 
ي�شبحوا �شركاء فعليني يف تعميق 
ر�شائل  وتو�شيل  ب��االأم��ن  ال�شعور 
للو�شول  اجل��م��ي��ع  اإىل  ال��ت��وع��ي��ة 
و���ش��ع��ي��د عرب  اآم�����ن  اإىل جم��ت��م��ع 

بني  وال��ث��ق��ة  ال��رواب��ط  تعزيز  اإىل 
ال�����ش��رط��ة وامل��ج��ت��م��ع م��ن اأج���ل اأن 
ت��ك��ون دول���ة االإم�����ارات م��ن اأف�شل 
و���ش��الم��ة ورفع  اأم��ن��اً  ال��ع��امل  دول 
باالأمان  ال�����ش��ع��ور  م��وؤ���ش��ر  ن�����ش��ب��ة 
ال��ت��زام��ه��ا بتنفيذ  اإط����ار  وذل���ك يف 
روؤية ور�شالة وزارة الداخلية التي 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة  اأط��ل��ق��ت 
راأ����������س اخل���ي���م���ة مم���ث���ل���ة ب���������اإدارة 
مع  بالتعاون  املجتمعية  ال�شرطة 
العامة  وال��ع��الق��ات  االإع���الم  اإدارة 
البنوك  خمتلف  م��ع  وبالتن�شيق 
، حملة  االإم��������ارة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�شعار  حت��ت  ج��اءت  توعوية  اأمنية 
االئتمانية"  ال��ب��ط��اق��ات  "حماية 
التوعية  ت���ق���دمي  اإىل  وال���ه���ادف���ة 
باأهمية  البنوك  لعمالء  ال��الزم��ة 
املحافظة على االأمن واالأمان عرب 
ال�شادرة  بالتوجيهات  التزامهم 
االأمنية يف املجتمع  الثقافة  ون�شر 
من خالل احلر�س على املحافظة 
ع��ل��ى ���ش��الم��ة ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م من 
االحتيال  اأو  ال�������ش���رق���ة  ج����رائ����م 
االإ�شرتاتيجي  ل��ل��ه��دف  حت��ق��ي��ق��اً 
لتوفر  ال��رام��ي  الداخلية  ل���وزارة 
ب���ي���ئ���ة اأم����ن����ي����ة حت���ف���وه���ا االأم������ن 
الفريق  وت����راأ�����س   . واال����ش���ت���ق���رار 
ال��ع��ق��ي��د ال���دك���ت���ور را����ش���د حممد 

االلتزام بها والتي من �شاأنها توؤدي 
اإىل احلماية من خماطر ال�شرقة 

اأو االحتيال ب�شتى الطرق .
التوا�شل  يتم  باأنه  �شعادته  وق��ال 
البنوك  م��ع  ودائ���م  مبا�شر  ب�شكل 
ظاهرة  اأي  ت��ت��ب��ع  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل 
االهتمام  توجيه  ث��م   ، م�شكلة  اأو 
اأهمية  م��وؤك��داً   ، املجتمع  بتوعية 
بتحمل  االأف�����������راد  وع������ي  ت���ع���زي���ز 
م�������ش���ئ���ول���ي���ت���ه���م ال�������ش���خ�������ش���ي���ة يف 
معلوماتهم  �شرية  على  احل��ف��اظ 
واليقظة  وال��ه��ات��ف��ي��ة  االئ��ت��م��ان��ي��ة 
ال��ت��ام��ة اأم����ام امل��ح��ت��ال��ني واالإب����الغ 
داعياً   ، ال�شرطية  للجهات  عنهم 
اإىل عدم التجاوب نهائياً للمكاملات 
اخل��ادع��ة وامل��زي��ف��ة م��ن جمهولني 
اال�شتيالء  اإىل  ي��ه��دف��ون  ال���ذي���ن 
ع��ل��ى اأم���وال���ه���م ل��ل��ع��م��ل ���ش��وي��اً يف 
املحتالني  ع��ل��ى  اخل���ن���اق  ت�شييق 
الأ�شاليبهم  والت�شدي  و�شبطهم 
التدابر  ب���ات���خ���اذ  االإج����رام����ي����ة 
ملنع  الالزمة  االأمنية  االحرتازية 

انت�شارها .

ويل عهد عجمان يوؤدي �شالة اجلنازة 
على جثمان �شامي املطرو�شي

•• عجمان-وام:

اأدى �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان عقب �شالة الع�شر ام�س �شالة 
املغفور له �شامي عبيد خلفان  الرو�شة يف منطقة اجلرف على جثمان  اجلنازة يف م�شجد 
املطرو�شي. واأدى ال�شالة اإىل جانب �شمو ويل العهد .. معايل ال�شيخ الدكتور ماجد بن �شعيد 
النعيمي رئي�س ديوان احلاكم و�شعادة عبداهلل اأمني ال�شرفاء امل�شت�شار بديوان حاكم عجمان 

وعدد من ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولني وجموع غفرة من اأبناء اإمارة عجمان واملقيمني.
ومت ت�شييع جثمان الفقيد - الذي وافته املنية ام�س - مبقربة اجلرف . وقدم �شمو ويل عهد 
اأن  عجمان وال�شيوخ و املعزون واجب العزاء واملوا�شاة لذوي الفقيد .. داعني اهلل عز وجل 

يتغمده بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان.

�شرطة راأ�س اخليمة ُتكّرم اأحد 
املتعاونني من اأفراد اجلمهور

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

احلميدي  �شعيد  حممد  ال��دك��ت��ور  العميد  �شعادة  ك���ّرم 
العقيد  �شعادة  بح�شور  املركزية،  العمليات  ع��ام  مدير 
علي النقبي مدير اإدارة العمليات ب�شرطة راأ�س اخليمة، 
امل���واط���ن حم��م��د ���ش��ال��ح ع��م��ر ب��اب��ل��ي��ل، ن��ظ��ر تعاونه 
للعمليات  العامة  ب���االإدارة  العمليات  اإدارة  مع  املخل�س 
ال����ب����ارزة يف حتقيق  امل���رك���زي���ة، وت���ق���دي���راً ال���ش��ه��ام��ات��ه 
والقيادة  ال��داخ��ل��ي��ة،  ل����وزارة  االإ�شرتاتيجية  االأه����داف 
املتميزة  راأ���س اخليمة، مثمنني جهوده  ل�شرطة  العامة 

يف دعم العمل ال�شرطي واالأمني.

احلميدي،  حممد  الدكتور  العميد  �شعادة  اأ���ش��اد  حيث 
�شّكل  ال��ذي  بابليل،  املواطن حممد �شالح عمر  بجهود 
للقيادة  االإ�شرتاتيجية  االأه����داف  حتقيق  نحو  ج�شراً 
يف  املخل�شة  وج��ه��وده  املتميز،  ت��ع��اون��ه  مثمناً  ال��ع��ام��ة، 

خدمة وطنه وجمتمعه. 
وياأتي هذا التكرمي، انطالقاً من حر�س القيادة العامة 
ل�شرطة راأ�س اخليمة، على مد ج�شور الثقة وتعزيز روح 
اخلارجي،  اجلمهور  اأف���راد  جميع  وب��ني  بينها  التعاون 
يكفل  ال��ذي  الكامل  الدعم  تقدمي  يف  لتوجهاتها  دعماً 
حت��ق��ي��ق ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل ال�����ش��رط��ي واالأمني 

خلدمة املجتمع واأفراده.

مركز دبي لتطوير منو الطفل يف تنمية املجتمع يقدم مئات اجلل�شات لع�شرات احلالت
•• دبي-وام:

ل��ت��ط��وي��ر من����و الطفل  ق�����دم م���رك���ز دب�����ي 
حتى  دب��ي  يف  املجتمع  تنمية  لهيئة  التابع 
 92 نهاية �شهر نوفمرب من العام اجلاري 
جل�شة تقييم للتطورات النمائية لالأطفال 
وا�شتفاد من خدماته حوايل57 طفال وبلغ 
قدمها  التي  االأ���ش��ري  الدعم  جل�شات  ع��دد 

املركز خالل نف�س الفرتة 562 جل�شة.
ك��م��ا ب��ل��غ ع����دد اجل��ل�����ش��ات ال���ف���ردي���ة التي 
قدمها امل��رك��ز خ��الل ال��ع��ام اجل���اري وحتى 
نهاية اأكتوبر 4086 جل�شة وعدد جل�شات 
بلغ  ف��ي��م��ا  جل�شة   48 اجل��م��اع��ي  ال��ت��دخ��ل 
ع���دد احل����االت ال��ت��ي ا���ش��ت��ف��ادت م��ن خدمة 
مت  بينما  ح��ال��ة   22 التقنية  اال���ش��ت�����ش��ارة 
احلاالت  الأ���ش��ر  توعوية  جل�شات   3 تنظيم 
 12 وت��ن��ظ��ي��م  �شخ�شا   46 م��ن��ه��ا  ا���ش��ت��ف��اد 
املجتمع  يف  اخل��دم��ات  ملقدمي  عمل  ور���ش��ة 

ا�شتفاد منها 315 �شخ�س.
اع��ل��ن��ت ذل���ك م���رمي احل��م��ادي م��دي��ر اإدارة 
تنمية  هيئة  يف  ب��االإن��اب��ة  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب 

امام  املركز  جلهود  ا�شتعرا�س  فى  املجتمع 
وف���د م��ن ط��ال��ب��ات ك��ل��ي��ة دب���ي ال��ط��ب��ي��ة زار 
مركز  عمل  منهجية  على  لالطالع  املركز 
دب���ي ل��ت��ط��وي��ر من���و ال��ط��ف��ل ال��ت��اب��ع لهيئة 
تنمية املجتمع يف دبي وتعرف على التاأهيل 

الت�شاركي  وال�����دور  االج��ت��م��اع��ي  وال���دم���ج 
الطبيعية  وال��ب��ي��ئ��ة  واالأ����ش���رة  للمعاجلني 

للطفل يف تنمية قدراته اإىل اأق�شاها.
وقالت ان ركوب اخليل يعترب اأحد الو�شائل 
ال��ع��الج��ي��ة احل��دي��ث��ة وامل��ث��ب��ت��ة ال��ن��ت��ائ��ج يف 

واأهمها  الهمم  اأ�شحاب  ح��االت  من  الكثر 
املفتوح  وال�شلب  ال��دم��اغ��ي  ال�شلل  ح��االت 
وال��ت��وح��د وم��ت��الزم��ة داون وال��ع��دي��د من 
اال���ش��ط��راب��ات احل��رك��ي��ة واحل�����ش��ي��ة �شواء 
ك��ان��ت ل��الأط��ف��ال اأو ال��ب��ال��غ��ني م�����ش��رة اىل 

هذا  منه  ا�شتفاد  اخليل  رك��وب  برنامج  ان 
مبجموع  وطفلة  طفال   21 ح��وايل  ال��ع��ام 
االأخر  املو�شم  خ��الل  اأقيمت  جل�شة   96

للربنامج.
وخ����الل ال���زي���ارة اط��ل��ع��ت ال��ط��ال��ب��ات على 
الك�شف  ذلك  املركز مبا يف  جممل خدمات 
امل���ب���ك���ر واخل����ط����ط ال���ع���الج���ي���ة ال���ف���ردي���ة 
وبرامج  الطبيعية  ال��ب��ي��ئ��ات  يف  وال��ت��دخ��ل 
واملتعاملني من  والتدريب لالأ�شر  التوعية 

االأطفال التي يوفرها املركز.
وقالت مرمي احلمادي مدير اإدارة اأ�شحاب 
اأن  املجتمع  تنمية  هيئة  يف  باالإنابة  الهمم 
منوذج عمل مركز دبي لتطوير منو الطفل 
تعتمد  اج��ت��م��اع��ي��ة  م��ن��ه��ج��ي��ة  اإىل  امل��رت��ك��ز 
الطبيعية  البيئة  يف  الطفل  ق��درات  تنمية 
ذلك  يف  للم�شاهمة  االأ���ش��رة  اأف���راد  وتاأهيل 
اأكرب قدر ممكن  اأثبتت جناحها يف حتقيق 
من النتائج االإيجابية لالأطفال ويف ت�شهيل 
وح�شولهم  النظامي  التعليم  يف  دجم��ه��م 
وامل�شاركة  ال��ت��ع��ل��م  يف  ع���ادل���ة  ف��ر���س  ع��ل��ى 

االجتماعية.

يف قطاعات الفنادق واملطاعم واملنتزهات الرتفيهية

اإ�شعاد �شرطة دبي ت�شتقطب عرو�شا من اململكة العربية ال�شعودية
•• دبي-الفجر: 

ا�شتقطاب  على  اإط��ار حر�شها  يف 
اأف�������ش���ل ال���ع���رو����س واخل����دم����ات 
"اإ�شعاد"،  بطاقة  حاملي  الإ�شعاد 
"اإ�شعاد"  ب��ط��اق��ة  جل��ن��ة  وق���ع���ت 
ل�شرطة  العامة  للقيادة  التابعة 
دب��������ي، ع��������ددا م�����ن ال����ع����ق����ود مع 
جم�����م�����وع�����ة م��������ن ال�����������ش�����رك�����ات 
العربية  اململكة  يف  اال�شتثمارية 

والتي  اإ���ش��ع��اد،  بطاقة  جلنة  ع��ن 
توقيع  خ��الل��ه��ا  م���ن  ا���ش��ت��ط��ع��ن��ا 
ال�شركات  م���ن  ع����دد  م���ع  ع���ق���ود 
العربية  اململكة  يف  اال�شتثمارية 
ال�شعودية، وفتح قنوات للتوا�شل 
مع ال�شركات واملوؤ�ش�شات التجارية 
يف  ا�شتثمارية  اأن�شطة  تقيم  التي 
االقت�شادية  القطاعات  خمتلف 

وال�شياحية والرتفيهية.  
اأع�شاء اللجنة وبرئا�شة  اأن  واأكد 

ال�شيما  ال�����ش��ق��ي��ق��ة،  ال�����ش��ع��ودي��ة 
لقطاعات  ال��ت��������������اب�����������������ع��ة  ت��ل��������������ك 
واملنتزهات  واملط���اع��م  ال��ف��ن��ادق 

الرتفيهية.
ال��ن��ق��ي��ب خالد  ال���وف���د  وت����راأ�����س 
ال�شويدي، رئي�س قطاع الطران 
االأع�شاء،  م��ن  وع���دد  اللجنة  يف 
هذه  اإن  ال�شويدي  النقيب  وق��ال 
للزيارات  ا�شتكماال  تعد  ال��زي��ارة 
ال�����ش��اب��ق��ة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا ممثلون 

ي�شعون  ال��ع��ام��ري،  منى  ال�شيدة 
دائما اإىل تطوير منظومة العمل 
وت��و���ش��ي��ع ن��ط��اق ال�����ش��راك��ات على 
امل�شتوى املحلي والعربي والعاملي، 
مب���ا ي���وف���ر خ���ي���ارات اأك�����رث ع���ددا 
ويحقق  البطاقة  حلامل  وتنوعا 
حاملي  اإ�شعاد  يف  اللجنة  اأه��داف 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  من  البطاقة 
على  احلكومية  و�شبه  احلكومية 

م�شتوى الدولة.

الدفاع املدين يف عجمان 
يخمد حريقًا �شب يف منزل

•• عجمان -الفجر: 

اإخ��م��اد حريق �شب يف  اأم�����س االأول، م��ن  امل��دين م�شاء  ال��دف��اع  متكنت ف��رق 
من�شة  بتلقي  احل���ادث  تفا�شيل  تعود  حيث  عجمان،  ب��اإم��ارة  امل��ن��ازل  اأح��د 
ب��ان��دالع ح��ري��ق يف م��ن��زل مبنطقة م�شرف،  يفيد  ب��الغ��اً  امل���دين  ال��دف��اع 
اإىل موقع احلادث،  وعليه انطلقت فرق الدفاع املدين واالإ�شعاف الوطني 
وعند الو�شول تبني احرتاق املحلق بالكامل ومتت ال�شيطرة على احلريق 

واإخماده واحليلولة دون انت�شاره اإىل بقية املنزل.
ونا�شد العميد حممد علي جمرا مدير عام االإدارة العامة للدفاع املدين 
الدائم  والتاأكد  واحل��ذر  احليطة  اأخ��ذ  اإىل  االأ�شر  جميع  باالإنابة،  عجمان 
وتزويد  دوري  ب�شكل  و�شيانتها  الكهربائية  ال��ت��م��دي��دات  �شالحية  م��ن 
م�شروع  يوفرها  وال��ت��ي  ال��دخ��ان  وك�شافات  احل��ري��ق  اإن���ذار  باأجهزة  امل��ن��ازل 

املدين. الدفاع  عمليات  غرف  مع  املرتبط  #ح�شنتك_للمنازل 
وتركيب  اليدوية  احلريق  طفايات  توفر  اهمية  اأن  جمرا  العميد  واأك��د 
اأجهزة اإنذار احلريق وكوا�شف الدخان يف املنازل �شرورية كباقي م�شتلزمات 
امل��ن��زل، مل��ا لها م��ن دور ا�شتباقي يف اإن���ذار االأف���راد ب��وج��ود ح��ري��ق، وجتنب 
با�شرتاطات  االل��ت��زام  ���ش��رورة  اإىل  م�شراً  واملمتلكات،  االأرواح  يف  خ�شائر 

الوقاية وال�شالمة تفادياً لوقوع احلرائق.

فقد املدعو / حممد حمزه 
باك�شتان     ، غ��ف��ور  ع���ب���دول 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )AU6217181( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0568687019

فقدان جواز �شفر
خ����ال����د   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
امريكا     ، ميت�شفل  رمي���ون 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )P644125837( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0563558556

فقدان جواز �شفر

فقد املدعو / نعمان ا�شغر 
باك�شتان     ، ا���ش��غ��ر  حم��م��د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )CT1825291( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0506865082

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / عثمان حيدر 
باك�شتان     ، م��ن��ر  حم��م��د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )6971942BL( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0555292127

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

التي  املبادرة   -  TIP التكنولوجي��ا واالبت��كار  رواد  اأعلن برنام��ج 
 - االقت�شاد  ووزارة  اأبوظبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  اأطلقتها 
الدين من بني  اأحمد احلمادي وو�شام كمال  عن فوز املخرتعني 
24 اآخرين بجوائز االإ�شدار االأول يف “ جمال الرعاية ال�شحية 
قابل  منتج  اإىل  ال�شحة  قطاع  يف  ابتكارهما  وحتويل   “  2018

للت�شويق.
اإن�شائه  منذ   TIP واالبت��كار  التكنولوجي��ا  رواد  برنام��ج  وحقق 
يف عام 2017 جناًحا كبًرا حملًيا ودولًيا حيث تلقى حتى االآن 
م�شاركة فائزة يف جمال   24 منها  دولة،   34 من  طلًبا   1185
فريدة  فر�شة  فائز  متقدم  لكل  اأتيحت  حيث  ال�شحية  الرعاية 
للتوا�شل مع رواد وقادة متخ�ش�شني واأ�شحاب النفوذ الرئي�شني 

و�شناع القرار يف هذا املجال على امل�شتويني املحلي والدويل.
جميع  من  املبتدئة  وال�شركات  واملنظمات  االأف���راد  من  كل  وق��دم 
اأنحاء العامل مقرتحاتهم ملواجهة حتديات هذا العام يف جماالت 
البيئة  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ط��اق��ة  تكنولوجيا  و  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
الفائزين  الك�شف عن  لت�شدي التحديات املحددة م�شبًقا، و�شيتم 

خالل �شهر فرباير 2020.
دائرة  رئي�س  احلمادي  ال�شرفاء  حممد  علي  حممد  معايل  وق��ام 
التنمية االقت�شادية با�شتقبال وتكرمي الفائزين بجائزة االإ�شدار 
موؤكدا  مكتبه  يف   2018 ال�شحية  الرعاية  جم��ال  يف  من  االأول 
حر�س حكومة امارة ابوظبي على دعم االبتكار واملخرتعني وذلك 

من خالل تبني االخرتاعات وتقدمي الدعم الالزم لها مبا يعزز 
من جهود الدائرة يف بناء اقت�شاد قائم على املعرفة.

وقال ال�شرفاء اإن الدائرة حتر�س على تقدمي الدعم للمخرتعني 
تعزيز  بهدف   TIP واالبت��كار  التكنولوجي��ا  رواد  برنام��ج  عرب 
التقنية  احللول  على  يعتمد  معريف  اقت�شاد  وبناء  االبتكار  بيئة 
للمنتج  امل�����ش��اف��ة  القيمة  ال��ت��ي حت��ق��ق  احل��دي��ث��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

املحلي.
واأعرب الفائزان بجوائز االإ�شدار االأول عن �شعادتهما بالثقة التي 
حظيا بها البتكاراتهما التي قدمت حلوال علمية للتحديات التي 
ال�شحة وذلك دعما لالأفكار  عر�شتها اجلائزة يف جماالت قطاع 
ي�شهم يف تقدمي منتج فاعل وموؤثر  االإبداعية واالخرتاعات مبا 
على  ال�شحة  ق��ط��اع  يف  وال��دول��ي��ني  املحليني  امل�شتثمرين  لكبار 

م�شتوى دولة االإمارات العربية املتحدة والعامل.
اأحمد احلمادي، خمرتع ق�شطرة امل�شالك البولية املتقدمة  وقال 
اإىل ح���ل م�شكلة  ن��ت��ي��ج��ة حل��اج��ت��ي  ع���ن ف��ك��رت��ه : االخ������رتاع ه���و 
�شخ�شية من خالل توفر ق�شطرة حتد من خطر كل من الت�شرب 
بالق�شطرة  امل��وج��ودة  ال�شائعة  امل�شاكل  من  تعترب  التي  وال��ع��دوى 
االنزعاج  اىل جتنب  باال�شافة  ال�شوق،  املتوفرة حاليا يف  البولية 

واال�شتياء من ا�شطراب جمرى البول.
وعن جتربته يف جمال الرعاية ال�شحية اأكد اأحمد احلمادي، اأن 
بو�شع  له  �شمحت  واالبت��كار  التكنولوجي��ا  رواد  برنام��ج  مبادرة 
اإجراءات براءات االخرتاع وتطبيق روؤيته  اللم�شات االأخرة على 
املبتكرة وحتويلها اىل منتج جتاري يف ال�شوق معربا عن اعتزازه 

االإمارات  دول��ة  بطموح  امل�شاهمة  من  يعزز  ابتكار  من  قدمه  مبا 
يف اأن يكون اأحد مواطنيها من املبتكرين يف تقدمي حلول علمية 

متميزة للعامل من اأبوظبي.
املوقع  تقنية  تطبيق  خم��رتع  الدين  كمال  و�شام  ق��ال  جانبه  من 
 TIP Healthcare award « بامل�شت�شفى : يعترب برنامج
تطوير  عملية  بت�شريع  االإم���ارات  التزام  على  �شهادة   «  2018
حيث  امل��ب��ادرة  ه��ذه  خ��الل  من  وت�شجيعها  واالبتكار  التكنولوجيا 
الدولة،  م�شت�شفيات  من  جمموعة  اأك��رب  مع  التوا�شل  من  متكنا 
ونحن بالفعل على و�شك االنتهاء من مرحلة التنفيذ االأولية يف 

عر�س املنتج جتاريا.
 GPS واأو�شح و�شام اأن اخرتاعه اأقرب اإىل نظام حتديد املواقع
اإدارة  على  امل�شت�شفيات  ي�شاعد  اأن��ه  حيث  للم�شت�شفى،  الداخلي 
�شحية  رعاية  وتوفر  اأف�شل،  ب�شكل  للعمل  الداخلية  عملياتها 

اأف�شل يف نهاية املطاف، باال�شافة اىل انه عائد ا�شتثمار مربح.
على  ق���ادراً  امل�شت�شفى  �شيكون  امل��وق��ع،  تقنية  با�شتخدام   : وق���ال 
وامل��وظ��ف��ني، وم��ك��ان وجود  املر�شى  ك��ل م��ن  ت��واج��د  معرفة مكان 
الفعلي كما ي�شاعد على  ا�شتخدامه، يف الوقت  اأي جهاز وت�شهيل 
دمج جميع البيانات يف اإجراءات امل�شت�شفى للم�شاعدة على ت�شغيله 
اأ�شا�شي مزيًدا  ب�شكل  املمر�شات  الذي يعطي  االأم��ر  اأف�شل  ب�شكل 
من الوقت لرعاية املر�شى وي�شاعد اإدارة امل�شت�شفيات على حت�شني 
ادارتهم لتخطي املواقف احلرجة وحاالت التاأخر وبامكانه اي�شا 
ترك  قد  املري�س  ك��ان  اذا  ما  حتديد  على  القدرة  امل�شت�شفى  منح 

مبفرده ملدة طويلة.

انطالق مهرجان ال�شارقة للم�شرح الك�شفي غدا
•• ال�شارقة-وام:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
التا�شعة  الدورة  ال�شارقة تنطلق فعاليات  االأعلى حاكم  املجل�س  ع�شو 
من مهرجان امل�شرح الك�شفي الذي تنظمه اإدارة امل�شرح بدائرة الثقافة 

بالتعاون مع مفو�شية ك�شافة ال�شارقة م�شاء غدا وي�شتمر يومني.
ال�شارقة لالعالن  جاء ذلك خالل موؤمتر �شحفي مبفو�شية ك�شافة 
التا�شعة  ال����دورة  الك�شفي  للم�شرح  ال�����ش��ارق��ة  م��ه��رج��ان  ان��ط��الق  ع��ن 
بح�شور مدير ادارة امل�شرح و املن�شق العام للمهرجان اأحمد بورحيمة 
م�شرف  ال�شارقة  ك�شافة  مفو�شية  رئي�س  ال�شام�شي  عبيد  نا�شر  و 

املهرجان.
وت�شهد الدورة اجلديدة م�شاركة 10 عرو�س م�شرحية ق�شرة جرى 
اإعدادها يف مع�شكر تدريبي حتت اإ�شراف نخبة من الفنانني امل�شرحيني 
وهي لفرق متثل مفو�شية ك�شافة ال�شارقة وفريق ك�شافة نادي مليحة 

الريا�شي الثقايف.
املفو�شية  رئي�س  نائب  ال�شويدي  �شعيد  ع��ب��داهلل  ال��ل��واء  �شعادة  وق��ال 
ميثلون  م�شاركا   37 ي�شم  الك�شفي  للم�شرح  ال�شارقة  مهرجان  ان 
م�شرا  الريا�شي  الثقايف  مليحة  ون���ادي  ال�شارقة  ك�شافة  مفو�شية 
الفنون  يف  متعددة  وور�شا  م�شرحية  تدريبات  تلقوا  امل�شاركني  ان  اىل 

امل�شرحية الإعدادهم االعداد الالئق بهم .

وا�شار اىل التوجيهات ال�شامية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة راعي احلركة 
الك�شفية وامل�شرحية باإمارة ال�شارقة بتنمية و تطوير احلركة امل�شرحية 
عربيا وحمليا مع اإتاحة الفر�شة ملنت�شبي احلركة الك�شفية لالنخراط 
املعارف ي�شم  اكت�شاب اخل��ربات و  اأجل  امل�شرحي من  العمل  يف جمال 
وقالت مرمي املعيني رئي�س ق�شم الربامج والفعاليات فى ادارة امل�شرح يف 
ت�شريح خا�س لوكالة اأنباء االمارات /وام/ ان املهرجان ترتكز عرو�شه 
على جماليات الفن امل�شرحي ومبادئ وتقاليد احلركة الك�شفية م�شرة 
اىل ان اإدارة امل�شرح بالدائرة ا�شتهلت حت�شراتها للدورة احلالية عرب 
وتقنيات  امل�شرحي  التاأليف  بني  حما�شراتها  تنوعت  تدريبية  ور�شة 

التفاعلي،  وامل�شرح   ، احلركي  واالرجت��ال  والتخييل،  التمثيلي،  االأداء 
كما �شملت الور�شة متارين ريا�شية متنوعة.

ويعد مهرجان ال�شارقة للم�شرح الك�شفي اأكرب تظاهرة فنية وثقافية 
تتناف�س فيها املفو�شيات الك�شفية يف الدولة واالندية الثقافية الريا�شية 
على اإظهار مهاراتها واإبداعاتها التي متزج بني امل�شرح ومبادئ العمل 
امل�شاعدة  والرغبة يف  والطاعة  وال�شدق  ال�شرف  واملتمثلة يف  الك�شفي 
طريق  عن  باخلربات  و�شقلها  امل�شرحية  املواهب  والكت�شاف  و�شواها 
قبل  للمهرجان  بالتجهيزات  امل�شرحية  وال��ن��دوات  وال��ور���س  ال���دورات 
عدة ايام بانخراط منت�شبي املهرجان الك�شفي فى مع�شكر مبيت مغلق 

تتوا�شل فيه التدريبات امل�شرحية فى برنامج يومي .

•• دبي-وام:

للتميز احلكومي  عقد برنامج دبي 
للمجل�س  ال��ع��ام��ة  ل��الأم��ان��ة  ال��ت��اب��ع 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي، ال����ل����ق����اء اخل���ت���ام���ي 
من  الثالثة  للدورة  املعرفة  لتبادل 
مب�شاركة  ن��ت��ع��ل��م،  دب����ي  يف  م���ب���ادرة 
جهات   10 ميثلون  م�شاريع   10

حكومية خمتلفة.
اإىل  وت��ه��دف م��ب��ادرة يف دب��ي نتعلم 
املوؤ�ش�شي ونقل  تعزيز ثقافة التعلم 
وتبادل املعرفة يف القطاع احلكومي 
ب���دب���ي م����ن خ�����الل جم���م���وع���ة من 
م�����ش��اري��ع امل���ق���ارن���ة امل��رج��ع��ي��ة يتم 
ف��رق عمل من  تنفيذها من خ��الل 
بحيث  م�شاركة  حكومية  جهة  ك��ل 
تدريباً  ال����ربن����ام����ج  ف���ري���ق  ي���ق���دم 
باالإ�شافة  العمل  لفرق  متخ�ش�شاً 
ملدة عام كما  امل�شاريع  تنفيذ  ملتابعة 
امل�شاريع  جن��اح  ق�ش�س  توثيق  يتم 
متخ�ش�س  م����وق����ع  يف  امل�������ش���ارك���ة 
ل���ل���م���ق���ارن���ات امل���رج���ع���ي���ة واأف�������ش���ل 

املمار�شات.
الر�شمي  االإط���الق  احل���دث،  و�شهد 
املبادرة،  من  الثانية  ال���دورة  لكتاب 
هزاع  ال��دك��ت��ور  قدمها  كلمة  �شبقه 
لربنامج  ال���ع���ام  امل��ن�����ش��ق  ال��ن��ع��ي��م��ي 
وجل�شة  احل���ك���وم���ي،  ل��ل��ت��م��ي��ز  دب����ي 
حوارية بح�شور الربوفي�شور دينت 
جرينوي�س  ج��ام��ع��ة  م��ن  اأدي��ب��اجن��و 
امل��ت��ح��دة، وارن������دت ه�شار  ب��امل��م��ل��ك��ة 
والتحول  احلكومية  االإدارة  خبر 
للتنمية،  اآ����ش���ي���ا  ب��ن��ك  يف  ال���رق���م���ي 
ت�شانغ،  ك��ن  وون  ودك��ت��ور  الفلبني، 
لالإنتاجية،  �شنغافورة  مركز  مدير 
خالد  اجلل�شة  واأدار  �شنغافورة،  يف 
بلهول مدير م�شاريع اأول يف برنامج 

دبي للتميز احلكومي.

ب����������دوره، ث����ّم����ن �����ش����ع����ادة ع���ب���د اهلل 
للمجل�س  ال��ع��ام  االأم����ني  الب�شطي 
التنفيذي الإمارة دبي دور املبادرة يف 
تهيئة الكوادر الوطنية القادرة على 
وحتقيق  االإم��ارة  طموحات  مواكبة 
يتما�شى  ومب��ا  للم�شتقبل،  روؤي��ت��ه��ا 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  م���ع روؤي�����ة ���ش��اح��ب 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
والتوجيهات  اهلل،  رع��اه  دب��ي  حاكم 
بن  حمدان  ال�شيخ  ل�شمو  املتوا�شلة 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 
التمّيز  اإىل تر�شيخ ثقافة  والرامية 
يف العمل احلكومي واالرتقاء به نحو 
اآفاق ريادية جديدة، م�شدداً على اأن 
امل�شروعات التي مت تطويرها اأكدت 
اأهدافها  حتقيق  يف  امل���ب���ادرة  جن���اح 
من  دب��ي  حكومة  موظفي  ومت��ك��ني 
االإبداعية  اإمكاناتهم  كامل  اإط��الق 
اأداء  اإيجاباً على متّيز  ومبا ينعك�س 

العمل املوؤ�ش�شي.
وقال الب�شطي : اأكد لقاء �شمو ويل 
عهد دب��ي مبنت�شبي م��ب��ادرة يف دبي 
نتعلم حر�س �شموه على متابعة اأداء 
العمل احلكومي عن كثب، وتر�شيخ 

الواحد،  الفريق  ب��روح  العمل  مبداأ 
وت�شجيع فريق عمله احلكومي على 
كفاءاتهم  ورف����ع  م��ه��ارات��ه��م  ���ش��ق��ل 
التي  امل�شوؤولية  ق��در  على  ليكونوا 
اجلميع،  حياة  لتي�شر  لهم  اأتيحت 
وحتقيق روؤية القيادة برت�شيخ فكر 
التميز ك�شبيل لدفع م�شرة الريادة 
ال��ع��م��ل احل���ك���وم���ي يف االإم�������ارة،  يف 
وتعزيز مكانة حكومة دبي كحكومة 

�شباقة ورائدة ومبدعة.
م���ن ج���ان���ب���ه، اأك�����د ال���دك���ت���ور ه���زاع 
النعيمي املن�شق العام لربنامج دبي 
اأهمية  كلمته  يف  احلكومي  للتميز 
الكوادر  ك���ف���اءة  ت��ع��زي��ز  يف  امل���ب���ادرة 
مب�شتواها  واالرت�����ق�����اء  ال��ب�����ش��ري��ة 
العمل  تكامل  تعزيز  بهدف  املعريف، 
اجلهات،  خم��ت��ل��ف  ب���ني  احل��ك��وم��ي 
عقول  خلق  على  العمل  وموا�شلة 
حتقيق  على  ق��ادرة  مبدعة،  قيادية 
ودفع  االإم���ارة،  وطموحات  تطلعات 
جهودها نحو خلق م�شتقبل معريف 
رفع  ���ش��رورة  اإىل  م�شراً  م�شتدام، 
امل�����ش��ت��وى امل��ع��ريف وت��ب��ادل اخلربات 
احلكومية،  اجلهات  بني  والتجارب 
و�شواًل  امل�شتمر  التطوير  ل�شمان 
العمل  اأداء  يف  التميز  حتقيق  اإىل 

احلكومي.
العمل  ي��ن��ط��وي  ال��ن��ع��ي��م��ي:  وق�����ال 
على  دب������ي  اإم�����������ارة  يف  احل����ك����وم����ي 
التميز يف تقدمي اخلدمات ل�شمان 
احل���ف���اظ ع��ل��ى م��ك��ت�����ش��ب��ات االإم�����ارة 
وري�����ادت�����ه�����ا، وت�����ش��ط��ل��ع م����ب����ادرات 
برنامج دبي للتميز احلكومي بدور 
واإمكانات  ط��اق��ات  اإط����الق  يف  ب���ارز 
وحتفيز  دب������ي،  ح���ك���وم���ة  م���وظ���ف���ي 
تبني  ع���ل���ى  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
لالرتقاء  املمار�شات  اأف�شل  وتعميم 
ب����اخل����دم����ات امل����ق����دم����ة وم���واك���ب���ة 
املتغرات املت�شارعة، وتر�شيخ ثقافة 
موظفي  ج��م��ي��ع  ب��ني  االأول  امل��رك��ز 

حكومة دبي.
قّدمت بلدية دبي م�شروع “التحول 
ينطوي  وال���ذي  للعقود”  ال��رق��م��ي 
لت�شهيل  رق��م��ي  ن��ظ��ام  تطوير  على 

ع��م��ل��ي��ة اإب����������رام ع����ق����ود اخل����دم����ات 
تب�شيط  خ�����الل  م����ن  ال���ب���ل���دي���ة  يف 
املمار�شات،  الأف�شل  وفقاً  العمليات 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي  وق��دم��ت هيئة 
 ”2.0 االأخ�شر  “ال�شاحن  م�شروع 
ت��ط��وي��ر �شاحن  اإىل  ي��ه��دف  وال����ذي 
�شهل  الكهربائية  لل�شيارات  جديد 
متميزة  جتربة  ويدعم  اال�شتخدام 
املمار�شات،  الأف�شل  وفقاً  للمتعامل 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  ه���ي���ئ���ة  وق����دم����ت 
م�شروع “متكني ال�شعادة” لتحديد 
الوالء  يف  املمار�شات  اأف�شل  وتنفيذ 
والتمكني  وال��ت��وا���ش��ل  وال��ت��ح��ف��ي��ز 
قدمت  فيما  واالإنتاجية،  واالبتكار 
دائ��رة االأرا���ش��ي واالأم���الك م�شروع 
للعقارات” والذي  الذكي  “التقييم 
م��ن ���ش��اأن��ه ت��وف��ر ن��ظ��ام ذك��ي يقدم 
ودقيقة  وم��وث��وق��ة  ف���وري���ة  خ��دم��ة 

القيادة  و�شاركت  العقارات،  لتقييم 
مب�شروع  دب�����ي  ل�������ش���رط���ة  ال���ع���ام���ة 
املطار”  يف  االآم�����ن�����ة  “احلقائب 
بهدف البحث عن اأف�شل املمار�شات 
والقدرة  الكفاءة  لتعزيز  وتنفيذها 
احلقائب  فح�س  لنظام  الت�شغيلية 

يف مطارات دبي.
التنمية  دائ������رة  ق���دم���ت  ب����دوره����ا، 
“حت�شني  م�������ش���روع  االق���ت�������ش���ادي���ة 
بهدف  االأعمال”  رواد  خ���دم���ات 
والدعم  ال��ت��اأه��ي��ل  ع��م��ل��ي��ة  حت�����ش��ني 
االأع������م������ال عند  ل���������رواد  امل����ق����دم����ة 
و�شاركت  ج��دي��دة،  �شركات  تاأ�شي�س 
مب�شروع  واملوا�شالت  الطرق  هيئة 
بهدف  االبتكار”  ع��ل��ى  “العائد 
لقيا�س  ج���دي���د  م��ن��ه��ج��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
ال��ع��ائ��د ع��ل��ى االب��ت��ك��ار مب��ا يتوافق 
م�����ع االح�����ت�����ي�����اج�����ات وال����ت����وق����ع����ات 

اال�شرتاتيجية للهيئة، فيما قدمت 
و�شوؤون  ل��الإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
التكامل  “نظام  م�����ش��روع  االأج��ان��ب 
وتنفيذ  ل���ت���ح���دي���د  املوؤ�ش�شي” 
اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��ت��ي ت���وؤدي اإىل 
اإدارات  ب���ني  ف���ع���ال  م��ت��ك��ام��ل  ن���ظ���ام 
اال�شرتاتيجية، واالبتكار، وامل�شاريع 
هيئة  وقدمت  والتميز،  والعمليات 
ال�شحة بدبي م�شروع “دبي مدينة 
نظام  ل��ت��ط��وي��ر  للقلب”  ���ش��دي��ق��ة 
“املدينة  دبي  جلعل  فعال  ا�شتجابة 
العامل  يف  للقلب”  اأم���ان���اً  االأك�����رث 
اب��ت��ك��ارات خمتلفة  م��ن خ��الل تبني 
القلبية،  االأزم��������ات  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
واأخ�����������راً، ق���دم���ت م���وؤ����ش�������ش���ة دبي 
“رحلة  م�شروع  االإ�شعاف  خلدمات 
االبتكار” لتطوير منظومة متكاملة 
فعالية  ت�شريع  �شاأنها  من  لالبتكار 

املوؤ�ش�شية  امل��ك��ون��ات  جميع  ون��ت��ائ��ج 
مع  ي��ت��م��ا���ش��ى  مب���ا  االب��ت��ك��ار  الإدارة 
لتعزيز  الدولية  املمار�شات  اأف�شل 
ختام  ويف  للم�شتقبل.  اال���ش��ت��ع��داد 
اليوم، مت تكرمي رعاة الفرق، وفرق 
امل�شاريع  االإع����الن ع��ن  ث��م  ال��ع��م��ل، 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت م�����ش��ت��وى 3 جن����وم، 
م�شتوى  ح��ق��ق��ت  ال���ت���ي  وامل�������ش���اري���ع 
التي حققت  وامل�شاريع  جنوم،   -  5
م�شتوى 7 جنوم. جدير بالذكر اأن 
نتعلم”  دب��ي  “يف  مبادرة  عمل  اآلية 
تطوير  م�����ش��اري��ع  تر�شيح  تت�شمن 
املوؤ�ش�شي  التعلم  خ��الل  م��ن  االأداء 
واملقارنة املرجعية كل دورة، وتر�شيح 
اجل���ه���ات احلكومية  م���ن  ج��ه��ة  ك���ل 
اأ�شخا�س   -6  3 امل�شاركة فريق من 
التعلم  اأداة  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ه��م  وي��ت��م 
يتم  املعرفة، حيث  وتبادل  املوؤ�ش�شي 
االإ�شراف على فرق العمل من قبل 
خ���رباء دول��ي��ني م��ن خ���الل تنظيم 
بني  املعرفة  لتبادل  دوري���ة  ل��ق��اءات 
العمل  ل��ف��رق  وزي����ارات  العمل  ف��رق 
نهاية  ويف  احل��ك��وم��ي��ة،  اجل��ه��ات  يف 
ك��ت��اب يت�شمن  اإ���ش��دار  ال���دورة يتم 
امل�شاريع  ل���ك���ل  ال���ن���ج���اح  ق�����ش�����س 
امل�������ش���ارك���ة. واأ����ش���ه���م���ت امل�����ب�����ادرة يف 
 24 تطوير  يف  ال�شابقتني  دورتيها 
املوؤ�ش�شي،  االأداء  لتعزيز  م�شروعاً 
مالية  وف���ورات  حتقيق  يف  �شاهمت 
ت�شل اإىل 100 مليون درهم، حيث 
مت تنفيذ 6 دورات تدريبية ح�شرها 
�شهادة  على  ح�شلوا  متدرباً   130
واملقارنة  املوؤ�ش�شي  التعلم  يف جمال 
املرجعية �شاهموا يف اإطالق العديد 
من م�شاريع التطوير والتح�شني يف 
منهجية  با�شتخدام  عملهم  جهات 
ال���ت���ع���ل���م م����ن اأف�������ش���ل امل���م���ار����ش���ات 

العاملية.

