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الإمارات ترحب بنتائج انتخابات الرئا�سة الأفغانية
•• اأبوظبي-وام:

الرئا�سة  انتخابات  الأولية يف  النتائج  باإعالن  الإم��ارات  دولة  رحبت 
الأفغانية.

وذك���رت وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل يف ب��ي��ان ام�����س اأن دولة 
اأنها خطوة مهمة  وترى  اأفغان�ستان،  النتخابات يف  تدعم  الإم��ارات 

لتحقيق ال�ستقرار ال�سيا�سي يف البالد.
املوؤ�س�سات  تعزيز  ذل��ك يف  ي�ساهم  ب��اأن  اأمنياتها  ال���وزارة عن  وع��رت 
واأن  والتقدم يف ربوعه،  الزده��ار  اأفغان�ستان وحتقيق  الد�ستورية يف 

يعم ال�سالم والرخاء ال�سعب الأفغاين ال�سديق.

اأوزبك�ستان ت�سمح حلملة اإقامة دولة الإمارات 
دخول اأرا�سيها 30 يوما دون تاأ�سرية

•• اأبوظبي-وام:

حملة  باإمكان  اأ�سبح  اأن��ه  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
اإقامة دولة الإمارات �سارية املفعول، من دخول جمهورية اأوزبك�ستان 
ملدة ل تزيد عن 30 يوما دون تاأ�سرية م�سبقة على اأن يدخل القرار 

حيز التنفيذ اعتبارا من اأول يناير 2020.
ج���اء ذل���ك م��ن خ���الل م��ر���س��وم وق���ع عليه ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س �سوكت 
اأرا�سي  دخ���ول  لت�سهيل  اأوزب��ك�����س��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  م��ريزاي��ي��ف 
اجلمهورية من قبل حملة اإقامة دولة الإمارات، على اأن يتم تقدمي 
عند دخول  الأق��ل  على  يوما   90 ملدة  املفعول  �ساري  اإقامة  ت�سريح 

اجلمهورية.
يذكر اأن جمهورية اأوزبك�ستان كانت قد اأعفت مواطني الإمارات من 
تاأ�سرية  والعادية من  الدبلوما�سية واخلا�سة  ال�سفر  ج��وازات  حملة 

ال�سفر امل�سبقة يف مار�س املا�سي.
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
الرئي�س امل�سري يف �سحايا حادث ال�سري ببور�سعيد

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه  بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اهلل برقية تعزية اإىل فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�س جمهورية 
ال�سقيقة، عر فيها عن خال�س تعازيه و�سادق موا�ساته يف  العربية  م�سر 

حادث ال�سري الذي وقع على اأحد الطرق يف حمافظة بور�سعيد .
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب  رئي�س جمل�س 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن 

برقيتي تعزية مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي.
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وزير اخلارجية الأمريكي يتحدث اىل ال�سحفيني عن ق�سف قواعد امللي�سيات املوالية ليران يف العراق  )رويرتز(

متظاهرون �سودانيون يحملون لفتات تدعو للق�سا�س للمعلم اأحمد اخلري

ماكرون وال�سي�سي: اتفاق اأردوغان وال�سراج خمالف للقانون 

املعار�سة الرتكية ترف�س م�سروع قانون اإر�سال قوات اإىل ليبيا

قوات اجلي�س الوطني الليبي توا�سل تقدمها نحو قلب العا�سمة طرابل�س  

الإعدام لـ27 متهمًا بق�سية املعلم يف ال�سودانوا�سنطن تلوح باملزيد �سد ميلي�سيات اإيران يف العراق

�سيكون مرة اأخرى يف قلب اللعبة:

لإعادة انتخابه، لن ميتنع ترامب عن اأي �سيء!
•• الفجر -بنيامني حداد – ترجمة خرية ال�شيباين

اإن �سخ�سية الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب تق�ّسم 
يحّلل،  ه��ك��ذا  ناخبيه.  حتفز  ان��ه��ا  ال  بعمق،  ال��ب��الد 
للوجورنال دي دميان�س، بنيامني حداد، مدير اأوروبا 

يف املجل�س الأطل�سي يف وا�سنطن.
الرئا�سية  النتخابات  ع��ام  وه��و   ،2020 ع��ام  �سيبداأ 
ال��ع��زل من  اج����راء  بنقل  �سريعة  ب��داي��ة  الأم��ري��ك��ي��ة، 
ترئة  �ستتم  ال�����س��ي��وخ.  جمل�س  اإىل  ال��ن��واب  جمل�س 
دونالد ترامب دون مفاجاأة من قبل جمل�س ال�سيوخ 

بحكم �سيطرة الأغلبية اجلمهورّية عليه. 
فان  وم��ن��ت��ظ��رة،  متوقعة  العملية  ن��ه��اي��ة  ك��ان��ت  واذا 
العديد  تظهر  اذ  م��وؤك��دة،  غ��ري  ال�سيا�سية  عواقبها 
يف  الم��ري��ك��ي  الرئي�س  اأن  ال����راأي،  ا�ستطالعات  م��ن 
بداية  يف  عليه  ك��ان  مما  العام  نهاية  يف  اأف�سل  و�سع 
العملية، التي يرى اأن�ساره اأنها دليل اآخر على حتامل 
نخبة دميقراطية مل تقبل اخل�سارة، ومل ته�سم بعد 
انتخابات عام 2016، رغم الأدلة امللمو�سة على �سوء 

ا�ستخدام ال�سلطة يف الق�سية الأوكرانية.
)التفا�سيل �س13(

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأن  الأمريكي،  الدفاع  وزي��ر  اأعلن 
ميلي�سيا  ق��واع��د  �سد  ال�����س��رب��ات 
لإيران  املوالية  اهلل  ح��زب  كتائب 
يف ال����ع����راق ك���ان���ت ن���اج���ح���ة، ومل 
اإذا  اأخ����رى  خ��ط��وات  اأي  ي�ستبعد 

لزم الإمر.
ل�سحافيني  اإ����س���ر  م����ارك  وق����ال 
مقاتالت  ���س��ن��ت��ه��ا  غ�������ارات  ب���ع���د 
على   15 اأف  ط��راز  اأمريكية من 
5 اأهداف مرتبطة بحزب اهلل يف 
غرب العراق ويف �سرق �سوريا، اإن 
ال�سربات كانت ناجحة"، وفق ما 

ذكرته قناة احلرة.
واأ������س�����اف، ���س��ن��ت��خ��ذ م����زي����داً من 
الإجراءات اإذا لزم الأمر من اأجل 
اأن نعمل للدفاع عن النف�س وردع 
ارتكاب  م��ن  اإي���ران  اأو  امليلي�سيات 

اعمال معادية.
الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
اإن كبار م�ست�ساري  مايك بومبيو 
اأبلغوا  الأمريكي  القومي  الأم��ن 
الرئي�س دونالد ترامب بالهجمات 
الوليات  ���س��ن��ت��ه��ا  ال���ت���ي  اجل���وي���ة 
ترعاها  ج���م���اع���ة  ع���ل���ى  امل���ت���ح���دة 

اإيران يف العراق و�سوريا.
ت�سريحات  يف  ب��وم��ب��ي��و  واأ����س���اف 
ترامب  اإط��الع  بعد  لل�سحافيني 

•• اخلرطوم-وكاالت

اأم�س  ال�����س��وداين،  الق�ساء  اأ���س��در 
الث��ن��ني، اأح��ك��ام��اً ب���الإع���دام على 
الأم������ن  جل����ه����از  م���ن���ت�������س���ب���اً   27
وامل�����خ�����اب�����رات، م���ق���اب���ل ت���رئ���ة 7 
ال���راأي  �سغلت  ق�سية  يف  اآخ���ري���ن 
ب�ساعة  ب�سبب  ال�����س��وداين،  ال��ع��ام 
املعلم  ل��ه  تعر�س  ال��ذي  التعذيب 
اأحمد اخلري على اأيدي املنت�سبني 

لالأمن واملخابرات.
وقد قوبل احلكم برتحيب وارتياح 
ال�سوداين،  ال�������س���ارع  يف  ك��ب��ريي��ن 
املنا�سب  احل���ك���م  اأن�����ه  م��ع��ت��ري��ن 
للجرمية التي اأودت بحياة املدر�س 

اأحمد اخلري.
مبنى  خ���ارج  الكثري  جتمهر  وق��د 
باحلكم  النطق  بانتظار  املحكمة 
من  خمتلفة  مناطق  من  قادمني 
الوليات ال�سودانية بينهم اأع�ساء 

من جلنة املعلمني.
باحلكم،  النطق  جل�سُة  وانعقدت 
اأحمد  املعلم  قتل  اأم�س، يف ق�سية 
اخل���ري ج���راء ال��ت��ع��ذي��ب، مبعتقل 
خ�سم  م���دي���ن���ة  يف  الأم�������ن  ج���ه���از 

ال���ق���رب���ة ����س���رق ال���������س����ودان، اإب�����ان 
كل  اندلعت يف  التي  الحتجاجات 
م���دن ال�������س���ودان يف دي�����س��م��ر من 

العام 2018.
ب��اه��ت��م��ام بالغ  اجل��ل�����س��ة ح��ظ��ي��ت 
حيث  ال�سوداين،  ال�سارع  قبل  من 
له،  ب��ي��ان  يف  املهنيني،  جتمع  دع��ا 
اجلماهري حل�سورها تاأكيداً لدعم 
املطالبات امل�ستمرة بالق�سا�س من 

قتلة حراك دي�سمر.
ف��اجل��رمي��ة اه��ت��ز ل��ب�����س��اع��ت��ه��ا كل 

ي���زل احلزن  ����س���وداين، ومل  ب��ي��ت 
املهنة  زم��الء  عند  والوجع مقيماً 
وال�سارع الذي اأ�سابه مقتل املعلم 
التعذيب  حت����ت  اخل������ري،  اأح����م����د 
داخل املعتقل، بعد مرور عام على 

وقوعها.
بعد  الق�سا�س،  موعد  ح��ان  فقد 
من   41 فيها  ات��ه��م  جل�سة،   22
مبنطقة  الأم����ن  ج��ه��از  من�سوبي 
خ�سم القرية �سرق ال�سودان، حيث 

مت ترئة 3 منهم.

بيت�س  ب����امل  يف  ال��ه��ج��م��ات  ع��ل��ى 
نتغا�سى  ل���ن  ف���ل���وري���دا:  ب���ولي���ة 
الإ�سالمية  اجلمهورية  قيام  عن 
تعر�س  ب��ت�����س��رف��ات  الإي����ران����ي����ة 
الأمريكيني  وال��ن�����س��اء  ال���رج���ال 

للخطر.
وكانت القوات الأمريكية قد �سنت 
اأم�س، على قواعد  غ��ارات  �سل�سلة 
اهلل  ح��زب  كتائب  ميلي�سيا  تابعة 

ال��ع��راق��ي��ة امل���وال���ي���ة لإي�������ران، ما 
مقاتاًل   19 م��ق��ت��ل  ع���ن  اأ����س���ف���ر 
على الأقل بعد يومني من هجوم 
�ساروخي اأدى اإىل مقتل اأمريكي 

يف العراق.
وت�����اأت�����ي ال������غ������ارات ع���ل���ى ق���واع���د 
ت��اب��ع��ة لكتائب  اأ���س��ل��ح��ة  وخم����ازن 
ال��ع��راق��ي عند احلدود  اهلل  ح��زب 
�سهرين  بعد  ال�سورية،  العراقية 

م������ن ت�������س���ج���ي���ل ت���������س����اع����د غري 
الهجمات  م�ستوى  على  م�سبوق 
ت�ستهدف  ال���ت���ي  ال�������س���اروخ���ي���ة 

م�سالح اأمريكية يف العراق.
هجوم  اأ���س��ف��ر  املا�سية،  واجل��م��ع��ة 
التي   K1 ق�����اع�����دة  ا����س���ت���ه���دف 
اأمريكيون  ج��ن��ود  ف��ي��ه��ا  ي��ت��واج��د 
النفطية  ك���رك���وك  حم��اف��ظ��ة  يف 
�سمايل العراق، عن مقتل متعاقد 

الإمارات تطرق اأبواب غيني�س 
2020 بعرو�س الألعاب النارية

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستثنائية  2020 بعرو�س  املتحدة ل�ستقبال عام  العربية  الإم��ارات  ت�ستعد دولة 
اليوم  الثانية ع�سرة من ليل  ال�ساعة  التي �ست�سيء �سماءها عند  النارية  لالألعاب 

الثالثاء يف حدث ينتظره مئات ماليني املتابعني من داخل الدولة وخارجها.
لالأرقام  غيني�س  �سجل  يف  جديدة  اأرق��ام  ت�سجيل  اإىل  العام  هذ  الإم���ارات  وتتطلع 
القيا�سية من خالل عرو�س الألعاب النارية التي �ست�سهدها معظم مناطق الدولة، 
وعرو�س  اأبوظبي،  يف  زاي��د  ال�سيخ  مهرجان  ينظمه  ال��ذي  العر�س  عر  وحتديدا 
اإمارة راأ�س اخليمة التي ت�سهد ا�ستخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأوىل 

يف املنطقة.
ال�سنة،  راأ���س  ليلة  الإم���ارات  دول��ة  تنظمها  التي  النارية  الألعاب  وجتتذب عرو�س 
املواطنني  من  الآلف  مئات  اإىل  اإ�سافة  اخل��ارج،  من  والأج��ان��ب  العرب  الزائرين 
واملقيمني داخل الدولة، كما تعك�س فخامة و�سخامة هذه العرو�س مدى العناية 

اخلا�سة التي توليها دولة الإمارات ل�سناعة الرتفيه.       )التفا�سيل �س2(

•• عوا�شم-وكاالت

اإن  اأم�����س،  ق��ال ق�سر الإل��ي��زي��ه، 
اإميانويل  ال��ف��رن�����س��ي  ال��رئ��ي�����س 
م������اك������رون ون�����ظ�����ريه امل�������س���ري 
عبدالفتاح ال�سي�سي طالبا ب�اأكر 
قدر من �سبط النف�س يف ليبيا، 
هاتفي  ات�������س���ال  خ�����الل  وذل������ك 
جرى بينهما م�ساء الأحد، تناول 

تطورات الأو�ساع يف ليبيا.
واع����ت����ر ال���رئ���ي�������س���ان م���اك���رون 
وال�����س��ي�����س��ي الت���ف���اق امل��وق��ع بني 
ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رج����ب طيب 
اأردوغان ورئي�س حكومة الوفاق 
ال�������س���راج خمالفا  ف��اي��ز  ال��ل��ي��ب��ي 

للقانون.
وك������ان ال�����س��ف��ري ب�������س���ام را����س���ي، 
رئا�سة  با�سم  الر�سمي  املتحدث 
�سهد  الت�سال  ب��اأن  اأف���اد  م�سر، 
امللفات  م����ن  ع�����دد  ا����س���ت���ع���را����س 
الإق���ل���ي���م���ي���ة، خ���ا����س���ًة ت���ط���ورات 
اأكد  ل��ي��ب��ي��ا، ح��ي��ث  الأو�����س����اع يف 
املوقف  ثوابت  ال�سي�سي  الرئي�س 
ا�ستعادة  اإىل  ال���ه���ادف  امل�����س��ري 
ليبيا،  يف  وال����س���ت���ق���رار  الأم������ن 
الإره���اب  ج��ه��ود مكافحة  ودع���م 
امليلي�سيات  ن�����س��اط  وت��ق��وي�����س 
امل�����س��ل��ح��ة، وك����ذل����ك و����س���ع حد 

ل���ل���ت���دخ���الت اخل����ارج����ي����ة غري 
امل�������س���روع���ة يف ل��ي��ب��ي��ا ال���ت���ي من 

�ساأنها زيادة تفاقم الو�سع.
املعار�سة  ح���زب  ق���ال  ذل���ك،  اإىل 
الرئي�سي يف تركيا، اأم�س الثنني، 
اإنه يعار�س م�سروع قانون يهدف 
ليبيا،  يف  ق���وات  بن�سر  لل�سماح 
التحرك  ه���ذا  م��ث��ل  اأن  م��ع��ت��را 
ويوؤدي  هناك  ال�سراع  �سيفاقم 

لنت�ساره يف املنطقة.
واأك����د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الرتكي 
م��������ول��������ود ج������اوي�������������س اأوغ������ل������و 

احل���ك���وم���ة  اأن  ل���ل�������س���ح���ف���ي���ني، 
ال����رتك����ي����ة ����س���رت����س���ل الث����ن����ني 
ال���رمل���ان  اإىل  ق���ان���ون  م�������س���روع 

ي�سمح باإر�سال قوات اإىل ليبيا.
الوطني  اجل���ي�������س  وي����خ����و�����س 
امل�����س��ري خليفة  ب��ق��ي��ادة  ال��ل��ي��ب��ي 
ح���ف���رت م���ع���رك���ة ح���ا����س���م���ة، من 
طرابل�س  م��دي��ن��ة  حت��ري��ر  اأج����ل 
امل�سلحة  امليلي�سيات  اأي����دي  م��ن 

املدعومة من حكومة ال�سراج.
نائب  اأوز،  �سفيق  اأون�����ال  وق����ال 
رئي�س حزب ال�سعب اجلمهوري، 

ب�����ع�����د حم��������ادث��������ات م�������ع وزي�������ر 
اخلارجية مولود جاوي�س اأوغلو 
ب�ساأن م�سروع القانون، اإن حزبه 

يعار�س اخلطوة.
نعتقد  اأوز:  ���س��ف��ي��ق  واأ������س�����اف 
الأولوية  ت��ك��ون  اأن  ينبغي  اأن����ه 
نكون  لأن  ولي�س  للدبلوما�سية، 
ج����زءا م��ن ح���رب ب��ال��وك��ال��ة. ما 
با�ستعدادات  ال��ق��ي��ام  ه��و  ي��ج��ري 
�سوءا،  احل����ايل  ال��و���س��ع  ل���زي���ادة 
واأب��ل��غ��ن��ا ال���وزي���ر ب���اأن ه���ذا لي�س 

�سوابا.

ــس  ــ� ــي اجل  : ــة  ــح ــري ــق ــن ــس �
ــري اأحــبــط مــوؤامــرة    ــزائ اجل

•• اجلزائر-اأ ف ب

اجلي�س  ارك�����������ان  رئ����ي���������س  اع�����ل�����ن 
بالوكالة �سعيد  الوطني اجلزائري 
اجلزائر  اأن  الث���ن���ني  ���س��ن��ق��ري��ح��ة 
واجهت يف 2019 موؤامرة خطرية 
ا�ستهدفت موؤ�س�ساتها وقد احبطتها 
ا�سارة  يف  للجي�س،  العامة  القيادة 

اىل حركة الحتجاج على النظام.
وقال اللواء �سنقريحة يف بيان ن�سر 
الثنني لقد اجتزنا جنبا اىل جنب 
م��ع �سعبنا يف ال��ف��رتة الخ���رية من 
ح�سا�سة  مرحلة  املعا�سر  تاريخنا 
ملوؤامرة  خ��الل��ه��ا  ب��الدن��ا  ت��ع��ر���س��ت 

خطرية.
واأ���س��اف خ��الل اج��ت��م��اع م��ع كوادر 
العامة  وال���ق���ي���ادة  ال����دف����اع  وزارة 
تهدف  ك��ان��ت  امل���وؤام���رة  اإن  للجي�س 
اجل����زائ����ر  ا����س���ت���ق���رار  �����س����رب  اىل 
وت��ق��وي�����س اأرك����ان ال��دول��ة وحتييد 
بها  والدفع  الد�ستورية  موؤ�س�ساتها 

اىل م�ستنقع الفو�سى والعنف.
يبدو  م��ا  ع��ل��ى  �سنقريحة  وي�����س��ري 
اىل مطالبة حركة الحتجاج التي 
22 فراير  ت�سهدها اجلزائر منذ 
لنهاء  انتقالية  موؤ�س�سات  بار�ساء 
ال��ن��ظ��ام ال��ق��ائ��م يف اجل���زائ���ر منذ 

ا�ستقاللها عن فرن�سا يف 1962.

يعرقل  الأحــــــزاب  ــاد  ــن ع
اللبنانية احلكومة  ت�سكيل 

•• بريوت-وكاالت

ل يزال اإ�سرار الأحزاب ال�سيا�سية 
على امل�ساركة يف احلكومة اللبنانية، 
املكلف  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ب��رئ��ا���س��ة 
ح��ج��ر عرثة  ي�سكل  دي����اب،  ح�����س��ان 

على طريق ت�سكيلها حتى الآن.
التي  اللبنانية  الأح���زاب  وتتم�سك 
اخ���ت���ارت رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة املكلف 
ح�������س���ان دي�������اب ب��ت��م��ث��ي��ل��ه��ا داخ����ل 
بع�س  ت��ويل  على  وت�سر  احلكومة 

احلقائب الوزارية واملحا�س�سة.
بوادر  اأي  ال�ساعة  حتى  تر�سح  ومل 
ان��ف��راج يف امل��ل��ف احل��ك��وم��ي، و�سط 
يجريها  ت���ت���وق���ف،  مل  م�������س���اورات 
الكتل  مع  املكلف  احلكومة  رئي�س 

ال�سيا�سية يف البالد.
واأفاد مكتب رئي�س حكومة ت�سريف 
الأعمال �سعد احلريري، اأن الأخري 
الفرن�سية  ال��ع��ا���س��م��ة  اإىل  غ�����ادر 
اإج��ازة عائلية" ت�ستمر  "يف  باري�س 

عدة اأيام.
ال��ب��الد يف عطلة  ومل مينع دخ��ول 
نهاية العام املحتجني من موا�سلة 

املظاهرات.

