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الهالل الأحمر توزع م�ساعدات على 
الروهينجا  من  لجئ  اآلف   7

•• بنجالدي�ش-وام:

وا�سلت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي توزيع امل�ساعدات الإن�سانية 
�سمن  بنجالدي�ش،  جمهورية  يف  الروهينجا  لالجئني  والإغ��اث��ي��ة 
مبادرات الإمارات لتخفيف معاناة الالجئني وحت�سني �سبل حياتهم 
من  ومبتابعة  الر�سيدة  القيادة  توجيهات  بناء  وذل��ك  ظروفهم،  يف 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
للروهينجا  الإن�سانية  امل�ساعدات  وت�سمنت  الهيئة.  رئي�ش  الظفرة 
التي �سارك فى توزيعها عدد من املتطوعني من طالب الإم��ارات يف 
اآلف   7 منها  ا�ستفاد  التي  الغذائية  الطرود  توزيع  املتحدة  اململكة 
لجئ يف املخيمات املنت�سرة يف مدينة كوك�ش بازار، اإىل جانب توزيع 
الحتياجات الأ�سا�سية الأخرى وامل�ستلزمات املنزلية ومعدات الطبخ 

واملكمالت الغذائية والهدايا لالأطفال.        )التفا�سيل �ش3(

بعد اعتماد تدري�سها باملدار�س
الرتبية تبداأ يف و�سع اآلية ل�سم اللغة ال�سينية ك�سعبة يف الهيكل املدر�سي

•• دبي – حم�شن را�شد: 

ال�سينية  اللغة  منهاج  لتطبيق  اآلية  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعتمدت 
 ، للطلبة  تدر�ش  التي  امل��واد  واإدخالها �سمن هيكل   ، ال��دول��ة  مب��دار���ش 
الوزارة  مناهج  �سمن  كمنهاج  تدري�سها  قبل  م��ن  اأق���رت  بعدما  وذل��ك 
اإ�سافة  باأهمية   ، املدار�ش  ادارات  باإبالغ  الرتبية  وزارة  وجهت  وعليه   ،
بتدري�سها  تقوم  التي  امل�ستهدفة  امل��دار���ش  هيكل  على  ال�سينية  اللغة 
للمدار�ش  الثالثة  اللغة  اإعتبارها  عن  ف�سال   ، اجل��اري  الدرا�سي  العام 
التي تدر�ش اللغة الفرن�سية ، فيما �ستكون ملدار�ش اخرى تدر�ش اللغة 
اآليات  الع��الن عن  �سيتم  اأن��ه  ال���وزارة  واأك���دت   ، ال�سا�ش  ال�سينية هي 

اإ�سافتها تف�سيلياً لحقاً.                                   )التفا�سيل �ش8(
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ال�سعودية: االعتداء جاء من ال�سمال بدعم من اإيران

حممد بن �سلمان: هجوم اأرامكو اختبار لالإرادة الدولية
•• عوا�شم-وكاالت:

الأم��ر حممد بن �سلمان،  ال�سعودي  العهد  قال ويل 
ال��ذي وقع على من�ساأتي  اإن العتداء  الأرب��ع��اء،  اأم�ش 
الدولية يف مواجهة  ل��الإرادة  اختبار حقيقي  اأرامكو، 
وال�ستقرار  ل���الأم���ن  امل���ه���ددة  ال��ت��خ��ري��ب��ي��ة  الأع���م���ال 
ات�سال هاتفي مع رئي�ش  الدوليني. جاء ذلك خالل 
املجتمع  ال���ذي دع��ا  ك��وري��ا اجلنوبية م��ون ج���ي���ه-اإن، 
ال���دويل اإىل ات��خ��اذ اإج����راءات ح��ازم��ة وم��وق��ف �سارم 
جتاه مثل هذه الهجمات التخريبية، ح�سب ما ذكرت 
اأن مثل هذا  اأنه من الوا�سح  اإىل  وكالة وا���ش. واأ�سار 

الهجوم املعقد بطائرات م�سرة اأطلقت �سواريخ. 

�سحافياً  م��وؤمت��راً  ال�سعودية  ال��دف��اع  وزارة  وع��ق��دت 
ب��ال��ه��ج��م��ات التي  اإي�����ران  ت���ورط  لك�سف الأدل�����ة ع��ل��ى 

ا�ستهدفت من�ساأتي اأرامكو يف ال�سعودية.
وقال تركي املالكي، املتحدث با�سم الوزارة، اإن اململكة 

توؤكد قدرتها على الدفاع عن اأرا�سيها.
ا�ستهدفت  �سواريخ  لبقايا  ���س��وراً  ال���وزارة  وعر�ست 
وقالت  خري�ش.  وه��ج��رة  البقيق  يف  اأرام��ك��و  معملي 
،واأ�ساف  اإي����ران  ت���ورط  على  اأدل���ة  لدينا  اإن  ال����وزارة 
املالكي اأن لدى ال�سعودية اأدلة على الهجوم مل ينطلق 
اأن هجوم  اإي��ران، معترباً  اأذرع  اليمن كما زعمت  من 
اأرامكو مل ي�ستهدف ال�سعودية فقط بل اأي�سا املجتمع 

الدويل واأمن الطاقة.
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تركي بن �سالح املالكي ي�ستعر�ش حطام ال�سواريخ والطائرات امل�سرة  الإيرانية التي ا�ستهدفت اأرامكو

ال�سي�سي خالل ا�ستقباله عبد اهلل حمدوك رئي�ش الوزراء ال�سوداين

النه�سة تعرتف بالهزمية وتنا�سر �سعيد

احلديدة.. خ�سائر للحوثيني اإثر هجوم فا�سل يف الدريهمي

األف انتهاك حوثي باأ�سبوع.. قتل واإعدام واإغالق مدار�س
•• اليمن-وكاالت:

مليلي�سيات  هجوماً  اليمنية،  امل�سرتكة  القوات  �سدت 
احلوثي، �سباح ام�ش الأربعاء، يف مديرية الدريهمي 
بجبهة ال�ساحل الغربي جنوب مدينة احلديدة، ح�سب 

ما اأكدته م�سادر ع�سكرية لقناتي العربية واحلدث.
اأن الهجوم الذي �سنته ميلي�سيات  امل�سادر  واأو�سحت 
الثاين  ال��واء  ل�  تابعة  مواقع  ي�ستهدف  ك��ان  احلوثي 
م��ن ق���وات ح��را���ش اجل��م��ه��وري��ة عند اأط����راف مدينة 
ال��دري��ه��م��ي. وق���د ���س��دت ال��ق��وات امل�����س��رتك��ة الهجوم 
واأجربت امليلي�سيات على الرتاجع بعد تكبدها خ�سائر 
يف الأرواح والعتاد. واأ�سافت امل�سادر اأن قوات اجلي�ش 

التي هاجمت  املنافذ  واأمنت  املنطقة  اليمني م�سطت 
ا�ستعادت  الثاين. كما  اللواء  امليلي�سيات  منها عنا�سر 
ال���ق���وات امل�����س��رتك��ة اأ���س��ل��ح��ة م��ت��و���س��ط��ة وذخ���ائ���ر من 
ارتكاب  ميني  حقوقي  تقرير  ووث��ق  هذا  امليلي�سيات. 
انتهاكاً بحق املدنيني يف   1039 ميلي�سيات احلوثي 
املحافظات التي ل تزال حتت �سيطرتها عليها خالل 
واأو�سح  اجل���اري.  �سبتمرب   13 اإىل   6 م��ن  ال��ف��رتة 
اليمنية  ال�سبكة  ع��ن  ال�����س��ادر  الأ���س��ب��وع��ي  ال��ت��ق��ري��ر 
يف  والتوثيق  الر�سد  فريق  اأن  واحل��ري��ات،  للحقوق 
و12  ن�ساء،   6 بينهم  قتل  حالة   43 �سجل  ال�سبكة 
طفاًل، و4 ح��الت قتل بطلق ن��اري، و7 ح��الت قتل 

بانفجار خمزن اأ�سلحة.

تعزيزات ع�سكرية ل�سد اأي هجوم حوثي جديد وردع املتمردين 

ال�سي�سي يوؤكد دعم م�سر لل�سودان اأثناء لقائه حمدوك

وحتدث الرجل الغام�س...:
قي�س يترباأ من الأحزاب، والأخرية تغازل وت�ساند...!

•• الفجر -تون�ش -خا�ش

اأخرا حتدث املرت�سح املتح�سل على اأعلى ن�سبة من الأ�سوات يف الدور الأول 
غر  تبدو  قد  ومواقف  ومبفردات  �سعيد،  قي�ش  لأوانها  ال�سابقة  للرئا�سية 
منتظرة للبع�ش، وفق النظرة وال�سورة ال�سائدة عنه. لقد كان جليا �سعيه 
جمال  ل  اأن��ه  تاأكيده  خ��الل  من  التون�سيني  من  هامة  �سريحة  طماأنة  اإىل 
ن��دوة �سحفية يف  �سعيد يف  قي�ش  وق��ال  اجل��دي��دة.  تون�ش  بناء  لالإق�ساء يف 
مقر حملته النتخابية بعد الإعالن على النتائج، باأن تون�ش تت�سع للجميع 
باأحرف  تاريخهم  ي�سجلوا  حتى  للتون�سيني  فر�سة  ك��ان  الق��رتاع  ي��وم  واأن 
من ذهب، مبّينا اأن النتائج الأولية لالنتخابات الرئا�سية تفتح اآفاقا رحبة 
والثبات،  القوة  بنف�ش  اجلميع،  يعمل  اأن  هو  املهم  اأن  اىل  م�سرا  للتغير، 
وق��ال، يف هذا  الوطنية عاليا.  الراية  رف��ع  القانون، على  اح��رتام  اإط��ار  ويف 
ال�سدد: “ل جمال لالإق�ساء يف تون�ش مهما كانت درجة الختالف، و�سنبني 
التون�سيني”،  كل  اليها  يتطلع  التي  اجل��دي��دة  تون�ش  ال�سالبة  بنف�ش  معا 
الت�سورات اجلديدة،  الذي قاد حملته بجملة من  ال�سباب هو  باأن  مو�سحا 
واأن ال�سعب التون�سي يعرف ماذا يريد. وتابع �سعيد قائال: اإن تون�ش �ستبقى 
تون�ش و�ستبقى مفتوحة على العامل، و�سنعمل من اأجل تون�ش بكل مكوناتها، 

و�ستبقى املراأة دائما يف اأعيننا ، على حد تعبره.         )التفا�سيل �ش13(

الأمييييين يييقييتييل اإرهييابييييين 
القاهرة  يف  قيييييادي  بينهم 

•• القاهرة-وكاالت:

امل�سرية،  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
عنا�سر   9 مقتل  الأرب��ع��اء،  اأم�ش 
اإره���اب���ي���ة ع��ق��ب ت���ب���ادل لإط����الق 
ال����ن����ار م����ع ق������وات الأم�������ن اأث���ن���اء 
م����داه����م����ة وك�����ري�����ن اإره����اب����ي����ني 
مبدينتي العبور، �سرقي القاهرة، 

و15مايو جنوبي العا�سمة.
اأن من  الداخلية يف بيان  وذك��رت 
حتفها  لقيت  التي  العنا�سر  بني 
يف ال���س��ت��ب��اك، ق��ي��ادي مب��ا يعرف 
يدعى  الثورة”  “لواء  ب��ح��رك��ة 

حممود غريب قا�سم.
وت���اب���ع���ت ا���س��م��ه احل���رك���ي خلف 
حادثي  يف  وم��ت��ورط  الده�سورى 
امل�سري  باجلي�ش  العميد  اغتيال 
ا�ستهداف  وكذلك  رجائى،  ع��ادل 
كمني �سرطة العجيزي باملنوفية.
الوكرين  اأن  الداخلية  واأ���س��اف��ت 
الإرهابيني عرث بهما على اأ�سلحة 

اآلية ومتفجرات وعبوات نا�سفة.
الداخلية  اأعلنت  املا�سي،  والأح��د 
اإرهابية  امل�سرية مقتل جمموعة 
�سيناء،  ب�سمال  جلبانة  مبنطقة 
عملية  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ت�����س��ت��ع��د  ك���ان���ت 
اإرهابية، م�ستهدفة نقاط للجي�ش 

وال�سرطة.
واجلي�ش  الأم�����ن  ق����وات  وت��ق��ات��ل 
يقفون  متطرفني،  ���س��ن��وات  منذ 
على  الهجمات  م��ن  �سل�سلة  وراء 

قوات اأمن ومدنيني.

•• القاهرة-وكاالت:

الفتاح  امل�سري عبد  الرئي�ش  جدد 
ال�سي�سي دعم م�سر لأمن ال�سودان 
م�ساندتها  م���وؤك���دا  وا����س���ت���ق���راره، 
خل�����ي�����ارات ال�������س���ع���ب ال���������س����وداين. 
لقائه  خ�����الل  ال�����س��ي�����س��ي،  واأك��������د 
رئ��ي�����ش ال�������وزراء ال�������س���وداين عبد 
ام�ش  ال���ق���اه���رة،  يف  ح���م���دوك  اهلل 
تقدمي كافة �سبل الدعم لالأ�سقاء 
للرئا�سة  بيان  ح�سب  ال�سودان،  يف 
امل�����س��ري��ة. و����س���دد ال�����س��ي�����س��ي على 
التنموية  امل�سروعات  تنفيذ  �سرعة 
وال�سودان،  م�����س��ر  ب��ني  امل�����س��رتك��ة 
م���ث���ل ال����رب����ط ال���ك���ه���رب���ائ���ي وخط 
ال�سكك احلديدية، كما تطرق اإىل 
ثابت  اإط���ار  يف  الثنائي  “التعاون 
وامل�سلحة  امل��ت��ب��ادل  الح����رتام  م��ن 

امل�سرتكة«.
تقديره  ع����ن  ح����م����دوك  واأع���������رب 

امل��خ��ل�����ش، ثنائيا  امل�����س��ري  ل��ل��دع��م 
�سرورة  م��وؤك��دا  ودول��ي��ا،  واإقليميا 
املرحلة  خالل  لال�ستفادة  التطلع 
امل�سرية  اخل�����ربات  م���ن  احل��ال��ي��ة 
التنموية  امل�������س���روع���ات  جم����ال  يف 

والإ�سالح القت�سادي.

وكان وزير اخلارجية امل�سري �سامح 
ال�سودانية،  العا�سمة  زار  �سكري 
القاهرة  اأن  واأكد  املا�سي،  الأ�سبوع 
ت��ب��ذل ج��ه��ودا م��ن اأج���ل رف���ع ا�سم 
الأمركية  القائمة  م��ن  ال�����س��ودان 

للدول الراعية لالإرهاب.

يف  حمدودة  الغري  • اجلراأة 
املقاتل الذي ل يهزم

و  والدراما  الك�سن  بن  • تنوع 
الرومان�سية والكوميديا ال�سوداء

ترمب ياأمر وزير اخلزانة بت�سديد عقوبات اإيران
•• وا�شنطن-وكاالت:

اأعلن الرئي�ش الأمركي دونالد ترمب، اأم�ش الأربعاء، عن ت�سديد كبر للعقوبات 
اأعقاب هجمات ال�سبت على من�ساآت نفطية يف ال�سعودية  اإي��ران، يف  املفرو�سة على 
تويرت  على  الأم��رك��ي  الرئي�ش  وكتب  ط��ه��ران.  على  فيها  باللوم  وا�سنطن  األقت 
للتو وزير اخلزانة )�ستيفن منوت�سني( بت�سديد العقوبات �سد الدولة  اأمرت  “لقد 

الإيرانية!، دون مزيد من التفا�سيل.
تدابر  اإىل  بعد،  طبيعتها  عن  تفا�سيل  ت�سدر  مل  التي  العقوبات،  ه��ذه  وت�ساف 
عقابية غر م�سبوقة فر�ستها وا�سنطن على طهران منذ اأن ان�سحبت اإدارة ترمب 
من التفاق حول امللف النووي الإيراين املربم يف اأيارمايو 2018، والذي يعتربه 
ن��ووي��ة وزعزعة  م��ن ح��ي��ازة قنبلة  الإ���س��الم��ي��ة  ملنع اجلمهورية  ك��اف  ت��رم��ب غ��ر 
ال�ستقرار يف ال�سرق الأو�سط. وراأى ترمب اأن طهران هي امل�ستبه به الأ�سا�سي يف 
هجمات اأرامكو، موؤكداً منذ الأحد اأن الوليات املتحدة “جاهزة للرد وم�سراً اإىل 
خيارات عديدة بهذا ال�سدد. ول ت�ستبعد الإدارة الأمركية القيام بردود ع�سكرية، 

بعد تنديدها مبا اعتربته “هجوماً غر م�سبوق” �سّد اإمدادات النفط العاملية.
ملناق�سة  الأربعاء  ال�سعودية  اإىل  بومبيو  مايك  الأمركي  اخلارجية  وزير  ويتوجه 

احتمالت الرد على الهجمات.

مع�سلة  يييفيياقييم  اأردوغيييييان 
�سوريا يف  الآميينيية  املنطقة 

•• عوا�شم-وكاالت:

هدد الرئي�ش الرتكي رجب طيب 
اأردوغ����ان، اأم�����ش الأرب��ع��اء، اأن��ه يف 
نتيجة  اإىل  التو�سل  يتم  حال مل 
�سوريا  يف  الآم��ن��ة  املنطقة  ب�����س��اأن 
خ�����الل اأ����س���ب���وع���ني، ف������اإن ب����الده 
�ستنفذ خططها. واأ�ساف اأردوغان 
يف ت�سريح �سحفي: الت�سريحات 
اإجراءات  نريد  تطمئننا.  تعد  مل 
اإ�سارة  يف  الأر����ش،  على  ملمو�سة 
بني  ال�����دائ�����رة  امل���ف���او����س���ات  اإىل 
اآلية  ب�������س���اأن  ووا����س���ن���ط���ن  اأن����ق����رة 
ال�سمال  الآمنة يف  املنطقة  تنفيذ 
اأردوغ�����ان  يك�سف  ومل  ال�����س��وري. 
طبيعة اخلطة التي تطرق اإليها، 
ي��رت��ب لعملية  اأن����ه  ي��ع��ت��ق��د  ل��ك��ن 
�سمايل  م��ن��ف��رد  ب�سكل  ع�سكرية 
�سوريا، حيث تنت�سر قوات كردية 

تعتربها اأنقرة اإرهابية.

وغانت�س  نتانياهو  تييعييادل 
الإ�سرائيلية النتخابات  يف 

•• القد�ش امل-تلة-وكاالت:

اإ�سرائيلية،  اإع��الم  و�سائل  ذك��رت 
ال�������وزراء  رئ���ي�������ش  اأن  الأرب������ع������اء، 
ومناف�سه  ن��ت��ان��ي��اه��و  ب��ن��ي��ام��ني 
الرئي�سي بيني غانت�ش متعادلن، 
الأ�سوات  جميع  ف��رز  بعد  وذل��ك 
العامة  النتخابات  غداة  تقريبا، 

التي جرت الثالثاء.
اإن كال  اإع��الم��ي��ة  تقارير  وق��ال��ت 
والتحالف  ال��ل��ي��ك��ود  ح����زب  م���ن 
ح�سل  اأب���ي�������ش  اأزرق  ال��و���س��ط��ي 
على 32 مقعدا من اأ�سل 120، 
املئة من  90 يف  ف��رز  وذل��ك بعد 

الأ�سوات.
واع��ت��م��دت و���س��ائ��ل الإع����الم على 
النتخابات  جل���ن���ة  يف  م�������س���ادر 
امل��رك��زي��ة، ال��ت��ي مل ي�����س��در عنها 
اأرقام ر�سمية بعد، وفق ما ذكرت 

وكالة فران�ش بر�ش.

رئي�س الأركان: موؤامرة حتاك يف اخلفاء �سد اجلزائر و�سعبها
•• اجلزائر-وكاالت:

ق���ال ن��ائ��ب وزي���ر ال��دف��اع رئ��ي�����ش اأرك����ان اجل��ي�����ش اجلزائري 
الفريق اأحمد قايد �سالح، ام�ش الأربعاء، اإن هناك موؤامرة 

حتاك يف اخلفاء �سد اجلزائر و�سعبها.
اأن هناك  الأزم���ة  ب��داي��ة  اأدرك��ن��ا منذ  قايد �سالح:  واأ���س��اف 
موؤامرة حتاك يف اخلفاء �سد اجلزائر و�سعبها، وك�سفنا عن 

خيوطها وحيثياتها يف الوقت املنا�سب.

وا���س��ت��ط��رد ق��ائ��ال: ل��ق��د و���س��ع��ن��ا ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة حمكمة مت 
اجلمهورية  وقوانني  الد�ستور  وفق  مراحل،  على  تنفيذها 
تدمر  اإىل  تهدف  التي  اخل��ط��رة  امل��وؤام��رة  ه��ذه  واجهنا   ،
التي  امل����وؤام����رات والأط������راف  ت��ل��ك  اجل���زائ���ر. وع���ن طبيعة 
خططت ل��ه��ا، ق��ال ق��اي��د ���س��ال��ح: ه��ن��اك اأط����راف م��ن اأذناب 
حرية  م��ن  جعل  على  تعمل  ال�سيئة،  النوايا  ذات  الع�سابة 
خلق  يف  واملتمثل  اخل��ط��ر،  �سلوكها  لتربير  ذري��ع��ة  التنقل 
الت�سوي�ش على راحة املواطنني، من خالل الزج  كل عوامل 

الأ���س��ب��وع��ي ب��ع��دد م��ن امل��واط��ن��ني ي��ت��م جلبهم م��ن خمتلف 
وليات الوطن اإىل العا�سمة.

البالد  لعا�سمة  جلبهم  يتم  الأ�سخا�ش  ه��وؤلء  اأن  واأو���س��ح 
بهدف ت�سخيم الأع��داد الب�سرية يف ال�ساحات العامة، التي 

ترفع �سعارات مغر�سة وغر بريئة تتبناها هذه الأطراف.
وتابع: الغر�ش احلقيقي من وراء كل ذلك، هو تغليط الراأي 
نف�سها  املخادعة، لتجعل من  الأ�ساليب  بهذه  الوطني  العام 

اأبواقا ناطقة كذبا وبهتانا با�سم ال�سعب اجلزائري.
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اأخبـار الإمـارات
فيديوهات توعوية ل�سرطة اأبوظبي مع م�ساهري الكرة 

•• اأبوظبي-وام:

الن�سائح  لتقدمي  ال��دول��ة  اأن��دي��ة  لعبي  م�ساهر  عرب  للجمهور  توعوية  فيديوهات  ببث  اأبوظبي  �سرطة  ب��داأت 
للجمهور وحثهم على اللتزام بقوانني واأنظمة املرور وذلك �سمن حملة درب ال�سالمة .

واأكد الرائد نا�سر عبداهلل ال�ساعدي رئي�ش ق�سم الإعالم الأمني بقطاع �سوؤون القيادة انه مت التن�سيق مع الأندية 
بخ�سو�ش تعزيز التوعية املرورية للمجتمع مع م�ساهرلعبي كرة القدم لدى اجلمهور الريا�سي .

واأو�سح ان حملة درب ال�سالمة تهدف اإىل ن�سر الوعي وتعزيز ال�سلوكيات الإيجابية لل�سائقني وامل�ساة ، �سمن خطة 
اأبوظبي ال�سرتاتيجية لل�سالمة املرورية والأولوية ال�سرتاتيجية يف جعل الطرق اأكرث اأماناً وتركز على توعية 
ال�سائقني وتثقيفهم بال�سلوكيات الإيجابية الواجب اتباعها وال�سلوكيات اخلاطئة التي يجب جتنبها حفاظاً على 
�سالمتهم .وذكر اأن احلملة تت�سمن العديد من الأن�سطة والفعاليات واملحا�سرات والربامج الهادفة اإىل الو�سول 
اإىل اأكرب �سريحة من ال�سائقني عرب خمتلف و�سائل الإعالم، منها املقروءة وامل�سموعة واملرئية، وكذلك عرب و�سائل 

التوا�سل الجتماعي واملجال�ش ال�سعبية، وتوزيع الن�سرات التوعوية .

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س ت�سيلي بذكرى ا�ستقالل بالده 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة “حفظه 
اهلل” برقية تهنئة اإىل فخامة �سيبا�ستيان بنيرا رئي�ش جمهورية ت�سيلي 
ال�سيخ  ال�سمو  بعث �ساحب  كما  ب��الده.   ا�ستقالل  ذك��رى  وذل��ك مبنا�سبة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل 

فخامة الرئي�ش �سيبا�ستيان بنيرا .

معامل العا�سمة حتتفي بيجائزة اأبوظبي 
 

•• اأبوظبي-وام:

تزينت معامل اأبوظبي اأم�ش باللون الأ�سفر احتفاًء بالدورة العا�سرة من جائزة اأبوظبي .
وتهدف هذه اخلطوة اإىل ت�سجيع كافة اأفراد املجتمع على الإ�سهام يف تكرمي الأ�سخا�ش الذين قاموا 

باأعمال خرة من خالل تر�سيحهم بينما ل يزال باب الرت�سيح مفتوحا حتى نهاية العام اجلاري.
ومن بني تلك املعامل التي اكت�ست باللون الأ�سفر .. ج�سر ال�سيخ زايد وق�سر الإمارات ومبنى اأدنوك 

ومبنى كابيتال جيت ومبنى مربعة �سوق اأبوظبي العاملي ومركز املارينا وجامعة خليفة.
اإيجابية  واإ�سهامات  خّرة  باأعمال  قاموا  اأ�سخا�ش  تر�سيح  اإىل  املجتمع  اأف��راد  اأبوظبي  جائزة  ودعت 
الرت�سيحات عرب  م��ن خ��الل تقدمي  ع��ام  ب�سكل  الإم����ارات  ودول���ة  اأبوظبي  اإم���ارة  بالنفع على  ع��ادت 
املجاين:  ال��رق��م  ع��رب  اأو   ،www.abudhabiawards.ae للجائزة  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع 

.8003331

برعاية حممد بن زايد .. اأبوظبي ت�ست�سيف منتدى بلوغ امليل الأخري 19 نوفمرب
•• اأبوظبي-وام:

 ت�ست�سيف اأبوظبي يف 19 نوفمرب 
امليل  بلوغ  منتدى  فعاليات  املقبل 
الأخ�����ر ال����ذي ي��ق��ام حت���ت رعاية 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
موؤ�س�سة  م��ع  وبال�سراكة  امل�سلحة 

بيل وميليندا غيت�ش.
وي�����س��ت��ق��ط��ب امل���ن���ت���دى اأك������رث من 
250 �سخ�سية من اأبرز القيادات 
يف جمال ال�سحة العاملية من اأجل 
املمار�سات  واأف�����س��ل  ال���روؤى  ت��ب��ادل 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ر���س��د الأم����را�����ش 
جميع  يف  عليها  والق�ساء  املعدية 
املنتدى  وي��ج��م��ع  ال���ع���امل.  اأن���ح���اء 
اأبرز   - ع��ام��ني  ك��ل  يعقد  ال���ذي   -
ال�سحة  يف  املتخ�س�سني  اخل���رباء 
العاملية  احل��ك��وم��ات  م���ن  ال��ع��امل��ي��ة 
واملوؤ�س�سات  اخل���ا����ش  وال���ق���ط���اع 
الأكادميية  والأو����س���اط  اخل��ري��ة 

ال�����س��ح��ة وامل��ب��ت��ك��ري��ن واخل�����رباء 
للتعريف بتجاربهم واإجنازاتهم يف 

هذا املجال.
و�سي�ست�سيف املنتدى فعالية جمع 
املرحلة  ل�سرتاتيجية  ال��ت��ربع��ات 
الأخرة ل�ستئ�سال �سلل الأطفال 
2019-2023 للمبادرة العاملية 
الأطفال، حيث  �سلل  للق�ساء على 
�سيتم ت�سليط ال�سوء على التزامات 
احل����ك����وم����ات امل����ان����ح����ة واجل����ه����ات 
اخل��ري��ة وق����ادة ال��ق��ط��اع اخلا�ش 
الأطفال.  �سلل  ا�ستئ�سال  بق�سية 
�سل�سلة  ع���ن  ال��ك�����س��ف  ���س��ي��ت��م  ك��م��ا 
العاملية  ال�سحية  الإع���الن���ات  م��ن 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة خ����الل امل���ن���ت���دى، مبا 
فيها اأحدث الإح�سائيات والنتائج 
حل���م���ل���ة ال���ق�������س���اء ع���ل���ى امل����الري����ا 
يف  واملجتمعية  التوعوية  واجلهود 
مكافحة الأمرا�ش املدارية املهملة، 
القائمة  ع����ن  الإع��������الن  و���س��ي��ت��م 
امل�ساركني  للمتحدثني  النهائية 
يف املنتدى قريباً، وميكن الطالع 

غينيا. وقال �سعادة حممد مبارك 
امل���زروع���ي، وك��ي��ل دي���وان ويل عهد 
املنتدى فر�سة  “ ي�سكل  اأبوظبي: 
بالإجنازات  لالحتفاء  ا�ستثنائية 
وا�ستقطاب  حت��ق��ي��ق��ه��ا  مت  ال���ت���ي 
والأط����راف  الرئي�سيني  ال�����س��رك��اء 
امل���ع���ن���ي���ة ال���رئ���ي�������س���ي���ة مل���واج���ه���ة 
التحديات ال�سحية العاملية امللحة 
.. وت�سهم ا�ست�سافة اأبوظبي لهذا 
ب��ي��ئ��ة جديدة  اإي���ج���اد  يف  امل��ن��ت��دى 
البتكار  وحت��ف��ي��ز  ال��ت��غ��ي��ر  ل��دف��ع 
العاملية  الق�سية  ه��ذه  مواجهة  يف 
الهامة “ . واأ�ساف “ يوؤكد املنتدى 
ل�ساحب  ال�سخ�سي  الل��ت��زام  على 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ميكن  التي  الأم��را���ش  با�ستئ�سال 
ال��وق��اي��ة م��ن��ه��ا وال��ت��ي ت��وؤث��ر على 
والأكرث  ف��ق��راً  الأك���رث  املجتمعات 
العون  ال��ع��امل، ومب��د يد  �سعفا يف 
حول  والبالغني  الأط��ف��ال  ملاليني 

على  احل�������ف�������اظ  �����س����ب����ل  ل����ب����ح����ث 
الأخر” يف  “امليل  وب��ل��وغ  ال��زخ��م 
الوبائية  الأم��را���ش  على  الق�ساء 
املنتدى  و���س��ي�����س��م  امل�����س��ت��ع�����س��ي��ة. 
- ال����ذي مي��ت��د ع���رب ي���وم واح����د - 
جل�سات تفاعلية ومناق�سات وور�ش 
عمل �ستحتفي بالنجاحات وت�سلط 
و�ست�سهم  التحديات،  على  ال�سوء 
من  ناجعة  حلول  اإىل  التو�سل  يف 
خالل ال�ستخدام املبتكر للقاحات 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  العاملية،  ال�سحية 
القطاعني  بني  ال�سراكات  ت�سخر 

العام واخلا�ش.
حتت  ال��ع��ام  ه��ذا  منتدى  و�سيعقد 
تكثيف  الأخ����ر:  امل��ي��ل  ب��ل��وغ  �سعار 
اجل����ه����ود ن���ح���و حت��ق��ي��ق ال���ه���دف، 
والتكنولوجيا  الأدوات  و���س��ي��ربز 
لت�سريع  ال����الزم����ة  وال�������س���راك���ات 
وت����رة ت��ق��دم امل��ج��ت��م��ع ال����دويل يف 
املعدية،  الأم���را����ش  على  الق�ساء 
وي�سكل من�سة للعاملني يف جمال 

ع��ل��ى ج���دول الأع���م���ال ع��رب موقع 
https:// الأخ�����ر  امل��ي��ل  ب��ل��وغ 
reachingthelastmile.

.  /com/rlm-forum
و����س���ي���ت���م اأي���������س����ا الإع������������الن عن 
زايد  بن  حممد  بجائزة  الفائزين 
التي  /ري��ت�����ش/  ال��ع��امل��ي��ة  لل�سحة 
 .. املنتدى  تقدم كل عامني خالل 
على  بالعاملني  اجل��ائ��زة  وحتتفي 
قدموا  الذين  الأمامية  اخلطوط 
م�����س��اه��م��ات ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة واأب�������دوا 
للق�ساء  النظر  منقطع  ال��ت��زام��اً 
تقدمي  �سيتم  كما  الأمرا�ش.  على 
احلياة”،  م��دى  “الإجناز  ج��ائ��زة 
ال��ذي��ن كر�سوا  لأح���د الأ���س��خ��ا���ش 
ح��ي��ات��ه��م امل��ه��ن��ي��ة ل��ل��ق�����س��اء على 
جائزة  اأن  علماً  املعدية،  الأمرا�ش 
“ منحت  احلياة  مدى  “ الإجناز 
الأ�سبق جيمي  الأمركي  للرئي�ش 
كارتر وموؤ�س�ش مركز كارتر يف عام 
الرئي�سي  للدور  تقديراً   ،2017
ملركز كارتر يف مكافحة مر�ش دودة 

ب��ح��ي��اة كرمية،  ل��ي��ن��ع��م��وا  ال���ع���امل 
من  ب����ال����رغ����م  اأن�������ه  اإىل  م�������س���را 
التقدم الهائل الذي مت اإحرازه يف 
ميكن  ال��ت��ي  الأم��را���ش  ا�ستئ�سال 
جمتمع  اأن  اإل  م��ن��ه��ا،  ال���وق���اي���ة 
ال�سحة العاملية بحاجة اإىل تعزيز 
�سبيل  اجل��ه��ود يف  وتكثيف  ال��زخ��م 

حتقيق الهدف املن�سود«.
وي������ع������ود ت������اري������خ ال�������ت�������زام دول������ة 
العاملية  ال�سحة  بق�سايا  الإم��ارات 
الوبائية  الأم���را����ش  وا���س��ت��ئ�����س��ال 
املوؤ�س�ش  ال��وال��د  عهد  اإىل  املوهنة 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
الذي  ث���راه«  اهلل  »طيب  نهيان  اآل 
بهذه  امل�ساهمني  اأوائ����ل  اأح���د  ك��ان 
اجلهود .. و�سراً على نهجه ومنذ 
عام 2011، تعهد �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
مليون   250 م��ن  اأك����رث  ب��ت��ق��دمي 
املبادرات  من  للعديد  دعماً  دولر 
ال�����س��ح��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ق�����س��اء على 

الأمرا�ش الفتاكة واملوهنة.

»الأعلى لالأمومة والطفولة« يوا�سل مبادرة 
جمع الألعاب والقرطا�سية لأطفال اليمن

•• اأبوظبي-وام:

اأكد املجل�ش العلى لالأمومة والطفولة اأن املبادرة الن�سانية التي اأطلقها 
املجل�ش بدعوة اأطفال الإمارات جلمع الألعاب والقرطا�سية لأطفال اليمن 

�ست�ستمر بعد النجاح الكبر الذي حققته هذه املبادرة .
ال�سيخة  �سمو  اأن  للمجل�ش  العام  الأم��ني  الفال�سي  عبداهلل  ال��رمي  وقالت 
الأعلى  املجل�ش  رئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة 
لالأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية لها الف�سل 
اأق��ب��ل اطفال  ال��ت��ي وج��ه��ت باإطالقها حيث  امل��ب��ادرة  الأك���رب يف جن��اح ه��ذه 
المارات بن�ساط وحيوية وبت�سجيع من اأولياء امورهم على التربع بكثافة 

ل�سراء اللعاب والقرطا�سية لطفال اليمن.
واأعربت الرمي الفال�سي عن �سكرها وتقديرها للجهات الداعمة للمجل�ش 
هيئة  مقدمتها  ويف  الن�سانية  وم��ب��ادرات��ه  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الم��وم��ة  الع��ل��ى 
الهالل الحمر الماراتي واملراكز التجارية للتعاون لجناح املبادرة م�سرة 
اطفالنا  م��ن  ال��ت��ربع��ات  ل�ستقبال  امل���ولت  ام���ام  ال�سناديق  ا�ستمرار  اىل 
متهيدا اىل جمعها وار�سالها اىل اخوانهم اطفال اليمن . وا�سارت اىل ان 
ما �ساهدناه من الفرحة الكبرة التي عمت اطفال اليمن عندما مت توزيع 
الدفعة الوىل من اللعاب والقرطا�سية عليهم ي�سجعنا على ال�ستمرار يف 
اطفال  داعية  اليهم  وار�سالها  منها  ممكنة  كمية  اكرب  جلمع  املبادرة  هذه 
اىل  وال�سركات  واملوؤ�س�سات  الداعمة  واجل��ه��ات  ام��وره��م  واول��ي��اء  الم���ارات 
دعم هذه املبادرة الن�سانية الرائدة لتظل دولتنا بقيادتها الر�سيدة راعية 

وداعمة للعمل الن�ساين حمليا وخارجيا .

الإمارات ت�سارك جتربتها الريادية يف العمل احلكومي مبوؤمتر باأوزبك�ستان
•• دبي-وام:

الوطنية  الأج��ن��دة  اإدارة  يف  الريادية  الإم���ارات  دول��ة  حكومة  جتربة  حظيت 
والنتائج املتميزة التي حققتها يف جمالت التنمية القت�سادية والجتماعية 
اأعمال موؤمتر التنمية القت�سادية  باإ�سادة كبرة خالل  والب�سرية ال�ساملة، 
والجتماعية - اأوزبك�ستان 2030، الذي عقد يف العا�سمة ط�سقند، مب�ساركة 
اإقليمية ودولية ملنظمات دولية وموؤ�س�سات اقت�سادية ومراكز اأبحاث ودرا�سات 
العقد  خالل  اأوزبك�ستان  يف  التنمية  وت��رة  ت�سريع  �سبل  وبحث  متخ�س�سة، 

املقبل.
وقدم الوفد احلكومي الإماراتي امل�سارك يف املوؤمتر اأمام م�سوؤولني من حكومة 
جمهورية اأوزبك�ستان والأمم املتحدة والبنك الدويل وبرنامج الأمم املتحدة 
الإم����ارات يف  الآ���س��ي��وي، من��وذج عمل حكومة دول��ة  التنمية  الإمن��ائ��ي وبنك 

اإعداد ومتابعة واإدارة الأجندة الوطنية لروؤية الإمارات 2021، والإجنازات 
بيئة  ومتكني  القت�ساد  تناف�سية  تعزيز  يف  ال��دول��ة  حققتها  التي  النوعية 
الأعمال اجلاذبة لال�ستثمار والرتقاء بجودة البنية التحتية، ورفع م�ستوى 
اخلدمات التعليمية وال�سحية وحتقيق التالحم الأ�سري واملجتمعي وتعزيز 

م�ستويات ال�سعادة وجودة احلياة.
واأكدت مرمي احلمادي م�ساعد املدير العام لالأداء والتميز احلكومي يف مكتب 
اأن حكومة  ال��وزراء وامل�ستقبل،  ب��وزارة �سوؤون جمل�ش  ال��وزراء  رئا�سة جمل�ش 
ويف  احلكومي،  التطوير  يف  جتاربها  م�ساركة  على  حري�سة  الإم���ارات  دول��ة 
جمال تعزيز التنمية ال�ساملة، التي تتكامل فيها اأدوار القطاعني احلكومي 
واخلا�ش، وت��وؤدي فيها احلكومة دور املمّكن للقطاعات التنموية من خالل 
توفر بنى حتتية حا�سنة لالبتكار تتبنى ا�ست�سراف امل�ستقبل يف القطاعات 
احليوية، وتوّطن اقت�ساد املعرفة وترتقي براأ�ش املال الب�سري. وقالت احلمادي 

الريادية يف  الدولة  ا�ستعر�ش جتربة  الإم��ارات  دولة  اإن فريق عمل حكومة 
دولة  ومنهجية   ،2021 الإم���ارات  لروؤية  الوطنية  الأج��ن��دة  واإدارة  تطوير 
الإمارات بالرتكيز على حتويل الروؤى امل�ستقبلية اإىل اأهداف طموحة ترتبط 
مبنظومة متكاملة من موؤ�سرات الأداء واملبادرات النوعية مبا ينعك�ش اإيجاباً 
على خمتلف القطاعات ويحقق الروؤى ال�سرتاتيجية الطموحة التي و�سعتها 
حكومة الإمارات و�سوًل اإىل مئوية الإمارات 2071. و�سهد املوؤمتر الذي مت 
اأكرث من  نقا�سية مو�سعة مب�ساركة  يومني عقد حلقات  تنظيمه على مدى 
واملراكز  احلكومية  واجلهات  وال���وزارات  الدولية  املنظمات  من  خبرا   50
اخلرباء  مالحظات  ومناق�سة  ا�ستعرا�ش  خاللها  مت  املتخ�س�سة  البحثية 
واأوجه تطوير خطة التنمية الجتماعية والقت�سادية جلمهورية اأوزبك�ستان 
2030. وعقد فريق عمل حكومة دولة الإمارات ور�سة عمل مكثفة ا�ستهدفت 
املوظفني ال�سباب يف خمتلف الوزارات واملوؤ�س�سات واملراكز البحثية يف احلكومة 

الأوزبكية، هدفت لنقل املعارف واخلربات يف جمال تطوير وقيا�ش موؤ�سرات 
احلكومة  بني  ال�سراكة  وت�سمل  واملتابعة.  والتنفيذ  احلوكمة  واآليات  الأداء 
الإماراتية والأوزبكية جمالت عدة تغطي جوانب تبادل املعرفة وال�ستفادة 
تطبيق  جانب  اإىل  احلكومي،  العمل  يف  التطويرية  والنماذج  اخل��ربات  من 
اأف�سل املمار�سات يف اخلدمات احلكومية واخلدمات الذكية والأداء املوؤ�س�سي 
ت�سكيل  ال�سراكة  تغطي  كما  وال��ق��درات.  القيادات  وبناء  والتميز،  والبتكار 
امل�سرتكة يف  وامل�سروعات  املختلفة  امل��ب��ادرات  لدعم  وخ��رباء  جمموعات عمل 
احلكومية،  واخل��دم��ات  احلكومية،  واجل��ودة  احلكومية،  امل�سرعات  جم��الت 
والأداء  الوطنية،  الذكية احلكومية، وال�سرتاتيجية واخلطط  والتطبيقات 
وم�ستقبل  وال��ربجم��ة،  ال��ق��ي��ادات،  وب��رام��ج  احلكومي،  والب��ت��ك��ار  احلكومي، 
وغرها  الأعمال  ممار�سة  و�سهولة  العاملية  والتناف�سية  والقت�ساد،  التعليم 

من القطاعات احليوية.

بعثة الدولة يف جنيف تنظم فعالية حول »وثيقة الأخوة الإن�سانية«

التعاي�ش وال�سلم بني ال�سعوب.
حممد  ال��دك��ت��ور  لفت  جانبه  م��ن 
ح�سني املحر�ساوي، رئي�ش جامعة 
الأول  الج��ت��م��اع  اأن  اإىل  الأزه����ر، 
ل��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه����داف 
ال��وث��ي��ق��ة ع��ق��د يف احل�����ادي ع�سر 
من �سبتمرب .. مو�سحا :” هناك 
وهي  التوقيت  اخ��ت��ي��ار  يف  رم��زي��ة 
ك��ان هناك م��ن خ�ش هذا  اإذا  اأن��ه 

ال�سلمي، مع الأخذ بعني العتبار 
اأهمية الوقاية ومعاجلة الأ�سباب 
والتع�سب..  للتطرف  اجل��ذري��ة 
العليا  اللجنة  دور  اأهمية  م��وؤك��دا 
والتي  الوثيقة  اأه����داف  لتحقيق 
���س��ت��ت��وىل م��ه��ام و���س��ع اإط����ار عمل 
حتقيق  ل�سمان  املقبلة  للمرحلة 
لالأخوة  العاملي  الإع���الن  اأه���داف 
الإن�سانية . من جهته قال الدكتور 

اأيو�سوغيك�سوت،  اأجن��ي��ل  ميغيل 
اأمني �سر املجل�ش البابوى للحوار 
العليا  اللجنة  ع�سو  الأدي���ان  بني 
اأ�ساد  ال��وث��ي��ق��ة،  اأه����داف  لتحقيق 
فيها ب��دور دول��ة الإم��ارات يف دعم 
احلوار بني الأديان، موؤكدا اأهمية 
واحلفاظ  ال��وث��ي��ق��ة  ب��ن��ود  تنفيذ 
ال��ق��ائ��م��ة بني  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى روح 

خمتلف الأطراف املعنية بها.

فران�سي�ش  البابا  قدا�سة  ت�ستقبل 
وثيقة  توقيع  ا�ست�سافتها  بجانب 
الأخوة الإن�سانية من اأجل ال�سالم 
العاملي والعي�ش امل�سرتك.. موؤكدا 
دعم الإم��ارات لروح هذه الوثيقة 

والقيم التي تدعو اإليها .
الوثيقة ت�سدد على  اأن  اإىل  واأ�سار 
للحكومات  احلا�سمة  امل�سوؤولية 
والتعاي�ش  الن����دم����اج  ت��ع��زي��ز  يف 

اإىل  دع��وة  ليكون  �سابقا  التوقيت 
املوت، فيزهق الأرواح وريق الدماء 
وين�سر الفزع واخلوف بني النا�ش، 
عقدنا  اإن��ن��ا  ي��ق��ول  ح��ال��ن��ا  فل�سان 
التوقيت  ه��ذا  يف  الأول  اجتماعنا 
وال�سالم  احلياة  اإىل  دع��وة  ليكون 

العاملي والأخوة الإن�سانية«.
اإيفان  الأ�سقف  األقى  ناحيته  من 
يوركوفيت�ش، ر�سالة با�سم املطران 

العام  الأم���ني  ال��رم��ي��ث��ي،  �سلطان 
ما  اإن  امل�����س��ل��م��ني،  ح��ك��م��اء  ملجل�ش 
وقيم  مبادئ  من  الوثيقة  يف  ورد 
ي��ت��ط��اب��ق ك��ل��ي��ا م��ع م��ب��ادئ حقوق 
منظومة  م��ع  ويتما�سى  الإن�����س��ان 
الأمم املتحدة يف جمالت امل�ساواة 
الدين  القائم على  التمييز  وعدم 
الهدف  اأن  على  م�سددا  واملعتقد، 
حتقيق  هو  الوثيقة  من  الأ�سمى 

•• جنيف-وام:

يف  للدولة  الدائمة  البعثة  نظمت 
الوفود  م��ع  ب��ال���س��رتاك  ج��ن��ي��ف، 
الدائمة مل�سر والكر�سي الر�سويل 
وف���ر����س���ان م���ال���ط���ة، ح���دث���ا على 
الثانية  ال������دورة  اأع���م���ال  ه��ام�����ش 
والأربعني ملجل�ش حقوق الإن�سان، 
الأخوة  بوثيقة  للتعريف  خ�س�ش 
قدا�سة  وق��ع��ه��ا  ال��ت��ي  الإن�����س��ان��ي��ة 
الكني�سة  ب��اب��ا  ف��رن�����س��ي�����ش  ال��ب��اب��ا 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة وف�����س��ي��ل��ة الإم�����ام 
اأح���م���د الطيب  ال��دك��ت��ور  الأك�����رب 
اأبوظبي  ال�سريف يف  الأزه��ر  �سيخ 
تعزيز  ب���ه���دف  امل���ا����س���ي  ف����رباي����ر 
ج�سور  وبناء  الإن�سانية  العالقات 
ال��ت��وا���س��ل وال��ت��اآل��ف وامل��ح��ب��ة بني 
الت�سدي  ج��ان��ب  اإىل  ال�����س��ع��وب، 

للتطرف.
�سامل  ع���ب���ي���د  �����س����ع����ادة  واأع�����������رب 
ال��زع��اب��ي امل��ن��دوب ال��دائ��م لدولة 
الم���ارات ل��دى ل��الأمم املتحدة يف 
جنيف - يف كلمته اأمام امل�ساركني 
- ع��ن فخره واع��ت��زازه ب��اأن تكون 
املنطقة  يف  دول����ة  اأول  الإم�������ارات 

من جانبها اأ�سارت الدكتورة مونى 
�سيادة حكم  اإدارة  ر�سماي، مديرة 
ال��ق��ان��ون وم��ن��ع ال��ت��م��ي��ي��ز مبكتب 
املفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان 
املفو�سية  ج���ه���ود  اإىل  ب��ج��ن��ي��ف 
ال�سامية من اأجل حتقيق التعاي�ش 
ال�سلمي بني الأدي��ان .. لفتة اإىل 
على  القائمون  يكون  اأن  ���س��رورة 
منفتحني  الوثيقة  تنفيذ  متابعة 
على جميع الأط��راف مبا يف ذلك 

مكتب املفو�سية.
م���ن ج��ان��ب��ه، اأك����د ال��دك��ت��ور بيرت 
الدولية  العالقات  مدير  ب��روف، 
مبجل�ش الكنائ�ش العاملي، �سرورة 
جميع  ع���ل���ى  ال���وث���ي���ق���ة  ت���ع���م���ي���م 
�سرائح املجتمع وخا�سة يف مناهج 
التعليم حتى يت�سبع ال�سباب بقيم 
العنف،  ونبذ  وال��ت��ع��اون  الت�سامح 
اأكدت عليه  وهو الأمر ذاته الذي 
اأدثان،  يكتي  تريز  م��اري  �سعادة 
مالطا  لفر�سان  الدائمة  املندوبة 
بجنيف،  امل���ت���ح���دة  الأمم  ل�����دى 
لفتة لأهمية اإيالء القيم الواردة 
ت�ستحقها  التي  املكانة  بالوثيقة 

على كل امل�ستويات.
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اأخبـار الإمـارات

الهالل الأحمر توزع م�ساعدات على 7 اآلف لجئ من الروهينجا 

والتزاما  جتاههم  م�سوؤوليتها  من 
تقوم  ال���ت���ي  وم���ب���ادئ���ه���ا  ب��ق��ي��م��ه��ا 
وامل�ساعدة  ال��ع��ون  ي��د  تقدمي  على 
اإن�سانية  منطلقات  من  مل�ستحقيها 
اعتبارات  لأي  النظر  ودون  بحتة 

اأخرى.
الإن�سان  واأ�ساف” ن�ستهدف فقط 
اأينما كان وم�ساعدته على حتقيق 
حلمه يف احلياة والعي�ش الكرمي” 
بنجالدي�ش  دول���ة  اأن  اإىل  م�سرا 
حتملت العبء الأكرب يف ا�ست�سافة 
الالجئني وك��ان لبد لنا من دعم 
ج���ه���وده���ا وت���ع���زي���ز ق���درت���ه���ا على 
اح���ت���ي���اج���ات���ه���م وت����وف����ر ظ����روف 

على اأو�ساع الالجئني ومتطلباتهم 
وزار طالب  ال��ق��ادم��ة،  امل��رح��ل��ة  يف 
املاليزي  امل�����س��ت�����س��ف��ى  الإم����������ارات 
بنجالدي�ش،  يف  لالجئني  امليداين 
ال�سحية  اخل��دم��ات  على  وتعرفوا 
التي يقدمها واطلعوا على اأو�ساع 
املر�سى والأمرا�ش الأكرث انت�سارا 
يف اأو�ساطهم. واأكد �سعادة الدكتور 
حم��م��د ع��ت��ي��ق ال���ف���الح���ي الأم����ني 
اأن  الأح���م���ر  ال��ه��الل  لهيئة  ال��ع��ام 
عمليات الهيئة الإغاثية وبراجمها 
ل��ل��روه��ي��ن��ج��ا حتظى  ال���ت���ن���م���وي���ة 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  مبتابعة 
اإط���ار  ن��ه��ي��ان، وت���اأت���ي يف  اآل  زاي����د 

اأوائل  اأن دولة الإم��ارات كانت من 
ال������دول ال���ت���ي جت���اوب���ت م���ع اأزم����ة 
ونفذت  ال��روه��ي��ن��ج��ا  ال���الج���ئ���ني 
املراأة  ل�سالح  امل�����س��اري��ع  م��ن  ع���ددا 
لتغذية  م�������س���روع  م��ن��ه��ا  ال���ط���ف���ل 
ال��ن�����س��اء والأط���ف���ال ب��ال��ت��ع��اون مع 
ل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  الأمم  مفو�سية 
الإمارات  �ساهمت  كما  الالجئني، 
يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  م��ع 
امليداين  امل��ال��ي��زي  امل�ست�سفى  دع��م 
وزارت  ب��ن��ج��الدي�����ش،  ل��الج��ئ��ني يف 
امل�ستوى  ع��ال��ي��ة  اإم���ارات���ي���ة  وف����ود 
خم�����ي�����م ك�����وك�����������ش ب�������������ازار ال�������ذي 
الالجئني  اأب����رز خم��ي��م��ات  ي��ع��ت��رب 

اإىل  الذين قدموا  املتحدة،  اململكة 
الربيطانية  ال��ع��ا���س��م��ة  م���ن  دك����ا 
ل��ل��ت��ط��وع �سمن  م���ب���ا����س���رة  ل���ن���دن 
وامل�ساركة  الأح���م���ر  ال��ه��الل  ف���رق 
والتطوعية  الإن�سانية  اجلهود  يف 
التي تبذلها هيئة الهالل الأحمر 
ل�����رع�����اي�����ة ال�����الج�����ئ�����ني وت����وف����ر 

احتياجاتهم الأ�سا�سية.
واأ�������س������رف ال����وف����د ع���ل���ى اإي�������س���ال 
امل���������س����اع����دات وت���ف���ق���د امل�������س���اري���ع 
الهيئة  ن��ف��ذت��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ت��ن��م��وي��ة 
ل��ت��ح�����س��ني ج��������ودة اخل�����دم�����ات يف 
املياه  ت���وف���ر  خ���ا����س���ة  امل���خ���ي���م���ات 
ووقف  البيئة  اإ���س��ح��اح  وم�����س��اري��ع 

اأف�سل لهم. واأ�ساد الفالحي  حياة 
مببادرة طالب الإمارات يف اململكة 
اأبدوا رغبة �سادقة  املتحدة الذين 
الهالل  ف����رق  ���س��م��ن  ال��ت��ط��وع  يف 
الأحمر الإماراتي والوقوف بجانب 
الراهنة  اأو���س��اع��ه��م  يف  ال��الج��ئ��ني 
رغم ظروف درا�ستهم، وا�ستقطعوا 
الدرا�سي  عامهم  م��ن  ثمينا  وق��ت��ا 
وتعزيز  ال��ه��ي��ئ��ة  ج���ه���ود  مل�����س��ان��دة 
براجمها داخل خميمات الالجئني 
على  ج�سدوا  ال��ط��الب  ان  م�سيفا 
الإماراتية  ال��ق��ي��م  ال���واق���ع  اأر������ش 
النبيلة واملواقف الأ�سيلة يف البذل 
والعطاء من اأجل الآخرين. يذكر 

الر�سيدة  وقيادتها  الدولة  اهتمام 
من  ال��ف��اري��ن  ال��الج��ئ��ني  بق�سية 
ن��ت��ي��ج��ة ت�����س��اع��د وترة  م��ي��امن��ار 
الأحداث هناك، وقال اإن الإمارات 
اأو�ساع  مع  تتجاوب  دائما  كعادتها 
الالجئني يف كل مكان و تعمل على 
�سبل  حت�سني  و  معاناتهم  تخفيف 
حياتهم ، عرب م�ساعداتها املبا�سرة 
الالحمدود  دع��م��ه��ا  و  ل��الج��ئ��ني 
الدولية  و  الإقليمية  للمنظمات 
لهم  توفر  و  �سئونهم  ترعى  التي 
هيئة  اأن  واأك�����د   . احل��م��اي��ة  ���س��ب��ل 
جهودها  توا�سل  الأح��م��ر  ال��ه��الل 
الإن�سانية جتاه الالجئني انطالقا 

•• بنجالدي�ش-وام:

الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  وا����س���ل���ت 
امل�ساعدات  ت����وزي����ع  الإم�������ارات�������ي 
لالجئني  والإغ���اث���ي���ة  الإن�����س��ان��ي��ة 
ج����م����ه����وري����ة  يف  ال�����روه�����ي�����ن�����ج�����ا 
ب���ن���ج���الدي�������ش، ����س���م���ن م����ب����ادرات 
الإم����������������ارات ل���ت���خ���ف���ي���ف م���ع���ان���اة 
حياتهم  �سبل  وحت�سني  الالجئني 
يف ظروفهم، وذلك بناء توجيهات 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ومب��ت��اب��ع��ة من 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 

الظفرة رئي�ش الهيئة.
الإن�سانية  امل�����س��اع��دات  وت�سمنت 
للروهينجا التي �سارك فى توزيعها 
ع���دد م���ن امل��ت��ط��وع��ني م���ن طالب 
الإم��ارات يف اململكة املتحدة توزيع 
ا�ستفاد  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال���ط���رود 
املخيمات  يف  لج��ئ  اآلف   7 منها 
بازار،  كوك�ش  مدينة  يف  املنت�سرة 
الحتياجات  ت���وزي���ع  ج���ان���ب  اإىل 
وامل�ستلزمات  الأخ����رى  الأ�سا�سية 
املنزلية ومعدات الطبخ واملكمالت 
لالأطفال.  وال���ه���داي���ا  ال���غ���ذائ���ي���ة 
العا�سمة  اإىل  م����وؤخ����را  وو�����س����ل 
البنغالية وفد من الهالل الأحمر 
الإم���ارات���ي ب��ال��ت��زام��ن م��ع و�سول 
ع����دد م���ن ال���ط���الب الإم���ارات���ي���ني 
ال�����دار������س�����ني ب���ك���ل���ي���ات ال����ط����ب يف 

نفذت  كما  ال��ع��امل،  يف  الروهينجا 
الإم������ارات م�����س��اري��ع م��ت��ن��وع��ة عرب 
واخلرية  الإن�سانية  موؤ�س�ساتها 
وب���ال���ت���ع���اون م���ع م��ن��ظ��م��ات الأمم 
وركزت  الالجئني،  لدعم  املتحدة 
امل�ساعدات الإماراتية على الفئتني 
الأك���رث ت�����س��ررا م��ن الأزم����ة وهما 

الأطفال والن�ساء.
حملة  ال�������دول�������ة  اأط�����ل�����ق�����ت  ك����م����ا 
ون�ساء  اأط���ف���ال  اإىل  “الإمارات 
وم�ساندة  ل���دع���م  الروهينجا” 
وتخفيف  الإن�����س��ان��ي��ة  اأو���س��اع��ه��م 
ظروفهم  وحت�������س���ني  م���ع���ان���ات���ه���م 
الراهنة من خالل حتالف اإن�ساين 
20 موؤ�س�سة  اأك��رث من  فريد �سم 
و�ساهمت  اإن�������س���ان���ي���ة،  وم��ن��ظ��م��ة 
احلملة يف دعم اجلهود الإماراتية 
الأزمة  م�ستجدات  مع  التعامل  يف 
والنتقال من امل�ساعدات الإن�سانية 
م�ستدامة  ب���رام���ج  اإىل  ال���ط���ارئ���ة 
الحتياجات  مواجهة  على  ت�ساعد 
امل���ت���زاي���دة م���ن ال��ت��ع��ل��ي��م وال���غ���ذاء 
واخل������دم������ات ال�������س���ح���ي���ة وامل����ي����اه 
وال�سرف ال�سحي ومواد الإيواء ملا 
يزيد عن 1.2 مليون لجئ منهم 
من  األفا  و240  طفل  األف   720
ال�سن،  كبار  األفا من  و48  الن�ساء 
كما عملت احلملة على لفت انتباه 
املجتمع الدويل للماأ�ساة الإن�سانية 

التي يواجهها الالجئون.

»مدن« تر�سي مناق�سة م�سروع ال�سوق املجتمعي
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �سركة ُمدن عن اإجناز م�سروع ال�سوبر ماركت اإىل جانب 
اإر�ساء مناق�سة م�سروع ال�سوق املجتمعي يف �سمال مدينة الريا�ش 

باأبوظبي جنوب ال�ساخمة �سابقاً .
عقد  ماركت”  هايرب  “لولو  متاجر  �سل�سلة  اإىل  م��دن  واأوك��ل��ت 
اإىل  ال��رام��ي��ة  م�ساعيها  �سمن  وذل���ك  م��ارك��ت  ال�����س��وب��ر  ت�سغيل 
ال��ت��ع��اون م��ع ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة ال���رائ���دة يف جم���ال مبيعات 

التجزئة، لتلبية احتياجات �سكان �سمال مدينة الريا�ش.
“ُمدن” اإن  يف  م�ساريع  مدير  احلو�سني  حممد  املهند�ش  وق��ال 

اأن ال�سركة  امل�سروعات ت�سر فقاً للجدول الزمني املعتمد حيث 
تبذل ق�سارى جهدها لتطوير البنية التحتية، واملرافق اخلدمية 
العامة يف مدينة الريا�ش، لبناء جمتمع ع�سري متكامل ين�سجم 

مع روؤية القيادة الر�سيدة«.
واأكد احلو�سني اأن ال�سوبر ماركت مت بناوؤه يف احلو�ش رقم 25، 
اأرا�سي �سمال  350 مرتا مربعا، �سمن  على م�ساحة ت�سل اإىل 
مدينة الريا�ش. واأو�سح احلو�سني اأنه �سيتم بناء ال�سوق املجتمعي 
ليمتد على م�ساحة طابقية ت�سل اإىل 8687 مرتا مربعا �سمن 
واأك���د احلو�سني  ال��ري��ا���ش.  �سمال مدينة  23 يف  رق��م  احل��و���ش 
�سبعة   ،2020 اأغ�سط�ش  يف  انتهائه  عند  �سيت�سمن  امل�سروع  اأن 

احتياجات  يغطي  و�سوبرماركت  جت��اري��اً،  حم��اًل  و14  مطاعم، 
بهدف  املنزلية،  وامل�ستلزمات  الغذائية  ال�سلع  من  املدينة  �سكان 
لل�سكان.  ومتكاملة  ع�سرية  جمتمعية  ومرافق  خدمات  توفر 
اجلدير بالذكر اأن م�سروع مدينة الريا�ش �سيكون عند اكتماله 
�ست�ستوعب  حيث  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  �سكني  م�سروع  واأب��رز  اأك��رب 
املدينة اأكرث من 200 األف ن�سمة، مب�ساحة اإجمالية تبلغ حوايل 
جزيرة  م�ساحة  م��ن   85% ي��ع��ادل  م��ا  اأي  هكتار،  اآلف  ثمانية 
خمتلف  تلبي  م��ت��ن��وع��ة  ح��دي��ث��ة  م��راف��ق  و�ستت�سمن  اأب��وظ��ب��ي، 
ومتاجر  وامل���دار����ش،  ك��امل��ن��ت��زه��ات،  الع�سرية،  احل��ي��اة  متطلبات 

التجزئة، وامل�ساجد، واملراكز الطبية، واملراكز املجتمعية.