•• دبي-وام:

واملوا�شالت  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  اط��ل��ق��ت 
ت�شاريح  الإ���ش��دار  اإل��ك��رتون��ي��اً  نظاماً 
ت�شاريح  ي�شمل  وال��ذي  الطريق  حرم 
حت������وي������الت ال�������������ش������وارع ال���رئ���ي�������ش���ة 
حرم  م��ن  ج��زء  وا�شتغالل  والفرعية 
الطريق وموافقات ت�شاميم االأر�شفة 
اخلارجية والت�شاريح اخلا�شة بتنقل 
ال��ث��ق��ي��ل��ة وامل��ق��دم��ة لقطاع  امل��رك��ب��ات 
االأخرى  اخل��دم��ات  وبع�س  االأع��م��ال 
امل��ق��دم��ة ل��ل��ج��م��ه��ور وذل�����ك يف اإط����ار 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة حكومة  ال��ت��ك��ام��ل م���ع 
اخلدمات  ت��ب��ن��ي  اإىل  ال���رام���ي���ة  دب����ي 
االإلكرتونية وتعزيز مبادرة “حكومة 

بال ورق«.
واأك������دت امل��ه��ن��د���ش��ة م��ي��ث��اء ب���ن عدي 
امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة امل�����رور 
اجلديد  النظام  اأن  بالهيئة  وال��ط��رق 
يعترب نقلة نوعية يف اخلدمة املقدمة 

للجمهور وقطاع االأعمال حيث يتيح 
الطلبات  تقدمي  اإمكانية  للمتعاملني 
واملخططات  الوثائق  جميع  وحتميل 
املوقع  املطلوبة عن طريق  الهند�شية 
الن�شخ  اإىل  دون احلاجة  االإل��ك��رتوين 
ال��ورق��ي��ة م��ع اإم��ك��ان��ي��ة حت��دي��د موقع 
العمل على اخلريطة وذلك على مدار 
مراكز  زي��ارة  ودون   /247/ ال�شاعة 

تقدمي اخلدمات التابعة للهيئة.
واأ�شافت ان الهيئة حر�شت على ربط 
ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د ب��االأن��ظ��م��ة االأخ���رى 
ذات العالقة بهدف ت�شهيل االإجراءات 
مما  املتطلبات  تقلي�س  و  واخل��دم��ات 
ي�شهم يف اإ�شعاد املتعاملني واإن النظام 
ي�شمن اإ�شدار الت�شاريح باأعلى جودة 
التقنيات  اأف�شل  ا�شتخدام  خالل  من 
يتم  بحيث  املخططات  الإدارة  املتاحة 
اإ�شدار الت�شريح ب�شكل اإلكرتوين بعد 
اإمتام عملية الدفع االآلية واإن الهيئة 
عملت على اأن يحوي النظام اجلديد 
ق���اع���دة ب��ي��ان��ات ج��غ��راف��ي��ة ت�����ش��ه��م يف 
حتديد موقع العمل والطرق املطلوب 
عملية  ���ل  ُي�������ش���هِّ مم����ا  ا����ش���ت���خ���دام���ه���ا 
املهند�شني  ِقبل  من  الطلب  مراجعة 
على  املقدمة  الطلبات  تاأثر  ودرا�شة 
منطقة  نطاق  يف  ال�شادرة  الت�شاريح 
املعلومات  ن��ظ��ام  خ����الل  م���ن  ال��ع��م��ل 

./GIS/ اجلغرافية

مب�ساركة 10 م�ساريع تهدف اإىل تعزيز الأداء املوؤ�س�سي

برنامج دبي للتميز احلكومي ينظم اللقاء اخلتامي لتبادل املعرفة للدورة الثالثة من مبادرة يف دبي نتعلم

طرق دبي تطلق نظاما اإلكرتونيا للتعامل مع طلبات ت�شاريح حرم الطريق

• عبداهلل الب�سطي: هدفنا تر�سيخ فكر التميز لتعزيز ريادة العمل احلكومي 
• هزاع النعيمي: نتجه نحو م�ستقبل معريف م�ستدام يواكب املتغريات املت�سارعة

برنامج رواد التكنولوجيا يعلن عن فائزين اإثنني 
بجائزة الإ�شدار الأول يف جمال الرعاية ال�شحية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

الوطني  الربنامج  وا�شرتاتيجيات  خطط  املتقدمة  املهارات  جمل�س  ناق�س 
املنهجيات  واأح��دث  املهارات  قيا�س  اأدوات  تطوير  و�شبل  املتقدمة  للمهارات 
بني  امل�شرتك  التعاون  واآليات  املجتمع  اأف��راد  مهارات  و�شقل  لبناء  العلمية 
اجلهات االأع�شاء يف املجل�س لرت�شيخ مفهوم التعلم مدى احلياة بني االأفراد 
روؤي��ة تواكب توجهات ملف  اإط��ار  ال�شباب يف  اإع��داد  اأهمية  التاأكيد على  مع 

التوطني وتراعي متطلبات �شوق العمل ووظائف امل�شتقبل.
بالهول  اأحمد بن عبد اهلل حميد  الدكتور  ت��روؤ���س معايل  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
االجتماع  املتقدمة  وامل��ه��ارات  العايل  التعليم  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر  الفال�شي 
الثاين ملجل�س املهارات املتقدمة يف مقر وزارة الال م�شتحيل يف دبي بح�شور 
والتوطني  الب�شرية  وامل���وارد  والتعليم  والرتبية  االقت�شاد  وزارات  ممثلي 
العلوم  وم��ك��ت��ب  لل�شباب  االحت���ادي���ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ع��ن  ممثلني  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
التعليم  ودائ���رة  احلكومية  الب�شرية  للموارد  االحت��ادي��ة  والهيئة  املتقدمة 
عن  وممثلني  بدبي  الب�شرية  والتنمية  املعرفة  وهيئة  باأبوظبي  واملعرفة 

الربنامج الوطني للمهارات املتقدمة.

املتقدمة  املهارات  جمل�س  اإن  الفال�شي  بالهول  اأحمد  الدكتور  معايل  واأك��د 
اإىل  الرامية  الر�شيدة  القيادة  روؤى وتوجهات  تنفيذ  دورا حموريا يف  يلعب 
كل  يف  ال��ري��ادة  وحتقيق  ومتغراته  حتدياته  وم��واج��ه��ة  امل�شتقبل  �شناعة 

املجاالت.
وقال معاليه اأن دور املجل�س يف تنفيذ م�شتهدفات الربنامج الوطني للمهارات 
و�شائل  وابتكار  املهارات  لقيا�س  اآليات  ا�شتحداث  خالل  من  ياأتي  املتقدمة 
لتطويرها لدى كل الفئات املجتمعية باالإ�شافة اإىل تطبيق جتارب واعتماد 
منهجيات وا�شحة لتفعيل دور املهارات يف م�شرة الدولة ومن اأجل حتقيق 
اجلهات  وخمتلف  املجل�س  بني  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  على  �شنعمل  ذل��ك 
االحت��ادي��ة واحل��ك��وم��ي��ة املحلية وال��ق��ط��اع اخل��ا���س داخ���ل ال��دول��ة لتحديد 

توجهات املرحلة املقبلة.
واأ�شاف معاليه “اننا ن�شتهدف من خالل املجل�س اأي�شا ريادة الفكر العاملي 
حلول  وتطبيق  اإيجاد  خالل  من  الب�شري  الكادر  لتاأهيل  املهارات  جمال  يف 
تواكب  اإيجابي  تغير  املجتمع يف منظومة  اإدم��اج  على  تعمل  تقليدية  غر 
حياة  تلم�س  التي  العاملية  االقت�شادية  وامل��غ��رات  التكنولوجية  التطورات 

اأفراد املجتمع«.

واأعرب معايل اأحمد بالهول الفال�شي عن ثقته يف قدرة املجل�س على اإحداث 
يف  وامل�شاهمة  املجتمع  يف  املتقدمة  امل��ه��ارات  ن�شر  مهمة  يف  ملمو�س  تغير 
ثروة  اأغلى  ميثل  ال��ذي  االإن�شان  بناء  خ��الل  من  العاملية  املتغرات  مواكبة 

للوطن.
من  ع��دد  تفعيل  �شبل  املتقدمة  امل��ه��ارات  ملجل�س  ال��ث��اين  االج��ت��م��اع  وناق�س 
اخلطوات التي ت�شمن تنفيذ م�شتهدفات الفرتة املقبلة واملتعلقة مبو�شوعات 
املدار�س  ذل��ك طلبة  املجتمع مبا يف  اأف��راد  امل��ه��ارات بني جميع  قيا�س ون�شر 

واملوظفني وذوي اخلربة يف خمتلف القطاعات داخل الدولة.
و�شيا�شات  برامج  املتقدمة  للمهارات  الوطني  الربنامج  فريق  وا�شتعر�س 
االإمارات  لدولة   13 ال�  وامل�شتقبلية  الرئي�شية  القطاعات  وتناول  الربنامج 
وناق�س كذلك مقومات الربنامج والتي تتمثل يف التعليم والثقافة والفنون 
وتنمية املجتمع وريادة االأعمال ف�شال عن مناق�شة املهارات ال� 12 التي مت 
اأجل  االإم���ارات من  دول��ة  لتواكب متطلبات جمتمع  ب�شكل علمي  حتديدها 

تعزيز جاهزية كل اأفراده للم�شتقبل.
املتقدمة  للمهارات  الوطني  للربنامج  امل�شتهدفة  الفئات  ا�شتعرا�س  كما مت 
وهم الطلبة وحديثي التخرج وذوي اخلربة و�شبل تطوير التعاون يف ال� 7 

التعلم مدى احلياة يف املجتمع وهي توحيد  مبادرات رئي�شية لتعزيز مبداأ 
ال�شيا�شات لدعم املهارات املتقدمة بني خمتلف اجلهات داخل الدولة واآليات 
اإلهام املجتمع وقيا�س املهارات املتقدمة وم�شروع املدر�شة التجريبي وجامعات 
التعلم مدى احلياة من خالل دمج املهارات يف منظومة التعليم العايل وريادة 
دولة االإمارات يف املهارات املتقدمة واملن�شة االإلكرتونية للمهارات املتقدمة.

و�شلط الفريق ال�شوء على برنامج “قيا�س املهارات املتقدمة” حيث يتمثل 
املراحل  يف  الطلبة  م��ه��ارات  لتقييم  متكاملة  قيا�س  اأداة  بناء  يف  الربنامج 
الدرا�شية والتي بدورها متكن الفرد من معرفة م�شتوى مهاراته ال�شخ�شية 
اأو العاطفية والعمل على تطويرها لال�شتعداد ل�شوق العمل عل امل�شتويني 

الدرا�شي وال�شخ�شي.
اأن تكون دول��ة االإم���ارات رائ��دة يف جمال  اأك��رب اإىل  ويهدف الربنامج ب�شكل 

قيا�س املهارات عامليا.
واأو�شح الفريق يف هذا ال�شدد اأن الفجوة يف فعالية معاير قيا�س املهارات 
املتقدمة يف العامل متنح االإمارات فر�شة لريادة جهود قيا�س بع�س املهارات 
عامليا موؤكدا ان الفرتة املا�شية �شهدت بحث التعاون مع عدد من ال�شركات 

الرائدة يف جمال تطوير اأدوات القيا�س.

•• اأبوظبي -وام: 

�شركاء  اال�شالمية  للثقافة  زاي��د  دار  كرمت 
امل���ل���ي���ون م��ت�����ش��ام��ح خ�����الل احلفل  وث���ي���ق���ة 
هيئة  مقر  يف  ام�س  نظمته  ال��ذي  اخلتامي 
حممد  ال��دك��ت��ور  بح�شور  االأح��م��ر  ال��ه��الل 
الدار  ادارة  جمل�س  رئي�س  الفالحي  عتيق 
الطنيجي  حممد  ن�شال  الدكتورة  و�شعادة 
م��دي��ر ع����ام ال�����دار واأع�������ش���اء جم��ل�����س ادارة 
الدار اىل جانب �شركاء جناح مبادرة وثيقة 

املليون مت�شامح من كافة املوؤ�ش�شات واالأفراد 
ودعمهم  وال���ري���ادي  املجتمعي  دوره���م  على 

الالحمدود.
واك������دت ����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ورة ن�����ش��ال حممد 
الطنيجي اأن دولة االمارات العربية املتحدة 
دولة ناه�شة ومتقدمة متثل منارة للت�شامح 
ال�شعوب  ل��ت��الق��ي  وال��ت��ع��اي�����س، ورم�����ًزا ح��ًي��ا 
احلكيمة  القيادة  ظل  يف  احل�شارات  وح��وار 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل م�شرا اىل 

اأن احل��ر���س وال��ع��م��ل ال����دوؤوب الإب����راز دولة 
واملحبة  واخل��ر  للت�شامح  كوطن  االإم����ارات 
منبثق  ه��و  واإمن���ا  ؛  ال��ع��ام  ه��ذا  بوليد  لي�س 
من ا�شرتاتيجيات وا�شحة مت و�شعها خالل 
ا�شتكمااًل  وذل���ك  ال���دار  يف  املا�شية  االأع����وام 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  مل�شرة 
لروؤيته  وحتقيًقا  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل 
يف �شرورة تر�شيخ القيم االإن�شانية يف نفو�س 
 “ اأ�شمى القيم  اأف��راد املجتمع ويف مقدمتها 
قيمة الت�شامح” باعتبارها جزءا اأ�شيال من 

عملية بناء االإن�شان وتنميته .
مت�شامح  املليون  “ وثيقة  مبادرة  ان  وقالت 
الت�شامح كما  ر�شالة  اي�شال  “ جاءت بهدف 
علمها زايد اىل فئات املجتمع كافة ، وتعزيز 
يف  �شامية  اأخ��الق��ي��ة  كقيمة  الت�شامح  قيمة 
جمتمع دولة االم��ارات مبختلف اأطيافه ، و 
ابراز دولة االمارات كوطن للت�شامح واخلر 

واملحبة .
“املليون  حققت  الوثيقة  اأن  اىل  اأ���ش��ارت  و 
مت�شامح” يف اخلام�س من نوفمرب 2019 

؛ اإذ �شارك فيها عدد 200 جن�شية خمتلفة 
من داخل الدولة وخارجها، وعدد 116 من 
احلكومية  واجلامعات  واملوؤ�ش�شات  اجلهات 
من   /256/ وع����دد  ب���ال���دول���ة،  واخل���ا����ش���ة 
بالدولة،  واخل���ا����ش���ة  احل��ك��وم��ي��ة  امل����دار�����س 
�شخ�شية   80 ع��دد  الوثيقة  و���ش��ارك يف  كما 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  باملجتمع،  وم���وؤث���رة  ق��ي��ادي��ة 
باملحافل   10 ع�����دد  يف  ال���وث���ي���ق���ة  ت����واج����د 
املحلية والدولية ودعوة اجلمهور امل�شتهدف 

واإ�شراكهم بالوثيقة.

جمل�س املهارات املتقدمة يناق�س �شيا�شات الربنامج و�شبل تطوير اأدوات القيا�س لدى اأفراد املجتمع

دار زايد للثقافة ال�شالمية حتتفل بنجاح 
وثيقة املليون مت�شامح 

•• دبي -وام:

لالإقامة  ال���ع���ام���ة  االإدارة  ك���رم���ت 
�شركاءها  دب���ي  يف  االأج���ان���ب  و����ش���وؤون 
لعام  وامل������وردي������ن  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  م���ن   2019
ح��ف��ل نظمته حتت  خ���الل  واخل���ا����س 
�شعار بكم نتميز يف فندق بالزو فرزا 

ت�شي.
حممد  اللواء  �شعادة   .. احلفل  ح�شر 
اأحمد املري مدير عام االإقامة و�شوؤون 
عبيد  اللواء  و�شعادة  دبي  يف  االأجانب 
مهر بن �شرور نائب مدير عام اإقامة 

دبي وم�شاعدي املدير العام وعدد من 
كبار ال�شباط يف االإدارة وممثلني عن 
واملوردين  اال�شرتاتيجيني  ال�شركاء 

من القطاعني احلكومي واخلا�س.
تطوير  اإىل  ال�شنوي  ال��ل��ق��اء  وي��ه��دف 
���ش��رك��اء االإدارة  امل�����ش��رتك م��ع  ال��ع��م��ل 
التي  وامل������ب������ادرات  امل�������ش���اري���ع  ودع������م 
امل�شتدام  ال��ت��ط��وي��ر  عملية  يف  ت�شهم 
دبي  خطة  مع  يتوافق  مبا  لل�شراكات 
معاير  اأعلى  ويحقق  اال�شرتاتيجية 
تقدمها  ال��ت��ي  اخل���دم���ات  يف  ال��ت��م��ي��ز 
االإدارة. وقال �شعادة اللواء املري - يف 
خ����الل احلفل-  االف��ت��ت��اح��ي��ة  ك��ل��م��ت��ه 

بعالقات  معكم  نحتفي  اليوم  :”اأننا 
ال�شراكة والتعاون املثمر مع ال�شركاء 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني ل��ل��ع��م��ل م���ع���اً نحو 
من  ال��ي��وم  وه��دف��ن��ا  اأف�����ش��ل  م�شتقبل 
التكاملية  العالقة  توطيد  هو  اللقاء 
القيادة  روؤي���ة  لتحقيق  ال�����ش��رك��اء  م��ع 
الر�شيدة باأهمية ت�شافر جهود جميع 
اجلهات احلكومية واملوؤ�ش�شات اخلا�شة 
وكل الهيئات واملوؤ�ش�شات املعنية لتعزيز 
ال�شراكات والتعاون فيما بينها واتخاذ 
خطوات فعلية حثيثة ت�شهم يف حتقيق 
2021 وخ��ط��ة دبي  روؤي���ة االإم�����ارات 
طريق  خارطة  و�شعت  التي   2021

تت�شمن املبادرات الطموحة وامل�شاريع 
اخلدمات  اأرق�����ى  ل��ت��وف��ر  ال��ت��ن��م��وي��ة 
اأف�شل  امل��ت��م��ي��زة واع��ت��م��اد  احل��ك��وم��ي��ة 
ال�شعادة  العاملية مبا يحقق  املمار�شات 

للجميع«.
بروح  ت��ع��م��ل  دب���ي  اإق���ام���ة  :”اأن  واأك����د 
الفريق الواحد وروؤي��ة واحدة وجهود 
التعاون  ب����اأن  ن���وؤم���ن  الأن���ن���ا  م��ت��ك��ام��ل��ة 
واجلهود امل�شرتكة هما اأ�شا�س االإجناز 
والتقدم الذي ي�شب يف تعزيز امل�شالح 
اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ل����دول����ة االإم��������ارات 
والتميز  امل�شتدامة  التنمية  وحتقيق 
اليوم  فها نحن  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  يف 

اأقول  اأن  واأود  التعاون  بثمار  نحتفل 
دفع  ق���وة  اأن��ت��م  امل��ت��م��ي��زي��ن  ل�شركائنا 
ايجابية يف م�شرة اإقامة دبي ون�شعى 
والتكامل  التن�شيق  ه���ذا  خ���الل  م��ن 
اال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  وب��ني  بيننا 
اإىل حتقيق طموحات القيادة الر�شيدة 
لتعزيز  واالبتكار  والتميز  ال��ري��ادة  يف 
االإم�����ارات  ل��دول��ة  التناف�شية  امل��ك��ان��ة 

واإمارة دبي اإقليميا وعامليا«.
���ش��ع��ادت��ه ع���ن ت��ط��ل��ع��ه لبناء  واأع������رب 
وطيدة  ت����ع����اون  ع����الق����ات  وت���ر����ش���ي���خ 
لتعزيز  ال�شركاء  م��ع  االأم���د  وطويلة 
م�����ش��رة ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة يف دبي 

املري يف  اللواء  �شعادة  والدولة. وكرم 
ختام احلفل ال�شركاء اال�شرتاتيجيني 

وامل����وردي����ن امل��ت��م��ي��زي��ن ..م��ث��ن��ي��ا على 
دوره�������م ال���ف���ع���ال يف دع�����م م����ب����ادرات 

االإدارة وامل�شاهمة يف حتقيق تطلعاتها 
امل�شتقبلية واأهدافها اال�شرتاتيجية.

اإقامة دبي تكرم �شركاءها ال�شرتاتيجيني واملوردين لعام 2019
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•• دبي-الفجر:

ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ح��ق��ق��ت 
دب�����ي ل���ل���ع���ام ال����ث����اين ع���ل���ى ال���ت���وايل 
�شل�شلة  اإىل  ي�����ش��اف  ج���دي���داً  ف�����وزاً 
اإجن���ازات���ه���ا، وذل����ك ب��ح�����ش��ول��ه��ا على 
“�شبعة جنوم” عن م�شروع  ت�شنيف 
“ احلقائب االآمنة يف املطار” التابع 
وهو  املطارات،  العامة الأمن  ل��الإدارة 
املبادرات  ت��ق��ي��ي��م  يف  ت�شنيف  اأع���ل���ى 
امل�شاركة وفقا ملنهج “تريد” العاملي، 
نتعلم”  دب�����ي  “يف  م����ب����ادرة  ���ش��م��ن 

واملقارنة  املوؤ�ش�شي  بالتعليم  اخلا�شة 
املرجعية، والتي ينفذها برنامج دبي 
لالأمانة  ال��ت��اب��ع  احل��ك��وم��ي  للتميز 
الإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العامة 
اهلل  عبد  ال��ل��واء  �شعادة  وت�شلم  دب��ي. 
ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد  امل���ري،  خليفة 
دب��ي، �شهادة ال��ف��وز م��ن ال��ل��واء طيار 
م�شاعد  ث������اين،  ب����ن  حم���م���د  اأح����م����د 
القائد العام ل�شوؤون املنافذ، بح�شور 
مدير  الح��ج،  ب��ن  عتيق  علي  العميد 
املطارات، وعدد  العامة الأمن  االإدارة 
امل�شروع.   عمل  وفريق  ال�شباط  من 

باالإجناز  امل��ري  ال��ل��واء  �شعادة  واأ���ش��اد 
الذي حققته القيادة العامة ل�شرطة 
دب���ي مم��ث��ل��ة ب������االإدارة ال��ع��ام��ة الأمن 
املطارات، بح�شول امل�شروع على هذه 
كافة  اإىل  بال�شكر  وت��وج��ه  ال�����ش��ه��ادة، 
قدموه  ما  على  العمل  فريق  اأع�شاء 
كفاءتهم،  م�شتوى  تعك�س  جهود  من 
ل�شرطة  العامة  القيادة  ب��اأن  م��وؤك��داً 
واأن  ال��ف��ري��ق،  ه��ذا  دب��ي تفخر مبثل 
الذي  االآمنة”  “احلقائب  م�����ش��روع 
يف  دب��ي  ل�شرطة  العامة  القيادة  مثل 
�شباقها للتميز، ما هو اإال تاأكيد على 

قدرات مواردها الب�شرية وفرق عملها 
االأ�شاليب  الأح�����دث  وف���ق���اً  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
واالأمان  االأم��ن  يعزز  والتقنيات، مبا 
مطارات  م�شتخدمي  ك��اف��ة  وُي�����ش��ع��د 
دب���ي. م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��ل��واء طيار 
االإدارة  اإن  ث���اين،  ب��ن  اأح��م��د حم��م��د 
�شرطة  امل����ط����ارات يف  الأم����ن  ال��ع��ام��ة 
م�شروع  خ�����الل  م����ن  جن���ح���ت  دب������ي، 
م�شتوى  رف��ع  م��ن  اآمنة”  “حقائب 
وال�شعادة جلميع م�شتخدمي  الر�شا 
اأن����ه����ا عك�شت  ك���م���ا  دب������ي،  م����ط����ارات 
توجهات  ملواكبة  دب��ي  �شرطة  حر�س 

واأن  الذكي،  التحول  يف  دب��ي  حكومة 
تكون االإم��ارة اأكرث مدن العامل اأمنا 
العميد علي عتيق بن  واأكد  و�شعادة. 
العامة  ال��ق��ي��ادة  م�����ش��ارك��ة  اأن  الح���ج، 
دبي  “يف  م����ب����ادرة  يف  دب����ي  ل�����ش��رط��ة 
املجل�س  عليها  ي�شرف  التي  نتعلم” 
اإىل  تهدف  دب��ي،  حلكومة  التنفيذي 
ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ال��ت��ع��ل��م امل��وؤ���ش�����ش��ي يف 
القطاع احلكومي بدبي، وخلق الروح 
املوؤ�ش�شات،  اأداء  لتح�شني  التناف�شية 
التطبيقات  اأف�شل  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة 
واملمار�شات االإبداعية التي ت�شاهم يف 

تعزيز موقع دبي الريادي كبيئة عمل 
واالبتكار  لالإبداع  وحا�شنة  متميزة 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال���ع���امل���ي، وذل�����ك من 

خالل م�شروع “حقائب اآمنة”، الذي 
ياأتي يف اإطار توجيهات �شعادة القائد 
ال��ع��ام  ال��ل��واء ع��ب��داهلل خليفة املري، 

والفرق  بامل�شاريع  املبا�شر  واهتمامه 
ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق االأه�����داف 

اال�شرتاتيجية ل�شرطة دبي.

•• راأ�س اخليمة- الفجر:  

املهند�س عبد  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأك���د 
النعيمي  ب��ل��ح��ي��ف  حم��م��د  ب���ن  اهلل 
وزي����ر ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، اأن 
لالأعوام  خ��ط��ت��ه��ا  و���ش��م��ن  ال������وزارة 
تنفيذ  ت�شتهدف   ،2021-2017
برناجمها  ���ش��م��ن  م�������ش���روع���اً   36
بالقطاعات  ت��ت��ع��ل��ق  اال���ش��ت��ث��م��اري، 
وال�شحية،  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  االأم���ن���ي���ة 
الطرق  اإىل  اإ�شافة  واأخرى خدمية، 
بتكلفة  وال�������ش���ي���ان���ة،  االحت������ادي������ة 
مليارات   10 اإىل  ت�����ش��ل  ت��ق��دي��ري��ة 
امل�شاريع  ه���ذه  اأن  اإىل  الف��ت��ا  دره����م، 
ت��ل��ب��ي��ة الح��ت��ي��اج��ات خمتلف  ت���اأت���ي 
ومواكبة  االإم�������ارات،  دول����ة  م��ن��اط��ق 
للنمو املت�شارع الذي ت�شهده الدولة، 
والذي بدوره ي�شت���لزم اإيجاد قاع���دة 
ت��وائ��������م هذا  وب��ن��ي��ة حتتية م��ت��ط��ورة 

ال���تطور.
تنفيذ  اإىل م�شاريع  املوازنة  وتنق�شم 
بتكلفة  احلكومية  امل��ب��اين  و�شيانة 
6.62 مليار درهم، وتنفيذ و�شيانة 
مليار   3.38 بتكلفة  احتادية  طرق 
م�شاريع   4 ت�شمل  وتف�شيال  دره��م، 
ت�شل  تقديرية  بتكلفة  ط��رق  تنفيذ 
واإط���الق  دره����م،  م��ل��ي��ون   780 اإىل 
اجليل اجلديد لعدد 6 مراكز �شحية 
ت�شل  تقديرية  بتكلفة  وم�شت�شفيات 
وم�شاريع  دره���م،  مليون   350 اإيل 
مليون   525 بتكلفة  اأمنية  مباين 
درهم، ف�شال عن 4 م�شاريع للجيل 
اجلديد من املدار�س ب� 600 مليون 
حكومية  ملباين  م�شاريع  و5  دره��م، 

عامة بتكلفة 152 مليون درهم.
�سارع المارات

وك�������ش���ف م���ع���ال���ي���ه خ������الل االح����اط����ة 
ال����وزارة تطوير  نية  االإع��الم��ي��ة ع��ن 

�شارع االإمارات، حيث ي�شمل التطوير 
مليون   200 ت��ك��ل��ف��ت��ه  ت�����ش��ل  ال�����ذي 
االأر�شية  التقاطعات  تقريبا،  دره���م 
اال�شتيعابية  الطاقة  ورف��ع  واالنفاق، 
حت�شني  يف  ي�شاهم  بحيث  ل��ل��ط��ري��ق، 
املجمعات  ب���ني  وال���ت���وا����ش���ل  ال���رب���ط 
كما  الطريق،  جانبي  على  احل�شرية 
من  ال��رح��الت  انطالق  عملية  يخدم 
ال�����ش��اح��ل ال�����ش��رق��ي ل��دول��ة االإم�����ارات 

عرب �شارع خورفكان. 

تطوير �سارع الحتاد
البنية  اأن وزارة تطوير  اإىل  كما لفت 
التحتية �شتعمل خالل املرحلة املقبلة 
على تطوير �شارع االحتاد الرابط بني 
اإمارتي ال�شارقة ودبي، حيث �شت�شمل 
تكلفتها  ت�شل  التي  التطوير  عملية 
درهم،  مليون   230 اإىل  التقديرية 
اخللفاء  وت��ق��اط��ع  ال���ن���ه���دة،  ت��ق��اط��ع 
الرا�شدين، ورفع الطاقة اال�شتيعابية 
3 االأف م��رك��ب��ة /  ل��ل��ط��ري��ق مب��ع��دل 
���ش��اع��ة يف ك��ل اجت����اه، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
ف�شل احلركة البطيئة للمرور �شمن 
طريق خدمي مكون من حارتني بكل 
اجتاه وذلك مل�شافة 2.5 كيلو مرت يف 
بداية اإمارة ال�شارقة مع حدودها مع 

اإمارة دبي.
كما �شتعمل الوزارة على تطوير �شارع 
م���رت، حيث  كيلو   30 ب��ط��ول  ال��ذي��د 
ت�شتهدف الوزارة تو�شعة الطريق اإىل 
ثالثة حارات، اإ�شافة اإىل اإن�شاء ج�شر 
جديد �شمن امل�شروع بتكلفة تقديرية 
ما  دره�����م،  م��ل��ي��ون   220 اإىل  ت�����ش��ل 
اال�شتيعابية  طاقته  رف��ع  يف  ي�شاهم 
لكل  �شاعة   / مركبة   2000 مبعدل 
اجتاه، كما �شيتم �شمن عملية تطوير 
اإ�شافية  ح����ارة  تخ�شي�س  امل�����ش��روع 
احل���وادث  م��ن  يقلل  مم��ا  لل�شاحنات 

الناجت من  املتوقع  والتاأخر  املرورية 
املرور البطيء لل�شاحنات.

تطوير �سارع حممد بن زايد
تطوير  على  كذلك  ال���وزارة  و�شتعمل 
 130 زاي��د بتكلفة  ب��ن  ���ش��ارع حممد 
االعمال  �شت�شمل  درهم، حيث  مليون 
التقاطعات،  ع��ل��ى  ج�����ش��ري��ن  ت��ط��وي��ر 
ورف���ع ال��ط��اق��ة اال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة، بحيث 
ي�شاهم ذلك يف رفع م�شتوى اخلدمة 
الذي  االأم��ر   ،C اإىل   E من م�شتوى 
امل���روري  االزدح�����ام  تقليل  يف  ي�شاهم 
الطاقة  امل���روري���ة، ورف����ع  واحل�����وادث 

اال�شتيعابية للطريق بن�شبة 40%.
وقال معايل الوزير:” اإننا حري�شني 
على تنفيذ توجيهات القيادة الر�شيدة 
الداعمة  وامل�شاريع  املبادرات  واإط��الق 
لتوجه الدولة وا�شتعدادها للخم�شني، 
امل�شتقبلية  امل�شاريع  خمتلف  وتندرج 
البنية  تطوير  وزارة  ت�شتهدفها  التي 
التحتية، �شمن خطط دولة االإمارات 
لتحقيق  و���ش��ع��ي��ه��ا  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
املئوية  اإىل  و���ش��وال  العاملية  ال��ري��ادة 

الوزارة  حر�س  اإىل  الفتا   ،”2071
بلورة خطط وبرامج م�شتقبلية  على 
متكاملة ملواكبة املتغرات واالإجنازات 

التي حتققت والبناء عليها.
تطوير  وزارة  ت��وا���ش��ل  واأ�شاف:” 
االإجن����ازات  حتقيق  التحتية،  البنية 
عاماً بعد االأخر، بف�شل ت�شافر جهود 
اال�شرتاتيجيني  و�شركائها  ال����وزارة 
القيادة  ودع���م  بتوجيهات  م��دع��وم��ة 
العربية  االإم�����ارات  ل��دول��ة  ال��ر���ش��ي��دة 
املتحدة، االأم��ر الذي �شاهم يف تعزيز 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة، ودعم 
تكون  ب����اأن   2021 االإم�������ارات  روؤي�����ة 
���ش��م��ن االأف�����ش��ل ع��امل��ي��اً، و���ش��وال اإىل 

املئوية 2071«.
 55 اأك��د معاليه اأجن��از ال���وزارة  فيما 
ال�شنوات  خ����الل  ح���ي���وي���اً  م�������ش���روع���اً 
قيمتها  ب��ل��غ��ت  امل���ا����ش���ي���ة،  اخل���م�������س 
درهم،  م��ل��ي��ون  و520  م��ل��ي��ارات   4
وت��ف�����ش��ي��ال ف��ق��د ان��ت��ه��ت ال������وزارة من 
مليون   574 بقيمة  اأمنية  م�شاريع 
األ��ف دره��م، واأخ��رى تعليمية  و500 
م�شاريع  عن  ف�شال  مليون،   394 ب� 

مليون،  و297  مليار  بقيمة  �شحية 
بلغ  بينما  م��ل��ي��ون،   65 ب���  وخ��دم��ي��ة 
ق��ي��م��ة م�����ش��اري��ع ال���ط���رق االحت���ادي���ة 
ال��ت��ي ان��ت��ه��ت م���ن ت��ن��ف��ي��ذه��ا ال�����وزارة 
تتعلق  واأخ��رى  مليون،  و135  مليار 
ومباين  للطرق،  واإ�شافات  بال�شيانة 
مليون   54 م��ل��ي��ار  ب��ق��ي��م��ة  و�����ش����دود 

درهم.
تطوير  وزارة  م�شاريع  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ت��ع��ت��رب اأح�����د اأه���م 
روافد التنمية احل�شارية التي يعول 
املعي�شية  ال��ظ��روف  حت�شني  يف  عليها 
االأ�شا�شية  اخلدمات  وتوفر  لل�شكان 
ل�شاكني الدولة، وتعد اأحد القطاعات 
احليوية واملهمة التي ت�شهم يف زيادة 
من��و االق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي، م��ا جعلها 
كبر،  ح���ك���وم���ي  ب���اه���ت���م���ام  حت���ظ���ى 
التي  امل�شاريع  على  ال�شوء  وت�شليط 

تنفذها الوزارة.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���ط���رق االحت���ادي���ة 
الطرق  اأط����وال  اأن  اإىل  معاليه  لفت 
مرت،  كيلو   771.5 ب��ل��غ  االحت���ادي���ة 
بتنفيذ  قامت  ال��وزارة  اأن  اإىل  م�شرا 

ت�شحيحية  �شيانة  عملية   3205
ل���ل���ط���رق االحت������ادي������ة خ������الل ال���ع���ام 
5665 خالل  ب����  م��ق��ارن��ة  اجل�����اري، 
2018، بينما بلغ عدد  العام املا�شي 
 3709 الوقائية  ال�شيانة  عمليات 
خالل العام اجلاري مقارنة ب� 3459 
الوزارة  اأجن���زت  فيما   ،2018 ال��ع��ام 
امل�شافة،  حتديد  خلدمة  معاملة   47
تقدير قيمة اال�شرار  خلدمة   190
�شهادة   145 واأ���ش��درت  الطرق،  على 

عدم مم��انعة.
تطوير  وزارة  اأن  اإىل  معاليه  ول��ف��ت 
على  ح��ال��ي��ا  ت�����ش��رف  التحتية  البنية 
احليوية  امل�شاريع  من  العديد  تنفيذ 
التي تخدم منظومة التنمية ال�شاملة 
م�شرة  دع��م  يف  وت�شاهم  ال��دول��ة،  يف 
البناء والتنمية، وتدعم مكانة الدولة 
العاملية،  التناف�شية  م��وؤ���ش��رات  �شمن 
واأب������رزه������ا، م�������ش���روع ت���ط���وي���ر ورف����ع 
من  مليحة  طريق  وا�شتكمال  ك��ف��اءة 
 E99 وط��ري��ق  خليفة  ال�شيخ  ���ش��ارع 
حيث  امل���رح���ل���ة-االأوىل،   – وربطهما 
االنتهاء  املتوقع  امل�شروع  تكلفة  تبلغ 
العام  من  االأول  الن�شف  خ��الل  منها 

املقبل 169 مليون درهم تقريبا.
تنفيذ  ع���ل���ى  ال���������وزارة  ت�������ش���رف  ك���م���ا 
م�شروع تطوير �شارع االحتاد املرحلة 
زايد- ال�شيخ  االأوىل )تقاطع م�شجد 
االنتهاء  املتوقع  من  حيث  عجمان(، 
من امل�شروع خالل الن�شف االأول من 
العام 2020، وبتكلفة تقديرية ت�شل 
درهم،  األ���ف  و500  مليون   49 اإىل 
وك��ذل��ك م�����ش��روع ال��ط��ري��ق االحتادي 
– م�شايف  -ال��ذي��د  ال�شارقة   )E88(
)املرحلة الثانية – طريق البطائح(، 
املتوقع االنتهاء منه الربع الثالث من 
ت�شل  تقديرية  وبتكلفة  املقبل،  العام 

اإىل 82 مليون درهم.

ت�شرف  التي  امل�شاريع  كذلك  وت�شمل 
واإجناز  اإن�شاء  ال���وزارة  تنفيذها  على 
ل�شرطة  ال����ع����ام����ة  ال����ق����ي����ادة  م���ب���ن���ى 
 167 اإىل  ت�����ش��ل  بتكلفة  ال�����ش��ارق��ة، 
ومن  دره�������م،  األ������ف  و264  م���ل���ي���ون 
امل��ت��وق��ع االن��ت��ه��اء م��ن��ه خ���الل الربع 
م�شروع  ع��ن  ف�شال   ،2020 ال��ث��اين 
طريق  ك��ف��اءة  ورف��ع  وتطوير  �شيانة 
حمد بن عبد اهلل يف اإم��ارة الفجرة، 
حيث من املتوقع االنتهاء من امل�شروع 
اإىل  التقديرية  تكلفته  ت�شل  ال���ذي 
الربع  خ���الل  دره����م،  م��ل��ي��ون   250

االأول من العام املقبل.
كما ت�شرف ال��وزارة حاليا على تنفيذ 
م�����ش��روع ال��ط��ري��ق ال��راب��ط ب��ني �شارع 
ال�شيخ خليفة باإمارة الفجرة مبركز 
 E99 امل�����الح�����ة وال����ط����ري����ق  خ���ط���م 
ال��ث��ان��ي��ة، ح��ي��ث م��ن املتوقع  امل��رح��ل��ة 
االن���ت���ه���اء م���ن امل�������ش���روع ال����ذي ت�شل 
مليون   83 اإىل  ال��ت��ق��دي��ري��ة  تكلفته 
دره����م، خ���الل ال��ع��ام امل��ق��ب��ل 2020، 
واإجناز  اإن�شاء  م�شاريع  اإىل  باالإ�شافة 
القيوين،  ب���اأم  امل���دين  ال���دف���اع  م��رك��ز 
 – العمل  مبنى مكتب  واإجن��از  اإن�شاء 
م�شروع  اإىل  باالإ�شافة  اخليمة،  راأ���س 
اإن�شاء واإجناز منى قيادة قوات االأمن 

اخلا�شة – راأ�س اخليمة.
وقال:” يف �شعي وزارة تطوير البنية 
مب�شوؤوليتها  ال�شلوع  اإىل  التحتية 
ح��ق��ق��ت ع����دد م���ن االجن�������ازات خالل 
العام 2019، وذلك بف�شل اعتمادها 
بنية  ت�شييد  يف  العاملية  ال��ري��ادة  على 
حتتية م�شتدامة الإمارات ال مثيل لها، 
العديد  تنفيذ  على  ا�شرافها  اأب��رزه��ا 
م���ن امل�����ش��اري��ع احل��ي��وي��ة، ك��م��ا عملت 
56 مبنى، منها  ال��وزارة على �شيانة 
م�شاجد  ومثلها  �شحية،  م��ب��اين   8
والتعليم،  الرتبية  وزارة  تتبع  و33 

و17 مبنى يتبع اجلهات احلكومية.

رقم جديد يف جيني�ص
وزارة  �شجلت  ال  اإجن��ازات��ه��ا  و���ش��م��ن 
قيا�شياً  رقماً  التحتية  البنية  تطوير 
“جيني�س”  مو�شوعة  �شمن  ج��دي��داً 
ف��والذي قو�شي  اأك��رب ج�شر  باإجنازها 
 32.37 بطول  العامل  م�شتوى  على 
م���رت ���ش��م��ن م�����ش��روع راأ������س اخليمة 
ال�����دائ�����ري ال������ذي اأجن����زت����ه ال�������وزارة 
م������وؤخ������راً، حم���ط���م���ة ب����ذل����ك ال���رق���م 
با�شم  وامل�����ش��ج��ل  ال�����ش��اب��ق  ال��ق��ي��ا���ش��ي 

بولندا والبالغ 26 مرتاً.
  