يطلق عليها ال�سقيقة الكربى:
ماماتا بانريجي، الهندية التي 

تتحدى ناريندرا مودي...!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

املواطنة لن يدخل حيز  قانون  تعديل  ف��اإن  احل��ي��اة،  دم��ت على قيد  ما 
التنفيذ يف ولية البنغال! . هكذا اأ�سعلت ماماتا بانريجي، يوم اجلمعة، 

الفتيل مرة اأخرى.
يف �سن اخلام�سة وال�ستني، اأ�سبحت رئي�سة وزراء ولية البنغال الغربية 
يف �سرق البالد، معار�سة قوية لقانون تعديل املواطنة اجلديد يف الهند، 

والذي ُينظر اإليه على اأنه معاٍد للم�سلمني.     )التفا�سيل �س15(

احلوثي يق�سف اأحياء �سكنية جنوب احلديدة 
•• اليمن-وكاالت

املدفعية  ب��ال��ق��ذائ��ف  ال�سكنية  الأح���ي���اء  احل��وث��ي  ميلي�سيات  ق�سفت 
امل�سرتكة  القوات  مواقع  �سوب  اأ�سلحتها  ن��ريان  وفتحت،  وال�ساروخية 

مبدينة حي�س جنوب مدينة احلديدة، غرب اليمن.
وذكرت م�سادر طبية و�سكان حمليون، بح�سب الإعالم الع�سكري للقوات 
اأن منزل املواطن حممد مطهر، الواقع يف ربع ال�سوق حارة  امل�سرتكة، 
�ساكنيه  اأح��د  اإ�سابة  عن  اأ�سفر  ما  بالقذائف،  لق�سف  تعر�س  رزة،  بني 

بجروح متفاوتة.
امل�ست�سفى  اإىل  امل�ساب  نقل  كبري، يف حني جرى  لدمار  املنزل  وتعر�س 
�سادت  والهلع  والرعب  العالج، و�سط حالة من اخلوف  لتلقي  امليداين 

�سكان املدينة.
واأفاد �سهود عيان، اأن امليلي�سيات احلوثية املتمركزة يف الناحية ال�سمالية 

حلي�س ق�سفت مبختلف اأنواع القذائف اأحياء مكتظة بال�سكان.
وت�ستهدف امليلي�سيات، ب�سكل يومي، الأحياء ال�سكنية بالقذائف املدفعية 
وال�ساروخية ومبختلف اأنواع الأ�سلحة، وتخلق حالة من اخلوف والذعر 

يف �سفوف املدنيني، وذلك �سمن خروقاتها امل�ستمرة للهدنة الأممية.
ميلي�سيا  ق���رار  خ��ط��ورة  م��ن  وحقوقية  تنموية  منظمات  وح���ذرت  ه��ذا 
احلوثي النقالبية، منع تداول الطبعات اجلديدة من العملة اليمنية 
املواطن  �ساأنه حتميل  القرار من  اأن هذا  موؤكدة  �سيطرتها،  يف مناطق 

اليمني تبعات مالية ل تقل كارثية عن تبعات احلرب الع�سكرية.
ودعا منتدى رواد التنمية، ميلي�سيا احلوثي اإىل الرتاجع عن قرارها، 
الذي قالت اإنه �ساعف من معاناة ال�سكان يف مناطق �سيطرتها، وطالب 

باإلغاء القرار من دون قيد اأو �سرط. 

اختيار الدميقراطيني عامل حمدد
ماماتا بانريجي يف معركة جديدة
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اأخبـار الإمـارات

جائزة حمدان الطبية تعلن عن ا�ستقبال طلبات دعم البحوث
•• دبي-وام:

اأعلنت جائزة ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم للعلوم الطبية عن فتح 
باب اإ�ستقبال م�سروعات البحوث العلمية الطبية من داخل دولة الإمارات 
والتي �سيتم من خاللها اإختيار البحوث التي �ستدعمها اجلائزة �سمن 

فعاليات دورتها احلادية ع�سر 2019 2020- .
وتقدم �سعادة عبداهلل بن �سوقات املدير التنفيذي جلائزة ال�سيخ حمدان 
ل�سمو  والإمتننان  ال�سكر  بخال�س  الطبية  للعلوم  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
راعي  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ 
اجلائزة على دعم �سموه امل�ستمر لكافة اأن�سطة اجلائزة والتي ت�سعي دائماً 

لتطوير القطاع ال�سحي داخل الدولة وخارجها .

تقدم  املطلوبة  والأوراق  وامل�ستندات  الدعم  طلبات  كافة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
اإىل  املتعاملني  على  ت�سهيال  اللكرتونية  البوابة  خالل  من  اإلكرتونيا 
باأن  البحوث منوها  لهذه  الالزمة  التقييم  اإج��راءات  كافة  اتخاذ  جانب 
اجلائزة �ستقوم باإطالق حملة اإعالنية عن فتح باب اإ�ستقبال طلبات دعم 
البحوث يف معظم املوؤ�س�سات الأكادميية واملراكز البحثية والعالجية على 
م�ستوى كافة اإمارات الدولة من اأجل تقدم اأكر عدد ممكن من الباحثني 
بطلبات الدعم . وذكر اأن اجلائزة اعتمدت مليوين درهم لتمويل 12 بحثا 
جديدا يف جامعة الإمارات وجامعة نيويورك اأبوظبي وجامعة حممد بن 
را�سد للطب والعلوم ال�سحية وجامعة اخلليج الطبية جامعة ال�سارقة. 
وقال ابن �سوقات اإن اجلائزة تتبع منهجا علميا دقيقا لتقييم الأبحاث 
املقدمة حيث تبداأ عملية التقييم الأويل من خالل جلنة البحوث التابعة 

للجنة العلمية ثم تليها مراحل اأخرى من التقييم للمحتوى العلمي من 
اأهمية  العتبار  اآخذين يف  عامليني كل ح�سب تخ�س�سه  خالل حمكمني 
الدولة  يف  العلمي  البحث  وم�ستقبل  الإم����ارات  ملجتمع  امل��ق��دم  البحث 
لكي  اأخ��ريا  ثم  التطبيق  يف  خمرجاته  ا�ستخدام  اإمكانية  اإىل  بالإ�سافة 
يجد طريقه اإىل الن�سر يف املجالت الطبية الكرى على م�ستوى العامل 
لفتا اإىل اأن اجلائزة قدمت الدعم ملا يقرب من 600 بحث حيث تلقى 
كما ا�ستفاد غريها من  كامال  ماديا  دعما  البحوث  هذه  من  باملائة   20
البحوث من التقييم العلمي الذي اأداره نخبة من املحكمني الدوليني ما 

�ساعد على تطوير العملية ب�سورة غري مبا�سرة .
اأكد الدكتور �سهام الدين كلداري رئي�س جلنة منح البحوث  من جانبه 
الطبية حر�س اللجنة العلمية يف اجلائزة يف اختيارها للبحوث املتقدمة 

للمنحة على احلاجة املحلية يف القطاع ال�سحي حيث تراعي يف حكمها 
الدرا�سة  مو�سع  للبحث  واملنهجية  الأه��م��ي��ة  اأب��رزه��ا  م��ت��ع��ددة  ع��وام��ل 
التحكيم  جل���ودة  و�سمانا  اأن���ه  اإىل  لف��ت��ا  للباحثني  العلمية  واجل����دارة 
التقييم  الثانية من  املرحلة  دوليني يف  ت�ستعني مبحكمني  فان اجلائزة 
حر�سا على فرز امل�ساريع الأجدر. وقال اإن البحث العلمي هو ركيزة من 
يف  ال�سحي  القطاع  يف  العلمي  البحث  واإن  للمجتمعات  التنمية  ركائز 
ال�سنوات الع�سرين املا�سية �سهد طفرات �سخمة يف دولة الإمارات كانت 
جائزة ال�سيخ حمدان فيه �سنان الرمح باإعتبارها اأقدم جهة تقدم منحا 
للباحثني يف باملجال الطبي وال�سحي ويتم التقدم بطلبات دعم البحوث 
عر الرابط http://hmaward.org.ae/mrg علما باأن اآخر 

موعد لتقدمي الطلبات هو 29 فراير 2020.

الإمارات تطرق اأبواب غيني�س 2020 بعرو�س الألعاب النارية
•• اأبوظبي-وام:

بعرو�س   2020 ع��ام  ل�ستقبال  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  ت�ستعد 
ا�ستثنائية لالألعاب النارية التي �ست�سيء �سماءها عند ال�ساعة الثانية ع�سرة 
املتابعني من داخل  من ليل اليوم الثالثاء يف حدث ينتظره مئات ماليني 

الدولة وخارجها.
غيني�س  �سجل  يف  ج��دي��دة  اأرق���ام  ت�سجيل  اإىل  ال��ع��ام  ه��ذ  الإم����ارات  وتتطلع 
لالأرقام القيا�سية"من خالل عرو�س الألعاب النارية التي �ست�سهدها معظم 
زايد  ال�سيخ  ينظمه مهرجان  الذي  العر�س  الدولة، وحتديدا عر  مناطق 
القذائف  ا�ستخدام  ت�سهد  التي  اخليمة  راأ���س  اإم���ارة  وع��رو���س  اأبوظبي،  يف 

اليابانية الهوائية للمرة الأوىل يف املنطقة.
راأ�س  ليلة  الإم���ارات  دول��ة  تنظمها  التي  النارية  الأل��ع��اب  عرو�س  وجتتذب 
ال�سنة، الزائرين العرب والأجانب من اخلارج، اإ�سافة اإىل مئات الآلف من 
املواطنني واملقيمني داخل الدولة، كما تعك�س فخامة و�سخامة هذه العرو�س 

مدى العناية اخلا�سة التي توليها دولة الإمارات ل�سناعة الرتفيه.
�سخمة  عرو�س  مع  موعد  على  النارية  الألعاب  ع�ساق  �سيكون  العام  وه��ذا 
يجري الإعداد لها على قدم و�ساق يف كل من اأبوظبي دبي وال�سارقة.. اإ�سافة 

اإىل العر�س الذي تعد له اإمارة راأ�س اخليمة وتتطلع للدخول من خالله اإىل 
ت�سجيل اإجنازين جديدين با�سم الإمارة يف "غيني�س لالأرقام القيا�سية".

ففي اإمارة اأبوظبي.. ي�ستقبل "مهرجان ال�سيخ زايد" العام 2020 بعرو�س 
مو�سوعة  يف  امل�سجل  العاملي  القيا�سي  الرقم  �ستحطم  �سخمة  نارية  األعاب 
غيني�س لالأرقام القيا�سية، حيث �ستبداأ مع الثانية الأوىل من العام اجلديد 
من�سات اإطالق الألعاب النارية املثبتة يف املنطقة اخلارجية املتاخمة لأر�س 
بارتفاعات  �ساعة  ن�سف  النارية على مدى  الألعاب  اآلف  باإطالق  املهرجان 

ت�سل اإىل 180 مرتا يف �سماء الوثبة.
على  النارية  لالألعاب  عر�سا  اأبوظبي   – وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  وتنظم 
كورني�س العا�سمة ميتد لع�سر دقائق متوا�سلة با�ستخدام ثالثة عواميد يف 
املياه �ستطلق املتفجرات يف خمتلف الجتاهات وباألوان باهرة تزين ال�سماء.

ويخطط فندق ق�سر الإم��ارات ل�ستقبال ال�سنة اجلديدة مع عر�س �سخم 
لالألعاب النارية على �ساطئه اخلا�س، كما ي�ستطيع زوار اأبوظبي و املقيمني 
مبناطق  النارية  الألعاب  عرو�س  وم�ساهدة  اجلديد  بالعام  الحتفال  فيها 
ي��ا���س، وجزيرة  وي��ا���س مارينا يف ج��زي��رة  املقطع  ذل��ك خ��ور  متعددة مب��ا يف 
املارية، وا�ستاد هزاع بن زايد يف منطقة العني، ومهرجان الظفرة يف منطقة 

الظفرة.

العام  لكن هذا  املبهرة،  النارية  الألعاب  بعرو�س  دبي  اإم��ارة  ت�ستهر  بدورها 
حلول  مع  املدينة  �سماء  �ست�سيئ  واأط���ول  اأ�سخم  بعرو�س  املدينة  �ستتاألق 

منت�سف الليل.
وميكن للزّوار واملقيمني ال�ستمتاع مب�ساهدة عرو�س الألعاب النارية يف ع�سر 
مناطق خمتلفة، وهي: »برج خليفة«، و»برج العرب«، وال�سيف، و»ذا بييت�س«، 
و»لمري«، و»ذي بوينت«، والقرية العاملية التي �ست�سهد اإطالق �سبعة عرو�س 
العاملية،  القرية  يف  م�ساركة  دول  �سبع  توقيت  مع  يتزامن  مبا  نارية  األعاب 

وبرواز دبي، ودبي ف�ستيفال �سيتي مول، واأتالنت�س النخلة.
لتقدمي  جم��ددا  خليفة  ب��رج  تطوير  تولت  التي  "اإعمار" ال�سركة  وت�ستعد 
عر�سها املبهر الذي ي�سلط ال�سوء على اإمارة دبي ومنطقة و�سط مدينة دبي 
وير�سخ مكانتهما العاملية، حيث �سيت�سمن العر�س الألعاب النارية وعر�س 
اإىل  اإ�سافة   LED اإ���س��اءة  بنظام  تتميز  والتي  ال��رج  واجهة  على  ال�سور 

العرو�س املو�سيقية وعر�س النافورة الراق�سة.
ويف ال�سارقة، ت�ستعد واجهة املجاز املائية، لالحتفال بالعام امليالدي اجلديد 
2020 مع مقيمني وزوار الإمارة، بعر�س �سخم لالألعاب النارية يف ليلة 
راأ�س ال�سنة �سيتم اإطالقها من من�سات موزعة على 16 موقعاً على امتداد 
تر�سمها  جمالية  ب�سرية  ل��وح��ات  تليها  دق��ائ��ق،   10 ومل��دة  املائية  الواجهة 

اأ�سواء النافورة املرتاق�سة على اأنغام املو�سيقى.
وتتطلع اإمارة راأ�س اخليمة من خالل عرو�س الألعاب النارية املذهلة، التي 
تنظمها هذا العام اإىل ت�سجيل اإجنازين جديدين با�سم الإمارة يف "غيني�س 
ب�سرية  تاأثريات  باإبداع  ال��درون  طائرات  �ستقوم  حيث  القيا�سية"،  لالأرقام 
غري م�سبوقة، بدءاً من العد التنازيل للعام اجلديد، و�سوًل اإىل الت�سكيالت 
والألعاب  الليزر  با�ستخدام  الإم��ارة  معامل  اأه��م  اإىل  ترمز  التي  التعبريية، 
النارية يف ختام العر�س ، كما �ستت�سمن احتفالت راأ�س ال�سنة اجلديدة يف 
راأ�س اخليمة ا�ستخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأوىل يف املنطقة، 

لإثراء العر�س الب�سري ال�ستثنائي الذي �سي�ستمتع به الزوار.
خمتلفني  موقعني  من  النارية  الأل��ع��اب  عرو�س  تنطلق  عجمان  اإم��ارة  ويف 
على الكورني�س خالل احتفالت راأ�س ال�سنة 2020 م�سحوبة باملقطوعات 
املو�سيقية املتنوعة التي ت�سفي طابعاً خمتلفاً من البهجة والفرح والحتفال 

يف اأرجاء الإمارة.
املعلن عنها يف العديد من مناطق  النارية  وتوؤكد �سخامة عرو�س الألعاب 
مكانة  الإم����ارات  يف  حتتل  ال�سياحي  واجل���ذب  الرتفيه  �سناعة  اأن  ال��دول��ة 
متقدمة خا�سة مع افتتاح جمموعة من اأ�سخم الوجهات الرتفيهية ومدن 

املالهي يف املنطقة والعامل.

م�ساندة تنجز مدر�سة حممد بن زايد بـ 170 مليون درهم

ومتطلبات  ال��ل��وائ��ح  م��ع  ي��ت��واف��ق 
تت�سمن  كما  احلكومية،  الهيئات 
وجتهيز  ب���ن���اء  امل�����ق�����اول  اأع�����م�����ال 

وتاأثيث املدر�سة.
اأهمية  على  "م�ساندة"  و���س��ددت 
م��������راع��������اة ال����ت����ق����ي����د ب����امل����ع����اي����ري 
ونظام  ع��امل��ي��اً،  امل��ت��ب��ع��ة  القيا�سية 
م�ساندة،  ب�سركة  امل�����س��اري��ع  اإدارة 
ل�سوابط  م��ع��اي��ري  ي��ت��ب��ن��ى  ال����ذي 
اجلودة واللتزام بتطبيق معايري 

واأو�سحت اأن املدر�سة تتكون من 3 
، وتت�سع  اأر�سي + طابقني  طوابق 
ل� 2550 طالباً 1500 باحللقة 
الثانية، و1050 باحللقة الثالثة 
 50 درا�سياً  ف�ساًل   85 وت�سمل   ،
للحلقة  و35  ال��ث��ان��ي��ة،  للحلقة 
الثالثة ، اإ�سافة اإىل اأنها تت�سمن 
وفنون  ع��ل��وم  وخم��ت��رات  مكتبة 
متعددة  وق����اع����ة  اآيل  وح���ا����س���ب 
الأغرا�س ومكاتب اإدارية، و�سالة 

والقاعات  امل��در���س��ي��ة  ال�����س��ف��وف 
حيث  من  اأو  ال�ستخدام،  متعددة 
البيئة املنا�سبة واجلاذبة للتعليم، 
احتياجات  م���ع  ت���ت���واف���ق  وال���ت���ي 

اأجيال امل�ستقبل.
واأك������دت ال�����س��رك��ة ح��ر���س��ه��ا على 
ال�ستدامة  م��ت��ط��ل��ب��ات  م����راع����اة 
موارد  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  البيئية، 
اأن  امل��ت��ع��ددة، اإىل ج��ان��ب  ال��ط��اق��ة 
اللوؤلوؤتني  لتقييم  تابع  امل�����س��روع 

جمتمع  وبناء  خلق  يف  ي�سهم  مبا 
تعليمية  بيئة  خ���الل  م��ن  م��ع��ريف 

مثالية.
باأنها  "م�ساندة"  �سركة  واأف����ادت 
حممد  مدينة  يف  املدر�سة  �سيدت 
بن زايد على م�ساحة بناء تتجاوز 
األف مرت مربع، وذلك   25.9 ال� 
الأر���س الإجمالية  �سمن م�ساحة 
تبلغ  والتي  للم�سروع  املخ�س�سة 

مرت مربع. األف   78.9

الإ�سرار  وع��دم  املهنية،  ال�سالمة 
زمني  ب���رن���ام���ج  وف�����ق  ب���ال���ب���ي���ئ���ة، 
من  انطالقاً  وذل��ك  م�سبقاً،  معد 
امل�ساهمة  على  "م�ساندة"  حر�س 
يف حت��ق��ي��ق اأه������داف خ��ط��ة اإم����ارة 

اأبوظبي.
ولفتت اإىل اأن امل�سروع مت تنفيذه 
ملدار�س  اأبوظبي  برنامج  اإط��ار  يف 
امل�ستقبل، الذي يتوافق مع اأف�سل 
املمار�سات، �سواء من حيث ت�سميم 

ريا�سية جمهزة وكافترييا و�سالة 
للطعام وم�سلى للطالب والإدارة 
وم�����الع�����ب خ����ارج����ي����ة وم����واق����ف 

�سيارات وم�سطحات خارجية.
باأحدث  امل�����س��روع  ال�سركة  وزودت 
من  الكهروميكانيكية،  الأن��ظ��م��ة 
واأن��ظ��م��ة مكافحة  ه����واء  ت��ك��ي��ي��ف 
ح��ري��ق، وغ��ريه��ا مب��ا ي��ت��واف��ق مع 
دائرة  ومتطلبات  الت�سميم  دليل 
ال��ت��ع��ل��ي��م وامل���ع���رف���ة، واأي�������س���اً مبا 

•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  اأبوظبي  �سركة  اأجن��زت 
اأعمال  ك��اف��ة  "م�ساندة"  ال��ع��ام��ة 
حممد  م��در���س��ة  ت�سييد  م�����س��روع 
بن زايد حلقة ثانية وثالثة بنني 
اأبوظبي  التي تاأتي �سمن برنامج 
ملدار�س امل�ستقبل - املرحلة ال�سابعة 
- املجموعة الأوىل، وذلك بتكلفة 
170 مليون  اإجمالية بلغت نحو 
درهم، م�سرية اإىل اأنها بداأت فعلياً 
اإجراءات ت�سليم املدر�سة اإىل دائرة 

التعليم واملعرفة.
ي���اأت���ي ت��ن��ف��ي��ذ امل�������س���روع يف اإط����ار 
احل�����ر������س ع���ل���ى جت�������س���ي���د روؤي������ة 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
توجيهات  وتنفيذ  اهلل"،  "حفظه 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�ساريع  ت��ن��ف��ي��ذ  ن��ح��و  امل�����س��ل��ح��ة، 
مرافق  ت���وف���ري  يف  ت�����س��ه��م  ال���ت���ي 
التعليمي  امل�����س��ت��وى  م���ع  ت���ت���الءم 
واأي�ساً  الإم��ارة،  املقدم يف  املتطور 
املحفزة  التعليمية  البيئة  توفري 
�سواء،  واملعلمني على حد  للطلبة 

وامل�سنفة  امل�����س��ت��دام��ة  ل��ل��م��ب��اين 
العمراين  التخطيط  دائ����رة  م��ن 
وال��ب��ل��دي��ات، وال��ت��ي ت�سهم يف رفع 
واملحافظة  ال����س���ت���خ���دام  ك���ف���اءة 
على امل��وارد والبيئة، كذلك جرى 
الل���ت���زام مب��ط��اب��ق��ة ج��م��ي��ع امل���واد 
امل�ستخدمة  والأج���ه���زة  وامل���ع���دات 

لأحدث موا�سفات ال�ستدامة.
اأن  واأك��دت دائرة التعليم واملعرفة 
زايد  ب��ن  حم��م��د  م��در���س��ة  ت�سييد 
الرامية  ال��ت��وج��ه��ات  �سمن  ي��اأت��ي 
اإىل بناء مدار�س حديثة تلبي كافة 
احلديثة  التعليمية  الحتياجات 
الطلبة، ل�سيما يف  اأع���داد  وزي���ادة 
امل��ن��اط��ق ال�����س��ك��ن��ي��ة اجل���دي���دة مبا 
متكامل  م��در���س��ي  من�����وذج  ي���وف���ر 

جاذب للطلبة وللمجتمع املحلي.
و�سددت الدائرة على اأهمية توفري 
البيئة املثالية للتعليم، من خالل 
ح���دي���ث���ة جمهزة  م����دار�����س  ب���ن���اء 
ب��اأح��دث امل��ع��دات والأج���ه���زة التي 
التعليمية،  العملية  تطوير  تدعم 
اإ�سافة اإىل تعزيز مفاهيم التنمية 
امل�ستدامة لدى الطلبة من خالل 
العلم يف مدار�س �سديقة  تلقيهم 
اإنتاج  للبيئة لبناء جيل قادر على 

املعرفة.