طرق دبي تعتمد خطتها اخلم�سية 2019 - 2023

جمعية ال�سحفين تنظم دورة تدريبية لدعم جودة ال�سحافة 

•• دبي-وام:

اعتمدت اللجنة العليا للتخطيط 
ال������س�����رتات�����ي�����ج�����ي وال����ت����ط����وي����ر 
ال����ط����رق  ه���ي���ئ���ة  امل����وؤ�����س���������س����ي يف 
�سعادة  ب���رئ���ا����س���ة  وامل����وا�����س����الت 
العام ورئي�ش  الطايراملدير  مطر 
اخلطة  للهيئة  املديرين  جمل�ش 
لالأعوام  املُحّدثة  ال�سرتاتيجية 

.2019 –  2023
الطرق  ه��ي��ئ��ة  اإن  ال��ط��اي��ر  وق����ال 
خطتها  ح����دث����ت  وامل�����وا������س�����الت 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة مب�����ا ي����ت����واءم 
لدولة  ال��وط��ن��ي��ة  الأج����ن����دة  م���ع 
لعام  دب�������ي  وخ����ط����ة  الم�������������ارات 
العاملية  وال���ت���وج���ه���ات   2021

•• دبي-وام:

ال�سحفيني  ج���م���ع���ي���ة  ت���ن���ظ���م 
الإم��ارات��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع املركز 
بوا�سنطن  لل�سحفيني  ال����دويل 
تدريبية  دورة  ات�سالت  وبرعاية 
التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام  حول 
الج�����ت�����م�����اع�����ي ل������دع������م ج�������ودة 
ال�سحافة خالل الفرتة من 22 
يف كل  اجل���اري  �سبتمرب   25 –
اآمنة  وقالت  ودب��ي.  اأبوظبي  من 
التدريب  جل��ن��ة  رئ��ي�����س��ة  ال��ك��ت��ب��ي 
التعاون  اإن  باجلمعية  والتطوير 
مع املركز الدويل لل�سحفيني هو 
بداية لتنظيم برامج مت�سلة معه 
الحدث  ل��ت��ق��دمي  دوري����ة  ب�سفة 
و�سائل  ا���س��ت��خ��دام  ال��ت��ط��ور يف  يف 
والعالم  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
املركز  اأن  م��و���س��ح��ة  احل����دي����ث 

�سحفيا لكل يوم لفادة اأكرب عدد 
التدريب  ال��زم��الء يف  م��ن  ممكن 
ال�سحف  ك��اف��ة  ���س��ي�����س��م��ل  ال����ذى 
بالدولة،  الإعالمية  واملوؤ�س�سات 
وط��الب��ا م��ن كليات الع���الم من 
جامعة المارات وجامعة عجمان 
دبي  يف  ال��ربن��ام��ج  �سيكون  فيما 
وي�ستفيد   25 و   24 ي����وم����ي 
�سحفيا   50 م�����ن  اك������رث  م���ن���ه 
يف ك��ل ي���وم. واأ����س���اف ر���س��ي��د، اأن 
امل����ح����ا�����س����رات ي���ق���دم���ه���ا خ����رباء 
م��ع��ت��م��دون ك��م��درب��ني م��ن املركز 
مدار  ع��ل��ى  لل�سحفيني  ال����دويل 
التحقق  طرق  يناق�سون  اأي��ام   4
من حمتوى املعلومات التي تقدم 
وكيفية  الج��ت��م��اع��ي  الع����الم  يف 
تفاعل اجلمهور والأمن الرقمي 
للمعلومات وال�سرد الق�س�سي يف 

العالم.

ربحية،  غ��ر  موؤ�س�سة   ICFJ
تهدف اإىل خدمة وتطوير قدرات 
ورفع  ال��ع��امل  ح���ول  ال�سحفيني 

م�ستوى ال�سحافة يف العامل.
ونوهت اإىل اأن هذه الدورات تاأتى 
اإطار الهدف الرئي�سي للنظام  يف 
ي�سع  ال���ذي  للجمعية  الأ���س��ا���س��ي 

التدريب اأولوية يف براجمه .

ع�سو  ر����س���ي���د،  اهلل  ع���ب���د  وق������ال 
اإن  اجل���م���ع���ي���ة  اإدارة  جم���ل�������ش 
�سي�سمل  التدريب  دورات  برنامج 
ودب���ي،  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�سحفيني 
يومي  اأب����وظ����ب����ي  يف  و����س���ي���ك���ون 
اجل����اري  ���س��ب��ت��م��رب   23 و   22
 100 م��ن  اأك���رث  م��ن��ه  و�سيتفيد 
م�����ن ال�������س���ح���ف���ي���ني ب�����واق�����ع 50 

املو�سم باخلطة .
ال�سرتاتيجية  اخلطة  اأن  واأك��د   
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ب���غ���اي���ات���ه���ا واأه����داف����ه����ا 
رئي�ساً  داعماً  �ستكون  ومبادراتها 

النقل  مب����ج����ال  وامل�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة 
التوجهات  ع��ك�����ش  ومت  وال���ط���رق 
دبي  املتعلقة مب��ب��ادئ  والأه����داف 
الثمان ووثيقة اخلم�سني ور�سالة 

يف  ال�ساملة  التنمية  م�����س��رة  يف 
اإمارة دبي وم�سدراً لتطور الداء 
ال�سعادة  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����س��ه��م  مب���ا 

للنا�ش.



اخلميس    19   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12735  
Thursday   19   September   2019  -  Issue No   12735

04

اأخبـار الإمـارات
ن�سائية دبي تطلق دبلوم الأمومة 

وعلوم الأ�سرة
•• دبي-وام:

اأطلقت جمعية النه�سة الن�سائية بدبي ممثلة مبركز النه�سة لال�ست�سارات والتدريب برنامج دبلوم 
الأمومة وعلوم الأ�سرة بالتعاون مع الكلية اجلامعية لالأم والعلوم الأ�سرية- عجمان .وقالت عفراء 
احلاي مديرة مركز النه�سة لال�ست�سارات والتدريب اإن الهدف من طرح هذا الدبلوم هو اإعداد املراأة 
مهنيا ووظيفيا وتربويا للقيام بدور فاعل متميز يف النماء الأ�سري والجتماعي ويف البناء الوطني 
النظري  املجال  يف  واملتمثلة  التعليم  يف  الت�ساركية  التدريبية  احلديثة  الأ�ساليب  انتهاج  خالل  من 
الدرا�سة يف مقر  اأي��ام  اأول  20 طالبة  واملناق�سة. وبا�سرت  العملي واحل��وار  العمل والتدريب  وور���ش 
اجلمعية الرئي�سي بدبي حيث متتد الدرا�سة 20 اأ�سبوعا مبعدل 4 �ساعات يوميا حتوي عدة م�ساقات 

متنوعة خالل العام.

حاكم ال�سارقة يفتتح الدورة الرابعة لي »اإك�سبوجر«
•• ال�شارقة-وام:

ي��ف��ت��ت��ح ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
فعاليات  اليوم  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�ش  ع�سو  القا�سمي 
 “ “ اإك�سبوجر  للت�سوير  ال��دويل  املهرجان  الرابعة من  ال��دورة 
الذي ينظمه املكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة، يف مركز اإك�سبو 

ال�سارقة، على مدى اأربعة اأيام .
357 م�سورا عامليا،  اأكرث من  العام  املهرجان لهذا  وي�سارك يف 
ف��ردي��ا، و8  38 معر�سا  ���س��ورة يف   1112 م��ن  اأك��رث  يقدمون 
معار�ش جماعية، تروي جميعها �سرة احلياة بتفا�سيلها، وت�سرد 

اآلف احلكايات والتجارب والأحداث من حول العامل.

ويعقد املهرجان طيلة اأيامه 33 جل�سة حوارية ونقا�سية، و17 
ما  تدمج  العامليني،  امل�سورين  اأمل��ع  10 من  يقدمها  ور�سة عمل 
من   21 ا�ست�سافة  جانب  اإىل  والعلمي،  النظري  اجل��ان��ب  ب��ني 
من  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�سوير  جم��ال  يف  واملتخ�س�سني  اخل���رباء 
يف  ال��رائ��دة  وال�سركات  ال�سحفية  واملوؤ�س�سات  ال��وك��الت  ك��ربى 

�سناعة املعدات وم�ستلزمات الت�سوير.
لالأعمال  وتقييم  م��راج��ع��ة  جل�سة   48 امل��ه��رج��ان  وي�ست�سيف 
الت�سوير  جم��ال  يف  العامليني  اخل���رباء  م��ن   8 يقودها  امل�ساركة 
ال�سوئي، و16 جل�سة نقا�ش جماعية على مدار اأربعة اأيام، تبحث 
الت�سوير،  جم��الت  يف  واملهمة  املتنوعة  املوا�سيع  من  حزمة  يف 
وتهدف اإىل م�ساعفة الإبداع وتدعيم اخلربات واملعارف الفنية 

اأربعة حماور هي:  العام حتت  املهرجان هذا  للم�سورين. ويقام 
الفن،  �سحر  امل�ساعر، و�سور  املغامرة، و�سور عمق  روعة  “�سور 
امل��ه��رج��ان يف ن�سر  ر���س��ال��ة  ي��رتج��م  و���س��ور واق���ع احلياة”، مب��ا 
الوعي بالق�سايا الإن�سانية، والتاأكيد على قوة ال�سورة يف تغير 
من�سة  اإك�سبوجر  وي�سكل  تفا�سيلها.  و�سرد  ونقلها،  الأح���داث، 
من  جمموعة  ويت�سمن  املنطقة،  يف  الت�سوير  لفن  متكاملة 
املعار�ش اخلارجية حتت�سنها اإمارة ال�سارقة ودبي والتي انطلقت 
يف 8 من �سبتمرب اجلاري. وي�ستقطب هذا احلدث الرائد نخبة 
من امل�سورين العامليني وخرباء �سناعة الت�سوير، ومينح ع�ساق 
الت�سوير فر�سة مثالية للقاء كبار امل�سورين املحرتفني واكت�ساب 

خربات ومهارات تقنية جديدة يف كيفية التعامل مع الكامرا.

هاي اأبوظبي ينطلق فرباير 2020
•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير الت�سامح اأن انطالق 
اأب���وظ���ب���ي خالل  م���ه���رج���ان ه�����اي 
27 فرباير  اإىل   24 م��ن  ال��ف��رتة 
حدثا  مي��ث��ل   2020 ال���ع���ام  م���ن 
ثقافيا ومعرفيا مهما ونافذة عاملية 
بقيادتها  الإم�������ارات  روؤي�����ة  ل��ط��رح 
ومواطنيها  و���س��ب��اب��ه��ا  وم��ف��ك��ري��ه��ا 
والأخوة  والتعاون  الت�سامح  ح��ول 
تكامل  اأهمية  اإىل  لفتا  الإن�سانية 
ه����ذه ال��ق��ي��م م���ع الإب�������داع الأدب�����ي 
ل��ت��ق��دم للعامل  وال��ف��ن��ي وال��ع��ل��م��ي 

اأجمع �سورة للم�ستقبل.
ي��وف��ر فر�سة  امل��ه��رج��ان  اإن  وق���ال 
واملثمر  اجل����دي  ل��ل��ح��وار  م��ث��ال��ي��ة 
حول  ب���ارزة  عاملية  �سخ�سيات  م��ع 
واملعرفية  ال��ع��امل��ي��ة  الق�سايا  اأه���م 
ب��ت��ن��اغ��م وت��ف��اع��ل اإي���ج���اب���ي يرثي 
اجلميع ويقدم اجلديد يف املعرفة 
دورهما يف خدمة  ويعزز  والإب���داع 

الإن�سانية.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي 
الذي نظمته وزارة الت�سامح مبنارة 
ال�سعديات يف اأبوظبي بالتعاون مع 
م��وؤ���س�����س��ة م��ه��رج��ان ه���اي ل����الآداب 
ل���الإع���الن ع���ن انطالق  وال��ف��ن��ون 
وفعاليته  اأبوظبي  ه��اي  مهرجان 
واملحلية  ال��ع��امل��ي��ة  وال�����س��خ�����س��ي��ات 
اإ�سافة  باملهرجان  �ست�سارك  التي 
واحل���وارات  ال��ن��دوات  عناوين  اإىل 

التي �ستقام خالل الأيام الأربعة.
معايل  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  وح�سر 
زكي اأنور ن�سيبة وزير دولة ومعايل 
حم��م��د اأح��م��د امل���ر رئ��ي�����ش جمل�ش 
اآل  ب��ن را���س��د  اأم��ن��اء مكتبة حممد 
ال�سابري  ع��ف��راء  و���س��ع��ادة  مكتوم 
املدير العام مبكتب وزير الت�سامح 
دائرة  وكيل  غبا�ش  �سيف  و�سعادة 
باأبوظبي  وال�������س���ي���اح���ة  ال���ث���ق���اف���ة 
م��دي��ر مهرجان  ف��ل��ورن�����ش  وب��ي��رت 

واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
املجل�ش  اأع�����س��اء  ال�سمو  اأ���س��ح��اب 
الأع��ل��ى ل��الحت��اد ح��ك��ام الإم����ارات، 
قيم  اع��الء  يف  املخل�سة  جلهودهم 
الت�سامح وحقوق الن�سان والخوة 
الن�سانية داخل املجتمع الماراتي 
واختتم  ال���ع���امل  م�����س��ت��وى  وع���ل���ى 
جميع  ب����دع����وة  ك��ل��م��ت��ه  م���ع���ال���ي���ه 
لال�ستمتاع  وال��زائ��ري��ن  املقيمني 
معربا  امللهمة  املهرجان  باأن�سطة 
عن ثقته يف اأن اجلميع �سيكت�سفون 
منا�سبة  فر�سة  املهرجان  ه��ذا  اأن 
وال�سداقة  التفاهم  قيم  لتعزيز 
ال��ن��ي��ة يف م��ف��رتق الطرق  وح�����س��ن 

العاملي احلايل«.
ومن جانبه قال معايل زكي ن�سيبة 
“وام”  الإم��������ارات  اأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
اأهم  م���ن  ي��ع��د  ه���اي  م��ه��رج��ان  اأن 
حتتفي  ال��ت��ي  العاملية  امل��ه��رج��ان��ات 
ب���الأدب���اء وال��ك��ت��اب وال�����س��ع��راء من 
حتت  ي��ج��م��ع  ك���ون���ه  ال����ع����امل  دول 
واللغات  ال��ث��ق��اف��ات  ك��اف��ة  مظلته 
واحل�سارات والثقافات م�سرا اإىل 
ه��اي يف عام  ان��ط��الق مهرجان  اأن 
الت�سامح باأبوظبي يعرب عن نف�ش 
املغفور  زرعها  التي  الت�سامح  روح 
ل���ه ال�����س��ي��خ زاي�����د ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل 
تعترب  ثراه” و  اهلل  “طيب  نهيان 
ل�سخ�سية  الرئي�سة  امل��ك��ون��ات  م��ن 
الإم���������ارات. واأ�����س����اف م��ع��ال��ي��ه اأن 
للعديد  بوتقة  اأ�سبحت  الإم���ارات 
من الن�ساطات الثقافية على جميع 
امل�ستويات من فن ومو�سيقى واأدب 
من  ال��ع��دي��د  الإم������ارات  متتلك  اإذ 
والن�ساطات  واملعار�ش  املهرجانات 

الثقافية املتجددة.
اإدارة مهرجان  اأك��دت  ومن جانبها 
الفعالية  ه���ذه  اأن  ظ��ب��ي  اأب���و  ه���اي 
الن�سر  تنامي قطاع  تنعقد يف ظل 
والعديد م��ن امل��ب��ادرات الأدب��ي��ة يف 
يف  مب��ا  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
لتكون  ال�سارقة  اإمارة  اختيار  ذلك 

برت�سيح  للكتاب  العاملية  العا�سمة 
من منظمة اليون�سكو، حيث تدعم 
هذا  ب����الإم����ارات  ال��ت�����س��ام��ح  وزارة 
جمتمع  ب��ن��اء  م�ستهدفة  امل�����س��روع 
تعزيز  خالل  من  الت�سامح  ي�سوده 
الثقايف  واحل������وار  ال��ت��ع��اي�����ش  ق��ي��م 
واملقيمني  وغر�سها بني مواطنيها 
على اأر���س��ه��ا م��ن اأك���رث م��ن 190 
الن�سيج  ي�����س��ّك��ل��ون  وال���ذي���ن  ب���ل���ًدا، 
الج���ت���م���اع���ي ل����واح����دة م���ن اأك���رث 

البلدان تنوًعا يف العامل.
هاي  م��ه��رج��ان  ي�ستقطب  و���س��وف 
املفكرين  م���ن  ن��خ��ب��ة  اأب��وظ��ب��ي  يف 
واملوؤلفني املحتفى بهم دولًيا، مبن 
نوبل مثل  الفائزون بجائزة  فيهم 
القلعي  واأح���م���د  ع���ب���ادي  ���س��ري��ن 
بركات،  هدى  اللبنانية  والروائية 
للرواية  العاملية  باجلائزة  الفائزة 
و�سوًل   ،2019 ع����ام  ال��ع��رب��ي��ة 
اأدوني�ش  وامل���وؤل���ف���ني  ال��ك��ّت��اب  اإىل 
وج��وخ��ة احل��ارث��ي وحم��م��د ح�سن 
وغرهم  دو���س��ي  وتي�ساين  ع��ل��وان 
الكثر، كما �سيوّجه مهرجان هاي 
اأدبية  اأ�سوات  اإىل  الدعوة  اأبوظبي 
ق�س�سها  ل�����س��رد  م��ت��ن��وع��ة  وف��ن��ي��ة 
امللهمة من منابره، بهدف ت�سليط 
ال�����س��وء ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن اأبرز 
عربياً  املعا�سرة  الأدب��ي��ة  الأع��م��ال 
ودول���ي���اً، مب��ا يف ذل���ك ���س��ع��راء فن 
واملناف�سات  امل���ن���ط���وق���ة  ال���ك���ل���م���ة 

ال�������س���ع���ري���ة يف دول�������ة الإم����������ارات. 
وا�سعة  �سل�سلة  املهرجان  وتتخلل 
م��ن احل���وارات امل��ت��واف��رة باللغتني 
ولغات  والإجن����ل����ي����زي����ة  ال���ع���رب���ي���ة 
���س��ُت��رتج��م جميع  اأخ�������رى، ح��ي��ث 
العربية  اإىل  احل��واري��ة  اجلل�سات 

والإجنليزية عرب بث حي.
مدير  ف����ل����ورن���������ش،  ب���ي���رت  وع�����ّل�����ق 
اأربعة  “اأمامنا  ه����اي:  م��ه��رج��ان 
والأفكار  ال��ق�����س�����ش  ل��ت��ب��ادل  اأي�����ام 
وامل�ساركة يف حوار يعمل على تخّيل 
العامل كما هو وما قد يكون عليه. 
عر�ش  مبثابة  املهرجان  و�سيكون 
للكتابات الرائعة من جميع اأنحاء 
العامل العربي ومن�سة ل�ست�سافة 
م���ن خمتلف  امل��ل��ه��م��ة  الأ������س�����وات 
للقّراء  ال���ت���ق���اء  ون��ق��ط��ة  ال���ل���غ���ات 

واأ�سحاب اخليال احلاملني«.
وبدورها قالت كري�ستينا فوينتي�ش 
ل رو����ش م��دي��رة م��ه��رج��ان��ات هاي 
ال�سرق  اإىل  “نتوجه  ال���دول���ي���ة: 
الكّتاب  اأف�سل  عن  بحثا  الأو���س��ط 
العربي  ال���ع���امل  م���ن  وامل���ف���ك���ري���ن 
الأفكار  وت���ب���ادل  اأخ����رى  وم��ن��اط��ق 
واخل�����������ربات م���ع���ه���م، م�����ن خ���الل 
املهرجان،  من�سة  ع��ل��ى  ال��ت��ح��دث 
املن�سة  ع��ل��ى  ال��ت��ح��دث  وي��ك��ت�����س��ب 
على  ي�ساعد  حينما  اأك���رب  اأه��م��ي��ة 
امل��زي��د م��ن احل����وارات بني  ت�سهيل 
احل�سور اأو يف املدر�سة اأو يف املنزل 

اأو يف اجلامعة اأو يف ال�سارع، ونريد 
من جميع احل�سور التحدث واملرح 
بعقول  ب��ع�����س��ه��م  اإىل  والإ����س���غ���اء 
م��ت��ف��ت��ح��ة يف امل����ه����رج����ان وب���ع���ده، 
داع���ي���ة اجل��م��ي��ع ل��الن�����س��م��ام اإيل 
مهرجان هاي اأبوظبي.” و�سُيعلن 
وقائمة  ب��ال��ك��ام��ل  ال��ربن��ام��ج  ع���ن 
 ،2019 ن��وف��م��رب  يف  امل��ت��ح��دث��ني 
كافة  تذاكر ح�سور  تتوفر  و�سوف 
اجلل�سات احلوارية جماناً للطالب 
امللتزمني بدوام كامل يف املوؤ�س�سات 

التعليمية.
هاي  مهرجان  اأن  بالذكر  اجلدير 
تنظيم  1987 يف  ع��ام  منذ  جن��ح 
م�ستوى  ع��ل��ى  م��ه��رج��اًن��ا   125
ال���ع���امل، اج���ت���ذب م���ن خ��الل��ه��ا ما 
�سخ�ش  م��ل��ي��ون   4.5 ع���ن  ي���زي���د 
حل�سور فعاليات يف اأكرث من 30 
املهرجانات  ه��ذه  م��وق��ًع��ا. وجت��م��ع 
ال����ك����ّت����اب وامل����ف����ك����ري����ن اأ����س���ح���اب 
ال���ث���ق���اف���ات وال����ل����غ����ات وامل�������س���ارب 
امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ًع���ا مل��ن��اق�����س��ة الأف���ك���ار 
امل��ع��رف��ة بجميع  ب��ان��ف��ت��اح وت���ب���ادل 
اأ���س��ك��ال��ه��ا وا���س��ت�����س��اف��ة احل�����وارات 
اأخرى.  بطريقة  تتم  ل  ق��د  ال��ت��ي 
وي�����س��ت��م��د ك���ل م���ه���رج���ان ج����ذوره 
املحلية  املجتمعات  م��ن  الرا�سخة 
م�ساركة  م���ع  الأدب���ي���ة  وال��ت��ق��ال��ي��د 
ثقافة الكرم والحتفال ذاتها التي 
ت�سود جميع ن�سخ املهرجان وكل ما 

ه����اي وك��ري�����س��ت��ي��ن��ا ف��وي��ن��ت��ي�����ش ل 
رو������ش م���دي���رة م���ه���رج���ان���ات هاي 
الدولية وعدد كبر من امل�سوؤولني 
الإماراتيني  وال��ك��ت��اب  وامل��ف��ك��ري��ن 

والعرب والعامليني.
مع  ال���ت���ع���اون  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق������ال 
م��وؤ���س�����س��ة م��ه��رج��ان ه���اي ل����الآداب 
انطالق  اإىل  ي����ه����دف  وال����ف����ن����ون 
املهرجان من اأبوظبي اإىل منطقة 
العربي  وال��وط��ن  الأو���س��ط  ال�سرق 
اأمنا  ال��ع��وا���س��م  اأك����رث  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
وتنوعا وحر�سا على التطور املعريف 
خمتلفة  جل��ن�����س��ي��ات  واح��ت�����س��ان��ا 
يعملون ويتوا�سلون معا يف تناغم 
املثالية  ال�سورة  وتعاون ويقدمون 
اإ�سافة  الآخ����ر  وق��ب��ول  للتعاي�ش 
الت�سامح  لثقافة  حا�سنة  اأنها  اإىل 
يوؤكد  ما  وه��و  الإن�سانية  والأخ���وة 
اأن هذه ال��دورة من مهرجان هاي 
�ستكون الأكرث متيزا من خالل ما 
ومو�سوعات  ق�سايا  م��ن  تطرحه 
�سخ�سيات  من  دعوته  �سيتم  ومن 
عاملية بارزة وفائزين بجوائز نوبل 
اإىل  اإ�سافة  اأخ��رى،  عاملية  وجوائز 
لق�سايا  امل��ه��رج��ان  تعر�ش  اأهمية 
الإن�سانية،  والأخ��������وة  ال��ت�����س��ام��ح 

باعتبارها ق�سية حمورية مل�ستقبل 
املنطقة والعامل.

هدف  اأن  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  واأ������س�����ار 
تنظيم  تبني  م��ن  الت�سامح  وزارة 
يلتقي  اأن  ال��ع��امل��ي  امل��ه��رج��ان  ه���ذا 
اأديانهم  اخ���ت���الف  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع 
واألوانهم  وثقافتهم  واأج��ن��ا���س��ه��م 
لتبادل اخل��ربات والأف��ك��ار ل�سالح 
اأف�سل يعمه  اأجل غد  اجلميع من 
ال��ت�����س��ام��ح وال���رف���اه���ي���ة والأخ������وة 
العامل  ب��ق��اع  ك��اف��ة  الإن�����س��ان��ي��ة يف 
خالل  م���ن  ال�������س���وء  ت�����س��ل��ط  واأن 
الأدوار  على  العاملي  املهرجان  هذا 
الإم���ارات  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  الكبرة 
ق�سايا  ل���دع���م  وع���امل���ي���ا  اإق��ل��ي��م��ي��ا 
وتعزيز  الدوليني  والأم���ن  ال�سلم 
وقبول  وال��ت��ع��اي�����ش  الت�سامح  ق��ي��م 
الآخ���ر والإمي����ان ب��ال��ت��ع��اون بديال 
ق�سايا  وط��رح  وال�سراع  للتناف�ش 
وث��ي��ق��ة الأخ������وة الإن�����س��ان��ي��ة التي 
هذا  مطلع  ظ��ب��ي  اأب���و  احت�سنتها 
�ساحب  م��ن  كرمية  برعاية  ال��ع��ام 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
اأح���م���د الطيب  ال��دك��ت��ور  ووق��ع��ه��ا 

فران�سي�ش  وال��ب��اب��ا  الأزه�����ر  ���س��ي��خ 
لتحظى  الكاثوليكية  الكني�سة  بابا 
مبناق�سات مثمرة من كبار الكتاب 
واملفكرين اإ�سافة اإىل اإبراز الوجه 
الأ�سيلة  وال����ق����ي����م  احل���������س����اري 
العاملي  ودورها  احلبيبة،  لإماراتنا 
يف اإعالء القيم ال�سامية، واحرتام 
كافة الثقافات والأديان وترحيبها 

الدائم باجلميع.
هاي  مهرجان  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
برتاث  مهم  احتفال  ه��و  اأب��وظ��ب��ي 
ال�سيخ  له  املغفور  الدولة  موؤ�س�ش 
زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب 
اهلل ثراه” الذي اأثمر ت�ساحمه عن 

النجاح الذي نعي�سه اليوم ببلدنا.
وتوجه معاليه باأ�سمى اآيات ال�سكر 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  يف  ممثلة 
رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ساحب  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش 
ال�سمو  ���س��اح��ب  و  اهلل”  “رعاه 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

�سباب �سرطة راأ�س اخليمة يناق�س اجنازات اأ�سحاب الهمم
•• راأ�ش اخليمة- الفجر 

راأ�ش  النعيمي قائد عام �سرطة  اللواء علي عبد اهلل بن علوان  حتت رعاية 
اخليمة، وبح�سور �سعادة العميد عبد اهلل خمي�ش احلديدي نائب قائد عام 
�سرطة راأ�ش اخليمة، و �سامل را�سد املفتول رئي�ش نادي راأ�ش اخليمة لذوي 
الإعاقة، وعدد من �سباط ال�سرطة، واجلهات املتعاونة، نظم جمل�ش �سباب 
�سرطة راأ�ش اخليمة، حلقة نقا�سية حول ) اجنازات اأ�سحاب الهمم ( وذلك 
للدور الريادي  بقاعة مبنى ال�سهيد طارق ال�سحي بالقيادة العامة، تعزيزاً 
لفئة اأ�سحاب الهمم يف املجتمع، ودعماً لإ�سهاماتهم البارزة يف كافة املحافل 
واجنازاتهم  جمتمعياً  الفعالة  م�ساركاتهم  خ��الل  م��ن  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية 

وبطولتهم التي حققوها بجدارة وكفاءة.
راأ����ش اخليمة  ن���ادي  اجل��ه��ات متثلت يف  م��ن  ع��دد  النقا�ش  ���س��ارك يف حلقة 
لذوي الإعاقة، وبلدية دبي ممثلة يف م�ست�سارة لغة الإ�سارة فاطمة املّناعي، 

وال�ستاذة عائ�سة اأحمد البّناي ع�سو  جمل�ش اإدارة نادي راأ�ش اخليمة لذوي 
الإعاقة، وجمموعة من املتطوعني.

دعم اأ�سحاب الهمم : 
وقال العميد عبد اهلل خمي�ش احلديدي نائب قائد عام �سرطة راأ�ش اخليمة  
التي  النقا�سية  احللقة  لهذه  اخليمة  راأ���ش  �سرطة  �سباب  جمل�ش  اإقامة  اإن 
تدعم اأ�سحاب الهمم من الأولويات التي تدعو لها قيادتنا الر�سيدة ون�سكر 
�سباب  جمل�ش  فريق  اأع�ساء  وك��ل  الربنامج  ه��ذا  تنظيم  على  القائمني  كل 
لنجاح احللقة وهو  اأ�سا�سي  كان عن�سر  اإن م�سمون احللقة  كما   ، ال�سرطة 
ون�سكر  عليه  القائمني  حليف  النجاح  ك��ان  ولهذا  الهمم  اأ�سحاب  اإجن���ازات 

جميع امل�ساركني يف هذا احلدث ونتمنى اأن يكون قد حقق املن�سود منه.
بداأ الربنامج، بال�سالم الوطني، وتالوة اآيات من الذكر احلكيم، وكلمة حول 
اأ�سحاب الهمم، كما مت عر�ش فيلم حول اجنازات اأ�سحاب الهمم بنادي راأ�ش 

را�سد  �سامل  متقاعد  العقيد  �سعادة  قّدم  ذلك  الإعاقة، عقب  لذوي  اخليمة 
املفتول رئي�ش نادي راأ�ش اخليمة لذوي الإعاقة، كلمة ثمن خاللها اجلهود 
تاأ�س�ش  قد  النادي  باأن  مو�سحاً  الهمم،  اأ�سحاب  لدعم  النادي  يبذلها  التي 
البطولت  م�ستعر�ساً  ال��ي��وم،  حتى  الكثر  حقق  ولكنه  2016م،  العام  يف 
والجنازات التي ح�سدها النادي بتميز، موؤكداً اأهمية حماية اأ�سحاب الهمم 
من املخاطر وامل�سكالت املجتمعية، وتقدمي الدعم والعون الالزم لهم نف�سياً 

وبدنياً، لإبراز دورهم يف املجتمع وحتفيزهم نحو تقدمي الأف�سل.

تعدد االهتمامات.
ال�ستاذة  الإع��اق��ة، قدمت  ل��ذوي  راأ����ش اخليمة  ن��ادي  اإدارة  وب��دوره��ا ع�سو 
اأحمد البّناي، كلمة خالل اجلل�سة مو�سحًة خاللها باأن النادي قد  عائ�سة 
ح�سل على ) 13 ( ميدالية بطولت خالل عام 2017م، وهذا مايعني اأن 
هذه الفئة منتجة ومثمرة، ويجب علينا دعمها وت�سجيعها، ثم اتاحت املجال 

اجلمهور  اأمام  باأنف�سهم  وتقدميها  اجنازاتهم  ل�ستعرا�ش  الهمم  لأ�سحاب 
امل�سارك حيث تعددت اهتماماتهم وهواياتهم من خالل م�ساركاتهم وتنوعت 
مهاراتهم وخرباتهم التي متثلت يف اإحراز عدة بطولت خمتلفة مثل تن�ش 

الطاول، والري�سة، ورمي الرمح، وكرة الطائرة، وغرها من البطولت.
و�ساركت الأ�سر والأهايل خالل احللقة، وتقدمت اإحدى اأمهات ذوي الهمم 
اخليمة،  راأ���ش  �سرطة  بحر�ش  م�سيدًة  اجلل�سة،  بهذه  �سعادتها  عن  معربة 
الهمم، م�ستعر�سًة  اأ�سحاب  دعم  الإعاقة، على  راأ���ش اخليمة لذوي  نادي  و 
جتربتها مع اإبنها، موؤكدة اأهمية حتفيز وت�سجيع اأ�سحاب الهمم والوقوف 

بجانبهم.
يف ختام حلقة النقا�ش، كرم �سعادة العقيد الدكتور نا�سر حممد البكر مدير 
معهد تدريب ال�سرطة، والنقيب حممد غامن رئي�ش جمل�ش �سباب �سرطة 
راأ�ش اخليمة اأ�سحاب الهمم، وجميع اجلهات والأفراد املتعاونني وامل�ساركني 

خالل احللقة.

�سيارة تدريب متنقلة لتدريب الإطفائين بعجمان
•• عجمان ـ الفجر 

تدريب  اآلية  على  بعجمان،  امل��دين  للدفاع  العامة  ب���الإدارة  امل��راك��ز  اإدارة  مدير  جمرا  علي  حممد  العميد  اأطلع 
الإطفائيني املتنقلة يف مركز الإدارة، التي يتم خاللها اإجراء التدريب على الإطفاء يف اأي مكان، وال�ستفادة منها 

ملراكز الدفاع املدين املنت�سرة على امتداد الدولة.
وا�ستمتع جمرا اإىل �سرح امل�ساعد اأول عبدالعزيز الذهب، حول �سيارة التدريب املتنقلة التي ان�سمت اإىل اأ�سطول 
الإطفائي يف  م�ستوى  لتطوير  �سيناريوهات  وتطبيق  الإطفائيني  تدريب  يتم خاللها  امل��دين، حيث  الدفاع  اآليات 
بكامرات عادية  ال�سيارة مزودة  اأن  املنازل، م�سيفاً  الواقع مثل حرائق  التي حتاكي  والإقتحام  مكافحة احلرائق 

وحرارية مع اإمكانية ت�سجيل فيديو لكافة عمليات التدريب حتى ي�سهل مرجعتها مع املتدربني.
وقال جمرا يف جولته، اأن ال�سيارة اجلديدة املتنقلة للتدريب تعد قفزة نوعية يف جمالت التدريب على الإطفاء، 

كما تعد اإ�سافة كبرة يف تعزيز منطومة الوقاية وال�سالمة.
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اأخبـار الإمـارات
جامعة ال�سارقة واإيكروم يوقعان اتفاقية لطرح برنامج ماج�ستري يف حفظ الرتاث الثقايف

•• ال�شارقة-وام:

 حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
اتفاقية  ال�سارقة  جامعة  وقعت  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ش  ع�سو 
تعاون مع املركز الدويل حلفظ وترميم الرتاث الثقايف يف روما ايكروم 
اإدارة حفظ الرتاث  والتي اأطلق مبقت�ساها برنامج املاج�ستر امل�سرتك 
حميد  ال��دك��ت��ور  �سعادة  مديرها  اجلامعة  ع��ن  التفاقية  وق��ع  ال��ث��ق��ايف. 
جمول النعيمي ووقعها عن املنظمة مديرها العام الدكتور ويرب اندورو 
بح�سور ماجد حممد اجل��روان نائب مدير اجلامعة ل�سوؤون العالقات 
وترميم  حلفظ  الإقليمي  املكتب  مدير  اأ���س��الن  زك��ي  والدكتور  العامة 

الرتاث الثقايف اإيكروم - ال�سارقة و الدكتور ع�سام الدين عجمي عميد 
مدير  مرابطني  ط��ارق  والدكتور  الأك��ادمي��ي  والعتماد  اجل��ودة  �سمان 

مكتب التعاون الدويل وعدد من اأع�ساء الهيئة التدري�سية باجلامعة.
و قال مدير جامعة ال�سارقة اإن التفاقية ُتتيح اإطالق برنامج املاج�ستر 
 “ “ اإيكروم  الثقايف وذل��ك بالتعاون مع منظمة  ال��رتاث  اإدارة حفظ  يف 
اإحدى الهيئات املنبثقة عن منظمة اليون�سكو من خالل مكتبها الإقليمي 
يف اإمارة ال�سارقة ك�سريك رئي�سي يف هذا الربنامج لين�سم هذا الربنامج 
املتميز والذي �سهد اإقباًل كبراً يف دفعته الأوىل اإىل جمموعة الربامج 
الأكادميية التي تطرحها اجلامعة هذا العام والتي بلغ عددها حتى الن 
البكالوريو�ش  العلمية  التخ�س�سات والدرجات  107 برامج يف خمتلف 

اإدارة  تخ�س�ش  يف  املاج�ستر  درج���ة  م��ن��ح  �سيتم  ال��ع��ل��ي��ا.و  وال��درا���س��ات 
العربي  العامل  م�ستوى  على  فريد  برنامج  وه��و  الثقايف  ال��رتاث  حفظ 
امل�سوؤولة عن حفظ  واجلهات  املوؤ�س�سات  العديد من  تلبية حلاجة  ياأتي 
واإدارة الرتاث الثقايف واحل�ساري واملتاحف يف العامل العربي والإقليمي 
التي  واملجتمعات  للدول  اأهمية كبرة  الذي يطرحه  التخ�س�ش  وميثل 
على  �ساهداً  لتكون  والأثرية  التاريخية  مقتنياتها  على  للحفاظ  ت�سعى 

ح�سارتها وتطورها خالل املراحل التاريخية املختلفة.
من جانبه اأكد مدير املكتب الإقليمي اإيكروم-ال�سارقة اأن هذه التفاقية 
تاأتي لتاأهيل الكوادر الوطنية والعربية وعلى م�ستوى عال من التعليم 
اأكادميية عملية حلماية  اإىل تطوير برامج  للحاجة  اإدراك��اً  التخ�س�سي 

الرتاث تتالءم مع الظروف الجتماعية والقت�سادية والثقافية للوطن 
العربي .

العربي ل�سيما  الوطن  املاج�ستر على م�ستوى  برنامج  اإىل متيز  ونوه 
فيما يتعلق باإ�سراك الطلبة يف م�ساريع حقيقية يتم تنفيذها بدعم من 
املوؤ�س�سات الوطنية ال�سريكة للمنظمة والتي �سيتبع لها  الربنامج ومن 

معظم طلبة الربنامج.
كما تن�ش التفاقية على التعاون الكامل بني الطرفني يف توفر الدعم 
والقاعات  التدري�سية  الهيئة  اأع�����س��اء  وت�سمل  ال��ربن��ام��ج  ل��ه��ذا  ال���الزم 
واملعامل الدرا�سية واملكتبات واأماكن التدريب العملي والإعالن والرتويج 

لهذا الربنامج داخلياً وخارجياً.

حاكم عجمان ي�ستقبل �ساحي خلفان

البواردي يزور م�سابي وجرحى الواجب الوطني

•• عجمان-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي 
اأم�ش  ع��ج��م��ان مبكتبه  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ش  ع�����س��و 
حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  وبح�سور  احلاكم  بديوان 
النعيمي ويل العهد معايل الفريق �ساحي خلفان متيم 
نائب رئي�ش ال�سرطة والأمن العام بدبي والوفد املرافق 

له الذي قدم لل�سالم على �سموه .
�ساحي  ومعايل  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وت��ب��ادل 
خ��ل��ف��ان خ���الل ال��ل��ق��اء الأح����ادي����ث ال���ودي���ة وع�����ددا من 
املوا�سيع الوطنية. ح�سر اللقاء ال�سيخ اأحمد بن حميد 

لل�سوؤون  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ممثل  النعيمي 
الدارية واملالية وال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�ش 
الدكتور  ال�سيخ  وم��ع��ايل  والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ����رة 
النعيمي رئي�ش ديوان احلاكم و�سعادة  ماجد بن �سعيد 
بن  ط��ارق  و�سعادة  مديرالديوان  النعيمي  را�سد  حمد 
ال�����س��م��و حاكم  م��ك��ت��ب ���س��اح��ب  ال��غ��ف��ل��ي م��دي��ر  غليطه 
عجمان و�سعادة حممد القا�سي مدير �سندوق الوطن 
�ساحي  معايل  مكتب  مدير  املقعودي  اأح��م��د  والعميد 
خلفان متيم و�سعادة يو�سف حممد النعيمي مدير عام 
مديرة  احلمادي  داود  وفاطمة  وال�سيافة  الت�سريفات 

ال�سوؤون الدارية واملالية وعدد من كبار امل�سوؤولني.

•• اأبوظبي-وام:

زار معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�سوؤون 
عددا  الع�سكري  زاي��د  م�ست�سفى  يف  اأم�ش  �سباح  الدفاع 
م��ن اجل��رح��ى وامل�����س��اب��ني م��ن اأف�����راد ق��وات��ن��ا امل�سلحة 

يرافقه وفد من كبار �سباط وزارة الدفاع.

واطماأن معاليه على احلالة ال�سحية للم�سابني الذين 
اأ�سيبوا يف ميادين احلق اأثناء تاأديتهم واجبهم الوطني، 
والدفاع  الوطن  �سبيل  يف  وجهودهم  �سجاعتهم  مثمناً 

عن احلق والواجب.
كما اأعرب معايل حممد بن اأحمد البواردي عن �سادق 

متنياته اأن مين اهلل عليهم بال�سفاء العاجل.
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حماكم راأ�س اخليمة ت�ستعر�س خدماتها اللكرتونية خالل ملتقة ال�سركاء

اخليمة  راأ����ش  عهد  ويل  القا�سمي 
بالإمارة،  الق�ساء  جمل�ش  رئي�ش 
ومبا يحقق توجهات حكومة راأ�ش 
تعزيز  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  اخليمة، 
تقدمي  يف  والإج�����راءات  العمليات 
وتقلي�ش  ال��ق�����س��ائ��ي��ة،  اخل���دم���ات 
اإي��ج��اب��ي��ة ودقيقة،  ب�����س��ورة  زم��ن��ه��ا 
وذلك مبا ينعك�ش اأثره على �سعادة 

املتعاملني. 
املحاكم  اأن  اخل����اط����ري  واأو�����س����ح 
املقدمة  باخلدمات  بالتو�سع  بداأت 
العام  ب����داي����ة  م���ن���ذ  اإل���ك���رتون���ي���ة، 

اخلاطري  اأح��م��د  امل�ست�سار  واأك����د 
خطوات  اتخذت  املحاكم  دائ��رة  اأن 
ح���ث���ي���ث���ة ل�����س����ت����خ����دام الأن����ظ����م����ة 
وتوظيف  وال��ذك��ي��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
احلديثة  وال��ربجم��ي��ات  التقنيات 
يف خ��دم��ات��ه��ا، ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة 
الإل��ك��رتون��ي��ة، جت�سيدا  احل��ك��وم��ة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ل����روؤي����ة 
ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  ���س��ع��ود 
امل���ج���ل�������ش الأع�����ل�����ى ح����اك����م راأ�������ش 
�سمو  لتوجيهات  وتنفيذا  اخليمة، 
�سقر  بن  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ 

على  وحر�ست  2019م،  اجل��اري 
اإط������الق ال���ع���دي���د م���ن اخل���دم���ات، 
اأن��ه ج��اري العمل يف الفرتة  مبينا 
خدمات  اإط�������الق  ع���ل���ى  احل���ال���ي���ة 
دفع  وخ��دم��ة  لل�سركات،  الطلبات 
الأمانات للق�سايا وملفات التنفيذ 

والرتكات.
اأحمد  املهند�ش  ذك��ر  جانبه  وم��ن 
احل���ك���وم���ة  ه���ي���ئ���ة  اأن  ال���������س����ي����اح 
دوؤوب  ب�سكل  تعمل  الإل��ك��رتون��ي��ة 
م���ع ك��اف��ة ���س��رك��ائ��ه��ا م���ن اجلهات 
تطوير  يف  امل���ح���ل���ي���ة  احل���ك���وم���ي���ة 

•• راأ�ش اخليمة – الفجر 

عقدت دائرة حماكم راأ�ش اخليمة، 
وهيئة احلكومة الإلكرتونية براأ�ش 
اخليمة، ملتقى ال�سركاء للمحامني 
وممثلي ال�سركات والبنوك، بهدف 
الإلكرتونية  باخلدمات  تعريفهم 
والذكية املقدمة لهم، وا�ستعرا�ش 
اخلطط امل�ستقبلية، بالإ�سافة اإىل 
ال����س���ت���ف���ادة م���ن جت��ارب��ه��م خالل 
اإىل  وال�ستماع  الأنظمة  ا�ستخدام 
التطويرية  ومالحظاتهم  اآرائهم، 
ودرا������س�����ت�����ه�����ا، ف�������س���ال ع�����ن اآخ�����ر 
التطويرية  م�ساريعها  م�ستجدات 
الرامية لتوفر خدمات ذات جودة 
ع��ال��ي��ة م��ن خ���الل ت�����س��اف��ر جهود 
كافة �سركاء املحاكم وتعزيز العمل 

امل�سرتك.
جاء ذلك خالل امللتقى الذي عقد 
بفندق هيلتون  املوؤمترات  يف قاعة 
راأ���ش اخليمة، بح�سور  اإن  ج��اردن 
����س���ع���ادة امل�����س��ت�����س��ار اأح���م���د حممد 
املحاكم،  دائ����رة  رئ��ي�����ش  اخل��اط��ري 
�سعيد  بن  اأحمد  املهند�ش  و�سعادة 
ال�سياح مدير عام هيئة احلكومة 
الإل��ك��رتون��ي��ة و���س��ع��ادة زي����اد دولة 
احلكومة  هيئة  ع���ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب 

الإلكرتونية. 

والذكية  الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات 
با�ستخدام  اخليمة  راأ���ش  حلكومة 
اح����������دث ال����ت����ق����ن����ي����ات امل����ت����ط����ورة 
موؤهلة  ع���م���ل  ف�����رق  خ�����الل  وم�����ن 
لتحقيق  و�����س����ول  وم��ت��خ�����س�����س��ة 
للهيئة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه�����داف 
اأهمية  مبينا  احلكومية،  والدوائر 
اجلهود  وت��ك��ام��ل  امل�����س��رتك  العمل 
احل��ك��وم��ي��ة وجميع  اجل���ه���ات  م���ع 
واأثره  ال�سرتاتيجيني  ال�����س��رك��اء 
ع���ل���ى ال����رق����ي ب����ج����ودة اخل���دم���ات 
و���س��ه��ول��ت��ه��ا و���س��رع��ة ت��ب��ن��ي��ه��ا من 
القيادة  لروؤية  حتقيقا  املتعاملني 
امل�ساهمة  ي�سمن  ومب��ا  ال��ر���س��ي��دة 
ال���ت���ح���ول  ب���ف���ع���ال���ي���ة يف حت���ق���ي���ق 

الإلكرتوين للدوائر احلكومية.
ومن اجلدير بالذكر اأنه قد و�سل 
اإلكرتونيا  املقدمة  ال��دع��اوى  ع��دد 
احلايل،  العام  اأ�سهر من   8 خالل 
8777 دعوى ق�سائية، وبلغ  اإىل 
عدد الطلبات الإلكرتونية 4130 
طلبا اإلكرتونياً، بينما ي�ستفيد من 
82 مكتب  ك��اف��ة ه���ذه اخل���دم���ات 
حم��ام��اة م��ن داخ���ل وخ����ارج اإم���ارة 
ن�سبة  بلغت  فيما  اخل��ي��م��ة،  راأ�����ش 
لت�سجيل  الإل��ك��رتوين  ال�ستخدام 
الق�سايا عن بعد من قبل املحامني 

اإىل  %77.

�سحة دبي تنظم ملتقى اأ�سدقاء مر�سى الزهامير
•• دبي-وام:

بدبي  ال�������س���ح���ة  ه���ي���ئ���ة  ن���ظ���م���ت 
كبار  �سعادة  مبركز  ممثلة  اليوم 
املواطنني ملتقى علمياً لأ�سدقاء 
مر�سى الزهامير �سمن جهودها 
الرامية اإىل رفع الوعي املجتمعي 
وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى رع��اي��ة املر�سى 
ال�سحية  اخل����دم����ات  وم���ق���دم���ي 
املر�ش  ط��ب��ي��ع��ة  ت��ف��ه��م  ب��اأه��م��ي��ة 
وتبني الطرق والأ�ساليب الآمنة 
امل��ر���س��ى وتقدمي  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 

الرعاية الالزمة لهم .
وقالت الدكتورة �سلوى ال�سويدي 
�سعادة  مركز  ومديرة  اإ�ست�سارية 
ال�سحة  بهيئة  امل��واط��ن��ني  ك��ب��ار 

مفهوم مر�ش الزهامير وتو�سيح 
الوقاية  وط��رق  واأع��را���ش  اأ�سباب 
تقدمي  واأه����م����ي����ة  امل�����ر������ش  م�����ن 
املعنوي  ال����دع����م  اأ����س���ك���ال  ك���اف���ة 
مع  والتكيف  للمر�سى  والنف�سي 
ال����س���ط���راب���ات ال�����س��ل��وك��ي��ة لدى 
برامج  وتبني  الزهامير  مر�سى 

حت�سني الذاكرة لدى املر�سى .
املتميزة  اخل���دم���ات  اإىل  ول��ف��ت��ت 
التي تقدمها هيئة ال�سحة بدبي 
وملر�سى  ع��ام  ب�سكل  ال�سن  لكبار 
ال�����زه�����امي�����ر ب�������س���ك���ل خ�����ا������ش يف 
خمتلف من�ساآتها ال�سحية للحد 
من امل�ساعفات ال�سلبية لأمرا�ش 
ال�سيخوخة  وتعزيز  ال�سيخوخة 
احلياة  ج��ودة  وحت�سني  الن�سطة 

ال��ذي ح�سره   - امللتقى  اإن  بدبي 
ح�سد كبر من مقدمي الرعاية 
املركز  ومراجعي  وزوار  ال�سحية 
وذوي املر�سى - ناق�ش ع��دداً من 
املر�ش  بطبيعة  املتعلقة  امل��ح��اور 
التمري�سية  ال��رع��اي��ة  واأ���س��ال��ي��ب 
واأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
جمال رعاية املر�سى والتحديات 
الرعاية  م��ق��دم��ي  ت���واج���ه  ال��ت��ي 
ال�����س��ح��ي��ة وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��غ��ل��ب على 
الريا�سة  ودور  ال��ت��ح��دي��ات  ه���ذه 
رعاية  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي  وال�����ع�����الج 
مري�ش الزهامير ودور واأ�ساليب 
التغذية ال�سحية والغذاء املتوازن 

ملري�ش الزهامير .
اإىل  ت��ط��رق  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  وذك�����رت 

لفتة  املجتمع  م��ن  ال��ف��ئ��ة  ل��ه��ذه 
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  ت���ق���اري���ر  اإىل 
ارتفاع  اإىل  ت�سر  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
اأع������داد م��ر���س��ى ال���زه���امي���ر على 
وال���ت���ي و�سلت  ال���ع���امل  م�����س��ت��وى 
مليون   50 اإىل  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام 
باملر�ش  ت�سخي�سهم  مت  مري�ش 
وه���و رق���م م��ر���س��ح ل��الإرت��ف��اع اإىل 
عام 2030  مري�ش  مليون   82
عام  مري�ش  مليون   152 واإىل 

.  2050
وقالت اإن مر�ش الزهامير ح�سب 
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  اإح�������س���ائ���ي���ات 
كل  واح��دة  حالة  ي�سيب  العاملية 
العامل  ث��وان على م�ستوى  ثالث 
وهو مر�ش غر معد ي�سيب كبار 

ال�سن مع تقدم العمر م�سرة اإىل 
امل��ر���س��ى رمبا  اأع�����داد  ارت���ف���اع  اأن 
الوعي  م�ستوى  ارتفاع  اإىل  يعود 
الك�سف  ب��اأه��م��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع  ل���دى 
وتطور  امل��������������ر���ش  ع����ن  امل�����بكر 
وارتفاع  ال��ت�����������������س��خ��ي�����ش  و���س��ائ��ل 
ال�س�����حية  الرع�����اية  م�����س��ت��وى 
املقدمة لكبار ال�سن على امل�ستوى 

العاملي .
ال�سويدي  الدكتورة  واإ�ستعر�ست 
اخل�����دم�����ات امل���ت���م���ي���زة واجل����ه����ود 
امل�����س��ت��م��رة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا هيئة 
ب��دب��ي يف جم���ال رعاية  ال�����س��ح��ة 
�ساهمت  وال��ت��ي  امل��واط��ن��ني  ك��ب��ار 
ب�سكل فاعل يف زيادة الإقبال على 

املركز وال�ستفادة من خدماته .

الأر�سيف الوطني و الطوارئ والأزمات يبحثان اآلية ال�ستجابة الإعالمية
•• اأبوظبي-وام:

ب���ح���ث الأر������س�����ي�����ف ال����وط����ن����ي مع 
لإدارة  الوطنية  الهيئة  م��ن  وف��د 
الطوارئ والأزمات والكوارث �سبل 
وال�ستجابة  الت�سال  اآلية  تطوير 
الطوارئ،  حالت  اأثناء  الإعالمية 
املتحدث  واإع�������داد  اخ��ت��ي��ار  واآل���ي���ة 
الر�سمي، والطالع على املنظومة 

الوطنية لالإنذار املبكر.
ج���اء ذل���ك خ���الل الج��ت��م��اع الذي 
الوطني  الأر�����س����ي����ف  مب���ق���ر  ع���ق���د 
اخلطة  متطلبات  ب��ح��ث  مت  ح��ي��ث 
ح�سب  الإع��الم��ي��ة  ال�سرتاتيجية 
الهيئة، كما  التي و�سعتها  املعاير 
املتحدث  حت��دي��د  اأه��م��ي��ة  يف  رك����ز 
املعتمد  امل�����س��در  ل��ي��ك��ون  ال��ر���س��م��ي 
احل��ق��ي��ق��ي��ة يف ظل  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
الن���ت�������س���ار ال�������س���ري���ع ل����الأخ����ب����ار، 

ال������درو�������ش امل�������س���ت���ف���ادة، وف���ر����ش 
التحديات،  مل���واج���ه���ة  ال��ت��ح�����س��ني 
املنا�سبة للمعوقات  وو�سع احللول 
اإدارة  ون���ظ���ام  اآث����اره����ا،  وت��خ��ف��ي��ف 

ا�ستمرارية الأعمال.
الأحبابي  م��ي��ث��ه  ال�����س��ي��دة  واأك�����دت 
رئي�ش وحدة اإدارة املخاطر على اأن 
اهتماماً  ي��ويل  الوطني  الأر���س��ي��ف 
ال�ستجابة  ق��درات  بتطوير  كبراً 
وم����وا�����س����ل����ة اأن�������س���ط���ت���ه وت���ق���دمي 
خ��دم��ات��ه احل��ي��وي��ة اأث��ن��اء احلالت 
�سمر  ال�سيدة  اأك��دت  كما  الطارئة، 
التخطيط  رئي�ش مكتب  امل�سجري 
التن�سيق  ���س��رورة  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
متطلبات  كافة  لتلبية  الهيئة  مع 
امل���م���ك���ن���ات وال����ن����ت����ائ����ج اخل���ا����س���ة 
لتحقيق  ال��راب��ع  اجليل  مبنظومة 
م��ع��ي��ار احلوكمة  رائ����دة يف  ن��ت��ائ��ج 
لإدارة  خطط  وتطبيق  وت�سميم 

وكذلك احلّد من ت�سّرب املعلومات 
امل��غ��ل��وط��ة وغ���ر احل��ق��ي��ق��ي��ة، ولذا 
باملعلومات  امل���ل���ّم  ال�����س��خ�����ش  ف��ه��و 
تو�سيح  على  وال��ق��ادر  ال�سحيحة 
ولذلك  واملعنيني؛  للنا�ش  ال�سورة 
التامة  ب��امل��ع��رف��ة  يتمتع  اأن  ي��ج��ب 
والقدرة على و�سف احل��دث، وهو 
امل�سوؤول واملدرك للدور الذي يقوم 
بالإ�سافة  اليه،  املوكلة  وامل��ه��ام  به 
املنظومة  عمل  اآل��ي��ة  مناق�سة  اإىل 
امل��ب��ك��ر وذلك  ل����الإن����ذار  ال��وط��ن��ي��ة 
ل�سمان التن�سيق الفعال يف عملية 
على  واحل��ر���ش  والن�سر  التحذير 
فاعلية ا�ستجابة وتعامل اجلمهور. 
وتناول الجتماع اجلهود امل�سرتكة 
الطوارئ  اإدارة  م��ن��ظ��وم��ة  ���س��م��ن 
ال�ستجابة،  وخ��ط��ط  والأزم�������ات، 
والقيام  التمارين،  واإجراء  وتنفيذ 
ب��ع��م��ل��ي��ة ت��ق��ي��ي��م امل��خ��اط��ر واإب�����راز 

�سلمان  ال�سيد  م��ن:  ك��ل  ال��ط��وارئ 
ع��ل��ي ال�����س��ل��م��ان، وال�����س��ي��دة جمانة 

املخاطر.
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن����ه م��ّث��ل هيئة 

الزعابي،  را���س��د  وال�سيد  ال��غ��امن، 
وال�سيد فهد املطوع.

ملتقى هيئة ال�سارقة للتعليم اخلا�س يدعو 
لتعزيز ثقافة التح�سن امل�ستمر يف املدار�س

•• ال�شارقة-وام :

 نظمت هيئة ال�سارقة للتعليم اخلا�ش بال�سارقة اليوم اأعمال امللتقى الرابع 
فندق  يف  اخلا�سة  ال�سارقة  م��دار���ش  يف  امل�ستمر  التح�سني  ثقافة  لتعزيز 
رادي�سون بلو - ال�سارقة مب�ساركة مديري ومديرات مدار�ش خا�سة جتاوز 
من  اخلا�ش  للتعليم  امل�ستمر  التح�سني  يف  وخ��رباء  مدر�سة   113 عددها 
دول خمتلفة وعدد من اأولياء اأمور الطلبة واملخت�سني يف التعليم اخلا�ش 

بالإمارة بالإ�سافة اإىل ممثلي و�سائل الإعالم.
للتعليم  ال�سارقة  هيئة  رئي�ش  الها�سمي  حمدثة  الدكتورة  �سعادة  وقالت 
متنوعة  مناهج   10 تتبع  ال�سارقة  يف  خا�سة  مدر�سة   116 اإن  اخل��ا���ش 
واملنهاج  ال���وزاري  واملنهاج  الهندي  املنهاج  الطلبة  ع��دد  حيث  من  اأك��ربه��ا 
 3 الدرا�سي اجلديد ميالد  العام  �سهد  واملنهاج الربيطاين كما  الأمريكي 
بريطاين،  اأمريكي،  معينا  منهاجا  منها  كل  تتبع  جديدة  خا�سة  مدار�ش 
وزاري وهو يوؤ�سر على احلاجة للمزيد من املدار�ش اخلا�سة يف ظل قدرة 
يف  ال�ستثمار  مو�سوع  يف  عملية  ج��دوى  وت��واف��ر  ال�ستيعاب  على  الإم���ارة 
يف  امل�ستمر  التح�سني  ثقافة  لتعزيز  الرابع  امللتقى  اأن  واأ�سافت  التعليم. 
�سبيل  يف  مبتكرة  واأف��ك��اراً  جديدة  روؤى  يحمل  اخلا�سة  ال�سارقة  م��دار���ش 
خلق فر�ش جديدة يف التعليم اخلا�ش يف ظل حر�ش هيئة ال�سارقة للتعليم 
ومتجددة  م��ت��ط��ورة  اإب��داع��ي��ة  ب��اأف��ك��ار  التعليم  ق�سايا  اإدارة  على  اخل��ا���ش 
بتنفيذ  العمل  ارتقى  وبها  واملعلمني  الهيئة  واأع�ساء  قيادات  بها  �ساهمت 
عدة م�سروعات يف مدار�ش ال�سارقة اخلا�سة �سمن خطة تعزيز التح�سني 
امل�ستمر مبوؤ�س�سات التعليم اخلا�ش بالإمارة، م�سرة اإىل ا�ستكمال عدد من 
حيث  والإ���س��الح  الدعم  وزي��ادة  الأداء  حت�سني  ب�ساأن  والدرا�سات  اخلطط 
درجت الهيئة ومع كل عام درا�سي جديد على و�سع برجمة ل�سيانة املدار�ش 
امللتقى جل�سات حوارية هادفة  اخلا�سة مبناطق الإم��ارة املختلفة . و�سهد 
بني خرباء التح�سني ومدراء املدار�ش اخلا�سة ناق�ست كيفية تعزيز ثقافة 
جديدة  اأفكار  خلق  و�سبل  اخلا�سة  ال�سارقة  مدار�ش  يف  امل�ستمر  التح�سني 
وتطرق امللتقى لنظرة عامة حول الدعم املدر�سي وعر�ش نتائج ا�ستطالع 
الراأي بني الطلبة واأولياء الأمور واملعلمني. وا�ستعر�ش خم�سة م�ست�سارين 
اخلا�سة  امل��دار���ش  يف  اخلا�ش  للتعليم  امل�ستمر  التح�سني  يف  متخ�س�سني 
مع  امللتقى  هام�ش  على  اجتماع  خ��الل  وذل��ك  التح�سني  خطط  بال�سارقة 
مدراء املدار�ش اخلا�سة واملعلمني ملناق�سة كيفية التفاق على اأف�سل الأفكار 
والتح�سينات التي تنه�ش بالعملية التعليمية يف مدار�ش ال�سارقة اخلا�سة 

وكيفية تطوير املدار�ش والبيئات التعليمية.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

ال����ي����وم حملة  دب������ي  ت���ط���ل���ق حم����اك����م 
ال��ع��دال��ة وال��ت�����س��ام��ح حت��ت ���س��ع��ار معاً 
يف  ���س��ي��ك��ون  وال����ذي  مت�سامح  ملجتمع 
�ستك�سف  حيث  �سيتي،  في�ستيفال  دبي 
خ������الل ال���ف���ع���ال���ي���ة ع�����ن ج���م���ل���ة من 
الإجن��ازات واملبادرات التي تقدمها يف 
الفقرات  الت�سويات وع��دداً من  جمال 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة، وذل����ك ت��زام��ن��اً م���ع عام 
�سعادة  اأك���د  حيث   .2019 الت�سامح 
حماكم  ع��ام  مدير  املن�سوري  ط��ار���ش 
ب���اإذن اهلل ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اأن  دب���ي، 
اآل نهيان، طيب اهلل  زاي��د بن �سلطان 
اأبنائه  يف  الت�سامح  ق��ي��م  ر���ّس��خ  ث����راه، 
لهذه  عاملية  عا�سمة  الإم���ارات  جلعل 
موؤ�س�سياً  ع��م��اًل  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��ق��ي��م��ة، 
قانونية  بنية  خ���الل  م��ن  م�����س��ت��دام��اً، 
اأفراد  بني  والت�سامح  التعاي�ش  تكفل 
النا�ش،  ح���ق���وق  وحت���ف���ظ  امل���ج���ت���م���ع، 
وت��ر���ّس��خ م��ب��ادئ ال��ع��دل وامل�����س��اواة بني 
اجلميع دون تفرقة، مع احرتام قيمة 
الإن�سانية.  بالقيم  والتوعية  العمل 
حماكم  ق����ام����ت  �����س����ع����ادت����ه،  واأ�������س������ار 
ب��ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��ت�����س��ام��ح واملحبة  دب���ي 
اأف��راد املجتمع،  والتعاي�ش وامل��ودة بني 

وذلك عن طريق الت�سويات وال�سلح، يف 
خمتلف املجالت، كالإ�سالح الأ�سري، 
وت�����س��وي��ات ال���رتك���ات، وال��ت�����س��وي��ات يف 
الق�سايا العمالية، وت�سويات التنفيذ، 
وال��ت�����س��وي��ات امل��دن��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
ا���س��ت��دام��ة ق��ي��م ال��ت�����س��ام��ح واح�����رتام 
فكرياً  ب���الآخ���ر  وال���ق���ب���ول  ال��ت��ع��ددي��ة 
عن  وذل��ك  وطائفياً،  ودينياً  وثقافياً 
طريق تفهم التعددية الثقافية، حيث 
مار�ست حماكم دبي اأ�ساليب لرت�سيخ 
من  الثقافية،  التعددية  تفهم  م��ب��داأ 
من  الفورية  الرتجمة  توفر  خ��الل، 
اللغة العربية اإىل لغة اأخرى والعك�ش، 
ت��ط��ب��ي��ق ق���وان���ني ال�����دول الأخ������رى يف 
ت��ق��دمي خدمات  ال��زوج��ي��ة،  احل����الت 
الرتكات لغر امل�سلمني، توثيق عقود 
�سعادته،  واأ�ساف  الكنائ�ش.  يف  ال��زواج 
باأن ق�سم ت�سويات الأحوال ال�سخ�سية 
اأف�������س���ل احللول  ت���وف���ر  ي��ع��م��ل ع��ل��ى 
تكون  التي  املنازعات  لف�ش  واأي�سرها 
اخل�سومة  ���س��اح��ب��ة  الأط�������راف  ب���ني 
الرتكات،  ت�����س��وي��ة  ب�سعبتي  م��ت��م��ث��اًل 
واللتان  الأ�����س����رة،  دع������اوى  وت�����س��وي��ة 
تعنيان باإدارة جميع جل�سات الت�سويات 
ال�سخ�سية  الأح��وال  بق�سايا  املتعلقة 
����س���واء ك���ان���ت م��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���رتك���ات اأو 

والتنفيذيات  الأ���س��رة  دع���اوى  جميع 
من خالل م�سار مب�سط بطريقة ودية 
اأثناءه،  اأو  التقا�سي  قبل  كانت  �سواء 
الق�سائية عن  الأحكام  بعد �سدور  اأو 
طريق اإبرام اتفاقيات تف�سل يف النزاع 

وتنهيه باأف�سل احللول واأي�سرها.
املدير  ال���ع���ب���ي���ديل  حم���م���د  واأو������س�����ح 
يف  ال��دع��اوى  اإدارة  لقطاع  التنفيذي 
الإ�سالح  ق�سم  يخت�ش  دب��ي،  حماكم 
الأ�سري مبحاكم دبي بتقدمي الطرق 
ال��ب��دي��ل��ة ع���ن ال��ت��ق��ا���س��ي م���ن خالل 
الأ�سرية  اخل��الف��ات  ح��ل  على  العمل 
ب��ال��ن�����س��ح وامل��وع��ظ��ة والإ�����س����الح بني 
التوافق  نقاط  وتوثيق  املتخا�سمني 
بينهم مبوجب اتفاقيات موثقة قابلة 
الفقرة)2(  وف���ق  ال���ف���وري  للتنفيذ 
الأحوال  قانون  من   )16( امل��ادة  من 
املجتمعية  وامل�����س��اه��م��ة  ال�����س��خ�����س��ي��ة، 
ب��ن�����س��ر ث���ق���اف���ة ال��ت��م��ا���س��ك الأ�����س����ري 
اأخطار  م���ن  وال���ت���ح���ذي���ر  وال���ت���وع���ي���ة 
واأ�سرار اخلالفات الأ�سرية والطالق 
ع��ل��ى الأ�����س����رة وامل��ج��ت��م��ع م���ن خالل 
والإعالمية  التثقيفية  الو�سائل  كافة 
الدرا�سات  لإع��داد  وامل�ساهمة  املتاحة، 
ال�سلة،  ذات  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ب��ح��وث 
حيث يتوىل الق�سم با�ستقبال وت�سجيل 

وحفظها  وم����واع����ي����ده����ا  احل����������الت 
وا�ستعالمات  ال��ك��رتون��ي��ا  وار���س��ف��ت��ه��ا 
ال�سالح  جل�سات  واإدارة  اجل��م��ه��ور، 
والت���ف���اق���ي���ات الأ����س���ري���ة واإب���رام���ه���ا، 
اإ�سهادات  وجميع  التفاقيات  وتوثيق 
القا�سي  م���ن  واع���ت���م���اده���ا  ال���ط���الق 
اأطلقت  ال��ع��ب��ي��ديل،  امل��خ��ت�����ش. واأ����س���ار 
يوم  الت�سامح يف  م��ب��ادرة  دب��ي  حماكم 
 3 واح��د، وه��ي م��ب��ادرة رئي�سية ت�سم 
اليوم واحد +  مبادرات فرعية )تركة 
ت�سويات اليوم الواحد + اتفاقية اليوم 
م��ب��ادرة جمتمعية دعماً  واح���د( وه��ي 
للمبداأ الثاين )ل اأحد فوق القانون( 
وم�ساندة لعام الت�سامح 2019 لبيان 
التقا�سي  ن��ظ��ام  و���س��ه��ول��ة  ال�سفافية 
رحلة  وتقلي�ش  الإج�����راءات  وت�سريع 

املتعامل اإىل يوم واحد فقط.
واأ�ساف العبيديل، حيث تعمل مبادرة 
واخلا�سة  واحد”  ي��وم  يف  “الرتكة 
على  امل����ال،  واأح�����وال  ال���رتك���ات  بق�سم 
خالل  الب�سيطة،  الرتكة  ملفات  حل 
مبادرة  وتتبعها  قيا�سية،  زمنية  م��دة 
واخلا�سة  الواحد”  اليوم  “ت�سويات 
ال�سخ�سية،  الأح���وال  ت�سويات  بق�سم 
بني  الودية  الت�سوية  على  تعمل  التي 
اأو بعد  الأط��راف يف مرحلة التقا�سي 

التقا�سي يف ملفات )الرتكات واأحوال 
تنفيذ  اأو  ال�����س����رة  ق�����س��اي��ا  اأو  امل�����ال 
الأحوال ال�سخ�سية)، وتليها “مبادرة 
اتفاقية اليوم الواحد” اخلا�سة بق�سم 
والتي  ال���س��ري،  والإ���س��الح  التوجيه 
تعمل على عمل اتفاقية بني الأطراف 
ي��وم عمل  خ��الل  دون موعد  املتفقني 
احل�سانة،  )ات��ف��اق��ي��ات  منها:  واح���د، 
النفقات  اتفاقيات  ال��روؤي��ة،  اتفاقيات 
الدرا�سية  الر�سوم  اتفاقيات  باأنواعها، 
ت�سليم  امل���وؤخ���ر،  ات��ف��اق��ي��ات  ل���الأب���ن���اء، 
امل�����س��ت��ن��دات ال��ر���س��م��ي��ة، ال��ت��ع��دي��ل على 
�سروط عقد الزواج، الإذن يف بال�سفر 
التوجيه  ق�����س��م  يف  امل���ل���ف  ح�����ال  -يف 

والإ�سالح الأ�سري-، ع�سل الويل(.
مبادرة  نن�سى  “ول  العبيديل،  وق��ال 
الت�سامح  ل���ع���ام  ال�����س��ع��ي��دة  ال���ع���ائ���ل���ة 
للحملة  ام�����ت�����داداً  وه�����ي   ،2019
الوطنية الأ�سرة املتما�سكة )2021( 
بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأطلقها  التي 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ش دولة  اآل م��ك��ت��وم  را���س��د 
رئي�ش  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
جمل�ش الوزراء، حاكم اإمارة دبي. وهي 
عبارة عن جمموعة من املبادرات التي 
دور  و�سمان  الأ���س��ري  التما�سك  تعزز 
املحاكم يف خدمة املجتمع وم�ساهمتها 

يف موؤ�سر التالحم املجتمعي لالأجندة 
تفعيل  مت  ح��ي��ث   ،2021 ال��وط��ن��ي��ة 
وحماكم  ال�سحة  هيئة  بني  ال�سراكة 
دب��ي م��ن خ��الل زي���ارة املواليد اجلدد 
العاملي  اليوم  يف  لطيفة  م�ست�سفى  يف 
هدية   100 وت�����وزي�����ع  ل�����الأ������س�����رة، 
ت�سميم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ل��ل��م��وال��ي��د، 
عن  خم��ت��ل��ف��ة  ب��ن�����س��ائ��ح  ن�����س��رة   36
تربية الأط��ف��ال والأ���س��رة ومت توزيعه 
بالإ�سافة  اجل���دد،  امل��وال��ي��د  اأ���س��ر  على 
اإىل تقدمي 3 برامج توعوية اخلا�سة 
بربنامج الت�سامح الأ�سري يف حمكمة 
الن�سف  خ���الل  ال�سخ�سية  الأح�����وال 
الأول من عام 2019 للمتعاملني.«.

