
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 40 صفحة- الثمن درهمان

مطالب بحكومة ا�ستثنائية وانتخابات مبكرة يف لبنان
•• بريوت-وكاالت:

اخلام�س  يومه  لبنان  يف  ال�شعبي  احل���راك  دخ��ول  م��ع 
وال��ع�����ش��ري��ن، ط��ال��ب��ت جم��م��وع��ة حل��ق��ي امل�����ش��ارك��ة يف 
املجموعة  ودع�����ت  م��ط��ال��ب��ه.  حت��ق��ي��ق  االح���ت���ج���اج���ات 
النا�شطة يف االحتجاجات، ال�شارع اللبناين اإىل النزول 
حتى  التظاهر  يف  واال�شتمرار  وامليادين  ال�شاحات  اإىل 

حتقيق مطالب ال�شعب.
عربية  نيوز  �شكاي  تلقت  بيان  يف  املجموعة  وطالبت 
ن�شخة منه بت�شكيل حكومة م�شغرة موؤقتة ب�شالحيات 
ت�شريعية ا�شتثنائية، من خارج ال�شلطة ال�شيا�شية تعمل 

على: اإنقاذ البالد من االأزمة االقت�شادية، ومنع خروج 
روؤو�س االأموال الكبرية من البالد، والعمل على اإجراء 
انتخابات نيابية مبكرة حتت قانون عادل ي�شمن �شحة 

متثيلنا، مع خف�س ل�شن االقرتاع اإىل 18 عاما.
وي��ع��د ه���ذا االأح����د ال���راب���ع ع��ل��ى ال���ت���وايل م��ن احلركة 
اأكتوبر   17 يف  لبنان  يف  انطلقت  ال��ت��ي  االحتجاجية 
�شعد  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  ا���ش��ت��ق��ال��ة  اإىل  واأدت  امل���ا����ش���ي، 

احلريري.
للتاأكيد  ال��ت��ظ��اه��رات  اللبنانيون  املحتجون  وي��وا���ش��ل 
على ا�شتمرار احلراك ال�شعبي بوجه الطبقة احلاكمة، 
و�شط اإ�شرارهم على حتقيق مطالبهم من اأجل حت�شني 

   

بن  ملحمد  خطية  ر���س��ال��ة 
الليبريي  الرئي�س  من  زايد 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��ل��ق��ى 
اآل نهيان ويل  زاي��د  حممد بن 
القائد  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 
ر�شالة  امل�شلحة  للقوات  االأعلى 
الرئي�س  ف��خ��ام��ة  م���ن  خ��ط��ي��ة 
جمهورية  رئ��ي�����س  وي����ا  ج�����ورج 
بالعالقات  ت��ت��ع��ل��ق  ل��ي��ب��ريي��ا 

الثنائية.  )التفا�شيل �س3(

حممد بن زايد يح�سر جانبا من ملتقى 
اأبوظبي الرابع للروؤ�ساء التنفيذيني 

•• اأبوظبي- وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ح�����ش��ر 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
ل���ل���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة ج���ان���ب���ا من 
الرابع  اأبوظبي  ملتقى  فعاليات 
للروؤ�شاء التنفيذيني الذي عقد 
روؤ�شاء  من   30 مب�شاركة  ام�س 
اأه����م و اأك����ر ���ش��رك��ات ال��ن��ف��ط و 
ال��غ��از و ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات على 
الدور  ملناق�شة  ال��ع��امل  م�شتوى 
النفط  يلعبه  ال���ذي  ال��رئ��ي�����ش��ي 
يف  العاملي،  االقت�شاد  يف  وال��غ��از 

ظل املتغريات التي مير بها.
)التفا�شيل �س3(

بداأ العد التنازيل لإك�سبو دبي 2020
حممد بن را�سد وحممد بن زايد: الأيادي متحدة .. القلوب 
متوح�دة .. والإم��ارات ترحب بالعامل و�ستده�س ال�س�عوب

•• االإمارات- الفجر:

قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي، يف تغريدة على ح�شاب �شموه يف )تويرت(: بداأ العد التنازيل الإك�شبو .. اأكر حدث 
ت�شت�شيفه االم��ارات ... االأي��ادي متحدة .. القلوب متوحدة .. فريق العمل االإماراتي يعمل 

بروح واحدة.. �شن�شطر ق�شة جديدة لالإمارات.. �شن�شت�شيف العامل.. و�شنده�س ال�شعوب.
من جانبه قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�شلحة يف تغريدة على ح�شاب �شموه يف )تويرت(: مع اأخي حممد بن را�شد .. 
االإمارات ترحب بالعامل يف اك�شبو دبي 2020 .. حمطة جديدة مرتقبة يف م�شرية نه�شتنا 

احل�شارية.

التمهيد حلوار وطني ورف�ض احلل الأمني للتظاهرات يف العراق

ارتفاع عدد قتلى الحتجاجات وحتذير من حمام دم

لها م�ستقبل م�سرق:
اجلدران اجلديدة يف العامل، نتيجة العوملة!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

اأعقابه �شقوط ال�شتار  1989، ويف  9 نوفمر  �شقوط جدار برلني يف 
بداية  يد�ّشنا  اأن  ��ا  اأي�����شً يفرت�س  ك��ان  ال�شيوعي،  وال��ن��ظ��ام  احل��دي��دي، 
للف�شل  ج��دران  التنقل.  وحرية  التبادل  من  جديدة  وحقبة  االنفتاح، 

بني �شعب واحد اأو �شعوب؟ اأبدا لن تتكرر، يهتف اجلميع.
)التفا�شيل �س13(

•• بغداد-وكاالت:

االإن�شان  ح��ق��وق  مفو�شية  اأع��ل��ن��ت 
�شخ�س   301 م��ق��ت��ل  ال���ع���راق  يف 
اآخ���ري���ن منذ  األ����ف   15 واإ����ش���اب���ة 
املناه�شة  ال���ت���ظ���اه���رات  ان�������دالع 
اأكتوبر  يف  ال��ع��راق��ي��ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 

املا�شي.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ال��ت�����ش��اع��د يف 
ال�شعبي،  احل��راك  �شحايا  ح�شيلة 
ي��ح��اول امل��ت��ظ��اه��رون االإب��ق��اء على 
زخ���م االح��ت��ج��اج��ات ال��داع��ي��ة اإىل 
اإ���ش��ق��اط ال��ن��ظ��ام يف ال���ع���راق، بعد 
على  ال�شيا�شية  الكتل  ب��ني  ات��ف��اق 
ال�����ش��ل��ط��ة احل���ال���ي���ة، فيما  اإب����ق����اء 
العفو الدولية من  حذرت منظمة 

حمام دم.
الثالث  الرئا�شات  واجتمعت  ه��ذا 
اأم�����س االأح����د، ملناق�شة  ال��ع��راق،  يف 
ال�شيا�شية  ال���ت���ط���ورات  خم��ت��ل��ف 
ال��ت��ي ت�شهد  ال��ب��الد  واالأم��ن��ي��ة يف 
ت����ظ����اه����رات ك����ب����رية، م���ع���رب���ة عن 
للتظاهرات  اأمني  حل  اأي  رف�شها 
حما�شبة  على  وم�شددة  ال�شلمية، 

املت�شببني بالعنف املفرط.
برهم  العراقي  الرئي�س  وبح�شور 

ال��ع��ام للقوات  ال��ق��ائ��د  وت��وج��ي��ه��ات 
امل�شلحة مبنع ا�شتخدام الر�شا�س 

احلي، وجميع اأ�شكال العنف.
وتناول االجتماع حاالت االختطاف 
ال���ت���ي جت����ري ���ش��د ن��ا���ش��ط��ني من 
ب�املنفلتة  و���ش��ف��ت  ج��م��اع��ات  ق��ب��ل 
واخل����ارج����ة ع���ن ال���ق���ان���ون، واأك����د 
اأن��ه لن يبقى معتقل واحد  البيان 

من املتظاهرين.
املجتمعة  االأط�������راف  اأع������ادت  ك��م��ا 
التاأكيد على اأهمية ح�شر ال�شالح 

بيد الدولة.
اأن  بيان �شادر عن االجتماع  وذكر 
والق�شائية  التنفيذية  ال�شلطتني 
با�شرتا العمل القانوين يف ال�شروع 
اخلا�شة  التحقيقية  امللفات  بفتح 
فيها  املتهمني  ومالحقة  بالف�شاد، 
لتحقيق العدالة وا�شتعادة احلقوق 
امل��ن��ه��وب��ة. واأ����ش���اف ال��ب��ي��ان جرت 
اأجل  م��ن  بالعمل  اأي�����ش��ا  امل��ب��ا���ش��رة 
ت�شريع قانون جديد لالنتخابات، 
ومبا يجعل من هذا القانون �شامنا 
التناف�س  يف  ال���ع���دال���ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
و�شول  على  وم�شاعدا  االنتخابي، 
االأك���ف���اء م���ن امل��ر���ش��ح��ني مبوجب 
واحلد  الناخبني،  وق��ن��اع��ات  روؤي���ة 

ال��وزراء عادل عبد  �شالح، ورئي�س 
امل���ه���دي، ورئ��ي�����س ال���رمل���ان حممد 
جمل�س  ورئ����ي���������س  احل���ل���ب���و����ش���ي، 
اأكد  زي���دان،  فائق  االأع��ل��ى  الق�شاء 
االج���ت���م���اع ب����دء ال��ع��م��ل م���ن اأج���ل 
لالنتخابات  جديد  قانون  ت�شريع 
بالتناف�س  ع����دال����ة  ي�����ش��م��ن  مب����ا 

االنتخابي.
وو��������ش�������ف ال�����ب�����ي�����ان ال����رئ����ا�����ش����ي 
ب�ال�شلمية  ال�شعبية  االحتجاجات 
اإ�شالحية  ح����رك����ة  اإن����ه����ا  ق����ائ����ال 

م�شروعة ال بد منها.
للحوار  بالتمهيد  با�شرنا  وت��اب��ع: 
احلكم  منظومة  ملراجعة  الوطني 

والد�شتور يف البالد.
املنعقد يف ق�شر  وخ��الل االجتماع 
ال�������ش���الم، اأك������د امل��ج��ت��م��ع��ون على 
اأي حل  ب��رف�����س  ال��ث��اب��ت  امل���وق���ف 
اأمني للتظاهر ال�شلمي، واملحا�شبة 
تعتمد  الأي�����ة جم��اب��ه��ة  ال�����ش��دي��دة 
العنف املفرط، م�شريين اإىل اأوامر 

مواقــيت ال�صالة
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جندي عراقي يوجه �شالحه باجتاه املتظاهرين يف بغداد   )رويرتز(

حممد بن را�شد وحممد بن زايد.. اأياٍد متحدة وقلوب متوحدة

�سهدا تخريج الدفعة الأوىل من برنامج خرباء الإمارات

حممد بن را�سد وحممد بن زايد: لدينا جيل جديد 
مب��ادر ومب�دع والعن�سر الب�س�ري ثروتن�ا احلقيقي�ة

•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ال��وزراء حاكم دبي،  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب  اهلل،  رع��اه 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
برنامج  م��ن  االأوىل  ال��دف��ع��ة  ت��خ��ري��ج  امل�����ش��ل��ح��ة، ح��ف��ل 
خراء االإمارات الذي يهدف اإىل اإعداد قاعدة متنوعة 

دفع  يف  ت�شهم  التي  اال�شت�شارية  الوطنية  ال��ك��وادر  من 
التنمية ور�شم م�شتقبل خمتلف القطاعات يف الدولة. 

وق����دم ���ش��ع��ادة حم��م��د م��ب��ارك امل���زروع���ي وك��ي��ل دي���وان 
خراء  برنامج  على  ال��ع��ام  امل�شرف  اأبوظبي  عهد  ويل 
واأهدافه  ال��رن��ام��ج  ح���ول  تف�شيليا  ���ش��رح��ا  االم�����ارات 
الوطن يف عدد من  اأبناء  التي قدمهما  امل�شاريع  واأه��م 

القطاعات احليوية. 
و ت�شمن احلفل عر�شا مل�شروعات التخرج يف اجلوانب 

امل�������ش���روع وه����ي التنمية  ب��ه��ا  ي��ه��ت��م  ال���ت���ي  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 
التحتية  والبنية  االقت�شادية  والتنمية  االجتماعية 

والبيئة واالأمن وال�شوؤون اخلارجية. 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قال  املنا�شبة  وبهذه 
اآل مكتوم : لدينا كفاءات وطاقات وطنية نعول  را�شد 
عليها يف املرحلة القادمة ال�شتكمال م�شرية االجنازات 
.. االإمارات اليوم باأبنائها اأقوى واأكرث جتددا وتفاوؤال ب

امل�شتقبل.                          )التفا�شيل �س2(

حممد بن را�شد وحممد بن زايد خالل ح�شورهما تخريج الدفعة االأوىل من برنامج »خراء االإمارات«     )وام(

جنود جمريون يقيمون �شياًجا على احلدود املجرية الكرواتية

امللك عبد اهلل يعلن �سيادة الأردن على الباقورة والغمر

اإي�����ران ت��وا���س��ل ان��ت��ه��اك 
التفاق النووي ب�محطة ثانية

•• عوا�شم-وكاالت:

الدويل  للمجتمع  ج��دي��د  حت��د  يف 
انتهاكاتها  ا�شتمرار  على  وت��اأك��ي��دا 
ل��الت��ف��اق ال����ن����ووي، اأع��ل��ن��ت اإي����ران 
للطاقة  ث����اين  م��ف��اع��ل  يف  ال���ب���دء 
النووية مبحطة بو�شهر، وذلك بعد 
على  ق��ادرة  اإنها  قولها  من  �شاعات 
ت�شل  بن�شبة  اليورانيوم  تخ�شيب 

اإىل 60 يف املئة.
وذكر التلفزيون الر�شمي يف اإيران، 
اأن اأعمال البناء بداأت يف مفاعل ثان 
بو�شهر  النووية يف حمطة  للطاقة 
ب�شاأن  م��ت�����ش��اع��دة  ت���وت���رات  و���ش��ط 
النووي بني طهران  انهيار االتفاق 

والقوى العاملية.
وبداأت ال�شلطات يف �شب اخلر�شانة 
ل���ق���اع���دة امل���ف���اع���ل، اأم�������س االأح�����د، 
بو�شهر،  يف  ال�شحفيني  ب��ح�����ش��ور 
كيلومرت   700 بعد  على  الواقعة 

جنوب العا�شمة االإيرانية طهران.

•• عمان-اأ ف ب:

اأعلن العاهل االأردين امللك عبد اهلل الثاين اأم�س فر�س 
�شيادة االأردن الكاملة على اأرا�شي الباقورة والغمر التي 
ا�شتاأجرتها اإ�شرائيل على طول احلدود امل�شرتكة وكان 
لها حّق الت�شّرف بها ملدة 25 عاماً مبوجب ملحقات 

معاهدة ال�شالم املوّقعة بني اجلانبني عام 1994.
ان��ت��ه��اء العمل  ال���ي���وم  اأع���ل���ن  امل���ل���ك ع��ب��د اهلل:  وق�����ال 
يف  وال��ب��اق��ورة  الغمر  مبنطقتي  اخلا�شني  بامللحقني 
اإتفاقية ال�شالم وفر�س �شيادتنا الكاملة على كل �شر 
األ��ق��اه مبنا�شبة  ال��ذي  العر�س  وذل��ك يف خطاب  فيها، 

اإفتتاح اأعمال الدورة العادية ملجل�س االأمة
وب��ح�����ش��ب م��الح��ق ات��ف��اق��ّي��ة ال�����ش��الم امل��وّق��ع��ة يف 26 
ت�شرين االأول اأكتوبر 1994، مّت اإعطاء حّق الت�شّرف 
الإ�شرائيل بهذه االأرا�شي ملدة 25 عاماً، على اأن يتجّدد 
ذلك تلقائياً يف حال مل تبلغ احلكومة االأردنية الدولة 
عام  قبل  االرا���ش��ي  ه��ذه  ا�شتعادة  برغبتها يف  العرية 

من انتهاء املدة، وهو ما فعلته اململكة.

وق����ّرر امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ا���ش��ت��ع��ادة اأرا�شي 
ال��ب��اق��ورة ال��واق��ع��ة ���ش��رق نقطة ال��ت��ق��اء ن��ه��ري االأردن 
وال���ريم���وك يف حم��اف��ظ��ة اإرب����د )���ش��م��ال(، وال��غ��م��ر يف 
العقبة )جنوب( من  وادي عربة يف حمافظة  منطقة 

الو�شاية االإ�شرائيلية.
واأنتهى اأم�س االأحد حق املزارعني االإ�شرائيليني بزراعة 
االأرا�شي االأردنية يف الباقورة والغمر التي يطلق عليها 

نهرامي بالعرية.
اإ�شرائيل  �شمال  يف  بر�س  فران�س  وكالة  مرا�شل  وذك��ر 
االأحد اأنه مت اإغالق البوابة ال�شفراء املوؤدية اإىل ج�شر 
املزارعون  ي�شلكه  البلدين،  ب��ني  الفا�شل  النهر  ف��وق 

االإ�شرائيليون للدخول اإىل الباقورة.
ويف رد على اأ�شئلة فران�س بر�س قالت وزارة اخلارجية 
االإ�شرائيلية اإن االتفاق �شينتهي يف 10 ت�شرين الثاين 

نوفمر دون اعطاء املزيد من التفا�شيل.
وكان االأردن وافق خالل مفاو�شات ال�شالم على اإبقاء 
هذه االأرا�شي احلدودية بت�شرف الدولة العرية، مع 

اعرتاف اإ�شرائيل ب�شيادة االأردن عليها.

اجلي�س الليبي ي�سعد �سرباته على اأهداف امللي�سيات
•• طرابل�س-وكاالت:

اأعلن اجلي�س الليبي اأن قواته اجلوية �شنت غارات جوية مكثفة، على مواقع قوات 
حكومة الوفاق يف �شواحي العا�شمة طرابل�س.

وتعّر�شت مع�شكرات وجتمعات قوات الوفاق يف مناطق عني زارة والهرية وغوط 
الرمان وتاجوراء وال�شواين، اإىل ق�شف جوي من قبل �شالح اجلو التابع للجي�س 
الليبي، وال يزال م�شتمرا اإىل االآن، كما �شهدت هذه املحاور مواجهات وا�شتباكات 
للجي�س  التابعة  الع�شكرية  ال��وح��داث  ت�شعى  حيث  اجلانبني،  بني  م�شّلحة  برّية 

الخرتاق الطوق االأمني الذي تفر�شه قوات الوفاق على و�شط العا�شمة.
ومنذ بداية االأ�شبوع احلايل، ي�شن اجلي�س الليبي حملة جوية �شاملة على مع�شكرات 
ومتركزات قوات الوفاق بكل من م�شراتة وغريان والعا�شمة طرابل�س، بالتوازي 
مع ا�شتباكات تخو�شها قواته الرية التي تعّززت بدعم ع�شكري قوّي بعد التحاق 

عدة كتائب مبحاور القتال، متهيدا لفتح جبهات جديدة خالل االأيام املقبلة.
املرتقب  ليبيا«  حول  برلني  »موؤمتر  امليدانية  الع�شكرية  التطورات  هذه  وت�شتبق 
راأ�شهم  وعلى  الليبية،  ب��االأزم��ة  املعنية  ال���دول  بح�شور  ال�شهر  ه��ذا  خ��الل  عقده 
الواليات املتحدة ورو�شيا، يف اإطار جهود تقودها االأمم املتحدة الإيجاد حلول �شيا�شية 

تنهي احلرب يف طرابل�س، وتعيد االأطراف املتنازعة اإىل طاولة املفاو�شات.
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تركيا ت�ستعد لر�سال اآلف الدواع�س اىل اأوروبا 
•• عوا�شم-وكاالت:

ب�شع �شاعات هو كل ما يتبقى اأمام االأوروبيني قبل اأن تبداأ تركيا بتنفيذ 
وعيدها باإر�شال مقاتلي داع�س املعتقلني لديها اإىل اأوطانهم يف اأوروبا، 
حيث حددت اأنقرة �شباح االثنني كموعد لبدء عمليات الرتحيل الأكرث 
اإن  الرتكي  الداخلية  وزي��ر  وق��ال  االأجانب.  الدواع�س  1200 من  من 
لتبداأ  معتقالتها  اأب��واب  �شتفتح  اأنقرة  الأن  اال�شتعداد  االأوروب��ي��ني  على 

بتنفيذ وعيدها القدمي برتحيل كل من لديها من الدواع�س االأجانب.
ويدخل الوعيد الرتكي حيز التفعيل يف غ�شون �شاعات، ح�شبما قالت 

اأنقرة التي ختمت ر�شالتها ب�: �شنفعلها، �شواء اأعجبكم ذلك اأم ال.
ومل يحدد التهديد الرتكي دوال بعينها، اإال اأن املعتقلني من الدواع�س 

االأجانب، ينتمون اإىل اأكرث من 70 دولة، خم�شهم من االأوروبيني.
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اأخبـار الإمـارات

�سهدا تخريج الدفعة الأوىل من برنامج خرباء الإمارات

حممد بن را�سد وحممد بن زايد: لدينا جيل جديد مبادر ومبدع والعن�سر الب�سري ثروتنا احلقيقية 

�شبكة خرات وطنية تكون قاطرة 
التنمية يف املجاالت املختلفة خالل 

الفرتة القادمة". 

عن �شعادته بتخرج الدفعة االأوىل 
من برنامج خراء االإم��ارات وقال 
"�شعيد جدا بروؤية هذه الوجوه   :

اخلرات يف خمتلف التخ�ش�شات، 
لتحقيق  حت���ت���اج���ه  م����ا  ه�����ذا  الأن 
يف  املتبع  النهج  ه��و  وه��ذا  التقدم، 

عليها نحو مئويتنا القادمة". 
م���ن ج��ان��ب��ه ع���ر ���ش��اح��ب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

االإم�����ارات  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  اأ����ش���ار  و 
طموحاتها  حت���ق���ي���ق  يف  ت��ع��ت��م��د 
ال��ن��وع��ي��ة وتعزيز  ع��ل��ى  ال��ت��ن��م��وي��ة 

الطيبة التي ت�شع باالأمل واحلما�س 
والطموح.. هذه الكوكبة من اأبناء 
بناء  ال��وط��ن ه��ي لبنة ج��دي��دة يف 

•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�شاحب  اهلل،  رع����اه  دب����ي،  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
من  االأوىل  الدفعة  تخريج  حفل 
ب��رن��ام��ج خ����راء االإم��������ارات الذي 
متنوعة  ق��اع��دة  اإع���داد  اإىل  يهدف 
اال�شت�شارية  الوطنية  الكوادر  من 
ور�شم  التنمية  دفع  ت�شهم يف  التي 
يف  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  م�شتقبل 

الدولة. 
وق��������دم �����ش����ع����ادة حم����م����د م����ب����ارك 
امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان ويل عهد 
اأبوظبي امل�شرف العام على برنامج 
تف�شيليا  �شرحا  االم����ارات  خ��راء 
ح���ول ال��رن��ام��ج واأه����داف����ه واأه���م 
امل�شاريع التي قدمهما اأبناء الوطن 

يف عدد من القطاعات احليوية. 
مل�شروعات  عر�شا  احلفل  وت�شمن 
التخرج يف اجلوانب االأ�شا�شية التي 
التنمية  وه���ي  امل�����ش��روع  ب��ه��ا  يهتم 
االقت�شادية  والتنمية  االجتماعية 
واالأمن  والبيئة  التحتية  والبنية 

وال�شوؤون اخلارجية. 
وبهذه املنا�شبة قال �شاحب ال�شمو 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
" لدينا كفاءات وطاقات وطنية   :
القادمة  امل��رح��ل��ة  يف  عليها  ن��ع��ول 
ال���ش��ت��ك��م��ال م�����ش��رية االجن�����ازات .. 
االإم�������ارات ال���ي���وم ب��اأب��ن��ائ��ه��ا اأق���وى 
واأكرث جتددا وتفاوؤال بامل�شتقبل". 

و اأ�شاف �شموه: "خرات االإمارات 
�شنعت  ون�شائها  برجالها  ال�شابقة 
لدينا  واليوم   .. وبنيانها  اأ�شا�شها 
ج���ي���ل ج����دي����د م����ب����ادر وم����ب����دع .. 
ق����دوة الإخ���وان���ه���م يف خمتلف  ه���م 

املجاالت ". 
و اأثنى �شموه على جهود امل�شاركني 
انعك�شت من  وال��ت��ي  ال��رن��ام��ج،  يف 
والنوعية  املبتكرة  امل�شاريع  خالل 
�شموه  ق����ال  و  ت��ق��دمي��ه��ا  ال��ت��ي مت 
قيادة  االإم����ارات  ل�شباب  " ن��ري��د   :
وحت��م��ل م�����ش��وؤول��ي��ة احل��ف��اظ على 
اإرث زايد واإخوانه.. وتكوين قاعدة 
را�شخة من املعرفة ميكن االعتماد 

موؤكدا  العامل،  املتقدمة يف  ال��دول 
وثروتها،  وتقدمها  ال��دول  قوة  اأن 
اأ���ش��ب��ح��ت ت��ق��ا���س مب���ا ل��دي��ه��ا من 
خ����رات ن��وع��ي��ة، وم���ا ت��ن��ت��ج��ه من 

اأفكار واخرتاعات. 
العن�شر  اأن  ����ش���م���وه  اأ������ش�����اف  و 
ميثل  االم����ارات  دول���ة  يف  الب�شري 
ن�شتثمر  ولذلك  احلقيقية  ثروتنا 
القادرة  الب�شرية  ال��ك��وادر  بناء  يف 
مع  والتعامل  التنمية  ق��ي��ادة  على 

معطيات امل�شتقبل. 
و هناأ �شموه اخلريجني امل�شاركني 
التوفيق  لهم  متمنيا  الرنامج  يف 
ك���ل يف جمال  يف خ���دم���ة وط��ن��ه��م 
ع��م��ل��ه وت��خ�����ش�����ش��ه م��ت��ط��ل��ع��ا اإىل 
متينة  ق��اع��دة  عملهم  ي��ك��ون��وا  اأن 
تتو�شع  ال��رواد  لبناء منظومة من 
لرفد  املقبلة  ال�شنوات  م��دى  على 
خم���ت���ل���ف ال����ق����ط����اع����ات ب����خ����رات 

ا�شت�شارية وطنية. 
و اأعرب �شموه عن �شكره وتقديره 
للموجهني الذين اأ�شهموا بعلمهم 
اأبناء  وخرتهم يف تاأهيل عدد من 
االإمارات كمتخ�ش�شني يف عدد من 

املجاالت احليوية .. 
وحثهم على موا�شلة نقل اخلرة 
حتى  االآخرين  وم�شاركة  واملعرفة 
تعم الفائدة وتثقيف املتخ�ش�شني 
مب�����ا ي�������ش���ه���م يف دع������م امل�������ش���اري���ع 

واملبادرات الوطنية . 
الرنامج  ه��ذا  اأن  �شموه  واأ���ش��اف 
ال��ع��م��ل وي�شيف  ���ش��ي��ع��زز  ال��ن��وع��ي 
االقت�شاد  ل���رواف���د  ج���دي���دا  ب��ع��دا 
امل���ع���ريف مب���ا ي��ح��ق��ق ال���ق���درة على 
ت��ط��ب��ي��ق امل���ع���رف���ة وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 
واجتماعي  اق���ت�������ش���ادي  م��������ردود 

وتنموي. 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ال���ت���خ���ري���ج  ح�����ش��ر 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
الفريق  و  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن زاي����د اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شيخ  ���ش��م��و  و  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  و  ال��رئ��ا���ش��ة 
اآل نهيان وزير اخلارجية  بن زايد 
ال�شيخ  معايل  و  ال��دويل  والتعاون 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
ال���ت�������ش���ام���ح وع�������دد م����ن ال��������وزراء 

بامل�ستقبل وتفاوؤل  جتددا  واأكرث  اأقوى  باأبنائها  اليوم  الإمارات  را�سد:  بن  • حممد 
واإخوانه زايد  اإرث  على  احلفاظ  م�سوؤولية  وحتمل  قيادة  الإمارات  ل�سباب  • نريد 

• حممد بن زايد: الإمارات تعتمد يف حتقيق طموحاتها التنموية على النوعية وتعزيز اخلربات
• ن�ستثمر يف بناء الكوادر الب�سرية القادرة على قيادة التنمية والتعامل مع معطيات امل�ستقبل
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اأخبـار الإمـارات
وفد �سعودي يطلع على اأف�سل املمار�سات يف جمال العمل الجتماعي واخلريي بالدولة 

•• اأبوظبي-وام:

العمل  للتميز يف  العزيز  عبد  بنت  �شيتة  االأم���رية  ج��ائ��زة  م��ن  وف��د  زار 
االأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  مقر  ال�شعودية  العربية  باململكة  االجتماعي 
واخلريي  االجتماعي  العمل  جمال  يف  املمار�شات  اأف�شل  على  لالطالع 

و االإن�شاين.
كان يف ا�شتقبال الوفد ال�شعودي معايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي 
عام  مدير  الرميثي  حممد  م��رمي  و�شعادة  املجتمع  تنمية  دائ��رة  رئي�س 
موؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية و�شعيد نادر املال نائب املدير العام باالإنابة يف 
اآل نهيان لالأعمال االإن�شانية وعدد من املدراء  موؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
التنفيذيني. ورحب معايل الدكتور مغري اخلييلي بالوفد برئا�شة �شعادة 

التي  باجلهود  واأ�شاد  اجلائزة  عام  اأم��ني  املغلوث  حمد  بن  فهد  الدكتور 
تبذلها " اأم االمارات" �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد 
الرئي�شة  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي 
وتعزيز  االجتماعي  العمل  جم��ال  يف  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى 

ا�شتقرار االأ�شرة للو�شول اإىل جمتمع متما�شك ومتالحم.
اجلهات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تعمل  املجتمع  تنمية  دائ���رة  اإن  اخلييلي  ق��ال  و 
االجتماعية على حتقيق التكاملية يف منظومة العمل االجتماعي باإمارة 
واملتمثلة يف م�شتوى  املجتمع  تنمية  اأبوظبي عر ثالثة تطلعات ملحور 
ملجتمع  ن��واة  ت�شكل  متما�شكة  واأ�شرة  كافة  املجتمع  الأف��راد  الئق  معي�شة 
يف  ي�شهم  م��ا  وم�����ش��وؤول  ن�شط  وجمتمع  فئاته  ل�شتى  وحا�شن  مت�شامح 
تعزيز جودة حياة االأفراد وتعزيز اال�شتقرار االأ�شري يف االإمارة ويحقق 

روؤية الدائرة املتمثلة يف "حياة كرمية الأفراد املجتمع كافة ".
و اأكد اأن اأبوظبي تعد مثاال يحتذى يف جمال التنمية االجتماعية والعمل 
االجتماعي وحققت جهاتها االجتماعية العديد من املنجزات يف جمال 

تعزيز جودة احلياة .
من جانبه قدم �شعادة الدكتور فهد بن حمد املغلوث عر�شا عن جائزة 
االأمرية �شيتة بنت عبدالعزيز للتميز يف العمل االجتماعي والتي جاءت 
جت�شد  التي  االجتماعي  للعمل  اجل��دي��دة  اال�شرتاتيجية  من  انطالقا 

تطلعات اململكة العربية ال�شعودية وتواكب روؤيتها .
�شوره  بجميع  املوؤ�ش�شي  العمل  تاأ�شيل  اإىل  تهدف  اجلائزة  اأن  واأو���ش��ح 
ال��ع��م��ل االجتماعي  امل��ت��م��ي��زي��ن م���ن اجل��ن�����ش��ني يف  وت��ط��وي��ره وت��ق��دي��ر 
واالإن�شاين  واخل���ريي  االجتماعي  العمل  ثقافة  وتر�شيخ  وت�شجيعهم 

واالأهلية  احلكومية  الهيئات  وحتفيز  النبيلة  قيمه  وتعزيز  والتطوعي 
على التميز واالإبداع يف العمل االجتماعي.

موؤ�ش�شة  م��ب��ادرات  اأح��د  يعد  وال���ذي  االجتماعي  التن�شيق  مركز  وح��ول 
جائزة االأمرية �شيتة بنت عبدالعزيز للتميز يف العمل االجتماعي .. قال 
ربط اجلهات  اإىل  تهدف  الكرتونية  املركز عبارة عن من�شة  اإن  املغلوث 
احلكومية واالأهلية واملنظمات غري الربحية والقطاعات اخلا�شة املعنية 
باأي  للمجتمع  خدماتها  من  كجزء  تقدمه  التي  اأو  االجتماعي  بالعمل 
�شكل كان وربطها ببع�شها حتت م�شلة واحدة الإيجاد نوع من التن�شيق 
والتنظيم والتكامل وخلق بيئة تناف�شية مبدعة فيما بينها لرفع جودة 
العمل االجتماعي و�شمان ا�شتدامته على نحو اأف�شل ىل م�شتوى اململكة 

العربية ال�شعودية واخلليج العربي.

حممد بن زايد يلتقي رئي�سي توتال الفرن�سية و بور�سة انرتكونتيننتال
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زاي�����د 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عه����د  ويل  نهي����ان  اآل 
االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة - ك���ال ع��ل��ى ح���ده - 
االإدارة  جمل�س  رئ���ي�س  ب�����ويانيه  بات�����ريك 
الفرن�شية  "توتال"  الرئ��ي�س التنفيذي ل�شركة 
ورئي�س  م���وؤ����ش�������س  ����ش���ري���ت�������ش���ر  ج���ي���ف���ري  و 
لبور�شة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  و  اإدارة  جمل�س 
بور�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  انرتكونتيننتال 

نيويورك.
وب��ح��ث ���ش��م��وه خ���الل ال��ل��ق��اءي��ن ال��ل��ذي��ن عقدا 
للروؤ�شاء  ال��راب��ع  اأب��وظ��ب��ي  ملتقى  هام�س  على 
 .. وا�شتثماراتها  الطاقة  جم��ال  يف  التنفيذين 
جوانب التعاون بني تلك ال�شركات والبور�شات 
ال�شركات  االإم�����ارات م��ن  ن��ظ��ريات��ه��ا يف دول���ة  و 
امل��ع��ن��ي��ة مبجاالت  وال���ق���ط���اع���ات  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 

الطاقة.
اأعمال  اإىل  ال�شيفني  و  ���ش��م��وه  ل��ق��اء  ت��ط��رق  و 
اأب��وظ��ب��ي ال����دويل للبرتول  م��ع��ر���س وم���وؤمت���ر 
 11 ال��ف��رتة م��ن  خ��الل  يعقد  ال��ذي  "اأديبك" 

اإىل 14 �شهر نوفمر يف اأبوظبي و يعد من�شة 
واملخت�شني  اخل���راء  متكني  �شاأنها  م��ن  عاملية 

املعلومات  ت��ب��ادل  م��ن  ال��ع��امل��ي  النفط  ق��ط��اع  يف 
م�شتقبل  مالمح  ر�شم  يف  ت�شهم  التي  واالأف��ك��ار 

قطاع الطاقة يف العامل.
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ال��ل��ق��اءي��ن  ح�شر 

التنفيذي  "الرئي�س  دول��ة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد 
 " " اأدن���وك  الوطنية  اأب���و ظبي  ب���رتول  ل�شركة 

مبارك  حممد  و���ش��ع��ادة  �شركاتها"  وجمموعة 
املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.

حممد بن زايد يح�سر جانبا من ملتقى اأبوظبي الرابع للروؤ�ساء التنفيذيني 
•• اأبوظبي- وام:

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح�شر 
اأبوظبي  ملتقى  فعاليات  من  جانبا  امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب 
روؤ�شاء  م��ن   30 مب�شاركة  ام�����س  عقد  ال���ذي  التنفيذيني  ل��ل��روؤ���ش��اء  ال��راب��ع 
العامل  البرتوكيماويات على م�شتوى  و  الغاز  و  النفط  �شركات  اأكر  و  اأهم 
العاملي، يف  االقت�شاد  والغاز يف  النفط  يلعبه  الذي  الرئي�شي  ال��دور  ملناق�شة 

ظل املتغريات التي مير بها.
وقد رحب �شموه بالروؤ�شاء التنفيذيني يف امللتقى و اأكد اأهمية مبادرة اأدنوك 
يف ا�شت�شافة كبار امل�شوؤولني يف قطاع الطاقة ع�شية معر�س وموؤمتر اأبوظبي 
الدويل للبرتول "اأديبك 2019" ما يعزز من موقع دولة االمارات ودورها 
وم�شاهمتها يف العمل على ا�شت�شراف م�شتقبل الطاقة على امل�شتوى العاملي، 
امللتقى يف دفع عجلة منو  ت�شهم ح��وارات ومناق�شات  اأن  اأمله يف  معربا عن 

قطاع النفط والغاز العامليني.
اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  معايل  من  لدعوة  تلبية  االجتماع  ياأتي 
وزير دولة "الرئي�س التنفيذي ل�شركة برتول اأبوظبي الوطنية " اأدنوك " 

وجمموعة �شركاتها".

"ت�شاتام  امل�شتديرة" وق��واع��د  "الطاولة  مبداأ  وف��ق  امللتقى  انعقاد  ج��رى  و 
حول  امل�شتوى  رفيع  ح��وار  واإج��راء  النقا�س  �شفافية  تعزيز  هاو�س" بغر�س 
ال�شراكات  و  الب�شرية  وال��ك��وادر  احلديثة  التقنيات  ب��ني  االأم��ث��ل  الت�شافر 
اأ�شا�شية لتلبية الطلب العاملي على الطاقة وحتقيق منو اقت�شادي  كعوامل 

م�شتدام.
وبهذه املنا�شبة، قال معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر: "نثمن عاليا 
نهيان، فمن  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شيدي �شاحب  ودع��م  روؤي��ة 
اأ�شا�شيا  عامليا  مركزا  اأبوظبي  اأ�شبحت  القيادة،  ومتابعة  توجيهات  خ��الل 
ال�شناعية  الثورة  تاأثريات  ت�شارع  ومع  بها..  املرتبطة  والتطورات  للطاقة 
الرابعة ، ي�شهد قطاع النفط والغاز حتوالت وتغريات كبرية يف مراكز النمو 
والطلب على الطاقة ويتيح "ملتقى اأبوظبي للروؤ�شاء التنفيذيني" من�شة 
املتغريات، وكذلك  �شفاف ومفتوح ومو�شع حول هذه  الإج��راء حوار  مثالية 
االقت�شادي  النمو  متكني  يف  وال��غ��از  النفط  لقطاع  املف�شلي  ال���دور  ح��ول 

باعتباره مكونا رئي�شيا �شمن مزيج الطاقة العاملي".
واأ�شاف معاليه: "تناولت النقا�شات اليوم جمموعة من املوا�شيع املهمة، مبا 
فيها كيفية تلبية الطلب املتزايد على الطاقة مع خف�س االنبعاثات ال�شارة 
ومناذج  الب�شرية،  الكوادر  ومتكني  احلديثة،  التقنيات  وتطبيقات  بالبيئة، 

العمل امل�شتدام، واال�شتفادة من ال�شراكات".
احلائز  العاملي  االقت�شادي  يرغن، اخلبري  دانييل  الدكتور  قال  من جانبه، 
على جائزة بوليتزر نائب الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة "اآي اإت�س اإ�س ماركيت"، 
ملوارد  ال��ع��امل  احتياجات  تتنامى  "فيما  امللتقى:  خ��الل  احل���وار  اأدار  ال��ذي 
النفط  ق��ط��اع  م�شاهمة  ملناق�شة  مهمة  فر�شة  احل���دث  ه��ذا  وف��ر  ال��ط��اق��ة، 
حاجة  على  ركز  كما  للطاقة..  م�شتدام  م�شتقبل  بناء  يف  والبرتوكيماويات 

القطاع لتطوير الكفاءات امل�شتقبلية املطلوبة يف الع�شر الرقمي".
كال  اجل��اب��ر،  �شلطان  ال��دك��ت��ور  معايل  جانب  اإىل  امل�شاركني،  قائمة  �شمت 
اأرامكو  ل�شركة  التنفيذيني  االإداري�����ني  وك��ب��ري  الرئي�س  ن��ا���ش��ر،  اأم���ني  م��ن 
ال�شعودية، وكالوديو دي�شكالزي، الرئي�س التنفيذي ل�شركة اإيني، وتاكايوكي 
الرئي�س  بوي�شو،  وفيليب  اإنبك�س،  ل�شركة  التنفيذي  واملدير  الرئي�س  اأوي��دا، 
التنفيذي ل�شركة �شيب�شا، و�شاجنيف �شينغ، رئي�س جمل�س اإدارة �شركة النفط 
�شركة  يف  االإدارة  جلنة  رئي�س  �شيلفا،  كو�شتا  اأنطونيو  والدكتور  الهندية، 
با�شرتيك�س، وتود كاران، الرئي�س واملدير التنفيذي ل�شركة نوفا �شريميكالز، 
وفيكي هولوب، الرئي�س التنفيذي ل�شركة اأوك�شيدنتال، ووانغ ييلني، رئي�س 
لقطاع  التنفيذي  الرئي�س  الكعبي،  وم�شبح  �شي،  بي  اإن  �شي  اإدارة  جمل�س 
بوياين،  وب��ات��ري��ك  لال�شتثمار"،  "مبادلة  يف  وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  ال��ب��رتول 

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  داديل،  وبوب  توتال،  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
والدكتور  بوريالي�س،  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  �شترين،  واألفريد  بي،  بي 
فاجيت األيكروف، رئي�س �شركة لوك اأويل، وت�شوتومو �شوجيموري، رئي�س 
بالنيابة  التنفيذي  الرئي�س  نابانيا،  وبرو�شكوفيا  تي جي،  اإك�س  �شركة جيه 
ل�شركة النفط الوطنية االأوغندية، والدكتور يانغ �شويوجن، الرئي�س واملدير 
الرئي�س  �شيمونيلي،  ولورينزو  الكورية،  الوطنية  النفط  ل�شركة  التنفيذي 
الرئي�س  ب��راون،  جون  واللورد  اي��ه،  جي  اإت�س  بي  ل�شركة  التنفيذي  واملدير 
�شينهوا،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  يجينغ،  وليو  للطاقة،  اإل1  ل�شركة  التنفيذي 
اإ�س كالتك�س، وجون  و�شيهوجن هور، الرئي�س واملدير التنفيذي ل�شركة جي 
بايون  وفيليبي  اإنوفي�شن،  كيه  اإ�س  ل�شركة  التنفيذي  واملدير  الرئي�س  كيم، 
باردو، الرئي�س التنفيذي ل�شركة اإيكو برتول، و�شويروجن يل، رئي�س جمل�س 
االإدارة يف جمموعة زياجن رونق�شني، واأوليفييه لو بوت�س، الرئي�س التنفيذي 
ل�شركة  التنفيذي  وامل��دي��ر  الرئي�س  ميهرن،  وم��اري��و  �شلمرجري،  ل�شركة 

وينرت �شال، وروفناج اأبدالييف، رئي�س ل�شركة �شوكار.
انعقد ع�شية  الرابع  التنفيذيني  للروؤ�شاء  اأبوظبي  اأن ملتقى  بالذكر  جدير 
" و   2019 "اأديبك  للبرتول  ال��دويل  اأبوظبي  وم��وؤمت��ر  معر�س  انطالق 

الذي يقام يف اأبوظبي خالل الفرتة من 11 اإىل 14 نوفمر اجلاري.

ر�سالة خطية ملحمد بن زايد من الرئي�س 
الليبريي ت�سلمها قرقا�س

رئي�س بيالرو�سيا يزور جامع ال�سيخ زايد الكبري يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  تلقى �شاحب 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�شلحة ر���ش��ال��ة خطية 
تتعلق  ليبرييا  جمهورية  رئي�س  ويا  ج��ورج  الرئي�س  فخامة  من 

بالعالقات الثنائية.
ت�شلم الر�شالة.. معايل الدكتور اأنور حممد قرقا�س وزير الدولة 
م.  جبهزوهنجار  م��ع��ايل  ا�شتقباله  خ��الل  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 
وزير  كبوي  تروكون  معايل  و  اخلارجية  ال�شوؤون  وزي��ر  فينديل 
الدولة يف ليبرييا وذلك بديوان عام وزارة اخلارجية و التعاون 

الدويل يف اأبوظبي.
جرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س تطور العالقات بني دولة االإمارات 
وت��وط��ي��ده��ا يف خمتلف  ق��دم��ا  بها  وال��دف��ع  ليبرييا  وج��م��ه��وري��ة 

املجاالت.
التعاون  تعزيز  �شبل  كبوي  و  فينديل  مع  قرقا�س  معايل  وبحث 

الثنائي ف�شال عن الق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك.

•• اأبوظبي-وام:

األك�شندر  ال���رئ���ي�������س  ف���خ���ام���ة  زار 
جمهورية  رئ���ي�������س  ل���وك���ا����ش���ي���ن���ك���و 
ب���ي���الرو����ش���ي���ا، ج���ام���ع ال�����ش��ي��خ زاي����د 
ال��ك��ب��ري، وال��وف��د امل��راف��ق ل���ه، وذلك 

�شمن زيارته الر�شمية للدولة.
له  املرافق  والوفد  فخامته  وا�شتهل 
اجل��ول��ة ب���زي���ارة ���ش��ري��ح امل��غ��ف��ور له 
 - نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
اإرثه  م�شتذكرين   - ث��راه  اهلل  طيب 
ونهجه احلكيم الذي اأ�شهم يف تعزيز 
وال�شالم  والتعاي�س  الت�شامح  ثقافة 

بني خمتلف �شعوب العامل.
املرافق  وال���وف���د  ف��خ��ام��ت��ه  وجت�����ول 
يو�شف  الدكتور  �شعادة  ي�شطحبهم 
ال��ع��ب��ي��ديل، م��دي��ر ع��ام م��رك��ز جامع 
ال�������ش���ي���خ زاي�������د ال���ك���ب���ري يف ق���اع���ات 
اجل��ام��ع واأروق���ت���ه اخل��ارج��ي��ة، حيث 
تعرفوا من خالل اأحد االأخ�شائيني 
ر�شالة  ع��ل��ى  امل���رك���ز  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ني 
اجل������ام������ع احل���������ش����اري����ة ال����داع����ي����ة 

على  واالنفتاح  والت�شامح  للتعاي�س 
االآخ������ر؛ امل��ن��ب��ث��ق��ة م���ن م���اآث���ر وقيم 
الوالد املوؤ�ش�س، والدور الكبري الذي 
يقوم به املركز يف التعريف بالثقافة 
وتعزيز  ال�������ش���م���ح���ة،  االإ�����ش����الم����ي����ة 
ال��ت��وا���ش��ل احل�����ش��اري ب��ني خمتلف 

الثقافات وال�شعوب حول العامل.
تاأ�شي�س  ت���اري���خ  ع��ل��ى  ت��ع��رف��وا  ك��م��ا 
اجلامع  وجماليات  الكبري،  ال�شرح 

االإ�شالمية  ال��ع��م��ارة  ف��ن��ون  وب���دي���ع 
جميع  يف  ب����و�����ش����وح  جت���ل���ت  ال����ت����ي 
ي��ح��وي��ه م��ن مقتنيات  زواي������اه، وم���ا 
فريدة، واأروع ما جادت به احل�شارة 
االإ���ش��الم��ي��ة ع��ل��ى م��ر ال��ع�����ش��ور من 
التقت  ه��ن��د���ش��ي��ة  وت�����ش��ام��ي��م  ف��ن��ون 
ت�شميم  يف  وتنوعها  اختالفها  على 
ان�شجام  ج���م���ال  ل��ت��ع��ك�����س  اجل����ام����ع، 
اإبداعي  عمل  يف  وتناغمها  الثقافات 

اإهداء  ال��زي��ارة، مت  واح���د. ويف ختام 
فخامة رئي�س جمهورية بيالرو�شيا، 
ن�شخة من كتاب "ف�شاءات من نور" 
ال�شيخ  جامع  مركز  اإ���ش��دارات  اأح��د 
ال��ذي ي�شم ع��ددا من  زاي��د الكبري، 
بجائزة  اخلا�شة  وال�شور  اللقطات 
للت�شوير  نور"  م����ن  "ف�شاءات 
�شنويا  املركز  ينظمها  التي  ال�شوئي 
االإ�شالمية  العمارة  جماليات  وترز 
اإهدائه  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  اجل��ام��ع،  يف 
اهلل" الذي  "بيوت  كتاب  من  ن�شخة 
التاريخ  ت��اري��خ اجل��وام��ع يف  ي��ت��ن��اول 
ال�شيخ  ج��ام��ع  فيها  مب��ا  االإ���ش��الم��ي 
ال�شيخ  اأن جامع  يذكر  الكبري.  زايد 
زاي���د ال��ك��ب��ري، ال��ت��اب��ع ل����وزارة �شوؤون 
ومتابعة  ب��رع��اي��ة  يحظى  ال��رئ��ا���ش��ة، 
من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
تاأ�ش�س  حيث  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
مركز جامع ال�شيخ زايد ليكون نواة 
التي  وال��ف��ك��ري��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  للحركة 

تتمحور حول اجلامع.
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة تفوز بجائزة ذهبية من الحتاد العاملي للم�ست�سفيات 

•• م�شقط -وام:

املوؤمتر  �شمن  الذهبية  باجلائزة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  ف��ازت 
يف   IHF للم�شت�شفيات  العاملي  االحت���اد  اأق��ام��ه  ال��ذي  ال�شنوي  العاملي 
الرعاية  جم��ال  يف  واالإدارة  ال��ق��ي��ادة  يف  التميز  فئة  ع��ن  ع��م��ان  �شلطنة 
 PaCE الذكي  بي�س  مركز  املبتكر  م�شروعها  بف�شل  ال�شحية" وذلك 
وذلك  اال�شطناعي  الذكاء  لتقنيات  امل�شتند  االإكلينيكي  والتميز  ل��الأداء 
 92 من  مقدما  م�شروعا   121 بني  من  م�شروع  كاأف�شل  اختباره  بعد 

منظمة و هيئة �شحية من 34 دولة م�شاركة.
واأعرب �شعادة الدكتور يو�شف حممد ال�شركال وكيل وزارة ال�شحة ووقاية 
الوزارة  بفوز  واع��ت��زازه  فخره  عن  امل�شت�شفيات  لقطاع  امل�شاعد  املجتمع 

بهذه اجلائزة املرموقة التي تعتر اإجنازا متميزا يف موؤمتر عاملي فريد 
يجمع اأهم منظمات الرعاية ال�شحية وامل�شت�شفيات الوطنية والدولية.

واأثنى على االأداء املتميز لفرق العمل التي تعاونت لتحقيق هذا االإجناز 
وزارة  عاملية ح�شدتها  �شل�شلة جوائز  ياأتي �شمن  الذي  امل�شتحق  العاملي 
الريادي  منوذجها  مر�شخة  عاملية  حمافل  يف  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة 
واملبتكر يف نظم الرعاية ال�شحية امل�شتقبلية وتنفيذا لتوجهات احلكومة 
الر�شيدة بدمج الذكاء اال�شطناعي بن�شبة %100 يف اخلدمات الطبية 
ومئوية  ين�شجم  مب��ا  اال�شطناعي  للذكاء  االإم����ارات  ا�شرتاتيجية  وف��ق 
اأ�شار بعد ا�شتالم اجلائزة الذهبية بح�شور نخبة  2071 . و  االإم��ارات 
دول  خمتلف  من  واملهتمني  االأعمال  ورواد  القرار  و�شناع  القيادات  من 
العامل اإىل اأن اجلائزة التي ا�شتحقتها وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع بعد 

مناف�شة مع موؤ�ش�شات طبية عريقة من خمتلف قارات العامل بناء على 
املعايري التي يتبناها االحتاد العاملي للم�شت�شفيات IHF والقائمة على 
االبتكار والتميز واأف�شل املمار�شات يف املجاالت التي تلقى التقدير الدويل 
تعد دليال وا�شحا على جدارة اال�شتحقاق والقدرة التناف�شية وتر�شيخا 
من  ال�شحية  الرعاية  جمال  يف  الدولة  تتبواأها  التي  الفريدة  للمكانة 
واال���ش��ت��دام��ة يف  االب��ت��ك��ار  امل��رت��ك��زة على  امل�شتقبل  اأج��ن��دة  اعتماد  خ��الل 

اال�شرتاتيجيات واخلطط الت�شغيلية.
اإن  امل�شت�شفيات  اإدارة  مدير  البلو�شي  كلثوم  الدكتورة  قالت  جانبها  من 
مبتكرا  م�شروعا  يعتر   PaCE االإكلينيكي  والتميز  االأداء  م�شروع 
تقييم  خ��الل  من  الرقمية  ال�شحية  الرعاية  على  ويقوم  املعايري  بكل 
اال�شطناعي  الذكاء  على  باالعتماد  ال���وزارة  م�شت�شفيات  جلميع  االأداء 

احلو�شبة  مبداأ  وتطبيق  التنبوؤية  والنماذج  ال�شخمة  البيانات  وحتليل 
ال�شحية، مثل  للمرافق  الت�شغيلية  الكفاءة  ا�شتباقي لتح�شني  نهج  وفق 
واملالية  الب�شرية  امل��وارد  هيكلة  واإع��ادة  واالأزم���ات  املر�شى  بتدفق  التنبوؤ 
والتخ�ش�شات الطبية والتمري�شية ح�شب احلاجة وخف�س فرتة االإقامة 

ون�شبة االإ�شابة بعدوى امل�شت�شفيات وزيادة ر�شا املر�شى.
هذا  على  ال���وزارة  يف  العاملني  جميع  البلو�شي  كلثوم  الدكتورة  وه��ن��اأت 
التي عملت  والفنية  االإداري��ة  الكوادر  واأثنت على جهود  املتميز  االإجن��از 
م�شروع  اأن  واأو�شحت   ، عامليا  املعتمدة  املعايري  وف��ق  امل�شروع  جن��اح  على 
االكلينيكي  االأداء  تقييم  على  يقوم   PaCE ال�شريري  والتميز  االأداء 
وحت�شني  امل���وارد  اإدارة  مقايي�س  لتح�شني  ال����وزارة  م�شت�شفيات  جلميع 

معدالت اجلودة وال�شالمة .

قرقا�س ي�ستعر�س التطورات الإقليمية يف ملتقى اأبوظبي ال�سرتاتيجي
•• اأبوظبي-وام:

اأنور  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ا�شتعر�س 
الدولة  وزي��ر  قرقا�س  حممد  ب��ن 
كلمته  يف  اخل���ارج���ي���ة  ل���ل�������ش���وؤون 
اأبوظبي  م��ل��ت��ق��ى  خ����الل  ام�������س- 
ال����ت����ط����ورات   - اال�����ش����رتات����ي����ج����ي 
االإقليمية .. معربا عن تفاوؤله يف 
تقدم  حتقيق  باإمكانية  يتعلق  ما 
وقال:  املقبل،  ال��ع��ام  خ��الل  كبري 
حا�شمة  م��راح��ل  اإىل  و�شلنا  لقد 
الكرى  والتحديات  النزاعات  يف 

التي تع�شف مبنطقتنا.
واأكد معاليه - خالل امللتقى الذي 

حل الأي نزاعات داخلية من خالل 
احلوار ال�شيا�شي.

و����ش���دد م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى ����ش���رورة اأن 
توا�شل دولة االإمارات تقدمها، يف 
ظل التعامل مع خمتلف االأزمات 
النجاح  وو�����ش����ف  االإق���ل���ي���م���ي���ة.. 
باأنه  االإم�������ارات  ل���دول���ة  ال��وط��ن��ي 
اأخ���رى، لكي  اإل��ه��ام ل���دول  م�شدر 
االأولويات االجتماعية  تركز على 
التقدم  اإن  وق��ال  واالق��ت�����ش��ادي��ة.. 
اأم��ر ���ش��روري لي�س فقط من  هو 
الإعطاء  ول��ك��ن  م�شلحتنا  اأج����ل 
االآخرين االأمل يف اأن احلياة ميكن 

اأن تتح�شن يف هذه املنطقة.