خريية ال�سارقة تطلق 4 حمالت كربى يف الربع الأول من 2020
•• ال�شارقة-وام:

اخلريية  ال�سارقة  جمعية  اأعلنت 

حمالت   4 ت��ن��ف��ي��ذ  ب�������س���دد  اأن����ه����ا 
ك��رى داخ��ل ال��دول��ة خ��الل الربع 
تت�سمن   2020 العام  من  الأول 
اجلماعي  وال��ع��ر���س  ع��م��رة  تي�سري 
الرم�سانية  احل��م��ل��ة  ج��ان��ب  اإىل 
بالذيد  اخل����ريي  غ��ي��ث  وم��ع��ر���س 
وذلك مبيزانية اإجمالية تقديرية 

تتخطى 50 مليون درهم.
الدخان  م���ب���ارك  ع���ب���داهلل  وق�����ال 
الأ�سهر  اإن  للجمعية  العام  الأمني 
اجلديد  العام  من  الأوىل  الثالثة 
امل�ساريع  اإط��الق عدد من  �ست�سهد 
ال��ت��ي حت��ر���س اجلمعية  ال���ك���رى 
متوا�سل  ب�����س��ك��ل  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ع��ل��ى 
حملة  ت�سيري  �سيتم  حيث  ع��ام  كل 

�سعار  حت����ت  اجل���م���اع���ي  ال���ع���ر����س 
7" مبدينة  �سارقة اخلري  "عر�س 
املجل�س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  خ��ورف��ك��ان 
خورفكان  مدينة  وبلدية  البلدي 
والذي �سي�سهد تزويج 70 عري�سا 
م����ن م����واط����ن����ي ال�����دول�����ة واأب����ن����اء 

ع��ل��ى ح��م��ل��ة رم�������س���ان ال��ك��ث��ري يف 
ترعات  من  مزيد  على  احل�سول 
ت��دخ��ل ترعات  امل��ح�����س��ن��ني ح��ي��ث 
ما  تنفيذ  يف  الرم�سانية  احلملة 
ن�سبة  م���ن  ب���امل���ائ���ة   40 ي��ت��خ��ط��ى 
امل�ساريع الإجمالية للجمعية داخل 

وخارج الدولة على مدار العام.
"غيث"  م��ع��ر���س  اأن  اىل  ول���ف���ت 
الذيد  مدينة  يف  �سيقام  اخل���ريي 
خ��الل ال��ف��رتة م��ن 28 حتى 30 
م��ن ي��ن��اي��ر امل��ق��ب��ل مب�����س��اه��م��ة من 
واملوؤ�س�سات  وال�����س��رك��ات  امل��ح��الت 
املالب�س  العاملة يف جمال  املحلية 
ولعب  امل���ن���زل���ي���ة  وامل�������س���ت���ل���زم���ات 
الأطفال امل�ستعملة واملواد الغذائية 
ما  على  لالإبقاء  وف��رزه��ا  جلمعها 
ثم  وم��ن  لال�ستخدام  منه  ي�سلح 
املتعففة  الأ���س��ر  ل�سالح  ت�سليمها 

ت�سم  ال��ك��رى  العمرة"  "تي�سري 
600 م��ع��ت��م��ر من  م���ا ي��زي��د ع���ن 
املحدود  ال��دخ��ل  ذوي  العمال  فئة 
للحمالت  ا���س��ت��ك��م��ال  ت��ع��د  وال���ت���ي 
�سابق  وق���ت  يف  تنفيذها  مت  ال��ت��ي 
الإعاقة  وذوي  ال�سرطان  ملر�سى 
ي��ت��م م��ن��ذ الآن  اأن���ه  اإىل  ..م�����س��ريا 
ل�سمان  الأولية  الرتتيبات  اإج��راء 
التن�سيق  حيث  م��ن  احلملة  جن��اح 
م��ع ال�����س��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف جمال 
رح��الت احل��ج وال��ع��م��رة للح�سول 
والأ�سعار  ال���رام���ج  اأف�����س��ل  ع��ل��ى 
حافالت  منها  وال��ت��ي  واخل���دم���ات 
املعتمرين  لنقل  ومكيفة  حديثة 
وف����ن����ادق ل���الإق���ام���ة ب���ال���ق���رب من 

احلرم يف مكة واملدينة.
اإطالق  ك��ذل��ك  �سيتم  ان��ه  واأ���س��اف 
م�سروع  م���ن  ال�����س��اب��ع��ة  ال��ن�����س��خ��ة 

من  املرا�سيم  واأ�سحاب  املواطنات 
اإىل  ذوي الدخل املحدود ..م�سريا 
الطلبات  ت��ق��دمي  ب��اب  اأن���ه مت فتح 
امل�ساركة  يف  ال���راغ���ب���ني  ق��ب��ل  م���ن 
يف ه����ذا ال��ع��ر���س ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
درا�سة  وي���ت���م  امل�������س���روع  م��ك��رم��ات 
الطلبات املقدمة درا�سة مو�سوعية 
من قبل جلنة متخ�س�سة للوقوف 
ا�ستحقاقا  الأكرث  الأ�سخا�س  على 

للم�ساركة يف م�سروع العر�س.
تتمة  اأن  اىل  ال�����دخ�����ان  واأ������س�����ار 
خالل  تنفيذها  امل��ق��رر  احل��م��الت 
املقبل  ال����ع����ام  م����ن  الأول  ال����رب����ع 
واملقرر  الرم�سانية  احل��م��ل��ة  ه��ي 
اإط����الق����ه����ا م���ط���ل���ع ����س���ه���ر اأب����ري����ل 
�سحفي  م����وؤمت����ر  ع����ر   2020
وميزانية  حم�����اور  ع���ن  ل��ل��ك�����س��ف 
اأن اجلمعية تعول  احلملة ..مبينا 

يعزز  امل���ح���دود مب��ا  ال��دخ��ل  وذوي 
املجتمع  ����س���رائ���ح  ب����ني  ال����رتاب����ط 
امل�ساركة  ع���ل���ى  امل��ج��ت��م��ع  وي���ح���ث 
اجلمعية  م���ب���ادرات  يف  ب��اإي��ج��اب��ي��ة 

والأعمال اخلريية والإن�سانية.
واأكد الدخان اأن هذه احلمالت هي 
خالل  اجلمعية  م�����س��اري��ع  ب��اك��ورة 
العديد  توجد  بينما  ال��ق��ادم  العام 
اخلريية  واحلمالت  امل�ساريع  من 
وامل�������ب�������ادرات الإن�������س���ان���ي���ة امل���ق���رر 
اأ�سهر ال�سنة داخل  تنفيذها خالل 
اأ�سحاب  ..داعيا  وخارجها  الدولة 
الأي�������ادي ال��ب��ي�����س��اء واأه�����ل اخلري 
للجمعية  دع��م��ه��م  ا���س��ت��م��رار  اإىل 
على  للقيام  ترعاتهم  وموا�سلة 
تو�سيع رقعة الأعمال املنفذة ومن 
من  الأك���ر  ال�سريحة  تغطية  ث��م 

امل�ستحقني.
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اأخبـار الإمـارات
املنتدى الإ�سالمي بال�سارقة يختتم براجمه يف عام الت�سامح 

•• ال�شارقة-وام: 

اختتم املنتدى الإ�سالمي بال�سارقة براجمه يف عام الت�سامح التي هدفت 
يف جمملها اإىل تعزيز مفهوم الت�سامح واأبراز مفاهيم العطاء والرتقاء 
مببادئ امل�سوؤولية الجتماعية وحتفيز روح املبادرة املوؤ�س�سية يف خدمة 

املجتمع.
امل�ساهمة  بعنوان  اخلام�س  الرنامج  املنتدى  نفذ   .. ال�سدد  ه��ذا  ويف 
تزامن  وال��ذي  الإ�سالمية  الثقافة  ملتقيات  �سل�سلة  �سمن  املجتمعية 
اإطالقه يف 2019م عام الت�سامح وتخلله العديد من الرامج املجتمعية 

والأن�سطة الثقافية املتنوعة يف اإمارة ال�سارقة .

بجمعية  الن�سائية  اللجنة  رئي�س  احل��وي��دي  اأح��م��د  عائ�سة  وت��ن��اول��ت 
اأهمية التطوع ودوره يف بناء املجتمع، موؤكدة  ال�سارقة اخلريية حمور 
اأ�سكال البذل والعطاء باملجتمع واأن  اأ�سمى  اأن التطوع بالوقت واجلهد 
بني  وال��رتاب��ط  املحبة  اأوا���س��ر  وي��ع��زز  اللحمة  ي��زي��د  التطوعي  العمل 

النا�س.
ومتا�سكه  الجتماعي  النمائ  يف  اأي�سا  ي�سهم  التطوع  اأن  اإىل  ولفتت 
ويغر�س يف نفو�س املطوعني الر�سا باهلل عز وجل يف نيل الثواب والأجر، 
ويقوي ال�سخ�سية ويبني بالنف�س قيم الولء والنتماء للوطن وم�ساعر 

امل�سوؤولية يف تنمية املجتمعات.
الإجتماعي  التثقيف  اإدارة  م��دي��ر  الق�سري  اإب��راه��ي��م  م���رمي  وق��دم��ت 

ال�سن،  كبار  رع��اي��ة  يف  التطوع  حم��ور  الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  يف 
ال�سارقة  اإم��ارة  يف  الهادفة  التمكني  وبرامج  العديدة  باملبادرات  م�سيدة 
يف ظل عناية ورعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
التمكني  حتقق  نحو  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 

املجتمعي والدمج الفعال لكبار ال�سن وفق اأحدث اخلرات العاملية .
للخدمات  ال�����س��ارق��ة  اخل��ب��ري يف مدينة  زك��ري��ا  ق��دم حممد  م��ن جانبه 
الإن�سانية حمور التطوع يف رعاية اأ�سحاب الهمم، وبني اأهمية التطوع 
لأ�سحاب الهمم بني احلقوق والواجبات، ودور العمل التطوعي لذوي 
وحتفيزهم  املجتمع،  فئات  مع  وامل��ودة  التوا�سل  ج�سور  مد  يف  الإع��اق��ة 
وذلك  وال�سباب،  الن�سء  وحت��دي��دا  لهم  وال��دع��م  ال��رع��اي��ة  تقدمي  على 

وفق معايري اأخالقية عالية يف احرتام كرامتهم وا�ستقالليتهم ويليق 
بقدراتهم وخراتهم، مما يعزز قيم الت�سامح والإيثار الإيجابي ويغر�س 
خدمة  يف  ال��ت��ط��وع  ج��وه��ره��ا  ع��ام��ة،  وجمتمعية  �سامية  اإن�سانية  قيم 

الإن�سان.
ملفهوم  تعزيزا  امللتقيات  �سل�سلة  كر�س  املنتدى  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 
الت�سامح والإرتقاء مببادئ امل�سوؤولية الجتماعية، وحتفيزا لروح املبادرة 
الثقافة  �سوء  يف  تطوعي  ملفهوم  وخدمة  املجتمع،  خدمة  يف  املوؤ�س�سية 
تعزيز  من  ال�سل�سلة  ه��ذه  تت�سمنه  ملا  ال�سمحة،  والتعاليم  الإ�سالمية 
املجتمع  مل�سوؤولية جميع مكونات  الأخالقي  والل�تزام  التكامل  ملفاهيم 

ملفهوم التطوع والعطاء غري الربحي الهادف.

حمدان بن زايد يتفقد فعاليات مهرجان ليوا الدويل 2020 
•• الظفرة -وام:

قام �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
ليوا مبنطقة  يقام يف مدينة  ال��ذي   2020 ال��دويل  ليوا  بزيارة ملهرجان 

الظفرة وت�ستمر فعالياته حتى العا�سر من يناير املقبل .
وب�سراكة  للمهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة  م��ن  بتنظيم  املهرجان  يقام 
اأبوظبي  و�سركة  اأدن��وك  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �سركة  مع  اإ�سرتاتيجية 

لالإعالم الراعي الإعالمي.
ليوا  قرية  بتفقد  الزيارة  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  وا�ستهل 
الإماراتية  الرتاثية  والفعاليات  الأن�سطة  من  ع��ددا  ت�سم  التي  الرتاثية 

الأ�سيلة .
وزار �سموه مم�سى ليوا ومنطقة ليوا لند املخ�س�سة لأفراد العائلة بجانب 

منطقة الأطعمة واملاأكولت ال�سعبية والق�سم اخلا�س باألعاب الأطفال .
التجهيزات  واأه��م  والرتاثية  الرتفيهية  املرافق  �سموه  جولة  �سملت  كما 
واخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ل��زوار وامل�����س��ارك��ني وك��ذل��ك ال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�سطة 
والدراجات  ال�����س��ي��ارات  ك��ب��ط��ولت  امل��ه��رج��ان  يت�سمنها  ال��ت��ي  وامل�����س��اب��ق��ات 

وامل�سابقات الرتاثية وغريها من املناف�سات الأخرى.
منطقة  بلدية  عام  مدير  املن�سوري  علي  حممد  �سعادة  من  �سموه  واطلع 

التجهيزات  اأه��م  على  للمهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  الظفرة 
والت�سهيالت املقدمة للم�ساركني والزوار وامل�سابقات التي ي�سمها املهرجان 
اإ�سافة اإىل اأبرز الإ�سرتاطات واملعايري التي تت�سمنها امل�سابقات والتي مت 
املقدمة  املت�سابقني وكذلك اجلوائز  و�سالمة  الأم��ن  فيها مراعاة معايري 

للفائزين يف خمتلف امل�سابقات.
كما زار �سموه جناح �سركة برتول اأبوظبي الوطنية " اأدنوك " حيث كان يف 
ا�ستقباله �سعادة غنام املزروعي رئي�س دائرة املوارد الب�سرية يف اأدنوك الذي 
قدم ل�سموه �سرحا حول م�ساركة اأدنوك يف مهرجان ليوا الدويل اإ�سافة اإىل 
تاأتي  خمتلف الفعاليات والأن�سطة واملهرجانات يف منطقة الظفرة والتي 
�سمن امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركه وحر�سها على امل�ساهمة يف اإثراء ودعم 
العديد من  ي�سم  اأدن��وك بجناح مميز  ت�سارك  الفعاليات، حيث  تلك  مثل 
الأن�سطة املختلفة والفريدة من نوعها والتي تنا�سب جميع فئات املجتمع.

اجل��ول��ة بحر�س  نهيان يف ختام  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  واأ���س��اد 
ودعم القيادة الر�سيدة لكل الأن�سطة الرتاثية والريا�سية وال�سبابية التي 
اأن مهرجان ليوا ال��دويل يعد  اأر���س الدولة ، م�سريا �سموه اإىل  تقام على 
مق�سدا  واأ�سبح  الظفرة  وملنطقة  الإم���ارات  لدولة  مهمة  ريا�سية  واجهة 
الفعاليات  وي�سهم يف دعم وتر�سيخ ثقافة  واملغامرة  التحدي  لع�ساق  هاما 

واملهرجانات يف منطقة الظفرة مبختلف جمالتها.

اأه��م��ي��ة ت��وف��ري الإم��ك��ان��ي��ات وال��ت��ج��ه��ي��زات ك��اف��ة لإجناح  واأك���د �سموه على 
حققها  التي  الكبرية  النجاحات  ا�ستثمار  اأهمية  اإىل  منوها   .. املهرجان 
اأج���ل دع���م القطاع  ي��ع��د ف��ر���س��ة م��ن  امل��ه��رج��ان يف دورات����ه ال�سابقة ك��ون��ه 

ال�سياحي للمنطقة وجذب الزوار .
واأ�ساف �سموه :" اإن الفعاليات الريا�سية املختلفة يف منطقة الظفرة تلقى 
ترويج  و�سيلة  باعتبارها  الريا�سة  وع�ساق  ال�سباب  قبل  من  كبريا  اإقبال 
يجتمع فيها نخبة من ال�سباب اخلليجي ليتعارفوا ويتفاعلوا فيما بينهم 
ريا�سة  اأن  الريا�سة، خا�سة  هذه  اجلديدة يف  واملهارات  ليكت�سبوا اخلرة 
التحدي واملغامرة من الريا�سات املحببة لدى ال�سباب يف الإمارات ب�سفة 

خا�سة ودول جمل�س التعاون اخلليجي والعامل ب�سفة عامة" .
واأ�سار �سموه اإىل اأن منطقة الظفرة تتميز باأجواء كرنفالية متميزة، �سواء 
من ناحية الطق�س، اأو الطبيعة اجلغرافية والتي توؤهلها لتكون من اأكر 

مناطق الدولة جذبا لل�سياحة وال�ستثمار.
اآل نهيان الدور الكبري الذي تقوم به  وثمن �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
اللجنة العليا املنظمة ملهرجان ليوا الدويل 2020 وكل الرعاة وال�سركاء 
الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ني وو���س��ائ��ل الإع�����الم يف اإجن����اح احل���دث وال��ت��ن��ظ��ي��م املميز 

للفعاليات والأن�سطة كافة التي تقام يف منطقة الظفرة.
اآل نهيان  راف��ق �سموه - خالل الزيارة - ال�سيخ يا�س بن حمدان بن زاي��د 

وال�سيخ زايد بن حمد بن حمدان اآل نهيان و�سعادة �سلطان خلفان الرميثي 
حمدان  الدكتور  و�سعادة  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  دي���وان  وكيل 
م�سلم املزروعي رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الهالل الأحمر الإماراتي و�سعادة 
اأحمد مطر الظاهري مدير مكتب �سمو ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
الأحمر  الهالل  هيئة  رئي�س  �سمو  م�ست�سار  بو�سهاب  حمد  عي�سى  و�سعادة 
الإماراتي و�سعادة حممد علي املن�سوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة 
خمي�س  حمد  و�سعادة  ال��دويل  ليوا  ملهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س 
ل�سركة  التابعة  ال��ظ��ف��رة  مل�ست�سفيات  التنفيذي  امل��دي��ر  املن�سوري  ذي��ب��ان 
�سرطة  مديرية  مدير  املن�سوري  �سيف  حمدان  العقيد  و�سعادة  "�سحة" 

منطقة الظفرة .
اأكرث  جوائزه  قيمة  تبلغ  وال��ذي   2020 ال��دويل  ليوا  مهرجان  اأن  يذكر 
الريا�سية  والأن�سطة  ال�سباقات  من  عددا  يت�سمن  درهم  ماليني  من 6 

املختلفة التي تدخل �سمن اهتمامات ع�ساق ريا�سات املغامرة والتحدي.
و ت�سهد الن�سخة احلالية من املهرجان اإقبال جماهرييا متزايدا من داخل 
خمتلف  يف  امل�ساركني  م��ن  كبرية  اأع���داد  اإىل  بالإ�سافة  وخارجها  ال��دول��ة 
ال�سباقات والفعاليات املتنوعة التي ي�سمها املهرجان والتي حر�ست اللجنة 
العليا املنظمة للمهرجان على تنظيمها لتالم�س اهتمام اجلمهور الكبري 

من اجلن�سيات كافة وخمتلف الأعمار .

جمل�س اأمناء التنمية الأ�سرية يعقد اجتماعه الدوري للعام 2019
•• اأبوظبي-وام:

موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  ا�ستعر�س 
اجتماعه  خالل  الأ�سرية  التنمية 
برئا�سة   2019 ل��ل��ع��ام  ال�����دوري 
الكعبي  عبيد  ���س��امل  علي  م��ع��ايل 
الأداء  تقريري   .. املجل�س  رئي�س 
والأداء  وامل������ايل  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
واأه����م   2019 ل��ل��ع��ام  امل��وؤ���س�����س��ي 

اإجنازات اإدارة التدقيق.
ح�سر الج��ت��م��اع - ال��ذي عقد يف 
�سعادة   - بامل�سرف  املوؤ�س�سة  مقر 
جر حممد غامن ال�سويدي مدير 
عام ديوان ويل عهد اأبوظبي نائب 
واأع�ساء  الأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
امل��ج��ل�����س م���ع���ايل ال����ل����واء حممد 
خلفان الرميثي، و�سعادة الدكتورة 
مها تي�سري بركات امل�ست�سار الأول 
التنفيذي، و�سعادة  اأبوظبي  ملكتب 
العري  �سعيد  ي��و���س��ف  امل�ست�سار 
اأبوظبي،  يف  الق�ساء  دائ��رة  وكيل 
الرميثي  م���رمي حم��م��د  و���س��ع��ادة 
التنمية  م���وؤ����س�������س���ة  ع�����ام  م���دي���ر 

الأ�سرية.
و قال الكعبي - يف بداية الجتماع 
اأهمية  ي��ك��ت�����س��ب  الج��ت��م��اع  اإن   -
عام  نهاية  مع  ياأتي  كونه  خا�سة 

والنمو  وال����ت����ط����ور  الإن�������س���ان���ي���ة 
املجالت  يف  وال����ه����ادف  امل��ت�����س��ارع 

كافة.
اأحد  ه��ي  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
التي  امل��ه��م��ة  احل��ك��وم��ي��ة  الأذرع 
تنمية  دائ��رة  وبالتعاون مع  تعمل 
املجتمع على تعزيز جهود الدولة 
يف جم��ال رع��اي��ة الأ���س��رة وتقدمي 
وت�سجيع  لها،  كافة  الدعم  اأوج��ه 
فاعلني  ي��ك��ون��وا  اأن  على  اأف��راده��ا 
ب�سكل  وم����وؤث����ري����ن  وم���ب���ت���ك���ري���ن 
اأهمية  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د  اإي���ج���اب���ي 
وتكري�س  امل��ج��ت��م��ع،  يف  اأدواره�������م 
والتما�سك  ال���ت���الح���م  م��ف��اه��ي��م 
متما�سكة  اأ���س��ر  ظ��ل  يف  املجتمعي 
مت�سامح  مل��ج��ت��م��ع  ن������واة  ت�����س��ك��ل 
اإ�سافة  ف��ئ��ات��ه،  ل�����س��ت��ى  وح��ا���س��ن 
وامل�ساريع  امل����ب����ادرات  ت��ب��ن��ي  اإىل 
الو�سائل  واأح������دث  الج��ت��م��اع��ي��ة 
املبتكرة التي متكنها من الو�سول 
اإىل قطاع وا�سع من اأفراد املجتمع 

من مواطنني ومقيمني.
وقال معاليه :" نحن وطن يعي�س 
جن�سية   200 م��ن  اأك���رث  ظله  يف 
وذلك انطالقا من مبادئ الأخوة 
عليها  ت����وؤك����د  ال���ت���ي  الإن�������س���ان���ي���ة 
اإىل  .. لف��ت��ا  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 

للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو 
لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����س��اء 

حكام الإمارات.
التنمية  م��وؤ���س�����س��ة  اأن  واأ�����س����اف 
�سمو  لتوجيهات  ووف��ق��اً  الأ���س��ري��ة 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����س��ي��خ��ة 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  رئ��ي�����س��ة الحت�����اد 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة 
والطفولة الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة 
الإمارات"  "اأم  الأ���س��ري��ة  التنمية 

اأن  اآم��اًل  جديد  لعام  وال�ستعداد 
يكون عام خري و�سالم على وطننا 
ال��ق��ي��ادة احلكيمة  ال��غ��ايل يف ظ��ل 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل"  "حفظه 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
"رعاه اهلل"  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د 

التوجهات  مواكبة  على  حت��ر���س 
احلكومية وو�سع ال�سرتاتيجيات 
وامل���ب���ادرات وال���رام���ج ال��ت��ي تعزز 
وترتجمها  احل��ك��وم��ة  روؤي�����ة  م���ن 
اإىل عمل فعلي من خالل مفاهيم 
الب��ت��ك��ار وال��ت��ج��دي��د وت��ق��دمي كل 
التطورات  وف��ق  الأ���س��رة  يفيد  م��ا 
احلديث،  الع�سر  ي�سهدها  ال��ت��ي 
واملكانة وال�سمعة الدولية املتميزة 
ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا دول���ة الإم����ارات 
والأخوة  وال�سلم  للتعاي�س  كوطن 

 ،2019 ل��ل��ع��ام  امل��وؤ���س�����س��ي  الأداء 
وخمرجات اجتماعها مع املوظفني 
الذي جاء حتت عنوان " ا�ست�سراف 
م�ستقبل الأ�سرة واملجتمع يف اإمارة 
كما   ،"2030 ل��ل��ع��ام  اأب���وظ���ب���ي 
التخطيط  اإدارة  مدير  ا�ستعر�س 
ال�سرتاتيجي والتطوير املوؤ�س�سي 
لعام  ال�سرتاتيجي  الأداء  تقرير 
الإبداع  اإدارة  واإجن���ازات   ،2019
اإ�سافة  وال���س��ت��دام��ة،  والب��ت��ك��ار 
اإىل ا�ستعرا�س تقرير الأداء املايل 
ا�ستعر�س  ف��ي��م��ا   ،2019 ل��ل��ع��ام 
مدير اإدارة التدقيق الداخلي اأهم 

اإجنازات اإدارة التدقيق.