كما اأكد العبيديل، بلغت ن�سبة الت�سوية 
ب��ع��د ا���س��ت��خ��دام احل���ل���ول ال��ب��دي��ل��ة يف 
الأول  الن�سف  الرتكات خالل  ت�سوية 
من العام اجلاري اإىل %94.4، بينما 
بلغت ت�سوية دعاوى الأ�سرة والتنفيذ 
التي  النزاعات  %85.6، ون�سبة  اإىل 
مت ح��ل��ه��ا ودي�����اً يف ح�����الت الإ����س���الح 
مركز  اأن  واأ���س��اف،   ،75% الأ���س��ري 
ال��ت�����س��ام��ح وال��ت�����س��وي��ات ال����ذي يوجد 
امل���راك���ز التي  اأه�����م  اأح�����د  امل��ح��اك��م  يف 
تهدف اإىل اأ�ساليب الت�سامح واحللول 
العبيديل،  واأ���س��اف  البديلة.  ال��ودي��ة 

املرتجمني  �����س����وؤون  ���س��ع��ب��ة  وا����س���ل���ت 
ب�����اإدارة خ��دم��ات ال��ق�����س��اي��ا يف حماكم 
نفو�ش  الت�سامح يف  قيمة  بتعزيز  دبي 
املتعاملني، برتجمة 14 لغة خمتلفة 
بعدد 25 مرتجم، وذلك عرب مبادرة 
اأطلقتها  عن بعد” والتي  “الرتجمة 
�سوتية  ات�������س���ال  ق����ن����وات  ع�����دة  ع����رب 
وم��رئ��ي��ة م��ت��ع��ددة، وذل���ك ت��زام��ن��اً مع 
عام الت�سامح وحر�ساً منها يف تقدمي 
متطورة  وتنفيذية  ق�سائية  خدمات 
واإيجاد حلول ترجمة فورية لأطراف 
واملتعاملني  ول��ل��م��وق��وف��ني  ال���دع���وى 
اإىل  امل�سروع  يهدف  حيث  ع��ام،  ب�سكل 
اجلل�سات  يف  التوا�سل  عملية  ت�سهيل 
القائمة يف قاعات املحاكم الداخلية يف 
املبنى الرئي�سي ويف املحاكم اخلارجية 
)حمكمة الأحوال ال�سخ�سية وحمكمة 
املرور  وحم��ك��م��ة  والإق���ام���ة  اجلن�سية 
وحم��ك��م��ة امل��رق��ب��ات( وم��راك��ز �سرطة 
النيابة  خ��دم��ات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  دب���ي 
العبيديل،  واأ�����س����ار  دب����ي.  يف  ال��ع��ام��ة 
بعد”  عن  “الرتجمة  م�سروع  يهدف 
اإىل حت�سني م�ستوى خدمات الرتجمة 
امل��ق��دم��ة يف حم��اك��م دب��ي واإىل توفر 
التكاليف  وت��ق��ل��ي��ل  واجل���ه���د  ال���وق���ت 
امل��ادي��ة لن��ت��ق��ال امل��رتج��م��ني واأط���راف 

الق�سائية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأم������ام  ال����دع����وى 
ال�سرتاتيجيني  وال�سركاء  والإداري���ة 
رفع  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  دب����ي.  اإم������ارة  يف 
املتعاملني  واإ�����س����ع����اد  ر����س���ا  م���وؤ����س���ر 
واأطراف الدعوى من خالل اخت�سار 
حل�سورهم  املطلوب  واجل��ه��د  ال��وق��ت 
اأمام الهيئة الق�سائية والإدارية، واإىل 
الق�سائية  الإج����راءات  م�سار  ت�سريع 
واإ�����س����دار الأح����ك����ام ال��ق�����س��ائ��ي��ة. كما 
ي�ساهم امل�سروع ب�سكل اأ�سا�سي يف قيا�ش 
خدمات  ج���ودة  و�سبط  العمل  حجم 
ال��رتج��م��ة م���ن خ���الل ان�����س��اء قاعدة 
�سوؤون  ب�����س��ع��ب��ة  خ��ا���س��ة  م��ع��ل��وم��ات��ي��ة 
زي����ادة فر�ش  اإىل  ت��ه��دف  امل��رتج��م��ني 
للمجتمع  املقدمة  اخل��دم��ات  حت�سني 
ككل وتطويرها م�ستقباًل مبا يتما�سى 

مع تقنيات التكنولوجيا احلديثة. 

•• اأبوظبي - الفجر 

اختتمت اللجنة الوطنية لالنتخابات 
الربنامج التدريبي الذي مت ت�سميمه 
النتخابية،  امل��راك��ز  ون����واب  ل��روؤ���س��اء 
بجميع  تعريفهم  خ��الل��ه  مت  وال����ذي 
�ستوكل لهم  التي  ال�سالحيات واملهام 
لنتخابات  التنفيذية  التعليمات  وفق 

املجل�ش الوطني الحتادي 2019.
مت  التي  التدريبية  ال���دورات  و�سهدت 
التدريبي  الربنامج  خ��الل  تنظيمها 
78 من روؤ�ساء ون��واب روؤ�ساء  ح�سور 
والكفاءة  ال���ق���درة  ذوي  م���ن  امل���راك���ز 
والذين كان لهم م�ساركات يف الدورات 
النتخابية ال�سابقة، وكانت مل�ساهمتهم 
الإج���راءات  �سر  �سمان  يف  كبر  دور 
وفق اأف�سل املعاير و�ساهم يف حتقيق 
والر�سا  ال�������س���ع���ادة  م����ع����دلت  اأع����ل����ى 
للمر�سحني والناخبني الذين �ساركوا 
الت�سويت خالل مرحلتي  يف عمليات 

الت�سويت املبكر واليوم النتخابي.
الغفلي،  �سعيد  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
املجل�ش  ل�������س���وؤون  امل�����س��اع��د  ال���وك���ي���ل 
الدولة  وزارة  يف  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
ال��وط��ن��ي الحت���ادي،  املجل�ش  ل�����س��وؤون 
الوطنية  ال���ل���ج���ن���ة  وُم�����ق�����رر  ع�������س���و 
املراكز  روؤ���س��اء  “يقوم   : لالنتخابات 
وال���ن���واب مب��ه��ام رئي�سية  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
خ���الل ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����س��وي��ت وم���ن هنا 
تربز اأهمية تزويدهم بجميع املعارف 
التي متكنهم من القيام مبهامهم على 
ال��وج��ه الأم��ث��ل خ��الل اأي���ام الت�سويت 
اأع�ساء  من  كبراً  اق��ب��اًل  ت�سهد  التي 
املر�سحني  م��ن  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
الواجب  للم�ساركة يف هذا  والناخبني 

الوطني«.
بال�سكر  “نتوجه  ���س��ع��ادت��ه:  واأ����س���اف 
ه����ذا  يف  �����س����اه����م  م������ن  ج���م���ي���ع  اإىل 
الربنامج التدريبي، والذين يتمتعون 
التي متكنهم من  والكفاءة  باخلربات 

مم��ار���س��ة م��ه��ام��ه��م ع��ل��ى اأك���م���ل وجه 
ومبا يتنا�سب مع توجهات قيادة دولة 

الإمارات التي ت�سع الهتمام باملواطن 
اأوىل  يف  له  اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي 

اهتمامها«.
امل���راك���ز  روؤ������س�����اء  اأن  ����س���ع���ادت���ه  وب�����ني 

ال�سابقة  ال��������دورات  يف  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
وال��ذي��ن ك���ان ل��ه��م ح�����س��وراً ك��ب��راً يف 

ال���ربن���ام���ج ال��ت��دري��ب��ي احل������ايل، كان 
النجاح  حتقيق  يف  الكبر  ال��دور  لهم 
للعملية النتخابية، من خالل التميز 
يف تنفيذ مهامهم والتعامل مع جميع 
الق�سايا التي تتعلق ب�سر الإجراءات 

يف املراكز النتخابية.
وركز الربنامج التدريبي على الأدوار 
املراكز  التي �سيقوم بها روؤ�ساء  واملهام 
مع  بالتعامل  يتعلق  فيما  النتخابية 
ك��م��ا ت�سمن  وال��ن��اخ��ب��ني  امل��ر���س��ح��ني 
التعامل  كيفية  على  �سرحاً  الربنامج 
املراكز  ال��ع��ام��ل��ة يف  ال��ع��م��ل  ف���رق  م���ع 
الن��ت��خ��اب��ي��ة ع��ل��ى اخ��ت��الف اأدواره�����م 
ومهامهم، بالإ�سافة اإىل تقدمي �سرح 
�سيقوم  ال��ت��ي  ال��وظ��ائ��ف  ع��ن  مف�سل 
املجل�ش  انتخابات  يف  املتطوعون  بها 
والذين   ،2019 الحت���ادي  الوطني 
الركائز  واأحد  امل�ساهمني  اأحد  يعدون 
الرئي�سية يف ت�سهيل وتي�سر العمل يف 

املراكز النتخابية.

كما ت�سمن الربنامج التعريف باآليات 
والزوار  الإع���الم  و�سائل  مع  التعامل 
تدريبهم  اإىل  بالإ�سافة  وامل��راج��ع��ني، 
ع���ل���ى ك��ي��ف��ي��ة ال���ت���ع���ام���ل م����ع ح����الت 
الطوارئ التي قد تتعر�ش لها املراكز 
تعاملهم  اإىل  واإ���س��اف��ة  الن��ت��خ��اب��ي��ة، 
اليوم  ال��ع��م��ل��ي��ات خ����الل  م���ع غ���رف���ة 
الإعالن  اأن  التاأكيد  م��ع  الن��ت��خ��اب��ي، 
لالنتخابات  الأول����ي����ة  ال��ن��ت��ائ��ج  ع���ن 
�سيكون يف ختام عمليات الت�سويت يف 
اليوم الرئي�سي يف  5 اأكتوبر 2019 

ومن املركز الرئي�سي يف اأبوظبي.  
ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزارة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
وبو�سفها  الحت��ادي  الوطني  املجل�ش 
الوطنية  ل��ل��ج��ن��ة  ال���ع���ام���ة  الأم�����ان�����ة 
اإدارة  ت��ع��م��ل م���ع جل��ن��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
النتخابات على تنظيم جميع جوانب 
بالدورة  اخلا�سة  النتخابية  العملية 
الرابعة من انتخابات املجل�ش الوطني 

الحتادي 2019.

•• اأبوظبي-وام:

تبداأ �سفارات وقن�سليات والبعثات الدبلوما�سية للدولة الأحد املقبل يف ا�ستقبال 
اأع�ساء الهيئات النتخابية املتواجدين يف اخلارج لالإدلء باأ�سواتهم يف انتخابات 
املجل�ش الوطني الحتادي يومي الأحد والثنني 22 و 23 من �سبتمرب اجلاري، 

عرب 118 مركزا انتخابيا حول العامل.
 10 ال�ساعة  م��ن  املنتخبني  جمهور  اخل���ارج،  يف  النتخابية  امل��راك��ز  وت�ستقبل 

التي يتواجد  املحلي للمدينة  التوقيت  6 م�ساء بح�سب  ال�ساعة  �سباحا ولغاية 
فيها املركز.

اأول  ولينغتون  النيوزيلندية  العا�سمة  �ستكون  العاملية،  التوقيت  لفروق  ووفقا 
املدن التي ت�سهد انطالق عملية الت�سويت يف اخلارج على اأن تكون مدينة لو�ش 

اأجنلو�ش الأمركية اآخر املناطق التي تنطلق فيها عمليات الت�سويت.
ورحبت ال�سفارات والبعثات عرب ح�ساباتها يف مواقع التوا�سل الجتماعي باأع�ساء 
اللجان النتخابية، موؤكدة جاهزيتها ل�ستقبال اأع�ساء الهيئات النتخابية من 

واأماكن  املراكز  هذه  على  التعرف  وميكن  الدولة.  خ��ارج  املتواجدين  املواطنني 
تواجدها من خالل املوقع الإلكرتوين للجنة الوطنية لالنتخابات، بالإ�سافة 
ال��دويل. وج��اء حتديد عدد  ل��وزارة اخلارجية والتعاون  الإلكرتوين  املوقع  اإىل 
اأجرتها  م�ستفي�سة  درا���س��ة  بعد  متركزها  وم��واق��ع  اخل��ارج  يف  النتخابية  املقار 
اللجنة الوطنية لالنتخابات لأعداد املواطنني واملواطنات املتواجدين يف اخلارج 
وفرتات واأوقات �سفرهم، �سواء للدرا�سة اأو ال�سياحة حيث ا�ستقرت على حتديد 
ملمار�ستهم  النتخابية  الهيئات  لأع�ساء  الإمكانيات  كافة  �ستوفر  مركزاً   118

الإماراتية  ال��ه��وي��ة  بطاقة  اإح�����س��ار  الناخبني  على  وي��ت��وج��ب  ال��وط��ن��ي.  حقهم 
بنف�سه حيث يحظر  ب�سوته  يديل  اأن  ناخب  كل  وعلى  الت�سويت،  للم�ساركة يف 
الت�سويت باخلارج للمرة  اللجنة قد اعتمدت نظام  بالوكالة. وكانت  الت�سويت 
الأوىل يف انتخابات املجل�ش الوطني الحتادي 2015، بهدف اإتاحة املجال اأمام 
اأو  درا�ستهم  اأو  عملهم  طبيعة  تفر�ش  الذين  من  النتخابية،  الهيئات  اأع�ساء 
لأ�سباب اأخرى الوجود خارج الدولة، ملمار�سة حقهم النتخابي، الذي يعترب حقاً 

للجميع، وواجبا ل�سمان الختيار الأمثل لأع�ساء املجل�ش.

الحتادي«الأحد  »الوطني  لنتخابات  الت�سويت  تد�سن  العامل  حول  مركزا   118

�سهدت ح�سور 78 �سخ�سًا من ذوي الكفاءة واخلربة 

اللجنة الوطنية لالنتخابات تختتم الربنامج التدريبي لروؤ�ساء ونواب املراكز النتخابية
د. �سعيد الغفلي: روؤ�ساء املراكز االنتخابية لهم الدور الكبري يف حتقيق النجاح للعملية االنتخابية من خالل التميز  يف تنفيذ مهامهم 

حماكم دبي تطلق حملة العدالة والت�سامح حتت �سعار معًا ملجتمع مت�سامح

�سويفا�ش  اما  املدعو/  فقد 
ال����ف����ل����ب����ني   ، ك�������ورت�������ي�������ز 
رقم  �سفره  ج��واز  اجلن�سية 
ي���رج���ى   )635848(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
بال�سفارة الفلبينية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو/ عبداملجيد بيان 
جواز  اجلن�سية  ب��اك�����س��ت��ان   ،
 )DM0574971( رقم  �سفره 
ي�����������رج�����������ى مم�������������ن ي�����ع�����رث 
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
مركز  اق��رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

ف������ق������د امل�����������دع�����������و/ ع���ه���د 
�سوريا   ، احل��م�����س��و  خ���ال���د 
رقم  �سفره  ج��واز  اجلن�سية 
)008357480( يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
بال�سفارة ال�سورية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
�ستار  امل����دع����و/ حم��م��د  ف��ق��د 
 ، مييا  �ساهيجان  احمد  مييا 
�سفره  ج��واز  اجلن�سية  الهند 
يرجى   )9780813( رق��م 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   317157:بتاريخ: 2019/09/17
بيانات الأولوية: 88352036 ، 2019/03/22، الوليات

 املتحدة الأمريكية.
ال�سم: جيليد �ساين�سز، اإنك.

وعنوانه:  333 ليك�سايد درايف ، فو�سرت �سيتي ، كاليفورنيا 94404، الوليات املتحدة الأمريكية..
�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
م�ستح�سرات �سيدلنية حتديداً مواد �سيدلنية ملعاجلة العدوى الفرو�سية، مواد �سيدلنية ملعاجلة حالت 
وا�سطرابات القلب والأوعية الدموية، مواد �سيدلنية ملعاجلة حالت وا�سطرابات التنف�ش، مواد �سيدلنية 
ملعاجلة الأمرا�ش وال�سطرابات الفطرية، مواد �سيدلنية ملعاجلة اأمرا�ش الكبد، مواد �سيدلنية ملعاجلة 
وال�سطرابات  الأمرا�ش  ملعاجلة  �سيدلنية  م��واد  الكبد،  والتهاب  الب�سرية/الإيدز  املناعة  نق�ش  فرو�ش 
عالج  ذلك  يف  مبا  املناعي  للعالج  �سيدلنية  م�ستح�سرات  ال�سرطان،  ملعاجلة  �سيدلنية  م��واد  اللتهابية، 

باخلاليا التائية
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة GILEAD باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

EAT 140566

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   317154:بتاريخ: 2019/09/17
ال�سم: جيليد �ساين�سز، اإنك.

وعنوانه:  333 ليك�سايد درايف ، فو�سرت �سيتي ، كاليفورنيا 94404، الوليات املتحدة الأمريكية..
�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44
وعالجها،  منها  وال��وق��اي��ة  وت�سخي�سها  الطبية  ال���س��ط��راب��ات  ح��ول  والطبية  ال�سحية  املعلومات  توفر 
يتعلق باحل�سول على  وامل�ساعدة فيما  املعلومات  توفر  ال�ست�سارية واخلرية للمر�سى حتديداً  اخلدمات 
الو�سفات الطبية والأدوية، ال�ست�سارات الطبية حتديداً تقدمي امل�سورة ملخت�سي الرعاية ال�سحية املتعلقة 
بال�سطرابات الطبية وت�سخي�سها والوقاية منها وعالجها، خدمات دعم املر�سى التي تتعلق بال�سطرابات 

الطبية وت�سخي�سها والوقاية منها وعالجها.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة GILEAD باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

EAT 140418

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 
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اأخبـار الإمـارات
اللجنة الوطنية لالنتخابات ت�سع ال�سري الذاتية ملر�سحي املجل�س الوطني الحتادي 2019 على موقعها الإلكرتوين

•• اأبوظبي - الفجر

 اأعلنت اللجنة الوطنية لالنتخابات اأنها حملت ال�سر الذاتية 
املوقع  على  الحت���ادي  الوطني  املجل�ش  لع�سوية  للمر�سحني 
معرفة  لتعزيز  �سعيها  اإط����ار  يف  وذل���ك  للجنة،  الإل���ك���رتوين 
الناخبني مبر�سحي املجل�ش الوطني الحتادي، ومتكينهم من 

التعرف على قدراتهم وخرباتهم.
الذاتية  ال�سر  اإ�سافة  اأن  اللجنة الوطنية لالنتخابات  وبينت 
يف  ي�سهم  اأن  �ساأنه  من  الإل��ك��رتوين  املوقع  على  للمرت�سحني 
التحفيز على اإيجاد نوع من التفاعل بني الناخبني واملر�سحني 

وال���ت���ع���رف ع��ل��ى اخل������ربات وامل����وؤه����الت ال���ت���ي ي��ت��م��ت��ع��ون بها، 
ك��ف��اءات كل  التعّرف على  الناخب م��ن   ومب��ا ي�سهم يف متكني 
اأهاًل لتمثيلهم يف املجل�ش الوطني  مر�سح واختيار من يرونه 
من  طلبت  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  وك��ان��ت  الحت����ادي. 
اإرفاق  الحت��ادي  الوطني  املجل�ش  لع�سوية  للرت�سح  الراغبني 
ال�سر الذاتية اخلا�سة بهم مع طلبات الرت�سح، كاأحد الوثائق 
الت�سجيل التي متت يف  امللزمة لإمتام عمليات  املطلوبة وغر 
مقار جلان الإم��ارات يف جميع اإم��ارات الدولة ويف الفرتة من 

.2019 اأغ�سط�ش   22 ولغاية   18
الهيئات  اأع�������س���اء  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وت���دع���و 

النتخابية للدخول للموقع الإلكرتوين، وقراء ال�سر الذاتية 
اتخاذ  م��ن  متكينهم  يف  ت�سهم  عملية  ك��خ��ط��وة  للمر�سحني، 
قبة  �سيمثل �سوتهم حتت  وملن  بالت�سويت لالأف�سل،  قرارهم 
املجل�ش الوطني الحتادي، وللتعرف يف الوقت ذاته على الأقدر 

لنقل ق�ساياهم وم�سكالتهم ل�سناع القرار.
الحتادي  الوطني  املجل�ش  ل�سوؤون  الدولة  وزارة  اأن  اإىل  ي�سار 
تعمل  لالنتخابات  الوطنية  للجنة  العامة  الأمانة  وبو�سفها 
اإدارة النتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية  مع جلنة 
املجل�ش  انتخابات  م��ن  الرابعة  ب��ال��دورة  اخلا�سة  النتخابية 

الوطني الحتادي 2019.

�سرطة اأبوظبي توقع مذكرة تفاهم يف جمالت الإنقاذ والتدريب
•• اأبوظبي-وام:

وقعت القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي مذكرة تفاهم مع “ وادي اأدفنت�سرز ذ.م.م،”ب�ساأن التن�سيق يف 
وتبادل   ، ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  التعاون وتفعيل  وتعزيز  والتدريب،  الإنقاذ  و  املغامرات  جمالت 
اخلربات مبا ين�سجم مع اخلطط وال�سيا�سات احلكومية. وقع املذكرة يف مقر �سرطة اأبوظبي، اللواء 
التنفيذي  الرئي�ش  املن�سوري  مبارك  غامن  و  الب�سرية،  امل��وارد  قطاع  مدير  النعيمي  �ساهني  �سامل 
اأبو ظبي بدعم خدمات  �سرطة  اهتمام  النعيمي  �ساهني  �سامل  اللواء  واأك��د  اأدفنت�سرز.  وادي  ل�سركة 
الإنقاذ وتنفيذ ا�سرتاتيجية وحدة املغامرات يف جمال الريا�سة املائية والأودية اجلبلية مع خمتلف 
الألعاب  واإعداد ريا�سيني حمرتفني يف ممار�سة  ال�سباب  املوؤ�س�سات الجتماعية والنهو�ش مبهارات 
الريا�سية واإ�سراكهم يف التدريبات والبطولت العاملية. وقال، اإن بنود املذكرة ركزت على دعم م�سرة 
لل�سراكات  الكامل  التن�سيق  يف  والرتقاء  وال�سيول  الأنهار  يف  والإنقاذ  واملغامرات  التحدي  ريا�سات 
الدائمة معهم بهدف تاأهيل وتدريب منت�سبي �سرطة اأبوظبي على تنمية مهارات القيادة وال�سجاعة 

والإقدام والتوا�سل وروح العمل اجلماعي كفريق واحد ومتثيل الدولة يف املحافل املحلية والعاملية.

عرفوها دومًا �سابة طموحة وطاقة متجددة

مر�سحة راأ�س اخليمة تنقل نب�س اأبناء الإمارة ب�سفافية وم�سداقية
اأ�سماء احلرمي : التعليم وم�سكالته اأولوية بربناجمي ولزيادة رواتب املتقاعدين كل اهتماماتي

•• راأ�ش اخليمة – الفجر  

اأكدت اأ�سماء �سعيد حممد احلرمي 
باإمارة  الوطني  املجل�ش  مر�سحة 
التعليم  ان  ع��ل��ى   ، اخل��ي��م��ة  راأ������ش 
وم�����س��ك��الت��ه ت��ع��د م���ن الأول����وي����ات 
 ، امل�ستدامة  واملجتمعية  الرتبوية  
ق�ساري  �ستعمل  انها  على  م��وؤك��دة 
الرتبية  اأه����ل  ج��ان��ب  اىل  ج��ه��ده��ا 
والخ��ت�����س��ا���ش واأول����ي����اء الم�����ور ، 
تراعي  وطنية  مب��ب��ادرات  للخروج 
الظروف املجتمعية وتواكب الروؤية 
احل��ك��وم��ي��ة ، وان��ه��ا ل��ن ت��ت��وان��ى يف 
لل�سعوبات  احل��ل��ول  اأف�سل  اإي��ج��اد 
املنظومة  اع�����س��اء  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
التعليمية من معلم وطالب وويل 

امر على حد �سواء .
ج���اء ذل���ك خ���الل اح���دى حلقاتها 
برناجمها  عن  لالإعالن  النقا�سية 
حال  يف  �ستقدمه  وم���ا  الن��ت��خ��اب��ي 
الوطني  املجل�ش  بع�سوية  ف��وزه��ا 
بداية  يف  املر�سحة  وا�ستعر�ست   ،
احللقة �سرتها الذاتية وم�ساركاتها 
داخل وخارج الدولة، بالإ�سافة اإىل 
الإجن�������ازات ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا خالل 
واملنا�سب  احل��ي��ات��ي��ة،  م�����س��رت��ه��ا 
ال��ت��ي ت��ب��واأت��ه��ا م��ن��ذ ت��خ��رج��ه��ا من 

الوطني  املجل�ش  بع�سوية  تظفر 
الحت��ادي للدورة املقبلة  2019، 
عن  وم��ع��رباً  ���س��ادق��اً  �سوتاً  لتكون 
ح��ي��اة ال���واق���ع وروؤي������ة امل�����س��ت��ق��ب��ل ، 
والطاقة  باحليوية  مفعماً  وح�ّساً 
ال�سبابية التي تعك�ش تطلعات اأبناء 
وب��ن��ات الإم����ارة ، م��وؤك��دة على انها  
اأولوية  والتعليم  ال�سحة  �ستمنح 
ا�ستثنائية ؛ واملراأة اأولوية خا�سة .

حممد  �سعيد  اأ�سماء  وا�ستعر�ست 
الوطني  املجل�ش  احلرمي مر�سحة 
�سرتها الذاتية على مدى �سنوات 
مدربة  اخ���ت���ي���اره���ا  م��ن��ه��ا  م�����س��ت 
املتحدة  الأمم  حم���اك���اة  ل��ن��م��وذج 
م�سرفة  وت��ع��ي��ي��ن��ه��ا    ، ل���ن���دن  يف 
البتكار  ����س���ف���راء  ب���رن���ام���ج  ع���ل���ى 
ي����اأت  مل  وال��������ذي   ، ن����ي����وي����ورك  يف 
اإىل كّم  م��ن ف����راغ وامن����ا ا���س��ت��ن��اداً 
للوطن  ب��ال��ع��ط��اء  املفعمة  الإرادة 
ولأجيال الإمارات ، فقد ا�سطلعُت 
اأمانة  بكل  الوطنية  مب�سوؤوليتها 
عطاء  وروح   ، م��ه��ن��ي��ة  وج���������دارة 
جتاوزت بها التحديات لتحقيق مع 
والتطلعات  الأح��الم  اأك��رب  ال�سباب 
ال�سخ�سية  امل�سوؤولية  اإغفال  دون   ،
الهتمام  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة   ، ال��رتب��وي��ة 
بنائنا  طموحات  وجم��اراة  بالن�شء 

احلالية.
امل�����راأة  ان  اىل  احل���رم���ي  واأ�����س����ارت 
برناجمها  يف  ن�سيبها  لها  �سيكون 
امل����راأة تعد  ان   ، بحكم  الن��ت��خ��اب��ي 
الواجب  وم����ن   ، امل��ج��ت��م��ع  ن�����س��ف 
وت�سهيل  اله���ت���م���ام،  ك���ل  م��ن��ح��ه��ا 
م���ه���ام ح��ي��ات��ه��ا وح�����س��ول��ه��ا على 
لتوؤدي  حتتاجها،  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
دوره���ا ال��رتب��وي على اأك��م��ل وج��ه ، 
الأرامل  بد من جت��اوز م�سكلة  ول 
من  ال�ستفادة  و�سعوبة  واملطلقات 
برامج الإ�سكان نظراً لقيود)�سرط 
بلوغهن �سن ال��� 60 عاماً للت�سجيل 

يف الربنامج(.
ك��م��ا اأك�����دت ا���س��م��اء احل���رم���ي على 
تبني  عاتقها  على  �ستاأخذ  انها  ان 

�ست�سعى  اإن���ه���ا  وق���ال���ت  اجل���ام���ع���ة. 
الوطني  امل��ج��ل�����ش  دور  ت��ع��زي��ز  اإىل 
من  �سالحياته  وزي���ادة  الحت���ادي 
اأج�����ل خ���دم���ة امل����واط����ن وال���وط���ن، 
القت�سادي  ال���س��ت��ق��رار  و�ستدعم 
والج���ت���م���اع���ي م���ن خ����الل حتفيز 
اقتحام  على  واملواطنات  املواطنني 
وزيادة  اخلا�ش،  القطاع  يف  العمل 
العاملني يف تلك  املواطنني  رواتب 

القطاعات.
وا�ستعر�ست  اأ�سماء  احلرمي اأبرز 
حم��ط��ات ب��رن��اجم��ه��ا الن��ت��خ��اب��ي ، 
فتناولت ال�سباب والبطالة وفر�ش 
ال���ع���م���ل يف ال���ق���ط���اع احل���ك���وم���ي ، 
وال�سعوبات التي تواجه اخلريجني 
التي  وال���ت���ح���دي���ات  واخل���ري���ج���ات، 
تعرت�ش �سبيلهم يف احل�سول على 
التحديات  تتجاوز  وظيفة منا�سبة 
وت����واف����ق ال��ت��ط��ل��ع��ات ، لف���ت���ة اىل 
الوظيفية  املهام  وت�سعب  تعدد  ان  
ل�سخ�ش واحد ، واقع ل يخلو من 
ال�سلبية ، فذلك يقلل من اإمكانية 
عمل  فر�ش  على  ال�سباب  ح�سول 
منا�سبة ، وُي�سعف متكينهم املهني 
موؤكدة   ، والقت�سادي  واملجتمعي 
على ان  التخ�س�ش الوظيفي تعد 
خطوة مهمة للق�ساء على البطالة 

الطلبة والأطفال ال�سغار اإىل اأبعد 
�سعيد  اأ�سماء  فقد ح�سلت  م��دى.  
بكالوريو�ش  على  احلرمي  حممد 
جامعة  م����ن  الإجن���ل���ي���زي���ة  ال���ل���غ���ة 
به  لتنطلق   ،2003 ع��ام  الحت���اد 
الفرن�سية  اللغة  باإتقانها  مت�سّلحة 
نحو اآفاق عاملية ، جم�ّسدة الطموح 
الثقافة  على  والنفتاح  الإم��ارات��ي 
الغربية ، بروح التعاي�ش والت�سامح  
، وروؤي�������ة الط������الع ع��ل��ى اآخ�����ر ما 
ت��و���س��ل اإل��ي��ه ال��غ��رب م��ن اإجن����ازات 
القيم  على  املحافظة  ت��اأك��ي��د  م��ع   ،
برتاث  والت�سبث  الأ�سيلة  العربية 
الآب���اء والأج����داد ال���ذي تفخر به؛ 
ك��م��ا ه���و ل�����س��ان ح���ال ج��م��ي��ع اأبناء 

وبنات الإمارات.
 فقد عرف ابناء وبنات واهل راأ�ش 
اأ���س��م��اء احل��رم��ي ، �سابة  اخل��ي��م��ة  
طموحة ، و�سخ�سية واثقة ، وطاقة 
وا�سعة  ثقافة  ت�سُقلها   ، متجددة 
جنتها من قراءة اآلف الكتب بلغات 
رتها يف خدمة اأبناء  خمتلفة ،و�سَخّ
وبنات وطنها ، رافعة �سعار الأ�سرة 
بكل  املتالحم  واملجتمع  املتما�سكة 
معها  وح���ام���ل���ًة   ، واإرادة  ج������دارة 
طموحات واآمال وتطلعات ال�سباب 
والن�ساء والأطفال مل�ستقبل اإماراتي 

املتقاعدين  روات���ب  روات���ب  م�سكلة 
وما يعانيه هذه الفئة موؤكدة على 
اإعادة نظر  ان رواتبهم بحاجة اإىل 
، من منطلق احلر�ش على توفر 
، ملجاراة الواقع  زيادات دورية لهم 
وغالء   ، ال���دول���ة  يف  الق��ت�����س��ادي 
الأ����س���ع���ار ال�����ذي ط����ال ك���ل ����س���يء ، 
م�سرة اىل اأن راتب التقاعد غالباً 
واحتياجات  مبتطلبات  ي��ف��ي  ل   ،
اإذا كان �ساحب  الأ�سرة ، خ�سو�ساً 

هذا الراتب معيٌل لأ�سرته .
ال�سحية  اخل��دم��ات  يخ�ش  وفيما 
اأننا ل ننكر ان  اكدت احلرمي اىل 
ت���األ���وا ج��ه��دا يف توفر  دول��ت��ن��ا مل 
اخل���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة مل��واط��ن��ي��ه��ا ، 
وجود  م��ن  ي��خ��ل��و  ل  الم����ر  ان  اإل 
م�سكالت وحتديات نحر�ش جميعاً 
على ايجاد حلول لها ، م�سرة اىل 
بحوافر  ي��ب��داأ  ال��ن��اج��ع  ال��ع��الج  ان 
املوؤهلة  ب��ال��ك��وادر  اله��ت��م��ام  تعك�ش 
يف امل�ست�سفيات احلكومية ، وحتّفز 
الوطنية لولوج  والكفاءات  العقول 

هذا القطاع احليوي واملهم.
وا�سارت اىل ان كل ما مت ا�ستعرا�سه 
تنموية  وط���ن���ي���ة  م���رت���ك���زات  ت���ع���د 
ت�ستند عليها لتنطلق يف برناجمها 
النتخابي ، معربة عن املها يف ان  

مفعم بالريادة وال�سعادة.
�سغف  ا�سرة  انها  عنها  عرف  فقد 
دائ�����م ب��ال��ت��ع��ّل��م وت��ط��وي��ر ال�����ذات ، 
وحت��ق��ي��ق م��زي��د م���ن الإجن�������ازات ، 
ومعارفها  م��واه��ب��ه��ا  �سقلت  وق���د 
بالعديد من ال��دورات ، وهي ت�سّر 
والتاأهيل  التدريب  موا�سلة  على 
وت���ع���زي���ز ال�����ق�����درات ، ل���رتت���ق���ي يف 
اإىل  وَت��رَق��ى  اأوًل،  التدري�ش  جم��ال 
حيث ي�سمو طموح دولة الإمارات. 

  وحظيت اأ�سماء احلرمي ،  بتقدير 
اخ��ت��ي��اره��ا مدربة  اأمم����ي ح���ني مت 
يف  املتحدة  الأمم  حم��اك��اة  لنموذج 
ثقة  ون���ال���ت   ،2016 ع����ام  ل���ن���دن 
عاملية بتعيينها م�سرفة على برنامج 
���س��ف��راء الب��ت��ك��ار يف ن��ي��وي��ورك عام 

بكثر  حتتفظ  تزال  ول   ،2018
لتحقيق  وتخطو  الطموحات،  من 

مزيد من التطلعات.
ف��ه��ي  ط��اق��ة ���س��اب��ة وف��ك��ر معطاء، 
ق�سايا  خل���دم���ة  ن��ف�����س��ه��ا  ���س��خ��ّرت 
اأجل  من  الكثر  وحتّملت  الوطن، 
الفعاليات  من  العديد  يف  امل�ساركة 
ومتثيل  وال���وط���ن���ي���ة،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الإم��������ارات يف امل��ح��اف��ل ال���دول���ي���ة ، 
والولء  امل��واط��ن��ة  روح  يعك�ش  مب��ا 
والن���ت���م���اء ع��ل��ى اأك���م���ل وج����ه جُلّ 
دائرة  تو�سيع  احل��رم��ي  اأ�سماء  ه��م 
والطموحات،  والأح�������الم  الأم������ل 
والرتقاء ب�سّلم العطاء والتطلعات 
على  الب�سمة  ور���س��م  وال��ت��وق��ع��ات، 

وجوه اجلميع ؛ يف دولة الإمارات.

مب�ساركة 20 متدربًا... جمعية الإمارات ملتالزمة داون 
تختتم املرحلة الأوىل من برنامج املنا�سرة الذاتية 

•• العني – الفجر

اأعلنت جمعية الإمارات ملتالزمة داون عن ختام املرحلة الأوىل من برنامج 
اأوت��ي��ل ب��ال��ت��ع��اون م��ع املنظمة  امل��ن��ا���س��رة ال��ذات��ي��ة يف ف��ن��دق ال��غ��ري��ر �سوي�ش 
ميثل  ال��ذي  الربنامج  املتحدة،  اململكة  يف   )DSI( داون  ملتالزمة  الدولية 
اأحد اأهم املحاور املتعلقة باأ�سحاب الهمم �سمن الكونغر�ش العاملي ملتالزمة 
داون دبي 2020 والذي فازت دولة الإمارات العربية املتحدة با�ست�سافته 
للمرة الأوىل يف ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا برعاية �سمو ال�سيخ حمدان 

بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ش املجل�ش التنفيذي.
هذا وقد �سرحت الدكتورة منال جعرور رئي�ش جمل�ش الإدارة باأن الربنامج 
ا�ستهدف يف مرحلته الأوىل تدريب )20( مدرباً من خمتلف التخ�س�سات 
وخا�سة  حكومية  وم��راك��ز  ج��ه��ات  مي��ث��ل��ون  ال��ه��م��م  ب��اأ���س��ح��اب  ال�سلة  ذات 

بالإ�سافة اإىل اأولياء الأمور ميثلون كافة اإمارات الدولة 
ا�ست�ساف  ال��ذي  اأوت��ي��ل  �سوي�ش  الغرير  بفندق  الدكتورة  اأ���س��ادت  وق��د  ه��ذا   
الربنامج  اإجن��اح  اأ�سهمت يف  ا�ست�سافة مميزة  كانت  لقد  وقالت:  الربنامج 
يف اأجواء اإيجابية واحت�سان لربنامج ي�سهم يف الرتقاء باخلدمات املقدمة 

لأ�سحاب الهمم.
واأثنت الدكتورة جعرور على جميع امل�ساركني الذين اأظهروا التزاماً كبراً 
اأن هذا الربنامج �سيمتد  اأهداف الربنامج �سيما  وتفاعاًل وا�سحاً لتحقيق 
لذوي  ال��ذات��ي��ة  للمنا�سرة  �سلبة  ن���واة  و�سي�سكل   2020 نوفمرب  ل�سهر 
هذا  يف  تعلمه  مت  ما  تطبيق  يف  امل�ساركني  جميع  و�سيفيد  داون،  متالزمة 
الربنامج على مو�سوع املنا�سرة الذاتية لأ�سحاب الهمم ب�سكل عام ولذوي 
الهمم من  اأ�سحاب  اإب��راز �سوت  اإن  واأ�سافت:  ب�سكل خا�ش  داون  متالزمة 

واحتياجاتهم  اأنف�سهم  ع��ن  التعبر  م��ن  ومتكينهم  داون  م��ت��الزم��ة  ذوي 
والدفاع عن حقوقهم ب�سكل نظامي يعك�ش املنزلة التي و�سلت اإليها الدولة 

يف هذا املجال.
الإدارة  جمل�ش  رئي�ش  نائب  نا�سر  اآل  ن��وال  الأ���س��ت��اذة/  اأك���دت  جانبها  م��ن 
واملعنيني  املخت�سني  امل��درب��ني  م��ن  فريق  تاأ�سي�ش  على  يركز  الربنامج  اأن 
العربية  الإم��ارات  دولة  الذاتية يف  املنا�سرة  برنامج  الهمم  على  باأ�سحاب 
املتحدة للقيام بالتدريب املبا�سر لذوي متالزمة داون ومتكينهم من التعبر 

عن اأنف�سهم وخياراتهم ومتابعتهم حتى نوفمرب 2020.
مفاهيم  وم�ساركة  املعرفة  بن�سر  الفريق  ه��ذا  �سيقوم  نا�سر:  اآل  واأ�سافت 
ذوي  لتمكني  الأم���ور  اأول��ي��اء  وم��ع  زمالئهم  م��ع  الذاتية  املنا�سرة  وم��ب��ادئ 
عن  التعبر  من  ع��ام  ب�سكل  الهمم  واأ�سحاب  خا�ش  ب�سكل  داون  متالزمة 

اأنف�سهم وتعزيز ثقتهم باأنف�سهم وبقراراتهم.
وقد اأ�ساد املدربون املعتمدون من املنظمة الدولية ملتالزمة داون )DSI( يف 
اململكة املتحدة الذين اأداروا الربنامج بامل�ستوى املعريف للمتدربني، وامل�ستوى 

املتقدم الذي ت�سهده الدولة يف جمال حقوق اأ�سحاب الهمم
هذا وقد مت ت�سكيل فرق للمنا�سرة  لتاأ�سي�ش جمموعة للمنا�سرة الذاتية 
تبادل  خاللها  يتم  م�ستمرة  اجتماعات  وه��ن��اك  داون.  متالزمة  ذوي  م��ن 
املعرفة واخلربات لكت�ساب وتطوير مهارات عملية للمدربني متكنهم من 
يف  فاعل  ب�سكل  باأ�سواتهم  �سي�ساركون  والذين  داون  متالزمة  ذوي  تدريب 

الكونغر�ش العاملي ملتالزمة داون دبي 2020
 )DSI( داون الدولية ملتالزمة  للمنظمة  الذاتية  املنا�سرة  ويقوم مدربي 
مبتابعة وتقييم اأداء مدربي املنا�سرة الذاتية املحليني ومناق�سة ال�سعوبات 

وو�سع احللول املنا�سبة والطالع على كافة النتائج املتحققة من الربنامج

تطبيقًا ال�سرتاتيجية االإمارات للتعامالت الرقمية )بلوك ت�سني( 2021

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تطلق اأول نظام بتقنية بلوك 
ت�سن حتقق ربط رقمي ملعلومات تقييم املهنين ال�سحين

••  دبي-الفجر:

ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
املجتمع اأول نظام لربط معلومات 
ال�سحيني  ل��ل��م��ه��ن��ي��ني  ال��ت��ق��ي��ي��م 
وفنيني،  و���س��ي��ادل��ة  اأط���ب���اء  م���ن 
“بلوك  ت��ق��ن��ي��ة  ع���ل���ى  اع����ت����م����اداً 
من�سة  امل�����س��روع  ومي��ث��ل  ت�سني”، 
وربط  لتخزين  متطورة  رقمية 
املن�ساآت  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ت��راخ��ي�����ش 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  ال�سحية 
مع  ال����وزارة،  عليها  ت�سرف  ال��ت��ي 
التي  املحلية  ال�سحية  اجل��ه��ات 
حملياً.  ال���رتاخ���ي�������ش  ت�������س���در 
ا�ستهالك  بتقليل  ي�سهم  وال���ذي 
املوارد من حيث الوقت والتكلفة، 
وحت�سني توفر الكفاءة و�سالمة 

البيانات.
واأكد �سعادة عو�ش �سغّر الكتبي 
الوكيل امل�ساعد لقطاع اخلدمات 
اإجناز  اأنهت  ال���وزارة  اأن  امل�ساندة 
بيانات  ل��ق��اع��دة  التحتية  البنية 
“بلوك  تقنية  تعتمد  لمركزية 
مع  ل��ل��رب��ط  ا����س���ت���ع���داداً  ت�سني” 
ال�سحية  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل���ه���ات 
احلكومي  امل�ستوى  على  واملعنية 
البدء  اخ���رتن���ا  وق����د  واخل����ا�����ش، 
م���ن ن���ظ���ام ت��ق��ي��ي��م ال��ع��ام��ل��ني يف 
القطاع ال�سحي، وبالتايل توفر 
للو�سول  واح����دة  رق��م��ي��ة  من�سة 

بخدمات  وت���زوي���ده���م  امل���ر����س���ى 
رعاية اأكرث فعالية وكفاءة.

التقنيات  م�����س��ت��ج��دات  م���واك���ب���ة 
ال�سحية الرقمية

مباركة  اأو����س���ح���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
تقنية  اإدارة  م���دي���ر  اب����راه����ي����م 
املعلومات يف ال��وزارة، اأن توظيف 
ميزات  لديها  ت�سني  بلوك  تقنية 
قاعدة  اأن��ه��ا  اأه��م��ه��ا  م��ن  متنوعة 
البيانات  تكون  لمركزية  بيانات 
للتغير  قابلة  فيها غر  املخزنة 
وت��ت��م��ت��ع بحماية  اإن�����س��ائ��ه��ا،  ب��ع��د 
اأم��ن��ي��ة ع��ال��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة لتوفر 
ميزة الت�سفر للتحقق من �سحة 
املعامالت وجدارتها بالثقة، نظراً 
تعديل  اأو  ح���ذف  مي��ك��ن  ل  لأن����ه 

البيانات اأو خ�سارتها.
تقنية  ت��وظ��ي��ف  اأن  اإىل  م�����س��رة 
بتح�سني  ت�����س��ه��م  ت�����س��ني  ب���ل���وك 
البيانات  م��ن  ال��ت��ح��ق��ق  ع��م��ل��ي��ات 
تطابقها،  وم�����دى  وامل���ع���ل���وم���ات 
مم��ا ي��وف��ر ب����دوره م�����س��ت��وى عاٍل 
قطاع  يف  وال��ث��ق��ة  ال�سفافية  م��ن 
ال�سحية.  ال����رع����اي����ة  خ����دم����ات 
القابلة  غ��ر  ال��ب��ي��ان��ات  وب��ف�����س��ل 
اجلهات  جلميع  ميكن  للتغير، 
معلومات  اإىل  الو�سول  ال�سحية 
موثوقة. اإىل امل�ساعدة على اتخاذ 
ال����ق����رارات امل��ن��ا���س��ب��ة، والأمت���ت���ة 
العمل  �سر  لإج����راءات  ال�ساملة 

للمهنيني  الطبية  احلافظة  اإىل 
ا�سرتاتيجية   اإطار  يف  ال�سحيني، 
ال�������������وزارة ل���ت���ط���وي���ر الأن����ظ����م����ة 
اخلدمات  اأف�سل  وتوفر  الذكية 
لتحقيق  ال��ذك��ي��ة،  الإل��ك��رتون��ي��ة 
�سعادة املتعاملني وتطبيق معاير 
هيئة تنظيم الت�سالت وممكنات 
وموؤ�سرات  ال���ذك���ي���ة،  احل���ك���وم���ة 
احلكومة  ح����ول  امل��ت��ح��دة  الأمم 

الإلكرتونية.
ا�سرتاتيجية التعامالت الرقمية 
ه����ذا  اأن  اإىل  �����س����ع����ادت����ه  ون��������وه 
مع  متا�سياً  ياأتي  املبتكر  امل�سروع 
ا�سرتاتيجية الإمارات للتعامالت 
الهادفة  ت�سني(  )بلوك  الرقمية 
املتقدمة  التقنيات  ت��ط��وي��ع  اإىل 
 50% ل���ت���ح���وي���ل  وت���وظ���ي���ف���ه���ا 
على  احلكومية  ال��ت��ع��ام��الت  م��ن 
ة  من�سّ اإىل  الحت�����ادي  امل�����س��ت��وى 
بلوك ت�سني بحلول عام 2021. 
وتوثيق  ت�����س��ج��ي��ل  خ������الل  م�����ن 
بتكنولوجيا  الرقمية  التعامالت 
ب�سمة  وتخ�سي�ش  ت�سني،  بلوك 
مميزة للبيانات الرقمية ل ميكن 
اخرتاقها اأو تغيرها، ب�سكل يوؤدي 
الرقمي  الأم��ن  اإىل رفع م�ستوى 
ويخف�ش  ال��وط��ن��ي��ة،  ل��ل��ب��ي��ان��ات 
واملعامالت  الت�سغيلية،  التكاليف 
الورقية، وبالتايل ت�سريع عملية 
ل��ت��ع��زي��ز �سالمة  ال���ق���رار،  ات���خ���اذ 

جتربة  وحت�������س���ني  اإل����ك����رتون����ي����اً، 
امل��ت��ع��ام��ل��ني وامل���وظ���ف���ني، وزي����ادة 

الأداء الت�سغيلي.
حتقيق موؤ�سرات التحول الذكي 

واأ�سافت مباركة اأن الوزارة تعمل 
ال�سحية  اخل��دم��ات  تطوير  على 
الإل����ك����رتون����ي����ة وف�����ق م���وؤ����س���رات 
مم��ك��ن��ات احل��ك��وم��ة ال��ذك��ي��ة، من 
الت�سغيلية  اخلطط  و�سع  خ��الل 
ل�����دم�����ج ال����ت����ق����ن����ي����ات ال���رق���م���ي���ة 
لتح�سني  ال��ذك��ي��ة،  والتطبيقات 
الرعاية  وكفاءة  و�سالمة  نوعية 
اإدارة  اإىل  ب��ال���س��ت��ن��اد  ال�����س��ح��ي��ة، 
والنماذج  ال�����س��خ��م��ة  ال���ب���ي���ان���ات 
“بلوك  وت���ق���ن���ي���ات  ال���ت���ن���ب���وؤي���ة 

ت�سني«. 
تتطلع  الإدارة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
التح�سينات  م�����ن  م����زي����د  اإىل 
هذه  تعزيز  ل��زي��ادة  والتطويرات 
تراخي�ش  جم�����ال  يف  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
الأطباء  مثل  ال�سحيني  املهنيني 
على  واحل���������س����ول   ، وال���ف���ن���ي���ني 
امل��ع��ل��وم��ات احل��دي��ث��ة ع��ن��د نيلهم 
�سهادة اأو ممار�سة جديدة، وحتى 
اإدراج قائمة �سوداء لأطباء خالفوا 
معاير املهنة، بالإ�سافة اإىل بناء 
�سجل لالأدوية املرخ�سة، وغرها 
من امليزات التي ت�سهم يف تطوير 
ال�سحية  ال����رع����اي����ة  م���ن���ظ���وم���ة 

الرقمية.

•• دبي-الفجر:

عمل  ور�سة  دب��ي،  �سرطة  يف  والإيجابية  ال�سعادة  جمل�ش  نظم 
بعنوان “ جرعات ال�سعادة” وذلك يف قاعة حمدان بن حممد 
ع�سو  اجل��الف  �سيف  ال��رائ��د  بح�سور  العامة،  القيادة  مبقر 

جمل�ش ال�سعادة والإيجابية وعدد من موظفي �سرطة دبي.
�سينظمها  التي  ال��ور���ش  م��ن  جمموعة  �سمن  ال��ور���س��ة  وت��اأت��ي 
جمل�ش ال�سعادة والإيجابية ب�سكل اأ�سبوعي بهدف ن�سر ال�سعادة 
والإيجابية بني موظفي �سرطة دبي، حيث �ست�ست�سيف الور�ش 
وجودة  العمل  وبيئة  ال�سعادة  جم��ال  يف  املخت�سني  من  نخبة 
معلومات  تقدمي  يف  الّقيمة  خرباتهم  من  لال�ستفادة  احلياة 

ُمفيدة وثرية اإىل املوظفني.
يف  املوظفة  ال�سماك  حنان  ال�سيدة  الأوىل،  ال��ور���س��ة  وق��دم��ت 
اإدارة التوعية الأمنية يف �سرطة دبي، و�سرحت خاللها منوذج 
“برما” املعروفة با�سم “ منوذج ال�سعادة” الذي و�سعه عامل 
ت�ساهم  ن��ق��اط  خم�ش  م��ن  ويتكون  �سيليغمان  م��ارت��ن  النف�ش 
ال��ن��ق��اط تتمثل  ���س��ع��ي��داً، وه���ذه  اإن�����س��ان��اً  يف ج��ع��ل م��ن يطبقها 
واملعنى،  الجتماعية،  والعالقات  وامل�ساركة،  الإيجابية،   : يف 

والإجناز.
ليعي�ش  اإيجابياً  الإن�سان  اأن يكون  اأهمية  ال�سماك على  واأكدت 
الإن�سان  يجعل  ل  اأن  اأهمية  على  م�سددة  جمتمعه،  يف  �سعيداً 
على  ت��وؤث��ر  املا�سي  يف  حياته  على  اأث���رت  التي  احل��زن  حلظات 

الإيجابية  امل�ساعر  يف  دائ��م��اً  يفكر  واأن  وم�ستقبله،  ح��ا���س��ره 
على  لتحقيقها  دائ��م��اً  ي�سعى  واأن  وال�سعادة  وال��ف��رح،  ك��الأم��ل، 

اأر�ش الواقع.
ّمن  التي  النعم  دائماً  ال�سخ�ش  يتذكر  اأن  اإىل  ال�سماك  ودعت 
واأن  الأ�سرية وال�سحة وغرها  اهلل عليه بها كالعمل واحلياة 
تكون هذه العوامل مدعاة ل�سعادة والإيجابية يف حياته، موؤكدًة 
يف الوقت ذاته على دور الدين والقيم والدينية يف التحفيز على 

ال�سعادة ون�سرها يف املجتمع.
وعلى هام�ش ور�سة العمل، نظم وجمل�ش ال�سعادة والإيجابية 
لقاءاً مع مدربات حياة للرد على ا�ستف�سار املوظفني وال�ستفادة 

من خرباتهم.

�سرطة دبي تنظم ور�سة جرعات ال�سعادة ملوظفيها
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر

تعتزم وزارة الرتبية والتعليم تد�سني 
جمّمعي زايد التعليميني يف الرب�ساء 
الدرا�سي  ال���ع���ام  ب��ح��ل��ول  وامل����زه����ر، 
بطاقة   ،2021-2020 امل��ق��ب��ل 
طالب   7700 ال��  تفوق  ا�ستيعابية 
وطالبة، واللذين �سيخدمان املناطق 
ال�سكانية اجلديدة يف اإمارة دبي وذات 
ويتمتع  العالية،  ال�سكانية  الكثافة 
متطّورة  تعليمية  مبرافق  املجمعني 
املدر�سة  نحو  املبتكرة  الروؤية  توافق 
مع  ان�سجاماً  الع�سرية  الإم��ارات��ي��ة 
ا�سرتاتيجية وزارة الرتبية والتعليم 

التطويرية.
وي�����س��م جم��م��ع زاي�����د ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف 
منطقة الرب�ساء، الطالب والطالبات 
من احللقتني الثانية والثالثة، حيث 
ميتد على م�ساحة بناء )42663 م 
طالب   3800( طالبية  ب�سعة   ،)2
وطالبة(، ويتكون من  )69( ف�ساًل، 
خ�س�ش  ف��ي��م��ا  خم����ت����رباً.   )59( و 
جم���م���ع زاي��������د يف م���ن���ط���ق���ة امل���زه���ر 
كذلك،  والثالثة  الثانية  للحلقتني 
وميتد على م�ساحة بناء )40433 
طالبا   3900( وي�����س��ت��وع��ب   )2 م 
وطالبة(، ويتكون من )68( ف�ساًل، 
و )62( خمترباً. وياأتي ذلك يف اإطار 
الرتبية  وزارة  اأعدتها  �ساملة  خطة 
تعليمية  جممعات  لإن�ساء  والتعليم 
مبوا�سفات عاملية رائدة، حيث د�سنت  
الدرا�سي  ال��ع��ام  مطلع  م��ع  ال�����وزارة 
اجل�����اري جم��م��ع زاي����د ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف 
ال�سارقة  ب����اإم����ارة  ال�����س��ي��وح  م��ن��ط��ق��ة 
التعليمية  املجمعات  ب��اك��ورة  ليكون 
ال���ت���ي ت��ع��ت��زم ال��������وزارة اإن�����س��ائ��ه��ا يف 
خمتلف مناطق الدولة. وقالت غاية 

دبي  منطقة  مديرة  املهري  �سلطان 
ت�سر  الرتبية  وزارة  ب��اأن  التعليمية، 
املن�ساآت  تطوير  نحو  ثابتة  بخطى 
م�ستوى  على  احلكومية  التعليمية 
روؤية  ،وف���ق  التعليمية  دب��ي  منطقة 
املدر�سة الإماراتية املعا�سرة، و�سمن 
خطة �سمولية و�سعتها اإدارة املن�ساآت 
حيث  ال��رتب��ي��ة،  وزارة  يف  التعليمية 
هي:  ع���ام���ة  اأرك�������ان   3 اإىل  ت�����س��ت��ن��د 
الإن�ساءات اجلديدة، وتطوير املباين 
عليها معاير  تنطبق  التي  املدر�سية 
الروتينية  وال�����س��ي��ان��ة  ال���ت���ط���وي���ر، 
اإىل ج��ن��ب مع  وال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة، ح��ن��ب��اً 
املطّورة  التعليمية  واملنا�سط  املناهج 
واملتجددة. واأكدت اأن الوزارة اأجنزت 
مبوا�سفات  امل��دار���ش  م��ن  جمموعة 
ع�سرية، وتوا�سل جهودها يف خطط 
املتبقية،  للمدار�ش  والإح��الل  النقل 
تعليمية  جم��م��ع��ات  اإىل   وحت��وي��ل��ه��ا 

املختلفة،  ال�سكنية  امل��ن��اط��ق  ت��خ��دم 
ال�سكانية  ال��ك��ث��اف��ة  ذات  ���س��ي��م��ا  ل 
ملجموعة  حت��ق��ي��ق��اً  وذل����ك  ال��ع��ال��ي��ة، 
والتعليمية؛  الرتبوية  املكا�سب  من 
اأي�����س��اً، لف��ت��ة اإىل اأن  والج��ت��م��اع��ي��ة 
جمموعة  توفر  اجل��دي��دة  املجمعات 
منهج  يتطلبها  التي  املختربات  م��ن 
املدر�سة الإماراتية كمختربات العلوم 
والت��سنيع،  وال����روب����وت،  ال�����س��ح��ي��ة، 
وال��ف��ي��زي��اء، وال��ك��ي��م��ي��اء، والأح���ي���اء، 
والت�سميم والتكنولوجيا، والقت�ساد 
والبتكار،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  امل���ن���زيل، 
والكمبيوتر، وغرف الأن�سطة، اإ�سافة 
اإىل خمتربات حماكاة اإدارة الأعمال، 
وخمتربات امل�ساريع، وخمترب الإنتاج 

الإعالمي، ومراكز م�سادر التعلم.
واأفادت باأن فرق العمل بوزارة الرتبية 

بيئات  اإجن���از  م��ن  متك��نت  والتعليم 
العاملية  املوا�سفات  حتاكي  تعليمية 
املتقدمة، وتتميز املجمعات التعليمية 
اجلديدة مبب��اين م�ستدامة و�سديقة 
العتبار  ب��ع��ني  الأخ�����ذ  م���ع  ل��ل��ب��ي��ئ��ة، 
املواءمة مع مناهج ومتطلبات منهج 
امل��در���س��ة الإم��ارات��ي��ة، وت��وف��ر جميع 
واللتزام  وال�سالمة،  الأم��ن  و�سائل 
و�سديقة  موح���دة،  موؤ�س�سية  بهوية 
لأ�سحاب الهمم، كما اعتمد ت�سميم 
امل���ج���م���ع���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع���ل���ى اأدل�����ة 
م��عيارية  ومق���ارنات  دولية  ومراجع 
واأ�سافت:  الأخ�������رى.  ال������دول  م�����������ع 
املبنى املدر�سي يعد من اأهم اأ�سا�سيات 
موؤثراً  وع��ام��اًل  التعليمية،  العملية 
التعليمية  العملية  جناح  عوامل  من 
العلمي  التح�سيل  م�ستوى  وزي����ادة 

املبنى  ك�����ان  ف��ك��ل��م��ا  ال���ط���ل���ب���ة،  ل�����دى 
بكافة  م��الئ��م��اً وجم���ه���زاً  امل���در����س���ي 
الأثر  �سيكون  الراحة،  وو�سائل  �سبل 
التعليمية  العملية  ع��ل��ى  الإي��ج��اب��ي 
اأن  اإىل  ات�ساعاً، م�سرة  اأكرث  برمتها 
هذه املجمعات التعليمية التي توا�سل 
الوزارة توفرها على م�ستوى اإمارات 
خدمات  ت���ق���دمي  ت����راع����ي  ال�����دول�����ة، 
نوعية  وجمتمعية  وتعليمية  تربوية 
ذات  اجل��دي��دة  ال�سكانية  امل��ن��اط��ق  يف 
اأعداداً  وت�ستوعب  ال�سكانية،  الكثافة 
�سي�سهم  م��ا  وه��و  الطلبة،  م��ن  اأك���رب 
يف ري�����ادة امل��در���س��ة الإم���ارات���ي���ة، مع 
اختيار  راع����ت  ال������وزارة  اأن  ال��ت��اأك��ي��د 
التجمعات  امل���دار����ش يف  ب��ن��اء  اأم��اك��ن 
وخا�سة  ل���ل���م���واط���ن���ني  ال�������س���ك���ن���ي���ة 
بالبتعاد  واله����ت����م����ام  اجل�����دي�����دة، 
ع��ن الزدح�����ام امل�����روري، ب��ع��د درا�سة 
الدولة.  اإم���ارات  ك��ل  �سملت  م�سحية 

اإىل  والتعليم  الرتبية  وزارة  وت�سعى 
للطلبة،  جاذبة  تعليمية  بيئة  اإيجاد 
النتماء  روح  ت��ع��زي��ز  اإىل  اإ����س���اف���ة 
توط��يد  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل  ل��ل��م��در���س��ة 
مبا  والأ�س���رة،  املدر�سة  بني  العالقة 
يدعم العملية الرتبوية والتعليمية، 
وذلك  التقليدي،  ال�سكل  ع��ن  بعيداً 
لدى  للمدر�سة  النتماء  روح  لتعزيز 
تركز  اأمورهم، حيث  واأولياء  الطلبة 
بيئة  توفر  على  الإماراتية  املدر�سة 
ل��الإب��داع والبتكار،  ج��اذب��ة وحم��ف��زة 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة حمفزة  ت��ه��ي��ئ��ة  ع����رب 

ومبوا�سفات عاملية .