اإجنازات متفردة
اجل����ه����ود حققت  ت�����ش��اف��ر  وب��ف�����ش��ل 
الكثر  التحتية  البنية  تطوير  وزارة 
 ،2019 من االإجن���ازات خ��الل العام 
البديع  ج�شر  م�شروع  افتتاح  اأب��رزه��ا 
الدولة  �شمال  االإم���ارات  يربط  ال��ذي 
ب���دب���ي م������رورا يف ال�������ش���ارق���ة، وال����ذي 
ال���ت���خ���ف���ي���ف من  ����ش���اه���م يف  ب���������دوره 
االزدح���ام امل���روري وق��ت ال���ذروة،، اإىل 
االإلكرتونية  املن�شة  اإط����الق  ج��ان��ب 
والدليل  نوعها،  من  االأوىل  امل��وح��دة 
ا���ش��ت��خ��راج �شهادة  امل��وح��د الإج�����راءات 
البنى  مل�������ش���روع���ات  امل���م���ان���ع���ة  ع������دم 
ف��ي��م��ا عملت  ال��ت��ح��ت��ي��ة واالإ�����ش����ك����ان، 
ال�شركاء  م���ع  وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ال�������وزارة 
وتطوير  اإن�شاء  على  اال�شرتاتيجيني 
املتقدم  املكانية  التحتية  البنية  نظام 
والو�شفية  املكانية  بالبيانات  والغني 
للتخطيط  اأداة  ال����ش���ت���خ���دام���ه���ا 
التنموية  امل�شاريع  واإدارة  والت�شميم 
حتقيق  يف  مب��ج��م��ل��ه��ا  ت�����ش��ب  ال���ت���ي 
ي�شهم  ومب����ا  ال����دول����ة،  م�����ش��ت��ه��دف��ات 
موؤ�شر  يف  االإم�������ارات  م��ك��ان��ة  دع���م  يف 

التناف�شية العاملية.

•• دبي-الفجر:

للثقافة  امل��اج��د  جمعة  م��رك��ز  نظم 
ور�شة  االأول  اأم�����س  بدبي  وال���رتاث 
ُعمر  ت���ق���دي���ر  م���ع���اي���ر  ب����ع����ن����وان: 
قدمها  وال����وث����ائ����ق،  امل���خ���ط���وط���ات 
رئي�س  داغ�شتاين  ب�شام  د.  م��ن  ك��لٌّ 
والرتميم،  واملعاجلة  احلفظ  ق�شم 
على  العلمي  امل�����ش��رف  ن��ور  ط��ه  ود. 
وح�شرها  ب��امل��رك��ز،  ال��وث��ائ��ق  ق�شم 
العديد  من  ومتدربة  متدرباً   45
واخلا�شة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 

واملهتمني.
تعريف  اإىل  ال�����ور������ش�����ة  ت�����ه�����دف 
املخطوطات  ب��اأه��م��ي��ة  امل�����ش��ارك��ني 
وال���وث���ائ���ق، وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��رف اإىل 
اإىل  تاريخها واأ�شالتها، كما تهدف 
طرح مو�شوع متخ�ش�س ي�شاأل عنه 

الكثرون.
ب���داأ داغ�����ش��ت��اين ال��ور���ش��ة باحلديث 
ب��دءاً من  ال��ورق  عن تاريخ �شناعة 

�شمرقند  اإىل  و���ش��ل  ح��ت��ى  ال�����ش��ني 
التي تاأ�ش�س فيها اأول معمل للورق 
يف العامل االإ�شالمي �شنة 93ه�، ثم 
والقاهرة  ودم�شق  بغداد  اإىل  انتقل 
لي�شل  واالأندل�س  اإفريقيا  و�شمال 

طريقة  ت���ن���اول  ك��م��ا  اأوروب��������ا.  اإىل 
�شناعة  يف  امل���اج���د  ج��م��ع��ة  م���رك���ز 
امل�شتخدم يف ترميم  ال��ورق القدمي 
املخطوطات، وعر�س على امل�شاركني 
اأ�شلية من االأوراق القدمية  مناذج 

للتعرف على خ�شائ�شها.
الور�شة  م���ن  ال���ث���اين  ال��ق�����ش��م  ويف 
تقدير  م���و����ش���وع  ط����ه  د.  ت����ن����اول 
ال���وث���ائ���ق وحت����دث يف ثالثة  ع��م��ر 
حماور، املحور االأول: دور الدرا�شة 

ال���وث���ائ���ق���ي���ة )ال���دب���ل���وم���ات���ي���ة( يف 
واملحور  ال���وث���ائ���ق،  اأع���م���ار  حت��دي��د 
واأهميته  ال�����ش��روط  ع��ل��م  ال���ث���اين: 
يف احل����ك����م ع���ل���ى ع���م���ر ال���وث���ائ���ق، 
ال���ث���ال���ث: ع���الق���ة حتليل  وامل���ح���ور 

امل��ح��ت��وى ب��اأع��م��ار ال���وث���ائ���ق. وبني 
عمر  حت��دي��د  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  كيفية 
الو�شائل  خ������الل  م�����ن  ال���وث���ي���ق���ة 
احلديثة كالفح�س الكربوين، ومن 
اأج��زاء الوثيقة، ون��وع الورق  خالل 

واحلرب واخلط امل�شتخدم، وال�شيغ 
زمن  ل��ك��ل  اإن  ح��ي��ث  وال����ع����ب����ارات، 
اأ�شلوب مميز يف اخلطاب وخ�شو�شاً 
االف��ت��ت��اح��ي��ة واخل���ت���ام وغ���ر ذلك. 
الوثائق  م��ن  وج��رى عر�س من��اذج 

ويف  زمنها  على  امل�شاركون  ليتعرف 
اأي ع�شر كتبت.

املركز  ق�����ام  ال����ور�����ش����ة  ن���ه���اي���ة  ويف 
بتكرمي املدربني، وتوزيع ال�شهادات 

على املتدربني.

•• دبي -وام:

برنامج  التوايل  على  ال�شابعة  لل�شنة  للمراأة  دبي  موؤ�ش�شة  نظمت 
التدريبية  الربامج  الفرو�شية �شمن  القيادة من منظور  مهارات 
الن�شائية  للكوادر  والقيادية  ال�شخ�شية  املهارات  لتطوير  الرامية 
االإماراتية. ويتبع هذا الربنامج الذي مت تنظيم ن�شخته ال�شابعة 
موؤخرا مب�شاركة 13 موظفة من القطاعني احلكومي واخلا�س 
املنت�شبات  اخت�شا�س  عن  خمتلفة  بيئة  يف  مبتكرا  تدريبيا  نهجا 
خمتلفة  زاوي���ا  م��ن  وق��درات��ه��ن  اأنف�شهن  اكت�شاف  لهن  يتيح  مم��ا 

على  والتغلب  مواهبهن  عن  للك�شف  فريدة  فر�شة  لهن  ويوفر 
كما  ال��ق��ي��ادة  م��ه��ارات  واكت�شاب  بالنف�س  الثقة  وب��ن��اء  التحديات 
الفريق  ق��ي��ادة  ل��ق��درات  احلقيقية  ال�شفات  اكت�شاف  يف  ي�شاهم 
اأن�شطة متنوعة يف االإدارة وبناء فريق العمل وحتقيق  من خالل 

معرفة متميزة لنهج الذكاء العاطفي يف عملية القيادة.
دبي  مبوؤ�ش�شة  امل���راأة  تطوير  اإدارة  م��دي��ر  �شيف  �شلطانة  وق��ال��ت 
 2013 اإن الربنامج حقق جناحا طيبا منذ اإطالقه عام  للمراأة 
املتنوعة  التدريبية  ال��ربام��ج  �شمن  تنظيمه  ملوا�شلة  دع��ان��ا  م��ا 
ال�شخ�شي واملهني للمراأة  التطوير  املوؤ�ش�شة لتعزيز  التي تنفذها 

قياديا  لتاأهيلها  ال��الزم��ة  وامل��ع��ارف  باملهارات  وتزويدها  العاملة 
اأم��ام��ه��ا يف خمتلف  ووظيفيا واإت��اح��ة امل��زي��د م��ن ف��ر���س ال��ن��ج��اح 
اال�شرتاتيجية  اخلطة  واأه���داف  حم��اور  مع  ان�شجاما  القطاعات 

للموؤ�ش�شة 2017 – 2021.
واأ�شافت �شيف اأن برنامج “مهارات القيادة من منظور الفرو�شية” 
يعتمد على التعامل مع اخليل كمجال تدريبي نا�شئ ومبتكر من 
والثقة  املبادرة  كروح  ال�شخ�شية  املهارات  من  الكثر  تنمية  �شاأنه 
بالنف�س وحتقيق معرفة متميزة لنهج الذكاء العاطفي يف عملية 

القيادة.

دبي للمراأة تنظم برنامج مهارات القيادة من منظور الفرو�شية

 زيادة الطاقة ال�ستيعابية ل�سارع الحتاد بني اإمارتي ال�سارقة ودبي ورفع الطاقة ال�ستيعابية ل�سارع الإمارات بتكلفة 200 مليون درهم

د. عبداهلل النعيمي: 10 مليارات درهم م�شاريع وزارة تطوير البنية التحتية �شمن خطتها 2017 - 2021 
تطوير وتو�سعة طريق الذيد لي�سبح 3 حارات بتكلفة 220 مليون درهم

مركز جمعة املاجد ينظم ور�شة تقدير ُعمر املخطوطات والوثائق

لل�سنة الثانية على التوايل وبالدرجة الأعلى يف تقييم املبادرات وفق منهج »تريد« العاملي

�شرطة دبي حت�شل على فئة �شبع جنوم يف مبادرة »يف دبي نتعلم«
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شارقة موؤخرا يف مركز اجلواهر  نظمت فروع نادي �شيدات 
احتفااًل  للموظفني،  ال�شنوي  حفلها  وامل��وؤمت��رات،  للمنا�شبات 
للفروع،  املوؤ�ش�شي  االأداء  تطوير  يف  الفاعل  لدورهم  وتقديراً 
لي�شبح  والنجاح  االإجن���ازات  من  املزيد  حتقيق  يف  واإ�شهامهم 
م�شتوى  على  االأوىل  ال�شيدات  وجهة  الع�شر  بفروعه  النادي 

اإمارة ال�شارقة.
وح�شر احلفل كل من اآمنة ال�شنا�شي مدير اإدارة فروع نادي 
ال�شرقية  املنطقتني  يف  ال��ف��روع  وم��دي��رات  ال�����ش��ارق��ة،  �شيدات 
والفروع  االإدارة  وموظفات  موظفني  جانب  اإىل  والو�شطى، 
ال��ع�����ش��رة، وممثلني ع��ن ال��رع��اة و���ش��رك��اء ف���روع ن���ادي �شيدات 

ال�شارقة.
قالت:”  امل��وظ��ف��ني،  اىل  ال�شنا�شي  اآم��ن��ة  وجهتها  ر�شالة  ويف 
من  ومتتابعة  متكاملة  و���ش��ل  حلقة  فهو  ي��ت��ج��زاأ،  ال  ال��ن��ج��اح 
الذي  ال��ق��وي،  والتكاتف  املتوا�شل،  واالإب����داع  ال����دوؤوب  العمل 
اأنتم خر ممثلني و�شانعني لُه، فقد برهنتم على مدار  كنتم 
االأعوام املا�شية، باأنكم اأ�شا�س جناحنا وتطورنا، وقدمتم يف كل 
يوم و�شاعة ودقيقة جل خرباتكم وقدراتكم لالرتقاء بكل ما 
واحداً  الع�شر،  بفروعه  ال�شارقة  �شيدات  نادي  لي�شبح  نقدمه، 
الدولة مبا يوفره من مرافق  النوادي على م�شتوى  اأهم  من 

ويقدمه من خدمات«.
و�شكرت ال�شنا�شي املوظفني على كل ما قدموه من عمل وجهد 
العمل  �شور  اأجمل  قدموا  اأنهم  اإىل  م�شرة  ومميز،  متوا�شل 

ل��ه، وه��و ما  اجلماعي وك��ان كل منهم مكماًل لالآخر وداع��م��اً 
اأ�شهم يف حتقيق الكم الكبر والنوعي من النجاح واالإجناز يف 

النادي.
�شمن  املتميزين  املوظفني  من  نخبة  بتكرمي  احلفل  واختتم 
وجائزة  االأداء  يف  االأف�شل  املدير  جائزة  ت�شمنت  جائزة،   14
امل��وظ��ف امل��ت��م��ي��ز، وج��ائ��زة ال��ن��ج��م ال�����ش��اع��د، وج��ائ��زة املوظف 
جائزة  و   ، االأداء  يف  االأف�شل  الفرع  وج��ائ��زة  بامتياز،  امل�شاند 
حتقيقاً  االأك����رث  امل��رف��ق  ج��ائ��زة  و  االأداء،  يف  االأف�����ش��ل  الق�شم 
للمبيعات، وجائزة اأف�شل فكرة اإبداعية، وجائزة اأف�شل فعالية 
اأف�شل م�شاركة جمتمعية، وجائزة التميز يف  مبتكرة، وجائزة 
وجائزة  االإدارة،  مع  املتعاون  املوظف  وجائزة  العمالء  خدمة 

املمر�شة االأف�شل يف االأداء، وجائزة التقدير والثناء.

•• اأبوظبي-وام:

فعالياته   2019 الظفرة  مهرجان  فعاليات  تتوا�شل 
اإدارة املهرجانات والربامج  حيث يعر�س جمل�س جلنة 
الثقافية - اأبوظبي ركنا للمالب�س التقليدية والرتاثية 
االإم���ارات���ي���ة واآخ����ر ل��ل��خ��ن��اج��ر ب��ه��دف ت��ع��ري��ف جمهور 
ب���رتاث ال��دول��ة ودعم  امل��ه��رج��ان م��ن مقيمني و���ش��ي��اح 
اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة اإىل ���ش��ون ه���ذا ال����رتاث ون��ق��ل��ه بني 

االأجيال.

الفعاليات  اإدارة  مدير  القبي�شي  بطي  ع��ب��داهلل  وق��ال 
واالت�شال يف اللجنة اأن اللجنة تعر�س لزوار املهرجان 
من خالل جمل�شها الذي يتو�شط �شوق الظفرة الرتاثي 
ال��ت��ي تنظمها  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا وم��ه��رج��ان��ات��ه��ا وب��راجم��ه��ا 
 5 وت�شارك بها على مدار العام والتي تت�شمن تنظيم 
اأبوظبي.  باإمارة  مهرجانات تراثية يف منطقة الظفرة 
املا�شية ح�شوراً  االأي��ام  الظفرة خالل  و�شهد مهرجان 
بارزاً لطلبة املدار�س امل�شاركني يف خميم البيت متوحد 
الذي يقام يف املنطقة بالتزامن مع مهرجان الظفرة يف 

24 دي�شمرب اجل��اري حتت �شعار  اإىل   15 الفرتة من 
ثقافة، فن، ابتكار.

ويهدف املخيم اإىل احلفاظ على ثقافة دولة االإمارات 
وتقاليدها االأ�شيلة وخا�شة بني جيل ال�شباب كما ميثل 
اجلديدة  ال��ي��دوي��ة  احل���رف  الكت�شاف  عظيمة  فر�شة 
الثقايف  بالرتاث  املتعلقة  اليومية  باالأن�شطة  والتمتع 

واكت�شاب اخلربة والتجربة احلياتية واملهنية.
اإدارة  للجنة  ال��ت��اب��ع  ال��ظ��ف��رة  خميم  اأم�����ش��ي��ات  و�شكلت 
باأبوظبي يف  والرتاثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات 

بالرتاث  املهتمني  واملثقفني  لل�شعراء  ملتقى  املهرجان 
ال�شعراء  خا�شة  اخلليج  دول  خمتلف  م��ن  املنطقة  يف 
دوراته  يف  املليون”  “�شاعر  برنامج  يف  �شاركوا  الذين 

املختلفة.
ك��م��ا ح��ر���س ع���دد ك��ب��ر م��ن جن���وم و���ش��ائ��ل التوا�شل 
االجتماعي اخلليجيني على التواجد يف املهرجان بعد 
اأن وجدوا فيما يقدمه من اأن�شطة وفعاليات وم�شابقات 
لكل من  املتعة  وك��ذل��ك  وال��ف��ائ��دة  باملعرفة  ثرية  م��واد 

يع�شق الرتاث.

التي  امل��ع��امل  اأب���رز  م��ن  املليون” واح���دا  “�شارع  وميثل 
ال�شارع  ه��ذا  اأ�شبح  حيث  الظفرة  مهرجان  بها  ينفرد 
ا�شمه  واكت�شب  ومالكيها  االإب���ل  ع�شاق  لكل  مق�شدا 
خالل  ع��ام  كل  ي�شهدها  التي  ال�شخمة  ال�شفقات  من 

املهرجان وت�شل اإىل ماليني الدراهم.
وي��ح��ر���س م���الك االإب����ل ع��ل��ى اخل����روج ب��ح��الل��ه��م اإىل 
موا�شفات  من  به  تتمتع  ما  ال�شتعرا�س  �شواء  ال�شارع 
جمالية اأو بهدف البيع وال�شراء خا�شة يف ظل تواجد 

اأعداد كبرة من ع�شاق االإبل يف املكان.

•• ال�شارقة- وام:

ال�شام�شي  ال��زري  �شيف  اللواء  اأطلق 
ق���ائ���د ع����ام ���ش��رط��ة ال�������ش���ارق���ة ام�س 
باأكادميية العلوم ال�شرطية بال�شارقة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  100مربمج  م��ب��ادرة 
بال�شارقة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات 
عبداللطيف  ال����دك����ت����ور  ب���ح�������ش���ور 
ال�شام�شي مدير جممع كليات التقنية 
بن  م��ب��ارك  ع��ب��داهلل  والعميد  العليا 
عامر نائب قائد عام �شرطة ال�شارقة 
مدير  ال�شويجي  ع��ب��داهلل  وال��دك��ت��ور 
كليات التقنية العليا واملدراء العامني 
وم��دراء االإدارات وعدد من ال�شباط 

ب�شرطة ال�شارقة.

جمل�س  تبناها  التي  امل��ب��ادرة  وتهدف 
تعزيز  اإىل  ال�����ش��ارق��ة  ���ش��رط��ة  ���ش��ب��اب 
املقدمة  االإل����ك����رتون����ي����ة  اخل����دم����ات 
االكتفاء  حت���ق���ي���ق  و  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
الناحية  من  االإدارات  جلميع  الذاتي 
ال��ت��ق��ن��ي��ة واال����ش���ت���دام���ة م���ن امل�����وارد 
الب�شرية من خالل تاأهيل اأكرب عدد 
ت�شميم  جم����ال  يف  امل���ربجم���ني  م���ن 
ملواكبة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال���ربام���ج  وت��ط��وي��ر 
احلا�شوب  علوم  يف  املت�شارع  التطور 
وب���رجم���ي���ات���ه وت�����ش��ل��ي��ح��ه��م ب�������اأدوات 
العلمية  ق��درات��ه��م  وب��ن��اء  امل�شتقبل 

والعملية.
و ياأتي اطالق املبادرة يف اإطار ال�شراكة 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ب��ني  اال�شرتاتيجية 

التقنية  وك��ل��ي��ات  ال�����ش��ارق��ة  ل�����ش��رط��ة 
يف  م�شاهمتها  ع��ل��ى  وت��اأك��ي��داً  العليا 
جمال  يف  متخ�ش�شة  ك����وادر  اإع�����داد 

الربجمة االإلكرتونية .
الزري  �شيف  ال��ل��واء  ���ش��ع��ادة  واأع����رب 
ال�شارقة  �شرطة  عام  قائد  ال�شام�شي 
العليا  التقنيات  ملجمع  تقديره  ع��ن 
التحول  جم��ال  يف  امل�شتمر  لتعاونه 
اللبنة  ن���زرع  اأن��ن��ا  ق��ائ��ال   .. ال��رق��م��ي 
مبادرة  اإط�����الق  خ����الل  م���ن  االأوىل 
�شرطة  منت�شبي  من  مربمج   100
مهاراتهم  و�شقل  لتاأهيلهم  ال�شارقة 
ورف������ع ك���ف���اءت���ه���م واإط����الع����ه����م على 
لغة  ت�شهدها  التي  التطورات  اأح��دث 
ال��ربجم��ة يف ظ��ل ال��ت��ق��دم ال��ه��ائ��ل يف 

املعلومات  وت��ق��ن��ي��ة  احل��ا���ش��وب  ع��ل��وم 
ليكونوا قادرين على التعامل بكفاءة 
عالية مع جميع احتياجات امل�شتقبل 
ال��رق��م��ي. وط��ال��ب ق��ائ��د ع���ام �شرطة 
ال�������ش���ارق���ة ك���ل م���ن ت�����ش��م��ل��ه امل���ب���ادرة 
ان  معتربا  منها  اال�شتفادة  ب�شرورة 
يف  االأف�����ش��ل  ه��و  الوظيفي  امل�شتقبل 
ظل التقنية والتحول الرقمي املبني 
على اأ�ش�س معرفية متينة مبا ي�شمن 
املنظومة  والريادة يف  التقدم  حتقيق 
والدعم  ال�����ش��ارق��ة  ب�شرطة  االأم��ن��ي��ة 
املراكز  اإىل  ي�شلوا  حتى  لهم  الكامل 
ال�����ش��ارق��ة �شعيا  امل��ت��ق��دم��ة يف ���ش��رط��ة 
ال�شعادة  م�����ش��ت��وي��ات  اأع��ل��ى  لتحقيق 

وجودة احلياة للعاملني واملتعاملني.

من جانبه قال الدكتور عبد اللطيف 
 100 م���ب���ادرة  دع����م  ان  ال�����ش��ام�����ش��ي 
�شباب  جمل�س  تبناها  ال��ت��ي  م��ربم��ج 

تاأهيل  ي��ه��دف اىل  ال�����ش��ارق��ة  ���ش��رط��ة 
اأك��������رب ع������دد م�����ن امل�����ربجم�����ني على 
الربامج  وت��ط��وي��ر  ت�شميم  م�شتوى 

امل�شوؤولية  م���ن  ان���ط���الق���اً  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
املوقعة  ال�شراكة  اإطار  ويف  املجتمعية 
التي  ال�����ش��ارق��ة  ���ش��رط��ة  وب���ني  بينهم 

م�شتوى  على  ال��ت��ع��اون  اأهمية  ت��وؤك��د 
ي�شهم  وامل��ع��ارف مبا  تبادل اخل��ربات 

يف عمليات التدريب والتطوير.

ركن للمالب�س التقليدية والرتاثية الإماراتية واآخر للخناجر فى مهرجان الظفرة 2019

�شرطة ال�شارقة تطلق مبادرة 100مربمج

كرمتهم على جهودهم خالل العام 2019

» �شيدات ال�شرقية والو�شطى« يحتفي باإجنازات  530 موظفًا وموظفة 

•• ال�شارقة –الفجر:

�شوؤون  دائ���رة  اأج���رت  كبر  عائلي  ح�شور  يف 
�شيارة  على  االأول  �شحبها  والقرى  ال�شواحي 
للمرتددين  خ�ش�شتها  وال���ت���ي  ك��وب��ر  م��ي��ن��ي 
ثمانية  �شواحي  مهرجان  على  واملت�شوقني  
والذي تقيمه حاليا يف كل من حديقة النوف 
مبدينة ال�شارقة والقرية الرتاثية يف منطقة 
جوائز  على  اأخ���رى  �شحوبات  بجانب  مليحة 

قيمة .
وا�شرف على ال�شحب االلكرتوين الذي جرى 
ممثلني  النوف  بحديقة  اأم�س  م�شاء  تنفيذه 

ال�شحب  ليتم  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  من 
الزائرين  م��ن  ���ش��واء  م�شرتيات  بطاقة  على 
مليحة  منطقة  ويف  ال�����ش��ارق��ة  يف  للمهرجان 
وم��ن��ح ال��ف��ائ��زي��ن ج��وائ��ر األ��ك��رتون��ي��ة وهدايا 

قيمة .
ح�شرها  التي  االلكرتونية  القرعة  واأ�شفرت 
ال�����ش��ي��خ م��اج��د ب��ن ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي مدير 
دائرة �شوؤو ن ال�شواحي والقرى وممثلني عن 
فوز  ع��ن  اأ�شفرت  امل�شاركة  واجل��ه��ات  ال��دوائ��ر 
املواطن مو�شى مبارك �شرور باأوىل ال�شيارات 
على اأن يتم ال�شحب على ال�شيارتني املتبقتني 

خالل االأ�شبوعني املقبلني.

الربامج  اإحدى  ال�شيارات  على  ال�شحب  ويعد 
اجل�����دي�����دة ال����ت����ي ط���رح���ت���ه���ا دائ��������رة �����ش����وؤون 
جهة   36 م��ع  بال�شراكة  وال��ق��رى  ال�شواحي 
خلدمة  جهودهم  ت�شافرت  وخا�شة  حكومية 
ف��ع��ال��ي��ات نوعية  ب���ط���رح  وال���ق���ي���ام  امل��ج��ت��م��ع 
ت�شجيعها  ليتم  املهرجان  املتواجدة يف  لالأ�شر 
االأ�شر  اأك�شاك  ودع��م  وامل�شاركة  احل�شور  على 

املنتجة .
ب���ن �شامل  اأع������رب خ��م��ي�����س  ويف ه����ذا االإط�������ار 
الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�شو  ال�����ش��وي��دي 
ال�شارقة رئي�س دائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى 
عن �شعادته بنجاح املهرجان ب�شورة الفتة مع 

ال�شيارة  على  وال�شحب  االأول  االأ�شبوع  انتهاء 
االأوىل واأ�شار اإىل اأن تردد االأ�شر باأعداد كبرة 
الفعاليات يدعونا  االأبناء والبنات يف  وتواجد 
املجتمعية  ال�����ش��راك��ة  مب�����ش��ت��وى  ال��ف��خ��ر  اإىل 
خلدمة االأ�شر وتقدمي ما ي�شعدها من برامج 

خالل فرتة االإجازة املدر�شية .
واأو�شح ال�شويدي �شيتم ال�شحب على ال�شيارة 
املهرجان  من  الثاين  االأ�شبوع  نهاية  الثانية 
االأ�شبوع  نهاية  يف  ك��ذل��ك  الثالثة  وال�����ش��ي��ارة 
تكافئ  للجميع  ليتاح  امل��ه��رج��ان  م��ن  ال��ث��ال��ث 
الفر�س بالفوز بجانب الرت�شح للفوز مبئات 

اجلوائز القيمة االأخرى .

 مهرجان �شواحي 8 ينفذ ال�شحب على ال�شيارة الأوىل بحديقة النوف ويفوز بها املواطن مو�شى مبارك
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عربي ودويل

اإن �شيارة متوقفة على جانب طريق انفجرت  قال اجلي�س العراقي 
يف حمافظة االأنبار بغرب العراق يف ال�شباح الباكر اأم�س بالقرب من 
منطقة كانت يوما املعقل االأخر لتنظيم داع�س يف البالد مما اأدى 

ملقتل جنديني واإ�شابة �شابط.
التنظيم  مقاتلي  لكن  االنفجار،  عن  امل�شوؤولية  جهة  اأي  تعلن  ومل 
�شنوا هناك �شل�شلة هجمات منذ فقدوا ال�شيطرة على املنطقة التي 
الهجمات  اأ�شلوب  اإىل  وحت��ول��وا   2017 يف  �شيطرتهم  حت��ت  كانت 
اخلاطفة. وانفجرت ال�شيارة عندما كان اجلنديان يفح�شانها على 
طريق يوؤدي اإىل ق�شاء القائم يف حمافظة االأنبار، على بعد 300 

كيلومرت غربي بغداد وبالقرب من احلدود مع �شوريا.
وقال اجلي�س يف بيان “البحث ما زال م�شتمرا عن العنا�شر االإرهابية 
العراق فتح معرب  العمل االإجرامي«. وع��اود  اأقدمت على هذا  التي 
ا�شتمر  اإغ��الق  بعد  اأي��ل��ول  �شبتمرب  يف  �شوريا  مع  احل���دودي  القائم 
ثماين �شنوات. ويقع ق�شاء القائم على احلدود مع مدينة البوكمال 
على  التنظيم  و�شيطر  اأي�شا.  لداع�س  معقال  كانت  التي  ال�شورية 
دولة  معلنا   2014 يف  و�شوريا  العراق  من  كل  يف  وا�شعة  م�شاحات 
على  الن�شر  العراق  واأعلن  بالبلدين.  اأرا���س  متتد عرب  “خالفة” 
اآخر منطقة  التنظيم  2017 وخ�شر مقاتلو  االإ�شالمية يف  الدولة 

كانت حتت �شيطرتهم يف �شوريا يف وقت �شابق من العام اجلاري.

 
اأعرب االأمني العام حللف �شمال االأطل�شي )الناتو(، ين�س �شتولتنربغ، 
ال��رو���ش��ي فالدمير  الرئي�س  م��ع  الإج���راء حم��ادث��ات  ا�شتعداده  ع��ن 
بوتني. وقال �شتولتنربغ يف مقابلة مع وكالة االأنباء االأملانية )د.ب.اأ( 
يف بروك�شل: “حال توفر االإطار املنا�شب، �شاألتقي الرئي�س بوتني”، 
موؤكداً اأهمية اجللو�س على مائدة م�شرتكة خا�شة يف االأوقات التي 
ظل  يف  باالأهمية  �شتولتنربج  ت�شريحات  وتت�شم  تعقيدات.  ت�شهد 
الت�شلب التام للجبهتني بني الناتو ومو�شكو منذ عام 2014 ، وعدم 

انعقاد اجتماعات على م�شتوى رفيع بني اجلبهتني منذ �شنوات.
القرم باملخالفة للقانون  اتهامات ب�شم �شبه جزيرة  وتواجه رو�شيا 

الدويل ودعم انف�شاليني موالني لها يف �شرق اأوكرانيا. 
ويف املقابل تنتقد رو�شيا تو�شع الناتو يف �شرق اأوروبا وت�شليحه حلفاء 

يف جمهوريات �شوفيتية �شابقة يف اأعقاب االأزمة االأوكرانية.
اإ�شارة �شتولتنربغ با�شتعداده للحوار عقب فرتة ق�شرة من  وتاأتي 
مطلع  قال  الذي  ترامب،  دونالد  االأمريكي  للرئي�س  علني  ت�شجيع 
هذا ال�شهر على هام�س قمة الناتو يف لندن اإنه “ال يعتقد اأنه �شيكون 
معرباً  هناك م�شكلة من اأي نوع اإذا حتدث �شتولتنربج مع رو�شيا”، 
اأن يكون هناك عالقة جيدة للغاية مع  اأنه من املمكن  عن اعتقاده 

رو�شيا، موؤكداً �شرورة اأن يظل الناتو يف حالة حوار مع رو�شيا.

العمل،  على  اأجانب  �شجناء  اإجبار  عن  معلومات  اأم�س  ال�شني  نفت 
بعدما ذكرت �شحيفة بريطانية اأّن طفلة يف لندن عرثت على ر�شالة 
ا�شتغاثة يف بطاقة معايدة كتبها �شجناء يف �شجن �شنغهاي ت�شينغبو.

متاجر  �شل�شلة  اأّن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ت��امي��ز  ���ش��ن��داي  �شحيفة  وذك����رت 
“تي�شكو” الربيطانية قالت يف نهاية اال�شبوع اإنها اأوقفت االإنتاج يف 
م�شنع يف ال�شني بعدما تبني ان اأحد بطاقات املعايدة اخلرية التي 

تبيعها حتوي ر�شالة ا�شتغاثة من �شجناء.
لكّن بكني نفت هذه املعلومات موؤكدة انها “مفربكة«.

وقال املتحدث با�شم وزارة اخلارجية ال�شينية غينغ �شوانغ يف موؤمتر 
�شحايف دوري يف بكني “بو�شعي اأن ابلغكم بكل م�شوؤولية اأنه بعدما 
طلبنا تو�شيحات من االإدارات املعنية فاإّن �شجن �شنغهاي ت�شينغبو ال 

يجرب على االإطالق ... حمكومني اأجانب على العمل«.
وهاجم غينغ اأي�شا ال�شحايف ال�شابق بيرت همفري الذي كتب املقال، 
والذي اودع ال�شجن نف�شه حتى اإطالق �شراحه يف 2015، قائال اإّنه 

اخرتع “مهزلة” جلذب “االنظار لنف�شه«.
االت�شال  البطاقة من يجدها  التي عرث عليها يف  الر�شالة  وتطلب 
بهمفري، وهو ما فعله والد الفتاة. وكتب همفري الحقا ما ح�شل يف 

مقال ن�شرته “�شنداي تاميز«.

عوا�شم

بغداد

بروك�سيل

بكني

رئي�س الوزراء الأ�شرتايل يرف�س تقدمي تنازلت 
•• �شيدين-اأ ف ب

�شن رئي�س الوزراء اال�شرتايل املحافظ �شكوت موري�س اأم�س هجوما م�شادا يف 
خ�شم اأزمة حرائق الغابات، معتربا ان “من غر امل�شوؤول” ادارة الظهر ل�شناعة 
الفحم واآالف العاملني يف هذا القطاع يف حني يتهم باأنه ال يتخذ تدابر كافية 
من اأجل املناخ. واال�شبوع املا�شي تعر�س رئي�س احلكومة النتقادات الراأي العام 
عندما ظهر يف اإجازة عائلية يف هاواي يف حني ا�شتدت حدة احلرائق. وبعد اأن 
ال��وزراء االحد فرق  عاد على عجل اىل البالد يف نهاية اال�شبوع، تفقد رئي�س 
االطفاء التي ت�شعى اىل اخماد احلرائق قبل ان يتخذ موقفا حا�شما االثنني 
“�شيفن  لقناة  عاما(   51( امل�شوؤول  وق��ال  واملناخية.  االقت�شادية  امل�شائل  من 
عن  االبتعاد  خ��الل  من  اال�شرتاليني  اآالف  وظائف  ا�شطب  “لن  نيتوورك”، 
الذين  اولئك  على  ردا   ”9 “ت�شانل  قناة  على  واأعلن  التقليدية«.  القطاعات 
تدمر  م�شوؤولة  غ��ر  اه���داف  اىل  نذهب  “لن  امل��ن��اخ  ملف  در���س  منه  يطلبون 
الو�شط  الزعيم من ميني  باالقت�شاد كما يطلب«. وال ينفي  الوظائف وت�شر 
الذي فاز يف اأيار/مايو باالنتخابات، واقع االحتبا�س احلراري لكنه لطاملا رف�س 

الفكرة القائلة ان تغيرا اقت�شاديا يف بالده جدير بالت�شدي لهذه الظاهرة.
وثلث ال�شادرات العاملية من الفحم - واحد من م�شادر الطاقة التي تنجم عنها 
انبعاثات غازات الدفيئة- تاأتي من ا�شرتاليا وهو قطاع يوؤمن عددا كبرا من 
الوظائف لال�شرتاليني. ولطاملا دعم موري�شون هذا القطاع ما جعله يتعر�س 

النتقادات يف الوقت الذي ت�شهد فيه ا�شرتاليا حرائق.
وعنيفة  �شابقة الوان��ه��ا  كانت  املو�شم  ه��ذا  لكنها  �شنويا  تقع  احل��رائ��ق  وغ��اب��ات 
ت��وازي م�شاحة بلجيكا ويغطي دخانها امللوث عدة مدن يف  واتت على م�شاحة 
�شرق البالد يف مقدمها �شيدين. و�شجل االثنني حت�شن لكن ال�شلطات اعلنت 
ان 200 منزل ت�شررت يف االيام االخرة يف واليتي ا�شرتاليا اجلنوبية ونيو 

�شاوث ويلز.

ا�ستيه يدعو دول العامل ل�سحب ح�سورها من امل�ستوطنات 

اإ�شرائيل ت�شتنفر ملواجهة املحكمة اجلنائية الدولية 

عائالت »�شهداء الثورة« يف ال�شودان تطالب بالعدالة 
•• اخلرطوم-اأ ف ب

�شماح  ت��ق��ول  الق�شا�س”،  ن��ري��د  م��ع��روف��ون،  القتلة 
 21 ال��ذي قتل يف  “27 عاما” �شقيقة ط��ارق  اأحمد 
احلركة  ب��داي��ة  يف   2018 االأول-دي�����ش��م��رب  ك��ان��ون 
اطاحة  اىل  ا�شهر  ب�شعة  بعد  ادت  التي  االحتجاجية 
احلكم  من  عاما  ثالثني  بعد  الب�شر،  عمر  الرئي�س 

الديكتاتوري يف ال�شودان.
ك��ان ط��ارق )22 ع��ام��ا( ب��ني اوائ���ل ال��ذي��ن ن��زل��وا اىل 
�شوارع عطربه )�شمال( معقل احلراك، الذي �شرعان 

ما امتد اىل بقية انحاء البالد.
قمع احلراك  ج��راء  االق��ل  على  �شخ�شا   177 وقتل 
وف�����ق م��ن��ظ��م��ة ال���ع���ف���و ال����دول����ي����ة، ب��ي��ن��ه��م اك�����رث من 
حزيران/يونيو  ب���داي���ة  اع��ت�����ش��ام  ق��م��ع  خ����الل  م��ئ��ة 
يف اخل���رط���وم. وق����درت جل��ن��ة االط��ب��اء ال��ق��ري��ب��ة من 
املتظاهرين احل�شيلة يومها باكرث من 250 قتيال.

بعد عام من التظاهرات، توا�شل ا�شرة طارق ومثلها 
مطالبتها  الثورة”  “�شهداء  م��ن  ع�����ش��رات  ع��ائ��الت 
بالعدالة، لكنها ت�شطدم حتى اليوم باحل�شانة التي 

تتمتع بها قوات االمن.
ي��ت��م��ت��ع اجل��ي�����س وال�����ش��رط��ة واج���ه���زة امل���خ���اب���رات يف 
اي�شا  ذلك  وينطبق  الق�شائية.  باحل�شانة  ال�شودان 

على قوات الدعم ال�شريع الذائعة ال�شيت.
ونهاية متوز/يوليو، خل�س حتقيق ر�شمي اىل �شلوع 
ثمانية افراد يف قوات الدعم ال�شريع يف القمع الدامي 

لالعت�شام يف اخلرطوم.

الدولية اإ�شافة اإىل العدوان االإ�شرائيلي على قطاع غزة 
اأعلنت  املا�شية،  الفل�شطينيني. ويوم اجلمعة  واالأ�شرى 
مرحلة  انتهاء  للجنائية  العامة  املدعية  بن�شودا  فاتو 
الدرا�شة االأولية يف حالة فل�شطني، واأن كافة ال�شروط 
القانونية لفتح التحقيق بارتكاب جرائم حرب حتققت. 
وبهذا ال�شدد اعترب ا�شتية اأن اإعالن اجلنائية الدولية 
“ميثل اع��رتاف��اً دول��ي��اً ب��االأمل وال��ع��ذاب، ال��ذي اأحلقته 
اإ�شرائيل بال�شعب الفل�شطيني، واعرتافاً دولياً برت�شيم 
ا�شا�س  على  الفل�شطينية  للدولة  اجلغرافية  احل���دود 

حدود عام 1967 مبا فيها القد�س«.
من جهته، �شرح وزير اخلارجية واملغرتبني الفل�شطيني 
كامل  منح  عبا�س  حممود  الرئي�س  ب��اأن  املالكي،  ريا�س 
ال�شالحيات من اأجل التح�شر للعمل القانوين فيما 

•• عوا�شم-وكاالت:

الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  العامة  املدعية  قرار  اأث��ار 
ب�شاأن  اإ���ش��رائ��ي��ل  ���ش��د  اإج����راء حتقيقات  ب��ن�����ش��ودا،  ف��ات��و 
جرائم حرب يف االأر���س املحتلة موجة من ردود الفعل 
دولة  حكومة  تعتزم  واإج���راءات  الغا�شبة،  االإ�شرائيلية 

االحتالل اتخاذها خالل الفرتة املقبلة.
وعقد الفريق امل�شرتك الذي �شكلته حكومة االحتالل 
ملواجهة تداعيات هذا القرار، و�شم خرباء وم�شوؤولون 
من وزارات اخلارجية والق�شاء وجمل�س االأمن القومي 
وديوان رئي�س الوزراء اجتماعه االأول مناق�شاً اجتاهات 
مواجهة  يف  اإليها  اللجوء  الإ�شرائيل  ميكن  التي  العمل 

املحكمة الدولية. 
تواجه  اإ�شرائيل  اأن  على  احل�شور  ب��ني  االإج��م��اع  و���ش��اد 
“و�شعاً جديداً” يف كل ما يتعلق بالتعامل مع املحكمة، 

التي تفح�س اأو�شاع اإ�شرائيل منذ عقد من الزمن.
وق��ال��ت م�����ش��ادر ع��ربي��ة اإن اأح���د اخل���ي���ارات ال��ت��ي متت 
املحكمة على  تبني موقف مت�شدد جتاه  مناق�شتها، هو 
ترامب  اإدارة  رف�����ش��ت  ف��ل��ق��د  االأم���ري���ك���ي،  ال��ن��ه��ج  غ����رار 
بعد  املتحدة  الواليات  املحكمة بدخول  ال�شماح ملوظفي 
اأن اأعلنت املدعية العامة عن نيتها التحقيق مع القوات 

االأمريكية امل�شاركة يف احلرب االأفغانية. 
اختالفات  اإىل وجود  االجتماع  اأ�شر خالل  ذلك،  ومع 
كبرة بني قدرات اإ�شرائيل والواليات املتحدة العقابية 

جتاه املحكمة واإداراتها. 
النهج  اأن  اإ�شرائيل  البع�س يف  يعتقد  ذل��ك،  اإىل  اإ�شافة 
اأي�شاً، الأن املدعية ا�شتاأنفت  االأمريكي لن يكون مفيداً 
ع��ل��ى ق����رار ال��ق�����ش��اة، رغ���م اأن���ه���ا ���ش��خ�����ش��ي��اً ت��ع��اين من 

العقوبات االأمريكية.
يتعلق  فيما  املهني  امل�شتوى  على  املناق�شات  وت�شتمر 
املقبلة،  االأي��ام  يف  اجلديد  الو�شع  مع  التعامل  بكيفية 

ولكن �شيتم ترك القرار للم�شتوى ال�شيا�شي. 