اخلم�سني  للعام  الدولة  ا�ستعداد 
الذهبي  ب��ي��وب��ي��ل��ه��ا  والح���ت���ف���ال 
لالحتاد والذي ا�ستعدت له جميع 
واملوؤ�س�سات  وال��ه��ي��ئ��ات  ال������وزارات 
ور�سة   2020 ع��ام  �سيكون  حيث 
لالأفراد  كبري  وحتد  مهمة،  عمل 
ومقيمني،  م��واط��ن��ني  م���ن  ك��اف��ة 
وه��ي��ئ��ات ر���س��م��ي��ة م��ن اأج���ل و�سع 
اخلطط ال�سرتاتيجية وامل�ساريع 
التي  امل��ه��م��ة  امل��ك��ان��ة  تعك�س  ال��ت��ي 
ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا دول����ة الإم�������ارات على 

امل�ستويات كافة ".
و ا�ستعر�ست �سعادة مرمي حممد 
ال��رم��ي��ث��ي - خ����الل الج���ت���م���اع - 

الكعبي  �سامل  علي  معايل  وتقدم 
بخال�س   - الج��ت��م��اع  خ��ت��ام  يف   -
ل�سعادة  التقدير  وعظيم  ال�سكر 
مرمي الرميثي مدير عام موؤ�س�سة 
ال��ت��ن��م��ي��ة الأ�����س����ري����ة ولأع�������س���اء 
والعاملني  املوؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س 
فيها، على اجلهود املبذولة لدعم 
اأف������راد الأ����س���رة وامل��ج��ت��م��ع خالل 
املزيد  لهم  متمنياً   ،2019 ع��ام 
وال��ت��الح��م والتعاون  ال��ت��ق��دم  م��ن 
لوطننا  والإب������������داع  وامل���������س����ارك����ة 
الإم�����������ارات ال������ذي ي�����س��ت��ح��ق من 
اجلهود  من  الكثري  ب��ذل  اجلميع 

لرد بع�س من اأف�ساله علينا.

وزارة ال�سحة تطلق برناجما خلف�س موؤ�سر اإ�ستهالك التبغ بالدولة
•• دبي-وام: 

ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
امل��ج��ت��م��ع ب��رن��اجم��ا ت��دري��ب��ي��ا يعد 
الأول من نوعه يف الدولة لتعزيز 
العلمية  وامل�������ه�������ارات  ال������ق������درات 
من  ط��ب��ي��ب   500 ل�����  وال��ع��م��ل��ي��ة 
القالع  خدمات  لتقدمي  كوادرها 
ع�����ن ال����ت����دخ����ني ب���ك���اف���ة اأن�����واع�����ه 
وم�������س���ت���ق���ات���ه يف ع�����ي�����ادات داخ�����ل 
الأولية  ال�سحية  الرعاية  مراكز 
ب��ن��اء ع��ل��ى دل��ي��ل اإر�����س����ادي موحد 
وطرق  اأ�ساليب  اأح��دث  مع  مت�سق 
ال���ع���الج امل���ت���اح���ة ع��امل��ي��ا وذل�����ك يف 
اإطار جهود الوزارة خلف�س موؤ�سر 
وتعزيز  ب��ال��دول��ة  التبغ  ا�ستهالك 
ملكافحة  الوطني  الرنامج  نتائج 

التدخني.
مقر  ال��رن��ام��ج يف  اإط����الق  ح�سر 
الدكتور  ����س���ع���ادة  ب���دب���ي  ال��������وزارة 

املدخنني  ن�����س��ب��ة  ان��خ��ف��ا���س  وع����زا 
حكومية  ت�سريعية  اإج����راءات  اإىل 
ملكافحة  وط��ن��ي��ة  وح���م���الت  ع����دة 
ولئحة  قانون  تطبيق  مثل  التبغ 
التثقيف  وحمالت  التبغ  مكافحة 
ال�������س���ح���ي واإ���������س��������دار ال����ق����ان����ون 

�سيا�سات  اإدراج  م��وؤك��دا  الأم��را���س 
مكافحة التبغ �سمن ا�سرتاتيجية 
الوزارة كونها اجلهة امل�سوؤولة عن 
ا�ستهالك  خف�س  م��وؤ���س��ر  حتقيق 
الوطنية  الأج���ن���دة  ح�����س��ب  ال��ت��ب��غ 
2021 ل�سيما واأن دولة الإمارات 
الن�سمام  يف  ال�سباقة  ال��دول  من 
ملنظمة  الإط������اري������ة  ل���الت���ف���اق���ي���ة 
يف  التبغ  ملكافحة  العاملية  ال�سحة 

عام 2005 .
قامت  ال��������وزارة  اأن  ال���رن���د  وذك�����ر 
لرفع  امل������ب������ادرات  م����ن  ب���ال���ع���دي���د 
الوعي باأخطار التدخني وت�سجيع 
الإق�����������الع مثل  ع���ل���ى  امل����دخ����ن����ني 
املتنقلة لدعم الإقالع عن  العيادة 
اأن  "اأذكى م��ن  ال��ت��دخ��ني وم��ب��ادرة 
تبداأ " ومبادرة "اأنا ودرت واحلني 
على  العمل  اإىل  دورك" بالإ�سافة 
ب��ن��اء ���س��راك��ات ف��اع��ل��ة م��ع خمتلف 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

ح�سني عبدالرحمن الرند الوكيل 
والعيادات  امل��راك��ز  لقطاع  امل�ساعد 
فار�س  هيفاء  والدكتورة  ال�سحية 
نائبة مدير اإدارة الرعاية ال�سحية 
�سجواين  ع��ادل  والدكتور  الأول��ي��ة 

رئي�س الرنامج التدريبي .
وق����ال ال��دك��ت��ور ح�����س��ني ال��رن��د اإن 
لتطوير  ال���ت���دري���ب���ي  ال����رن����ام����ج 
م�ساعدة  يف  الأط�����ب�����اء  م�����ه�����ارات 
امل��دخ��ن��ني ل��الإق��الع ي��اأت��ي يف اإطار 
ج���ه���ود ح��ث��ي��ث��ة وم���ت���وا����س���ل���ة من 
لتقليل  املعنيني  وال�سركاء  ال��وزارة 
ن�سبة املدخنني بالدولة بالإ�ستفادة 
الناجحة  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
وال�سرتاتيجيات  اخل���ط���ط  يف 
اأن نتائج امل�سح الوطني  ..مو�سحاً 
 2018  -  2017 ال�������س���ح���ي 
انخفا�س  ع����ن  ن��ت��ائ��ج��ه  ك�����س��ف��ت 
بن�سبة  ال��ب��ال��غ��ني  امل��دخ��ن��ني  ن�سبة 

. 2010 عام  منذ  18باملائة 

�ساأن  يف   2009 ل�سنة  الحت����ادي 
مكافحة التبغ ولئحته التنفيذية 
وزي����ادة ع��دد ع��ي��ادات الإق����الع عن 
وهناك  ع��ي��ادة،   16 اإىل  التدخني 
خطة لتو�سع ودعم تلك اخلدمات 
بالإ�سافة  ال��ق��ادم��ة  ال�����س��ن��وات  يف 
النتقائية  ال�����س��ري��ب��ة  ل��ت��ط��ب��ي��ق 
من  وغ��ريه��ا  التبغ  منتجات  على 

الإجراءات احلكومية.
ال�سحية  ال���ت���ب���ع���ات  اإىل  واأ������س�����ار 
الإ�سابة  يف  وت�����س��ب��ب��ه  ل��ل��ت��دخ��ني 
كالقلب  ال�سارية  غري  بالأمرا�س 
ال�سكري  وال�����س��رط��ان  وال�����س��راي��ني 
بالإ�سافة  النف�سية  والع��ت��اللت 
اإىل العبء القت�سادي الذي ي�سمل 
بزيادة  ت��ت��م��ث��ل  م��ب��ا���س��رة  ت��ك��ال��ي��ف 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ع��ل��ى  ال��ن��ف��ق��ات 
يف  تتمثل  مبا�سرة  غ��ري  وتكاليف 
ب�سبب  املجتمع  اإنتاجية  انخفا�س 
وانت�سار  امل��ب��ك��رة  ال��وف��اة  م��ع��دلت 

لتفعيل تطبيق بنود قانون ولئحه 
مكافحة التبغ.

ه��ي��ف��اء فار�س  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
ملدة  ميتد  التدريبي  الرنامج  اإن 
نظام  ع��ل��ى  معتمدا  اأ���س��اب��ي��ع  �ستة 
"مهاراتي"  الل���ك���رتوين  ال�����وزارة 
يتخلله جل�سات  بعد  للتدريب عن 
مدربني  قبل  من  عملية  تدريبية 
نهائي  تقييم  واإج�����راء  خمت�سني 
املنت�سبني للح�سول على  لالأطباء 
خدمات  لتقدمي  توؤهلهم  ���س��ه��ادة 
للمر�سى  ال��ت��دخ��ني  ع��ن  الإق�����الع 
الرعاية  م��راك��ز  على  وامل���رتددي���ن 
ال�سحية الأولية منوهة باأن اأطباء 
باإعداد  قاموا  الإدارة  يف  مواطنني 
التدريبي  للرنامج  العلمية  امل��ادة 
ال�����ذي ���س��ي�����س��م��ل ج��م��ي��ع الأط���ب���اء 
عيادات  يف  تخ�س�ساتهم  مبختلف 
التابعة  الأولية  ال�سحية  الرعاية 

لوزارة ال�سحة ووقاية املجتمع .

ف��ق��د امل���دع���و / م��ع��اذ على 
حممود عبداحلميد ، اليمن 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )05503022( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0503772906

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / �سابو �ساندران 
الهند     ، ك����وم����ار  ����س���ان���درا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )T3732851( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0502001545

فقدان جواز �سفر
امل���دع���و/����س���اري���ث���ا مول  ف��ق��د 
الهند   ، ك��وت�����س��و م��ان��ى  ث���اين 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى     )M3639908(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

اإعالن فقدان اأ�صهمت
يحيى  ال�������س���ي���د/دروي�������س  ف���ق���د 
�سادرة  اأ�سهم  �سهادة  الأن�����س��اري 
لالإ�ستثمار  دب������ي  ����س���رك���ة  ع����ن 
رق���م  ل���ل�������س���ه���ادة  ع.(  م.  )��������س. 
ع����دد  وحت�����م�����ل   )12988(
ممن  ي��رج��ى  ���س��ه��م��ا.   )1000(
الإت�����������س�����ال على  ع���ل���ي���ه���ا  ي���ع���رث 
 )0508858848( ال��ه��ات��ف 
الرقم  بال�سركة على  الإت�سال  اأو 

املبا�سر )048122305(.
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اأخبـار الإمـارات
موؤ�س�سة حميد اخلريية تتكفل ب�سيانة عدد 99 م�سكنا من امل�ساكن املحرتقة واملتهالكة يف عجمان

•• عجمان ـ الفجر 

تكفلت موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي اخلريية ب�سيانة 10 منازل من امل�ساكن املحرتقة و عدد 89 م�سكن، مت 
النتهاء من �سيانته يف اإمارة عجمان خالل عام 2019.

اإنه  النعيمي اخلريية يف عجمان  را�سد  بن  النعيمي مدير عام موؤ�س�سة حميد  بنت عبد اهلل  ال�سيخة عزة  وقالت 
اأن هذا امل�سروع يتيح للم�ستفيد  8 م�ساكن بينما ل يزال م�سكنان اآخران قيد التنفيذ حالياً، لفتة اإىل  مت اإجناز 
احل�سول على �سيانة للم�ساكن املحرتقة املتهالكة، وامل�ساهمة يف ا�ستكمال امل�ساكن وبناء املالحق لالأ�سر امل�ستحقة، 

وتوفري ال�سكن املوؤقت وت�سليمه للمواطن مبا ي�سمن له احلياة الكرمية �سمن اخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سة.
واأو�سحت مت النتهاء من �سيانة 89 م�سكن خالل عام 2019 واأن قيمة م�ساهمة املوؤ�س�سة تبلغ مائة األف درهم 

كحد اأق�سى للم�ستفيد الواحد من مواطني اإمارة عجمان واملناطق التابعة لها من ذوي فئة العجز املادي.
واأكدت ال�سيخة عزة النعيمي اأن امل�سروع يهدف اإىل توفري بيئة اآمنة ومنا�سبة ل�سعادة الأ�سرة واملجتمع، ودعم الأ�سر 
مع  الالزمة  ال�سيانة  بتقدمي  احلرائق  من  املت�سررين  م�ساكن  ورعاية  ودعم  املحدود،  الدخل  ذوي  من  املتعففة 

توفري ال�سكن املوؤقت والأثاث واللكرتونيات ح�سب احلاجة، ودعم الأ�سر املمتدة باإ�سافة مالحق �سكنية مالئمة.

جميع المكانات للمراقبة والتعامل مع  الأحداث الطارئة

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة : 89 دورية لتاأمني احتفالت راأ�س ال�سنة  لعام 2020
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اأكد  اللواء علي عبداهلل بن علوان 
ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د ع���ام ���س��رط��ة راأ����س 
كافة  اك���ت���م���ال  مت  ب����اأن����ه  اخل���ي���م���ة 
التجهيزات وال�ستعدادات من قبل 
ل�ستقبال  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ���س��رط��ة 
العام اجلديد )2020(، وذلك من 
التي  املرجان  جزيرة  تاأمني  خالل 
حتت�سن احتفالت راأ�س ال�سنة هذه 
اأ�سبحت حدث عاملي  التي  املنا�سبة 
داخل  م��ن  ال����زوار  اآلف  يح�سرها 
وخارج الدولة، وكذلك تاأمني كافة 
لأماكن  امل��وؤدي��ة  الطرق  و  ال�سوارع 
ال�سياحية  الأم���اك���ن  و  الح��ت��ف��ال، 
ت�سهد  ال���ت���ي  ال���ع���ام���ة  الأم����اك����ن  و 
ازدحامات مرورية و كثافة من قبل 
اجلمهور، حل�سور تلك الحتفالت 
اأوقات  املقامة، و ال�ستمتاع بق�ساء 
رائ��ع��ة وج��م��ي��ل��ة يف اأح�����س��ان اإم���ارة 

راأ�س اخليمة.  
واأ������س�����اف ال���ق���ائ���د ال����ع����ام ب����اأن����ه مت 
املتوفر  الإمكانيات  جميع  ت�سخري 
ل����دى ���س��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة، من 
اآل��ي��ات وم��ع��دات واأج���ه���زة، وعن�سر 
ب�����س��ري ل���ت���اأم���ني اح���ت���ف���الت راأ�����س 
بال�سكل  لتظهر  امل��ي��الدي��ة،  ال�سنة 

وفاعلية  ج��اه��زي��ة  م���ن  ال���ت���اأك���د  و 
الإج���راءات مبا ي�سمن جناح  كافة 
تخ�سي�س  مت  ك��م��ا  الح���ت���ف���الت، 
املرورية  ال��دوري��ات  ع��دد كبري م��ن 
و  ال�سري  ح��رك��ة  لتنظيم  امل��دن��ي��ة  و 
اجلزيرة،  زوار  جلميع  ان�سيابيته 
وكذلك  واملخارج،  املداخل  وحتديد 
الأم�����اك�����ن  و  امل�����رك�����ب�����ات  م�����واق�����ف 
املخ�س�سة لتجمع اجلمهور، القادم 
من خمتلف اأرجاء الدولة حل�سور 
وم�ساهدة الحتفالت بهذه املنا�سبة 

الهامة. 
ون���ا����س���د رئ���ي�������س ال���ف���ري���ق ال���دائ���م 
راأ�س  ب�سرطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ل��ت��اأم��ني 
املجتمع  اأف���������راد  ج��م��ي��ع  اخل���ي���م���ة 
وم�ساهدة  احل�����س��ور  يف  ال��راغ��ب��ني 
التقيد  ����س���رورة  اإىل  الح���ت���ف���الت 
و  املو�سوعة  والأن��ظ��م��ة  بالقوانني 
ال�سرطة  رجال  بتوجيهات  اللتزام 
الوجه  لإظ����ه����ار  امل�������رور  رج������ال  و 
واملحافظة  ل����الإم����ارة،  احل�����س��اري 
ع��ل��ى ح��ي��ات��ه��م وح���ي���اة الآخ����ري����ن، 
وكذلك متابعة احل�سابات الر�سمية 
مواقع  عر  اخليمة  راأ���س  ل�سرطة 
كافة  ملعرفة  الجتماعي،  التوا�سل 
يتم  التي  التعليمات  و  التنويهات 
ن�����س��ره��ا ع���ر م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل و 

الذي يليق با�سم و�سمعة اإمارة راأ�س 
اأ���س��ب��ح��ت عا�سمة  ال��ت��ي  اخل��ي��م��ة، 
اإقليمية لل�سياحة اخلليجية، والتي 
م����ن خمتلف  ي��ق�����س��ده��ا اجل���م���ي���ع 

الدول.
و اأك������د ال����ل����واء ع���ل���ي ع����ب����داهلل بن 
ع��ل��وان ع��ل��ى ح��ر���س ���س��رط��ة راأ����س 
ال��ع��م��ل م��ع ال�سركاء  اخل��ي��م��ة ع��ل��ى 
خمتلف  م����ن  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني، 
ال����ق����ط����اع����ات ل�����ت�����اأم�����ني واإجن���������اح 
ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ال��ه��ام��ة، م���وؤك���داً يف 
ال�سرطة  رج���ال  ب���اأن  نف�سه  ال��وق��ت 
امل����ت����واج����دي����ن يف م����وق����ع احل�����دث 
لتقدمي  ال�����س����ت����ع����داد  اأمت  ع���ل���ى 
املنطقة  ل�������زوار  اخل����دم����ات  ك���اف���ة 
متطلباتهم  وت��ل��ب��ي��ة  الح��ت��ف��الت، 
�سالمة  ي�سمن  مبا  واحتياجاتهم، 

واأمن جميع الزوار. 
ال�سرطة  ع�����ام  ق���ائ���د  مت���ن���ى  ك���م���ا 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�سحاب 
 – ال��دول��ة  ن��ه��ي��ان، رئي�س  اآل  زاي���د 
و  ال�����س��ح��ة  م����وف����ور  ح��ف��ظ��ه اهلل- 
ال�سيخ  ال�سمو  ول�سحاب  العافية، 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال�سمو  ال������وزراء، ولأخ���ي���ه ���س��اح��ب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 

اخل���ي���م���ة، وج��م��ي��ع اأع�������س���اء جلنة 
ت��اأم��ني الح��ت��ف��الت ب��الإم��ارة، باأنه 
مت تخ�سي�س )89( دورية مرورية 
واأمنية و راجالة،  لتاأمني و تغطية 
التاأكيد  و  ال�سنة،  راأ����س  اح��ت��ف��الت 
املرورية  احل���رك���ة  ان�����س��ي��اب��ي��ة  ع��ل��ى 
الداخلية  الإم����ارة  ���س��وارع  ك��اف��ة  يف 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى منع  و اخل���ارج���ي���ة، و 
�ساأنها  م��ن  اأع��م��ال  اأو  مظاهر  اأي���ة 
بهذه  الح��ت��ف��ال  ���س��ف��وة  ت��ع��ك��ر  اأن 
املنا�سبة الهامة، كما مت تاأمني عدد 
مركبات  فيها  تتمركز  نقاط   )5(
بعدد  ت�سارك  والتي  امل��دين  ال��دف��اع 

القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�سلحة، و ل�ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن �سقر 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
اخليمة،  راأ���������س  ح���اك���م  ل����الحت����اد 
ال�سيوخ  ال�����س��م��و  اأ���س��ح��اب  ول��ك��اف��ة 
اأولياء  وجل��م��ي��ع  الإم�������ارات،  ح��ك��ام 
العهود، عاماً جديداً مليئاً باخلري 
�سعب  وجلميع  والنجاح،  العطاء  و 
املقيمني  ل��ك��ل  و  الإم���������ارات  دول�����ة 
املويل  داع��ي��اً  الطاهر،  ترابها  على 
دول�����ة  ع����ل����ى  ي�������دمي  اأن  ع�����زوج�����ل 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة نعمة 

جزيرة  يف  تتواجد  مركبة،   )13(
الحتفال،  م��ق��ر  ل��ت��اأم��ني  امل���رج���ان، 
والتعامل على الأحداث الطارئة.  

واأ�سار منخ�س باأنه مت التن�سيق مع 
الدوائر احلكومية  و  كافة اجلهات 
اإدارة  فيها  مب��ا  الخ��ت�����س��ا���س،  ذات 
ال�سرب  ق���ي���ادة  و  امل�����دين،  ال���دف���اع 
ال���ث���اين، ل��ت��اأم��ني اح��ت��ف��الت راأ����س 
ال�سنة، وو�سع بع�س ال�سيناريوهات 
املحتملة و كيفية التعامل معها بكل 
�سهولة و�سرعة، مع ت�سخري جميع 
ومعدات  اآل���ي���ات  م���ن  الإم���ك���ان���ي���ات 
احلفل  لتغطية  ب�����س��ري��ة،  ك����وادر  و 

الأمن والأمان، واأن تكون �سنة خري 
و�سعادة ورخاء على اجلميع. 