االإماراتية  ال��ق��وات  انت�شار  اإع���ادة 
دولة  اأولويات  اأن  يف عدن، موؤكدا 
�شتتمثل  ال��ت��ح��ال��ف  يف  االإم������ارات 
امل�شاعدات  ت��ق��دمي  م��وا���ش��ل��ة  يف 
التهديدات  ومكافحة  االإن�شانية، 
االإره������اب������ي������ة، وح����م����اي����ة االأم�������ن 
ال��ب��ح��ري، ودع����م ال�����ش��ي��ا���ش��ة التي 

تقودها االأمم املتحدة.
متكن  ال���ت���ح���ال���ف  اأن  واأ�������ش������اف 
م������ن ال�������دف�������اع ع������ن اأول�����وي�����ات�����ه 
ومنع  ال��ي��م��ن،  يف  اال�شرتاتيجية 
اإيران  م��ن  امل��دع��وم��ني  احلوثيني 
البالد..  تق�شيم  م��ن  وال��ق��اع��دة 
الدبلوما�شي  ب��ال��ن��ج��اح  واأ�����ش����اد 

ينظمه مركز االإمارات لل�شيا�شات 
احللول  اإىل  ال��ل��ج��وء  ����ش���رورة   -
يف  الت�شعيد  وع��دم  الدبلوما�شية 

ما يتعلق باإيران.
البناءة،  االأف���ك���ار  ط���رح  اإىل  ودع���ا 
قائال : اإن هناك حاجة اإليها االآن 
اأكرث من اأي وقت م�شى من اأجل 
اأكرث  جديد  اإقليمي  "نظام  خلق 
جميع  ف��ي��ه  ت�شتطيع  ا���ش��ت��ق��رارا 
ال��دول االزده���ار.. واأ���ش��اف اأن اأي 
دول  ت�شمل  اأن  ي��ج��ب  م��ف��او���ش��ات 
تكون  اأن  ل�شمان  العربي  اخلليج 

طويلة االأجل وم�شتدامة.
بعد  اليمن،  اإىل  معاليه  وت��ط��رق 

ال�شعودي يف اإبرام اتفاق الريا�س. 
�شمولية  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ���ش��دد  ك��م��ا 
العملية ال�شيا�شية، م�شريا اإىل اأن 
احل��وث��ي��ني ه��م ج��زء م��ن املجتمع 
دور يف  ل���ه���م  و����ش���ي���ك���ون  ال��ي��م��ن��ي 

م�شتقبله.
اإىل  الدكتور قرقا�س  ودعا معايل 
اإقامة نظام اإقليمي جديد، يرتكز 
الوطنية.  ال�����ش��ي��ادة  اح���رتام  على 
كما اأ�شار اإىل املثال الناجح لعملية 
االن����ت����ق����ال ل��ل�����ش��ل��ط��ة امل���دن���ي���ة يف 
نتحد  اأن  وق���ال: يجب  ال�����ش��ودان، 
الدول،  بني  النزاعات  حل  بهدف 
اإيجاد  الدول على  وعلينا ت�شجيع 

و���ش��دد على ���ش��رورة وج���ود نظام 
ع��امل��ي ق��ائ��م ع��ل��ى ق��واع��د را�شخة 

كما تناول معايل الدكتور قرقا�س 
املتغرية للنظام الدويل،  الطبيعة 

تلعب دورا هاما يف اإدارة االأولويات 
والتحديات يف اأوقات التغيري.

وفد من اأوزبك�ستان يطلع على جتربة الإمارات يف التحديث احلكومي وتطوير الكوادر الب�سرية
•• دبي-وام:

ا�شتقبلت الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية، بالتن�شيق مع مكتب 
رئا�شة جمل�س الوزراء بوزارة �شوؤون جمل�س الوزراء وامل�شتقبل، وفداً ر�شمياً 
من جمهورية اأوزبك�شتان، ممثاًل عن عدة جهات حكومية، زار دولة االإمارات 

يف اإطار ال�شراكة اال�شرتاتيجية.
االأوزبكي  الوفد  تعريف  اأ�شبوع،  م��دى  على  توا�شلت  التي  ال��زي��ارة  و�شملت 
باأبرز االإجنازات التي حققتها حكومة دولة االإمارات يف جمال تعزيز كفاءة 
العمل احلكومي، وتطوير وتطبيق منظومة اإلكرتونية ذكية متكاملة الإدارة 

راأ�س املال الب�شري.
اأن  الهيئة  ع��ام  مدير  العور  املنان  عبد  الرحمن  عبد  الدكتور  �شعادة  واأك��د 
الدولة  بني  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  منظومة  اإط��ار  يف  تاأتي  ال��زي��ارة  ه��ذه 
تبادل اخلرات  اأوزبك�شتان، انطالقاً من حر�س اجلانبني على  وجمهورية 
والتجارب الناجحة يف العديد من املجاالت، ال �شيما يف جمال تطوير العمل 

احلكومي.
وذكر اأن حكومة دولة االإمارات حققت اإجنازات نوعية الفتة يف جمال اإدارة 
وتنمية وتطوير راأ�س مالها الب�شري، حيث تبنت اأف�شل املمار�شات والتجارب 
العاملية يف هذا ال�شاأن، ووظفت التكنولوجيا احلديثة يف اإدارة منظومة املوارد 

الب�شرية يف الوزارات واجلهات االحتادية.
التي  الب�شرية  امل��وارد  ومبادرات  واأنظمة  و�شيا�شات  ت�شريعات  اأن  اإىل  ولفت 
الهيئة  خالل  من  االحتادية  احلكومة  م�شتوى  على  تباعاً  الدولة  تطلقها 
العمل  منظومة  تطوير  يف  اأ�شهمت  احلكومية  الب�شرية  للموارد  االحتادية 
املوؤ�ش�شي يف الوزارات واجلهات االحتادية، وتعزيز جاذبية بيئة العمل فيها، 

حتى باتت مق�شداً الأ�شحاب املواهب والكفاءات واخلرات.
واأكد �شعادته حر�س الهيئة على تبادل املعارف والتجارب الناجحة مع العديد 
من احلكومات واملوؤ�ش�شات وبيوت اخلرة العاملية يف جمال املوارد الب�شرية، 
دولة  حكومة  جتربة  على  للتعرف  با�شتمرار؛  وتزورها  الهيئة  تق�شد  التي 
االإمارات املميزة يف جمال تنمية وتطوير ومتكني املوارد الب�شرية احلكومية. 
من جهته، اأكد الدكتور يا�شر النقبي م�شاعد املدير العام للقيادات والقدرات 
الوزراء  جمل�س  �شوؤون  ب��وزارة  ال���وزراء  جمل�س  رئا�شة  مكتب  يف  احلكومية 
االإم����ارات  دول���ة  حكومتا  تنفذها  ال��ت��ي  امل��ع��رف��ي��ة  اجل����والت  اأن  وامل�شتقبل، 
ال�شراكة اال�شرتاتيجية  اإطار تفعيل حماور  تاأتي يف  اأوزبك�شتان  وجمهورية 
يف التحديث احلكومي، وتهدف اإىل تبادل اخلرات واال�شتفادة من التجارب 

املتميزة يف العمل احلكومي.
وقال النقبي اإن حكومة دولة االإمارات حري�شة على م�شاركة ما تتبناه من 
ال�شنوات  م��دى  ال��ذي ط��ورت��ه على  املتميز  وال��ن��م��وذج احلكومي  مم��ار���ش��ات، 
الكثري من  وال��ت��ح��دي��ث يف  التطوير  دف��ع عجلة  اأ���ش��ه��م يف  ال���ذي  امل��ا���ش��ي��ة، 
القدرات  االإم���ارات، خ�شو�شاً يف جمال متكني  دول��ة  القطاعات احليوية يف 

الوطنية وتوظيف الطاقات واملوارد الب�شرية بطريقة فعالة.
وتعرف وفد جمهورية اأوزبك�شتان خالل الزيارة على اأبرز اإجنازات ومبادرات 
الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية، وم�شروعاتها اال�شرتاتيجية 
تعزيز  اإىل  خاللها  م��ن  ت��رم��ي  وال��ت��ي  االحت���ادي���ة،  احل��ك��وم��ة  م�شتوى  على 
الكفاءة احلكومية للوزارات واجلهات االحتادية، ومتكني كوادرها الب�شرية، 
وجاذبة  للموظفني،  وحمفزة  اإيجابية  عمل  بيئة  وخلق  قدراتها،  وتطوير 

للعقول والكفاءات املهنية على اختالفها وتنوعها.
وكان يف ا�شتقبال الوفد الزائر اإىل جانب �شعادة الدكتور عبد الرحمن عبد 

املنان العور مدير عام الهيئة كٌل من: �شعادة عائ�شة خليفة ال�شويدي املدير 
ال�شويدي  عبيد  ليلى  و�شعادة  الب�شرية،  امل��وارد  �شيا�شات  لقطاع  التنفيذي 
املدير التنفيذي لقطاع الرامج وتخطيط املوارد الب�شرية، وعدد من مدراء 

القطاعات واالإدارات يف الهيئة.
االآلية املطبقة يف احلكومة االحتادية  ال�شويدي  وا�شتعر�شت �شعادة عائ�شة 
وممار�شاتها،  الب�شرية  امل��وارد  اإدارات  كفاءة  ون�شج  تطور  م�شتوى  لقيا�س 
تطويرها مبا  الغر�س، مت  لهذا  معدٍة  عاملية  ومن��اذج  موؤ�شرات  وف��ق  وذل��ك 

يتنا�شب وطبيعة عمل اجلهات االحتادية.
واأكدت اأن نتائج هذه االآلية ت�شتند اإىل موؤ�شرات ونتائج ال��وزارات واجلهات 
االحتادية  احلكومة  يف  الب�شرية  امل��وارد  معلومات  اإدارة  نظام  يف  االحت��ادي��ة 
"بياناتي" ونظام التقارير الذكية التابع له، الفتًة اإىل اأن اآلية قيا�س م�شتوى 
الوزارات  تقييم  تتيح  الب�شرية يف احلكومة االحتادية،  امل��وارد  اإدارات  تطور 
وكفاءة  " احلوكمة،  ه��ي:  اأ�شا�شية  اأربعة حم��اور  وف��ق  االحت��ادي��ة،  واجلهات 

التوظيف، والدمج واالإ�شراك، وحمور التطوير".
التحول  ح��ول  ل�شرح  ال�شويدي  ليلى  �شعادة  من  االأوزب��ك��ي  الوفد  وا�شتمع 
امل��وارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية من  الرقمي الذي �شهدته منظومة 
الب�شرية يف احلكومة االحتادية  امل��وارد  اإدارة معلومات  اإط��الق نظام  خالل 

"بياناتي".
حتت  املن�شوية  االإلكرتونية  الب�شرية  امل���وارد  اأنظمة  اأب��رز  على  تعرف  كما 
معلومات  ون��ظ��ام  االإل���ك���رتوين،  التوظيف  ن��ظ��ام  "بياناتي" وم��ن��ه��ا:  ن��ظ��ام 
والنظام  االإل��ك��رتوين،  الوظائف  وتو�شيف  تقييم  ونظام   ، الب�شرية  امل��وارد 
االلكرتوين لتخطيط اال�شرتاتيجي للقوى العاملة يف احلكومة االحتادية، 
ون��ظ��ام ال��ت��ق��اري��ر االإح�����ش��ائ��ي��ة ال��ذك��ي��ة، وب��ن��ك ال��رام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة، وبنك 

االأهداف الذكية.
ك��م��ا اط��ل��ع ال��وف��د االأوزب���ك���ي ع��ل��ى مم��ك��ن��ات امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة يف احلكومة 
مبوظفي  اخلا�شني  والتطوير  والتدريب  االأداء  اإدارة  ونظامي  االحت��ادي��ة، 
على  الهيئة  اأطلقتها  التي  التدريب  م��ب��ادرات  واأب���رز  االحت��ادي��ة،  احلكومة 

م�شتوى احلكومة االحتادية، وبوابة التدريب االإلكرتوين "املورد".
وزار الوفد مركز اإ�شعاد املتعاملني التابع للهيئة االحتادية للهوية واجلن�شية 
يف منطقة الر�شاء بدبي، حيث اطلع على اأبرز اخلدمات املقدمة للمتعاملني، 

واأق�شام املركز واآليات العمل، ومبادرات اإ�شعاد املتعاملني.
وعالقات  التوظيف  لوزير  االأول  النائب  موكيتدينوف  اإرك��ن  �شعادة  واأك��د 
العاملني يف حكومة جمهورية اأوزبك�شتان اأن دولة االإمارات العربية املتحدة 
�شيما يف  واملجاالت، ال  القطاعات  العديد من  يف  رائ��دة عاملياً  حققت مكانة 
احلكومية،  اخل��دم��ات  تقدمي  يف  التكنولوجيا  وتوظيف  احلكومي،  العمل 
املتقدمة،  ال��ع��امل  حكومات  تناف�س  االإم����ارات  دول��ة  حكومة  اأن  اإىل  م�شرياً 

وتتفوق عليها يف العديد من املجاالت.
و�شدد على اأن القفزات النوعية املت�شارعة واالإجنازات التي ت�شهدها الدولة 
القيادة،  م��ن  دوؤوب���ة  وج��ه��ود  متوا�شل  ه��ي ح�شيلة عمل  االآخ���ر  بعد  ي��وم��اً 
م�شيداً بتجربة حكومة دولة االإمارات يف تنمية وتطوير ومتكني راأ�س مالها 
وحر�شها  احلكومة،  يف  العاملة  ب��امل��راأة  ال��دول��ة  باهتمام  ومنوهاً  الب�شري، 

الكبري على متكينها يف �شتى املجاالت وامليادين.
اآفاق التعاون مع الهيئة واال�شتفادة  اإىل تعزيز  وقال موكيتدينوف: نتطلع 
وتدريب  احلكومي،  العمل  منظومة  تطوير  جمال  يف  املميزة  جتاربها  من 
يف  احلديثة  التكنولوجيا  وتوظيف  بقدراتها،  واالرت��ق��اء  الب�شرية  امل���وارد 

تقدمي اخلدمات الذكية.

خليفة الإن�سانية تدعم الأ�سر املواطنة يف املهرجان الوطني للحرف بالعني

مثل مهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي 
ال�شارقة  واإك�شبو  والعاملية  والقرية 

وغريها من الفعاليات.

من  املهرجان  يف  املوؤ�ش�شة  م�شاركة 
املواطنة"  "االأ�شر  م���ب���ادرة  خ���الل 
ال��ت��ي تعد م��ن اأه���م امل���ب���ادرات التي 

ف���ر����س ع��م��ل ج���دي���دة ل���ه���ا، ودع���م 
م�������ش���ارك���ت���ه���ا وت���ف���ع���ي���ل دوره��������ا يف 
املجتمع، من خالل ت�شجيعها على 

وقال �شعادة حممد حاجي اخلوري 
مدير عام موؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
تاأتي  االإن�شانية  نهيان لالأعمال  اآل 

موؤ�ش�شة  ح���ر����س  اخل������وري  واأك������د 
"االأ�شر  خليفة االإن�شانية على دعم 
واإيجاد  توفري  خالل  املواطنة"من 

املحلية  ال�������ش���اح���ة  ع���ل���ى  ت���ن���ف���ذه���ا 
للتواجد  االأ���ش��ر  تلك  بدعم  وذل��ك 
وامل�شاركة يف اأهم املهرجانات املحلية 

•• العني-وام:

زايد  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  ت�����ش��ارك 
من  االإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل 
املواطنة  االأ����ش���ر  م��ب��ادرت��ه��ا  خ���الل 
للحرف  ال���وط���ن���ي  امل����ه����رج����ان  يف 
�شوق  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف  وال�����ش��ن��اع��ات 
ال���ق���ط���ارة مب��دي��ن��ة ال���ع���ني وال����ذي 
يحظى برعاية �شمو ال�شيخ طحنون 
اآل نهيان ممثل احلاكم  بن حممد 
دائ���رة  وت��ن��ظ��م��ه  ال��ع��ني  منطقة  يف 

الثقافة وال�شياحة يف اأبوظبي.
ت�شليط  اإىل  امل����ه����رج����ان  ي����ه����دف 
ال���������ش����وء ع����ل����ى اأه����م����ي����ة احل�����رف 
الرتاث  يف  التقليدّية  وال�شناعات 
االإم����ارات����ي وت��ع��زي��ز اجل��ه��ود التي 
يقوم بها ممار�شو هذه احلرف من 
وتعليمها  واإح��ي��ائ��ه��ا  �شونها  اأج���ل 
مكوناً  باعتبارها  املقبلة  لالأجيال 

اأ�شا�شاً للهوية الوطنية.

تاأ�شي�س م�شاريع اقت�شادية �شغرية 
يف  للم�شاهمة  ال�شغري،  ومتناهية 
واالأهم  ال��وط��ن��ي  االقت�شاد  تنمية 
م��ن ذل���ك ه��و ال��ع��م��ل ع��ل��ى حتويل 
االأ���ش��ر االإم��ارات��ي��ة م��ن جم��رد اأ�شر 
متلقية للم�شاعدات اإىل اأ�شر منتجة 
لتوفري  ذات��ه��ا  على  تعتمد  وفاعلة 
احتياجاتها  م����ع  ي��ت��ن��ا���ش��ب  دخ�����ل 
اأهم  يف  ذل��ك  ويتجلى  ومتطلباتها 
املوؤ�ش�شة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  امل�����ش��اري��ع 
"اإفطار  م�����ش��روع  وه���و  ال���دول���ة  يف 
�شائم" حيث يتم التعاون مع اأكرث 
والتعاقد  اأ�شرة مواطنة   500 من 
معها الإعداد وجتهيز حوايل مليون 

وجبة رم�شانية لل�شائمني.
وتلقى منتجات االأ�شر املواطنة يوماً 
بعد يوم رواج��اً كبرياً بني خمتلف 
����ش���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع ال���ش��ي��م��ا واأن���ه���ا 
متطلبات  وتلبي  عالية  ج��ودة  ذات 

امل�شتهلكني باأ�شعار منا�شبة.

الزراعة وال�سالمة الغذائية توجه املزارعني ومربي الرثوة احليوانية بطرق التعامل مع التقلبات اجلوية 
•• اأبوظبي –الفجر:

للزراعة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  اأه���اب���ت 
باملزارعني  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال�����ش��الم��ة 
باتخاذ  احليوانية  ال��رثوة  ومربي 
ج���م���ي���ع االح����ت����ي����اط����ات ال����الزم����ة 
والرياح  ال��ع��وا���ش��ف  م��ع  للتعامل 
احلذر  وتوخي  املمطرة  واالأج���واء 
واحل�����ي�����ط�����ة ل����ت����ج����ن����ب خم����اط����ر 
املزرعة  ع��ل��ى  اجل���وي���ة  ال��ت��ق��ل��ب��ات 
واملحا�شيل  وال���ع���م���ال  وال���ع���زب���ة 
حما�شيل  وخ���ا����ش���ة  ال�������ش���ت���وي���ة، 

اخل�شر واأ�شجار النخيل.
ومربي  امل��زارع��ني  الهيئة  وتن�شح 
ال���������رثوة احل����ي����وان����ي����ة ب�������ش���رورة 
وو�شائل  اأدوات  �شالمة  من  التاأكد 
ل�شمان  امل��زرع��ة  يف  املياه  ت�شريف 
ب�شكل  االأم����ط����ار  م���ي���اه  ت�����ش��ري��ف 
جيد وعدم غمرها للمزروعات مبا 
يهدد �شالمة املح�شول، مع التاأكد 

باالأمرا�س الفطرية.
ال�شعد مدير االت�شال   وقال علي 
هيئة  يف  باالإنابة  املجتمع  وخدمة 
وال�شالمة  ل����ل����زراع����ة  اأب����وظ����ب����ي 
االإر�����ش����اد  م����راك����ز  اأن  ال���غ���ذائ���ي���ة  
البيطرية  وال���ع���ي���ادات  ال����زراع����ي 
مناطق  خم���ت���ل���ف  يف  امل���ن���ت�������ش���رة 
تقدمي  على  تعمل  اأبوظبي  اإم���ارة 
الفنية  وال��ن�����ش��ائ��ح  االإر�������ش������ادات 
ومربي  ل��ل��م��زارع��ني  املتخ�ش�شة 
ال�����رثوة احل��ي��وان��ي��ة  حل��ث��ه��م على 
حلماية  ال�شليمة  االأ���ش�����س  ات��ب��اع 
ال�����ن�����ب�����ات�����ات وق�����ط�����ع�����ان ال��������رثوة 
املناخية،  التغريات  من  احليوانية 
الزراعية  املحا�شيل  تتاأثر  ال  حتى 
يوؤثر  مم���ا  ال���ث���م���ار  ت��ت�����ش��اق��ط  اأو 
تتعر�س  اأو  امل��زرع��ة  اإنتاجية  على 
 ، ت��ه��دد حياتها  امل��وا���ش��ي الأ����ش���رار 
االإر�شادية  ال��ف��رق  اأن  اإىل  م�شرياً 
املزروعات  حالة  ر�شد  على  تعمل 

فتن�شح  ل���ل���م���زارع  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  اأم�����ا 
وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة 
الغذائية ب�شرورة التاأكد من عدم 
ترك االأدوات املتحركة واملعدات يف 
مهب الرياح ل�شمان عدم تطايرها 
اأو  ب����امل����زروع����ات  االأذى  واإحل��������اق 
التاأكد  يجب  كما  املحمية  البيوت 
م��ن ع��دم وج���ود اأغ�����ش��ان مك�شورة 
تتطاير  املزرعة حتى ال  اأ�شجار  يف 
ال�����ش��دي��دة وتلحق  ال���ري���اح  ب��ف��ع��ل 
جتنب  اأهمية  مع  باملزرعة  ال�شرر 
داخل  البناء  اأو  ال�شيانة  عمليات 
العا�شفة  االأج����واء  امل��زرع��ة خ��الل 

حفاظا على �شالمة العمال.
والن�شائح  ل��الإر���ش��ادات  وبالن�شبة 
فتن�شح  املحمية  بالبيوت  اخلا�شة 
امل����رواح  ت�شغيل  ب�����ش��رورة  ال��ه��ي��ئ��ة 
البيوت  داخ�����ل  ال�����ش��غ��ط  ل��ت��ق��ل��ي��ل 
األواح  على  املياه  وت�شغيل  املحمية 
االأتربة  دخ����ول  لتقليل  ال��ت��ري��د 

من �شالمة التمديدات الكهربائية 
ل�شمان  متخ�ش�س  فني  بوا�شطة 
ع���دم ح�����ش��ول مت��ا���س ك��ه��رب��ائ��ي اأو 
اأو  الرياح  نتيجة  التيار  انقطاع يف 

االأمطار. 
وبالن�شبة للرثوة احليوانية تن�شح 
املوا�شي  اإب���ق���اء  ب�����ش��رورة  ال��ه��ي��ئ��ة 
التقلبات  خ�����الل  ح���ظ���ائ���ره���ا  يف 
االأماكن  يف  تركها  وع���دم  اجل��وي��ة 
ت��ك��ون عر�شة  ال  ح��ت��ى  امل��ف��ت��وح��ة 
ل���ت���ي���ارات ال���ه���واء واالأم����ط����ار، مع 
�����ش����رورة ت���وف���ري امل����ي����اه ال���الزم���ة 
امل��وا���ش��ي ح��ت��ى ال ت�شطر  ل�����ش��رب 
املتجمعة  االأم���ط���ار  م��ي��اه  ل�����ش��رب 
مراقبة  ����ش���رورة  م���ع  ال��ع��زب��ة،  يف 
العزبة  حليوانات  العامة  ال�شحة 
باأية  اإ�شابتها  يف  ال�شك  ح��ال  ويف 
الطبيب  م��راج��ع��ة  يجب  اأع��را���س 
واإعطائها  ل��ف��ح�����ش��ه��ا  ال��ب��ي��ط��ري 

العالج املنا�شب.

ل��ل��ب��ي��ت امل��ح��م��ي م���ع ال���ت���اأك���د من 
�شالمة الهيكل احلديدي والغطاء 
البال�شتيكي وعدم تعر�شه للتلف، 
وال���ت���اأك���د م���ن ع��م��ل ال��ك��ه��رب��اء يف 
وجاهزية  ���ش��الم��ة  وم���ن  امل���زرع���ة 
االحتياطي  ال���ك���ه���رب���ائ���ي  امل����ول����د 
اأط�����راف  يف  امل���ي���اه  م�������ش���ارف  واأن 
بطريقة  مفتوحة  املحمية  البيوت 
املياه  ت���دخ���ل  ال  ب��ح��ي��ث  م��ن��ا���ش��ب��ة 
اأي�شاً  ي��ن�����ش��ح  ك��م��ا  ال����داخ����ل،  اىل 
الزراعية  العمليات  اإيقاف  باأهمية 
فرتة  اأثناء  املحمية  البيوت  داخ��ل 
ال��ت��ق��ل��ب��ات اجل���وي���ة ح���ر����ش���اً على 
الهيئة  توؤكد  كما  العمال.  �شالمة 
وقائيا  املح�شول  ر���س  اأهمية  على 
باأحد املبيدات الفطرية العامة يف 
وانخفا�س  الرطوبة،  ارتفاع  ح��ال 
وب���ع���د هطول  احل��������رارة  درج�������ات 
للتقليل  وذل��ك  مبا�شرة،  االم��ط��ار 
املح�شول  اإ���ش��اب��ة  اح��ت��م��ال��ي��ة  م��ن 

جميع  ات������خ������اذ  اإىل  وال�������ع�������زب 
للتعامل  ال���الزم���ة  االح���ت���ي���اط���ات 
واالأج���واء  وال��ري��اح  العوا�شف  م��ع 
االإر�شاد  مراكز  ومراجعة  املمطرة 

و�شتبادر  اجلوية  التقلبات  نتيجة 
منها  امل��ت�����ش��رر  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  اإىل 

بالتعاون مع اأ�شحاب املزارع.
ودع������ا ال�����ش��ع��د اأ�����ش����ح����اب امل������زارع 

البيطرية يف  العيادات  اأو  الزراعي 
اإىل م�����ش��اع��دة فنية  ح���ال احل��اج��ة 
االأطباء  اأو  االإر���ش��اد  مهند�شي  من 

البيطريني التابعني للهيئة
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اأخبـار الإمـارات
ال�سارقة اخلريية : حملة �سقيا اخلري تنفذ 434 بئرا و�سبكة مياه يف 12 دولة 

•• ال�شارقة -وام:

ك�شف تقرير جلمعية ال�شارقة اخلريية اأن ترعات املح�شنني حلملة �شقيا 
ال�شاحلة  امل��ي��اه  توفري  يف  اأ�شهمت  املا�شي  م��ار���س  يف  اأطلقتها  التي  اخل��ري 
و  متنوعا  بئرا   434 مبعدل  دول��ة   12 يف  االآدم���ي  اال�شتخدام  و  لل�شرب 

�شبكتني لتو�شيل املياه اإىل القرى املجاورة .
واأ�شار اإىل اأن احلملة ا�شتهدفت منذ اإطالقها 5 دول ور�شدت حفر 316 بئرا 
.. و كان لترعات املح�شنني دور يف تو�شيع رقعة البلدان امل�شتفيدة وو�شولها 
وتوجو  وموريتانيا  وت�شاد  وكينيا  والنيجر  بوركيناف�شو  هي  دولة   12 اإىل 

واإثيوبيا وتنزانيا و�شاحل العاج و�شرياليون وغينيا كونكري وليريا.

النتائج  اإن احلملة حققت  ال��ع��ام  االأم���ني  ال��دخ��ان  م��ب��ارك  ع��ب��داهلل  ق��ال  و 
قبل  من  وامل�شاندة  الدعم  من  مزيد  اإىل  ن�شعى  و  كامل  ب�شكل  امل�شتهدفة 
تعاين  اآخ��رى  بلدان  و  دول  تالية من احلملة يف  لتنفيذ مراحل  املح�شنني 

اجلفاف و�شح املياه .
بئرا يدويا   325 بواقع  بئرا   434 اأ�شهمت يف حفر  اأن احلملة  اإىل  نوه  و 
و84 بئرا تعمل بالكهرباء و22 بئرا ارتوازيا و3 اآبار مع �شبكات باالإ�شافة 
اإىل �شبكتني ملد القرى البعيدة باملياه النقية مما ين�شر البهجة واال�شتقرار 

بني �شكانها .
. مو�شحا اأن �شبكات مد وتوزيع املياه توفر املياه النقية الأكرث من 5 اآالف 

�شخ�س يف القرية الواحدة .

يحقق املناف�سة العادلة بني العاملني باملهن الهند�سية ويحفظ حقوق اجلميع

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة للتعريف بالنظام اجلديد لقيد املهند�سني
•• اأبوظبي -الفجر:

اأب��وظ��ب��ي يف مقرها  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  ن��ظ��م��ت 
املهند�شني  قيد  ن��ظ��ام  ح��ول  ور���ش��ة  الرئي�س 
يف  العاملني  املهند�شني  ا�شتهدفت  اجلديد، 
و�شبه  احلكومي  القطاع  يف  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة 
احل���ك���وم���ي واخل����ا�����س، ل��ع��ر���س ن���ظ���ام قيد 
املهند�شني اجلديد على املهند�شني العاملني 
يف ال���ق���ط���اع اخل���ا����س و����ش���رك���ات امل���ق���اوالت 
وتوعيتهم  الهند�شية  اال�شت�شارية  واملكاتب 
املهند�شني  ق��ي��د  ن��ظ��ام  وت��ع��ل��ي��م��ات  ب��اأن��ظ��م��ة 

اجلديد.
لل�شركاء  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ال���ور����ش���ة،  واأو����ش���ح���ت 
املرتبطة  ال��ق��ط��اع��ات  يف  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 
بالبناء واالإن�شاء ب�شفة دورية، اأن نظام القيد 
املناف�شة  حتقيق  �شمان  اإىل  يهدف  اجلديد 
العادلة بني العاملني يف املهن الهند�شية من 
اأفراد ومن�شاآت، وحماية حقوق واأعمال جميع 
وعاملني  متعاملني  م��ن  املعنية  االأط�����راف 
كفاءة  من  والتاأكد  الهند�شية،  املهن  مبجال 
والقدرات  امل��ه��ارات  وب��ن��اء  ورف��ع  املهند�شني، 
الوظيفي  وال��ت��م��ي��ز  ل��ل��م��ه��ن��د���ش��ني،  امل��ه��ن��ي��ة 
امل��ه��ن��ي ب��ني امل��ه��ن��د���ش��ني، وك��ذل��ك امل��رون��ة يف 
املختلفة  ال��ق��ط��اع��ات  ب���ني  ت���ب���ادل اخل�����رات 
والتنقل فيما بينها، وحماية املهنة واالرتقاء 
عالقة  اإي��ج��اد  اإىل  باالإ�شافة  باأخالقياتها، 
مل�شتوياتهم  وف���ق���اً  امل��ه��ن��د���ش��ني  ب���ني  م��ه��ن��ي��ة 

وم�شوؤولياتهم.
واأكدت اأنه يتعني على املهند�شني العاملني يف 
اإمارة اأبوظبي الت�شجيل يف من�شة اخلدمات 
اأحد  واخ���ت���ي���ار   Smart Hub ال��ذك��ي��ة 
ب��ه��ا وه���ي: خدمة  امل���وج���ودة  ال�8  اخل��دم��ات 

الأول مرة،  ج��دي��د  م��ه��ن��د���س  ق��ي��د  ت�����ش��ج��ي��ل 
وخدمة جتديد قيد مهند�س، وخدمة تعديل 
مهند�س،  قيد  تعليق  وخدمة  مهند�س،  قيد 
ق��ب��ل مهند�س،  م���ن  ت��ظ��ل��م  ط��ل��ب  وخ���دم���ة 
وخدمة اإ�شدار ال�شهادات املعتمدة للمهند�س 
وخدمة طلب احل�شول على معلومات، وقيد 
تخ�ش�شات  اأن  اإىل  الف��ت��ة  م��وؤق��ت،  مهند�س 
الهند�شة  امل��ع��م��اري��ة،  الهند�شة  ه��ي:  القيد 
الهند�شة  امل�����ش��اح��ة،  ه��ن��د���ش��ة  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، 
الهند�شة  الكهربائية،  الهند�شة  ال��زراع��ي��ة، 
الهند�شة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة،  ال��ه��ن��د���ش��ة  امل��دن��ي��ة، 
الفيزيائية، الهند�شة اجليولوجية، الهند�شة 

ال�شناعية.
وتطرقت الور�شة اإىل احلديث حول العديد 
قيد  بنظام  التعريف  بينها  من  املحاور،  من 

وا�شرتاطاته،  ال��ن��ظ��ام  واأه����داف  املهند�شني 
والتخ�ش�شات  امل��ه��ن��د���ش��ني،  ق��ي��د  وف���ئ���ات 
املهند�شني  قيد  نظام  يف  املتاحة  الهند�شية 
امل�شارات  وكذلك  املهند�شني،  وجماالت عمل 
موؤقت(،  )ب�شكل  املهند�شني  لقيد  امل��ت��وف��رة 
�شركات  يف  املهند�شني  ق��ي��د  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
على  احلا�شلة  الهند�شية  واملكاتب  املقاوالت 

الرخ�س الفورية.
واأ�شارت اإىل اأن نظام قيد املهند�شني يت�شمن 
املهنية  واال�شرتاطات  املعايري  جمموعة من 
االإداري  ال���ق���رار  ال��ت��ي مت و���ش��ع��ه��ا مب��وج��ب 
االإداري رقم )159(  والقرار  رقم )158( 
قيد  وتعليمات  ن��ظ��ام  ب�����ش��اأن   2018 ل�شنة 
املهند�شني يف اإمارة اأبوظبي، لتنظيم ممار�شة 
ال��ه��ن��د���ش��ي��ة يف االإم�������ارة ع���ن طريق  امل��ه��ن��ة 

اخلا�شة  واخل���رات  املهنية  البيانات  توثيق 
باملهند�شني يف قاعدة بيانات موحدة.

املهند�شني  عمل  جم���االت  ال��ور���ش��ة  وح���ددت 
ليكون  احلكومي  احلكومي/�شبه  القطاع  يف 
واملخططات  الفنية  املتطلبات  م��راج��ع��ة  يف 
طلبات  واع���ت���م���اد  وم���راج���ع���ة  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة، 
مطابقة  ع���ل���ى  واالإ�������ش������راف  ال���رتاخ���ي�������س، 
العقود  واإدارة  الهند�شية،  املخططات  تنفيذ 
الهند�شية،  والبحوث  الدرا�شات  الهند�شية- 
الهند�شي،  والتفتي�س  امل��ي��داين  وال��ت��دق��ي��ق 
بالقطاع  امل��ه��ن��د���ش��ني  ع��م��ل  ح�����ددت  ب��ي��ن��م��ا 
ومكاتب  امل�����ق�����اوالت  ����ش���رك���ات  يف  اخل����ا�����س 
اال�شت�شارات الهند�شية وم�شنعي مواد البناء 

واملطورين.
كما فندت فئات قيد املهند�شني، مو�شحة اأن 
املهند�س املتخ�ش�س ينبغي اأن يكون حا�شاًل 
على �شهادة البكالوريو�س يف الهند�شة وعلى 
اأك��رث كمهند�س مزاول  اأو  �شنة  خرة عملية 
واأن يجتاز اختبار الكفاءة املهنية، بينما يجب 
اأن يكون املهند�س املزاول حا�شاًل على �شهادة 
بخرة  ويتمتع  الهند�شة  يف  البكالوريو�س 
عملية مدة )3( �شنوات اأو اأكرث بعد التخرج، 
حديث  املهند�س  فهو  امل��ت��درب  املهند�س  اأم��ا 
البكالوريو�س  �شهادة  على  احلا�شل  التخرج 
يف الهند�شة ولديه خرة عملية مدة اأقل من 
يتوجب  ح��ني  يف  التخرج،  بعد  �شنوات   )3(
)بطاقة  للمهند�س  امل��وؤق��ت  ال��ق��ي��د  ح���ال  يف 
اإرفاق  يتم  وال��ذي مل  اأ�شهر(   6 م��دة  �شارية 
حتى  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ن  امل��ع��ادل��ة 
تاريخ التقدمي اأن يكون حا�شاًل على �شهادة 
على  حا�شاًل  اأو  الهند�شة،  يف  البكالوريو�س 

بكالوريو�س علوم اأو تكنولوجيا.

عربحملة توعية 
�سرطة راأ�س اخليمة تت�سدى جلرائم �سرقة حمتويات ال�سيارات 

•• راأ�س اخليمة- الفجر:   

اطلقت القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة متمثلة باإدارة 
التحريات  اإدارة  مع  بالتعاون  العامة  والعالقات  االإع��الم 
جلرائم  للت�شدي  ت��وع��وي��ة  حملة  اجل��ن��ائ��ي��ة،  وامل��ب��اح��ث 
علي  اهلل  عبد  العميد  د�شن  حيث  املركبات،  من  ال�شرقة 
منخ�س مدير عام العمليات ال�شرطية، بح�شور عدد من 
�شباط اإدارة االإعالم والعالقات العامة، الفيديو التوعوي 
اخلا�شة بحملة ))كيف نحافظ على مركباتنا من �شرقة 
مواقع  خمتلف  ع��ر  ن�شره  �شيتم  وال���ذي  حمتوياتها((، 
التوا�شل االجتماعي للقيادة، لتغطي جميع مناطق اإمارة 

راأ�س اخليمة.
اأطلقتها  التي  احلملة  ه��ذه  اأن  منخ�س،  العميد  اأو�شح  و 
التوعوية  احل��م��الت  �شمن  ت��اأت��ي  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  �شرطة 
االأمنية العديدة التي تطلقها ب�شكل ربع �شنوي، وتتناول 
من خاللها الظواهر االأمنية املقلقة، و اجلرائم املختلفة 
ن�شبة  زي��ادة  ايجابيا على  ينعك�س  املجتمع، مما  تهم  التي 

���ش��ع��ور امل��ج��ت��م��ع ب���االأم���ن و االأم�������ان، وي��ح��ق��ق االأه�����داف 
االإ�شرتاتيجية لوزارة الداخلية، الرامية اإىل تعزيز االأمن و 
االأمان، فكان لزاماً علينا يف �شرطة راأ�س اخليمة، الت�شدي 
املجتمع،  اإدراك  و  وع��ي  ورف���ع  اجل��رائ��م،  تلك  ملثل  ل��ه��ذه 
ل�شرقة  تعر�شها  م��ن  مركباتهم  على  املحافظة  بكيفية 
اإتباع جمموعة من االإج��راءات و  حمتوياتهم، من خالل 
املحتويات، مما  �شرقة  التي متنع  و االحرتازية  الوقائية 
باأ�شاليب  ي�شهم يف دفع م�شرية االأم��ن واالأم��ان واالرتقاء 
مكافحة اجلرمية وفق اأف�شل املمار�شات. ودعا مدير عام 
العمليات ال�شرطية ، اأفراد املجتمع اإىل �شرورة اتباع كافة 
االر�شادات و الن�شائح التي مت ن�شرها عر الفيديو التوعوي 
اأثناء اإيقاف مركباتهم، وعدم  ، وتوخي احليطة و احلذر 
تركها يف حالة الت�شغيل، اأو من دون اإحكام اإقفال االأبواب 
و ال��ن��واف��ذ، وك��ذل��ك ع��دم ت��رك االأ���ش��ي��اء الثمينة و املبالغ 
املالية يف املركبة، لكي ال تكون عر�شة لل�شرقة، ف�شال عن 
االإبالغ ب�شكل فوري عن كل ما قد يثري الريبة اأو ال�شك يف 

اأي ت�شرف من قبل بع�س االأ�شخا�س.
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اأخبـار الإمـارات

�سحب 38,500 جالون من املياه 

اأمطار غزيرة تت�سبب يف جريان الأودية يف راأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة- الفجر:

اأ�شفرت اأمطار هطلت منذ م�شاء 
مناطق  على   ، ب��غ��زارة  اأم�����س  اأول 
راأ����س اخليمة،  اإم���ارة  م��ن  وا�شعة 
بينها مدينة راأ�س اخليمة، وعدد 
من مناطق االإم���ارة،   واملتباعدة 
ج����غ����راف����ي����ا، �����ش����م����اال وج����ن����وب����ا، 
م�����ش��ح��وب��ة ب���ري���اح ����ش���دي���دة عن 

جريان االأودية واخلريان .
ويف املناطق اجلنوبية المارة راأ�س 
بغزارة  االأم��ط��ار  هطلت  اخليمة 
ع��ل��ى ق���رى ق���رى ك����درا، و�شوكة، 
وا����ش���ف���ن���ي، وا����ش���ف���ي، ومم�����دوح، 
واملنيعي،  والعجيلي،  واحل����زوم، 
والوعب.  وراف�����اق،  واحل���وي���الت، 
ووادي طوى، وغريها، وفقا لعلي 

القايدي،من اأبناء املنطقة .
وغ����ط����ت ب����ل����دات وق�������رى ك������درا، 
وا�شفي،  وا����ش���ف���ن���ي،  و����ش���وك���ة، 
والعجيلي،  واحل����زوم،  ومم����دوح، 
وامل��ن��ي��ع��ي، واحل���وي���الت، وراف����اق، 
ووادي طوى، وغريها،  والوعب. 
وفقا  لعلي القايدي، من مطاردي 

االأمطار واأحد اأبناء املنطقة.

من�سوب ال�سدود
القايدي،  م�����ش��ب��ح  ���ش��ع��ي��د  وق����ال 
م���������ش����وؤول م��ن��ط��ق��ة ����ش���وك���ة، ان 

ا�ستنفار وطوارىء
ال�شحي،  ح���م���د  اأح����م����د  واأ������ش�����ار 
ال����خدمات  دائ��������������رة  م�����ش��ت��������ش��ار 
اإل�����ى  ال�����خيمة،  راأ�س  يف  ال�����عامة 
للمنخف�س  االأوىل  امل�����وجة  اأن 
ال�ش��اعة  يف  ب�����������������داأت  اجل��������������وي 
االأول  اأم�������س  م�����ش��اء  م���ن   ٦:٥٠
املوجة  وت���وا����ش���ل���ت  )ال�������ش���ب���ت(، 
الثانية يف �شاعة مبكرة من �شباح 
اأم�����س )االأح�����د( وو���ش��ف كميات 
االأمطار باملتو�شطة اإىل الغزيرة، 
املدينة   و�����ش����ط  يف  ومت������رك������زت 

واملناطق ال�شاحلية.

تداعيات حالة الطق�ض :
اخليمة"،  راأ����س  خ��دم��ات  وتلقت 
وف����ق����ا الأح�����م�����د ال�������ش���ح���ي، 15 
االأمطار  بتداعيات  تت�شل  بالغا 
وال����ري����اح، م��ن��ه��ا 3 ب���الغ���ات عن 
���ش��ق��وط اأ����ش���ج���ار، وب���الغ���ان عن 
حت�������رك ح������واج������ز م�������روري�������ة يف 
الطرق، وبالغ واحد حول تعطل 
اإ�شارة مرورية، و9 بالغات تتعلق 
بتجمع كميات من مياه االأمطار، 
بوا�شطة  ال��دائ��رة  �شحبتها  التي 
ال�شهاريج، خالل 77 عملية نقل 
 38،500 ب��اإج��م��ايل  "تريب"، 
من  العا�شرة  نحو  حتى  ج��ال��ون، 

�شباح اأم�س.

الهويدي،  اأودي��������ة  ج�����رت  ح���ي���ث 
واملزيرع، واملدينة،  والرثي .

من�شوب  رف���ع  يف  االأم���ط���ار  واأدت 
املياه اجلوفية يف ال�شدود ب�شورة 
عالية.  م�شتويات  اإىل  ملحوظة 
اأمطار  وال��رع��د  ال���رق  و�شاحب 

اجلنوبية  امل��ن��اط��ق  االأم���ط���ار  يف 
�شوكة،  ب���ل���دة  وم���ن���ه���ا  اإج�����م�����اال، 
ا���ش��ت��م��رت ���ش��اع��ة ون�������ش���ف، على 
اإىل  و���ش��وال  اجلبلية،  املرتفعات 
و"ال�شعبيات"،  ال�شكنية  املناطق 
منها ن�شف �شاعة  على "�شوكة"، 

امل���ن���ط���ق���ة، وم������ال ال��ط��ق�����س اإىل 
الرودة.

اأودية  4
اأودية  جريان  اىل  االأمطار  واأدت 
اأ����ش���ف���ن���ي وال���ع���ج���ي���ل���ي ومم�����دوح 
يف امل���ن���اط���ق االأرب�������ع امل���ت���ج���اورة، 
و�شف  حيث  متو�شطة،  بكميات 
االأمطار  اليليلي  �شامل  امل��واط��ن 
توا�شلت  اأنها  بالغزيرة،مو�شحا 
تقريبا،  �شاعة  ن�شف  م��ن  الأك��رث 
اإىل  ، الف��ت��ا  ���ش��ب��اح��ا  ب����داأت  فيما 
اأق���وى  م��ن  ك���ان  ال��ق��ور  وادي  اأن 
رافعة  ل�شحب  اأدى  م��ا  االأودي�����ة، 
وم����ع����دات  "كرين"  اإن�����������ش�����اءات 
وك��م��ي��ات م���ن احل���دي���د يف موقع 

حتت االإن�شاء.
 قال �شعيد حلة، من اأبناء منطقة 
غليلة: هطلت اأمطار بني الغزيرة 
واملتو�شطة، بلغت ذروتها يف غليلة 
و�شعم واجلري، وقدرت يف املناطق 
باملتو�شطة،  االأخ����رى  ال�شمالية 
م����ث����ل ال����رم���������س وخ�����ورخ�����وي�����ر، 
حوايل  ال��ق��وي��ة  ال��ري��اح  واقتلعت 
غليلة،  م����زارع   م��ن  نخلة   35
غليلة،  وادي  ت��دف��ق  اإىل  م�شريا 
واإغالق اجلهات املخت�شة ال�شارع 
املودي اإىل البحر يف غليلة، ب�شبب 

االأمطار.

هطول اأمطار اخلري على الفجرية 
ومدن ال�ساحل ال�سرقي

•• الفجرية - وام:

ه��ط��ل��ت ���ش��ب��اح ام�����س اأم���ط���ار اخل���ري ع��ل��ى اإم�����ارة الفجرية 
ال�شرقي امتدادا من كلباء والفجرية مرورا  ال�شاحل  ومدن 
بخورفكان و�شوال اإىل دبا وتراوحت بني املتو�شطة والغزيرة 
و �شاحبها برق ورعد. تركزت االأمطار الغزيرة على مناطق 
اأدت  و  املجاورة لها  القرى اجلبلية  داخل مدينة الفجرية و 
احلرارة  درج���ات  وانخفا�س  وال�شعاب  ال��ودي��ان  ج��ري��ان  اإىل 
ب�شورة وا�شحة .. وال تزال ال�شماء ملبدة بالغيوم ما يب�شر 

مبزيد من اأمطار اخلري.

اأمطار غزيرة بالعني 
�ساحبتها رياح قوية

•• العني-الفجر:

اأم����ط����ار غزيرة  ه��ط��ل��ت ع��ل��ى م��دي��ن��ة ال���ع���ني 
�شاحبتها رياح  قوية بداأت يف الثانية والن�شف 
�شاعة  اأك��رث من  ا�شتمرت  اأم�س  بعد ظهر  من 

ون�شف ال�شاعة.
ه��ذا وق��د ت�شببت االأم��ط��ار يف جتمع امل��ي��اه يف 
االأمطار يف  �شاهمت  ، كما  والوديان  ال��دوارات 

انخفا�س درجات احلرارة ب�شكل ملحوظ.

حممد بن حمد ال�سرقي يكرم الفائزين يف م�سابقة الفجرية الدولية للعزف على البيانو 
•• الفجرية -وام:

حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
عهد  ويل  ال�������ش���رق���ي  حم���م���د  ب����ن 
ال��ف��ج��رية اأه��م��ي��ة دور ال��ف��ن��ون يف 
اأنواعها،  خمتلف  ودرا�شة  املجتمع 
ل���ت���ع���زي���ز ال������ق������درات االإب����داع����ي����ة 
ي�شكل  الفن  اأن  باعتبار  لالأجيال، 

اأداة للتفاهم العاملي.
ج���اء ذل����ك، خ���الل ح�����ش��ور �شموه 
ي��راف��ق��ه ال�����ش��ي��خ ح��م��د ب��ن حممد 
الفجرية  عهد  ويل  جنل  ال�شرقي 
حفل االإعالن عن اأ�شماء الفائزين 
الدولية  ال���ف���ج���رية  م�����ش��اب��ق��ة  يف 
تنظمها  التي  البيانو  على  للعزف 
�شموه  رع���اي���ة  االأك���ادمي���ي���ة حت���ت 
وذل������ك يف م�������ش���رح غ���رف���ة جت����ارة 

و�شناعة الفجرية.

احلفيتي  عبيد  علي  �شعادة  وق��ال 
الفجرية  اأك���ادمي���ي���ة  ع����ام  م���دي���ر 
كلمة  يف   - اجل���م���ي���ل���ة  ل���ل���ف���ن���ون 
االف����ت����ت����اح حل���ف���ل االإع����������الن عن 
اإن   - امل�شابقة  يف  الفائزين  اأ�شماء 
ع���دد امل�����ش��ارك��ني يف امل�����ش��اب��ق��ة بلغ 
جن�شية   36 ميثلون  ع��ازف��اً   86
م��ن داخ��ل وخ���ارج دول��ة االإم���ارات، 
الفجرية  م�شابقة  اأن  اإىل  م�شرياً 
الدولية للعزف على البيانو، �شيتم 
للعازفني  لتتيح  عام،  تنظيمها كل 
للمو�شيقى  م��ن��ف��رد  اأداء  ع���ر����س 
املواهب  ولتك�شف عن  الكال�شيكية 
الدولة.  يف  اجل���دي���دة  امل��و���ش��ي��ق��ي��ة 
ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  احلفيتي  ورفع 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اإىل  والتقدير 
ويل  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  بن 
عهد الفجرية لتوجيهاته الكرمية 

الفجرية  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  واأ����ش���اد 
بالدور الذي ت�شطلع به اأكادميية 
ال���ف���ج���رية ل��ل��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة يف 
ا���ش��ت��ق��ط��اب امل���واه���ب ال��ف��ن��ي��ة من 
و�شقل  امل��ج��ت��م��ع  ���ش��رائ��ح  خمتلف 
م���ه���ارات���ه���م ب���اأ����ش���ل���وب اأك����ادمي����ي 
مدرو�س، الفتا اإىل اأهمية امل�شابقات 
الثقايف  احل�شور  تعزيز  يف  الفنية 
و ت���ع���ري���ف امل���ج���ت���م���ع االإم�����ارات�����ي 
من  املو�شيقية  الثقافات  مبختلف 

جميع اأرجاء العامل.
وكرم �شمو ال�شيخ حممد بن حمد 
الفائزين  ال�����ش��رق��ي  حم��م��د  ب���ن 
الفجرية  م�������ش���اب���ق���ة  يف  ال�������ش���ت���ة 
كما  البيانو  على  للعزف  الدولية 
كرم �شموه جلنة التحكيم امل�شرفة 
للجميع  متمنياً   ، امل�����ش��اب��ق��ة  ع��ل��ى 

دوام التوفيق والنجاح.

ودعمه امل�شتمر الأكادميية الفجرية 
للفنون اجلميلة.

يف  االأوائ����ل  الفائزين  نتائج  وج��اء 
اأعمارهم  ح�شب  بح�شب  امل�شابقة 
فئة  االأول عن  باملركز  ف��ازت  حيث 
العازفة  �شنوات   10 �شن  حتى   A
B فازت  �شارة ليفدا�س و عن فئة 
اإي���زاب���ي���ل  ����ش���ويف  االأول  ب���امل���رك���ز 
الأعمار بني 11 و 13 عاماً.. ويف 
 17 14 و  C الأعمار ما بني  فئة 
اأما  �شنة فاز العازف �شاولني زاجن 
ال��ف��ائ��زة ع���ن ف��ئ��ة D ال��ت��ي تزيد 
اأعمارهم عن 18 عاًما فكانت من 

ن�شيب اأوجلا �شومات�شنكو .
اأف�شل  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  ح�����ش��ل  ك��م��ا 
البيانو  ع���ل���ى  اإم������ارات������ي  ع�������ازف 
عام   14 م��ن  اأق��ل  العمرية  للفئة 
املازمي..  اهلل  عبد  اآم��ن��ة  ال��ع��ازف��ة 

عازف  اأف�شل  بجائزة  ف��ازت  بينما 
 14 ف��وق  العمرية  للفئة  اإم��ارات��ي 

وعدد  ال��ف��ج��رية،  عهد  ويل  مكتب 
االحتادية  ال���دوائ���ر  م��دي��ري  م��ن 

عاما العازفة داريا عظيم . ح�شر 
احلفل �شعادة �شامل الزحمي مدير 

وامل���ح���ل���ي���ة، وج���م���ه���ور غ���ف���ري من 
حمبي اآلة العزف على البيانو.

�سرطة ال�سارقة تدعو م�ستخدمي الطرق اإىل 
توخي احليطة واحلذر خالل الأجواء املاطرة

•• ال�شارقة -وام:

اأفراد  ال�شارقة  ب�شرطة  وال��دوري��ات  امل���رور  اإدارة  دع��ت 
اجلمهور و ال�شائقني وم�شتخدمي الطريق اإىل �شرورة 
اجلوية  التقلبات  ف��رتة  خ��الل  واحل���ذر  احليطة  اأخ���ذ 
ت�شهدها  اأن  يتوقع  التي  االأم��ط��ار  ب�شقوط  امل�شحوبة 
اإمارة ال�شارقة وما ي�شاحبها من تدن يف م�شتوى الروؤية 
وعدم  امل��روري��ة  واالأنظمة  بالقواعد  بااللتزام  االأفقية 
االن�شغال بغري الطريق والتقيد بال�شرعات املحددة على 
الطرق وتوخي احليطة واحلذر عند الطرق املوؤدية اإىل 
اجل�شور واالأنفاق وخف�س ال�شرعة على الطرق املجاورة 
املناطق  يف  املنحنيات  وعند  ال�شخرية  والكتل  للجبال 
اأثناء قيادة املركبات  اجلبلية وذلك للتحكم وال�شيطرة 
املقدم عبدالرحمن خاطر مدير  وقال  باأمان.  والعبور 

فرع التوعية واالإعالم املروري اإن اإدارة املرور والدوريات 
ب�شرطة ال�شارقة مل تتلق اأي حوادث بليغة حتى ال�شاعة 
ون�شح ال�شائقني بالتاأكد من حاالت الطق�س من خالل 
الن�شرات املرورية وعر و�شائل االإعالم املختلفة واتباع 
الدولة  يف  الر�شمية  اجلهات  تطلقها  التي  االإر���ش��ادات 

لتفادي احلوادث املرورية اخلطرة.
حلوادث  مركباتهم  تتعر�س  ال��ذي��ن  ال�شائقني  ح��ث  و 
على  املطر  اأثناء  ميكانيكية  اأعطال  اأو  ب�شيطة  مرورية 
اإخراج مركباتهم من الطريق واإيقافها يف اأقرب موقف 
حركة  الن�شيابية  و�شمانا  �شالمتهم  على  حفاظا  اآم��ن 
اأو  املتعطلة  امل��رك��ب��ات  ت���رك  اأن  اإىل  م�����ش��ريا   .. ال�����ش��ري 
املت�شببة يف حوادث ب�شيطة باالأجواء املمطرة قد يت�شبب 
اإغ��الق الطرق وعرقلة حركة ال�شري وامل��رور ووقوع  يف 

احلوادث املرورية .

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
ببلي�سي�ض ميديا منطقة حرة ذ.م.م, �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة لدى �شلطة دبي 

للتطوير، حتت رخ�شة رقم: 30203 والعنوان امل�شجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب رقم 1، الطابق االأر�شي، 
مبني رقم 18 بوتيك اأوفي�س، مكتب رقم ايه، بي و�شي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، مكتب رقم بي، 

الطابق رقم 5، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة )»ال�سركة القائمة«( و
زنيث منطقة حرة ذ.م.م, �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة �شلطة دبي للتطوير، حتت 
املنطقة اية، الطابق 4، مبني  رقم  مكتب  لالإعالم،  دبي  مدينة  يف  امل�شجل  والعنوان  رخ�شة رقم: 31059 

دبي للعقارات، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة )»ال�سركة املندجمة«(. 
بتقدمي  قيامهم  عن   ،2016 ل�شنة  اخلا�شة  لل�شركات  املنظمة  اللوائح  من   )83( للمادة  اإ�شتناداً  اأعلنوا 
طلب مل�شجل ال�شركات لدى �شلطة دبي للتطوير لالإندماج واال�شتمرار ك�شركة واحدة هي ال�سركة القائمة 

)»االإندماج«(.   
مت تاأ�شي�س فرع جديد لل�شركة القائمة لدي هيئة دبي للتطوير حتت ا�شم جتاري زنيث ام اأي، مبوجب رخ�شة 

جتارية رقم. 96326 
اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�س على هذا اأالندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�شه خالل 45 يوماً من تاريخ هذا 
التايل:  االإل��ك��رتوين  الريد  عنوان  للتطويرعلى  دب��ي  �شلطة  ل��دى  والرتخي�س  الت�شجيل  اإدارة  اىل  االإ�شعار 

info@dda.gov.ae
لن ُتقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�شاء مدة االإ�شعار املحددة ب�  45 يوماً.