وكان القرار االأول الذي اتخذه رئي�س الوزراء االإ�شرائيلي 
بنيامني نتانياهو بالفعل يف هذا ال�شدد، هو نقل جميع 
ال�شيا�شي  االأم��ن  جمل�س  اإىل  الق�شية  ح��ول  املناق�شات 
– االأمني، وفر�س ال�شرية على حمتواها، وهذا لكيال 
يتم الك�شف عن حتركات اإ�شرائيل امل�شتقبلية ب�شاأن هذه 

الق�شية احل�شا�شة.

احلكومة خائفة
ويف �شياق مت�شل قال مناف�س نتيناهو يف حزب الليكود 
الهاي،  من  تخاف  اإ�شرائيل  حكومة  اإن  �شاعر  جدعون 
الفل�شطينية  ال�شيطرة  اأم��ام  العجز  اأي�شاً،  يو�شح  هذا 
على املنطقة )ج( يف ال�شنوات االأخرة، هناك حاجة اإىل 
التغير و�شيتم ذلك بعد اأربعة اأيام، لكي نقاتل من اأجل 

م�شتقبل يهودا وال�شامرة بالعمل ولي�س بالكالم.
العدل  “قرار حمكمة  اإن  اأكوني�س،  اأوفر  الوزير  وقال 
الدولية يف الهاي لي�س فقط معادًيا الإ�شرائيل بل معاٍد 
لل�شامية، بينما يتم جتاهل الفظائع املروعة التي حتدث 
االأو�شط  وال�����ش��رق  ع��ام،  ب�شكل  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف جميع 

ب�شكل خا�س، يجب اأال نتعاون مع هذا التحقيق«.

م�ستوطنات اإ�سرائيل
اأم�س  ا�شتية،  حممد  الفل�شطيني  ال����وزراء  رئي�س  دع��ا 
ل��ه��ا يف  اأي ح�����ش��ور  ���ش��ح��ب  اإىل  ال���ع���امل  االث���ن���ني، دول 
املحكمة  من  م�شاءلتها  وجتنب  اإ�شرائيل،  م�شتوطنات 

اجلنائية الدولية.
ملجل�س  االأ�شبوعي  االجتماع  م�شتهل  يف  ا�شتية،  وق��ال 
الوزراء يف رام اهلل: “ندعو الدول التي لديها اأي ح�شور 
�شواء  احل�����ش��ور،  ه���ذا  ب�شحب  ال��ب��دء  امل�����ش��ت��وط��ن��ات  يف 
اقت�شادي اأو مايل اأو ب�شري، الأن عدم اإجراء ذلك �شوف 

يعر�شها للم�شاءلة اأمام القانون الدويل«.
اأحد  هو  اإ�شرائيل،  م�شتوطنات  ملف  اإىل  ا�شتية  واأ�شار 
ثالثة ملفات تقدمت بها فل�شطني اإىل املحكمة اجلنائية 

والدة طارق ان “ا�شدقاءه الذين كانوا معه �شاهدوا” 
اي  ام��ام  لل�شهادة  م�شتعدون  و”هم  ال��ن��ار  اطلق  م��ن 
حمكمة«. يف 11 ني�شان/ابريل 2019، اليوم الذي 
اطاح فيه اجلي�س الب�شر، قتل خمتار عبداهلل )29 
حممود  عفاف  ارملته  وراءه  تاركا  عطربه  يف  عاما( 

وطفلته التي ولدت بعد �شهر من مقتله.

ولكن يجب رفع احل�شانة عنهم ملحاكمتهم، وال ميكن 
ان يح�شل ذلك اال اذا اج��ازه قادتهم بناء على طلب 
حمدد من النيابة العامة. ويف ذكرى الثورة، ا�شدرت 
النيابة اخلمي�س بيانا دعت فيه اىل “اعادة النظر يف 
تلقت  كانت  اذا  م��ا  تو�شح  ان  دون  م��ن  احل�شانات” 
الوهاب  عبد  نعمات  وت��ق��ول  ال�شدد.  ه��ذا  يف  طلبات 

يتعلق با�شتكمال ملفات املحكمة اجلنائية الدولية.
وقال املالكي، لالإذاعة الفل�شطينية الر�شمية، اإنه �شيتم 
مع  والت�شبيك  التخ�ش�شات  ك��اف��ة  يف  ال��ف��رق  ت�شكيل 
ال�شركاء من موؤ�ش�شات املجتمع املدين وحقوق االن�شان 
الدوليني  اإ�شافة اىل فريق املحامني  ونقابة املحامني، 

لالإعداد املحكم للفرتة املقبلة.
اأن��ه �شيتم درا���ش��ة ك��ل اخل��ي��ارات واالحتماالت  واأ���ش��اف 
للتح�شر الأي خطوة ا�شتباقية ممكن اأن تتم من طرف 

ا�شرائيل جتاه املحكمة اجلنائية الدولية.
اإ�شرائيل ال�شغط على الق�شاة يف  وحذر من حماوالت 
عن  متاما  خمتلفة  بروؤية  للخروج  التمهيدية  الدائرة 
تلك التي و�شلت اإليها املدعية العامة وفريقها للتمل�س 

من م�شوؤوليتها اأمام املحكمة.

ان��ه يف ذلك  ال��زوج��ة وه��ي حت�شن طفلتها  وت��ت��ذك��ر 
اليوم “كان النا�س يحتفلون )ب�شقوط الب�شر( وكنا 

نريد االن�شمام اليهم«.
خ���الل ال��ت��ظ��اه��رة ت��ف��رق ال����زوج����ان. وب��ع��د �شاعتني 
عليها  رد  اخ��ر  �شخ�شا  لكن  ب��زوج��ه��ا  ع��ف��اف  ات�شلت 
وابلغها ان خمتار قتل. وت�شيف عفاف “ننتظر عدالة 
مبدية ا�شفها ل”اآليات  �شريعة مع النظام اجلديد”، 

بطيئة” رغم االدلة التي جمعتها العائالت.
وتوؤكد “�شاهدنا �شريطا م�شورا يظهر النا�س الذين 
قتلوا خمتار” امام مقر االجهزة االمنية يف عطربه.

كثفت احلكومة االنتقالية ال�شودانية التي �شكلت بناء 
على اتفاق وقع يف اب/اغ�شط�س بني ممثلي احلراك 
النظام  تفكيك  اىل  ال��ه��ادف��ة  اج��راءات��ه��ا  واجل��ي�����س، 

ال�شابق وحتقيق طموحات احلراك.
عبداهلل  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  �شكل  اي��ل��ول/���ش��ب��ت��م��رب،  ويف 
يف  االعت�شام  قمع  يف  التحقيق  كلفت  جلنة  حمدوك 

اخلرطوم على ان ترفع تقريرا خالل ثالثة ا�شهر.
من جهتها، جعلت قوى احلرية والتغير، را�س حربة 

احلراك، من ق�شية “ال�شهداء” اولوية لديها.
واكد ابراهيم االمني احد قادة احلراك لفران�س بر�س 
ان “االمور يجب ان تتم ب�شفافية” م�شيفا “كل من 

ارتكب جرمية يجب ان يحا�شب«.
وبدعوة من قوى احلرية والتغير، نظمت تظاهرات 
للمطالبة  ع���دة  م���دن  االخ�����رة يف  اال���ش��ه��ر  ع���دة يف 
بالعدالة وخ�شو�شا تعيني م�شوؤولني ق�شائيني جدد 

الجراء التحقيقات.

مقتل 3 مقاتلني اأجانب موالني للنظام يف �شوريا
 •• بريوت-اأ ف ب

ذكر املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان اأم�س اأن ال�شربات اال�شرائيلية على االأرجح التي ا�شتهدفت �شوريا 
ال�شورية. وقال  العا�شمة  اأجانب موؤيدين للنظام يف جنوب  اإىل مقتل ثالثة مقاتلني  اأدت  ليل االثنني 
املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان اأن ال�شربات الليلية ا�شتهدفت مواقع للنظام ال�شوري واأخرى اإيرانية يف 
جنوب دم�شق. اأ�شاف اأن ال�شربات “اأدت اإىل مقتل ثالثة اأ�شخا�س على االأقل من جن�شيات غر �شورية 
ويرجح اأنهم من اجلن�شية االإيرانية”، مو�شحا اأنهم �شقطوا عندما اأ�شاب اأحد ال�شواريخ املنطقة الواقعة 
بني ال�شيدة زينب وعقربا جنوب العا�شمة دم�شق. وقال مدير املر�شد رامي عبد الرحمن لوكالة فران�س 
بر�س اإن “االأ�شخا�س الثالثة هم من القوات املوالية للنظام«. واأفادت و�شائل االإعالم الر�شمية ال�شورية 
اإىل  اإ�شرائيل، م�شرة  م�شدرها  “ل�شواريخ معادية”  ال�شورية ت�شّدت  الدفاعات اجلوية  اأّن  االأحد  ليل 
اإّن  )�شانا(  ال�شورية  الر�شمية  االأنباء  وكالة  وقالت  دم�شق.  ريف  يف  �شقط  املعادية”  “االأهداف  اأحد  اأّن 
“و�شائط الدفاع اجلوي يف اجلي�س ت�شّدت نحو ال�شاعة احلادية ع�شرة لياًل )21،00 ت غ( ل�شواريخ 

معادية قادمة من االأرا�شي املحتلة واأّن اأحد االأهداف املعادية �شقط يف منطقة عقربا بريف دم�شق«.

وي����وم ال�����ش��ب��ت، ق��ال��ت و���ش��ائ��ل اإع�����الم ر���ش��م��ي��ة يف 
غاليا”  الثمن  “�شتدفع  وا�شنطن  اإن  بيوجنياجن 
كوريا  يف  االإن���������ش����ان  ح���ق���وق  ���ش��ج��ل  الن���ت���ق���اده���ا 
ال�شمالية. وقالت اإن كلمات وا�شنطن “اخلبيثة” 
يف  بالفعل  املتوتر  الو�شع  لتفاقم  اإال  ت���وؤدي  ل��ن 
�شبه اجلزيرة الكورية. وذكر مكتب مون يف بيان 
اإن الرئي�س قال ل�شي اإنه يثمن كثرا لعب ال�شني 
واأ����ش���اف مون  ال��ك��وري��ة.  الق�شية  م��ه��م يف  ل���دور 
“الو�شع القائم يف االآونة االأخرة وتعليق احلوار 
وتزايد  املتحدة  وال��والي��ات  ال�شمالية  كوريا  بني 
لي�س  اأب��دا،  مفيدا  لي�س  اجلزيرة  �شبه  يف  التوتر 
فقط لبلدينا بل ولكوريا ال�شمالية اأي�شا«. وتابع 

•• بكني-رويرتز

قال رئي�س كوريا اجلنوبية مون جيه-اإن لنظره 
توقف  اإن  ام�س  بكني  يف  بينغ  جني  �شي  ال�شيني 
التوتر  وت�شاعد  ال��ن��ووي  ال�شالح  ن��زع  حم��ادث��ات 
يف االآون��ة االأخ��رة بني ال��والي��ات املتحدة وكوريا 

ال�شمالية لي�شا يف م�شلحة بيوجنياجن.
املتحدة  للواليات  مهلة  ال�شمالية  كوريا  وح��ددت 
تنق�شي بنهاية العام لتغر ما ت�شفه باأنه �شيا�شة 
اإل��ي��ه ج��ه��ود رامية  ع��دائ��ي��ة و���ش��ط ج��م��ود و�شلت 
برنامج  ب��اإن��ه��اء  تعهدهما  ب�����ش��اأن  ت��ق��دم  لتحقيق 

بيوجنياجن النووي وحتقيق �شالم دائم.

اأوثق حتى تاأتي  اأن نعمل معا ب�شكل  “اآمل  قائال 
التلفزيون  ونقل  بثمارها«.  النادرة  الفر�شة  هذه 
الر�شمي عن �شي قوله ملون اإن ال�شني تدعم جهود 
�شول الرامية لتح�شني العالقات مع بيوجنياجن 
نقال  التقرير  واأف��اد  ال�شالم.  وت�شجيع حمادثات 
اأي�����ش��ا ب����اأن ال�����ش��ني وك���وري���ا اجلنوبية  ع���ن ���ش��ي 
الكورية عرب  اجل��زي��رة  �شبه  ح��ل ق�شية  ت��وؤي��دان 
للحفاظ  را�شخة  “قوة  واأنهما  والت�شاور  احل��وار 
على اال�شتقرار وت�شجيع املحادثات«. ويزور مون 
الوزراء  رئي�شي  مع  ثالثي  اجتماع  لعقد  ال�شني 
ت�شيانغ  ك��ه  يل  وال�شيني  اآب���ي  �شينزو  ال��ي��اب��اين 

مبدينة ت�شنغدو بجنوب غرب البالد.

كوريا اجلنوبية : توقف املحادثات غري مفيد لكوريا ال�شمالية 

اأع�شاء يهود يف الكونغر�س يدعون اإىل اإقالة م�شت�شار لرتامب
•• وا�شنطن-اأ ف ب

يعرف �شتيفن ميلر اأحد م�شت�شاري 
ت�شددا  االأك������رث  ت���رام���ب  دون����ال����د 
ال�شيا�شة  ع��ن  �شر�س  م��داف��ع  ب��اأن��ه 
ت�شريب  لكن  للهجرة،  املناه�شة 
موؤخرا  ك�شف  ال��ك��رتون��ي��ة  ر���ش��ائ��ل 
البي�س، م��ا دفع  ت��ف��وق  ي��وؤي��د  اأن���ه 
املطالبة  اإىل  يهوديا  برملانيا   25
برحيله. ويف الر�شالة التي وجهها 
الرئي�س  اإىل  االأ����ش���ب���وع  ن��ه��اي��ة  يف 
دميوقراطيون  ن����واب  االأم���رك���ي 
اأ�شرف على  اآدم �شيف الذي  بينهم 
“ب�شفتنا  ترامب  لعزل  التحقيق 
الكونغر�س نطلب  اأع�شاء يهود يف 
م��ن��ك��م اإع����ف����اء ���ش��ت��ي��ف��ن ك��ي��ل��ر من 

مهامه فورا«.
“دعمه  اأن  ال��ربمل��ان��ي��ون  واأ����ش���اف 
االأبي�س  ال���ع���رق  ل��ق��وم��ي��ة  امل���وث���ق 
غر  للمهاجرين،  ب��ق��وة  وامل��ع��ادي 
م���ق���ب���ول اإط������الق������ا«. وك������ان اأك����رث 

الغالبية  ذات  ع��دي��دة  دول  رع��اي��ا 
االأمركية،  االأرا���ش��ي  اإىل  امل�شلمة 
اأحد الف�شول االأكرث اإثارة للجدل 

خالل رئا�شة ترامب.
بت�شجيع  ترامب  اتهم  ال�شابق  ويف 
وعلى  البي�س.  وتفوق  العن�شرية 
قناة “فوك�س” اعترب اأن ما �شدر 
واأ�شاف  الوطنية.  بدافع  كان  عنه 
ر�شائلي  يف  م�����ش��ك��ل��ة  م�����ن  “ما 
الفخر  ك���ان  اإذا  اإال  االل��ك��رتون��ي��ة  
م�شلحة  وحماية  اأمركيا  بكوين 

ال�شعب االأمركي جرمية«.
الدميوقراطية  امل��ع��ار���ش��ة  ل��ك��ن 
ل���ي�������ش���ت وح������ده������ا ال�����ت�����ي ت���دي���ن 
���ش��ي��ا���ش��ة م��ي��ل��ر. ف��ق��د ان��ت��ق��د نيل 
يف  كني�س  حاخام  كومي�س-دانيالز 
كاليفورنيا العام املا�شي علنا ف�شل 
عند  ذوي��ه��م  ع��ن  املهاجرين  اأوالد 
كلمة  وق��ال يف  احل��دود اجلنوبية. 
ن��ق��ل��ه��ا االإع������الم االأم����رك����ي “من 
ال��ي��ه��ودي��ة العالقة  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ة 

م�����ن م���ئ���ة ع�������ش���و دمي����وق����راط����ي 
دع�����وة  ال����ك����ون����غ����ر�����س وج�����ه�����وا  يف 
الر�شائل  ه���ذه  ن�شر  ب��ع��د  مم��اث��ل��ة 
من  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  االل��ك��رتون��ي��ة 
قبل منظمة “�شاذرن بوفرتي لوو 
املجموعات  ت��راق��ب  ال��ت��ي  �شنرت” 

املتطرفة يف الواليات املتحدة.
ر�شالة   900 م���ن  اأك����رث  وه���ن���اك 
و2016   2015 يف  ميلر  بعثها 
ع��ن��دم��ا ك���ان يبلغ م��ن ال��ع��م��ر 34 
روؤ����ش���اء حت��ري��ر موقع  اإىل  ع��ام��ا، 
اليميني  االإخ��ب��اري  “برايتبارت” 
القومي. ويف الر�شائل التي مل ينف 
يتقا�شم  �شحتها،  ترامب  م�شت�شار 
روابط تقود اإىل مواقع الكرتونية 
الهجرة  ويربط  املتطرف  لليمني 

بالعنف.
واأو���ش��ى اأي�����ش��ا ب��ذك��ر ك��ت��اب “كان 
القدي�شني(  )مع�شكر  �شان”  دي 
را�شباي  ج��ان  الفرن�شي  ل��ل��روائ��ي 
اليمني  اأو��������ش�������اط  يف  امل���������ش����ه����ور 

مقد�شة  واأوالده����������م  االأه�������ل  ب����ني 
�شيد  جرمية.  بها  ال�شرر  واحل��اق 
يف  �شاهمتم  ال��ت��ي  ال�شيا�شة  ميلر 
اإن�شانية«.  ال  وتطبيقها  و�شعها 
امل�شوؤولة  م��اك��ه��ي��و  ك��ات��ي  وذه���ب���ت 
ال�شابقة يف بريتبارت اإىل اأبعد من 
ذلك. وقالت ماكهيو التي و�شفت 
يف  ت��ائ��ب��ة،  عن�شرية  ب��اأن��ه��ا  نف�شها 
حديث لقناة “�شي اأن اأن” اإن ميلر 
بتفوق  ي��وؤم��ن  “�شخ�س  �شك  دون 
“ايديولوجيته  الأن  البي�س” 
وال�شيطرة  ب��ال��ه��ي��م��ن��ة  ت��ت��ل��خ�����س 
االإدارة  وكانت  البي�س«.  على غر 
االأم��رك��ي��ة داف��ع��ت ع��ن ميلر بعد 
ال�شهر  االلكرتونية  الر�شائل  ن�شر 
امل��ا���ش��ي. وت�����ش��اءل امل��ت��ح��دث با�شم 
ال��ب��ي��ت االأب���ي�������س ه���وغ���ان غيديل 
“ملاذا هذا العدد الكبر من االأفراد 
ي�شتمرون  الي�شاري  االجت��اه  ذوي 
يف  يهودية  �شخ�شيات  مهاجمة  يف 

هذه االإدارة«.

اأعداد  تدفق  فيه  ي��روي  املتطرف 
الكوت  اإىل  املهاجرين  م��ن  ك��ب��رة 
دازور وي�شتوحي من نظرية حتمل 

ا�شم “اال�شتبدال الكبر«.
ويف ت�شريحات الإذاعة “اأن بي اأر”، 
اأع��ل��ن��ت ك��ي��م ���ش��ري��ر وه���ي واحدة 
من اأع�شاء الربملان ال25 اليهود 
“�شدمت  الر�شالة  وق��ع��وا  ال��ذي��ن 
لكن  وم�شمونها  ال��ر���ش��ائ��ل  ل��ه��ذه 

لالأ�شف مل اتفاجاأ«.
م��ن��ا مل  اأي���ا  اأن  “اأعتقد  واأ���ش��اف��ت 
الكبر  الكم  هذا  اأن  لروؤية  يفاجاأ 
من التعليقات ال�شادرة عن �شتيفن 
م��ي��ل��ر  م��ت��اأ���ش��ل��ة يف خ��ط��اب معاد 

لل�شامية مرتبط بتفوق البي�س«.
قالت �شرير اإن كون ميلر يهوديا 
ال يغر �شيئا، مو�شحة اأنه يعتمد 
اأيا  مقبول  غ��ر  كراهية  “خطاب 

كان ال�شخ�س الذي ي�شدر عنه«.
املر�شوم  اأحد مهند�شي  وكان ميلر 
ال���رئ���ا����ش���ي ال������ذي ي��ح��ظ��ر دخ����ول 

اإحراق �شيارة دبلوما�شي 
تركي يف اليونان 

•• �شالونيكي-اأ ف ب

�شيارة  ان  اليونانية  ال�شرطة  اأعلنت 
دبلوما�شي تركي اأحرقت �شباح اأم�س 
يف اليونان يف اأجواء توتر �شديد بني 
تركيا واليونان وهما بلدان ع�شوان 

يف حلف �شمال االأطل�شي.
ي�شب  اح��دا مل  ان  ال�شرطة  وق��ال��ت 
مدينة  يف  وق����ع  ال�����ذي  احل������ادث  يف 
����ش���ال���ون���ي���ك���ي )�����ش����م����ال(. وا�����ش����اف 
امل�����وظ�����ف يف  �����ش����ي����ارة  ان  امل���������ش����در 
حتمل  تكن  مل  ال��رتك��ي��ة  القنل�شية 
�شديد  وال��ت��وت��ر  دبلوما�شية.  ل��وح��ة 
ب��ني ال��ي��ون��ان وت��رك��ي��ا ح��ول عمليات 
امل���ح���روق���ات يف �شرق  ال��ت��ن��ق��ي��ب ع���ن 
املتو�شط، واالتفاق الذي ابرم نهاية 
ل��ي��ب��ي��ا وتركيا  ب���ني  امل��ا���ش��ي  ال�����ش��ه��ر 
ب��ت��و���ش��ي��ع حدودها  الأن���ق���رة  وي�����ش��م��ح 
املتو�شط حيث مت  البحرية يف �شرق 
اكت�شاف يف ال�شنوات االخرة حقول 
حت���ت���وي ع���ل���ى ك���م���ي���ات ك���ب���رة من 

املحروقات قرب قرب�س.
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اإعــــــــــالن
الطباعة  خلدمات  فيوت�شر  ال�ش�����ادة/�شاينق  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
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تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيد امان الكربياء ليت �شيد �شم�س الكربياء ٥%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ام دي عريف الرحمن حاجي ام دي يو�شف ١4%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة امل �شعيد را�شد مطر البادي ٥١%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد نور النبي فاورقي حممد عبداملجيد ٣٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ حذف �شيد امان الكربياء ليت �شيد �شم�س الكربياء

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف امل �شعيد را�شد مطر البادي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد نور النبي فاورقي حممد عبداملجيد

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

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حممد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

م�شتاق حممد لل�شبغ والبال�شرت
رخ�شة رقم:CN 1160331    تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافتريا 

كربيتو
رخ�شة رقم:CN 1822114    تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
فا�شن  التجاري جفيزا  باال�شم   CN رقم:1197123 
كان  كما  الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �شابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
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تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نوير �شعيد �شاعن مبارك املن�شوري

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/جرافيتا�س انرتنا�شيونال ال�شت�شارات املوارد الب�شرية  
GRAVITAS INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES CONSULTANCY

اىل/جرافيتا�س انرتنا�شيونال ال�شت�شارات املوارد الب�شرية ذ.م.م
GRAVITAS INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES CONSULTANCY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة االلوان البهية للمقاوالت وال�شيانة العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1021523 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد جا�شم احمد الهندي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد جا�شم احمد الهندي من 6٠% اىل ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف طه بن احمد بن �شيد ح�شني

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/�شركة االلوان البهية للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م  

VIVID COLORS CONSTRUCTION & GENERAL MAINTENANCE COMPANY LLC
اىل/االلوان البهية لل�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

VIVID COLORS MAINTENANCE COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�شاط/حذف �شيانة اجهزة التكييف املركزي )4٣٢٩٩٠٢(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح و�شيانة مكيفات الهواء ومعدات التربيد وتنقية الهواء )٣٣١٢٠٠7(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4١٠٠٠٠٢(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24 

»جول كابيتال للت�شويق- ذ م م«
تعلن االحتاد للمحا�شبة واملراجعة  ذ م م - حما�شبون قانونيون- 
ابوظبي انه مبوجب قرار اجلمعيه العموميه غر العادية بتاريخ 

2019/12/12 بحل وت�شفية �شركة

  جول كابيتال للت�سويق - ذ م م 
ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية-ابوظبي بالرقم

مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-2187869

فاك�س  رقم026349400  هاتف   املعني  امل�شفى  مكتب  اإىل  التقدم 
بناية  اال�شتقالل  �شارع  ابوظبي   46765 �س.ب    026349416

موزه حممد فا�شل املزروعي الطابق )ميزانني1( مكتب رقم )1( 
واإح�شار امل�شتندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�شاها 45 يوم من 

تاريخ هذا االعالن

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24 

بيك مي اآب و�شيط خدمات النقل الربي للب�شائع-�شركة ال�شخ�س الواحد-ذ م م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية غر العادية املنعقدة يف تاريخ 2019/12/19 
املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 1957000251 يعلن امل�شفى زايد ت�شارترد 

اأكاونت لتدقيق احل�شابات، عن ت�شفية �شركة:
)بيك مي اآب و�سيط خدمات النقل الربي للب�سائع

�سركة ال�سخ�ص الواحد-ذ م م(
 CN-2335891 بالرقم  االقت�شادية-ابوظبي  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة 
اعاله  املذكورة  ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  اعرتا�س  اي  لديه  من  فعلى 
عليه التقدم مبطالبته مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل 
الدوام الر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن، وكل من مل يتقدم 

خالل املدة املحددة باالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�شفى: 6666828 / 02 ، �شندوق بريد )41145( اإمييل:

info@zcaa.ae - ابوظبى- امل�شفح M9  بناية نايع �شعيد النيادي الطابق 

.)M12( مكتب رقم ) M(

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24 

ليتل بري دي لتنظيم املعار�س-�شركة ال�شخ�س الواحد-ذ م م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية غر العادية املنعقدة يف تاريخ 2019/12/19 
املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 1957000250 يعلن امل�شفى زايد ت�شارترد 

اأكاونت لتدقيق احل�شابات، عن ت�شفية �شركة:
)ليتل بري دي لتنظيم املعار�ص-�سركة ال�سخ�ص الواحد-ذ م م(

ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية-ابوظبي بالرقم
فعلى من لديه اي اعرتا�س مطالبة اأو حقوق على ال�شركة   CN-2335908

املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، 
وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن، وكل 

من مل يتقدم خالل املدة املحددة باالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�شفى: 6666828 / 02 ، �شندوق بريد )41145( اإمييل:

النيادي  �شعيد  نايع  بناية    M9 امل�شفح  ابوظبى-   -  info@zcaa.ae
.)M12( مكتب رقم ) M( الطابق

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ردمي لتلميع ال�شيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1458241 
تعديل راأ�س املال/من null اىل ١٥٠٠٠٠

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ردمي لتلميع ال�شيارات  
RDEEM CAR POLISHING

اىل/ردمي للعناية بال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
RDEEM CAR CARE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة تنجيد مقاعد املركبات )4٥٢٠٠١8(
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة زينة واك�ش�شوارات ال�شيارات )4٥٣٠٠١٠(

تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب االجزاء اال�شافية لل�شيارات )4٥٢٠٠١٢(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الكو�س لتجارة قطع 

CN غيار املعدات رخ�شة رقم:1344245 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شلطان خمي�س عبيد �شويلح الهاملي ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف يحيى �شامل نا�شر ال�شاملي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24 

اإعــــــــــالن
فونك�س  ال�ش�����ادة/بيلو  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للمقاوالت العامة  رخ�شة رقم:2697809 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نويره احمد عي�شى املهري ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ناديه احمد ندى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مطبخ  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ت�شت فود 78
رخ�شة رقم:CN 2874915    تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
�شباب  ور�شة  التجاري  باال�شم   CN رقم:1112812 
العني الهند�شية بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1127061 باال�شم التجاري موؤ�ش�شة اللبيب 
لالعمال ال�شحية بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1116085 باال�شم التجاري موؤ�ش�شة فا�شل 
طلب  بالغاء  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  الظاهري 

تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل

ع��ل��ى ال���ب���الد.   ودع���ا ال��ت��ي��ار اإىل اأن 
وقت”  اأق���رب  يف  احلكومة  “تت�شّكل 
احلكومة  ول���رئ���ي�������س  ل���ه���ا  م��ت��م��ن��ي��ا 
امل��ك��ل��ف ال��ت��وف��ي��ق يف م��ه��ام��ه��ا، معلنا 
معار�شة  يكون  اأن  على  �شيعمل  اأن��ه 

نزيهة وجدية وم�شوؤولة.

بعيدا عن الأحزاب
   من جهته، دعا النائب يف الربملان 
واالأم����ني ال��ع��ام حل��رك��ة ن���داء تون�س 
رئي�س  اجل��������دي،  احل���ف�������ش���ي  ع���ل���ي 
اجلملي،  احلبيب  املكلف  احل��ك��وم��ة 
وطنية  ك��ف��اءات  حكومة  ت�شكيل  اإىل 
اأ�شرع  ويف  االأح����زاب  ك��ل  م��ن  خالية 

وقت ممكن. 
  ج��اء ذل��ك يف ت��دوي��ن��ة ن�شرها علي 
ح�شابه  ع���ل���ى  اجل�������دي  احل���ف�������ش���ي 
ال�������ش���خ�������ش���ي مب�����وق�����ع ال����ت����وا�����ش����ل 
فيها  اأو���ش��ح  في�شبوك،  االجتماعي 
‘’بعد عزوف  ت��اأت��ي  ه��ذه  دع��وت��ه  اأن 
جّل االأحزاب عن امل�شاركة يف احلكم 
وع����دم ال��رغ��ب��ة ف��ى ت��ك��وي��ن حكومة 
املرحلة  ه�����ذه  جت������اوز  ع���ل���ى  ق�������ادرة 
ال�شعبة التي متر بها البالد، ونظرا 
اأي  واأك��رث من  اليوم  املا�شة  للحاجة 
االجتماعي  لال�شتقرار  م�شى  وقت 

واالقت�شادي وال�شيا�شي.
غر  ‘’الو�شع  اإّن  اجل����دي،  وق���ال    
ال�شعب  ال���ت���م���ط���ي���ط،  مل���زي���د  ق���اب���ل 
دخ�����ل يف م���رح���ل���ة االإح�����ب�����اط وب�����داأ 
اإنها  جميعا،  نفو�شنا  يف  يدب  الياأ�س 
م�شيفا  بامتياز’’،  تاريخية  حلظة 
اأمام  امل�شوؤولية  اجلميع  ‘’فليتحمل 

اهلل وال�شعب.

النه�شة،  حركة  يف  القيادي  وق��ال    
اللجوء  اإن  ال���ع���رب���اوي  ال���دي���ن  ن���ور 
يبقى  ك��ف��اءات  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل  اإىل 
نظرا  وذل�����ك  ج�����ّدا  وراد  ���ش��ي��ن��اري��و 

ل�شيق الوقت.
“التيار  ح�������زب  اأن  واأ��������ش�������اف    
ال�شعب”  “حركة  و  الدميقراطي” 
ق��د اأ���ش��اع��ا الكثر م��ن ال��وق��ت على 
اأ�شباب  وا���ش��ف��ا  ال��ت��ون�����ش��ي،  ال�����ش��ع��ب 
تراجعهما عن امل�شاركة يف احلكومة 

القادمة بغر املقنعة.
   واأكد العرباوي اأن احلكومة �شتمر 
وفق  اأ������ش�����وات،   109 م����ن  ب����اأك����رث 

قوله.

اجلملي باق
  ون��ف��ى ال��ق��ي��ادي يف ح��رك��ة النه�شة 
نفيا قطعيا ما يروج حول اأن رئي�س 
احلكومة املكلف احلبيب اجلملي هو 
فقط رجل مرحلة لت�شكيل احلكومة 
احلركة  م��ن  بقيادي  تغره  و�شيتم 

الحقا.
   واأ����ش���اف اأن احل��رك��ة ال ت��ف��ك��ر يف 
هذه الفر�شية نهائيا ولي�س واردا يف 
ذهنها واأم��ر �شيء للبالد ولن يكون 
جائزا اإال يف حالة اأو�شاع �شيئة جدا 

قد ت�شهدها البالد.
ال��ت��ف��ك��ر يف ذل���ك نوع  اأن    واأع���ت���رب 
احلكومة  ع�����زل  الأن  ال���ع���ب���ث  م����ن 
مذكرا  ت�شكيلها،  من  بكثر  اأ�شعب 
بني  �شابقا  ح�شل  ال���ذي  ب��اخل��الف 
االأعمال  ت�شريف  احلكومة  رئي�س 
الراحل  وال��رئ��ي�����س  امل�شاهد  يو�شف 

الباجي قايد ال�شب�شي.

   وق��ال القيادي يف حركة النه�شة، 
ع�����م�����اد احل����م����ام����ي اإن���������ه ق������د متت 
“التيار  ح��زب  لطلبات  اال�شتجابة 
ال�شعب”،  و”حركة  الدميقراطي” 
اإ�شاعة  يف  ال�����ش��ب��ب  اأن��ه��م��ا  م��ع��ت��ربا 

الوقت وتعطيل ت�شكيل احلكومة. 
�شحفية  ن������دوة  خ�����الل  واأ������ش�����اف    
عقدتها حركة النه�شة اليوم االثنني 
اأن م�شار ت�شكيل احلكومة متوا�شل، 
اأن يتم االإع��الن عن ت�شكيل  متوقعا 

احلكومة خالل االأ�شبوع احلايل. 

�سيناريو ب
  واأف��ادت م�شادر اإعالمية متطابقة 
احلبيب  املكلف  احلكومة  رئي�س  اأن 
اجلملي اأجري �شباح اأم�س االثنني، 
رئي�س حزب  معلنة مع  لقاءات غر 
ورئي�س  ال��ق��روي  نبيل  تون�س  قلب 
ح�شونة  ال���وط���ن���ي  االإ�����ش����الح  ك��ت��ل��ة 
ال���ن���ا����ش���ف���ي. وق������د ت���ط���رق���ت ه���ذه 
اللقاءات اىل م�شاألة ت�شكيل ائتالف 
حكومي، وفق ما اأكده م�شدر عليم.

ل��ذات امل�شدر، �شيتم خالل    وطبقا 
ال���ي���وم���ني ال���ق���ادم���ني االع������الن عن 
و�شف  عليها  يطلق  حكومة  ت�شكيل 

“حكومة كفاءات«.

م�شوؤولية  احل����زب  حت��م��ي��ل  راف�����ش��ا 
تاأخر ت�شكيل احلكومة.

   وق��ال ان اجلملي ق��دم خ��الل اخر 
بامل�شاورات  املعنية  لالأحزاب  اجتماع 
حلقائب  م��ر���ش��ح��ة  ���ش��خ�����ش��ي��ة   15
مربزا  م�شتقلة  انها  على  �شدد  وان��ه 
ذلك  رف�������ش���ت  ال�����ش��ع��ب  ح���رك���ة  ان 
 10 ب��ت��ق��دمي  ان��ت��ه��ى  وان اجل��م��ل��ي 
���ش��خ�����ش��ي��ات وق�����ال ل��ل��م�����ش��ارك��ني يف 
�شخ�شيات   10 “هذه  االج���ت���م���اع 
من  وتعيينهم   ... للنقا�س  لي�شت 

م�شموالتي«.
ا�شافة  اق��رتح  اجلملي  ان  وك�شف    
رف�س  ب����ع����د  ح�������زب  ل����ك����ل  ح���ق���ي���ب���ة 
امل�شتقلني  الكبر من  العدد  ال�شعب 
ق���ال ان جلها  امل��ق��رتح��ني حل��ق��ائ��ب 
احل��رك��ة مل  وان ممثلي  اق��ت�����ش��ادي��ة 
العودة  وطلبوا  املوافقة  ع��ن  يعلنوا 

اىل احزابهم.
  وك�����ان ال��ت��ي��ار ال���دمي���ق���راط���ي اول 
ال�شيا�شي  مكتبه  ق��رار  ع��ن  املعلنني 
القا�شي بعدم امل�شاركة يف احلكومة، 
ح�شيلة  اىل  ق����راره  يف  ا�شتند  وان���ه 
له  ك�شفت  انها  ق��ال  التي  امل�����ش��اورات 
اأن الت�شّور العام للحكومة ال يرتقي 
املطروحة  ال��ت��ح��دي��ات  م�شتوى  اإىل 

امل�شلحة  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
ال��ن��ج��اح مل  ����ش���روط  احل��زب��ي��ة وان 
ت�شكيل  يف  للت�شريع  داع��ي��ا  ت��ت��وف��ر 

احلكومة.
  ودعا االأحزاب اإىل ت�شكيل احلكومة 
يف اأ�شرع وقت ممكن معلنا ا�شتعداده 
لت�شليم ال�شلطة، ومتعهدا مبوا�شلة 
مهامه يف ت�شريف االأعمال اإىل اآخر 
وقت. كما بني اأنه قام بدور اإيجابي 
م����ع ال���ت���ي���ار وح����رك����ة ال�������ش���ع���ب من 
خالل  املفاو�شات’’  ‘’حلحلة  اأج��ل 
اليومني املا�شيني، وحتى ال تتحول 
اأزم���ة  اإىل  احل��ك��وم��ة  ت�شكيل  اأزم�����ة 
مرافق  مي�س  تعطيل  واإىل  �شيا�شية 

حياة املواطنني.
العام  اأع���ل���ن االم�����ني    م���ن ج��ان��ب��ه 
حل��رك��ة ال�����ش��ع��ب زه���ر امل���غ���زاوي ان 
رف�س  قرر  للحزب  الوطني  املجل�س 
ان  امل�شاركة يف احلكومة وانه اعترب 
رئي�س  قبل  من  اليه  املقدم  العر�س 
احلكومة املكلف احلبيب اجلملي مل 
مطالب  م��ن  االدن���ى  للحد  ي�شتجب 

احلركة.
  واب���رز امل��غ��زاوي يف ن���دوة �شحفية 
اثر اجتماع املجل�س الوطني  عقدها 
ان العر�س ال يلبي انتظارات احلركة 

جناح  اأن  اإىل  االإ������ش�����ارة  وجت������در    
بعد  النوع،  هذا  من  حكومة  ت�شكيل 
الدميقراطي  التيار  اأح���زاب  رف�����س 
يف  امل�شاركة  تون�س  وحت��ي��ا  وال�شعب 
من  ك��ان  التي  االئتالفية  احلكومة 
املنتظر االعالن عنها بداية االأ�شبوع 
109 �شوتا  احلايل، يتطلب ح�شد 

داخل الربملان.
  وت�شم كتلة حركة النه�شة بالربملان 
54 نائبا، فيما ي�شل عدد نواب كتلة 
قلب تون�س اإىل 38 نائبا، و15 نائبا 
وبالتايل  ال��وط��ن��ي،  االإ���ش��الح  لكتلة 
التي  الكفاءات”  “حكومة  �شت�شمن 
“ الذي  ب  “املخطط  تكون هي  قد 
املكلف،  احلكومة  رئي�س  عنه  حتدث 
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املطلوبة حتت قبة الربملان.

قلب تون�ص ينّبه
تون�س،  ق��ل��ب  ح���زب  ان  اىل  ي�����ش��ار    
اأقدمت  ما  نّبه من خطورة  قد  كان 
مناورات  من  االأط���راف  بع�س  عليه 
لتعطيل م�شار ت�شكيل احلكومة مّما 
زاد يف تاأزمي االأو�شاع وتديّن من�شوب 
تفاوؤلهم،  ودرج�����ة  امل���واط���ن���ني  ث��ق��ة 
حممال حركة النه�شة م�شوؤولياتها 

ودعوتها  وال�����ش��ي��ا���ش��ّي��ة  ال��د���ش��ت��وري��ة 
لالإ�شراع يف ت�شكيل احلكومة.

  وذّك����ر ح���زب ق��ل��ب ت��ون�����س مبوقفه 
ت�شكيل  اإىل  وال����ّداع����ي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي، 
ق��ادرة على مواجهة  حكومة كفاءات 
التحّديات االقت�شادية واالجتماعية 
املحا�ش�شة  منطق  ع��ن  بها  وال��ن��اأي 
ال�شيادة،  وزارات  وحتييد  احل��زب��ي��ة 
قياداته  من  اأّي  تر�شيح  عدم  موؤكدا 
ال�شيا�شّية اأو نّوابه الأّي م�شوؤولية يف 
ثقته  وع��دم منح  القادمة،  احلكومة 
الأية حكومة قائمة على املحا�ش�شة 
احلزبّية تعيد اإنتاج منظومة الف�شل 

وتلتّف على اإرادة الّناخبني.
خطورة  اإىل  احل�����زب  ون���ّب���ه  ه����ذا    
واالجتماعية  ال�شيا�شّية  االأو����ش���اع 
واالق����ت���������ش����ادي����ة وح�����ال�����ة ال����ف����راغ 
امل��وؤ���ش�����ش��ات��ّي��ة ال��ت��ي مت���ّر ب��ه��ا البالد 
تنجّر  اأن  مي��ك��ن  ال���ت���ي  وامل���خ���اط���ر 
ال�شيا�شّية  عنها، داعيا كّل االأط��راف 
الفاعلني  وك��ّل  الوطنّية  واملنّظمات 
امل�شلحة  ت��غ��ل��ي��ب  اإىل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني 
الكاملة  امل�شوؤولية  وحتّمل  الوطنّية 
جت���اه ال���وط���ن وال�����ش��ع��ب ب��ع��ي��دا عن 

منطق املزايدات واملناورات.
كما التزم حزب قلب تون�س بحماية 

مكت�شبات الّدولة الوطنّية واملحافظة 
على ا�شتقرار االإدارة واإطاراتها.