واأو�سح العميد عبداهلل علي منخ�س 
ال�سرطية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع����ام  م���دي���ر 
لتاأمني  ال����دائ����م  ال���ف���ري���ق  رئ��ي�����س 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ب��راأ���س اخل��ي��م��ة، خالل 
اأم�س  �سباح  عقد  ال���ذي  الج��ت��م��اع 
مبني  الكرى  الجتماعات  بقاعة 
العامة لل�سرطة، وبح�سور  القيادة 
�سعادة  املهند�س عبد اهلل العبدويل 
الع�سو املنتدب ل� "جزيرة املرجان"، 
اخليمة،  ب��راأ���س  ال�سياحة  وهيئة   ،
براأ�س  ال�سناعة  و  التجارة  وغرفة 

و�سائل الإعالم املختلفة، كما نا�سد 
التوا�سل  ����س���رورة  ع��ل��ى  اجل��م��ه��ور 
 )901( ال��رق��م  على  ال�سرطة  م��ع 
لطرح ال�ستف�سارات واحلالت غري 
الأولوية  اإعطاء  ل�سمان  الطارئة، 
للمكاملات  ال���س��ت��ج��اب��ة  ���س��رع��ة  يف 
ال��ط��ارئ��ة واحل����الت اخل��ط��رة على 
لهدف  حت��ق��ي��ق��اً   ،)999( ال��رق��م 
ال�سرتاتيجي  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
امل��ت��م��ث��ل ب��ت��ع��زي��ز الأم����ن و الأم����ان، 
الوطنية  الأج���ن���دة  مل��وؤ���س��ر  ودع���م���اً 
ال�ستجابة  زم���ن  ب�����س��رع��ة  امل��ت��م��ث��ل 

للحالت الطارئة.   
واأ�ساف ميكن للزوار الو�سول اإىل 
 8:00 ال�ساعة  موقع احلدث قبل 
يف  املالئمة  اأماكنهم  حلجز  م�ساًء 
الواقعة  ال��ع��ام��ة  امل�ساهدة  مناطق 
حول جزيرة املرجان. و�سيتم اإغالق 
املوؤدية  والطرق  امل�ساهدة  من�سات 
اإىل املدخل الرئي�سي للجزيرة عند 

ال�ساعة 10:00 م�ساًء.  

ت�ستعد ملو�سوعة )غيني�س لالأرقام القيا�سية( بالألعاب النارية 

راأ�س اخليمة تطلق 190 طائرة بدون طيار وبطول 4 كيلومرتات ملنا�سبة احتفالت العام اجلديد 2020
•• راأ�س اخليمة – �شليمان املاحي  

اكتمال  اخل���ي���م���ة  راأ���������س  اأع���ل���ن���ت 
العام  ل���س��ت��ق��ب��ال  ا����س���ت���ع���دادات���ه���ا 
عرو�س  بتقدمي   2020 اجلديد 
م�سبوقة  غ��ري  ال��ن��اري��ة  ل��الأل��ع��اب 
قيا�سية  اأرق�������ام  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت���ه���دف 
ل����الأرق����ام  "غيني�س  يف  ج����دي����دة 
" اأك��ر عدد  القيا�سية" عن فئتي 
طيار  دون  م����ن  ال����ط����ائ����رات  م����ن 
النارية  الألعاب  لإطالق  ت�ستخدم 
يف وقت واحد" ما يحقق طول )4 

كيلومرتات(.
ال��ت��ام يف  التزامها  وت��وؤك��د الم���ارة 
الألعاب النارية باملعايري ال�سارمة 
امل����ح����ددة م���ن ق��ب��ل جل��ن��ة حتكيم 
القيا�سية".  ل���الأرق���ام  "غيني�س 

الغنائي  ال��ع�����س��اء  ح��ف��ل  مقدمتها 
ال�������ذي حت���ي���ي���ه ���س��م�����س الأغ���ن���ي���ة 
العربية جنوى كرم واملطرب وليد 

ال�سامي.
"جزيرة  ���س��ت��ح��ت�����س��ن  وب�����دوره�����ا 
املنطلق  مت��ث��ل  ال���ت���ي  املرجان"، 
ال�سنة  راأ���س  لحتفالت  الرئي�سي 
ترفيهية مميزة  اأن�سطة  اجلديدة، 
للزوار  ي�����س��م��ن  مم���ا  ل���الأط���ف���ال، 
ف��ر���س��ة ق�����س��اء اأوق����ات رائ��ع��ة قبل 
ال��ت��ن��ازيل لن��ط��الق الألعاب  ال��ع��د 
"جزيرة  و����س���ت�������س���م  ال�����ن�����اري�����ة. 
�سركة  وج���ه���ات  اأب������رز  املرجان"، 
الرئي�سي  امل����ط����ور  "مرجان" 
مل�����س��اري��ع ال��ت��م��ل��ك احل���ر يف اإم����ارة 
املواقع  من  العديد  اخليمة،  راأ���س 
مل�ساهدة  امل��خ�����س�����س��ة  اجل����دي����دة 

با�ستخدام الليزر والألعاب النارية 
يف ختام هذا العر�س املذهل. 

اللجنة  ب���ا����س���م  م���ت���ح���دث  ول���ف���ت 
العام  لح����ت����ف����الت  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
الألعاب  عرو�س  اأن  اإىل   2020
ال��ن��اري��ة ه���ذا ال���ع���ام ���س��ت��ك��ون غري 
م�����س��ب��وق��ة ع���ل���ى الإط���������الق، حتى 
التي  القيا�سية  الأرق�����ام  ���س��وء  يف 
ال�سنوات  غ���ي  الإم�������ارة  ���س��ج��ل��ت��ه��ا 
ال�سابقة، واأ�ساف مو�سحاً: "حققت 
عرو�س الألعاب النارية يف العامني 
جديدة  قيا�سية  اأرق��ام��اً  املا�سيني 
القيا�سية‘،  ل��الأرق��ام  ’غيني�س  يف 
ال����ع����ام حتقيق  ه�����ذا  و����س���ن���ح���اول 
مبهرة  عرو�س  عر  جديد  اإجن��از 
خطوة  يف  املقايي�س،  بكل  ومبتكرة 
الزوار  جتربة  �سترثي  باأنها  نثق 

وي��ج��ري ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإع����داد كافة 
ب�����دون طيار  ال���ط���ائ���رات  ع��ن��ا���س��ر 
رقم  اإىل  ع����دده����ا  ���س��ي�����س��ل  ال���ت���ي 
قيا�سي يبلغ 190 طائرة �ستطلق 
الأل���ع���اب ال��ن��اري��ة يف وق���ت واح���د، 
من  �سالل  "اأطول  اإىل  بالإ�سافة 
الألعاب النارية" مب�سافة 4000 
القيا�سي  الرقم  على  للتفوق  مرت 
مرت   3517.23 البالغ  احل��ايل 
اليابان.  يف  ف��وك��وك��ا  يف  وامل�����س��ج��ل 
عر�ساً  املوا�سفات  هذه  و�ست�سمن 
م���ذه���اًل ل���ل���زوار ومل����دة اأط�����ول عن 
عرو�س الألعاب النارية التقليدية. 
العام  ه���ذا  ال��ع��رو���س  و�ستت�سمن 
اجلديدة،  العنا�سر  م��ن  ال��ع��دي��د 
مبا يف ذلك الت�سكيالت التعبريية 
التي ترمز اإىل اأهم معامل الإمارة 

ع��ل��ى ك��اف��ة امل�����س��ت��وي��ات. ون��ع��م��ل يف 
الوقت احلايل على و�سع اللم�سات 
الأخ�������رية ون���ت���ع���اون م���ع حمكمي 
ل�سمان تقدمي عرو�س  ’غيني�س‘ 
الكلمة.  معنى  بكل  م�سبوقة  غري 
وي��ح��ظ��ى احل����دث ب��اه��ت��م��ام كبري 
املقيمني يف  النا�س، �سواء  من قبل 
الدولة اأو الزوار العامليني، وهو ما 
يبدو جلياً يف املبيعات لتذاكر حفل 
الع�ساء الغنائي املنتظر والأن�سطة 
الأخ�������رى ال���ت���ي ق��م��ن��ا ب���اإع���داده���ا 

خ�سي�ساً لهذه املنا�سبة". 
الأل����ع����اب  ع����رو�����س  ج���ان���ب  واإىل 
راأ�س  احتفالت  تت�سمن  ال��ن��اري��ة، 
اخليمة  راأ����س  يف  اجل��دي��دة  ال�سنة 
املنا�سبة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ل���ل���زوار م���ن ج��م��ي��ع الأع����م����ار، ويف 

الف�سية والذهبية واملا�سية باأ�سعار 
درهم  و1800  و1300   800
على التوايل. وميكن للزوار اأي�ساً 
الفندقية  احل����ج����وزات  واإج��������راء 
www.raknye. املوقع  عر 

 .com
باإ�سراف  للحدث  ال�ستعداد  ويتم 
ت�����س��م ممثلني  ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  جل���ن���ة 

عرو�س الألعاب النارية، بالإ�سافة 
اإىل من�سات م�ساهدة يف "اجلزيرة 
الآلف  م��ئ��ات  ليتمكن  احلمرا" 
ال�ستمتاع  امل��رت��ق��ب��ني  ال����زوار  م��ن 

بالعرو�س بي�سر و�سال�سة. 
الع�ساء  ح���ف���ل  ت����ذاك����ر  وت���ت���وف���ر 
"بالتينوم  م��وق��ع  ع���ر  ال��غ��ن��ائ��ي 
ف���ئ���ات:  ث������الث  ����س���م���ن  لي�ست" 

القيادة  "مرجان"،  ���س��رك��ة  ع���ن 
اخليمة،  راأ�������س  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
امل��ك��ت��ب الإع���الم���ي حل��ك��وم��ة راأ�س 
اخليمة، هيئة راأ�س اخليمة لتنمية 
ال�����س��ي��اح��ة، غ��رف��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ، 
وبلدية  ال��ع��ام��ة  دائ����رة اخل���دم���ات 
احلمرا  ����س���رك���ة  اخل���ي���م���ة،  راأ��������س 

للتطوير العقاري وغريها. 

موا�سالت عجمان ت�سعد املجتمع يف 105 مبادرات

امل�ساركة املتميزة بكافة املنا�سبات و 
اختيار فريق من  م��ن خ��الل  ذل��ك 
املوظفني يهتم بو�سع اآليات العمل 
مع  تتنا�سب  التي  اخلطط  وو���س��ع 
الت�سامح  روح  ت��ع��ك�����س  و  احل�����دث 
مبا  و  ت�سافر  جهودها  خ��الل  م��ن 
م�سريا  الت�سامح،  عام  مع  يتما�سى 
التي  وامل��ب��ادرات  الفعاليات  اأن  اىل  
كانت  العام  م��دار  على  تنفيذها  مت 
لدى  الت�سامح  بقّيم  للوعي  معززة 
جمتمع المارة و التي تعد الركيزة 
الأ�سا�سية التي يقوم عليها جمتمع 
المارات، كمجتمع يدعو للت�سامح 
وذل�����ك م���ن خ����الل ت��ر���س��ي��خ فكرة 
ال��ت�����س��ام��ح وال��ت�����س��ال��ح م���ع ال����ذات 
والتعاي�س مع الأخر عند املواطنني 
بن  ع��م��ر  م.  اأ����س���ار  و   . وامل��ق��ي��م��ني 
م����ب����ادرات  و  ف���ع���ال���ي���ات  ان  ع���م���ري 
ولي�ست  م�����س��ت��م��رة  ال��ت�����س��ام��ح  ع����ام 
م��رت��ب��ط��ة ب��ع��ام ال��ت�����س��ام��ح ف��ق��ط و 
تاأ�سل يف  ذلك ملا لهذه القيمة من 
نفو�س اأبناء الدولة ، و ان فعاليات 
العديد  تنظيم  ت�سمنت  العام  ه��ذا 
التي  امل����ب����ادرات  ال��ف��ع��ال��ي��ات و  م���ن 

•• عجمان-الفجر:

اختتمت موؤ�س�سة املوا�سالت العامة 
الت�سامح  ع���ام  ف��ع��ال��ي��ات  -ع��ج��م��ان 
والتي   2019 خ��الل  اقيمت  التي 
يهدف  الذي  الت�سامح  روح  ج�سدت 
له هذا العام، و حتقيقا للم�سوؤولية 
ا�سراكا  و  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ام�����اره ع��ج��م��ان يف حتقيق  لأب���ن���اء 
جمتمع   2021 ع���ج���م���ان  روؤي�������ة 
املوا�سالت  موؤ�س�سة  نفذت  �سعيد. 
مبادرة   105 ع��ج��م��ان  ال���ع���ام���ة- 
 37 يف  متثلت  جمتمعية  وفعالية 
باملقر  تنظيمها  مت  داخلية  فعالية 
الرئي�سي للموؤ�س�سة باجلرف و 67 
املوؤ�س�سة  نظمتها  خارجية  فعالية 
و ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات الخ���رى  

2019 من �سمن  على م��دار ع��ام 
و�سملت  ال��ت�����س��ام��ح  ع����ام  م����ب����ادرات 
امل���ب���ادرات ع��ل��ى ع���دد م��ن املجالت 
والإعالمية  والريا�سية  املجتمعية 
ال�سرائح  خمتلف  ا�ستهدفت  والتي 
مبختلف  وال��ع��ام��ل��ني  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
املجالت بحيث تعزز هذه املبادرات 
مفاهيم  دع��م  يف  املوؤ�س�سة  دور  م��ن 
وق���ي���م ال��ت�����س��ام��ح واحل����ر�����س على 
حتفيز املجتمع للتم�سك مبثل هذه 
القّيم النبيله التي حر�س املغفور له 
باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
ث��راه على غر�سها  نهيان طيب اهلل 
او�سح  و  الم����ارات.  �سعب  اأب��ن��اء  يف 
����س���ع���ادة م.ع���م���ر اح���م���د ب���ن عمري 
املوا�سالت  م��وؤ���س�����س��ة  ع����ام  م���دي���ر 
على  حت��ر���س  املوؤ�س�سة  ان  ال��ع��ام��ة 

مبادرة  ومنها  ال�سائقني  ا�ستهدفت 
معا لنتميز التي هدفت اىل تغيري  
اإيجاد  خالل  من  ال�سائقني  �سلوك 
روح املناف�سة على التميز فيما بينهم 
، و ا�سعاد �سائق ا�ستهدفت �سائقني و 
�سائقات  مركبات الأجرة و مهره و 
داخل  بال�سالمة  متعلقة  م��ب��ادرات 
مكافحة  وكيفية  الأج���رة  مركبات 
احلرائق و التعامل معها  و اأهمية 
مركبات  يف  امل����راق����ب����ة  ك�����ام�����ريات 
الأج������رة و ه���دف���ت ه����ذه امل���ب���ادرات 
ال��ت�����س��ام��ح من  اىل حت��ق��ي��ق م���ب���داأ 
خالل التعامل مع كافة اجلن�سيات 
التوا�سل  ج�سور  رب��ط  و  املختلفة 
بن  م. عمر  �سعادة  وا���س��اف   . معها 
مبادرات  نظمت  املوؤ�س�سة  ان  عمري 
ل����س���ع���اد امل���وظ���ف���ني م���ث���ل م���ب���ادرة 
و يوم  القراءة  و يوم  ب�سمتك غري 

الم و يوم املراأة العاملي و يوم املراأة 
،و  املزيد  و معا لنحقق  الإم��ارات��ي��ة 
املبادرات  م���ن  ال��ع��دي��د  اط����الق  مت 
مثل  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  مع 
امل�����س��ارك��ة يف م��ع��ر���س ج��ي��ت��ك�����س و 
ال��دويل يف ابوظبي  موؤمتر الطرق 
ا�ستمرت  ال��ت��ي  املتنقلة  ال��ع��ي��ادة  و 
الوطنية  امل�ساركات  و  ال��ع��ام  ط��وال 
اليوم  و  ال���ع���ل���م  ي�����وم  م���ث���ل  اأي�������س���ا 
الوطني التي عززت الروح الوطنية 
يف موظفي املوؤ�س�سة و اأبناء المارة، 
و ان مثل هذه الفعاليات و املبادرات 
الإن�������س���ان���ي���ة ت���زي���د م����ن ال���رتاب���ط 
واملجتمعي  والأ�����س����ري  الإن�������س���اين 
املجتمع  ال�����س��واء و جتعل  ح��د  على 
ا�ستهداف  خالل  من  متا�سكا  اكرث 
كافة  و حتقيق  املجتمع  فئات  كافة 

رغباتهم.

اإطالق امل�سابقة ال�سعرية ملهرجان 
�سلطان بن زايد الرتاثي2020

 •• ابوظبي-الفجر:

املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
ملهرجان �سلطان بن زايد الرتاثي 
امل�سابقة  اإط�����الق  ع���ن   2020
لفعاليات  امل���راف���ق���ة  ال�����س��ع��ري��ة 
املهرجان يف دورته الرابعة ع�سرة 
يناير   20 ب���ت���اري���خ  ت���ب���داأ  ال���ت���ي 

وتنتهي يوم  2 فراير 2020.
املنظمة  العليا  اللجنة  واخ��ت��ارت 
ي��ك��ون مو�سوع  اأن  ال����دورة  ل��ه��ذه 
امل�سابقة "ال�سيخ �سلطان بن زايد 

اآل نهيان .. رجل الرتاث". 
امل�سابقة  �����س����روط  وت���ت���ل���خ�������س 
نبطية  ق�����س��ي��دة  يف  ب��امل�����س��ارك��ة 
بيتا،   15 ع���ن  ت��ق��ل  ل  ���س��ع��ب��ي��ة، 
تتناول  25بيتا،  على  ت��زي��د  ول 
دور املغفور له ال�سيخ �سلطان بن 
اآل نهيان يف حماية الرتاث  زايد 
من  تكون  واأن  جوانبه،  مبختلف 

تاأليف ال�ساعر نف�سه.
اأن  املنظمة اىل  اللجنة  واأ���س��ارت   
متاحة  ال���دورة  ه��ذه  يف  امل�ساركة 
ل��ل�����س��ع��راء وال�����س��اع��رات م���ن �سن 
دولة  لأب��ن��اء  ف���وق،  �سنةفما   16
التعاون  جمل�س  ودول  الإم����ارات 

اخل���ل���ي���ج���ي وخم����ت����ل����ف ال�������دول 
العربية.

ومينح الفائزون باملراكز اخلم�سة 
قيمة،  ن���ق���دي���ة  ج����وائ����ز  الأوىل 
و�ستتم دعوتهم لإلقاء ق�سائدهم 
للمهرجان.  اخل��ت��ام��ي  ال��ي��وم  يف 
املنظمة  العليا  اللجنة  واأ����س���ارت 
اأن اآخر موعد ل�ستالم امل�ساركات 
 ،2020_1_23 ي�����������وم 
وُت�����������س�����ت�����ق�����ب�����ل ع������رال������ري������د 
a d m i n @ : ين و لكرت لإ ا
اأن  ع��ل��ى    swaihaan.ae
يحدد فيها ال�سم واجلن�سية ورقم 
للمهرجان.  امل��ت��ح��رك  ال��ه��ات��ف 
جميع  ا�ستبعاد  �سيتم  اأن���ه  علما 
لهذه  امل�ستوفية  غ��ري  امل�����س��ارك��ات 

ال�سروط.
رئي�س  املن�سوري  فاطمة  وقالت 
للم�سابقة   امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة 
اأهمية  ت���ن���ط���ل���ق  ال�سعرية:" 
امل�سابقة يف هذه الدورة من كونها 
خم�����س�����س��ة ل���ل���ح���دي���ث ع����ن دور 
املغفور له ال�سيخ �سلطان بن زايد 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف حماية 
ال���رتاث، وه��و ال���ذي وّج���ه �سابقا 
باإطالق هذه امل�سابقة منذ دورتها 

الأوىل لتكون منرا لل�سعراء من 
كل دول املنطقة، ت�سهم يف تن�سيط 
احلركة ال�سعرية وتقدمي الدعم 
ل��ل��م��ب��دع��ني م���ن ال�������س���ع���راء. ول 
اأن�سب  م��و���س��وع��ا  ال���ي���وم  ي���وج���د 
يف  اهلل  رح��م��ه  دوره  م��ن مو�سوع 
ل��ي��ك��ون عنوانا  ال�����رتاث،  ح��م��اي��ة 
امل�سابقة  م��ن عمر  ال���دورة  ل��ه��ذه 

ال�سعرية. 
اأن  اإىل  امل���ن�������س���وري  واأ�������س������ارت 
اأ�سبحت  امل�ساركة يف هذه الدورة 
ال�سعراء  ج��م��ي��ع  اأم����ام  م��ف��ت��وح��ة 
ال��دول العربية، لأن  من خمتلف 
م��و���س��وع��ه��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���رج���ل كان 
مبختلف  العربي  للرتاث  حار�سا 
ج���وان���ب���ه واأ�����س����ك����ال����ه، وت����ع����ددت 
ال��رتاث يف خمتلف  اأف�ساله على 

املناطق العربية. 
اأن  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأرادت  وق���د 
مت��ن��ح ف��ر���س��ة امل�������س���ارك���ة لأك���ر 
الإم����ارات  ���س��ع��راء  ع���دد ممكنمن 
واخل��ل��ي��ج وال��ع��امل ال��ع��رب��ي ككل، 
ل��ي��ق��ول ك��ل ���س��اع��ر ك��ل��م��ت��ه، حول 
حتظى  ك��ب��رية،  وطنية  �سخ�سية 
مب��ح��ب��ة ال��ك��ث��ريي��ن يف الإم�����ارات 

وخارجها.   