اإ�شعار بالإندماج

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
ببلي�سي�ض ميديا منطقة حرة ذ.م.م, �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة لدى �شلطة دبي 

للتطوير، حتت رخ�شة رقم: 30203 والعنوان امل�شجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب رقم 1، الطابق االأر�شي، 
مبني رقم 18 بوتيك اأوفي�س، ومكتب رقم ايه، بي و�شي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، ومكتب رقم بي، 

الطابق رقم 5، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة )»ال�سركة القائمة«( و
بريفورميك�ض منطقة حرة ذ.م.م, �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة �شلطة دبي للتطوير، 
حتت رخ�شة رقم: 31194 والعنوان امل�شجل يف مدينة دبي لالإعالم، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة االإمارات 

العربية املتحدة )»ال�سركة املندجمة«(. 
2016، عن قيامهم بتقدمي طلب  للمادة )83( من اللوائح املنظمة لل�شركات اخلا�شة ل�شنة  اإ�شتناداً  اأعلنوا 
القائمة  ال�سركة  ه��ي  واح���دة  ك�شركة  واال�شتمرار  ل��الإن��دم��اج  للتطوير  دب��ي  �شلطة  ل��دى  ال�شركات  مل�شجل 

)»االإندماج«(.  
اأي,  ام  بريفورميك�ض  جت��اري  ا�شم  حتت  للتطوير  دب��ي  هيئة  ل��دي  القائمة  لل�شركة  جديد  ف��رع  تاأ�شي�س  مت 

مبوجب رخ�شة جتارية رقم. 96324.  
اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�س على هذا اأالندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�شه خالل 45 يوماً من تاريخ هذا 
التايل:  االإل��ك��رتوين  الريد  عنوان  للتطويرعلى  دب��ي  �شلطة  ل��دى  والرتخي�س  الت�شجيل  اإدارة  اىل  االإ�شعار 

info@dda.gov.ae
لن ُتقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�شاء مدة االإ�شعار املحددة ب�  45 يوماً

اإ�شعار بالإندماج

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
ببلي�سي�ض ميديا منطقة حرة ذ.م.م, �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة لدى �شلطة دبي 

للتطوير، حتت رخ�شة رقم: 30203 والعنوان امل�شجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب رقم 1، الطابق االأر�شي، 
مبني رقم 18 بوتيك اأوفي�س، مكتب رقم ايه، بي و�شي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، مكتب رقم بي، 

الطابق رقم 5، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة )»ال�سركة القائمة«( و
�ستاركوم منطقة حرة ذ.م.م, �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة �شلطة دبي للتطوير، حتت 
للعقارات، دبي، دولة االإمارات  دبي  مبني  لالإعالم،  دبي  مدينة  يف  امل�شجل  والعنوان   30766 رخ�شة رقم: 

العربية املتحدة )»ال�سركة املندجمة«(. 
2016، عن قيامهم بتقدمي طلب  للمادة )83( من اللوائح املنظمة لل�شركات اخلا�شة ل�شنة  اإ�شتناداً  اأعلنوا 
القائمة  ال�سركة  ه��ي  واح���دة  ك�شركة  واال�شتمرار  ل��الإن��دم��اج  للتطوير  دب��ي  �شلطة  ل��دى  ال�شركات  مل�شجل 

)»االإندماج«(.   
مت تاأ�شي�س فرع جديد لل�شركة القائمة لدي هيئة دبي للتطوير حتت ا�شم جتاري �ستاركوم ام اأي, مبوجب 

رخ�شة جتارية رقم. 96325.   
اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�س على هذا اأالندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�شه خالل 45 يوماً من تاريخ هذا 
التايل:  االإل��ك��رتوين  الريد  عنوان  للتطويرعلى  دب��ي  �شلطة  ل��دى  والرتخي�س  الت�شجيل  اإدارة  اىل  االإ�شعار 

info@dda.gov.ae
لن ُتقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�شاء مدة االإ�شعار املحددة ب�  45 يوماً.

اإ�شعار بالإندماج

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
ببلي�سي�ض ميديا منطقة حرة ذ.م.م, �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة لدى �شلطة 

دبي للتطوير، حتت رخ�شة رقم: 30203 والعنوان امل�شجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب رقم 1، الطابق 
االأر�شي، مبني رقم 18 بوتيك اأوفي�س، ومكتب رقم ايه، بي و�شي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، ومكتب 

رقم بي، الطابق رقم 5، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة )»ال�سركة القائمة«( و
�شلطة دبي  ذات م�شوؤولية حم��دودة، م�شجلة  �شركة منطقة حرة  �سبارك فاوندري منطقة حرة ذ.م.م, 
للتطوير، حتت رخ�شة رقم: 30765 والعنوان امل�شجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب منطقة بي، الطابق 4، 

املبني دبي للعقارات، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة )»ال�سركة املندجمة«(. 
بتقدمي  قيامهم  عن   ،2016 ل�شنة  اخلا�شة  لل�شركات  املنظمة  اللوائح  من   )83( للمادة  اإ�شتناداً  اأعلنوا 
طلب مل�شجل ال�شركات لدى �شلطة دبي للتطوير لالإندماج واال�شتمرار ك�شركة واحدة هي ال�سركة القائمة 

)»االإندماج«(. 
مت تاأ�شي�س فرع جديد لل�شركة القائمة لدي هيئة دبي للتطوير حتت ا�شم جتاري �سبارك فاوندري ام اأي, 

مبوجب رخ�شة جتارية رقم. 96328. 
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اإ�شعار بالإندماج

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/2121  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- االجنحة املا�شية للتجارة العامة 2- حممد عبداملطلب جاد جاد عي�شى 
وميثله:خالد  ذ.م.م  ال�شقاالت  لتجارة  احمد  املدعي/�شري  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
كلندر عبداهلل ح�شني  - قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2٠19/9/3٠ بالزام املدعي 
يوؤديا  بان  عي�شى  جاد  جاد  عبداملطلب  حممد  و  العامة  للتجارة  املا�شية  االجنحة  عليهما 
بالت�شامن للمدعية/ �شري احمد لتجارة ال�شقاالت ذ.م.م مبلغ )12٠٠٠٠٠( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2٠19/9/24 وحتى ال�شداد التام 
ا�شتئناف  ولكم احلق يف  املحاماة.   اتعاب  درهم مقابل  الف  ومبلغ  وامل�شروفات  وبالر�شوم 

االأمر خالل 1٥ يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/3254  جتاري جزئي

اىل اخل�شم املدخل/ 1-�شركة حممد رفيق ن�شري لالعمال الفنية �س.ذ.م.م 2- حممد 
املدعي/ ان  االق��ام��ة مب��ا  ع��ارف جمهول حم��ل  ام���داد ح�شني حممد  رفيق ن�شري 3- 
عليك  اأق���ام  ق��د  العوي�س  ع��ب��داهلل  را���ش��د  ه��ادف  وميثله:�شلطان  ب��االه  هان�س  ريكي�س 
الدعوى ومو�شوعها بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )1٠٠.٠٠٠( دوالر امريكي او 
ما يعادله بالدرهم االماراتي مبلغ )3٦727٠( درهم مع الفائدة القانونية بواقع %12 
من تاريخ ا�شتالم املبلغ وحتى ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها 
جل�شة يوم االحد املوافق:2٠19/11/17 ال�شاعة:٠8:3٠ �س بالقاعة:ch1.C.13  لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/3527  جتاري جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  البناء  اىل املدعي عليه / 1-م��رزوق بخيت ملقاوالت 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام  مبا ان املدعي/كابارول للدهانات ���س.ذ.م.م قد 
القانونية  والفائدة  ام��ارات��ي  دره��م   )134.999.14( وق��دره  مبلغ  ب��اداء  عليها  املدعي 
عليها  امل��دع��ي  وال���زام  ال��ت��ام  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   %12 ب��واق��ع 
ب��ال��ر���ش��وم وامل�����ش��روف��ات وم��ق��اب��ل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة.وح��ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم اخلمي�س 
مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.C.13:بالقاعة �س  ال�شاعة:٠8:3٠  امل���واف���ق:2٠19/11/21 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/3532  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شركة فيك�س ات اوول لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/كابارول للدهانات �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م   )1٥٠.3٥8.٦٠( وق���دره  مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها 
التام والزام املدعي عليها  ال�شداد  بواقع 12% �شنويا من تاريخ اال�شتحقاق وحتى 
اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�شروفات  بالر�شوم 
املوافق:2٠19/11/21 ال�شاعة:٠8:3٠ �س بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

التا�شعة  املرتبة  دب��ي  حماكم  حققت 
التوايل  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة  لل�شنة  ع��امل��ي��ا 
اخلام�شة  ل��ل�����ش��ن��ة  ع��رب��ي��ا  واالأوىل 
اإن��ف��اذ العقود  على ال��ت��وايل يف حم��ور 
االأ�شلي  ال�����ش��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر  ���ش��م��ن 
ممار�شة  ل�����ش��ه��ول��ة  ال������دويل  ل��ل��ب��ن��ك 
اأن�شطة االأعمال لتحوز دولة االمارات 
املتحدة مكانة مرموقة على  العربية 
تناف�شية  ال��ع��امل  دول  اأك���رث  خريطة 
ال�شمو  ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب  ل��رتج��م��ة 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل باالرتقاء 
االإمارات  لدولة  التناف�شية  بالقدرة 
لتحقيق  عامليا  متقدمة  م��رات��ب  اإىل 
رائ���دة  “حماكم  دب���ي  روؤي�����ة حم��اك��م 

متميزة عامليا« .
املن�شوري  عيد  ط��ار���س  ���ش��ع��ادة  واأك���د 
تقرير  اأن  دب����ي  حم���اك���م  ع����ام  م���دي���ر 
ال��ب��ن��ك ال�����دويل ���ش��ه��ادة ع��امل��ي��ة على 
العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
املتحدة يف القطاع الق�شائي ومكانتها 
ال��ع��امل��ي��ة يف م�����ش��اف ال�����دول االأك����رث 
ت���ط���ورا واإب����داع����ا ف����االإجن����ازات التي 
التي  التح�شينات  وعمليات  حققتها 
اأدخلتها على عملية التقا�شي برمتها 
من حيث االأمتتة من ت�شجيل الق�شية 

وتنفيذه  فيها  احل��ك��م  اإ���ش��دار  وح��ت��ى 
وال�شرعة بالف�شل وتب�شيط اإجراءات 
ال��ت��ق��ا���ش��ي وا����ش���ت���ق���ط���اب ال���ك���ف���اءات 
وب�شكل  اإي��ج��اب��ا  تنعك�س  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة 
تقرير  االإم���ارات يف  على موقع  كبري 
البنك  �شهولة االأعمال الذي ي�شدره 
الدويل. بدوره اأو�شح �شعادة القا�شي 
املحكمة  رئ��ي�����س  ال�����ش��ب��و���ش��ي  حم��م��د 
التجارية يف حماكم دبي رئي�س فريق 
اأن  العقود  انفاذ  حمور  يف  التناف�شية 
يف   2019 ع��ام  الف�شل خ��الل  ن�شبة 
التجارية  العقود  واإنفاذ  االأداء  اأوام��ر 
مطالبة  ل�2700   100% ب��ل��غ��ت 
مبعدل   2019 اأك��ت��وب��ر  نهاية  حتى 
�شاعة   24 ي��ج��اوز  ال  للف�شل  زم��ن��ي 
م���ن حل��ظ��ة ال��ت�����ش��ج��ي��ل ع���ر تطبيق 

اخل��دم��ات ال��ذك��ي��ة وي��ع��د ذل���ك دليال 
دب��ي ما�شية يف  اأن حماكم  على  قويا 
ال��ن��ج��اح��ات وقال  م��ن  امل��زي��د  حتقيق 
م�شوؤولية  عاتقنا  على  ي�شع  ه��ذا  اإن 
���ش��م��ان ال����ري����ادة يف ع����امل االأع���م���ال 
متقدمة  خ����ط����وات  ب���ذل���ك  ل��ن��خ��ط��و 
وثيقتنا  م�شتهدفات  جت�شيد  باجتاه 
 -2021  2017 اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
املتعاملني  اإ���ش��ع��اد  ح���ول  وامل��ت��م��ح��ورة 
واال�شتقاللية  ال���ع���دل  ق��ي��م  واع�����الء 

وال�شفافية.
اأن  التجارية  املحكمة  رئي�س  واأ�شاف 
االأرق���ام  دب��ي حطمت جميع  حم��اك��م 
القيا�شية للتقا�شي بجميع موؤ�شراته 
القيمة  ح���ي���ث  م�����ن  االإل����ك����رتون����ي����ة 

وال�شرعة وجودة االأداء .

•• دبي – الفجر:

ن�شرت موا�شالت االإمارات جمموعة 
والن�شائح،  التوعوية  االإر�شادات  من 
االأحوال  ا�شطراب  ب�شاأن  ل�شائقيها 
وجتمعات  االأم���ط���ار  ب�شبب  اجل��وي��ة 
املياه اأو الرياح املثرية للغبار واالأتربة 
الروؤية  م��دى  ت��دين  التي تعمل على 
ع��ل��ى عمليات  ت���وؤث���ر  ال��ت��ي  االف��ق��ي��ة 
ال��ن��ق��ل امل���در����ش���ي، وذل�����ك مب���ا يكفل 
ال�شالمة  م���ع���اي���ري  اأع����ل����ى  ت��ط��ب��ي��ق 
الرحلة  خ�����الل  ل��ل��ط��ل��ب��ة  واالأم���������ان 
امل��در���ش��ي��ة، وي�����ش��م��ن ت��وف��ري خدمة 

النقل املدر�شي ب�شال�شة وانتظام.
التنفيذي  املدير  �شقر  حنان  وقالت 
ل����دائ����رة اخل����دم����ات امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة اأن 
حزمة  تتبنى  االإم������ارات  م��وا���ش��الت 
من االإجراءات واملبادرات التي حتقق 
بال�شالمة  امل��ت��م��ث��ل��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ق��ي��م 
وامل�������ش���وؤول���ي���ة وال���ع���ن���اي���ة ال����الزم����ة 
للطلبة املنقولني يف خمتلف االأوقات 
واالأح��������وال اجل���وي���ة، م��ت��ب��ع��ة بذلك 

وال�شالمة،  االأم������ن  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى 
واملوا�شفات والت�شريعات واالإر�شادات 
اجلهات  م����ن  ال���������ش����ادرة  امل�����روري�����ة 
القرار  يف  ورد  فيما  خا�شة  املخت�شة 
 2017 ل�شنة   178 رق��م  ال����وزاري 
ال�شبط  واإج��������راءات  ق���واع���د  ب�����ش��اأن 
املروري، م�شرية اإىل اأنه مع انطالقة 
-2019 ال��درا���ش��ي اجل��دي��د  ال��ع��ام 
االإمارات  موا�شالت  تقوم   2020
وطالبة  ط���ال���ب  األ�����ف   258 ب��ن��ق��ل 
حكومية  مدار�س   708 يف  يدر�شون 
وخ��ا���ش��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة من 

خالل 7 اآالف حافلة مدر�شية.
عممتها  ال���ت���ي  االإج�����������راءات  وع�����ن   
�شائقي  ع��ل��ى  االإم�������ارات  م��وا���ش��الت 
حافالت النقل املدر�شي، اأفادت �شقر 
الرتبية  وزارة  م��ع  وبالتن�شيق  ب��اأن��ه 
النقل  �شائقي  توجيه  مت  والتعليم، 
ب�شورة  احل��اف��الت  باإيقاف  املدر�شي 
الفرتات  يف  ال��ت��ح��رك  وع�����دم  ت���ام���ة 

التي يقل فيها م�شتوى الروؤية ب�شبب 
كاالأمطار  ال��ط��ق�����س  ت��ق��ل��ب��ات  ح���االت 
وال���ري���اح وال�����ش��ب��اب ال����ذي ي���وؤث���ر يف 
الروؤية و�شالمة ان�شيابية احلركة يف 
منا�شبة  مواقف  يف  وذل��ك  الطرقات 
خ����ارج ال��ط��ري��ق ال���ع���ام وب�����ش��ك��ل اآمن 
ل�شمان عدم التعر�س الأي ا�شطدام 
اإبقاء  م���ع  االأخ�������رى،  امل���رك���ب���ات  م���ن 
التكييف واالإ�شاءة اخلارجية للحافلة 
التوقف  ف����رتة  ال��ت�����ش��غ��ي��ل  ح���ال���ة  يف 
مقعد  ال�شائق  مغادرة  وع��دم  املوؤقت، 
من  االإ�شارة  يتم  كما  احلافلة،  قيادة 
املدار�س  اإدارات  على  التعميم  خ��الل 
ال�شباحي  ال��ت��اأخ��ري  ح���االت  مل���راع���اة 
والتي  الطق�س  تقلبات  ف��رتة  خ��الل 
واإن�شيابية  و�شالمة  الروؤية  يف  توؤثر 

احلركة يف الطرقات.
لدائرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  واأك�������دت 
اأن هذه اخلطوة  املوؤ�ش�شية  اخلدمات 
التي تتخذها املوؤ�ش�شة يف ظل تقلبات 

امل�شتمر  احل���ر����س  ت��ع��ك�����س  ال��ط��ق�����س 
تبذلها  ال���ت���ي  احل��ث��ي��ث��ة  واجل����ه����ود 
موا�شالت االإم��ارات من اأجل �شمان 
�شالمة اأبنائنا الطلبة املنقولني عر 
احلافالت املدر�شية من واإىل املدار�س 
احلكومية واخلا�شة، وعدم تعري�س 
االآخ���ري���ن للخطر،  ح��ي��ات��ه��م وح��ي��اة 
املتمثلني  ال�����ش��رك��اء  ب��ت��ع��اون  م�شيدة 
ووزارة  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  ب�����وزارة 
الداخلية، وجهودهم لتعزيز �شالمة 
عمليات  خ����الل  امل��ن��ق��ول��ني  ال��ط��ل��ب��ة 

النقل املدر�شي.
ودعت اإىل �شرورة التزام م�شتخدمي 
الطريق من �شائقي املركبات بتوخي 
احلذر عند االإق��رتاب من احلافالت 
امل���در����ش���ي���ة، واالل����ت����زام ب��ال��ت��وق��ف يف 
التنبيهية  االأ����ش���واء  م�����ش��اه��دة  ح���ال 
وعدم  املدر�شية  للحافلة  قف  واإ�شارة 
جت���اوزه���ا، وذل���ك ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى اأمن 

و�شالمة اأبنائنا الطلبة.

�سرطة اأبوظبي حتث قائدي املركبات على القيادة 
الآمنة خالل التقلبات اجلوية

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي ال�شائقني للقيادة بحذر خالل تقلبات  دعت �شرطة 
الطق�س مع توقع املركز الوطني لالأر�شاد با�شتمرار فر�شة 
اأمطار  ���ش��ق��وط  ي�شاحبها  ال��ت��ي  ال��رك��ام��ي��ة  ال�����ش��ح��ب  ت��ك��ون 
اإىل  ت��وؤدي  ال�شرعة  قوية  اإىل  ن�شطة  وري��اح  ال�شدة  خمتلفة 
ا�شطراب البحر وتكون مثرية للغبار واالأتربة على الياب�شة 
م��ع اإن���ع���دام ال���روؤي���ة االأف��ق��ي��ة اأح���ي���ان���اً، ع��ل��ى ب��ع�����س املناطق 
ال�شمالية وال�شرقية، وذلك من ال�شاعة 10:30 �شباحا اإىل 

ال�شاعة 19:00 من م�شاء ام�س.
كلم   80 اإىل  ال�شرعات  خف�س  على  اأبوظبي  �شرطة  وحثت 
�شاعة تطبيقاً لقرار جلنة ال�شالمة املرورية باإمارة اأبوظبي 
يف الظروف اجلوية املتقلبة وترك م�شافة اأمان كافية وجتنب 
ال�شغط الفجائي على الفرامل موؤكدة اأهمية متابعة الن�شرة 
بالتعليمات  والتقيد  الطق�س  اأح��وال  على  لالطالع  اجلوية 
ال��وق��ائ��ي��ة م���ن خ���الل م��ن��ظ��وم��ت��ه��ا ال��ذك��ي��ة. ودع����ت قائدي 
املركبات اإىل التقيد بال�شرعة التي يتم حتديدها على طرق 
اأوقات ال�شباب و االأح��وال اجلوية املتقلبة  اأبوظبي يف  اإمارة 

مثل حاالت تكون الغبار اأو تراكم االأتربة اأو هطول االأمطار 
ال��ظ��روف هي  ال���رادار يف تلك  اأن �شرعة �شبط  . واأو���ش��ح��ت 
ال�شواخ�س واللوحات  على  حتديدها  يتم  “ ال�شرعة” التي 
بوا�شطة  اأو  الطرق  على  املثبتة  الذكية  االأب���راج  اأو  امل��روري��ة 
الر�شائل الن�شية اأو اأي و�شيلة اأخرى تراها ال�شلطة املخت�شة 
�شرورية الإعالم اجلمهور يف حينه. وطالبت �شرطة اأبوظبي 
ال�����ش��ائ��ق��ني ب��االل��ت��زام ب��ال�����ش��رع��ات امل��و���ش��ح��ة وامل��ت��غ��رية على 
تنبه  التي  و  الطرق  على  االإلكرتونية  االإر���ش��ادي��ة  اللوحات 
ال�شائقني بتغريها وخف�شها اأثناء االأحوال اجلوية املتقلبة .

•• دبي-وام: 

احلجز  ن���ظ���ام  دب�����ي   2020 اإك�������ش���ب���و  اأط����ل����ق 
االإل��ك��رتوين اخل��ا���س ب��امل��دار���س، ال��ذي ي�شاعد 
املدار�س على ت�شجيل الطلبة وتنظيم الزيارات 

املدر�شية ب�شهولة .
واأ�شبح باإمكان املدار�س يف كل اأنحاء الدولة حجز 
زيارات طلبتهم ب�شهولة لتمكينهم من ا�شتك�شاف 
عامل جديد من الفر�س الرتفيهية والتعليمية 
يف احلدث االأروع يف العامل، .. وباإمكان االأهايل 
واأع�شاء الهيئات التدري�شية احل�شول على كافة 
عر  الإك�شبو  املدر�شية  ال��زي��ارات  عن  املعلومات 
https://schools. االإلكرتونية  البوابة 

.expo2020dubai.com/ar
جاء هذا االإعالن �شمن فعاليات”ملتقى اإك�شبو 
للقيادات املدر�شية”، الذي ح�شرته معايل رمي 
ل�شوؤون  دول���ة  وزي���رة  الها�شمي،  اإب��راه��ي��م  بنت 
ال��ت��ع��اون ال�����دويل، امل��دي��ر ال��ع��ام مل��ك��ت��ب اإك�شبو 
دبي، ومعايل جميلة بنت �شامل م�شبح   2020
 .. ال��ع��ام  التعليم  ل�شوؤون  دول��ة  وزي���رة  امل��ه��ريي 
 600 م��ن  اأك���رث  ح�شور  اأي�����ش��ا  امللتقى  و�شهد 
احلكومية  امل��دار���س  م��ن  واإداري  ومعلم  مدير 
وزارة  من  م�شوؤولني  اإىل  باالإ�شافة  واخلا�شة، 
الرتبية والتعليم واملوؤ�ش�شات التعليمية الرائدة 
دبي،  يف  الب�شرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  مثل 
وهيئة  اأب��وظ��ب��ي،  يف  وامل��ع��رف��ة  التعليم  ودائ����رة 
عن  جميعا  لتعر  اخل��ا���س،  للتعليم  ال�شارقة 

التزامها بدعم برنامج اإك�شبو للمدار�س.
الهيئات  الأع�شاء  فريدة  فر�شة  امللتقى  وق��دم 
امل�شتجدات  اأح����دث  ع��ل��ى  ل��الط��الع  التعليمية 
ب�شاأن ا�شتعدادات اإك�شبو 2020 دبي ال�شتقبال 
طلبة املدار�س �شمن املاليني من الزوار من كل 
ال�شوء  ت�شليط  اأي�شا  وج��رى  ال��ع��امل..  اأن��ح��اء 
التعليمية  والتجارب  املدر�شية  ال��رح��الت  على 
امل�شوقة وامللهمة التي تنتظر الطالب، والدعم 
الذي �شيقدمه اإك�شبو ملدار�س الدولة لتخطيط 
امل��در���ش��ي��ة خ���الل احل����دث االأروع يف  ال���زي���ارات 

العامل.
و����ش���ه���دت ف��ع��ال��ي��ات امل��ل��ت��ق��ى ت��وق��ي��ع ع����دد من 
املوؤ�ش�شات التعليمية اخلا�شة اتفاقات تلتزم بها 
بدعم اإك�شبو 2020 وبرنامج اإك�شبو للمدار�س 
خالل احلدث الدويل الذي ي�شتمر �شتة اأ�شهر، 
زي��ارات مدر�شية لطلبتها، ومن  بتنظيم  وذلك 
يف  الفرن�شي  املنهج  تتبع  ال��ت��ي  امل��دار���س  بينها 
دولة االإمارات، والتي وقع بالنيابة عنها �شعادة 
الفرن�شية  اجل��م��ه��وري��ة  �شفري  ب��وي  ل��ودوف��ي��ك 
ل��دى ال��دول��ة وبذلك تن�شم ه��ذه امل��دار���س اإىل 
مدار�س وزارة الرتبية والتعليم وعدد اآخر من 
امل��دار���س اخل��ا���ش��ة يف ال��دول��ة ك��ان��ت ق��د اأعلنت 
التزامها بدعم برنامج اإك�شبو للمدار�س موؤخرا 
زيارة  م��ل��ي��ون  م��ن  اأك���رث  بتنظيم  التعهد  ع��ر 

للطلبة.
التنفيذي  الرئي�س  ف��ري��دوين،  مرجان  وقالت 
دبي:   2020 اإك�شبو  يف  وامل��ع��ار���س  لالأجنحة 

فيها  ي���ق���ام  ال���ت���ي  االأوىل  امل�����رة  ه���ي  ه����ذه  الأن 
 2020 اإك�شبو  ف��اإن  املنطقة،  يف  دويل  اإك�شبو 
اأن  ال�شعب  م��ن  تعليمية  من�شة  �شيكون  دب��ي 
اال�شتفادة من  اإىل  ن�شعى  فاإننا  تتكرر.. لذلك، 
امل�شتقبل  الأجيال  يوفرها  التي  الفر�س  جميع 
..و م�شاركة املجتمع املدر�شي اأ�شا�شية وحمورية 
يف هذا احلدث التاريخي الأننا نريد اأن ن�شمن 
اأن يكون طالب املدار�س جزءا من هذا احلدث 
ال��ع��امل��ي ب��وج��وده��م ال��ف��اع��ل وامل��وؤث��ر م��ن خالل 
التعليم  لهم  لتقدم  �شممناها  التي  ال��رح��الت 
بالت�شويق  مفعم  ترفيهي  اإط����ار  يف  وال��ف��ائ��دة 

والرتفيه.
وك��ان��ت امل���دار����س اجل���دي���دة ال��ت��ي ان�����ش��م��ت اإىل 
برنامج  م��ع  ال��ت��زام  التفاقيات  املوقعني  قائمة 
العربية  ال�شركة  مدار�س  هي  للمدار�س  اإك�شبو 
للتعليم،  اآميتي  وجمموعة  التعليم،  لتطوير 
علي،  جبل  ومدر�شة  ال�شبا،  ند  كنغز  ومدر�شة 
املدار�س  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  االأن�������ش���ار،  وم��در���ش��ة 

الفرن�شية ال�شبعة يف دولة االإمارات.
اأنواع  اأرب��ع��ة  للمدار�س  اإك�شبو  برنامج  و�شمم 
جميع  تنا�شب  للطلبة  املدر�شية  الرحالت  من 
ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة خل��و���س جت��رب��ة ال ت��ت��ك��رر يف 
الرحالت  ه��ذه  و�شممت  دب��ي،   2020 اإك�شبو 
الدرا�شية  امل���ن���اه���ج  م��ف��اه��ي��م  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف 
ل��ل��ط��ل��ب��ة وت���ق���دمي امل���ع���رف���ة ل��ل��ط��ل��ب��ة يف اإط����ار 
حركة”  يف  “الكون  رحلة  يف  واملتعة.  الرتفيه 
وحا�شره  التنقل  ما�شي  عر  الطلبة  �شي�شافر 

وم�شتقبله، من االكت�شافات القدمية اإىل الذكاء 
عملية  للطالب  ت�شرح  رحلة  يف  اال�شطناعي، 
والرقمية..  املادية  العوامل  خالل  من  التطور 
ف�شيتعرف  امل�شتدام”،  “الكوكب  رحلة  يف  اأم��ا 
الطالب على م�شوؤوليتهم جتاه �شنع م�شتقبل 
اال�شتدامة  ج���ن���اح  زي������ارة  خ����الل  م���ن  اأف�������ش���ل 
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ط���رق احل���ف���اظ ع��ل��ى البيئة. 
تعلم  الفر�س” للطالب  “عامل  رحلة  و�شتتيح 
ك��ي��ف��ي��ة ���ش��ن��ع ال��ف��ر���س وال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأفكار 
واإيجابي  ف��ع��ال  ب���دور  للقيام  تلهمهم  ج��دي��دة 
االإم����ارات  دول���ة  “اإرث  رح��ل��ة  ويف  املجتمع..  يف 
العربية املتحدة” �شيتعرف الطلبة على ثقافة 
اإىل  باالإ�شافة  وتاريخها  الغنية  االإم��ارات  دولة 
خططها مل�شتقبل ناجح وم�شرق، ويلقون نظرة 
على ت�شميم جناح الدولة املميز امل�شتوحى من 
اأجنحة ال�شقر املحّلق.. وعر الرحالت االأربع 
�شتلهمهم  م��ت��ع��ددة  ع���وامل  ال��ط��الب  �شيكت�شف 

للم�شاركة يف �شنع م�شتقبل اأف�شل.
خم�ش�س  برنامج  للمدار�س  اإك�شبو  وبرنامج 
اأنحاء  امل��دار���س يف جميع  ط��الب  م��ع  للتوا�شل 
دولة االإمارات واإ�شراكهم يف م�شرية التح�شري 
التي  ال�����ش��ت��ة،  ����ش���ه���وره  ال������دويل ويف  ل��ل��ح��دث 
العامل  اأنحاء  النا�س من  فيها عقول  �شتتالقى 
اأجمعني �شغارا  للب�شر  املن�شود  امل�شتقبل  ل�شنع 
اإلهام  ه��ي  االأ�شا�شية  واملهمة  ك��ب��ارا..  اأو  ك��ان��وا 
ويبتكر  لي�شتك�شف،  ومتكينه  امل�شتقبل  ج��ي��ل 

ويتعلم يف بيئة من االإبداع واملرح.

ي�سمح للمدار�ض بت�سجيل الطلبة وتنظيم الزيارات ب�سهولة

اإك�سبو 2020 دبي يطلق نظام احلجز الإلكرتوين اخلا�س باملدار�س
 عامل من الفر�ض لأجيال امل�ستقبل يف احلدث الأروع يف العامل

ل�سمان �سالمة وراحة الطلبة املنقولني البالغ عددهم اأكرث من 250 األفًا

موا�سالت الإمارات ت�سدر تعميمًا ب�ساأن حركة احلافالت املدر�سية عند ا�سطراب الأحوال اجلوية

حماكم دبي التا�سعة عامليا و الأوىل عربيا مبحور 
انفاذ العقود وفق تقرير البنك الدويل

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�شتعجلة – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة االإمارات 
للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءاً يوم االربعاء املوافق 13  نوفمر 2019 وعلى من يرغب مبعاينة 

WWW.EmiratesAuction.COM ال�شيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع االلكرتوين
و يف حالة االعرتا�س مراجعة ق�شم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�شمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية 
 دائرة االمور امل�ستعجلة

  
ToyotaCorolla201414506/201614Abu Dhabi81542  
ToyotaCorolla20092379/2017MDubai52268   
ToyotaCorolla20087020/2015Sharjah91705   
ToyotaCorolla20149529/2018BAjman14969    
ToyotaCorolla201520941/20175Abu Dhabi42731   
ToyotaCorolla201520193/2018CFujairah10388  
HondaCRV201320302/201817Abu Dhabi60389   
NissanTiida201227950/2018SDubai59847    
NissanTiida201318698/2018KDubai20695     
NissanTiida201127534/201715Abu Dhabi67230    
HondaAccord200928194/20186Abu Dhabi46138   

MitsubishiPajero201627330/20183Sharjah63042  
MitsubishiPajero20152130/201916Abu Dhabi90749    
MitsubishiPajero201324253/20183Sharjah47418    
NissanPathfinder201522246/20181Sharjah20471      
ToyotaYaris201219276/20171Sharjah19558   
ToyotaYaris200922536/2017BDubai85773   
ToyotaYaris20157205/2019FDubai75591    
ToyotaYaris20125082/20152Sharjah89387    
HondaCivic20118812/2018BAjman18311    
KiaSportage200922062/2017BDubai77316    

MitsubishiLancer201612887/20171Sharjah74990    
MitsubishiLancer20095411/2018LDubai37662      
MitsubishiLancer2013567/201812Abu Dhabi68122    
MitsubishiLancer201527304/20181Sharjah25058    
MitsubishiLancer201426535/2017WHITESharjah88368   

KiaRio20166425/20171Sharjah29411  
HyundaiSanta Fe20072156/20151Sharjah12734   
NissanAltima201327404/2018QDubai49336   
NissanAltima20125839/2016QDubai71934   
NissanAltima20131004/2019HDubai69057    
NissanAltima20124498/2019SDubai92410   
NissanAltima201211393/2017RDubai92667      
NissanAltima20154/201712Abu Dhabi32126              
NissanPatrol20134/20179Abu Dhabi20720              
DodgeCharger20087075/2015NDubai39179   
NissanSunny201612049/2017BAjman42377      
NissanSunny201617147/2018MDubai56734  
NissanSunny201612810/20173Sharjah12398      
NissanSunny201322909/20182Sharjah49702     
ToyotaFortuner20121960/2018GDubai94090   

ChevroletTahoe20187296/2019LDubai89979  
HondaCity2017145/2018SDubai60887     
HondaCity201114432/2018SDubai58347   
ToyotaPrevia201324334/20171299860     
KiaCerato20159572/20181Sharjah11523   
KiaCarnival200924516/20173Sharjah20293      
KiaCarens201522676/2017AFujairah15091   

NissanUrvan201525740/20181Sharjah87352     
NissanX Trail201720053/2018VDubai13425  
RenaultLaguna201229041/2017WHITESharjah47957    
HyundaiAccent20151768/2019EDubai73715   
HondaOdyssey20111769/2016ODubai95285  
HyundaiGenesis20182436/2019AFujairah10234    

KiaOptima201622230/20181Sharjah84966      
HyundaiElantra201525753/2018MDubai53160     
HyundaiSonata20125149/2015BAjman4551       
Mazda320176941/2019RDubai92756  
Toyota20139575/2017BAjman73232   
BMW530I201025695/20182Sharjah59179     
BMW535 i201319434/201814Abu Dhabi49910   

VolkswagenTiguan201519425/2018VDubai27741   
InfinitiFX 4520035437/20152Sharjah6624     

ChevroletCruze201628620/2018AFujairah58010  
FordFigo201425054/2017AAjman2745     

HyundaiVeloster20146445/201613Abu Dhabi72607   
ToyotaLand Cruiser GXR20122926/2014WHITESharjah24301   
NissanSentra201416693/2018ODubai26311     
NissanSentra201516319/2016GDubai39964        
NissanJuke201313957/2018ODubai24191   
NissanJuke201612517/20161Sharjah26293  

MitsubishiMirage20146153/2017LDubai85410      
RenaultDuster201515350/20161Sharjah13726  

VolkswagenGolf201718807/2018BAjman34240   
Range RoverFSR201510825/20181Sharjah89844  

ToyotaCamry20106865/2015Sharjah87810   
ToyotaLand Cruiser20163245/2018RDubai94306     
ToyotaCorolla20153709/2018LDubai40238         
ToyotaCorolla201119315/2017LDubai33803 

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/1048 جتاري كلي
حمل  جمهول  )�����س.ذ.م.م(  للمقاوالت  دب��ي  كيه  ات�س  ا���س  �شي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2٠19/1٠/7 يف الدعوى 
ال�شريك  م وميثلها  ذ  �س   - والزجاج  بو�شكو لالملنيوم  �شركة  ل�شالح/  اعاله  املذكورة 
واملدير بوكوتو مانى �شبا�شتيان : اأوال : بالزام البنك املدعي عليه الثاين وقف ت�شييل 
OLG ورد قيمته للمدعية.  ثانيا : بعدم   01  - خطاب ال�شمان رقم 0705913 
قبول طلب �شحة وتثبيت احلجز التحفظي 2٠18/49٥ حجز حتفظي جتاري ، والزمت 
املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شمو  هذا االع��الن �شدر با�شم �شاحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1379  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-عبد اللطيف حممد �شليمان مر�شود 2- احمد يارو باهه جمهول 
عامة(  م�شاهمة  )�شركة  اال�شالمي  االم���ارات  املدعي/م�شرف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  وميثله:جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي قد 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )491٦392.7٠( درهم 
كتعوي�س  دره��م   )1٠٠٠٠٠٠( مببلغ  والزامهما  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
عن اال�شرار التي ا�شابت املدعي و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها 
جل�شة يوم االحد املوافق:2٠19/12/1٥ ال�شاعة:٠9:3٠ �س بالقاعة:ch1.C.15  لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

نهيان بن مبارك يرتاأ�س القمة العاملية للت�سامح يومي 13 و14 نوفمري اجلاري
•• دبي-وام:

ينظم املعهد الدويل للت�شامح يف دبي 
بن  حممد  م��ب��ادرات  ملوؤ�ش�شة  ال��ت��اب��ع 
رعاية  حتت  العاملية  مكتوم  اآل  را�شد 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
للت�شامح  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  اهلل  رع����اه 
2019م حتت �شعار الت�شامح يف ظل 

الثقافات املتعددة.
وي���رتاأ����س م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�شامح  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
الدويل  املعهد  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
تعقد  ال��ت��ي  ال��ق��م��ة  اأع��م��ال  للت�شامح 
13 و14 نوفمر اجل��اري يف  يومي 

قاعات مدينة جمريا دبي .
امل��وؤمت��ر ال�شحفي  ج���اء ذل���ك خ���الل 
لهذه  املنظمة  اللجنة  عقدته  ال��ذي 
ال�����ش��الم دبي  ف��ن��دق ميناء  ال��غ��اي��ة يف 
لالإعالن عن تفا�شيل وفعاليات القمة 
الدكتور  م��ن  ك��ال  �شعادة  فيه  حت��دث 
ال�شيباين  اأح���م���د  ال�����ش��ي��خ  ب���ن  ح��م��د 
ال��ع�����ش��و امل���ن���ت���دب ل��ل��م��ع��ه��د ال����دويل 
للت�شامح يف دبي رئي�س اللجنة العليا 
عام  مدير  ال�شابري  عفراء  و  للقمة 
الت�شامح و عبدالرحمن  مكتب وزير 
وزارة  مكتب  مدير  املطيوعي  غ��امن 
و  بدبي  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
الغول  عبيد  �شالح  الدكتور  العميد 
والوقاية  املجتمع  حماية  ع��ام  مدير 
الداخلية  وزارة  يف  اجل���رمي���ة  م���ن 
ب����ن جم�����رن نائب  ب���ط���ي  و����ش���ل���ط���ان 
للقمة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س 
ال�شيزاوي  وداوود  للت�شامح  العاملية 
رئي�س اللجنة املنظمة للقمة العاملية 

للت�شامح .
و�شتمثل القمة التي يح�شرها لفيف 
واملفكرين  وال�����ش��ف��راء  ال������وزراء  م���ن 
النقا�شية وجل�شاتها  خالل حماورها 
امل�شاحبة  ال��ع��م��ل  وور�����س  احل���واري���ة 
وتفاعل  ات�شال  ونقطة  و�شل  حلقة 
ب��ني خمتلف ال��ف��ئ��ات وال�����ش��رائ��ح من 
ومنظمات  و���ش��ي��ا���ش��ات  ق����رار  ���ش��ن��اع 
اإىل  و�شواًل  حكومية  وغري  حكومية 

االأفراد.

للحدث  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واأع���ل���ن���ت 
ال�����ع�����امل�����ي ع�������ن م�����������ش�����ارك�����ة ر����ش���ت���م 
رئي�س  مينيخانوف  نورجاليفيت�س 
ج���م���ه���وري���ة ت���ت���ار����ش���ت���ان -االحت�������اد 
جابريلي  كري�شتينا  وم��ارا  الرو�شي- 
يف  االحت����ادي  ال�شيوخ  جمل�س  ع�شو 
جانيت  لو�شي  وال��دك��ت��ورة  ال��رازي��ل 
ب����ريم����ودي����ز رئ���ي�������س جم���ل�������س دول����ة 
كبار  من  ح�شد  جانب  اإىل  كولومبيا 
واملوؤثرين  واملتخ�ش�شني  امل�شوؤولني 
ال�شلك  ومم���ث���ل���ي  االج���ت���م���اع���ي���ني 
الدولية  واجل����ه����ات  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي 

واملوؤ�ش�شات املحلية والتعليمية.
واأكد �شعادة الدكتور حمد ال�شيخ بن 
الت�شامح  قيمة  اأن  ال�شيباين  اأح��م��د 
قواًل  االإم������ارات  دول����ة  تتبناها  ال��ت��ي 
اأ���ش��ا���س ال�شالم  اأن���ه���ا  وف���ع���اًل وت����رى 
قيمة  لي�شت  واال���ش��ت��ق��رار  والتنمية 
ط����ارئ����ة ع���ل���ى ت���اري���خ���ه���ا واإمن�������ا لها 
ة  جذورها الرا�شخة والعميقة واملمتدَّ
يك�شبها  م���ا  وه����و  ال���ت���اري���خ  ه����ذا  يف 
ال�شيا�شة  يف  وال��ث��ب��ات  اال���ش��ت��م��راري��ة 
االإماراتية من ناحية ويجعلها قا�شماً 
من  وال�شعب  ال��ق��ي��ادة  ب��ني  م�شرتكاً 

ناحية اأخرى.
كلمته  ال�شيباين  ال��دك��ت��ور  وا���ش��ت��ه��ل 
ال�شيخ  ل��ه  للمغفور  خ��ال��دة  مبقولة 
زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل 
فيها:”الت�شامح  ق��ال  وال��ت��ي  ثراه” 
العظماء  اأع����ظ����م  ك�����ان  اإذا  واج�������ب. 
ب�شر  نحن  ي�شامح.  وج��ل  عز  اخلالق 

كلنا اإخوة امل�شيب اأخ واملخطئ اأخ. ال 
نرتك املخطئ وال ننبذه بل ن�شاعده 
ال�شحيح.”  للطريق  لي�شل  وننجده 
بال�شكر  ال�����ش��ي��ب��اين  رئ��ي�����س  ت��وج��ه  و 
اهلل  عبد  ال�شيخ  �شمو  اإىل  والتقدير 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال������دويل  وال���ت���ع���اون 
الوطنية العليا لعام الت�شامح تقديرا 
تكري�س  ال���ب���ارزة يف  ال��ل��ج��ن��ة  جل��ه��ود 
ق��ي��م��ة ال��ت�����ش��ام��ح ون�����ش��ره م���ن خالل 
دور  ...مثمنا  وب��راجم��ه��ا  م��ب��ادرات��ه��ا 
اال�شرتاتيجيني  وال�����ش��رك��اء  ال��رع��اة 
الذي هو ع�شب جناح اأي فعالية واأنه 
الوطني وم�شوؤوليتهم  يعك�س ح�شهم 
تكاثف  �شرورة  اإىل  واأ�شار  املجتمعية 
الإبراز  واأب��دا  دائما  والتعاون  اجلهود 

االأحداث باأف�شل �شورة ممكنة.
وت�����ش��م ق��ائ��م��ة رع���اة و���ش��رك��اء القمة 
اخلارجية  وزارة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
الت�شامح  وزارة  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون 
وامل������وا�������ش������الت  ال������ط������رق  ه����ي����ئ����ة  و 
االإ�شرتاتيجي  “ال�شريك  ب���دب���ي 
ال�شريك  للت�شامح  ال��ع��امل��ي��ة  للقمة 
اال�شرتاتيجي ملبادرات املعهد الدويل 
 ”2019 ع������ام  خ������الل  ل���ل���ت�������ش���ام���ح 
و  والتوطني  الب�شرية  امل���وارد  ،وزارة 
دائرة  و  دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة 
و�شركة  ب��اأب��وظ��ب��ي  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي ل��ت��ن��ظ��ي��م امل���وؤمت���رات 
واملعار�س ال�شريك الرئي�شي لتنظيم 
للحلول  االإم�����ارات  وموؤ�ش�شة  القمة 

االإعالميني  وال�������ش���رك���اء  ال��ع��ق��اري��ة 
جمموعة MBC وتيك توك.

ولفت �شعادة ال�شيباين اإىل اأن احلدث 
اأم��ام احل�شور  رائ��دة  �شي�شكل من�شة 
م��ن ق����ادة ح��ك��وم��ي��ني وخ����راء �شالم 
تر�شيخ  ���ش��ب��ل  ل��ب��ح��ث  واأك����ادمي����ي����ني 
تنوعها  اإط�����ار  يف  االإن�����ش��ان��ي��ة  وح����دة 
واختالفها الذي ي�شكل م�شدر قوتها 
وغر�س  التحديات  جمابهة  وكيفية 
املمكنة  الو�شائل  بكل  احل���وار  ثقافة 
من  العاملية  اجل��ه��ود  كافة  وم�شاندة 
اأجل تكري�س قيمة احلوار احل�شاري 
خدمة للب�شرية .. مو�شحا اأن اأجندة 
ال��ق��م��ة ���ش��ت��ت�����ش��م��ن ج��ل�����ش��ات وور�����س 
للت�شامح  ح��ك��وم��ي��ا  وم��ع��ر���ش��ا  ع��م��ل 
وم�شاريع طالبية للت�شامح وجمال�س 
ومعر�شا  رقمية  ومكتبة  متخ�ش�شة 
يوتيوب  وق��ن��اة  وف��وت��وغ��راف��ي��ا  ف��ن��ي��ا 

الت�شامح.
وتناق�س اجلل�شات مو�شوعات اأبرزها 
امل�شاواة بني اجلن�شني وغر�س ال�شالم 
املجتمعات  داخ���ل  وال��وئ��ام  املجتمعي 
تطوير  و  واال����ش���ت���دام���ة  وال��ت�����ش��ام��ح 
ا�شرتاتيجية االأعمال ال�شاملة ق�شايا 
ال�شباب واملراأة واأ�شحاب الهمم و دور 
الت�شامح  ر���ش��ال��ة  ن�����ش��ر  يف  االإع������الم 
هي  رئي�شية  حم����اور  اأرب���ع���ة  لت�شمل 
املجتمعي واملحور االقت�شادي  املحور 
وامل��ح��ور االإع��الم��ي وامل��ح��ور الثقايف 
متحدثون  باجلل�شات  �شي�شارك  فيما 
اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  خم��ت��ل��ف��ة  دول  م���ن 

ا�شتخدام اأ�شلوب حما�شرات تيد .
من جانبه اأو�شح �شعادة �شلطان بطي 
بن جمرن نائب رئي�س اللجنة العليا 
اأن  للت�شامح  العاملية  للقمة  املنظمة 
الثانية من  ال��دورة  اإنطالق فعاليات 
القمة العاملية للت�شامح لعام 2019 
�شل�شلة  اإىل  ث��م��ي��ن��ة  اإ���ش��اف��ة  ي�����ش��ك��ل 
امل��ب��ادرات واالإجن�����ازات ال��ت��ي حققتها 
اإمارة دبي بف�شل الروؤى والتوجيهات 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  احل��ك��ي��م��ة 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
حاكم دبي “رعاه اهلل” حيث ج�شدت 
دولة االإمارات منذ تاأ�شي�شها منوذجا 
والعطاء  ال��ت�����ش��ام��ح  يف  ب���ه  ي��ح��ت��ذى 
مبادرات  ب���اإط���الق  ت���ف���ردت  ول��ط��امل��ا 
ال��ع��امل مثيال  ل��ه��ا  ي�شهد  ن��وع��ي��ة مل 
التاآخي  اأ���ش�����س  ب��ه��دف دع���م واإر����ش���اء 
وال��ت��ع��اي�����س ال�����ش��ل��م��ي االإن�������ش���اين يف 

املنطقة والعامل.
ال�شيزاوي  داوود  اأك����د  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
رئي�س اللجنة املنظمة للقمة العاملية 
للت�شامح على اأن القمة فر�شة لبحث 
وامل�شتجدة  امل��ت�����ش��ارع��ة  ال���ت���ط���ورات 
والتفاعل  ال���ع���امل  ي�����ش��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
معها مب�شاركة روؤ�شاء وخراء وقادة 
حلول  اإىل  الو�شول  بهدف  موؤثرين 
العنف  ع��ن  بعيداً  احل���وار  لغة  تدعم 

وال�شراعات والع�شبية.
و�شرح اأن القمة ت�شعى اإىل مد ج�شور 
التوا�شل بني ال�شعوب واالنفتاح على 

االآخ��ر وتبادل اخل��رات االأم��ر الذي 
املتانة والقيمة  امل�شهد ومينحه  يعزز 
االإمارات  دولة  توا�شل  فيما  النوعية 
االإي��ج��اب��ي��ة وممار�شة  ال��ر���ش��ائ��ل  ب��ث 
منذ  لنف�شها  اخ��ت��ارت��ه  ال���ذي  دوره����ا 
الت�شامح  نهج  وهو  التاأ�شي�س  مرحلة 
والو�شطية وقبول االآخر. وا�شتعر�س 
الفعاليات  اأج��ن��دة  ال�����ش��ي��زاوي  داوود 
يومي  خالل  �شتقام  التي  واالأن�شطة 
رقمية  م��ك��ت��ب��ة  وت��ت�����ش��م��ن  احل������دث 
اأكرث  �شقفها  متخ�ش�شة جتمع حتت 
م��ن 80 ك��ت��اب وم��رج��ع وب��ح��ث هام 
اإىل جانب احلر�س على تطويع الفن 
متكئني  االإن�شانية  االأه��داف  خلدمة 
على اأن الفن لغة عاملية ال حتتاج اإىل 
ترجمة وال توؤمن باحلدود واحلواجز 
التجان�س  م��ن  ن��وع��ا  تخلق  اأن��ه��ا  كما 
واالن�شجام لذلك كان املعر�س الفني 
و الفوتوغرايف امل�شاحب حيث تتناول 
االأعمال التي ي�شارك فيها متطوعون 
املو�شوعات  من  جملة  دول  ع��دة  من 
االإن�شانية  ال��ق�����ش��اي��ا  ت��خ�����س  ال���ت���ي 
واالج���ت���م���اع���ي���ة مب��خ��ت��ل��ف االأح���ج���ام 
تفا�شيلها  تو�شيح  وي��ت��م  واالأ���ش��ك��ال 
للزوار باللغتني العربية واالإجنليزية 
ا�شم  تت�شمن  ���ش��روح��ات  خ���الل  م��ن 
واخلامات  ال��ل��وح��ة  ���ش��اح��ب  ال��ف��ن��ان 
االإجناز  وم��دة  ا�شتخدامها  يتم  التي 

وما تقدمه كل لوحة من م�شمون.
يحتوي  امل���ع���ر����س  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
ف��ن��ي��ة و�شور  وق���ط���ع  ل����وح����ات  ع���ل���ى 

فوتوغرافية جت�شد خمتلف املدار�س 
اأر�شية  على  ال��ن��ا���س  وجت��م��ع  الفنية 
من  ن��وع  حتقيق  يف  ت�شهم  م�شرتكة 
امل�شاركني  ب���ني  وال���ت���اآل���ف  ال���ت���ع���ارف 
بالتعاون  ينظم  املعر�س  اأن  ..منوها 
جيوغرافيك  ن��ا���ش��ي��ون��ال  ق���ن���اة  م���ع 
للقمة  االإع��الم��ي  ال�شريك  اأبوظبي 
 Royal 193 Silk و����ش���رك���ة 
للثقافة   Road Collection
والفنون من ال�شني ودار الفتوى من 
املجل�س االأعلى االإ�شالمي االأ�شرتايل. 
�شت�شهد  القمة  اأن  ال�����ش��ي��زاوي  واأف���اد 
36 م�����ش��روع��ا ط��الب��ي��ا من  ع���ر����س 
وعاملية  حملية  م�شاركة  جامعة   16
ومنها كليات التقنية العليا واجلامعة 
االأمريكية يف دبي وال�شارقة وجامعة 
وجامعة  ال���غ���ري���ر  وج���ام���ع���ة  زاي�������د 
وذكر  ال�شوربون.  وجامعة  الفجرية 
35 جهة  الأك��رث من  تتيح  القمة  اأن 
وم��وؤ���ش�����ش��ة ح��ك��وم��ي��ة ف��ر���ش��ة اإب�����راز 
ا�شتعرا�س  الت�شامح من خالل  �شور 
التي  والرامج  املمار�شات  من  جملة 
والعدل  الت�شامح  قيم  ن�شر  يف  ت�شب 
و امل�شاواة منها وزارة الت�شامح ووزارة 
ووزارة  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية 
الب�شرية  امل�����وارد  ووزارة  ال��داخ��ل��ي��ة 
والتوطني و�شرطة دبي ودائرة تنمية 
املجتمع باأبو ظبي وموؤ�ش�شة االإمارات 
للحلول العقارية و حكومة اأم القوين 
ودار زايد للثقافة االإ�شالمية ومبادرة 
االأديان املتحدة من الواليات املتحدة 

البحرينية  وامل��وؤ���ش�����ش��ة  االأم��ري��ك��ي��ة 
للم�شاحلة واحلوار الوطني ومقرها 
عبدالعزيز  امل��ل��ك  وم��رك��ز  البحرين 
العربية  اململكة  يف  الوطني  للحوار 
االإعالميني  وال�����ش��رك��اء  ال�����ش��ع��ودي��ة 
راديو الرابعة نب�س يورو نيوز �شيدتي 

�شما�شي TV وجملة �شواطىء.
جانب  اإىل  تت�شمن  القمة  وتت�شمن 
ور���س عمل منها  جل�شاتها احل��واري��ة 
مرمي  الدكتورة  تديرها  عمل  ور�شة 
اأ���ش��ت��اذ م�����ش��اع��د يف كلية  ال�����ش��ام�����ش��ي 
الرتبية جامعة زايد والدكتور نافيد 
بكايل اأ�شتاذ م�شاعد يف كلية الرتبية 
و�شيعمد  بدبي  االأمريكية  اجلامعة 
مناهج  حتليل  اإىل  فيها  امل�����ش��ارك��ون 
الرتبية االإ�شالمية يف دولة االإمارات 

للمرحلة الثانوية.
كما تقدم الدكتورة وجيهة البحارنة 
البحرين  ج��م��ع��ي��ة  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب 
ال��ن�����ش��ائ��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة االإن�������ش���ان���ي���ة يف 
بعنوان  عمل  ور�شة  البحرين  مملكة 
ور�شة  وتبحث  لتتجاوز”  “ت�شامح 
الفطرة  يف  الب�شري  االن�شجام  علم 
االإن�شانية  وه��ي  للب�شرية  الطبيعية 
موؤ�ش�س  ب�������وري  ك�����اري�����ن  ت���ق���دم���ه���ا 

.Synchro Comms
بن  عبداهلل  الدكتور  ي�شتعر�س  فيما 
جمل�س  رئي�س  نائب  الفوزان  حممد 
االأم��ن��اء واأم��ني ع��ام مركز امللك عبد 
اململكة  ال���وط���ن���ي  ل���ل���ح���وار  ال���ع���زي���ز 
مبادرات  اأب�����رز  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
جمال  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة 

ن�شر مبادئ ال�شلم والت�شامح.
وي���ت���ن���اول ف�����ش��ي��ل��ة ال�����ش��ي��خ ع��ب��د اهلل 
اإدارة  م����دي����ر  االأن�����������ش�����اري  حم���م���د 
والتوعية  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة  االأب������ح������اث 
“اإرادة”  مركز  يف  العامة  والعالقات 
دب���ي احلديث  ل��ل��ع��الج وال��ت��اأه��ي��ل يف 
ور�شة  اأم���ا  “م�شموح”  م��ب��ادرة  ع��ن 
االإماراتي”  الفكر  الت�شامح يف  “قيم 
العلي  حم��م��د  ح�شنية  ف��ي��ه��ا  ف��ت��ق��دم 
يف  التعليمية  ال��رام��ج  ق�شم  رئ��ي�����س 
االأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي ���ش��ورة ع��ن حياة 
ال���ق���ائ���د امل���وؤ����ش�������س ال�����ش��ي��خ زاي�����د بن 
رح��م��ه اهلل حول  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان 

متكني االإن�شان يف دولة االإمارات.