مل تتوفر ال�سروط
  وك�������ان ح������زب حت���ي���ا ت���ون�������س اخ���ر 
امللتحقني بقائمة االأحزاب الراف�شة 
اأعلن  امل�����ش��ارك��ة يف احل��ك��وم��ة ح��ي��ث 
ان حزبه  ال�����ش��اه��د  ي��و���ش��ف  رئ��ي�����ش��ه 
وان  احل��ك��وم��ة  بت�شكيل  معني  غ��ر 
بت�شكيل  متم�شك  الوطني  جمل�شه 
عدم  معلنا  وطنية  م�شلحة  حكومة 
وامل�شاركة  جن��اح��ه��ا  ����ش���روط  ت��وف��ر 
تاأخر  ت��داع��ي��ات  م��ن  فيها، حم���ذرا 

تكوينها.
اعالمي  ت�شريح  ال�شاهد يف  واأك��د    
لتحيا  الوطني  املجل�س  اجتماع  اإث��ر 
ت��ون�����س ان احل����زب ك���ان غ���ر معني 
تدخل  وان���ه  احلكومة  يف  بامل�شاركة 
وامل�شوؤول  باالإيجابي  و�شفه  ب�شكل 
بعد انتهاء املهلة الد�شتورية االأوىل.

الدعوة  ي���ج���دد  احل�����زب  ان  وق�����ال    
وطنية  م�شلحة  ح��ك��وم��ة  لت�شكيل 
ق���������ادرة على  ����ش���ي���ا����ش���ي���ا  م����دع����وم����ة 
ت�شتجيب  �شريعة  اإ�شالحات  تنفيذ 
احلزب  ان  مبينا  ال�شعب  لتطلعات 
و�شّبق  ل��ت��واف��ق��ات  ال��ت��و���ش��ل  ح����اول 

نداء تون�ص يدعو اإىل تكوين 
حكومة خالية من رائحة الأحزاب

حتيا تون�ص: �سروط النجاح 
وامل�ساركة يف احلكومة غري متوفرة

 النه�شة: التيار متّل�س وحتيا تون�س 
ت�ش��ّرع وحكوم��ة كف���اءات واردة

قلب تون�س: ت�شكيل حكومة كفاءات قادرة على مواجهة التحّديات القت�شادية والجتماعية 

م�شار ت�شكيل احلكومة متوا�شل ويتوقع اأن يتم الإعالن عن ت�شكيلها خالل الأ�شبوع احلايل

هل يحّل قي�ص �سعّيد 
عقدة ت�سكيل احلكومة؟

اأن  املكلف  احلكومة  لرئي�س  التابعة  االإع��الم  اإدارة  اأعلنت 
متاأخرة  �شاعة  يف  �شحفية  ن��دوة  �شيعقد  اجلملي  احلبيب 
من م�شاء اأم�س اأو اليوم الثالثاء الإطالع الراأي العام على 

اآخر م�شتجدات م�شاورات ت�شكيل احلكومة املقبلة.
 وقد توجه رئي�س احلكومة املكلف احلبيب اجلملي ع�شية 
رئي�س  م��ن  ب��دع��وة  ب��ق��رط��اج  ال��رئ��ا���ش��ي  الق�شر  اإىل  ام�����س 
اإليه  دعي  اجتماع طارئ  �شعيد حل�شور  قي�س  اجلمهورية 
عن  عبو  وحممد  ال�شعب  حركة  عن  املغزاوي  زهر  اأي�شا 
التيار الدميقراطي ويو�شف ال�شاهد عن حركة حتيا تون�س 
وذلك  او من ميثلها  النه�شة  الغنو�شي عن حركة  ورا�شد 
اتفاق  دون  حالت  التي  وال��ع��رثات  العقبات  على  للوقوف 

الرباعي. 
 وياأتي هذا االجتماع يف اإطار تقريب وجهات النظر وبحث 
املقرتحات والتوافقات املمكنة من اأجل حلحلة اأزمة ت�شكيل 

احلكومة اجلديدة.

بعد ف�سل مبادرة احلكومة الئتالفية

تون�س: الجتاه نحو »ال�شيناريو ب« وهذه مالحمه...؟
••  الفجر -تون�س 

نور  النه�سة  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ص  نفى     
ت�سكيل  م�سار  توقف  الثنني،  اأم�ص  العرباوي  الدين 
كان  التي  الأحزاب  من  عدد  ان�سحاب  بعد  احلكومة 
الئتالف  تركيبة  داخـــل  تــكــون  ان  املــفــرو�ــص  مــن 

معنية  النه�سة  اأن  على  م�سددا  اجلديد،  احلكومي 
بذلك  متم�سكة  انها  وعلى  احلكومة  بت�سكيل  دائما 

اأكرث من اأي وقت م�سى.
اعالميــــــة  نقطـــــة  يف  العربـــاوي  ونفـــــى    
املتعلقـــة  الخبــــــار  �سحــــــة  احلركـــــــة،  نظمتهــــا 
بالحتفــــاظ بـ 15 وزارة “يف اإ�ســــارة اإىل ت�سريـــح 

املغزاوي  زهري  ال�سـعب  حلركـــــة  العــــام  الأمــــني 
الذي قال :

عدم  طــلــب  وزيــــرا   15 قـــدم  اجلــمــلــي  احلــبــيــب  اإن 
تغيريهم” مربزا اأنه )احلبيب اجلملي( احتفظ بـ 4 
وزارة  اأية  بينها  من  لي�ص  اأنه  مو�سحا  فقط،  وزارات 

�سيادية.

تن�سل وت�سرع
واأن  امل�سوؤولية،  من  متل�سا  التيار  ان�سحاب  واعترب    
احلوار،  يقبل  ل  واأنــه  التعنت  من  الكثري  موقفه  يف 
املجالت  من  العديد  التفاو�ص معه يف  انه مت  مربزا 
بوزارتي  مت�سك  وانــه  الـــوزارات  من  عــدد  واإعطائه 

العدل والداخلية، موؤكدا على اأن ذلك غري ممكن.

النا�شفي..  هل ت�شارك كتلة اال�شالح يف احلكومة؟

وافرتقنا قبل ان نبدا الطريق

الندوة ال�شحفية حلركة النه�شة

النداء يدعو اىل ا�شتبعاد االحزاب

قلب تون�س على اخلط وي�شرتط

حتيا تون�س يلتحق بركب املقاطعني
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اإعــــــــــالن
البدع  واحة  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للمقاوالت العامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:1142134 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جمعه خليفه �شامل جمعه الكعبي ٥١%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف موزه عبيد �شبيح الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24 

اإعــــــــــالن
جبل  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخلبي�شي للنقليات واملقاوالت العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1824255 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جمعه خليفه �شامل جمعه الكعبي ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف موزه عبيد �شبيح الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24 

اإعــــــــــالن
القر�س  ال�ش�����ادة/خمبز  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الذهبي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1022945 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عي�شى ح�شن حممد حميد املن�شوري ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد جمعه احمد غيث احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24 

اإعــــــــــالن
غاردا  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�شيدات رخ�شة رقم:2270142 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمده حمد بطي حمد الدرعي ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل هالل عبيد حممد الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ال�شاهني الذهبي للمقاوالت والنقليات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامه  رخ�شة رقم:2045487 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي عو�س �شامل عي�شه الكثري ٥١%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هيثم حممد �شالح حفظ اهلل ابراهيم %4٩
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي عو�س �شامل عي�شه الكثري

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة ال�شاهني الذهبي للمقاوالت والنقليات العامه  
al shaheen al thaHABI general contracting and transportion est

اىل/برانتود للمقاوالت العامه ذ.م.م
BRANTOOD GENERAL CONTRACTING LLC

تعديل ن�شاط/حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة )4٩٢٣٠٠٩(
تعديل ن�شاط/حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة )4٩٢٣٠١٠(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24 

اإعــــــــــالن
لت�شليح  �شعيد  را�شد  خمي�س  ال�ش�����ادة/حمل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ا�شربجنات ال�شيارات   رخ�شة رقم:1111443 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيكندر حياه حممد نواز ١٠٠%

تعديل وكيل خدمات/ا�شافه �شمه �شعيد عبداهلل حممد الرميثي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خمي�س را�شد �شعيد الهنائي

تعديل ا�شم جتاري من/حمل خمي�س را�شد �شعيد لت�شليح ا�شربجنات ال�شيارات  

KHAMIS RASHED SAEED FOR AUTO SPRINGS REPAIR SHOP

اىل/حمل �شيكندر حياه نواز حلدادة املركبات

SIKANDAR HAYAT NAWAZ FOR VEHICLES SMITHERY

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

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814  دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم :٣٢٠٩48  بتاريخ: ١١/٢٠/ ٢٠١٩    
با�ش��م:  ويبفليت �شوليو�شنز بي.يف.

وعنوانه: دي روجرتكادي ١٥4 ان ال – ١٠١١ ايه �شي ام�شرتدام، هولندا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

اال�شت�شارات الفنية، ا�شت�شارات يف جمال ت�شميم برامج الكمبيوتر، تطوير وت�شميم اأنظمة املالحة و خرائط 
يف   ال�شتخدامها  الكمبيوتر  برامج  وت�شميم  تطوير  الكمبيوتر،  واأجهزة   برامج   ت�شميم  الطرق،  م�شارات 
اأنظمة املالحة وخرائط م�شارات الطرق  ومع اخلرائط االإلكرتونية والقوامي�س الرقمية، تطوير وت�شميم 
االت�شاالت وخدمات ات�شاالت البيانات وال�شبكات؛ خدمات الربجميات كخدمات )اإ�س ايه ايه اإ�س( التي ت�شم 
برامج التتبع واملراقبة يف جمال اإدارة االأ�شاطيل، ت�شميم برامج لتجميع وا�شتعادة املعلومات املتعلقة مبواقع 
املركبات واإعادة بناء م�شار الطرق  وحركة ال�شائق، خدمات حتديث الربجميات املذكورة اآنفاً، اإن�شاء قواعد 
،ت�شميم و�شيانة وتطوير برامج  املنتجات  بالرحالت، ت�شميم  املتعلقة  املرور واملعلومات  بيانات عن حركة 
الكمبيوتر ال�شتخدامها يف ا�شتبدال وت�شليح وفح�س وتركيب و مراقبة و اإدارة و�شيانة وطلب �شراء و�شراء 
اأو �شراء بالتق�شيط لالإطارات وقطع غيار املركبات واملركبات وجمموعات املركبات، خدمات مراقبة اجلودة 
املركبات،  وجمموعات  واملركبات  املركبات  غيار  وقطع  االإط���ارات  حالة  واختبار  وفح�س  مراقبة  وحت��دي��داً 
اأو جتديدها  اأو �شيانتها  اأو حالتها  املركبات  اإط��ارات  باختيار  املتعلقة  الفني واال�شت�شارات  التحليل  خدمات 
ا�شتبدال قطع  اأو  �شيانة  اأو  بحالة  اأو  باختيار  املتعلقة  واال�شت�شارات  الفني  التحليل  ا�شتبدالها، خدمات  اأو 
الغيار املكونة للمركبات وقطع الغيار االحتياطية  وامللحقات، توفر من�شة على اخلط مبا�شرة )اونالين( 
الإدارة املعلومات والبيانات املرتبطة باالإطارات وقطع غيار املركبات واملركبات وجمموعات املركبات، تقدمي 
التقارير الفنية واملعلومات املتعلقة باالإطارات وقطع غيار املركبات واملركبات وجمموعات املركبات، توفر 
االإخطارات والتقارير الفنية اخلا�شة باالإطارات و قطع غيار املركبات واملركبات وجمموعات املركبات، توفر 
املعلومات وامل�شورة واال�شت�شارات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله، خدمات التخزين االآمنة اأو غر 
االآمنة وحتديداً التخزين االإلكرتوين للبيانات الرقمية وال�شور الفوتوغرافية وامللفات ال�شوتية والبيانات 
وا�شتخدام  الطرق  م�شارات  وتخطيط  املالحة  اأنظمة  يف  لال�شتخدام  جميعها  ال�شور  واإ�شارات  واملعلومات 

اخلرائط االإلكرتونية، اال�شت�شارات الفنية املتعلقة بخدمات االت�شاالت.
الواق�عة بالفئة:4٢

رقم الطلب ال�شابق:  ٠١8٠6٩٩١6   تاريخ الطلب ال�شابق:  ٢٠١٩/٠٥/٢١ البلد: االحتاد االوروبي
و�شف العالمة: العالمة هي كلمة WEBFLEET مكتوبة باأحرف التينية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

WEBFLEET

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة حمد �شعيد حمد العمال 

CN  قد تقدموا الينا بطلب االملنيوم والزجاج رخ�شة رقم:1019700 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد روح االحمد حاجي حممد تو�شر علي ١٠٠%

تعديل وكيل خدمات/ ا�شافة احمد حممد علي حممد املن�شوري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد �شعيد حمد �شويخ املن�شوري

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة حمد �شعيد حمد العمال االملنيوم والزجاج  
HAMAD SAEED HAMAD ALUMINIUM & GLASS WORKS EST

اىل/جولدان اليت العمال االملنيوم والزجاج
GOLDEN LIGHT ALUMINIUM AND GLASS WORKS

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

ف������ق������د امل����������دع����������و/ ا�����ش����ت����ر 
اث���ي���وب���ي���ا   ، ج�������اف  ت����ي����ف����را 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )EP3491805(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  االثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
اليبينو  ا���ش��ن��ه  امل���دع���و/  ف��ق��د 
ال����ف����ل����ب����ني   ، ��������ش�������وم�������الى 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)EB8021948( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات. 

فقدان جواز �شفر

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 1305/2019/100 احوال نف�س م�شلمني   
     مو�شوع الدعوى : املطالبة بالطالق لل�شرر ونفقة عدة ونفقة اوالد �شاملة وموؤخر ال�شداق 

    وم�شكن �شرعي وتقرير احل�شانة واجرة حا�شنة واجرة خادمة والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   
اإعالنه : ١- احمد حممد احمد  طالب االإع��الن : نعمه خليل ح�شني ابو ال�شبح - �شفته بالق�شية : مدعي  املطلوب 
ابو ال�شبح - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة   مو�شوع االإع��الن : نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٣ يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح/نعمه خليل ح�شني ابو ال�شبح  بحكمت املحكمة 
ال�شبح - من زوجها املدعي عليه / ع احمد  ابو  مبثابة احل�شوري باالآتي:-  ١- بتطليق املدعية / نعمه خليل ح�شني 
تاريخ  اعتبارا من  ال�شرعية وفق حالها  اإح�شاء عدتها  املدعية  ، وعلى  لل�شرر  بائنة  ال�شبح - بطلقة  ابو  حممد احمد 
�شرورة احلكم بالتطليق باتا. ، ٢ -الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة عدة وقدرها ثالثة االف درهم لكامل 
فرتة العدة ، اعتبارا من تاريخ �شرورة احلكم بالتطليق باتا.  ٣- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية موؤجل �شداقها 
وقدره الفان وخم�شمائة دينار اردين او ما يعادله بالدرهم االإماراتي اعتبارا من تاريخ �شرورة احلكم بالتطليق باتا.  
4- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ الف درهم �شهريا نفقة زوجية �شاملة جميع اوجه النفقة اعتبارا من تاريخ 
٢٠١6/7/٩ م وحتى �شرورة احلكم بالتطليق باتا ،  ٥- اثبات ح�شانة املدعية للبنت )حنان( ،  6- الزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعية نفقة للبنت )حنان( وقدرها الف درهم �شهريا �شاملة جميع اوجه النفقة عدا ال�شكن اعتبارا من تاريخ 
٢٠١٩/7/٩ ،  7- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ثالثون الف درهم �شنويا اجرة م�شكن ح�شانة ، مع الزامه 
ب�شداد ر�شوم الكهرباء والهاتف واملياه واالنرتنت والهاتف فيما ال يجاوز �شبعمائة درهم �شهريا وتزويده باثاث منا�شب 
مببلغ ع�شرة االف درهم يدفع ملرة واحدة وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠١٩/7/٩ م ،  8- الزام املدعي عليه بان يوؤدي لها 
اجرة ح�شانة وقدرها �شبعمائة درهم �شهريا اعتبارا من تاريخ خروجها من العدة ،  ٩- الزام املدعي عليه باال�شتمرار يف 
�شداد ر�شوم درا�شة املح�شونة )حنان( عن كل �شنة دار�شية ح�شبما حتدده املدر�شة وحتى انتهاء تعليمهما اعتبارا من العام 
الدرا�شي ٢٠١٩/٢٠٢٠ ، ١٠ - الزام املدعي عليه با�شتخراج بطاقات تاأمني �شحي للمح�شونة )حنان( وت�شليمها للمدعية 
مع جتديدها دوريا بتاريخ انتهائها ، ١١- رف�س ما عدا ذلك من طلبات  ، ١٢- الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شروفات.  
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم                                                     

    حماكم دبي
حمكمة  الأحوال  ال�شخ�شية
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عربي ودويل

ل هدنة بني امل�شربني واحلكومة الفرن�شية  

بكني تندد بانتقادات بومبيو حول م�شاعدات �شوريا اأنقرة ومو�شكو تبحثان ملفي �شوريا وليبيا 

الهند تطلق حملة اإعالمية دفاعا عن قانون اجلن�شية 

كربى خا�شعة ل�شيطرة م�شلحي املعار�شة.
اإن تركيا ال ميكنها التعامل مع موجة  اأردوغ��ان  وقال 

مهاجرين جديدة.
ق�����ش��ارى ج��ه��دن��ا م��ع رو���ش��ي��ا لوقف  “نبذل  واأ����ش���اف 
�شرن�شل  ال��واق��ع  يف  ذل��ك.  فعل  و�شنوا�شل  الهجمات، 

وفدا اإىل مو�شكو«.
وتابع قائال “�شيعقدون اجتماعات، و�شنحدد اخلطوات 

التي �شنتخذها بناء على النتائج«.
وتدعم تركيا مقاتلي املعار�شة ال�شورية الذين يقاتلون 
اأجل االإطاحة باالأ�شد يف احلرب ال�شورية الدائرة  من 
مو�شكو  تدعم  فيما  العام،  ون�شف  اأع��وام  ثمانية  منذ 
وط���ه���ران ق����وات احل��ك��وم��ة ال�����ش��وري��ة. وت��ع��م��ل اأنقرة 

ومو�شكو وطهران على اإيجاد حل �شيا�شي لل�شراع.
ت��رك��ي��ا دعما  ت��ق��دمي  اح��ت��م��ال  اأي�����ش��ا  ال��وف��د  و�شيبحث 
هناك،  ق���وات  ون�����ش��ره��ا  الليبية  للملي�شيات  ع�شكريا 
ال�شهر  ع�شكري  ت��ع��اون  اتفاقية  ال��ب��ل��دان  وق��ع  بعدما 
الن�شر  اإزاء  ج���دا  قلقة  اإن��ه��ا  رو���ش��ي��ا  وق��ال��ت  امل��ا���ش��ي. 

املحتمل للقوات.

وتابع  ال�شني«.  موقف  ب�شاأن  االأمركي  اجلانب  وجهها 
و  االإن�شانية”  الق�شايا  “ت�شي�س  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  اأّن 
“تتبع ازدواجية املعاير معتادة«. وتنتهي مدة التفوي�س 
االممي بتقدمي امل�شاعدة عرب احلدود يف تركيا والعراق 
ال��ث��اين- ك��ان��ون   10 ال�����ش��وري يف  النظام  ب���دون موافقة 

يناير 2020 وطلب م�شروع قرار قدمته الكويت واملانيا 
وبلجيكا متديد االذن باي�شال امل�شاعدات عرب احلدود ملدة 
عام عرب ثالث نقاط عبور اثنتان على احلدود ال�شورية 
العراق.  م��ع  ال�شورية  احل���دود  على  والثالثة  تركيا  م��ع 
م�شروع  13 مع  ال  االم��ن  اأع�شاء جمل�س  باقي  و�شوت 

القرار لكّن الفيتو الرو�شي ال�شيني اأجه�شه.
وحاول معدو امل�شروع االربعاء احتواء املعار�شة الرو�شية 
بالتخلي عن معرب رابع على احلدود ال�شورية مع االردن 

بعد ان توقف ا�شتخدامه منذ 2018.
وتقدمت رو�شيا خالل املفاو�شات مب�شروع قرار ين�س على 
متديد امل�شاعدة �شتة اأ�شهر واالكتفاء بنقطتي العبور مع 
تركيا وغلق النقاط املوجودة مع االردن والعراق، لكنه مل 

يح�شل على اال�شوات الت�شعة ال�شرورية.

•• اأنقرة -رويرتز

���ش��اف��ر وف���د ت��رك��ي اإىل م��و���ش��ك��و اأم�����س ل��ب��ح��ث امللفني 
ال�شوري والليبي وهي حمادثات قال الرئي�س الرتكي 
رجب طيب اأردوغ��ان اإنها �شتحدد م�شار عمل بالده يف 

املنطقة.
وذكر اأردوغان اإن اأكرث من 80 األف مدين ينزحون من 
منطقة اإدلب ب�شمال غرب �شوريا باجتاه تركيا بعدما 
كثفت القوات الرو�شية وال�شورية �شرباتها اجلوية يف 
املنطقة. وتعهد الرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد با�شتعادة 

ال�شيطرة على اإدلب.
ن��ائ��ب وزي���ر اخلارجية  ال��رتك��ي، بقيادة  ال��وف��د  وي���زور 
الرئي�س  زي��ارة  اأ�شابيع من  قبل  اأون��ال، مو�شكو  �شادات 

الرو�شي فالدمير بوتني املزمعة اإىل تركيا.
وت�شت�شيف تركيا نحو 3.7 مليون الجئ �شوري حاليا، 
وهو اأكرب عدد من الالجئني يف العامل، وتخ�شى و�شول 
موجة جديدة اإليها من منطقة اإدلب التي يقطنها ما 
ي�شل اإىل ثالثة ماليني �شوري. واإدلب هي اآخر منطقة 

•• بكني-اأ ف ب

لفيتو  املتحدة  ال��والي��ات  بانتقادات  اأم�����س  ال�شني  ن���ّددت 
بكني لتعطيل م�شروع قرار بخ�شو�س اإي�شال امل�شاعدات 
االن�شانية اإىل �شوريا عرب احلدود، متهمة وا�شنطن باأنها 

االإن�شانية«. الق�شايا  “ت�شي�س 
ال�شبت  بومبيو  وزير اخلارجية االمركي مايك  وانتقد 
الف�شال  اجل��م��ع��ة  وال�����ش��ني  “املعيب” ل��رو���ش��ي��ا  ال��ف��ي��ت��و 
االن�شانية  امل�����ش��اع��دات  اي�شال  ل��ع��ام  مي��دد  ق���رار  م�شروع 

لالمم املتحدة اىل اأربعة ماليني �شوري عرب احلدود.
“ايديكما  اإن  وب��ك��ني  م��و���ش��ك��و  ب��وم��ب��ي��و خم��اط��ب��ا  وق����ال 
تقدمي  “ف�شال  البلدين  ان  معتربا  ملطخة بالدماء”، 
ل�شريكهما يف دم�شق، وا�شعني بذلك حياة ماليني  دعم 

املدنيني االبرياء يف امليزان يف ذروة ف�شل ال�شتاء«.
ت�شوت  اأن��ه��ا  اإىل  م�شرة  بغ�شب،  بكني  ردت  واالث��ن��ني، 
با�شم  املتحدث  وق��ال  واخل��ط��اأ«.  “ال�شواب  اأ���ش��ا���س  على 
وزارة اخلارجية ال�شينية غينغ �شوانغ يف موؤمتر �شحايف 
دوري يف بكني “نرف�س ب�شدة االتهامات غر املربرة التي 

هوجن كوجن ت�شتعد لحتجاجات 
يف عطل���ة عي��د املي���الد 

•• هوجن كوجن-رويرتز

اإذ  اأ���ش��ب��وع عيد امل��ي��الد  ت�شتعد ه��وجن ك��وجن اإىل خ���روج م��ظ��اه��رات خ��الل 
ذلك  يف  مبا  املدينة  من  متفرقة  مناطق  يف  لالحت�شاد  املحتجون  يخطط 
امل�شتمر منذ ما يربو  التوتر  اأح��دث ف�شول  مراكز جتارية رئي�شية �شمن 
على �شتة اأ�شهر. و�شتاأتي هذه االحتجاجات بعد عطلة نهاية االأ�شبوع التي 
�شهدت م�شرات انتهت اإحداها با�شتباكات عندما هاجم متظاهرون يرتدون 
مالب�س �شوداء واأقنعة اأفراد ال�شرطة بال�شرب والركل ور�شقوهم باحلجارة 
من  �شهود  وق��ال  عليهم.  الفلفل  رذاذ  بر�س  ال�شرطة  وردت  وال��زج��اج��ات. 
رويرتز اإن �شرطيا �شحب م�شد�شه ووجهه باجتاه ح�شد من املتظاهرين لكنه 
مل يطلق النار. ويعتزم املحتجون االحت�شاد يف خم�شة مراكز جتارية ع�شية 
التجاري.  ت�شوي  �شا  ت�شيم  حي  يف  املدينة  ميناء  واجهة  قرب  امليالد  عيد 
كما من املقرر خروج احتجاجات يف اأنحاء متفرقة من هوجن كوجن يف يوم 
عيد امليالد وفقا لبيانات من�شورة على و�شائل التوا�شل االجتماعي. وي�شعر 
ي�شفونه  مما  بالغ�شب  ال�شني  حلكم  اخلا�شعة  املدينة  �شكان  من  الكثر 
بتدخل بكني يف احلريات التي ح�شلت امل�شتعمرة الربيطانية ال�شابقة على 

وعود بها عندما عادت اإىل احلكم ال�شيني عام 1997.

وروؤ�شاء  م�شاعدين  اأمناء  التنفيذية من  والقيادة  املعني  العام 
الودية  االأح��ادي��ث  تبادل  العموم، مت خالله  وم��دراء  قطاعات 
للعمل  خدمة  بها  القيام  تتوىل  التي  وال��واج��ب��ات  املهام  ح��ول 

اخلليجي امل�شرتك.
ا مرئًيا تعريفًيا تناول م�شرة التعاون  وقدم خالل اللقاء عر�شً
التي  الرئي�شية  اال�شرتاتيجية  واالأه��داف  امل�شرتك  اخلليجي 
املحلية  وال��ت��ح��دي��ات  حتقيقها،  اىل  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة  ت�شعى 
اخلليجي،  العمل  م�شرة  تواجه  التي  والدولية  واالقليمية 
واللجان  املجال�س  اىل  املوكلة  واملهام  امل�شرتك،  العمل  واآليات 
الوزارية املخت�شة، والهيئات واملكاتب واملراكز التي تعمل حتت 

مظلة جمل�س التعاون.

قادة دول املجل�س، رعاهم اهلل، لتعيينه يف هذا املن�شب الرفيع 
املهمة  االقليمية  املنظومة  ه��ذه  التعاون،  ملجل�س  عاًما  اأميًنا 
املجل�س  دول  ب��ني  جتمع  التي  الوثيقة  ال��رواب��ط  جت�شد  التي 

ومواطنيها الكرام.
بالتعاون مع  يعمل،  �شوف  اأن��ه  نايف احلجرف  الدكتور  واأك��د 
اجلهود  موا�شلة  على  العامة  االأمانة  ومن�شوبي  قيادات  كافة 
العامة يف دفع  االأمانة  به  ال��ذي تقوم  البناء  وال��دور  املخل�شة 
م�شرة العمل اخلليجي امل�شرتك، م�شرا اإىل اأن تكاتف اجلهود 
املجل�س،  دول  ق���ادة  طموحات  يلبي  اأن  �شاأنه  م��ن  وتوحيدها 

وحتقيق روؤيتهم امل�شتقبلية مل�شرة التعاون اخلليجي.
االأمني  ب��ني  لقاء  املنا�شبة  بهذه  العامة  االأم��ان��ة  نظمت  وق��د 

والعمل على تعزيز م�شرة العمل اخلليجي امل�شرتك لتحقيق 
اأهدافها ال�شامية نحو مزيد من التعاون والتكامل بني الدول 

االأع�شاء.
من�شوبو  يبذلها  التي  املخل�شة  باجلهود  العام  االأم��ني  واأ���ش��اد 
االأمانة العامة لتعزيز م�شرة جمل�س التعاون، منوها مبا مل�شه 
االأداء  اأ�شهم يف تطوير  بناء  وتعاون  وق��درات  منهم من كفاءة 
وحتقيق العديد من االجنازات التكاملية و�شوال اىل االأهداف 

ال�شامية لهذه املنظومة املباركة.
من جانبه اأعرب الدكتور نايف احلجرف عن �شكره وتقديره 
للدكتور عبداللطيف الزياين على حفاوة اال�شتقبال والرتحاب، 
معرًبا عن فخره واعتزازه مبباركة اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو 

•• الريا�س -وام:

ا�شتقبل معايل الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين االأمني 
مبقر  مكتبه  يف  العربية،  اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�س  العام 
نايف  الدكتور  معايل  اأم�س،  الريا�س  مبدينة  العامة  االأمانة 

فالح احلجرف االأمني العام املعني ملجل�س التعاون.
نايف  الدكتور  مبعايل  الزياين  عبداللطيف  الدكتور  ورح��ب 
فالح احلجرف وهناأه مبباركة اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة 
دول جمل�س التعاون، حفظهم اهلل، بتعيينه يف من�شب االأمني 
العام ملجل�س التعاون، متمنًيا له التوفيق والنجاح يف اأداء املهام 
اإليه لقيادة دفة العمل يف االأمانة العامة،  وامل�شوؤوليات املوكلة 

الزياين ي�شتقبل اأمني عام جمل�س التعاون املكلف

•• وا�شنطن-وكاالت

منذ اأكرث من 12 اأ�شبوعاً، يحت�شد 
حمتجون عراقيون يف �شوارع بغداد 
ال��ب��الد مطالبني  وم���دن يف ج��ن��وب 
بخلع احلكومة، وو�شع حد للف�شاد 

وغطر�شة النفوذ االإيراين. 
مكتب  مديرة  روب��ن،  األي�شا  ولفتت 
يف  تاميز”  “نيويورك  ���ش��ح��ي��ف��ة 
بغداد، اإىل اأنه بعد ثالثة اأ�شهر من 
العراق،  يف  املتوا�شلة  االحتجاجات 
واملنتف�شون  ال�����ش��ا���ش��ة  ي��ت��ج��اه��ل 
بعد  ي��ع��ني  ومل  ال��ب��ع�����س،  بع�شهم 
ل��ل��ح��ك��وم��ة، ويبقى  رئ��ي�����س ج��دي��د 

النفوذ االإيراين على حاله. 
اأن احل��ك��وم��ة تعرثت،  وت���رى روب���ن 
ا�شتجابتها  يف  اأ���ش��ب��وع��اً،   12 ب��ع��د 
تارة  ف��ق��دم��ت  املنتف�شني،  مل��ط��ال��ب 
وطوراً  ل��الإ���ش��الح،  غام�شة  وع���وداً 
ت���ع���ام���ل���ت ق������وات اأم������ن ت���اب���ع���ة لها 

بوح�شية بالغة مع املتظاهرين. 
اإىل  املتحدة  االأمم  مبعوث  وح�شب 
ال���ع���راق، ق��ت��ل م��ا ي��زي��د ع��ن 500 
حم��ت��ج، وج����رح 19 األ���ف���اً اآخ�����رون، 

ول��ك��ن ذل���ك ال����رد ال��ع��ن��ي��ف مل يفد 
�شوى يف تقوية عزمية املحتجني. 

وتلفت كاتبة املقال ال�شتقالة رئي�س 
ال����وزراء، ع��ادل عبد امل��ه��دي، ولكنه 
م��وؤق��ت��ا حلني  دوراً  زال مي��ار���س  م��ا 

اختيار الربملان بدياًل له. 

اأزمة خطرية
وبراأي الكاتبة، يواجه العراق اليوم 
اأزمة �شيا�شية هي االأخطر منذ خلع 
�شدام ح�شني قبل 16 عاماً، ويبدو 
قادته غر جمهزين لها. ومل تربز 
الإ�شالح  باإجماع  حتظى  خطة  بعد 
تلبية مطالب  اأج���ل  م��ن  احل��ك��وم��ة 

املنتف�شني. 
الربملان  ي��ب��ح��ث  مل  ع��ل��ي��ه،  ع����الوة 
العراقي بجدية تعديالت مقرتحة 
ال��ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ي عر�شها  ع��ل��ى 
ال���رئ���ي�������س ب����ره����م ����ش���ال���ح، وال���ت���ي 
ن��ف��وذ االأح����زاب  ���ش��اأن��ه��ا تقليل  م��ن 

ورعايتهم للف�شاد. 
ماريا  ق���ال���ت  ال�������ش���ي���اق،  ذات  ويف 
ف��ان��ت��اب��ي، م�����ش��ت�����ش��ارة ب������ارزة حول 
منظمة  ل�����دى  و�����ش����وري����ا  ال�����ع�����راق 

من  “جمموعة االأزم��ات الدولية” 
�شخ�س  على  العثور  ال�شعوبة  بالغ 
يحظى بقبول وا�شع يف ال�شارع ومن 
الوقت  املنتف�شني، ويحظى يف  قبل 
ب���دع���م ح�����زب، وه����و الدعم  ن��ف�����ش��ه 
لقيادة  اإليه  يحتاج  ال��ذي  ال�شيا�شي 

دفة التحول«.
اإىل ذلك، قال مهدي جا�شم، طالب 
ال���ع���م���ارة، يف جنوب  م���ن  ج��ام��ع��ي 
ا�شتقالة  ه��دف��ن��ا  “لي�س  ال���ع���راق: 
املهدي،  عبد  ع���ادل  ال����وزراء  رئي�س 
والأن  ���ش��ي��ئ��اً،  ي��غ��ر  ل���ن  ذل����ك  الأن 
ويحل  ���ش��ي��اأت��ي  مثله  اآخ���ر  �شخ�شاً 

مكانة. نريد اأن يرحلوا جميعاً«. 
اأن  يتوقع  ال  الكاتبة،  ح�شب  ولكن، 
�شتنهي  اإ���ش��الح��ات  ال��ربمل��ان  يتبنى 
يرجح  وال  اأع�شائه،  جميع  اأع��م��ال 

قبول املنتف�شني باأقل منه. 

بديالن
رفيع  م�شوؤول  النوري،  كرمي  وق��ال 
امل�������ش���ت���وى يف م��ن��ظ��م��ة ب������در، اأح����د 
االأح��������زاب امل���وال���ي���ة الإي��������ران: “ما 
ال�شعب  ي��رف�����ش��ه  االأح�����زاب  ت��ري��ده 

ال�شعب  ي����ري����ده  وم�����ا  ال����ع����راق����ي، 
ولذا  االأح�����زاب.  ترف�شه  ال��ع��راق��ي 
هناك بديالن: اإما اأن تغر ال�شعب 
الطبقة  ب��ع�����س  ت��غ��ر  اأو  ال��ع��راق��ي 
التغير  بع�س  وجت��ري  ال�شيا�شية، 

يف العملية ال�شيا�شية«. 
ك���م���ا ي����ب����دو، ح�����ش��ب ال���ك���ات���ب���ة، اأن 
عن  للبحث  م�شتعد  غ��ر  ال��ربمل��ان 

و�شيلة للحد من النفوذ االإيراين. 
يكون  اأن  ل�����ش��م��ان  حم����اول����ة  ويف 
العراقية  ال����وزارة  لرئا�شة  امل��ر���ش��ح 
ن�شطاء  ق���ام  اإي�����ران،  ح��اج��ات  يلبي 
بزيارات  وع�����ش��ك��ري��ون  ���ش��ي��ا���ش��ي��ون 
ب��غ��داد، وك��ان منهم قا�شم  اإىل  ع��دة 
�شليماين، قائد فيلق القد�س التابع 
م��ب��ا���ش��رة ل��ل��م��ر���ش��د االأع����ل����ى، علي 

خامنئي. 
ونتيجة له، عو�س مناق�شة مطالب 
اأع�شاء  املحتجني مبا�شرة، يتحدث 
كيفية  ح����ول  م���ث���اًل،  ال����ربمل����ان،  يف 
اإ�������ش������دار ت�������ش���ري���ع ي����ح����دد روات������ب 

الوزراء.
اإحدى  قائد  اخلزعلي،  قي�س  وق��ال 
الكتل الربملانية ال�شيعية املقربة من 

يف 1 اأكتوبر” ت�شرين االأول«.
النار  احلكومة  فتحت  بعدما  ولكن 
ع��ل��ي��ه��م، وق��ت��ل��ت اأك�����رث م���ن 100 
�شخ�س خالل خم�شة اأيام، ت�شاعف 
عدد املنتف�شني، وبداأوا يف التحرك 
التغيرات  م����ن  م���زي���د  اأج������ل  م����ن 

البعيدة املدى. 
النظام  اأن قلب  املقال،  وترى كاتبة 
بعيد  اأم���راً  يبدو  باأكمله  احلكومي 

املنال من الناحية ال�شيا�شية. ولكن 
اإحباطهم  يعك�س  املحتجني  تركيز 
من ف�شل حكومة يف تعزيز الفر�س 
مع  ال���ت���ع���ام���ل  اأو  االق����ت���������ش����ادي����ة، 
ا�شت�شراء الف�شاد يف العراق. وتوحد 
تلك املظامل جميع من خرجوا اإىل 
وفقراء  وعمال  �شباب  من  ال�شوارع 
متعلمني،  وب����ال����ك����اد  وم���ت���ع���ل���م���ني 
اإيران  اأن  ويالحظ  قبائل.  وزعماء 

اإيران: “اأ�شدرنا ت�شريعاً، ويتوجب 
االآن على احلكومة تنفيذه«.

حتول يف املطالب
مطالب  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب��ة  وت��ل��ف��ت 
امل��ن��ت��ف�����ش��ني اق��ت�����ش��رت ب���داي���ة على 
ت���وف���ر خ���دم���ات ال���ك���ه���رب���اء وامل����اء 
�شوارع  اإىل  خ��رج��وا  عندما  النقي، 
بغداد وعرب مدن يف جنوب العراق، 

بعد ظهر االأربعاء على االأقل، كما 
لل�شكك  الوطنية  ال�شركة  اأعلنت 

احلديد.
يتم  ان  ي���ت���وق���ع  ال  وب����ال����ت����ايل 
الرئي�س  وك��ان  االإ���ش��راب.  تعليق 
الفرن�شي اإميانويل ماكرون خرج 
اأبيدجان  من  �شمته  عن  ال�شبت 
خالل زيارة ل�شاحل العاج لتذكر 
التو�شل  “يجب  ان���ه  امل�����ش��رب��ني 
ب��اأن يكون  ونا�شدهم  اإىل هدنة” 

لديهم “ح�س بامل�شوؤولية«.
ودعم النائب لوران بيرتازيف�شكي 
اأنه  واعترب  الر�شالة  ه��ذه  االأح��د 
املقرتحات  ت�����ش��م��ح  اأن  ي��ف��رت���س 
التي و�شعت على الطاولة لل�شركة 
واإدارة  احلديد  لل�شكك  الوطني��ة 
و�شائل النقل يف باري�س املتعلق����ة 
التقاعد  �شن  تدريجيا  ب��رتاج��ع 

•• نيودلهي-اأ ف ب

اإعالمية  اأم�س حملة  ناريندرا مودي  الهندي  ال��وزراء  رئي�س  اأطلق حزب 
للجدل  املثر  اجلن�شية  قانون  اإزاء  املحتمل  “الت�شليل”  ملواجهة  وا�شعة 
والذي اأدى اإىل اندالع احتجاجات دامية يف البالد حتت �شعار “ال تنجرفوا 

وراء التيار«.
الق�شة  كان  ولكنه  مبا�شرة  امل�شلمني  الهنود  اجلديد  الت�شريع  ي�شمل  وال 
التي ق�شمت ظهر البعر بالن�شبة لهذه االأقلية التي متثل 14 باملئة من 
يتم  اأن  ن�شمة و�شط خماوف من  1،3 مليار  البالغ عددهم  البالد  �شكان 
للقوميني  “الهند اجلديدة”  اعتبارهم مواطنني من الدرجة الثانية يف 

الهندو�س.
ون�شرت احلكومة الهندية يف ال�شحف الوطنية بيانات طويلة تعر�س فيها 
“تفا�شيل” قانون تعديل اجلن�شية الذي مت رف�شه، مو�شحة اأنه ال مي�س 

امل�شلمني الهنود البالغ عددهم نحو 200 مليون �شخ�س.
كما عمد احلزب احلاكم اىل بث فيلم ر�شوم متحركة يف تغريدة على موقع 
ويخل�شان  القانون  ن�س  يناق�شان  م�شلمتني  �شخ�شيتني  ميثل  “تويرت” 
وا�شاد  اإىل اأن “البالد ال ميكنها التقدم اإال من خالل ال�شالم واالإخاء”. 