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 1688/2019/20 جتاري كلي 
بعد  بها واحلكم  املدعي عليهم  واع��الن  اق��رب جل�سة  املوقرة حتديد  املحكمة  نلتم�س من عدالة   : الدعوى  مو�سوع 
الثبوت بالزامهم بالت�سامن والت�سامم فيما بينهم بان يوؤدوا للم�سرف املدعي مبلغ وقدره )82/132.686.348( درهم 
)مائة واثنان وثالثون مليون و�ستمائة و�ستة وثمانون الف وثالثمائةوثمانية واربعون درهما واثنان وثمانون فل�سا(

والرباح التاخريية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
طالب الإعالن / 1-م�سرف دبي �س.م.ع  �سفته بالق�سية : مدعي املطلوب اإعالنه:  1-  دبي للو�ساطة املالية )�سركة 
ذات م�سوؤولية حمدودة( - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل القامة. مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�سة واعالن املدعي عليهم بها واحلكم بعد 
الثبوت بالزامهم بالت�سامن والت�سامم فيما بينهم بان يوؤدوا للم�سرف املدعي مبلغ وقدره )82/132.686.348( درهم 
)مائة واثنان وثالثون مليون و�ستمائة و�ستة وثمانون الف وثالثمائةوثمانية واربعون درهما واثنان وثمانون فل�سا( 
والرباح التاخريية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2020/1/6  ال�ساعة 8.00 �س مبكتب ادارة الدعوى رقم 11 لذا فاأنت مكلف 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  باحل�سور 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
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اأخبـار الإمـارات
اللجنة العليا ملهرجان الفجرية الدويل للفنون تبحث حت�سريات دورته الثالثة

•• الفجرية-وام:

اأكد �سعادة حممد �سعيد ال�سنحاين نائب رئي�س هيئة الفجرية للثقافة 
والإعالم رئي�س مهرجان الفجرية الدويل للفنون على توجيهات ال�سيخ 
الدكتور را�سد بن حمد ال�سرقي رئي�س هيئة الفجرية للثقافة والإعالم 
باأن تكون الدورة الثالثة من املهرجان الذي يقام يف فراير املقبل حمطة 
الفنون  راٍق ومتنوع يحاكي مهرجانات  فنية فريدة حتتفي مبنتج فني 
الدولية، ويحقق هدف املهرجان يف اإظهار اأهمية التنوع الثقايف وحتقيق 

التقارب بني ال�سعوب والتفاعل بني ثقافاتهم.
�سباح  عقد  ال���ذي  للمهرجان  العليا  اللجنة  اج��ت��م��اع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

�سعادة حممد  ال�سنحاين، وح�سور  �سعيد  �سعادة حممد  برئا�سة  اليوم، 
�سيف الأفخم مدير املهرجان، وذلك ملناق�سة حت�سريات الدورة الثالثة 
وادائية،  وت�سكيلية  ومو�سيقية  وم�سرحية  فنية  عرو�س  من  وفعالياتها 

بالإ�سافة اإىل حفلي الفتتاح واخلتام.
العاملة  اللجان  وحت�سريات  العمل  �سري  العليا  اللجنة  اأع�ساء  وبحث 
بعرو�س  اخلا�سة  امل�ساهدة  جلان  تقارير  على  اطلعوا  كما  املهرجان،  يف 
املونودراما، وتقارير جلان الفرز يف جائزة ال�سيخ را�سد بن حمد ال�سرقي 

لالإبداع التي �سيعلن عن نتائجها يف حفل خا�س يف املهرجان.
ونقل ال�سنحاين عن ال�سيخ الدكتور را�سد ال�سرقي، متنياته باأن ت�سهد 
يعزز  اإيجابي  اإيجاد حراك فني  املهرجان وفعالياته و�سيوفه  م�ساركات 

املحبة  الدولة يف  قيم  ون�سر  والفنون  الثقافة  املحوري يف  الفجرية  دور 
والت�سامح.

كبري  بدعم  �ستحظى  املهرجان  من  املقبلة  ال��دورة  اأن  ال�سنحاين  واأك��د 
و�سراكة  ال��ف��ج��رية،  اإم����ارة  واجل��ه��ات احلكومية يف  امل��وؤ���س�����س��ات  قبل  م��ن 
اإقامة  اإىل  موؤثرة �سمن فعالياته تبداأ من ت�سهيل عمل اللجان و�سوًل 
مبا  �سيوفه  وت�ستهدف  املهرجان  اأن�سطة  مع  تتكامل  م��وازي��ة  فعاليات 
ي�سمن اخلروج بحدث �سخم يروج لإمارة الفجرية ولأهميتها ال�سياحية 
اأو�سح  جهته  من  والثقافية.  الفنية  اأهدافه  اإىل  اإ�سافة  والقت�سادية، 
للفنون  ال��دويل  الفجرية  مهرجان  مدير  الأف��خ��م  �سيف  حممد  �سعادة 
باأبهى  املقبلة  بالدورة  للخروج  للمهرجان  التح�سري  يف  جار  العمل  اأن 

�سورة وعلى نحو ليقل عن م�ستوى التميز احلا�سل يف الدورات ال�سابقة 
للحدث.

اأه��داف املهرجان، وتاأكيد مكانته  وقال : يف هذه ال��دورة نعمل لرت�سيخ 
يف احلراك الفني والثقايف العاملي، وتعزيز الت�سبيك بني املهرجان واأبناء 
املهرجان  من  نريده  ما  حتقيق  اإىل  و���س��وًل  فيها،  واملقيمني  الفجرية 
بو�سفه حالة �سعبية، بقدر ما هو مظهر فني دويل، وهذا اجتاه تتبعه 

الدول العريقة يف الفنون.
اخلا�سة  الأن�سطة  م��ن  ع���دداً  �ست�سهد  املقبلة  ال���دورة  اأن  الأف��خ��م  واأك���د 
وفعاليات  ت�����س��اوري��ة  اج��ت��م��اع��ات  بينها  م��ن  للم�سرح،  ال��دول��ي��ة  بالهيئة 

واإعالن عن م�ساريع فنية دولية جديدة.

بهدف دعم اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة لت�سويق منتجاتهم

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق فعالية »�سوق نهاية الأ�سبوع« يف حديقة الباهية
•• اأبوظبي -الفجر:

ذياب  ب��ن  حممد  ال�سيخ  بح�سور 
وال�سيخ  ن���ه���ي���ان  اآل  ����س���ي���ف  ب����ن 
ن���ه���ي���ان ب����ن ذي������اب ب����ن ���س��ي��ف اآل 
مدينة  ب���ل���دي���ة  اأط���ل���ق���ت  ن���ه���ي���ان 
بلدية  مركز  خ��الل  من  اأبوظبي، 
املجتمعية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ال�����س��ه��ام��ة، 
الرتفيهية )�سوق نهاية الأ�سبوع( 
الباهية، والتي ت�ستمر  يف حديقة 
26 دي�سمر  م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 
 2020 يناير   5 وحتى   2019
م�ساًء،   10 اإىل   5 ال�����س��اع��ة  م��ن 
اأعمال  �سيدات  جمل�س  مب�ساركة 
الرحبة،  وم�ست�سفى  الإم�������ارات، 
والنادي الثقايف امل�سري، والنادي 

الثقايف الأردين.
وقد قام ال�سيخ حممد بن ذياب بن 
�سيف اآل نهيان وال�سيخ نهيان بن 

من  امل��ج��ت��م��ع  اأف��������راد  ك���اف���ة  اإىل 
اأثناء  ممتعة  اأوق����ات  ق�ساء  اأج���ل 
الأول،  ال��درا���س��ي  الف�سل  عطلة 
وكذلك اإعطاء الفر�سة لأ�سحاب 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 
والأ����س���ر امل��ن��ت��ج��ة ل��ت��ع��ري��ف اأف����راد 
ي�سم  حيث  مبنتجاتهم،  املجتمع 
عار�ساً   25 الأ�سبوع  نهاية  �سوق 
الأ�سغال  من  منتجاتهم  يقدمون 
والأع����م����ال ال���ي���دوي���ة وي���روج���ون 
خلدمات مثل الأعرا�س واملنا�سبات 

املختلفة.
اأعمال  ���س��ي��دات  جم��ل�����س  وي��ع��م��ل 
اإظ���ه���ار منتجات  ع��ل��ى  الإم�������ارات 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة اإىل 
العامة واإعطاء اأ�سحابها الفر�سة 
يف  منتجاتهم  وع��ر���س  ل��ت�����س��وي��ق 
بيئة منا�سبة وجمانية مقدمة من 
لهم  دعماً  اأبوظبي  مدينة  بلدية 

ال�سوق  بجولة يف  ال�سوق  منظمي 
وكذلك  امل��ن��ت��ج��ة  الأ����س���ر  ل�سجيع 
ح�������س���ور ج����ان����ب م�����ن ال���ف���ق���رات 

ذياب بن �سيف اآل نهيان يرافقهما 
اإدارة  حم��م��د ع��ل��ي غ��ال��ب م��دي��ر 
خدمات واإ�سعاد املجتمع وعدد من 

امل�ساحبة.
تقدمي  اإىل  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وت����ه����دف 
الرتفيهية  الأن�سطة  من  العديد 

تنظيمها  ي��ت��م  ال��ت��ي  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
فقرة  بينها  من  للجمهور،  يومياً 
�سوؤال وجواب التي تقدمها بلدية 
اأيام  امل�سرح  على  اأبوظبي  مدينة 
وال�سبت  واجل����م����ع����ة  اخل���م���ي�������س 
تراثية  وفقرة  للفعالية،  املزامنة 
الثقايف  ال�����ن�����ادي  م�����ن  م���ق���دم���ة 
دي�سمر   27 ي����وم����ي  امل�������س���ري 

م�ست�سفى  تقدم  كما  ومل�ساريعهم، 
ون�سائح  توعوية  جل�سات  الرحبة 
اإىل  بالإ�سافة  للجمهور،  �سحية 
الفعالية  منطقة  يف  ت��وج��د  ذل��ك 
األعاب  ومناطق  متنوعة،  مطاعم 

لالأطفال.
كما تت�سمن الفعالية العديد من 
والأن�سطة  وال���رام���ج  امل�����س��اب��ق��ات 

 ،2020 ي���ن���اي���ر  و3   2019
وف�����ق�����رات ت���راث���ي���ة م���ق���دم���ة من 
النادي الثقايف الأردين يوم ال�سبت 
اإىل  بالإ�سافة   ،2020 يناير   4
وور�س  يومية،  مو�سيقية  عرو�س 
يف  و�سينما  ال��ع��ب��اق��رة،  ل��الأط��ف��ال 
حديقة الباهية يومياً من ال�ساعة 

م�ساًء.   10 اإىل   8

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ م�سروع تو�سعة منزال الدراجات املائية والقوارب يف جزيرة احلديريات 
 •• اأبوظبي-الفجر:

اأجنزت بلدية مدينة اأبوظبي وبالتعاون مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني خالل 
ال��رب��ع الأخ���ري م��ن ال��ع��ام اجل���اري اأع��م��ال تو�سعة م��ن��زال ال��دراج��ات املائية 
ال�ساملة،  التنمية  حركة  يف  كم�ساهمة  احل��دي��ري��ات  ج��زي��رة  يف  وال��ق��وارب 
ومبا يج�سد اللتزام بتوفري اأ�سلوب حياة راق ي�سمن رفع وحت�سني نوعية 

اخلدمات املقدمة مبا يتوافق مع املعايري العاملية ملثل هذه الأن�سطة.
وياأتي هذا امل�سروع �سمن اإطار حر�س البلدية على تعزيز مكونات البنية 
التحتية وتطويرها بال�سكل الذي يتالءم مع حجم منو العا�سمة اأبوظبي 
و���س��واح��ي��ه��ا، ح��ي��ث ي��ه��دف امل�����س��روع اإىل رف���ع م�����س��ت��وى احل��ي��اة ال�سحية 
الريا�سة  ممار�سة  ت�سجيع  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سياحي  واجل���ذب  والرتفيهية 
الراحة  م��ن  ع��ال  م�ستوى  وت��وف��ري  واملقيمني،  ال��دول��ة  ملواطني  البحرية 
البحرية وم�ستخدمي هذه  الن�ساطات  واخلدمات لتح�سني جتربة حمبي 
املرافق يف الإم��ارة، وذلك من خالل ال�ستخدام الآمن وامل�سوؤول للمنازيل 
امل�ستهدفة  املواقع  اأح��د  كونها  احلديريات  جزيرة  يف  خ�سو�ساً  البحرية، 

للرقي بالن�ساطات ال�سياحية يف اإمارة اأبوظبي.

جامعة خليفة .. اإجنازات عززت مكانتها الأكادميية عامليا
•• اأبوظبي-وام:

للعلوم  خليفة  جامعة  ا�ستطاعت 
اإجنازات  حتقق  اأن  والتكنولوجيا 
 2019 ال����ع����ام  خ������الل  ع����دي����دة 
مكانتها  ت����ع����زي����ز  يف  اأ�����س����ه����م����ت 
مرموقة  اأك���ادمي���ي���ة  ك��م��وؤ���س�����س��ة 

حمليا واإقليميا وعامليا.
�سلطان  ع�����ارف  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
احل��������م��������ادي ن������ائ������ب ال����رئ����ي���������س 
خليفة  ج���ام���ع���ة  يف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
توا�سل   : والتكنولوجيا  للعلوم 
���س��ج��ل��ن��ا احل�����اف�����ل ب������الإجن������ازات 
ل�سيما   2019 ال����ع����ام  خ�����الل 
اجلديدة  ب���امل���ب���ادرات  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا 
الدويل  التعاون  وتو�سيع م�ستوى 
العاملية  الأكادميية  والت�سنيفات 
الهيئة  اإجن�����ازات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

الأكادميية والطلبة.
بحثية  ك���ج���ام���ع���ة   : واأ��������س�������اف 
م���رم���وق���ة ت���رك���ز ع���ل���ى جم����الت 
نوؤمن  والطب  والهند�سة  العلوم 
ب����اأن اإ���س��ه��ام��ات��ن��ا يف ب��ن��اء ق���درات 
جديدة وتكوين راأ�س املال الفكري 
وحت���ق���ي���ق امل����ن����ج����زات اجل����دي����دة 
���س��ت�����س��ت��م��ر و���س��ت�����س��ه��د امل���زي���د من 

التقدم خالل الأعوام املقبلة.
و�سهد العام اجلاري اإطالق مركز 
النووية  للتكنولوجيا  الإم�����ارات 

ال����دويل خ���الل ال��ع��ام ف��دخ��ل��ت يف 
مذكرة �سراكة وتعاون مع الرابطة 
العاملية للطاقة للم�ساهمة يف بناء 
ع��الق��ات اأك��ادمي��ي��ة وب��ح��ث��ي��ة بني 
دولة الإمارات ورو�سيا فيما يتعلق 

مبجالت الطاقة كافة.
"اأقدر" ال��ع��امل��ي��ة يف  ق��م��ة  واأث���ن���اء 
خليفة  ج��ام��ع��ة  وق���ع���ت  م��و���س��ك��و 
وج��ام��ع��ة ال��ب��ح��وث ال��وط��ن��ي��ة يف 
لإن�ساء  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  رو����س���ي���ا 
برنامج بحثي م�سرتك يف املجالت 
الكهربائية  ب���ال���ق���وى  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
العلماء  ب���ني  ل��ل��ج��م��ع  وال���ط���اق���ة 
واملهند�سني  �ستى  تخ�س�سات  يف 
املوهوبني  وال���ط���ل���ب���ة  اخل��������راء 
والأطراف  ال�سناعيني  وال�سركاء 
امل���ع���ن���ي���ة. وجن�����ح جم���م���وع���ة من 
خليفة  ج���ام���ع���ة  يف  ال���ب���اح���ث���ني 
الكامل  اجليني  الت�سل�سل  باإمتام 
للمواطنني الإماراتيني يف م�سروع 
انطالق  نقطة  اإي��ج��اد  اإىل  يهدف 
اإماراتية  م��رج��ع��ي��ة  ل��وح��ة  ل��ب��ن��اء 
ممار�سات  حت�����س��ني  اإىل  ت�������وؤدي 
احلياة  وج������ودة  ال���دق���ي���ق  ال���ط���ب 
وتخفي�س  امل�����س��اب��ني  ل����الأف����راد 

تكاليف الرعاية ال�سحية.
ال��دك��ت��ورة حبيبة  امل�����س��روع  وق����اد 
ل�سوؤون  امل�سارك  العميد  ال�سفار 
والعلوم  ال��ط��ب  كلية  يف  ال��ط��ل��ب��ة 

2019 - 2020 حفل الرتحيب 
كلية  ل��ط��ل��ب��ة  الأوىل  ب���ال���دف���ع���ة 
والتي  ال�سحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب 
�سمت 30 طالبا وطالبة والذين 
درا�سة  ن��ظ��ام  م���ن  ���س��ي�����س��ت��ف��ي��دون 
الطب والعلوم ال�سحية كدرا�سات 
عليا بعد اإمتام البكالوريو�س فيما 
يعرف بنظام "4+4 " وهو الأول 

من نوعه يف املنطقة.
كموؤ�س�سة  دوره�����ا  ع��ل��ى  وت���اأك���ي���دا 
اأك��ادمي��ي��ة رائ����دة ت��وا���س��ل دعمها 
دولة  يف  املتنامي  الف�ساء  لقطاع 
الإم�����ارات ق��دم��ت ج��ام��ع��ة خليفة 
لرائد  ل��ه��ا  ف��خ��ري��ة  دك���ت���وراه  اأول 
الف�ساء الإماراتي هزاع املن�سوري 

تقديرا لإجنازه التاريخي.
اجلديدة  الت���ف���اق���ي���ات  وب��ره��ن��ت 
الطريان  ق��ط��اع  رواد  م��ع  املوقعة 
للطريان  دب�����ي  م���ع���ر����س  خ�����الل 
2019 على املكانة املرموقة التي 
ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة على 

�سعيد البحث والبتكار.
تعاونا  التفاقيات  هذه  وت�سمنت 
الطريان  ل��ت��دري��ب  الحت������اد  م���ع 
لإجراء درا�سة مدتها ثالث �سنوات 
تدريب  اأ�ساليب  تطوير  اأج��ل  من 
من  بال�ستفادة  وتفاعلية  مبتكرة 
بغر�س  الع�سبي  الإدراك  اآل��ي��ات 
التايل من طياري  تدريب اجليل 

املوؤ�س�سات  من  ع��دد  مع  بالتعاون 
للطاقة  الإم��ارات  موؤ�س�سة  ومنها 
ال����ن����ووي����ة وال���ه���ي���ئ���ة الحت����ادي����ة 

للرقابة النووية.
املعهد  م����ع  الت���ف���اق���ي���ة  وم���ث���ل���ت 
الكوري للعلوم الأ�سا�سية لإطالق 
الكوري  الإم��ارات��ي  التقني  املركز 
خطوة  وال����ت����ط����وي����ر  ل���ل���ب���ح���وث 
القائم مع  التعاون  اأخرى وطدت 

املوؤ�س�سات الكورية.
اتفاقية  توقيع  اجلامعة  و�سهدت 
ميالنو  ج����ام����ع����ة  م�����ن  ك�����ل  م�����ع 
للدرا�سات  اآن�����ا  ���س��ان��ت  وج��ام��ع��ة 
لإن�ساء  ب��ي��زا  مدينة  يف  املتقدمة 
خم������ت������ر م�������������س������رتك ل�����ل�����ذك�����اء 
الذكاء  معهد  حت��ت  ال�سطناعي 
ال�سطناعي والأنظمة الذكية يف 
جامعة خليفة وذلك بهدف ابتكار 
يف  ال�سطناعي  الذكاء  تطبيقات 

البحوث الطبية.
ف����از ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ة خليفة  ك��م��ا 
الكرى  الأول يف اجلائزة  باملركز 
واملركز  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ل��ل�����س��ي��ارات 
ال���������س����ي����ارات  ف�����ئ�����ات  ال������ث������اين يف 
الكهربائية الهجينة �سمن ال�سباق 
الكهربائية  ل��ل�����س��ي��ارات  ال��ع��امل��ي 
لعام  الإم����ارات  دول���ة  يف  الهجينة 

.2019
و���س��ه��د ب���داي���ة ال���ع���ام الأك���ادمي���ي 

اخلطوط اجلوية.
وقعت  احل��������دث  ن���ف�������س  وخ��������الل 
اتفاقية  ل���ال����س���ت���ث���م���ار  م���ب���ادل���ة 
م���ع ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة ت���ه���دف اإىل 
ال�سرتاتيجي  ال��ت��ع��اون  مت��دي��د 
يف  العمل  ومتديد  الطرفني  بني 
واب��ت��ك��ار الطريان  اأب���ح���اث  م��رك��ز 
لأرب��ع �سنوات اأخ��رى وال��ذي يقوم 
بدوره بدعم خطط دولة الإمارات 
الطموحة باأن ت�سبح مركزا عامليا 

هاما ل�سناعة الطريان.
ويف وقت �سابق من العام 2019 
اأي�������س���ا معهد  اأط���ل���ق���ت اجل���ام���ع���ة 
والأنظمة  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
ال�����ذك�����ي�����ة وب������رن������ام������ج ال������ذك������اء 

ال�سطناعي.
وح�����س��ل��ت ج���ام���ع���ة خ��ل��ي��ف��ة على 
موافقة هيئة العتماد الأكادميي 
بدولة الإمارات ملنح البكالوريو�س 
مع  وان�������س���ج���ام���ا  ال����ف����ي����زي����اء  يف 
اأكادميية  ك��م��وؤ���س�����س��ة  م��ك��ان��ت��ه��ا 
ثالثة  اأطلقت  بالبحوث  تخت�س 
على  تركز  جديدة  بحثية  مراكز 
املتقدمة  وامل��واد  الكربون  احتجاز 
التوريد  ���س��ل�����س��ل��ة  ول��وج�����س��ت��ي��ات 
مراكز  جم���م���وع  ي�����س��ل  وب����ذل����ك 
البحوث املخت�سة يف اجلامعة اإىل 

مركزا.  18
تعاونها  ن��ط��اق  م���ن  و���س��ع��ت  ك��م��ا 

الأبحاث  ج��ائ��زة  تاأ�سي�س  ب��ه��دف 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����الأم����ن الإل����ك����رتوين 
وقيمتها 1.5 مليون دولر وتركز 
اجل���ائ���زة ع��ل��ى اإي���ج���اد اأف���ك���ار من 
�ساأنها حماية املدن الذكية بالعامل 
من خماطر الأمن الإلكرتوين يف 

امل�ستقبل.
العاملية  التقييمات  �سعيد  وعلى 
اأ���س��ب��ح��ت ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة للمرة 
التعليمية  امل���وؤ����س�������س���ة  الأوىل 
التي  الإم����ارات  دول��ة  الوحيدة يف 
�سانغهاي  ت�����س��ن��ي��ف  يف  ت��������درج 
وقد  العامل  جلامعات  الأك��ادمي��ي 
�سمن  العاملي  الت�سنيف  و�سعها 
اأف�����س��ل 100 ج��ام��ع��ة ري��ادي��ة يف 
و�سمن  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ال��ه��ن��د���س��ة 
الهند�سة  150 جامعة يف  اأف�سل 
وجيزة  ف���رتة  وق��ب��ل  امليكانيكية. 