بيانات املجمعات 
)1(

جممع زايد التعليمي يف الرب�ساء

الكلية البناء  م�ساحة  م2   42663
ال�سعة  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب   3800

الإجمالية
طابق  م��ن  يتكون  الرئي�سي  املبنى   -
ثاين  وط���اب���ق  اأول  وط���اب���ق  اأر�����س����ي 

ويحتوي على:
درا�سياً ف�ساًل   69

متنوعاً خمترباً   59
مكتبة عدد 2

كافتريا عدد 2
م�سلى عدد 2
مكاتب اإدارية 

غرف اجتماعات
ح�سانة

غرف مو�سيقى 
غرف فن

باأحدث  امل������زّود  اخل���دم���ات  م��ب��ن��ى   -

الأنظمة
اأرج����اء  - امل�����س��ط��ح��ات اخل�������س���راء يف 

املجمع
ب������اأح������دث  ري�����ا������س�����ي�����ة  م������الع������ب   -

املوا�سفات
)2(

جممع زايد التعليمي يف املزهر
م2 م�ساحة البناء الكلية  40433

ال�سعة  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب   3900
الإجمالية

طابق  م��ن  يتكون  الرئي�سي  املبنى   -
اأر�سي و3 طوابق علوية، ت�سم:

ف�ساًل درا�سياً  68
متنوعاً خمترباً   62

مكتبة عدد 2
كافتريا عدد 2

م�سلى عدد 2
مكاتب اإدارية 

غرف اجتماعات
ح�سانة

غرف مو�سيقى عدد 2 
غرف فن عدد 2

غرف اأن�سطة
باأحدث  امل������زّود  اخل���دم���ات  م��ب��ن��ى   -

الأنظمة
اأرج����اء  - امل�����س��ط��ح��ات اخل�������س���راء يف 

املجمع
ب������اأح������دث  ري�����ا������س�����ي�����ة  م������الع������ب   -

املوا�سفات

•• الفجرية-وام:

ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�ش الأعلى 
حاكم الفجرة، يرافقه �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل 
عهد الفجرة، وال�سيخ مكتوم بن حمد ال�سرقي، ماأدبة الغداء التي اأقامها 
على �سرف �سموه، حممد عبداهلل خمي�ش اليليلي واأخواه خمي�ش وحميد يف 

منزلهم مبنطقة “وادي �سهم” يف الفجرة.
والتقى �ساحب ال�سمو حاكم الفجرة خالل زيارته اأهايل املنطقة، وتفقد 

احتياجات  كل  بتلبية  واأمر  واقرتاحاتهم،  مطالبهم  اإىل  وا�ستمع  اأحوالهم 
املواطنني اخلدمية مبا يوؤمن لهم �سبل العي�ش الكرمي.

حمد  بن  حممد  املهند�ش  ..ال�سيخ  �سموه  جانب  اإىل  ال��غ��داء  م��اأدب��ة  ح�سر 
بن �سيف ال�سرقي رئي�ش دائرة احلكومة اللكرتونية يف الفجرة، وال�سيخ 
عبداهلل بن حمد بن �سيف ال�سرقي رئي�ش الحتاد الإماراتي لبناء الأج�سام 
�سامل  و�سعادة  ال�سرقي،  �سيف  بن  حمد  بن  اأحمد  وال�سيخ  البدنية،  والقوة 
الزحمي مدير مكتب �سمو ويل العهد بالفجرة، وجمع من الأعيان والأهل 

والأ�سدقاء.

 •• دبي-وام:

اختتمت مبادرة اإ�سراك ال�سباب يف ع�سوية جمال�ش اإدارات اجلهات الحتادية 
الوزراء  ملجل�ش  العامة  الأم��ان��ة  يف  ممثلة  الإم���ارات  حكومة  اأطلقتها  والتي 
اإدارة وجلنة  91 جمل�ش  فعالياتها لت�سجيع ال�سباب للتقدمي على ع�سوية 
م�ساركة  بتعزيز  اخل��ا���ش  ال����وزراء  ق���رار جمل�ش  ترجمة  اإط���ار  احت��ادي��ة، يف 
والهادف  احلكومية،  واملوؤ�س�سات  الهيئات  جمال�ش  يف  الإم���ارات���ي  ال�سباب 
لتو�سيل �سوت ال�سباب واأفكارهم ومقرتحاتهم واإ�سراكهم يف تطوير العمل 

احلكومي.
اأو�ساط  لدى  اإيجابيا  تفاعال   - يوما   14 ا�ستمرت  التي   - املبادرة  و�سهدت 
املراكز  يف  التعريفية  املن�سات  م��ع  التفاعل  حيث  م��ن  وامل��ج��ت��م��ع،  ال�سباب 
 14 اأك��رث من  بزيارة  ال��ذي حظي  للمبادرة،  الإلكرتوين  واملوقع  التجارية، 
تقدم  فيما  امل��ب��ادرة،  الإع���الن عن  الع�سوية منذ  لتقدمي طلبات  زائ��ر  األ��ف 

للطلب اأكرث 3300 �ساب و�سابة من اأبناء الإمارات.

“ اأن مبادرة  واأك���د �سعادة ع��ب��داهلل ب��ن ط��وق، الأم���ني ال��ع��ام ملجل�ش ال���وزراء 
اإ�سراك ال�سباب يف جمال�ش اإدارة اجلهات واللجان الحتادية، حتظى مبتابعة 
ودعم قيادتنا الر�سيدة، كون ال�سباب هم ثروة الوطن والأ�سا�ش واملحرك يف 

عملية التنمية و�سناعة القرار«.
اأكرث  ال�سباب  فيه  ميثل  وحيوي  �سبابي  دولتنا  “ جمتمع  ط��وق  اب��ن  وق��ال 
العمل  واإ�سراكهم يف  لهم،  اأولوية  الإم���ارات  تويل حكومة  لذا   ،  50% من 
الطاقات والأفكار  باملزيد من  �سيدفع  الإدارة  احلكومي من خالل جمال�ش 

ال�سابة، لر�سم اأوجه ومالمح جديدة تواكب م�ستجدات الع�سر«.
لبنات  ميثلون  للع�سوية،  متقدم   3300 من  اأك��رث  اليوم  “ لدينا  واأ�ساف 
اختيار  �سيتم   .. الإم���ارات  م�ستقبل  �سنع  يف  عليها  نعول  اإيجابية،  وطاقات 
الختيار  بعد  و�سيتم  احت��ادي��ة،  وجل��ن��ة  جمل�ش   91 لع�سوية  منهم  نخبة 
الإداري،  العمل  واأ�س�ش  احلوكمة  على  وتدريبهم  مكثفة  دورات  اإ�سراكهم يف 

ليكونوا اأع�ساء وقادة فعالني اإىل جانب الأع�ساء الآخرين يف اجلهات » .
اأدوار اأكرب يف عملية  “ تعزيز دور ال�سباب ومتكينهم للعب  اأكد �سعادته  كما 

العمل  منظومة  يف  ج��دي��دة  �سبابية  ط��اق��ات  واإب�����راز  احل��ك��وم��ي،  ال��ت��ط��وي��ر 
احلكومي ت�سيف وتطور اأفكارا وم�ساريع نوعية ملختلف اجلهات«.

وحول تفا�سيل التقدمي، ت�سدرت خم�ش جمال�ش اإدارة يف طلبات الع�سوية، 
يف مقدمتها املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب، والهيئة الإحتادية للكهرباء واملاء، 
واملجل�ش الوطني لالإعالم، والهيئة العامة للطران املدين، وجامعة زايد، 
والذكور  ال��ط��ل��ب��ات  جم��م��وع  م��ن   55% الإن����اث  ت��ق��دمي  ن�سبة  بلغت  فيما 

.45%
لكل  املنظمة  والقوانني  الأط��ر  وفق  �ستكون  املجال�ش  يف  الع�سوية  اأن  يذكر 
جهة احتادية، و�سيتم اعتماد قرارات الع�سوية �سمن جمل�ش الوزراء، فيما 
مت حتديد مدة الع�سوية يف جمال�ش اإدارات اجلهات بثالث �سنوات وبع�سها 
تدريبي  لربنامج  والتعيني  الختيار  بعد  الأع�ساء  و�سيخ�سع  �سنتني،  ملدة 
جانب  اإىل  املجال�ش،  يف  فاعلني  اأع�ساء  ليكونوا  احلكومي  العمل  يف  مكثف 
ح�سول الأع�ساء على كافة احلوافز والمتيازات التي يح�سل عليها الأع�ساء 
الآخرين يف جمال�ش الإدارة، فيم مت حتديد �ساب واحد فقط يف كل جمل�ش 

اإدارة وجلنة ممن تنطبق عليهم ال�سروط«.
واعتمد جمل�ش الوزراء موؤخرا قرار اإلزامية اإ�سراك اأع�ساء من فئة ال�سباب 
الإماراتي يف جمال�ش اإدارات اجلهات واملوؤ�س�سات وال�سركات احلكومية، مبا ل 
يقل عن ع�سو واحد، وممن ل تتجاوز اأعمارهم ال� 30 عاما، وترتجم املبادرة 
توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، لتمكني ال�سباب وتاأهيلهم على 
من  ميتلكونه  ومبا  ال�سباب  بقدرة  �سموه  وثقة  م�ستدامة،  م�ستقبلية  اأ�س�ش 
للعمل يف  واأوج��ه جديدة  اأ�سكال  املبادرات، ور�سم  اأفكار ومواهب لأخذ زمام 

خمتلف القطاعات، ومبا يخدم تطلعات القيادة الر�سيدة وحتقيق التنمية.
ويعزز القرار من امل�ساركة ال�سبابية لتطوير حلول ملختلف امللفات والق�سايا 
الوطنية وتوظيفها خلدمة الوطن واملواطن، وملا متتلكه هذه الفئة من طاقات 
واإمكانات متميزة، وقدرة على التوا�سل والنفتاح والتفاعل مع امل�ستجدات، 
ومواكبة التطورات والتعامل مع التكنولوجيا احلديثة وتطويعها للخدمات 

العامة، وامل�ساركة الفاعلة يف بناء م�ستقبل الدولة.

حاكم الفجرية يح�سر ماأدبة غداء 
اليليلي يف وادي �سهم

الحتادية اجلهات  اإدارات  جمال�س  يف  ال�سباب  اإ�سراك  من�سة  �سمن  تقدمي  طلب   3300

بطاقة ا�ستيعابية ت�سل نحو 7700 طالب وطالبة 

تد�سن جممعي زايد التعليمين يف منطقتي الرب�سا واملزهر بدبي مطلع العام الدرا�سي املقبل 2021-2020
• املجمعات 

التعليمية توفر 
خدمات تربوية 

وتعليمية 
وجمتمعية 
نوعية يف 

مناطق �سكنية 
جديدة 

•  مرافق 
تعليمية 
متطّورة 

توافق الروؤية 
املبتكرة 
للمدر�سة 

االإماراتية 
الع�سرية

جممع زايد الرب�ساجممع زايد املزهر

غاية املهرييتعليمية

•• دبي – حم�شن را�شد: 

مبدار�ش  ال�سينية  اللغة  منهاج  لتطبيق  اآلية  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعتمدت 
الدولة ، واإدخالها �سمن هيكل املواد التي تدر�ش للطلبة ، وذلك بعدما اأقرت من 
قبل تدري�سها كمنهاج �سمن مناهج الوزارة ، وعليه وجهت وزارة الرتبية باإبالغ 
امل�ستهدفة  املدار�ش  ال�سينية على هيكل  اللغة  اإ�سافة   باأهمية   ، املدار�ش  ادارات 

التي تقوم بتدري�سها العام الدرا�سي اجلاري ، ف�سال عن اإعتبارها  اللغة الثالثة 
للمدار�ش التي تدر�ش اللغة الفرن�سية ، فيما �ستكون ملدار�ش اخرى تدر�ش اللغة 
اإ�سافتها  اآليات  �سيتم الع��الن عن  اأن��ه  ال��وزارة  واأك��دت   ، ال�سا�ش  ال�سينية هي 

تف�سيلياً لحقاً.
اأن  على   ، باملدار�ش  ال�سينية  اللغة  �سعبة  اإ�سافة  �سرورة  على  ال��وزارة  و�سددت 
يتم  اإبالغ ادارات املدار�ش لتقوم بدورها باإعادة توزيع الطلبة على ال�سعب ، بعد 

�سم �سعبة اللغة ال�سينية كلغة ثالثة  ، وتقوم فرق الت�سكيالت من جانبها بغلق 
ال�سعب  املعمول بها �سلفاً، لفتة اىل ان اأخر موعد لالنتهاء من تلك املهام، نهاية 
تعددية  على  تركز  الإماراتية  املدر�سة  اإن  ال���وزارة  وقالت   . الأرب��ع��اء  اأم�ش  دوام 
تعليم اللغات، اإذ مت اعتماد منهاج اللغة ال�سينية هذا العام، لي�ستهدف يف املرحلة 
الوىل،  طلبة  ال�سف ال�سابع حتى الثاين ع�سر  يف 60 مدر�سة، على اأن تكون  
م�ستويات “ال�سينية” التي تطبق يف املناهج الإماراتية، موائمة لختبارات املهارة 

املعتمدة، واملوّحدة ل� “ال�سينية” والتي تعرف با�سم “هانيو �سويبنغ كاو�سي”، 
ف�سال عن “الإطار الأوروبي املرجعي العام للغات.

وركزت الوزارة على ا�ستقطاب 150 معلم لغة �سينية العام الدرا�سي اجلديد، 
مع تنفيذ ومراقبة وتقييم الربنامج خالل ال�سنوات الثالث القادمة للتاأكد من 
اللغة ال�سينية  التوا�سل يف  فاعليته، بهدف بناء ركائز �سلبة ملفردات ومهارات 

من خالل دمج اللغة واملحتوى بالعنا�سر الثقافية.

بعد اعتماد تدري�سها باملدار�س

الرتبية تبداأ يف و�سع اآلية ل�سم اللغة ال�سينية ك�سعبة يف الهيكل املدر�سي
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•• عمان-وام:

للمجل�ش  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�سعبة  اأك����دت 
م�ساركتها  خ��الل  الحت���ادي،  الوطني 
يف الجتماع ال�ساد�ش للفريق القانوين 
املنبثق عن اللجنة التنفيذية لالحتاد 
اأهمية  ع���ل���ى  ال����ع����رب����ي،  ال�����ربمل�����اين 
الرقمي  الإره������اب  ال��ت�����س��دي خل��ط��ر 
الإل����ك����رتوين، ال����ذي ي��ت��م ع��ن طريق 
الإلكرتونية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ا����س���ت���خ���دام 
واإخ�ساع  وت��ه��دي��د  ل��رتوي��ع  الرقمية 
الآخرين والتاأثر عليهم �سواء كانوا 
دويل،  جمتمع  اأو  �سعوب  اأو  حكومات 
النوع  ذل��ك  اإدراج  ���س��رورة  اإىل  لف��ت��ة 
اجلرمية  م��ف��ه��وم  اإىل  الإره������اب  م��ن 
والعمل  التن�سيق  و�سرورة  الإرهابية، 
الت�سدي  اأج��ل  م��ن  امل�سرتك  العربي 
الإرهابية  للتنظيمات  قوة وحزم  بكل 
اأ���س��ك��ال��ه��ا ودح���ره���ا وجتفيف  ب��ك��اف��ة 

منابع وم�سادر متويلها.
وواف����ق اج��ت��م��اع ال��ف��ري��ق ال��ق��ان��وين - 
ال����ذي ع��ق��د ع��ل��ى م���دى ي��وم��ي اأم�ش 
مقرتحات  ع���ل���ى   - واأم�����������ش  الأول 
الربملانية  ال�������س���ع���ب���ة  وم����الح����ظ����ات 
القانونية  امل�ساريع  ح��ول  الإم��ارات��ي��ة 
ال�سرت�سادية املعنية بالإرهاب واملراأة 
الدورة  اأعمال  �سمن  وذل��ك  والطفل، 
ال�ساد�سة والع�سرين للجنة التنفيذية 
لالحتاد الربملاين العربي واجتماعات 
اللجان اخلا�سة امل�ساحبة، التي تعقد 
يف ال��ع��ا���س��م��ة الأردن���ي���ة ع��م��ان خالل 
�سبتمرب   20 اإىل   14 م���ن  ال���ف���رتة 

.2019
الربملانية  ال�������س���ع���ب���ة  وف������د  وي�������س���م 
الإماراتية يف ع�سويته اأع�ساء املجل�ش 
ال��وط��ن��ي الحت����ادي، ���س��ع��ادة ك��ل من: 
اأحمد يو�سف النعيمي، واأحمد حممد 
احلمودي، وخلفان عبداهلل بن يوخه.
النعيمي  يو�سف  اأح��م��د  ���س��ع��ادة  وق���ال 
اإن ال�سعب الربملانية العربية تقدمت 
مب����ق����رتح����ات����ه����ا خ�������الل اج���ت���م���اع���ي 
تو�سيات  ت��ن��ف��ي��ذ  اإط������ار  يف  ال��ل��ج��ن��ة 
الأمانة  بتكليف  التنفيذية  اللجنة 
العربي  ال���ربمل���اين  ل���الحت���اد  ال��ع��ام��ة 
القانونية  امل�����س��اري��ع  �سياغة  ب���اإع���ادة 
ال�سرت�سادية املعنية بالإرهاب واملراأة 
والطفل بعد اإدخال املقرتحات الواردة 
من ال�سعب الربملانية العربية، منوها 
باأنه متت املوافقة على مقرتح ال�سعبة 
القانون  ه����ذا  ب��ت�����س��م��ي��ة  الإم����ارات����ي����ة 

بقانون مكافحة الإرهاب.
م�سروع  اأن  اإىل  ال��ن��ع��ي��م��ي  واأ������س�����ار 
مكافحة  ب�ساأن  ال�سرت�سادي  القانون 
اأعمال  الإرهاب حدد الأعمال التالية 
“ تغير  اإره���اب���ي���ة حم���ظ���ورة وه����ي: 
تعطيله  اأو  للدولة  ال�سيا�سي  النظام 

مبا�سرة  و�سيلة  ب��اأي  والقيام  بالقوة، 
اأو غر مبا�سرة من �ساأنها اأن تعر�ش 
الدولة خلطر اأعمال عدائية اأو تعكر 
بتقدمي  �سواء  اأخ��رى  بدولة  �سالتها 
الأموال اأو جمعها اأو تدبرها بق�سد 
اأو  اإرهابي  عمل  لرتكاب  ا�ستخدامها 
متويل الإرهابيني �سواء وقع الفعل اأو 
مل يقع داخل الدولة اأو خارجها يتعلق 
املقيمني  اأو  رع��اي��اه��ا  اأو  مبواطنيها 
وتعر�سهم  م�ساحلها  اأو  اأر�سها  على 
اأو  ت��ق��ع عليهم  ث��اأري��ة  اأع��م��ال  خل��ط��ر 
اأو الن�سمام  اأموالهم، والنتماء  على 
اأو اللتحاق اأو حماولة اللتحاق باأي 
جماعات م�سلحة اأو تنظيمات اإرهابية 
اأو جتنيد اأو حماولة جتنيد اأ�سخا�ش 
لهذه  ت��دري��ب��ه��م  اأو  ب��ه��ا  ل��الل��ت��ح��اق 
وخارجها،  الدولة  داخل  �سواء  الغاية 
وتاأ�سي�ش جمعية اأو جماعة اأو ت�سكيل 
اإليه  الن��ت�����س��اب  اأو  تنظيم  اأو  م�سلح 
جمعية  اأو  تنظيم  اأو  جماعة  لأي  اأو 
عمل  لأي  م���ن���ه���ا  اأي  مم���ار����س���ة  اأو 

اإره��اب��ي��ة يف / اأع��م��ال  بق�سد ارت��ك��اب 
اأو  مواطنيها  �سد  اأو  ال��دول��ة/  ا���س��م 
اأرا�سيها  ع��ل��ى  املقيمني  اأو  رع��اي��اه��ا 
وا�ستخدام  اخل���ارج،  يف  م�ساحلها  اأو 
نظام املعلومات اأو ال�سبكة املعلوماتية 
اأو  ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي  اأو و���س��ائ��ل 
لرتويع  الرقمية  التقنيات  ا�ستخدام 
والتاأثر  الآخرين  واإخ�ساع  وتهديد 
اأي  اأو  معينة  اأه��داف  لتحقيق  عليهم 
اإن�ساء موقع  اأو  اإع��الم  اأو  ن�سر  و�سيلة 
باأعمال  ال��ق��ي��ام  لت�سهيل  اإل���ك���رتوين 
تنظيم  اأو  دع���م جل��م��اع��ة  اأو  اإره��اب��ي��ة 
اأو  اإره��اب��ي��ة  ب��اأع��م��ال  ت��ق��وم  اأو جمعية 
اأو  اأو مت��وي��ل��ه��ا  لأف���ك���اره���ا  ال���رتوي���ج 
تعري�ش  �ساأنه  م��ن  عمل  ب��اأي  القيام 
ممتلكاتهم  اأو  امل���واط���ن���ني/  /ا����س���م 
انتقامية  اأو  ع��دائ��ي��ة  اأع���م���ال  خل��ط��ر 
تقع عليهم، وحيازة اأو اإحراز اأو �سنع 
بيع  اأو  نقل  اأو  ت�سدير  اأو  ا�ستراد  اأو 
اأو  �سامة  اأو  مفرقعة  م��ادة  ت�سليم  اأو 
كيمياوية اأو جرثومية اأو اإ�سعاعية اأو 

ملتهبة اأو حارقة اأو �سريعة ال�ستعال 
اأو  ل���الآل���ي���ات  اأو  ل���ل���ذات  م��ف��خ��خ��ة  اأو 
املحركات امليكانيكية اأو الكهربائية اأو 
العامة  اأو  اخلا�سة  املرافق  اأو  املباين 
اأو ما هو يف حكم هذه املواد اأو اأ�سلحة 
على  منها  ب��اأي  التعامل  اأو  ذخائر  اأو 
رئي�ش  على حياة  والعتداء  وجه،  اأي 
ويل  اأو  زوج��ت��ه  اأو  حريته  اأو  ال��دول��ة 
ال��ع��ه��د اأو اأح����د اأو����س���ي���اء ال��ع��ر���ش يف 
الأنظمة امللكية والأمرية ما مل يرد 
يف ت�سريع اآخر عقوبة اأ�سد، والعتداء 
ع��ل��ى ح��ي��اة اأو ح��ري��ة م��ل��وك واأم����راء 
للدول  العهد  واأولياء  ال��دول  وروؤ�ساء 
الأخ��رى، وال��وزراء واأف��راد عائالتهم، 
للدولة،  اأو موظف ر�سمي  واأي ممثل 
حكومية  �سفة  ذات  دولية  منظمة  اأو 
الذين  اأ����س���ره���م  واأف�������راد  ���س��ع��ب��ي��ة  اأو 
واملقررة  ال���دول���ة  ك��ن��ف  يف  ي��ع��ي�����س��ون 
الدويل،  للقانون  وفقا  لهم  احلماية 
وكل فعل يقرتف بق�سد اإثارة ع�سيان 
م�سلح �سد ال�سلطات القائمة مبوجب 

ممار�سة  م���ن  م��ن��ع��ه��ا  اأو  ال���د����س���ت���ور 
اأو  الد�ستور  م��ن  امل�ستمدة  وظائفها 
ت��غ��ي��ر د���س��ت��ور ال���دول���ة ب���ط���رق غر 
بق�سد  ع�����س��اب��ة  وت�سكيل  م�����س��روع��ة، 
�سلب الب�سر والتعدي على الأ�سخا�ش 
اآخر  عمل  اأي  ارت��ك��اب  اأو  الأم����وال  اأو 
والغتيالت  الل�سو�سية،  اأعمال  من 
وع���م���ل���ي���ات الخ����ت����ط����اف واح���ت���ج���از 
الدافعة  الأ�سباب  كانت  اأي��ا  الرهائن 
ا����س���ت���وىل لغر�ش  م����ن  وك�����ل  اإل���ي���ه���ا، 
القوات  م��ن  ف�سيل  ق��ي��ادة  اإج���رام���ي 
امل�سلحة اأو نقطة ع�سكرية اأو ميناء اأو 
مطار اأو اأي وحدة ع�سكرية اأو مدنية 
ك��ل فعل  بغر تكليف م��ن احل��ك��وم��ة، 
قام به من له �سلطة ع�سكرية وطلب 
اأوامر  تعطيل  على  ك��ان  اأي  كلف  اأو 
احل��ك��وم��ة، وال���س��ت��ي��الء ب��ال��ق��وة على 
اأو  ال��دول��ة  يف  امل�سجلة  النقل  و�سائل 
م�سارها  اأو حرف  التي حتمل علمها، 
الإ�ساءة  بق�سد  للخطر  تعري�سها  اأو 
للدولة اأو اإرغامها على القيام باأعمال 

ات��خ��اذ مواقف  اأو  ت��ن��ازلت  ت��ق��دمي  اأو 
الرقمية  التقنيات  وا�ستخدام  معينة، 
الآخرين  واإخ�����س��اع  وتهديد  ل��رتوي��ع 
كانوا حكومات  �سواء  والتاأثر عليهم 
لتحقيق  دويل  جمتمع  اأو  �سعوب  اأو 

اأهداف معينة.
مل�سروع  وف��ق��ا  اأن����ه  النعيمي  واأو����س���ح 
ق�����ان�����ون م���ك���اف���ح���ة الإره�������������اب، ف�����اإن 
طبيعي  �سخ�ش  كل  هو  “الإرهابي” 
رعايا  م���ن  اأو  م���واط���ن���ا  اأك������ان  ����س���واء 
اأو  اأرا���س��ي��ه��ا  ع��ل��ى  مقيما  اأو  ال���دول���ة 
اأو  ق���ام  امل��م��ت��دة  اأو  املحلية  اأق��ال��ي��م��ه��ا 
اأو  روج  اأو  حر�ش  اأو  �ساهم  اأو  ���س��ارك 
�سهل اأو تغا�سى اأو ي�سر اأو هدد اأو �سرع 
اأي  اأو مول  ت�سرت  اأو  اأو خطط بذلك 

من الأفعال �سالفة الذكر اأعاله.
م��ن جهته ق��ال ���س��ع��ادة اأح��م��د حممد 
مكافحة  قانون  م�سروع  اإن  احلمودي 
“املمول” باأنه كل من  الإره��اب حدد 
نقل  اأو  م��د  اأو  ح���از  اأو  ج��م��ع  اأو  ق���دم 
بق�سد متويل العمل الرهابي اأي نوع 

من الأموال النقدية اأو غر النقدية 
املنقولة  غ��ر  اأو  املنقولة  الأم���وال  اأو 
غر  اأو  مبا�سرة  ك��ان��ت  و�سيلة  وب���اأي 
مبا�سرة �سواء بوثائق اأو �سكوك اأو من 
خالل و�سيط اأو بو�سائل اإلكرتونية اأو 
رقمية اأو باأي �سكل كانت، م�سرا اإىل 
اأن���ه وف��ق��ا مل�����س��روع ال��ق��ان��ون ل ت�سري 
الدعوى  بانق�ساء  اخلا�سة  الأح��ك��ام 
اجل��ن��ائ��ي��ة و����س���ق���وط ال��ع��ق��وب��ة على 

اجلرائم الإرهابية.
من جانبه ذكر �سعادة خلفان عبداهلل 
بن يوخه اأن الفريق القانوين املنبثق 
لالحتاد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع����ن 
مقرتحات  اأق�����ر  ال���ع���رب���ي  ال����ربمل����اين 
الربملانية  ال�������س���ع���ب���ة  وم����الح����ظ����ات 
قانوين  م�سروعي  ب�ساأن  الإم��ارات��ي��ة 
تلك  اأن  م�����وؤك�����دا  وال����ط����ف����ل،  امل���������راأة 
امل���راأة  م�سلحة  يف  �سبت  امل��ق��رتح��ات 
وحماية  ورعايتهم  العربي  والطفل 
ح���ق���وق���ه���م وت�����وف�����ر ����س���ب���ل احل���ي���اة 

الكرمية لهم.

خالل  �����س����ددت  ال�����س��ع��ب��ة  اأن  وت����اب����ع 
على  امل���راأة  ق��ان��ون  مل�سروع  مناق�ستها 
�سرورة منح امل��راأة احلق يف التقا�سي 
وامل��ط��ال��ب��ة ب��ح��ق��وق��ه��ا، ب��ح��ي��ث يحق 
للمراأة اللجوء اإىل الق�ساء للمطالبة 
ب��ح��ق��وق��ه��ا م��ت��ى اأُن����ك����رت ع��ل��ي��ه��ا ومل 
ت�ستطع نيلها دون اللجوء اإليه، لفتا 
اإىل اأن اإعطاء املراأة حق التقا�سي هو 
دون  الب�سر  بني  امل�ساواة  ملبداأ  تطبيق 
اأو  اجلن�ش  اأ�سا�ش  على  بينهم  متييز 
�سبب  اأي  اأو  اللون  اأو  اللغة  اأو  الدين 

من اأ�سباب التمييز الأخرى.
اإن ال�سعبة الربملانية  وقال ابن يوخه 
الإماراتية اأكدت على �سرورة تطبيق 
خالل  من  للمراأة  الرتبوية  احلقوق 
امل�ساواة يف املرافق الدرا�سية، واملناهج، 
الوظيفي  وال��ت��وج��ي��ه  والم��ت��ح��ان��ات 
احل�سول  ع��ل��ى  وال�����ُق�����درة  وامل���ه���ن���ي، 
ع��ل��ى م�����س��اع��دات وم��ن��ح درا���س��ي��ة، كما 
طالبت ب�سمان حقوق املراأة يف ميدان 
ال�سرتاك  ب��ح��ق  يتعلق  فيما  ال��ع��م��ل 
وامل�ساواة  الج��ت��م��اع��ي،  ال�����س��م��ان  يف 
العمل  وت��ق��ي��ي��م  امل��ع��ام��ل��ة والأج�����ر  يف 
والتدريب، اإذا كانت تقوم بذات العمل، 
ب�سبب  ال���ع���م���ل  م����ن  ال��ف�����س��ل  وع������دم 
الأمومة، واحل�سول  اإجازة  اأو  احلمل 
و�سحية،  ���س��ل��ي��م��ة  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
واعتماد  الإجنابية،  �سحتها  ومراعاة 
نظام اإجازة الأمومة مدفوعة الراتب 
الجتماعية،  ال��ع��الوات  فقدان  ودون 
امل��راأة من الأع��م��ال التي من  وحماية 
للخطر  جنينها  حياة  تعري�ش  �ساأنها 
خالل فرتة احلمل، واحل��ق يف حرية 
العمل، واحل��ق يف  ون��وع  املهنة  اختيار 

الرتقية والأمن يف العمل.
الطفل،  وفيما يتعلق مب�سروع قانون 
اأو����س���ح ���س��ع��ادة خ��ل��ف��ان ب��ن ي��وخ��ه اأن 
ال�سعبة الربملانية الإماراتية اقرتحت 
امل�سرد”  “الطفل  م�سطلح  ا�ستبدال 
اإىل “الطفل بال ماأوى”، واأنه ينبغي 
على اجلهات املخت�سة يف حالة العثور 
على “طفل بال ماأوى” اأن ت�سلمه اإىل 
الإن�سانية  ال�سمانات  فيه  تتوفر  من 
على  و���س��ددت  لرعايته،  والأخ��الق��ي��ة 
�سرورة حماية جميع احلقوق املدنية 
والرعاية  ال��ع��ن��اي��ة  وت���وف���ر  ل��ل��ط��ف��ل 
ال�����س��ح��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة ل����ه، ف�����س��ال عن 
حقوقه  بجميع  الطفل  متتع  �سمان 
التمييز  ت�سمل عدم  ال�سرعية، بحيث 
اأو  ال��وال��دي��ن  اأو  امل��ي��الد  م��ك��ان  ب�سبب 
اجلن�ش اأو الدين اأو العن�سر اأو اللون 
اأو الإعاقة اأو اأي و�سع اآخر، والنتفاع 
ب���ك���اف���ة احل����ق����وق، و����س���م���ان ح���ق���ه يف 
ثبوت ن�سبه ويف الر�ساعة واحل�سانة 
لأحكام  وفقا  وال��دي��ه  وروؤي���ة  والنفقة 

الت�سريعات النافذة.

• املوافقة على اإدراج املقرتحات االإماراتية ب�ساأن م�سروعات قوانني االإرهاب واملراأة والطفل 

• املوافقة على مقرتح ال�سعبة الربملانية االإماراتية بت�سمية قانون االإرهاب بقانون مكافحة االإرهاب

• ال�سعبة الربملانية االإماراتية توؤكد على حق املراأة يف التقا�سي واملطالبة بحقوقها، 
و�سمان حقوقها يف ميدان العمل من خالل امل�ساواة يف املعاملة واالأجر مع الرجل

• اقرتاح ا�ستبدال م�سطلح الطفل امل�سرد اإىل الطفل بال ماأوى، وت�سدد على �سرورة حماية جميع 
احلقوق املدنية للطفل وتوفري العناية والرعاية ال�سحية ال�ساملة له

•• اأبوظبي –الفجر:

من   - اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأطلقت 
البلديات  ع���م���ل���ي���ات  ق����ط����اع  خ������الل 
�ساملة  ت��وع��وي��ة  ح��م��ل��ة   - ال��ف��رع��ي��ة 
ت�������س���ت���ه���دف رف������ع م�������س���ت���وى ال���وع���ي 
ب�ساأن  املدار�ش  وامل�سوؤولية لدى طلبة 
العامة  وامل��راف��ق  العام  املظهر  حماية 

من كافة اأنواع امل�سوهات.    
م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د ���س��ع��ادة ع��ل��ي خليفة 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ال���ق���م���زي 
عمليات البلديات الفرعية اأن احلملة 
مدينة  بلدية  التزام  عن  تعبرا  تاأتي 
والإر�ساد،  التوعية  مب��ح��ور  اأب��وظ��ب��ي 
�سون  يف  للم�ساركة  املجتمع  وحتفيز 
واملرافق  والأ����س���ول،  ال��ع��ام��ة  امل��راف��ق 
البلدية  م���ع  وال���ع���م���ل  ال��رتف��ي��ه��ي��ة، 
امل�سوؤولية  ح�����ش  ت��ع��زي��ز  يف  ك�����س��رك��اء 
املدينة  حماية  اإىل  الهادف  املجتمعية 

من م�سوهات املظهر العام.
�سعادته  اأك���د  امل���ب���ادرة  طبيعة  وح���ول 
حمالت  تت�سمن  خا�سة  م��ب��ادرة  اأنها 
للمحافظة  امل��دار���ش  لطالب  توعوية 
ع��ل��ى امل��ظ��ه��ر ال���ع���ام وح��م��اي��ة مدينة 
اأب����وظ����ب����ي م�����ن امل���������س����وه����ات، وذل�����ك 
ر���س��ائ��ل توعوية  اإر�����س����ال  م���ن خ����الل 
اأثناء  ل��ل��ط��الب  ���س��ري��ع��ة  ك��وم�����س��ات 
ال��ط��اب��ور ال�����س��ب��اح��ي، وت��و���س��ي��ح دور 
ال���ف���رد وامل��ج��ت��م��ع يف امل��ح��اف��ظ��ة على 
وتعريف  امل���دي���ن���ة،  يف  ال���ع���ام  امل��ظ��ه��ر 
الطالب ب�ساأن اخلدمات التي تقدمها 
وتوزيع  امل���و����س���وع،  ه����ذا  يف  ال��ب��ل��دي��ة 

لطالب  توعوية  تثقيفية  برو�سورات 
املدار�ش تو�سح اأهمية الفرد واملجتمع 

يف املحافظة على املظهر العام.
وب�ساأن اأهم اأهداف املبادرة اأكد القمزي 
يف  البلدية  دور  تعزيز  ت�ستهدف  اأنها 
لن�سر  الجتماعية  امل���ب���ادرات  اإط���الق 
العام  ب��امل��ظ��ه��ر  ل��اله��ت��م��ام  ال��ت��وع��ي��ة 
واملحافظة عليه من امل�سوهات، اإ�سراك 
م����ن خ�����الل م�سريف  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات 
امل�ستمرة  التوعية  ل�سمان  امل��دار���ش 
اإلقاء  للطالب يف الطابور ال�سباحي، 
ال�سلبية  املمار�سات  اأه��م  على  ال�سوء 

التي من �ساأنها الت�سبب بامل�سوهات.
امل����ب����ادرة ط����الب احللقة  وت�����س��ت��ه��دف 
اأبوظبي  مدار�ش  يف  والثالثة  الثانية 
م���ن ال��ب��ن��ني وال���ب���ن���ات، ح��ي��ث ب����داأت 
�سبتمرب  من8   امل�����ب�����ادرة  ف���ع���ال���ي���ات 
اأك���ت���وب���ر، وخالل  وت�����س��ت��م��ر ح��ت��ى  7 

الفرتة ال�سباحة من ال�ساعة الثامنة 
ح��ت��ى ال��ت��ا���س��ع��ة ���س��ب��اح��ا، م�����س��راً اأن 
�سمن  احل��ال��ي��ة  مرحلتها  يف  احلملة 
مدر�سة  ت�����س��م��ل  اأب����وظ����ب����ي  ج����زي����رة 
عبداجلليل الفهيم – احللقة الثانية 
بنني، الرمي – احللقة الثانية – بنات،  
الثالثة  – احل��ل��ق��ة  الحت�����اد  ث��ان��وي��ة 
– احللقة  ال��ث��ان��وي��ة  امل���واه���ب  ب��ن��ني، 
 – امل��وؤم��ن��ني  اأم  عائ�سة  ب��ن��ات،  الثالثة 
زايد  اأكادميية  بنات،  الثالثة  احللقة 

بنات. الثالثة  – احللقة 
وت��ن��ف��ذ ب��ل��دي��ة م��رك��ز امل��دي��ن��ة �سمن 
�سفراء  “طالبنا  اإطار احلملة مبادرة 
م�ستهدفة    ، اأبوظبي للمظهر العام” 
طالب الثانوية العامة خالل الطابور 
املبادرة،  وت�سمل  للطالب،  ال�سباحي 
مع  املبا�سر  التوا�سل  اآل��ي��ة  وتو�سيح 
ال��ب��ل��دي��ة م���ن خ����الل رق����م ال���ط���وارئ 

993 و و�سائل التوا�سل الجتماعي، 
توعوية  تثقيفية  ب��رو���س��ورات  ت��وزي��ع 
الفرد  دور  اأهمية  ب�ساأن  الطالب  على 
ع��ل��ى املظهر  امل��ح��اف��ظ��ة  وامل��ج��ت��م��ع يف 

العام.
اأهمية ق�سوى  البلدية تويل  اأن  ونوه 
املجتمعي  ال����وع����ي  م�����س��ت��وى  ل���رف���ع 
واإ�����س����راك ك���اف���ة ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع يف 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ظ��ه��ر امل��دي��ن��ة ومن 
اأطلقت  ح���ي���ث  الأط�����ف�����ال،  ���س��م��ن��ه��م 
ال�سغر  املفت�ش  مبادرة  ال�سدد  بهذا 
وت�ستهدف ر�سد امل�سوهات يف املدينة، 
اإبالغ اجلهة املخت�سة يف بلدية مدينة 
اإزالتها،  اأبوظبي عن امل�سوهات بهدف 

املحافظة على مدينتي جميلة.
الوثبة  بلدية  مركز  �سعيد  على  اأم��ا 
اأن  ���س��ع��ادت��ه  ف��اأك��د  احل��م��ل��ة  ودوره يف 
املركز قام بتنفيذ عدد من الزيارة اإىل 

اخت�سا�سات  �سمن  الواقعة  امل��دار���ش 
وتت�سمن  ال����وث����ب����ة،  ب���ل���دي���ة  م����رك����ز 
 2019 لفعاليات  ال�سنوية  الأج��ن��دة 
اإىل  مكتباتنا)العودة  فعالية  اإق��ام��ة 
بتاريخ  اإق��ام��ت��ه��ا  وامل���زم���ع  امل����دار�����ش( 
اجل�����اري  ���س��ب��ت��م��رب   19/18/17

بحيث �ستكون كالتايل:
الثالثاء 2019/9/17 م يف مدر�سة 
امل�سائية،  الفرتة  املجتمعية  ال�سوامخ 
2019/9/18 م يف مكتبة  الأربعاء 
الفرتة  اأوىل(  حلقة  )مدر�سة  الوثبة 
ال�سباحية، اخلمي�ش 2019/9/19 
حلقة  )م��در���س��ة  ال��وث��ب��ة  مكتبة  يف  م 

اأوىل( الفرتة ال�سباحية.
وت�سمل هذه الفعالية اأي�سا حما�سرة 
احلفاظ  كيفية  حول  وور�سة  �سحية، 
على احلدائق ونظافتها، وور�ش عمل 
املهارات  ال��ط��ل��ب��ة  لإك�������س���اب  م��ت��ن��وع��ة 

وال����وع����ي ال�������الزم ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه������داف 
احلملة.

ملنطقة  اجل����غ����رايف  ال���ن���ط���اق  و���س��م��ن 
م�����س��ف��ح ي��ن��ف��ذ م��رك��ز ب��ل��دي��ة م�سفح 
مع  بامل�ساركة  للمدار�ش  العودة  حملة 
مركز بلدية مدينة زايد، والتي �سوف 
 2019/09/29،28،27 �ستكون 

يف مدر�سة عبداهلل بن العتيبة.  
بلدية  م����رك����ز  يف  الأم���������ر  وك�����ذل�����ك 
العودة  فعالية  ينفذ  وال��ذي  ال�سهامة 
الطلبة  حتفيز  ب��ه��دف  امل���دار����ش  اإىل 
على امل�ساهمة يف احلفاظ على املظهر 
العام واملرافق الرتفيهية وتعزيز قيم 

امل�سوؤولية املجتمعية لدى الطلبة .
وينفذ مركز بلدية مدينة زايد �سمن 
اإطار احلملة مبادرة “�سفراء اأبوظبي 
اختيار  ي��ت��م  ح��ي��ث  العام”  ل��ل��م��ظ��ه��ر 
بن  حممد  مدينة  يف  خا�سة  مدر�سة 
اأبوظبي  ب��واب��ة  م��ن  م��در���س��ة  و  زاي����د 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل����ب����ادرة م���ن خ��الل��ه��م��ا من 
التوعية ع��رب الإذاع���ة  ت��ق��دمي  خ��الل 
املدر�سية يف الطابور ال�سباح، وتوعية 
يف  انت�سارا  امل�سوهات  ب��اأك��رث  ال��ط��الب 
امل��دي��ن��ة، وت��ن��ف��ي��ذ ن�����س��اط ح���ي لدعم 
واإج�����راء م�سابقة  ال��ت��وع��ي��ة،  م��و���س��وع 
بعد التوعية ل�ستق�ساء مدى اإملامهم 
وا���س��ت��ف��ادت��ه��م م���ن م�����س��اق��ات احلملة 
تكرمي  ك��ذل��ك  وتت�سمن  ال��ت��وع��وي��ة، 
ال��ف��ري��ق امل��ت��م��ي��ز، و���س��ت��ق��ام امل���ب���ادرة يف 
مدر�سة عبداهلل بن عتيبة بتاريخ 27 
اأكتوبر، ومدر�سة دروي�ش بن كرم 28 
اأكتوبر، ومدر�سة املنتهى 29 اأكتوبر.

•• العني - الفجر:

ناق�ست �سرطة ابوظبي وبالتن�سيق مع مكتب �سوؤون املجال�ش بديوان ويل 
عهد ابوظبي  مبجل�ش الفقع  مبنطقة العني مو�سوع تعزيز ال�سالمة 

املرورية  �سمن حملة درب ال�سالمة .
العني مبديرية  اإدارة مرور  نائب مدير  املن�سوري  املقدم حم�سن  واأك��د 
لأ����س���وات حمركات  امل��ت��ك��رر  والإزع�����اج  ال�سجيج  اإن  وال���دوري���ات  امل����رور 
على  يوؤثر  الأوىل  الفجر  �ساعات  و  الليل  من  متاأخر  وق��ت  يف  املركبات 
ال�سائقني  والع�سبية لدى  النف�سية  املنطقة ويثر  احلالة  �سكان  راحة 

الآخرين  وم�ستخدمي الطريق و�سكان الأحياء  التي متر بها ال�سيارات 
التي  ال�سباب  اأن   واأو���س��ح   . ال�سن  وكبار  الأط��ف��ال  خ�سو�ساً  املزعجة  
اآلة التنبيه ب�سورة مبالغة و الزوائد  توؤدي اإىل ال�سجيج هي ا�ستخدام 
لت�سخيم �سوت املركبة و اأجهزة املو�سيقى والراديو يف املركبة والتفحيط 
ي�سيء ل�سمعة  ال�سجيج  يعترب مظهراً غر ح�سارياً  اأن  بالويالت كما 
والإجراءات  امل��روري��ة  واللوائح  وال��ربام��ج  تبني اخلطط  واأك��د  ال��دول��ة. 
لل�سالمة  تعزيزاً   امل��روري��ة  احل���وادث  وق��وع  او منع  للحد من  الوقائية 
الرائد   و  الكلباين  �سعيد عبداهلل   الرائد  املجل�ش من  ،وح�سر  املرورية 

حمدان ح�سن حممد من اإدارة مرور ودوريات منطقة العني.

الت�سامح يف الطريق 
جمل�س �سرطة اأبوظبي بالفقع يناق�س تعزيز ال�سالمة املرورية

تت�سمن حتفيز الطلبة للمحافظة على املرافق العامة وحماية مظهر املدينة من امل�سوهات

بلدية مدينة اأبوظبي توعي طلبة املدار�س من خالل مبادرة )مدينتي جميلة.. كلنا م�سوؤول(

ال�سعبة الربملانية الإماراتية توؤكد اأهمية الت�سدي خلطر الإرهاب الإلكرتوين

•• دبي-وام:

ن��ظ��م ف��ري��ق ال��ت��وع��ي��ة وال��رت���س��ي��د ل���دى هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي 14 
نحو  ا�ستهدفت  دب��ي  اإم����ارة  يف  احلكومية  التعليمية  للمن�ساآت  زي���ارة 
مرحلتي ريا�ش الأطفال واملرحلة الأوىل.  من  وطالبة  طالب   5000
وت�سمنت الزيارات تنظيم ور�ش عمل تفاعلية ب�سيطة وم�سوقة لتذكر 
الهدر  وتفادي  الثمينة  الطبيعية  امل��وارد  على  احلفاظ  باأهمية  الطلبة 

والإ�سراف.
التنفيذي  الرئي�ش  املنتدب  الع�سو  الطاير  حممد  �سعيد  �سعادة  وق��ال 
تر�سيخ  بهدف  توعوية  وحمالت  م��ب��ادرات  اإط��الق  على  :نعمل  للهيئة 
وال�سناعي  والتجاري  ال�سكني  القطاع  يف  الر�سيد  ال�ستهالك  ثقافة 
وجميع  احلكومية  و�سبه  احلكومية  واملوؤ�س�سات  التعليمية  واملوؤ�س�سات 
جميع  لإ���س��راك  املتكاملة  ا�سرتاتيجيتنا  اإط��ار  يف  وذل��ك  املجتمع  فئات 

اأفراد املجتمع يف جهود حماية البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعية.
لقطاع  للرئي�ش  التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  امل��ه��ري  خ��ول��ة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
كهرباء  هيئة  “تنظم  الهيئة  يف  احلكومي  والت�����س��ال  ال�سرتاتيجية 
القطاع  ت�ستهدف  التي  التوعوية  املحا�سرات  مئات  �سنوياً  دب��ي  ومياه 
الكهرباء  ا�ستهالك  تر�سيد  باأهمية  اجلديد  الن�شء  لتعريف  التعليمي 

واملياه واحلفاظ على املوارد الطبيعية الثمينة.
وقالت املهند�سة اأمل كو�سك نائب الرئي�ش الت�سويق والت�سال املوؤ�س�سي 
يف هيئة كهرباء ومياه دبي “�سارك يف الدورة الثالثة ع�سرة من “جائزة 
الرت�سيد” 459 موؤ�س�سة تعليمية حكومية وخا�سة باإجمايل 27،732 
يف  متثلت  م�سبوقة  غر  نتائج  العام  هذا  دورة  وحققت  وطالبة.  طالبا 
توفر 34.2 جيجاوات �ساعة من الكهرباء و 188مليون جالون من 
املياه الأمر الذي اأ�سهم يف تقليل 19 األف طن من انبعاثات ثاين اأك�سيد 

الكربون. وتقدر هذه الوفورات بنحو 24 مليون درهم.

كهرباء ومياه دبي ت�سجع الطالب على 
تر�سيد ا�ستهالك املوارد الطبيعية 



اخلميس    19   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12735  
Thursday   19   September   2019  -  Issue No   12735

10

اأخبـار الإمـارات

 •• منطقة الظفرة - لطيفة جابر

اأجرت  م�ست�سفى مدينة زايد التابعة 
من�سات  اإح���دى  ال��ظ��ف��رة  مل�ست�سفيات 
ال�سحية  للخدمات  اب��وظ��ب��ي  �سركة 
با�ستخدام   عملية   40  “ ���س��ح��ة   “
اأمرا�ش  ع��الج  يف   “ املعدة  بالون   “
ال�����س��م��ن��ة ل��الأ���س��خ��ا���ش ال���ذي���ن تزيد 
كتلة ج�سمهم عن 32  كحل لإنقا�ش 
ن�سبة  وب��ل��غ��ت  ج���راح���ة   دون  ال�����وزن 
واأو�سح   .  %  100 العمليات  جن��اح 
الدكتور اأنور كامل حممود  ا�ست�ساري 
باطني ومناظر اجلهاز اله�سمي اإن 
بالون املعدة تعد من الطرق البديلة 
خل�����س��ارة ال����وزن غ��ر اجل��راح��ي��ة عن 
ط��ري��ق امل��ن��ظ��ار وب��ا���س��ت��خ��دام خم���دراً 
للذين  منا�سب  اأن���ه  اإذ  ج����داً،  خفيفاً 
يعانون من ال�سمنة املعتدلة والتي ل 
تعد من �سمن ال�سمنة املفرطة، بدءاً 
18 �سنة وما فوق وكتلة اجل�سم  من 
ا�ستخدام  من  وي�ستفيد    32 لديهم 
ال�سكري  مر�سى  اأي�سا  املعدة   بالون 
ت�سلب  و  ال�������دم  ����س���غ���ط  ارت�����ف�����اع  و 
نظام  ا�ستخدام  مع  وذل��ك  ال�سرايني 
ال�سحية   ال��ف��وائ��د  لتحقيق  غ��ذائ��ي 
داخل وحدة  التنظر  وجراحة اليوم 
ال��واح��د    واأو���س��ح الدكتور اأن���ور اأنه 
الفم،  البالون عن طريق  اإدخ��ال  يتم 

وب���ال���ت���ايل ن��ف��خ��ه داخ�����ل امل���ع���دة على 
تنقي�ش  ب��ه��دف  امل��ع��دة  ح��ج��م  ح�سب 
�سهلة  تركيب  بعملية  وذل��ك  ال���وزن؛ 
 15 اإىل   10 م��ن  ت�ستغرق  للبالون 
دقيقة، حيث يعترب البالون اآمناً، وهو 
لي�ش عماًل جراحياً مثل ق�ش املعدة، 
ويتم و�سعه واإزالته باملنظار بعد �ستة 
اأ�سهر ، وميكن اأن ينق�ش الوزن ما بني 
اأهم  ومن  كيلوجراماً.   20 اإىل   15
مميزات بالون املعدة اأنه ل يتم فقدان 
الفيتامينات يف اجل�سم ويحافظ على 
اأن  �سرورة  واأك��د  الطبيعي.   م�ستواه 
و�سمن  موؤهلة  املري�ش  ح��ال��ة  ت��ك��ون 
معاير معينة للقيام بهذا النوع من 
الدهون  ق��ي��ا���ش  اأول  وي��ت��م  الإج�����راء 

والطول  ال���وزن  على  ب��ن��اء  اجل�سد  يف 
با�ستخدام معيار موؤ�سر كتلة اجل�سم، 
، كما ميكن اإجراءها للمر�سى الذين 
القيام  ق��ب��ل  ال�����وزن  ي�����ودون خ�����س��ارة 
ل��ي��ك��ون اجل�����س��د يف  بعملية ج��راح��ي��ة 
ح���ال���ة ���س��ح��ي��ة مم���ت���ازة ل��ل��ق��ي��ام ب���اأي 
عمليات  وت��ع��ت��رب  ج����راح����ي.  اج������راء 
خ�سارة  يف  امل���ع���دة  ب���ال���ون  ا���س��ت��خ��دام 
التي  احل��دي��ث��ة  العمليات  م��ن  ال���وزن 
ال�سمنة  مر�سى  من  العديد  يحر�ش 
ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام��ه��ا وه���ي ك���اأي اإج���راء 
طبي اآخر له موؤ�سرات جانبية ب�سيطة 
ول��ك��ن��ه��ا ن�����ادرة احل�����دوث يف احل���الت 
املعاير  �سمن  ت��ق��ع  وال��ت��ي  امل�سنفة 
املخاطر  اإح������دى  اإن  اإذ  امل���ط���ل���وب���ة؛ 
النادرة والتي قد يعاين منها املري�ش 
حمتوياته  وت�سرب  البالون  انكما�ش 
ع��ل��ى الأم���ع���اء ال��دق��ي��ق��ة وه���ي عبارة 
املري�ش  ويالحظها  ماحلة  مياه  عن 
ع��ن��د ت��غ��ر ل���ون ال��ب��ول م��و���س��ح��اً اأنه 
التوا�سل  عندها  املري�ش  على  يجب 
مع الطبيب املعالج ب�سكل �سريع ليتم 
البالون بطريقة غر جراحية  اإزال��ة 
اإجراء  وه��و  املنظار  طريق  عن  اأي�سا 
ل يغر اأبداً من �سكل املعدة ول يوؤثر 
عليها �سلبيا، وي�ستطيع املري�ش و�سع 
بالون اآخر بعد فرتة معينة من جتهيز 

املعدة ل�ستقبال بالون جديد .

•• دبي-الفجر:

دبي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  وق��ع��ت 
مذكرة تفاهم م�سرتكة مع جمموعة 
املايل،  والتحول  ال�سرفة  موؤ�س�سات 
وال�ستقرار يف  الأم��ن  تعزيز  اإط��ار  يف 
املايل،  والتحول  ال�سرفة  موؤ�س�سات 
ملكافحة  وتكثيفها  اجل��ه��ود  وت��وح��ي��د 

اجلرائم املالية.
دبي،  �سرطة  املذكرة من جانب  ووقع 
اللواء خبر خليل اإبراهيم املن�سوري، 
البحث  ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد 
اجلنائي، ومن جانب املوؤ�س�سة، حممد 
علي الأن�ساري رئي�ش جمل�ش الإدارة 
عادل  العقيد  بح�سور  للمجموعة، 
اجلنائي  البحث  اإدارة  مدير  اجلوكر 
يف الإدارة العامة للتحريات واملباحث 
اجلنائية، وعدد من ال�سباط، والوفد 

املرافق لرئي�ش املجموعة.
وتتيح املذكرة للقيادة العامة ل�سرطة 

ال�سرفة  موؤ�س�سات  وجمموعة  دب��ي 
تطوير  يف  ال�سراكة  امل���ايل،  والتحول 
الأن���������س����ط����ة امل���������س����رتك����ة، وال����ت����ع����اون 
الأم������ن������ي يف جم�����الت  وال���ت���ن�������س���ي���ق 
مبوؤ�س�سات  الواقعة  اجلرائم  مكافحة 
والتعاون  امل��ايل،  والتحول  ال�سرفة 

وال��ت��ن�����س��ي��ق ل��ت��ط��وي��ر وحت�����س��ني كافة 
كافة  ودع������م  امل�������س���رتك���ة،  الأن�������س���ط���ة 
اجلهود والإجراءات للحد من ارتكاب 
اجلرائم الواقعة مبوؤ�س�سات ال�سرفة 
الأمني  الدور  املايل وتعزيز  والتحول 

يف الإمارة.

اإبراهيم  خ��ل��ي��ل  خ��ب��ر  ال���ل���واء  واأك�����د 
العام  ال���ق���ائ���د  م�����س��اع��د  امل���ن�������س���وري، 
ل�سوؤون البحث اجلنائي، خالل توقيع 
مذكرة التعاون حر�ش القيادة العامة 
ل�سرطة دبي على تعزيز �سبل التعاون 
ال�سرفة  م��وؤ���س�����س��ات  جم��م��وع��ة  م���ع 

اأج���ل م�ساعفة  امل���ايل م��ن  وال��ت��ح��ول 
وتوجهات  روؤى  وحت���ق���ي���ق  اجل����ه����ود 
ح��ك��وم��ت��ن��ا ال���ر����س���ي���دة، وال���ع���م���ل بكل 
لتقدمي  الإم��ك��ان��ات  لتعزيز  الطاقات 
اأف�سل اخلدمات الأمنية التي تنعك�ش 
اإيجاباً على تطوير القطاع امل�سريف يف 
ال�سراكة  املجالت من خالل  خمتلف 
ال��ت��ي جت��م��ع��ه��م��ا، وال��ع��م��ل ع��ل��ى منع 
وق�����وع اجل���رمي���ة م���ن خ����الل توعية 
م��وظ��ف��ي ال�����س��راف��ة وال��ب��ن��وك بطرق 

الحتيال وو�سع اإجراءات احرتازية.
����س���ك���ر حم����م����د علي  م������ن ج�����ان�����ب�����ه، 
الإدارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش  الأن�������س���اري 
ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  امل��ج��م��وع��ة، 
دب���ي ع��ل��ى ف��ت��ح جم����الت ال��ت��ع��اون يف 
املذكرة  هذه  باأن  موؤكداَ  القطاع،  هذا 
املعلومات  تبادل  التعاون يف  تعزز من 
واخلربات التي ت�سهم يف دعم وتطوير 
ه���ذا امل��ج��ال واحل����د م��ن اجل���رائ���م يف 

القطاع امل�سريف.

•• نور �شلطان-وام:

نظمت �سفارة الدولة لدى جمهورية 
ك��ازاخ�����س��ت��ان ف��ع��ال��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة حول 
�سماحة  ب��ح�����س��ور  ال��ت�����س��ام��ح  ع����ام 
نائب  اأوتبينوف  حاجي  ن��اوري��زب��اي 
املفتي جلمهورية كازاخ�ستان والأب 
دمييرتي ق�ش الكني�سة الأرثوذك�سية 
اأ�سار   .. ال�سدد  ه��ذا  ويف  الرو�سية. 
���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د اأح��م��د بن 
����س���ل���ط���ان اجل����اب����ر ���س��ف��ر ال���دول���ة 
ل�����دى ج���م���ه���وري���ة ك���ازاخ�������س���ت���ان يف 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اإع�����الن  اإىل  ك��ل��م��ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ 
اهلل” عام  “حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����ش 
2019 عاما للت�سامح يف الإمارات 
عا�سمة  ال����دول����ة  ت��ر���س��ي��خ  ب���ه���دف 
قيم  على  والتاأكيد  للت�سامح  عاملية 
موؤ�س�سيا  عمال  باعتبارها  الت�سامح 

م�ستداما.
ولفت �سعادة ال�سفر يف كلمته التي 
األقاها مبدر�سة حتمل ا�سم �ساحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
“حفظه اهلل”  الدولة  رئي�ش  نهيان 
اأن الإم��ارات تبنت منذ بدايتها  اإىل 
ن��ه��ج��ا م��ع��ت��دل و���س��ل��م��ي��ا ي��ع��زز قيم 
النهج  وه���ذا  وال��ت��ع��اي�����ش،  الت�سامح 

الذي ر�سخه املغفور له ال�سيخ زايد 
اهلل  طيب   “ نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
اأوا�سر  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  “ مبني  ث���راه 
العامل  �سعوب  خمتلف  مع  التعاون 
للدين  ال��ق��ي��م احل��ق��ي��ق��ي��ة  وت��ع��زي��ز 
الإ����س���الم���ي احل��ن��ي��ف ال��ق��ائ��م على 

الت�سامح والو�سطية«.
النق�سام  ���س��ي��ا���س��ة  اأن  ع��ل��ى  و����س���دد 
الدين  اأو  ال����ع����رق  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ة 
ل��ه��ا يف  اأو ح��ت��ى اجل��ن�����ش ل م���ك���ان 
على  نهجها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الإم������ارات 

الت�سامح والتعاون والنفتاح، وهذه 
روؤية واإرث املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”. 
تد�سني  اإىل  ال�سفر  �سعادة  وتطرق 
ب���ن مبارك  ن��ه��ي��ان  ال�����س��ي��خ  م���ع���ايل 
موقع   “ الت�سامح  وزي���ر  نهيان  اآل 
كني�سة ودير �سر بني يا�ش “الذي 
يعود تاريخه اإىل اأكرث من 1400 
م�سيحي  م���وق���ع  اأول  وه�����و  ���س��ن��ة 
الإم��������ارات،  اك��ت�����س��اف��ه يف دول�����ة  مت 
البابا  قدا�سة  زي���ارة  اإىل  بالإ�سافة 

الكاثوليكية  الكني�سة  بابا  فرن�سي�ش 
الدكتور  الأك�����رب  الإم�����ام  وف�����س��ي��ل��ة 
اأحمد الطيب �سيخ الأزهر ال�سريف 
التوقيع  ���س��ه��دت  وال��ت��ي  ل���الإم���ارات 
يف  الإن�����س��ان��ي��ة،  الأخ����وة  وثيقة  على 
الإم����ارات  دلل���ة وا���س��ح��ة على نهج 
كافة  ينبذ  الذي  والو�سطي  املعتدل 
اأ�سكال التع�سب والكراهية والعنف. 
الدولة  ا�ستحداث  اإىل  اأي�سا  ون��وه 
ترجمة  يف  الت�سامح  وزي���ر  من�سب 
ب��اأه��م��ي��ة تر�سيخ  الإم������ارات  لإمي����ان 

وتعزيز قيم الت�سامح والعتدال.
�سماحة  �����س����ك����ر  ج���ان���ب���ه���م���ا  م������ن 
نائب  اأوتبينوف  حاجي  ن��اوري��زب��اي 
كازاخ�ستان  جل���م���ه���وري���ة  امل���ف���ت���ي 
الكني�سة  ق�������ش  دمي����ي����رتي  والأب 
الأرثوذك�سية الرو�سية �سعادة �سفر 
كازاخ�ستان  جمهورية  لدى  الدولة 
على هذه املبادرة الطيبة، م�سيدين 
ب���دور الإم�����ارات وج��ه��وده��ا يف ن�سر 
والعتدال  وال�سالم  الت�سامح  قيم 

بني �سعوب العامل.