•• اأبوظبي -وام:

حظيت فعاليات املهرجان الوطني للت�شامح واالأخوة االإن�شانية 
اأبوظبي  يف  االإم���ارات  اأم  بحديقة  الت�شامح  وزارة  تنظمه  ال��ذي 
حتت �شعار على نهج زايد باأقبال جماهريي كبري لليوم الثالث 

على التوايل.
وم�شابقات  ت��رف��ي��ه��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ال�����ش��ب��اح��ي��ة  ال���ف���رتة  و���ش��م��ل��ت 
ليمرو  امل��دار���س  لطالب  الت�شامح  م�شرية  اإىل  اإ�شافة  وه��داي��ا، 
داخ��ل احلديقة  ت�شميمها  اأقوا�س مت  امل�شرية من خالل  خالل 
لتلفت اأنظارهم اإىل اأهم القيم الرئي�شية للت�شامح، فيما �شملت 
اال�شر من  اجتذب  التي  الفعاليات  العديد من  امل�شائية  الفرتة 
خمتلف اجلن�شيات، وكان االأطفال هم الرابح االأكر من معظم 
لطالب  عرو�شا  باحلديقة  الكبري  امل�شرح  �شهد  حيث  االأن�شطة 
املدار�س، الذين قدموا عرو�شا غنائية رائعة ، كما �شهد امل�شرح 
رائعا  وعر�شا  االإم��ارات��ي��ة،  والرتاثية  ال�شعبية  للفرق  عرو�شا 
الذين  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��در���ش��ي  م��ن  مكونة  مو�شيقية  لفرقة 
االأغنيات  من  وع��دد  العربية  املو�شيقى  من  مقطوعات  قدموا 
وتعبريا  للمهرجان  منهم  كاإهداء  العربي  الغنائي  ال��رتاث  من 
عن دعمهم للقيم النبيلة للت�شامح، فيما كانت عرو�س الفلكور 
وطلبة  االط��ف��ال  حتلق  حيث  جاذبية  االأك��رث  لالأطفال  العاملي 

املدار�س حول الفنانني و�شاركوهم االأداء احلركي.
اقباال  املنتجة  واالأ���ش��ر  وال�����ش��ف��ارات  ال�شركاء  اأجنحة  �شهدت  و 
اأر�س  على  املقيمة  اجلاليات  م��ن  وخا�شة  اجلماهري  قبل  م��ن 

االإمارات، لال�شتمتاع واال�شتفادة مما تقدمه تلك االأجنحة.
ولفت يا�شر القرقاوي املدير التنفيذي للمهرجان اإىل م�شتوى 
خالل  م��ن  املجتمع  فئات  خمتلف  ل��دى  الت�شامح  بقيم  ال��وع��ي 
االإقبال الكبري على اأن�شطة املهرجان وم�شتوى التفاعل معه من 
كافة اجلهات واجلاليات واالأ�شر واملوؤ�ش�شات االحتادية واخلا�شة 
..منوها ان االإمارات بحق هي اأر�س الت�شامح والتعاي�س وقبول 
االآخ���ر واح���رتام االخ��ت��الف، م��وؤك��دا اأن امل��ه��رج��ان ال��ذي يحمل 

قيم  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط  يف  زايد” جن���ح  ن��ه��ج  “على  ���ش��ع��ار 
وخا�شة  فئات  كافة  لدى  االآخ��ر،  واح��رتام  والتعاي�س  الت�شامح 
االطفال وطالب املدار�س، ولعل العرو�س التي قدمتها املدار�س 
ابنائهم  لت�شجيع  االأ�شر  من  �شخمة  اع��دادا  جذبت  احلكومية 

واالحتفال بالت�شامح.
الفرتتني  خالل  تركز  املهرجان  اأن�شطة  اأن  القرقاوي  واأو�شح 
واالأن�شطة  الرامج  على  يومية،  وب�شفة  وامل�شائية  ال�شباحية 
جماهريية،  وف��ع��ال��ي��ات  وب���رام���ج  امل���دار����س  لطلبة  املخ�ش�شة 
وع���رو����س م�����ش��رح��ي��ة وف��ن��ي��ة ول���ق���اءات ف��ك��ري��ة، م��ن��ه��ا اأم�شيات 
ا�شتعرا�شية، وفنية وعرو�س للفرق الرتاثية امل�شاركة من الدول 
وور�س  املجتمعية،  للمبادرات  ومعار�س  وال�شديقة  ال�شقيقة 
بالت�شامح  املتعلقة  الق�شايا  تناق�س  وملتقيات  ون���دوات  عمل 
من  املجتمع  فئات  خمتلف  مع  م�شرتكة  مبادرات  اإىل  اإ�شافة   ،
االحتادية  اجلهات  كافة  جهود  تكامل  حيث  وموؤ�ش�شات  اأف���راد 
هو  واحد  لتحقيق هدف  واجلاليات  اخلا�س  والقطاع  واملحلية 

تعزيز ثقافة الت�شامح.
وع���ن ال��ف��رتة ال�����ش��ب��اح��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��ت��ه��دف اأك����رث م��ن 3000 
املهرجان  اأي��ام  ط��وال  واخلا�شة  احلكومية  امل��دار���س  من  طالب 
امل��دار���س احلكومية  اأنها تركز على دم��ج ط��الب  القرقاوي  اأك��د 
واخلا�شة معا وحتفيزهم على امل�شاركة يف برنامج متكامل يبدا 
بدعوة من دمية الت�شامح اإىل ت�شكيل فرق خمتلفة ت�شم كافة 
يناف�س  فريق  وكل  واخلا�شة  احلكومية  املدار�س  من  االطياف 
ينطلقون  للجميع،  والهدايا  اجل��وائ��ز  مئات  وج��ود  مع  االآخ���ر، 
بعدها االأطفال اإىل املو�شيقى االإيقاعية، حيث ي�شارك كل فريق 
بالعزف على االآالت االإيقاعية باأحلان عاملية ، وبعدها ينطلقون 
املدار�س  الت�شامح لطالب  الت�شامح، يف م�شرية  وراي��ات  ب�شارات 
اقوا�س  خم�شة  حتت  جميعا  ليمروا  االإم���ارات  اأم  حديقة  داخ��ل 

حتمل �شعارات وقيم الت�شامح.
الطالب  خالل  من  الرتبية  وزارة  مب�شاركة  القرقاوي  اأ�شاد  و 
اإعجاب  راق��ي��ة الق��ت  اي�شا يف تقدمي ع��رو���س فنية  وامل��در���ش��ني 

املوجود باحلديقة من اخلام�شة م�شاء، حيث اجتذب  اجلمهور 
اجلاليات  كبري من  املدر�شني جانب  وعرو�س  االطفال  اأ�شوات 

العربية املتواجدة باحلديقة مل�شاركتهم الغناء.
اأطفال  ق��اد جوقة  ال��ذي  ق��ال حممد �شوقي عرفة  وم��ن جانبه 
ت�شم  التي  اال�شا�شي  للتعليم  واملزدلفة  الثاين،  زاي��د  مدر�شتي 
ووطنية  دينية  اغنيات  عدة  الأداء  وطالبة  طالبا   60 من  اكرث 
اإ�شافة اإىل اأغنية خا�شة للت�شامح، اإن اجناز هذا العمل ا�شتلزم 
وزارة  مبا�شر من  ودعم  بالتعاون بني اجلميع  ال�شهرين  قرابة 
الرتبية، من التدريب للطالب يف حماولة لكي يحفظوا الكلمات 
حلداثة  بالنظر  للغاية  ج��ي��دا  ك��ان  االداء  اأن  م��وؤك��دا  وال��ل��ح��ن، 
�شنهم، وانه قام بنف�شه بتلحني كافة االعمال التي قدمت على 
باإقبال  ..منوها  ال�شوتية،  الطلبة  اإمكانات  يراعي  امل�شرح حتى 
اجلمهور على متابعة العمل والتفاعل معه، وهو ما ي�شجع على 

اال�شتمرار.
فقد  والتعليم  الرتبية  وزارة  مدر�شيى  من  املكونة  الفرقة  اأم��ا 
املو�شيقى  ت���راث  على  ا�شتمل  وغنائيا  مو�شيقا  عر�شا  ق��دم��ت 

العربية الرائع والقى ا�شتح�شان جمهور املهرجان .
و ت�شمل اأجندة فعاليات املهرجان غدا ملتقى فر�شان الت�شامح ، 
حيث ت�شت�شيف وزارة الت�شامح عددا من الفر�شان ممثلني الأكرث 
من 518 الذي مت تخريجهم هذا العام مبركز ال�شباب العربي 
الرنامج  انطالق  على  عام  وذلك لالحتفال مبرور  باأبوظبي، 
من  الغن�شانية  االأخ���وة  بوثيقة  امل�شاركني  تعريف  اإىل  اإ�شافة 

خالل عدد من اخلراء الدوليني.
على  ال�شباحية  ال��ف��رتة  ت�شتمل  االإمارات”  “اأم  حديقة  ويف 
الفرتة  اأم���ا   ، امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة  ع��رو���س لطلبة 
“العازف املت�شامح” ، وعرو�س  امل�شائية فتتناول عر�س الدمي 
العرو�س  اإىل  اإ�شافة  “�شمة”،  العاملية  اال�شتعرا�شية  الفرقة 

املو�شيقية، وعر�س االأ�شواء، وكرنفال االأطفال العاملي.
كما ت�شتمر كافة اأجنحة ال�شركاء يف تقدمي اإبداعاتها من خالل 

عرو�س فنية وحرف تقليدية ومر�شم وحرف تراثية وغريها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

قائمة  اأب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة  ت�����ش��درت 
م�شتوى  على  ج��ام��ع��ات   10 اأف�����ش��ل 
ال���وط���ن ال��ع��رب��ي ل��ل��ع��ام االأك���ادمي���ي 
حيث  من  للت�شنيف  وفًقا   2020
الدوليني  ال��ت��دري�����س  هيئة  اأع�����ش��اء 
ت�شم  حيث  الطلبة  وتنوع  وتعددية 
التدري�س  هيئات  اأع�شاء  من  نخبة 
من  الأك��رث  ينتمون  الذين  والطلبة 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  م���ن  ج��ن�����ش��ي��ة   80
ال��ع��امل م��ت�����ش��درة امل��رك��ز ال�����ش��اب��ع يف 
اأع�شاء  حيث  م��ن  العربية  املنطقة 
واملركز  ال��دول��ي��ني،  التدري�س  هيئة 
تعددية  يف  الت�شنيف  �شمن  الثامن 
ت�شتقطبهم  ال��ذي��ن  الطلبة  وت��ن��وع 

من خمتلف اأنحاء العامل.  
ك���م���ا ت���������ش����درت ج���ام���ع���ة اأب���وظ���ب���ي 
جامعة   30 الأف�شل  التمّيز  قائمة 
لت�شنيف  وف��ًق��ا  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يف 
للجامعات  �شيموند”  “كوكاريللي 
للعام  وذلك   ،2020 للعام  العربية 
ال�������ش���اد����س ع��ل��ى ال����ت����وايل م��ن��ذ عام 
2015، مر�شخة مكانتها يف م�شاف 
اأف�شل %17 من جامعات املنطقة. 
املرتبة  اأب��وظ��ب��ي  وح�����ش��دت ج��ام��ع��ة 
27 من بني 131 جامعة حمافظة 
على ت�شنيفها على الرغم من اإدراج 
يف  للمناف�شة  ج��دي��دة  ج��ام��ع��ة   15

الت�شنيف هذا العام.

وع����ل����ى ال����رغ����م م����ن ح����داث����ة عمر 
عاًما   16 تتجاوز  التي مل  اجلامعة 
بتميزها  ال��ق��ائ��م��ة  ت�����ش��درت  ف��اإن��ه��ا 
عقوًدا  عمرها  جت��اوز  جامعات  على 
طويلة وهو ما يرتجم ا�شرتاتيجية 
التعليم  يف  ال���ت���م���ّي���ز  يف  اجل���ام���ع���ة 
ال��ع��ل��م��ي وخ��دم��ة املجتمع  وال��ب��ح��ث 
اأكادميية  جتربة  بتقدمي  والتزامها 

متمّيزة لطلبتها. 
يف  ومت��ي��ًزا  ري���ادة  اجلامعة  و�شجلت 
و�شبكة  االأك��ادمي��ي��ة  ال�شمعة  ف��ئ��ات 
البحث العاملية والتوثيقات لالأوراق 
ل��ل��ج��ام��ع��ة ح��ي��ث تقدمت  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
االأكادميية  ال�شمعة  يف  م��رك��زاً   12
باالإ�شافة  امل��ا���ش��ي.   بالعام  مقارنة 
اإىل ت�شنيفها العام، ح�شدت جامعة 
اأبوظبي مراتب متقدمة يف عدد من 

اأع�شاء  ذلك  يف  مبا  االأداء  موؤ�شرات 
التدري�س الدوليني من حملة  هيئة 
درج���ة ال��دك��ت��وراه، واأع�����ش��اء الهيئة 
التدري�شية الدوليني وكذلك تعددية 
وتنوع الطلبة الذين ت�شتقطبهم من 
خمتلف اأنحاء العامل، وهو ما يعك�س 
م��ن كفاءات  ب��ه اجل��ام��ع��ة  م��ا تتمتع 
تدري�شية اأكادميية واجلهود املبذولة 
الطلبة.  وت���ن���وع  ت���ع���ددي���ة  ل��ت��ع��زي��ز 
جامعة  التزام  الت�شنيف  اأظهر  كما 
اأب���وظ���ب���ي مب��وا���ش��ل��ة ت��ق��دم��ه��ا نحو 
“�شمعة  م��وؤ���ش��ر  يف  االأوىل  امل���رات���ب 
�شاحب العمل«.   وتعليقاً على هذا 
اأحمد،  وق��ار  الدكتور  ق��ال  االإجن���از، 
“نعتز يف  اأب��وظ��ب��ي:  م��دي��ر ج��ام��ع��ة 
ج��ام��ع��ة اأب���وظ���ب���ي ب��امل��ح��اف��ظ��ة على 
جامعة   30 اأف�شل  �شمن  ت�شنيفنا 
عربية، حيث ُيعزى هذا االإجناز اإىل 
جملة من العوامل من بينها اأع�شاء 
يتمتعون  ال���ذي���ن  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة 
بالكفاءة واملعرفة، واملناهج الدرا�شية 
التعليمية  وال���ت���ج���رب���ة  امل���ت���م���ي���زة، 
الرثية التي ت�شع الطلبة يف �شميم 
اأعلى  حتقيق  اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود 
داخل  االأك��ادمي��ي  التفوق  م�شتويات 
وخ���ارج ال��ق��اع��ات ال��درا���ش��ي��ة، ف�شاًل 
متكن  ال��ت��ي  البحثية  ال��ف��ر���س  ع��ن 
الطلبة من تطبيق املعرفة واملهارات 
ال��ت��ي اك��ت�����ش��ب��وه��ا مل��واج��ه��ة خمتلف 

التحديات يف االإمارات واملنطقة.« 

انطالق اأعمال ملتقى اأبوظبي 
ال�سرتاتيجي ال�ساد�س

•• اأبوظبي-وام:

االإم���ارات  مركز  ينظمه  ال��ذي  ال�شاد�س  اال�شرتاتيجي  اأبوظبي  ملتقى  اأع��م��ال  ام�س  انطلقت 
لل�شيا�شات حتت رعاية �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل.

القوى  تناف�س  ع��ن��وان  حت��ت  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ع  بالتعاون  امللتقى  ويعقد 
ا�شتمراراً  العام  هذا  ن�شخة  وتاأتي  يومني.  م��دار  على  اأعماله  وت�شتمر  جديد  ع�شر  يف  القدمي 
لهدف امللتقى املتمثل يف بلورة فْهم لواقع النظامني االإقليمي والدويل وحتوالت القوة فيهما. 
وي�شت�شيف احلدث نخبة كبرية من �شانعي القرار وال�شيا�شيني وخراء حتليل ال�شيا�شات من 
دول خمتلفة يف العامل و�شيخ�ش�س اإحدى جل�شاته ل�شيا�شات دولة االإمارات ي�شّلط فيها ال�شوء 

على ا�شرتاتيجيات الدولة حليازة قدرات الذكاء ال�شناعي وتطوير �شناعة الف�شاء.

جامعة اأبوظبي تت�سدر اأف�سل 10 جامعات عربية يف التنوع الثقايف ح�سور لفت لالأ�سر لأن�سطة مهرجان الت�سامح يف اأبوظبي

ع��م��ر كوتى  امل���دع���و /  ف��ق��د 
�شاتان�شريى  ���ش��ات��ان�����ش��ريى 
اجلن�شية  ال���ه���ن���د   ، ع���ل���ى 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )K9347693(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0504732654

فقدان جواز �سفر
جوبيندو   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
ب�����ي�����������ش�����وا������س ج�����وب�����ي�����ن�����درو 
بنغالدي�س    ، ب����ي���������ش����وا�����س 
رقم  ���ش��ف��ره  ج����واز  اجلن�شية 
من   )0149986BF(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0507122272    

فقدان جواز �سفر
ري���������ش����اب   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ب��������راك��������ا���������ش��������ان��������د ج������اي������ن 
الهند    ، ج���اي���ن  ب��راك��ا���ش��ان��د 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية  
)6143145L( من يجده 
رقم   بتليفون  االت�شال  عليه 

0586269121

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / �شقر حممد 
اح���م���د ع��ل��ي امل�����ش��ل��م��ان��ى  ، 
- جواز  اجل��ن�����ش��ي��ة  ال��ي��م��ن 
�شفره رقم )0873036( 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0506921270

فقدان جواز �سفر
امل��دع��و/ا���ش��ت��ي��اق احمد  ف��ق��د 
باك�شتان   ، ع���ب���دال���رح���م���ن 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)1154983( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل�����دع�����و/ ع������زه ث����روت 
�شعبان عبده جاوي�س ، م�شر 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )A08849178(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  امل�شرية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و/اخ��رت ن��واز خان 
باك�شتان    ، ال��رح��م��ن  غ���ف���ور 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)4119553( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
التيفى ميديا الكيمي منطقة حرة –ذ.م.م  هي �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية 

حمدودة م�شجلة لدى �شلطة دبي للتطوير مبوجب الرخ�شة رقم 93758 وعنوانها 
امل�شجل يف املقراك�شلو�شيف دي�شك رقم 12، الطابق االأر�شى، املبني 08 – مدينة دبي 

لالعالم، �س.ب. 36282، دبي، االإمارات العربية املتحدة، )»ال�شركة«(، تعلن اأنه وفقا 
لقرار ال�شركاء بتاريخ 16  اكتوبر 2019؛ �شيتم حل ال�شركة اختياريا مبوجب االإجراء 

املن�شو�س عليه يف املادة 101 من اللوائح املنظمة لل�شركات اخلا�شة يف املجمعات االإبداعية 
بدبي ل�شنة 2016.  اأي طرف معني لديه مطالبة �شد ال�شركة عليه بتقدميها يف غ�شون 

امل�شجل اأو االت�شال ب�: الريد  طريق  عن  االإ�شعار  هذا  تاريخ  من  يوما   45
ال�شيد/  روى كنعان

اإ�شم ال�شركة: كنعان و م�شاركوة حما�شبون قانونيون
�س.ب.: 36282  ،  دبي، االإمارات العربية املتحدة ،

 rkanaan@bkruae.com :هاتف رقم : 97145546867 +  بريد االلكرتوين
لن ُتقبل املطالبات التي ُتقدم بعد انق�شاء مدة  45 يوما.

ا�شعار بالت�شفية
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•• ال�شارقة-الفجر:

ب��ن��ت �شلطان  ب����دور  ال�����ش��ي��خ��ة  اأك�����دت 
ال�شارقة  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
التزام  اأهمية  على  للطفل،  �شديقة 
القطاع  يف  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال�������ش���رك���ات 
تراعي  التي  العمل  بقوانني  اخلا�س 
االح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���ش��ة ل���ل���م���راأة ويف 
م��ق��دم��ت��ه��ا ح����ق ح���م���اي���ة االأم����وم����ة، 
مهنية  م��ع��اي��ري  تبني  اأن  واأو���ش��ح��ت 
ع����ال����ي����ة حت����ف����ظ ح����ق����وق االأم�����ه�����ات 
التنمية  م�����ش��رية  ي���دع���م  ال���ع���ام���الت 

وجهود متكني املراأة يف الدولة. 
اإىل  القا�شمي  ب��دور  ال�شيخة  واأ�شارت 
اأنه على الرغم من التزام العديد من 

ب�شيا�شات  اخلا�س  القطاع  موؤ�ش�شات 
داعمة لالأم املوظفة واالأم املر�شعة، اإال 
اأننا نحتاج ملوا�شلة اجلهد والتطوير 
يف هذا املجال ملواكبة التحديات التي 
تفرزها بيئة العمل، واأكدت اأن متديد 
م��دة اأي���ام اإج���ازة االأم��وم��ة يف القطاع 
لتحقيق  اأ����ش���ا����ش���ي  ع���ام���ل  اخل����ا�����س 
اإىل  وال��و���ش��ول  االجتماعية  ال��ع��دال��ة 

التمكني احلقيقي للمراأة.
وج�����اءت ت�����ش��ري��ح��ات ال�����ش��ي��خ��ة بدور 
عام   100 م��رور  مبنا�شبة  القا�شمي 
الدولية حلماية  املعايري  اعتماد  على 
االأم���وم���ة يف ال��ع��م��ل، وب��ال��ت��زام��ن مع 
االأ�شبوع الوطني للر�شاعة الطبيعية 
ال������ذي حت��ت��ف��ل ف���ي���ه ال����دول����ة خالل 

الفرتة من 6-10 نوفمر 2019. 
القا�شمي:  ب�����دور  ال�����ش��ي��خ��ة  وق���ال���ت 
بالعدالة  االأم������ر  ي��ت��ع��ل��ق  “عندما 
واحلقوق لكافة الفئات على اختالف 
�شباقة  ال�شارقة  تكون  خ�شو�شياتهم 
وت����ط����وي����ره����ا، حيث  ت���ب���ن���ي���ه���ا  ن���ح���و 
�شاحب  ت��وج��ي��ه��ات  بف�شل  اأ���ش��ب��ح��ت 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال���ق���ا����ش���م���ي  حم���م���د 
خم�س  ومنذ  ال�شارقة،  حاكم  االأعلى 
متنح  ال��ت��ي  االأوىل  االإم������ارة  ���ش��ن��وات 
اإجازة اأمومة مدفوعة االأجر ملدة90  

يوماً ملوظفات دوائرها احلكومية«.
“تر�شيخاً  ب���دور:  ال�شيخة  واأ���ش��اف��ت 
املجتمع  تنمية  نحو  ال�شارقة  مل�شاعي 

ف��ئ��ات��ه م��ن حقوقهم،  ك��اف��ة  ومت��ك��ني 
�شديقة  ال�������ش���ارق���ة  م�������ش���روع  اأُط����ل����ق 
�شابقاً  ي���ع���رف  ك����ان  ال�����ذي  ل��ل��ط��ف��ل، 
بحملة ال�شارقة اإمارة �شديقة للطفل 
مر�شوم  مب��وج��ب   2011 ال���ع���ام  يف 
ال�شحية  احل����ي����اة  ل��ت��ع��زي��ز  اأم�������ريي 
ل����الأط����ف����ال وت�������ش���ج���ي���ع ال���ر����ش���اع���ة 
داعمة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  ع��ر  الطبيعية 
لالأمهات املر�شعات يف االإمارة، و�شمل 
وموؤ�ش�شات  ال�شحية،  املرافق  امل�شروع 
العمل، واالأماكن العامة، واحل�شانات،  
واأثمرت هذه اجلهود اختيار ال�شارقة 
اأول مدينة �شديقة للطفل يف العامل 
منظمة  ق���ب���ل  م����ن   2015 ع�����ام  يف 

ال�شحة العاملية واليوني�شف«.

 وتابعت ال�شيخة بدور القا�شمي: “اإن 
على  االإم���ارة  حققتها  التي  املنجزات 
االأطفال  امل��راأة ورعاية  �شعيد متكني 
التي  املنجزات  جممل  �شياق  يف  تاأتي 
حققتها الدولة برعاية �شمو ال�شيخة 
االحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
الن�شائي العام، رئي�شة املجل�س االأعلى 
والرئي�شة  وال���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
االأ�شرية،  التنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  االأع���ل���ى 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  و�شمو 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ق��ري��ن��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
حاكم ال�شارقة، رئي�شة املجل�س االأعلى 
ال�شارقة،  اإم����ارة  يف  االأ����ش���رة  ل�����ش��وؤون 
فدولة  احلكيمة،  قيادتنا  و�شيا�شات 
االإمارات اليوم �شمن اأف�شل الدول يف 

دعم املراأة داخل بيئة العمل، والقانون 
اإجازة  العاملة  امل��راأة  االإم��ارات��ي مينح 
مدفوعة  ي���وم���اً   45 م��دت��ه��ا  والدة 
خم�ش�شة  �شاعات  اإىل  اإ�شافة  االأج��ر 

للر�شاعة ملدة عام واحد«. 
تقدير  حتية  ب��دور  ال�شيخة  ووج��ه��ت 
مبنا�شبة  ال���ع���امل  يف  ال��ن�����ش��اء  ل��ك��اف��ة 
100 عام على اعتماد املعايري  مرور 
واأ�شارت  االأم��وم��ة،  حلماية  ال��دول��ي��ة 
املنجزات حتققت بف�شل  اأن هذه  اإىل 
واملوؤ�ش�شات  وال��رج��ال  الن�شاء  ج��ه��ود 
ت��ك��رمي جهود  واأن  ����ش���واء،  ح���د  ع��ل��ى 
من اأ�ش�شوا لقيم العدالة االجتماعية 
العمل  م����ن  ب����امل����زي����د  اإال  ي����ك����ون  ال 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ره��ا وا���ش��ت��ح��داث قوانني 

التنموية  امل�شرية  ملتطلبات  ت�شتجيب 
االق��ت�����ش��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة يف دولة 
االإم���������ارات.  وك���ان���ت م��ن��ظ��م��ة العمل 
اتفاقية  اأول  اأق�������رت  ق����د  ال���دول���ي���ة 
حل���م���اي���ة االأم�����وم�����ة وح����ق����وق امل������راأة 
العمل  قطاعات  يف  العاملة  املتزوجة 
بلداً   72 نحو  ويلتزم   ،1919 ع��ام 
اتفاقيات  م���ن  االأق�����ل  ع��ل��ى  ب���واح���دة 
حماية االأمومة الثالث التي اأقرت يف 
و2000  و1952   1919 االأع���وام 
بح�شب بيان �شادر عن منظمة العمل 
الثالث  االتفاقيات  وتن�س  الدولية.  
التي اأ�شدرتها منظمة العمل الدولية 
على حماية املراأة احلامل من املخاطر 
احل�شول  يف  وحقها  العمل  م��ك��ان  يف 

ع��ل��ى اإج����ازة اأم��وم��ة م��دف��وع��ة االأجر 
وتوفري خدمات �شحية لالأم وطفلها 
باالإ�شافة  ال��������دوام  ����ش���اع���ات  خ�����الل 
لالإر�شاع  و�شاعات  مكان  توفري  اإىل 
الف�شل  اأو  ال��ت��م��ي��ي��ز  م���ن  واحل��م��اي��ة 
باالأمومة  تتعلق  الأ�شباب  العمل  من 
العمل  اإىل  ال��ع��ودة  يف  حقها  وح��ف��ظ 

بعد اإجازة االأمومة.

•• دبي -وام:

بحث �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س 
االأعلى ملجموعة طريان االإمارات خالل لقائه يف مكتبه مبطار دبي الدويل مع 
اآل نهيان رئي�س هيئة  اأحمد بن طحنون بن حممد  ال�شيخ  الركن طيار  اللواء 
يف  باملجندين  تتعلق  التي  والق�شايا  املوا�شيع  واالحتياطية  الوطنية  اخلدمة 
اخلدمة الوطنية ودعم توجهات حكومتنا الر�شيدة الهادفة اىل االرتقاء بقدرات 
واإمكانات اأبناء االمارات الذين نالوا �شرف االلتحاق باخلدمة الوطنية خلدمة 

بالدهم.
واأكد �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد ال مكتوم ل�شمو ال�شيخ اأحمد بن طحنون بن 
حممد اآل نهيان دعم مطارات دبي للجهود التي تبذل من اأجل اإطالع جمندي 

اخلدمة البديلة امللتحقني الأداء خدمتهم يف مطارات دبي وتاأهيلهم للعمل يف 
اأ�شا�شيا يف تعزيز اقت�شاد  خمتلف املجاالت يف قطاع الطريان الذي يلعب دورا 

االمارات واإعالء �شاأنها يف املحافل الدولية.
اآل  حممد  بن  طحنون  بن  اأحمد  ال�شيخ  طيار  الركن  اللواء  وج��ه  جانبه  وم��ن 
نهيان �شكره ل�شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد والفريق امل�شرف يف مطارات دبي على 
تدريب وتطوير قدرات جمندي اخلدمة البديلة املنتدبني للتدرب يف مطارات 
دبي ملدة �شنة ون�شف ال�شنة وتاأهيلهم لكي ي�شبحوا قادرين على العمل يف قطاع 
و�شعادة  دبي  ملطارات  التنفيذي  الرئي�س  غريفيث  بول  اللقاء  ح�شر  الطريان. 
الرئي�س  نائب  اجلوكر  ماجد  و  دب��ي  م��ط��ارات  يف  الرئي�س  نائب  احل��اي  جمال 
التنفيذي لل�شوؤون املوؤ�ش�شية و م�شاري البناي نائب الرئي�س التنفيذي للموارد 

الب�شرية والتطوير يف مطارات دبي.

•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي  ملتقى  جل�شات  م��ن  الثالثة  اجلل�شة  خ��الل  دول��ي��ون  وحم��ل��ل��ون  خ���راء  ناق�س 
اال�شرتاتيجي ال�شاد�س خريطة العامل اجليو-تقنية مبا يف ذلك الذكاء اال�شطناعي وتوزع 
القدرات ال�شرانية. وقال الدكتور مارك عبداللهيان الرئي�س التنفيذي ل�شركة اإي�شرتا�س 
اأن  العامل، واملالحظ  للتكنولوجيا يف  انت�شارا وا�شعا  اإن هناك  للتحليالت اال�شرتاتيجية 
القدرات ال�شيرانية اأ�شبحت ت�شتخدم للتاأثري يف اجتاهات الراأي العام واملجتمعات وهذا 
من التحديات التي تواجه �شانعي القرار.. موؤكدا اأن التقدم ال�شيراين يتطلب احلوكمة 
ملنع ا�شتغالله على نحو �شلبي ومهدد الأمن الب�شر واملجتمعات. من ناحيته توقع الدكتور 
لل�شيا�شات  وامل��رون��ة يف مركز جنيف  العاملية  املخاطر  برنامج  ريكلي مدير  م��ارك  ج��ان- 
500 مليار  اإىل نحو   2030 املت�شلة باالإنرتنت يف عام  اأن ي�شل عدد االأجهزة  االأمنية 
اإىل عامل رقمي.. والتحدي �شيتمثل حينها يف  امل��ادي �شيتحول  العامل  اأن  جهاز ما يعني 

كيفية التعامل مع هذا الت�شخم يف القدرات ال�شيرانية.
وراأى الدكتور جيانتيان ياجن، رئي�س اجلمعية الطبية العاملية ال�شينية للعلماء اأنه ورغم 
على  ينطوي  نف�شه  الوقت  يف  لكنه  هائلة  وطاقات  فر�شا  يوفر  اال�شطناعي  الذكاء  اأن 
تهديدات، لذا على الدول ا�شتخدامه حلماية املجتمعات وا�شتك�شاف االأنظمة املهددة لها، 
اأبوظبي  ملتقى  ويناق�س  ال�شيرانية.  االعتداءات  من  احلرجة  الوطنية  البنية  وحماية 
العامل  يف  الطاقة  اإمكانيات  ت��وزع  خريطة  القادمة  جل�شاته  يف  ال�شاد�س  اال�شرتاتيجي 

وال�شيا�شات االإماراتية يف الع�شر اجلديد.
بينما تبحث جل�شات اليوم الثاين هيكل النظام االإقليمي احلايل يف ال�شرق االأو�شط، واأدوار 

القوى االإقليمية غري العربية، و�شعود دور دول اخلليج.
وزارة  م��ع  بالتعاون  لل�شيا�شات  االإم����ارات  مركز  ينظمه  ال��ذي  امللتقى  اأن  بالذكر  جدير 
واالأول  عامليا  العا�شر  املركز  على  املا�شي  العام  حاز  قد  كان  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 

عربيا يف قائمة اأف�شل املوؤمترات ال�شيا�شية حول العامل.

ملتقى اأبوظبي ال�سرتاتيجي ال�ساد�س يبحث خريطة العامل للذكاء ال�سطناعي والقدرات ال�سربانية

اأحمد بن �سعيد واأحمد بن طحنون يبحثان تطوير قدرات جمندي اخلدمة البديلة

العتماد الذهبي يف الرعاية الطبية للمر�سى من بالنرتي الدولية المريكية

بعد ح�سولها على 99 % لتقييم خدماتها.. ال�سعودي الأملاين حت�سل على جائزة التميز

مبنا�سبة مرور 100 عام على اعتماد املعايري الدولية حلماية الأمومة 

بدور القا�سمي تطالب بتمديد اإجازة الأمومة يف القطاع اخلا�س لتهيئة بيئة عمل حمفزة لالأمهات

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ال���دك���ت���ورة اب��ت�����ش��ام ال��ك��ت��ب��ي رئ��ي�����ش��ة م��رك��ز االإم�����ارات 
لل�شيا�شات اإطالق اأكادميية مركز االإمارات لل�شيا�شات و التي 
وبناء  ال�شيا�شات  حتليل  جم���االت  يف  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ت��ق��دم 

ال�شيناريوهات وو�شع اال�شرتاتيجيات ل�شناع القرار.
اال�شرتاتيجي  اأب��وظ��ب��ي  ب�ملتقى  كلمتها  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
ال�شاد�س الذي انطلقت اأعماله ام�س حتت رعاية �شمو ال�شيخ 
الدويل  والتعاون  وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
ال���وزارة.  م��ع  بالتعاون  لل�شيا�شات  االإم����ارات  مركز  وبتنظيم 
وقالت الكتبي اإن االأكادميية تعتمد اأحدث املنهجيات العلمية 
لالنتقال بالتحليل ال�شيا�شي من م�شتوى وجهات النظر اإىل 
والوقائع  احل��ق��ائ��ق  على  املبني  التحليلي  التفكري  م�شتوى 

القرار  و�شناع  ال�شيا�شات  حتليل  خل��راء  يوفر  م��ا  واالأرق����ام 
للق�شايا  امل�شتقبلية  بال�شيناريوهات  للتنبوؤ  منهجيا  منطلقا 

الهامة يف املنطقة.
تقدمي  اإىل  ال�شاد�شة  ن�شخته  يف  ي��ه��دف  امللتقى  اأن  واأ���ش��اف 
ت��و���ش��ي��ف دق���ي���ق ل��ل��ن��ظ��ام ال������دويل م���ن ح��ي��ث ت���وزي���ع القوة 
الكرى  ال��دول  بني  العالقات  وطبيعة  املختلفة  واجتاهاتها 
خمتلفة  مبنظورات  القوة  من  مزيد  اكت�شاب  على  املتناف�شة 
و  ال��دويل.  النظام  عمل  الآليات  علمي  حتليل  وتوفري  اأحيانا 
عام  لل�شيا�شات يف  االإم���ارات  ن�شاأة مركز  اأن��ه منذ  اإىل  اأ���ش��ارت 
2013 وهو يحقق يف كل عام اإجنازات جديدة وتتو�شع قائمة 
اأعماله واأن�شطته وتتطور براجمه وخمرجاته لي�شبح من اأهم 
قيادة  اإىل  بال�شكر  وتقدم  املنطقة  والتفكري يف  البحث  مراكز 

الدولة الر�شيدة على دعمها املتوا�شل للمركز واأعماله.

اإطالق اأكادميية مركز الإمارات لل�سيا�سات مبجال التدريب

•• دبي – الفجر 

االأملاين  ال�شعودي  امل�شت�شفى  ح��از 
االعتماد  ع��ل��ى   ، م����وؤخ����راً  دب����ي   -
بالنرتي  م��ن��ظ��م��ة  م���ن  ال���ذه���ب���ي 
الرعاية  يف  االم��ريك��ي��ة  ال��دول��ي��ة 
ال��ت��ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ى امل��ر���ش��ى ، جاء 
هذا التكرمي خالل موؤمتر نظمته 
“ يف اورالندو  “بالنرتي الدولية 
املتحدة  ال������والي������ات  ف����ل����وري����دا   -
االم���ريك���ي���ة ، وذل������ك ب���ع���د زي�����ارة 
بالنرتي  منظمة  ف��ري��ق  ب��ه��ا  ق���ام 
ال�شعودي  امل�شت�شفى  اإىل  الدولية،  
املقدمة  اخلدمات  معايري  لتقييم 
وياأتي   ، وع���ائ���الت���ه���م  ل��ل��م��ر���ش��ى 
ال��ت��ق��ي��ي��م ك���ج���زء م���ن عملية  ه����ذا 
اإ����ش���دار ال�����ش��ه��ادات،  ح��ي��ث اأثبتت 
ال�����راأي م��ع مر�شى  ا���ش��ت��ط��الع��ات 
واملوظفني  واأ����ش���ره���م  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
املري�س  حم��وره��ا  �شيا�شات  وج��ود 
، مبا يف ذل��ك �شاعات ال��زي��ارة غري 
املقيدة و�شيا�شة ال�شجالت الطبية 
م�شاركة  اىل  ا���ش��اف��ة    ، امل�����ش��رتك��ة 
امل�شتويات  جميع  ع��ل��ى  امل��وظ��ف��ني 
تركز  ال���ت���ي  ال���رع���اي���ة  ت���ق���دمي  يف 
املادية  البيئة  واأن  امل��ري�����س،  على 
املري�س  م�شاركة  تدعم  للمنظمة 
واأ�شرته يف رعايتهم، وقد ت�شمنت 
امل�شت�شفى  الأداء  مراجعة  العملية 
املري�س  ب���ت���ج���رب���ة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
وتدابري جودة الرعاية ، واملوؤ�شرات 
املعتمدة بهدف حت�شينها. هذا وقد 
االملاين  ال�شعودي  امل�شت�شفى  حقق 
دبي ن�شبة  99 % يف التقييم الذي 
والذي    ، التقييم  جلنة  ب��ه  قامت 
حققها  ال��ت��ي  االأع��ل��ى  الن�شبة  يعد 

ت��اري��خ بالنرتي  م����زود ���ش��ح��ي يف 
الدولية ، كما يعد اأول م�شت�شفى يف 
دولة االإمارات العربية وواحدة من 
ال�شحية  للرعاية  موؤ�ش�شة   134
العامل  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف  ف���ق���ط  

حت�شل على هذه ال�شهادة. 
الدولية  بالنرتي  اعتماد  ويعتر 
لل�شعودي االملاين بدبي  ، اعرتافاً 
وابتكارها  ال��ط��ب��ي��ة   ب���اإجن���ازات���ه���ا 
و���ش��ائ��ل ع����دة ب��ه��دف اإي���ج���اد بيئة 
ل��ل��م��ر���ش��ى، ح��ي��ث تعتر  م��ث��ال��ي��ة 
�شهادة ال�   Planetreeالوحيدة 
الرعاية  �شل�شلة  على  ت��رك��ز  ال��ت��ي 
املقدمة للمر�شى ، كما ت�شري هذه 
ال�شهادة الذهبية، اإىل اأن ال�شعودي 
دب��ي هي موؤ�ش�شة حتر�س  االأمل��اين 
على اإ�شراك  املوظفني مع املر�شى 
االهتمام   اأولوية  وُتعطى   ، واالأ�شر 
كافة  وتوفر  وعائالتهم  للمر�شى 
متميزة  رع���اي���ة  ل�����ش��م��ان  ال�����ش��ب��ل 
وع��ال��ي��ة اجل�����ودة ، وم���ن ث���م تتيح 
لهم فر�شة ان يكونوا ج��زًءا مهًما 
من فريق الرعاية ، حيث ميكنهم 
الرعاية  مقدمي  م��ع  ق���رار  ات��خ��اذ 
بهم   اخلا�شة  ال��ع��الج  خطة  ب�شاأن 
كما حتر�س على ان يكون املري�س 
ق����ادراً ع��ل��ى وج���ود ف���رد م��ن اأف���راد 
خالل  وق����ت  اأي  يف  م��ع��ه  اأ����ش���رت���ه 
اليوم ،  عالوة على ذلك تركز هذه 
املوظفني  رف��اه��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����ش��ه��ادة 
واملرافق  ال��ع��م��ل  ب��ب��ي��ئ��ة  وال��ع��ن��اي��ة 
االإدارة  اإىل  ال��و���ش��ول  واإم��ك��ان��ي��ة   ،
واتاحة   ، امل��ف��ت��وح  ال��ب��اب  و�شيا�شة 
مب�شاركة  ل��ل��م��وظ��ف��ني  ال��ف��ر���ش��ة 
ومن  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى.  يف  خ���رات���ه���م 
جهتها اعربت الدكتورة رمي عثمان 

ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س   -
يف  االأمل���اين  ال�شعودي  م�شت�شفيات 
“عن   : املتحدة  العربية  االإم���ارات 
�شعادتها وكافة العاملني مبجموعة 
ال�شعودي االملاين  حل�شولهم على 
متيز  ي��وؤك��د  ال���ذي   ، التقييم  ه���ذا 
ال�شحية  ب���ال���رع���اي���ة  امل���ج���م���وع���ة 
الكاملة ، لتبنيهم �شيا�شة ان حمور 
اخل���دم���ة ال��ط��ب��ي��ة ه���و امل���ري�������س ، 
وه��دف��ه��ا اال���ش��ا���ش��ي ت��ق��دمي خدمة 
على  واحلر�س   ، متميزة  عالجية 
والكادر  االط��ب��اء  نخبة  ا�شتقطاب 
التمري�شي ، واالطالع على احدث 
التقنيات يف الطب ، ل�شمان تقدمي 
م�شتوى رعاية للمر�شى واملجتمع 
دكتورة  وا���ش��اف��ت   . التميز  فائقة 
ال�شهادة  ه�����ذه  “متنحنا  رمي  
Plane tree م����ن   ال��ذه��ب��ي��ة 

تدفعنا  نف�شه  ال��وق��ت  ويف  ال��ث��ق��ة 
من  ال�شحية  الرعاية  وجه  لتغري 
ومقدمي  املري�س  م�شاركة  خ��الل 
خم��ت��ل��ف مراحل  ل���ه يف  ال���رع���اي���ة 
امل�شت�شفى  اأن  على  موؤكدة  العالج، 
حقوق  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ف���ق���ط  ي�����ش��ع��ى  ال 
يتعداها  بل   ، واحتياجاته  املري�س 
اأي�شاً من خالل  لتحقيق تطلعاته 
اإيجاد بيئة مثالية تعتني باملر�شى 
و  امل�شت�شفى،  وم��وظ��ف��ي  واأ���ش��ره��م 
تقدمي الدعم االجتماعي للمري�س 
مب�شاعدة االأ�شرة ومقدمي الرعاية 
لت�شريع عملية ال�شفاء ، الفتة اىل 
على   اي�شاً  حت��ر���س  امل�شت�شفى  ان 
للرتفيه  الهادفة  االأن�شطة  تاأمني 
والزائرين  امل��ر���ش��ى  م�شتهدفة   ،
التوا�شل  ي��ع��زز  مب��ا   ، وامل��وظ��ف��ني 

االإن�شاين مع املري�س واملوظفني .
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/10  عر�س وايداع عقاري
للو�شاطة  �شون   -2 �����س.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  ن��واز  1-ف��ار���س   / عليه  امل��ع��رو���س  اىل 
العقارية �س.ذ.م.م 3- �شون انف�شتمنتز ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان العار�س/
حممد حمد را�شد الودعاين املري وميثله:ب�شار عبداهلل علي ابراهيم امل�شايبة قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها قبول الدعوى وعر�س مبلغ )112٠( درهم عر�شا قانونيا 
للمطلوب �شدهم عن باقي ثمن الوحدة العقارية 79-2 مب�شروع جممع اعمال �شون 
حالة  ويف  قانونيا  عر�شا   2٠17/3/2 يف  امل��وؤرخ��ة  االتفاقية  يف  عليه  واملتفق  العقارية 
رف�شهم اال�شتالم يودع املبلغ املعرو�س خزينة حمكمة دبي على ذمة الق�شية مب�شاريف 

على عاتق امل�شتاأنف على ان يتم �شرفه دون قيد او �شرط من امل�شتاأنف.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ببلي�سي�ض ميديا منطقة حرة ذ.م.م, �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة لدى 
�شلطة دبي للتطوير، حتت رخ�شة رقم: 30203 والعنوان امل�شجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب 
رقم ايه، بي و�شي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، مكتب رقم بي، الطابق رقم 5، مبني دبي 

للعقارات، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة )»ال�سركة القائمة«( و
فيفاكي مينا منطقة حرة ذ.م.م, �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حم��دودة، م�شجلة لدي 
�شلطة دبي للتطوير، حتت رخ�شة رقم: 30764 والعنوان امل�شجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب 
رقم املنطقة اية، الطابق 4، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة )»ال�سركة 

املندجمة«(. 
قيامهم  عن   ،2016 ل�شنة  اخلا�شة  لل�شركات  املنظمة  اللوائح  من   )83( للمادة  اإ�شتناداً  اأعلنوا 
بتقدمي طلب مل�شجل ال�شركات لدى �شلطة دبي للتطوير لالإندماج واال�شتمرار ك�شركة واحدة هي 

ال�سركة القائمة )»االإندماج«(.   
اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�س على هذا اأالندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�شه خالل 45 يوماً من 
الت�شجيل والرتخي�س لدى �شلطة دبي للتطويرعلى عنوان الريد  اإدارة  االإ�شعار اىل  تاريخ هذا 

info@dda.gov.ae :االإلكرتوين التايل
لن ُتقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�شاء مدة االإ�شعار املحددة ب�  45 يوماً.

اإ�شعار بالإندماج
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التيفى ميديا الكيمي منطقة حرة –ذ.م.م  هي �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية 

حمدودة م�شجلة لدى �شلطة دبي للتطوير مبوجب الرخ�شة رقم 93758 وعنوانها 
امل�شجل يف املقراك�شلو�شيف دي�شك رقم 12، الطابق االأر�شى، املبني 08 – مدينة دبي 

لالعالم، �س.ب. 36282، دبي، االإمارات العربية املتحدة، )»ال�شركة«(، تعلن اأنه وفقا 
لقرار ال�شركاء بتاريخ 16  اكتوبر 2019؛ �شيتم حل ال�شركة اختياريا مبوجب االإجراء 

املن�شو�س عليه يف املادة 101 من اللوائح املنظمة لل�شركات اخلا�شة يف املجمعات االإبداعية 
بدبي ل�شنة 2016.  اأي طرف معني لديه مطالبة �شد ال�شركة عليه بتقدميها يف غ�شون 

امل�شجل اأو االت�شال ب�: الريد  طريق  عن  االإ�شعار  هذا  تاريخ  من  يوما   45
ال�شيد/  روى كنعان

اإ�شم ال�شركة: كنعان و م�شاركوة حما�شبون قانونيون
�س.ب.: 36282  ،  دبي، االإمارات العربية املتحدة ،

 rkanaan@bkruae.com :هاتف رقم : 97145546867 +  بريد االلكرتوين
لن ُتقبل املطالبات التي ُتقدم بعد انق�شاء مدة  45 يوما.

ا�شعار بالت�شفية

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�شتعجلة – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة االإمارات 
للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءاً يوم االربعاء املوافق 13  نوفمر 2019 وعلى من يرغب مبعاينة 

WWW.EmiratesAuction.COM ال�شيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع االلكرتوين
و يف حالة االعرتا�س مراجعة ق�شم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�شمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية 
 دائرة االمور امل�ستعجلة

         
RAK BankRange RoverSport20124950/2018   QDubai1829610000  
RAK BankPeugeot5008201514922/2018   RDubai8027011000( )    
RAK BankMGGS201614478/2019   CRas al Khaimah2304612000     
RAK BankMitsubishiLancer20156564/2018   IDubai2149214000   
RAK BankNissanTiida20165855/2019   3Sharjah4451415000    
RAK BankToyotaYaris201511563/2016   KDubai1699516000   
RAK BankToyotaYaris2015794/2018   1Sharjah1996016000   
RAK BankRenaultTrafic201526650/2018   PDubai9748816000     
RAK BankRenaultCaptur201617708/2016   RDubai8322916000   
RAK BankToyotaCamry20157995/2018   FDubai6469817000            
RAK BankToyotaCorolla20144766/2016   1Sharjah4287017000   
RAK BankHyundaiElantra201621409/2017   QDubai7251318000       
RAK BankNissanSentra20166024/2019   QDubai9667618000      
RAK BankToyotaYaris20161780/2019   CDubai8938519000911      
RAK BankToyotaYaris20166148/2019   IDubai8533919000  
RAK BankToyotaYaris20161767/2019   CDubai8950619000911      
RAK BankToyotaCorolla2015795/2018   1Sharjah1990521000   
RAK BankToyotaCorolla2015811/2018   DDubai7210921000        
RAK BankToyotaCorolla201520215/2017   PDubai4951421000    
RAK BankNissanBus201513448/2018   QDubai4825224000       
RAK BankToyotaAvanza201613175/2018   PDubai6585125000      
RAK BankToyotaBravia201526889/2017   EDubai1607226000       
RAK BankNissanVan201617868/2016   MDubai4575028000     
RAK BankMitsubishiOutlander201714898/2019   9Abu Dhabi6298830000   
RAK BankToyotaHilux201526941/2018   NDubai3189732000        
RAK BankToyotaHilux20154778/2016   1Sharjah4523432000     
RAK BankNissanX Trail20163724/2019   SDubai8721234000        
RAK BankToyotaHiace20143720/2019   GDubai1278335000    
RAK BankGMCTerrain201614493/2019   SDubai8532535000   
RAK BankToyotaHiace201418484/2017   12Abu Dhabi6891636000   
RAK BankMitsubishiPajero20167612/2017   SDubai3024542000   
RAK BankToyotaFortuner20156122/2019   QDubai4028842000   
RAK BankMercedesCLS 350201320829/2016   DDubai4643242000     
RAK BankNissanKicks20183881/2019   VDubai3472745000   
RAK BankNissanKicks201814923/2019   UDubai5059245000   
RAK BankMitsubishiCanter2015700/2018   QDubai3509147000          
RAK BankToyotaHiace201620040/2018   TDubai4094547000         
RAK BankLexusES 3502015595/2016   10Abu Dhabi3682350000   
RAK BankToyotaHiace20176025/2019   QDubai9585055000      
RAK BankBMW520 I2016178/2018   QDubai3385555000  
RAK BankToyotaPrado201517718/2017   LDubai9714966000  
RAK BankLexusLX 57020134989/2013   LDubai9069486000       
RAK BankRange RoverSport201612318/2017   SDubai63830150000   

Habib Bank AG ZurichToyotaCorolla201412943/2016   12Abu Dhabi8734821000  
FABDodgeCharger201415066/2019   16Abu Dhabi2167124000    

Dunia FinanceToyotaCorolla201220515/2018   BAjman209759000   
Dunia FinanceToyotaCorolla201220515/2018   BAjman209759000   

Dubai Islamic BankMazda320142649/2019   ARas al Khaimah718309000  
Dubai Islamic BankVolkswagenJetta20124732/2013   9Abu Dhabi7839210000   
Dubai Islamic BankHondaCivic201217031/2018   26413312000   
Dubai Islamic BankToyotaYaris201516741/2018   BAjman3910914000   
Dubai Islamic BankBMW523 i201213548/2019   1Sharjah8251416000     
Dubai Islamic BankToyotaAvanza201513690/2018   BAjman4855417000   
Dubai Islamic BankVolkswagenPassat201410532/2017   WHITESharjah9657320000     
Dubai Islamic BankToyotaLand Cruiser2015368/2019   15Abu Dhabi3610485000   

Al Hilal BankPeugeot208201516599/2019   NDubai8711616000  
Al Hail OryxKatoKR25H198925431/2018     Dubai2853925000        

Abu Dhabi Islamic BankGMCAcadia201515213/2019   15Abu Dhabi4977035000    
Abu Dhabi Islamic BankToyotaRAV 4201615216/2019   6Abu Dhabi9115652000   
Abu Dhabi Islamic BankGMC201615207/2019   12Abu Dhabi9938455000    
Abu Dhabi Islamic BankNissanPatrol201415467/2019   14Abu Dhabi2651975000   
Abu Dhabi Islamic BankNissanPatrol20152594/2019   15Abu Dhabi5321895000   

Abu Dhabi Commercial Bank PJSCMitsubishiPajero201128/2018   GDubai535459000   
Abu Dhabi Commercial Bank PJSCNissanTiida201515517/2019   WDubai3473012000   
Abu Dhabi Commercial Bank PJSCVolkswagenTouareg201215520/2019   CRas al Khaimah3308617000 
Abu Dhabi Commercial Bank PJSCFordEdge201415516/2019   VDubai9433823000   
Abu Dhabi Commercial Bank PJSCHyundaiTucson20161673/2018   FDubai4148937000   
Abu Dhabi Commercial Bank PJSCHondaCivic201715519/2019   15Abu Dhabi6912938000   
Abu Dhabi Commercial Bank PJSCKiaSportage201717985/2018   NDubai2263138000      
Abu Dhabi Commercial Bank PJSCHondaAccord201524267/2018   ADubai2536639000   
Abu Dhabi Commercial Bank PJSCDodgeChallenger201623628/2018   TDubai2069945000    
Abu Dhabi Commercial Bank PJSCAudiA6201615518/2019   HDubai3868747000  
Abu Dhabi Commercial Bank PJSCToyotaFortuner20187455/2019   AUmm al Quwain9128569000  
Abu Dhabi Commercial Bank PJSCPorscheBoxster201320912/2018   KDubai1428180000   
Abu Dhabi Commercial Bank PJSCNissanPatrol20151283/2017   QDubai2407100000   
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن ���ش��ع��ادة ال��ل��واء ال��دك��ت��ور عبد 
العبيديل  ال������رزاق  ع��ب��د  ال���ق���دو����س 
ل�شوؤون  ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د  م�������ش���اع���د 
���ش��رط��ة دبي،  ال��ت��م��ي��ز وال����ري����ادة يف 
و���ش��ع��ادة ال��ق��ا���ش��ي ال��دك��ت��ور جمال 
دبي  معهد  ع���ام  م��دي��ر  ال�شميطي، 
ال��ق�����ش��ائ��ي، خ���الل م��وؤمت��ر �شحفي 
ال���ق�������ش���ائ���ي، عن  دب������ي  م���ع���ه���د  يف 
اخلام�شة  الدفعة  فعاليات  اإط���الق 
مكافحة  اخ��ت�����ش��ا���ش��ي  ل���رن���ام���ج 
بح�شور  وذل����ك  ب��ال��ب�����ش��ر،  االجت�����ار 
نائب  زنام�شنكي  ب��وري�����س  ال��دك��ت��ور 
املعني  امل��ت��ح��دة  االأمم  مكتب  ممثل 
والعميد  واجل����رمي����ة،  ب���امل���خ���درات 
املر مدير  الدكتور حممد عبد اهلل 
و  االإن�����ش��ان،  حلقوق  العامة  االإدارة 
اجلمال،  �شلطان  ال��دك��ت��ور  العقيد 
مدير مركز مراقبة جرائم االإجتار 

بالب�شر يف �شرطة دبي.
للرنامج  اخلام�شة  الدفعة  وت�شم 
الذي تنظمه القيادة العامة ل�شرطة 
دبي ومعهد دبي الق�شائي بالتعاون 
ملكافحة  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ل���ج���ن���ة  م����ع 
ب��ال��ب�����ش��ر ومكتب  االجت������ار  ج���رائ���م 
باملخدرات  امل��ع��ن��ي  امل��ت��ح��دة  االأمم 
ينتمون  منت�شباً   38 واجل���رمي���ة، 
اأجهزة  خمتلف  م��ن  جهة   22 اإىل 
واجلمعيات  ال���دول���ة،  يف  ال�����ش��رط��ة 
ودوائ����ر  االإي�������واء،  ودور  احل��ق��وق��ي��ة 
حكومية وحملية يف الدولة، والأول 
اأفراد من دول  مرة ي�شاركنا الدورة 
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، حيث 
انت�شب معنا 3 منت�شبني من اململكة 
العربية ال�شعودية واثنان من مملكة 

البحرين.
وقال �شعادة اللواء العبيديل يف كلمة 
برنامج  املوؤمتر:” اإن  األقاها خالل 
اخت�شا�شي مكافحة جرائم االجتار 
االأمم  مكتب  م��ن  املُ��ع��ت��م��د  بالب�شر 
ُيعد  واجلرمية،  للمخدرات  املتحدة 
هذا  يحمل  ال���ذي  االأول  ال��رن��ام��ج 
الوطن  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  التخ�ش�س 
اإع����داد نخبة  ال��ع��رب��ي، وي��ه��دف اإىل 

موؤهل�ة يف جميع الدوائر واملوؤ�ش�شات 
ب��ك��ف��اءة ومهنية  ل��ل��ت��ع��ام��ل  امل��ع��ن��ي��ة، 
عالية مع كل ما يندرج حتت م�شمى 

“ مكافحة االجتار بالب�شر«.
االجت������ار  ج����رمي����ة  اإن  واأ��������ش�������اف: 
بالب�شر هي جرمية عابرة للحدود، 
وتنتهك فيها حقوق االإن�شان، وتهان 
ميكن  وال  ال�����ش��ح��اي��ا،  ك��رام��ة  فيها 
ي�شرتك  ب��ج��ه��ود  اإال  ل��ه��ا  ال��ت�����ش��دي 
القيادة  املجتمع، ونحن يف  فيها كل 
ا�شتطعنا،  دب����ي  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
اللجنة  ���ش��رك��اوؤن��ا،  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
بالب�شر  االجت���ار  ملكافحة  الوطنية 
ومعهد دبي الق�شائي ومكتب االأمم 
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، 
اأن ن��ح��ق��ق ال��ك��ث��ري م���ن االإجن������ازات 
ال��ت��ي و���ش��ع��ن��اه��ا ُن�شب  واالأه������داف 
التعامل  م��ن  مكنتنا  وال��ت��ي  اأعيننا 
احلا�شم مع جرمية االجتار بالب�شر، 
ب�����ش��ك��ل رئ��ي�����ش��ي يف حتقيق  ورك���زن���ا 
اأهدافنا على حتديث طرق واأ�شاليب 
التاأهيل والتدريب، فالتدريب حجر 
عمل  اأي  يف  واالأ�����ش����ا�����س  ال�����زاوي�����ة 
وو�شيلتها،  التنمية  اأداة  وهو  مهني 
وتوظيفه  ا�شتثماره  اأح�شنا  م��ا  اإذا 
ال���ت���وظ���ي���ف االأم�����ث�����ل، ف�����االأه�����داف 
بالنهو�س  اإال  تتحقق  ال  امل���رج���وة 
بالعن�شر الب�شري، واإعداده االإعداد 
واأداء مهامه  املنا�شب للقيام بدوره، 
ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة، وم���ن ه���ذا املنطلق 

اأط��ل��ق��ن��ا ق��ب��ل خ��م�����ش��ة ���ش��ن��وات هذا 
ن��ح��ن نحتفل هذه  وه���ا  ال��رن��ام��ج، 
واأخ��وة من  اأخ��وات  بان�شمام  ال�شنة 

دول جمل�س التعاون اخلليجي«.
ن��ت��ن��اول يف حديثنا  ع��ن��دم��ا  وت��اب��ع: 
“االجتار  م�����ش��ط��ل��ح  ون���ق���ا����ش���ات���ن���ا 
امل��رء يتجه بتفكريه  “ ف��اإن  بالب�شر 
اإىل �شحايا االجتار بالب�شر، وال�شبل 
املتاحة اأمام املجني عليهم وال�شحايا 
ممن يقدمون ال�شكاوى والبالغات، 
ومواكبة لذلك فاإن �شرطة دبي مل 
ال�شاخن  اخل��ط  بتخ�شي�س  تكتف 
خالله  م���ن  مي��ك��ن  وال�����ذي   901
ت����ق����دمي ال���������ش����ك����اوى وال����ب����الغ����ات 
العمالية واالجتار بالب�شر، بل وفرت 
اأي�شا خدمة تقدمي بالغات االجتار 
بالب�شر وبالغات ال�شكاوى العمالية 

يف تطبيق �شرطة دبي الذكي«.