االآالف بالفيديو، فيما تهكم عليه اخرون من رواد االنرتنت.
والقانون الذي اقره الربملان الهندي يف 11 كانون االأول-دي�شمرب، مينح 

لكنه  الهندية،  اجلن�شية  وباك�شتان  وبنغالد�س  افغان�شتان  من  الالجئني 
متييزي  ال��ق��ان��ون  اإّن  يقولون  معار�شني  لكن  منهم.  امل�شلمني  ي�شتثني 

وخمالف للد�شتور الهندي، وهو ما تنفيه احلكومة.
وتعد التظاهرات االحتجاجية، التي تقودها ب�شكل رئي�شي اجلالية امل�شلمة 
اأكرب التحديات التي تواجهها حكومة مودي منذ  واأح��زاب املعار�شة، من 

توىل ال�شلطة يف عام 2014.
وت�شتمر التظاهرات منذ نحو اأ�شبوعني واأ�شفرت عن مقتل ما ال يقل عن 

25 �شخ�شا، ق�شى اأغلبهم بالر�شا�س احلي.
اإقامة تظاهرات جديدة االثنني يف العا�شمة نيودلهي ومدن  ومن املقرر 

اأخرى يف البلد املرتامي.
“ال  اأن  امل�شلمني م��وؤك��دا  ال��ه��ن��دي االأح���د ط��م��اأن��ة  ال����وزراء  وح���اول رئي�س 
الوطني  “ال�شجل  لتطبيق  مناق�شات  توجد  ال  اإن��ه  وق��ال  للقلق”،  داع��ي 
للمواطنني” على نطاق وا�شع يف الهند، وهو اإجراء مثر للجدل يتطلب 
يوؤدي  اأن  الهنود  امل�شلمون  ويخ�شى  جن�شيتهم.  اإثبات  الهنود  ال�شكان  من 

هذا ال�شجل اىل اإعتبارهم اأجانب.
ولكن مت التطرق اىل تو�شيع هذا ال�شجل، الذي مت تطبيقه يف والية اآ�شام 
1،9 مليون �شخ�س على الهام�س، يف منا�شبات  )�شمال �شرق( تاركا نحو 
�شيما من  الهنود خالل اال�شهر االخ��رة، وال  امل�شوؤولني  عديدة من قبل 

قبل وزير الداخلية اميت �شاه، الذي يعد الذراع اليمنى لرئي�س الوزراء.

التقاعدية  ال��روات��ب  م�شتوى  اأو 
ب”ا�شتئناف العمل«.

ال�شكك  ق��ط��اع  ن��ق��اب��ت��ني يف  ل��ك��ن 
“حتركات”  ت��ت��وق��ع��ان  احل���دي���د 
يف 28 من اجل��اري، تعربان عن 
ف��رع قطاع  وك��ذل��ك  راأي خمتلف 
وين�شم  االإ���ش��الح��ي��ة.  ال��ن��ق��اب��ة 
اأخرى  اإليهم نا�شطون من نقابة 
رغم دعوات من مكتبهم الفدرايل 

اإىل “هدنة«.
وقال االأمني العام للكونفدرالية 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ع��م��ل )����ش���ي ج���ي تي( 
لوكالة  احل���دي���د،  ���ش��ك��ك  ل��ع��م��ال 
اإن حفال مو�شيقيا  بر�س  فران�س 
او�شرتليتز  حم��ط��ة  يف  ���ش��ي��ق��ام 
املحطة  يف  غداء  وماأدبة  بباري�س 
مراكز  اأو  بلديات  اأم��ام  جتمع  اأو 

احلزب الرئا�شي.

•• باري�س-اأ ف ب

الراغبون  الفرن�شيون  �شي�شطر 
ع�شية  ال���ق���ط���ارات  ا���ش��ت��خ��دام  يف 
عيد امليالد للتحلي بال�شرب بعد 
اأن قرر امل�شربون املحتجون على 
موا�شلة  التقاعد  اأنظمة  اإ�شالح 
حتركهم خ��الل ف��رتة االأع��ي��اد يف 
االثنني  احل��ك��وم��ة  �شتعلن  ح��ني 

جدول اأعمال للمفاو�شات.
وك������ان ال���ت���ح���رك ب������داأ ق���ب���ل 19 
اأ�شبوع  نهاية  عطلة  وبعد  يوما. 
تتوقع  ل���ل���م�������ش���اف���ري���ن  ����ش���ع���ب���ة 
ال�شركة الوطنية لل�شكك احلديد 
لنهار  اأكرب”  “اإ�شطرابات 
االإث���ن���ني. ل���ن ي��ت��م ت�����ش��ي��ر اكرث 
القطارات  من  باملئة  اأرب��ع��ني  من 
املناطق  وق�����ط�����ارات  ال�������ش���ري���ع���ة 
قطارات  م���ن  ب��امل��ئ��ة  وع�����ش��ري��ن 
ال�������ش���واح���ي ورب�������ع ال����ق����ط����ارات 

للم�شافات املتو�شطة.
زال  م��ا  الباري�شية،  املنطقة  ويف 
و�شائل  يف  امل��وع��ود  “التح�شن” 
�شتة  مع  �شئيال  امل�شرتك  النقل 
خطوط للمرتو من اأ�شل 16 ال 
تزال متوقفة وهو ن�شاط طبيعي 
يتم  بينما  اآل��ي��ني  ف��ق��ط خل��ط��ني 
ت�شغيل ل�شبكة قطارات املناطق يف 

�شاعات الذروة.
امل�شتخدمني  لبع�س  وبالن�شبة 
�شيكون التوجه اإىل العمل �شعبا 
لالحتفال  التوجه  �شعوبة  مثل 

بامليالد. 
والثالثاء ع�شية امليالد �شتتوقف 
املنطقة  يف  ال�����ش��واح��ي  ق���ط���ارات 
تدريجيا  ال�شر  ع��ن  الباري�شية 
اعتبارا من ال�شاعة 18،00 حتى 

الوزارات  �شمن  نفوذها  على  قلقة 
يتولون  م���ن  وخ��ا���ش��ة  ال���ع���راق���ي���ة، 
ال�شوؤون االأمنية واالقت�شادية. اإذ يف 
�شد  �شارمة  اأمريكية  عقوبات  ظل 
اإي��ران، تزداد حاجة طهران للعراق 
ل�شالح  اق��ت�����ش��ادي��اً  “تتنف�س”  ك��ي 
اأهدافها  خدمة  اأجل  ومن  اأ�شواقها 
يف  م�شاحلها  وح��م��اي��ة  الع�شكرية، 

�شوريا ولبنان. 

جمموعة  “�شتتخذ  اأن��ه  واأو���ش��ح 
بامليالد  ل���الح���ت���ف���ال  م�����ب�����ادرات 
االإثنني  ي���وم���ي  امل�����ش��رب��ني  ب���ني 
قرار  و���ش��ي��ت��خ��ذ  الثالثاء”،  اأو 
عيدي  ب��ني  م��ا  اخ���رى  بنا�شطات 

امليالد وراأ�س ال�شنة.
احلديد  ال�شكك  ل��ع��م��ال  ومي��ك��ن 
االع����ت����م����اد ع���ل���ى دع������م اأرب����ع����ني 
ادوار  كالكاتب  فرن�شية  �شخ�شية 
ال�شابق  القدم  اأو العب كرة  لوي 

فيكا�س دورا�شو.
ذك���ر ب��ي��رتازي��ف�����ش��ك��ي ب����اأن عمال 
امل�شدر  لي�شوا  احل��دي��د  ال�شكك 
ل��ق��ل��ق احل���ك���وم���ة التي  ال���وح���ي���د 
التقاعد  اأن��ظ��م��ة  ا�شتبدال  ت��ري��د 
�شامل”  القائمة ب”نظام  ال42 
“الغاء  ع���ن  ال����ع����ودة  وت�����ش��ت��ب��ع��د 

االأنظمة اخلا�شة«.

قلب النظام احلكومي باأكمله يبدو اأمرًا بعيد املنال 

اإيران قلقة على نفوذها يف الوزارات الأمنية بالعراق
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عطور؛  التجميل؛  لغايات  لل�شم�س  بالتعر�س  الب�شرة  ال�شمرار  م�شتح�شرات  ال�شم�س؛  من  الوقاية  م�شتح�شرات  ال�شعر؛ 
مزيالت الروائح الكريهة للب�شر اأو للحيوانات؛ �شامبو للحيوانات االأليفة؛ م�شادات للعرق )مواد تواليت(؛ بودرة اأطفال؛ 
ورقية  مناديل  التجميل؛  الأغرا�س  قطن  اأع��واد  جتميلية؛  اأقنعة  ال�شيلوليت؛  لتخفيف  طبية  غر  جتميل  م�شتح�شرات 
م�شبقة الرتطيب م�شبعة بغ�شوالت )لو�شن( جتميلية؛ لوا�شق لغايات التجميل؛ اأعواد قطن لغايات التجميل؛ مواد تواليت؛ 

 �شابون؛ معطرات الغرف؛ م�شتح�شرات ق�شر االأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س.    
٣ الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من كلمة »innisfree« املكتوبة باأحرف النينية مميزة و�شف العالمة:  
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:٢8 نوفمرب ٢٠١٩ املودعة حتت رقم: ٣٢١47١ 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�ش��م: اأموربا�شفيك كوربوري�شن 
وعنوانه:١٠٠، هانغانغ- دايرو، يونغ�شان- غو، �شيول، جمهورية كوريا   

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
مكياج؛  اأ�شا�شات  املكياج؛  اإزال��ة  م�شتح�شرات  مكياج؛  م�شتح�شرات  مكياج؛  م�شاحيق  جتميل؛  اأطقم  جتميل؛  م�شتح�شرات 
غر  بالب�شرة  العناية  م�شتح�شرات  حالقة؛  كرميات  جتميل؛  كرميات  التجميل؛  الأغ��را���س  لالأوعية  قاب�شات  م�شكرة؛ 
اأ�شنان؛  منظفات  حالقة؛  م�شتح�شرات  عطرية؛  زي��وت  اجل�شم؛  كرميات  اجللد؛  مرطبات  اجللد؛  جمال  كرمي  الطبية؛ 
باالأظافر؛  العناية  اأظافر؛ م�شتح�شرات  اأظافر م�شتعارة؛ ملمع  االأظافر؛  االأ�شنان؛ مزيالت ملمع  تبيي�س  م�شتح�شرات 
ال�شفاه؛  ملمع  ال�شفاه؛  طالء  للرمو�س؛  جتميل  م�شتح�شرات  جتميلية؛  لغايات  اأق��الم  م�شتعارة؛  رمو�س  العيون؛  ظالل 
غر  ا�شتحمام  اأم��الح  ا�شتحمام؛  وفقاعات  ا�شتحمام  �شابون  واال�شتحمام؛  للحمام  جتميل  م�شتح�شرات  ال�شفاه؛  حمدد 
طبية؛ جل ال�شعر؛ هالم ال�شعر؛ رذاذ ال�شعر؛ م�شتح�شرات العناية بال�شعر؛ ملونات ال�شعر؛  قا�شرات ال�شعر؛ �شامبو؛ بل�شم 
عطور؛  التجميل؛  لغايات  لل�شم�س  بالتعر�س  الب�شرة  ال�شمرار  م�شتح�شرات  ال�شم�س؛  من  الوقاية  م�شتح�شرات  ال�شعر؛ 
مزيالت الروائح الكريهة للب�شر اأو للحيوانات؛ �شامبو للحيوانات االأليفة؛ م�شادات للعرق )مواد تواليت(؛ بودرة اأطفال؛ 
ورقية  مناديل  التجميل؛  الأغرا�س  قطن  اأع��واد  جتميلية؛  اأقنعة  ال�شيلوليت؛  لتخفيف  طبية  غر  جتميل  م�شتح�شرات 
م�شبقة الرتطيب م�شبعة بغ�شوالت )لو�شن( جتميلية؛ لوا�شق لغايات التجميل؛ اأعواد قطن لغايات التجميل؛ مواد تواليت؛ 

 �شابون؛ معطرات الغرف؛ م�شتح�شرات ق�شر االأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س.    
٣ الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة  » AMOREPACIFIC » باأحرف التينيه  و�شف العالمة:  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  ٢7 نوفمرب ٢٠١٩ املودعة حتت رقم: ٣٢١٣٩٢ 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�ش��م: ان�شفري كوربوري�شن
وعنوانه:١٠٠، هانغانغ- دايرو، يونغ�شان- غو، �شيول، جمهورية كوريا  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�شحية؛  املنتجعات  خدمات  ال�شحية؛  الرعاية  احلدائق؛  زراع��ة  التجميل؛  �شالونات  احليوانات؛  تربية 
تنظيف  الب�شريات؛  فنيي  خدمات  الطبية؛  العيادات  خدمات  )التدليك(؛  امل�شاج  اليدين؛  باأظافر  العناية 
احليوانات االأليفة والعناية بها؛ امل�شاتل؛ تاأجر مرافق �شحية؛ خدمات التداوي؛ �شالونات ت�شريح ال�شعر؛ 

ا�شت�شارات جتميلية.
الواق�عة بالفئة:  44

و�شف العالمة:  كتبت كلمة  » INNISFREE » باأحرف التينيه 
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: ٣٢١478   بتاريخ:  ٢8 نوفمرب ٢٠١٩
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�ش��م: اأموربا�شفيك كوربوري�شن 
وعنوانه:١٠٠، هانغانغ- دايرو، يونغ�شان- غو، �شيول، جمهورية كوريا   

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
مكياج؛  اأ�شا�شات  املكياج؛  اإزال��ة  م�شتح�شرات  مكياج؛  م�شتح�شرات  مكياج؛  م�شاحيق  جتميل؛  اأطقم  جتميل؛  م�شتح�شرات 
غر  بالب�شرة  العناية  م�شتح�شرات  حالقة؛  كرميات  جتميل؛  كرميات  التجميل؛  الأغ��را���س  لالأوعية  قاب�شات  م�شكرة؛ 
اأ�شنان؛  منظفات  حالقة؛  م�شتح�شرات  عطرية؛  زي��وت  اجل�شم؛  كرميات  اجللد؛  مرطبات  اجللد؛  جمال  كرمي  الطبية؛ 
باالأظافر؛  العناية  اأظافر؛ م�شتح�شرات  اأظافر م�شتعارة؛ ملمع  االأظافر؛  االأ�شنان؛ مزيالت ملمع  تبيي�س  م�شتح�شرات 
ال�شفاه؛  ملمع  ال�شفاه؛  طالء  للرمو�س؛  جتميل  م�شتح�شرات  جتميلية؛  لغايات  اأق��الم  م�شتعارة؛  رمو�س  العيون؛  ظالل 
غر  ا�شتحمام  اأم��الح  ا�شتحمام؛  وفقاعات  ا�شتحمام  �شابون  واال�شتحمام؛  للحمام  جتميل  م�شتح�شرات  ال�شفاه؛  حمدد 
طبية؛ جل ال�شعر؛ هالم ال�شعر؛ رذاذ ال�شعر؛ م�شتح�شرات العناية بال�شعر؛ ملونات ال�شعر؛  قا�شرات ال�شعر؛ �شامبو؛ بل�شم 
عطور؛  التجميل؛  لغايات  لل�شم�س  بالتعر�س  الب�شرة  ال�شمرار  م�شتح�شرات  ال�شم�س؛  من  الوقاية  م�شتح�شرات  ال�شعر؛ 
مزيالت الروائح الكريهة للب�شر اأو للحيوانات؛ �شامبو للحيوانات االأليفة؛ م�شادات للعرق )مواد تواليت(؛ بودرة اأطفال؛ 
ورقية  مناديل  التجميل؛  الأغرا�س  قطن  اأع��واد  جتميلية؛  اأقنعة  ال�شيلوليت؛  لتخفيف  طبية  غر  جتميل  م�شتح�شرات 
م�شبقة الرتطيب م�شبعة بغ�شوالت )لو�شن( جتميلية؛ لوا�شق لغايات التجميل؛ اأعواد قطن لغايات التجميل؛ مواد تواليت؛ 

 �شابون؛ معطرات الغرف؛ م�شتح�شرات ق�شر االأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س.    
٣ الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من كلمة  » Mamonde » املكتوبة ب�شكل مميز. و�شف العالمة:  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  ٢8 نوفمرب ٢٠١٩ املودعة حتت رقم: ٣٢١٥٢٢ 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�ش��م: اأموربا�شفيك كوربوري�شن 
وعنوانه:١٠٠، هانغانغ- دايرو، يونغ�شان- غو، �شيول، جمهورية كوريا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�شحية؛  املنتجعات  خدمات  ال�شحية؛  الرعاية  احلدائق؛  زراع��ة  التجميل؛  �شالونات  احليوانات؛  تربية 
تنظيف  الب�شريات؛  فنيي  خدمات  الطبية؛  العيادات  خدمات  )التدليك(؛  امل�شاج  اليدين؛  باأظافر  العناية 
احليوانات االأليفة والعناية بها؛ امل�شاتل؛ تاأجر مرافق �شحية؛ خدمات التداوي؛ �شالونات ت�شريح ال�شعر؛ 

ا�شت�شارات جتميلية.
الواق�عة بالفئة:  44

و�شف العالمة:  كتبت كلمة  » IOPE » باأحرف التينية
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  ٢8 نوفمرب ٢٠١٩ املودعة حتت رقم: ٣٢١٥٠١ 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�ش��م: اأموربا�شفيك كوربوري�شن 
وعنوانه:١٠٠، هانغانغ- دايرو، يونغ�شان- غو، �شيول، جمهورية كوريا  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�شحية؛  املنتجعات  خدمات  ال�شحية؛  الرعاية  احلدائق؛  زراع��ة  التجميل؛  �شالونات  احليوانات؛  تربية 
تنظيف  الب�شريات؛  فنيي  خدمات  الطبية؛  العيادات  خدمات  )التدليك(؛  امل�شاج  اليدين؛  باأظافر  العناية 
احليوانات االأليفة والعناية بها؛ امل�شاتل؛ تاأجر مرافق �شحية؛ خدمات التداوي؛ �شالونات ت�شريح ال�شعر؛ 

ا�شت�شارات جتميلية.
الواق�عة بالفئة:  44

و�شف العالمة:  كتبت كلمة  » LANEIGE » باأحرف التينية
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  ١٥ دي�شمرب ٢٠١٩ املودعة حتت رقم: ٣٢٢٣٥٣ 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�ش��م: ميزون بريفي لتاأجر بيوت العطالت �س.ذ.م.م
وعنوانه:رقم القطعة ٣٩٢-47٢، ملك �شركة اإم بيه اوفر�شي�س كومباين ليمتد - مر�شي دبي ايه، مكتب رقم 

7٩، دبي، االإمارات العربية املتحدة    
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات اإدارة االأمالك؛ وخدمات اإدارة حمافظ االأمالك؛ وتاأجر واإيجار ال�شقق والبيوت والفلل؛ وخدمات 
املعلومات واال�شت�شارات وامل�شورة املرتبطة مبا ورد اأعاله. 

الواق�عة بالفئة:  ٣6
و�شف العالمة:  كتبت عبارة » MAISON PRIVEE » باللغة الفرن�شية.

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  ١٥ دي�شمرب ٢٠١٩ املودعة حتت رقم: ٣٢٢٣٥٥ 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�ش��م: ميزون بريفي لتاأجر بيوت العطالت �س.ذ.م.م 
وعنوانه:رقم القطعة ٣٩٢-47٢، ملك �شركة اإم بيه اوفر�شي�س كومباين ليمتد - مر�شي دبي ايه، مكتب رقم 

7٩، دبي، االإمارات العربية املتحدة   
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

تاأجر اأماكن االإقامة املوؤقتة؛ وخدمات حجز اأماكن االإيواء املوؤقتة؛ وتنظيم اأمكان االإقامة املوؤقتة؛ وخدمات 
ال�شيافة؛ وخدمات املعلومات واال�شت�شارات وامل�شورة املرتبطة مبا ورد اأعاله.

الواق�عة بالفئة:  4٣
و�شف العالمة:  كتبت عبارة » MAISON PRIVEE » باللغة الفرن�شية.

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  ٢8 نوفمرب ٢٠١٩ املودعة حتت رقم: ٣٢١47٣ 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

 با�ش��م: اأموربا�شفيك كوربوري�شن 
وعنوانه:١٠٠، هانغانغ- دايرو، يونغ�شان- غو، �شيول، جمهورية كوريا   

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
مكياج؛  اأ�شا�شات  املكياج؛  اإزال��ة  م�شتح�شرات  مكياج؛  م�شتح�شرات  مكياج؛  م�شاحيق  جتميل؛  اأطقم  جتميل؛  م�شتح�شرات 
غر  بالب�شرة  العناية  م�شتح�شرات  حالقة؛  كرميات  جتميل؛  كرميات  التجميل؛  الأغ��را���س  لالأوعية  قاب�شات  م�شكرة؛ 
اأ�شنان؛  منظفات  حالقة؛  م�شتح�شرات  عطرية؛  زي��وت  اجل�شم؛  كرميات  اجللد؛  مرطبات  اجللد؛  جمال  كرمي  الطبية؛ 
باالأظافر؛  العناية  اأظافر؛ م�شتح�شرات  اأظافر م�شتعارة؛ ملمع  االأظافر؛  االأ�شنان؛ مزيالت ملمع  تبيي�س  م�شتح�شرات 
ال�شفاه؛  ملمع  ال�شفاه؛  طالء  للرمو�س؛  جتميل  م�شتح�شرات  جتميلية؛  لغايات  اأق��الم  م�شتعارة؛  رمو�س  العيون؛  ظالل 
غر  ا�شتحمام  اأم��الح  ا�شتحمام؛  وفقاعات  ا�شتحمام  �شابون  واال�شتحمام؛  للحمام  جتميل  م�شتح�شرات  ال�شفاه؛  حمدد 
طبية؛ جل ال�شعر؛ هالم ال�شعر؛ رذاذ ال�شعر؛ م�شتح�شرات العناية بال�شعر؛ ملونات ال�شعر؛  قا�شرات ال�شعر؛ �شامبو؛ بل�شم 
عطور؛  التجميل؛  لغايات  لل�شم�س  بالتعر�س  الب�شرة  ال�شمرار  م�شتح�شرات  ال�شم�س؛  من  الوقاية  م�شتح�شرات  ال�شعر؛ 
مزيالت الروائح الكريهة للب�شر اأو للحيوانات؛ �شامبو للحيوانات االأليفة؛ م�شادات للعرق )مواد تواليت(؛ بودرة اأطفال؛ 
ورقية  مناديل  التجميل؛  الأغرا�س  قطن  اأع��واد  جتميلية؛  اأقنعة  ال�شيلوليت؛  لتخفيف  طبية  غر  جتميل  م�شتح�شرات 
م�شبقة الرتطيب م�شبعة بغ�شوالت )لو�شن( جتميلية؛ لوا�شق لغايات التجميل؛ اأعواد قطن لغايات التجميل؛ مواد تواليت؛ 

 �شابون؛ معطرات الغرف؛ م�شتح�شرات ق�شر االأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س.    
٣ الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من كلمة  »Sulwhasoo« مع ثالثة اأحرف كورية متمركزة يف االعلى ب�شكل عمودي،  و�شف العالمة:  
و يف  االعلي جهة الي�شار �شعار ملربع.

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  ٢8 نوفمرب ٢٠١٩ املودعة حتت رقم: ٣٢١4٩4 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�ش��م: اأموربا�شفيك كوربوري�شن 
وعنوانه:١٠٠، هانغانغ- دايرو، يونغ�شان- غو، �شيول، جمهورية كوريا  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�شحية؛  املنتجعات  خدمات  ال�شحية؛  الرعاية  احلدائق؛  زراع��ة  التجميل؛  �شالونات  احليوانات؛  تربية 
تنظيف  الب�شريات؛  فنيي  خدمات  الطبية؛  العيادات  خدمات  )التدليك(؛  امل�شاج  اليدين؛  باأظافر  العناية 
احليوانات االأليفة والعناية بها؛ امل�شاتل؛ تاأجر مرافق �شحية؛ خدمات التداوي؛ �شالونات ت�شريح ال�شعر؛ 

ا�شت�شارات جتميلية.
الواق�عة بالفئة:  44

و�شف العالمة:  كتبت كلمة  » AMOREPACIFIC » باأحرف التينية
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  ٢8 نوفمرب ٢٠١٩ املودعة حتت رقم: ٣٢١٥٠7 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�ش��م: اأموربا�شفيك كوربوري�شن 
وعنوانه:١٠٠، هانغانغ- دايرو، يونغ�شان- غو، �شيول، جمهورية كوريا  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�شحية؛  املنتجعات  خدمات  ال�شحية؛  الرعاية  احلدائق؛  زراع��ة  التجميل؛  �شالونات  احليوانات؛  تربية 
تنظيف  الب�شريات؛  فنيي  خدمات  الطبية؛  العيادات  خدمات  )التدليك(؛  امل�شاج  اليدين؛  باأظافر  العناية 
احليوانات االأليفة والعناية بها؛ امل�شاتل؛ تاأجر مرافق �شحية؛ خدمات التداوي؛ �شالونات ت�شريح ال�شعر؛ 

ا�شت�شارات جتميلية.
الواق�عة بالفئة:  44

و�شف العالمة:  كتبت كلمة  » HERA » باأحرف التينية
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  ٢8 نوفمرب ٢٠١٩ املودعة حتت رقم: ٣٢١47٩ 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�ش��م: اأموربا�شفيك كوربوري�شن 
وعنوانه:١٠٠، هانغانغ- دايرو، يونغ�شان- غو، �شيول، جمهورية كوريا   

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
مكياج؛  اأ�شا�شات  املكياج؛  اإزال��ة  م�شتح�شرات  مكياج؛  م�شتح�شرات  مكياج؛  م�شاحيق  جتميل؛  اأطقم  جتميل؛  م�شتح�شرات 
غر  بالب�شرة  العناية  م�شتح�شرات  حالقة؛  كرميات  جتميل؛  كرميات  التجميل؛  الأغ��را���س  لالأوعية  قاب�شات  م�شكرة؛ 
اأ�شنان؛  منظفات  حالقة؛  م�شتح�شرات  عطرية؛  زي��وت  اجل�شم؛  كرميات  اجللد؛  مرطبات  اجللد؛  جمال  كرمي  الطبية؛ 
باالأظافر؛  العناية  اأظافر؛ م�شتح�شرات  اأظافر م�شتعارة؛ ملمع  االأظافر؛  االأ�شنان؛ مزيالت ملمع  تبيي�س  م�شتح�شرات 
ال�شفاه؛  ملمع  ال�شفاه؛  طالء  للرمو�س؛  جتميل  م�شتح�شرات  جتميلية؛  لغايات  اأق��الم  م�شتعارة؛  رمو�س  العيون؛  ظالل 
غر  ا�شتحمام  اأم��الح  ا�شتحمام؛  وفقاعات  ا�شتحمام  �شابون  واال�شتحمام؛  للحمام  جتميل  م�شتح�شرات  ال�شفاه؛  حمدد 
طبية؛ جل ال�شعر؛ هالم ال�شعر؛ رذاذ ال�شعر؛ م�شتح�شرات العناية بال�شعر؛ ملونات ال�شعر؛  قا�شرات ال�شعر؛ �شامبو؛ بل�شم 
عطور؛  التجميل؛  لغايات  لل�شم�س  بالتعر�س  الب�شرة  ال�شمرار  م�شتح�شرات  ال�شم�س؛  من  الوقاية  م�شتح�شرات  ال�شعر؛ 
مزيالت الروائح الكريهة للب�شر اأو للحيوانات؛ �شامبو للحيوانات االأليفة؛ م�شادات للعرق )مواد تواليت(؛ بودرة اأطفال؛ 
ورقية  مناديل  التجميل؛  الأغرا�س  قطن  اأع��واد  جتميلية؛  اأقنعة  ال�شيلوليت؛  لتخفيف  طبية  غر  جتميل  م�شتح�شرات 
م�شبقة الرتطيب م�شبعة بغ�شوالت )لو�شن( جتميلية؛ لوا�شق لغايات التجميل؛ اأعواد قطن لغايات التجميل؛ مواد تواليت؛ 

 �شابون؛ معطرات الغرف؛ م�شتح�شرات ق�شر االأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س.    
٣ الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من كلمة IOPE »« املكتوبة ب�شكل مميز.  و�شف العالمة:  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  ٢8 نوفمرب ٢٠١٩ املودعة حتت رقم: ٣٢١٥٠6 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�ش��م: اأموربا�شفيك كوربوري�شن 
وعنوانه:١٠٠، هانغانغ- دايرو، يونغ�شان- غو، �شيول، جمهورية كوريا   

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�شحية؛  املنتجعات  خدمات  ال�شحية؛  الرعاية  احلدائق؛  زراع��ة  التجميل؛  �شالونات  احليوانات؛  تربية 
تنظيف  الب�شريات؛  فنيي  خدمات  الطبية؛  العيادات  خدمات  )التدليك(؛  امل�شاج  اليدين؛  باأظافر  العناية 
احليوانات االأليفة والعناية بها؛ امل�شاتل؛ تاأجر مرافق �شحية؛ خدمات التداوي؛ �شالونات ت�شريح ال�شعر؛ 

ا�شت�شارات جتميلية.
الواق�عة بالفئة:  44

و�شف العالمة:  كتبت كلمة  » MAMONDE » باأحرف التينيه 
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  ٢8 نوفمرب ٢٠١٩ املودعة حتت رقم: ٣٢١٥٢٣ 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�ش��م: اأموربا�شفيك كوربوري�شن 
وعنوانه:١٠٠، هانغانغ- دايرو، يونغ�شان- غو، �شيول، جمهورية كوريا   

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�شحية؛  املنتجعات  خدمات  ال�شحية؛  الرعاية  احلدائق؛  زراع��ة  التجميل؛  �شالونات  احليوانات؛  تربية 
تنظيف  الب�شريات؛  فنيي  خدمات  الطبية؛  العيادات  خدمات  )التدليك(؛  امل�شاج  اليدين؛  باأظافر  العناية 
احليوانات االأليفة والعناية بها؛ امل�شاتل؛ تاأجر مرافق �شحية؛ خدمات التداوي؛ �شالونات ت�شريح ال�شعر؛ 

ا�شت�شارات جتميلية.
الواق�عة بالفئة:  44

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من االحرف ال�شينية لكلمة » Ryo« فوق كلمة »Ryo« املكتوبة باأحرف 
التينية وكالهما داخل اإطار مربع. والرتجمة ال�شوتية باللغة الكورية لكلمة » Ryo« تظهر داخل املربع يف 

منت�شف اخلط العلوي الإطار املربع.
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  ٢8 نوفمرب ٢٠١٩ املودعة حتت رقم: ٣٢١4٩8 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�ش��م: اأموربا�شفيك كوربوري�شن 
وعنوانه:١٠٠، هانغانغ- دايرو، يونغ�شان- غو، �شيول، جمهورية كوريا   

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�شحية؛  املنتجعات  خدمات  ال�شحية؛  الرعاية  احلدائق؛  زراع��ة  التجميل؛  �شالونات  احليوانات؛  تربية 
تنظيف  الب�شريات؛  فنيي  خدمات  الطبية؛  العيادات  خدمات  )التدليك(؛  امل�شاج  اليدين؛  باأظافر  العناية 
احليوانات االأليفة والعناية بها؛ امل�شاتل؛ تاأجر مرافق �شحية؛ خدمات التداوي؛ �شالونات ت�شريح ال�شعر؛ 

ا�شت�شارات جتميلية.
الواق�عة بالفئة:  44

ب�شكل  االعلى  يف  كورية  اأح��رف  ثالثة  مع   »Sulwhasoo« كلمة   من  العالمة  و�شف العالمة:  تتكون 
اأفقي.

اال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : ١٣4٩١١
با�ش������م : �س. باندا �شكيوريتي ،ا�س.ال

 – )فيزكيا(  بيلباو،   48٠٠١  ،4 ه��ارو،  دي  لوبيز  ديجو  دون  دي  فيا  ج��ران   : وعنوان����ه 
اأ�شبانيا.

وامل�شجلة حتت رقم: )١٠486٩(    بتاريخ : ٢٣/٢٠١٠/٠6  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلم��اية يف :   ٢٠١٩/١٠/٢٠  اإىل ٢٠٢٩/١٠/٢٠.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )١٩( من القانون االحتادي رقم ١٩٩٢/٣7 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .
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بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : ٣٩٠48
با�ش������م : ال�شركة الوطنية ل�شناعة الب�شكويت واحللويات املحدودة

الدور  ب���الزا  العي�شائي  امل��دي��ن��ة-  –طريق   ٢١4٩٢ ج��دة   –  868٠ ب  ���س   : وعنوان����ه 
ال�شاد�س- اململكة العربية ال�شعودية

وامل�شجلة حتت رقم : )٣١6٩٩(    بتاريخ : ٢٠٠٢/٠٥/٠4
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلم��اية يف :   ٢٠٢٠/١٠/٢4  اإىل ٢٠٣٠/١٠/٢4.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )١٩( من القانون االحتادي رقم ١٩٩٢/٣7 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .
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بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : ٣٩٠٥٢
با�ش������م : ال�شركة الوطنية ل�شناعة الب�شكويت واحللويات املحدودة

وعنوان����ه : �س ب 86٠ – العي�شائي بالزا الدور ال�شاد�س–طريق املدينة جدة ٢١4٩٢ 
- اململكة العربية ال�شعودية

وامل�شجلة حتت رقم : )٣٠7٢٠(    بتاريخ : ٢٠٠٢/٠١/٢6
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلم��اية يف :   ٢٠٢٠/١٠/٢4  اإىل ٢٠٣٠/١٠/٢4.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )١٩( من القانون االحتادي رقم ١٩٩٢/٣7 ال�شادر يف 
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الدور  ب���الزا  العي�شائي  امل��دي��ن��ة-  –طريق   ٢١4٩٢ ج��دة   –  868٠ ب  ���س   : وعنوان����ه 
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هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )١٩( من القانون االحتادي رقم ١٩٩٢/٣7 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�شمرب  2019 العدد 12814 

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية



الثالثاء    24   ديسمبر   2019  م   -   العـدد  12814  
Tuesday   24   December   2019  -  Issue No   12814

19191917

الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة-الفجر

للجودو  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ان��ت��ظ��م 
الذي  ال��داخ��ل��ي  مع�شكره  يف  اأم�����س 
ن��ادي احت��اد كلباء  يقيمه يف �شيافة 
االأربعاء  ب��وم  حتى  ي�شتمر  وال��ذي   ،
،ثم  االأوىل  مرحلته  يف   12-25
وحتى   -12  29 ي��وم  م��ن  ي�شتاأنف 
يوم االأربعاء االأول من يناير املقبل 
الإقامة  تون�س  اإىل  لل�شفر  ا�شتعدادا 
من  ال���ف���رتة  خ���الل  ه��ن��اك  مع�شكر 
،و�شمت   2020 يناير   14 اإىل   4
يف  انتظمت  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ارة  القائمة 
م��ع�����ش��ك��ر ك��ل��ب��اء ال�����ذي ي��ت��م خالله 
التي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��ق��ائ��م��ة  اخ���ت���ي���ار 
�شت�شارك يف مع�شكر تون�س اخلارجي 
وال���ت���ي ���ش��م��ت 15 الع��ب��ا م���ن فئة 
وهم:  واالأ�شبال  والنا�شئني  الرجال 

خليفة احلو�شني “اجلزيرة” �شمن 
زايد  النا�شئني  وم��ن   ، ال��رج��ال  فئة 
الثمري  ج���ا����ش���م  ،اح����م����د  ف��ي�����ش��ل 
“احتاد  ،را����ش���د حم��م��د احل��و���ش��ن��ي 
امل�شجري  ع���ل���ي  اأح����م����د   “ ك���ل���ب���اء 
النقبي  خمي�س  “اجلزيرة”�شعيد 

“الفجرة للفنون القتالية “جا�شم 
الرحمن  ع���ب���د  ح������ارب   ، اب���راه���ي���م 
“، ومن  جمعة” ال�شارقة الريا�شي 

فئة االأ���ش��ب��ال ذي��اب ع��ب��داهلل، حميد 
ال�����ش��ام�����ش��ي ،حم���م���د خالد  ���ش��ع��ي��د 
كلباء”،حمد  “احتاد  ح�شن   ،ع��ل��ي 

مانع  “خورفكان”  الها�شمي  اأحمد 
“ال�شارقة  ج��م��ع��ة  ال���رح���م���ن  ع��ب��د 
 “ م�����ب�����ارك  ع�����دن�����ان  الريا�شي” 

الفجرة للفنون القتالية” و�شمت 
املكلف  ال���ف���ن���ي  اجل����ه����از  ال���ق���ائ���م���ة 
املع�شكر مم��ث��ل يف  ع��ل��ى  ب��االإ���ش��راف 
لفئتي  ال��ن��خ��ل��ي  ج��ع��ف��ر  امل����درب����ني 
عطوة  ،واإ���ش��الم  والنا�شئني  ال�شباب 
����ش���ع���ادة حممد  ل���الأ����ش���ب���ال . وح����ث 
جمل�س  رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن 
واجل�����ودو  امل�������ش���ارع���ة  احت�����اد  اإدارة 
�شرورة  ل���ل���ج���ودو  االأم������ل  م��ن��ت��خ��ب 
الداخلي  املع�شكرين  من  اال�شتفادة 
ا�شتعدادا لال�شتحقاقات  واخلارجي 
القادمة على كافة امل�شتويات املحلية 
واالإقليمية ،و�شكر نادي احتاد كلباء 
وتعاونه  امل�شتمرة  م�شاهماته  على 
للجودو  دعما  ي�شكل  ال��ذي  ال�شادق 
اأندية  ك��اف��ة  �شكر  ،ك��م��ا  االإم���ارات���ي 
دعم  ت�شهم يف  ظ��ل��ت  ال��ت��ي  اجل����ودو 

م�شرة اللعبة واالأجهزة الفنية .