•• عجمان-وام:

اختتمت م�ساء اأم�ش الأول فعاليات الن�سخة التا�سعة جلائزة دار الرب للقراآن 
جوائزها  جمموع  البالغ  الت�سامح”  ع��ام  “دورة  النبوية  وال�سنة  ال��ك��رمي 
850 األف درهم، وذلك بقاعة مركز وزارة الثقافة وتنمية املجتمع مبنطقة 
اجلرف يف عجمان. و�سهد احلفل اخلتامي للجائزة معايل ال�سيخ الدكتور 
وال�����س��ي��د خلفان  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  دي����وان  رئ��ي�����ش  النعيمي  �سعيد  ب��ن  م��اج��د 
وال�سيد عبد اهلل بن  الرب  دار  اإدارة جمعية  رئي�ش جمل�ش  املزروعي  خليفة 

وال�سيد عمران عبد اهلل  الرب  دار  التنفيذي جلمعية  املدير  الفال�سي  زايد 
مدير  ال�سحراوي  في�سل  وال�سيد  اجلمعية  اإدارة  جمل�ش  ع�سو  ال�سيزاوي 
فرع اجلمعية بعجمان. ومت خالل احلفل تكرمي 249 فائزا وفائزة /110 
1583 م�ساركا  البالغ عددهم  امل�ساركني  اإجمايل  اإن��اث/ من   139 ذك��ور، 

وم�ساركة /751 ذكور ، 832 اإناث/.
وتناف�ش امل�ساركون - الذين ميثلون 45 مدر�سة حكومية وخا�سة بعجمان- 
ال�سريف  واحلديث   ، وم�ساركة/  م�ساركا   780/ الكرمي  ال��ق��راآن  ف��روع  يف 
/643 م�ساركا وم�ساركة/ ، والفقه الإ�سالمي /160 م�ساركا وم�ساركة/.

جمعية دار الرب تكرم الفائزين بجائزة القراآن 
الكرمي وال�سنة النبوية 

•• اأبوظبي-وام:

جديدة  لطرق  ا�ستخدامه  عن  لالأر�ساد  الوطني  املركز  ك�سف 
2019 وهي  “ال�ستمطار” بالإمارات منذ مار�ش  يف عمليات 
للبيئة يف  تقنيات �سديقة  ت�ستعمل  الأر�سية” التي  “املولدات 
تلقيح ال�سحب بجانب عمليات ال�ستمطار التي تتم عن طريق 
ل�ستمطار  جوية  طلعة   150 امل��رك��ز  اأج���رى  حيث  ال��ط��ائ��رات 

ال�سحب منذ بداية العامل بهدف تعزيز الأمن املائي.
يف  ال�ستمطار  تطبيقات  ق�سم  رئي�ش  العبيديل  خ��ال��د  وق���ال 
ال�سحب  تلقيح  عملية  “وام” ان  الإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة  املركز 
جتربة  ت��ع��د  الأر���س��ي��ة  امل���ول���دات  ط��ري��ق  ع��ن  “ال�ستمطار” 
يف  مولدات حت��وي  و�سع  وتعمل عن طريق  الدولة  يف  جديدة 
يف  الطبيعية  الأم���الح  حت��وي  التي  ال�سعالت  م��ن   48 داخلها 
لتلقيح  جممع  ب�سكل  ال�سعالت  تلك  واإط���الق  مرتفعة  اأم��اك��ن 
يف  امل��اء  ق��ط��رات  من��و  وت�سريع  تطوير  بهدف  ال�ساعد  ال��ه��واء 
ال�سحب لت�سل اإىل اأحجام كبرة ومن ثم ت�سادم وتالحم هذه 

القطرات وهطول الأمطار.
واأو�سح اأن املولدات الأر�سية يتم التحكم بها عن بعد عن طريق 
يف املركز الوطني لالأر�ساد وتبداأ  العمليات” املوجودة  “غرفة 
املناطق  على  ال�سحب  م��ن  كميات  ت��ك��ون  بعد  التلقيح  عملية 
امللحية  ال�سعالت  اإط��الق  على  امل��ول��دات  تعمل  عندها  اجلبلية 
املولدات  ت��واج��د  م��ن  ال��ه��دف  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ال�����س��ح��ب  لتلقيح 
التقاء  موقع  ه��ي  القمم  ه��ذه  اأن  اجل��ب��ال  قمم  على  الأر���س��ي��ة 

التيارات الهوائية الأتية من ال�سرق والغرب.

الوطني  امل��رك��ز  يف  ال���س��ت��م��ط��ار  تطبيقات  ق�سم  رئ��ي�����ش  وق���ال 
لالأر�ساد اأن املولدات الأر�سية هي عبارة عن جهاز يحتوي على 
ب�سكل  ترتبط  زمنية  مراحل  على  حرقها  يتم  ملحية  �سعالت 
اإىل  ال�ستمطار  م��واد  ري��اح عمودية تقوم بحمل  بتوفر  مبا�سر 
ال�سحب ومن ثم تطوير وت�سريع منو قطرات املاء يف ال�سحب 
القطرات  اأح��ج��ام كبرة م��ن خ��الل ت�سادم وت��الح��م ه��ذه  اإىل 

والذي يوؤدي اإىل هطول الأمطار.
ال�ستمطار”   “ ال�سحب  تلقيح  عملية  اأن  العبيديل  واأو���س��ح 
الطق�ش  ت��ن��ب��وؤات  ب��دار���س��ة  ت��ب��داأ  امل���راح���ل  م��ن  ع����ددا  تت�سمن 
ي��وم��ي ويف حال  ال��دول��ة ب�سكل  امل��وؤث��رة على  واحل��ال��ة اجل��وي��ة 
الت�سال  يتم  ال�ستمطار  تتطلب طلعات  ركامية  �سحب  ظهور 
الطائرة  يف  امللحية  ال�سعالت  وتركيب  لال�ستعداد  بالطيارين 
ال��ت��ي ت��ت��واج��د يف م��ط��ار ال��ع��ني ب��ه��دف ���س��ه��ول��ة ال��و���س��ول اإىل 
اإىل  ال�سرقية بالدولة خا�سة يف ف�سل ال�سيف م�سرا  املناطق 
اأن عمليات ال�ستمطار ت�ستهدف ا�ستدرار اأكرب قدر ممكن من 
% يف بع�ش   25 يزيد على  اإىل ما  التي ت�سل  ال�سحابة  مياه 

احلالت.
الوطني  املركز  يف  ال�ستمطار  تطبيقات  ق�سم  رئي�ش  واأ���س��اف 
ل��الأر���س��اد اأن����ه ب��ع��د ال��ت��اأك��د م��ن ت��واج��د ال�����س��ح��ب ي��ت��م اإعطاء 
الطيارين الإحداثيات التي يتم اأخذها عن طريق �سور الرادار 
وبعد  ال�سناعية  الأقمار  على  ال�سحب  بعد ظهور  اأنه  مو�سحا 
الرادار  �سا�سات  بالظهور على  تبداأ  تطورها وتكوينها ومن ثم 
بعملية  الطائرة  لتقوم  بالإقالع  للطيارين  الأم��ر  اإعطاء  يتم 
�سدة  على  للتعرف  ال�سحابة  حتت  التحليق  خالل  من  البحث 

الهواء الهابط وال�ساعد الذي ي�ساعد على دفع الأمالح داخل 
ال�سحب الركامية.

الواحدة  لل�سحابة  امللحية  ال�سعالت  ع��دد  اأن  العبيديل  واأف���اد 
ترتاوح ما بني 2 اإىل 6 �سعالت بناء على قوة ال�سحابة وحجمها 
بينما حتلق الطائرة خالل الرحلة اجلوية ب�48 �سعلة ملحية.

ويف ذات ال�سياق توا�سل امل�ساريع التي يقودها برنامج الإمارات 
لبحوث علوم ال�ستمطار اإ�سهاماتها يف تعزيز املعارف اجلديدة 
الديناميكية  الب��ت��ك��ارات  خ��الل  م��ن  ال�سحب  بتلقيح  املتعلقة 
العلمية والتكنولوجية لتوؤكد الإمارات ريادتها العاملية يف جمال 
تعزيز علوم ال�ستمطار وروؤيتها امللهمة والتزامها بالعمل على 
توظيف املعارف والتكنولوجيا احلديثة لإحداث فارق حقيقي 
يف حياة الب�سر يف املناطق التي تعاين من �سّح املياه وغرها من 

املناطق حول العامل.
اأُطّلق  ق��د  ال�ستمطار  ع��ل��وم  لبحوث  الإم�����ارات  ب��رن��ام��ج  وك���ان 
برعاية كرمية من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�ش جمل�ش الوزراء ووزير �سوؤون الرئا�سة وحتت اإدارة املركز 
من  وفعالة  م�ستدامة  حلول  تطوير  بهدف  لالأر�ساد  الوطني 
املياه،  �سّح  م�سكالت  ملعاجلة  للبيئة،  و�سديقة  التكلفة،  حيث 
فيما  التقليدية  املياه  م�سادر  مع  اأخ��رى  ناحية  من  والتكامل 
يوا�سل الربنامج م�ساعيه الهادفة لإيجاد حلول مبتكرة ت�ساعد 
يف تعزيز الأمن املائي عرب اأجندة اأبحاثه املكثفة اجلارية على 
نطاق وا�سع بالعتماد على امل�ساريع احلائزة على املنح وتعاونه 
مع املوؤ�س�سات واملعاهد الدولية، والتطبيقات العملية لالبتكارات 

العلمية والتكنولوجية احلديثة.

•• روما-وام:

الفني  امل��ه��رج��ان  ���س��رف يف  الإم����ارات �سيف  دول���ة  �ساركت 
بلدية  مبقر  اأقيم  ال��ذي  والدبلوما�سيني  الوترية  الآلت 
م��دي��ن��ة ك��رمي��ون��ا الإي��ط��ال��ي��ة ب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
و  لدى ميالنو  الإم��ارات  لدولة  العام  القن�سل  ال�سام�سي 
ورئي�ش  ج��ال��ي��اردي  دانيلو  “فيتو  كرميونا  بلدية  رئي�ش 

حمافظة كرميونا باولو مركو �سينيوروين.
و���س��ه��دت ف��ع��ال��ي��ات امل���ه���رج���ان ال����ذي م��ث��ل��ت ال���دول���ة فيه 
اأكادميية الفجرة للفنون اجلميلة ..ح�سورا كبرا ملمثلي 
البعثات الدبلوما�سية لأكرث من 13 دولة من بينها فرن�سا 
و�سوي�سرا  واملجر  واملك�سيك  واليابان  وبلغاريا  و�سوي�سرا 

وهولندا والنم�سا.
اأكادميية  ع���ام  م��دي��ر  ع��ل��ي عبيد احل��ف��ي��ت��ي  ���س��ع��ادة  واأك����د 
ال��ف��ج��رة ل��ل��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة يف ك��ل��م��ة ل���ه خ����الل افتتاح 
كونها،  ال�سعوب  حياة  يف  املو�سيقي  اأهمية  على  املهرجان 
مراآة تعك�ش الدور احل�ساري لها، وت�ساهم يف اإثراء الفكر 
، م�سراً  ال��دول  كافة احلواجز بني  والفن، عرَب تخطيها 
تتميز  التي  الوترية  ب���الآلت  الم���ارات  دول��ة  اهتمام  اإىل 
ال�سرق  ح�سارات  عن  النا�سئة  ال�سرقية  املو�سيقى  بنمط 
ال�سعوب  لهذه  ال�سرقية  احل��ي��اة  طابع  وتعك�ش  املختلفة، 

على اختالف ثقافاتها.
وا�ستعر�ش احلفيتي اأبرز الآلت املو�سيقية الوترية يف دولة 
الإمارات ودورها يف تر�سيخ الطابع ال�سلمي بني ال�سعوب، 

اإر�ساء عالقات املحبة بني  اأهمية املو�سيقى يف  موؤكداً على 
الدول من جانبه اأو�سح �سعادة عبد اهلل ال�سام�سي القن�سل 
ال��ع��ام ل��دول��ة الإم�����ارات ل���دى م��ي��الن��و اأن دول���ة الإم����ارات 
اأهمية  ا�سرتاتيجيتها،  �سمن  و�سعت  امل��ت��ح��دة،  العربية 
توظيف الفن الأ�سيل يف خدمة املجتمع وتكري�ش الهوية 
الوطنية، لفتاً اإىل اأهمية الدبلوما�سية املو�سيقية يف ن�سر 
الوعي امل�سرتك بني ال�سعوب واحل�سارات والتفاهم بينها 
التعاون املثمرة يف املجال  اأهمية عالقات  ال�سام�سي  .واأكد 
اأكادميية  بتجربة  م�سيداً  واإيطاليا،  الم���ارات  بني  الفني 
الفجرة للفنون اجلميلة الفنية، ودورها يف �سقل واإبراز 
اأكادميي متخ�س�ش  اإطار  املواهب املو�سيقية و تاأهيلهم يف 

يف املجال املو�سيقي.
يف  قدمت  قد  اجلميلة  للفنون  الفجرة  اأكادميية  وكانت 
الأن��دل�����ش من  ول��ي��ايل  الأول  امل��ه��رج��ان معزوفتني احل��ب 
وم�ساركة  احلفيتي  عبيد  علي  الإم��ارات��ي  الفنان  تاأليف 
اأم�سية  �سمن  املعزوفتان  لقت  وقد   ، الأكادميية  مدر�سي 
ك��ب��را من  ت��ف��اع��ال  وال���ه���وّي���ة،  ال����روح  ���س��رق��ي��ة  مو�سيقية 

اجلمهور.
“اإميانويلي  ال��ربوف��ي�����س��ور  تنظيم  م��ن  احل���دث  اأن  ي��ذك��ر 
والفدرالية  الدبلوما�سية  اللقاءات  مركز  رئي�ش  بيّتيني” 
الوطنية للدبلوما�سيني والقنا�سل يف اإيطاليا، واأقيم حتت 
رعاية الربملان الأوروبي ووزارة الثقافة واملكتب الإقليمي 
للحكومة يف كرميونا واملجل�ش الإقليمي اخلا�ش مبقاطعة 

لومبارديا وكذلك حتت رعاية بلدية واإقليم كرميونا.

الإمارات ت�سارك يف مهرجان فني اإيطايل 

بن�سبة جناح 100 %

م�ست�سفى مدينة زايد يجري 40 عملية بالون 
معدة يف وحدة املناظري وجراحة اليوم الواحد

�سفارة الدولة يف كازاخ�ستان تنظم فعالية 
ثقافية حول عام الت�سامح 

»الوطني لالأر�ساد« ي�ستخدم املولدات الأر�سية يف عمليات ال�ستمطار

�سرطة دبي وموؤ�س�سة ال�سريفة تتعاونان يف مكافحة اجلرائم املالية
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عربي ودويل

دعت جماعة للطالب امل�سلمني يف تايالند ال�سرطة اأم�ش اإىل الغاء اأمر 
يطلب من اجلامعات توفر “معلومات ا�ستخباراتية” عن الطالب 
امل�سلمني ون�ساطاتهم يف البلد الذي تدين اأغلبيته بالبوذية. وي�سكل 
امل�سلمون ثاين اأكرب جمموعة دينية يف تايالند ويقيم معظمهم يف 
 2004 منذ  ت�سهد  والتي  البالد  جنوب  اأق�سى  الواقعة  ال��ولي��ات 
وال�سلطات  امل�سلمني  امل��الي��و  النف�ساليني  امل��ت��م��ردي��ن  ب��ني  ن��زاع��ا 
ب��ال��ق��ي��ام بحمالت  ال��دول��ة  وت��ت��ه��م ج��م��اع��ات حقوقية  ال��ت��اي��ل��ن��دي��ة. 
مكثفة �سد اأغلبية املاليو امل�سلمني يف تلك املنطقة اخلا�سعة للحكم 
الع�سكري. والأ�سبوع املا�سي اأ�سدر “مكتب الفرع اخلا�ش” اأمرا اإىل 
اجلامعات يف جميع اأنحاء البالد بتقدمي “معلومات ا�ستخباراتية” 
�سرح  ما  بح�سب  اجلامعات،  يف  ون�ساطاتهم  امل�سلمني  الطالب  عن 
املتحدث با�سم ال�سرطة كري�سانا باتان�ساروين لوكالة فران�ش بر�ش 
الأنباء  تلك  واأث���ارت  اأمنية«.  “اأ�سباب  ان��ه  قاله  ما  ب�سبب  الثالثاء، 
تايالند”  يف  امل�سلمني  ال��ط��الب  “احتاد  ودع����ا  امل�����س��ل��م��ني،  غ�����س��ب 
الربملان اإىل “اإلغاء” الأمر. و�سرح رئي�ش الحتاد ا�سرف اواي اأمام 
الذي  التمييز  اأ�سكال  من  �سكال  كذلك  “ي�سكل  الأم��ر  اأن  ال��ربمل��ان 
اأ�سا�ش  ل  التي  التهامات  هذه  “مثل  اأن  واأ�ساف  الد�ستور.  ينتهك 
لها .. ميكن اأن تخلق انق�سامات بني الطالب امل�سلمني وغرهم من 

الطالب يف اجلامعة واملجتمع«.

النووي  امل��ج��ال  يف  للتعاون  حكومياً  اتفاقاً  واوغ��ن��دا  رو�سيا  وقعت   
املدين، كما اأعلنت اأم�ش الوكالة الرو�سية احلكومية للطاقة النووية 

“رو�ش اأتوم«.
وت�سعى رو���س��ي��ا، خ���الل ال�����س��ن��وات الأخ�����رة، اإىل ت��ع��زي��ز ن��ف��وذه��ا يف 

اإفريقيا، خ�سو�ساً عرب ال�سركات العامة الكربى.
من جهته، يطمح الرئي�ش الوغندي يوري مو�سيفني اإىل ا�ستخدام 

احتياطات بالده من اليورانيوم يف اإنتاج الطاقة النووية.
ارين  الوغ��ن��دي��ة  ال��ط��اق��ة  ووزي����رة  اآتوم”  “رو�ش  ع��ن  ووق���ع ممثل 
للوكالة  ال�سنوي  امل��وؤمت��ر  هام�ش  على  ال��ث��الث��اء  الت��ف��اق  م��ول��وين 
ير�سي هذا  الدولية للطاقة الذرية يف فيينا. وبح�سب “رو�ش اآتوم”، 
التفاق “قواعد تعاون عملي بني رو�سيا واوغندا” يف قطاع الطاقة 
اإطار  يف  م�سرتكة”  ب�”اأعمال  القيام  على  وين�ش  املدنية  النووية 
النظائر  واإنتاج  النووية،  بالطاقة  بنى حتتية خا�سة  “خلق من�ساآت 
امل�سعة املخ�س�سة لقطاعات ال�سناعة والطب والزراعة بالإ�سافة اإىل 
“زيارات  تنظيم  على  الطرفان  واتفق  للموظفني«.  تدريب  توفر 
قد  وكامبال  مو�سكو  وك��ان��ت  ال��ق��ري��ب«.  “امل�ستقبل  يف  خمت�سني” 
وقعتا مذكرة تفاهم اأولية يف هذا املجال عام 2017 اأي قبل بكني 

التي وقعت اتفاقاً مماثاًل مع اوغندا يف 2018.

املتحدة يف  العامة لالأمم  اأعمال اجلمعية  املا�سية  الليلة قبل  بداأت 
دورتها العتيادية الرابعة مبقرها الرئي�سي يف نيويورك.

و رحب اأنطونيو غوتري�ش الأمني العام لالأمم املتحدة - يف خطاب 
الفتتاح - برئي�ش الدورة اجلديدة للجمعية النيجري الربوفي�سور 
تيجاين حممد باندي.. مثنيا على الأولويات التي حددها الرئي�ش 
العامة،  74 للجمعية  ال�  للدورة  لتكون حمور خطة قيادته  باندي 
والتي يتمثل اأبرزها يف تعزيز ال�سالم والأمن، وجهود الق�ساء على 
املناخي  وال��ع��م��ل  اجل��ي��د،  التعليم  ون�سر  اجل���وع،  ومكافحة  ال��ف��ق��ر، 
بجدول  املت�سلة  فيها  مب��ا  الهامة،  الدولية  الق�سايا  م��ن  وغ��ره��ا 

اأعمال التنمية امل�ستدامة، وحقوق الإن�سان وامل�ساواة بني اجلن�سني.
ب��دءاً بخم�ش موؤمترات قمة هامة حول  “ اأمامنا عام حافل،  وق��ال 
التنمية،  ومت��وي��ل  امل�����س��ت��دام��ة،  التنمية  واأه�����داف  امل��ن��اخ��ي،  ال��ع��م��ل 

والرعاية ال�سحية ال�ساملة والدول اجلزرية ال�سغرة النامية«.
�سراكاتها مع  الأع�����س��اء يف  ال���دول  بالتزام  ال��ع��ام  الأم���ني  كما رح��ب 
الأمم املتحدة، ونوه اإىل احتفال الأمم املتحدة العام املقبل بالذكرى 
ال�سنوية اخلام�سة وال�سبعني لإن�سائها.. مذكرا بالتحديات العاملية 
واملرتابطة ب�سكل متزايد يف عاملنا املتغر ب�سرعة، وقال “مع دخولنا 
نطلب  وبينما  امل�ستدامة،  التنمية  اأه���داف  ب�ساأن  العمل  م��ن  لعقد 
مزيًدا من الإحلاح والطموح ب�ساأن تغر املناخ، واعتبار عام 2020 
عاًما حا�سًما، فاإنه يتعني اإقناع النا�ش باأن الأمم املتحدة وثيقة ال�سلة 

باجلميع واأن التعددية تقدم حلول حقيقية للتحديات العاملية«.

عوا�شم

بانكوك

مو�سكو

وا�سنطن

وفاة مهاجر وفقدان ثالثة جنوب تون�س 
•• تون�ش-اأ ف ب:

اآخرين  ثالثة  وفقدان  �سخ�ش  وف��اة  اأم�ش  التون�سي  ال�سواحل  خفر  اأعلن 
اإثر غرق مركب يقل ع�سرة مهاجرين غر قانونيني قبالة �سواحل جزيرة 

جربة جنوب البالد.
واأفاد الناطق الر�سمي با�سم احلر�ش الوطني ح�سام الدين اجلبابلي بانه 

مت انقاذ �ستة مهاجرين.
وحادثة الغرق هذه هي الثانية خالل يومني، فقد تويف مهاجران الثالثاء 
اأو�سح  م��ا  على  ال��ي��وم،  حتى  عليهم  العثور  يتم  مل  اآخ���رون  خم�سة  وف��ق��د 

اجلبابلي.
ويف متوز يوليو انت�سل احلر�ش الوطني 90 مهاجرا اأبحروا من ال�سواحل 
دول  م��ن  ر�سع  وث��الث��ة  ام���راأة   20 ح��واىل  بينهم  اإيطاليا  اإىل  التون�سية 

افريقيا جنوب ال�سحراء.
ويف الأ�سابيع الأخرة مت اعرتا�ش ع�سرات الراغبني يف الهجرة بينما كانوا 

يحاولون الو�سول اإىل اإيطاليا من تون�ش وغرق اآخرون.
واىل  ال��ث��اين  يناير/كانون  مطلع  مابني  ال�سواحل  خفر  ق��وات  و�سبطت 
تاريخ 30 اآب اأغ�سط�ش الفائت 2280 �سخ�سا حاولوا العبور خل�سة نحو 

ال�سواطئ الأوروبية.
ويخاطر اآلف ال�سباب التون�سي ب�سبب البطالة وانعدام اآفاق العمل، �سنويا 

بعبور البحر املتو�سط ب�سورة غر م�سروعة.

القائمة امل�سرتكة العربية ثالث كتلة يف الربملان اجلديد

الئتالف احلكومي يف اإ�سرائيل مير عرب الأحزاب ال�سغرية  

الحتاد الأوروبي يخ�سى بريك�ست بال اتفاق   •• �شرتا�شبورغ-اأ ف ب:

حذر  بريك�ست،  تنفيذ  م��وع��د  م��ن  اأ���س��اب��ي��ع  �ستة  قبل 
امل�����س��وؤول��ون الأوروب���ي���ون اأم�����ش م��ن خطر واق��ع��ي جدا 
بال  الأوروب�����ي  الحت���اد  م��ن  بريطانيا  ب��خ��روج  يتمثل 
بني  الإثنني  عقد  ال��ذي  املثمر  غر  اللقاء  بعد  اتفاق 

اجلانبني، ودعوا لندن اإىل التفاو�ش “بجدية«.
يونكر يف  كلود  الأوروبية جان  املفو�سية  رئي�ش  وحذر 
مقر الربملان الأوروب��ي يف �سرتا�سبورغ من اأن “خطر 
يكون  قد  ج��دا.  واقعيا  يبقى  اتفاق  اإىل  التو�سل  عدم 
خيار  اأب���دا  يكون  ل��ن  لكنه  املتحدة  اململكة  خيار  ذل��ك 

الحتاد الأوروبي«.
وخالل خطابه الذي ا�ستمر �ست دقائق، قاطعه مراراً 
لربيك�ست  املوؤيدون  الربيطانيون  الأوروبيون  النواب 

الذين و�سفهم يونكر متهكما باأنهم من “معجبيه«.
ل��ك��ن ك��ب��ر امل��ف��او���س��ني الأوروب����ي����ني م��ي�����س��ال بارنييه 
املواطنون  يحا�سبكم  اأن  “يجب  ق��ائ��ال  اإل��ي��ه��م  ت��وج��ه 
ال���ربي���ط���ان���ي���ون... امل���واط���ن���ني ال���ربي���ط���ان���ي���ني مثل 
معرفة  حق  ميتلكون  الآخرين  الأوروب��ي��ني  املواطنني 
التي  العواقب  ك��ل  بريك�ست،  ع��واق��ب  ب�ساأن  احلقيقة 

تت�سم بخطورة اأكرب )...( ل تريدون قولها«.
اتفاق  اإىل  التو�سل  ان  يعترب  زال  ما  اأن��ه  يونكر  واأك��د 

“ما زال مرغوبا به وما زال ممكنا«.
وتابع يونكر الذي يفرت�ش اأن ي�سلم رئا�سة املفو�سية 
الأملانية  اإىل  ال��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�سرين  م��ن  الأول  يف 
اأننا  م���ن  م��ت��اأك��دا  “ل�ست  دي���ر لي���ني  ف���ون  اأور�����س����ول 
�سننجح، بقي لدينا وقت ق�سر جدا، لكنني متاأكد من 

اأنه يجب علينا اأن نحاول«.

ممكنة. جاءت نتائج انتخابات الثالثاء قريبة من نتائج 
نتانياهو  ف�سل  التي  املا�سي  ني�سان/اأبريل  انتخابات 

بعدها يف ت�سكيل ائتالف حكومي.
اإعطاء  على  ثانية  انتخابات  تنظيم  نتانياهو  وف�سل 

فر�سة لغانت�ش لت�سكيل الئتالف.
بعد  ناجحة  غ��ر  اأخ���رى  مفاو�سات  ت���وؤدي  اأن  ومي��ك��ن 
النتخابات  م��ن  ثالثة  ج��ول��ة  اإىل  ال��ث��الث��اء  ان��ت��خ��اب��ات 
اأن الرئي�ش الإ�سرائيلي تعهد ببذل كل ما بو�سعه  رغم 

لتجنب ذلك.
وقالت القناة 13 للتلفزيون الإ�سرائيلي، اإن نتائج غر 
ر�سمية لالنتخابات الإ�سرائيلية اأكدت ح�سول القائمة 
 15 على  اإ�سرائيل،  يف  العرب  متثل  التي  “امل�سرتكة” 

مقعداً يف النتخابات الربملانية التي بداأت الثالثاء.
“امل�سرتكة”  للقائمة  ك��ربى  قفزة  ال��ع��دد  ه��ذا  ويعترب 

•• القد�ش املحتلة-اأ ف ب:

تعادل  التي تظهر  الإ�سرائيلية  نتائج النتخابات  متثل 
اخل�����س��م��ني زع��ي��م ال��ل��ي��ك��ود ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ان��ي��اه��و وزعيم 
اأبي�ش بيني غانت�ش، ويف حال  اأزرق  الو�سطي  التحالف 
ائتالفية  حكومة  لت�سكيل  كليهما  اأم���ام  عقبة  ثباتها 

قادرة على البقاء.
ذكرت و�سائل اإعالم اإ�سرائيلية خمتلفة اأن حزب الليكود 
�سوًتا   32 على  ح�سال  اأبي�ش  اأزرق  وحتالف  اليميني 

لكل منهما يف الكني�ست )الربملان(.
ري��ف��ل��ني من  الإ���س��رائ��ي��ل��ي روؤوف�����ني  ال��رئ��ي�����ش  �سيطلب 
روؤ�ساء جميع الأح��زاب يف الربملان تر�سيح من يرغبون 
على  �سيح�سل  ال��ذي  وال�سخ�ش  احلكومة،  ت�سكيل  يف 

تر�سيحات اأكرث �سيفوز بفر�سة ت�سكيلها.
و�سيكون اأمام من وقع عليه الختيار 28 يوما ملحاولة 
يوما   14 ل���  التمديد  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ع  الئ��ت��الف  ت�سكيل 

اإ�سافية.
ويف حال ف�سل ال�سخ�ش املختار يف تنفيذ املهمة وت�سكيل 
الئ���ت���الف، مي��ك��ن ل��ل��رئ��ي�����ش الإ���س��رائ��ي��ل��ي ال��ط��ل��ب من 

�سخ�ش اآخر ذلك.
وجت��ن��ب ن��ت��ان��ي��اه��و ه���ذا اخل���ي���ار وف�����س��ل ال���ذه���اب اإىل 

انتخابات ثانية يف خطوة غر م�سبوقة.
ميينية  بحكومة  لالحتفاظ  الوحيد  نتانياهو  �سبيل 

مير برجل واحد هو اأفيغدور ليربمان.
وقالت الأحزاب املت�سددة والقوميون املتدينون “ميينا” 
اإنهم �سر�سحون نتانياهو لت�سكيل الئتالف. لكن هذا 

لي�ش كافيا.
ليربمان،  اإىل  يلجاأ  اأن  نتانياهو  على  يتعني  ل��ذل��ك، 
حليفه اليميني ال�سابق الذي حتول اإىل مناف�ش عنيف 

ينظر اإليه على اأنه الكفة التي �سرتجح اأي خيار.
اإعفاء  اإل��غ��اء  راأ�سها  وعلى  �سروط  لديه  ليربمان  لكن 

اليهود املت�سددين من اخلدمة الع�سكرية.
من  نتانياهو  متكن  دون  ه��ذا  ليربمان  مطلب  وح���ال 

ت�سكيل ائتالف حكومي بعد انتخابات ني�سان/اأبريل.
مي��ك��ن ل��رئ��ي�����ش ه��ي��ئ��ة الأرك������ان ال�����س��اب��ق ب��ي��ن��ي غانت�ش 
احل�سول على تر�سيحات كافية والتحالف مع الحزاب 
يبدو  طريقه  لكن  م��ق��ع��دا،   61 اإىل  لي�سل  ال�سغرة 

�سعبا.
اأ�سغر،  ي�ساريني  حزبيني  دع��م  اإىل  غانت�ش  يحتاج  قد 
تن�سوي  ال��ت��ي  امل�����س��رتك��ة  ال��ق��ائ��م��ة  دع���م  اإىل  اإ���س��اف��ة 
نتائج  اأظ��ه��رت  و  اإ�سرائيل  يف  العربية  الأح���زاب  حتتها 

ا�ستطالعات الراأي اأنها قد تفوز ب� 12 مقعدا.
اإ�سرائيل يف املا�سي  لكن مل تدعم الأح��زاب العربية يف 

اأي �سخ�ش لتويل من�سب رئي�ش الوزراء.
لغانت�ش  دعمها  اإمكانية  اإىل  امل�سرتكة  القائمة  واأ�سارت 

هذه املرة �سعيا منها لإقالة نتانياهو.
املقاعد  ع��دد  ف��اإن  امل�سرتكة  القائمة  دعمته  واإن  وحتى 
من  اأقل  يبقى  احلكومة  لت�سكيل  غانت�ش  �ستوؤهل  التي 

61 مقعدا.
يعترب ت�سكيل حكومة وحدة وطنية اخليار الثالث اأمام 
اأبي�ش  واأزرق  الليكود  اأح���زاب  ت�سم  وبحيث  الأح���زاب، 

ورمبا حزب ليربمان اإ�سرائيل بيتنا.
ق����ال ل���ي���ربم���ان ب���و����س���وح ال���ث���الث���اء اإن�����ه ���س��ي��دع��م هذا 

التوجه.
غانت�ش  اأع��رب  النتخابية،  احلملة  �سابق من  وقت  ويف 
عن عدم رغبته يف العمل مع الليكود طاملا ظل نتانياهو 
رئي�سا للوزراء لكن مل يذكر ذلك جمددا يف خطابه بعد 

النتخابات.
ت�سكيل  اإم��ك��ان��ي��ة  على  منفتح  اأن���ه  اإىل  نتانياهو  اأ���س��ار 
اأن����ه يف�سل بو�سوح  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  ح��ك��وم��ة وح����دة 

ائتالفاً ميينياً مماثاًل لتحالفه احلايل.
وي�سغل نتانياهو )69 عاما( من�سب رئي�ش الوزراء منذ 

13 عاما.
اأج����ل م�ستقبله  ي��ن��ا���س��ل م���ن  ال����ذي  ن��ت��ان��ي��اه��و  واأ����س���ار 
ال�سيا�سي ويواجه جل�سة ا�ستماع مبزاعم تتعلق بالف�ساد 
اأوائل ال�سهر املقبل اإىل اأنه يخطط للقتال لأطول فرتة 

حكومته، مثل نق�ش يف املواد الغذائية والأدوية وخطر 
حدوث بلبلة يف اإدارة بع�ش الأعمال.

يتعلق  ل  “بالتاأكيد  حم���ذرا  الأرب���ع���اء  بارنييه  وق���ال 
انتقادات مبطنة  يف  باأننا نتفاو�ش”،  الأمر بالتظاهر 
ل��ب��وري�����ش ج��ون�����س��ون امل��ت��ه��م يف ب��ل��ده ب��ع��دم اجل��دي��ة يف 

املفاو�سات.
اإن����ه “يف هذه  وق����ال ب��ارن��ي��ي��ه يف ال���ربمل���ان الأوروب�������ي 

الذي  ال�ستفتاء  ���س��ن��وات على  ث��الث  م��ن  اأك���رث  وب��ع��د 
من  اخل���روج  الربيطانيني  م��ن  باملئة   52 فيه  اخ��ت��ار 
الحت��اد الأوروب���ي، مل ي�سمح غ��داء عمل الإث��ن��ني بني 
ال��وزراء الربيطاين بوري�ش جون�سون  بارنييه ورئي�ش 

بالتقدم قيد اأمنلة ب�ساأن مع�سلة بريك�ست.
اتفاق  ويطرح جون�سون علنا اخلروج من الحتاد بال 
على ال��رغ��م م��ن ت��ق��دي��رات ت��ن��ذر بال�سوء ���س��درت عن 

 13 2015 لأول مرة على  انتخابات  التي ح�سلت يف 
م��ق��ع��داً، ويف ان��ت��خ��اب��ات اأب��ري��ل )ن��ي�����س��ان( امل��ا���س��ي على 
القائمة  �ستكون  الأرق��ام  هذه  تاأكدت  واإذا  مقاعد،   10
“اآي24  موقع  ح�سب  اإ�سرائيل،  يف  برملانية  كتلة  ثالث 
الر�سمية  غر  النتائج  وت�سر  الأرب��ع��اء.  اليوم  نيوز”، 
اإىل ف�سل رئي�ش الوزراء الإ�سرائيلي، بنيامني نتانياهو 
لت�سكيل  املطلوبة  61 مقعداً  اأغلبية  على  يف احل�سول 
احلكومة. ومل يح�سل رئي�ش حتالف اأزرق اأبي�ش، بيني 
حزب  دور  يجعل  م��ا  ال��الزم��ة،  الأغ��ل��ب��ي��ة  على  غانت�ش 
عند  حا�سماً  ليربمان  اأفيغدور  بقيادة  بيتنو،  ي�سرائيل 

ت�سكيل اأي حكومة جديدة.
اإن “عهد  وقال اأحمد الطيبي القيادي يف “امل�سرتكة”، 
ُيعامل  جديد  “عهد  اإىل  يتطلع  واأن��ه  وىل”  نتانياهو، 

فيه العرب على قدم امل�ساواة«. 

املفاو�سات ال�ستثنائية واملعقدة )...( من م�سوؤوليتنا 
موا�سلة هذه العملية بت�سميم وب�سدق”، م�سددا على 
حول  قانونيا”  تطبيقها  ميكن  حلول  اإىل  “احلاجة 
الو�سع يف اإيرالندا البلد الوحيد الذي يتقا�سم حدودا 

برية مع اململكة املتحدة.
املفاو�سات.  ���س��ل��ب  يف  الإي���رل���ن���دي���ة  ال��ق�����س��ي��ة  ت��ب��ق��ى 
وتطالب لندن باإلغاء “�سبكة الأمان” التي اأدرجت ملنع 
العودة اإىل حدود مادية بني اإيرلند ال�سمالية املقاطعة 

الربيطانية وجمهورية اإيرلندا.
ويف هذه احلالة، يطلب الحتاد من لندن حلول بديلة 
“ل�سبكة الأمان” التي تبقي اململكة املتحدة يف “اأر�ش 

جمركية موحدة” يف غياب حلول اأخرى.
وقال بارنييه حمذرا “هذا ل يكفي ليو�سحوا لنا ملاذا 
هذه  وراء  اأن  مو�سحا  الأمان”،  �سبكة  اإلغاء  يريدون 
األلية “�سمانات عملية جدا يحتاج اإليها كل املواطنني 
واأم�����ان  “�سحة  اأج�����ل  م���ن  وك���ذل���ك  األإيرلنديني” 

امل�ستهلكني يف الدول ال27«.
يف النقا�ش الذي تلى ذلك، اتهم زعيم موؤيدي بريك�ست 
باأنه  بارنييه  مي�سال  ف���اراج  نايجل  الأوروب����ي  النائب 
اإىل ح�سرهم )الربيطانيني( يف  البداية  “ي�سعى منذ 

داخل” ال�سوق الواحدة.
وق��ب��ل ب��ارن��ي��ي��ه مت���ام���ا، حت��دث��ت ال��ن��ائ��ب��ة الأوروب����ي����ة 
الإيرلندية ال�سمالية من حزب ال�سني فني اجلمهوري 
ب��اإي��رل��ن��دا م���وح���دة، م��ارت��ي��ن��ا اندر�سون  ي��ن��ادي  ال���ذي 
قمي�سا  ترتدي  وه��ي  الإيرلندي  �سفرها  ج��واز  رافعة 
القدم  كرة  لعب  ماكلني،  جيم�ش  ا�سم  يحمل  اأخ�سر 
الإيرلندي ال�سمايل الذي اختار اأن ميثل اجلمهورية 

الإيرلندية يف مباريات دولية.
 

جزءاً من اأي حكومة �سيتم ت�سكيلها. ولد ليربمان )61 عاما( ذو 
ال�سواد، يف جمهورية مولدافيا  ببع�ش  املختلطة  البي�ساء  اللحية 
1978 حيث عمل  عام  اإ�سرائيل  اإىل  وهاجر  اآن��ذاك،  ال�سوفياتية 
و�سائل  عليه  وتطلق  درا���س��ت��ه.  اأث��ن��اء  ليلي  ملهى  كحار�ش  ل��ف��رتة 
يف  بي”،  ج��ي  و”كي  و”را�سبوتني”  “القي�سر”  األ��ق��اب  الإع���الم 
يف  الثقيلة  اللكنة  خ�سو�سا  واأ�سوله،  املت�سلط  �سلوكه  اإىل  اإ���س��ارة 
لفظه اللغة العربية. بجعبة ليربمان �سهادة جامعية يف العالقات 
لكن  الهجرة.  بعد  اإ�سرائيل  يف  الع�سكرية  اخلدمة  واأدى  الدولية، 

مع�سكر نتانياهو ياأخذ عليه اأنه مل ي�سارك يف اأي حرب.
تتلمذ ليربمان وفهم ال�سيا�سة على يد معلمه “بيبي” وهو لقب 

بنيامني نتانياهو الذي �ساهم يف ت�سكيل م�سرته ال�سيا�سية.
توىل زعيم اإ�سرائيل بيتنا اإدارة مكتب نتانياهو خالل فرتة رئا�سته 

•• القد�ش املحتلة-اأ ف ب:
يفر�ش اأفيغدور ليربمان، حار�ش امللهى الليلي ال�سابق الذي حتول 
اإىل ال�سيا�سة و�ساحب املواقف ال�سيا�سية العدائية، نف�سه ك�”�سانع 

ملوك” يف ت�سكيل احلكومة الإ�سرائيلية املقبلة.
ويعرف وزير الدفاع ال�سابق الذي كان مبثابة اليد اليمنى لرئي�ش 

الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو نزعته ال�سعبوية.
تظهر  حيث  امللوك  �سانع  اأن��ه  على  يربهن  اأن  ليربمان  ل�  وميكن 

النتائج الأولية اأن حزبه اإ�سرائيل بيتنا ح�سل على ت�سعة مقاعد.
ودعا ليربمان ال�سيا�سي املخ�سرم اإىل ت�سكيل حكومة وحدة وطنية 
ليربالية ت�سّم الليكود وحتالف اأزرق اأبي�ش لتفويت الفر�سة على 
يكونوا  ل  كي  معادية  حملة  عليهم  �سن  ال��ذي  املت�سددين  اليهود 

اأن�ساأ   ،1999 عام  يف   .1999 و   1996 بني  ما  للوزراء  الوىل 
م�ستندا اىل  حزبه اخلا�ش من اأق�سى اليمني “ي�سرائيل بيتينو”، 
اإ�سرائيلي هاجروا من الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق،  اأ�سوات مليون 

وهي قاعدة انتخابية يعمل على تو�سيعها.
نتانياهو  ح��ك��وم��ات  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال�����س��وؤون  حقيبة  لح��ق��ا  و�سغل 
 ،2016 اأي��ار/م��اي��و  ويف  و2015-2013(.   2012-2009(
ي�سعى  نتانياهو  الدفاع، وكان  وزارة  يت�سلم  اأن  نتانياهو  طلب منه 
ليربمان  اأف��ي��غ��دور  ك��ان  لطاملا  احل��ك��وم��ي��ة.  غالبيته  تو�سيع  اإىل 
اأجربته  ف�ساد  بق�سايا  �سمعته  وتلطخت  للجدل.  �سخ�سية مثرة 
اأن  غ��ر  و2013،   2012 عامي  ب��ني  حقيبته  ع��ن  التخلي  على 
اتهم ليربمان الحتاد الأوروبي بتبني  املحكمة براأته عام 2013. 
ت�سرين  يف  ال��ي��ه��ود.  ح�ساب  على  للفل�سطينيني  داع��م��ة  �سيا�سات 

كوزير  من�سبه  م��ن  ليربمان  ا�ستقال   ،2018 ال��ث��اين/ن��وف��م��رب 
للدفاع يف اأع��ق��اب ات��ف��اق وق��ف اإط���الق ال��ن��ار ال��ذي اأن��ه��ى الأعمال 
ال��ق��ت��ال��ي��ة م��ع ح��رك��ة ح��م��ا���ش يف ق��ط��اع غ���زة وال����ذي و���س��ف��ه باأنه 

“ا�ست�سالم لالإرهاب«.
انتخابات  واإج��راء  احلكومي  الئتالف  تفكك  ا�ستقالته يف  ت�سببت 
لكن  مقاعد.  خم�سة  على  فح�سل  ني�سان/اأبريل،  يف  جرت  مبكرة 
ليربمان  اإ���س��رار  ب�سبب  ائ��ت��الف  حكومة  بت�سكيل  ف�سل  نتانياهو 
املعفيني من اخلدمة  الدينية  امل��دار���ش  اإق���رار جتنيد ط��الب  على 
حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ش  ليربمان  و�سف  الع�سكرية. 
بالن�سبة  اأم���ا  دبلوما�سي”.  “اإرهابي  ب��اأن��ه   2014 ع���ام  ع��ب��ا���ش 
لعرب اإ�سرائيل غر املوالني للدولة، فقال اإنهم “ي�ستحقون قطع 

روؤو�سهم بالفاأ�ش«.

ليربمان �سعبوي يعادي اليهود املت�سددين والعرب   

الربملان الأوروبي يرف�س خروجا بريطانيا من دون �سفقة 

الوخيمة  والعواقب  �سفقة”  دون 
املرتتبة على ذلك.

���ا ع��ل��ى اأن  و����س���دد ال����ربمل����ان اأي�������سً
�سيناريو “عدم التفاق” لن يزيل 
التزامات اململكة املتحدة وتعهداتها 
امل��ال��ي��ة وحماية  ال��ت�����س��وي��ات  ب�����س��اأن 
ح����ق����وق امل����واط����ن����ني والم����ت����ث����ال 
وهي   ، احلزينة  اجلمعة  لتفاقية 
ملوافقة  �سرورية  م�سبقة  ���س��روط 

دون  م��ن  الن�سحاب  اتفاقية  على 
القرار:اململكة  وق������ال  ���س��ف��ق��ة. 
املتحدة هي امل�سوؤولة الوحيدة عن 

خروج من دون �سفقة.
الأخرة  ب��ال��ت��ط��ورات  يتعلق  فيما 
اأع�ساء  ي�سر   ، املتحدة  اململكة  يف 
ال��ربمل��ان الأوروب����ي اإىل اأن��ه يتعني 
تتحمل  اأن  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  ع��ل��ى 
امل�سوؤولية الكاملة عن خروج “من 

•• بروك�شل-وام:

اتفاق  اأن  الأوروب���ي  الربملان  اأعلن 
املطروح  ال��ربي��ط��اين  الن�����س��ح��اب 
ويوفر  وم��ت��وازن  ع���ادل  ه��و  حاليا 

اليقني القانوين .
وقال اأع�ساء الربملان الأوروب��ي يف 
ق���رار ان��ه��م ي��ك��ررون دع��م الربملان 
خل�����روج ب���ري���ط���اين م��ن��ظ��م وق���ال 
اليوم  ت��ب��ن��ي��ه  مت  ال������ذي  ال�����ق�����رار 
باأغلبية 544 �سوًتا مقابل 126 
38 ع���ن ال��ت�����س��وي��ت ان  وام���ت���ن���اع 
ال���ربمل���ان الأوروب������ي ي��وا���س��ل دعم 
خ�����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا امل��ن��ه��ج��ي على 
مت  ال��ذي  الن�سحاب  اتفاق  اأ�سا�ش 

التفاو�ش عليه بالفعل .
���ا ع��ل��ى اأن  وي����وؤك����د ال����ن����واب اأي�������سً
تاأخذ  احلالية  الن�سحاب  اتفاقية 
احلمراء  اخل���ط���وط  الع���ت���ب���ار  يف 
الحتاد  ومبادئ  املتحدة  للمملكة 
الأوروب����ي ، مم��ا ي��وف��ر ح��اًل عادًل 

ومتوازًنا.
كما �سدد الربملان الوروبي على اأن 
وخيارات  حقوق  حتمي  التفاقية 
ح����ي����اة امل����واط����ن����ني الأوروب������ي������ني 

اآلية  وت����وف����ر   ، وال���ربي���ط���ان���ي���ني 
اململكة  للتزامات  املالية  للت�سوية 
اململكة  وت��ت��ن��اول ط��ل��ب   ، امل��ت��ح��دة 
املتحدة لفرتة انتقالية. بالإ�سافة 
الن�سحاب  اتفاق  يوفر   ، ذلك  اإىل 
اآلية دعم �سرورية حلماية الو�سع 
اأي���رل���ن���دا م���ن خالل  ال����راه����ن يف 
العظيمة  اجلمعة  اتفاقية  حماية 
ال�سمال  ب���ني  ال���ت���ع���اون  و����س���م���ان 

واجلنوب.
اأنهم  ال���ق���رار  الأع�������س���اء يف  واك����د 
على ا�ستعداد للعودة اإىل القرتاح 
الأ������س�����ل�����ي ل�����الحت�����اد الأوروب�����������ي 
من  ل��ل��ح��دود  دع��م  على  للح�سول 
فقط  ال�سمالية  اأي��رل��ن��دا  ارا���س��ي 
لدرا�سة  م��ن��ف��ت��ح��ون  اأن���ه���م  ك��م��ا  ؛ 
كانت  اإذا  البديلة”  “احللول 
القانونية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  م��وث��وق��ة 
املبادئ  م��ع  ومت�سيا  والت�سغيلية 

التوجيهية لالحتاد الأوروبي.
الربملان  اأع�ساء  �سدد   ، ذل��ك  وم��ع 
يوافقوا  ل��ن  اأن��ه��م  على  الأوروب�����ي 

الربملان على اأي عالقة م�ستقبلية 
واململكة  الأوروب�������ي  الحت�����اد  ب���ني 

املتحدة.
اأع�ساء  رح�����ب   ، ذل�����ك  ����س���وء  يف 
ال������ربمل������ان الأوروب���������������ي ب���ت���داب���ر 
والتاأهب للطوارئ من  التخطيط 
التفاق”  ع����دم  “�سيناريو  اأج����ل 
ال����ذي ت��ت��ب��ن��اه م��وؤ���س�����س��ات الحت���اد 

الأوروبي والدول الأع�ساء.
وق���ال اأع�����س��اء ال��ربمل��ان الوروب����ي 
احلقوق  ح��م��اي��ة  اإن  ق����راره����م  يف 
الحتاد  ملواطني  العي�ش  وخ��ي��ارات 
املتحدة  امل���م���ل���ك���ة  يف  الأوروب������������ي 
وامل�����واط�����ن�����ني ال���ربي���ط���ان���ي���ني يف 
ت��ب��ق��ى على  الحت��������اد الأوروب�����������ي 
ال���ربمل���ان ، حيث  اأول����وي����ات  راأ�������ش 
ي��ع��رب اأع�����س��اء ال���ربمل���ان الأوروب�����ي 
خطة  تنفيذ  ب�ساأن  خماوفهم  عن 
كما  امل��ت��ح��دة.  اململكة  يف  الت�سوية 
الأوروبي  ال��ربمل��ان  اأع�ساء  ي�سجع 
ال�سبع والع�سرين  الدول الأع�ساء 
الأخ��رى على تبني مقاربة �سخية 

وتوفر   ، ال�سدد  هذا  يف  ومت�سقة 
للمواطنني  ال���ق���ان���وين  ال���ي���ق���ني 
امل���ق���ي���م���ني عرب  ال����ربي����ط����ان����ي����ني 

الحتاد الأوروبي.
منفتحون  اإن��ه��م  الأع�����س��اء  وق����ال 
مبوجب  التفاو�ش  ف��رتة  لتمديد 
املادة 50 ، اإذا طلبت اململكة املتحدة 
ما  لذلك  يكون  اأن  ب�سرط   ، ذل��ك 
ي����ربره ول���ه غ��ر���ش حم���دد ، مثل 
اإجراء  اأو  التفاق”  “عدم  جتنب 
انتخابات عامة اأو ا�ستفتاء اأو اإلغاء 
املادة 50 ، اأو املوافقة على اتفاقية 
اأن  ��ا  اأي�����سً وي�سيفون  الن�����س��ح��اب. 
التمديد يجب األ يوؤثر على عمل 
موؤ�س�سات الحتاد الأوروب��ي و�سر 

عملها.
وي�����وؤك�����د ال�����ق�����رار دع������م ال����ربمل����ان 
الأوروبي  الحت��اد  ملقاربة  اجلديد 
احلالية قبل قمة اأكتوبر احلا�سمة 
الحتاد  حكومات  اأو  دول  لروؤ�ساء 
وهناك   . املقبل  ال�سهر  الأوروب����ي 
الربملان  مل��واف��ق��ة  ق��ان��ون��ي��ة  ح��اج��ة 
الأوروبي على اأي اتفاقية ان�سحاب 
مع  دول��ي��ة  اتفاقية  اأو  م�ستقبلية 

اململكة املتحدة.
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العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19 

اإعــــــــــالن
للحلول  ال�س�����ادة/�سوما  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البيئيه واخلدمات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1056290 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خالد ح�سن �سالح علي ال�سريحي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد حممد �سعيد حمود البو�سعيدي

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

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

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19 

اإعــــــــــالن
لغ�سيل  ال�س�����ادة/دريزل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات رخ�سة رقم:2607244 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مرمي بطي �سيف بطي القمزي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف في�سل حممد ابراهيم عبداهلل املرزوقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19 

اإعــــــــــالن
لل�سيانة  ال�س�����ادة/الهدف  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�سة رقم:1260468 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة كوثر �سعيد حممد ح�سن العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سامل علي �سيف بن بريهيم النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم دله اول

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2367070 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد جعفر احمد ال�سيباين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف موزه علي �سامل املهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون مودي رمي 

CN  قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�سة رقم:2827238 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبيد �سلطان �سعيد عبداهلل الظاهري 

من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

عبيد �سلطان �سعيد عبداهلل الظاهري من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف طارق انور حممد دروي�ش

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

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

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/منجرة جمانة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1073234 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد مامون عبداللطيف بعاج %100
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة �سياح حممد حمد بن بداح العامري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف زياد حممد عبداهلل الزبيدي
تعديل وكيل خدمات/حذف رمزي ها�سم حممود الدما�سى

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

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

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ش الرخ�سة 
رقم:CN 2554242  بال�سم التجاري يو�سف عبداهلل 
تعديل  طلب  بالغاء  القانونية  لال�ست�سارات  املرزوقي 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كرافتك�ش للمقاولت 

وال�سيانه العامه ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1147201 

تعديل ن�سب ال�سركاء
هيثم عدنان احل�سن من 25% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداملجيد حممد فوزت م�سري

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

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

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/علي جرمان بطي للمحاماه وال�ست�سارات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب القانونية رخ�سة رقم:2420867 

تعديل راأ�ش املال/من null اىل 20000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/علي جرمان بطي للمحاماه وال�ست�سارات القانونية 

ALI JARMAN BUTI LAWYERS & LEGAL CONSULTANCY

اىل/علي جرمان بطي للمحاماه وال�ست�سارات القانونية  - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

ALI JARMAN BUTI LAWYERS & LEGAL CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

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

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/القي�سر لعمال الت�سميم والديكور ذ.م.م - �سركة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:2476744 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد ن�ساأت احمد عرفه %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �ستيب اب ملتابعة املعامالت - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م 
STEP UP TRANSACTIONS FOLLOW UP - SOLE PROPRIETORSHIP

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �ستيب ملتابعة املعامالت ملالكها علوي �سقاف علوي - �سركة 
ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

step up transactions follow up owned by alawi saggaf alawi - Sole Proprietorship LLC 
تعديل راأ�ش املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/القي�سر لعمال الت�سميم والديكور ذ.م.م - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م 
 ELKAYSAR FOR DESIGN AND DECORATION LLC -SOLE PROPRIETORSHIP

اىل/القي�سر لعمال الت�سميم والديكور ذ.م.م
AL QAYSAR FOR DESIGN AND DECORATION LLC

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

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

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/هابي بورد اير لل�سفر 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2768304 
تعديل ا�سم جتاري من/هابي بورد اير لل�سفر 

HAPPY BOARD AIR TRAVEL

اىل/دوف لل�سفر وال�سياحة
DOVE TRAVEL AND TOURISM

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

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

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19 

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

العربية لل�سيافة
رخ�سة رقم:CN 1210346 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19 

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

�سعيد حممد �سليمان البلو�سي للمفرو�سات
رخ�سة رقم:CN 1199866 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19 

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

قلو لغ�سيل ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 2868918 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19 

اريج للمنا�سبات- ذ م م
تاريخ  يف  املنعقدة  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
2019/09/02 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم  1903008516 يعلن 

امل�سفى زايد ت�سارترد اأكاونتانت لتدقيق احل�سابات، عن ت�سفية �سركة:
)اريج للمنا�سبات -ذ م م(

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم
على  حقوق  اأو  مطالبة  اعرتا�ش  اي  لديه  من  فعلى   CN-2553927

املوؤيدة  امل�ستندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�سركة 
من  يوماً   45 وملدة  الر�سمي  الدوام  خالل  وذلك  امل�سفى،  اإىل  لذلك 
تاريخ ن�سر هذا الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن 
�سندوق   ،  02  /  6666828 امل�سفى:  تليفون  باملطالبة.   حقه  ي�سقط 
  M9 ابوظبى- امل�سفح - info@zcaa.ae :بريد )41145( اإمييل

.)M12( مكتب رقم ) M( بناية نايع �سعيد النيادي الطابق

اإعييييييييالن ت�سفيييييية �سركيييييييية 
دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�صاد
اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مفرو�سات بيت املودة  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1248510 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد ربيع حمد ربيع الهاجري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي حممد �سليمان ابراهيم ح�سن البلو�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافتريا الفطار ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1134824 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خليفه مبارك مغر اخلييلي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عي�سى يون�ش عبداهلل علي البلو�سي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/كافتريا الفطار ذ.م.م 

AL IFTAR CAFETERIA LLC

اىل/كافتريا كرك الفطار ذ.م.م

KARAK AL IFTAR CAFETERIA LLC

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

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

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

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19 

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  الكال�سيكي  ال�س�����ادة/الق�سر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:2182559 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سالح علي عون حممد الكثري من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سالح علي عون حممد الكثري من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان عبدالله علي زيد العامري

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ الق�سر الكال�سيكي للمقاولت العامة ذ.م.م 
AL QASR CLASSIC GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/ الق�سر الكال�سيكي للمقاولت العامة  - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م
AL QASR CLASSIC GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19 

تنويه
بال�سارة اىل العالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12667 بتاريخ 2019/6/27 بخ�سو�ش 
ل�سناعات  امرت�ش  ال�سناعية:جلوبل  الرخ�سة   )IN-1002179( التجارية  الرخ�سة 

الكابالت والأنظمة.
تنوه دائرة التنمية القت�سادية بانه ورد خطاأ يف الإعالن ومل تذكرة التعديالت التالية:

تعديل تنازل وبيع/ا�سافة ترايزاك القاب�سة ذ.م.م بالن�سبة %60
تعديل ن�سبة/احمد خلف احمد خلف العتيبة من 100% اىل %40

بال�سافة اىل التعديالت الواردة يف الإعالن ال�سابق
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
بعد  او دعوى  اي حق  الدائرة غر م�سوؤولة عن  فان  وال  ن�سر هذا العالن  تاريخ  اأ�سبوع من 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
مكتب تنمية ال�صناعة
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عربي ودويل

مبختلف اأ�سكاله«.

ثالث فر�سيات
هيئة  اأّن  اإىل  الإ�����س����ارة  وجت�����در     
النتخابات اأعلنت اأّن نتائج القرتاع 
الذي انتظم يوم الأحد 15 �سبتمرب 
2019، اأفرزت توؤهل كل من قي�ش 
القروي  ون��ب��ي��ل  )م�����س��ت��ق��ل(  �سعيد 
لعدم  ال��ث��اين  ل��ل��دور  تون�ش(  )قلب 
باملئة   51 اأي مرت�سح على  حت�سل 

من ن�سبة الأ�سوات )الأغلبية(.
  وقال ع�سو الهيئة العليا امل�ستقلة 
اجلربوعي،  اأن���ي�������ش  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
مطروحة  ف���ر����س���ي���ات  ث�����الث  اإّن 
الثانية لالنتخابات  الدورة  لإجراء 

الرئا�سية ال�سابقة لأوانها. 
اأن���ه اإذا مل ي��رد طعن يف     واأو���س��ح 
ن��ت��ائ��ج الن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��ا���س��ي��ة يف 
النتخابات  �ستكون  الأول  ال��ط��ور 
�سبتمرب   29 ي���وم  ال��ث��اين  ط���ور  يف 
املرحلة  يف  ط���ع���ون  وج������دت  واإذا 
النتخابات  ���س��ت��ك��ون  الب���ت���دائ���ي���ة 
الرئا�سية يف دورها الثاين متزامنة 
مع النتخابات الت�سريعية يوم 06 

اأكتوبر«.
الثالثة  ال��ف��ر���س��ي��ة  اأن  ب���ني  ك��م��ا     
اإىل  امل��رور  “اإذا مت  اأكتوبر   13 يوم 
الطعون”،  يف  ال���س��ت��ئ��ن��اف  م��رح��ل��ة 
من  ل������دي  م����ا  ‘’ح�سب  م�����س��ي��ف��ا 
ال���ط���ع���ون و بكل  م��ع��ل��وم��ات ح����ول 

حتفظ، املرجح يوم 13 اأكتوبر.

لعالقات  ن��ظ��رت��ه  وب��خ�����س��و���ش     
اإن  ت��ون�����ش م��ع اخل����ارج، ق���ال �سعيد 
اأح����دا و�ستبقى  ت��ع��ادي  ل��ن  ت��ون�����ش 
اإرادة  اح��رتام  على  قائمة  عالقاتها 
ال�سعوب، و�ستوا�سل م�سرة البناء، 
اإيقاع  “العامل تغر على  مبينا باأن 
خلو�ش  جاهز  وه��و  ال�سعوب  تغر 
ال�����س��ع��ب م���ن اج����ل رفاهه  م��ع��رك��ة 

وتقدمه«.
    واأك��د بان احلزب الأك��رث �سرعية 
ه��و ح���زب ال�����س��ع��ب ال��ت��ون�����س��ي، وهو 
على حد  “حزب ب��دون تاأ�سرة”   
هذه  دخ��ل��ت  “ لقد  متابعا:  ق��ول��ه، 
ال�سعور  ان��ط��الق��ا م��ن  الن��ت��خ��اب��ات 
العميق بامل�سوؤولية حتى ل ترتاجع 
م��ك��ا���س��ب��ه��ا يف جمال  ع����ن  ت���ون�������ش 
له  ُكتب  لو  اأن��ه  “، موؤّكدا  احلريات 
لكل  رئي�سا  �سيكون  الرئا�سة  ت��ويّل 

التون�سيني.