ال�����س��ح��ي��ة ب���ال���وك���ال���ة والأ����س���ت���اذ 
امل�������س���ارك يف ق�����س��م ع��ل��م ال���وراث���ة 
ومديرة  اجلزيئية  والبيولوجيا 
احليوية  التقنية  الأب��ح��اث  مركز 
والدكتور غوان  يف جامعة خليفة 
الهند�سة  يف  امل�سارك  الأ�ستاذ  تاي 

الطبية احليوية.
اأخ����رى مت��ك��ن باحثون  م��ن ج��ه��ة 
م��ن م��رك��ز الإم����ارات لالبتكار يف 
تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 
بجامعة خليفة من الفوز بجائزتي 
الذكاء  جوائز  م�سابقة  يف  امتياز 
2019 يف  ال�سناعي وتعلم الآلة 

لندن.
و����س���ع���ي���ا ل���ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون بني 
والأكادميية  ال�سناعية  املوؤ�س�سات 
مع  �سراكة  خليفة  جامعة  عقدت 
وذلك  ماتر"  "دارك  جم��م��وع��ة 

احتلت جامعة خليفة املركز الأول 
ن�سخة  �سمن  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
عام 2020 من ت�سنيفات اأف�سل 
اجلامعات العاملية التي ت�سدر عن 
املتحدة  الوليات  اأخبار  "تقرير 
خليفة  جامعة  وح��ل��ت  والعامل". 
الإم����ارات  الأول يف دول���ة  ب��امل��رك��ز 
وباملركز الثاين يف منطقة ال�سرق 
الأو�سط و�سمال اإفريقيا واأدرجت 
200 جامعة عامليا  اأف�سل  �سمن 
ال�سادرة  الت�سنيفات  اأح��دث  وفق 
للتعليم  ال��ت��امي��ز  م��وؤ���س�����س��ة  ع���ن 
للعام  ال���ع���امل  ال���ع���ايل جل��ام��ع��ات 
الهند�سة  تخ�س�سات  يف   2020
املركز  احتلت  كما  والتكنولوجيا 
اجلامعات  اأف�������س���ل  ���س��م��ن   28
التاميز  ت�����س��ن��ي��ف  يف  الآ����س���ي���وي���ة 

جلامعات قارة اآ�سيا.

اأ�سغال ال�سارقة تنجز ميدان �سيح املهب يف الذيد بـ 8 ماليني درهم
•• ال�شارقة-وام: 

ال�سارقة  العامة يف  الأ�سغال  دائ��رة  اأنهت 
ميدان  يف  مائية  ن��اف��ورة  اإن�ساء  م�سروع 
بال�سارقة  ال���ذي���د  مب��دي��ن��ة  امل��ه��ب  ���س��ي��ح 
وذلك  دره���م  مليون  م��الي��ني   8 بتكلفة 
لتجميل  امل�����س��اري��ع  م���ن  �سل�سلة  ���س��م��ن 
جلامعة  وامل�����وؤدي�����ة  امل��ح��ي��ط��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
لتوجيهات  تنفيذا  الذيد  ف��رع  ال�سارقة 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  ب���ن حم��م��د 

الأعلى حاكم ال�سارقة.
وقال املهند�س علي بن �ساهني ال�سويدي 

رئي�س دائرة الأ�سغال العامة يف ال�سارقة 
اإن امليدان يعتر من اأهم ميادين مدينة 
الذيد واأبرزها من حيث املوقع واجلمال 
حيث يتو�سط عدة مناطق وطرق حيوية 
م��ه��م��ة يف امل��دي��ن��ة ح��ت��ى اأ���س��ب��ح��ت هذه 
ب�����ارزة تر�سد  امل���ي���ادي���ن ت�����س��ك��ل ع��ن��اوي��ن 
اىل  امل��دي��ن��ة  اىل  ال��ق��ادم��ني  او  ال�سائلني 
لت�سكل  ل��ل��م��ك��ان  وت��زي��ي��ن��ه��ا  وج��ه��ات��ه��م 
منظرا جماليا بديعا باألوانها واأ�سوائها 
ومياهها املتدفقة يف لوحة تكمل م�سهد 
مفعماً  مدخال  وتعطيها  ال��ذي��د  مدينة 

باحلركة واجلمال.
م���ن ج��ان��ب��ه ذك����ر امل��ه��ن��د���س حم��م��د بن 

بدائرة  الأف�������رع  اإدارة  م���دي���ر  ي���ع���روف 
الأ�سغال العامة اأن اأعمال اإن�ساء النافورة 
امليكانيكية  و  املدنية  الأع��م��ال  ت�سمنت 
اأب���رزه���ا ت��رك��ي��ب وحدات  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، 
توزيع رئي�سية وتركيب الكوابل والقواطع 
اإن�ساء  فت�سمنت  امليكانيكية  الأعمال  اأما 
وفوهات  املوا�سري  ومت��دي��دات  م�سخات 
ب��اأ���س��ك��ال ج��م��ال��ي��ة متنوعة  امل���ي���اه  ن���رث 
متطورة  مركزية  حتكم  وح��دة  وتركيب 
ح��ي��ث ي��ت��دف��ق م���ن احل���و����س امل���ائ���ي من 
4 النافورة  منها  مائية  نرث  فوهة   92
مركزية  فوهات   4 ت�سم  التي  املركزية 
تن�ساب منها املياه على ارتفاع 20 مرتاً 

و 40 فوهة حميطية بارتفاع 15 مرتاً 
مرتاً   12 بارتفاع  و�سطية  فوهات   3 و 
تتوزع بطريقة جمالية على اأربع حلقات 
وحتيط بها خطوط من الفوهات ب�سكل 
اأن�����س��اف دوائ���ر ب��ارت��ف��اع 1 م��رت م�سّكلة 

هرماً مائياً يج�سد روعة الهند�سة.
واأ�سار اىل اأن �سعة اخلزانات املائية التي 
غالون  األ��ف   220 يبلغ  النافورة  تغذي 
و يتم ت�سغيلها عر نظام حتكم متطور 
اخل�سراء  امل�سطحات  م�ساحة  تبلغ  فيما 
حول النافورة 9300 مرت مربع والتي 
ويعد   . ال��ذي��د  مدينة  بلدية  بها  ق��ام��ت 
م�سروع تطوير امليادين يف اإمارة ال�سارقة 

التي  والكثرية  ال�سخمة  امل�ساريع  اأح��د 
عدة  �سمن  ال�����س��ارق��ة  ح��ك��وم��ة  و�سعتها 

م�ساريع وخطط تنموية وحيوية لتفتح 
اآفاقاً وا�سعة لال�ستثمار ال�سياحي.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الوا�سل 

الذهبي للمقاولت وال�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 2200947 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31 

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

البيارة
رخ�سة رقم:CN 1974118 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خط ال�سفا لتجارة احلديد وال�سكراب

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2878496 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/كمال في�سل مرعي خمي�س الكثريي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ كمال في�سل مرعي خمي�س الكثريي من من 100% اىل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سياء حممد حممد عبدالهادي %49
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

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

تعديل ا�سم جتاري من/خط ال�سفا لتجارة احلديد وال�سكراب  
KHAT ALSAFA FOR IRON AND SCRAB TRADING

اىل/خط ال�سفا لتجارة احلديد وال�سكراب ذ.م.م
KHAT ALSAFA FOR IRON AND SCRAB TRADING LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/روك �ستار لل�سيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1778840 
تعديل ا�سم جتاري من/روك �ستار لل�سيانة العامة  

ROCK STAR GENERAL MAINTENANCE

اىل/دايلي نيد للحدادة واللحام
DAILY NEED BLACKSMITH WELDING

اأبوظبي امل�سفح م 39 ق 22 مكتب 46 213429 ال�سيد نا�سر احمد  تعديل عنوان/من 
خليفة احمد واخرين اىل اأبوظبي امل�سفح م 33 360637 360637 ال�سيد �سلطان عي�سى 

�سليمان واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة ور�سة حدادة وحلام )2592011.1(

تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايزي�س لدارة العقارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1027831 
تعديل ا�سم جتاري من/ايزي�س لدارة العقارات  
EASIS PROPERTY MANAGEMENT

اىل/ار�س واى للمقاولت وال�سيانة العامة
ARCH WAY GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�ساط/حذف الو�ساطة يف بيع العقارات و�سرائها )6820004(

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

عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خيول اجلزيرة لل�سيانة العامة ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1527931 

تعديل ا�سم جتاري من/خيول اجلزيرة لل�سيانة العامة ذ.م.م  

KHOUYOOL ALJAZEIRA GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/خيول اجلزيرة للمقاولت العامة ذ.م.م

KHOUYOOL ALJAZEIRA GENERAL CONTRACTING LLC

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

تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(

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

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

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

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بالك مون للعبايا وال�سيل

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1009930 
تعديل ا�سم جتاري من/بالك مون للعبايا وال�سيل  

BLACK MOON ABAYA & SHAILA

اىل/مطعم روز نعمه
NIMAH ROSE RESTAURANT

تعديل ن�ساط/ا�سافة مطعم )5610001(
)العباءات  العربية  الن�سائية  املالب�س  وخياطة  تف�سيل  ن�ساط/حذف  تعديل 

الن�سائية( )1410906(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 

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

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا فايب�س فيوجن

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2360790 

تعديل ا�سم جتاري من/كافترييا فايب�س فيوجن  

VIBEZ FUSION CAFETERIA

اىل/كافيه بارك حار

PARK HUR CAFE

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31 

اإعــــــــــالن
الروز  م�سك  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجميل ال�سيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1902185 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة علي جا�سم حميد ال�سويجي الزعابي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف بدر عبدالعزيز �سعيد عبدالرب الغالبي

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

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

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31 

داميوند كلر للمقاولت العامة- ذ م م
بتاريخ  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب 

2019/12/29 يعلن مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات

 عن حل وت�سفية �سركة

داميوند كلر للمقاولت العامة- ذ م م
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم

CN-2392426 فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل 

مكتب امل�سفى املعني هاتف  رقم 037378999  فاك�س 037378989 

�س.ب  202075 – مدينة العني – �سناعية هيلي بناء عبد اهلل حممد 

الثبوتيه،  امل�ستندات  واإح�سار   )3( رقم  مكتب  واخرون  ال�سحي  علي 

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

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31 

 اإعـــالن اإ�صتحواذ
اند�سرتير  هيفي  �سركة/هيونداي  بان  القت�ساد  وزارة  تفيد 
الت�سجيل  برقم  كوريا(  )جمهورية  اجلن�سية  ليمتد  كومباين 
ب�سراء  000102 م�سجلة ح�سب قوانني جمهورية كوريا قد قامت 
فرع لل�سركة يف امارة ابوظبي واملقيدة يف �سجل ال�سركات الجنبية 
ال�ستحواذ  اتفاقية  على  وبناءا   )1877( رقم  حتت  الوزارة  لدى 
)هيونداي  �سركة  اىل  ال�سركة  فرع  ملكية  نقل  يتم  �سوف  فانه 
الفرع  اليها  املحول  ال�سركة  ليمتد(  كومباين  اند�سرتيز  هيفي 
يتقدموا  ان  العرتا�س  ا�سحاب احلق يف  ال�سادة  يرجى من  .لذا 
تاريخ  اأ�سبوعني من  يتجاوز  الوزارة يف ميعاد ل  باعرتا�سهم اىل 
الت�سجيل  اإدارة  القت�ساد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�سر 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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اإعــــــــــالن
تو  ال�س�����ادة/وت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وير لزياء الطفال
رخ�سة رقم:CN 2400414 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31 

اإعــــــــــالن
التخطيط  دوار  ال�س�����ادة/خياط  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لزياء ال�سيدات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1134002 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �ساهد ال�سالم جالل احمد %100
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة عبداهلل حارب حمد را�سد الرا�سدي

تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل علي �سيف علي املزيني
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد يو�سف جالل احمد

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
ليت  جرين  التجاري  بال�سم   CN رقم:2714289 
تعديل  طلب  بالغاء  العامة  وال�سيانة  للمقاولت 

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

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

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
النظر  حمل  التجاري  بال�سم   CN رقم:1029413 
لعمال ال�سباغ بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

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

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

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31 

اإعــــــــــالن
لدارة  العربية  ال�س�����ادة/الخ�سر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العقارات وال�سيانة العامة ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1499713 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ا�سامه احمد حممد توى الطنيجي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة جليل كافوجنال جميد كافوجنال جميد %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد جمعه حممد عبداهلل القمزي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31 

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

مروان للخ�سار والفواكه
رخ�سة رقم:CN 1030497 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31 

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

رمي ال�سام
رخ�سة رقم:CN 1509479 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31 

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

املرفاأ لالدوات ال�سحية
رخ�سة رقم:CN 1174614 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/روابي العني للمقاولت وال�سيانة العامه وادارة العقارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1124856 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيخه مبارك �سعيد حممد املن�سوري  %6

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد مبارك �سعيد حممد املن�سوري من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد مبارك �سعيد حممد املن�سوري من من 100% اىل %26

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة تركيه مبارك �سعيد حممد املن�سوري %6
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سالمه مبارك �سعيد حممد املن�سوري %6
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فاخره مبارك �سعيد حممد املن�سوري %6
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فتحيه مبارك �سعيد حممد املن�سوري %6
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فاطمة مبارك �سعيد حممد املن�سوري %6

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة وفاء مبارك �سعيد حممد املن�سوري %6
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبري مبارك �سعيد حممد املن�سوري %6

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مطره مبارك �سعيد حممد املن�سوري %6
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خديجة حممد ربيع املن�سوري %20

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

تعديل ا�سم جتاري من/روابي العني للمقاولت وال�سيانة العامه وادارة العقارات  
RAWABI ALAIN GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE AND REALESTATE

اىل/روابي العني للمقاولت وال�سيانة العامه وادارة العقارات ذ.م.م
RAWABI AL AIN GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE AND REALESTATE LLC

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

••  منطقة الظفرة - لطيفة جابر

املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  خ�����س�����س��ت   
ملهرجان ليوا الدويل 2020  الكثري 
لالأطفال  الرتفيهية  الفعاليات  م��ن 
وذلك يف منطقة ليوا لند  -دون ر�سوم 
- من منطلق حر�سها على توفري كل 
املهرجان  يف  وال�����س��ع��ادة  ال��راح��ة  �سبل 
اأ���س��ك��ال متنوعة  و ت�����س��م  ل��ي��وا لن���د 
وال�سيارات  امل��ط��اط��ي��ة  الأل���ع���اب  م���ن 
لتلفزيون  و�سا�سة كبرية  اللكرتونية 
ماجد يعر�س برامج كرتونية حمببة 

لالأطفال.
 ومن منطلق الهتمام بفئة الأطفال 
ت�سم  وا����س���ع���ة  م�����س��اح��ات  ت���وف���ري  مت 
اأفراد  وت�سجع  ال�����س��غ��رية،  اأح��الم��ه��م 
مبباهج  ال����س���ت���م���ت���اع  ع���ل���ى  الأ������س�����رة 
يف  وال��ع��امل��ي  املحلي  ال�سعبي  امل����وروث 
����س���وء ال��ب��ه��ج��ة وت���وف���ري م���ن���اخ اآم���ن 
ت�سافر  م��ك��ت��م��ل��ة،  جت���رب���ة  خل���و����س 
بالزوار اإىل ف�ساء ال�سعادة عر رحلة 
بهم  وتنطلق  امل���وروث  جمال  تالم�س 
نحو الرتفيه املمتع يف اأثناء جولتهم 

داخل اأركان املهرجان.
قرية  يكت�سف  اأن  ال��زائ��ر  وي�ستطيع   
ال�ستاء  ب���األ���وان  امل��ت��الأل��ئ��ة  الأط���ف���ال 
اأن اأجواء  وذلك من باب التاأكيد على 
الإلكرتونيات،  ت��ت��ع��دى  ال���س��ت��م��ت��اع 
ومن املمكن احل�سول عليها بالرجوع 
نزهة  اجلميل يف  الزمن  اإىل  خطوات 
البيئة  اإىل  الأط��ف��ال  ت��اأخ��ذ  ترفيهية 

وال��ه��دف من ذلك  ق��دمي��اً،  املجتمعية 
ه��و حت��ب��ي��ب ه���ذه ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة يف 
والألفة  التعاون  وروح  الب�ساطة  زمن 
ال��ب��ي��وت والأ�سر  م����الأت  ل��ط��امل��ا  ال��ت��ي 

واأجواء الفريج قدمياً .
رئي�س  ال�����س��ام�����س��ي  ح���م���دة  اأ������س�����ارت   
مهرجان  ف����ى  الإع����الم����ي����ة  ال��ل��ج��ن��ة 
قرية  فعاليات  اأن   اإىل  ال���دويل   ليوا 
ال��ط��ف��ل حت��ظ��ى ب��ج��م��ه��وٍر وا����س���ع من 
ق��ب��ل الأط���ف���ال والأه������ايل وح��ت��ى من 
ق��ب��ل ال�������س���ي���اح، ال�������س���يء ال�����ذي يزيد 
م��ن ح��ج��م ال��ن��ج��اح��ات ال��ك��ث��رية التي 
وتثبت  امل���ه���رج���ان  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ل��ق��اه��ا 
ال�سرائح  ك��اف��ة  م���ن  اق��رتاب��ه��ا  م���دى 

الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ري��ة، ك��م��ا تتميز 
ليوا لند بالرعاية ال�سديدة والعناية 
ال��ف��ائ��ق��ة م����ن  ق��ب��ل امل�����س��رف��ني على 
املتواجدين و الذين ي�سعون  الأطفال 
اإطار  كافة متطلباتهم، يف  تاأمني  اإىل 
خطة متكاملة تهدف لت�سجيع جميع 
زي����ارة املهرجان  الأ����س���رة ع��ل��ى  اأف�����راد 
الريا�سي و الرتاثي ون�سر ثقافته بني 

جميع اأفرادها من اأطفال وكبار.
 وي�����رى ب���ي���ات غ����امن ال��ق��ب��ي�����س��ى من 
اأطفاله  ب�سحبة  :اأنه جاء  ليوا  اأهاىل 
ولفت  م��رع��ب  بفعاليات  لال�ستمتاع 
انتباهه هذا العام وجود منطقة مالٍه 
اأ���س��ف��ى البهجة على  ل��الأط��ف��ال  مم��ا 

ال�سغار، خ�سو�ساً كونها حتتوي على 
العديد من الألعاب امل�سلية التي تت�سم 
بطابع املغامرة، لفتاً اإىل اأن الأطفال 
تطلق  التي  الأل��ع��اب  ممار�سة  يحبون 
ال��ع��ن��ان لأن��ف�����س��ه��م وت�����س��ج��ع��ه��م على 
خو�س بع�س التجارب امل�سلية، ويرى 
الألعاب يف  اأن وجود مدينة  القبي�سى 
الأطفال  ت�سجيع  يف  ي�سهم  املهرجان 
اأنهم  خا�سة  الفعاليات،  ح�سور  على 
ويرتبطون  ت��راث��ي��اً  ق��ي��م��اً  يكت�سبون 
اأكرث بالتقاليد الأ�سيلة من الفعاليات 
يوا�سلون  ثم  ومن  يح�سرونها،  التي 
املده�سة  الأل��ع��اب  و���س��ط  مغامراتهم 

التي ت�سبع بداخلهم الفرح.

 وحتدثت  مرمي املن�سورى من مدينة 
العني عن ق�سائها بع�س الوقت بجانب 
ليوا  داخ���ل  وف��اط��م��ة  ح�سة  طفلتيها 
لند والتى ت�سم العديد من اللعاب 
فى  التواجد  ان  واعترت  الرتفيهية 
مكان مفتوح مثل مهرجان ليوا يجعل 

لال�ستمتاع العائلى طعم اآخر.
 تتوا�سل اليوم فعاليات مهرجان ليوا 
�سمو  رع��اي��ة  حت��ت   ،2020 ال����دويل 
نهيان،  اآل  زاي����د  ب��ن  ح��م��دان  ال�����س��ي��خ 
الظفرة،  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل 
وحت������ت اإ�������س������راف جم���ل�������س اأب���وظ���ب���ي 
ا�سرتاتيجية  و����س���راك���ة  ال���ري���ا����س���ي 
اأدن�����وك، وت��ن��ظ��ي��م اللجنة  م��ع ���س��رك��ة 

الأبطال  ي�ستعد  حيث  املنظمة،  العليا 
وامل���غ���ام���رون خل��و���س جت��رب��ة مميزة 
ب�سعود تل مرعب من خالل مناف�سة 
وا�سعة  مب�ساركة  ت��ورك  البقي  حتدي 

من اأبناء الإمارات والكويت وعمان. 
تل  رم��ال  على  املناف�سة  ه��ذه  وتنطلق 
ال�ساعة  الأ���س��ط��وري يف مت��ام  م��رع��ب 
هواة  ال�سباق  وي�سم  م�ساء،  ال��راب��ع��ة 
التحدي  ه��ذا  يحظى  حيث  البقيات، 
من  املت�سابق  يكلف  ملا  كثيف  بجمهور 
لل�سباق  واإع���داده���ا  ل�����س��ي��ارت��ه  جتهيز 
واإث���ارة  ق��وة  م��ن  البقيات  تظهره  ومل��ا 
اإحراز  بهدف  ال�سباق  اأث��ن��اء  وحما�س 
املا�سي  املو�سم  اإذ �سهد  اأرق��ام قيا�سية، 

ثانية.  رقماً قيا�سياً بلغ 88 
وتعتر ريا�سة �سعود التل بالبقي من 
الريا�سات ال�سحراوية القوية، والتي 
والقوة  الإمكانات  من  الكثري  تتطلب 
ويتوقع  امل��ت�����س��اب��ق،  ل����دى  وال��ت��م��ك��ن 
النخبة  ب���ني  ال��ت��ن��اف�����س  ي�����س��ت��دد  اأن 
املت�سابقني،  من  الأف�سل  وال�سريحة 
امل�ساركني من اأ�سحاب املهارات العالية 
يعمل  ال��ك��ل  واأن  خ�سو�ساً  والتمكن، 
و�سبط  �سياراته  واإع���داد  جتهيز  على 
يف  املختلفة  والأج��ه��زة  التزويدات  كل 
احلا�سمة  اللحظات  اأجل  من  ال�سيارة 
ال��ي��وم، وت�����س��ري ك��ل امل��وؤ���س��رات اإىل اأن 
ال�����س��ب��اق ال��ي��وم ل��ن ي��ك��ون ���س��ه��اًل من 

�سهدتها  التي  احل��رة  التجارب  خ��الل 
الإث���ارة  �ستكون  حيث  املا�سية  الأي���ام 
امل�سرتك  القا�سم  هي  والندية  والقوة 