“ متا�شياً  العبيديل  اللواء  واأ�شاف 
مع التوجهات احلكومية والتطورات 
ال  التكنولوجيا،  جم��ال  يف  العاملية 
ال���ذك���ي يف تقدمي  ال��ت��ح��ول  ���ش��ي��م��ا 
اخل������دم������ات، ذه����ب����ت ����ش���رط���ة دب���ي 
بعيداً يف هذا االجت��اه، ووف��رت تلك 
اخلدمات يف مراكز ال�شرطة الذكية 
الذاتية  امل����راك����ز  ت���ل���ك   ،)SPS(
التدخل  م����ن  اخل���ال���ي���ة  اخل����دم����ة، 
من  االأوىل  تعتر  وال��ت��ي  الب�شري، 
نوعها على م�شتوى منطقة ال�شرق 
التقنيات  باأحدث  وامل��زودة  االأو�شط، 
يريد  ال  فمن  والتفاعلية،  الذكية 
من ال�شحايا اأو امل�شتكني اأو املبلغني 
ميكنه  التقليدية،  بالطرق  االإب��الغ 
الذهاب اإىل مراكز ال�شرطة الذكية، 
ومتابعة  بالغه  اأو  �شكواه  وت��ق��دمي 
الذكية  ال�����ش��رط��ة  م���راك���ز  يف  ذل����ك 

اإمارة  اأماكن متعددة من  املتوفر يف 
دبي«.

كلمة معهد دبي الق�سائي
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���ش��ع��ادة القا�شي 
ال�شميطي:  ج�����م�����ال  ال�����دك�����ت�����ور 
هذا  يف  ن��ل��ت��ق��ي  اأن  ل��ن��ا  “يطيب 
الدفعة  افتتاح  يف  للم�شاركة  ال��ي��وم 
“اخت�شا�شي  برنامج  اخلام�شة من 
يف مكافحة االجت��ار بالب�شر” الذي 
م�شتوى  على  نوعه  م��ن  االأول  يعد 
وغري  للقانونيني  وامل��وج��ه  ال��ع��امل، 
املنجزات  هذه  مثل  اإن  القانونيني. 
على  ت�شاعد  واالأكادميية  التعليمية 
مواجهة  يف  ال���دول���ة  ج��ه��ود  اإب������راز 
العابرة  ب��ال��ب�����ش��ر  االجت�����ار  ق�����ش��اي��ا 
الكثري  واأن�������ه  ال���ش��ي��م��ا  ل����ل����ق����ارات، 
حتقيق منذ اإطالق الدبلوم يف العام 

2015، لي�شتحق االعتماد الر�شمي 
من قبل مكتب االأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية«.
القول  “ميكن  ال�شميطي:  واأ�شاف 
م����دار  ع���ل���ى  ال���رن���ام���ج  اإن  ب��ف��خ��ر 
دف���ع���ات���ه ال�����ش��اب��ق��ة ق����د مت���ك���ن من 
من  وك��ان  املن�شودة،  اأهدافه  حتقيق 
ا  متخ�ش�شً  110 ت��خ��ري��ج  اأب���رزه���ا 
رف������دوا امل���وؤ����ش�������ش���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول����ة 
مع  بكفاءة  التعامل  على  مل�شاعدتها 
يف  بالب�شر  االجت���ار  ج��رائ��م  ق�شايا 

الدولة«.
ال��رن��ام��ج يف دعم  “ ي�شهم  وت��اب��ع: 
اإىل تنفيذ  ال��ه��ادف��ة  ال��دول��ة  ج��ه��ود 
ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
 –  2016( ب���ال���ب�������ش���ر  االجت���������ار 
على  ال�شوء  ي�شلط  كما   ،)2021

ت���وج���ه���ات احل���ك���وم���ة ال���ه���ادف���ة اإىل 
احلكومي  العمل  مب�شتوى  االرتقاء 
نهج مدرو�س،  على  موؤ�ش�شاً  لي�شبح 
وب���ف�������ش���ل ال���ت���ح�������ش���ري واالإع����������داد 
ي�شاهي  امل�������ش���ت���م���ر،  وال����ت����ط����وي����ر 
الرنامج اأف�شل النظم املعمول بها 
على م�شتوى دول العامل، كما يدعم 
“خطة دبي 2021” خللق جمتمع 

اأكرث اأمناً«.
وق����ال ال��ق��ا���ش��ي ال�����ش��م��ي��ط��ي: واإىل 
ج��ان��ب ت��رك��ي��زه ع��ل��ى اإع������داد نخبة 
موؤهل�ة من الكوادر املواطنة العاملة 
يف جميع الدوائر واملوؤ�ش�شات املعنية 
مبكافحة جرائم االجتار بالب�شر يف 
الدولة، يوا�شل معهد دبي الق�شائي 
من خالل الرنامج تر�شيخ عالقات 
الدولة،  يف  اجل���ه���ات  ب���ني  ال��ت��ع��اون 
ل��ت��ق��دمي ال��ت��دري��ب ال��ق�����ش��ائ��ي وفق 
اأف�شل م�شتويات اجلودة، واحلر�س 
العلمية  ب���اخل���رات  ت��اأه��ي��ل��ه��م  ع��ل��ى 
وال��ع��م��ل��ي��ة ال���الزم���ة، واالإ����ش���ه���ام يف 
بخطورة  وتعريفه  املجتمع  توعية 
االجت������ار ب��ال��ب�����ش��ر و���ش��ب��ل االإب�����الغ 
عليها  ين�س  التي  والعقوبات  عنها 

القانون.

كلمة الأمم املتحدة
بوري�س  ال��دك��ت��ور  اأث��ن��ى  م��ن جانبه، 
دولة  على  ج��ه��ود  على  زنامن�شكي، 
االإمارات العربية املتحدة من خالل 

مل��ك��اف��ح��ة جرائم  ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة 
االجت�����ار ب��ال��ب�����ش��ر واأع�����ش��ائ��ه��ا على 
املنطقة  امل�شتمر يف  ال��ري��ادي  دوره��ا 
اال�شتثنائي  وال���ت���زام���ه���ا  ال��ع��رب��ي��ة 
وحماية  بالب�شر  االجت��ار  مبكافحة 
بتاريخنا  :”نفخر  وق��ال  �شحاياه، 
ال��ط��وي��ل م��ن ال�����ش��راك��ة م��ع اللجنة 
بالب�شر  االجت���ار  ملكافحة  الوطنية 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف 
ب�شراكتنا  وك���ذل���ك  اإن�����ش��ائ��ه��ا  م��ن��ذ 
دب��ي يف جم��ال مكافحة  م��ع �شرطة 

جرائم االجتار بالب�شر«.
اللجنة  مع  �شراكة  عقدنا  واأ�شاف: 
لتقدمي  دب����ي  و����ش���رط���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
مكافحة  اخ��ت�����ش��ا���ش��ي  “برنامج 
االجتار بالب�شر” منذ عام 2015؛ 
املنت�شبني،  لتدريب  برامج  وقدمنا 
العام  ه���ذا  ال��رن��ام��ج  ت��و���ش��ي��ع  ومت 
جمل�س  دول  م��ن  مم��ث��ل��ني  لي�شمل 
التعاون اخلليجي، وي�شرنا اأن نرحب 
البحرين  مم��ل��ك��ة  م���ن  باملنت�شبني 
نحن  ال�شعودية،  العربية  واململكة 
نفخر ب�شراكتنا مع اللجان الوطنية 
يف اململكتني ونتمنى لهم كل التوفيق 
�شوف  وت����اب����ع:   .« م�����ش��ارك��ت��ه��م  يف 
من  اخل��ام�����ش��ة  ال��دف��ع��ة  يف  ت�شتفيد 
اخلرات العملية والنظرية للعديد 
مكافحة  جم����ال  يف  اخل������راء  م���ن 
جرائم االجتار بالب�شر مثل العقيد 
والدكتور  اجلمال  �شلطان  الدكتور 
اإيهاب  وامل�شت�شار  ال��دوي��ك��ات  مهند 
امل��ن��ب��اوي ب��االإ���ش��اف��ة اإىل اث��ن��ني من 
اأف�شل اخلريجني الذين ح�شروا يف 
اأمينة  وال�شيدة  ال�شابقة،  ال�شنوات 
اأح��م��د احلمادي  وامل�����ش��ت�����ش��ار  اأه��ل��ي 
كخراء  ا  اأي�شً اعتمادهم  مت  الذين 
مكتب  يف  ون����ح����ن  م��ك��ت��ب��ن��ا،  ل�����دى 
باملخدرات  امل��ع��ن��ي  امل��ت��ح��دة  االأمم 
ا���ش��ت��ع��داد ملوا�شلة  ع��ل��ى  واجل��رمي��ة 
البناء على اجلهود اجلديرة بالثناء 
التي تبذلها دولة االإمارات العربية 
املتحدة ملكافحة االجتار باالأ�شخا�س 
ونتطلع  ل�شحاياه،  الدعم  وتقدمي 
دائًما  و�شراكته  تعاونه  تو�شيع  اإىل 

مع اللجنة الوطنية واأع�شائها.

•• اأم القيوين –الفجر:

ال��ت��اب��ع��ة جلمعية  ال��ق��ي��وي��ن،  اأم  يف  املتعففة  االأ���ش��ر  ق��دم��ت جل��ن��ة 
 16 بني  انق�شمت  وعينية،  مادية  اإن�شانية،  م�شاعدات  ال��ر،  دار 
اجلاري  العام  من  االأوىل  الت�شعة  االأ�شهر  خالل  ل�”اخلري”،  بابا 
االأ�شر  بني  ما  م�شتفيدا  اآالف   3،233 منها  ا�شتفاد   ،2019
واالأفراد، من اأعمار و�شرائح اجتماعية خمتلفة، بتكاليف اإجمالية 

و�شلت اإىل 10،169،229 ماليني درهما.
وامل�شاعدات  امل�����ش��اري��ع  اإن  ال��ل��ج��ن��ة:  رئ��ي�����س  ال��ع��ا���ش��ي،  ع��ل��ي  وق���ال 

على  ا�شتملت  �شبتمر،  حتى  يناير  من  الفرتة  خ��الل  اخل��ريي��ة، 
امل�شاعدات التعليمية، التي ا�شتفاد منها األف و309 طالب، بكلفة 
منها  ا�شتفاد  الطبية،  وامل�شاعدات  دره��م،  مليون   2،622،650
املالية  وامل�شاعدات  درهم،  األف   551،500 بقيمة  مري�شا،   80
املقطوعة، التي ذهبت ل�شالح 611 اآ�شرة، بتكلفة 3،163،885 
ماليني درهم، فيما ا�شتفادت 38 اأ�شرة من امل�شاعدات املخ�ش�شة 
ل�شيانة املنازل، ب 962،568 األف درهم، و10 اآ�شر من االأرامل 
واالأي���ت���ام م��ن ب��ن��د امل�����ش��اع��دات اخل��ا���ش��ة ب��ه��ذه ال�����ش��ري��ح��ة، مببلغ 

35،600 األف درهم.

جلنة  فتحتها  التي  اخلري”،  “اأبواب  ت�شمنت  العا�شي:  اأ���ش��اف 
املا�شية،  ال��ت�����ش��ع��ة  االأ���ش��ه��ر  يف  الر”،  “دار  يف  امل��ت��ع��ف��ف��ة  االأ����ش���ر 
م�شاعدات موجهة الأ�شحاب الهمم، ا�شتفاد منها 13 فردا، بتكلفة 
التيار  االإن�شانية  اللجنة اخلريية  واأع��ادت  األف درهم،   93،000
بكلفة  حم���دود،  دخ��ل  ذات  اأ���ش��ر  تقطنها  منزال   70 ل���  الكهربائي 
منزاًل،   23 ل�  اإلكرتونية  اأجهزة  وف��رت  فيما  األ��ف،   449،369
اأ�شرة بتوفري قطع   39 250،358 األف درهما، وحظيت  بقيمة 
اأ�شر ا�شتفادت   6 األف دره��م، مقابل   604،770 اأث��اث ملنزلها، ب 
من باب امل�شاعدات الغذائية، بكلفة 17،929 األف درهم، و135 

م�شتفيدا من البطاقات “الكوبونات” الغذائية، بقيمة 67.500 
اإطعام  مل�شروع  دره���م  األ���ف   85،500 اللجنة  وخ�ش�شت  دره���م، 

الطعام.
م�شاعدات  ذه��ب��ت  وال��ع��ي��دي��ن،  امل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر  مو�شم  ويف 
بتكلفة مليون  اأ�شرة،   1200 م�شروع “املري الرم�شاين” ل�شالح 
وغريهم  وال�شغار  واالأي��ت��ام  االأط��ف��ال  م��ن   377 وت�شلم  دره���م، 
ك�شوة عيد الفطر، بقيمة 188،600 األف درهم، و72 م�شتحق 
“االأ�شر  وزودت  دره��م،  األ��ف   26،000 ب�  االأ�شحى،  عيد  لك�شوة 

املتعففة” 250 طالبا بحقائب مدر�شية، بقيمة 50 األف درهم.

•• دبي-الفجر:

اهلل خليفة  ع��ب��د  ال��ل��واء  ���ش��ع��ادة  �شهد 
امل�����ري، ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����ش��رط��ة دبي، 
الدكتور  االأ����ش���ت���اذ  ال����ل����واء  ب��ح�����ش��ور 
حممد اأحمد بن فهد، م�شاعد القائد 
والتدريب،  االأكادميية  ل�شوؤون  العام 
للعلوم  العاملي  ال��ي��وم  احتفالية  �شهد 
م��ن اأج���ل ال�����ش��الم وال��ت��ن��م��ي��ة، والذي 
ي�شادف يوم العا�شر من �شهر نوفمر 
العلم  دور  يعزز من  ع��ام، مبا  من كل 
يف املجتمع، وي�شلط ال�شوء على طرق 
امل��ج��ت��م��ع لتحقيق  ت�����ش��خ��ريه خل��دم��ة 
اال���ش��ت��ق��رار وال�����ش��الم واأوج���ه التنمية 

املختلفة.
ال��ل��واء عبد اهلل خليفة  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
ميثل  اليوم  بهذا  االحتفال  اإن  امل��ري، 
ت��اأك��ي��دا ع��ل��ى دور ال��ع��ل��م وال��ع��ل��م��اء يف 

لل�شعوب،  وال���رخ���اء  ال�����ش��الم  حت��ق��ي��ق 
اال���ش��ت��ق��رار عر  واأه��م��ي��ت��ه يف حتقيق 
الب�شرية  خل��دم��ة  ال��ط��اق��ات  ت��وج��ي��ه 
كافة  على  احل��ي��اة  بنوعية  واالرت���ق���اء 
ال�����ش��ع��د، وان���ط���الق���ا م���ن اإدراك����ن����ا يف 

�شرطة دبي للدور الرئي�س الذي تلعبه 
العلوم املختلفة يف تعزيز مهام �شرطة 
فاإننا  واالأم�����ان،  االأم���ن  لتحقيق  دب��ي 
ك��وادره��ا باخلراء  رف��د  نحر�س على 
كافة  وال��ب��اح��ث��ني يف  وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني 

يف  امل�شاهمة  جانب  اإىل  التخ�ش�شات، 
اإن�شاء جيل حمب للعلوم واالكت�شافات 

ويوظفها خلدمة املجتمع والوطن.
وبنّي �شعادته اأن احتفال جمل�س علماء 
مدار�س  طلبة  ا�شتهدف  دب��ي  �شرطة 

حماية للبنني والبنات، نظرا الهتمام 
العلماء  من  جيل  باإن�شاء  دبي  �شرطة 
املجاالت  يف  العلوم  يخدمون  ال�شباب 
ال�شرطية واالأمنية، قادر على حتقيق 
ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ت��ط��ل��ع��ات 
ودعم  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  نحو  دب��ي 
الريادة  لتحقيق  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ب��ح��وث 
يف ال��ع��م��ل، م��وؤك��دا يف ال��وق��ت ذات���ه اأن 
االأول  امل���ق���ام  اإن�������ش���اوؤه يف  امل��ج��ل�����س مت 
م�شتوى  على  العلمية  امل�شرية  ليدعم 
اأه��داف جمل�س علماء  الدولة ويدعم 
االإم���ارات، واأه��داف جممع حممد بن 
جانب  اإىل  للعلماء،  مكتوم  اآل  را���ش��د 
دع����م ج��ه��ود وزي�����رة ال���دول���ة يف ملف 
تطلعات  يحقق  مبا  املتقدمة،  العلوم 

ومنو ونه�شة الوطن.
من جانبه، قال الرائد الدكتور را�شد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال���غ���اف���ري،  ح���م���دان 

املجل�س  اإن  دب���ي،  ���ش��رط��ة  يف  ال��ع��ل��م��اء 
العلوم  دع���م  يف  دوره  م��ن  وان��ط��الق��ا 
العلمية  القدرات  اأ�شحاب  وا�شتقطاب 
وتعزيز  االخ��ت�����ش��ا���ش��ات،  خم��ت��ل��ف  يف 
ال���ب���ح���وث ال��ع��ل��م��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا يف 
���ش��رط��ة دب����ي وخ���ارج���ه���ا، مب���ا يحقق 
دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  تطلعات 
على  حري�شون  فاإننا  امل�شتقبل،  نحو 
ا�شتثمار املنا�شبة العاملية عر م�شاركة 
اأج���ي���ال امل�����ش��ت��ق��ب��ل ف��ي��ه��ا، وه���م طلبة 

�شرطة دبي من مدار�س حماية للبنني 
والبنات بدءا من ال�شف االأول وحتى 

ال�شف التا�شع.
وتابع الرائد الغافري “ وجه املجل�س 
للبنني  ح��م��اي��ة  م����دار�����س  اإىل  دع�����وة 
العمل  ور����س  يف  للم�شاركة  وال��ب��ن��ات 
يف  املجل�س  نظمها  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
اإىل جعل  م��ن��ا  ���ش��ع��ي  ال���ي���وم، يف  ه����ذا 
قلوب  اإىل  حم��ب��ب��ة  ال���ع���ل���وم  م����ب����ادئ 
توزيعهم  اإىل  دفعنا  ما  وه��ذا  الطلبة، 

تفاعلية  ور����س  �شمن  عمل  ف��رق  اإىل 
حت��م��ل م�����ش��ام��ني خم��ت��ل��ف��ة، م��ن��ه��ا ما 
ال�شرعي،  الطب  هو خمت�س يف علوم 
والهند�شة  اجل�����ن�����ائ�����ي،  وال�����دل�����ي�����ل 
الذكاء وور�شة عمل  واألعاب  الوراثية، 
“روبوتات”  ���ش��ن��اع��ة  كيفية  لتعليم 
ومن  تدويرها  يعاد  م��واد  با�شتخدام 
ثم برجمتها، ومنح الطلبة الفائزين 
جوائز قيمة، كما خ�ش�شنا حما�شرات 

توعوية حول التنمر.

•• دبي-الفجر

الغيثي،  علي  ع��ب��داهلل  ال��ل��واء  �شهد 
ل�شوؤون  ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د  م�������ش���اع���د 
تخريج  ب����ال����وك����ال����ة،   ال���ع���م���ل���ي���ات 
للحاالت  االأوىل  اال���ش��ت��ج��اب��ة  دورة 
ال���ف���وري���ة وال���ت���ي مت ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا يف 
امل��دي��ن��ة ال��ت��دري��ب��ة يف ال��روي��ة لعدد 
ل�شرطة  العامة  القيادة  مرتب  من 
عبداهلل  العميد  بح�شور  عجمان، 
�شيف املطرو�شي، مدير عام عمليات 
�شرطة عجمان، والعميد خبري خليل 

االإدارة  مدير  نائب  الب�شري،  عبيد 
واملن�شاآت  ال��ه��ي��ئ��ات  الأم����ن  ال��ع��ام��ة 
والعميد  دبي،  �شرطة  والطوارئ يف 
ال���ف���ال����ش���ي، مدير  خ��ل��ي��ف��ة  را�����ش����د 
حممد  وال��ع��ق��ي��د  ال����ط����وارئ،  اإدارة 
ال�شوؤون  اإدارة  دملوك، مدير  حمدان 
�شعيد  م�شبح  وال��ع��ق��ي��د  االإداري�������ة، 
الغفلي، مدير اإدارة تدريب عمليات 
ال�شويدي،  ه�شام  واملقدم  ال�شرطة، 
امل���ت���ف���ج���رات،  اأم�������ن  اإدارة  م����دي����ر 
اإ�شماعيل،  حم��م��د  ح��م��د  وامل���ق���دم 
وعدد  امل��ن�����ش��اآت،  اأم����ن  اإدارة  م��دي��ر 

ال�����ش��ب��اط م��ن ك��ال اجلانبني،  م��ن 
اللواء  ال��دورة. وق��ال  وامل�شاركني يف 
�شرطة  يف  العليا  القيادة  اإن  الغيثي 
عبداهلل  ال��ل��واء  �شعادة  برئا�شة  دب��ي 
ل�شرطة  العام  القائد  امل��ري،  خليفة 
دبي، حري�شة كل احلر�س على دعم 
التعاون وتبادل اخل��رات بني  �شبل 
كافة القطاعات االأمنية وال�شرطية 
اأعلى  على م�شتوى الدولة لتحقيق 
درج���ات االأم���ن واال���ش��ت��ق��رار يف بلد 
اخلري واملحبة والت�شامح، ومن هذا 
اال�شتجابة  دورة  تنظيم  مت  املنطلق 

لعدد  ال���ف���وري���ة  ل���ل���ح���االت  االأوىل 
تلقوا  ع��ج��م��ان،  �شرطة  م��رت��ب  م��ن 
التي  امل��ه��ارات  م��ن  العديد  خاللها 
ت��وؤه��ل رج���ل االأم�����ن  ل��ي��ك��ون ق����ادراً 
التعامل مع االأحداث الفورية  على 
اجلهات  و�شول  حتى  تواجهه  التي 
امل��خ��ت�����ش��ة، وه����و م���ا ي��ت��ط��ل��ب منح 
���ش��الح��ي��ات وا���ش��ع��ة ل��رج��ل االأم���ن 
االأمنية  االإج�����راءات  ات��خ��اذ  تخوله 

الكفيلة بحمايته وحماية املجتمع.
امليدانية  بالعرو�س  �شعادته  واأ���ش��اد 
امل�شاركون  قدمها  ال��ت��ي  والقتالية 

التي  كلمته  يف  وحثهم  ال����دورة،  يف 
األقاها اأمام احل�شور، على املحافظة 
وبذل  تعلموها  ال��ت��ي  امل��ه��ارات  على 
املزيد من اجلهد والعطاء والتعامل 
ب��ح��ذر وك��ف��اءة ع��ال��ي��ة م��ع احلاالت 
اأداء  اأث����ن����اء  ت���واج���ه���ه���م  ق����د  ال���ت���ي 
كما  وتطبيقها  الوظيفية  مهامهم 

تعلموها.
عبداهلل  العميد  �شكر  جانبه،  وم��ن 
م��دي��ر عمليات  امل��ط��رو���ش��ي،  ���ش��ي��ف 
العامة  القيادة  ال�شرطة يف عجمان 
املثمر  تعاونها  على  دب���ي،  ل�شرطة 

ال����ت����ع����اون مع  ت���ع���زي���ز  وال����ب����ن����اء يف 
م�شتوى  على  ال�شرطية  ال��ق��ي��ادات 
الدولة، وحر�شها على نقل املعرفة 
توجه  كما  متتلكها،  التي  واخل��رة 

الأمن  ال��ع��ام��ة  االإدارة  اإىل  بال�شكر 
على  وال��ط��وارئ  واملن�شاآت  الهيئات 
تنظيم الدورة بهذا امل�شتوى العايل 
الذي يدعو للفخر واالعتزاز ويعزز 

الثقة لدى رجل االأمن.
ويف اخلتام قام اللواء الغيثي يرافقه 
على  ال�شهادات  بتوزيع  املطرو�شي 

اخلريجني. 

بتكلفة 10,169,229 ماليني درهم
ي�ستفيدون من 16 بابًا ل�»اخلري« يف جلنة الأ�سر املتعففة  3،233

من اأجل ال�سالم والتنمية

اللواء املري ي�سهد احتفالت �سرطة دبي باليوم العاملي للعلوم

ت�سمنت تدريبات لتاأهيل امل�ساركني من �سرطة عجمان

�سرطة دبي تختتم دورة ال�ستجابة الأوىل للحالت الفورية

ي�سم 38 منت�سبًا بينهم 3 �سعوديني وبحرينيني اثنني لأول مرة

�سرطة دبي واملعهد الق�سائي و�سركاوؤهما يطلقون الدفعة اخلام�سة لربنامج »اخت�سا�سي مكافحة الجتار بالب�سر«

 

مكافحة  اخت�شا�شي  لرنامج  االأرب��ع��ة  ال��دف��ع��ات  يف  اخلريجني  ع��دد  بلغ 
�شمن  22 منت�شباً  بينهم  110 خريًجا،  ال�شابقة  بالب�شر  جرائم االجت��ار 
و29  الثالثة،  الدفعة  يف  و31  الثانية،  الدفعة  يف  و28  االأوىل،  الدفعة 
املتدربني  واإك�شاب  تطوير  اإىل  الرنامج  يهدف  حيث  الرابعة،  الدفعة  يف 
مهارات البحث والتحري، واأف�شل طرق وو�شائل التحقيق يف جرائم االجتار 
بالب�شر ورعاية �شحايا االإجتار بالب�شر، كما يعمل على تزويدهم باملعلومات 
مع  التعامل  لكيفية  ال�شرورية  وامل��ه��ارات  لها  املدعمة  والقوانني  العلمية 
�شحايا جرائم االجتار بالب�شر، واإطالعهم على اأف�شل التجارب واملمار�شات 

املحلية واالقليمية والدولية يف جمال مكافحة جرائم االجتار بالب�شر.
وت�شتمل الفئات امل�شتهدفة كاف��ة العاملي��ن ف��ي االأجهزة االأمنية واملوؤ�ش�ش��ات 
احلكومية املعني��ة مبكافح��ة جرائ��م االجت��ار بالب�ش��ر، واملوؤ�ش�ش��ات االأهلي��ة 
وي�شرتط  بالب�ش��ر،  االجت��ار  جرائ��م  �شحاي��ا  م��ع  تتعام��ل  الت��ي  واخلا�ش��ة 
واأ�شبابه  بالب�شر  ق��ادًرا على تعريف مفهوم االجت��ار  اأن يكون  املنت�شب  على 
بالب�شر  االجت���ار  جرمية  وم��وؤ���ش��رات  مقومات  فهم  م��ن  ومتمكًنا  واأرك��ان��ه، 
واجلرائم  بالب�شر  االجت��ار  التفريق بني جرمية  يتمكن من  واأن  واآث��اره��اً، 

االأخرى امل�شابهة لها، والتعرف على عنا�شر االجتار بالب�شر.
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عربي ودويل

ال��رئ��ا���ش��ي��ة اجلزائرية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  امل��ر���ش��ح  ب��ن فلي�س  ع��ل��ي  ت��ع��ّه��د 
ملطالب  اال�شتجابة  اأم�����س  االأول-دي�����ش��م��ر  ك��ان��ون   12 يف  املرتقبة 
عاجلة  ق���رارات  خ��الل  م��ن  التا�شع،  �شهرها  دخلت  التي  “الثورة” 
كحل الرملان واعداد د�شتور جديد. وقال بن فلي�س، الذي �شبق له 
“اأنا  بوتفليقة،  العزيز  عبد  امل�شتقيل  الرئي�س  �شد  مرتني  الرت�شح 
القائم  النظام  22 فراير )�شباط( ليثور يف وجه  رجل مل ينتظر 
االوىل(” يف  للمرة  تر�شحه  2004 )لدى  ويقاومه منذ  ويتحداه 
رّد على من و�شفه باأحد رموز النظام القدمي. واأ�شاف خالل موؤمتر 
لعر�س برناجمه االنتخابي “ال يكفي و�شع هذه الثورة على الراأ�س 
على  والكّد  وتطلعاتها  مطالبها  حمل  يف  العرة  الأن   )...( والعني 
جت�شيدها، وهذا ما ي�شبو اإليه برناجمي االنتخابي وهذا ما اأتعهد 
احتجاجية  حركة  اجل��زائ��ر  وت�شهد  ثقته«.  ال�شعب  منحني  اإن  ب��ه 
اإىل  اوىل  دفعت يف مرحلة  �شباط/فراير،   22 منذ  م�شبوقة  غري 
ا�شتقالة الرئي�س بوتفليقة بعد ع�شرين �شنة يف احلكم، وهي ترف�س 
الرئا�شية قبل رحيل كل رموز نظامه. ورّدا على  اجراء االنتخابات 
الراف�شني لالنتخابات قال رئي�س حزب طالئع احلريات “اإذا كانت 
اأن  اأخ�شاه هو  اأخ�شى ما  فاأنا  القائم  النظام  ا�شتن�شاخ  الثورة تخ�شى 
خام�شة  )والي��ة(  عهدة  القادمة  الرئا�شيات  من  النظام  ه��ذا  يجعل 
بوتفليقة  اليها  �شعى  التي  الوالية اخلام�شة  اإىل  اإ�شارة  يف  مكّررة” 

قبل اأن ي�شقطها احلراك ال�شعبي.

يديل الناخبون يف رومانيا باأ�شواتهم يف الدورة االأوىل من انتخابات 
رئا�شية يرجح فوز الرئي�س املنتهية واليته واملوايل الأوروبا كالو�س 
التيار  �شعود  مواجهة  يف  لليراليني  تعبئة  وت�شهد  فيها  يوهاني�س 
ال�شيوعية، ركز  اأوروب��ا. وبعد ثالثني عاما على �شقوط  القومي يف 
من  والقادم  الليرايل  احلزب  اإىل  ينتمي  الذي  ال�شتيني  ال�شيا�شي 
االأقلية االأملانية، يف حملته على الدفاع عن دولة القانون التي يرى 
ا�شقط  الذين  الدميوقراطيني  اال�شرتاكيني  قبل  من  مهددة  اأنها 
الرملان حكومتهم ال�شهر املا�شي. وقال يوهاني�س الذي كان انتخب 
اإن  ب�شوته  يديل  كان  بينما  لل�شحافيني   ،2014 يف  االأوىل  للمرة 
“الرومانيني يقررون اليوم م�شتقبل بلدهم لل�شنوات املقبلة«. وميكن 
اأن يعزز فوزه يف الدورة الثانية من االنتخابات التي �شتجرى يف 24 
الليرايل يف �شرق االحتاد االأوروبي  التيار  ت�شرين الثاين/نوفمر 
�شلوفاكيا  يف  تقدميني  جن��اح  بعد  ال�شيادية،  االأح���زاب  مواجهة  يف 
واملجر هذا العام. فقد انتخبت �شوزانا كابوتوفا رئي�شة ل�شلوفاكيا يف 
اآذار-مار�س املا�شي بينما انتزع املجري غريغيلي كارك�شوين رئا�شة 
بلدية بوداب�شت مطلع ت�شرين االأول-اأكتوبر بعد جناحه يف جتميع 

املعار�شة لرئي�س الوزراء فيكتور اأوربان حول القيم التقدمية.

ب�شبب  “كارثة”  ت��ه��دي��دا م��ن  ���ش��دين اال���ش��رتال��ي��ة  ت��واج��ه م��دي��ن��ة 
االإطفاء يف  ال�شلطات فيما يكثف رجال  اأف��ادت  احلرائق، بح�شب ما 
دمرت  اأن  بعد  االأو�شاع  تدهور  ملواجهة  ا�شتعدادهم  ا�شرتاليا  �شرق 

حرائق الغابات جمتمعات باأكملها، واأ�شفرت عن مقتل 3 اأ�شخا�س.
ب����وؤرة م�شتعلة يف والي���ات  اأك����رث م��ن م��ئ��ة  واالأح������د، ك��ان��ت ال ت����زال 
يزال  ال  بع�شها  وك��ان  )�شمال-�شرق(،  وكوينزالند  ويلز  نيو�شاوث 

خارج ال�شيطرة.
ويف االيام املقبلة، يتوقع متدد النريان يف الواليتني ب�شبب االأحوال 
اجلوية. وت�شمل املخاطر حميط �شيدين ووالية ا�شرتاليا-الغربية 
)غرب(. ومنذ اجلمعة، قتل 3 اأ�شخا�س واحرتق نحو 150 منزال، 

بينما عرث على خم�شة اأ�شخا�س كانوا يف عداد املفقودين.
الريفية  املناطق  االإطفاء يف  با�شم رجال  املتحدث  اآالن،  وقال غريغ 
اأ�شخا�س  اختفاء  ت�شتبعد  ال  ال�شلطات  اإّن  ويلز،  نيو�شاوث  لوالية 

اآخرين ب�شبب طبيعة احلرائق التي ال ميكن التنبوؤ بها.
احلرارة  درج���ات  يف  ارت��ف��اع��ا  االأ���ش��ب��وع  منت�شف  ي�شهد  اأن  وينتظر 
وانخفا�شا يف ن�شب الرطوبة ورياحاً قوية، ما من �شاأنه زيادة حدة 
وفق  ���ش��اع��ات،  غ�����ش��ون  يف  عليها  ال�شيطرة  ت�شعب  ال��ت��ي  احل��رائ��ق 

ال�شلطات.

عوا�شم

اجلزائر

بوخار�ست

�سيدين

ال�سني تدعو لقوانني مت�سددة ب�سبب هونغ كونغ
 •• بكني-اأ ف ب:

اأحد  هو  كونغ  هونغ  املت�شددة يف  االأمنية  الت�شريعات  غياب  اأن  ال�شني  اعترت 
منذ  للدميوقراطية  املوؤيدة  العنيفة  التظاهرات  ال�شتمرار  الرئي�شية  االأ�شباب 
اأ�شهر يف املدينة، وا�شفة م�شاألة �شن ت�شريعات كهذه بانه مهمة عاجلة. وجاءت 
هذه الدعوة التي من املرجح اأن توؤجج غ�شب املتظاهرين امل�شتائني من رد فعل 
احلكومة  عن  املا�شي  ال�شبت  �شدر  مطّول  بيان  يف  جتاههم  القا�شي  ال�شرطة 

ال�شينية املركزية التي ت�شرف على حكم هونغ كونغ.
واقر ت�شانغ ت�شاومينغ مدير مكتب هونغ كونغ وماكاو يف البيان ب�شرورة اإدخال 
تكلفة  ارت��ف��اع  مثل  ع��وام��ل  الأن  ك��ون��غ،  هونغ  ال��ذات��ي يف  احلكم  على  حت�شينات 
لكن  اال�شطرابات.  يف  �شاهمت  والفقراء  االأغنياء  بني  الفجوة  وات�شاع  ال�شكن 
ت�شانغ اأبدى اي�شا دعما لت�شديد قب�شة ال�شلطة، واأكد على احلاجة املا�شة لو�شع 
قوانني جتّرم التخريب وحتديات اأخرى تواجهها احلكومة املركزية يف ال�شني، 
“وطنيني”  يكونوا  اأن  يجب  النواب  جمل�س  واأع�شاء  املنطقة  زعيم  ان  موؤكدا 
هذا  من  ت�شريعات  لتقدمي  كونغ  هونغ  حكومة  جهود  وكانت  لل�شني.  موالني 
القبيل عام 2003 قد ت�شببت بخروج تظاهرات اأجرتها على �شحبها وو�شعا 
االأ�شباب  اأح��د  “هو  القوانني  ه��ذا  مثل  اإىل  االفتقار  اإن  ت�شانغ  واعتر  جانبا. 

الرئي�شية لتكثيف ن�شاط القوى املحلية االنف�شالية واملتطرفة«.
القانون هي ق�شايا  القومي وتعزيز تطبيق  االأم��ن  اإىل حماية  “احلاجة  وقال 
بارزة ومهام عاجلة تواجه حكومة منطقة هونغ كونغ االإدارية اخلا�شة والنا�س 
غ�شب  ب��اإث��ارة  ت�شانغ  بيان  يت�شبب  اأن  امل��رج��ح  وم��ن  احل��ي��اة«.  مناحي  �شتى  يف 
متظاهري هونغ كونغ الذين عطلوا بحركتهم االأعمال يف مدينتهم التي تعد 
مركزا ماليا عامليا. واأعرب الرئي�س ال�شيني �شي جينبينغ االأ�شبوع املا�شي عن 
“درجة كبرية من الثقة” بالرئي�شة التنفيذية لهونغ كونغ كري الم بعد تكهنات 

باأن بكني ت�شتعد الزاحتها.

رغم عودته يف �سباق الدميقراطيني:

لهذا ي�سعب على بيت بيتيغيغ 
ك�س��ب ره��ان التتوي��ج...!

 يف ولية اأيوا, يقف خلف اإليزابيث 
واريــن مبا�ســـرة وقبــل جــو بايــدن

ُن�شر يف  اأجرته بوليتيكو - مورنينغ كون�شيلت،  ا�شتطالع للراأي  وح�شب 
بالدهم  اأن  االأمريكيني  الناخبني  من  باملئة   44 يعتقد  اأكتوبر،  اأواخ��ر 
يعتقدون  باملئة   40 مقابل  مثلي،  مر�شح  النتخاب  بعد  م�شتعدة  لي�شت 

عك�س ذلك.
ا م�شكلة خطرية مع الناخبني ال�شود، رغم      ويواجه بيت بيتيغيغ اأي�شً

والء اأغلبيتهم ال�شاحقة للدميقراطيني.
    يجّر عمدة �شاوث بند ال�شابق اغالل كّم من االنتقادات ال�شادرة عن 
اأ�شود  قائد  اأول  بطرد  تتهمه  والتي  اإن��دي��ان��ا،  بلدة  يف  ال�شوداء  اجلالية 
لل�شرطة املحلية، املتهم بانه طلب من �شباطه اأن ي�شجلوا �شراً انتهاكات 
ب�شدة  حملته  تعطلت  كما  البي�س.  ال�شرطة  �شباط  يرتكبها  عن�شرية 
ب�شبب وفاة مواطن اأ�شود من �شكان املدينة، قتل على يد �شرطي اأبي�س 

يف يونيو.

اأيوا, ال�سجرة التي تخفي الغابة
حت�شم مار�شيا فودج، رئي�شة جمموعة     »بيت لديه م�شكلة مع ال�شود”، 
ال�شود يف الكونغر�س يف اأواخر يونيو. موقف ميكن اأن يكون له تاأثري كبري 
على االنتخابات التمهيدية. اإذا كان بيت بيتيغيغ يف و�شع جيد للغاية يف 
ا�شتطالعات الراأي االأخرية يف والية اأيوا، وهي والية تت�شكل من البي�س 
اإىل حد كبري، فهو يف و�شع �شعب يف والية كارولينا اجلنوبية، وهي والية 

يكون فيها ت�شويت ال�شود اأكرث اأهمية.
   ووفق اآخر ا�شتطالع للراأي اأجرته موؤ�ش�شة مومناوث يف نهاية اأكتوبر، 
ح�شل على 3 باملائة فقط من االأ�شوات، متاأخرا جدا على االوفر حظا 

من املرت�شحني الدميقراطيني.
باملئة يف   5 ن�شبة  بيتيغيغ يف جت��اوز  اإث���ارة للقلق، ف�شل بيت     واالأك���رث 
عدة واليات رئي�شية، وفقا ال�شتطالع اأجرته �شحيفة نيويورك تاميز،- 
كلية �شيينا مت الك�شف عنه يوم اجلمعة.   غالًبا ما يكون املحارب القدمي 
و�شاندرز.  ووارن  بايدن  عن  جًدا  بعيد  ولكنه  الرابع،  املر�شح  هو  ال�شاب 
اأريزونا وفلوريدا وو�شكون�شن، و3 باملئة  5 باملئة فقط يف  يتح�شل على 
يف مي�شيغان و1 باملئة يف نورث كارولينا ... وهي والية يتزايد فيها عدد 

الناخبني ال�شود. 
  هل هذا عائق للفوز بورقة الرت�شيح؟

عن لوجورنال دي دميان�ض

   يقف يف حدود 7 باملائة طيلة االأيام الع�شرة املا�شية، عاد رئي�س بلدية 
ال�شابق -تقريًبا اىل  اإىل مدير مكتبه  العهدة  ال�شابق، -�شّلم  �شاوث بند 
م�شتواه يف بداية �شهر مايو، تاريخ �شعوده وتتويجه االأول، بعد اأ�شابيع 

قليلة من اإطالق حملته.
   واالأهم من ذلك، اأن املخ�شرم متعدد اللغات بداأ يظهر يف ا�شتطالعات 
الراأي اخلا�شة مبوؤمتر والية اأيوا، والتي �شتطلق االنتخابات التمهيدية 
يف اأوائ�����ل ف���راي���ر 2020، وغ��ال��ًب��ا م���ا ت��ك��ون مب��ث��اب��ة م��ن�����ش��ة اإط���الق 

للمر�شحني ملا تبقى من ال�شباق:
- لقد جتاوز جو بايدن يف تلك الوالية، وفًقا ال�شتطالع اأجرته النيويورك 
باملئة، ويقف   17 بن�شبة  املا�شي.  ن�شر يوم اجلمعة  �شيينا  تاميز - كلية 
خلف اإليزابيث وارين مبا�شرة )22 فا�شل 3 باملئة( وقبل نائب الرئي�س 

ال�شابق لباراك اأوباما “15 فا�شل 7 باملئة” بفارق نقطة واحدة. 
- نتيجة مت تاأكيدها يف ا�شتطالع جديد ل�شركة كوينيبياك �شدر االأربعاء. 
هذه املرة، يقرتب بيتيغيغ )19 باملئة( من وارن )20 باملئة( ويبتعد عن 

�شاندرز )17 باملئة( وبايدن )15 باملئة(.
ا يف جمع ال��ت��رع��ات، وهو  اأي�شً    وجت��د ه��ذه ال��ف��رتة اجل��ي��دة ترجمتها 
الثالث،  الربع  يف  الكرى.  البطوالت  يف  بيتيغيغ  بيت  فيه  يلعب  جمال 
جمع 19.1 مليون دوالر، اأي اأقل من اإليزابيث وارين )24.6 مليون( 

ولكن اأكرث بكثري من جو بايدن )15.2 مليون دوالر(.

عمدة �ساب دون خربة كبرية
اأج��ل فر�س نف�شه     وم��ع ذل��ك، ال ي��زال بيت بيتيغيغ يجد �شعوبة من 
على اأنه �شيء اآخر غري مناف�س من الدرجة الثانية، لعدة اأ�شباب. اإذا مت 
انتخابه رئي�ًشا للواليات املتحدة، فاإن عمدة �شاوث بيند ال�شابق �شيكون 
يناير  يف  ع��ام��ا   39 ع��م��ره  و�شيكون  االأب��ي�����س،  للبيت  م�شتاأجر  اأ���ش��غ��ر 

 .2021
   وكان قد مت انتخابه اأ�شغر عمدة ملدينة يزيد عدد �شكانها عن مئة األف 
ا  ن�شمة، يف التا�شعة والع�شرين من العمر فقط، وال يتمتع بيتيغيغ اأي�شً

بخرة كبرية يف ال�شيا�شة الوطنية.
اأبًدا  ينتخب  مل  ���ش��ان��درز،  اأو  ب��اي��دن  اأو  وارن  خ�شومه،  عك�س  وع��ل��ى     
�شبابه،  على  واملراهنة  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  ي�شعى  اأنه  ورغم  للكونغر�س، 

فاإن قلة خرته قد تكون نقطة �شعفه.

   جتدر االإ�شارة اإىل ان بيت بيتيغيغ، هو اأول مر�شح للرئا�شة مثلي ب�شكل 
البالد.  ال��والي��ات حمافظة يف  اأك��رث  ، وق��د ي�شكل االم��ر عقبة يف  معلن 

اأننا عر�شنا  لو  االأم��ر يبدو كما  اأن  االأح��د،  اأم�س  ال�شادر  يف عددها 
اأن ال�شركة الرتكية  مطار النفي�شة على االأت��راك جماًنا«.    ُيذكر 
“تاف” فازت �شنة 2007 بطلب العرو�س الذي اعلنت عنه الدولة 
تدير  عقد  اإط��ار  يف  النفي�شة  مبنطقة  دويل  مطار  لبناء  التون�شية 
قدره  اأويل  با�شتثمار  �شنة،   40 ملدة  املطار  ال�شركة  هذه  مبقت�شاه 
400 مليون اأورو.   ُي�شار اإىل اأن العديد من املواقع االخبارية تناقلت 
�شنة 2017 اأخبارا مفادها اأن ال�شركة الرتكية التي ت�شتغل مطار 
اخل�شائر  ب�شبب  املطار  لن�شاط  حد  و�شع  تعتزم  ال��دويل  النفي�شة 

التي تكبدتها وهو ما نفاه الحقا ديوان املوانئ اجلوية واملطارات.

•• الفجر -تون�س
الدين  ن��ور  لل�شغل،  التون�شي  ال��ع��ام  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  االأم���ني  اع��ت��ر 
اأن االتفاق املرم والذي يق�شي بتمكني اجلانب الرتكي  الطبوبي، 
من تخفي�س قيمته 65 باملائة، يف امتياز ا�شتغالل مطار النفي�شة 
باالإ�شافة اإىل جدولة ديونه باالأمر اخلطري للغاية، داعيا اإىل فتح 
حتقيق يف هذا امللف للك�شف عن مالب�شات هذا االتفاق وتتبع كل من 
با�شت�شارة وا�شعة مع نواب  القيام  اأح��ادي دون  القرار ب�شكل  اتخذوا 
املحلية”  “البري�س  مقابلة مع جريدة  الطبوبي يف  وبني  ال�شعب.  

طالب بفتح حتقيق:

الطبوبي: كاأننا عر�سنا مطار النفي�سة على الأتراك جماًنا...!

•• الفجر – خرية ال�شيباين
فرتة  بــعــد  مــبــكــرا؟  بيتيغيغ  بــيــت  دفـــن  هــل     
املا�سي  الربيع  مفاجاأة  عاد  التيه,  من  طويلة 
الأ�سبوعني  مدار  فعلى  الراي.  ا�ستطالعات  اإىل 
يف  الــرابــع  الوطني  املر�سح  هــو  كــان  املا�سيني, 
الرتتيب بعد جو بايدن واإليزابيث وارن وبريين 

�ساندرز. 
عوائق عديدة يف طريق املرت�شح ال�شاب

يقرتب من وارن االوفر حظا منه

ا�شهم بيت بيتيغيغ يف �شعودم�شكلة كبرية مع الناخبني ال�شود

جو بايدن متاخر على بيت يف ايوا

ل يتمتع بيتيغيغ بخربة كبرية يف ال�سيا�سة الوطنية, ومل ينتخب اأبًدا للكونغر�ض, وم�سكلته خطرية مع ال�سود
ا يف جمع التربعات, وهو جمال يلعب فيه بيتيغيغ يف البطولت الكربى جتد هذه الفرتة اجليدة ترجمتها اأي�سً

يحتل مرتبة املر�سح الوطني الرابع بعد 
جو بايدن واإليزابيث وارن وبريين �ساندرز 

اإ�سبانيا تعود اإىل �سناديق القرتاع يف اأجواء توتر   •• مدريد-اأ ف ب:

�شناديق  اإىل  اأم�������س  االإ����ش���ب���ان  ع����اد 
اأربع  خ��الل  الرابعة  للمّرة  االق��رتاع 
�شنوات، و�شط مناخ اأثقلته االأزمة يف 

كاتالونيا و�شعود اليمني املتطّرف.
وبعد �شّتة اأ�شهر من االنتخابات الت�شريعية التي جرت يف ني�شان اإبريل وفاز 
فيها من دون غالبية مطلقة، دعا رئي�س الوزراء اال�شرتاكي بيدرو �شان�شيز 
لعدم  ح��ّد  و�شع  اأج��ل  م��ن  وا�شحا  تفوي�شا  منحه  اإىل  ناخب  مليون   37

اال�شتقرار ال�شيا�شي الذي ت�شهده اإ�شبانيا منذ نحو اأربع �شنوات.
الناخبني لن مينحوه ذلك،  اأّن  اإىل  ال��راأي ت�شري  ا�شتطالعات  اأّن كّل  غري 
واأّنه حتى اإذا فاز يف االنتخابات مّرة اأخرى، فاإّنه لن يكون يف موقع متني 
و�شي�شطر اإىل التفاو�س نقطة بنقطة من اأجل اعتماد املوازنة والت�شويت 

على قوانني.
كتلته  �شيخ�شر من  اال�شرتاكي  اّن احلزب  اإىل  ال��راأي  ا�شتطالعات  وت�شري 
اأن يتخطى حمافظو احلزب  123 نائباً، و�شط احتمال  التي ت�شم حالياً 

ال�شعبي ا�شواأ نتيجة يف تاريخهم )66 مقعداً(، ويف ظل اإمكانية اأن ي�شبح 
 40 حزب اليمني املتطرف فوك�س احلزب الثالث يف البالد بح�شده نحو 
اأبريل  ني�شان  انتخابات  يف  النواب  جمل�س  اإىل  دخل  بعدما  وذل��ك  مقعداً، 

وح�شوله على 24 مقعدا.
ي�شارية - حزب  فاإّن االنتخابات لن تنتج ال كتلة  وبح�شب اال�شتطالعات، 
)ما�س  البالد”  من  “مزيد  عنه  املن�شقة  والقائمة  )بودميو�س(  ن�شتطيع 
باي�س( -- وال حتالفا ميينيا - احلزب ال�شعبي، وحزبا “ال�شوت” )فوك�س( 
بالغالبية  منهما  اي  يحظى   - الليرايل  )ك��ي��ودادان��و���س(  و”املواطنني” 

املطلقة، 176 مقعدا من ا�شل 350.
بات  كاتالونية  انف�شالية  اح��زاب  مع  حتالفا  ف��اإّن  �شان�شيز،  اإىل  بالن�شبة 
بر�شلونة  يف  العنف  م�شاهد  اأث��ارت��ه  ال��ذي  اال�شتياء  ظل  يف  ج��دا  م�شتبعدا 
منت�شف ت�شرين االأول اأكتوبر بعد احلكم على القادة االنف�شاليني لدورهم 

يف حماولة االنف�شال يف 2017.
ليايل  جت�����دد  م����ن  اخل�������ش���ي���ة  واأدت 
ما  عن  اأ�شفرت  التي  تلك  املواجهات 
يوازي 600 جريح، اإىل تاأهب قوات 
حفظ النظام واإىل اإجراء االنتخابات 

يف منطقة كاتالونيا حتت مراقبة �شديدة.
وجدال  �شجة  اأبا�شكال  �شانتياغو  “فوك�س”  ح��زب  زعيم  اأث��ار  جانبه،  من 
يف  ال��ذات��ي  احل��ك��م  تعليق  واإىل  االنف�شالية  االأح����زاب  حظر  اإىل  ب��دع��وت��ه 

كاتالونيا وتوقيف رئي�شه املوؤيد لال�شتقالل كيم تورا.
منا�شرو  هتف  م��دري��د،  يف  اجلمعة  م�شاء  نظمه  انتخابي  جتّمع  اآخ��ر  ويف 

حزب ال�شوت “تورا اإىل احلب�س!«.
وق���ال رام���ون ال��ي��خ��ان��درو ف��رن��ان��دي��ز )ط��ال��ب 20 ع��ام��اً( اإّن���ه ي��وؤي��د حظر 

االأحزاب االنفا�شلية الأّن “االأمور ال ميكن اأن تتوتر اأكرث مما هي عليه«.
ولكن  ال�شعبي  اأنتخب احلزب  دوماً  “كنت  ا�شكوبيدو،  اآنا  والدته  وا�شافت 
القا�شي”  االأ�شلوب  اإىل  اللجوء  يجب  اأّن��ه  اأعتقد  احل��ايل،  الو�شع  ظل  يف 

بخ�شو�س كاتالونيا والهجرة.

اأملانيا جتدد التاأكيد على اأهمية الناتو
 •• برلني-اأ ف ب:

و�شفت امل�شت�شارة االأملانية انغيال مريكل اأم�س حلف �شمال االأطل�شي باأنه الركيزة االأ�شا�شية لدفاعنا وذلك 
يف ت�شريح يخالف موقف الرئي�س الفرن�شي اميانويل ماكرون من احللف الذي و�شفه اأنه يف حالة موت 
�شريري. واأكدت مريكل يف بيانها اال�شبوعي الذي خ�ش�شته الحياء الذكرى 64 لتاأ�شي�س اجلي�س االملاين، 
ان “حلف �شمال االطل�شي الركيزة االأ�شا�شية لدفاعنا«. وا�شافت مريكل التي �شتلتقي ماكرون على ع�شاء 
يف برلني م�شاء االحد، برفقة الرئي�س االملاين فرانك-فالرت �شتاينماير، “مع ذلك، فقد ا�شبح وا�شحاً ان 
علينا كاأوروبيني وكدول يف االحتاد االوروبي اع�شاء يف حلف �شمال االطل�شي، حتّمل املزيد من امل�شوؤولية 
يف امل�شتقبل«. وا�شارت اإىل اأن “ذلك يعني ان علينا تقوية قيادة اجلزء االوروبي من احللف، ولدينا لذلك 
الدفاعية يف االحت��اد االوروب��ي، وهي ما ن�شميها +ب�شكو+«. وحذا وزير  ال�شيا�شة  تعاونا هيكلياً يف جمال 
�شبيغل”،  “در  ا�شبوعية  ن�شرتها  مقالة  يف  بتاأكيده  مريكل،  انغيال  حذو  ما�س  هايكو  االمل��اين  اخلارجية 
“نريد حلف �شمال االطل�شي ونحتاجه«. واعتر اأنه “�شيكون من اخلطاأ ترك )احللف( يتقهقر. من دون 

الواليات املتحدة، ال املانيا وال اوروبا )�شتكونان( يف و�شع ي�شمح لهما بحماية النف�س بفعالية«.
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اإعــــــــــالن
بي  ار  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب التجارية رخ�شة رقم:1025367 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة امني حممد يو�شف %1٠٠
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جوجر انواال للديكور  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1300596 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد �شعيد عتيق �شامل اخلمريي %1٠٠
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل علي �شيف بن بريهيم النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11 

اإعــــــــــالن
لتجارة  زون  ال�ش�����ادة/ديلي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املواد الغذائية ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2834193 

تعديل ن�شب ال�شركاء
حميد باميديلى عليمي من 49% اىل %29

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة را�شيدات مو�شومنوال عليمي %2٠

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

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

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11 

اإعــــــــــالن
ال�شعري  ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�شليح ال�شيارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:20556149 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فريوز خان علي خان %1٠٠
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة حممد �شامل حممد املن�شوري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شامل حممد املن�شوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شاعر 
 CN 2450426:لال�شت�شارات ال�شريبية رخ�شة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11 

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

اكيور�شي للمقاوالت وال�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 2843105  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11 

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

االبداع للقرطا�شية والهدايا
رخ�شة رقم:CN 2845802  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11 

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

 CN 2233044:لل�شيانة العامه  رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11 

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1463058  باال�شم التجاري لوموند كويف 
�شوب بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11 

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1797974  باال�شم التجاري دروف للنقليات 
واملقاوالت العامه بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11 

اإعــــــــــالن
التعليمية  لال�شت�شارات  ني�شن  ال�ش�����ادة/اي�شت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والتدريب رخ�شة رقم:1428173 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي ا�شماعيل حممود الرئي�شي %1٠٠

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف في�شل �شهيل حميد عبداهلل العري
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/اي�شت ني�شن لال�شت�شارات التعليمية والتدريب

EAST NATION EDUCATIONAL CONSULTANCY & TRAINING
اىل/الطموح اي�شت ني�شن لال�شت�شارات التعليميه والتدريب 

 �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 ALTUMOOH EAST NATION EDUCATIONAL CONSLTANCY

& TRAINING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة معهد تعليم اللغات )8٥49٠31(

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

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيمو�س للمقاوالت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1390312 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اوكتوبوت�س جروب ذ.م.م

OCTOPUS GROUP LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حذف عادل �شيف عامر ح�شن اجلابري

تعديل ا�شم جتاري من/�شيمو�س للمقاوالت العامة

CEMOS GENR - CONT

اىل/جلوبال جرين للطاقة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

GLOBAL GREEN ENERGY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11 

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1124029 

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة النخبة البيطرية

AL NUKHBA VETERINARY EST

اىل/�شيدلية نخبة الدار البيطرية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

NOKHBAT ALDAR VETERINARY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/تويف كويف �شوب

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1300814 
تعديل ا�شم جتاري من/تويف كويف �شوب

TOFFEE COFFEE SHOB

اىل/كافترييا ريد ت�شيكن
RED CHICKEN CAFETERIA

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

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

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11 

اوبتي �سبورت لتجارة النظارات- ذ.م.م
تاريخ  يف  املنعقدة  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
 1903011202 بالرقم     العدل  كاتب  لدى  املوثق   2019/11/07

يعلن امل�شفي ا�شورن�س لتدقيق احل�شابات عن حل وت�شفية �شركة
)اوبتي �سبورت لتجارة النظارات - ذ.م.م(

ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية-ابوظبي بالرقم
التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لدية  من  فعلى   CN-1055414

فاك�س   026264006 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى  مكتب  اإىل  به 
026264007 �س ب  107750 ابوظبي النادي ال�شياحي بناية نورة 

ماجد حممد الفطيم الطابق 10 مكتب رقم 1  م�شطحبا معه كافة 
االأوراق وامل�شتندات الثبوتية وذلك خالل مدة اأق�شاها 45 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االإعالن

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11 

اإعــــــــــالن
لال�شت�شارات  ال�ش�����ادة/ماب  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب املعمارية  رخ�شة رقم:2902988 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعود عبدالعزيز حبيب عبيد م�شيقر %1٠٠
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد ح�شن احمد خلف احلو�شني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11 

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
املياه  �شركة  التجاري  باال�شم    CN رقم:1120342 
النقية للتجارة واال�شترياد )ذات م�شوؤولية حمدودة( 
كان  كما  الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 
عليه �شابقاً. فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا 
خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن 
الدائرة  تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان  ا�شبوع من 
غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/غاالك�شي لل�شفر وال�شياحه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2898947 
تعديل مدير/ا�شافة بادام بهادور ماهات

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/غاالك�شي لل�شفر وال�شياحه

GALAXY TOURS AND TRAVELS

اىل/غاالك�شي لل�شفر وال�شياحه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
GALAXY TOURS AND TRAVELS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11 

اإعــــــــــالن
النور خلدمات االنرتنت - �شركة  ال�ش�����ادة/برج  التنمية االقت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�شخ�س الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم:1305979 

تعديل ا�شم جتاري من/برج النور خلدمات االنرتنت - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

LIGHT TOWER INTERNET SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/اليت تاور لزينة ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

LIGHT TOWER CAR ACCESSORIES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل عنوان/UNIT TYPE من  - اىل

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة زينة واك�ش�شوارات ال�شيارات )4٥3٠٠1٠(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات االنرتنت )٦19٠٠٠1(

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11 

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

للمقاوالت وال�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1116376 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عمر جمعه فا�شل حممد البلو�شي %1٠٠

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شالح عي�شى تاج الدين �شابك زئى

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

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

ي���الح���ظ كلود  ال���و����ش���ط���ى،  ال��ط��ب��ق��ة 
كيوتل.