العوامل الثالثة
 24 ف��ران�����ش  ل��ق��ن��اة     ويف ت�سريح 
النتخابات  ه��ي��ئ��ة  اع������الن  ع���ق���ب 
ف��وزه يف  �سعّيد  قي�ش  ف�ّسر  للنتائج، 
الدور الأول بثالثة عوامل اأ�سا�سية 
املجتمع  وج���ود حت���ّول يف  تتمثل يف 
الغر  احل���م���ل���ة  ويف  ال���ت���ون�������س���ي، 
معاقبة  ويف  بها،  قام  التي  تقليدية 
ال�سيا�سية  ل��ل��ط��ب��ق��ة  ال��ت��ون�����س��ي��ني 

احلاكمة.
ا�ستقالليته  ع��ل��ى  ���س��ع��ّي��د  واأّك�����د      
وحياده قائال “اأنا تون�سي ل اأنتمي 
اأن��ت��م��ي لأي حزب،  ول���ن  ح���زب  لأي 
م�ستقال  و���س��اأم��وت  م�ستقال  ع�ست 
اأن��ت��م��ي اليه  وان ك���ان ه��ن��اك ح���زب 
التون�سي”.  ال�����س��ع��ب  ح����زب  ف��ه��و 
وبخ�سو�ش و�سفه باأنه لغز غام�ش 
قال �سعّيد “اأنا ل�ست غام�سا ول�ست 
اأح���اول  ف��اأن��ا م��واط��ن تون�سي  ل��غ��زا 
منطلق  م����ن  امل�������س���وؤول���ي���ة  حت���م���ل 
ال�سعور بالواجب جتاه هذا الوطن 

وال�سعب«.

مبايعات باجلملة
   ورغم تاأكيد �سعيد على ا�ستقالليته 
ورف�����س��ه الن��ت��م��اء لأي ح���زب، فان 
�سر  م��ه��زوم��ة  و�سخ�سيات  اح����زاب 
م�ساندتها  لإع��الن  تداعت  هزمية، 
له يف حماولة مك�سوفة ل�ستيعابه، 

هو الذي ل حزام �سيا�سي له.
النه�سة  ح���رك���ة  ق����ي����ادات  ب��ع�����ش    
ك���ان���ت امل����ب����ادرة ح��ي��ث اأع���ل���ن عامر 
عن  املكي،  اللطيف  وعبد  العري�ش 
لالنتخابات  امل�ستقل  املرت�سح  دع��م 
ال����ث����اين قي�ش  ل����ل����دور  ال���رئ���ا����س���ي���ة 
“املوقف  اأن������ه  م��ع��ت��ربي��ن  ���س��ع��ي��د، 
الذي ميليه واجب النت�سار للثورة 

ولأهدافها«.
حركة  رئ���ي�������ش  اأك������د  ذل������ك،  اإىل     
م�ساألة  اإن  الغنو�سي  را�سد  النه�سة 
�سعيد  قي�ش  امل�ستقل  املرت�سح  دع��م 
النتخابات  م��ن  ال��ث��اين  ال����دور  يف 
ال��رئ��ا���س��ي��ة م���ن ع���دم���ه ت���ع���ود اىل 
جمل�ش ال�سورى، م�سرا اإىل اأنه مل 

يتم اتخاذ موقف بعد يف ذلك.
   وا�سار الغنو�سي يف ندوة �سحفية 
ع���ق���دت���ه���ا احل����رك����ة اإث�������ر الع�����الن 
ع����ن ال���ن���ت���ائ���ج ال��ر���س��م��ي��ة الول���ي���ة 
اأن  اإىل  ال��رئ��ا���س��ي��ة،  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
ال�سيا�سات  �سمن  ُي��ب��وب  امللف  ه��ذا 
ي��ت��خ��ذه��ا جمل�ش  ال���ت���ي  ال����ك����ربى 

ال�سورى.

   لكنه خالل حوار مع قناة خا�سة 
حركة  اأن  الغنو�سي  اأك��د  امل�����س��اء،  يف 
ت��ق��ف ع��ل��ى احل��ي��اد يف  ل��ن  النه�سة 
النتخابات  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  اجل���ول���ة 
احلركة  اأن  م�����س��ي��ف��ا  ال���رئ���ا����س���ي���ة، 
الأك�����رث حظوظا  امل��ر���س��ح  ���س��ت��دع��م 
اإىل  تلميح منه  للثورة يف  والأق��رب 

املرت�سح قي�ش �سعّيد.
   وتابع الغنو�سي “نتائج النتخابات 
يف  ه����ام����ة  ق����واع����د  ان  اىل  ت�������س���ر 
قي�ش  م�سروع  يف  انخرطت  احلركة 
�سعيد دون العودة اىل احلركة ودون 

الن�سباط اىل القيادة«.
با�سم  ال��ر���س��م��ي  ال���ن���اط���ق  واك�����د     
ال�سغر،  اأ���س��ام��ة  النه�سة،  ح��رك��ة 
الر�سمي  املوقف  اأن  الأرب��ع��اء  اأم�ش 
يف  بعينه  مر�سح  دع��م  م��ن  للحركة 
الدور الثاين لالنتخابات الرئا�سية 
جمل�ش  اج����ت����م����اع  اث������ر  ����س���ي�������س���در 
ال�سورى، لكن “مبدئيا قي�ش �سعيد 
الدور  يف  النه�سة  مر�سح  �سيكون 

الثاين«.
  وم���ن���ذ اع�����الن ال��ن��ت��ائ��ج الأول���ي���ة 
الرئا�سية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��ر���س��م��ي��ة 
الذين  املرت�سحني  من  عدد  انطلق 
الو�سول  يف  احل���ظ  ي��ح��ال��ف��ه��م  مل 
ال��دور الثاين يف اع��الن الدعم  اإىل 

م��ّك��ن��ه��ا م��ن��ه��ا ال���ق���ان���ون، واأف������اد اأّن 
نبيل القروي هو على ذّمة ال�سلطة 
اأّن الهيئة ل  الق�سائّية الآن، واأ�سار 
يف  واأّن��ه  الق�ساء،  �سوؤون  يف  تتدّخل 
الدور  ال��ق��روي يف  نبيل  ف��وز  �سورة 
فاإّن  الرئا�سّية،  لالنتخابات  الثاين 
و�سرت�سل  ف�����وزه،  ���س��ت��ع��ل��ن  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال�سعب،  ن��واب  ق��رار جناحه ملجل�ش 
نواب  جمل�ش  ب��ني  امل�ساألة  وت�سبح 
ال�سعب وال�سلطة الق�سائّية، باعتبار 
اأّن جمل�ش نواب ال�سعب هو املطالب 

با�ستدعاء القروي لأداء اليمني. 
يذكر ان اأ�ستاذ القانون الد�ستوري، 
و�سعية  اأن  بنّي  عا�سور،  بن  عيا�ش 
الرئا�سية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  امل��رت���س��ح 
القروي،  ن��ب��ي��ل  لأوان���ه���ا  ال�����س��اب��ق��ة 
“تطرح  بال�سجن،  ح��ال��ي��ا  امل��وج��ود 
ان  ق��ائ��ال  ق��ان��ون��ي��ا حقيقيا،  م��اأزق��ا 
حل  اأي  لها  لي�ش  “الو�سعية  ه��ذه 
ق���ان���وين واأن����ه����ا مل ت����رد ���س��اب��ق��ا يف 
القانون  لها  يتعر�ش  ومل  التاريخ 

هيئة  اأّن  امل��ن�����س��ري،  ق���ال  لأوان���ه���ا، 
تر�ّسح  ق��ب��ول  اأع��ل��ن��ت  الن��ت��خ��اب��ات 
القروي للرئا�سّية كما اأعلنت اأي�سا 
فوزه يف الّدور الأّول ومروره للّدور 

الثاين.
العقوبة  اأّن  امل��ن�����س��ري  واأّك�������د      
اجلزائّية يف القانون الّتون�سي، اأّول، 
ل تعترب مانعا من موانع الرت�ّسح، 
العقوبة  ه����ذه  ت���ك���ون  اأّن  ب�����س��رط 
وب��ه��ا عقوبة  ب���ات  بحكم  اجل��زائ��ّي��ة 
وهنا  ���س��ج��ن،  ����س���ن���وات   10 ت���ف���وق 
يدخل يف طور التحجر القانوين. 
اأقل من  العقوبة  كانت هذه  اإذا  اأما 
اأن تكون  10 �سنوات �سجن ب�سرط 
من  متنعه  تكميلّية،  عقوبة  هناك 
ممار�سة حقوقه ال�سيا�سية واملدنية 
وهو ما مل يتوّفر يف و�سعّية القروي 

الآن.
الهيئة  اأّن  املن�سري،  اأّك���د  ثانيا،     
لها  ل��الن��ت��خ��اب��ات  امل�ستقلة  ال��ع��ل��ي��ا 
النتخابي  املجال  على  عاّمة  ولي��ة 

ل��ل��م��رت���س��ح ق��ي�����ش ���س��ع��ي��د يف ال���دور 
الثاين.

دعمها  اأعلنت  التي  الأ�سماء  وم��ن    
خملوف  ال��دي��ن  �سيف  نذكر  �سعّيد 
اجلبايل  وح��م��ادي  �سعيد  وال�����س��ايف 
واملن�سف املرزوقي ولطفي املرايحي 

وحممد عبو.
العائلة  اأم��ا ما يعرب عنه مبمثلي    
يو�سف  ت�سم  والتي  الدميقراطية 
الزبيدي  ال���ك���رمي  وع��ب��د  ال�����س��اه��د 
ون����اج����ي جلول  ال���ل���وم���ي  و���س��ل��م��ى 
وحم�سن مرزوق واملهدي جمعة فلم 
الثاين  ال���دور  م��ن  موقفهم  ي��ب��دوا 
�سواء اأكانوا �سيدعمون قي�ش �سعيد 
�سيختارون  اأم  ال���ق���روي،  ن��ب��ي��ل  اأم 

“ال�سمت«.
ب��ال��ن�����س��ب��ة ملمثلي  ���س��ي��ان     والأم�����ر 
الرحوي  املنجي  غ��رارا  الي�سار على 
الربيكي،  وعبيد  الهمامي  وح��ّم��ة 
ف���ه���م اأي�������س���ا مل ي��ع��ل��ن��وا ب���ع���د عن 
انتظار  �سيتخذونه يف  الذي  املوقف 

الأيام  اأو  ال�ساعات  عنه  �ست�سفر  ما 
القادمة.

قي�ش  م�ساندي  جميع  ان  ويالحظ 
على  حم�سوبون  او  ينتمون  �سعيد 
تيار الإ�سالم ال�سيا�سي اىل جانب ما 
يطلق عليه يف تون�ش “الثورجيني« 

.

مع�سلة نبيل القروي
   ول��ك��ن، تبقى الزم���ة ال��ك��ربى يف 
ان��ت��ظ��ار ال������دور ال���ث���اين، ه���ي التي 
القروي  ن��ب��ي��ل  ب��ال�����س��ج��ني  ت��ت��ع��ل��ق 
امل��وؤه��ل ل��ل��دور ال��ث��اين. وق��د طالب 
ح���زب ق��ل��ب ت��ون�����ش، ب����الإف����راج عن 
رئي�ش احلزب واملتح�سل على املرتبة 
ال��ث��ان��ي��ة يف ن��ت��ائ��ج ال��ت�����س��وي��ت نبيل 
ندوة  هام�ش  على  وذل���ك  ال��ق��روي، 
العليا  الهيئة  اع��الن  اإث��ر  �سحفية 
النتائج  على  لالنتخابات  امل�ستقلة 

الأولية لالنتخابات الرئا�سية.
نبيل  اأن  احل�����زب  مم��ث��ل��و  واأّك�������د     

ال�����ق�����روي ي���ح���م���ل م���������س����روع دول����ة 
ان حتمي  ق��ادرة  عادلة دميقراطية 
م�ساحلهم  ت�����س��ع  واأن  م��واط��ن��ي��ه��ا 
وت����������درج ال����ت����ح����ول الق����ت���������س����ادي 
والج�����ت�����م�����اع�����ي ال����������ذي ان����ت����ظ����ره 
ال��ت��ون�����س��ي��ون ط����وال ����س���ن���وات، على 

جدول اأولوياتها.
املرت�سح  ل  حت�سّ فقد  وللتذكر     
واملوقوف  ال��رئ��ا���س��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
الثانية  املرتبة  على  ال��ق��روي  نبيل 
مّما  ب��امل��ائ��ة،   6 فا�سل   15 بن�سبة 
يوؤهله اإىل امل��رور اإىل ال��دور الثاين 
الأوىل  املرتبة  �ساحب  املرت�سح  مع 
ل على 18  قي�ش �سعّيد الذي حت�سّ

فا�سل 4 باملئة.
   واأّكد ع�سو الهيئة العليا امل�ستقلة 
اأّن  اجلربوعي،  اأني�ش  لالنتخابات 
ال��ه��ي��ئ��ة م��ع اإع���ط���اء ف��ر���س��ة لنبيل 
النتخابية  بحملته  للقيام  القروي 
ال�سعب  م����ع  امل���ب���ا����س���ر  والت���������س����ال 
تلفزيونية  م��ن��اظ��رة  يف  وامل�����س��ارك��ة 
ب���ال���دور الأول  ال��ف��ائ��ز الآخ�����ر  م���ع 
مبداأ  اإط����ار  يف  وذل���ك  �سعيد  قي�ش 
العملية  و�سفافية  ال��ف��ر���ش  ت��ك��اف��وؤ 

النتخابية.
اأنه  ذات���ه، على  ال�سياق  و���س��ّدد يف     
يف �سورة فوز نبيل القروي بالدور 
الثاين يف النتخابات الرئا�سية فاإّن 
لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  الهيئة 
وحتيل  للجمهورية  رئي�سا  �ستعلنه 

الأمر اإىل جمل�ش نواب ال�سعب.
   وقال رئي�ش الهيئة العليا امل�ستقلة 
“لدينا  ب��ف��ون،  نبيل  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
مر�سح يف ال�سجن ونحن مطالبون 
للقيام  له  مالئمة  ظ��روف  بتوفر 

بحملة انتخابية عادلة له«.
اأن���ه���م  ب����ف����ون     واأ�������س������اف ن���ب���ي���ل 
فر�سة  مبنحه  الق�ساء  �سيطالبون 
ل��ُي��ج��ري ح��م��ل��ت��ه الن��ت��خ��اب��ي��ة باأي 
و�سيطلبون  ال����س���ك���ال،  م���ن  ���س��ك��ل 
لتمكينه  ال��ق�����س��اء  م���ن  ت��رخ��ي�����س��ا 
تظل  لكن  املناظرة  يف  امل�ساركة  من 

ال�سلطة الق�سائية هي الفي�سل.

�سيعلن رئي�سا يف حال فوزه
املن�سري  التليلي  حم��م��د  وق���ال     
امل�ستقلة  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ه���ي���ئ���ة  ع�����س��و 
للرئا�سّية  املرت�ّسح  اإّن  لالنتخابات، 
باملرتبة  ف���ائ���ز  ه���و  ال���ق���روي  ن��ب��ي��ل 
كّل  ول���ه  الأّول،  ال����دور  يف  ال��ث��ان��ي��ة 
احلقوق مثله مثل كّل املرت�ّسحني. 

   وخالل ندوة �سحفية للهيئة، مّت 
الإعالن فيها عن نتائج الدور الأّول 
ال�سابقة  ال��رئ��ا���س��ّي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 

منهم حّمة الهمامي ومن�سف املرزوقي:

مرت�سحون لن يتح�سلوا على املنحة العمومية للحملة 
حزب البديل: تون�س اأمام منعرج خطري...!

يف حال فوز نبيل القروي: 
الكرة يف ملعب جمل�س النواب 

حزب قلب تون�س يطالب 
بالإفراج عن رئي�سه نبيل القروي

قي�س �سعيد: تون�س تت�سع للجميع
 ول تراجييع عين مكا�سييب املييراأة

ثالث فر�سيات الإجراء الدور 
الثاين من االنتخابات الرئا�سية

النه�سة وحزامها التقليدي من 
الأحزاب ي�ساندون قي�س �سعيد

وحتدث الرجل الغام�س...:

قي�س يترباأ من الأحزاب، والأخرية تغازل وت�ساند...!
•• الفجر -تون�ش -خا�ش

    اأخريا حتدث املرت�سح املتح�سل على اأعلى ن�سبة من االأ�سوات يف 
الدور االأول للرئا�سية ال�سابقة الأوانها قي�س �سعيد، ومبفردات 
ومواقف قد تبدو غري منتظرة للبع�س، وفق النظرة وال�سورة 
ال�سائدة عنه. لقد كان جليا �سعيه اإىل طماأنة �سريحة هامة 

من التون�سيني من خالل تاأكيده اأنه ال جمال لالإق�ساء يف بناء 
تون�س اجلديدة.    وقال قي�س �سعيد يف ندوة �سحفية يف مقر 
تون�س  بــاأن  النتائج،  على  ــالن  االإع بعد  االنتخابية  حملته 
حتى  للتون�سيني  فر�سة  كان  االقرتاع  يوم  واأن  للجميع  تت�سع 
ي�سجلوا تاريخهم باأحرف من ذهب، مبّينا اأن النتائج االأولية 
اىل  م�سريا  للتغيري،  رحبة  اآفاقا  تفتح  الرئا�سية  لالنتخابات 

اأن املهم هو اأن يعمل اجلميع، بنف�س القوة والثبات، ويف اإطار 
احرتام القانون، على رفع الراية الوطنية عاليا.

رئي�سا لكل التون�سيني
“ال جمال لالإق�ساء يف تون�س مهما      وقال، يف هذا ال�سدد: 
تون�س  ال�سالبة  بنف�س  معا  و�سنبني  االختالف،  درجة  كانت 

باأن  مو�سحا  التون�سيني”،  كل  اليها  يتطلع  التي  اجلــديــدة 
ال�سباب هو الذي قاد حملته بجملة من الت�سورات اجلديدة، 
واأن ال�سعب التون�سي يعرف ماذا يريد. وتابع �سعيد قائال: “ 
اإن تون�س �ستبقى تون�س و�ستبقى مفتوحة على العامل، و�سنعمل 
من اأجل تون�س بكل مكوناتها، و�ستبقى املراأة التون�سية دائما 

يف اأعيننا “، على حد تعبريه.

قي�ش �سعيد يك�سف بع�ش مواقفهالهيئة العليا لالنتخابات ومازق نبيل القروي

النه�سة تعرتف بالهزمية وتنا�سر �سعيداملطالبة باطالق �سراح نبيل القروي

 هيئة االنتخابات �ستطلب من الق�ساء منح فر�سة للقروي الإجراء حملته االنتخابية 

حت�سلهم على ن�سبة 3 باملئة من اأ�سوات الناخبني وهم كالتايل :
                       % %             املهدي جمعة: 1.8  املنجي الرحوي: 0.81 

%            حّمة الهمامي: 0.7%            حمادي اجلبايل: 0.22 
% %            حم�سن مرزوق: 0.2  املن�سف املرزوقي: 2.97 

% الها�سمي احلامدي: 0.7   حممد ال�سغر النوري: 0.1           
%                    اليا�ش الفخفاخ: 0.3%       عمر من�سور 0.3 
%                �سلمى اللومي: 0.2%         �سليم الرياحي: 0.1 
      % %                  ناجي جلول: 0.2  �سعيد العادي: 0.3 

% عبيد الربيكي : 0.2  حامت بولبيار: 0.1%                   

•• الفجر - تون�ش

املن�سري  التليلي  امل�ستقلة لالنتخابات حممد  العليا  الهيئة  اأكد ع�سو     
ال�سابقة  الرئا�سية  النتخابية  احلملة  خ��الل  �سيتم  اأن��ه   ، الأرب��ع��اء  اأم�ش 
 2017 ل�سنة  النتخابي  القانون  تنقيح  يف  ال��وارد  البند  تطبيق  لأوانها 
عو�ش  النتخابية  حمالتهم  مل�ساريف  املرت�سحني  با�سرتجاع  والقا�سي 
الأول  ال���دور  يف  مرت�سح  لكل  وامل��ق��درة  العمومية  للمنحة  امل�سبق  ال��دف��ع 
التزام بع�ش  “ان عدم  املن�سري  واأو�سح  دي��ن��ارا.      176.864،000 ب� 
املرت�سحني يف النتخابات الرئا�سية ل�سنة 2014 باإرجاع املنحة العمومية 
دفع  بها  امل�سرح  الأ���س��وات  من  3باملئة  ن�سبة  على  حت�سلهم  ع��دم  ب�سبب 
الدولة  ا�سرتجاع  ل�سمان  اخل�سو�ش  ه��ذا  يف  بند  اإق���رار  اإىل  باحلكومة 
ن�سبة  على  حت�سلوا  الذين  املرت�سحني  اأن  اإىل  م�سرا  امل��ذك��ورة،  للمنحة 
على  �سيتح�سلون  بها  امل�سرح  الأ���س��وات  م��ن  تفوقها  اأو  باملئة   3 ت��ع��ادل 
حمالتهم  مب�ساريف  املحا�سبات  لدائرة  ال�ستظهار  بعد  املذكورة  املنحة 
الن��ت��خ��اب��ي��ة.    واف����اد ب����اأن ال��ت��ن��ق��ي��ح��ات ال�����واردة يف ال��ق��ان��ون النتخابي 
واملتعلقة با�سرتجاع املنحة العمومية مت تطبيقها على القائمات امل�ستقلة 
     ،2018 ل�سنة  البلدية  النتخابات  يف  امل�ساركة  واحلزبية  والئتالفية 
النتخابية  بحمالتهم  قاموا  مرت�سحا   26 الرئا�سي  ال�سباق  يف  و�سارك 
النتائج  وح�سب  املنق�سي،  اغ�سط�ش   31 يوم  منذ  وخارجها  تون�ش  داخل 
الأولية للدور الأول لالنتخابات الرئا�سية التي اأعلنتها هيئة النتخابات 
الثالثاء، فاإن هوؤلء املرت�سحني لن يتح�سلوا على املنحة العمومية لعدم 

هذا الظرف الدقيق هو الذي �سينجزه التون�سيون 
النتخابات  اإىل  اإ����س���ارة  يف  امل��ق��ب��ل  اك��ت��وب��ر   6 ي���وم 

الت�سريعية.
لالنتخابات  ت���ق���دم  ق���د  ال���ب���دي���ل  ح����زب  وك�����ان     
الذي  املهدي جمعة  الرئا�سية من خالل مر�سحه 

مل يظفر اإل بن�سبة 1 فا�سلة 82 باملئة.

التون�سي بزعامة مهدي  البديل      اعترب حزب 
ال�سابقة  الرئا�سية  النتخابات  نتائج  اأّن  جمعة، 
لأوان���ه���ا اأ���س��ف��رت ع���ن ���س��ع��ود م��ر���س��ح��ني للدور 
“ ودون  وهمية  ووع��ود  غام�سة  “بهوية  الثاين 
حلول ت�ستجيب لال�ستحقاقات ال�سعبية يف حياة 
احلق  دول���ة  واإر���س��اء  الف�ساد  وا�ستئ�سال  ك��رمي��ة 

والقانون العادل وفق تقديره.
   وقال احلزب يف بالغ اأ�سدره اأم�ش الأربعاء، اإّن 
لتعلن  ج��اءت  لالنتخابات  الأوىل  ال���دورة  نتائج 
رف�ش الناخبني وعقابهم ملنظومة احلكم املا�سكة 
نتائج  اأّن  م�سيفا   ،2015 �سنة  منذ  بال�سلطة 
الت�سويت هذه تدّلل على ن�ساأة تّيار عقابّي جارف 
كما  احلاكمة  املنظومات  كامل  ي�سائل  وراف�����ش 
اأمام منعرج خطر،  تون�ش  اأّن  املعار�سة، معتربا 
املنظومة  باإ�سقاط  فقط  يقا�ش  ل  النجاح  واأّن 
الطريق،  ن�سف  ه��و  ف��ذل��ك  ال��ع��اج��زة،  ال��ق��دمي��ة 
بكثافة  الإق����ب����ال  اإىل  وال��ن�����س��اء  ال�����س��ب��اب  داع���ي���ا 
ن�������واب  لنتخ�������اب  الت�سريعي  ال�ستحقاق  على 
وفق  النتخابات  نتائ�����ج  من  ال��در���ش  ا�ستوعبوا 

ن�ش البيان.
   كما اعترب البديل اأن الت�سويت املفيد الوحيد يف 

الهمامي ممنوع من التعوي�ش

حزب البديل يحذر ويدعو
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   316671:بتاريخ: 2019/09/05
ال�سم: ليف تك ري�سور�سز، ال ال �سي 

وعنوانه:  9540 جادة كوزيكروفت ، ت�سات�سوورث ، كاليفورنيا 91311 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
 ، الرمو�ش  تكييف  معالج   ، الرمو�ش  حتديد  قلم   ، للرمو�ش  مكثف  حتديداً  جتميل  م�ستح�سرات   ، جتميل  م�ستح�سرات 
م�سكرة ، م�ستح�سرات جتميل احلواجب ، معالج تكييف احلواجب ، اأقالم احلواجب ، ظالل للعيون ، كحل ، م�ستح�سرات 
ال�سفاه ، طالء ال�سفاه ، ملمع لل�سفاه ، قلم حتديد ال�سفاه ، كرمي اأ�سا�ش ، اأحمر اخلدود ، م�ستح�سرات التجميل للعناية 
بالب�سرة ، م�ستح�سرات العناية بالب�سرة غر طبية ، مكياج ، م�ساحيق للوجه ، غ�سولت )لو�سن( للوجه ، كرميات للوجه 
اأقنعة للوجه ، غ�سولت )لو�سن( للج�سم ، كرميات فرك للج�سم ،   ، ، كرميات فرك للوجه ، م�ستح�سرات تنظيف للوجه 
اأقنعة جتميلية للب�سرة ، غ�سولت للب�سرة ، اأم�سال للب�سرة غر طبية ، اأقنعة جتميلية ، م�ستح�سرات العناية بال�سفاه غر 
لل�سعر  ، م�ستح�سرات جتميل  لل�سعر  بل�سم   ، بال�سعر  العناية  ، م�ستح�سرات  ال�سفاه غر طبية  ، م�ستح�سرات نفخ  طبية 
وفروة الراأ�ش ، اأقنعة جتميلية للوجه حتديداً اأقنعة جافة و اأقنعة ورقية لأغرا�ش العناية بالب�سرة ، معالج ترطيب ال�سفاه 
الراأ�ش  وف��روة  لل�سعر  ،  معاجلات غر طبية  مكياج  ، مزيل  للوجه  ، جل  للوجه  اأم�سال   ، التجميل  لأغ��را���ش  غر طبي 

لأغرا�ش التجميل.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات neuPROFESSIONAL باللغة الإجنليزية.

  ال�سرتاطات: 
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

EAT 141116

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 136748
  باإ�سم : اأكتيليون فارما�سيوتيكالز،  ليمتد

وعنوانه: جيويبي�سرتا�سي 16 ،4123  األ�سويل ، �سوي�سرا.
بتاريخ:2010/12/25  وامل�سجلة حتت الرقم: 136748 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/12/10 وحتى تاريخ: 2029/12/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

EAT 126643

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 136670
  باإ�سم : كومرزبنك اأيه جي

وعنوانه: زينرتالر �ستاب ريخت ،  كاي�سر�سرتا�سي 16 ،  60261 فرانكفورت اأيه اإم مني ،  اأملانيا.
بتاريخ:2011/02/10  وامل�سجلة حتت الرقم: 136670 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/12/09 

وحتى تاريخ: 2029/12/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

EAT 47740

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 136669
  باإ�سم : كومرزبنك اأيه جي

وعنوانه: زينرتالر �ستاب ريخت ،  كاي�سر�سرتا�سي 16 ،  60261 فرانكفورت اأيه اإم مني ،  اأملانيا.
بتاريخ:2011/02/10  وامل�سجلة حتت الرقم: 136669 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/12/09 

وحتى تاريخ: 2029/12/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

EAT 47739

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 132280
  باإ�سم : كومرزبنك اأيه جي

وعنوانه: زينرتالر �ستاب ريخت ،  كاي�سر�سرتا�سي 16 ،  60261 فرانكفورت اأيه اإم مني ،  اأملانيا.
بتاريخ:2011/02/10  وامل�سجلة حتت الرقم: 132280 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/12/09 

وحتى تاريخ: 2029/12/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

EAT 47743

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 136761
  باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجر�سي ،   08933 ،  الوليات 
املتحدة  الأمريكية.  

بتاريخ:2011/02/10   وامل�سجلة حتت الرقم: 136761 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/12/10 

وحتى تاريخ: 2029/12/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

EAT 47684

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 136672
باإ�سم : كومرزبنك اأيه جي

وعنوانه: زينرتالر �ستاب ريخت ،  كاي�سر�سرتا�سي 16 ،  60261 فرانكفورت اأيه اإم مني ،  اأملانيا.
بتاريخ:2011/02/10  وامل�سجلة حتت الرقم: 136672 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/12/09 

وحتى تاريخ: 2029/12/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

EAT 47741

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 136667
  باإ�سم : كومرزبنك اأيه جي

وعنوانه: زينرتالر �ستاب ريخت ،  كاي�سر�سرتا�سي 16 ،  60261 فرانكفورت اأيه اإم مني ،  اأملانيا.
بتاريخ:2011/02/10  وامل�سجلة حتت الرقم: 136667 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/12/09 

وحتى تاريخ: 2029/12/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

EAT 47738

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 136674
  باإ�سم : كومرزبنك اأيه جي

وعنوانه: زينرتالر �ستاب ريخت ،  كاي�سر�سرتا�سي 16 ،  60261 فرانكفورت اأيه اإم مني ،  اأملانيا.
بتاريخ:2011/02/10  وامل�سجلة حتت الرقم: 136674 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/12/09 

وحتى تاريخ: 2029/12/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

EAT 47742

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 137590                               بتاريخ: 2011/10/10
وامل�سجلة حتت الرقم :155696

باإ�سم :�ش. كولومبيا �سبورت�سوير كومباين    
وعنوانة : 14375 ان دبليو �ساين�ش بارك درايف، بورتالند، اوريجون 97229، الوليات 

املتحدة الأمريكية
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 20
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

�سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإيداع يف : 2009/12/30           
وحتى تاريخ انتهاء احلماية يف :   2019/12/30

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

HAUS LABORATORIES      : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 316691   بتاريخ: 2019/09/05

بيانات الأولوية:     
باإ�سم :    اأيت ماي هارت اإنك.

وعنوانة :  بوا�سطة بريوركا�سمان اإل اإل بيه، 7 تاميز �سكوير ، نيويورك ، نيويورك ، 10036؛ الوليات املتحدة الأمريكية
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 03
م�ستح�سرات التجميل؛ علب م�ساحيق التجميل؛ املكياج؛ م�ستح�سرات اإخفاء عيوب الب�سرة؛ م�ستح�سرات كرمي الأ�سا�ش؛ مزيالت 
املكياج؛ ملونات اخلدود؛ ملونات احلواجب؛ طالء ال�سفاه، ملمع ال�سفاه، لوحة املواد امللمعة لل�سفاه، م�ستح�سرات العناية بال�سفاه 
�سائلة؛  العيون، حمددات عيون  اأقالم حتديد  العيون،  ال�سفاه؛  حمددات  اأقالم حتديد  ال�سفاه،  �سفاه، ملونات  الطبية، كرمي  غر 
ظل العيون؛ رمو�ش م�ستعارة؛ العطور والروائح العطرية؛ زيوت عطرية، ماء كولونيا، ماء عطر تواليت، مواد معطرة للتواليت، 
رة للب�سرة،  ماء كولونيا للتواليت وماء تواليت؛ كرميات العني والوجه، ومنظفات الوجه، وتونر للب�سرة، وكرميات ومق�سرات مق�سِّ
ومرطبات للوجه، وغ�سولت )لو�سن( للوجه، وكرميات اليدين؛ حليب جتميل؛ مرطبات الوجه والب�سرة؛ ملطفات للوجه والب�سرة؛ 
اأقنعة الوجه غر الطبيعة؛ م�ستح�سرات العناية بالب�سرة  عالجات الوجه غر الطبية، وحتديًدا م�ستحلبات الوجه غر الطبية، 
املعطرة،  وامل�ساحيق  التلك،  وم�سحوق  ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  العطرية  والزيوت  التدليك،  زي��وت  للتجاعيد؛  املزيلة  الطبية  غر 
وغ�سولت الوجه، ومنظفات الب�سرة، وم�ستح�سرات جتميل تربز الب�سرة وم�سمرات الب�سرة؛ مق�سرات اجل�سم، ومواد عطرية للج�سم، 
وم�ستح�سرات للعناية باجل�سم معطرة، ومواد هالمية للج�سم؛ عطور لال�ستخدام ال�سخ�سي، غ�سولت )لو�سن( للج�سم واليدين؛ 
زيوت للج�سم، وم�ساحيق اجل�سم، ومق�سرات للج�سم، وحتديًدا م�ستح�سرات التق�سر غر الطبية للج�سم؛ اأقنعة للج�سم، كرميات 
وغ�سولت )لو�سن( لأقنعة اجل�سم؛ �سابون جتميل، و�سابون معطر، و�سابون �سائل، و�سابون لليد والوجه واحلمام، و�سابون لإزالة 
الروائح الكريهة، و�سابون حالقة، وم�سحوق �سابون، و�سابون تواليت، و�سابون للعناية باجل�سم، و�سابون لال�ستخدام ال�سخ�سي؛ 
زي��وت عطرية لال�ستخدام يف  بالعطور؛  العالج  زي��وت عطرية ل�ستخدامها يف  للب�سرة مع  )لو�سن( غر طبية  كرميات وغ�سولت 
اأدوات و�سع املكياج  العالج بالعطور؛ لبادات جتميل، مناديل مبللة لأغرا�ش التجميل، مناديل ومنا�سف مبللة لأغرا�ش التجميل؛ 
اأعواد قطن لال�ستخدام ال�سخ�سي واأغرا�ش التجميل؛  اأعواد قطن لأغرا�ش التجميل؛  اأعواد قطن لأغرا�ش التجميل؛  على �سكل 
م�ستح�سرات احلالقة، غ�سولت )لو�سن( ملا بعد احلالقة، بل�سم حالقة، كرمي حالقة، هالم حالقة وم�ستح�سرات ك�سط الب�سرة؛ 
كرميات وغ�سولت )لو�سن( غر طبية للب�سرة لتخفيف التهابات ما بعد احلالقة؛ م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ش وم�ستح�سرات 
جتميل للحماية من اأ�سعة ال�سم�ش؛ م�ستح�سرات الت�سمر الذاتي، وحتديًدا احلليب والكرمي ذاتي الت�سمر، وكرمي الت�سمر امل�سّرع، 
وغ�سولت )لو�سن( الت�سمر الذاتي، ومواد هالمية وزيوت يف �سكل رذاذ؛ م�ستح�سرات جتميل للحماية من حروق ال�سم�ش؛ مواد 
تواليت غر طبية؛ م�ستح�سر تلميع الوجه واجل�سم؛ حبيبات لال�ستحمام، وبلورات لال�ستحمام، ورغوة ا�ستحمام، ومواد هالمية 
اأ�سا�ش  وط��الء  اأظافر،  ملمعات  لال�ستحمام؛  واأم��الح  ا�ستحمام،  وم�ساحيق  ا�ستحمام،  وزي��وت  للج�سم،  هالمية  وم��واد  لال�ستحمام، 
الأظافر،  الأظافر، وم��واد لإزال��ة ملمعات  لت�سلب  الأظافر، وم��واد  لتقوية  الأظافر، وم��واد  مللمعات  الأظافر، وطالء علوي  مللمعات 
بال�سعر،  العناية  اأظ��اف��ر؛ منتجات  تلميع  اأظ��اف��ر، وم�ستح�سرات  واأط���راف  الأظ��اف��ر،  اإه��اب  لإزال��ة  اأظ��اف��ر، وم�ستح�سرات  وكرميات 
وحتديًدا ال�سامبو، ومكيفات ال�سعر، ومو�ش لل�سعر، ومواد هالمية، ومواد مبي�سة لل�سعر، وكرميات، وغ�سولت، وبخاخات، وملون 
ال�سعر،  ال�سعر، وملينات  واأ�سباغ  ال�سعر،  تفتيح  لل�سعر، ومواد  دائم  ال�سعر، وم�ستح�سرات جتعيد  لل�سعر، وغ�سول )لو�سن( جتعيد 
وما�سكارا ال�سعر، ومراهم عطرية لل�سعر، ومزيالت لون ال�سعر، وم�ستح�سرات ت�سريح ال�سعر، وم�ستح�سرات ت�سفيف ال�سعر، وكرمي 
العناية بال�سعر؛ قاب�سات لالأوعية لأغرا�ش التجميل؛ مناديل لالأطفال الر�سع؛ مناديل لال�ستخدام  ال�سعر، وم�ستح�سرات  اإزالة 
مرة واحدة م�سربة مبواد كيميائية اأو مركبات للنظافة ال�سخ�سية وال�ستخدام املنزيل؛ اأكيا�ش؛ و�سائد للعني ت�سبه الكي�ش حتتوي 
على روائح عطرية؛ اأحجار �سراميك معطرة؛ بخاخات تعطر البيا�سات؛ خماريط �سنوبر معطرة؛ مزيج من اأوراق الورد املجففة 

العطرة؛ اأكيا�ش من القما�ش حتتوي على مزيج من اأوراق الورد املجففة العطرة.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات )HAUS LABORATORIES( مكتوبة باللغة الإنكليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، 

وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 137591                               بتاريخ: 2011/10/10
وامل�سجلة حتت الرقم :155697

باإ�سم :�ش. كولومبيا �سبورت�سوير كومباين    
وعنوانة : 14375 ان دبليو �ساين�ش بارك درايف، بورتالند، اوريجون 97229، الوليات 

املتحدة الأمريكية
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 21
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

�سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإيداع يف : 2009/12/30           
وحتى تاريخ انتهاء احلماية يف :   2019/12/30

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
KEYSTONE LAW      : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 317132   بتاريخ: 2019/09/16
بيانات الأولوية:     

باإ�سم :    كي�ستون ُلْه ليمتد
وعنوانة :  48 ت�سان�سري لني، لندن دبليو �سي2ايه   1جيه اف، اململكة املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 45
القانونية؛  والأبحاث  القانونية  التفتي�ش  خدمات  املحاماة؛  خدمات  التقا�سي؛  خدمات  قانونية؛  خدمات 
خدمات امللكية الفكرية؛ خدمات الكول�سة )اللوبي(؛ توفر املعلومات مبا�سرة من قواعد بيانات احلا�سوب 
اأو من خالل �سبكة الإنرتنت اأو من خالل قواعد التفاعل الإلكرتونية الأخرى؛ خدمات تكوين ال�سركات 
والن�سح  املعلومات  توفر  خدمات  امللكية؛  و�سكوك  �سجالت  يف  البحث  امللكية؛  نقل  خدمات  وت�سجيلها؛ 

والإر�ساد املتعلقة بجميع ما�سبق ذكره.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من الكلمات KEYSTONE LAW باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 137593                               بتاريخ: 2011/10/10
وامل�سجلة حتت الرقم :155699

باإ�سم :�ش. كولومبيا �سبورت�سوير كومباين    
وعنوانة : 14375 ان دبليو �ساين�ش بارك درايف، بورتالند، اوريجون 97229، الوليات 

املتحدة الأمريكية
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 25
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

�سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإيداع يف : 2009/12/30           
وحتى تاريخ انتهاء احلماية يف :   2019/12/30

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

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

املودعة حتت رقم: 315717 بتاريخ: 20 اأغ�سط�ش 2019
با�س��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد

وعنوانه: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبو ظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبو ظبي، الإمارات 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: املواد املطبوعة، املن�سورات املطبوعة، املواد الرتويجية 
املوجزة  الكتب  م�سور(،  )دليل  الكتالوجات  )ب��رو���س��ورات(،  الكتيبات  ال��دوري��ة،  الن�سرات  املطبوعة، 
التوجيه  مواد  الفوتوغرافية،  ال�سور  القرطا�سية،  الدورية،  الخبارية  الن�سرات  الدوريات،  )اأدل��ة(، 

والتدري�ش، بطاقات العمل.
الواق�عة بالفئة: 16

و�سف العالمة: العالمة هي الكلمة justproperty كتبت بالأحرف الالتينية.
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

justproperty

����س���دي���ق   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
كوياكوتى  ميلوتيل  �سوكان 
الهند   ، م��ي��ل��وت��ي��ل  ����س���وك���ان 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)H8313934(من  رق��م 
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0505105919 

فقدان  �صهادة ملكية  ار�س  تفقدان جواز �سفر
ف���ق���دت ����س���ه���ادة م��ل��ك��ي��ة اأر�����ش  
املنطقة   272 الر����ش   : رق��م 
م�ساحة   2 ����س���ع���ي���ب  ����س���ي���ح 
)wj  18307.05(  ب��ا���س��م 
ج��ه��ة الإ������س�����دار : الإم�������ارات  
مو�سى  م�سلح  حممد  با�سم/ 
عليها  ي���ع���رث  مم����ن   ، ن���ا����س���ر 
�سرطة  مركز  باأقرب  ت�سليمها 

بالإمارات.  
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عربي ودويل

وق�����ال اردوغ�������ان يف ك��ل��م��ة م��ت��ل��ف��زة ان����ه يف ح����ال جن����اح ذلك 
“واعتمادا على عمق املنطقة الآمنة، �سنتمكن من ايواء ما بني 
2 و3 مليون لجئ يقيمون حاليا يف تركيا واأوروبا” يف تلك 

املنطقة.
اأنه  الأ�سبوع  ه��ذا  من  �سابق  وق��ت  يف  الرتكي  الرئي�ش  و�سرح 
دير  �سوريا وحتى  �سمال  ميتد عرب  �سلمي”  “ممر  يرغب يف 
الزور والرقة، وقال ان ذلك �سي�سمح لأكرث من ثالثة ماليني 

لجئ بالعودة.
هذه  لتحقيق  الدعم”  م��ن  “املزيد  تقدمي  اإىل  اأوروب���ا  ودع��ا 

اخلطة.
وبالن�سبة لرتكيا فاإن الأولوية الرئي�سية هي كبح نفوذ وحدات 

حماية ال�سعب الكردية التي تقول انها ترتبط بالنف�ساليني 
الأكراد على اأرا�سيها.

والأربعاء كرر اردوغ��ان تهديده ب�سن هجمات �سد الأك��راد يف 
حال مل يبتعدوا عن احلدود الرتكية بنهاية ال�سهر.

الأ�سبوعني  خ���الل  ن��ت��ائ��ج  ن�سهد  مل  اإذا  ق��ل��ن��ا،  “كما  و���س��رح 
املقبلني، �سنفّعل خطتنا«.

را�سخ يف  وج��ود  لديها  الكردية  ال�سعب  وح��دات حماية  اأن  اإل 
قتال  يف  املتحدة  للوليات  مهما  حليفا  وتعترب  �سوريا،  �سمال 

تنظيم داع�ش.
و���س��ن��ت ت��رك��ي��ا م��رت��ني ع��م��ل��ي��ات اأح���ادي���ة يف ���س��وري��ا ���س��د تلك 

الوحدات و�سد تنظيم داع�ش يف 2016 و2018.

••انقرة-اأ ف ب:

 3 اأم�����ش اإن نحو  ق��ال الرئي�ش ال��رتك��ي رج��ب طيب اردوغ���ان 
“املنطقة الآمنة”  اأن يعودوا اإىل  ماليني لجئ �سوري ميكن 

التي ت�سعى انقرة اإىل اإقامتها يف �سمال �سوريا.
وت�ست�سيف تركيا اأكرث من 3،6 مليون لجئ �سوري، وهو اأكرب 
عدد يف العامل، وظهرت موؤ�سرات على ا�ستياء �سعبي تركي من 

وجودهم بعد ثماين �سنوات من احلرب يف �سوريا.
وت�سعى القوات الرتكية التي تعمل مع الوليات املتحدة، على 
املتمردين  لإب��ع��اد  �سوريا  �سمال  م��ن  �سا�سعة  منطقة  تطهر 

الأكراد عن حدودها وكذلك لت�سهيل عودة الالجئني.

اردوغان: 3 مالين لجئ ميكنهم العودة اإىل املنطقة الآمنة 

باتفاق  وا����س���ن���ط���ن  اإق�����ن�����اع  وم�����ن 
ُينهي  ول  له  اآخ��ر ل معنى  وهمي 
الع���ت���داء الإي������راين.  وي��و���س��ح اأن 
ت�����س��اريل ب���راون مل يكن ل��دي��ه اأي 
ال��ك��رة لأن  اإل حم��اول��ة رك��ل  خيار 
ولكن  ذل���ك.  اأراد  امل�سل�سل  خم��رج 
�سخ�سيات  ل��ي�����س��وا  الأم���ري���ك���ي���ني 
كرتونية، بل لديهم الإرادة احلرة 
واإم���ك���ان���ي���ة ال��ت��ع��ل��م م���ن اخل����ربة. 
مقاله  ن��ه��اي��ة  يف  ف���ادي�������ش  ووج�����ه 
الأمريكية،  ل���������الإدارة  ن�����س��ي��ح��ًة 
مفادها “�سيا�ستنا تعمل. ا�ستمروا 

يف ال�سغط«.

•• وا�شنطن-وكاالت:
يف  ال�سابق  العمليات  �سابط  �سّبه 
وكالة ال�ستخبارات املركزية �سي اآي 
اأي ت�سارلز فادي�ش، اإيران ب�سخ�سية 
م�سل�سل الر�سوم املتحركة ال�سهر 
بينات�ش، ويف امل�سل�سل، كانت لو�سي 
ب����راون، تنجح كل  ت�����س��اريل  ع���دوة 
م���رة يف اإق��ن��اع��ه ب��رك��ل ك���رة القدم 
اللحظة  ويف  حتملها،  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
يدها  م��ن  تفلتها  ك��ان��ت  الأخ����رة، 
ف��رك��ل ال���ه���واء وي�����س��ق��ط اأر����س���اً.  
ا�ستعارة  اخل��دع��ة  ه���ذه  اأ���س��ب��ح��ت 
ث��ق��اف��ي��ة اأم��ري��ك��ي��ة ل��ل��ح��دي��ث عن 
لنف�سه  �سخ�ش  فيه  ي�سمح  و���س��ع 
نف�سها.   للخدعة  م��راراً  بالتعر�ش 
ويتابع فادي�ش يف مقاله ب�سحيفة 
لو�سي  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة  هيل”  “ذا 
ت�ساريل  واأن  وه��م��ي��ة.  ���س��خ�����س��ي��ة 
براون كان يعاين من جرح كرامته. 
واإذا وقع  اإي��ران حقيقية جداً  لكن 
العامل �سحية حيلها جم��دداً، فاإن 
امل��خ��اط��ر اأك����رب ب��ك��ث��ر م��ن جمرد 

اإحراج اأو كرامة جمروحة

اأوباما وفريقه اجلبان
قاد   ،2015 يف  اأن���ه  فادي�ش  كتب 
وفريقه  اأوب��ام��ا  ب��اراك  الإيرانيون 

اإىل  اخل��ارج��ي��ة  لل�سيا�سة  اجل��ب��ان 
اأذعنوا  فبعدما  �ساحقة.   ه��زمي��ة 
ل���ل���ت���ه���دي���دات الإي����ران����ي����ة واآف������اق 
اإي���ران���ي���ة  ق��ن��ب��ل��ة  اإىل  ال����و�����س����ول 
كري  وجون  اأوباما  تخلى  نووية، 
بهم  امل�ستبه  الأوروب��ي��ون  واحللفاء 
عمرها  اح��ت��واء  �سيا�سة  ع��ن  دوم���اً 
اأكرث  ط��ه��ران  و�سلموا  ع��ام��اً،   35
وجعلوا  دولر،  م��ل��ي��ار   155 م��ن 
ي�سعلون  ال�����س��ع��ف��اء  الإي���ران���ي���ني 

ال�سرق الأو�سط. 

�سلة وعود وهمية
ال����غ����رب على  امل���ق���اب���ل، ح�����س��ل  يف 
���س��ل��ة وع����ود وه��م��ي��ة ال��ت��ي مل ينِو 
ا�ستمر  تنفيذها.  يوماً  الإيرانيون 
البال�ستية  ال�������س���واري���خ  ب���رن���ام���ج 
يتوقف  و���س��اق، فيما مل  ق��دم  على 
املن�ساآت  اأم����ا  ال���ن���ووي.  ال��ربن��ام��ج 
التي كان ُيفرت�ش اأن يعاد حتويلها 
كانت  ك��م��ا  فبقيت  اأخ����رى  ل��غ��اي��ات 
اأخرى،  الت��ف��اق.  وم��ن جهة  قبل 
اإي���ران دعمها حل��زب اهلل يف  كثفت 
امليلي�سيات  بناء  و�ساعفت  لبنان، 
نف�سه  احلزب  م�ستن�سخة  ال�سيعية 
يف ال��ع��راق. وك��ذل��ك، ع��ززت اإيران 
ب��ع��دوان��ي��ة وت����رة ون���ط���اق دعمها 
للحوثيني يف اليمن. وراأى العامل 

الهجوم  ل���ذل���ك،  ن��ت��ي��ج��ة  اأح������دث 
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  ع���ل���ى  ال���ك���ب���ر 

النفطية يف ال�سعودية.

قلق وتهديد
واليوم، وب�سبب القلق من اأن تكون 
اإدارة دونالد ترامب تعني ما تقول 
بالعقوبات الق�سوى وخنق اقت�ساد 
اإي��ران، يهرول اآيات اهلل متاماً اإىل 

ما ا�ستخدموه مع اأوباما.
اأن��ه��ا وخالفاً  اأخ���راً  اإي���ران  اأعلنت 
طرد  اأجهزة  �سغلت  التفاق  لبنود 
م����رك����زي م���ت���ط���ورة ل��ل��ع��م��ل على 
واأو�سحت  ال��ي��وران��ي��وم.  تخ�سيب 
اأن���ه���ا ���س��ت��خ�����س��ب ال���ي���وران���ي���وم مبا 
يتخطى %20 الذي وافقت عليه 
�سابقاً. وبعبارة عملية، ال�ستخدام 
لتخ�سيب  ت�سوره  املمكن  الوحيد 
التي  امل�����س��ت��وي��ات  اإىل  ال��ي��وران��ي��وم 
الأ�سلحة  ه����و  اإي����������ران،  ت���ري���ده���ا 

النووية. 

هدف واحد
ر�سمية  ر���س��ال��ة  واأر���س��ل��ت ط��ه��ران 
اخلارجية  ال�����س��وؤون  من�سقة  اإىل 
فيديريكا  الأوروب�������ي  الحت�����اد  يف 
م��وغ��ري��ن��ي م��ع��ل��ن��ًة اأن���ه���ا يف طور 
التزاماتها  ج��م��ي��ع  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي 

يف الت�����ف�����اق. وت����زام����ن الإع������الن 
الوكالة  اأن  اإىل  اأ���س��ارت  اأخ��ب��ار  م��ع 
ال���ذري���ة كانت  ل��ل��ط��اق��ة  ال���دول���ي���ة 
اإي��ران عن  توقف  عن  تقريراً  تعد 
التعاون مع مفت�سيها داخل اإيران.

وح�سل كل ذلك على خلفية م�سهد 
احتجاز ناقالت النفط، والتهديد 
وك��ل ذلك  ب��اإغ��الق م�سيق هرمز. 
ت�سعف  اأن  واح���د،  ل��ه��دف  م�سمم 

اأمريكا وترتاجع عن �سيا�ستها.

اأوروبا.. ال مفاجاأة
التهديدات  تلقي  م��ت��وق��ع،  ب�سكل 
احللفاء  على  بتاأثرها  الإي��ران��ي��ة 
الأوروبيني خا�سًة فرن�سا التي جنت 
التجاري  بالتعامل  طائلة  اأم���واًل 
الرئي�ش  دخ����ل  ق���ات���ل.  ن���ظ���ام  م���ع 
ال��ف��رن�����س��ي اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون يف 
واعداً  الإي��ران��ي��ني  م��ع  مفاو�سات 
مليار   15 ب���  ائ��ت��م��اين  خ��ط  بفتح 
اأوروبية  واإعفاءات  لطهران،  دولر 
م��ن ال��ع��ق��وب��ات الأم��ري��ك��ي��ة مقابل 
حقيبة اأخرى من وعود بال معنى 

من اآيات اهلل.
اأن كل هذا يح�سل  واأردف فادي�ش 
ب����داأت توؤمل  ت��رام��ب  لأن ع��ق��وب��ات 
الإيراين  القت�ساد  يعتمد  فعاًل. 
املتاأتية  ب�سكل �سامل على الأم��وال 

ال�سهر،  %6 هذا  ب�  �سيتقل�ش  اأنه 
والريال  فم�ستفحل،  الت�سخم  اأما 

يهبط ب�سرعة.

عقوبات موؤملة
العقوبات  فر�ش  ترامب  يعاود  مل 
ا�ستهدف  ب����ل  ف����ق����ط،  وي����ع����ززه����ا 
و�سنف  اإي��������ران،  ح���ك���ام  م���ب���ا����س���رًة 
اإرهابية.  منظمة  الثوري  احلر�ش 
املجرمني  التحركات  ه��ذه  دم���رت 
الذين يديرون القت�ساد الإيراين 
وال���ذي���ن ي�����س��ت��ف��ي��دون ك���ث���راً من 
موؤ�س�ساتهم  تدرها  التي  ال�سيولة 

الإيرانيون  ي�سعر  الإج���رام���ي���ة.  
ب��ال�����س��ي��ق م���ن ارت����ف����اع الأ����س���ع���ار، 
ي�سعر  الأوىل،  ول��ل��م��رة  رمب��ا  لكن 
اأثروا  اجلرنالت، واآيات اهلل الذي 
على ح�ساب املواطن العادي، بالأمل 

اأي�ساً. 

اتفاق وهمي اآخر
�سيا�سة  اأن  باخت�سار  فادي�ش  يرى 
ال�سبب  ول���ه���ذا  م��ث��م��رة  اأم���ري���ك���ا 
حت���دي���داً ي��ب��دو ال��ن��ظ��ام الإي�����راين 
التحالف  يف  �سقاق  زرع  من  يائ�ساً 
الأمريكي،  احلزم  واإ�سعاف  �سده، 

م��ن ب��ي��ع ال��ن��ف��ط وال���غ���از.  �سربت 
الأمريكية هذه احللقة،  العقوبات 
 ،2018 )ن��ي�����س��ان(  اأب���ري���ل  ف��ف��ي 
�سحنت اإيران اأكرث من 2.5 مليون 
وانخف�ش  ي���وم���ي���اً،  ن��ف��ط  ب��رم��ي��ل 
الرقم اليوم اإىل 200 األف برميل، 
اتفاق  عنى  ال�سفر.  نحو  ويتجه 
م��زده��رة لطهران،  اأوق��ات��اً  اأوب��ام��ا 
يف  ب�16%  اق��ت�����س��اده��ا  ف��ت��و���س��ع 
2016 مثاًل، لكن عودة العقوبات 
وج���ه���ت ���س��رب��ة ق��ا���س��ي��ة لإي�����ران. 
%3.9 يف  ب���  ان��ك��م�����ش الق��ت�����س��اد 
اإىل  ال��ت��وق��ع��ات  وت�����س��ر   ،2018

النظام االإيراين يائ�سًا لزرع �سقاق يف التحالف �سده 

اتفاق وهمي اآخر مع اإيران ل ُينهي تعدياتها

تفجري انتحاري داخل مبنى حكومي يف اأفغان�ستان 
�سرعية العملية واإبقاء الرئي�ش يف موقف �سعيف. ويتوقع اأن تكون ن�سبة امل�ساركة 
الذي  والإحباط  العنف  املخاوف من ت�ساعد حدة  النتخابات �سئيلة يف ظل  يف 
انتخابات  �سهدتها  التي  بالتزوير  الوا�سعة  التهامات  بعد  الناخبون  به  ي�سعر 
هجومي  بعد  بيان  يف  جماهد  اهلل  ذبيح  طالبان  با�سم  الناطق  وق��ال   .2014
الثالثاء “�سبق وحّذرنا النا�ش باأل يح�سروا التجمعات النتخابية. اإذا تعر�سوا 

لأي خ�سائر فهم يتحّملون م�سوؤولية ذلك«.
وتعّهد املتمردون كذلك بالت�سعيد عقب اإعالن الرئي�ش الأمركي دونالد ترامب 
اتفاق  اإىل  التي كانت ت�سعى للتو�سل  ال�سهر  �سابق هذا  املفاو�سات يف وقت  اإلغاء 
 18 اأفغان�ستان لإنهاء حرب م�ستمرة منذ  الأمركية من  القوات  ل�سحب  ميّهد 
املتحدة  ال��ولي��ات  ب��اأن  اعتقادهم  عن  م���راراً  اأع��رب��وا  لكن عنا�سر طالبان  ع��اًم��ا. 
احلركة  مفاو�سي  كبر  و�سدد  املفاو�سات.  طاولة  اإىل  املطاف  نهاية  يف  �ستعود 
�سر حممد عبا�ش �ستانيكزاي على هذا املوقف يف مقابلة اأجرتها معه �سبكة “بي 
“الأبواب مفتوحة”  اأن  اأك��د على  اإذ  الثالثاء  �ساعات من هجمات  بعد  �سي”  بي 

ل�ستئناف املحادثات مع وا�سنطن.
اإىل  م�سراً  الأخ���رة،  الدامية  العنف  اأع��م��ال  يف  طالبان  دور  ع��ن  كذلك  وداف���ع 
كانت  بينما  ط��ال��ب��ان  عنا�سر  م��ن  الآلف  بقتل  ك��ذل��ك  اأق�����ّروا  الأم��رك��ي��ني  اأن 
املحادثات جارية واأن املتمردين مل يرتكبوا اأي خطاأ عرب موا�سلة القتال تزامًنا 
طالبان  “امليتة”  بحكم  باتت  املفاو�سات  اأن  ترامب  اإع��الن  ودف��ع  املحادثات.  مع 

لالإعالن الأ�سبوع املا�سي اأن اخليار الوحيد املتبقي هو موا�سلة القتال.
وق����ال جم��اه��د ل��وك��ال��ة ف��ران�����ش ب��ر���ش الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي “كان ل��دي��ن��ا طريقان 
املحادثات  والآخ���ر  وال��ق��ت��ال،  اجل��ه��اد  اأح��ده��م��ا  اأفغان�ستان،  الح��ت��الل يف  لإن��ه��اء 

واملفاو�سات«.

•• جالل اباد-اأ ف ب:

فّجر انتحاري نف�سه داخل مبنى حكومي يف �سرق اأفغان�ستان، وفق ما اأفاد م�سوؤول 
حمّلي اأم�ش، و�سط خماوف من �سقوط �سحايا يف اآخر حلقة من �سل�سلة العنف 
الذي ي�سبق النتخابات الرئا�سية املقررة هذا ال�سهر. واأفاد �سهود عيان ومرا�سل 
فران�ش بر�ش عن �سماع اأ�سوات اإطالق ر�سا�ش مبا�سرة بعد النفجار الذي وقع 
ننغرهار،  ولي��ة  عا�سمة  اأب��اد،  ج��الل  يف  الإلكرتونية  للهويات  ت�سجيل  مركز  يف 
حيث ين�سط عنا�سر طالبان وتنظيم داع�ش على حد �سواء. وقال ا�ستاذ يف مدر�سة 
قريبة من موقع النفجار يدعى حممد اهلل “كنت يف ال�سف عندما �سمعت �سوت 
انفجار كبر تاله اإطالق كثيف للنار«. واأ�ساف “بداأ الطلبة بالبكاء فا�سطررنا 
لإخالء املدر�سة. قفزنا فوق اجلدران لنقلهم اإىل مكان اأكرث اأماًنا«. واأّكد املتحدث 
با�سم حاكم الولية عطاء اهلل خوغياين اأن “قوات الأمن توّجهت اإىل املكان لإنقاذ 
املوظفني«. ومل تعلن اأي جهة بعد م�سوؤوليتها عن الهجوم ومل يت�سح بعد عدد 
الت�سجيل  الأفغان  للمواطنني  ميكن  حيث  املركز  داخل  كانوا  الذين  الأ�سخا�ش 
للح�سول على بطاقات الهوية الإلكرتونية. وياأتي التفجر بعد يوم من مقتل 
قرب  اأحدهما  وقع  منف�سلني،  هجومني  يف  الع�سرات  واإ�سابة  ا  �سخ�سً  50 نحو 

جتّمع انتخابي للرئي�ش اأ�سرف غني يف ولية باروان )و�سط( والآخر يف كابول.
وتعّهد عنا�سر طالبان بعرقلة النتخابات الرئا�سية املقبلة املقررة يف 28 اأيلول/

التنفيذي للحكومة الأفغانية عبداهلل  الرئي�ش  �سبتمرب والتي يواجه غني فيها 
عبداهلل واأكرث من ع�سرة مر�سحني اآخرين. وياأمل الفائز يف النتخابات اأن ي�سّكل 
ا للرئي�ش املقبل لإجراء حمادثات مع طالبان تهدف لإحالل ال�سالم  ذلك تفوي�سً
الدائم يف البلد الذي عا�ش عقوداً من العنف. لكن املتمردين يرغبون بتقوي�ش 

اإيران ت�سعى اإىل زيادة املخاطر واإرباك اأمريكا
•• لندن-وكاالت:

مقالها  يف  ت��امي��ز  ذا  �سحيفة  ق��ال��ت 
تتعر�ش  ع���ن���دم���ا  اإن������ه  الف���ت���ت���اح���ي 
امل�سالح النفطية بطائرات دون طيار 
الهجوم،  اأن  معتربة  اجلميع،  يتاأثر 
اإي����ران، هو  اأو  ���س��واء �سنه احل��وث��ي��ون 
اأكرث من �سراع يف اخلالف الطويل 
ال�سرق  يف  متناف�ستني  ق��وت��ني  ب��ني 
الأو���س��ط، واأن��ه حماولة متعمدة من 
اإدارة  واإف�سال  الأخطار  لزيادة  اإي��ران 

الوليات املتحدة لالأزمة. 
يف  ال��ت�����س��رع  م��ن  ال�سحيفة  وح����ذرت 

اخلطرة،  امل�سكلة  ه���ذه  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
التي تهدد بالإ�سرار بالقت�ساد العاملي، والت�سبب يف اندلع حرب اأو�سع.

اأكرب  وه��و  للربميل،  دولراً   20 نحو  البداية  يف  النفط  اأ�سعار  وارتفعت 
ارتفاع منذ 1991، ومع اأن الأ�سعار عادت وا�ستقرت اإىل حد ما، فاإن من 
اإىل  واحلاجة  يومياً،  برميل  ماليني  بخم�سة  ال�سعودي  الإنتاج  تاأثر  �ساأن 

اأ�سهر لإ�سالح الأ�سرار، اأن ُيبقي الأ�سعار مرتفعة. 
وحتى اأم�ش الأول، كان النمو العاملي البطيء يوؤثر على اأ�سعار النفط. ومن 
اإىل  العر�ش  يف  املفاجئ  النخفا�ش  بعد  املخاطرة  زي��ادة  ت��وؤدي  اأن  املرجح 

تراجع النمو العاملي. 
ا�ستهداف  تعمدت  اإي���ران  اأن  العتقاد  املنطقي  م��ن  اإن  ال�سحيفة  وت��ق��ول 
ال�سعودية، يف حماولة للتاأثر على  طرح اأ�سهم اأرامكو العمالقة لالكتتاب 

العام.
ومع توقف التدفق موؤقًتا عرب خط اأنابيب نقل النفط الرئي�سي يف اململكة 
الثوري  احل��ر���ش  اإره���اب  وبعد  الأح��م��ر،  البحر  يف  وامل�����س��ايف  املحطات  اإىل 
اأن  اأ�سهر لناقالت النفط يف م�سيق هرمز، ترى ال�سحيفة  الإي��راين منذ 
ثمة دفعاً ا�سرتاتيجياً من طهران، بتعمد ا�ستهداف حليف كبر للوليات 
املتحدة. واأعلن الرئي�ش ترامب اأن اأمريكا جاهزة للتحرك مبجرد اأن حتدد 

ال�سلطات ال�سعودية م�سدر الهجوم. 
وتذكر ال�سحيفة اأن ترامب وجه تهديدات مماثلة يف املا�سي، لكنها تعتقد 
اأنها اأكرث جدية هذه املرة بعد الهجمات على ال�سعودية، لإدركه ح�سا�سية 
واإمدادات  العاملية،  التجارة  لطرق  لتخريب  هجوم  �سد  املتحدة  الوليات 

الطاقة.
والرئي�ش  ترامب  بني  املفرت�ش  الجتماع  يكون  اأن  تاميز”  “ذا  وترجح 
هذا  �سحايا  اأح��د  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  يف  روح���اين  الإي����راين 
الت�سعيد الأخر.  ومل ي�ستبعد حمللون غربيون اأم�ش اأن يكون الهجوم على 
ال�سعودية اأي�ساً، حماولة من املع�سكر املت�سدد يف اإيران لتقوي�ش احتمالت 

انعقاد هذا الجتماع يف نيويورك بني الرئي�سني الأمريكي والإيراين.