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل ال�شارع الريا�شي يف االإمارات 
م����ب����ادرة ال�����ش��ي��خ را�����ش����د ب����ن حميد 
االنتقالية  اللجنة  رئي�س  النعيمي 
الإدارة كرة القدم االإماراتية باالإعداد 
الإطالق “ خلوة احتاد االإمارات لكرة 
وتفاوؤل  ك��ب��ر،  “ ب��رتح��ي��ب  ال���ق���دم 
اأكرب، وال �شيما يف ظل اأهمية التوقيت 
اخلطط  لو�شع  فيه،  اأطلقت  ال��ذي 
لتطوير  املنا�شبة  واال�شرتاتيجيات 
م�شاعي  ودع����م  االإم���ارات���ي���ة،  ال���ك���رة 
املنتخب  مل�شاندة  الوطنية  املنتخبات 
املوؤهلة  االآ�شيوية  ت�شفياته  االأول يف 
 ،2022 ال���ع���امل  ك���اأ����س  ل��ن��ه��ائ��ي��ات 
وكذلك  ونهائيات اأمم اآ�شيا 2023، 
للمنتخب  م�������ش���ان���دة  اأك������رب  ت���وف���ر 
االأوملبي يف ت�شفيات تايالند للتاأهل 

اإىل اأوملبياد طوكيو 2020.
اللجنة  ر���ش��م��ي��ة يف  م�����ش��ادر  واأك�����دت 
لن  اخللوة  اأن  الكرة  الحت��اد  املوؤقتة 
املنتخبات  دع���م  ع��ن��د  ف��ق��ط  ت��ت��وق��ف 
بت�شخي�س  �شتقوم  ولكنها  الوطنية، 
ال����واق����ع ل���ك���رة ال���ق���دم االإم����ارات����ي����ة، 
ال��ت��ح��دي��ات، وو�شع  اأب�����رز  وحت���دي���د 
احل���ل���ول امل��ن��ا���ش��ب��ة ل���ه���ا، م���ن خالل 
دع�������وة ك����ل امل���ع���ن���ي���ني ب��ال��ل��ع��ب��ة من 
خ�����رباء وف��ن��ي��ني وح���ك���ام واإداري�������ني 
وعقد  واإعالميني  اأندية  وم�شوؤويل 

جميعا،  ل��ه��م  ذه��ن��ي  ع�شف  جل�شات 
واخلروج بعدة تو�شيات ومقرتحات 
اع��ت��ب��اره��ا ق��اع��دة لالنطالق  مي��ك��ن 
يف امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، ون��ق��ط��ة حتول 
ي�شتفيد منها املعنيون بتحقيق نقلة 
االأوىل يف  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ل��ل��ع��ب��ة  ن��وع��ي��ة 
ظل  يف  العربية  واملنطقة  االإم����ارات 
القيادة  ال��ك��ب��ر م��ن  ال��دع��م  ت��واف��ر 
ب�شكل  بالريا�شة  للنهو�س  الر�شيدة 

عام.
يف ال���ب���داي���ة اأك�����د ال���الع���ب ال����دويل 
را�شد  ال�شيخ  اأن  �شامل  يا�شر  ال�شابق 
الكفاءات  م��ن  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د  ب��ن 
ال�����ش��اب��ة ال��ت��ي مت��ل��ك اأ���ش��ل��وب��ا علميا 

واإجن�����ازات�����ه يف جمال  ال��ت��ف��ك��ر،  يف 
الريا�شة كبرة �شواء يف نادي عجمان 
االأخ�����رى،  ال��ري��ا���ش��ات  اأو مب��خ��ت��ل��ف 
مع  وتوجهاته  مبادراته  خالل  ومن 
اللجنة االنتقالية الإدارة احتاد الكرة 
اأثبت اأنه يفكر ب�شكل خمتلف يواكب 
ال��ذي حدث يف عامل  التطور الكبر 
التفكر  ه��ذا  مثل  واأن  ال��ق��دم،  ك��رة 
باإقامة خلوة جتمع كل املعنيني بكرة 
القدم، هو الذي ميكن اأن يقود الكرة 
نوعية  نقلة  حتقيق  اإىل  االإم��ارات��ي��ة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى االأف����ك����ار وال���ربام���ج 

واملمار�شات.
الريا�شي  ال�������ش���ارع   : ����ش���امل  وق�����ال 

اأهم  وي�����درك  م��ث��ق��ف،  االإم�������ارات  يف 
القدم،  ك��رة  ت��واج��ه  التي  التحديات 
واجلمهور االإماراتي واع جدا ولديه 
تخدم  اأن  م�����ش��ت��ن��رة مي��ك��ن��ه��ا  روؤي�����ة 
الت�شور العام، ولذلك فاإن اجلمهور 
املنتخبات  دع����م  يف  ال��ك��ب��ر  ب������دوره 
واالأندية من املوؤكد اأن يكون حا�شرا 

مبمثلني يف تلك اخللوة.
الزام  ب�شرورة  اعتقاده  ع��ن  واأع���رب 
االأن����دي����ة يف ال����دول����ة ل��ل��ت��ع��اق��د مع 
م����درب����ني مم���ي���زي���ن م����ن اأ����ش���ح���اب 
والكفاءات  واالإجن���������ازات  اخل�����ربات 
مرحلة  الأن  ال�����ش��ن��ي��ة،  ل���ل���م���راح���ل 
اأهم  ه��ي  ل��الع��ب  بالن�شبة  التكوين 

اأن  يجب  ذل��ك  جانب  واإىل  مرحلة، 
ت��وف��ر االأن���دي���ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع احتاد 
وتثقيف  لتاأهيل  عمل  ور����س  ال��ك��رة 
ال���الع���ب���ني ب���ال���ل���وائ���ح وال���ق���وان���ني، 
وامل�شاهمة يف �شناعة الالعب النجم 
باالن�شباط  يتحلى  اأن  يجب  ال��ذي 
والثقة بالنف�س والقدرة على التعامل 
الذكي مع و�شائل االإع��الم املختلفة، 
ب�شكل  العربية  املنطقة  اأن  �شيما  وال 
عام حتتاج ب�شدة اإىل مفهوم �شناعة 
نف�شه  ال�����ش��ي��اق  يف  امل��ث��ق��ف.  ال��ن��ج��م 
ال���دويل �شبيت خاطر  ال��الع��ب  ق��ال 
جيدة،  “ فكرة  “اخللوة  م��ب��ادرة  اإن 
حتقيق  يف  �شت�شهم  تطبيقها  واآليات 
اإىل  والو�شول  كبر  ب�شكل  جناحها 
اإىل  م�شرا  منها،  املرجوة  االأه���داف 
بتويل  ت��ف��اءل  الريا�شي  ال�����ش��ارع  اأن 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  را����ش���د  ال�����ش��ي��خ 
كرة  الإدارة  امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  رئ��ا���ش��ة 
القدم االإماراتية، وهو من القيادات 
الفارق  اأن ت�شنع  التي ميكن  ال�شابة 
يف و�شع ا�شرتاتيجية مميزة لتطوير 

منظومة الكرة ب�شكل كامل.
احت�����اد  ي����ق����وم  اأن  ����ش���ب���ي���ت  وت�����وق�����ع 
ك���رة ال���ق���دم ب���دع���وة ن��خ��ب��ة اخل���رباء 
ب�شناعة  وامل���ع���ن���ي���ني  وامل�������ش���وؤول���ني 
ورمب��ا خارجها  بالدولة  ال��ق��دم  ك��رة 
ل��ل��ن��ق��ا���س معهم،  وحت���دي���د حم�����اور 
اجلل�شات،  لكل  خم��رج��ات  وت�شجيل 

و�شع  يف  ا����ش���ت���ث���م���اره���ا  اأج�������ل  م�����ن 
للتطبيق  قابلة  عامة  ا�شرتاتيجية 
اأن  اإىل  امل��ق��ب��ل��ة، م�����ش��را  امل��رح��ل��ة  يف 
االإم��������ارات مت��ل��ك م���ن اخل�����ربات ما 
ت�شورات  و���ش��ع  على  ق���ادرة  يجعلها 
ال��ن��ه�����ش��ة ل��ل��م��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، واأب����رز 
ت��ل��ك ال��ت�����ش��ورات ف��ت��ح امل���ج���ال اأم���ام 
من  لالعبينا  اخل��ارج��ي  االح���رتاف 
امل���ب���ك���رة، وتوفر  ال�����ش��ن��ي��ة  امل���راح���ل 
ال��ل��وائ��ح واالآل����ي����ات ال���الزم���ة لدعم 
لالعبينا  اخل�����ارج�����ي  االح����������رتاف 
امل��م��ي��زي��ن وامل��وه��وب��ني م��ن ���ش��ن 17 
ف�����وق، الأن االح�����رتاف  ���ش��ن��ة، ف��ي��م��ا 
اخل��ارج��ي هو ال��ذي ق��اد اليابان اإىل 
القارية  االإجن��ازات  وحتقيق  التطور 
والتاأهل ب�شكل دائم اإىل نهائيات كاأ�س 
االأم����ر ينطبق على  ون��ف�����س  ال��ع��امل، 
�شوطا  قطعت  التي  اجلنوبية  كوريا 
طويال يف م�شار االحرتاف اخلارجي 
كل  يف  مميزون  العبون  لها  واأ�شبح 
الدويل  الالعب  واأع���رب  ال��دوري��ات. 
تفاوؤله  ع����ن  ع���ب���دال���رح���م���ن  را�����ش����د 
اللجنة  تنتهجها  ال��ت��ي  بالتوجهات 
االإماراتية  القدم  كرة  الإدارة  املوؤقتة 
ب��رئ��ا���ش��ة ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن حميد 
بتوفر  اجلميع  مطالبا  النعيمي، 
ك��ل امل�����ش��اه��م��ات االإي��ج��اب��ي��ة ل��دع��م “ 
لعبة  الأن  القدم”،  ك��رة  احت��اد  خلوة 
كرة القدم ريا�شة جماعية، والفريق 

فاإن  وبالتايل  العبا،   11 من  مكون 
ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة ال���ك���رة ي��ج��ب اأن 
فيه  تت�شافر  جماعيا  ج��ه��دا  ي��ك��ون 
كل اخل��ربات يف جم��االت اال�شتثمار 
واالع�������الم  وال���ت�������ش���وي���ق  واالإدارة 
والرعاية  وال��ت��ح��ك��ي��م  وال���ت���دري���ب 
القدم،  ك��رة  واأك��ادمي��ي��ات  الريا�شية 
والبدين،  النف�شي  االإع���داد  وخ��رباء 
تتم �شياغة كل مقرتحاتهم يف  واأن 
خمرجات جلل�شات الع�شف الذهني، 
ث���م ت��ت��م م��ن��اق�����ش��ت��ه��ا يف دائ������رة اأق���ل 
لبلورة املنا�شب منها يف ا�شرتاتيجية 
وقال  امل�شتقبل.  يف  تطبيقها  ميكن 
ينتمي  ال��ذي   - الرحمن  عبد  را�شد 

للجيل الذهبي الذي حقق اأول كاأ�س 
خليجية لكرة االإم��ارات عام 2007 
الرتكيز  يجب  النقا�شات  خ��الل   :  -
للمنتخبات  ال��دع��م  ك��ل  ت��وف��ر  على 
ال��وط��ن��ي��ة، م��ن خ���الل اخ��ت��ي��ار جلنة 
الدولة  يف  اللعبة  اأ�شاطر  من  فنية 
مدربي  م��ن��اق�����ش��ة  ���ش��الح��ي��ات  ل��ه��ا 
امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة وم��ت��اب��ع��ة كل 
حلقة  ت��ك��ون  واأن  املنتخبات  ���ش��وؤون 
احتاد  وب��ني  املنتخبات  ب��ني  ال��و���ش��ل 
كرة القدم، على اأن تكون تلك اللجنة 
دائمة حتى يتوفر عن�شر اال�شتقرار 
املدربني  تغير  حالة  يف  للمنتخبات 

اأو االإداريني اأو حتى اإدارات الكرة.

جنوم الكرة يرحبون مببادرة »خلوة الحتاد«

•• اأبوظبي-وام:

العامليني  الريا�شة  قادة  قمة  التوايل  على  الثاين  للعام  اأبوظبي  ت�شت�شيف 
يومي 21 و 22 يناير من العام املقبل، يف حلبة مر�شى يا�س، و�شط توقعات 
الذين ميثلون  العامليني  الريا�شة  اأعمال  قادة  450 من خمتلف  مب�شاركة 

اأكرث من 20 دولة.
اأعمال  وق���ادة  رواد  م��ن  عاملية  �شخ�شية   20 م��ن  اأك���رث  القمة  وت�شتقطب 
القطاع الريا�شي من بينهم فيل لين�س الرئي�س التنفيذي لالإعالم يف نادي 
مان�ش�شرت يونايتد االإجنليزي، وفران ميالر الرئي�س التنفيذي ل� “اينو�س”، 
ويا�شر اليو�شف نائب رئي�س ال�شراكات التجارية يف االحتاد للطران، واالأمر 

عبد اهلل بن م�شاعد بن عبد العزيز اآل �شعود مالك نادي �شيفيلد يونايتد، 
ونافني �شينغ املدير التجاري الرئي�شي جلمعية اجلولف بالواليات املتحدة، 
و مايتي فنتورا املدير االإداري ملنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا يف ال 

ليجا، وغرهم.
و�شتكون اأبوظبي - التي حتتل موقع ال�شدارة الريا�شية على م�شتوى العامل 
القيادات  قمة  ت�شت�شيف  التي  االأو���ش��ط  ال�شرق  يف  الوحيدة  املدينة  ه��ي   -
الريا�شية العاملية لل�شنة الثانية على التوايل، والتي اأقيمت ن�شخها ال�شابقة 

يف كل من نيويورك ولندن وبكني.
العاملية مبا فيها  الريا�شة  اأبرز م�شتجدات �شناعة  املرتقبة  القمة  وتناق�س 
للفعاليات  واالإع��الم��ي��ة  التلفزيونية  والتغطية  ت��ط��ورا  االأك���رث  التقنيات 

واجلماهر،  وال��رع��اي��ة،  الت�شويق  ���ش��وؤون  بجانب  الريا�شية،  وال��ب��ط��والت 
وخمتلف املوا�شيع املتعلقة بقطاع الريا�شة العاملي.

اأبوظبي  ال��ع��ام ملجل�س  االأم���ني  ال��ع��واين  اأك��د �شعادة ع��ارف حمد  م��ن جانبه 
اأهمية ا�شت�شافة قمة قادة الريا�شة العامليني لل�شنة الثانية على  الريا�شي 
املجل�س  مل�شرة خطط  الكبرة  االإ�شافة  الكبر يف حتقيق  ودوره��ا  التوايل 
اأن االإعالن عن  اإىل  الريا�شي، م�شرا  التنمية والتقدم  الطموحة لتحقيق 
تنوع  و�شط  القمة،  الأعمال  كبرة  دفعة  ميثل  للمتحدثني  االأولية  القائمة 
اخلربات والتجارب الرثية، بعد املخرجات التي �شدرت عن الن�شخة االأوىل 

من القمة.
اأفكار وخ��ربات وجتارب  ي�شتفيد اجلميع من  اأن  “ناأمل  ال��ع��واين:  واأ���ش��اف 

التي  الفعاليات  من  الكبر  الكم  مع  تتزامن  التي  القمة  خالل  املتحدثني 
ت�شت�شيفها دولة االإمارات ب�شكل عام واأبوظبي خ�شو�شاً، واالهتمام املتزايد 

من قبل اجلميع بكل ما يتعلق بالريا�شة والريا�شيني«.
من جانبه قال �شيمون الو املوؤ�ش�س والرئي�س التجاري لقمة قادة الريا�شة 
الريا�شية  االأح��داث  ا�شت�شافة  ب�شجل حافل يف  اأبوظبي  “تتمتع  العامليني: 
العاملية، ونحن نتطلع دوما اإىل العودة لقمة قادة الريا�شة العامليني للمرة 

الثانية من قلب ال�شرق االأو�شط جمدداً«.
من  لال�شتفادة  واأع��م��ال��ه  الريا�شة  بقطاع  املهتمني  ك��ل  “ ندعو  واأ���ش��اف: 
21 و22  العديد من املحاور التي �شيطرحها املتحدثون على مدار يومي 

يناير املقبل، متمنني للجميع التوفيق«.

اأبوظبي ت�شت�شيف قمة القيادات الريا�شية العاملية 21 يناير

اختيار 15  لعبا ملع�شكر منتخب اجلودو يف كلباء

»القو�س وال�شهم« يبحث �شبل 
ن�شر وتطوير اللعبة

•• دبي-وام:

بحث جمل�س اإدارة احتاد القو�س وال�شهم �شبل ن�شر وتطوير اللعبة وذلك 
بعد قرار اإ�شهار اللعبة من الهيئة العامة للريا�شة وت�شكيل جمل�س اإدارته 
لن�شر  الغالية  الثقة  على  الر�شيدة  للقيادة  والتقدير  ال�شكر  ع��ن  معربا 

وتطوير اللعبة وامل�شي قدما من اأجل حتقيق االإجنازات.
جاء ذلك خالل االجتماع االأول بح�شور �شعادة �شعيد الكعبي رئي�س االحتاد 

وبرئا�شة عمر عبد الرحمن مدير ال�شوؤون الريا�شية يف الهيئة.
�شرور  و���ش��الح  االحت���اد  رئا�شة  الكعبي  م�شبح  �شعيد  ال��دك��ت��ور  و�شيتوىل 
اأم��ي��ن��ا ع��ام��ا وهند  امل���زروع���ي  للرئي�س وح�����ش��ن ع��ب��د اهلل  ن��ائ��ب��اً  ال��ف��ال���ش��ي 
احلو�شني االأمني املايل واأع�شاء االحتاد �شامل جمعة رئي�شا للجنة الفنية 
وعبداهلل  واالإع���الم  العامة  العالقات  للجنة  رئي�شا  ال�شنحاين  ع��ب��داهلل 

خوري رئي�شا للجنة اال�شتثمار والت�شويق.
تعزيز اجل��ه��ود مع  املقبلة تكمن يف  ال��ف��رتة  االأول��وي��ة يف  اإن  الكعبي  وق��ال 
االأندية التي ت�شم هذه اللعبة والوقوف على جميع ما يتعلق بها وال�شعي 
الطويل  امل��دى  على  منهم  املوهوبني  و�شقل  املمار�شني  اأع���داد  زي���ادة  اإىل 

واإعداد طاقم فني اإماراتي من مدربني واإداريني.
ومت يف االج��ت��م��اع االط����الع ع��ل��ى واق���ع ري��ا���ش��ة ال��ق��و���س وال�����ش��ه��م يف دولة 
االأندية  من  ع��دد  يف  اللعبة  ه��ذه  متار�س  حيث  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
الريا�شية يف الدولة اإىل جانب �شموليتها للذكور واالإناث واأ�شحاب الهمم 
وراأ�س  الثقة للمعاقني  الهمم ونادي  نادي دبي الأ�شحاب  تتواجد يف  حيث 

اخليمة الأ�شحاب الهمم.
البطوالت  اإىل جانب  املمار�شني وم�شتوياتهم  اأع��داد  ا�شتعرا�س  كما مت يف 
البطوالت  يف  وامل�����ش��ارك��ات  املحلي  ال�شعيد  على  تنفيذها  امل��ق��رتح  املحلية 
واالإداري  الفني  التقييم  كيفية  وب��ح��ث  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  اخل��ارج��ي��ة 
اال�شرتاتيجية  اخلطة  من  منبثقة  املعامل  وا�شحة  عمل  منهجية  لو�شع 
واال�شتفادة من  ا�شتثناء  دون  تركز على دعم اجلميع  التي  للدولة  العامة 
الريا�شة لتحقيق اأهداف عديدة على ال�شعيد البدين وال�شحي والذهني 

و�شواًل للطموحات االأكرب بح�شد االإجنازات على امل�شتوى التناف�شي.
ومت اأي�شا الرتكيز على اأهمية منح قطاع النا�شئني االأولوية يف العمل من 
اأجل بناء االأجيال ال�شاعدة باالأ�شلوب ال�شحيح بو�شف هذا القطاع الرافد 
امل�شتويات  اإىل  و�شوال  للعبة  �شلبة  قاعدة  لبناء  االأ�شا�شي  واملحرك  االأول 

االأكرب.
اللعبة  واأرك���ان  االأن��دي��ة  مع  التوا�شل  على  االتفاق  مت  االجتماع  ختام  ويف 
لتفعيل التوا�شل وتوحيد اجلهود معهم واأن يكون العمل اأ�شا�شه وحموره 
اللعبة  بهذه  املتعلقة  التفا�شيل  جميع  على  للوقوف  امل��ي��دان  يف  التواجد 

وكيفية االرتقاء بها.
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اأكد �شارل لوكلر من موناكو اأنه مدد عقده مع فريق 
فراري ل�شباقات فورموال واحد حتى عام 2024.

وقال ال�شائق البالغ من العمر 22 عاما يف تغريدة على 
مع  �شاأبقى  اأنني  عن  ب��االإع��الن  للغاية  “�شعيد  تويرت 

�شكوديريا فراري ملدة خم�س �شنوات اأخرى«.
2016 ك�شائق  ع���ام  ف����راري  ل��ف��ري��ق  ل��وك��ل��ر  ان�����ش��م 
العامل لفورموال  �شارك يف بطولة  لعامني، ثم  جتارب 
الفا روميو-�شاوبر عام  �شيارة فريق  واحد خلف مقود 
اإىل   2019 ع��ام  االإي��ط��ايل  للفريق  ليعود   ،2018
اأربع  ال��ع��امل  ب��ط��ل  ف��ي��ت��ل،  �شيبا�شتيان  االأمل����اين  ج��ان��ب 

مرات.
ك�شائق  االأول  مو�شمه  م��ن��ذ  امل��ت��اب��ع��ني  ل��وك��ل��ر  واأب��ه��ر 
الكربى لكل من  ب�شباقي اجلائزة  فاز  لفراري، حيث 
بلجيكا على حلبة �شبا-فرانكور�شان واإيطاليا يف مونزا. 

كما انطلق من املركز االأول يف �شبعة �شباقات.
وقال لوكلر الذي �شيقود املو�شم املقبل اىل جانب فيتل 
اأي�شا مبا اأن عقد االأخر ينتهي يف ختام 2020، “اأنا 
تعلمت  لقد  الفريق.  ه��ذه  اأق���ود يف مثل  لكوين  مم��نت 
الفريق وهي نقطة  االأول مع  العام  الكثر خالل هذا 

انطالق رائعة لبناء عالقة قوية لل�شنوات املقبلة«.

وبدوره، قال مدير فريق فراري ماتيا بينوتو “مع كل 
�شباق مير هذا العام، اأ�شبحت رغبتنا يف متديد عقدنا 
مع �شارل اأكرث و�شوحا ويعني القرار اأنه �شيكون معنا 
االآن يف املوا�شم اخلم�شة املقبلة هذا يدل على اأن �شارل 

و�شكوديريا لديهما م�شتقبل ثابت معا«.
واأ�شاف “�شارل كان جزءا من عائلتنا منذ عام 2016 
اأكادمييتنا،  التي نحققها مع  بالنتائج  ونحن فخورون 
معنا  ي��ك��ون  ���ش��وف  اأن���ه  ع��ن  نعلن  اأن  للغاية  وي�شعدنا 
ل�شنوات عديدة قادمة، واأنا متاأكد من اأننا �شنكتب معا 

العديد من ال�شفحات اجلديدة يف تاريخ فراري«.

لوكلري ميدد عقده مع فرياري حتى 2024 

•• اأبوظبي -رم�شان عطا

بن  ف���الح  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
غنتوت  ن���ادي  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
نادي  ينظم  وال��ب��ول��و  اخل��ي��ل  ل�شباق 
غ��ن��ت��وت م��وط��ن ال��ب��ول��و االإم���ارات���ي 
م���ه���رج���ان ك���اأ����س ���ش��ل��ط��ان ب���ن زاي���د 
ل��ل��ب��ول��و ال�����ش��ن��وي��ة امل����ق����رر ل����ه يوم 
اجل��م��ع��ة ال��ث��ال��ث م���ن ي��ن��اي��ر املقبل 
للبولو  زاي�����د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  مب��ل��ع��ب 
تد�شينه  يتم  وال��ذي   ، غنتوت  بنادي 
�شمو  م��ن  بتوجيهات  امل��ه��رج��ان  ي��وم 
رئي�س النادي ،وذلك تخليدا لذكراه 
وم�شاهمة  ل��دور  وعرفانا   ، العطرة 
-ب��اإذن اهلل -يف دعم  له  املغفور  �شمو 
تراث االإمارات يف خمتلف املجاالت..

اإق��ام��ة املهرجان  ج���اء االإع����الن ع��ن 
م�شتقبال  ���ش��ي��ت��ح��ول  ال�����ذي  االأول 
من  ال��ع��دي��د  ت�شم  �شنوية  لبطولة 
الدولية  واالإقليمية  املحلية  ال��ف��رق 
خ������الل امل�����وؤمت�����ر ال�������ش���ح���ف���ي ال����ذي 
بح�شور  اأم�س  مبقره  ال��ن��ادي  عقده 
املن�شوري  ح��وف��ان  ب��ن  �شعيد  �شعادة 
النادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
و�شعادة وزايد خليفة الزعابي املدير 
رئي�س  غ��ن��ت��وت  ل���ن���ادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وال�شيد  للبطولة  املنظمة  اللجنة 
بنادي  االأن�شطة  املناعي مدير  �شعيد 
اليا�س  وال�شيد ج��اد  االإم���ارات  ت��راث 
يف  )مازيراتي(  مبيعات  رئي�س  نائب 
من  وع��دد  لل�شيارات  الطاير  �شركة 
وال�شريك  وال���الع���ب���ني  امل�����ش��وؤول��ني 
تراث  نادي  املتمثل يف  اال�شرتاتيجي 

االإمارات ومركز �شلطان بن زايد.

���ش��ع��ادة : �شعيد بن  امل��وؤمت��ر  واف��ت��ت��ح 
باحل�شور  مرحبا  املن�شوري  حوفان 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  تنظيم  ع��ل��ى  ،م���وؤك���دا 
دورتها  يف  للبولو  زاي���د  ب��ن  �شلطان 
انطالقتها  ت���اأت���ي  ،وال����ت����ي  االأوىل 
االفتتاحية بناء على توجيهات �شمو 
اآل نهيان رئي�س نادي  فالح بن زايد 
غنتوت للبولو و�شباق اخليل ، وذلك 
يوم اجلمعة الثالث من يناير املقبل 
يف احتفالية خا�شة ا�شتعد لها النادي 
بعنوان” الوفاء الأهل العطاء”والتي 
وعرفانا  ت���ق���دي���را  ق���ي���ام���ه���ا  ي����اأت����ي 
للمغفور له -باإذن اهلل- �شمو ال�شيخ 
�شلطان بن زايد اآل نهيان -طيب اهلل 
ث����راه- وه���و ح��ام��ي ت���راث االإم�����ارات 
الذي ي�شتحق اأن نوليه جل االهتمام، 
فيه من  ما  بكل  البهي  فهو ما�شينا 
لنكمل  اأ�شيلة  وقّيم  وعراقة  اأ�شالة 
م�شوار التوثيق واملحافظة عليه من 
املن�شوري  �شعيد  وح��ث    .. االن��دث��ار 
كافة و�شائل االإعالم املحلية االهتمام 
حر�س  التي  الغالية  البطولة  بتلك 
النادي على تنظيمها بتوجيهات من 
للح�شور   �شاكرا  النادي  رئي�س  �شمو 

ودعمهم امل�شتمر مل�شرة النادي .
زاي������د خليفة  ����ش���ع���ادة  ك���م���ا حت�����دث 
لنادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ال���زع���اب���ي 
غنتوت رئي�س اللجنة املنظمة للحدث 
فالح  �شمو  وترحيب  حتيات  ناقال   ،
بن زايد اآل نهيان رئي�س نادي غنتوت 
للبولو و�شباق اخليل، واأكد ا�شتعداد 
النادي لتنظيم تلك املنا�شبة العزيزة 
الوفاء  من  نوعا  متثل  التي  الغالية 
ل��ك��ل خم��ل�����س ���ش��اه��م يف ب��ن��اء وطنه 

واإ�شعاد �شعبة .. وك�شف رئي�س اللجنة 
املنظمة للحدث  باأنه وبناء توجيهات 
االإع��الن ر�شميا  النادي   �شمو رئي�س 
باإطالق ا�شم )ملعب �شلطان بن زايد 
الرئي�شي  النادي  ملعب  للبولو(على 
العطرة  ل��ذك��راه  تخليدا  واح��د  رق��م 
وعرفانا لدور وم�شاهمة �شمو املغفور 
له باإذن اهلل يف دعم تراث االإمارات يف 
خمتلف املجاالت والذي يتم تد�شينه 
من  ال��ث��ال��ث  يف  خا�شة  احتفالية  يف 
يناير املقبل.. واأ�شاف – باأن بطولة 
ملو�شم  للبولو  زاي��د  بن  �شلطان  كاأ�س 

مب�شتوى  �شتكون   -2021  2020
رئي�س  ك����اأ�����س  ب���ط���ول���ة  ع����ن  ت���ق���ل  ال 
ال���دول���ة وال���ت���ي ت��ت��زام��ن م���ع يوبيل 
25 عاما  وم�����رور  ال��ف�����ش��ي  ال���ن���ادي 
علي تاأ�شي�س النادي و�شيطلق النادي 

)هي�شتكات( البطولة.
ن���ادي تراث  ب���اأن  امل��ن��اع��ي  ق��ال �شعيد 
االإم�������������ارات ���ش��ي��ق��ي��م ال����ع����دي����د من 
يف  منه  م�شاركة  الرتاثية  الفعاليات 
املجتمعي  الريا�شي  احل���دث  اإجن���اح 
لتخليد  م���ب���ادرة  اأول  ي��ع��ت��رب  ال����ذي 
ذكري حامي ال��رتاث ، وهي منا�شبة 

ل�شمو  ال�شكر  فيها  ن��زج��ي  اأن  الب���د 
ال�شيخ فالح بن زايد اآل نهيان رئي�س 
والبولو  اخليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي 
جزء  تعترب  التي  الكرمية  ملبادرتهم 
ل��ه يف خدمه  املغفور  م��ن مم��ا قدمه 
واالإ�شالمية  العربية  واالأم��ة  الوطن 
يف حياته احلافلة عرب املنا�شب التي 
ال��ت��ي حملها  ت���واله���ا وامل�����ش��وؤول��ي��ات 
ف�شار فيها �شرة احلكمة والريادة.. 
– وك���ان يرحمه اهلل ي�شع  واأ���ش��اف 
جل اهتمامه يف الرتاث �شاعيا الإلهام 
الوطنية  ال���ه���وي���ة  وح���ف���ظ  ال���ن�������سء 

مع  االحتفالية  تلك  ،وت��اأت��ي  لديهم 
25 ع��ام��ا ع��ل��ي م��ي��الد نادي  م����رور 
ت��راث االإم���ارات ال��ذي ي�شارك حاليا 
الرتاثية  الفعاليات  م��ن  العديد  يف 
يف الظفرة وال�شمالية ترجمه ل�شعار 

البيت متوحد.

برنامج الحتفال
ملهرجان  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ح�����ددت 
كاأ�س �شلطان بن زايد للبولو بافتتاح 
اأب�������واب ال����ن����ادي ع��ن��د ال��ث��ان��ي��ة بعد 
من  الثالث  اجلمعة  ي��وم  من  الظهر 

الفر�شة  يتيح  ،مم��ا   2020 يناير 
اال�شتمتاع  البولو  وع�شاق  للجمهور 
املجتمعية  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات 
والن�شف  ال��ث��ال��ث��ة  ويف   ، امل�����ش��اح��ب��ة 
عر�س للخيالة مب�شاركة نادي تراث 
يتم  دقيقة  ،والثالثة و50  االإم��ارات 
باملظالت  القفز احلر  تقدمي عر�س 
مرا�شم  تبداأ  والثلث  الرابعة  ،وعند 
الن�شيد  بعزف  اال�شتعرا�شية  املباراة 
املو�شيقي  ف��رق��ه  مب�شاركة  ال��وط��ن��ي 
والن�شف  الرابعة  ،وع��ن��د  االحت��ادي��ة 
تنطلق �شافرة بداية مباراة التحدي 
تلك  و����ش���ت���ك���ون  اال����ش���ت���ع���را����ش���ي���ة، 
البطولة �شمن اأجندة مو�شم النادي 
بناء  تقرر  والتي  اجلديد  املو�شم  يف 

على توجيهات �شمو رئي�س النادي
بطوالت  يف  الت�شنيفات  اأع��ل��ى  م��ن 
لبطولة  ومب�شتوى  للبولو  ال��دول��ة 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  كاأ�س 
هاندي    18 ب��ت�����ش��ن��ي��ف  ل���ل���ب���ول���و  
دقيقة  و40  اخلام�شة  ،ويف   .. ك��اب 
مرا�شم التتويج ،ويعقب ذلك جتري 
ال��ت��ي ر�شدت  امل��ج��ان��ي��ة  ال�����ش��ح��وب��ات 
يتم  والتي  البولو  وع�شاق  للجمهور 
التوا�شل  م��واق��ع  يف  عنها  االإع����الن 
االج��ت��م��اع��ي ال�����ش��ادرة م��ن ال��ن��ادي ، 
ويف اخلتام يتم االإعالن عن م�شابقة 

اختيار اأجمل زي.

لقاء التحدي
ي��ت�����ش��م��ن م����ه����رج����ان ����ش���ل���ط���ان بن 
التحدي  م��ب��اراة  اإق��ام��ة  للبولو  زاي��د 
اال����ش���ت���ع���را����ش���ي���ة ال���ت���ي جت���م���ع بني 
ف��ري��ق��ي غ��ن��ت��وت ي��ا���س ال����ذي تقوده 

بن  بنت حممد  ميثاء  ال�شيخة  �شمو 
ال�شام�شي،  ،نا�شر  مكتوم  اآل  را���ش��د 
مارتن  املكون  االأرجنتيني  والثنائي 
يقود  فيما   ، اري��ا  دن��وف��ان وماركو�س 
الثنائي  )م��ازي��رات��ي(  غنتوت  ف��ري��ق 
ال����دويل ي��و���ش��ف ب��ن د���ش��م��ال ،وعلي 
الدويل  االأرجنتيني  ،والثنائي  املري 
توكالينو  وم���ان���وي���ل   ل���ورن���ت  ب��اب��ل��و 
االأرجنتيني  الطاقم  املباراة  ..ويدير 
وهوغو  كو�ش�شت  ا�شتيقن  املكون من 

برلبوت�شي .
غ���ن���ت���وت  ن����������ادي  اإدارة  ح����ر�����ش����ت 
النادي  رئي�س  �شمو  من  وبتوجيهات 
ع��ل��ى ت���ك���رمي ال��ط��ف��ل��ة ����ش���ارة �شامل 
املزروعي التي اأ�شيبت اإ�شابة طفيفة 
االحتفال  ي�����وم  ال���ي���م���ن���ى  ي���ده���ا  يف 
االأخ������ر ب��خ��ت��ام ب��ط��ول��ة االإم�������ارات 
الدولية للبولو ، وقد غمرها النادي 
ورد  وباقة  القيمة  العينية  بالهدايا 
ال�شور  وال���ت���ق���اط  ت��ق��دي��ر  و����ش���ه���ادة 
التذكارية معها وا�شرتها التي عربت 
اللفتة  لتلك  وتقديرها  �شكرها  عن 

الرتبوية الرائعة.

تد�سني ملعب �سلطان بن زايد
غنتوت  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ن��ظ��م 
ب���ح�������ش���ور ك����اف����ة ����ش���ي���وف امل����وؤمت����ر 
�شلطان  مللعب  تد�شني  حفل  والرعاة 
بن زايد للبولو بدال من امللعب رقم 
“كيكة” االح��ت��ف��ال يف  واح���د  بقطع 
حمتوياته  بكافة  اأن��ي��ق  ملعب  �شكل 
حيث يعترب ع�شب ملعب �شلطان بن 
على  الع�شب  اأن���واع  اأف�شل  م��ن  زاي��د 

م�شتوى ال�شرق االأو�شط .

مهرجان الوفاء لأهل العطاء

غنتوت ينظم بطولة كاأ�س �شلطان بن زايد للبولو باأعلى ت�شنيف ويد�شن ملعبه

•• دبي -الفجر:

 قدم �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد 
ب���ن را����ش���د اآل م��ك��ت��وم رئ��ي�����س ن���ادي 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال�����دويل  دب���ي 
الدكتور  ال�شيخ  �شمو  اإىل  التهنئة 
�شلطان بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
الدويل  اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
فوز  مبنا�شبة  البحرية  للريا�شات 

ولقب  االأول  باملركز  اأبوظبي  فريق 
للزوارق  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  يف  ال���ف���رق 
  2019 -فورموال-1  ال�����ش��ري��ع��ة 
اأحداثها  على  ال�شتار  اأ���ش��دل  وال��ت��ي 
ال�شبت يف مياه بحرة خالد يف  ي��وم 

ال�شارقة.
واأ�����ش����اد ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
اآل م��ك��ت��وم بنتائج  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
فريق اأبوظبي وفوزه بلقب البطولة 
العاملية للمو�شم الثالث على التوايل، 

ول��ل��م��رة ال�����ش��اب��ع��ة يف ت��اري��خ احلدث 
مدي  يعك�س  االجن���از  ه��ذا  اأن  مبينا 
على  القائمون  يبذلها  التي  اجلهود 
اأم����ر ال��ف��ري��ق وال���دع���م امل�����ش��ت��م��ر من 
قبل �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
امل�شتمرة  واملتابعة  نهيان  اآل  خليفة 
م��ن ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ���ش��ل��ط��ان بن 
خليفة اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

اإدارة النادي الرئي�س التنفيذي.
ن��ادي دبي الدويل  وق��ال �شمو رئي�س 

التفوق  اأن  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
اأبوظبي  فريق  اأح���رزه  ال��ذي  الكبر 
واأبناء االإمارات يف هذه البطولة يدل 
و�شلته  ال��ذي  والتميز  ال��ري��ادة  على 
تتبواأ  وال���ت���ي  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ري��ا���ش��ات 
املجاالت  خمتلف  يف  ال��ري��ادة  حاليا 
وت��ن��اف�����س ع��ل��ى اأك���رب االأل���ق���اب وذلك 
الكبر  وال���دع���م  االه���ت���م���ام  ب��ف�����ش��ل 
التي  الر�شيدة  القيادة  من  واملبا�شر 
ودعمت  امل���ن���ا����ش���ب���ة  ال���ب���ي���ئ���ة  وف������رت 

من�شات  اإىل  و�����ش����وال  ان��ط��الق��ت��ن��ا 
التتويج العاملية.

وقال �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد 
اإجن������ازات  اأن  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
اأبطالنا مل تقت�شر على بطولة العامل 
-فورموال-1  ال�����ش��ري��ع��ة  ل����ل����زوارق 
ف��ه��ن��ال��ك ال��ك��ث��ر م��ن االإجن������ازات يف 
والتي  املختلفة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ب��ط��والت 
ومنها  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ري��ا���ش��ات  تخ�س 
املائية  ل���ل���دراج���ات  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة 

فريق  ب���ت���ف���وق  ح���دي���ث���ه  يف  م�����ش��ي��دا 
واقف  مناف�شات  يف  تيم  الفيكتوري 
حم��رتف��ني ج��ي ب��ي 1 ل��ل��ع��ام الثاين 
ع��ل��ى ال���ت���وايل ع��رب امل��ت�����ش��اب��ق كيفني 
بقيادة  اأب���وظ���ب���ي  وف���ري���ق  راي����ت����رر 
املال يف فئة احلركات  را�شد  املت�شابق 
اأح�����رز فيها  اال���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة وال���ت���ي 
بطولة  وذل��ك مع ختام  االأول  املركز 
اأ�شدل  التي  املائية  للدراجات  العامل 
ال�����ش��ت��ار ع��ل��ى اأح���داث���ه���ا اجل��م��ع��ة يف 

بحرة خالد بال�شارقة اأي�شا.
وث����م����ن ����ش���م���و رئ����ي���������س ن��������ادي دب����ي 
النجاح  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
ال�����ذي �شاحب  ال��ك��ب��ر  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
التي  البحرية  الريا�شية  الفعاليات 
�شهر  يف  الدولة  اإم���ارات  ا�شت�شافتها 
مبونديال  ب��داي��ة  احل����ايل  دي�����ش��م��رب 
واجلولة  اأب���وظ���ب���ي  يف  فورموال2 
اخلتامية من بطولة العامل 2019 
للزوارق ال�شريعة -اك�س كات- يف دبي 

واأ�شبوع البطوالت العاملية يف ال�شارقة 
للزوارق  العامل  �شمل بطولة  وال��ذي 
واجلائزة  -فورموال-1  ال�����ش��ري��ع��ة 
العاملية -اأف 4 اأ�س- وبطولة العامل 

للدراجات املائية

هناأ �سلطان بن خليفة

من�شور بن حممد ي�شيد باإجنازات اأبوظبي والإمارات البحرية

• �سعيد بن حوفان املن�سوري :البطولة تقديرا وعرفانا حلامي تراث الإمارات الذي ي�ستحق اأن نوليه جل الهتمام 
• زايد الزعابي : �ستكون مب�ستوى ل تقل عن بطولة كاأ�ص رئي�ص الدولة والتي تتزامن مع يوبيل النادي الف�سي
• �سعيد املناعي: نادي تراث الإمارات �سيقيم العديد من الفعاليات الرتاثية م�ساركة منه يف اإجناح احلدث الريا�سي

ق���رر اإ���ش��ب��ان��ي��ول ال����ذي ي��ق��ب��ع يف ذي���ل ت��رت��ي��ب ال����دوري 
االإ�شباين لكرة القدم، التخلي عن خدمات مدربه بابلو 
ما�شني وذلك بعد قرابة �شهرين فقط على التعاقد معه 

بح�شب ما اأعلن اأم�س االثنني .
وقال النادي الكاتالوين يف بيان “قرر النادي اأن ينهي 
اأداء الفريق االأول” الذي جمع  دوره كمدرب... ب�شبب 

نقاط يف املراحل ال�18 االأوىل.  10
الطاقم  اأي�شا ثالثة من  اأق��ال  الذي  اإ�شبانيول  وتعاقد 
الفني ملا�شني، مع االخر يف ت�شرين االأول-اأكتوبر خلفا 
اأ�شهر  اأربعة  قبل  املن�شب  ا�شتلم  ال��ذي  غاييغو  لدافيد 

فقط من االإقالة.
الثالث  مدربه  هوية  عن  الكاتالوين  النادي  يعلن  ومل 
لنتائجه  خ��الف��ا  ق��اري��ا،  فيه  يتاألق  ال���ذي  املو�شم  ل��ه��ذا 
الدوري  مل�شابقة  الثاين  ال��دور  اىل  و�شل  وق��د  املحلية، 
ولفرهامبتون  يلتقي  حيث  ليغ”  “يوروبا  االأوروب����ي 

االإنكليزي يف 20 �شباط-فرباير.
و�شبق ملا�شني اأن درب جرونا من 2014 حتى 2018، 
مع  ي�شمد  مل  لكنه  اإ�شبيلية  على  لال�شراف  انتقل  ثم 
ال��ن��ادي االأن��دل�����ش��ي الأك���رث م��ن 10 اأ���ش��ه��ر واأق��ي��ل من 

من�شبه يف اآذار-مار�س املا�شي.