   من دون اأن تكون “مدنا يف املدينة” 
و�شلت  االأم���ري���ك���ي���ة،  ال���ق���ارة  ك��م��ا يف 
فرن�شا،  اإىل  مت��اًم��ا  املغلقة  االق��ام��ات 
اأو  كما ه��و احل��ال يف كاين �شور م��ري 
مونتمورين�شي  فيال  م��ع  ب��اري�����س،  يف 
طريقة  ا  اأي�شً “اإنها   .16 الدائرة  يف 
ه���ذه  ف���ف���ي  امل�شرتك’.  ‘للعي�س 
امل�������ش���اح���ات، غ���ال���ًب���ا م���ا ي���ك���ون هناك 
ل�شمان  اجل���ي���د  ل��ل�����ش��ل��وك  م���واث���ي���ق 
احل�شاري”،  ال�شلوك  ح�شن  ق��واع��د 

كما ي�شف املوؤرخ.
لالإرهاب  املناه�شة  احل��واج��ز  »اإن     
اأو  للمهاجرين  امل��ع��ادي��ة  االأ����ش���وار  اأو 
ت�شكل  امل��غ��ل��ق��ة،  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  االأح����ي����اء 
�شوقاً كبرياً”، يقول عامل اجلغرافيا 
�شوء  الذي يحذر من  مي�شيل فو�شر، 
تقدير “البعد ال�شناعي” للجدران: 
تقنيات  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون  ����ش���ّدر  ل��ق��د 
امل��راق��ب��ة االإل��ك��رتون��ي��ة اخل��ا���ش��ة بهم 

اإىل الواليات املتحدة والهند ... ».

اإجابات, ولي�ست حلول
   ي�شكك العديد من املزدرين للجدران 
يف فعاليتها. “الكل االأمني هو منطق 
األك�شندرا  ت���ق���ول  املدى”،  ق�����ش��ري 
اإىل  ا  اأي�شً ت�شري  التي  نوفو�شيلوف، 
رمزان  “انها  اجل���دران  “مفارقات” 
يف نف�س الوقت لقوة الدولة وعجزها، 
الهجرة  وج���ه  يف  ال�شعيفة  ال���دول���ة 
واالإرهاب »    لي�س لرونو تريتري�س 
“هناك بع�س االخطاء  ال��راأي:  نف�س 
ي��ج��ب ت��ف��ادي��ه��ا م��ن��ه��ا: روؤي����ة اجلدار 
�شهل  وك��ح��ل  االدواء،  جل��م��ي��ع  ك��ح��ل 
لي�شت  اأن��ه  االعتقاد  وكذلك  ومرئي. 
ل���ل���ج���دران ف��ع��ال��ي��ة. ف��ال��ع��دي��د منها 
يحد من تدفقات الهجرة ويقّننها”. 
بالن�شبة لكلود كيوتل، هناك خطاأ اآخر 
يتمثل يف روؤية هذه اجلدران كحلول 

يف حني اأنها “اإجابات” فقط.
اأن اجل���دران لها م�شتقبل  »اأع��ت��ق��د     
تريتري�س...  ب��رون��و  يتوقع  م�����ش��رق، 
 30 يف  اإننا،  القول  اىل  الذهاب  لكن 
فتح  اإن   ... دائ��ًم��ا  �شن�شاعفها  ع��اًم��ا، 
عن  ع���ب���ارة  ه���و  خف�شها  اأو  احل�����دود 

حركة االأكورديون تقريبا«.
اأن  التقنيات اجل��دي��دة، ميكن      م��ع 
اأكرث،  افرتا�شية  اأخرى  تاأتي جدران 
ت��ن��اف�����س احل�������ش���ون اخل��ر���ش��ان��ي��ة اأو 
�شيء  ال  ولكن  ال�شائكة...  االأ���ش��الك 
ال�شكان  لطماأنة  امل���ادي  اجل���دار  مثل 

الذين يطلبونها.
عن لو فيغارو

قرب�ض, كوريا ... 
�سراعات اخرى “جمّمدة«

   يف الواقع، هذه القالع اجلديدة ال 
ب��رل��ني. لقد كان  ب��ج��دار  ع��الق��ة لها 
كيوتل،  كلود  يقول  منف�شاًل،  ج��داًرا 
اجلدران”  “تاريخ  ك���ت���اب  م����وؤل����ف 
... جدار   )2014 )تيمبو�س بريين 
�شيا�شية.  ح���دود  مبثابة  ك��ان  ب��رل��ني 
الغر�س  ك���ان  ذل����ك،  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
الدميقراطية  املانيا  �شكان  منع  منه 
واليوم، تهدف معظم  امل��غ��ادرة...  من 
اجلدران اإىل ثني النا�س عن الدخول 

اإىل منطقة ما«.
   اأثر مر�شي اآخر من خملفات احلرب 
امل�شار احل��ايل للحدود  ال��ب��اردة، وه��و 
امل��ح�����ش��ن��ة ال��ت��ي ي��ب��ل��غ ط��ول��ه��ا 238 
كيلومرتاً بني كوريا ال�شمالية وكوريا 
 ،1953 ع���ام  اإىل  ي��ع��ود  اجل��ن��وب��ي��ة، 
ت��اري��خ ه��دن��ة احل����رب ال��ك��وري��ة، قبل 
ف���رتة ط��وي��ل��ة م��ن ب��ن��اء ج���دار برلني 

.)1961(
   اإنه اأ�شبه بخط وقف الإطالق النار 
و�شط  ي���ق���ع  “جممد”،  �����ش����راع  يف 
م��ن��ط��ق��ة م���ن���زوع���ة ال�������ش���الح: اأر�����س 
حمّرمة بعر�س 4 كم، مغلقة بجدار 
مزدوج بارتفاع 2 اإىل 3 اأمتار... اإنها 
احل���دود االأو���ش��ع واالأك���رث اإح��ك��ام��اً يف 
 400 يتمركز  اجل��ن��وب،  يف  ال��ع��امل. 
األف جندي ب�شكل دائم، مع يف اخللف، 
30 األف رجل من اجلي�س االأمريكي. 
جندي  األ��ف   700 يقوم  ال�شمال،  يف 
بدوريات، مع 8 اآالف قطعة مدفعية 

والفي دبابة.
االأخ�شر  اأوروب�����ا، يجعل اخل��ط     يف 
عا�شمة  اآخ��ر  نيقو�شيا  من  بقر�س، 
منق�شمة يف العامل. اإنه لي�س جداًرا يف 
االأ�شالك  من  مزيد  ولكنه  ذات��ه،  حد 
وال�شبكات  وال����رام����ي����ل  ال�������ش���ائ���ك���ة 

ال�شلكية واأكيا�س االأ�شمنت.
قر�س  اأ���ش��ب��ح��ت   ،1960 ع����ام     
يوناين  برئي�س  م�شتقلة  جمهورية 
20 يوليو  ت��رك��ي. يف  رئ��ي�����س  ون��ائ��ب 
قر�س  احت����اد  م���ن  خ���وًف���ا   ،1974
بعد  التاريخي،  ع��دوه��ا  ال��ي��ون��ان،  م��ع 
انقالب ع�شكري، قام اجلي�س الرتكي 
بغزو اجلزيرة واال�شتيالء على اجلزء 

ال�شمايل.
   وحيث توقف، اأقام اجلي�س الرتكي 
حدودا بحكم االأمر الواقع ... “اخلط 
 180 ط��ول��ه  يبلغ  ال���ذي  االأخ�شر” 
ق�شمني  اجل��زي��رة  يقطع  ك��ي��ل��وم��رًتا، 
اجلنوب،  يف  ال��غ��رب.  اإىل  ال�شرق  م��ن 
ما  ال�شمال،  ويف  ق��ر���س،  جمهورية 
“اجلمهورية   1983 ع��ام  �شي�شبح 

املعرتف  قر�س”،  ل�شمال  الرتكية 
بها من طرف اأنقرة فقط.

�سد الهجرة, وعودة ال�سيادة
اإن معظم  امل��ع��ل��ق��ني،  اأغ��ل��ب  ي��ق��ول     
تعك�س  اجلديدة”  “اجلدران 
بناوؤها  مت  لقد  العوملة”.  “ارتدادات 
يف اأوائل �شنوات االلفني �شد االإرهاب 
“لقد  الهجرة.  اأو للحد من تدفقات 
مل  العام  ال���راأي  اأن  حقيقة  من  قللنا 
هذه  اىل  ب��ال�����ش��رورة،  م�شتعًدا،  يكن 
احل����رك����ة ال����ك����رى ل���ل���ت���ج���ارة احل����رة 
وح����رك����ة ال���ن���ا����س، وم�����ن ه���ن���ا ج����اءت 
يرى  املقابل”،  يف  ال�������ش���دام  ف���ك���رة 
موؤ�ش�شة  مدير  نائب  ترتري�س  برونو 
مع  وم��وؤل��ف  اال�شرتاتيجية  البحوث 
احلدود.  “اأطل�س  كتاب  بابني  دلفني 
وال�شراعات”  وال��ه��ج��رات  اجل����دران 
“علما،   .)2016 ال�����ش��اح��ات،  )دار 
ب�شكل  حم��ّب��ة  والقومية  ال�شيادة  اإن 
اأو  اجل�شدية  �شواء  للحواجز،  خا�س 
اأ�شتاذ العلوم  كما ي�شري  اجلمركية”، 

ال�شيا�شية.

اخت�شا�شي  لكن  العامل”.   وغ�شب 
اأب��ع��د م��ن ذلك:  احل���دود ي��ذه��ب اإىل 
ففي  احل��د.  م�شاألة  تطرح  “احلدود 
واالأفكار  واملالية  االقت�شادية  العوملة 
وال���ت���م���ّث���الت، ي��ت��ال���ش��ى احل����د، وهذا 
امل�شالة  وت�������ش���ب���ح  ل���ل���غ���اي���ة،  خم���ي���ف 
ولي�شت جيو�شيا�شية:  اأنرثوبولوجية 
الداخل  ب��ني  للتمييز  ح��اج��ة  ه��ن��اك 

واخلارج، و”االآخرين” و”نحن«.

اإقامات مغلقة و�سوق اجلدار
ما  “اجلدار”  اآخ���ر م��ن  ن��وع     ظهر 
زال ميثل اأقلية، ولكنه يتمتع ب�شعبية 
م���ت���زاي���دة، وظ��ه��ر اأي�����ش��ا يف اأوروب�����ا: 
ق��ادم��ا م��ن ال��ق��ارة االأم��ري��ك��ي��ة )اأواًل 
اأمريكا  يف  ث��م  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  يف 
اأو  مغلقة”،  “اقامات  ال��الت��ي��ن��ي��ة(، 
موؤّمنة، تزدهر يف اأوروبا. وهذه املرة، 
“االنغالق”  امل��ج��م��وع��ات  ���ش��ت��خ��ت��ار 
ال�شالمة  ل�����ش��م��ان  احل����رة  ب���اإرادت���ه���ا 
باأكملها.  اأح���ي���اء  م��ط��وق��ة  وال���ه���دوء، 
خم�ش�شة  ك��ان��ت  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه  ان 
�شابًقا لالأثرياء، وهذه املرة، اجتاحت 

كان  �شواء  لالأمان،  املتزايدة  احلاجة 
به  االح�شا�س  االأق���ل  على  اأو  حقيقيا 

على هذا النحو.
   ورغم ذلك، فاإن العديد من احلواجز 
“ يتمثل  للهجرة  املعادية  اأو  االأمنية 
�شورة  ع��ر���س  يف  احلقيقي  غر�شها 
مطمئنة للدولة يف اأعني مواطنيها”، 
“العوملة  ي��ق��ول امل����وؤرخ ك��ل��ود ك��ي��وت��ل. 
ت�شيف  العادي”،  امل���واط���ن  ت��خ��ي��ف 
يف  الباحثة  نوفو�شيلوف،  األك�شندرا 
نيويورك،  يف  لل�شالم  ال��دويل  املعهد 
وموؤلفة كتاب “اجلدران بني الرجال” 
الفرن�شية،2015(.  )ال����وث����ائ����ق 
تتكفل  ان  يفرت�س  لدولة  “بالن�شبة 
ب��اح��ت��ك��ار ال�����ش��ي��ط��رة االأم���ن���ي���ة، ف���اإن 
اأبًدا. ان  فقدان ال�شيطرة لي�س جيًدا 
واحدة من وظائف هذه اجلدران، هي 

ا�شتعادة تلك ال�شيطرة«.
��ا م��الح��ظ��ة مي�شيل   وه���ذه ه��ي اأي�����شً
“اإن ما يجري  يعتر:  ال��ذي  فو�شري 
ع���ل���ى احل���������دود ي����ه����دف غ����ال����ًب����ا اىل 
املجتمع  وخم����اوف  ه��واج�����س  ت�شكني 
�شو�شاء  حول  ب�شور  املتخم  الغربي، 

�شهرة،  االأك���رث  التمظهرات  واأح���د     
هو اجلدار على احلدود بني الواليات 
امل���ت���ح���دة وامل���ك�������ش���ي���ك، وه������و اأط������ول 
ي��ق��ف ���ش��د الهجرة  ال��ع��امل  ج���دار يف 
غ���ري ال�����ش��رع��ي��ة. ب����داأ ال���ب���ن���اء، الذي 
عام  ك��ي��ل��وم��رت،   1300 ط��ول��ه  يبلغ 
على  ب��و���س  ج����ورج  ب��ت��وق��ي��ع   2006
ق��ان��ون ال�����ش��ي��اج االآم����ن. وي��ت��ك��ون من 
اأمتار   8 بارتفاع  فوالذية  اأ�شطوانات 
بالعديد  واأ�شمنت، وهو مزود  واأ�شوار 
م��ن ال��ك��ام��ريات واأج��ه��زة الك�شف عن 
احل��رك��ة، ن��اه��ي��ك ع��ن اأب����راج التحكم 
1800 برج، و18  التي يبلغ عددها 
األ��ف رج��ل من حر�س احل��دود الذين 
يراقبون. ورغم هذا، ي�شتمر الرجال 
ال�شالمل  با�شتخدام  اجل��دار  ت�شلق  يف 

اأو بحفر ثقوب.
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف حملة  ال���وع���ود     م���ن 
2016، يجد  ل��ع��ام  ت��رام��ب  دون��ال��د 
على طول  ومت��دي��ده  اجل���دار،  تعزيز 
احل���������دود امل���ك�������ش���ي���ك���ي���ة، ����ش���ع���وب���ة يف 
الكونغر�س  يرف�س  حيث  جت�شيمه، 

ر�شد االأموال الالزمة لتمويله.

   توجد العديد من اجلدران االأخرى 
“املناه�شة للهجرة” يف اأجزاء اأخرى 
“اأكر ح��اج��ز يف  ال���ع���امل، م��ث��ل  م���ن 
وبنغالدي�س  ال��ه��ن��د  ب���ني  العامل”، 
من  ك���م   2700 اأو  ك����م(،   3200(
حتى  الغربية،  ال�شحراء  يف  اجل���دار 

وان كان مرده لنزاع اإقليمي.

ف�ساء �سنغن مهدد؟
   يف اأماكن اأخرى من اأوروب��ا، ترتفع 
العديد من االأ�شوار االأخرى ملكافحة 
مثال  واأه���م  ال�شرعية.  غ��ري  الهجرة 
وهما  ومليلية،  �شبتة  ه��و  ذل��ك  على 
���ش��اح��ل البحر  ي��ق��ع��ان ع��ل��ى  ج��ي��ب��ان 
 1998 ب����ني  ل���ل���م���غ���رب.  امل���ت���و����ش���ط 
حواجز  اإ���ش��ب��ان��ي��ا  اق���ام���ت  و2001، 
الذين  امل���ه���اج���ري���ن  ���ش��د  ل��ل��ح��م��اي��ة 
مي�����رون ع���ر امل���غ���رب ل��ل��و���ش��ول اإىل 
التهريب  مل��ح��ارب��ة  وك���ذل���ك  اأوروب�������ا، 
واالجت���ار ب��امل��خ��درات. ورغ��م ذل��ك، ال 
املهاجرين  من  االآالف  ع�شرات  ي��زال 

يخرتقون احلاجز كل عام.
ال�شهري،  املثال  ه��ذا  اإىل  باالإ�شافة     

ظهرت العديد من احلواجز االأخرى 
ال�شنوات  يف  للمهاجرين  املناه�شة 
االأخ����������رية يف ال�����ق�����ارة ال����ع����ج����وز: يف 
املجر، على طول احل��دود مع �شربيا 
على  وبلغاريا  ال��ي��ون��ان  يف  وك��روات��ي��ا؛ 

احلدود مع تركيا.
“جدار  ب��ن��اء  فرن�شا، مت  وح��ت��ى يف     
كاليه،  يف  املهاجرين”  ���ش��د  ح��م��اي��ة 

متوله اململكة املتحدة بالكامل. 
ان��ت�����ش��ار احل���واج���ز،  م���واج���ه���ة    ويف 
ك���ث���ريون ���ش��د م���ا اعتروه  ان��ت��ف�����س 
يقول  خ��ط��ا،  �شنغن.  ملنطقة  انتهاًكا 
اجلغرافيا  ع����امل  ف��و���ش��ري،  م��ي�����ش��ي��ل 
وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي وم���وؤل���ف ك��ت��اب عودة 
للبحث  ال���وط���ن���ي  )امل����رك����ز  احل������دود 
اتفاقية  “اإن   ،)2016 ال��ع��ل��م��ي 
املراقبة يف  اإع��ادة فر�س  �شنغن جتيز 
حالة حدوث اأزم��ة، وللدولة احلق يف 

ال�شيطرة على حدودها«.

»ت�سكني هواج�ض” اأو حاجة 
حقيقية لالأمن

ا  اأي�شً تو�شح هذه اجل��دران اجلديدة 

اليوم, تهدف معظم اجلدران اإىل 
ثني النا�ض عن الدخول اإىل منطقة ما

ل عالقة لهذه القالع اجلديدة بجدار 
برلني الذي كان مبثابة حدود �سيا�سية

كان الغر�ض من جدار برلني منع 
�سكان اأملانيا الدميقراطية من املغادرة

لها م�ستقبل م�سرق:

»اجلدران اجلديدة« يف العامل، نتيجة العوملة...!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

اأعقابه  ويف   ,1989 نوفمرب   9 يف  برلني  جدار  �سقوط     
كان  ال�سيوعي,  والنظام  احلديدي”,  “ال�ستار  �سقوط 
ا اأن يد�ّسنا بداية النفتاح, وحقبة جديدة  يفرت�ض اأي�سً
�سعب  بني  للف�سل  جــدران  التنقل.  وحرية  التبادل  من 

اجلميع.     يهتف  تتكرر”,  لــن  اأبـــدا   “ �سعوب؟  اأو  ــد  واح
1989, كان هناك  العك�ض. عام  اليوم, ومع ذلك, يحدث 
اليوم  التقديرات  الكوكب. وترتاوح  11 جدار ف�سل على 
العتبار  يف  ناأخذ  كنا  اإذا  ما  على  اعتماًدا  و71,   20 بني 
الأ�سوار ال�سائكة الب�سيطة اأو فقط اجلدران “ال�سلبة”... 
ناهيك عن عديد حواجز الف�سل التي يتم بناوؤها.    بع�ض 

اأو خطوط  هي اثار جرح لنزاعات حدودية  “اجلدران” 
والأكرث  الأحدث  وهي  الأخــرى,  اأما  النار.  اإطالق  لوقف 
اأو �سد  الإرهاب,  اأو  الأمن  انعدام  اأقيمت �سد  عددا, فقد 
تدفق الهجرة غري ال�سرعية. وبعيدا عن “منوذج برلني”, 
فهي تروي التحديات اجلديدة يف ع�سرنا.     بعد “انق�سامه 
املتعدد  الــعــامل  اأفـــرز  ــاردة,  ــب ال احلــرب  خــالل  كتلتني” 

وبال  قيود,  بال  عامل  خماوف  جديدة:  خماوف  الأقطاب 
حدود, يف قب�سة الفو�سى وانعدام الأمن. وبني النكفاء 
احلقيقية  واحلاجة  ال�سيادة,  اإىل  والعودة  الهوية,  اىل 
اأو البحث الب�سيط عن الهدوء, فاإن هذه اجلدران  لالأمن, 
ما انفكت تغوي وتثري الكثري من النتقادات وامل�سالح من 

طرف ال�سيا�سيني ورجال الأعمال.

حاجز بني اإ�شبانيا واملغرب

ال�شياج يف املنطقة املنزوعة ال�شالح بني الكوريتني

جدار برلني الذي �شقط

االإقامة املغلقة مونتمورين�شي يف الدائرة 16 بباري�س حاجز مكافحة املهاجرين بني بلغاريا وتركيا

اجلدار احلدودي بني الواليات املتحدة واملك�شيك

جنود جمريون يقيمون �شياًجا على احلدود املجرية الكرواتية

 اإن احلواجز املناه�سة لالإرهاب اأو الأ�سوار املعادية للمهاجرين اأو الأحياء ال�سكنية املغلقة ت�سكل �سوقًا كبريًا
ظهرت العديد من احلواجز املناه�سة للمهاجرين يف ال�سنوات الأخرية يف القارة العجوز 
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املودعة بالرقم: 13477٠
باإ�شم : ميليمان انك

املتحدة    ال��والي��ات   ،981٠1 وا�شنطن    ، �شياتل   ،  38٠٠ �شويت    ، افنيو  فيفث   13٠1 وع��ن��وان��ه: 
االأمريكية.

بتاريخ:1٠/2٠11/1٠  وامل�شجلة حتت الرقم: 13477٠ 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 1٥/2٠19/1٠ 

وحتى تاريخ: 1٥/2٠29/1٠

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

EAT 141055

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

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 134778
باإ�شم : ميليمان انك

املتحدة    ال��والي��ات   ،981٠1 وا�شنطن    ، �شياتل   ،  38٠٠ �شويت    ، افنيو  فيفث   13٠1 وع��ن��وان��ه: 
االأمريكية.

بتاريخ:1٠/2٠11/1٠  وامل�شجلة حتت الرقم: 134778 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3٦
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 1٥/2٠19/1٠ 

وحتى تاريخ: 1٥/2٠29/1٠

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

EAT 141056

 

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

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 13477٥
باإ�شم : ميليمان انك

املتحدة    ال��والي��ات   ،981٠1 وا�شنطن    ، �شياتل   ،  38٠٠ �شويت    ، افنيو  فيفث   13٠1 وع��ن��وان��ه: 
االأمريكية.

بتاريخ:1٠/2٠11/1٠  وامل�شجلة حتت الرقم: 13477٥ 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 1٥/2٠19/1٠ 

وحتى تاريخ: 1٥/2٠29/1٠

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

EAT 141057

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

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 13٦٠73
باإ�شم : ابوظبي لريا�شة ال�شيارات ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب 13٠٠٠1 ، اأبوظبي  ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:12/27/2٠1٠  وامل�شجلة حتت الرقم: 13٦٠73 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2٠19/11/19 وحتى تاريخ: 2٠29/11/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

EAT 46063

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

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 13٦٠٦7
باإ�شم : ابوظبي لريا�شة ال�شيارات ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب 13٠٠٠1 ، اأبوظبي  ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:12/27/2٠1٠  وامل�شجلة حتت الرقم: 13٦٠٦7 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :14
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2٠19/11/19 وحتى تاريخ: 2٠29/11/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

EAT 46064

 

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

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 13٦٠7٠
باإ�شم : ابوظبي لريا�شة ال�شيارات ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب 13٠٠٠1 ، اأبوظبي  ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:12/27/2٠1٠  وامل�شجلة حتت الرقم: 13٦٠7٠ 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :2٥
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2٠19/11/19 وحتى تاريخ: 2٠29/11/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

EAT 46065

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

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 13٦٠71
باإ�شم : ابوظبي لريا�شة ال�شيارات ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب 13٠٠٠1 ، اأبوظبي  ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:12/27/2٠1٠  وامل�شجلة حتت الرقم: 13٦٠71 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2٠19/11/19 وحتى تاريخ: 2٠29/11/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

EAT 46066

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

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   318388:بتاريخ: 2٠19/1٠/٠٦
بيانات االأولوية: 

اال�شم: ني�شان جيدو�شا كابو�شيكي كي�شا )اأي�شاً تعمل حتت اال�شم التجاري ني�شان موتورز كومباين ليمتد(
وعنوانه:  رقم 2 تكارات�شو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �شي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.

�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
املتنقلة )كانتينات(، خدمات  اأو  املوؤقتة  الكافترييات، خدمات املطاعم  توفري االأطعمة وامل�شروبات، خدمات 
اخلدمة  مطاعم  خدمات  وال�شراب،  بالطعام  التزويد  اخلفيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  املقاهي، 

الذاتية، خدمات املطاعم.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات  NISSAN CROSSINGباللغة االإجنليزية.

اال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل، وذلك خالل 3٠ يوما من  تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

EAT 141199

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

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   318299:بتاريخ: 2٠19/1٠/٠3
بيانات االأولوية: 

اال�شم: يونيليفر بي ال �شي 
وعنوانه:  بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
�سورة العالمة    

   
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3

معاجني اأ�شنان، غ�شوالت غري طبية للفم، منظفات اأ�شنان. 
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة WHITE ATTRACTION  باللغة االإجنليزية.

  اال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل، وذلك خالل 3٠ يوما من  تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

EAT 142341

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

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 137781
باإ�شم : بوريف انرتبراي�شري )�س.م.ح(

وعنوانه: �س.ب 8244، ال�شارقة ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:٠4/2٠1٠/٠1  وامل�شجلة حتت الرقم: 137781 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3٠
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: ٠4/2٠2٠/٠1 

وحتى تاريخ: ٠4/2٠3٠/٠1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

EAT 143263

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

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 13٦٠٦2
باإ�شم : ابوظبي لريا�شة ال�شيارات  ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب 13٠٠٠1 ، اأبوظبي  ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:12/27/2٠1٠  وامل�شجلة حتت الرقم: 13٦٠٦2 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :٦
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2٠19/11/19 

وحتى تاريخ: 2٠29/11/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

EAT 46062

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

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 13٦٠72
باإ�شم : ابوظبي لريا�شة ال�شيارات ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب 13٠٠٠1 ، اأبوظبي  ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:12/27/2٠1٠  وامل�شجلة حتت الرقم: 13٦٠72 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2٠19/11/19 وحتى تاريخ: 2٠29/11/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

EAT 46067

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

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 3437٠
باإ�شم : يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ:٠3/17/2٠٠3  وامل�شجلة حتت الرقم: 3437٠ 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2٠2٠/٠1/٠٥ وحتى تاريخ: ٠٥/2٠3٠/٠1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

EAT 7866

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

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 34373
باإ�شم : يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ:٠4/28/2٠٠2  وامل�شجلة حتت الرقم: 34373 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2٠2٠/٠1/٠٥ وحتى تاريخ: ٠٥/2٠3٠/٠1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

EAT 7863

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

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 34372
باإ�شم : يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ:٠3/17/2٠٠3  وامل�شجلة حتت الرقم: 34372 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :٥
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2٠2٠/٠1/٠٥ وحتى تاريخ: ٠٥/2٠3٠/٠1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

EAT 7864

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

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 3437٥
باإ�شم : يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ:٠4/28/2٠٠2  وامل�شجلة حتت الرقم: 3437٥ 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :٥
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2٠2٠/٠1/٠٥ وحتى تاريخ: ٠٥/2٠3٠/٠1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

EAT 7867

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

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 34371
باإ�شم : يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ:٠3/17/2٠٠3  وامل�شجلة حتت الرقم: 34371 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :21
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2٠2٠/٠1/٠٥ وحتى تاريخ: ٠٥/2٠3٠/٠1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

EAT 7864

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

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 34374
باإ�شم : يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه: بورت �شناليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ:٠٥/٠8/2٠٠2  وامل�شجلة حتت الرقم: 34374 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :21
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2٠2٠/٠1/٠٥ وحتى تاريخ: ٠٥/2٠3٠/٠1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

EAT 7867 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

   
 13٥43٥  املودعة بالرقم : 

 تاريخ اإيداع االأولوية   1٠ اأغ�شط�س 2٠٠9 
 با�ش��م: اأ�شرتاليا اأند نيوزيالند بانكينج جروب ليمتد 

وعنوانه:  اإيه ان زد �شنرت ملبورن، ليفل 9، 833 كولينز �شرتيت، دوكالندز، فيكتوريا، 3٠٠8، ا�شرتاليا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

برجميات حا�شوب؛ بطاقات مغناطي�شية م�شفرة؛ بطاقات حتتوي على �شرائح اإلكرتونية؛ ماكينات ال�شراف 
�شا�شات  اآلية؛  اإعالنية  الفتات  االئتمان؛  بطاقات  من  التحقق  ماكينات  االأم���وال؛  حتويل  ماكينات  االآيل؛ 
واأخرى  ت�شجيل  اأق��را���س  مغناطي�شية؛  بيانات  حامالت  حا�شوب؛  اأجهزة  ب�شري؛  عر�س  وح��دات  فيديو؛ 

كهربائية؛ اأجهزة اإلكرتونية، ب�شرية اأو اإلكرتوب�شرية لتخزين ومعاجلة البيانات.
الواق�عة بالفئة:  9

بتاريخ: ٠1/23/2٠13 وامل�شجلة حتت رقم:  13٥43٥ 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  ٠3/2٠٠9/11 

 2٠29/11/٠3  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 
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عربي ودويل

ويفتح بعد اداء اليمني الد�شتورية، باب الرت�شح لرئا�شة الرملان ونائبيه، 
و�شيتناف�س على هذا املن�شب على االأرجح الثالثي، را�شد الغنو�شي الذي 
ال�����ش��ورى قرر  اأن  ال��ه��اروين  ال��ك��رمي  ال�����ش��ورى عبد  اأع��ل��ن رئي�س جمل�س 
تر�شيح الغنو�شي لرئا�شة املجل�س. و�شُيناف�س الغنو�شي على هذا املن�شب 
ر�شا �شرف الدين مر�شح حزب قلب تون�س وغازي ال�شوا�شي مر�شح حزب 
التيار الدميقراطي، وفق ما ك�شف ل�شحف حملية م�شدر موثوق به من 

التيار.
مطلقة  اغلبية  على  احل�شول  الرملان  رئي�س  مبن�شب  الفوز  ويتطلب   

)اأكرث من 109 ا�شوات(.
الثانية،  برملان يف اجلمهورية  رئي�س  اول  النا�شر، هو  ان حممد  يذكر    

ر�شح عن نداء تون�س وحت�شل على 176 �شوتا.

•• الفجر -تون�س
التون�شي برتكيبته اجلديدة، يوم االربعاء  اأن يعقد الرملان  املنتظر  من 
13 نوفمر اجلاري، اجلل�شة االفتتاحية التي يرتاأ�شها را�شد الغنو�شي، 
 78 العمر  من  البالغ  �شنا  االأك��ر  باعتباره  النه�شة،  حركة  عن  النائب 
�شنة وي�شاعده يف الرئا�شة اأ�شغر االأع�شاء �شنا، وهو النائب، عبد احلميد 
مرزوقي عن حزب قلب تون�س البالغ من العمر 24 �شنة وت�شاعده اأ�شغر 
النائبات �شّنا وهي مرمي بن بلقا�شم عن حركة النه�شة البالغة من العمر 

27 �شنة.
االأع�شاء  الد�شتورية ويدعوان  اليمني  ويوؤدي رئي�س اجلل�شة وم�شاعداه 

اإىل اأداء الق�شم اجلماعي.

تون�س: هوؤلء �سيتناف�سون على رئا�سة الربملان 

بعد حوايل �ست �سنوات من املعارك, مهمة اجلنود الفرن�سيني لي�ست على و�سك النتهاء

  ففي �شعيها الإعادة تر�شيخ موؤ�ش�شات 
ال�شيا�شية  وال�شرعية  للدولة،  قوية 
ب�شعبية  حتظى  ال  ال��ت��ي  للحكومات 
من  املتدخلة  القوى  �شاهمت  كبرية، 
تفاقم  يف  ذل���ك،  عك�س  على  اخل����ارج، 
ال��ت��ف��ت��ت ال���ع���رق���ي وامل��ج��ت��م��ع��ي. ويف 
االآن  ال��ن��ت��ائ��ج  ت��ب��دو  احل��ال��ت��ني،  كلتا 

م�شتدامة.

الرغبة يف “ك�سب القلوب 
والعقول«

   م���ايل، م��ث��ل اأف��غ��ان�����ش��ت��ان م��ن قبل، 
ه���ي ح���ال���ة ت����در�����س، الجت�����اه لوحظ 
القرن  م��ن  االأول  العقد  اأوائ����ل  منذ 
الع�شرين: من حيث حل النزاع، من 
ال�شعب ب�شكل متزايد حتديد اخلط 
الفا�شل بني حفظ ال�شالم التقليدي 
وغ���ري ال��ت��م��ي��ي��زي وال��ع��امل��ي، وم���ا هو 
اخلارجية  لل�شيا�شة  اأدوات  جم���رد 
ت�����ش��ت��خ��دم��ه��ا ال�����دول ال��ق��وي��ة داخ���ل 
ال����دويل.    ورغ��م ا�شتنكارها  النظام 
اإعادة  مت  اأن��ه  اإال  وال�شرعي،  ال��ق��دمي 
با�شرتاتيجيات  ي�����ش��م��ى  م���ا  ت��اأه��ي��ل 
متميز  كنموذج  التمرد”،  “مكافحة 
للتدخل يف النزاعات. وتقوم هذه على 
تدخل جهات فاعلة ذات ق��درات غري 
متكافئة للغاية: من جهة، دول قوية، 
ومن اجلهة االأخرى، جمموعات ذات 
م�شتوطنات حملية وجمهزة جتهيًزا 

ب�شيطا باإمكانات قتالية.
   هذه العقيدة التي متت مالحظتها 
يف اأفغان�شتان اأواًل ثم يف مايل، متزج 
والع�شكرية،  امل��دن��ي��ة  االأن�����ش��ط��ة  ب��ني 
احل�شول  اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل  وتهدف 
ال�شكان  م����ن  االأغ���ل���ب���ي���ة  دع�����م  ع���ل���ى 

املحليني لهزم اخل�شم املعلن.

ل��دع��م م�شالح  اأ���ش�����س ع��رق��ي��ة  ع��ل��ى 
زودت  ح���ي���ث  االأم����ري����ك����ي،  اجل���ي�������س 
ميلي�شيات قبلية باالإمكانات التي مل 
يكن با�شتطاعتها امتالكها من قبل.

ع���ل���ى وجه  ق����ن����دوز،  م��ق��اط��ع��ة     يف 
اخل�����ش��و���س، يف ���ش��م��ال ال����ب����الد، مت 
ال��ع��دي��د من  ودع���م  وت�شليح  ت��دري��ب 
واالأوزبكية  الطاجيكية  امليلي�شيات 
ع���ن م�شالح  ل��ل��دف��اع  وال��رتك��م��ان��ي��ة 
كان من  اذ  يقاومون طالبان،  الذين 
االأمريكي  اجل��ي�����س  ع��ل��ى  امل�شتحيل 
وح��ل��ف��ائ��ه، ���ش��م��ان وج���ود م�شتمر يف 

جميع اأنحاء اأفغان�شتان.
باملوارد  ال��ت��الع��ب  ذل����ك، مت  وم���ع     
ق��ب��ل متلقيها  م���ن  ب�����ش��رع��ة  امل���وزع���ة 
خل��دم��ة م�����ش��احل��ه��م اخل��ا���ش��ة. وقد 
املوجودة  املجتمعية  التوترات  تعززت 
اأمن  م�شبًقا تدريجًيا، عندما تدهور 

ال�شكان املحليني ب�شرعة.
   ه��ذا امل��ث��ال ال��رم��زي لف�شل عقيدة 
مكافحة التمرد، مل يوؤد لالأ�شف اإىل 

التخلي عنها.
ال���ع���دي���د من  اأظ����ه����رت     يف م������ايل، 
احلكومة  دع���م  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��اري��ر 

   ون���ظ���ًرا الأن ال��ه��دف م��ن ذل���ك هو 
ممار�شة �شكل من اأ�شكال احلكم على 
اإقليم ما، وك�شب “القلوب والعقول”، 
ف����اإن ه���ذه االأ���ش��ال��ي��ب ت��ن��ط��وي على 

تكاليف باهظة للبلدان املعنية.
النظام  ع��ل��ى  ���ش��م��ان احل���ف���اظ  ان     
املتداعية،  االأ�شا�شية  البنى  و�شيانة 
يتطلب تعبئة هائلة للموارد الب�شرية 
اأو االقت�شادية اأو اللوج�شتية. كما ان 
اأهمية.  ت��ق��ل  ال  ال�شيا�شية  التكلفة 
وينظر اإىل هذه التدخالت الع�شكرية 
التي ال تنتهي، من قبل ال��راأي العام 
ن�����ش��ره��ا، على  ال��ت��ي مت  ال���ب���ل���دان  يف 
�شرعية،  غري  وح��روب  اإخفاقات  اأنها 

ولي�شت مرتبطة مب�شالح مبا�شرة.

تفوي�ض م�سكوك فيه
   وللتعوي�س عن نق�س موؤكد ملوارد 
مي���ك���ن ت��ع��ب��ئ��ت��ه��ا، اع���ت���م���دت ال�����دول 
نف�س  االأح��ي��ان  املتدّخلة يف كثري من 
احلل: فو�شت الآخرين املهام التي مل 
اأفغان�شتان  يف  حتملها.  من  يتمكنوا 
مب�شادر  باال�شتعانة  ق��ام��وا  وم���ايل، 
ع��م��ل��ي��ات ح��ف��ظ االمن  خ��ارج��ي��ة يف 
حكومية،  غ���ري  م�����ش��ل��ح��ة  ب��ج��م��اع��ات 
االنق�شامات  حت���دده���ا  وم��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 

الطائفية اأو العرقية اأو القبلية.
   ومن خالل هذه احلركة امل�شتهجنة 
متكنت  امليلي�شيات”،  “ا�شتخدام 
كثري  يف  حمرومة  م�شلحة  منظمات 
من االأحيان من اأي �شرعية �شيا�شية 

الو�شول  من  الوطني،  امل�شتوى  على 
اإىل موارد مهمة.

ال�شراعات هي فرتات  اأن  امل�شكلة،     
امليلي�شيات  ولتجنيد  للهويات،  حتول 
على  حقيقي  ت��اأث��ري  الطريقة  ب��ه��ذه 

مدة و�شدة االأعمال العدائية.
املجموعات  اخ��ت��ي��ار  خ����الل  وم����ن     
تر�شم  امل�شتبعدة،  وت��ل��ك  امل��دع��وم��ة، 
تع�شفي  ب�����ش��ك��ل  االأج��ن��ب��ي��ة  ال����ق����وات 
“االخيار”  ب��ني  الفا�شلة  اخل��ط��وط 
التي  وامل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  “االأ�شرار”،  و 
مي��ك��ن ال���ت���ع���اون م��ع��ه��ا، وت���ل���ك التي 
يجب حماربتها. وهكذا فان توترات 

طائفية قدمية ميكن ان تتجدد.
ان  مب����ا  ذل�������ك،  اإىل  ب����االإ�����ش����اف����ة     

موارد  ت�شتمد  امل��ن��ت��دب��ة  امل��ج��م��وع��ات 
حتالفاتها  م�����ن  م�������ش���ب���وق���ة  غ�����ري 
احلفاظ  اإىل  متيل  فاإنها  اجل��دي��دة، 
الت�شوية  ب��ني  رم��ادي��ة  منطقة  ع��ل��ى 
العدائية  واالأع��م��ال  للنزاع  الكاملة 

املفتوحة.

ق�سة متكررة؟
   لقد كانت اأفغان�شتان مثااًل �شاطًعا 
مت  امليلي�شية”.  “الع�شكرة  هذه  على 
و���ش��ع م��ن��ط��ق م��ك��اف��ح��ة ال��ت��م��رد عام 
حتقيق  ب��ه��دف  ال���ب���الد،  يف   2001
اأن�شاأت  ال���ت���ي  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ا���ش��ت��ق��رار 
ب��ع��د ���ش��ق��وط ن��ظ��ام ط��ال��ب��ان. وبنيت 
جزئًيا  االأف��غ��ان��ي��ة  املحلية  ال�����ش��رط��ة 

للجماعات  ب���رخ���ان  وق����وة  امل��رك��زي��ة 
امل�شلحة غري التابعة للدولة يف �شمال 
ال��ب��الد وع��ل��ى احل����دود م��ع النيجر. 
ال��ه��دف، م��رة اأخ����رى، ه��و التخفيف 
من عجز القوات امل�شلحة عن التقدم 

يف مناطق �شا�شعة وغري معروفة.
تفاقم  اأي���������ش����ا،  ه����ي  وال���ن���ت���ي���ج���ة     
ال�������ش���راع���ات ب���ني امل��ج��ت��م��ع��ات، وهي 
النزاع يف  ت�شوية  اإن  ذروت��ه��ا.  االآن يف 
مايل على املديني الق�شري واملتو�شط 
ان  ���ش��ل��ة، مب���ا  ذات  غ���ري  االآن  ب��ات��ت 
احللول  على  تفوق  الع�شكري  املنطق 
وبعد حوايل  للنزاعات.     ال�شيا�شية 
االأوىل  امل����ع����ارك  م����ن  ����ش���ن���وات  ����ش���ت 
مهمة  ف��ان  امل�شلحة،  اجلماعات  �شد 
اجلنود الفرن�شيني لي�شت على و�شك 

االنتهاء.

اإعادة التفكري يف بناء ال�سالم
ت�شد”...  “فرق  امل���ث���ل:  ي���ق���ول      
معنى  ل��ه  لي�س  احل����رب،  ك�شب  ل��ك��ن 
يليه يف  ال��ذي  ال�شالم  ك��ان  اإذا  كبري، 
الدول  تتعلم  ومل  اله�شا�شة.  غ��اي��ة 
املا�شي،  اأخطاء  من  الكثري  املتدخلة 
الرغبة  ب���ني  ال��ت��ن��اق�����س  ت����درك  ومل 
موؤ�ش�شات  واإن�شاء  الف�شاء،  تثبيت  يف 
احلفاظ  مهمات  وتفوي�س  م�شتقرة، 

على االأمن.
م�شالح  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ج��م��اع��ات  ان     
م�شالح  ع����ن  ب����ال���������ش����رورة  ب���ع���ي���دة 
التحكم  اجليو�س االأجنبية، وي�شعب 
التي  الهياكل  خ��الل  م��ن  حتى  فيها 
ت�شريحهم  واإن  وت�شّلحها.  مت��ول��ه��ا 
كبرًيا،  حت��دًي��ا  ميثل  ال��ن��زاع��ات،  بعد 
للغاية  ب�شكل �شيء  اإدارت���ه  وق��د متت 
ال  وم��ايل مبا  اأفغان�شتان  ق�شيتي  يف 
خطر  ان  اال���ش��ت��ق��رار.  ب��ع��ودة  ي�شمح 

جتدد العنف يزداد حتماً.
   اليوم، تعد كل من اأفغان�شتان ومايل 
اإخفاقات يف �شراعات مكافحة التمرد، 
حيث مينع ا�شتقطاب الهويات ت�شوية 

�شلبة ودائمة لل�شراعات.
18 ع��اًم��ا م��ن احل���رب، تبدو     بعد 
وقت  اأي  م����ن  ق�����وة  اأك������رث  ط���ال���ب���ان 
م�شى، يف حني ال تزال التوترات بني 
االأعراق والطوائف متّزق مايل. لقد 
جاء الهجوم املريع الذي وقع يف 23 
وت�شبب  م��وب��ت��ي،  منطقة  يف  م��ار���س 
ا  �شخ�شً  130 م���ن  اأك����رث  م��ق��ت��ل  يف 
باحلاجة  ليذّكرنا  املدنيني، جاء  بني 
بناء  يف  ال��ت��ف��ك��ري  اإع������ادة  اإىل  امل��ل��ح��ة 

ال�شالم.
* دكتوراة يف العالقات الدولية 

بجامعة مونرتيال.

قوا�سم م�سرتكة عديدة بني النزاعني:

الإرهاب: ماذا لو تكرر الف�سل الأفغاين يف مايل...!

افغان�شتان.. اال�شتقرار �شعب املنالاالنت�شار الع�شكري ال يكفي

•• لفجر -اآرثر �شتاين – ترجمة خرية ال�شيباين

    مع حوايل 1700 جندي, تعدُّ مايل اليوم, البلد 
الذي ي�ست�سيف اأكرب فرقة من جنود عملية برخان, 
ال�ساحل  يف  الفرن�سي  اجلي�ض  به  قام  تدخل  وهو 
يف  امل�سلحة  اجلماعات  بع�ض  ملحاربة  وال�سحراء 
املنطقة.    ورغم اأن امل�ساركة الع�سكرية يف منطقة 
قادرة  غري  اأنها  اإل  ومكلفة,  طويلة  املايل  ال�ساحل 
وغري  الرا�سخة,  التوترات  وقــف  على  الآن  حتى 

القابلة لالختزال, يف هذه املنطقة.
  اإن القوا�سم امل�سرتكة بني النزاع الذي يوؤثر الآن 
يف  واحلرب  مايل,  و�سمال  و�سط  على  عنيف  ب�سكل 

اأفغان�ستان منذ عام 2001 عديدة. 

هناك حاجة ملحة اإىل اإعادة التفكري يف بناء ال�سالم 
ل معنى لك�سب احلرب, اإذا كان ال�سالم الذي يليه يف غاية اله�سا�سة
اليوم، تعترب كل من اأفغان�ستان ومايل، 
اإخفاق��ات يف �سراع�ات مكافح�ة التمرد

عملية برخان..  املهمة م�شتمرة

ال�شالم امل�شتحيل يف مايل

ترتكيبة 
وهيئة 
جديدة 
لرملان 

كابول.. حرب الع�شابات م�شتمرة

اليابانيون يلقون التحية على اإمرباطورهم اجلديد  املعار�سة ترف�س دعوة الرئي�س البوليفي اإىل احلوار 
 •• طوكيو-اأ ف ب:

على  التحية  الإل��ق��اء  اليابانيني  اآالف  ع�شرات  احت�شد 
االإمراطورة  وزوجته  ناروهيتو  اجلديد  االإم��راط��ور 
ما�شاكو اللذين خرجا يف �شوارع طوكيو يف عر�س نادر.

وهذا اأول عر�س ي�شارك فيه االإمراطور وزوجته منذ 
اأّنه  على  اليابانيون  اإليه  وينظر   .1993 يف  زواجهما 
تتويج الحتفاالت اعتالء العر�س وفر�شة نادرة لروؤية 

االإمراطور.
وكان العر�س مقررا يف 22 ت�شرين االأول اكتوبر، ولكن 
جرى تاأجيله احرتاماً ل�شحايا اإع�شار هاغيبي�س الذي 
اأ�شفر عن مقتل اأكرث من 80 �شخ�شا وت�شبب باأ�شرار 

كبرية.
وو���ش��ع��ت على  اب��ي�����س  ف�شتاناً  االم���راط���ورة  وارت����دت 

راأ�شها تاجاً اأورثتها اإياه االمراطورة ال�شابقة. وجل�شت 
امل��ح��دد النطالق  امل��وع��د  م��ن  قليل  وق��ت  قبل  ما�شاكو 
املوكب عند ال�شاعة 15،00 )6،00 بتوقيت غرينت�س( 
اإىل جانب زوجها الذي كان يرتدي بدلة على الطراز 

الغربي، وكانا يف �شيارة �شوداء يابانية ال�شنع.
العر�س،  ط���وال  با�شَمني  وزوج���ه  االم��راط��ور  وظ��ه��ر 

وكانا يلقيان التحية على احل�شد.
وكان جزء من امل�شاركني بقوا يف الطريق طوال الليل 
م�شافة  على  املمتد  امل�شار  �شمن  منا�شب  مكان  حلجز 

4،6 كلم ويدوم لن�شف �شاعة.
وترافق ذلك مع ترتيبات اأمنية �شخمة، �شملت حتليق 
عنا�شر  وانت�شار  ال�شافية  طوكيو  �شماء  يف  مروحيات 
تفتي�س  باإجراءات  ال�شباح  منذ  ب��دوؤوا  الذين  ال�شرطة 

دقيقة.

•• الباز-اأ ف ب:

اأطلقها  دع������وة  امل���ع���ار����ش���ة  رف�������ش���ت 
احلوار  اإىل  مورالي�س  اإيفو  الرئي�س 
ال�شبت  ليل  �شهدت  التي  بوليفيا  يف 
االأحد �شدامات واقتحام متظاهرين 

ملقري اإذاعة وتلفزيون.
اأن  املحلية  االإع����الم  و���ش��ائ��ل  وذك����رت 
اإي����ل ال��ت��و امل��ال���ش��ق��ة لالباز  م��دي��ن��ة 
وتعتر معقال ملورالي�س، كانت ت�شهد 

�شدامات ليال.
املتظاهرين  من  جمموعات  وتعطل 
املوالني للحكومة اأنظمة الدفع على 
املدينتني،  ب��ني  ي��رب��ط  �شريع  ط��ري��ق 

بينما ذكرت قناة “اأونيتيل” اخلا�شة 
يف ب��ي��ان اأن���ه مت ت��دم��ري م��ن�����ش��اآت لها 
م�شاء ال�شبت. ويف موؤ�شر اإىل ت�شاعد 
التوتر، حتدث الرئي�س مورالي�س عن 
اإحراق منزيل �شقيقته وحاكم منطقة 
اال�شم  عا�شمتها  حتمل  التي  اأورورو 
الرئا�شي  احل���زب  يف  الع�شو  نف�شه، 

احلركة باجتاه اال�شرتاكية.
وكتب مورالي�س على تويرت “ن�شجب 
ون��دي��ن اأم���ام االأ���ش��رة ال��دول��ي��ة )...( 
فا�شية  ان���ق���الب  خ��ط��ة  ت��ت�����ش��م��ن  اأن 
جمموعات  ب��وا���ش��ط��ة  ع��ن��ف  اأع���م���ال 
بيوت  النار يف  اأ�شرمت  نظامية  غري 
وكذلك  واأورورو  �شوكي�شاكا  حاكمي 

اإذاعة  مدير  مالدونادو،  اإيفان  وق��ال 
فران�س  ل��وك��ال��ة  نويفا”،  “باتريا 
بالقوة  “ُطِردنا  ال��ه��ات��ف  ع��ر  ب��ر���س 
اأ�شخا�س  م��ن  ت��ه��دي��دات  تلقينا  بعد 
مقر  ح��ي��ث  امل��ب��ن��ى  اأم������ام  جتمعوا” 

و�شيلتي االإعالم.
يغادرون  املوظفني  ع�شرات  و�شوهد 
اأي��دي بع�شهم و�شط  املبنى مم�شكني 
�شخ�س   300 ن��ح��و  اطلقها  �شتائم 
جت���م���ع���وا ب���امل���ك���ان، م��ت��ه��م��ني اإي���اه���م 
مورالي�س.  حكومة  م�شالح  بخدمة 
يعد  م���ق���ره���م���ا، مل  اق���ت���ح���ام  وب���ع���د 
“باتريا  واإذاع�����ة  بوليفيا  ت��ل��ف��زي��ون 

نويفا” يبثان �شوى املو�شيقى.

منزل �شقيقتي يف هذه املدينة«.
وك��ان مورالي�س )60 ع��اًم��ا( ق��ال يف 
وق��ت �شابق يف خ��ط��اب ت��وّج��ه ب��ه اإىل 
اجلّوية،  ب��ات��و  اإل  ق��اع��دة  يف  االأّم�����ة، 
االأح������زاب  م���ع  احل������وار  اإىل  “اأدعو 
ال��ت��ي ف����ازت مب��ق��اع��د يف ال���رمل���ان يف 
االنتخابات العاّمة االأخرية، اأي اأربعة 
كما دعا يف كلمته، عنا�شر  اأحزاب”. 
اإىل  التمّرد،  اأعلنوا  الذين  ال�شرطة 

و�شع حّد حلراكهم.
اإىل حوار مع  لكّن مورالي�س مل يدع 
اأطلقت  ال��ت��ي  امل���دين  املجتمع  جل���ان 

حركة احتجاج على اإعادة انتخابه.
الرئي�س،  خ��ط��اب  م���ن  دق���ائ���ق  وب��ع��د 

الرئي�س  م��ي�����ش��ا  ك����ارل����و�����س  رف�������س 
الرئي�شي  واملناف�س  ال�شابق  البوليفي 
ملورالي�س يف انتخابات ت�شرين االأول/

اأك��ت��وب��ر، اق���رتاح اإج���راء ح���وار. وقال 
“لي�س لدّي �شيء اأتفاو�س ب�شاأنه مع 

اإيفو مورالي�س وحكومته«.
ويف موؤ�شر اإىل ت�شاعد التوتر، اأقدمت 
مناوئني  م���ت���ظ���اه���ري���ن  جم���م���وع���ة 
مورالي�س  اإي��ف��و  البوليفي  للرئي�س 
مقري  اقتحام  على  الب��از  يف  ال�شبت 
و�شيلتي اإعالم تديرهما الدولة، هما 
“باتريا  واإذاعة  “بوليفيا”  تلفزيون 
على  موظفيهما  واأج����روا  نويفا”، 

املغادرة، وفق ما اأعلن م�شوؤول.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  13٦394 
با�ش��م: بوت انرتنا�شيونال ميديا ليمتد

وعنوانه: هارتفيلد هاو�س، فري�شت فلور،41-47 هارتفيلد رود، وميبلدون  لندن ا�س 
دبليو19 3اركيو، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات   
الواق�عة بالفئة:  9

بتاريخ: ٠7/2٠1٠/٠7  وامل�شجلة حتت رقم 1٠٥8٦1 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

 2٠29/12/ ٠٦ وحتى تاريخ:  احلماية يف  ٠٦ /2٠19/12  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  13٦39٥ 
با�ش��م:  بوت انرتنا�شيونال ميديا ليمتد

وعنوانه: هارتفيلد هاو�س، فري�شت فلور،41-47 هارتفيلد رود، وميبلدون  لندن ا�س 
دبليو19 3اركيو، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    
الواق�عة بالفئة:  1٦

بتاريخ:  ٠7/2٠1٠/٠7  وامل�شجلة حتت رقم 1٠٥8٦2 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

 2٠29/12/ ٠٦ وحتى تاريخ:  احلماية يف ٠٦ /2٠19/12  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 13٦39٦ 
با�ش��م: بوت انرتنا�شيونال ميديا ليمتد

دبليو19  ا�س  لندن  وميبلدون   رود،  هارتفيلد  ف��ل��ور،47-41  فري�شت  هاو�س،  وعنوانه:هارتفيلد 
3اركيو، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات   
الواق�عة بالفئة:  3٥

بتاريخ:  ٠7/2٠1٠/٠7 وامل�شجلة حتت رقم13٦39٦ 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2٠29/12/ ٠٦ وحتى تاريخ:    2٠19/12/ ٠٦
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  13٦397 
با�ش��م: بوت انرتنا�شيونال ميديا ليمتد

وعنوانه: هارتفيلد هاو�س، فري�شت فلور،41-47 هارتفيلد رود، وميبلدون  لندن ا�س 
دبليو19 3اركيو، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    
41 الواق�عة بالفئة:  

بتاريخ:  ٠7/2٠1٠/٠7 وامل�شجلة حتت رقم 1٠٥8٦4 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

2٠29/12/ ٠٦ وحتى تاريخ:  احلماية يف  ٠٦ /2٠19/12  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  18 فراير 2٠1٠ املودعة حتت رقم: 1392٥7 
 تاريخ اإيداع االأولوية   2٥ يناير 2٠1٠ 
II با�ش��م: �شكت�شرز يو.ا�س.ايه.، انك

املتحدة  الواليات   ،9٠2٦٦ كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن   ، بوليفارد  بيت�س  مانهاتن  وعنوانه:228 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
 لبا�س القدم واأحذية واأحذية ريا�شية و�شنادل واأخفاف واأحذية عالية ال�شاق. 