كوربن يتعّهد ترك القرار ب�ساأن بريك�ست للربيطانين 
 •• لندن-اأ ف ب:

يف  املعار�ش  العمال  ح��زب  زعيم  اأمل��ح 
اأم�ش  ك���ورب���ن  ب��ري��ط��ان��ي��ا ج��رمي��ي 
اإىل اأنه �سيلتزم احلياد يف حال جرى 

ا�ستفتاء ثان على بريك�ست.
وك����ان ح���زب ال��ع��م��ال ت��ع��ّه��د ب���اأن���ه يف 
القادمة،  الن��ت��خ��اب��ات  ف���وزه يف  ح��ال 
جديد  اتفاق  اإىل  للتو�سل  ف�سي�سعى 
ل��الن�����س��ح��اب م��ع الحت����اد الأوروب�����ي 
خيار  وعلى  عليه  ا�ستفتاء  و�سيجري 
كوربن  وك���ت���ب  ال��ت��ك��ت��ل.  يف  ال���ب���ق���اء 
“ذي  ���س��ح��ي��ف��ة  ن�������س���رت���ه  م���ق���ال  يف 
غارديان” “وحدها حكومة من حزب 
العمال �ست�سع حداً لأزمة بريك�ست عرب اإعادة القرار اإىل ال�سعب«. واأ�ساف 
ب�ساأن بريك�ست، مع خيار بني  النهائي  القرار  اّتخاذ  النا�ش حق  “�سنعطي 
اتفاق مقنع لالن�سحاب اأو البقاء” يف التكتل. واأ�ساف “اأتعّهد بتنفيذ اأي 
العمال  حزب  هم  واتُّ العمال«.  حزب  من  وزراء  كرئي�ش  النا�ش  يقرره  اأم��ر 
باّتخاذ موقف مرتبك ب�ساأن بريك�ست يف وقت يبحث عن حل و�سط لتجّنب 
يت�سدد  وقت  يف  لكن  الن�سحاب.  ومعار�سي  اأن�سار  من  الناخبني  تهمي�ش 
املحافظون الذين يتولون ال�سلطة حالًيا يف مواقفهم يف ظل رئي�ش الوزراء 
بوري�ش جون�سون، تتزايد ال�سغوط على العمال للتحّرك ب�سكل ن�سط من 
اأجل البقاء يف الحتاد الأوروبي. ويرّجح اأن تثر امل�ساألة نقا�سات حامية يف 
موؤمتر احلزب نهاية الأ�سبوع اجلاري. وي�سر جون�سون اأن على بريطانيا 
�ستغادر الحتاد الأوروبي يف 31 ت�سرين الأول اأكتوبر �سواء مت التو�سل اإىل 
اتفاق جديد مع بروك�سل اأم ل رغم اأنه مقّيد بقانون مينع الن�سحاب بدون 
اتفاق ال�سهر املقبل. ويف هذه الأثناء، اتفق احلزب الليربايل الدميوقراطي 
املا�سي على الرتاجع عن بريك�ست يف  الأ�سبوع  نهاية  ال�سنوي  يف موؤمتره 
حال فاز باأغلبية يف جمل�ش العموم. وكتب كوربن “نحن احلزب الوحيد يف 

بريطانيا امل�ستعد لو�سع ثقته يف ال�سعب الربيطاين وترك القرار له«.

ويل عهد البحرين يلتقي وزير 
اخلارجية المريكي بوا�سنطن 

•• وا�شنطن-وام:

اآل خليفة ويل العهد  التقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سلمان بن حمد 
ف��ى مملكة  ال����وزراء  لرئي�ش جمل�ش  الأول  ال��ن��ائ��ب  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
البحرين بال�سيد مايك بومبيو وزير خارجية الوليات املتحدة الأمريكية 

يف اإطار الزيارة الر�سمية التي يقوم بها للوليات املتحدة الأمريكية.

حمتجو هونغ كونغ يريدون �سغطا امريكيا على ال�سن  •• وا�شنطن-اأ ف ب:

ح�ّش عدد من قادة احلركة املوؤيدة للدميوقراطية يف هونغ كونغ نواب الكونغر�ش 
اأن تراجع  ا�ستماع، على ال�سغط على بكني، حمذرين من  اأثناء جل�سة  الأمركي 
الو�سع اخلا�ش ملدينتهم �سيزيد من نفوذ ال�سني يف اأرجاء العامل. ويف جل�سة من 
املتوقع اأن تغ�سب بكني، �سارك �سباب من قادة الحتجاجات احلا�سدة يف هونغ كونغ 
للدفاع عن  اأمركي  ت�سريع  اإ�سدار  تدعم  الكونغر�ش  للجنة يف  ا�ستماع  يف جل�سة 

احلقوق املدنية يف امل�ستعمرة الربيطانية ال�سابقة.
وقالت ديني�سي هو جنمة مو�سيقى البوب التي ُحظرت مو�سيقاها يف ال�سني ب�سبب 
ل�ستقالل  ول  املزعوم  الأجنبي  +للتدخل  التما�ش  لي�ش  “هذا  ال�سيا�سي  ن�ساطها 

هونغ كونغ«.
اأجل  من  التما�ش  ه��ذا  العاملية.  الإن�سان  حقوق  اأج��ل  من  التما�ش  “هذا  وتابعت 

الدميوقراطية. هذا التما�ش من اأجل احلرية يف الختيار«.
املوؤمنني بعامل  التي ت�سنها ال�سني متثل اختبارا لكل  القمع  اإّن حملة  وقالت هو 

“حر ومفتوح ومدين«.
على  احتجاجا  يونيو  حزيران  يف  بالدميوقراطية  املطالبة  التظاهرات  وانطلقت 

�سيء، جتني كل الفوائد القت�سادية ملكانة هونغ كونغ يف العامل مع الق�ساء على 
هويتنا الجتماعية ال�سيا�سية«.

واأ�ساف “بينما اأحتدث، تقف هونغ كونغ عند منعطف حرج. املخاطر مل تكن اأكرب 
اأبدا«. وحّذر من اأن الرئي�ش ال�سيني �سي جينبينغ قد يتخذ اإجراءات اأكرث �سرامة 

قبل الذكرى ال�سبعني لتاأ�سي�ش ال�سني ال�سيوعية ال�سهر املقبل.
لي�ش  لكنه  ع��ق��الين،  غ��ر  )ق�����رارا(  ي���زال  ل  ال��دب��اب��ات  “اإر�سال  اإّن  وون���غ  وق���ال 
تتخذ  اأن  ميكن  لم  ك���اري  لبكني  امل��وؤي��دة  امل��دي��ن��ة  حاكمة  اأّن  وت��اب��ع  م�ستحيال«. 

اإجراءات قا�سية ت�سمل اإغالق �سبكة الإنرتنت اأو نظام النقل العام.
 ،2047 ال��ع��ام  بحلول  عاما   28 �سيكون عمره  ال��ي��وم  ول��د  اأن طفال  م��ن  وح���ّذر 
واحدة  ل�”دولة  بال�سماح  امل�ستعمرة  لربيطانيا  ال�سيني  الوعد  انتهاء  تاريخ  وهو 

ونظامان” بني ال�سني وهونغ كونغ.
الأمر.  يف  يبدو، ل عودة”  اإلينا مما  اأق��رب  النهائي  املوعد  “هذا  اإّن  وون��غ  وق��ال 

عّده  ما  وه��و  ال�سني،  اإىل  مطلوبني  بت�سليم  ي�سمح  ج��دل  مو�سع  قانون  م�سروع 
املحتجون حماولة �سينية لتقييد احلريات ال�ستثنائية يف املدينة.

وبعد اتخاذ بكني وقادة املدينة نهجا مت�سددا، تو�سعت احلركة للمطالبة بحقوق 
دميوقراطية وحما�سبة ال�سرطة والعفو عن املحتجني املعتقلني.

للنظام  ان��ط��الق  نقطة  ب�سهولة  �ستكون  ك��ون��غ،  ه��ون��غ  �سقطت  “اإذا  ه��و  وق��ال��ت 
ال�ستبدادي يف ال�سني لدفع قواعده واأولوياته للعامل اخلارجي، و�سي�ستخدم قوته 

القت�سادية ليتما�سى الآخرون مع قيمه ال�سيوعية«.
وتناولت جل�سة ال�ستماع م�سروع قانون ينهي و�سع هونغ كونغ التجاري اخلا�ش 
مع الوليات املتحدة ما مل ت�سهد وزارة اخلارجية الأمركية كل عام باأن �سلطات 

املدينة حترتم حقوق الإن�سان و�سيادة القانون.
وق����ال ج��و���س��وا وون����غ )22 ع���ام���ا( وه���و اأح����د ال�����س��خ�����س��ي��ات ال���ب���ارزة يف احلركة 
الحتجاجية التي تعترب بال قائد حقيقي اإّن “ال�سني ل ميكن اأن حت�سل علي كل 

و�سرح “اآمل اأن يحتفل املوؤرخون باأن كونغر�ش الوليات املتحدة وقف اإىل جانب 
�سعب هونغ كونغ، اإىل جانب حقوق الإن�سان والدميقراطية«.

هونغ  يف  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  قن�سلية  اأم���ام  ا���س��ب��وع  قبل  غ��ف��رة  ح�سود  وجتمعت 
ي��دع��م احل��رك��ة املطالبة  ق��ان��ون  ب��اإ���س��دار  ال��ك��ون��غ��ر���ش الأم���رك���ي  ك��ون��غ ملطالبة 
ت��رام��ب موقفا  الأم���رك���ي دون���ال���د  ال��رئ��ي�����ش  اإدارة  اع��ت��م��دت  ب��ال��دمي��وق��راط��ي��ة. 
يعود  اأنه  ال�سيا�سية معتربا  لالأزمة  �سلمية  ت�سوية  اإىل  ترامب  دعا  اإذ  براغماتيا. 
لل�سني اأن تتعامل مع الو�سع. وقال حمللون اإّن موقفا اأمركيا اأقوى قد يغذي 

موقف بكني يف و�سف املحتجني مبحر�سني اأجانب.
اأملانيا  �سفر  ال�سني  وا�ستدعت  بالتدخل  وا�سنطن  بالفعل  ولم  بكني  واتهمت 

احتجاجا على زيارة النا�سط وونغ لربلني.
ون��ف��ت وا���س��ن��ط��ن ك��ل ات��ه��ام��ات ب��ك��ني ب���اأن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ت��دع��م املتظاهرين. 
عن  �سدرت  دعم  ت�سريحات  با�ستثناء  لتهاماتها،  اإثباتات  اأي  ال�سني  تقدم  ومل 

�سخ�سيات �سيا�سية اأمركية.
وقال النائب كري�ش �سميث خالل جل�سة ال�ستماع اإّن “اإلقاء اللوم على احلكومة 
الأمركية وهذا الكونغر�ش ب�ساأن الحتجاجات يعد دعاية جبانة ول يالئم بلدا 

بطموحات قيادة عاملية«.
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يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 315719 بتاريخ: 20 اأغ�سط�ش 2019
با�س��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �سوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

الت�سويق  والرتويج،  الت�سويق  والإع��الن، خدمات  الدعاية  املنتجات:   / الب�سائع / اخلدمات  لتمييز  وذلك 
على اخلط مبا�سرة )اون-لين(، خدمات الدعاية والعالن، الت�سويق للمنا�سبات، و�سع العالمة التجارية 
وال�سوق(،  العمالء  اأذه���ان  يف  فريد  انطباع  خلق  بهدف  التجارية  للعالمة  امل��واق��ع  حتديد  )ا�سرتاتيجية 
اخلط  على  املطبوعة  امل��واد  ون�سر  والع���الن  الدعاية  والتحليل،  الت�سويقية  الأب��ح��اث  العقاري،  الت�سويق 
مبا�سرة )اون-لين( لأغرا�ش دعائية، ن�سر املواد املطبوعة لأغرا�ش دعائية ب�سكل الكرتوين، توزيع ون�سر 
عن  املقدمة  والت�سويق  الدعاية  خدمات  املطبوعة(،  وامل��واد  الن�سرات  الكتيبات،  )من�سورات،  الدعائية  املواد 
طريق و�سائل التوا�سل الجتماعي، الدعاية والعالن للعقارات ال�سكنية اأو التجارية، خدمات املزاد العلني، 
اإجراء  العقارية،  املمتلكات  و�سراء  وبيع  بتاأجر  املتعلقة  الدعاية  خدمات  العقارية،  امل��زادات  وادارة  تنظيم 
اجلولت العقارية الفرتا�سية، خدمات الدعاية والت�سويق املقدمة عن طريق املدونات، خدمات املعلومات و 

الن�سح وال�ست�سارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة: العالمة هي الكلمة justproperty كتبت بالأحرف الالتينية
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 315738 بتاريخ: 21 اأغ�سط�ش 2019
با�س��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �سوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: ال�سوؤون العقارية، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية، خدمات 
العقارات، خدمات التزويد باملعلومات وال�ست�سارات والن�سح وامل�سورة املتعلقة  بتاأجر و بيع و �سراء العقارات، 
التقييم  خدمات  العقارات،  تقييم  و  تثمني  العقارية،  ال�سم�سرة  العقارات،  اإيجار  تدبر  العقارات،   تاأجر 
بالعقارات،  املتعلقة  التمويلية  ال�سوؤون  اإدارة  العقارات،  اإدارة  والقرو�ش،  العقاري  الرهن  خدمات  العقاري، 
�سبكات   عرب  بالعقارات  املتعلقة  باملعلومات  التزويد  النرتنت،  عرب  بالعقارات  املتعلقة  باملعلومات  التزويد 
املتعلقة  املعلومات  بالعقارات،  املتعلقة  التاأمني  خدمات  العقاريون،  الوكالء  خدمات  اللكرتونية،  الت�سال 
املتعلقة بكافة اخلدمات  الن�سح  وال�ست�سارات  املعلومات و  املدونات، خدمات  املقدمة عن طريق  بالعقارات 

املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة: 36

و�سف العالمة: العالمة هي الكلمة justproperty كتبت بالأحرف الالتينية
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 315739 بتاريخ: 21 اأغ�سط�ش 2019
با�س��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد

وعنوانه: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبو ظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبو ظبي، الإمارات 
العربية املتحدة

توفر   اللكرتوين،  الن�سر  خدمات  الن�سر،  خدمات  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذلك 
املطبوعة،  واملن�سورات  املطبوعة  امل��واد  ن�سر  )اون-لي���ن(،  مبا�سرة  اخلط  على  اللكرتونية  الن�سرات 
الن�سر اللكرتوين للمواد املطبوعة، ن�سر املواد التي ميكن الولوج واحل�سول عليها من قواعد البيانات 

اأو عرب النرتنت، املن�سورات اللكرتونية الغر قابلة للتنزيل.
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العالمة: العالمة هي الكلمة justproperty كتبت بالأحرف الالتينية
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 315748 بتاريخ: 21 اأغ�سط�ش 2019
با�س��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد

وعنوانه: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبو ظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبو ظبي، الإمارات 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: برامج احلا�سوب، برامج تطبيقات احلا�سوب، برامج 
الهاتف  البيانات اللكرتونية، تطبيقات  بيانات احلا�سوب، قواعد  املحمول، قواعد  الهاتف  تطبيقات 
الرقمية  اللوحات )ال�سارات(  الال�سلكية،  الأجهزة  و  املحمولة  للهواتف  التطبيقات  برامج  املحمول، 
�سا�سات  )ديجيتال(،  الرقمية  الالفتات  )ديجيتال(،  اللكرتونية  )ال���س��ارات(  اللوحات  )ديجيتال(، 

الالفتات الرقمية، لوحات العر�ش، املن�سورات اللكرتونية، املن�سورات القابلة للتنزيل.
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العالمة: العالمة هي الكلمة justproperty كتبت بالأحرف الالتينية
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

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

املودعة حتت رقم: 315747 بتاريخ: 21 اأغ�سط�ش 2019
با�س��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �سوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات الن�سر، خدمات الن�سر اللكرتوين، توفر  الن�سرات 
اللكرتونية على اخلط مبا�سرة )اون-لين(، ن�سر املواد املطبوعة واملن�سورات املطبوعة، الن�سر اللكرتوين 
النرتنت،  عرب  اأو  البيانات  قواعد  من  عليها  واحل�سول  الولوج  ميكن  التي  امل��واد  ن�سر  املطبوعة،  للمواد 

املن�سورات اللكرتونية الغر قابلة للتنزيل.
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العالمة: العالمة هي عبارة justproperty.com كتبت باأحرف لتينية �سغرة ب�سكل مميز 
ومت�سل وعلى ي�سار العبارة ر�سم ل�سكل هند�سي مميز بداخله دائرة.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

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

املودعة حتت رقم : 314985  بتاريخ:  04 اغ�سط�ش 2019
با�س��م:  هدى بيوتي ليمتد

وعنوانه: الطابق 3 ،مبنى جيه اآند �سي، روود تاون، تورتول، جزر العذراء )الربيطانية( يف جي 1110
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: م�ستح�سرات تبيي�ش الأقم�سة ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ش، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
الرمو�ش  لتثبيت  اللوا�سق  الأ�سنان،  منظفات  لل�سعر،  )لو�سن(  غ�سول  التجميل،  م�ستح�سرات  العطرية،  والزيوت  العطور  ال�سابون،  وك�سط، 
امل�ستعارة، اللوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار، اللوا�سق لغايات التجميل، بل�سم لغر الأغرا�ش الطبية لال�ستعمال على ال�سعر واجللد وال�سفاه، 
امل�سكرة  و  العني  ظالل  و  اخل��دود  واحمر  العني  لتحديد  الكحل  على  حتتوي  التي  التجميل  اطقم  التجميلية،  الكرميات  التجميلية،  القنعة 
و م�ستح�سرات جتميل احلواجب واحمر ال�سفاه، القالم التجميلية، م�ستح�سرات جتميل للرمو�ش،  م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة،  
ال�سفاه،  اأحمر  ال�سفاه،  احمر  علب  ال�سفاه،  ملمع  امل�ستعارة،  الظافر  امل�ستعارة،  الرمو�ش  احلواجب،  اق��الم  احلواجب،  جتميل  م�ستح�سرات 
غ�سولت [لو�سن[ لغرا�ش التجميل، املكياج، م�ساحيق املكياج )بودرة(، م�ستح�سرات املكياج، م�ستح�سرات ازالة املكياج، امل�سكرة، املواد الهالمية 
للتدليك لغر الأغرا�ش الطبية، املل�سقات الفنية لالأظافر، م�ستح�سرات العناية بالأظافر، طالء الظافر، الزيوت لأغرا�ش التجميل، �سناعة 
العطور، الفازلني لأغرا�ش التجميل، امل�ستح�سرات ل�سمرار الب�سرة بالتعر�ش لل�سم�ش [م�ستح�سرات التجميل[، اللوا�سق لتثبيت الأظافر 
امل�ستعارة، حمرة للخدود، اأقالم اأحمر اخلدود، امل�ستح�سرات للعناية باجل�سم واجلمال لأغرا�ش جتميلية، املل�سقات الفنية للج�سم، الكرميات 
املنظفة، امل�ستح�سرات التجميلية لخفاء عيوب اجل�سم والوجه والب�سرة )الكون�سيلر(، امل�ستح�سرات لإخفاء البقع وال�سوائب عن الوجه واجل�سم 
والب�سرة، امل�سحوق التجميلي للوجه )بودرة(، كرمي لتوحيد لون الب�سرة، �سائل لتوحيد لون الب�سرة، حمرة جتميل اأ�سا�سها الكرمي، امل�ستح�سرات 
التجميلية للزينة، امل�ستح�سرات لفرك وتق�سر اجل�سم والوجه واليدين والقدمني لأغرا�ش جتميلية، حمدد للعني، ظالل العني، امل�ستح�سرات 
الغر طبية للعناية بال�سفاه، حمدد ال�سفاه، كرمي ا�سا�ش جتميلي للوجه، روؤو�ش واأطراف ا�سطناعية لالأظافر، الو�سم لأغرا�ش جتميلية غر 
دائم وقابل لالإزالة، امل�ستح�سرات التجميلية التي تعتمد على املاء كمكونها ال�سا�سي وتكون معززة مبجموعة من املكونات الن�سطة )الغر طبية( 
التي ت�ستخدم لتقلي�ش م�سام الوجه وبالتحديد امل�ستح�سرات الغر طبية للجلد والتي حتارب عالمات تقدم ال�سن واللو�سن الذي ي�ستعمل 
للج�سم والوجه واليدين، الرذاذ )�سرباي( الذي ي�ستعمل لتثبيت املكياج لفرتات طويلة، الرذاذ )�سرباي( لأغرا�ش التجميل للج�سم والوجه 
واليدين والقدمني، مواد التواليت، األواح حتتوي على األوان وانواع متعددة مللمع ال�سفاه، م�ستح�سرات جتميل ال�سفاه، امل�ستح�سرات الغر طبية 
للعناية بالب�سرة حتديداً الكرميات والغ�سول )لو�سن( و اجلل و التونر واملنظفات والأقنعة )املا�سكات( و احلليب و الزيوت و املنتجات التجميلية 
جتميل  م�ستح�سرات  واملق�سرات،  واملرطبات  والأم�سال  واملراهم  املو�سية  والرغوات  )�سرباي(  وال��رذاذ  اجللد  �سطح  من  امليتة  اخلاليا  لإزال��ة 

العيون، مكياج العيون، اأقالم حمدد العني، حمدد العني ثنائي اجلانب )�سائل وقلم(، حمدد العني ال�سائل، م�ستح�سرات التجميل ال�سائلة.
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة: العالمة هي عبارة LIFE LINER كتبت باللغة الالتينية باأحرف كبرة كما هو مبني اأعاله
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

)30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

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

املودعة حتت رقم: 315687 بتاريخ: 20 اأغ�سط�ش 2019
با�س��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �سوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: برامج احلا�سوب، برامج تطبيقات احلا�سوب، برامج تطبيقات 
الهاتف املحمول، قواعد بيانات احلا�سوب، قواعد البيانات اللكرتونية، تطبيقات الهاتف املحمول، برامج 
اللوحات  )ديجيتال(،  الرقمية  )ال�سارات(  اللوحات  الال�سلكية،  الأجهزة  و  املحمولة  للهواتف  التطبيقات 
لوحات  الرقمية،  الالفتات  �سا�سات  )ديجيتال(،  الرقمية  الالفتات  )ديجيتال(،  اللكرتونية  )ال���س��ارات( 

العر�ش، املن�سورات اللكرتونية، املن�سورات القابلة للتنزيل.
الواق�عة بالفئة: 9

مكتوبة   PROPSPACE Real Estate Software ع��ب��ارة  ه��ي  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
باأحرف كبرة  من�سدة متفاوتة  الأعلى  PROPSPACE يف  الكلمة  الالتينية حيث تظهر  بالأحرف 
الحجام و احلرفان )P( يف اأول الكلمة و )S( يف منت�سفها بحجم اأكرب وبارز عن باقي الأحرف ويف الأ�سفل 
�سكل هند�سي على  العبارة يوجد  ي�سار  اأ�سغر وعلى  كتبت بحجم    Real Estate Software عبارة 

هيئة مكعب  ثالثي الأبعاد.
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

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

املودعة حتت رقم: 315700 بتاريخ: 20 اأغ�سط�ش 2019
با�س��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �سوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

الرتويجية  امل��واد  املطبوعة،  املن�سورات  املطبوعة،  امل��واد  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
)اأدلة(،  املوجزة  الكتب  م�سور(،  )دليل  الكتالوجات  )برو�سورات(،  الكتيبات  الدورية،  الن�سرات  املطبوعة، 
والتدري�ش،  التوجيه  م��واد  الفوتوغرافية،  ال�سور  القرطا�سية،  ال��دوري��ة،  الخبارية  الن�سرات  ال��دوري��ات، 

بطاقات العمل. 
الواق�عة بالفئة: 16

مكتوبة   PROPSPACE Real Estate Software ع��ب��ارة  ه��ي  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
باأحرف كبرة  من�سدة متفاوتة  الأعلى  PROPSPACE يف  الكلمة  الالتينية حيث تظهر  بالأحرف 
الحجام و احلرفان )P( يف اأول الكلمة و )S( يف منت�سفها بحجم اأكرب وبارز عن باقي الأحرف ويف الأ�سفل 
�سكل هند�سي على  العبارة يوجد  ي�سار  اأ�سغر وعلى  كتبت بحجم    Real Estate Software عبارة 

هيئة مكعب  ثالثي الأبعاد.
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

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

املودعة حتت رقم: 315740 بتاريخ: 21 اأغ�سط�ش 2019
با�س��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �سوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: برامج احلا�سوب، برامج تطبيقات احلا�سوب، برامج تطبيقات 
الهاتف املحمول، قواعد بيانات احلا�سوب، قواعد البيانات اللكرتونية، تطبيقات الهاتف املحمول، برامج 
اللوحات  )ديجيتال(،  الرقمية  )ال�سارات(  اللوحات  الال�سلكية،  الأجهزة  و  املحمولة  للهواتف  التطبيقات 
لوحات  الرقمية،  الالفتات  �سا�سات  )ديجيتال(،  الرقمية  الالفتات  )ديجيتال(،  اللكرتونية  )ال���س��ارات( 

العر�ش، املن�سورات اللكرتونية، املن�سورات القابلة للتنزيل.
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العالمة: العالمة هي عبارة justproperty.com كتبت باأحرف لتينية �سغرة ب�سكل مميز 
ومت�سل وعلى ي�سار العبارة ر�سم ل�سكل هند�سي مميز بداخله دائرة.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

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

املودعة حتت رقم: 315744 بتاريخ: 21 اأغ�سط�ش 2019
با�س��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد

وعنوانه: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبو ظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبو ظبي، الإمارات 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: املواد املطبوعة، املن�سورات املطبوعة، املواد الرتويجية 
املوجزة  الكتب  م�سور(،  )دليل  الكتالوجات  )ب��رو���س��ورات(،  الكتيبات  ال��دوري��ة،  الن�سرات  املطبوعة، 
التوجيه  مواد  الفوتوغرافية،  ال�سور  القرطا�سية،  الدورية،  الخبارية  الن�سرات  الدوريات،  )اأدل��ة(، 

والتدري�ش، بطاقات العمل.
الواق�عة بالفئة: 16

و�سف العالمة: العالمة هي عبارة justproperty.com كتبت باأحرف لتينية �سغرة ب�سكل 
مميز ومت�سل وعلى ي�سار العبارة ر�سم ل�سكل هند�سي مميز بداخله دائرة.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

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

املودعة حتت رقم: 315745 بتاريخ: 21 اأغ�سط�ش 2019
با�س��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �سوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

الت�سويق  والرتويج،  الت�سويق  والإع��الن، خدمات  الدعاية  املنتجات:   / الب�سائع / اخلدمات  لتمييز  وذلك 
على اخلط مبا�سرة )اون-لين(، خدمات الدعاية والعالن، الت�سويق للمنا�سبات، و�سع العالمة التجارية 
وال�سوق(،  العمالء  اأذه���ان  يف  فريد  انطباع  خلق  بهدف  التجارية  للعالمة  امل��واق��ع  حتديد  )ا�سرتاتيجية 
اخلط  على  املطبوعة  امل��واد  ون�سر  والع���الن  الدعاية  والتحليل،  الت�سويقية  الأب��ح��اث  العقاري،  الت�سويق 
مبا�سرة )اون-لين( لأغرا�ش دعائية، ن�سر املواد املطبوعة لأغرا�ش دعائية ب�سكل الكرتوين، توزيع ون�سر 
عن  املقدمة  والت�سويق  الدعاية  خدمات  املطبوعة(،  وامل��واد  الن�سرات  الكتيبات،  )من�سورات،  الدعائية  املواد 
طريق و�سائل التوا�سل الجتماعي، الدعاية والعالن للعقارات ال�سكنية اأو التجارية، خدمات املزاد العلني، 
اإجراء  العقارية،  املمتلكات  و�سراء  وبيع  بتاأجر  املتعلقة  الدعاية  خدمات  العقارية،  امل��زادات  وادارة  تنظيم 
اجلولت العقارية الفرتا�سية، خدمات الدعاية والت�سويق املقدمة عن طريق املدونات، خدمات املعلومات و 

الن�سح وال�ست�سارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة: العالمة هي عبارة justproperty.com كتبت باأحرف لتينية �سغرة ب�سكل مميز 
ومت�سل وعلى ي�سار العبارة ر�سم ل�سكل هند�سي مميز بداخله دائرة.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

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

املودعة حتت رقم: 315746 بتاريخ: 21 اأغ�سط�ش 2019
با�س��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �سوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: ال�سوؤون العقارية، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية، خدمات 
العقارات، خدمات التزويد باملعلومات وال�ست�سارات والن�سح وامل�سورة املتعلقة  بتاأجر و بيع و �سراء العقارات، 
التقييم  خدمات  العقارات،  تقييم  و  تثمني  العقارية،  ال�سم�سرة  العقارات،  اإيجار  تدبر  العقارات،   تاأجر 
بالعقارات،  املتعلقة  التمويلية  ال�سوؤون  اإدارة  العقارات،  اإدارة  والقرو�ش،  العقاري  الرهن  خدمات  العقاري، 
�سبكات   عرب  بالعقارات  املتعلقة  باملعلومات  التزويد  النرتنت،  عرب  بالعقارات  املتعلقة  باملعلومات  التزويد 
املتعلقة  املعلومات  بالعقارات،  املتعلقة  التاأمني  خدمات  العقاريون،  الوكالء  خدمات  اللكرتونية،  الت�سال 
املتعلقة بكافة اخلدمات  الن�سح  وال�ست�سارات  املعلومات و  املدونات، خدمات  املقدمة عن طريق  بالعقارات 

املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة: 36

و�سف العالمة: العالمة هي عبارة justproperty.com كتبت باأحرف لتينية �سغرة ب�سكل مميز 
ومت�سل وعلى ي�سار العبارة ر�سم ل�سكل هند�سي مميز بداخله دائرة.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

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

املودعة حتت رقم: 315701 بتاريخ: 20 اأغ�سط�ش 2019
با�س��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد

وعنوانه: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبو ظبي العاملي،
 جزيرة املاريا، اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة

الت�سويق  والرتويج،  الت�سويق  والإع��الن، خدمات  الدعاية  املنتجات:   / الب�سائع / اخلدمات  لتمييز  وذلك 
على اخلط مبا�سرة )اون-لين(، خدمات الدعاية والعالن، الت�سويق للمنا�سبات، و�سع العالمة التجارية 
وال�سوق(،  العمالء  اأذه���ان  يف  فريد  انطباع  خلق  بهدف  التجارية  للعالمة  امل��واق��ع  حتديد  )ا�سرتاتيجية 
اخلط  على  املطبوعة  امل��واد  ون�سر  والع���الن  الدعاية  والتحليل،  الت�سويقية  الأب��ح��اث  العقاري،  الت�سويق 
مبا�سرة )اون-لين( لأغرا�ش دعائية، ن�سر املواد املطبوعة لأغرا�ش دعائية ب�سكل الكرتوين، توزيع ون�سر 
عن  املقدمة  والت�سويق  الدعاية  خدمات  املطبوعة(،  وامل��واد  الن�سرات  الكتيبات،  )من�سورات،  الدعائية  املواد 
طريق و�سائل التوا�سل الجتماعي، الدعاية والعالن للعقارات ال�سكنية اأو التجارية، خدمات املزاد العلني، 
اإجراء  العقارية،  املمتلكات  و�سراء  وبيع  بتاأجر  املتعلقة  الدعاية  خدمات  العقارية،  امل��زادات  وادارة  تنظيم 
اجلولت العقارية الفرتا�سية، خدمات الدعاية والت�سويق املقدمة عن طريق املدونات، خدمات املعلومات و 

الن�سح وال�ست�سارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.     الواق�عة بالفئة: 35
مكتوبة   PROPSPACE Real Estate Software ع��ب��ارة  ه��ي  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
باأحرف كبرة  من�سدة متفاوتة  الأعلى  PROPSPACE يف  الكلمة  الالتينية حيث تظهر  بالأحرف 
الحجام و احلرفان )P( يف اأول الكلمة و )S( يف منت�سفها بحجم اأكرب وبارز عن باقي الأحرف ويف الأ�سفل 
�سكل هند�سي على  العبارة يوجد  ي�سار  اأ�سغر وعلى  كتبت بحجم    Real Estate Software عبارة 

هيئة مكعب  ثالثي الأبعاد.
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

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

املودعة حتت رقم: 315702 بتاريخ: 20 اأغ�سط�ش 2019
با�س��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �سوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: ال�سوؤون العقارية، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية، خدمات 
العقارات، خدمات التزويد باملعلومات وال�ست�سارات والن�سح وامل�سورة املتعلقة  بتاأجر و بيع و �سراء العقارات، 
التقييم  خدمات  العقارات،  تقييم  و  تثمني  العقارية،  ال�سم�سرة  العقارات،  اإيجار  تدبر  العقارات،   تاأجر 
بالعقارات،  املتعلقة  التمويلية  ال�سوؤون  اإدارة  العقارات،  اإدارة  والقرو�ش،  العقاري  الرهن  خدمات  العقاري، 
�سبكات   عرب  بالعقارات  املتعلقة  باملعلومات  التزويد  النرتنت،  عرب  بالعقارات  املتعلقة  باملعلومات  التزويد 
املتعلقة  املعلومات  بالعقارات،  املتعلقة  التاأمني  خدمات  العقاريون،  الوكالء  خدمات  اللكرتونية،  الت�سال 
املتعلقة بكافة اخلدمات  الن�سح  وال�ست�سارات  املعلومات و  املدونات، خدمات  املقدمة عن طريق  بالعقارات 

املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة: 36

مكتوبة   PROPSPACE Real Estate Software ع��ب��ارة  ه��ي  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
باأحرف كبرة  من�سدة متفاوتة  الأعلى  PROPSPACE يف  الكلمة  الالتينية حيث تظهر  بالأحرف 
الحجام و احلرفان )P( يف اأول الكلمة و )S( يف منت�سفها بحجم اأكرب وبارز عن باقي الأحرف ويف الأ�سفل 
�سكل هند�سي على  العبارة يوجد  ي�سار  اأ�سغر وعلى  كتبت بحجم    Real Estate Software عبارة 

هيئة مكعب  ثالثي الأبعاد.
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

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

املودعة حتت رقم: 315705 بتاريخ: 20 اأغ�سط�ش 2019
با�س��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �سوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات الن�سر، خدمات الن�سر اللكرتوين، توفر  الن�سرات 
اللكرتونية على اخلط مبا�سرة )اون-لين(، ن�سر املواد املطبوعة واملن�سورات املطبوعة، الن�سر اللكرتوين 
النرتنت،  عرب  اأو  البيانات  قواعد  من  عليها  واحل�سول  الولوج  ميكن  التي  امل��واد  ن�سر  املطبوعة،  للمواد 

املن�سورات اللكرتونية الغر قابلة للتنزيل.
الواق�عة بالفئة: 41

مكتوبة   PROPSPACE Real Estate Software ع��ب��ارة  ه��ي  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
باأحرف كبرة  من�سدة متفاوتة  الأعلى  PROPSPACE يف  الكلمة  الالتينية حيث تظهر  بالأحرف 
الحجام و احلرفان )P( يف اأول الكلمة و )S( يف منت�سفها بحجم اأكرب وبارز عن باقي الأحرف ويف الأ�سفل 
�سكل هند�سي على  العبارة يوجد  ي�سار  اأ�سغر وعلى  كتبت بحجم    Real Estate Software عبارة 

هيئة مكعب  ثالثي الأبعاد.
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

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

املودعة حتت رقم: 315706 بتاريخ: 20 اأغ�سط�ش 2019
با�س��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �سوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: برامج احلا�سوب، برامج تطبيقات احلا�سوب، برامج تطبيقات 
الهاتف املحمول، قواعد بيانات احلا�سوب، قواعد البيانات اللكرتونية، تطبيقات الهاتف املحمول، برامج 
اللوحات  )ديجيتال(،  الرقمية  )ال�سارات(  اللوحات  الال�سلكية،  الأجهزة  و  املحمولة  للهواتف  التطبيقات 
لوحات  الرقمية،  الالفتات  �سا�سات  )ديجيتال(،  الرقمية  الالفتات  )ديجيتال(،  اللكرتونية  )ال���س��ارات( 

العر�ش، املن�سورات اللكرتونية، املن�سورات القابلة للتنزيل.
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العالمة: العالمة هي الكلمة PropSpace كتبت بالأحرف الالتينية ال�سغرة ما عدا احلرف 
)P( يف اول الكلمة واحلرف )S( يف و�سطها كتبا بالأحرف الكبرة.  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

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

املودعة حتت رقم: 315707 بتاريخ: 20 اأغ�سط�ش 2019
با�س��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �سوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

الرتويجية  امل��واد  املطبوعة،  املن�سورات  املطبوعة،  امل��واد  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
)اأدلة(،  املوجزة  الكتب  م�سور(،  )دليل  الكتالوجات  )برو�سورات(،  الكتيبات  الدورية،  الن�سرات  املطبوعة، 
والتدري�ش،  التوجيه  م��واد  الفوتوغرافية،  ال�سور  القرطا�سية،  ال��دوري��ة،  الخبارية  الن�سرات  ال��دوري��ات، 

بطاقات العمل.
الواق�عة بالفئة: 16

و�سف العالمة: العالمة هي الكلمة PropSpace كتبت بالأحرف الالتينية ال�سغرة ما عدا احلرف 
)P( يف اول الكلمة واحلرف )S( يف و�سطها كتبا بالأحرف الكبرة.  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

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

املودعة حتت رقم: 315708 بتاريخ: 20 اأغ�سط�ش 2019
با�س��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �سوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

الت�سويق  والرتويج،  الت�سويق  والإع��الن، خدمات  الدعاية  املنتجات:   / الب�سائع / اخلدمات  لتمييز  وذلك 
على اخلط مبا�سرة )اون-لين(، خدمات الدعاية والعالن، الت�سويق للمنا�سبات، و�سع العالمة التجارية 
وال�سوق(،  العمالء  اأذه���ان  يف  فريد  انطباع  خلق  بهدف  التجارية  للعالمة  امل��واق��ع  حتديد  )ا�سرتاتيجية 
اخلط  على  املطبوعة  امل��واد  ون�سر  والع���الن  الدعاية  والتحليل،  الت�سويقية  الأب��ح��اث  العقاري،  الت�سويق 
مبا�سرة )اون-لين( لأغرا�ش دعائية، ن�سر املواد املطبوعة لأغرا�ش دعائية ب�سكل الكرتوين، توزيع ون�سر 
عن  املقدمة  والت�سويق  الدعاية  خدمات  املطبوعة(،  وامل��واد  الن�سرات  الكتيبات،  )من�سورات،  الدعائية  املواد 
طريق و�سائل التوا�سل الجتماعي، الدعاية والعالن للعقارات ال�سكنية اأو التجارية، خدمات املزاد العلني، 
اإجراء  العقارية،  املمتلكات  و�سراء  وبيع  بتاأجر  املتعلقة  الدعاية  خدمات  العقارية،  امل��زادات  وادارة  تنظيم 
اجلولت العقارية الفرتا�سية، خدمات الدعاية والت�سويق املقدمة عن طريق املدونات، خدمات املعلومات و 

الن�سح وال�ست�سارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة: العالمة هي الكلمة PropSpace كتبت بالأحرف الالتينية ال�سغرة ما عدا احلرف 
)P( يف اول الكلمة واحلرف )S( يف و�سطها كتبا بالأحرف الكبرة.  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

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

املودعة حتت رقم: 315711 بتاريخ: 20 اأغ�سط�ش 2019
با�س��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �سوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: ال�سوؤون العقارية، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية، خدمات 
العقارات، خدمات التزويد باملعلومات وال�ست�سارات والن�سح وامل�سورة املتعلقة  بتاأجر و بيع و �سراء العقارات، 
التقييم  خدمات  العقارات،  تقييم  و  تثمني  العقارية،  ال�سم�سرة  العقارات،  اإيجار  تدبر  العقارات،   تاأجر 
بالعقارات،  املتعلقة  التمويلية  ال�سوؤون  اإدارة  العقارات،  اإدارة  والقرو�ش،  العقاري  الرهن  خدمات  العقاري، 
�سبكات   عرب  بالعقارات  املتعلقة  باملعلومات  التزويد  النرتنت،  عرب  بالعقارات  املتعلقة  باملعلومات  التزويد 
املتعلقة  املعلومات  بالعقارات،  املتعلقة  التاأمني  خدمات  العقاريون،  الوكالء  خدمات  اللكرتونية،  الت�سال 
املتعلقة بكافة اخلدمات  الن�سح  وال�ست�سارات  املعلومات و  املدونات، خدمات  املقدمة عن طريق  بالعقارات 

املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة: 36

و�سف العالمة: العالمة هي الكلمة PropSpace كتبت بالأحرف الالتينية ال�سغرة ما عدا احلرف 
)P( يف اول الكلمة واحلرف )S( يف و�سطها كتبا بالأحرف الكبرة.  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 

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

املودعة حتت رقم: 315713 بتاريخ: 20 اأغ�سط�ش 2019
با�س��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �سوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات الن�سر، خدمات الن�سر اللكرتوين، توفر  الن�سرات 
اللكرتونية على اخلط مبا�سرة )اون-لين(، ن�سر املواد املطبوعة واملن�سورات املطبوعة، الن�سر اللكرتوين 
النرتنت،  عرب  اأو  البيانات  قواعد  من  عليها  واحل�سول  الولوج  ميكن  التي  امل��واد  ن�سر  املطبوعة،  للمواد 

املن�سورات اللكرتونية الغر قابلة للتنزيل.
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العالمة: العالمة هي الكلمة PropSpace كتبت بالأحرف الالتينية ال�سغرة ما عدا احلرف 
)P( يف اول الكلمة واحلرف )S( يف و�سطها كتبا بالأحرف الكبرة.  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  �صبتمرب  2019 العدد 12735 
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الفجر الريا�ضي

•• كواالملبور –الفجر:

رئي�ش  نائب  نا�سر اجلنيبي  �سعادة عبداهلل  �سارك   
امل�سابقات  جلنة  ع�سو  القدم  لكرة  الإم���ارات  احت��اد 
بالحتاد الآ�سيوي لكرة القدم باجتماع اللجنة الأول 
الذي ُعقد اأم�ش مبقر الحتاد القاري يف العا�سمة 
كووك  ت��ران  ال��دك��ت��ور  برئا�سة  ك��والمل��ب��ور  املاليزية 

توان رئي�ش اللجنة وبح�سور الأع�ساء كافة .
اأوزبك�ستان ل�ست�سافة  اختيار  الجتماع  ومت خالل 
للفرتة  19 عاماً  اآ�سيا لل�سباب حتت  نهائيات كاأ�ش 
ومملكة   ،  2020 اأك���ت���وب���ر   31 اإىل   14 م���ن 
للنا�سئني  اآ�سيا  كاأ�ش  نهائيات  ل�ست�سافة  البحرين 
 3 اإىل  �سبتمرب   16 م��ن  ل��ل��ف��رتة  ع��ام��اً   16 حت��ت 

. اأكتوبر 2020 

الت�سامن  ك��اأ���ش  ب��ط��ول��ة  ب��اإق��ام��ة  اللجنة  واأو����س���ت 
للمنتخبات  ال��ف��ر���س��ة  م��ن��ح  اأج����ل  م���ن   ، الآ����س���ي���وي 
خرجت  منتخبات  “�ستة  ت�سنيفاً  الأق����ل  ال��ع�����س��رة 
امل�سرتكة  الآ�سيوية  الت�سفيات  يف  الأول  ال��دور  من 
 “ واملنتخبات الأربعة التي تخرج من الدور الثاين 
30 نوفمرب  ، و�سوف تقام البطولة يف الفرتة من 

ولغاية 13 دي�سمرب 2020  .

•• كواالملبور –الفجر:

اللجنة  رئي�سة  احلو�سني  رمي��ا  ال��دك��ت��ورة  �ساركت   
الطبية  اللجنة  ع�سو  املن�سطات  ملكافحة  الوطنية 
بالحتاد الآ�سيوي لكرة القدم باجتماع اللجنة الذي 
كوالملبور  يف  الآ���س��ي��وي  الحت���اد  مبقر  ال��ي��وم  عقد 
باأعمال  القائم  غورت�ساران  دات��و  الدكتور  برئا�سة  

رئي�ش اللجنة .
ومت خالل الجتماع املوافقة على اعتماد م�ست�سفى 
للتميز من  معتمد  اخلا�ش” مركز طبي  القرهود 
تران�سفورم  “ ومركز  القدم  لكرة  ال��دويل  الحت��اد 
الطبي ، وكالهما يف دبي، واملركز الطبي للريا�سة 
الوطنية يف ماليزيا ، �سمن املراكز الطبية املعتمدة 

لدى الحتاد الآ�سيوي  لكرة القدم .

وحتديث  مل��راج��ع��ة  ف��رع��ي��ة  جل��ن��ة  ت�سكيل  ت��ق��رر  و 
من  ال�����س��ادرة  والتعليمات  وال�سيا�سات  التو�سيات 
اللجنة وكذلك تقدمي امل�ساعدة لتطوير امل�سوؤولني 
الطبيني يف الحتادات الوطنية الأع�ساء ، من اأجل 
تبادل  ع��رب  وذل���ك   ، م��وح��دة  طبية  �سيا�سة  اإن�����س��اء 
وور�سات  دورات  اإق��ام��ة  خ��الل  م��ن  الطبية  املعرفة 

عمل ت�ستمر على مدار ثالثة اأيام .

•• دبي -الفجر

 ي���غ���ل���ق ال������ي������وم اخل����م����ي���������ش ب����اب 
دبي  �سباق  يف  للم�ساركة  الت�سجيل 
املحلية  ال�سراعية  للقوارب  الثاين 
43 قدما الذي ينظمه نادي دبي 
يوم  البحرية   للريا�سات  ال��دويل 
ال�����س��ب��ت ���س��م��ن روزنامة  ب��ع��د غ��د 
املو�سم  يف  ال��ب��ح��ري��ة  ال�����س��ب��اق��ات 

. الريا�سي 2020-2019 
دبي  بنادي  املنظمة  اللجنة  وكانت 
ال����دويل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة قد 
يوم  منذ  الت�سجيل  عملية  با�سرت 

ا�ستمرت  وال���ت���ي  امل���ا����س���ي  الأح������د 
الرابط  وعرب  النادي  مبقر  يوميا 
للت�سجيل  املخ�س�ش  الل��ك��رتوين 
والنواخذة  للمالك  اأر���س��ل  وال��ذي 
الن�سية  ال���ر����س���ائ���ل  خ���دم���ة  ع����رب 

الق�سرة -اأ�ش ام اأ�ش-.
املرتقب  ال�سباق  ي�سهد  اأن  ويتوقع 
قاربا   80 اإىل  ي�سل  م��ا  م�ساركة 
مياه  ع��م��ق  م��ن  جميعها  �ستبحر 
اخلليج العربي باجتاه خط النهاية 
ال���ع���رب مل�سافة  ب���رج  ق��ب��ال��ة ف��ن��دق 
اأميال بحرية حيث   10 تزيد عن 
واملالك  ال��ن��واخ��ذة  ك��ب��ار  يتناف�ش 

لنتزاع الفوز ونيل نامو�ش ال�سباق 
املرتقب والكبر.

بالتن�سيق  املنظمة  اللجنة  وقامت 
احلكومية  ال���دوائ���ر  م���ع  امل��ب��ا���س��ر 
ت�سهم  ال��ت��ي  الوطنية  واملوؤ�س�سات 
الأن�سطة  ك��اف��ة  اإجن�����اح  يف  دائ���م���ا 
القيادة  بينها  وم���ن  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
العامة ل�سرطة دبي وجهاز حماية 
وال�سواحل  احل���ي���وي���ة  امل���ن�������س���ات 
والإدارة  الرابع”  ال�سرب  “قيادة 
بدبي  امل�������دين  ل����ل����دف����اع  ال����ع����ام����ة 
وموؤ�س�سة  لالإعالم  دبي  وموؤ�س�سة 
وجمموعة  ل�����الإع�����الم  اأب����وظ����ب����ي 
نخيل البحرية و�سلطة مدينة دبي 

املالحية

القمزي مدير  وقال هزمي حممد 
اإدارة ال�سباقات يف نادي دبي الدويل 
للريا�سات البحرية م�سرف ال�سباق 
اأن اللجنة تتابع عن كثب التقارير 
اخل���ا����س���ة ب��ال��ن�����س��رة ال��ب��ح��ري��ة يف 
اخل���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي وال�����������واردة من 
اآخر  املركز الوطني لالأر�ساد وفق 
الن�سرة  تب�سر  ح��ي��ث  ال��ت��ح��دي��ث��ات 
باأجواء تنا�سب ال�سباق يوم ال�سبت 

املقبل.
اأن  اإىل  ال���ق���م���زي  ه�����زمي  واأ������س�����ار 
ي��وم بعد  ال��ت��ق��اري��ر اجل��وي��ة ت�سر 
اإىل اجت���اه الرياح  غ��د -ال�����س��ب��ت-  

�سرقية-�سمالية  جنوبية  �سيكون 
 14-7 اإىل  �سرقية ت�سل �سرعتها 
العمق  يف  و16-8  ال�����س��اح��ل  يف 
وارتفاع املوج 1-2 قدم يف ال�ساحل 

و2-4 يف العمق.
يف  ال�سباقات   اإدارة  مدير  وك�سف 
للريا�سات  ال�������دويل  دب�����ي  ن������ادي 
الزمني  ال���ربن���ام���ج  اأن  ال��ب��ح��ري��ة 
ب���داأ مع  وال���ذي  بال�سباق  اخل��ا���ش 
اإع������الن م���وع���د ال��ت�����س��ج��ي��ل ال���ذي 
بعدها  ويتم  اخلمي�ش  اليوم  يغلق 
امل�ساركة  ال���ق���وارب  ق��ائ��م��ة  اإع����الن 
للو�سول  موعد  اآخر  �سيكون  فيما 

يوم  الأوىل  ال��ت��ج��م��ع  ن��ق��ط��ة  اإىل 
بعد غد ال�سبت هو ال�ساعة الثانية 
وال��ن�����س��ف ظ��ه��را يتحرك  ع�����س��رة 

بعدها امل�ساركني نحو خط البداية 
متام  يف  ال�سباق  لبداية  ا�ستعدادا 

ال�ساعة الواحدة والن�سف ظهرا.

اجلنيبي ُي�سارك يف اجتماع جلنة امل�سابقات 
بالحتاد الآ�سيوي لكرة القدم

رميا احلو�سني ُت�سارك يف اجتماع اللجنة 
الطبية لالحتاد الآ�سيوي لكرة القدم

نادي دبي البحري يكمل حت�سرياته الإجناح احلدث ال�سبت

اآخر موعد للت�سجيل يف �سباق ال�سراعية 43 قدما اليوم
القمزي : االأجواء مب�سرة واللجنة املنظمة تراقب الن�سرة البحرية

•• اأبوظبي-الفجر

اإطالق  ع��ن  الإم��ارات��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  اأع��ل��ن��ت 
برنامج اأمام الحتادات الريا�سية لالألعاب الأوملبية 
للكوادر  الدولية  ال��دورات  برنامج  من  لال�ستفادة 
“للمدربني” للعام  الفنية من اجلن�سني  الوطنية 
الريا�سي 2019-2020. ووفقا للجنة الأوملبية 

الإماراتية، فاإن هذا الربنامج ياأتي يف اإطار خطتها 
باللجنة  الأومل��ب��ي  الت�سامن  جلنة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الأومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة والحت����ادات ال��دول��ي��ة الأوملبية 
وقيام  الإم�����ارات،  امل��درب��ني يف  ل��الرت��ق��اء مب�ستوى 
الإماراتية  الريا�سية  الكوادر  اأداء  بتعزيز  اللجنة 
الفنية من خالل تاأهيليهم وتطويرهم و�سقلهم، 
ع��رب ال�����دورات وال���ربام���ج ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى منهجية 

ع��ل��م��ي��ة م��ت��ق��دم��ة ل��ب��ن��اء ق���اع���دة م��وؤه��ل��ة للنجاح 
والتميز يف ميدان العمل الريا�سي.

واأ�سارت اللجنة الأوملبية الإماراتية اإىل اأن الدورات 
ب��ح�����س��ور حما�سرين  ع��ق��ده��ا  ���س��ي��ت��م  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
طريق  عن  تر�سيحه  يتم  خبر  مب�ستوى  دوليني 
يتم  ريا�سية  لعبة  كل  بح�سب  الدولية  الحت���ادات 

اختيارها.

الأوملبية الإماراتية تطلق برنامج 
الدورات الدولية للمدربن

امل�ساركة يف  امل�سري من  املنتخب  الدويل لرفع الثقال  اأوقف الحتاد 
ق�سايا  ب�سبب  تايالند  يف  الأرب��ع��اء  اأم�ش  تنطلق   التي  العامل  بطولة 

من�سطات.
واأ�سار الحتاد الدويل يف بيان ح�سلت “فران�ش بر�ش” على ن�سخة منه 
ان الحتاد امل�سري اأوقف ل�سنتني بدءا من 12 اأيلول-�سبتمرب اجلاري 
اأمام حمكمة التحكيم الريا�سية  و”ميلك مهلة21 يوما لال�ستئناف 

)كا�ش(«.
امل�سري بح�سب الحتاد  توقيف الحت��اد  واتخذت جلنة م�ستقلة قرار 
الدويل الذي اأ�سار اىل انه “لن يعلق على الق�سية” يف الوقت الراهن.

لرباعني  ايجابية  اخ��ت��ب��ارات  �سبعة  خلفية  على  الي��ق��اف  ه��ذا  وي��اأت��ي 

نا�سئني يف عام 2016.
و���س��رح ���س��ري��ف ال��ع��ري��ان الأم����ني ال��ع��ام للجنة الأومل��ب��ي��ة امل�����س��ري��ة يف 
اإىل  ت��ع��ود  اأن��ه��ا  ذك��ر  حيث  ال��واق��ع��ة،  مالب�سات  �سحافية  ت�سريحات 
اإيجابية  كانت  العينات  اأن  م��وؤك��دا  الفيوم،  حمافظة  يف  اأقيم  مع�سكر 

ل�سبعة رباعني ورباعات.
ويتعر�ش كل احتاد يواجه رباعوه ثالثة اختبارات ايجابية اأو اأكرث يف 

غ�سون عام واحد، لاليقاف ملدة �سنتني.
التي  العامل  اأو رباعة م�سرية يف بطولة  اأي رباع  بالتايل  ولن ي�سارك 

تنطلق الأربعاء يف باتايا )تايالند(، وت�ستمر حتى 27 اجلاري.
ون��ظ��ري��ا مي��ك��ن اي�����س��ا اإب���ع���اد م�سر ع��ن الل���ع���اب الومل��ب��ي��ة امل���ق���ررة يف 

التحكيم  حمكمة  قبل  من  اليقاف  تاأكيد  بحال   2020 ع��ام  طوكيو 
الريا�سية.

و�سيكون هذا الإبعاد الأوملبي �سربة قوية مل�سر التي تعول كثرا على 
رفع الثقال، اإذ اأحرزت 14 ميدالية بينها 5 ذهبيات من اأ�سل 32 يف 

جمموع م�ساركاتها ال�22 يف الألعاب الأوملبية ال�سيفية.
ونالت م�سر برونزيتني يف اأوملبياد ريو 2016 عرب بطل العامل حممد 

ايهاب )وزن 77 كلغ(، و�سارة �سمر )وزن 69 كلغ(.
با�ستبعاد م�سر من بطولة  “فوجئنا  ت�سريح �سحايف  اإيهاب يف  وق��ال 

العامل.. اذا مل نلحق ببطولة العامل هناك اأمل بامل�ساركة يف طوكيو«.
واأوقف الحتاد الدويل يف ال�سنوات املا�سية دول عدة ب�سبب املن�سطات 

بلغاريا،  اآذرب��ي��ج��ان،  اأرمينيا،  كازاخ�ستان،  رو�سيا،  ال�سني،  غ��رار  على 
تركيا وغرها من الدول الوازنة يف عامل رفع الثقال.

يف  الأوىل  ونالت الثقال امل�سرية �سرف منح “الفراعنة” ميداليتهم 
اخلفيف  ال��وزن  يف  ن�سر  حممد  عرب  ذهبية  وكانت  الوملبية  اللعاب 
عام  ب��رل��ني  اأومل��ب��ي��اد  وب���رزت يف   .1928 ام�����س��رتدام  ن�سخة  الثقيل يف 
لنور م�سباح )الوزن  ذهبيتان  بينها  ميداليات   5 باحرازها   1936
ل�سالح  برونزيات  وث��الث  املتو�سط(،  )وزن  التوين  وخ�سر  اخلفيف( 
�سليمان وابراهيم �سم�ش وابراهيم وا�سف، ثم رفعت اىل غلتها اىل 9 
ميداليات يف اوملبياد لندن 1948 عندما نال حممود فيا�ش وابراهيم 

�سم�ش ذهبيتني وعطية حمودة ف�سية.

املن�سطات تت�سبب باإبعاد م�سر عن بطولة العامل لرفع الأثقال 
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•• عّمان-الفجر

ي�ست�سيف الأردن الن�سخة الثانية لدورة اأالعاب غرب اآ�سيا الباراملبية مب�ساركة 
قرابة 700 ريا�سي واداري ميثلون 12 دولة هي الإمارات، البحرين، الكويت، 
لبنان، ال�سعودية، �سوريا، العراق، �سلطنة عمان، فل�سطني، قطر، اليمن والأردن. 
وقد افتتح �سمو الأمر رعد بن زيد حفل الدورة نيابة عن �سمو الأمر في�سل 
ت�ستمر  حني  يف  املا�سي،  الأح��د  الأردن��ي��ة  الأوملبية  اللجنة  رئي�ش  احل�سني  بن 
رئي�ش  ال��رز  اأب��و  ح�سني  الدكتور  وق��ال  املقبل.  ال�سبت  حتى  ال���دورة  مناف�سات 
ن�ستذكر بكل اخلر  املقام  اليوم ويف هذا  الأردنية:  يف هذا  الباراملبية  اللجنة 
لذوي  دول��ي��اً  عاماً  املتحدة  الأمم  حددته  ال��ذي   1981 ع��ام  البدايات  حلظة 
الإعاقة فكان اأن تاأ�س�ش الحتاد الأردين لريا�سة املعوقني الذي حظي برئا�سة 
اأه��اًل للم�سوؤولية فحمل  �ساحب ال�سمو امللكي الأم��ر رعد بن زيد الذي كان 
الر�سالة بكل اأمانة و اإخال�ش واأعطاها الكثر الكثر من وقته وجهده وفكره 
فتحقق النجاح تلو النجاح والإجناز تلو الإجناز اإىل اأن و�سلنا بعد اأربعة عقود 
من عطائه اإىل ما و�سلنا اليه وما ت�ساهدونه اليوم اأمامكم روؤيا العني. كما قال  
الدكتور عبد الرزاق بني ر�سيد رئي�ش الحتاد الباراملبي الأوملبي ملنطقة غرب 
اآ�سيا: اإن هذه الدورة تعد احلدث الريا�سي الأكرب على م�ستوى دول منطقة 
غرب اآ�سيا عدداً وعدة من حيث الريا�سات املدرجة وعدد الفعاليات امل�ساحبة.

وتابع: اإن ا�ست�سافة الأردن لقرابة 700 ريا�سي وريا�سية ميثل انعكا�ساً حقيقياً 
لقدرة ومكانة اململكة الرفيعة يف احت�سان الأحداث الريا�سية الكربى

•• ال�شارقة -الفجر

ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ���س��م��ن 
ال�������س���ي���خ ال�����دك�����ت�����ور ����س���ل���ط���ان بن 
املجل�ش  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
ال�����س��ارق��ة -حفظه  الأع���ل���ى ح��اك��م 
بالألعاب  اله���ت���م���ام  ن���ح���و  اهلل-  
ال��ف��ردي��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى ن�����س��ره��ا يف 
اأب��ط��ال يف تلك  اإي��ج��اد وخلق  �سبيل 
جمل�ش  مع  بالتن�سيق  و  الريا�سات 
النادي   الريا�سي قام وفد  ال�سارقة 

برئا�سة عمر نعمان اآل علي الأمني 
اللعبة  ن�سر  م�سوؤول  امل�ساعد  العام 
ال�����س��ارق��ة وي��ع��ق��وب بركات  ب���اإم���ارة 
واملدرب  العامة  العالقات  م�سوؤول 
اإح�سان جواد وم�ساعد املدرب با�سم 
جنيب بزيارة ع��ددا من الأندية يف 
اللعبة  ن�سر  بهدف  ال�سارقة  اإم���ارة 
الأندية  ت��ل��ك  يف  اأدائ���ه���ا  وت��ط��وي��ر 
التقى  حيث  لها  التابعة  وامل��ن��اط��ق 
الأندية  تلك  م�����س��وؤويل  م��ع  ال��وف��د 
ال�سبل  اأف�سل  ح��ول  الآراء  لتبادل 

واإدخالها  ال�����س��ط��رجن  ل��ع��ب��ة  لن�سر 
الريا�سية  الأن��دي��ة  اأن�سطة  �سمن 
واملوؤ�س�سات ال�سبابية والثقافية فقد 
قام وفد النادي بزيارة ملنطقة وادي 
احللو والتقى مع �ساحلة املزروعي 
م���دي���رة امل��ك��ت��ب��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ومرمي 
املكتبة  م����دي����رة  ن���ائ���ب���ة  امل�����زروع�����ي 
�سلطان  ال��ث��ق��اف��ي��ني  وامل��ن�����س��ط��ني 
املزروعي وعائ�سة املزروعي حيث مت 
التفاق على دعم مكتبة وادي احللو 
الالزمة  بالتجهيزات  و  ب�����الأدوات 

ال�سارقة  ن������ادي  ق���ب���ل  م����ن  ل��ل��ع��ب��ة 
لل�سطرجن وكذلك تخ�سي�ش مدرب 
املرحلة احلالية للعمل  زائر خالل 
ع��ل��ى ب��ن��اء ق��اع��دة ���س��ط��رجن��ي��ة من 
واملناطق  احللو  وادي  اأبناء منطقة 
تنظيم  مت  وق�����د  م��ن��ه��ا  ال���ق���ري���ب���ة 
للتعريف  ���س��ط��رجن��ي��ة  حم��ا���س��رة 
باللعبة وفوائدها للطفل والنا�سئة 
وذلك بالتفاق مع م�سوؤويل املكتبة 

الثقافية .
اللجنة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم���ن 

املكلفة بن�سر اللعبة وبتوجيهات من 
النادي  رئي�ش  املعال  �سعود  ال�سيخ 
قد قامت بزيارات لعدد من الأندية 
ومت اإدخال لعبة ال�سطرجن يف بع�ش 
من  القريبة  كلباء  مدينة  مدار�ش 
وادي احللو وعلى راأ�سها نادي احتاد 
كلباء واملدر�سة الإجنليزية بكلباء .