ما�شني �شحية ثانية لإ�شبانيول يف غ�شون �شهرين 
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الفجر الريا�ضي

 •• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
تاي  للمواي  االإم���ارات  ام�س منتخب 
وامل�شاركني يف بطولة اأمم اآ�شيا للعبة 
مب�شاركة  ال��دول��ة  ا�شت�شافتها  ال��ت��ي 
26 دولة  والع��ب��ة م��ن  الع��ب��ا   350
اللجنة  اأع�����ش��اء  ج��ان��ب  اإىل  اآ���ش��ي��وي��ة 

املنظمة.
وهناأ �شموه �� خالل اللقاء الذي جرى 
وطاقمه  ال��ف��ري��ق   ���� ال��ب��ح��ر  ق�شر  يف 
االإداري والفني بالنتائج امل�شرفة التي 
املتميز  واالأداء  البطولة  يف  حققها 
التي  اجل��ه��ود  مثمنا  ق��دم��ه..  ال���ذي 
الجناحها  ال��ب��ط��ول��ة  منظمو  ب��ذل��ه��ا 
ومتيزها  ال���دول���ة  مب��ك��ان��ة  يليق  مب��ا 
والفعاليات  االأح����داث  ا�شت�شافة  يف 

الريا�شية االإقليمية والعاملية.
التوفيق  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب  ���ش��م��وه  ومت��ن��ى 
يف حت��ق��ي��ق م���زي���د م����ن االجن��������ازات 
االإقليمية  امل��ن��اف�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  يف 

والدولية.
اأع����رب الع��ب��و املنتخب  م��ن ج��ان��ب��ه��م 
وتقديرهم  �شكرهم  ع��ن  واملنظمون 

الهتمام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان وحر�شه الدائم على 
الدولة..  يف  الريا�شي  القطاع  دع��م 
دافعا  ميثل  الدعم  ه��ذا  اأن  موؤكدين 
عطاءاتهم  ملوا�شلة  للريا�شيني  قويا 
االأداء  وتقدميهم  مهاراتهم  وتطوير 

املتميز يف م�شاركاتهم كافة.
الريا�شة  قطاع  دعم  اإن  الوفد  وق��ال 

موا�شلة  يف  رئ���ي�������س  ب������دور  ي�����ش��ه��م 
التنظيمية  ال�������دول�������ة  جن������اح������ات 
اللعبة  ت��ط��ور  ���ش��اع��دت ع��ل��ى  وال���ت���ي 
والعربية  امل��ح��ل��ي��ة  امل�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى 
اإ�شهار اللعبة  واالآ�شيوية رغم حداثة 

يف مايو 2017.
�شمو  ال��ب��ح��ر..  ق�شر  جمل�س  ح�شر 
نائب  املعال  را�شد  بن  ال�شيخ عبداهلل 

ال�شيخ  و���ش��م��و  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح���اك���م 
ممثل  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون 
و�شمو  ال���ع���ني  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل����اك����م 
ال�شيخ �شعيد بن زايد اآل نهيان ممثل 
عي�شى  ال�شيخ  و�شمو  اأبوظبي  حاكم 
بن زايد اآل نهيان و�شمو ال�شيخ نهيان 
بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�ش�شة 

لالأعمال اخلرية واالإن�شانية و�شمو 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور 
وزير  ال�����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
حامد  ال�شيخ  و�شمو  الرئا�شة  �شوؤون 
املجل�س  ع�����ش��و  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
ال�����ش��ي��خ عبداهلل  و���ش��م��و  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ذياب  ال�شيخ  الدويل و�شمو  والتعاون 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  بن حممد 
دي���وان ويل عهد اأب��وظ��ب��ي وع��دد من 
�شعيد  وعبداهلل  وامل�شوؤولني  ال�شيوخ 
العربي  االحت�������اد  رئ���ي�������س  ال���ن���ي���ادي 
االإم���ارات  احت���اد  رئي�س  ت��اي  للمواي 
نائب  بوك�شينج  والكيك  تاي  للمواي 

رئي�س االحتاد االآ�شيوي.
الوطني  االإم���ارات  منتخب  اأن  يذكر 

يف  اأقيمت  التي   ���� البطولة  يف  ح�شد 
املواي تاي اأرينا” يف منطقة  “خيمة 
اأبوظبي  كا�شر االأمواج على كورني�س 
خ��الل ال��ف��رتة م��ن 17 اإىل 21 من 
االحتاد  ب��اإ���ش��راف  اجل����اري  دي�شمرب 
17 ميدالية   ���� ت��اي  للمواي  ال���دويل 
ذهبية  ميداليات  اأرب��ع  �شملت  ملونة 
مما  ب��رون��زي��ات  و�شت  ف�شيات  و�شبع 

املركز  االإماراتي يف  امل��واي تاي  و�شع 
للبطولة..  العام  بالرتتيب  اخلام�س 
للمواي  ال���دويل  االحت���اد  اأ�شند  فيما 
ت����اي ت��ن��ظ��ي��م ب��ط��ول��ة ال���ع���امل خالل 
لدولة   2020 ع�����ام  ي���ون���ي���و  ���ش��ه��ر 
االإم��������ارات خ����الل ال��ت�����ش��وي��ت ال���ذي 
جرى يف اأبوظبي على هام�س بطولة 

اآ�شيا للمواي تاي.

•• اأبوظبي-وام:

ح��ق��ق��ت ال���الع���ب���ة ال�����ش��اع��دة ن���ورة 
الربيكي اإجنازا جديدا م�شاء اأم�س 
االول لريا�شة االإمارات، بعد فوزها 
مناف�شات  يف  ال��ذه��ب��ي��ة  ب��امل��ي��دال��ي��ة 
العربية  ب���ال���ب���ط���ول���ة  ال���ف���ل���وري���ة 
الكويت  ت�شت�شيفها  التي  للمبارزة 

ال�شقيقة.
وتعد نورة - ابنة ال� 18 عاما العبة 
وال���ت���ي حت��ظ��ى برعاية  ي���ا����س  ب��ن��ي 
اأكادميية فاطمة بنت مبارك  ودعم 
العبة  اأول   - الن�شائية  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
الذهبية  امليدالية  حتقق  اإم��ارات��ي��ة 
العمومي”  الكبار”  م��ن��اف�����ش��ات  يف 
�شيما  ال��ع��رب��ي، وال  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
اأن���ه���ا ج�����اءت ع��ل��ى ح�����ش��اب العبات 
طويلة  خ��ربة  لها  عريقة  دول  م��ن 
بع�شرات  اللعبة  يف  االإم���ارات  ت�شبق 

ال�شنني.
االإجناز الذي حققته نورة الربيكي 
حيث  ���ش��يء،  ك��ل  يف  ا�شتثنائيا  ك���ان 
التي لعبتها  امل��ب��اري��ات  ك��ل  ف��ازت يف 
ب���ال���ع���الم���ة ال����ك����ام����ل����ة، ب���اإج���م���ايل 
ال������دور  يف   5 م���ن���ه���ا  م����ب����اري����ات   8
ال��ت��م��ه��ي��دي، ت��اأه��ل��ت ب��ع��ده��ا بدون 
ت�شفيات لالأدوار النهائية باعتبارها 
�شاحبة املركز االأول يف هذا الدور، 

اأمام  و3 يف االأدوار النهائية االأوىل 
زميلتها �شهد خرام يف ربع النهائي 
لينا  والقطرية   ،12-15 بنتيجة 
بنتيجة  النهائي  ن�شف  بوعينني يف 
15 - 9، ثم اأمام اللبنانية ريتا اأبو 
وبهذا   .  11  -  15 بنتيجة  ج���ودة 
االإجن��از رفعت نورة ر�شيد منتخب 
حتى  م��ي��دال��ي��ات   3 اإىل  االإم�������ارات 
وبرونزية  ل��ه��ا  ذه��ب��ي��ة  ب��واق��ع  االآن 
بنف�س  احلو�شني  لطيفة  لزميلتها 
امل�شابقة، وبرونزية اأخرى لعبد اهلل 

احلمادي يف �شالح االيبيه.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ه��ن��اأ امل��ه��ن��د���س ال�شيخ 
رئي�س  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  �شامل 
والعربي  االإم�����ارات�����ي  االحت����ادي����ن 
زميالتها  وك������ل  ن�������ورة  ال����الع����ب����ة 
اإىل  م�شرا  البطولة،  يف  وزمالئها 
واأنه  للمنتخب،  موفقة  بداية  اأنها 
يتوقع امل��زي��د م��ن االإجن����ازات حيث 
9 العبني  ب���  ت�����ش��ارك  االإم�����ارات  اأن 
قائمة،  الفر�س  زال��ت  وال  والعبات 
ل���رف���ع م���ع���دل االإجن�����������ازات. وق����ال 
�شلطان  ب��ن  �شامل  ال�شيخ  املهند�س 
“ وام” :” ثقتنا دائما  ل�  القا�شمي 
والعباتنا،  الع��ب��ي��ن��ا  يف  ح����دود  ب���ال 
اأننا  م�شتمر  ب�شكل  تثبت  والنتائج 
ن�شر يف االجتاه ال�شحيح لتطوير 
املنا�شبة  وب���ه���ذه  ال��ل��ع��ب��ة،  وت��ن��م��ي��ة 

اأتوجه بال�شكر اإىل اأكادميية فاطمة 
بنت مبارك للريا�شة الن�شائية على 
الربيكي،  ل��ن��ورة  امل��ت��وا���ش��ل  دع��م��ه��ا 
كما اأ�شكر نادي بني يا�س على جهده 
الكبر مع االحتاد يف تاأهيل و�شقل 
الالعبة، واأ�شكر املدربني يف املنتخب 
وبني يا�س، وال زلت اأتوقع املزيد من 

االإجنازات يف تلك البطولة«.
الكبرة  “ ن��ث��م��ن اجل��ه��ود  وت���اب���ع: 
التي تبذلها دولة الكويت ال�شقيقة 
البطولة  الإخراج  الكويتي  واالحتاد 
يف اأح�����ش��ن ����ش���ورة، وه���و اأم����ر لي�س 
ب��اجل��دي��د ع��ل��ى دول���ة ال��ك��وي��ت التي 
الريا�شي  امل�شهد  اإىل  ب��ق��وة  ع���ادت 
اللعبات،  كل  يف  والعربي  اخلليجي 
ون���ح���ن ع��ل��ى ت���وا����ش���ل دائ�����م معهم 
االأم���ور  ك��ل  ���ش��ر  ع��ل��ى  لالطمئنان 

عربية  دول   10 م�����ش��ارك��ة  ظ��ل  يف 
ب���ت���ل���ك ال���ب���ط���ول���ة ه����ي االإم����������ارات 
البحرين  و  وال��ك��وي��ت  وال�����ش��ع��ودي��ة 
وع��م��ان و���ش��وري��ا وق��ط��ر وت��ون�����س و 
ناحيته  م���ن  وف��ل�����ش��ط��ني«.  ل��ب��ن��ان 
املن�شوري ع�شو  عرب حممد غامن 
رئي�س  امل��ب��ارزة  احت��اد  اإدارة  جمل�س 
البعثة عن �شعادته باإجناز الالعبة 
احلو�شني  لطيفة  وزميلتها  ن���ورة 
وبامليدالية الربونزية التي اأحرزها 
اأن  اإىل  م�شرا  احل��م��ادي،  اهلل  عبد 
واأن  الفئات،  كل  يف  قوية  املناف�شات 
ال��الع��ب��ني وال���الع���ب���ات م���ن اأف����راد 
واالإداريني  املدربني  وكذلك  البعثة 
يبذلون كل اجلهد من اأجل حتقيق 
اإجن�������از مم���ي���ز، ي���دع���م االإجن��������ازات 
ال�شابقة التي حققتها بنات االإمارات 
ال���������دورة اخل��ل��ي��ج��ي��ة االأخ�������رة  يف 
وقال:  العام.  ه��ذا  بالكويت  للمراأة 
9 العبني والعبات  ت�شم  “ البعثة 
وخليفة  احل�����م�����ادي  ع����ب����داهلل  ه����م 
الزرعوين وحمد اجلالف من نادي 
بني يا�س، وحممد املازمي من نادي 
ال�شارقة، باالإ�شافة اإىل كل من نورة 
وعائ�شة  يا�س”،  “بني  ال��ربي��ك��ي 
“االأهلي”،  خ������رام  و����ش���ه���د  ع��ب��ي��د 
والعنود مربوك ولطيفة احلو�شني 
فيما  بال�شارقة،  امل��راأة  موؤ�ش�شة  من 

كل  واالإداري  الفني  اجل��ه��از  ي�شم 
االيبيه،  �شريف حممود مدرب  من 
الفلوريه،  م����درب  ع����ادل  واأ����ش���ام���ه 
ترافق  كما  اإداري�����ة،  �شعيد  ونيفني 
اأ�شواق  االإم��ارات��ي��ة  احلكمة  البعثة 
االأم����ور  ك��ل  واأ�شاف:”  امل�����ش��ع��ب��ي. 
البطولة،  يف  ج��ي��د  ب�����ش��ك��ل  ت�����ش��ر 
واالحتاد الكويتي يوفر كل عنا�شر 
النجاح، ومنتخب االإمارات يف اأعلى 
م����ع����دالت ت���رك���ي���زه، وال���ف���ر����س ما 
امل��زي��د من  زال���ت ق��ائ��م��ة يف حتقيق 
باإ�شافة  ال��ع��ام  الإن���ه���اء  االإجن������ازات 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ج���دي���دة  م��ي��دال��ي��ات 
االإجنازات  اإن  نقول  ونحن  العربي، 
فقط،  ميداليات  تكون  اأن  ميكن  ال 
الأن العبينا والعباتنا معظمهم من 
اكت�شاب  فاإن  وبالتايل  ال�شن،  �شغار 
اخل����������ربات ال�����دول�����ي�����ة م�����ن خ����الل 
االحتكاك بالعديد من املدار�س يعد 

مك�شب كبر اأي�شا«.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا اأه������دت ال��ب��ط��ل��ة ن���ورة 
الربيكي االإجناز اإىل �شمو ال�شيخة 
االحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
االأع������ل������ى ل����الأم����وم����ة وال���ط���ف���ول���ة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�شة 
على  االإمارات”  “اأم  االأ�����ش����ري����ة 
االإماراتية  للمراأة  املتوا�شل  دعمها 

املجال  امل��ج��االت، وم��ن بينها  يف كل 
الريا�شي، م�شرة اإىل اأنها ال ميكن 
ال�شيخة  اأك���ادمي���ي���ة  دور  ت��ن��ك��ر  اأن 
فاطمة بنت مبارك لريا�شة املراأة يف 
دعمها املتوا�شل وتوفر اأف�شل بيئة 
لها، وتبني موهبتها، كما اأنها تثمن 
اإدارته  يا�س مبجل�س  بني  نادي  دور 
املبارزة ويعد من  لعبة  الذي يدعم 
اأبرز اأندية الدولة يف تلك الريا�شة، 
للمبارزة  االإم�����ارات  احت���اد  وك��ذل��ك 
بن  �شامل  ال�شيخ  املهند�س  برئا�شة 

�شلطان القا�شمي.
كانت  “املناف�شة  ال��ربي��ك��ي:  وق��ال��ت 
ق����وي����ة، وامل���ي���دال���ي���ة ال���ذه���ب���ي���ة لها 
م���ذاق خ��ا���س ع��ن��دي، الأن��ه��ا االأوىل 
البطولة  ه���ذه  يف  ويل  ل����الإم����ارات 
ال���ق���وي���ة، واأم��ن��ي��ات��ي ب���ال ح����دود يف 
ريا�شة املبارزة، حيث اأنني اأطمح يف 
لالإمارات  اأوملبية  ميدالية  حتقيق 
ح�شن  وم����ن   ،  2024 ف��رن�����ش��ا  يف 
اأن احت��اد االإم���ارات للمبارزة  احلظ 
لتاأهيل  االأج���ل  طويلة  خطة  لديه 
االأبطال والبطالت من اأجل التاأهل 
اأدخر  ل��ن  اأن��ن��ي  كما  ال����دورة،  لتلك 
جهدا يف ا�شتثمار الدعم الذي األقاه 
مبارك  بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن 
اإىل  وحت��وي��ل��ه  الن�شائية  للريا�شة 

اإجنازات عربية وقارية وعاملية«.

نورة الربيكي تهدي الإمارات اأول ذهبية يف البطولة العربية بالكويت

حممد بن زايد ي�شتقبل اأع�شاء منتخبنا للمواي تاي واللجنة املنظمة لبطولة اآ�شيا للعبة



الكلب البطل يقب�س على مطلوب
نافذة  ع��رب  بولي�شي  لكلب  ق��وي��ة  ق��ف��زة  ف��ي��دي��و  ل��ق��ط��ات  اأظ��ه��رت 

مه�شمة جزئيا، من اأجل اإخ�شاع �شائقها الهارب من ال�شرطة.
وذكرت و�شائل اإعالم حملية يف اأمركا، اأن الكلب يبلغ من العمر 7 
�شنوات ويدعى "دوق" �شوهد وهو "يعتقل" رجال تطارده ال�شرطة 

يف والية كاليفورنيا.
وذكرت قناة "اإي بي �شي 7" املحلية يف كاليفورنيا باأن الكلب حظي 
باإ�شادات كبرة بعد تداول لقطة القفز، على نطاق وا�شع يف �شبكات 
"الكلب  مثل  ع��دي��دة  األقابا  االإع���الم  و�شائل  واأطلقت  التوا�شل. 

البطل" و "اأعظم كلب لل�شرطة".
وقال مدرب الكلب، ال�شابط مايكل نيف، اإن دوق كان يفعل ما يتم 
باأنه تلقت  ال�شرطة يف كاليفورنيا  اأ�شبوعيا. وذكرت  تدريبه عليه 
مكاملات ب�شاأن الكلب من مناطق بعيدة يف الواليات مثل نيويورك.

ليل  بعد منت�شف  تلقت بالغا  ال�شرطة يف مدينة فونتانا  وكانت 
اخلمي�س اجلمعة، عن رجل ثالثيني يهدد زوجته ال�شابقة.

وعندما حاولت اإيقافه الذ بالفرار، وا�شتمرت عملية املطاردة ملدة 
�شاعة تقريبا، وانتهت يف بلدة كورونا.

ومتكنت ال�شرطة من حما�شرة املطلوب بعدما �شدمت مركباتها 
�شيارته واأطلقت على نوافذها كريات مطاطية.

واأكمل الكلب "دوق" مهمة القب�س على املطلوب عندما قفز اإىل 
داخل ال�شيارة وبداأ يف اإخ�شاع الرجل الإجباره على اال�شت�شالم.

جنون الكالب يقتل امراأة 
ت��وف��ي��ت ام����راأة واأ���ش��ي��ب��ت اأخ����رى ب��ج��روح خ��ط��رة، وذل���ك ب��ع��د اأن 
ف�شيلة  م���ن  ���ش��ر���ش��ة  ك���الب   3 "جنوين" م���ن  ل��ه��ج��وم  ت��ع��ر���ش��ت��ا 

االأمركية. املتحدة  بالواليات  هيو�شنت  �شمال  "بيتبول" يف 
وقالت �شرطة هيو�شنت، يف والية تك�شا�س، اإنه مت ا�شتدعاوؤها اإىل 
اإي�شت هاميلتون يف حوايل  اأرلينغتون بالقرب من  مبنى يف �شارع 
زوجته  اإن  رج��ل،  ق��ال  اأن  بعد  �شباحا  ربعا  اإال  ال�شاد�شة  ال�شاعة 
اأنه  اإىل  هيو�شنت  �شرطة  واأ���ش��ارت  ال��ك��الب.  من  لهجوم  تعر�شت 
اأ�شيبت بجروح خطرة ج��راء هجوم الكالب  امل��راأة، التي  مت نقل 
ال�شر�شة، اإىل امل�شت�شفى، واأنها يف حالة م�شتقرة، بح�شب ما اأفادت 
اأ�شيبت  الكالب  اأن  ويبدو  الربيطانية.  "االإندبندنت"  �شحيفة 
ب�"حالة جنونية"، اإذ بعد حلظات، وردت مكاملة اأخرى، وهذه املرة 
امراأة  هاجمت  كالبه  اإن  ق��ال  ال��ذي  الثالثة،  ال��ك��الب  مالك  م��ن 

اأخرى وجدت ملقاة قرب جمرى مائي.
يف  الع�س  وع��الم��ات  مقتولة،  امل����راأة  على  ال�شرطة  رج���ال  وع��رث 
بي  "اإيه  قناة  بثته  تلفزيوين  لتقرير  اأنحاء ج�شدها، وفقا  جميع 
"البيتبول" كلب هجني يتميز  اأن  االإخبارية. ي�شار اإىل   "13 �شي 
ويعد  تخ�شاه،  االأخ��رى  الكالب  اأن  اإىل حد  و�شرا�شة كبرة،  بقوة 
العامل، وي�شتخدم يف نزاالت الكالب، لقوته  اأقوى كالب  من من 

الع�شلية وقدرته على التحمل يف القتال لعدة �شاعات.

تبيي�س الأ�شنان اأثناء احلمل خطر
حذر املركز االحتادي االأملاين للتوعية ال�شحية، من اإجراء تبيي�س 

االأ�شنان اأثناء احلمل، خا�شة يف الثلث الثالث من احلمل.
اأن��ه يف الثلث االأخ���ر م��ن احلمل يحدث  واأو���ش��ح امل��رك��ز االأمل���اين 
هذه  ويف  ل��ل��والدة،  اجل�شم  لتح�شر  واالأرب��ط��ة  لالأن�شجة  ارتخاء 

املرحلة تكون اللثة ح�شا�شة للغاية.
واأ�شاف املركز اأن مواد التبيي�س قد تت�شبب يف تهيج اللثة واالإ�شابة 
مبت�شرة  والدة  ح��دوث  خطر  يرفع  ال��ذي  ال�شن،  دواع���م  بالتهاب 

)والدة الطفل حيا قبل ا�شتكماله 37 اأ�شبوعا من احلمل(.
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للم�شردين فقط.. مدينة تكلفتها باملليارات
ماأوى  بال  مواطنني  الإي��واء  دوالر  مليارات   3 بقيمة  حديثة  مدينة  لبناء  خططها  عن  نا�شطة  جمموعة  ك�شفت 

كاليفورنيا. والية  "م�شردين" يف 
يحل  �شوف  للم�شردين  حديثة  مدينة  بناء  م�شروع  اأن  اأغ��ني(  اأخرى" )�شيتيزن  مرة  "مواطنون  جماعة  وتعتقد 
اأزمة اأولئك الذين ال ماأوى لهم يف كاليفورنيا. ووفقا لتقرير ن�شرته �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، �شتتوافر 
التلفزيون، وم�شت�شفى ومرافق رعاية  اأجهزة  الراحة، مثل  املقرتحة كل و�شائل  املدينة احلديثة  يف منازل و�شقق 

�شحية، باالإ�شافة اإىل مطاعم ومقاهي.
كذلك �شتحتوي املدينة على اأنفاق حتت االأر�س من اأجل "تقليل ا�شطراب حياة املواطن"، امل�شرد الذي اعتاد العي�س 
بال ماأوى لفرتة من الزمن. وتتكون املدينة، املقرتحة على م�شاحة 300 فدان، من جمموعات من البنايات املوؤلفة 

من 16 طابقا، اأما ال�شقق يف هذه املدينة ف�شتكون متاحة للم�شردين جمانا.
وتقّدر "مواطنون مرة اأخرى" اأن املدينة اجلديدة �شتكون جاهزة خالل 11 عاما فقط، حيث من املقرتح افتتاحها 
يف العام 2031. جدير بالذكر اأن والية كاليفورنيا تعاين من اأزمة ت�شرد مزمنة، انتقدها م�شوؤولون حكوميون مثل 
الرئي�س دونالد ترامب ووزير االإ�شكان والتنمية احل�شرية بن كار�شون. ويقدر عدد امل�شردين، الذين بال ماأوى، يف 
الوالية بحوايل 150 األف �شخ�س. ولتحقيق هذه الغاية، اأن�شاأت جماعة "مواطنون مرة اأخرى" موقعا على "غو 

فاند مي"، وتلقت تربعات بقيمة 820 دوالر فقط.
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ُدمى رخي�شة تهدد �شحة الأطفال 
اأث��ارت ُدمى م�شنوعة يف ال�شني وجرى بيعها يف بريطانيا، موؤخرا، حالة 
حتتوي  اأنها  اإىل  م�شوؤولون  نّبه  بعدما  امل�شتهلكني  �شفوف  يف  القلق  من 

موادا كيماوية ت�شبب ال�شرطان والعقم.
جرى  التي  الدمى  ف��اإن  الربيطانية،  "�شن"  نقلت �شحيفة  ما  وبح�شب 
ر�شدها يف حمل للبيع باجلملة يف مدينة نوتنغهام، ت�شم م�شتوى مرتفعا 

جدا من مادة "الفثاالت".
فا�شن"  ويتعلق االأمر بالدمى التي تعرف يف ال�شوق الربيطانية ب�"�شويت 
جنيهات  ثالثة  ي��ق��ارب  مب��ا  منها  واح���دة  ك��ل  وت��ب��اع  بيوتيفيل"،  و"غرل 
لكنها  باالأمان،  تتعلق  الدمى على موافقات  اإ�شرتلينية. ومل حت�شل هذه 
توزع يف كافة املناطق الربيطانية، ويقول خرباء اإنها ن�شخ مقلدة ورخي�شة 

من دمية "باربي" وغرها من الدمى ال�شهرة.
ويلجاأ م�شنعو هذه الدمى الرخي�شة اإىل م�شتوى عال من الفثاالت حتى 
يجعلوا البال�شتيك امل�شتخدم يف عملية ال�شناعية اأكرث �شالبة، متجاوزين 

احلد املو�شى به من قبل الهيئات ال�شحية العاملية.
عن  باالبتعاد  بيلي،  جيني  نوتنغهام،  مدينة  جمل�س  يف  الع�شو  ون�شحت 
�شينية  �شلع  تدفق  مع  وخ�شو�شا  امليالد،  اأعياد  خ��الل  الرخي�شة  الدمى 
عالمة  على  حت�شل  مل  الرخي�شة  الدمى  هذه  اأن  واأ�شافت  وا�شع.  ب�شكل 
اجلودة واالأمان، كما اأنها مل تخ�شع ب�شكل نهائي لالختبارات ال�شحية على 

غرار املنتجات االأخرى التي تباع ب�شكل قانوين يف بريطانيا.

ك�شف غمو�س هوية م�شمم برج بيزا املائل!
املهند�س  اإىل  تعود  امل��ائ��ل  بيزا  ب��رج  م�شمم  هوية  اأن  )اأخ���را(  علماء  اأك��د 

املعماري من القرن الثاين ع�شر، بونانو بي�شانو.
واعُتقد منذ فرتة طويلة اأنه العقل املدبر للم�شروع، الذي اأ�شبح االآن اأحد 
االآخرين  االأ�شخا�س  من  العديد  ولكن  لليون�شكو،  العاملي  ال��رتاث  مواقع 

قالوا عك�س ذلك على مر القرون.
 ،1838 وحلل العلماء االإيطاليون نق�شا حجريا اكُت�شف الأول مرة يف عام 
يف قاعدة الربج، وادعوا اأنه يثبت )دون اأدنى �شك( اأن بونانو كان املهند�س 
املعماري. ويك�شف اأي�شا اأن بونانو كان فخورا يف البداية ب�"عمله الرائع"، 
ولكنه �شعر باخلزي عندما بداأ امليالن، حيث تراجع الربج اإىل زاوية غر 
"�شلته" بامل�شروع-  وُدفنت  العمل،  بدء  من  فقط  �شنوات   5 بعد  م�شتقرة 
حرفيا. وكان جورجيو فار�شاي، وهو كاتب �شر ذاتية من القرن ال�شاد�س 
اأول  اأي�شا،  النه�شة الذي كان ر�شاما ومعماريا وكاتبا  ع�شر لفناين ع�شر 

من توقع اأن يكون بونانو املهند�س املعماري للم�شروع.
اأن  مفادها  نظريات  اأطلقت  ن�شبيا،  املوثقة  وغ��ر  الغام�شة  حياته  ولكن 
اآخرين، مبن فيهم املهند�شان املعماريان: جراردو دي جراردو وجيوفاين 

دي �شيمون، كانا وراء امل�شروع.

اإيغي اأزاليا تنف�شل 
عن �شديقها

االأم��ري��ك��ي��ة  اإيغي  النجمة  اأع��ل��ن��ت 
�شديقها  ع��ن  ان��ف�����ش��ال��ه��ا  اأزال���ي���ا ، 
وذل���ك  ك����ارت����ي ،  امل��غ��ن��ي  باليبوي 
م���ن خ����الل ����ش���ورة ن�����ش��رت��ه��ا عرب 
���ش��ف��ح��ت��ه��ا اخل���ا����ش���ة ع���ل���ى اأح����د 
مواقع التوا�شل االجتماعي كتبت 

فيها:"اأنا عزباء".
ول��ك��ن وب��ع��د ف����رتة وج���ي���زة عادت 
لت�شرعها  ن���دم���ه���ا  ع����ن  واأع���ل���ن���ت 
واإعالنها هذا االأمر ال�شخ�شي عرب 
�شورة  ن�شرت  اإذ  ميديا،  ال�شو�شال 
لتقدمي  بحاجة  فيها:"اأنا  وكتبت 
اأن  �شخ�شيتي  م��ن  لي�س  اع��ت��ذار. 
اأمار�شها  ال��ت��ي  االأف���ع���ال  ك��ل  اأ���ش��ع 
االإنرتنت  على  اخلا�شة  حياتي  يف 
�شعرت  ال�����ع�����امل،  ع��ل��ي��ه��ا  ل��ي��ع��ل��ق 
باالندفاع  ال�شديد وقمت  بال�شيق 
ثم �شعرت بالندم على الفور، ولكن 

بعد فوات االأوان للرتاجع".
كارتي  اأح���ب  اأن��ن��ي  ه��ي  "احلقيقة 
كثرا، و�شاأظل دائما، لذا فاجلميع 
الإعالن  اع��ت��ذاري  ي�شمع  اأن  يجب 
�شيء عام كان يجب اأن يظل دائما 

بيني وبينه فقط".

ارتفاع عدد وفيات 
بركان نيوزيلندا 

اأحد  اإن  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  ���ش��رط��ة  ق��ال��ت 
بركان  ث�������وران  ج������راء  امل�������ش���اب���ني 
يف وق���ت ���ش��اب��ق ه���ذا ال�����ش��ه��ر تويف 
يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى مب��دي��ن��ة اأوك���الن���د 
ل�شحايا  الر�شمي  ال��ع��دد  لرتفع 
ف�شال  �شخ�شا   17 اإىل  ال��ربك��ان 
عن بقاء �شخ�شني اآخرين يف عداد 
ن��ائ��ب مفو�س  امل��ف��ق��ودي��ن. وق����ال 
ال�شرطة جون تيمز يف بيان "بو�شع 
ال�شرطة تاأكيد وفاة �شخ�س اآخر يف 
م�شت�شفى ميدملور الليلة املا�شية". 
عن  تفا�شيل  ال�شرطة  ت��ق��دم  ومل 
هويته اأو جن�شيته. ومعظم �شحايا 
بركان جزيرة وايت ايالند القوي 
يحملون  اأف�������راد  اأو  ا����ش���رتال���ي���ون 

ت�شاريح اإقامة دائمة.
�شياحيا  م�������زارا  ال����ربك����ان  وي���ع���د 
الواحد.  ال��ي��وم  ل��رح��الت  ���ش��ه��را 

ا�شتقالة ال�شفري الل�س     
القرار  م��رج��ع��ا  االأرج��ن��ت��ني  يف  املك�شيك  �شفر  ا���ش��ت��ق��ال 
�شرقة جديدة �شده  بعد مزاعم  وذل��ك  مل�شكالت �شحية 
االأول  اأكتوبر- ت�شرين  عقب ظهور فيديو يعود الأواخ��ر 
ع�شرة  �شعره  يبلغ  كتاب  �شرقة  ي��ح��اول  وه��و  فيه  يظهر 
ا�شتدعت  املك�شيكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وك��ان��ت  دوالرات. 
ال�����ش��ف��ر ري���ك���اردو ف��ال��رو يف وق���ت ���ش��اب��ق م��ن دي�شمرب 
لل�شاد�س  الذي يرجع  االأول و�شط تبعات احلادث  كانون 
والع�شرين من اأكتوبر- ت�شرين االأول و�شهده متجر كتب 
ال�شفر يف كامرات  اأير�س حيث ظهر  �شهر يف بوين�س 
املراقبة وهو ياأخذ جملدا من فوق اأحد االأرفف ويخبئه 

بني �شفحات جريدة و�شعها حتت ذراعه.
االإيطايل  الكاتب  حياة  ق�شة  يتناول  الكتاب  اأن  وت���ردد 

جاكومو كازانوفا الذي عا�س يف القرن الثامن ع�شر.
وقبلت الوزارة ا�شتقالة ال�شفر .

تويرت  على  ت��غ��ري��دة  يف  اإب����رارد  مار�شيلو  ال�شفر  وق���ال 
"ريكاردو فالرو �شخ�س عظيم، اإنه يخ�شع لعالج خا�س 

باالأع�شاب واأمتنى له ال�شفاء العاجل".
�شرقة  م��زاع��م  اأن  اأرجنتينية  اإع��الم��ي��ة  ت��ق��اري��ر  وذك���رت 
الكتاب ت�شمل �شرقة قمي�س من متجر يف مطار بوين�س 

اإير�س الدويل يوم العا�شر من دي�شمرب -كانون االأول.

الأفيال تلعب دور بابا نويل يف تايالند 
وزعت اأفيال ترتدي زي بابا نويل الهدايا واحللوى على 
تالميذ يف تايالند يف تقليد �شنوي مبنا�شبة عيد امليالد 
مدر�شة  وتنظم  ب��وذي��ة.  اأغلبية  تقطنه  ال���ذي  البلد  يف 
جرا�شارتويتايا يف اأيوتايا �شمايل بانكوك احتفاالت عيد 
مالك  ميبان  الردت��وجن��ت��ار  وق��ال  عاما.   15 منذ  امليالد 
مع�شكر ق�شر اأيوتايا لالأفيال اإن اأربعة اأفيال ومدربيها، 
اأي�شا زي بابا نويل، زاروا املدر�شة ووزعوا  الذين ارتدوا 
لي�س  الهدايا  "توزيع  واأ���ش��اف  التالميذ.  على  الهدايا 
واالأفيال  التالميذ  �شنع  واإمن���ا  املميز  الوحيد  ال�شيء 
اأي�شا �شجرة لعيد امليالد معا". ورق�شت االأفيال وقامت 
اأمام التالميذ. وقالت تلميذة باملدر�شة  بحركات م�شلية 
"اأ�شعر  �شوكبروم�شونتي  بات�شارامون  تدعى  االبتدائية 
بفرح كبر لروؤيتها وهي لطيفة جدا، اأحب االأفيال الأنها 
احليوان  ه��و  وال��ف��ي��ل  جدا".  ظ��ري��ف��ة  بطريقة  ت��رق�����س 
ونحو  واالأدب.  التاريخ  يف  ظهور  ول��ه  بتايالند  الوطني 
98 باملئة من �شكان تايالند بوذيون لكنها حتتفل بعيد 

امليالد �شمن مو�شم عطالت نهاية العام.

مهند�شون ي�شممون �شيارة تفحط لوحدها
�شتانفورد  ج��ام��ع��ة  م��ن  املهند�شني  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��م��ل 
بتقنية  تعمل  ل�شيارة  مده�س  ت�شميم  على  االأمريكية، 
"التفحيط"  على  بقدرتها  وتتميز  ال��ذات��ي��ة،  ال��ق��ي��ادي��ة 
امل�شممون  واأدخ����ل  ذات����ي.   ب�شكل  ال�شباق  م�شمار  على 
ال�شيارة  على  ديلوريان،  برنامج  يدعى  خا�شاً  برناجماً 
اجلديدة التي حتمل العديد من املميزات، مثل ال�شرعة 
احرتايف  ب�شكل  وال����دوران  االل��ت��ف��اف  واإم��ك��ان��ي��ة  الفائقة 
واآمن، والتوقف فجاأة بحركة �شريعة.  وتعد هذه ال�شيارة 
وهي  العامل،  م�شتوى  على  نوعها  من  االأوىل  العجيبة، 
م�شتوحاة من فيلم "باك تو ذي فيوت�شر" الذي ظهرت 
فيه �شيارات ذاتية القيادة فائقة ال�شرعة يف �شوارع املدن.  فيل يرتدي زي �سانتا كلوز ويوؤدي عر�سا قبل تقدمي هدية لأطفال املدار�ص خالل احتفالت عيد امليالد يف اأيوثايا بتايالند.اأ ف ب

ماذا يحدث عند ت�شغيل 
املر�ّشة يف مرحا�س الطائرة؟

اأن  الكثرين  لدى  االعتقاد  ي�شود 
يتم تفريغها من  الركاب  ف�شالت 

مرحا�س الطائرة يف الهواء.
قوة  �شبب  ع��ن  البع�س  وي��ت�����ش��اءل 
املرحا�س،  يف  امل��ي��اه  ت��دف��ق  ���ش��وت 
ت�شغيل  ل��ل��رك��اب  مي��ك��ن  ال  ومل������اذا 
على  يجل�شون  وه���م  امل��ي��اه  م��ر���ش��ة 

املرحا�س؟
القوي  ال�����ش��وت  ينتج  ال���واق���ع،  يف 
املرحا�س  يف  امل��ر���ش��ة  ت�شغيل  عند 
ع���ن ت��ف��ري��غ ال���ه���واء، ومب���ج���رد اأن 
ق�شاء حاجته  م��ن  ال��راك��ب  ي��ف��رغ 
يقوم  امل���اء،  ر���س  زر  على  وي�شغط 
الطائرة  م��ق�����ش��ورة  يف  ال�����ش��غ��ط 

بتفريغ حمتوى املرحا�س.
قاعدة  م��زالج يف  يفتح  ذل��ك  وبعد 
اأزرق  مبحلول  ليمتلىء  املرحا�س، 

ي�شمى �شكاي كيم.
يعمل  املرحا�س  وع��اء  الأن  نظراً  و 
الفراغي  ال�شفط  ف��اإن  م��اء،  ب��دون 
للغاية بحيث  اأن يكون قوياً  يجب 
خ���ل���ف���ه، يف حني  ���ش��ي��ئ��اً  ي�����رتك  ال 
ي��ت��ك��ف��ل امل���ح���ل���ول ب��ال��ت��خ��ل�����س من 

الروائح الكريهة.
امت�شا�س  ي��ت��م  امل��رح��ا���س،  م��ن  و 
اإىل اجلزء  النفايات عرب االأنابيب 
اخل��ل��ف��ي م��ن ال��ط��ائ��رة، ح��ي��ث يتم 
نهاية  ح���ت���ى  خ������زان  يف  اإل����ق����اوؤه����ا 

الرحلة.
على  الطيارين  قدرة  لعدم  ونظراً 
الرحلة،  اأث���ن���اء  اخل���زان���ات  ت��ف��ري��غ 
تظل النفايات خمزنة حتى تهبط 
الطائرة، حيث يتم اإزالتها بوا�شطة 
بح�شب  املطار،  يف  خا�شة  �شاحنات 

�شحيفة مرور الربيطانية.

ن�شائح حتميك من اجلراثيم على الطائرة
ت�شر العديد من الدرا�شات اإىل اأن مق�شورات الطائرات 
امل��ك��ت��ظ��ة ب��ال��رك��اب ت��ع��د م��رت��ع��اً خ�����ش��ب��اً ل��ع��دد ك��ب��ر من 
الواقع،  ويف  ل��الأم��را���س.   امل�شببة  والبكتريا  اجلراثيم 
اأن  �شكانر،  �شكاي  �شركة  اأجرتها  التي  االأب��ح��اث  ك�شفت 
اأن ي�شاب بالزكام  اأ�شخا�س ميكن  واحداً من كل خم�شة 
من  جمموعة  يلي  وفيما  ال��رح��ل��ة.  بعد  االأن��ف��ل��ون��زا  اأو 
بح�شب  الطائرة،  على  اجلراثيم  من  للوقاية  الن�شائح 

�شحيفة مرور الربيطانية:
املناديل  ت�شغل  ال  للجراثيم:  امل�شادة  املناديل  حمل   -  1
ومن  ي��دك،  حقيبة  يف  كبرة  م�شاحة  للبكتريا  امل�شادة 
ال�شهل اأن متر بها عرب نقاط التفتي�س يف املطار دون اأي 
م�شاكل، وهي رائعة يف م�شح االأ�شطح التي من املحتمل اأن 

يكون قد الم�شها ركاب اآخرون قبلك.
2 - جتنب جيوب املقعد: حذر م�شيفو الطران من اأن 
جيوب مقعد الطائرة مثرة لال�شمئزاز وال يتم تنظيفها، 
القذرة  االأ�شياء  لتخزين  امل�شافرين  بع�س  وي�شتخدمها 
االأف�شل  وم��ن  ال��ط��ع��ام،  وبقايا  امل�شتعملة  امل��ن��ادي��ل  مثل 
جتنب و�شع اأي �شيء بداخلها اأو حتى مالم�شتها خالل 

الرحلة.

3 - حجز مقعد بجانب النافذة: كل �شخ�س لديه مقعد 
جتنب  اإىل  تتطلع  كنت  اإذا  ول��ك��ن  ال��ط��ائ��رة،  يف  مف�شل 
اجلراثيم فاإن املقاعد بجانب النافذة هي االأف�شل، ذلك 
الأنها تقلل من خطر التالم�س مع باقي الركاب، خا�شة 
اإذا الم�س اأحد املر�شى م�شاند الذراع للمقاعد يف طريقه 

اإىل املرحا�س.
4 - جتنب املقاعد بالقرب من املرحا�س: ال غرابة يف اأن 
املراحي�س ميكن اأن تكون واحدة من اأكرث االأماكن تلوثاً 
داخل مق�شورة الطائرة، واجللو�س بالقرب من املرحا�س 
اأن يعر�شك للجراثيم املحمولة جواً، ناهيك عن  ميكن 
اأن  امل��رح��ا���س ميكن  م��ن  ال�����ش��ادرة  الكريهة  ال��روائ��ح  اأن 

جتعلك ت�شعر اأحياناً بالغثيان.
5 - غ�شل اليدين بانتظام: اأثناء ال�شفر عرب املطار، �شوف 
تتالم�س مع الكثر من االأ�شطح امللوثة، لذلك يجدر بك 

غ�شل يديك بانتظام لقتل اأي جراثيم حمتملة.
الكثر من  الرحلة  امل��اء يف  امل��اء: يقدم �شرب  - �شرب   6
ال��ف��وائ��د، ف��ه��و مي��ن��ع ب�شرتك م��ن اجل��ف��اف، ومي��ك��ن اأن 
كما  لديك،  الطاقة  م�شتويات  على  احلفاظ  يف  ي�شاعد 

ميكن اأن ي�شاعد يف التخل�س من اأية �شموم حمتملة.

اجلي�س الربيطاين ي�شتعني 
ب� »كيم كاردا�شيان«

اأجل  من  اإعالنية،  حملة  الإط��الق  اجلديد  العام  مطلع  الربيطاين  اجلي�س  ي�شتعد 
ت�شجيع الربيطانيني للتجنيد يف اجلي�س، و�شي�شتعني من اأجل ذلك بنجمة تلفزيون 

الواقع  كيم كاردا�شيان .
لكيم  ال��ل��ج��وء  ق���رروا  اجلي�س  ق���ادة  اأن  الربيطانية  ميل"  "ديلي  �شحيفة  وذك���رت 
كارد�شيان، الأنها واحدة من املوؤثرات على مواقع التوا�شل االجتماعي، ولديها اأكرث 
لل�شباب  بالنف�س  الثقة  لغر�س  تهدف  احلملة  اأن  اإىل  الفتة  متابع،  مليون   157 من 
مبواقع  �شورهم  على  اإعجاب  عالمة  تلقي  عن  ف�شاًل  اجلي�س،  يف  اخلدمة  باأهمية 

التوا�شل االجتماعي.
الإعادة  عاماً،  و25   16 بني  ما  االأعمار  ت�شتهدف  احلملة  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 

تعريف ما يعتربونه جناحاً من خالل مواقع التوا�شل االجتماعي فقط.