الواق�عة بالفئة:  2٥
و�شف العالمة:  تتكون العالمة من �شكل بي�شاوي غري منتظم مكون من 11 �شريط مائل.  

اال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 13٥43٦  املودعة بالرقم : 
 تاريخ اإيداع االأولوية   1٠ اأغ�شط�س 2٠٠9 

با�ش��م:  اأ�شرتاليا اأند نيوزيالند بانكينج جروب ليمتد
وعنوانه:  اإيه ان زد �شنرت ملبورن، ليفل 9، 833 كولينز �شرتيت، دوكالندز، فيكتوريا، 3٠٠8، ا�شرتاليا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
والكتيبات  املغناطي�شية  غري  والبطاقات  املطبوعة  واملن�شورات  الكبرية؛  واالإع��الن��ات  وال��ورق  القرطا�شية 
واملذكرات ومواد التوجيه والتدري�س واأقالم احلر واأقالم الر�شا�س والتقاومي ودفاتر ال�شيكات وحامالت 
والل�شاقات  االئتمان  لبطاقات  الكهربائية  غ��ري  والطابعات  احل�شابات  ت�شجيل  ودف��ات��ر  ال�شيكات  دف��ات��ر 

واملظاريف والنماذج املطبوعة.  
الواق�عة بالفئة:  1٦

بتاريخ: ٠7/3٠/2٠13 وامل�شجلة حتت رقم: 13٥43٦ 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  ٠3/2٠٠9/11 

 2٠29/11/٠3  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 13٥437  املودعة بالرقم : 
 تاريخ اإيداع االأولوية   1٠ اأغ�شط�س 2٠٠9 

با�ش��م:  اأ�شرتاليا اأند نيوزيالند بانكينج جروب ليمتد
وعنوانه:  اإيه ان زد �شنرت ملبورن، ليفل 9، 833 كولينز �شرتيت، دوكالندز، فيكتوريا، 3٠٠8، ا�شرتاليا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
وتقييم  فح�س  اإح�شائية؛  معلومات  االأعمال؛  عن  واالأخبار  املعلومات  الدفاتر؛  م�شك  احل�شابات؛  تدقيق 
االأعمال؛ اإعداد ك�شوف الرواتب؛ تقييم الربح؛ خدمات الت�شويق باجلملة وبالتجزئة؛ خدمات الت�شويق عن 
طريق االنرتنت؛ خدمات التوجيه والدعاية املبا�شرة؛ اأبحاث الت�شويق؛ العالقات العامة؛ اإعداد ال�شرائب 

يف الفئة 3٥
الواق�عة بالفئة:  3٥

بتاريخ: ٠1/23/2٠13 وامل�شجلة حتت رقم: 13٥437 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  ٠3/2٠٠9/11 

 2٠29/11/٠3  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 13٥438  املودعة بالرقم : 
 تاريخ اإيداع االأولوية   1٠ اأغ�شط�س 2٠٠9 

با�ش��م:  اأ�شرتاليا اأند نيوزيالند بانكينج جروب ليمتد
وعنوانه:  اإيه ان زد �شنرت ملبورن، ليفل 9، 833 كولينز �شرتيت، دوكالندز، فيكتوريا، 3٠٠8، ا�شرتاليا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اإلكرتونياً؛ خدمات  املالية؛ خدمات االأعمال امل�شرفية؛ خدمات الدفع؛ خدمات حتويل االأموال  اخلدمات 
خدمات  التوفري؛  ح�شابات  خدمات  ال�شيكات؛  ح�شابات  خدمات  االنرتنت؛  طريق  عن  امل�شرفية  االأعمال 
بطاقات االئتمان؛ خدمات التاأمني؛ ال�شم�شرة؛ جمع الترعات اخلريية؛ خدمات بطاقات الدين؛ ال�شرافة؛ 
املنزلية؛ متويل  ا�شتثمار روؤو�س االأم��وال؛ اخلدمات امل�شرفية  التمويل؛  املالية؛  االإداري��ة  املالية؛  املعلومات 
البيع بالتق�شيط؛ القرو�س؛ االأعمال امل�شرفية اخلا�شة بالرهانات؛ خدمات حفظ الودائع؛ اإ�شدار ال�شيكات 

ال�شياحية؛ الو�شاية يف الفئة 3٦
الواق�عة بالفئة:  3٦

بتاريخ: ٠1/23/2٠13 وامل�شجلة حتت رقم: 13٥438 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  ٠3/2٠٠9/11 

2٠29/11/٠3  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 13٥439  املودعة بالرقم : 
 تاريخ اإيداع االأولوية   1٠ اأغ�شط�س 2٠٠9 

با�ش��م:  اأ�شرتاليا اأند نيوزيالند بانكينج جروب ليمتد
وعنوانه:  اإيه ان زد �شنرت ملبورن، ليفل 9، 833 كولينز �شرتيت، دوكالندز، فيكتوريا، 3٠٠8، ا�شرتاليا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
واالت�شاالت  االإل��ك��رتوين  ال��ري��د  االن��رتن��ت؛  ع��ر  الرتا�شل  خ��دم��ات  البيانات؛  ونقل  االت�����ش��االت  خ��دم��ات 

امل�شفرة؛ مواقع املحادثة املبا�شرة والرامج االإذاعية يف الفئة 38
الواق�عة بالفئة:  38

بتاريخ:    ٠1/23/2٠13 وامل�شجلة حتت رقم:  13٥439 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  ٠3/2٠٠9/11 

 2٠29/11/٠3  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم : 13٥44٠ 
 تاريخ اإيداع االأولوية   1٠ اأغ�شط�س 2٠٠9 

با�ش��م:  اأ�شرتاليا اأند نيوزيالند بانكينج جروب ليمتد
وعنوانه:  اإيه ان زد �شنرت ملبورن، ليفل 9، 833 كولينز �شرتيت، دوكالندز، فيكتوريا، 3٠٠8، ا�شرتاليا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات التدريب والتدري�س؛ تنظيم املباريات؛ تنظيم واإدارة املوؤمترات يف الفئة 41

الواق�عة بالفئة:  41
بتاريخ:    ٠1/23/2٠13  وامل�شجلة حتت رقم: 13٥44٠ 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 
 2٠29/11/٠3  2٠٠9/11/٠3  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 13٥441  املودعة بالرقم : 
 تاريخ اإيداع االأولوية   1٠ اأغ�شط�س 2٠٠9 

 با�ش��م:  اأ�شرتاليا اأند نيوزيالند بانكينج جروب ليمتد 
وعنوانه:  اإيه ان زد �شنرت ملبورن، ليفل 9، 833 كولينز �شرتيت، دوكالندز، فيكتوريا، 3٠٠8، ا�شرتاليا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
املالية  االإدارة  لرامج  املبا�شرة  االأدوات  املبا�شرة؛  والتطبيقات  احلا�شوب  برامج  تاأجري  احلا�شوب؛  برجمة 
االأعمال  توثيق  الرتخي�س؛  احلا�شوب؛  �شفرات  االنرتنت؛  �شبكة  على  مواقع  ت�شميم  خدمات  لالأعمال؛ 

الفنية؛ الت�شفري؛ خدمات الوثائق الرقمية وحتديد الهوية يف الفئة 42
الواق�عة بالفئة:  42

بتاريخ: ٠1/23/2٠13  وامل�شجلة حتت رقم: 13٥441 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  ٠3/2٠٠9/11 

 2٠29/11/٠3  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 
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الفجر الريا�ضي

••  منطقة الظفرة - لطيفة جابر

بطولة  االأول  اأم�����س  م�����ش��اء  انطلقت 
مب�شابقة  ل��ل��رم��اي��ة  ال���ظ���ف���رة  ن�����ادي 
املفتوحة   0.22 ���ش��ك��ت��ون  ب��ن��دق��ي��ة 
حتى  ت�شتمر  والتي  مرت   50 مل�شافة 
نهاية �شهر نوفمر اجلاري مب�شاركة 
100 م�شارك من منطقة  اأك��رث من 
ودول  الدولة  اإم���ارات  وباقي  الظفرة 

جمل�س التعاون اخلليجي .
واأو���ش��ح اأح��م��د خلف امل��زروع��ي ع�شو 
للرماية  الظفرة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
تاأتي يف  البطولة  اأن  البطولة   مدير 
اإطار موا�شلة النادي و�شعيه لرت�شيخ 
ري��ا���ش��ة ال���رم���اي���ة ب��امل��ن��ط��ق��ة وج���ذب 
مزيد من الريا�شيني لها حر�شاً من 
جمل�س اإدارة النادي على حتقيق روؤية 
توجيهات  وبح�شب  الر�شيدة  القيادة 
�شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
ال��ظ��ف��رة يف  مم��ث��ل احل��اك��م مبنطقة 
ال��ري��ا���ش��ة مبختلف  ون�����ش��ر  ت��ط��وي��ر 

اأنواعها مبنطقة الظفرة .
وتقدم  املزروعي  بال�شكر لكل اللجان 
بالبطولة  العاملة  واالإداري����ة  الفنية 
واجتهادهم  حر�شهم  على  وال��ن��ادي 
وتقدمي  البطولة  ه��ذه  تنظيم  على 
الفرتة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ل��ه��ا  ال���دع���م 
القادمة �شت�شهد املزيد من البطوالت 

الكبرية واملتعددة بالنادي

امل�شوؤول  العلي   اأحمد  نا�شر  واأو�شح 
اللجنة  اأن  ال��ظ��ف��رة   ب��ن��ادي  االإداري 
معايري  ح�����دد  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل���ن���ظ���م���ة 
البطولة  يف  امل�����ش��ارك��ة  وا����ش���رتاط���ات 
وال���ت���ي ر����ش���دت ل��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة جوائز 
الفائز  خاللها  يح�شل  كبرية  مادية 
الف   50 ع��ل��ى ج��ائ��زة  ب��امل��رك��ز االول 
الفائزين  ب��اق��ي  يح�شل  فيما  دره���م 
العا�شر على  ال��ث��اين حتى  امل��رك��ز  م��ن 

جوائز مالية اي�شا .
وت�شمح �شروط امل�شاركة للرامي بعدة 
حم�����اوالت الع�����ادة رم��اي��ت��ه وذل����ك يف 
ال�شروط  تت�شمن  كما  االول  ال���دور 
هم  مل��ن  امل�شاركة  يف  للراغبني  اي�شا 
فوق 12 �شنة على ان يح�شل امل�شارك 
طلقات   7 م��ن��ه��ا  ط��ل��ق��ة   25 ع���ل���ى 
لل�شبط و 8 طلقات للم�شابقة ترمى 

لكل  ب��واق��ع طلقتان  اأه����داف   4 ع��ل��ى 
هدف  ويكون زمن امل�شابقة يف الدور 
دقائق   4 و  لل�شبط  دق��ائ��ق   7 االأول 
ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة ب��ي��ن��م��ا ي���ك���ون ال���زم���ن يف 
 3 و  لل�شبط  دقائق   5 الثاين  ال��دور 

دقائق للم�شابقة .
يف الوقت ذاته اأعلنت اللجنة املنظمة 
نتائج الفائزين يف م�شابقة م�شد�س 9 
مللم املفتوحة مل�شافة 25 مرت يف فئة 
الرجال وفئة ال�شيدات والتي اأ�شفرت 
باملركز  املنهايل  حمد  خالد  ف��وز  ع��ن 
الثاين خدومة  املركز  االأول وج��اء يف 
مبارك  علي  والثالث  النعيمي  �شعيد 
اخلالدي  �شيف  �شلطان  والرابع  عمر 
ع���ب���داهلل اخلطيب  ع��م��ر  واخل���ام�������س 
العامري  حم��م��د  م�����ش��ل��م  وال�����ش��اد���س 

وال�شابع اأحمد عو�س عمر .

•• ال�شني-الفجر

حقق منتخبنا الوطني للقفز احلر باملظالت املركز الثاين وامليدالية الف�شية 
يوم  اختتمت  والتي  باملظالت  احلر  للقفز  اآ�شيا  ببطولة  العام  الرتتيب  يف 
اأم�س بجمهورية ال�شني ال�شعبية  كما حقق املنتخب اأي�شا املركز الثاين ونال 
امليدالية الف�شية يف م�شابقة دقة الهدف بعد مناف�شة قوية ومثرية مع 15 
فريقا �شاركوا يف البطولة التي اقيمت هناك خالل الفرتة من االأول وحتى 

التا�شع من �شهر نوفمر اجلاري .
القارية  التظاهرة  ه��ذه  ال��دول��ة  يف  مثل  قد  الع�شكري  منتخبنا  اأن  ويذكر 

وتراأ�س البعثة نايف م�شبب العتيبي ورافقه احلكم الدويل واإداري الفريق 
اأحمد �شامل الري�شي والرو�شي �شريجي رازوماروف مدربا .

اأما القافزون فهم يو�شف حيدر قيزي �شنقوروعلي ح�شني عبداهلل املطاوعة 
وحممد عبيد �شيف ال�شويدي وعي�شى اإبراهيم ح�شن البلو�شي وعبدالرحمن 

ح�شني البلو�شي واأ�شد حممد خمي�س البلو�شي واأحمد را�شد غيث املري.
ووجه احتاد االإمارات للريا�شات اجلوية التهنئة اإىل قواتنا امل�شلحة مبنا�شبة 
االإجناز الكبري واالأداء املتميز للقافزين الذين كانوا خري �شفراء  لريا�شة 
االإم��ارات كما وجه املجل�س التهنئة اىل بعثتنا الف�شية التي عادت كعادتها 

بف�شيتني ثمينتني متمنيا للمنتخب كل التوفيق يف امل�شاركات املقبلة . 

•• بانكوك –الفجر:

 يوا�شل منتخبنا الوطني االأول لكرة القدم تدريباته يف العا�شمة التايلندية 
بانكوك �شمن مع�شكره الق�شري ا�شتعدادا ملواجهة منتخب فيتنام يوم 14 
نوفمر اجلاري يف العا�شمة هانوي �شمن اجلولة الرابعة من الت�شفيات 
اآ�شيا  كاأ�س  ونهائيات   2022 العامل  كاأ�س  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  امل�شرتكة 

. ال�شابعة  املجموعة  حل�شاب   2023
وت�شم قائمة منتخبنا الوطني 24 العباً قام املدير الفني 
باختيارهم ملباراة فيتنام وهم : علي خ�شيف ، �شامل را�شد 
عبدالرحمن  عمر   ، م��ب��ارك  خلفان   ، احل��م��ادي  خليفة   ،
 ( ال��ع��ام��ري  زاي���د   ، رم�شان  ع��ب��داهلل   ، العطا�س  ، حممد 
ال��وح��دة (  الكمايل ، حممد برغ�س )  اجل��زي��رة ( حمدان 
 ) العني   ( االإح��ب��اب��ي  بندر   ، �شاكر  حممد   ، عي�شى  خالد 
عادل احلو�شني ، احل�شن �شالح ) ال�شارقة ( وليد عبا�س 
، يو�شف جابر ، اإ�شماعيل احلمادي ، اأحمد خليل ) �شباب 
االأهلي دبي ( جا�شم يعقوب ، طارق اأحمد ، حبيب الفردان 

) الن�شر ( علي �شالح ، علي �شاملني ) الو�شل( .
وح���ر����س اجل���ه���از ال��ف��ن��ي ع��ل��ى االج���ت���م���اع م���ع الالعبني 

الالعبني  مارفيك  فان  الهولندي  طالب  حيث  بانكوك  اإىل  الو�شول  فور 
مب�شاعفة ال��ع��م��ل وب���ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��د خ���الل ه���ذه االأي����ام م��ن اأجل 
الو�شول اإىل اأعلى درجات اجلاهزية قبل مواجهة فيتنام التي تعتر االأهم 
االأبي�س يحتل  واأن  الت�شفيات خا�شة  الوطني يف م�شوار  ملنتخبنا  بالن�شبة 
املركز الثالث باملجموعة بر�شيد 6 نقاط من فوزين على ماليزيا بهدفني 
لهدف يف كواالملبور وعلى اإندوني�شيا بخما�شية نظيفة بدبي ، قبل اأن يخ�شر 

مواجهته اأمام تايالند باجلولة املا�شية بهدفني لهدف.

من جهته اأنهى احتاد االإم��ارات لكرة القدم كافة الرتتيبات املتعلقة ب�شفر 
البعثة اإىل هانوي يوم بعد غد الثالثاء حيث مت توفري طائرة خا�شة لنقل 
اأع�شاء البعثة من بانكوك اإىل هانوي وحجز مقر االإقامة يف اأحد الفنادق 
تاأ�شريات  ا�شتخراج  من  االنتهاء  اإىل  باالإ�شافة  املباراة  ملعب  من  القريبة 

ال�شفر اإىل فيتنام وغريها من اجلوانب اللوجي�شتية .
ح�شن �شهيل : املع�شكر مثايل والتح�شريات ت�شري ب�شورة جيدة

اأكد الدكتور ح�شن �شهيل م�شرف منتخبنا 
للمباراة  التح�شريات  اأن  االأول،  الوطني 
الت�شفيات  ���ش��م��ن  ف��ي��ت��ن��ام  اأم������ام  امل��ق��ب��ل��ة 
العامل  كاأ�س  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  امل�شرتكة 
2022 وكاأ�س اآ�شيا 2023، ت�شري ب�شورة 
بالعا�شمة  املقام  املع�شكر  خالل  من  جيدة 
ملدة  ي�شتمر  وال���ذي  ب��ان��ك��وك،  التايالندية 
اأربعة اأيام يغادر بعدها  املنتخب اإىل فيتنام 

الأداء املباراة.
اأ�شباب  الوطني  منتخبنا  م�شرف  وك�شف 
التح�شريات  ال�شت�شافة  ب��ان��ك��وك  اخ��ت��ي��ار 
اإىل  م�شرياً  املهمة،  املواجهة  قبل  النهائية 

وغريها  تدريب  مالعب  من  املتطلبات   كل  به  تتوفر  احل��ايل  املع�شكر  اأن 
بعك�س العا�شمة الفيتنامية هانوي التي تفتقر اإىل املالعب اجليدة، وكان 

ميكن اأن يعاين فيها االأبي�س للح�شول على االإعداد املنا�شب.
يحتاج  التي  املقبلة،  للمواجهة  الكبرية  االأه��م��ي��ة  اإىل  �شهيل  ح�شن  ون��وه 
على  املناف�شة  يف  حظوظه  ت��ع��زز  اإي��ج��اب��ي��ة  نتيجة  لتحقيق  االأب��ي�����س  فيها 
بطاقة التاأهل، م�شدداً على �شرورة الرتكيز والقتال بقوة خالل الت�شعني 
دقيقة، جمدداً ثقته يف كل الالعبني املوجودين على القيام باملهمة واإجناز 

املطلوب.
املقايي�س، وذلك وفقاً  املقبلة تعتر م�شريية ملنتخبنا بكل  “املباراة  وقال: 
من  املناف�شة  فيها  �شت�شتد  والتي  ال�شابعة  باملجموعة  اخلا�شة  للح�شابات 
املركز  يف  حالياً  يتواجد  االأبي�س  احلالية،  اجلولة  مباريات  نتائج  خ��الل 
ك��ل م��ن تايالند  ع��ن  بنقطة واح���دة  م��ت��اأخ��راً  ن��ق��اط  ال��ث��ال��ث بر�شيد �شت 
وفيتنام، وهو االأم��ر الذي يتطلب منا م�شاعفة اجلهود والعمل بقوة من 
وتعزز  ال�شدارية  املراكز  اإىل  تعيدنا  بنتيجة  العودة  اأج��ل 

فر�شتنا يف املناف�شة بقوة«.
الوطني  املنتخب  ل�شفوف  بالعودة  �شعيد   : جابر  يو�شف 

واأتطلع لتقدمي االأف�شل
االأهلي  �شباب  اأي�����ش��ر  ظهري  ج��اب��ر  يو�شف  ال��الع��ب  اأع���رب 
البالغة  �شعادته  ، عن  الوطني  منتخبنا  قائمة  اإىل  العائد 
ا�شتمر  طويل  غياب  بعد  االأبي�س  �شفوف  اإىل  باالن�شمام 
األوان  لثماين �شنوات، موؤكداً رغبته الكبرية يف الذود عن 
بقية  م��ع  وامل�شاهمة   ، لالأبي�س  ج��ه��ده  وت��ق��دمي  املنتخب 

زمالئه يف حتقيق النتائج املطلوبة .
منحه  على  للمنتخب  الفني  للجهاز  �شكره  ج��اب��ر  وق���دم 
فر�شة جديدة الرتداء �شعار املنتخب، مبيناً اأن نيل �شرف 
واعداً  ق��دم،   ك��رة  الوطني هو غاية طموح كل الع��ب  للمنتخب  االن�شمام 
باأن يكون رهن اإ�شارة املدير الفني مارفيك وجهازه املعاون، ويقدم ما يفيد 

املنتخب ويحقق االإ�شافة الفنية املطلوبة.
اأ�شباب تاألقه مع فريقه �شباب االأهلي، اإىل حر�شه على  وعزا يو�شف جابر 
تطوير  اأج��ل  م��ن  ممكن  جهد  ك��ل  وب��ذل  وال��ت��زام،  بجدية  التدريبات  اأداء 

م�شتواه .
واعتر يو�شف جابر اأن اأكر مكافاأة ح�شل عليها مقابل اجتهاده وتاألقه يف 

يف  باال�شتمرار  واع���داً  الوطني،  للمنتخب  ا�شتدعاءه  هي  ال�شابقة  الفرتة 
تقدمي اأف�شل امل�شتويات مع املنتخب والنادي.

وحتدث جابر عن املباراة املقبلة اأمام فيتام، م�شدداً على اأهميتها الكبرية، 
و�شرورة حتقيق الفوز فيها حتى يعود املنتخب اإىل �شكة االنت�شارات، ويتقدم 
اأكرث يف ترتيب املجموعة التي ت�شهد مناف�شة قوية بني املنتخبات التي ت�شعى 

جميعها ملوا�شلة امل�شوار والو�شول اإىل الدور الثاين من الت�شفيات .
و�شنكون  ك��الع��ب��ني،  عاتقنا  على  امل��ل��ق��اة  امل�����ش��وؤول��ي��ة  حجم  “ندرك  وق���ال: 
حري�شني على بذل كل ما منلك من اأجل حتقيق نتيجة تعزز فر�س املنتخب 
وت�شعد اجلماهري االإماراتية ، االأجواء داخل املع�شكر جيدة وحمفزة، وكل 
ما نتمناه اأن يحالفنا التوفيق يف هذه املباراة لتكون بداية العودة اإىل طريق 

االنت�شارات من جديد«.

ف�سيتان قاريتان و�سط م�ساركة 15 فريقا

منتخبنا للمظالت و�سيفا لآ�سيا يف 
الرتتيب العام و دقة الهدف

مارفيك يجتمع بالالعبني ويحثهم على م�ساعفة العمل

الأبي�س يوا�سل تدريباته يف بانكوك ا�ستعدادا ملواجهة فيتنام

ح�سن �سهيل : 
املع�سكر مثايل 
والتح�سريات 
ت�سري ب�سورة 

جيدة

يو�سف جابر : 
�سعيد بالعودة 

ل�سفوف املنتخب 
و اأتطلع لتقدمي 

الأف�سل

املنهايل بطل م�سد�ض 9 مللي

انطالق بطولة بندقية �سكتون يف الظفرة للرماية
•• دبي-الفجر:

النطالقة  ال���ت���ن���ازيل  ال���ع���د  ب�����داأ   
الكرى  دب�����ي  ج����ائ����زة  ف���ع���ال���ي���ات 
ل���ل���زوارق ال�����ش��ري��ع��ة -اك�����س  كات- 
اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة واخل��ت��ام��ي��ة من 
والتي   2019 ال����ع����امل  ب���ط���ول���ة 
ي���ن���ظ���م���ه���ا ن���������ادي دب�������ي ال�������دويل 
للريا�شات البحرية بدعم ورعاية 
كرمية من �شمو ال�شيخ من�شور بن 
رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
النادي خالل الفرتة من 14-12 

دي�شمر املقبل.
االأ�شبوع  نهاية  النادي  و�شهد مقر 
املا�شي زيارة تن�شيقية من اللجنة 
تنظيم  ع��ل��ى  امل�����ش��رف��ة  ال���دول���ي���ة 
تنظيم  خطط  ال�شتكمال  احل��دث 
اجل���ول���ة امل��رت��ق��ب��ة وال��رتت��ي��ب مع 
دبي  ن������ادي  امل��ن��ظ��م��ة يف  ال��ل��ج��ن��ة 
البحرية حول  للريا�شات  ال��دويل 
الرنامج  واإع����الن  ال�شباق  م��ك��ان 
العاملية  للجولة  ال��ك��ام��ل  ال��زم��ن��ي 

املرتقبة.
ع��ب��د اهلل حارب  وح���ر����س حم��م��د 
املدير التنفيذي لنادي دبي الدويل 
للريا�شات البحرية  على الرتحيب 
املنظمة حيث  اللجنة  بفريق عمل 
ال��ع��دي��د من  ال��ن��ادي  عقد يف مقر 

بح�شور  ال��ت��ح�����ش��ريي��ة  ال���ل���ق���اءات 
اإدارة  القمزي مدير  هزمي حممد 
ال�شباق امل�شرف العام على احلدث 
�شي�شينا  ب��ا���ش��ك��وايل  واالي��ط��ال��ي��ني 
املن�شقني  بيلي�شهيا  و�شابي�شتيانو 
من قبل االحتاد الدويل لل�شباقات 

البحرية -يو اأي ام-.
وي�����ش��ت��ك��م��ل ن�������ادي دب�����ي ال�����دويل 
كافة  ال����ب����ح����ري����ة   ل����ل����ري����ا�����ش����ات 
لتنظيم  ال���الزم���ة  ال��ت��ح�����ش��ريات 
احل���دث ال��ك��ب��ري وال����ذي يجمع ما 

متنها  على  زورق���ا   14 اإىل  ي�شل 
جنوم  اب������رز  م����ن  م��ت�����ش��اب��ق��ا   28
ريا�شة الزوارق ال�شريعة يف العامل 
من  ال��ب��ل��دان  م��ن  العديد  ميثلون 
�شفراء  يتقدمهم  القارات  خمتلف 
�شرطة  زوارق  االإم���ارات يف  ريا�شة 

دبي 3 واأبوظبي 4 واأبوظبي 5.
واأكد حممد عبد اهلل حارب املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب���ن���ادي دب����ي ال����دويل 
رعاية  اأن  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  واهتمام 

رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
للريا�شات  ال�������دويل  دب�����ي  ن������ادي 
ال��ب��ح��ري��ة ب��احل��دث ال��ك��ب��ري ميثل 
التظاهرة  الإجن��اح  الكبري  احلافز 
اأبطال  م���ن  ن��خ��ب��ة  وال���ت���ي جت��م��ع 
ال�شريعة  ال���������������زوارق  ري�����ا������ش�����ة 

العامليني.
حري�شة  املنظمة  اللجنة  اأن  وق��ال 
متميزة  ب���ط���ول���ة  ت����ق����دمي  ع����ل����ى  
امل�شتمر  التميز  وا�شتثنائية تواكب 
وال���ط���وي���ل ل����ن����ادي دب�����ي ال�����دويل 

يعتر  والذي  البحرية  للريا�شات 
واجهة م�شرقة يف املنطقة وال�شرق 
االأو�شط باعتباره اأو موؤ�ش�شة تن�شم 
لل�شباقات  الدويل  ر�شميا لالحتاد 
اإىل  م�شريا  ام-  اأي  -ي��و  البحرية 
اإ�شدار  ب�شدد  املنظمة  اللجنة  اأن 
الكامل واعتماد  الزمني  الرنامج 
�شيكون هذه  وال��ذي  ال�شباق  مكان 
املرة بالقرب من �شواطئ دبي حيث 
اجلمهور  قبل  م��ن  املتابعة  ت�شهل 

وحمبي هذه الريا�شة.

2019 مونديال  خامتة  قبل  يوما   30

بدء العد التنازيل لنطالق جائزة دبي -اك�س كات



االثنني    11   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12779  
Monday   11   November   2019  -  Issue No   12779الفجر الريا�ضي

1818

•• اأبوظبي-الفجر

اختتم ن��ادي ت��راث االإم����ارات ع�شر 
�شباق  “ال�شبت”،  االأول  اأم���������س 
فئة  ال�شراعية  للمحامل  اللجلية 
برعاية  ال��ذي نظم  ق��دم��اً،   ”43“
ال�����ش��ي��خ �شلطان  ���ش��م��و  ك��رمي��ة م���ن 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �شاحب  اآل  ب��ن زاي���د 
ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س النادي، 
و�شاركت فيه 96 حمماًل مبجموع 
ونوخذة،  ب��ح��اراً   1240 اأك��رث م��ن 
مياًل   22 مل�شافة  ال�����ش��ب��اق  وج���رى 

بحرياً.
بوالحج  �شعيد  حميد  �شعادة  وت��وج 
الرميثي املدير التنفيذي لالأن�شطة 
االإمارات،  ت��راث  بنادي  والفعاليات 
الفائزين باملراكز الثالثة االأوىل يف 
االأول  املركز  يف  ج��اء  حيث  ال�شباق، 
ال�شيخ  ل�شمو  “الو�شف”  املحمل 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
النوخذة  ب��ق��ي��ادة  ال��ري��ا���ش��ي،  دب���ي 

حممد حمد م�شبح الغ�شي�س املري، 
ال���ث���اين املحمل  امل���رك���ز  ف��ي��م��ا ح����از 
حمدان  بن  زايد  “الطيار” لل�شيخ 
النوخذة  اآل نهيان، بقيادة  زايد  بن 
جمعة  حم����م����د  اهلل  ع����ب����د  ع����ل����ي 
الثالث  ب���امل���رك���ز  وت�����وج  امل����رزوق����ي، 
بن  زاي��د  لل�شيخ  “ح�شيم”  املحمل 

بقيادة  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حمدان 
ع��ب��د اهلل حممد  ال���ن���وخ���ذة ح�����ش��ن 

املرزوقي.
واأزجى �شعادة حميد �شعيد بوالحج 
ال�شيخ  ل�����ش��م��و  ال�����ش��ك��ر  ال��رم��ي��ث��ي، 
�شلطان بن زايد اآل نهيان وحر�شه 
واملت�شابقني  امل�����واط�����ن�����ني  ع����ل����ى 

والنواخذة ودعمه الالحمدود لهم. 
واأ�شار بوالحج اإىل اأن �شباق اللجلية 
قدماً   ”43“ ال�شراعية  للمحامل 
متَّ بالتعاون بني نادي تراث االإمارات 
ونادي اأبوظبي للريا�شات البحرية، 
م�شيداً بهذا التعاون الذي ياأتي بني 
الناديني يف اإطار خدمة املت�شابقني، 

�شل�شاً  ���ش��ب��اق��اً  ث��م��رت��ه  ك��ان��ت  ح��ي��ث 
وتزامنت  ل��ل��م�����ش��ارك��ني.  وم���ري���ح���اً 
�شهدتها  ع��دة  فعاليات  ال�شباق  مع 
ال��ت��اب��ع��ة لنادي  ال��رتاث��ي��ة  ال��ق��ري��ة 
تراث االإم��ارات و�شط ح�شور كبري 
املن�شة  يف  تفاعلوا  ال��ذي��ن  لل�شياح 
وفرقة  العيالة،  فرقة  مع  الرئي�شة 
غانا،  دول���ة  م��ن  ال�شعبي  ال��رق�����س 
الرتاثية  ال��ق��ري��ة  لهم  ق��دم��ت  كما 
ب��اأق�����ش��ام��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة جت���رب���ة ثرة 
وفر�شة للتعرف على تراث وتاريخ 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  وث��ق��اف��ة 

املتحدة وبيئاتها املتنوعة.
اأقامت جلنة �شيدات االإمارات  فيما 
�شعبية  �شوقاً  ال�شباق  هام�س  على 
م�������ش���غ���رة ل���ل���م���ن���ت���ج���ات واحل������رف 
ال���ي���دوي���ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة واالأع�������ش���اب 
ال���ط���ب���ي���ة واالأك��������������الت ال����رتاث����ي����ة 
وامل��الب�����س ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وه���ي �شوق 
اإقامتها  على  حتر�س  اللجنة  ظلت 
يف خمتلف فعاليات النادي من اأجل 

دعم االأ�شر املنتجة.

•• دبي-الفجر

اعتمد �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
اآل م��ك��ت��وم، ويل ع��ه��د دبي  ب��ن را���ش��د 
نتائج  الريا�شي،  دب��ي  جمل�س  رئي�س 
الن�شخة اخلام�شة من “نظام ت�شنيف 
للمو�شم  الريا�شية” بدبي  الفعاليات 
وهو   2019 –  2018 ال��ري��ا���ش��ي 
النظام االأول من نوعه يف العامل الذي 
�شممه واأطلقه جمل�س دبي الريا�شي 
للمرة الأوىل يف العام 2014 كمبادرة 
اإماراتية رائدة تهدف اإىل دعم وتطوير 
الريا�شية يف  الفعاليات  تنظيم  قطاع 
عدد  وف���ق  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وت�شنيف  دب���ي 
النجوم لتحفيز املنظمني على التميز 
واالب���ت���ك���ار ، وت���ع���زي���ز م��ك��ان��ت��ه��م بني 
منظمي الفعاليات املعتمدين وتوطيد 
م��ن خمتلف  اجل��م��ه��ور  م��ع  عالقتهم 

اجلن�شيات.
الفعاليات  م��ن��ظ��م��ي  ����ش���م���وه  وه����ن����اأ 
احلائزة على ت�شنيف 5 جنوم، وهي: 
االألعاب احلكومية، وكاأ�س دبي العاملي 
للرجبي،  دب���ي  و���ش��ب��اع��ي��ات  ل��ل��خ��ي��ول، 
وب��ط��ول��ة ج��ول��ة م��وان��ئ دب���ي العاملية 

موا�شلة  ع���ل���ى  وح���ث���ه���م  ل���ل���ج���ول���ف، 
التميز واالب��ت��ك��ار يف ه��ذا امل��ج��ال، كما 
ن���وه ���ش��م��وه ب��ج��ه��ود امل��ن��ظ��م��ني الذين 
ح�شلوا على ت�شنيف اأقل من 5 جنوم 
وفق االآليات املعتمدة يف النظام، داعيا 
اجلهود  م�شاعفة  اإىل  اجلميع  �شموه 
يبقى  اإذ  التميز  م��ن  م��زي��د  لتحقيق 
للح�شول  للتناف�س  مفتوحا  امل��ج��ال 

على الت�شنيف االأف�شل.
بنظام  دب����ي  ع��ه��د  ���ش��م��و ويل  واأ�����ش����اد 
منظمي  مي���ن���ح  ك����ون����ه  ال���ت�������ش���ن���ي���ف 
الدافع  املختلفة  الريا�شية  الفعاليات 
�شموه:  وق���ال  بفعالياتهم،  ل��الرت��ق��اء 
التميز  ن��ه��ج  وف���ق  ال��ع��م��ل  “نوا�شل 
ال�شمو  �شاحب  اأر�شاه  الذي  واالبتكار 
مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، وترجمة 
لروؤية وتوجيهات �شموه ب�شاأن حتقيق 
الريادة واإطالق املبادرات التي ترتقي 
امل���ج���االت وحتقق  ب��ال��ع��م��ل يف ج��م��ي��ع 
و�شعادة  احلياة  جودة  م�شتويات  اأعلى 
ن�شتمر  اأن  وي�شعدنا  املجتمع،  اأف���راد 
يف جهودنا الرامية للو�شول بالقطاع 

التميز  درج����ات  اأرف����ع  اإىل  ال��ري��ا���ش��ي 
و  املجتمع وحيويته  ب�شحة  الرتباطه 

�شعادته وانتاجيته«.
الفعاليات  “تنظيم  �شموه:  واأ���ش��اف 
ال���ري���ا����ش���ي���ة ق����ط����اع م���ه���م الم����ت����داد 
ال�شعيدين  على  االإيجابية  تاأثرياته 
ال��ري��ا���ش��ي واالق��ت�����ش��ادي مب��ا يوفره 
�شمن  ال����ع����م����ل  ف����ر�����س  اآالف  م�����ن 
به  ي�شهم  وم��ا  التخ�ش�شات،  خمتلف 
وما  ال�شياحية،  للحركة  ت�شجيع  من 
خمتلف  مل�����ش��ارك��ة  ف��ر���س  م��ن  يتيحه 
الريا�شية  االأن�شطة  يف  املجتمع  فئات 
خمتلف  جن��وم  م��ن  اأبطالهم  وملتابعة 
االألعاب الريا�شية، خا�شة واأنه يعطي 
احلافز للن�سء لل�شري على نهج هوؤالء 
التميز  يكون  اأن  وهدفنا  االأب��ط��ال... 
هو ال�شمة االأبرز لكل الفعاليات التي 
ت�شت�شيفها دبي مبا يف ذلك الريا�شية 

.«
وت��ق��دم ���ش��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر، نائب 
بال�شكر  الريا�شي  دبي  جمل�س  رئي�س 
والعرفان اإىل �شمو ال�شيخ حمدان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم لتوجيهات 
�شموه ال�شديدة ملجل�س دبي الريا�شي 

من  املجل�س  واأه����داف  روؤي���ة  لتحقيق 
وتقدمي  واالبتكار  التميز  نهج  خ��الل 
امل����ب����ادرات غ���ري امل�����ش��ب��وق��ة ذات االأث���ر 
الريا�شة  ممار�شة  ن�شر  يف  االإي��ج��اب��ي 
االأندية  يف  الريا�شي  العمل  وتطوير 
ق��ط��اع تنظيم  ال��ع��ام��ل��ني يف  ومت��ك��ني 

الفعاليات.
ال�شيخ  ���ش��م��و  ال���ط���اي���ر: مي��ث��ل  وق�����ال 
ح����م����دان ب����ن حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 
ال��ق��ي��ادة وال��ق��دوة فهو  مكتوم من���وذج 
ري��ا���ش��ي م��ن ال��ط��راز ال��رف��ي��ع ويدرك 
حركة  على  وتاأثريها  الريا�شة  قيمة 
دائما  ي��وؤك��د  �شموه  اأن  كما  املجتمع، 
دبي  جمل�س  يف  عملنا  ي��ك��ون  اأن  على 
الريا�شي بال�شكل الذي يرتجم روؤية 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الدولة رئي�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم، 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
والتم�شك  الوطنية  املكت�شبات  لتعزيز 
امل����ب����ادرة يف جمال  ب���ال���ري���ادة وزم������ام 
ال��ري��ا���ش��ة ك��م��ا ه���و احل����ال يف جميع 

جماالت احلياة.
لتوجيهات  ترجمة  الطاير:  واأ���ش��اف 
����ش���م���و ال�������ش���ي���خ ح����م����دان ب����ن حممد 

ب���ن را����ش���د اآل م��ك��ت��وم ب�����ش��اأن اإط���الق 
الريا�شي،  الرائدة يف املجال  املبادرات 
اأط��ل��ق جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���ش��ي نظام 
ت�شنيف الفعاليات الريا�شية كمبادرة 
والتنفيذ  الفكرة  يف  خال�شة  اإماراتية 
قدمناها للعامل، حيث اأعربت قيادات 
االحت������ادات ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��دول��ي��ة عن 
على  اجلميع  واتفق  بالنظام  ا�شادتها 
ت���اأث���ريه ال��ك��ب��ري ع��ل��ى ت��ط��وي��ر قطاع 
تنظيم الفعاليات الريا�شية يف الدولة 
فيه، حيث  يتم تطبيقه  اأي مكان  ويف 
الريا�شية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت�شنيف  ي��ت��م 
وف���ق ���ش��ت ف��ئ��ات ه���ي: االأث����ر البيئي، 
والرتويجي، واالجتماعي، والريا�شي، 
التنظيمي،  واالأث�������ر  واالق���ت�������ش���ادي، 
العمل  ج����وان����ب  ي��غ��ط��ي ج��م��ي��ع  مب����ا 
ع��ل��ى جمتمعنا  واإرث������ا  اأث�����را  وي����رتك 
الن�شخة  ت�شمنت  و  اقت�شادنا.  وعلى 
الفعاليات  “ت�شنيف  م��ن  اخل��ام�����ش��ة 
فعالية   215 ت�شنيف  الريا�شية”، 
اأربع  و3 جن��وم، حيث ح�شلت   5 بني 
فعاليات على ت�شنيف 5 جنوم ونالت 
ت�شنيف 4 جنوم، و17  فعالية   194

فعالية ت�شنيف 3 جنوم.

و�شهدت الن�شخة اخلام�شة من النظام، 
الريا�شي  دب��ي  جمل�س  اأط��ل��ق��ه  ال���ذي 
 950 م�����ش��ارك��ة   ،2014 ال���ع���ام  يف 
األ����ف ري��ا���ش��ي وري��ا���ش��ي��ة م���ن الهواة 
اجلن�شيات  خمتلف  م��ن  وامل��ح��رتف��ني 
ا�شتقطاب  ج���ان���ب  اإىل  واالأع������م������ار، 
داخل وخارج  من  متابع  مليون   2.8

الدولة.
التي مت   405 ال�  الفعاليات  وتوزعت 
ريا�شية  فعالية   85 بواقع  تنظيمها 
على  ريا�شية  فعالية  و137  دول��ي��ة، 
م�شتوى دولة االإمارات، و161 فعالية 
و6  ريا�شيا  موؤمترا  و11  جمتمعية، 

معار�س، و5 جوائز ريا�شية.
ي��ت��م ت�شنيف كل  اأن���ه  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
مالية،  عنا�شر:  ع��دة  ح�شب  فعالية 
مدى  جانب  اإىل  وتقنية،  ولوج�شتية، 
الفر�شة  ت���وف���ري  و  امل�������راأة  م�����ش��ارك��ة 
الأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م ل��ي��ك��ون��وا ج���زءا من 
العنا�شر  ه���ذه  م��ن  ول��ك��ل  ال��ف��ع��ال��ي��ة، 
النتيجة  اح��ت�����ش��اب  يف  ت��دخ��ل  ن��ق��اط 
قيا�س  يتم  فيما  للت�شنيف،  النهائية 
ال��ن��م��و االق���ت�������ش���ادي ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة عر 
ومنو  ال�شياحة  بتطور  تتعلق  اأرق����ام 

ن��ق��اط حتدد  ول��ك��ل منهما  االأع���م���ال، 
على  ذات���ه  االأم����ر  وينطبق  ال��ن��ت��ي��ج��ة، 
يت�شمن  ال������ذي  ال���ري���ا����ش���ي  ال���ن���م���و 
اأعداد  وارت��ف��اع  الفني،  االأداء  تطوير 
الفعالية  منو  يقا�س  فيما  امل�شاركني، 
خالل  م��ن  االجتماعي  امل�شتوى  على 
دورها يف تعزيز الروابط بني خمتلف 
�شعادتهم  ن�شبة  ورف��ع  املجتمع،  اأف��راد 
كم�شاركني ومتابعني. ويتم احل�شول 
كل  بتقييم  اخل��ا���ش��ة  امل��ع��ل��وم��ات  على 

 81 فعالية م��ن خ��الل االإج��اب��ة على 
التنظيم  �شوؤاال حول خمتلف جوانب 
الفعالية  مل��ن��ظ��م  م��وج��ه��ة  م��ن��ه��ا   54،
من   66% اج��اب��ت��ه��ا  وزن  وي�����ش��ك��ل 
النتيجة النهائية، و13 �شوؤاال موجها 
للجمهور وي�شكل وزن اجابتها 16% 
�شوؤاال  و14  النهائية،  النتيجة  م��ن 
لفريق املخت�شني الذي ي�شكله جمل�س 
اجابتها  وزن  وي��ب��ل��غ  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي 

النتيجة النهائية. من   18%

•• اأبوظبي-الفجر

توجه �شعادة عبداملنعم الها�شمي رئي�س االحتادين 
بال�شكر  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و  واالإم������ارات������ي  االآ����ش���ي���وي 
والتقدير اإىل �شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد 
اآل نهيان، ع�شو املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي 
اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ن��ف��ي��ذي ع��ل��ى رعايته  رئ��ي�����س م��ك��ت��ب 
لبطولة العامل للجوجيت�شو التي تقام يف اأبوظبي 
نوفمر اجلاري،   24 اإىل   16 الفرتة من  خالل 
�شمانة  اأك���ر  للبطولة  ���ش��م��وه  رع��اي��ة  اأن  م��وؤك��دا 

للنجاح وتعزز فر�س اإخراجها يف اأف�شل �شورة.
 “  : وق��ال الها�شمي يف ت�شريح له يف ه��ذا ال�شدد 
ب��دع��م �شاحب  اجل���و جيت�شو حم��ظ��وظ��ة  ري��ا���ش��ة 
اآل نهيان ويل عهد  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة الذي 
املرموقة  العاملية  املكانة  اإىل  و�شلت  ملا  دعمه  لوال 
امل�شتوى  على  ال�����ش��دارة  حققت  مل��ا  و  بلغتها  ال��ت��ي 
لن�شر  ���ش��م��وه  ب��رن��ام��ج  اأن  و  ���ش��ي��م��ا  ال  االآ����ش���ي���وي 
 2008 عام  من  اعتبارا  املدار�س  يف  اجلوجيت�شو 
ك���ان مب��ث��اب��ة ال��ق��اع��دة ال��ت��ي مت االن���ط���الق منها 

واخت�شار  والعاملية،  القارية  االإجن����ازات  لتحقيق 
االأبطال  و�شناعة  امل��واه��ب  عن  الك�شف  يف  الزمن 

مبا جعل اأبوظبي مركزا عامليا لهذه الريا�شة.
البطولة  تقام  اأن  املنتظر  ومن 
مب�شاركة ما يقرب من 1500 
دول��������ة يف   69 م�����ن  ري����ا�����ش����ي 
خم��ت��ل��ف ق�����ارات ال���ع���امل، وهي 
الدويل  االحت���اد  ينظمها  ال��ت��ي 
مع  والتن�شيق  بالتعاون  للعبة 
�شالة  يف  االإم�����ارات�����ي  االحت�����اد 
النا�شئني  لفئات  اأري��ن��ا  مبادلة 
واالأ�شاتذة  والبالغني  وال�شباب 
واال�شتعرا�س”  القتال  وفنون 

دوا” والبارا جوجيت�شو.
لتك�شب  ال���رع���اي���ة  ت��ل��ك  ت���اأت���ي 
ظل  يف  م�شافة  قيمة  احل���دث 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ا����ش���ت���ع���دادات 

ح��ال��ي��ا ل��و���ش��ع ال��ل��م�����ش��ات االأخ������رية ع��ل��ى جتهيز 
ال�����ش��ال��ة، وا���ش��ت��ق��ب��ال ال���وف���ود اع���ت���ب���ارا م���ن بعد 
غ���د ال���ث���الث���اء، وت���وف���ري و���ش��ائ��ل ال��ن��ق��ل، وتوجيه 

بالدولة  الريا�شة  يف  امل�����ش��وؤول��ني  لكبار  ال��دع��وات 
والرتتيب  وال��ع��امل��ي��ة،  االآ���ش��ي��وي��ة  امل�شتويات  وع��ل��ى 
هام�س  على  �شتطلق  التي  وامل��ب��ادرات  للمنتديات 

البطولة.
و�شتكون بطولة العامل االأوىل 
م���ن ن��وع��ه��ا ال���ت���ي ت���ق���ام الأول 
مرة ب�شكل جممع حتت مظلة 
االحت�����اد ال�����دويل وت�����ش��م��ل كل 
هذه الفئات يف مكان واحد مبا 
عا�شمة  اأبوظبي  مكانة  يعزز 
للجوجيت�شو العاملي، باعتبارها 
تنظم اأكر البطوالت، وتتبنى 
وتطوير  لن�شر  ب��رام��ج  اأف�شل 
وت�شت�شيف  ال��ع��امل،  يف  اللعبة 
االآ�شيوي  االحت���ادي���ن  م��ق��ري 
تبنيها  ع��ن  ف�����ش��ال  وال�����دويل، 
للعبة  ال��دويل  االعتماد  جهود 
اآخرى  ناحية  من  والعاملية.  القارية  املنظمات  يف 
عن  النقاب  البطولة  مدير  املنهايل  مبارك  ك�شف 
الرنامج الزمني ملناف�شات بطولة العامل واأكد اأن 

يوم اجلمعة 15 نوفمر اجلاري �شي�شهد البداية 
ملن  الت�شجيل  اإج��راءات  انهاء  الر�شمية من خالل 
ح�����ش��روا ل��ل��م�����ش��ارك��ة مم���ن ه���م حت���ت 18 وحتت 

من  ال��ف��رتة  خ��الل  �شنة،   21
الثانية  العا�شرة �شباحا وحتى 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال��ظ��ه��ر  ب��ع��د 
اإجراءات الوزن الر�شمية �شتقام 
يف  وب��ن��ات  بنني  نف�شها  للفئات 
مت���ام ال�����ش��اع��ة ال��راب��ع��ة ع�شرا 
يعقبها  ����ش���اع���ت���ني،  وت�����ش��ت��م��ر 
للمدربني  ال��ف��ن��ي  االج���ت���م���اع 
�شيديرون  ال��ذي��ن  احل��ك��ام  م��ع 
نزاالت البطولة .. ونوه اإىل اأن 
اإجراءات الوزن الر�شمية �شوف 
جترى لكل فئة يف م�شاء اليوم 
الذي ي�شبق كل مناف�شة اعتبارا 

من الرابعة وحتى ال�شاد�شة .
�شتبداأ  ن��وف��م��ر   16 ي���وم  “ يف  امل��ن��ه��ايل:  وق����ال 
وال�شباب  للنا�شئني  التمهيدية  ل��الأدوار  املناف�شات 
حتى  و  �شباحا  التا�شعة  م��ن  اعتبارا  وب��ن��ات  بنني 

ال��ث��ان��ي��ة ظ��ه��را ث���م ت��ت��وق��ف مل����دة ���ش��اع��ة لتجهيز 
متام  يف  �شينطلق  ال���ذي  االف��ت��ت��اح  حلفل  ال�شالة 
ال�شاعة الثالثة، على اأن تعود املناف�شات يف الرابعة 
رئي�شية  اأب�شطة   5 على  م�شاء، 
يف ال�������ش���ال���ة وذل������ك ل�������الأدوار 
مرا�شم  وت��ع��ق��ب��ه��ا  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 
عزف  �شرتافقها  التي  التتويج 
ال�����ش��الم ال��وط��ن��ي ل��ك��ل العب 
يف  االأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  يح�شل 

كل فئة.
واأ�شاف املنهايل: “ يف يوم 17 
مناف�شات  ت�����ش��ت��اأن��ف  ن��وف��م��ر 
النا�شئات  ف��ئ��ت��ي  يف  ال�����ش��ي��دات 
وال���������ش����اب����ات ب���ن���ظ���ام ال�������دوري 
اال�شتعرا�س  مناف�شات  تليها 
“ ويف يوم  و���ش��ي��دات  رج���ال   “
مناف�شات  ت��ق��ام  ن��وف��م��ر   18
فيما  جوجيت�شو،  البارا  مناف�شات  اأن  على  الفرق 
اعتبارا  الريا�شيني  منتدى  نف�شه  ال��ي��وم  ي�شهد 
من ال�شاعة الثانية ع�شرة والن�شف وحتى ال�شاعة 

الثانية بعد الظهر.
�شي�شهد  ن��وف��م��ر   19 ي���وم  اأن  امل��ن��ه��ايل  واأو����ش���ح 
لل�شيدات  القتايل”  ال��ن��ظ��ام   “ ف��ئ��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
للرجال  اال�شتعرا�س  مناف�شات  ترافقها  والرجال 
ومرا�شم  ال��ف��رق  مناف�شات  ث��م  دوا”  وال�شيدات” 
الوطني،  ال�شالم  عزف  ترافقها  امليداليات  توزيع 
ويف يوم 20 نوفمر تقام مناف�شات النظام القتايل 
للرجال وال�شيدات واال�شتعرا�شي للرجال باأدوارها 
التمهيدية والنهائية وتوزيع اجلوائز، وت�شتاأنف يف 
اليوم التايل مع اإ�شافة فئة اال�شاتذة يف نف�س تلك 
الفئات لها.. ويف يوم 22 من ال�شهر نف�شه ت�شهد 
البالغني يف  اللحظات مع مناف�شات  اأهم  البطولة 
اأوزان 77 و 85 و حتت 94 كجم للنيوازا رجال 

مع توزيع امليداليات.
وقال : “ يوم 23 نوفمر ي�شهد ا�شتئناف االإثارة 
مع مناف�شات البالغني يف اأوزان 56 و62 و و69 
94 كجم للنيوازا ف��ردي وف��رق ويف اليوم  و ف��وق 
االأ�شاتذة  لفئة  امل��ن��اف�����ش��ات  �شتخ�ش�س  اخل��ت��ام��ي 
للنيوازا يف ال�شباح لالدوار التمهيدية وبعد الظهر 

لالأدوار النهائية.

يت�سمن 405 فعالية حملية ودولية

حمدان بن حممد يعتمد نتائج الن�سخة اخلام�سة من نظام ت�سنيف الفعاليات الريا�سية يف دبي
النظام يرتجم روؤية وتوجيهات حممد بن را�سد ب�ساأن اإطالق مبادرات حتقق اأعلى م�ستويات جودة احلياة و�سعادة املجتمع

برعاية خالد بن حممد بن زايد.. عاملية اأبوظبي للجوجيت�سو تنطلق 16 نوفمرب مب�ساركة 69 دولة

•• اأبوظبي-الفجر
لالأجهزة  ع�شاء  احتفالية  القدم  لكرة  االإم���ارات  ن��ادي  �شركة  اأق��ام��ت 
مبنا�شبة  ال��ق��دم،  ك��رة  واأك��ادمي��ي��ة  ال�شنية  للمراحل  واالإداري����ة  الفنية 

النتائج االإيجابية واملميزة ملختلف الفرق بالنادي.
ح�شر االحتفالية حممود ح�شن ال�شم�شي رئي�س جمل�س اإدارة النادي 
القدم  ك��رة  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العو�شي  ا�شماعيل  وحم��م��د 

ملختلف  والفنية  االإداري����ة  االأج��ه��زة  وجميع  االإدارة  جمل�س  واأع�����ش��اء 
ا�شماعيل  . وتوجه حممد  القدم  واأكادميية كرة  ال�شنية  املراحل  فرق 
العو�شي رئي�س جمل�س اإدارة �شركة كرة القدم بال�شكر اإىل كل العاملني 
وعاملني،  واإداري��ة  فنية  اأجهزة  الكرة من  واأكادميية  ال�شنية  باملراحل 
على ما قاموا به من جمهود منذ انطالقة املو�شم اجلديد وحتى االآن. 
واأكد اأن هذه النجاحات توؤكد التطور الالفت لنتائج النادي الكروية 
عن املوا�شم ال�شابقة، ال �شيما اأنها واكبت تطوراً اآخر على م�شتوى فرق 

مدر�شة الكرة بالنادي، متثل يف ظهور بع�س املواهب ال�شاعدة، والتي 
على اإثرها مت اختيارها لتمثيل املنتخبات الوطنية. واأو�شح العو�شي اأن 
االهتمام بفرق الفئات ال�شنية ركناً اأ�شا�شياً يف فكر االإدارة، التي حر�شت 
على و�شع ا�شرتاتيجية وا�شحة وحمددة للنهو�س بنادي االإمارات على 
خمتلف امل�شتويات الفنية واالإدارية واال�شتثمارية، خ�شو�شاً اأنها متثل 
لتحقيق  �شرورياً  القطاع  بهذا  االهتمام  كان  لذلك  النادي،  م�شتقبل 

طموح ال�شقورعلى املدى القريب والبعيد.

نادي الإمارات يحتفي بالأجهزة الفنية 
والإدارية للمراحل ال�سنية

يف ختام �سباق اللجلية للمحامل ال�سراعية »43« قدمًا

»الو�سف« حلمدان بن حممد بن را�سد يتوج باملركز الأول 
»الطيار« و»ح�سيم« لل�سيخ زايد بن حمدان بن زايد يذهبان باملركزين الثاين والثالث

•• ال�شارقة-الفجر

توج فريق الفجرية للفنون القتالية بلقب بطولة كاأ�س 
مدر�شة  ���ش��ال��ة  احت�شنتها  ال��ت��ي  للم�شارعة  االحت����اد 
ن�شاط  اأج��ن��دة  افتتاح  يف  بال�شارقة  اخلا�شة  االأن�����ش��ار 
التي   2020  -  2019 ال��ري��ا���ش��ي  للمو�شم  اللعبة 

�شهدت م�شاركة 120 العبا حتت 15 �شنة.
جاء تتويج فريق الفجرية عن ج��دارة وا�شتحقاق بعد 
الثاين  املركز  يف  حل  فيما  نقطة   215 علي  ح�شوله 
نقطة وحل يف   90 بر�شيد  دبي  املهلب  فريق مدر�شة 

املركز الثالث فريق مدر�شة االأن�شار اخلا�شة بال�شارقة 
بر�شيد 80 نقطة.