وقد اأ�ساد عمران عبد اهلل النعيمي 
الثقايف  ال�سارقة  نادي  رئي�ش  نائب 
واأع�ساء  رئي�ش  بتجاوب  لل�سطرجن 
جمل�ش اإدارة احتاد كلباء وم�سوؤويل 

ب�������وادي احللو  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ة 
اأن�سطة  ���س��م��ن  ال��ل��ع��ب��ة  ب�����اإدخ�����ال 
والثقافية  الريا�سية  موؤ�س�ساتهم 
خالل هذا املو�سم والذي يوؤكد على 
قناعتهم باأهمية ريا�سة ال�سطرجن 

قادر  املنطقة  اأبناء  من  جيل  خللق 
على املناف�سة يف الريا�سات الذهنية 
روؤية  مع  تتما�سى  والتي  والفردية 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  و 
ال�سارقة -حفظه اهلل -وموؤكدا باأن 

بحاجه  احللو  وادي  منطقة  اأب��ن��اء 
الريا�سات  ل��ت��ل��ك  اأي�������س���ا  م���ا����س���ة 
ال���ف���ردي���ة ل���وج���ود ع����دد ك��ب��ر من 
امل���واه���ب م���ن اأب���ن���اء م��ن��ط��ق��ة وادي 

احللو  .

الأردن ي�ست�سيف دورة األعاب غرب اآ�سيا الباراملبية

بعد لقاء م�سوؤويل نادي ال�سارقة لل�سطرجن

 اإدخال لعبة ال�سطرجن �سمن الأن�سطة الريا�سية 
والثقافية مبنطقة وادي احللو بال�سارقة 

راأ�ش  عهد  ويل  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
اخليمة، �سباح اأم�ش يف الديوان الأمري وفد نادي التعاون الثقايف الريا�سي 

برئا�سة �سعادة عبداهلل ح�سن حماد ال�سحي رئي�ش جمل�ش اإدارة النادي .
واطلع �سمو ويل عهد راأ�ش اخليمة خالل اللقاء على برامج وخطط واأن�سطة 
النادي خالل املرحلة القادمة من املو�سم الريا�سي مثنياً �سموه على اجلهود 
ال�ساحة  يف  بالنادي  الرت��ق��اء  اأج��ل  من  ال��ن��ادي  واأع�ساء  رئي�ش  يبذلها  التي 
الريا�سية  احل��رك��ة  وي��ع��زز  ي�سهم  مب��ا  والجتماعية  والثقافية  الريا�سية 

وال�سبابية يف النادي داعيا �سموه رئي�ش واأع�ساء املجل�ش اىل الهتمام باأبناء 
اأبناء  خلدمة  اإخال�ش  بكل  والعطاء  اجلهد  من  املزيد  ببذل  وذل��ك  النادي، 

املنطقة .
�سمو  باإهداء  النادي  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ال�سحي  حماد  ح�سن  عبداهلل  وق��ام 
ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي جائزة الفريق املثايل لكرة القدم 
الأوىل  الدرجة  اأندية  القدم على م�ستوى  لكرة  الول  الفريق  الذي حققها 

للمو�سم 2018 - 2019 .

وهناأ �سمو ويل عهد راأ�ش اخليمة جمل�ش اإدارة ومنت�سبي النادي على ما حققه 
الفريق الأول لكرة القدم من اإجناز بح�سوله على الفريق املثايل اىل جانب 

ما يحققه �سباب النادي من اإجنارات خمتلفة يف كافة الألعاب.
الذي  الكبر  الدعم  الريا�سي  التعاون  نادي  رئي�ش جمل�ش  من جانبه ثمن 
يوليه �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�ش الأعلى 
حاكم راأ�ش اخليمة و�سمو ويل عهده للريا�سة والريا�سيني يف الإمارة عامة 
ب�سكل كبر يف تطوير خمتلف اجلوانب  �ساهم  التعاون خا�سة مما  ولنادي 

العمل  نتاج  كان  اإجن��ازات  اأن ما حتقق من  اإىل  والريا�سية م�سرا  الثقافية 
النادي  يف  والالعبني  والفنية  الإداري���ة  الأج��ه��زة  بني  الواحد  الفريق  ب��روح 

واملتابعة من قبل اأع�ساء جمل�ش الإدارة .
ح�سر اللقاء ال�سيخ �سلطان بن جمال بن �سقر القا�سمي مدير اإدارة �سوؤون 
بن  �سعود  بن  اأرحمه  وال�سيخ  براأ�ش اخليمة  الأم��ري  الديوان  املواطنني يف 
راأ���ش اخليمة  �سمو ويل عهد  ملكتب  الإعالمي  الق�سم  القا�سمي مدير  خالد 

وال�سيخ حممد بن �سعود بن خالد القا�سمي .

ويل عهد راأ�س اخليمة ي�ستقبل وفد نادي التعاون الريا�سي 

•• بي�شكيك –الفجر:

 ا�ستهل منتخبنا الوطني للنا�سئني م�سواره يف الت�سفيات املوؤهلة اإىل نهائيات 
منتخب  نظره  على  بالفوز   2020 �سنة   16 حت��ت  للنا�سئني  اآ�سيا  ك��اأ���ش 
دولني  با�ستاد  با�ستاد  اليوم  جرت  التي  املباراة  يف  مقابل  دون  بهدف  العراق 

عمرزاكوف يف عا�سمة قرغ�ستان بي�سكيك حل�ساب املجموعة ال�سابعة .
�سجل هدف املباراة الوحيد الالعب �سلطان عادل حممد يف الدقيقة “39” 

من زمن �سوط املباراة الأول براأ�سية جميلة .
حرا�سة  يف  املقدامي  �سامل  �سعيد   : �سمت  بت�سكيلة  امل��ب��اراة  منتخبنا  خا�ش 
اآل  علي طاهر   ، ال�سعدي  ،  جمال خليفة  املنهايل  �سالح  ومن�سور   ، املرمى 
علي ، اأحمد عبداهلل الظاهري ، �سعود حممد املري ، يو�سف اإبراهيم البلو�سي 

، حممد اأحمد احلارثي ، خالد علي احل�ساين ، عبداهلل اأحمد ، �سلطان عادل 
حممد . 

واأجرى مدرب منتخبنا 3 تبديالت خالل �سوط املباراة الثاين ، حيث اأ�سرك 
عو�ش حممد الكثري واأحمد حممد املرزوقي واأحمد حممد البلو�سي بدًل 

من �سلطان عادل حممد و �سعود حممد الوري وحممد اأحمد احلارثي .
وي�ستعد منتخبنا خلو�ش مباراته الثانية يوم بعد غد اجلمعة اأمام منتخب 

قرغ�ستان ) البلد امل�ست�سيف ( على ذات امللعب .
وُي�سارك يف الت�سفيات 47 منتخباً، مت توزيعهم على منطقتني جغرافيتني 
هما الغرب ) غرب اآ�سيا واجلنوب والو�سط ( مب�ساركة 25 منتخباً ، وال�سرق 

)�سرق اآ�سيا واآ�سيان( مب�ساركة 22 منتخباً .
اإىل جانب  ك��ل جم��م��وع��ة  امل��رك��ز الأول يف  ال��ن��ه��ائ��ي��ات ���س��اح��ب  اإىل  وي��ت��اأه��ل 

اأف�سل4 منتخبات حت�سل على املركز الثاين ، وين�سم اإليها منتخب الدولة 
امل�سيفةالذي يح�سل على بطاقة التاأهل املبا�سر .

ويف حالة ح�سول منتخب الدولة امل�سيفة على اإحدى بطاقات التاأهل املبا�سر 
للبطولة ، فاإن املنتخب احلا�سل على املركز اخلام�ش بني ثواين املجموعات 

يح�سل على بطاقة التاأهل للنهائيات.
الإمارات  احت��اد  اإدارة  اليماحي ع�سو جمل�ش  عبيد  اأ�سادة حممد  من جهته 
عليه  ظهر  ال��ذي  بامل�ستوى  بي�سكيك  يف  منتخبنا  بعثة  رئي�ش  ال��ق��دم  لكرة 
الالعبون باملباراة وتتحقيقهم الفوز اأمام منتخب قوي مثل املنتخب العراقي 
الذي ي�سم يف �سفوفه عنا�ش متميزة ، م�سراً اإىل اأن اجلهاز الفني والإداري 
بقيادة املدرب الوطني ماجد �سامل قام بتهيئة الالعبني ب�سكل مثايل للمباراة 

�سواء من الناحية النف�سية والفنية .

ب�سرورة  امل��ب��اراة  نهاية  بعد  لهم  حديثه  خ��الل  الالعبني  اليماحي  وطالب 
نتيجة  منتخب قرغ�ستان وحتقيق  اأمام  الثانية  للمباراة  اجليد  ال�ستعداد 
اإي��ج��اب��ي��ة ت��ع��زز م��ن ح��ظ��وظ الأب��ي�����ش يف امل��ن��اف��ة على البطاقة امل��وؤه��ل��ة اإىل 

النهائيات .
الالعبني  اإىل  بال�سكر  �سامل  ماجد  للنا�سئني  منتخبنا  م��درب  تقدم  ب��دوره 
على اجلهد الكبر الذي قدموه طوال �سوطي املباراة والتزامهم بالتعليمات 
الفنية وحتقيقهم لنتيجة اإيجابية �ستمنح كافة اأع�ساء الفريق دفعة معنوية 

كبرة ملوا�سلة امل�سوار يف الت�سفيات .
من  والتفكر  العراق  مباراة  �سفحة  طوي  �سرورة  على  �سامل  ماجد  و�سدد 
الآن يف مباراة قرغ�ستان التي من املنتظر اأن تكون �سعبة وقوية خا�سة واأنها 

�ستكون اأمام �ساحب الأر�ش واجلمهور .

ي�ستعد ملواجهة قريغ�ستان

اأبي�س النا�سئن ي�ستهل م�سواره يف الت�سفيات بالفوز على العراق بهدف
اليماحي ُي�سيد بعطاء الالعبني
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الفجر الريا�ضي

تنطلق مبادرة “حتدي دبي للياقة” 
يف دورتها الثالثة خالل الفرتة من 
18 اأكتوبر اإىل 16 نوفمرب املقبل 
املقبلة  ال���دورة  تكون  اأن  ويتوقع   .
م���ن ه����ذه امل����ب����ادرة الأك�����رب م���ع ما 
�ست�سهده من جمموعة وا�سعة من 
الريا�سية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����س��ط��ة 
ال��ت��ي ���س��ت��ق��ام يف ع���دة م��واق��ع على 

م�ستوى املدينة ملدة 30 يوما .
للياقة” اإىل  “حتدي دبي  ويهدف 
دبي وزوارها  �سكان  اإلهام وت�سجيع 
والهتمامات  الأعمار  خمتلف  من 
على  البدنية  اللياقة  وم�ستويات 
متنوعة  ريا�سية  اأن�سطة  ممار�سة 
اأ�سلوب  اتباع  على  احلفاظ  بهدف 
حياة �سحي حيث �سهدت دورة عام 
امل�ساركني  اأع��داد  يف  منوا   2018
م�سارك  م���ل���ي���ون  م����ن  اأك������رث  ب���ل���غ 
باملئة   34 ب��ل��غ��ت  زي�����ادة  وب��ن�����س��ب��ة 
يف  الفتتاحية  ال���دورة  مع  مقارنة 

عام 2017 .

انطالق الدورة الثالثة لي »حتدي دبي للياقة« 18 اأكتوبر 

الدوري  النكليزية مر�سحة قوية جمددا لحراز لقب م�سابقة  الندية  تبدو 
اليوم اخلمي�ش،  ال�12  “يوروبا ليغ” التي ينطلق دور جمموعاتها  الأوروب��ي 

وذلك بعد تغلب ت�سل�سي على اأر�سنال 4-1 يف نهائي املو�سم املا�سي.
واإىل جانب مان�س�سرت يونايتد بطل 2017 واأر�سنال، يربز ا�سبيلية ال�سباين 
حامل اللقب خم�ش مرات بني 2006 و2016، بالإ�سافة اإىل روما ولت�سيو 

الباحثني عن منح اإيطاليا لقبها الأول يف الألفية الثالثة.
اللقب،  على  اإ�سبانية-اإنكليزية  �سيطرة  احل��ايل  العقد  يف  البطولة  و�سهدت 

با�ستثناء خرق وحيد يف 2011 حققه بورتو الربتغايل.
وي�ستهل اأر�سنال الإنكليزي و�سيف البطل حملته بلقاء بالغ ال�سعوبة على اأر�ش 

اأينرتاخت فرانكفورت الأملاين بطل 1980 )كاأ�ش الحتاد الأوروبي حينها(.
تواليا  الثالث  ويكتفي فريق “املدفعجية” بامل�ساركة يف “يوروبا ليغ” للمو�سم 
مو�سم  منذ  انقطاع  دون  الأب��ط��ال  دوري  كبار  بني  يكون  اأن  على  داأب  اأن  بعد 
غيماري�ش  دي  فيتوريا  ال�ساد�سة  ار�سنال  جمموعة  وت�سم   .1999-1998
يف  امل�ساركة  اع��ت��اد  ال���ذي  يونايتد  اأم���ا  البلجيكي.  ل��ي��اج  و���س��ت��ان��دار  ال��ربت��غ��ايل 
دوري الأبطال لكنه اأنهى املو�سم املا�سي من الدوري املمتاز يف املركز ال�ساد�ش 
ما اأعاده اىل امل�سابقة التي اأحرز لقبها عام 2017، فيبداأ م�سواره مع �سيفه 
اأ�ستانا الكازاخ�ستاين. وهذه املرة الوىل التي تواجه ت�سكيلة املدرب النورجي 
اأويل غونار �سول�سكيار فريقا من كازاخ�ستان اإحدى اجلمهوريات ال�سوفياتية 
ال�سابقة، علما باأن اأ�ستانا الذي يتخذ من العا�سمة التي بات ا�سمها نور �سلطان 
وتاأ�س�ش عام 2009 حتت ا�سم لوكوموتيف اأ�ستانا، اأحرز لقب الدوري املحلي 
يف اآخر خم�ش موا�سم وبلغ دور املجموعات يف دوري البطال يف مو�سم 2016 
ودور ال�32 يف يوروبا ليغ يف 2018. ويعاين �سول�سكاير من �سل�سلة اإ�سابات 
لالعبني غابوا عن الفوز الخر على لي�سرت �سيتي ال�سبت يف الدوري املحلي، 
مار�سيال  انتوين  الفرن�سي  لينغارد،  جي�سي  بوغبا،  بول  الفرن�سي  غ��رار  على 
امل�سابقة  ببع�ش لعبيه الحتياطيني يف  ال��زج  �ساو، فيما قد يعمد اىل  ول��وك 
القارية الرديفة. ويف جمموعته الثانية ع�سرة، يلعب بارتيزان بلغراد ال�سربي 
امل�ساركني  بني  ظهورا  والك��رث   1981 و�سيف  الهولندي  األكمار  زد  اأي  مع 
احلاليني يف ع�سر ن�سخ من البطولة )مبا فيها كا�ش الحتاد الوروبي �سابقا(.

ويتاأهل بطل وو�سيف كل جمموعة اىل دور ال�32 الذي يلتحق به ثمانية اأندية 
حتتل املركز الثالث يف دور املجموعات يف م�سابقة دوري الأبطال.

وكان ت�سل�سي الإنكليزي توج باللقب املو�سم املا�سي على ح�ساب جاره اللندين 
اأر�سنال 4-1 حارما اياه من التاأهل اىل دوري البطال، لكن الأول ي�سارك يف 
دور  اىل  يتاأهل  ليغ  يوروبا  )بطل  اللقب  اح��رازه  ب�سبب  لي�ش  الأب��ط��ال  دوري 

املجموعات من دوري الأبطال(، بل لأنه حل اأي�سا ثالثا يف الدوري املمتاز.
وخالفا ليونايتد وار�سنال، يبدو ولفرهامبتون، ثالث ممثلي الكرة النكليزية، 
اىل  العائد  الفريق  وي�ستهل  اللقب.  على  املناف�سة  يف  مواطنيه  من  حظا  اأق��ل 
براغا  �سيفه  اأم��ام  م�سواره   ،1980 منذ  الوىل  للمرة  الوروب��ي��ة  امل�سابقات 

الربتغايل.
ا�سبريتو �سانتو ثالث مراحل لبلوغ دور  اجتاز فريق املدرب الربتغايل نونو 

املجموعات، اآخرها اأمام تورينو اليطايل )5-3 مبجموع املباراتني(.
قال جناحه الإ�سباين اآداما تراوري “اأعتقد اأن اأي فريق يف يوروبا ليغ ميلك 
اللعب  نحاول  لدينا،  ما  كل  �سنقدم  نواجهه.  خ�سم  كل  و�سنحرتم  النوعية، 

والفوز عليهم«.
تابع “اأي لعب يريد امل�ساركة يف البطولت الوروبية، لكن يوروبا ليغ مثرة 

لالهتمام، هذا �سيء جديد وجميل لنا«.

اأر�سنال ومان�س�سرت يونايتد ي�ستهالن 
اأ�سبح ليفربول الإنكليزي اأول بطل يخ�سر يف م�ستهل حملة الدفاع عن م�سوار خالفة ت�سل�سي

لقبه منذ 1994، وذلك ب�سقوطه جمددا يف ملعب “�سان باولو” اخلا�ش 
بنابويل الإيطايل وهذه املرة �سفر2-، فيما انقذ احلار�ش الأملاين مارك-

اأندريه تر-�ستيغن بر�سلونة الإ�سباين من الهزمية واأهداه التعادل �سلبا 
مع م�سيفه بورو�سيا دورمتوند الأملاين.

لدور  اع��ادة  يف  نابويل  على  �سيفا  ليفربول  حل  اخلام�سة،  املجموعة  يف 
جمموعات املو�سم املا�سي حني خ�سر ذهابا �سفر1- ثم فاز اإيابا بالنتيجة 
خلف  ثانيا  حل  بعدما  الأه��داف  بفارق  الإيطايل  الفريق  واأق�سى  ذاتها 

باري�ش �سان جرمان الفرن�سي.
يبدو  �سان جرمان،  ت�سم  املجموعة  كانت  املا�سي حني  للمو�سم  وخالفا 
املجموعة  بطاقتي  على  للح�سول  ب��ق��وة  مر�سحني  ون��اب��ويل  ليفربول 
اخلام�سة اىل الدور ثمن النهائي مبا اأنها جتمعهما بريد بول �سالزبورغ 
النم�سوي وغنك البلجيكي اللذين تواجها الثالثاء وخرج الأول منت�سرا 
بنتيجة كا�سحة 6-2 بف�سل ثالثية لبن ال�19 عاما الرنوجي اإيرلينغ 

هالند.
مرتنز  دراي�ش  للبلجيكي  القاتل  الوقت  يف  بهدفني  الثالثاء  وبخ�سارته 
ف��رن��ان��دو يورنتي  الإ���س��ب��اين  وال��ب��دي��ل   ،82 الدقيقة  م��ن ركلة ج��زاء يف 
)2+90(، اأ�سبح ليفربول اأول فريق يبداأ حملة الدفاع عن لقبه بخ�سارة 
الهولندي  اأياك�ش  اأم��ام  ملعبه  خ��ارج  �سقط  حني  الإي��ط��ايل  ميالن  منذ 

�سفر2- اي�سا يف اأيلول-�سبتمرب 1994.
اإن  “بي  امل��درب الأمل��اين لليفربول يورغن كلوب يف ت�سريح ل�سبكة  وبرر 
“ركلة  اأن  معتربا  احلظ”،  �سوء  م��ن  “حلظات  ب���  اخل�سارة  �سبورت�ش” 
اجلزاء غر �سحيحة. مل نكن �سيئني جدا وكانت مباراة مت�ساوية. كان 
املرتدة ثم  الهجمات  لعبوا على  م��رة، وهم  اأك��رث من  الت�سجيل  باإمكاننا 

جاءت ركلة اجلزاء التي غرت جمريات املباراة«.
بهذه  هدفا  �سابقا  نتلق  “مل  كلوب  ف��اأق��ر  ال��ث��اين،  للهدف  بالن�سبة  اأم��ا 

ال�سذاجة«.
الت�سديد  يف  ف�سل  حني  باولو”  “�سان  املا�سي يف  املو�سم  ملباراة  وخالفا 
اأداء جيدا يف لقاء  الثالث ولو ملرة واح��دة، قدم ليفربول  بني اخل�سبات 
اإن كان عرب ال�سنغايل �ساديو  الثالثاء وح�سل على العديد من الفر�ش 

مانيه اأو امل�سري حممد �سال دون ي�سجلها.
لكن الكلمة الأخرة كانت لفريق املدرب كارلو اأن�سيلوتي يف الوقت القاتل 
عندما اأهدى ال�سكتلندي اأندرو روبرت�سون ركلة جزاء ل�ساحب الر�ش 
بنجاح  مرتنز  لها  فانربى  املنطقة،  داخ��ل  كاييخون  خو�سيه  با�سقاطه 
)82(، قبل اأن يوجه يورنتي ال�سربة القا�سية لليفربول اإثر خطاأ فادح 
من الهولندي فرجيل فان دايك يف مترير الكرة، فو�سلت اىل الإ�سباين 

الذي اأودعها ال�سباك يف الوقت البدل عن �سائع.
ويف ال�ساد�سة، اأنقذ تر-�ستيغن بر�سلونة من اخل�سارة على اأر�ش بورو�سيا 
�سهدت  م��ب��اراة  يف  ال�سلبي  ال��ت��ع��ادل  نقطة  منحه  يف  و�ساهم  دورمت��ون��د، 
م�ساركة النجم الرجنتيني ليونيل مي�سي للمرة الوىل هذا املو�سم مع 

النادي الكاتالوين بعد ابالله من ال�سابة.
ركلة جزاء  اب��رزه��ا  ل��دورمت��ون��د،  ك��رات خطرة  ع��دة  و�سد تر-�ستيغن 
الأوىل  اجلولة  لتنتهي   ،)55( الثاين  ال�سوط  يف  روي�ش  ماركو  للقائد 

لكل منها، وذلك  واح���دة  م��ع نقطة  الأرب��ع��ة  وال��ف��رق  املجموعة  ه��ذه  يف 
بعدما اأفلت اإنرت ميالن الإيطايل من اخل�سارة اأمام �سيفه �سالفيا براغ 
الت�سيكي بادراكه التعادل 1-1 بهدف يف الدقيقة الثانية من الوقت بدل 

ال�سائع للبديل نيكولو باريال الوافد اجلديد اىل “نرات�سوري«.
وجل�ش جنم بر�سلونة مي�سي على مقاعد البدلء بعد عودته الأحد اىل 
التمارين اجلماعية اثر غيابه منذ نحو �سهر بداعي الإ�سابة التي اأبعدته 

عن املباريات الأربع التي خا�سها فريقه حتى الآن يف الليغا.
دوما،  بخ�سو�سية  دورمت��ون��د  “يتمتع  امل��ب��اراة  بعد  تر-�ستيغن  وق���ال 

وبالطبع كانت مباراة �سعبة الليلة. النتيجة ل باأ�ش فيها«.
وبدوره، راأى روي�ش “ب�سراحة، تبا! اأهدرت ركلة جزاء وح�سلنا على اأربع 
اأو خم�ش فر�ش، لو �سجلنا واحدة لفزنا. مل نرتك لهم امل�ساحات. بالطبع 
اردنا الفوز وهذا طموحنا. لكن اذا لعبنا كل املباريات بهذه الطريقة لن 

نواجه م�سكالت«.
امل�سيف  لكن   ،)62%( الول  ال�سوط  يف  ال�ستحواذ  بر�سلونة  وامتلك 
انه  بيد  روي�����ش،  جنمه  طريق  ع��ن  للت�سجيل  فر�سة  اأخ��ط��ر  على  ح�سل 
قريبة  م�سافة  من  تر-�ستيغن  مواطنه  على  التفوق  يف  ق��ادرا  يكن  مل 

.)25(
جايدون  ال�ساب  النكليزي  �سيميدو  نل�سون  الربتغايل  امل��داف��ع  وعرقل 
�سان�سو يف موقع بعيد عن املرمى، فاحت�سب احلكم ركلة جزاء �سدها تر 
�ستيغن برباعة اأمام القائد روي�ش )55(. وهذه رابع ركلة جزاء ي�سدها 

تر �ستيغن من ا�سل �ست واجهها يف دوري البطال.
باكورة م�ساركاته  فاتي يف  59 دخول مي�سي بدل من  الدقيقة  و�سهدت 

هذا املو�سم مع فريقه الكاتالوين.
العار�سة  يف  انفجرت  براندت  يوليان  البديل  من  رائعة  ت�سديدة  وبعد 

املنفرد  لروي�ش  م��زدوج��ة  ك��رة  و�سد  تاألقه  �ستيغن  تر  تابع   ،)77(
.)78(

واختتم مي�سي فر�ش املباراة يف الرمق الخر بكرة ابعدها يف الدفاع 
ب�سعوبة )3+90(.

الدوري  لقب  حامل  النكليزي  ت�سل�سي  مني  الثامنة،  املجموعة  ويف 
-2017 منذ  الوىل  الوروب��ي��ة  ليغ” بخ�سارته  “يوروبا  الوروب���ي 

�سقوطه اأمام �سيفه فالن�سيا ال�سباين �سفر1- �سجله  بعد   ،2018
رودريغو مورينو يف الدقيقة 74 من اللقاء الذي فرط فيه النادي 

اللندين بفر�سة انقاذ نقطة بعدما اأهدر ركلة جزاء عرب رو�ش 
باركلي الذي �سدد يف العار�سة )88(.

اقالة  بعد  الوىل  م��ب��ارات��ه  يخو�ش  فالن�سيا  وك���ان 
�سقوطه  اث��ر  الأرب��ع��اء  غار�سيا  مار�سيلينو  مدربه 

امام بر�سلونة 2-5 وتعيني األربت �سيالدي�ش 
بدل منه.

فاز  اأرينا”،  ك��روي��ف  “يوهان  ملعب  وع��ل��ى 
الفرن�سي  ليل  �سيفه  على  الهولندي  اأياك�ش 
هام�سها  ع��ل��ى  ح�����س��ل��ت  م���ب���اراة  يف  -3�سفر 

اأدى اىل  اأع��م��ال �سغب م��ن جمهور الأخ���ر م��ا 
توقيف اأكرث من 300 �سخ�ش.

ا�سبيلية  القادم من  الهجومي  الو�سط  برومي�ش، لعب  كوين�سي  و�سجل 
األفاري�ش )50( والأرجنتيني  اإد�سون  ال�سباين )18( واملك�سيكي ال�ساب 

نيكول�ش تاليافيكو )62( الأهداف.
�سيفه  اأم��ام  تواليا  الثالثة  الهزمية  الفرن�سي  ليون  ال�سابعة، جتنب  ويف 
زي��ن��ي��ت ���س��ان ب��ط��ر���س��ب��ورغ ال��رو���س��ي م��ن اأ���س��ل ث���الث م��واج��ه��ات م��ع��ه يف 
ادرك  ال��ذي  دي��ب��اي  ممفي�ش  الهولندي  بف�سل  بنقطة  وخ��رج  امل�سابقة، 

الإيراين  افتتح  اأن  بعد  ركلة جزاء )51(،  التعادل من 
�سردار اأزمون الت�سجيل لل�سيوف رغم ال�سابة التي 

اأجربته بعد ذلك على ترك املباراة )41(.
ليبزيغ  �سد  اأر�سه  على  الربتغايل  بنفيكا  و�سقط 

�سيفروفيت�ش  هاري�ش  لل�سوي�سري  بهدف  الأمل���اين 
)84(، مقابل ثنائية لتيمو فرنر )69 و78(.

»�سان باولو« يتحول اإىل عقدة ليفربول وتري-�ستيغن ينقذ بر�سلونة 

•• اأبوظبي-الفجر

حقوق  بيع  عن  الإم��ارات��ي��ة  املحرتفني  رابطة  اأعلنت 
القادمة  الثالثة  للموا�سم  مل�سابقاتها  الرقمي  البث 
-2021 و   2021-2020  2020-2019/
جديدين حيث �ستقوم �سركة  �سريكني  اإىل   /2022
قارتي  يف  امل��ب��اري��ات  ببث   /Fanseat/ �سيت  ف��ان 
اأوروب������ا واأم���ري���ك���ا ال�����س��م��ال��ي��ة ب��ي��ن��م��ا ح�����س��ل��ت �سركة 
�سبورت�ش فليك /Sportsflick/ على حقوق بث 

م�سابقات الرابطة يف اأ�سرتاليا ونيوزيلندا.
وت���اأت���ي ه���ذه اخل��ط��وة ك��ج��زء م��ن م�����س��اع��ي الرابطة 
العامل حيث  لزيادة معدل م�ساهدة م�سابقاتها حول 
و  ال�سمالية  واأمريكا  اأوروب���ا  يف  امل�ساهدون  �سيتمكن 
بطولت  يف   232 متابعة  من  ونيوزيلندا  اأ�سرتاليا 
وكاأ�ش  العربي  اخلليج  وك��اأ���ش  العربي  اخلليج  دوري 

�سوبر اخلليج العربي.
كل  يف  ال�سا�سة  ع��ل��ى  امل��ع��ل��وم��ات  ت�ساميم  و�ستظهر 
املباريات باللغتني العربية والإجنليزية كما �سيتوفر 
التعليق باللغة الإجنليزية يف جميع املباريات لإي�سال 

بالعربية  الناطقني  غر  من  جمهور  لأكرب  امل�سابقة 
داخل وخارج الدولة.

وك���ان���ت ال��راب��ط��ة ق���د اأع��ل��ن��ت ع���ن ���س��راك��ات لتوزيع 
 DUGOUT حمتوى الفيديو رقميا مع من�ستي
اخلا�سة  الفيديو  مقاطع  وح�سدت   TikTok و 
2.9 م��ل��ي��ون م�����س��اه��دة على  ال���راب���ط���ة  مب�����س��اب��ق��ات 

املن�ستني خالل اأقل من �سهر من اطالقها.
وتبث �سركة فان �سيت التي يقع مقرها يف العا�سمة 
والهوكي  ال�سلة  كرة  ريا�سات  �ستوكهومل،  ال�سويدية 
www. مبا�سرة وعند الطلب عرب من�ستها الرقمية
fanseat.com، واأ�سبح دوري اخلليج اأول بطولة 

كرة قدم تن�سم اإىل املن�سة.
بدورها تقوم �سركة �سبورت�ش فليك الأ�سرتالية ببث 
اإىل  بالإ�سافة  القتالية  والريا�سات  الرجبي  ريا�سة 
ونيوزيلندا  اأ�سرتاليا  يف  امل�ساهدين  اإىل  ال��ق��دم  ك��رة 
www.Sportsflickglobal.موقعها ع��رب 

com وجتري الرابطة حاليا مفاو�سات مع �سركاء 
الإعالن  و�سيتم  العامل  اأنحاء  بقية  يف  للبث  اآخرين 

عنها قريباً.

رابطة املحرتفن تعلن عن توزيع 
حقوق البث الرقمي عامليا

•• العني - الفجر

اأ�سدر �سمو ال�سيخ �سلطان بن خليفة بن �سخبوط اآل نهيان 
الدكتور  بتعيني  ق���راراً  لل�سطرجن  الآ�سيوي  الحت��اد  رئي�ش 
ع��ب��داهلل ب��ن ���س��امل ب��ن ع��ب��داهلل ال��وح�����س��ي رئ��ي�����س��اً تنفيذياً 

لالحتاد الآ�سيوي لل�سطرجن .

اإطار  يف  اجل��دي��د  املن�سب  وا�ستحداث  التعيني  ق��رار  وي��اأت��ي 
ح��ر���ش الحت�����اد الآ����س���ي���وي ع��ل��ى ال���س��ت��ف��ادة م���ن الفر�ش 
املتاحة واإدارة اجلودة وتطوير عمليات احلوكمة وال�ستثمار 
والت�سويق وتنمية املوارد للحفاظ على ريادة الحتاد الأ�سيوي 
والإجنازات  املكا�سب  حتقيق  وموا�سلة  وعامليا  قاريا  للعبة 

الإدارية والفنية 

ويتمتع الدكتور عبداهلل الوح�سي ب�سرة ذاتية حافلة يف اإدارة 
املنظمات واملوؤ�س�سات ذات النفع العام ومنها جمموعة كبرة 
زاولت  وال��ت��ي  واملتو�سطة  الكبرة  التجارية  ال�سركات  م��ن 
حيث  والتجارية  القت�سادية  املجالت  خمتلف  يف  اأن�سطتها 
حقق جناحات اإدارية بارزة واأحدث طفرة اقت�سادية لل�سركات 

الكربى التي اأدارها بنجاح خالل ال�سنوات الأخرة .  

ويتعهد  ب��ه  يعتز  ال���ذي  التكليف  ب��ه��ذا  �سعادته  ع��ن  واأع����رب 
اأبرز  لأح���د  والت�سويقي  الإداري  العمل  منظومة  بتطوير 
الحتادات القارية الريا�سية و�سول اإىل حتقيق موارد ذاتية 
امل�ستدام للمنظومة  النمو  ورعايات نوعية ت�ستهدف تر�سيخ 
الناجحة يف الحتاد الأ�سيوي لل�سطرجن وتعزيز مكانته عامليا 

وقاريا ، اإداريا وفنيا وماليا .   

قرار من �سلطان بن خليفة بن �سخبوط

عبداهلل الوح�سي رئي�سًا تنفيذيًا لالحتاد الآ�سيوي لل�سطرجن

يكن  اأنه مل  اأن�سيلوتي  كارلو  اليطايل  نابويل  اأكد مدرب 
ليفربول  على  ال��ف��وز  عقب  بال�”الن�سوة”  �سعور  ه��ن��اك 
اأبطال  دوري  الفريقني يف  م�ستهل حملة  اللقب يف  حامل 
“�سان باولو” يف  اأوروب��ا . حل ليفربول �سيًفا على ملعب 
اإعادة لدور املجموعات املو�سم املا�سي حني خ�سر �سفر1- 
لي�سقط جمدًدا هذا املو�سم �سفر2-، بهدفني حمال توقيع 

البلجيكي دراي�ش مرتنز وال�سباين فرناندو يورنتي.
فيها  مبالغ  فعل  ردة  هناك  يكن  مل  اأن��ه  اأن�سيلوتي  واأك���د 
جيًدا  اختباًرا  كان  الأوىل،  باملباراة  فزنا  لقد  ن�سوة؟  “اأي 
اأن  باإمكانه  الفريق  ه��ذا  اأن  مدركني  اللقاء  من  وخرجنا 

يقدم م�ستويات جيدة«.
منا�سبات  ث��الث  يف  القارية  بامل�سابقة  املتوج  امل��درب  وتابع 
“اإنه فوز واحد ولكنه منحنا الثقة. اأن نكون قادرين على 
مقارعة ليفربول هو اأمر مميز لأنه بالن�سبة يل هم اأف�سل 
فريق يف اأوروبا حالًيا«. وكان نابويل قد ودع البطولة من 

ا  دور املجموعات املو�سم املا�سي بعدما اأوقعته القرعة اأي�سً
اىل جانب باري�ش �سان جرمان الفرن�سي، ال ان حظوظه 
ت�سم  التي  اخلام�سة  املجموعة  يف  ال��ع��ام  ه��ذا  اأك��رب  تبدو 

ا ريد بول �سالزبورغ النم�سوي وغنك البلجيكي. اأي�سً
واعترب مدرب ميالن ويوفنتو�ش وبايرن ميونيخ الملاين 
�سمينا  “لقد  ال�����س��اب��ق  الفرن�سي  ج��رم��ان  ���س��ان  وب��اري�����ش 
ويتمتعون  الفريق  ج��ودة  رف��ع  يف  �ساهموا  مهمني  لعبني 
ال�سابق  امل��درب  واأك��د  قبل«.  نكن منلكها من  مبميزات مل 
“اأ�سكر  ال���س��ب��اين  م���دري���د  وري�����ال  الن��ك��ل��ي��زي  لت�سل�سي 
باإمكاننا  اأن��ن��ا  ق��ال  ي��ورغ��ن( كلوب لأن��ه  )م���درب ليفربول 
الفوز بالبطولة. اإل اأن الطريق طويل. الآن علينا الرتكيز 

للتاأهل من دور املجموعات«.
املا�سي فزنا على  “العام  اأن  اأك��د مرتنز  اأخ��رى،  من جهة 
ا، وهذا ل يعني �سيًئا اإن مل نفز يف املباريات  ليفربول اأي�سً

املقبلة«.

اأن�سيلوتي متوا�سع بعد الفوز على ليفربول حامل اللقب



حالة نادرة.. حمار وح�سي »منقط« 
ر�سد عد�سات امل�سورين مهر حمار وح�سي حديث الولدة منقط 
ب�سكل غر معتاد، مبحمية ما�ساي م��ارا يف كينيا، مما لفت نظر 
اإن  الكينية  ني�سن”  “ديلي  �سحيفة  وق��ال��ت  والباحثني.  ال�سياح 
املر�سد ال�سياحي اأنتوين ترا كان اأول من راأى املهر الأ�سود املنقط، 
حيث كان يعتقد يف البداية اأن النقاط املوجودة عليه “من �سنع 
الوح�سي  احل��م��ار  اأن  البداية  يف  “اعتقدت  ت��را:  وذك��ر  الب�سر«. 
النقاط عليه لأغرا�ش بحثية. لكن بعد  القب�ش عليه وو�سع  مت 

التقرب منه وفح�سه، اأدركت اأن املهر يعاين ا�سطراب امليالنني«.
وامليالنني مادة �سبغية بروتينية ُتفرزها اخلاليا، وتكون يف جلد 

الإن�سان واحليوان، وهي امل�سوؤولة عن منح الب�سرة لونها.
وك�سفت “ديلي ني�سن” اأن احلدث النادي يف حممية ما�ساي مارا 
ملعاينة  امل��ك��ان،  على  واملر�سدين  ال�سياح  تدافع  اإىل  اأدى  الوطنية 

احلمار الوح�سي النادر.
وقال بارمال لومني، املتخ�س�ش يف احلياة الربية داخل املحمية، 
اأن  اإنه مل يتم ت�سجيل اأي حالة م�سابهة يف ما�ساي م��ارا، م�سيفا 

فعال«. نادرة  الوح�سي  احلمار  “حالة 
�سابقة يف عدد من احليوانات،  ور�سدت حالت ا�سطرابات لونية 
والفئران،  البطريق  وط��ي��ور  وال���زراف���ات  الوح�سية  احل��م��ر  منها 

تعرف ب�”املهق اجلزئي«.
طورت  الوح�سية  احل��م��ر  اأن  اإىل  اأ����س���ارت  ح��دي��ث��ة  درا���س��ة  وك��ان��ت 

خطوطا �سوداء وبي�ساء لإبعاد احل�سرات ال�سارة.

اخلطبة على طريقة القوات اخلا�سة
من املتعارف يف الغرب اأن يتقدم ال�سبان للخطبة من خالل باقة 
طريقة  ابتكر  رو�سيا  يف  البع�ش  لكن  خ���امت،  ع��ر���ش  ع��رب  اأو  ورد 

“غريبة” يف عر�ش الزواج.
بالأخبار  املتخ�س�ش  �سنرتال”  “اأوديتي  موقع  نقل  ما  وبح�سب 
ي�ستعينون  باتوا  الرو�ش  ال�سبان  بع�ش  ف��اإن  والطريفة،  الغريبة 
ب�سركات خمت�سة يف تنظيم احلفالت، حتى يذهبوا اإىل اخلطبة، 

فيما ي�سبه حملة اأمنية �سد جمرمني بالغي اخلطورة.
لبا�سا  ال�ساب اخلاطب،  الغريبة، يرتدي  الطريقة  ومبوجب هذه 
وي�سبح  اخلا�سة،  ال�سرطة  ق��وات  من  عن�سر  يرتديه  مبا  �سبيها 
ملثما وهو يحمل �سالحا ر�سا�سا يف يده، كما لو اأنه يف الطريق اإىل 

اعتقال ع�سابة خطرة ح�سبما ذكرت تقارير اإعالمية رو�سية.
وحني ي�سل ال�ساب اإىل الفتاة، يقدم عر�سه وهو حماط باأ�سخا�ش 

اآخرين يرتدون زي القوات اخلا�سة.
م��وؤخ��را، وجتري  رو�سيا  ب�سكل ملحوظ يف  ال��ع��ادة  ه��ذه  وانت�سرت 
يديرها  �سركات  قبل  م��ن  ال�ستثنائية”  “احلفالت  ه��ذه  اإق��ام��ة 

اأ�سخا�ش �سبق لهم اأن عملوا يف الأمن وهيئات اإنفاذ القانون.
ويقول �سرجي رودكني، وهو موؤ�س�ش �سركة “�سبيت�سناز” املخت�سة 
اأنه  اإن الأم��ر �سار �سائعا حتى  اإقامة هذا النوع من احلفالت،  يف 
يعد مقت�سرا على  رو�سيا ومل  14 فرعا يف عدة مناطق من  فتح 

العا�سمة مو�سكو.
باإقامة هذه احلفالت على نحو جماين،  بداأ  اأنه  واأو�سح رودكني 
لفائدة بع�ش الأ�سدقاء، يف 2010، لكنه حول الأمر اإىل م�سروع 

مربح حني تلقى طلبات كثرة.
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اعرث على هذه ال�سيارة.. واربح 100 مليون دولر
يف مار�ش املا�سي، وخالل معر�ش جنيف لل�سيارات ظهرت اأغلى �سيارة يف التاريخ، عندما قدر �سعر �سيارة بوغاتي 
“ال�سوداء” بحوايل 12 مليون دولر. ويف اأغ�سط�ش، وخالل معر�ش ال�سيارات الفاخرة الأول يف العامل “بيبل بيت�ش 
كونكور�ش ديليغان�ش”، يف مونتري بولية كاليفورنيا، عر�ست �سيارة بوغاتي ال�سوداء “لو فواتور نوار” يف املعر�ش، 
وبيعت ب�سعر يقرتب من 19 مليون دولر، وحتديدا 18.68 مليون دولر. وهذه ال�سيارة الفاخرة والباهظة ال�سعر 
�سنعت ا�ستنادا اإىل ت�سميم كال�سيكي قدمي من �سيارات بوغاتي هو طراز “اأ�ش �سي 57 اأتالنتيك”، الذي �سممه 
اأول مرة جان بوغاتي، البن الأكرب ملوؤ�س�ش ال�سركة اإيتوري بوغاتي، عام 1934. وهذا الت�سميم الكال�سيكي ل�سيارة 
بوغاتي ال�سوداء مل ي�سنع منه اإل 4 �سيارات فقط بني عامي 1936 و1938، ما زالت 3 منها موجودة حتى الآن، 
يف حني فقدت ال�سيارة الرابعة يف احلرب العاملية الثانية اأو حتديدا قبل نحو 80 عاما، ومازال البحث عنها جاريا 
حتى الآن. واإذا عرث على ال�سيارة املفقودة اليوم، فاإن قيمتها تقدر بحوايل 100 مليون دولر. مع العلم اأن �سيارة من 
الطراز نف�سه �سنعت عام 1936 بيعت يف املزاد العلني بحوايل 40 مليون دولر، ويرجح اأن يكون ال�سبب الرئي�سي 
وراء ارتفاع �سعرها اإىل كونها اأنيقة وفاخمة ونادرة. وهي �سيارة كوبيه ببابني وذات �سكل بي�ساوي ميتد لي�سل اإىل 
الأر�ش تقريبا عند نهايتها. و�سنعت ال�سيارة الأوىل خ�سي�سا ل�سالح امل�سريف الربيطاين فيكتور روت�سيلد، وكانت 
ذات لون اأزرق مييل اإىل الرمادي. اأما الثالثة ف�سنعت ل�سالح الفرن�سي جاك هولزت�سو يف اأكتوبر 1936، يف حني اأن 
ال�سيارة الثانية كانت جلامع �سيارات تويف بحادث �سيارة، ودمرت �سيارته البوغاتي بالكامل، لكن مت اإعادة جتميعها 

وت�سنيعها على مدى عقود لحقة، وميتلكها حاليا م�سمم الأزياء رالف لورين.
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اإنقاذ مغامر �سقط من اأعلى �سالل  
ي��وم��ني عرب  م��دى  ا�سطر للزحف على  اإن���ه  اأم�����ش  اأ���س��رتايل  ق��ال مغامر 
منطقة تغطيها ال�سجرات ب�ساق ور�سغ مك�سورين، ب�سبب �سقوطه م�سافة 

�ستة اأمتار من اأعلى �سالل، حتى مت اإنقاذه.
واأ�ساف نيل باركر )54 عاما( اأنه كان ي�سر وحده فوق جبل نيبو، الذي 
يبعد 32 كيلومرتا غربي برزبني عا�سمة ولية كوينزلند، عندما �سقط.

فورا  بذهني  “خطر  بامل�ست�سفى  فرا�سه  لل�سحفيني من على  قائال  وتابع 
مكاين«. يعرف  اأحد  ل  لأن  الآن  كبرة  م�سكلة  يف  ’اأنا 

لكن  امل�ساعدة  لطلب  املحمول  هاتفه  ا�ستخدام  ح��اول  اأن��ه  باركر  واأ���س��اف 
كيلومرتات  لثالثة  الزحف  ق��رر  اإن��ه  وق��ال  ال�سقوط.  ج��راء  تلف  الهاتف 
عليه  ي��ع��رث  اأن  فيها  الأ���س��ه��ل  م��ن  �سيكون  اأن���ه  ف��ك��ر  منطقة  اإىل  تقريبا 
العاملون يف البحث والإنقاذ. وذكر اأن امل�سكنات التي حملها معه من اأجل 
التي  “امل�سافة  واأ�ساف  وال�ساقة.  املوؤملة  الرحلة  �ساعدته يف تخطي  رحلته 

ا�ستغرق �سعودها 40 دقيقة احتاجت مني يومني تقريبا لأزحفها نزول«.
من  نقله  ومت  املطاف  نهاية  يف  باركر  لالإنقاذ  هليكوبرت  طائرة  ور�سدت 

املكان بعد ظهر اأم�ش الثالثاء.

يعود اإىل ال�سجن مل�ساهدة القنوات امل�سفرة باملجان
اجل��رمي��ة، حتى  ال��ن��ووي يف م�سرح  اآث���ار حم�سه  ت��رك  فرن�سي  ل�ش  تعمد 
التلفزيون  قنوات  وم�ساهدة  جديد،  من  ال�سجن  اإىل  ال��ع��ودة  من  يتمكن 
“كانال+” امل�سفرة  قنوات  يف  ال�سهر  ال���س��رتاك  ويكلف  باملجان.   امل�سفرة 
10 يورو )11 دولر( �سهرياً، لكن ال�سجناء يف ال�سجون  يف فرن�سا حوايل 
الفرن�سية ميكنهم اأن يتابعوها ب�سكل جماين، وهذا ما دفع �سجيناً �سابقاً، 

لإعداد خطة متكنه من العودة اإىل ال�سجن، ح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.
ا�سمه ويبلغ من  ال��ذي مل يك�سف عن  الرجل  ارتكب  ال�سيف،  م��دار  وعلى 
العمر 25 عاماً �سل�سلة من عمليات ال�سطو يف �ساحية كولومر يف تولوز، 
اآثار لعابه يف م�سرح اجلرمية، وبدا  اأثار حرة املحققني، حيث ترك  لكنه 
كما لو اأنه كان يريد لل�سرطة اأن تتمكن من التعرف على احلم�ش النووي 
اخلا�ش به. وتبني اأن �سكوك املحققني يف حملها، حيث اعرتف املتهم اأنه 
تعمد اأن يب�سق يف جميع اأنحاء املنازل التي �سطا عليها، على اأمل اأن تتمكن 

ال�سرطة من القب�ش عليه ب�سهولة.
اأمام  اأقر الل�ش ب�سوت مرتفع  “اأيلول” اجل��اري،  ويف الثاين من �سبتمرب 
وهو  امل�سفرة،  القنوات  ملتابعة  ال�سجن  اإىل  العودة  يريد  كان  اأن��ه  املحكمة، 

اعرتاف �سدم اجلميع حتى املحامي املكلف بالدفاع عنه.
وقال دلفني رينود اأميارد، حمامي املدعى عليه “يف�سل بع�ش الأ�سخا�ش 
ال�سجن على العودة اإىل ال�سارع، لكن رمبا تكون هذه هي املرة الأوىل التي 

اأدافع فيها عن عميل يريد العودة اإىل ال�سجن مل�ساهدة برامج البالغني«. 

يفعلها وي�سطاد 
»ال�سمكة الدينا�سور«

تعر�ش �سياد نرويجي ملا قد يكون 
اأك���رب ���س��دم��ة يف ح��ي��ات��ه وك���اد يقع 
م��ن ق��ارب��ه ع��ن��دم��ا ���س��اه��د املخلوق 
قبالة  ا����س���ط���اده  ال�����ذي  ال��ع��ج��ي��ب 
اإحدى جزر الرنويج. فما اأن اأم�سك 
ب�”الوح�ش  لوندال  اأو�سكار  ال�سياد 
البحار، حتى  اأعماق  الغريب” من 
قفز هلعا يف قاربه بعد روؤية املخلوق 
ال�سخمة  ال���ع���ي���ون  ذي  ال�����س��غ��ر 
خملوق  كاأنه  ب��دا  ال��ذي  واملنتفخة، 
العامل.  ه����ذا  خ�����ارج  م���ن  ح��ق��ي��ق��ي 
وكان لوندال قد خرج ل�سيد �سمك 
�سواحل  ق��ب��ال��ة  الأزرق  ال��ه��ل��ب��وت 
ج��زي��رة اأن���دوي���ا يف ال���رنوي���ج، وكان 
حوايل  عمقها  منطقة  يف  ي�سطاد 
البحر،  ���س��ط��ح  حت����ت  م����رت   800
“فوك�ش  م���وق���ع  ذك����ر  م���ا  ب��ح�����س��ب 
لوندال  وق����ال  الإخ����ب����اري.  نيوز” 
الربيطانية  �سن”  “ذا  ل�سحيفة 
الهلبوت  ���س��م��ك  ع���ن  ن��ب��ح��ث  “كنا 
ن��ادر يبعد حوايل  ن��وع  الأزرق وه��و 
8 ك��ي��ل��وم��رتات ع��ن ال�����س��اط��ئ. كان 
اأحد جوانب  4 خطافات على  لدي 
ال���ق���ارب، و���س��ع��رت ب�����س��يء ك��ب��ر يف 
مني  الأم��ر  ا�ستغرق  اأحدها.  نهاية 
ح����وايل 30 دق��ي��ق��ة لأخ��رج��ه��ا من 
الغريبة  ال�سمكة  اأن  واأو�سح  امل��اء«. 
ا�سطادها  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  تكن  مل 
“كان هناك  يف ذلك اليوم، م�سيفا 
���س��م��ك ال��ه��ل��ب��وت ع��ل��ى اث��ن��ت��ني من 
ال�سنانر، وكنت �سعيدا جدا بذلك، 
اآخر.  اأنه كان هناك �سيء  ثم راأي��ت 
كان مذهال جدا. اأعتقد اإنني مل اأر 
اأبدا اأي �سيء مثل ذلك من قبل. بدا 
الدينا�سورات  ي�سبه  غريبا،  الأم��ر 
قليال. مل اأكن اأع��رف ما كان عليه 

ولكن زميلي عرفها«.

حريق مبدر�سة يودي 
بحياة 27 طفاًل

حريقا  اإن  الأرب��ع��اء  اأم�����ش  ال�سرطة  ق��ال��ت 
ليبريا  يف  اإ���س��الم��ي��ة  م��در���س��ة  يف  ان���دل���ع 
واأ�سفر عن مقتل ما ل يقل عن 27 طفال.

وقال موزي�ش كارتر املتحدث با�سم ال�سرطة 
عندما  ال��ق��راآن  يحفظون  الأط��ف��ال  “كان 
اإن���ه ن��ت��ج عن  ان��دل��ع احلريق” ال���ذي ق���ال 
م�سكلة يف الكهرباء. واأ�ساف اأن التحقيقات 

ل تزال م�ستمرة.
وقال كارتر اإن اثنني من الناجني نقال اإىل 

امل�ست�سفى.
اإن  ت��وي��رت  على  وي��ا  ج���ورج  الرئي�ش  وق���ال 
احلريق بداأ يف وقت متاأخر اأم�ش الثالثاء 

يف اإحدى �سواحي العا�سمة مونروفيا.
الأطفال  لأ���س��ر  ال��ت��ع��ازي  “اأقدم  واأ����س���اف 
مدينة  يف  اأم���������ش  م�������س���اء  ت����وف����وا  ال����ذي����ن 
اأ�سر  ع��ل��ى  �سعبة  ف���رتة  اإن��ه��ا  باين�سفيل. 

ال�سحايا وعلى ليبريا باأ�سرها«.

قتل زوجته واأطفاله الأربعة.. ثم اأكمل »املاأ�ساة«      
و4  زوجته  قتل  رجال  اأن  اأمركية  اأمنية  تقارير  ك�سفت 
اأ�سابيع قبل  اأطفال �سغار، ثم قام بتخزين جثثهم لعدة 

اأن يتخل�ش منها يف نهاية املطاف يف ولية خمتلفة.
ولية  م��ن  ج��ون��ز،  كا�سي  ال�سيدة  اأن  تقارير  ذك��رت  فقد 
ف��ل��وري��دا، واأولده�����ا الأرب���ع���ة، اأي��ان��ا ج��ون��ز )ع���ام واحد( 
اأعوام(   5( ب��اورز  وبري�ستون  )عامان(  جونز  ومركايل 
وكامرون باورز )10 اأع��وام(، فقدوا ومل ي�ساهدوا منذ 
اأكرث من 6 اأ�سابيع. واأفادت تقارير اأن الزوجة والأطفال 
الأربعة �سوهدوا لآخر مرة قبل �سهر ون�سف يف منطقة 
خطر،  يف  املفقودة  الأ���س��رة  اأن  املحققون  واعترب  اأوك���ال، 

وذلك قبل اأن يتم العثور على جثة كا�سي يوم الأحد.
وبعد العثور على جثتها، اأ�سدرت ال�سرطة اأمرا بالقب�ش 
على الزوج مايكل جونز جونيور بتهمة القتل من الدرجة 

الثانية، وفقا ملا ذكرته �سحيفة مرور الربيطانية.
وبعد �ساعات عرثت ال�سرطة على جثث الأطفال الأربعة 

بالقرب من مقاطعة برانتلي يف ولية جورجيا.
ال�سرطة  اإن  وودز،  بيلي  ماريون،  مقاطعة  �سريف  وق��ال 
ا�ستجوبته بعد العثور على جثة كاي�سي وقادهم اإىل اأماكن 
اإخفاء جثث الأطفال الأربعة. وعلى الرغم من اأنه مل يتم 
الك�سف عن تفا�سيل اجلرمية، قالت ال�سرطة اإن العائلة 
قتلت يف فلوريدا، حيث مت تخزين جثثهم لأ�سابيع قبل 
اإنه �سيتم  ال�سرطة  اإىل جورجيا. وتقول  اأن يقوم بنقلها 
قريبا توجيه املزيد من التهم مايكل جونز. وقبل العثور 
على جثة كا�سي، قالت والدتها نيكي لقناة “فوك�ش 35” 
اإنه مل ت�سعر اأبدا باخلوف قبل اأن تكت�سف فقدان ابنتها، 
م�سيفة اإنهم “ل يعرفون اأين هي؟. ذهبوا لتفقد منزلها 

واأنا ذهبت اإليه اأي�سا فكان املنزل فارغا«.

اإجناز تاريخي.. تعرب القنال الإجنليزي 4 مرات »دون توقف«
حققت ال�سباحة الأمركية �سارة توما�ش اإجنازا تاريخيا 
حطمت من خالله رقما قيا�سيا، اإذ اأ�سبحت اأول من يعرب 
ودون  ت��وق��ف،  دون  متتالية  م��رات   4 الإجن��ل��ي��زي  القنال 
تناول �سيء �سوى مزيج �سائل، يف فرتة زمنية و�سلت اإىل 
توما�ش )37 عاما( من ولية  �سارة  �ساعة. وحققت   54
ال�سباحة  يف  القيا�سي  الرقم  ه��ذا  الأمركية،  ك��ول��ورادو 
بعد عام من عالجها من �سرطان الثدي، واأهدت اإجنازها 

اإىل اأقرانها املتعافني من ذلك املر�ش.
وو�سلت توما�ش اإىل �ساطئ قريب من دوفر على ال�ساحل 
وم�سابة  منهكة  ال��ث��الث��اء،  ���س��ب��اح  لإجن��ل��رتا  اجل��ن��وب��ي 

باحتقان يف احللق ب�سبب الكم الكبر من املاء املالح.
وفور و�سولها، قالت ال�سباحة لهيئة الإذاعة الربيطانية: 
على  انتظاري  يف  الأ�سخا�ش  من  الكثر  هناك  “كان 
اأ�سعر  لكنني  منهم،  جدا  لطيف  هذا  لتهنئتي.  ال�ساطئ 

بذهول الآن.. ل اأ�سدق اأننا فعلنا ذلك«.
ومن الناحية النظرية، تبلغ امل�سافة التي قطعتها توما�ش 
القناة  يف  القوية  التيارات  ب�سبب  لكن  كيلومرتا،   130
قطعت فعليا 210 كيلومرتات. واأ�سارت توما�ش اإىل اأنها 
�سادفت الكثر من الأ�سماك وقناديل البحر يف رحلتها، 
فيما كان الفريق املرافق لها، والذي كان يتبعها يف قارب، 
الكربوهيدرات  بها مزيج يحتوي على  لها زجاجة  يلقي 

والكافيني والقليل من ع�سر التفاح لتح�سني املذاق.
القنال  اأن قطعوا  �سباحني فقط  ل�4  �سبق  اأن��ه  اإىل  ي�سار 

الإجنليزي بني اإجنلرتا وفرن�سا 3 مرات دون توقف. عار�سة اأزياء خالل تقدميها زيا يف عر�س تومي هيلفيغر يف م�سرح اأبولو مبدينة نيويورك. اأ ف ب

فقاعات �سخمة وغام�سة 
بقلب درب التبانة 

اكت�سف علماء الفلك زوجا غام�سا 
ما  ت�سكالن  الهائلة  الفقاعات  من 
ي�سبه ال�ساعة الرملية بالقرب من 
و�سط  يف  العمالق  الأ���س��ود  الثقب 

جمرة درب التبانة.
ويعتقد اأن الهياكل الغام�سة، التي 
متقطعة،  ل�سلكية  م��وج��ات  تولد 
يف  وق��ع  هائل  ك��وين  انفجار  بقايا 
7 ماليني  ق��ب��ل ح����وايل  جم��رت��ن��ا 

�سنة.
ويف و�سف ورد يف الورقة البحثية 
“الطبيعة”  ن�سرت يف جملة  التي 
يوم  ال�����س��ادر  ع��دده��ا  يف  )نيت�سر( 
11 �سبتمرب، اأن الفقاعتني، اللتني 
راديوية،  م��وج��ات  منهما  ينبعث 
يقدر عر�سهما معا بحوايل 1200 
منطقة  يف  وتوجدان  �سوئية  �سنة 
الأ�سود  الثقب  من  بالقرب  ن�سطة 
ال��ذي يقبع و�سط جمرة  العمالق 

درب التبانة.
ال��ع��ل��م��اء يف جامعة  ف��ري��ق  و���س��ب��ه 
بولية  اإيفان�ستون  يف  نورثوي�ست 
بالعا�سمة  املنطقة  ه��ذه  اإل��ي��ن��وي 
نظامنا  اإن  وق����ال����وا  ال�����س��اخ��ب��ة، 
ال�������س���م�������س���ي، ب����امل����ق����ارن����ة، ي���ق���ع يف 
اأقل،  “منطقة ريفية” ذات ن�ساط 
�سنة   25000 ح���وايل  ب��ع��د  وع��ل��ى 
�سوئية من مركز املجرة على اأحد 

اأذرع جمرة درب التبانة.
فرهاد  العلماء  فريق  ع�سو  وق��ال 
اأننا  اجليد  “من  اإن��ه  زاده  يو�سف 
ل نعي�ش عند مركز جمرتنا.. اإنه 
مكان  لكنه  للدرا�سة،  مثر  مكان 
“�سي  ذك��ره موقع  ملا  معاد”، وفقا 

اأن بي �سي” الإخباري.

كوب ال�ساي.. ماذا يفعل بدماغ الإن�سان؟
كرث احلديث يف الآون��ة الأخ��رة عن فوائد القهوة 
ال�����س��ح��ي��ة، ب�����س��رف ال��ن��ظ��ر ع���ن ع���دد الأك������واب اأو 
ال��ف��ن��اج��ني ال��ت��ي مي��ك��ن اأن ي��ت��ن��اول��ه��ا ال��ن��ا���ش من 

القهوة.
ويف الأث���ن���اء، ت��راج��ع احل��دي��ث ع��ن ال�����س��اي، ب��ل اإن 
بع�ش الدرا�سات ا�ستمرت يف ذكر اأن ال�ساي يقلل من 
م�ستوى احلديد يف الدم، اإىل جانب اأنه مدر للبول. 
غر اأن درا�سة حديثة ك�سفت اأن ال�ساي، اإىل جانب 
اأهميته يف منح الإن�سان قدرا من ال�سرتخاء، فاإنه 
للعقل، بح�سب ما ذكرت �سحيفة  قد يكون مفيدا 

“اإندبندنت” الربيطانية.
�سنغافورة  اأجرتها جامعة  لدرا�سة جديدة  وفقا  اإذ 
ال��وط��ن��ي��ة، ف���اإن ال��ذي��ن ي�����س��رب��ون ال�����س��اي بانتظام 
لديهم مناطق دماغية منظمة ب�سكل اأف�سل مقارنة 

مع من ل ي�سربون ال�ساي.
بوظيفة  تنظيما  الأك���رث  ال��دم��اغ  مناطق  وترتبط 
اإدراك����ي����ة ���س��ح��ي��ة، حت��م��ي م���ن ال���ت���ده���ور املرتبط 

بالعمر.
جامعة  باحثو  ق��ام  ال�ساي،  �سرب  ف��وائ��د  ول��درا���س��ة 
اإ�سيك�ش  �سنغافورة الوطنية، بالتعاون مع جامعتي 
وكامربيدج يف بريطانيا، بتحليل بيانات الت�سوير 
ال�سن،  كبار  م��ن  �سخ�سا  وث��الث��ني  ل�ست  الع�سبي 

ترتاوح اأعمارهم بني 60 عاما فاأكرث.
الباحثون  ق���ام  ال�����س��اي،  ا���س��ت��ه��الك  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
بامل�ساركني،  متعلقة  اأخ��رى  عوامل  بتحليل  اأي�سا 
واحلالة  وال��رف��اه��ي��ة  احل��ي��اة  ومن��ط  ال�سحة  مثل 

النف�سية.
امل��ج��ل��ة العلمية  ن�����س��رت يف  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج،  وج����دت 
الذين تناولوا ال�ساي  امل�ساركني  اأن  “ال�سيخوخة”، 
الأخ�سر اأو الأولونغ )�ساي التنني الأ�سود( اأو ال�ساي 
الأ���س��ود على الأق���ل 4 م��رات يف الأ���س��ب��وع مل��دة 25 
“مرتابطة  الدماغ  مناطق يف  لديهم  تقريبا  عاما 
بطريقة اأكرث فعالية” من اأولئك الذين مل �سربوا 

ال�ساي.

بريانكا �سوبرا تهنئ زوجهاعلى طريقتها 
وجهت جنمة بوليوود الهندية  بريانكا �سوبرا  ر�سالة لزوجها النجم الأمركي  

نيك جونا�ش  مبنا�سبة عيد ميالده ال�27 من خالل مقطع فيديو موؤّثر ن�سرته 
عرب ح�سابها على مواقع التوا�سل الجتماعي.

:”نور  عليه  وعلقت  بزوجها،  جتمعها  ولقطات  �سور  جمموعة  ت�سمن  الفيديو 
يف  ال�سعادة  كل  ت�ستحق  اأن��ت  م�سى..  ال��ذي  من  اأف�سل  معك  ي��وم  كل  حياتي... 
العامل. �سكراً لكونك اأكرث النا�ش املحبة وكرماً على الإط��الق.. �سكراً لك لأنك 

يل.. عيد ميالد �سعيد... اأحبك«.
يذكر اأن �سوبرا تاألقت موؤخراً يف عر�ش فيلم »The Sky Is Pink«، وذلك �سمن 
فعاليات مهرجان تورنتو ال�سينمائي الدويل، املقام يف تورنتو بكندا، برفقة النجم 

فرحان اأختار واملخرج �سونايل بوز.
وظهرت بريانكا على ال�سجادة احلمراء مرتدية ف�ستاناً بت�سميم اأنيق من ت�سميم 

دار اأزياء »Marchesa«، جمع اللونني الأبي�ش والأ�سود.