ويف ختام البطولة قام ال�شيخ زايد بن طحنون بن زايد 
امل�شاعد  ال�شر  اأم���ني  جا�شم  حممد  يرافقه  نهيان  اآل 
ل��الحت��اد ب��ت��ت��وي��ج ال��ف��ائ��زي��ن االأوائ�����ل واأ����ش���اد اجلميع 
ال�شيد  �شعبان  الكابنت  جهود  بف�شل  التنظيم  بح�شن 
ال�شكرتري الفني لالحتاد ما �شاهم يف اكت�شاف العديد 
من الواعدين دعما للمنتخبات العمرية.. ومت توجيه 
على  بال�شارقة  اخلا�شة  االأن�����ش��ار  مدر�شة  اإىل  ال�شكر 

جهودها وم�شاهمتها يف اإجناح البطولة.

• عبد املنعم الها�سمي: 
الرعاية الكرمية 

�سمانة رئي�سية لنجاح 
احلدث وريا�سة 

الإمارات حمظوظة 
بدعم قادتها 

• اللجنة املنظمة 
تك�سف عن 

الربنامج الزمني 
للبطولة وحفل 

الفتتاح الر�سمي 
اجلاري   16

فريق الفجرية بطال لكاأ�س 
الحتاد لنا�سئي امل�سارعة
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

الرتبية  م����رك����ز   “ ب������  اخ���ت���ت���م���ت 
اأم�س  اأب���وظ���ب���ي  “ يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
ك����اأ�����س  “ ب����ط����ول����ة  م����ن����اف���������ش����ات 
االحتياطية  و  الوطنية  اخل��دم��ة 
العا�شرة  ال��دف��ع��ة   “ للجوجيت�شو 
اأق��ي��م��ت حت��ت رع��اي��ة اللواء  ال��ت��ي 
ال���رك���ن ط���ي���ار ال�����ش��ي��خ اأح���م���د بن 
نهيان  اآل  حم���م���د  ب����ن  ط���ح���ن���ون 
الوطنية  اخل���دم���ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 

واالحتياطية.

اإط�����ار حر�س  ال��ب��ط��ول��ة يف  ت���اأت���ي 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
البدنية  اللياقة  على رفع م�شتوى 
ال�����رت�����ب، وت���ن���م���ي���ة روح  مل��خ��ت��ل��ف 
خمتلف  يف  وامل����ث����اب����رة  ال��ت��ن��اف�����س 
الريا�شية  البطوالت  و  امل�شابقات 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  و�شمن 
ع���ل���ى ج���ع���ل ال����ق����وات امل�����ش��ل��ح��ة يف 
القتالية  الكفاءة  م�شتويات  اأع��ل��ى 
م����ن خ������الل ال����دع����م و ال���رع���اي���ة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  امل�����ش��ت��م��ري��ن 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
لالأن�شطة  امل�شلحة  للقوات  االأعلى 
اللياقة  رف���ع  ب��غ��ر���س  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
البدنية لل�شباط و الرتب االأخرى 
خالل  م����ن  ال��ت��ن��اف�����س  روح  وب�����ث 
االأن�شطة  ه���ذه  م��ث��ل  يف  امل�����ش��ارك��ة 

الريا�شية املختلفة.
���ش��ه��د ح��ف��ل خ��ت��ام ال��ب��ط��ول��ة التي 
اأي���ام ع��دد م��ن كبار  ا�شتمرت ع��دة 
وت�شمنت  امل�شلحة  القوات  �شباط 
جلميع  االأزرق  احل��زام  مناف�شاتها 
القوات  ق��ي��ادة  اأح�����رزت  و  االأوزان 

بعدما  ال��ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب��ي  ال���ري���ة 
ح�شلت على كاأ�س البطولة وكاأ�س 
الالعبني  م��ن  ع��دد م�شاركة  اأك��ر 
ب��ع��دم��ا ب��ل��غ ع����دد امل�����ش��ارك��ني من 
“ العبا   358 “ ال��ري��ة  ال��ق��وات 
م��ن جم��ن��دي اخل��دم��ة الوطنية و 

االحتياطية - الدفعة العا�شرة .
و ح�شدت قيادة القوات الرية على 
و4 ميداليات  ذهبية  ميداليات   6
برونزية  م��ي��دال��ي��ات  و8  ف�����ش��ي��ة 
بعد مناف�شة قوية مع قيادة جهاز 
حماية املن�شاآت احليوية وال�شواحل 

الثاين يف حني  املركز  احتلت  التي 
الع�شكرية  ال�شرطة  قيادة  احتلت 

املركز الثالث.
اخلدمة  كاأ�س  مناف�شات  يف  �شارك 
الدفعة  واالح��ت��ي��اط��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
من  جم�����ن�����دا   725 ال����ع����ا�����ش����رة 
يف  االأزرق  احل��زام  على  احلا�شلني 

اللبا�س املموه و الكيمونو.
الركن  ال����ل����واء  ق����ام  اخل���ت���ام  يف  و 
ط��ي��ار ال�����ش��ي��خ اأح��م��د ب��ن طحنون 
هيئة  رئي�س  نهيان  اآل  حممد  ب��ن 
واالحتياطية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة 

يف  الفائزين  على  اجلوائز  بتوزيع 
القيادات  وعلى  النهائية  امل��ن��ازالت 

الفائزة يف البطولة .

اأربع  اإق��ام��ة  اخل��ت��ام  ح��ف��ل  ت�شمن 
باللبا�س  منازلتان  منها  م��ن��ازالت 
و  ك���ج���م   56 وزن  يف  ال��ع�����ش��ك��ري 

بلبا�س  ومنازلتان  كجم   69 وزن 
الكيمونو يف الوزن 77 كم . ووزن 

. كم   94

•• اأبوظبي-الفجر

اأبوظبي   يف  ال�شودانية  الريا�شية  االأ�شرة  احتفلت 
م�شاء اأم�س بفندق ونادي ومالعب �شباط القوات 
امل�شلحة يف اأبوظبي مبنا�شبة مرور عام على ميالد 
االحتفال  ،وج���اء  املجتمعي  الريا�شي  تنظيمهم 
العام م�شطفى  القن�شل  امل�شت�شار  االأنيق بح�شور 
ب�شفارة  امل��ف��و���س  ،وال����وزي����ر  ال�����ش��ري��ف  احل�����ش��ني 
�شيد وعدد من ممثلي  وليد  اأبوظبي  ال�شودان يف 
اجلالية  واأن���دي���ة  اخل��رط��وم  وب��ن��ك  النيلني  ب��ن��ك 
ب���االإم���ارات وجل��ن��ة امل����راأة ال�����ش��ودان��ي��ة يف اأب���و ظبي 
،واجل��ه��ات ال��راع��ي��ة للحفل ،ب��ج��ان��ب ال��ع��دي��د من 
جنوم الكرة ال�شودانية املخ�شرمني ويف مقدمتهم 
ف����وزي ال��ت��ع��اي�����ش��ة وج��م��ي��ل اأح��م��د ث��ن��ائ��ي الهالل 

ال�شوداين.

وب�����داأ احل���ف���ل ب��ال��ن�����ش��ي��دي��ن ال��وط��ن��ي االإم����ارات����ي 
،واآي��ات مباركة من الذكر  واجلمهوري ال�شودانية 
احلكيم ،بعدها القي اإبراهيم عبد العظيم حمادة 
)ابراهومة الزهرة( رئي�س جلنة االأ�شرة الريا�شية 
وثائقي  فلم  عر�س  مت  وب��ع��ده   .. االحتفال  كلمه 
الكابنت  القي  فيما   ، الريا�شية  االأ���ش��رة  لن�شاط 
فوزي التعاي�شة كلمة االأ�شرة الريا�شية باالإمارات 
يف  ال�شريف  م�شطفي  القن�شل  امل�شت�شار  ،و�شكر 
االحتفالية  تلك  على  الريا�شيني  ال�شفارة  كلمه 
بعد ان �شاهمت يف اإجناح الكال�شيكو ال�شوداين يف 
اللقاءات  تلك  مثل  تتوا�شل  اأن  ،متمنيا  اأبوظبي 
الكروية ما بني االإمارات وال�شودان و�شكر جمل�س 
القدم  لكرة  االإم����ارات  واحت���اد  الريا�شي  اأبوظبي 
�شاهمت  التي  الريا�شية واجلهات  اأبو ظبي  وقناة 
يف اإجناح احلفل ويف مقدمتهم بنك النيلني وبنك 

اخلرطوم ووليد حمزة �شاحب مطاعم وحلويات 
ملك االأقا�شي يف االإمارات. و�شمل التكرمي كذلك 
مقدمتهم  يف  االأج��ي��ال  توا�شل  يف  �شاهموا  الذين 
ال��دك��ت��ور ع��ث��م��ان اأح���م���د ال��ع��و���س رئ��ي�����س رابطة 
وحار�س  االإعالمي  والزميل   ، اأبوظبي  يف  الهالل 
م���رم���ي ال����زه����رة ال�����ش��اب��ق ���ش��دي��ق ع��ب��ا���س ال���ذي 
ال�شودانيني  الريا�شيني  االإع��الم��ي��ني  اأق���دم  يعد 
باالإمارات،وجنم الهالل ال�شابق م�شطفي �شاوي�س 
ن��ي��اب��ة ع���ن جن���وم االإم�������ارات ال�����ش��م��ال��ي��ة، �والعب 
اأبوالعز  الهالل ال�شابق ممثل جنوم راأ�س اخليمة 
العني  مبدينة  املخ�شرم  ،وامل����درب  احل�شاحي�شا 
كمبال..  حمجوب  امل��ث��ايل  واالإداري  عو�س  خالد 
ب��ع��ده��ا ا���ش��ت��م��ع اجل��م��ي��ع ل��ف��ن��ان ال�����ش��ب��اب اأحمد 
حممد ح�شن اجلقر )اأحمد البنا( الذي �شارك يف 

االحتفال باعتباره من مواليد اأبوظبي .

الأ�سرة الريا�سية ال�سودانية يف 
اأبوظبي تكرم رموزها

القوات الربية بطال لكاأ�س اخلدمة الوطنية 
والحتياطية - الدفعة العا�سرة 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 13٥442  املودعة بالرقم : 
 تاريخ اإيداع االأولوية   ٠٦ اأغ�شط�س 2٠٠9 

با�ش��م:  اأ�شرتاليا اأند نيوزيالند بانكينج جروب ليمتد
وعنوانه:  اإيه ان زد �شنرت ملبورن، ليفل 9، 833 كولينز �شرتيت، دوكالندز، فيكتوريا، 3٠٠8، ا�شرتاليا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
برجميات حا�شوب؛ بطاقات مغناطي�شية م�شفرة؛ بطاقات حتتوي على �شرائح اإلكرتونية؛ ماكينات ال�شراف 
�شا�شات  اآلية؛  اإعالنية  الفتات  االئتمان؛  بطاقات  من  التحقق  ماكينات  االأم���وال؛  حتويل  ماكينات  االآيل؛ 
واأخرى  ت�شجيل  اأق��را���س  مغناطي�شية؛  بيانات  حامالت  حا�شوب؛  اأجهزة  ب�شري؛  عر�س  وح��دات  فيديو؛ 

كهربائية؛ اأجهزة اإلكرتونية، ب�شرية اأو اإلكرتوب�شرية لتخزين ومعاجلة البيانات يف الفئة 9
الواق�عة بالفئة:  9

بتاريخ: ٠1/23/2٠13 وامل�شجلة حتت رقم: 13٥442 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  ٠3/2٠٠9/11 

 2٠29/11/٠3  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 13٥444  املودعة بالرقم : 
 با�ش��م: اأ�شرتاليا اأند نيوزيالند بانكينج جروب ليمتد 

وعنوانه: اإيه ان زد �شنرت ملبورن، ليفل 9، 833 كولينز �شرتيت، دوكالندز، فيكتوريا، 3٠٠8، ا�شرتاليا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

برجميات حا�شوب؛ بطاقات مغناطي�شية م�شفرة؛ بطاقات حتتوي على �شرائح اإلكرتونية؛ ماكينات ال�شراف 
�شا�شات  اآلية؛  اإعالنية  الفتات  االئتمان؛  بطاقات  من  التحقق  ماكينات  االأم���وال؛  حتويل  ماكينات  االآيل؛ 
واأخرى  ت�شجيل  اأق��را���س  مغناطي�شية؛  بيانات  حامالت  حا�شوب؛  اأجهزة  ب�شري؛  عر�س  وح��دات  فيديو؛ 

كهربائية؛ اأجهزة اإلكرتونية، ب�شرية اأو اإلكرتوب�شرية لتخزين ومعاجلة البيانات يف الفئة 9
الواق�عة بالفئة:  9

بتاريخ: ٠1/23/2٠13 وامل�شجلة حتت رقم: 13٥444 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  ٠3/2٠٠9/11 

 2٠29/11/٠3  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 13٥44٥  املودعة بالرقم : 
با�ش��م:  اأ�شرتاليا اأند نيوزيالند بانكينج جروب ليمتد

وعنوانه:  اإيه ان زد �شنرت ملبورن، ليفل 9، 833 كولينز �شرتيت، دوكالندز، فيكتوريا، 3٠٠8، ا�شرتاليا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

اإلكرتونياً؛ خدمات  املالية؛ خدمات االأعمال امل�شرفية؛ خدمات الدفع؛ خدمات حتويل االأموال  اخلدمات 
خدمات  التوفري؛  ح�شابات  خدمات  ال�شيكات؛  ح�شابات  خدمات  االنرتنت؛  طريق  عن  امل�شرفية  االأعمال 
بطاقات االئتمان؛ خدمات التاأمني؛ ال�شم�شرة؛ جمع الترعات اخلريية؛ خدمات بطاقات الدين؛ ال�شرافة؛ 
متويل  املنزلية؛  امل�شرفية  اخلدمات  االأم��وال؛  روؤو���س  ا�شتثمار  التمويل؛  املالية؛  االإدارة  املالية؛  املعلومات 
البيع بالتق�شيط؛ القرو�س؛ االأعمال امل�شرفية اخلا�شة بالرهانات؛ خدمات حفظ الودائع؛ اإ�شدار ال�شيكات 

ال�شياحية؛ الو�شاية يف الفئة 3٦
الواق�عة بالفئة:  3٦

بتاريخ: ٠1/23/2٠13 وامل�شجلة حتت رقم: 13٥44٥ 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  ٠3/2٠٠9/11 

2٠29/11/٠3  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 13٥443  املودعة بالرقم : 
 تاريخ اإيداع االأولوية   ٠٦ اأغ�شط�س 2٠٠9 

با�ش��م:  اأ�شرتاليا اأند نيوزيالند بانكينج جروب ليمتد
وعنوانه:  اإيه ان زد �شنرت ملبورن، ليفل 9، 833 كولينز �شرتيت، دوكالندز، فيكتوريا، 3٠٠8، ا�شرتاليا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اإلكرتونياً؛ خدمات  املالية؛ خدمات االأعمال امل�شرفية؛ خدمات الدفع؛ خدمات حتويل االأموال  اخلدمات 
خدمات  التوفري؛  ح�شابات  خدمات  ال�شيكات؛  ح�شابات  خدمات  االنرتنت؛  طريق  عن  امل�شرفية  االأعمال 
بطاقات االئتمان؛ خدمات التاأمني؛ ال�شم�شرة؛ جمع الترعات اخلريية؛ خدمات بطاقات الدين؛ ال�شرافة؛ 
متويل  املنزلية؛  امل�شرفية  اخلدمات  االأم��وال؛  روؤو���س  ا�شتثمار  التمويل؛  املالية؛  االإدارة  املالية؛  املعلومات 
البيع بالتق�شيط؛ القرو�س؛ االأعمال امل�شرفية اخلا�شة بالرهانات؛ خدمات حفظ الودائع؛ اإ�شدار ال�شيكات 

ال�شياحية؛ الو�شاية يف الفئة 3٦
الواق�عة بالفئة:  3٦

بتاريخ:    ٠1/23/2٠13 وامل�شجلة حتت رقم:  13٥443 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  ٠3/2٠٠9/11 

 2٠29/11/٠3  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  1٦ يوليو 2٠17 املودعة حتت رقم: 27٦49٦ 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�ش��م: مدينه دبي لتجارة اجلملة �س.ذ.م.م.
وعنوانه:مدينة دبي لال�شتديوهات، املبنى رقم 4، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات اإن�شاء املباين؛ خدمات االإ�شالح و الرتكيب اأو التجميع؛ خدمات الت�شييد؛ تق�شيم االأرا�شي للغايات 
ال�شكنية والتجارية؛ ت�شييد املجمعات للغايات التجارية وال�شكنية؛ �شيانة العقارات؛ خدمات الرتكيب؛ تنظيف 
وجتديد وترميم املباين؛ االإ�شراف على ت�شييد املباين؛ هدم املباين؛ تركيب واإ�شالح امل�شاعد؛ ت�شييد املوانئ؛ 
ا�شتخراج اخلامات؛ ت�شييد و�شيانة خطوط االأنابيب؛ ر�شف الطرق؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

 اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة. 
الواق�عة بالفئة:  37

  DUBAI  « ع��ب��ارة  اال���ش��ف��ل  ال��الن��ه��اي��ة ويف  ال��ع��الم��ة م��ن ���ش��ورة مم��ي��زة ل�شعار  و�شف العالمة:  تتكون 
غامق بخط  االإجنليزية  باللغة  مكتوبة   »WHOLESALE CITY

اال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 27٦498   بتاريخ:  1٦ يوليو 2٠17
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�ش��م: مدينه دبي لتجارة اجلملة �س.ذ.م.م.
وعنوانه:مدينة دبي لال�شتديوهات، املبنى رقم 4، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة  ال�شكنية؛  والعقارات  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
الفندقية  وال�شقق  لل�شقق  بالن�شبة  واإدارت��ه��ا  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�شتئجار  تاأجري  خدمات  ال�شكنية؛  والعقارات 
ال�شناعية  واملمتلكات  وال��ف��ن��ادق  وامل��اري��ن��ا  اجل��ول��ف  وم��الع��ب  واملنتجعات  املعدنية  امل��ي��اه  ومنتجعات  وامل��ك��ات��ب  وال��ف��ي��الت 
االإيجار؛  وف��ي��الت  و���ش��ق��ق  الفندقية  ال�شقق  اإدارة  للم�شتاأجرين؛  االإدارة  خ��دم��ات  ال��ت�����ش��وق؛  وق���رى  ال��ت�����ش��وق  وم��راك��ز 
اخلدمات  االأم��وال؛  روؤو���س  ا�شتثمار  العقارات؛  تثمني  خدمات  االإي��ج��ارات؛  حت�شيل  خدمات  للعقارات؛  الو�شاطة  خدمات 
خدمات  ال�شناديق؛  اإدارة  خ��دم��ات  اجل��م��اع��ي؛  اال�شتثمار  خ��دم��ات  اال�شتثمار؛  خ��دم��ات  االأ���ش��ول؛  اإدارة  خ��دم��ات  امل��ال��ي��ة؛ 
التمويل  خ��دم��ات  امل�شرفية؛  اخل��دم��ات  ال��ت��اأم��ني؛  خ��دم��ات  العقارية؛  ال�شناديق  خ��دم��ات  االأ���ش��ه��م؛  يف  االأم����وال  ا�شتثمار 
اال�شتثمار  خ��دم��ات  ال��ع��ق��اري��ة؛  امل��ح��اف��ظ  اإدارة  وخ��دم��ات  ال��ع��ق��ارات  اإدارة  خ��دم��ات  ال��ع��ق��ارات؛  تقييم  خ��دم��ات  ال��ع��ق��اري؛ 
ال��ع��ق��اري؛ خ��دم��ات ال��و���ش��اط��ة ال��ع��ق��اري��ة؛ خ��دم��ات ال��ت��اأم��ني ال��ع��ق��اري؛ خ��دم��ات متلك االأرا����ش���ي؛ تثمني واخ��ت��ي��ار ومتلك 
هذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  ت��اأج��ريه��ا؛  بغر�س  االأرا���ش��ي  متلك  واال�شتثمار؛  التطوير  الأغ��را���س  ال��ع��ق��ارات 

 اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة. 
3٦ الواق�عة بالفئة:  

  DUBAI  « ع����ب����ارة  اال����ش���ف���ل  ال���الن���ه���اي���ة ويف  ل�������ش���ع���ار  �����ش����ورة مم����ي����زة  م����ن  ال���ع���الم���ة  ت���ت���ك���ون  و�شف العالمة:  
غامق بخط  االإجنليزية  باللغة  مكتوبة   »WHOLESALE CITY

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 27٦499  بتاريخ:  1٦ يوليو 2٠17
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�ش��م: مدينه دبي لتجارة اجلملة �س.ذ.م.م. 
وعنوانه:مدينة دبي لال�شتديوهات، املبنى رقم 4، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
االأعمال  اإدارة  خ��دم��ات  واالإع����الن؛  ال��دع��اي��ة  وك���االت  خ��دم��ات  واإع����الن؛  دع��اي��ة  خ��دم��ات  مكتبية؛  ت�شهيالت  واإدارة  توفري 
التنظيمية؛  واال�شت�شارات  التجارية  االأع��م��ال  اإدارة  االأع��م��ال؛  تقييم  التجارية؛  االأع��م��ال  اإدارة  يف  امل�شاعدة  التجارية؛ 
االأعمال  اإدارة  يف  امل�شاعدة  )للغري(؛  االأع��م��ال  اإدارة  التجارية؛  االأع��م��ال  م�شاريع  اإدارة  للفنادق؛  التجارية  االأع��م��ال  اإدارة 
الب�شائع  من  ت�شكيلة  جتميع  العامة؛  والعالقات  واالإع��الن  الدعاية  خدمات  الت�شويق؛  خدمات  ال�شناعية؛  اأو  التجارية 
توفري  خدمات  ي�شر؛  و  ب�شهولة  الب�شائع  هذه  �شراء  و  معاينة  من  الزبائن  يتمكن  حتى  النقل(  الغري)با�شتثناء  حل�شاب 
تاأجري  واالإع��الن��ي��ة؛  ال��ت��ج��اري��ة  للغايات  ال��ت��ج��اري��ة  وامل��ع��ار���س  امل��ع��ار���س  اإدارة  ال�شناعية؛  االإدارة  ل��الآخ��ري��ن؛  ت��اأم��ني  اأو 
االإعالم؛  بو�شائل  يتعلق  فيما  ال�شوق  اأب��ح��اث  خ��دم��ات  االإع����الم؛  و�شائل  يف  ل��الإع��الن  وق��ت  ت��اأج��ري  االإع��الن��ي��ة؛  امل�شاحات 
بكافة هذه  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  العلنية؛  امل��زادات  اإدارة  االأع��م��ال(؛  اإدارة  يف  م�شاعدة  )باعتبارها  التعهيد  خدمات 

 اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.. 
3٥ الواق�عة بالفئة:  

  DUBAI  « ع����ب����ارة  اال����ش���ف���ل  ال���الن���ه���اي���ة ويف  ل�������ش���ع���ار  �����ش����ورة مم����ي����زة  م����ن  ال���ع���الم���ة  ت���ت���ك���ون  و�شف العالمة:  
غامق بخط  االإجنليزية  باللغة  مكتوبة   »WHOLESALE CITY

اال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  1٦ يوليو 2٠17 املودعة حتت رقم: 27٦٥٠2 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�ش��م: مدينه دبي لتجارة اجلملة �س.ذ.م.م.
وعنوانه:مدينة دبي لال�شتديوهات، املبنى رقم 4، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات اإن�شاء املباين؛ خدمات االإ�شالح و الرتكيب اأو التجميع؛ خدمات الت�شييد؛ تق�شيم االأرا�شي للغايات 
ال�شكنية والتجارية؛ ت�شييد املجمعات للغايات التجارية وال�شكنية؛ �شيانة العقارات؛ خدمات الرتكيب؛ تنظيف 
وجتديد وترميم املباين؛ االإ�شراف على ت�شييد املباين؛ هدم املباين؛ تركيب واإ�شالح امل�شاعد؛ ت�شييد املوانئ؛ 
ا�شتخراج اخلامات؛ ت�شييد و�شيانة خطوط االأنابيب؛ ر�شف الطرق؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

 اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة. 
الواق�عة بالفئة:  37

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من �شورة مميزة ل�شعار الالنهاية ويف اال�شفل عبارة » مدينة دبي لتجارة 
اجلملة« مكتوبة باللغة العربية  بخط غامق .

اال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 27٦٥٠3   بتاريخ:1٦ يوليو 2٠17
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�ش��م: مدينه دبي لتجارة اجلملة �س.ذ.م.م.
وعنوانه: مدينة دبي لال�شتديوهات، املبنى رقم 4، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة  ال�شكنية؛  والعقارات  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
الفندقية  وال�شقق  لل�شقق  بالن�شبة  واإدارت��ه��ا  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�شتئجار  تاأجري  خدمات  ال�شكنية؛  والعقارات 
ال�شناعية  واملمتلكات  وال��ف��ن��ادق  وامل��اري��ن��ا  اجل��ول��ف  وم��الع��ب  واملنتجعات  املعدنية  امل��ي��اه  ومنتجعات  وامل��ك��ات��ب  وال��ف��ي��الت 
االإيجار؛  وف��ي��الت  و���ش��ق��ق  الفندقية  ال�شقق  اإدارة  للم�شتاأجرين؛  االإدارة  خ��دم��ات  ال��ت�����ش��وق؛  وق���رى  ال��ت�����ش��وق  وم��راك��ز 
اخلدمات  االأم��وال؛  روؤو���س  ا�شتثمار  العقارات؛  تثمني  خدمات  االإي��ج��ارات؛  حت�شيل  خدمات  للعقارات؛  الو�شاطة  خدمات 
خدمات  ال�شناديق؛  اإدارة  خ��دم��ات  اجل��م��اع��ي؛  اال�شتثمار  خ��دم��ات  اال�شتثمار؛  خ��دم��ات  االأ���ش��ول؛  اإدارة  خ��دم��ات  امل��ال��ي��ة؛ 
التمويل  خ��دم��ات  امل�شرفية؛  اخل��دم��ات  ال��ت��اأم��ني؛  خ��دم��ات  العقارية؛  ال�شناديق  خ��دم��ات  االأ���ش��ه��م؛  يف  االأم����وال  ا�شتثمار 
اال�شتثمار  خ��دم��ات  ال��ع��ق��اري��ة؛  امل��ح��اف��ظ  اإدارة  وخ��دم��ات  ال��ع��ق��ارات  اإدارة  خ��دم��ات  ال��ع��ق��ارات؛  تقييم  خ��دم��ات  ال��ع��ق��اري؛ 
ال��ع��ق��اري؛ خ��دم��ات ال��و���ش��اط��ة ال��ع��ق��اري��ة؛ خ��دم��ات ال��ت��اأم��ني ال��ع��ق��اري؛ خ��دم��ات متلك االأرا����ش���ي؛ تثمني واخ��ت��ي��ار ومتلك 
هذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  ت��اأج��ريه��ا؛  بغر�س  االأرا���ش��ي  متلك  واال�شتثمار؛  التطوير  الأغ��را���س  ال��ع��ق��ارات 

 اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة. 
3٦ الواق�عة بالفئة:  

اجلملة«  لتجارة  دب��ي  مدينة   « عبارة  اال�شفل  ويف  الالنهاية  ل�شعار  مميزة  �شورة  من  العالمة  تتكون  و�شف العالمة:  
مكتوبة باللغة العربية  بخط غامق .

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 27٦٥٠4    بتاريخ:  1٦ يوليو 2٠17
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�ش��م: مدينه دبي لتجارة اجلملة �س.ذ.م.م.
وعنوانه:مدينة دبي لال�شتديوهات، املبنى رقم 4، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
توفري واإدارة ت�شهيالت مكتبية؛ خدمات دعاية واإعالن؛ خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن؛ خدمات اإدارة االأعمال 
التجارية؛ امل�شاعدة يف اإدارة االأعمال التجارية؛ تقييم االأعمال؛ اإدارة االأعمال التجارية واال�شت�شارات التنظيمية؛ 
اإدارة االأعمال التجارية للفنادق؛ اإدارة م�شاريع االأعمال التجارية؛ اإدارة االأعمال )للغري(؛ امل�شاعدة يف اإدارة االأعمال 
التجارية اأو ال�شناعية؛ خدمات الت�شويق؛ خدمات الدعاية واالإعالن والعالقات العامة؛ جتميع ت�شكيلة من الب�شائع 
حل�شاب الغري)با�شتثناء النقل( حتى يتمكن الزبائن من معاينة و �شراء هذه الب�شائع ب�شهولة و ي�شر؛ خدمات توفري 
تاأجري  واالإعالنية؛  التجارية  للغايات  التجارية  واملعار�س  املعار�س  اإدارة  ال�شناعية؛  االإدارة  لالآخرين؛  تاأمني  اأو 
امل�شاحات االإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�شائل االإعالم؛ خدمات اأبحاث ال�شوق فيما يتعلق بو�شائل االإعالم؛ 
خدمات التعهيد )باعتبارها م�شاعدة يف اإدارة االأعمال(؛ اإدارة املزادات العلنية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة 

 هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة. 
3٥ الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من �شورة مميزة ل�شعار الالنهاية ويف اال�شفل عبارة » مدينة دبي لتجارة اجلملة«  و�شف العالمة:  
مكتوبة باللغة العربية  بخط غامق .

اال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد 

امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 



يحت�سيان ال�سم ليموتا على طريقة روميو وجولييت
حتى  ال�شم  بتناول  االنتحار  اإىل  بريطانيان  م�شنان  زوج��ان  جل��اأ 
ي��ف��ارق��ا احل��ي��اة ���ش��وي��اً، ق��ب��ل اأن ت��ت��ح��ول حم��اول��ت��ه��م��ا ل��و���ش��ع حد 
وديني�س  مافي�س  م��ن  ك��ل  وت��ن��اول  ق��ت��ل.   ق�شية  اإىل  ملعاناتهما 
امل�شنان  ال��زوج��ان  وك��ان  الفتاكة،  االأدوي���ة  من  جمموعة  اإكل�شتون 
يرغبان باملوت معاً، حيث كان ديني�س يعاين من مر�س ع�شال. لكن 

ابنتهما جوي متكنت من نقلهما اإىل امل�شت�شفى يف اآخر حلظة.
وتويف ديني�س )81 عاماً( الذي كان يعاين من �شرطان االأمعاء بعد 
مافي�س،  زوجته  على  القب�س  مت  التايل،  اليوم  ويف  وجيزة،  فرتة 
واحتجزت يف زنزانة ملدةة 30 �شاعة. ويف االأول من اأبريل )ني�شان( 
املا�شي، مت توجيه تهمة القتل اإىل الزوجة، وبعد حماكمة مروعة 
ا�شتمرت لثالثة اأ�شابيع، وجدت املحكمة يف �شبتمر )اأيلول( اأنها 
عا�شا  اللذين  لوالديها  �شوراً  موؤخراً  جوي  ون�شرت  مذنبة.  غري 
االنتحار  قانون  تغيري عاجل يف  اإىل  ودع��ت  ع��ام��اً،   60 مل��دة  �شوياً 
اأن  اآخ���ر ب�����ش��ورة ع��اج��ل��ة. واأ����ش���ارت ج���وي اإىل  مب�����ش��اع��دة �شخ�س 
والدتها باتت االآن على ما يرام، لكن ما حدث كان �شيدمر والدها 
لو اأنه بقي على قيد احلياة. وهذا ما دفعها الإطالق حملة لتغيري 
بها  مت��ر  اأن  ميكن  ال��ت��ي  امل��ع��ان��اة  على  ال�شوء  وت�شليط  ال��ق��ان��ون، 

العديد من االأ�شر ب�شببه، بح�شب �شحيفة مريور الريطانية.

تلغي زفافها وحتتفظ ب� 30 األف دولر من التربعات
ال �شك اأن حفالت الزفاف ميكن اأن تكون مكلفة، لذلك يلجاأ البع�س 
القرتا�س املال من االأهل واالأ�شدقاء لتغطية هذه النفقات.  ك�شف 
عرو�شني  ق�شة  عن  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  م�شتخدمي  اأح��د 
���ش��خ��م��ة حلفل  ت���رع���ات  ج��م��ع  م���ن  واإدوارد، مت��ك��ن��ا  ب���ام  ُي��دع��ي��ان 
اأن  املقرر  األ��ف دوالر. وك��ان من   30 اأك��رث من  اإىل  زفافهما، و�شلت 
القادم،  االأول(  )ك��ان��ون  دي�شمر  م��ن  االأول  يف  ال��زف��اف  حفل  يقام 
تلغي  اأن  العرو�س  املحدد، قررت  املوعد  قليلة من  اأ�شابيع  قبل  لكن 
حفل الزفاف. وبينما مت تاأجيل حفل الزفاف اإىل اأجل غري م�شمى، 
طماأن العرو�شان املترعني اأنهما لن يرتكا كل هذه االأموال تذهب 
�شدى، و�شي�شتخدمانها بداًل من ذلك يف �شداد تكاليف �شهر الع�شل. 
الكثري من  "بعد  العرو�س  ويف من�شور طويل على في�س بوك كتبت 
القادم.  ال�شتاء  يف  ال��زف��اف  حفل  اإل��غ��اء  قررنا  وامل��ح��ادث��ات،  التفكري 
ن�شكركم جميعاً على ترعاتكم ال�شخية، هل ت�شدقوا اأننا جمعنا 30 
األف دوالر؟" واأ�شافت "ال تقلقوا، لن تذهب هذه االموال �شدى، بل 
�شننفقها على تكاليف �شهر الع�شل يف االأ�شهر القليلة القادمة. وبعد 
�شهر الع�شل، �شنعلن عن موعد جديد حلفل الزفاف، و�شنعيد فتح 
�شندوق الترعات ال�شتقبال اأي هدايا من جديد، فحفالت الزفاف 
م��وج��ة من  ال��زف��اف  اإل��غ��اء حفل  ق���رار  واأث���ار  تعلمون".  مكلفة كما 
الغ�شب بني املترعني، وهدد بع�شهم باتخاذ اإجراءات قانونية �شد 
العرو�شني، معترين اأن ما حدث ميثل احتيااًل، وال ميكن للعرو�شني 
به  االحتفاظ  يقرران  ثم  لزفافهما،  املبلغ كترعات  هذا  يجمعا  اأن 

بعد اإلغاء الزفاف، بح�شب �شحيفة مريور الريطانية.

اإيطايل مديون يدبر انفجارا قاتال
قال مدع عام اإيطايل اإن رجال مثقال بالديون ي�شعى اإىل تقدمي 
مزرعة  يف  ان��ف��ج��اري��ن  بتنفيذ  اع���رتف  م��زي��ف��ة،  ت��اأم��ني  مطالبة 
ميلكها اأ�شفرا عن مقتل ثالثة من رجال االإطفاء. وذكر املدعي 
العام اإنريكو �شريي اأن جيوفاين فين�شينتى اأخر املحققني باأنه 
كان يعتزم تفجري مزرعته يف منطقة بيدمونت ال�شمالية الغربية 
عن طريق و�شع اأ�شطوانتي غاز، لكنه ارتكب خطاأً بجهاز توقيت 

مت�شل باالأ�شطوانات، مما اأثار انفجارين.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

لقاء تلفزيوين يك�سف »كارثة« يف رقبة املذيعة 
ك�شف لقاء تلفزيوين روتيني مفاجاأة �شارخة تتعلق ب�شحفية �شابة ح�شناء، مل تكن تتخيل اأبدا ما يحدث لها.

واأثارت هيئة االإعالمية اأنطوانيت لطوف، وهي متزوجة ولديها طفالن، على ال�شا�شة اإحدى امل�شاهدات التي مل 
ترتدد، حل�شن احلظ، يف اإر�شال مالحظة عاجلة اإىل املذيعة، ظهرت اأهميتها ال�شديدة على الفور.

ال�شيوف، ر�شدت ويندي مكوي،  اأحد  االأ�شرتالية برفقة  العا�شرة  ال�شبكة  وخالل متابعة لقاء تلفزيوين ملرا�شلة 
وهي من ويريبي بوالية فيكتوريا االأ�شرتالية، كتلة بارزة يف رقبة املذيعة اأثارت قلقها.

الكتلة ذكرت مكوي باأحد اأ�شدقائها الذي عانى ورما يف عنقه، فتحركت على الفور واأر�شلت ر�شالة للرنامج تت�شاءل 
خاللها: "هل فح�شت اأنطوانيت لطوف غدتها الدرقية؟"، م�شرية اإىل اأنها "�شعرت بالقلق وظنت اأنها يجب اأن 
تقول �شيئا". وعلى الفور نقلت الر�شالة للمذيعة التي �شاهدت املقابلة جمددا، وانتابها الذعر لدى مالحظة الكتلة 
اأن لديها تاريخ عائلي من �شرطان الغدة الدرقية، لذا ذهبت فورا  البارزة يف اجلانب االأي�شر من عنقها، ال �شيما 
لروؤية طبيبها. وبعد 3 اختبارات دم واإجراء اأ�شعة باملوجات فوق ال�شوتية واالأ�شعة املقطعية ، مت ت�شخي�س امل�شكلة 

باأنها م�شابة باأحد اأمرا�س نق�س املناعة الذاتية، فيما تبني اأن الكي�س يحتاج اإىل جراحة فورية.
واأو�شحت لطوف اأن كي�شها، الذي يقع مبا�شرة فوق احلنجرة، مل يكن �شرطانيا، لكن حتى النمو احلميد له ميكن 

اأن ي�شبب �شررا خطريا اإذا ترك دون عالج.
العظام ومعدل �شربات  الع�شالت و�شحة  يوؤثر على قوة  اأن  الن�شاء، ميكن  �شيوعا لدى  اأك��رث  املر�س، وهو  وه��ذا 

القلب، وقد يكون مميتا يف حاالته الق�شوى.
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حتول حّمامها اإىل غابة من النباتات
قد يكون توفري املال لتجديد احلّمام اأمراً �شعباً، خا�شة اإذا كنت قد اأنفقت 
كل مدخراتك على �شراء منزل جديد، لكن �شيدة بريطانية وجدت طريقة 

الإ�شافة مل�شة مميزة على حمامها باأقل تكلفة ممكنة. 
الذي  اجل��دي��د  امل��ن��زل  حمام  اأن  ع��ام��اً(   34( براي�س  كلو  ال�شيدة  و�شعرت 
وكانت  مم��اًل،  يورك�شاير  -وي�شت  فيكتوري  يف  دانيال  زوجها  مع  ا�شرتته 

عازمة على اإدخال بع�س التعديالت عليه مبا ينا�شب ذوقها.
اللونني الرمادي  واح��داً فقط، لتحويل احلّمام ذي  وا�شتغرق االأم��ر يوماً 
والكرمي، اإىل ما ي�شبه الغابة اال�شتوائية، بتكلفة ال تزيد عن 167 جنيهاً 

ا�شرتلينياً )230 دوالراً(. 
وا�شتخدمت كلو ورق فينيل ذو طراز مداري، بتكلفة 22 جنيهاً ا�شرتلينياً 

)30 دوالراً(، باالإ�شافة اإىل اإعادة طالء اخلزائن واجلدران.
واحتاجت كلو اإىل �شاعتني الإكمال مهمة الطالء، وا�شتخدمت وعاء طالء 
واحد بتكلفة 19 جنيها ا�شرتلينيا )25 دوالرا(، ون�شف �شاعة فقط لقيا�س 

الفينيل ول�شقه على اجلانب اخلارجي من حو�س اال�شتحمام.
جنيها   77 تكلفتها  بلغت  التي  النباتات،  باإ�شافة  كانت  ال�شحرية  اللم�شة 
بقيمة  فنية  باأعمال  التجديد  عمليات  واأكملت  دوالر(،   100( ا�شرتلينيا 
جنيها   14 ب�شعر  اآيكيا  م��ن  ورف���وف  دوالرا(،   45( ا�شرتلينيا  جنيها   35

ا�شرتلينيا )19 دوالرا(، بح�شب �شحيفة مريور الريطانية.

ت�ساب بنوبة قلبية ب�سبب م�ساألة ريا�سية
ابنها مل  بنوبة قلبية الأن  36 عاماً  العمر  ام��راأة �شينية تبلغ من  اأ�شيبت 
بالواجب  قيامه  اأث��ن��اء  الريا�شيات  يف  م�شاألة  حلل  �شرحها  فهم  ي�شتطع 

املنزيل. 
وفقاً لتقرير اإخباري حديث �شدر يف ال�شني، ُنقلت امراأة �شينية تدعى وانغ 
اإىل امل�شت�شفى يف االأول من نوفمر بعد اإ�شابتها بنوبة قلبية اأثناء قيامها 
بحل الواجب املنزيل مع ابنها البالغ من العمر 9 �شنوات، حيث كانت ت�شرح 

له م�شاألة يف الريا�شيات و�شعرت باالإحباط الأنه مل ي�شتوعبها.
وقد حاولت االأم مع طفلها مرات عديدة، ولكنه مل ي�شتوعب طريقة حل 
امل�شاألة، ما جعلها تغ�شب ب�شدة وبداأ قلبها ينب�س ب�شرعة واأ�شيبت ب�شيق 

يف التنف�س. 
حل�شن احلظ، �شرعان ما اأدركت وانغ اأنها تعاين من م�شكلة �شحية خطرية، 
االأطباء  �شخ�س  حيث  امل�شت�شفى،  اإىل  بها  ه��رع  ال���ذي  بزوجها  فات�شلت 
اإىل  و�شلت  الأنها  حمظوظة  اإنها  وقالوا  القلب،  ع�شلة  باحت�شاء  اإ�شابتها 

امل�شت�شفى بهذه ال�شرعة.
واعرتفت وانغ التي ال تزال تتعافى يف امل�شت�شفى، باأنها غ�شبت كثرياً ب�شبب 
عدم فهم ابنها ل�شرحها، لكنها مل تتخيل اأبداً اأن غ�شبها �شيكون له عواقب 

وخيمة على �شحتها. 

رحلة قطبية على 
منت منطاد 

املغامرين  ل��ل��م��ل��ي��ون��ريات  مي��ك��ن 
االآن حجز تذاكر اإىل �شفر القطب 
بكلفة  منطاد  منت  على  ال�شمايل 

ت�شل اإىل حوايل 70 األف دوالر. 
االأطول  ه��و  "اإيرالندر"  واملنطاد 
رحلة  يف  وُي�����ش��ت��خ��دم  ال����ع����امل،  يف 
م��دت��ه��ا 36 ���ش��اع��ة، ب��ع��د ب��ن��ائ��ه يف 
املتحدة.  ب��امل��م��ل��ك��ة  ب��ي��دف��ورد���ش��ري 
ال�����ذي ي�شل  امل��ن��ط��اد  و���ش��ي��ت��ح��ول 
ي�شبه  اإىل ما  م��رتاً   92 اإىل  طوله 
فندق 5 جنوم متنقل، مزود بنوافذ 

بانورامية، وكبائن وا�شعة.
و�شيقلع املنطاد من لونغيريبني يف 
�شفالبارد لنقل الركاب اإىل القطب 
يوماً  ت�����دوم  رح���ل���ة  يف  ال�����ش��م��ايل، 
ومن  ال�شمايل،  القطب  يف  واح���داً 
اجلوية  الرحالت  تبداأ  اأن  املتوقع 

يف 2023.
وق����ال ك����ارل اأو����ش���ك���ار الواك���زي���ك، 
وموؤ�ش�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
ال�شويدية  �شكاي"  "اأو�شني  �شركة 
"الرحلة  امل�����ش��روع:  وراء  ت��ف  التي 
يريد  ال���ذي  للم�شافر  خم�ش�شة 
بطريقة  ال�شمايل  القطب  جتربة 
فريدة، وي�شاهم يف الوقت نف�شه يف 

تطوير ال�شفر امل�شتدام".
وبعد الهبوط، �شيتجول امل�شافرون 
ال�شمايل،  ال���ق���ط���ب  ����ش���ه���ول  يف 
و�شتوجه بع�س الرحالت يف املو�شم 
والنا�شط  اخلبري  بوا�شطة  االأول 

املناخي روبرت �شوان.
ويعد املنطاد اأطول بثالثني قدماً 
من الطائرة ال�شخمة التي حتمل 
225، والتي ال  اأنتونوف  الب�شائع 
ت�شنع  طائرة  مركبة  اأط��ول  ت��زال 
ميل"  "ديلي  ح�����ش��ب  االآن،  ح��ت��ى 

الريطانية.

ت�ستخدم اآلة ال�سطف 
لر�سم لوحات مده�سة 

ت�شتخدم امراأة من والية كارولينا ال�شمالية، 
كهدية  عليها  ح�شلت  كهربائية  �شطف  اآل��ة 
منزلها  ل��ت��ح��وي��ل مم���ر  م��ي��الده��ا  ع��ي��د  يف 
االإ�شمنتي اإىل لوحة فنية موؤقتة بني احلني 
واالآخر.   جذبت املتقاعدة ديانا وود الكثري 
من االهتمام عر االإنرتنت، بف�شل اللوحات 
منزلها  مم��ر  على  تر�شمها  ال��ت��ي  املده�شة 
اآلة ال�شطف الكهربائية.  وكانت  با�شتخدام 
اأب����دت رغبتها يف احل�����ش��ول على  ق��د  دي��ان��ا 
االأجزاء  لتنظيف  وال�شطف،  للتنظيف  اآل��ة 
اخل���ارج���ي���ة م���ن م��ن��زل��ه��ا، م���ا دف����ع زوجها 
الإهدائها واحدة يف عيد ميالدها. واعتادت 
ديانا على تنظيف ال�شياج املحيط مبنزلها، 
القذرة  املياه  القمامة، وم�شاريف  وحاويات 
املمر  بتنظيف  ب���داأت  وعندما  االآل���ة.  ب��ه��ذه 
ال��غ��ب��ار واالأو����ش���اخ العالقة  االإ���ش��م��ن��ت��ي م��ن 
تقليدية  غ��ري  ف��ك��رة  ببالها  خ��ط��رت  ع��ل��ي��ه، 

تتمثل يف ر�شم لوحات على املمر. 

يتعر�س ل�سكتة قلبية يوميا طوال 14 عاما      
بعد اأن عا�س حياته كطفل �شليم ال يعاين من اأي مر�س، 
اكت�شف مراهق اأمريكي اأنه يعاين من مر�س قلبي وراثي، 
اأن يكملوا عامهم االأول، واأن ج�شمه  يقتل االأطفال قبل 
كان يتعر�س ملا ي�شبه ال�شكتة القلبية البطيئة كل يوم من 
حياته. وكان جون توم�س )14 عاما( يجري فح�شا طبيا 
�شعرت  عندما  امل��ا���ش��ي،  اأغ�شط�س  يف  طبيبته  م��ع  ع��ادي��ا 
الطبيبة باأن هناك خطبا ما، بعد �شماعها �شربات قلبه.

القلب  تخطيط  اإج�����راء  ت��وم�����س  م��ن  الطبيبة  وط��ل��ب��ت 
ال���ك���ه���رب���ي، ل��ي��ت�����ش��ح اأن�������ه ي����ع����اين م����ن م����ر�����س ع���رف 
ب�"ALCAPA"، تكون ال�شرايني القلبية لدى امل�شابني 
موقع  ذكر  ما  وفق  �شحيح،  به، "غري مو�شولة" ب�شكل 
الر�شع  اأن  م��ن  وب��ال��رغ��م  ال��ري��ط��اين.  ميل"  "ديلي 
عامهم  يكملوا  اأن  قبل  مي��وت��ون  امل��ر���س،  بهذا  امل�شابني 
اأن ج�شم توم�س متكن من  اأو�شحوا  االأول، فاإن االأطباء 
اأن��ه مع منو  اإال  ه��ذه احلالة خ��الل �شغره،  التعامل مع 

ج�شمه فاإن هذا ي�شع املزيد من العبء على قلبه.

يخ�سر 80 كيلو من وزنه لي�سبح �سرطيًا
واأ�شبح  االأمريكية حلمه  حقق رجل من والية فرجينيا 
�شرطياً، بعد تغيريات جذرية يف حياته.  وكان وزن رومار 
اليل ي�شل اإىل نحو 200 كيلوغرام، ما وقف عائقاً اأمام 
عمله يف �شلك ال�شرطة، لكنه ا�شتطاع اأن يخ�شر نحو 80 

كيلوغراماً من وزنه، ليحقق احللم الذي طاملا راوده.
"ح�شلت  االإخ��ب��اري��ة:  اإ����س  ب��ي  �شي  ل�شبكة  وق���ال روم���ار 
وك��ان من  اال�شتق�شائي،  ال�شرعي  الطب  �شاهدة يف  على 

ال�شعب العثور على عمل".
وكان رومار يعرف دائماً ما يريد اأن يكون، واأدرك اأن عليه  
دفعه  م��ا  اإل��ي��ه،  ي�شبو  م��ا  لتحقيق  حياته  روت���ني  تغيري 

التباع حمية قا�شية، واملواظبة على ممار�شة الريا�شة.
وب�����داأت رح��ل��ة روم����ار ق��ب��ل ال��ت��خ��رج، ف��ال��ت��ح��ق برنامج 
للتخ�شي�س، �شاعده على خ�شارة نحو 50 كيلوغراماً، ويف 
يلتحق  اأن  قبل  كيلوغراماً،   65 نحو  امل��وايل خ�شر  العام 

باأكادميية ال�شرطة، ويخ�شر 15 كيلوغراماً اإ�شافياً.
ويف االأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي، ك���ان ب��ني 20 ط��ال��ب��اً ت��خ��رج��وا يف 
للعمل  قريباً  امليدانية  تدريباته  و�شيبداأ  االأك��ادمي��ي��ة، 

�شرطياً كما كان يحلم، بح�شب "�شي بي اإ�س �شكرمنتو".

تفوز باليان�سيب يف زفافها وذكرى زواجها
ابت�شم احلظ ل�شيدة من نورث كارولينا االأمريكية للمرة 
اليان�شيب يف ذكرى زواجها  اإذ ربحت جائزة يف  الثانية، 

واأعادت لها ذكريات اجلائزة التي ربحتها قبل زفافها. 
اليان�شيب  مل�شوؤويل  فان�شبورو  من  هاريل  جينيا  وقالت 
اأول مرة يف  اليان�شيب  اإنها فازت يف  يف نورث كاروالينا، 
اأكتوبر )ت�شرين االأول( 2018، ب� 50 األف دوالر، قبل 3 

اأيام من زفافها.
الثانية،  للمرة  عليها  ح�شناً  ف��اأاًل  ك��ان  زواجها  اأن  ويبدو 
مع  وب��ال��ت��زام��ن  امل��ا���ش��ي،  االأول(  )ت�شرين  اأك��ت��وب��ر  ففي 
تبلغ  اأخ��رى  بجائزة  فازت  االأول،  زواجها  بعيد  احتفالها 

5 اآالف دوالر.
وتعليقاً على هذا الفوز قالت هاريل: "كان اأمراً ال ي�شدق، 

مل اأكن اأتوقع اأن يحدث مرة اأخرى". Baby2Baby الذي قدمه بول ميت�سل يف مدينة كولفر, كاليفورنيا. ا ف ب جينا رودريغيز حت�سر حفل 2019 

ال�سحر الأ�سود يت�سبب 
يف مذبحة اأ�سود

على  حيوانات  حديقة  مالك  عرث 
اأ���ش��وده ال��ت��ي ق��ام برتبيتها  4 م��ن 
على مدار 11 عاما، مقتولة داخل 
ت�شميمها  مت  اأن  ب��ع��د  اأق��ف��ا���ش��ه��ا، 
ق��ب��ل جم��ه��ول��ني، يف حماولة  م��ن 
وخمالبهم  اأ�شنانهم  ل�شرقة  منهم 

ال�شتخدامها يف ال�شحر االأ�شود.
�شنوات(   7( ث���ور  االأ����ش���دان  وك���ان 
واللبوؤتان  �شنوات(،   8( ومامفورد 
وم���ي���ا  ع������ام������ا(   11( اإي���������ش����ي���������س 
احليوانات  ب���ني  م���ن  )����ش���ن���وات(، 
"�شاميليون  حديقة  يف  امل��وج��ودة 
ل���الأ����ش���ود،  امل��خ�����ش�����ش��ة  فيلدج" 
وب��ع�����س احل���ي���وان���ات امل��ف��رت���ش��ة يف 

جنوب اإفريقيا.
اإىل  الت�شلل  يف  جم��ه��ول��ون  وجن��ح 
واإلقاء  ليال  االأ���ش��ود  تلك  اأقفا�س 
لتلتهمه  داخ���ل���ه���ا،  م�����ش��م��م  دج�����اج 

احليوانات ومتوت باأمل وبطء.
اإىل  ال�������ش���ي���ادون  ي�����ش��ل  اأن  وق���ب���ل 
ل��ل��ح�����ش��ول على  ج���ث���ث االأ������ش�����ود 
)االأ�شنان  يريدونها  التي  االأج��زاء 
واملخالب( وا�شتخدامها يف ال�شحر 
االأ�شود، املنت�شر يف جنوب اإفريقيا، 
بوجودهم  احلرا�شة  ك��الب  �شعرت 
م���ن يف احل��دي��ق��ة، ففروا  ون��ب��ه��ت 

هاربني.
امل�شارك  امل���ال���ك  ب��ي��و  ه��ي��ن��ي  وق����ال 
نقلتها  ت�شريحات  يف  للحديقة، 
و�شائل اإعالم حملية: "اأنا وزوجتي 
ربيناهم واأحببناهم ب�شدق. كانوا 
عرفناهم  احل��ق��ي��ق��ة  يف  اأط��ف��ال��ن��ا. 
قبل اأن يكون لدينا طفل. هذا اأمر 

موؤمل".
جاهدا  "�شيعمل  اأن�����ه  ب��ي��و  واأك�����د 

للقب�س على مرتكبي املذبحة".

يبيعان كل ممتلكاتهما ليعي�سا يف حافلة
بيع كل ممتلكاتهما، وعمال  اأمريكيان  زوج��ان  قرر 
على جتديد حافلة ع�شكرية قدمية ليعي�شا وي�شافرا 

فيها. 
والتقى ويل وكري�شتني واط�شون، من جاك�شونفيل، 
دائماً  يتوقان  وكانا   2013 عام  العمل  يف  فلوريدا، 
للتنقل وال�شفر، لكن الوظائف املكتبية التي عمال 

فيها اأعاقتهما عن حتقيق هذا احللم.
�شركة فيديو  ت��زوج ويل وهو �شاحب  ولكن عندما 
اإبداعية، من كري�شتني التي تعمل مديرة ت�شويق يف 
عام 2018، قررا ترك العمل، و�شراء حافلة وال�شفر 

بدوام كامل.
وباع ال�شيد وات�شون �شاحنة قدمية، و�شدد ما قيمته 
عمليات  ي���ب���داأ  ق��ب��ل  ال���دي���ون،  م���ن  دوالر   24000
ميل  ديلي  �شحيفة  بح�شب  احلافلة،  يف  التجديد 

الريطانية.
وقال ويل "ا�شتمتعنا دائًما بال�شفر. ق�شت كري�شتني 
�شنوات درا�شتها اجلامعية يف خمتلف اأنحاء البالد، 
وك��ن��ت يف ف��ت��ي��ان ال��ك�����ش��اف��ة، و���ش��اف��رن��ا اأي�����ش��اً كثرياً 
للعمل. يف الواقع التقينا يف العمل عام 2013 ثم يف 

عام 2018 تزوجنا. لكننا كنا نرغب يف ال�شفر معاً، 
التي ميكننا جتديدها  املركبات  البحث عن  فبداأنا 

للعي�س والتنقل فيها طوال الوقت".
واأ�شاف "بعت �شاحنة قدمية لتحقيق هذا الهدف، 
قبل  الديون  من  دوالر   24000 قيمته  ما  و�شددنا 
االنتقال اإىل احلافلة. اأردنا اأن نتمتع بحرية العي�س 
يف ه��ذا ال��ن��وع م��ن احل��ي��اة. ك��ان باإمكاننا فعل ذلك 
"باحلرية"  لن�شعر  نكن  لكننا مل  االق��رتا���س،  عر 
ومل نرغب الأحد اأن ميلي علينا ما ميكننا فعله اأو 

اإىل اأين نذهب".
 2018 )اأي��ل��ول(  �شبتمر  يف  روام  ابنتهما  وول���دت 
)ني�شان(  اأب��ري��ل  يف  احلافلة  اإىل  العائلة  وانتقلت 

2019 عندما كان عمرها �شتة اأ�شهر فقط.
اأف����راد مب��ن فيهم   4 امل��ك��ون��ة م��ن  و���ش��اف��رت العائلة 
األ��ف ميل، من فلوريدا   16 الكلب را���س الأك��رث من 
االأ�شرة  اأف���راد  وك��ان  لكندا.  ال�شرقي  ال�شاحل  اإىل 
وا�شتمتعوا  مل��غ��ام��رات��ه��م��ا،  داع���م���ني  واالأ����ش���دق���اء 
التوا�شل  م��واق��ع  على  الرحلة  ه��ذه  بتوثيق  ك��ث��رياً 

االجتماعي.

ميغان ترينور تك�سف 
موعد األبومها اجلديد

ك�شفت النجمة العاملية  ميغان ترينور  عن موعد اإ�شدار األبومها اجلديد 
يناير عام   31 املقبل، وحتديدا يف  العام  Treat Myself  وهو خالل 

2020
وكانت طرحت ميغان ترينور موؤخرا كليب اغنيتها  Wave وذلك مع 

مايك �شاباث، والكليب من اإخراج ماثيو كولني.
اجلدير ذكره اأن ميغان حتقق من خالل اغنياتها جناح كبري،اذ انها تنال 
اي�شا اعجاب املعنيني باملو�شيقى والغناء، كما يتداول معجبوها اغنياتها 

ة على مواقع التوا�شل االجتماعي. ب�شكل كبري عر ح�شاباتهم اخلا�شّ
اإ�شافة اإىل اأنها مغنية، فالفنانة العاملّية ميغان ترينور هي اأي�شاً كاتبة 

اأغان ومنتجة اأمريكّية.