بني جميع املت�سابقني. 
التي  املناف�سة  ه��ذه  اجلميع  وينتظر 
�سروطاً  املنظمة  اللجنة  لها  و�سعت 
مت�سابق  ك��ل  م��ن��ح  يف  تتمثل  ول���وائ���ح 
البقي  ب�سيارة  التل  ل�سرب  فر�ستني 
وك���ت���اب���ة ح����رف )M( ع��ل��ى ال���ت���ل يف 
واحدة  وتعتر هذه  ل�)مرعب(  اإ�سارة 
م��ن ال��ري��ا���س��ات ال��ق��وي��ة ال��ت��ي حتظي 
ب��اإق��ب��ال ج��م��اه��ريي وم�����س��ارك��ة كبرية 
اإذ  ال��رم��ال،  من ع�ساق ريا�سة حت��دي 
اأن تل مرعب الرملي هو اأعلى الكثبان 
الرملية يف العامل، حيث يزيد ارتفاعه 
عن الأر���س ب�300 مرت بدرجة ميل 
يجعله  م��ا  الأع��ل��ى،  نحو  درج���ة   50
املق�سد الأول ملحبي ريا�سات ال�سيارات 

ال�سحراوية

•• دبي-الفجر:

�ساهمت املنح الدرا�سية التي قدمتها 
واملوؤ�س�سات  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ن  جم��م��وع��ة 
زيادة  يف   2019 ع��ام  يف  احلكومية 
امل��واط��ن��ني يف جامعة  ال��ط��ل��ب��ة  ع���دد 
حكومية  موؤ�س�سات  ب���داأت  حيث  دب��ي 
العاملني  ب���اإحل���اق  م��ت��ع��ددة  واأم��ن��ي��ة 
وتقنية  الأع��م��ال  اإدارة  لدرا�سة  فيها 
امل��ع��ل��وم��ات وه��ن��د���س��ة ال��ك��ه��رب��اء. كما 
القانون  يف  املاج�ستري  برنامج  �ساهم 

واإدارة الأعمال بالإ�سافة اإىل برنامج 
من  نخبة  ا�ستقطاب  يف  ال��دك��ت��وراه 

املوظفني احلكوميني يف الدولة.
منحاً  اأي���������س����اً  دب�����ي  ج���ام���ع���ة  ت����ق����ّدم 
على  امل��ائ��ة  يف   50 بقيمة  تعليمية 
الطلبة  جلميع  ال��درا���س��ي��ة  ال��ر���س��وم 
الذين حققوا معدلت ت�سل اإىل 90 
الثانوية  املرحلة  يف  ف��اأك��رث  امل��ائ��ة  يف 
ل��ط��ل��ب��ة م��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س من 
اجل��ن�����س��ي��ات ك��اف��ة م��ن داخ����ل وخ���ارج 
العديد من  ه��ن��اك  اأن���ه  ال��دول��ة. كما 

املتنوعة  واحل�سومات  الأخ���رى  املنح 
املتقاعدين  لأبناء  املائة  50 يف  منها 
الأعمال  اإدارة  املواطنني لدرا�سة  من 
الحتياجات  ل����ذوي  امل���ائ���ة  يف  و20 
اخلا�سة وح�سومات ت�سل اإىل 30 يف 
حاملي  الر�سميني  للموظفني  املائة 

بطاقات احل�سم احلكومية.
الدكتورعي�سى  اأك��د  ال�سدد،  هذا  ويف 
املنح  اأن  دبي  جامعة  رئي�س  الب�ستكي 
التي قدمتها بع�س الهيئات ول �سيما 
الت�سالت  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  ���س��ن��دوق 

العامة  الهيئة  يف  املعلومات  وتقنية 
ل��ت��ن��ظ��ي��م الت���������س����الت ����س���اه���م���ت يف 
ا�ستقطاب عدد من الطلبة املواطنني 
كلية  يف  ال���ب���ك���ال���وري���و����س  ل����درا�����س����ة 
الهند�سة الكهربائية وتقنية املعلومات 
ت��ع��ت��رالأوىل من  والتي  اجلامعة  يف 
نوعها يف دولة الإم��ارات لأنها الكلية 
الوحيدة التي تدمج تقنية املعلومات 
م��ع ال��ه��ن��د���س��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة مل��ا لهذه 

التخ�س�سات من ترابط.
ولفت اإىل اأن بع�س املنح تتميز بكونها 

الدرا�سية  ل��الأق�����س��اط  ك��ام��ل��ة  م��ن��ح��اً 
اإ�سافة اإىل مكافاآة �سهرية للدار�سني 
واملوؤ�س�سات  الهيئات  اختيار  وح��ري��ة 
بعد  للتوظيف  املنا�سبة  وال�����س��رك��ات 

اجناز مرحلة البكالوريو�س.
عي�سى  ال����دك����ت����ور  ����س���ع���ادة  وت����وج����ه 
ال��ب�����س��ت��ك��ي ب��ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اإىل 
اجل�����ه�����ات وال����ه����ي����ئ����ات احل���ك���وم���ي���ة 
هذه  اإق���رار  على  واملحلية  الحت��ادي��ة 
كفاءات  اإع����داد  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  امل��ن��ح 
الهند�سة  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة  م��واط��ن��ة 

الكهربائية وتقنية املعلومات.
وّق��ع��ت عدة  اجل��ام��ع��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اتفاقيات مع جمموعة من املوؤ�س�سات 
احلكومية  وامل�������راك�������ز  وال����ه����ي����ئ����ات 
املواطنني  اإىل  املنح  و�سول  لت�سهيل 
ال��ع��م��ل يف هذه  ي��رغ��ب��ون يف  ال���ذي���ن 
تخرجهم  عند  والهيئات  املوؤ�س�سات 
هذه  اأن  اإىل  م�����س��رياً  اجل��ام��ع��ة  م���ن 
التفاقيات تت�سمن التعاون يف جمال 
اأنها  اإىل  اإ���س��اف��ة  العلمية  ال��ب��ح��وث 
خالل  التدريب  على  الطلبة  ت�ساعد 

الدرا�سة.
ت��ق��دم��ه اجل��ام��ع��ة م��ن برامج  اإن م��ا 
اجلزئية  واحل�سومات  الكاملة  املنح 
تهدف اإىل حتقيق اجلودة يف م�ستوى 
التعليم وربط امل�ساقات ب�سوق العمل 
ارتباط اجلامعة  وذلك انطالقا من 
ب��غ��رف��ة جت�����ارة و���س��ن��اع��ة دب����ي التي 
مبادراتها.  اح���دى  اجل��ام��ع��ة  تعتر 
دائما  ت�����س��ع��ى  دب����ي  ج��ام��ع��ة  اأن  ك��م��ا 
دبي  دع�����م حت���وي���ل  ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 
املنطقة  يف  ال���دويل  للتعليم  كمركز 

مب���ا ي�����س��ي��ف ق��ي��م��ة ج���دي���دة جل���ودة 
التعليم يف دولة الإمارات.

مهرجان ليوا الدويل يوا�سل فعالياته ال�سائقة و�سط ح�سور خليجي كبري

جامعة دبي تقدم منحًا كاملة وح�سومات للطلبة املواطنني واملتفوقني

•• دبي-الفجر: 

التذكارية اخلا�سة  الطوابع  الإم��ارات جمموعة من  اأ�سدر بريد 
احتفاًء مبرور 110 اأعوام على بدء اخلدمات الريدية يف الدولة 

مع افتتاح اأول وكالة بريدية يف اإمارة دبي.
التنفيذي ملجموعة  املدير  الأ���س��رم  اهلل  عبد  �سعادة  ق��ال  وب���دوره، 
اأ�سا�سياً  مرجعاً  الريد  تاريخ  “ي�سكل  بالوكالة:  الإم���ارات  بريد 
للدولة،  والجتماعية  الثقافية  والعادات  احل�سارة  على  للتعرف 
كما ت�سطلع الطوابع الريدية بدور بارز يف توثيق تراث الدولة 
الطابع  ه��ذا  ب��اإ���س��دار  ونفخر  الع�سور،  م��ر  على  �سعبها  وثقافة 
التذكاري احتفاًل مبرور 110 عاماً على بدء اخلدمات الريدية 
اأهمية يف  م��ن  اللحظة  ه��ذه  ب��ه  ال��دول��ة، انطالقاً مم��ا حتظى  يف 
التاريخ الجتماعي والقت�سادي لدولة الإمارات يف ت�سكيل نقطة 
دفع  يف  البارز  الريد  ودور  العامل  على  الدولة  لنفتاح  انطالق 

م�سرية نه�ستها«.
األف طابعاً تذكارياً،   225 وبهذه املنا�سبة، ي�سدر بريد الإمارات 
و�ستتوفر ابتداًء من تاريخ 31 دي�سمر يف جميع املراكز الرئي�سية 

بريد  ي�سدر  كما  الإم�����ارات،  ل��ري��د  التابعة  املتعاملني  ل�سعادة 
الإمارات 1000 مغلف لليوم الأول لالإ�سدار.

وم���ّر ال��ت��اري��خ ال��ري��دي يف ال��دول��ة بحقب ع��دي��دة وط����راأت عليه 
تغيريات كثرية حتى و�سل اإىل �سكله القائم اليوم، وا�سطلع خالل 
هذه الفرتة مب�ساهمات عديدة يف م�سرية الدولة التنموية، ومن 
الدولة  الريدية يف  تاريخ اخلدمات  �سهدها  التي  املحطات  اأب��رز 
يف  ال�سارقة  مطار  ع��ر  دب��ي  بريد  م��ن  جوية  ر�سالة  اأول  اإر���س��ال 
بريدي  مكتب  اإىل  الوكالة  حتويل  مت  ذل��ك  وبعد   ،1932 العام 
اإ�سدار  مت  فيما   ،1942 العام  يف  الريدية  اخلدمات  كل  يقدم 
اأول طوابع الإم��ارات املت�ساحلة يف دبي عام 1963، تاله افتتاح 
م��ك��ات��ب ب��ري��دي��ة م��ت��ف��رق��ة يف الإم�������ارات الأخ������رى خ���الل عامي 

و1964.  1963
اإدارة عامة للخدمات  اإن�ساء  وبعد قيام احت��اد دول��ة الإم���ارات، مت 
اإ�سدار  ث��م   ،1972 ع��ام  امل��وا���س��الت يف  ل���وزارة  تابعة  ال��ري��دي��ة 
العربية  الإم��ارات  ا�سم دولة  اأول جمموعة طوابع بريدية حتمل 
دواة  ان�سمام  �سهد  ال���ذي  ال��ع��ام  وه��و   ،1973 ال��ع��ام  امل��ت��ح��دة يف 
الإمارات اإىل الحتاد الريدي العاملي. ويف العام 1985 مت اإن�ساء 

بتاأ�سي�س  الحت���ادي  القانون  �سدور  قبل  للريد،  العامة  الهيئة 
موؤ�س�سة الإمارات للريد “بريد الإمارات” عام 2001، ويف عام 
2006 مت اختيار دولة الإمارات من قبل الحتاد الريدي العاملي 
ل�ست�سافة املوؤمتر ال�سرتاتيجي يف دبي وذلك للمرة الأوىل خارج 

مقر الحتاد الريدي العاملي.
و���س��در ال��ق��ان��ون الحت����ادي لإن�����س��اء جمموعة ب��ري��د الإم����ارات يف 
الأوىل  الريدية  الإدارة  لقب  على  ح�سلت  والتي   ،2013 العام 
يف العامل يف حتقيق معايري املوا�سفة الدولية يف متيز اخلدمات 
من املعهد الريطاين للمعايري ال�سرق الأو�سط واأفريقيا يف العام 
بريدية يف  ت�سليم  اأ���س��رع خدمة  ال��ع��ام، حققت  ذات  ويف   ،2016
العامل وفق املوؤ�سر املتكامل للتنمية الريدية، ويف العام 2018 
ح�سلت دولة الإم��ارات على املرتبة الثامنة بني اف�سل ع�سر دول 
يف العامل والأوىل يف املنطقة العربية يف خدمات الريد ال�سريع 
تغيري  ا�سرتاتيجية  ا�ستحداث  2019، مت  عام  وخ��الل  ال��دويل، 
و�سمان  العاملي  الريد  �سوق  متطلبات  لتلبية  الأعمال  وتطوير 
كموؤ�س�سة  الريد  مكانة  على  واحلفاظ  الأعمال  منو  ا�ستمرارية 

رائدة تفخر بخدمة دولة الإمارات.

•• ال�شارقة-وام:

الطرق  ال�سارقة  يف  وامل��وا���س��الت  الطرق  هيئة  اأجن��زت 
اأ�سهر   10 باحلمرية خالل  املنطقة احلرة  اإىل  املوؤدية 
بتكلفة 70 مليون درهم وذلك اإن�سجاما مع ا�سرتاتيجية 
الإمارة الهادفة جلعل ال�سارقة مركزا �سناعيا و جتاريا 
وتنفيذا  املوا�سفات  ببنى حتتية عاملية  يتمتع  منوذجيا 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات 
ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد 

اخلا�سة بتعزيز مكانة الإمارة ال�ستثمارية.
رئي�س  ال�سويجي  �سالح  يو�سف  املهند�س  �سعادة  وق��ال 
مرا�سم  خالل   - ال�سارقة  يف  واملوا�سالت  الطرق  هيئة 
افتتاح الطريق اجلديد اأمام حركة ال�سري - اإن امل�سروع 
�سي�سهم يف تعزيز التنمية القت�سادية وال�ستثمارية يف 
امل�ستثمرين  من  اأك��ر  �سرائح  اإليها  و�سيجذب  املنطقة 
امل�سروعات  هذه  من  ال�ستفادة  من  الراغبني  ال��زوار  و 
التحتية  بالبنى  اأن الهتمام  احليوية اجلديدة ل�سميا 
ال��ف��ر���س ال���س��ت��ث��م��اري��ة وامل�سروعات  اأ���س��ا���س ج���ذب  ه��و 
احل��ي��وي��ة ك��م��ا ���س��ي��دع��م ج��ه��ود و ت��وج��ه��ات الإم������ارة يف 

ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  القيادة  ظل 
ل�ستقطاب ال�ستثمارات النوعية التي ت�سيف اإىل بيئة 
العمل الكثري.. معترا اأن الطرق تعد حافزا لال�ستمرار 

يف جهودنا لتطبيق روؤية الإمارة.
من  جمموعة  اإن�ساء  على  ي�ستمل  امل�سروع  اأن  اأ�ساف  و 
الطرق التي تعمل على ربط املنطقة احلرة باحلمرية 
بكل من �سارعي الإمارات وال�سيخ حممد بن زايد وذلك 
لت�سهيل حركة تنقل ال�ساحنات من و اإىل املنطقة احلرة 

باحلمرية.
اإدارة  مدير  الزوين  �سيخة  املهند�سة  قالت  جانبها  من 
 10 ا�ستغرق  امل�سروع  اإجن��از  اإن  بالهيئة  الطرق  عقود 
اأ���س��ه��ر و���س��م��ل اجل���زء الأول اإن�����س��اء ط��ري��ق م����وؤدي اإىل 
ال�سيخ  ب�����س��ارع  الإم�����ارات  ط��ري��ق  ي�سل  احل���رة  املنطقة 
حممد بن زايد وميتد هذا الطريق من �سارع الإمارات 
املرورية  للتعرفة  الزبري  لبوابة  املجاورة  املنطقة  عند 
مرورا باملنطقة املجاورة ل�سناعية العرقوب امل�ستقبلية 
ال�سارقة - عجمان حتى  ومن ثم يكون موازيا حل��دود 
بن  حممد  ال�سيخ  �سارع  على  الزبري   / احلمرية  ج�سر 

زايد.

• فعاليات الطفل والأ�سرة جتمع بني املتعة والتعليم والرتفيهة يف تل مرعب 
• تل مرعب الأ�سطوري ينتظر �سباق حتدي »البقي تورك« م�ساء اليوم

احتفاًء مبرور 110 عامًا على اخلدمات الربيدية يف الدولة

بريد الإمارات ي�سدر جمموعة طوابع تذكارية خا�سة 
طرق ال�سارقة تنجز الطرق املوؤدية لـ»حرة احلمرية« بتكلفة 70مليون درهم

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 802/2018/26 عقاري كلي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة ب�سحة ونفاذ البيع وال�سراء والتنازل الواقع على قطعة الر�س رقم 191 رقم البلدية )322-0205( 
مبنطقة احل�سيبة يف امارة دبي ل�سالح املدعني والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 

)جميع الطلبات مو�سحة تف�سيال يف �سحيفة الدعوى( 
طالب الإعالن :  حممد عقيل علي ح�سن الزرعوين  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- �سهيله احمد غامن ال�سيخ �سامل 2- ليلى بنت خمي�س بن �سعيد الذهلي - ب�سفتها من ورثة املتويف/�سامل 
حممد غامن )زوجه( 3- جنمة بنت �سيد ويل اهلل - ب�سفتها من ورثة املتويف/�سامل حممد غامن )زوجه( �سفتهم بالق�سية : 

مدعي عليهم - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/10/27 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح/حممد 
عقيل علي ح�سن الزرعوين ب�سحة ونفاذ عقد البيع املوقع مابني املدعي عليها الوىل ومورث املدعي عليهما من الثانية وحتى 
الع�سرون عن قطعة الر�س �سند الدعوى وب�سحة ونفاذ �سند التنازل املوقع من مورث املدعي عليهما من الثانية وحتى الع�سرون 
لنقل ملكية الر�س �سند الدعوى قطعة الر�س رقم 191 رقم البلدية 0205-322 مبنطقة احل�سيبة يف امارة دبي وبنقل ملكيتها 
اتعاب املحاماة  حكما مبثابة احل�سوري قابال  بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل  للمدعيني وال��زام املدعي عليهم 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

 رئي�س الق�صم                                                     بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العقارية  
العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 4509/2019/16 جتاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : الت�سريح بالدعوى وحتديد جل�سة لنظرها واعالنها واملطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )880225( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية بواقع 12% �سنويا من تاريخ 

رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعالن / 1-الفون للمقاولت �س.ذ.م.م  �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله:حمد علي عبداهلل الدباين النعيمي - �سفته بالق�سية وكيل
املطلوب اإعالنه:  1-  ال�سركة املتحدة لالأثاث ذ.م.م -فرع �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الت�سريح بالدعوى وحتديد جل�سة لنظرها واعالنها 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  وقدره )880225(  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  واملطالبة 
التاأخريية بواقع 12% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  
2020/1/6  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 3956/2019/16 جتاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )763.970.92( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية التفاقية بواقع 14% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 

)الطلبات مو�سحة تف�سيال يف �سحيفة الدعوى( 
طالب الإعالن / 1-بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي(  �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله:ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم - �سفته بالق�سية وكيل
املطلوب اإعالنه:  1-فتح اله جعفر فتاح -فرع �سفته بالق�سية :  اخل�سم املدخل   

جمهول حمل القامة 
والت�سامن مببلغ  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )763.970.92( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية التفاقية بواقع 14% من تاريخ 
الحد   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال��دع��وى(.  �سحيفة  يف  تف�سيال  مو�سحة  )الطلبات  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق 
املوافق  2020/1/5  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 6362/2019/207 تنفيذ جتاري   

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1518 امر اأداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 183792.3 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف  طالب الإعالن 
: بوكو ماك لل�سناعات - ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  وميثله : عائ�سة 
فاليو  فوك�س   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب  وكيل   : بالق�سية  �سفته   - طاهر  ح�سن  حممد 
ملقاولت البناء - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهويل حمل الإقامة  
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )183792.3( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  

 كاليد اند كو ال ال بي  
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع :  1997/03/15 املودعة حتت رقم : 20658 
1997/08/30: تاريخ الت�سجيل 

با�س��م:ويتارد تريدينغ ليمتد
وعنوانه :  ويندرا�س هاو�س، ويندرا�س بارك، ويتني، اأوك�سفورد �ساير، او اأك�س29 7دي اأك�س،  اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
القهوة؛  او  ال��ك��اك��او  او  ال�سوكولته  على  موؤ�س�سة  م�سروبات  ال��ق��ه��وة؛  مقام  مايقوم  ق��ه��وة؛  ك��اك��او؛  ���س��اي؛ 
�سوكالته؛ حلويات �سوكالته؛ منتجات حتتوي على ال�سوكالته؛ حلويات غري طبية؛ خبز ب�سكويت؛ كعك؛ 

معجنات؛ كعك حملى؛ �سكر، �سل�سات؛ توابل؛ منكهات؛ مطيبات؛ وجميعها يف الفئة 30. 
30 : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل  
ا�سم من اإنتقلت له امللكية : هام�سارد 3145 ليمتد 

وعنوانه : ويندرا�س هاو�س، ويندرا�س بارك، ويتني، اأوك�سفورد �ساير، او اأك�س29 7دي اأك�س، اململكة املتحدة
تاري�خ انت�قال امللكية :  2019/10/23

2019/11/17 : تاريخ التا�سري 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 318411  بتاريخ:   6 / 10 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : جومي اإنك.
 7 –  34 – ، �سينجوكو 4  اإف ني�سي   3 ، ، مبنى �سينجوكو رق��م 5  ف��ودو���س��ان  ني�سي  وع��ن��وان��ه:  �سوميتومو 

�سينجوكو ، طوكيو ، 160 – 23 00  ، اليابان.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، 
اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل 
اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات 
ملعاجلة  حا�سوبية  واأج��ه��زة  معدات  حا�سبة،  اآلت  النقد،  ت�سجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 

البيانات، اأجهزة اإخماد النريان.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�سف العالمة: »  CRYSTAL OF REUNION  »  بحروف    لتينية  ب�سكل مميز  .
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 320094  بتاريخ:   7 / 11 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : موديت تاندون في�سنو جوبال تاندون.
وعنوانه:       18 – 20 ، مبنى 18 – اإك�س ، اإجنالند كال�سرت ، اإنرتنا�سيونال �سيتي ، دبي ، الإمارات العربية 

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

خدمات تقدمي الطعام و ال�سراب و خدمات ال�سكن املوؤقت .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (

 KNOCKOUT  « بحروف لتينية ب�سكل مميز كتب حتتها عبارة «   ZIU KO  « :و�سف العالمة
الأحمر. و  الأ�سود  باللون  العالمة  مميزو  ب�سكل  لتينية  بحروف   «   ASIAN DELIVERY

ال�س��رتاطات: 
القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 321526  بتاريخ:   28 / 11 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : �سيمرا هولدينجز ليمتد.
وعنوانه:    �س.ب. 391935   ،دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات تقدمي الطعام و ال�سراب و خدمات ال�سكن املوؤقت .

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (
و�سف العالمة: »  SUSHI BY YUGO  »  بحروف  لتينية  ب�سكل مميز  يعلوها ر�سم كروكي 

ل�سيف و اجلميع على خلفية مظللة باللون الأ�سود. .
ال�س��رتاطات: 

اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 321653  بتاريخ:   4 / 12 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : بيكون بايولوجيك�س اإنديا ليمتد.
وعنوانه:  بيكون هاو�س ، الطابق الأر�سي ، برج 3 ، �سيميكون بارك ، اإليكرتونيك �سيتي ، املرحلة 2 ، هو�سو 

رود ، بينجالورو ، كارناتاكا، 560100  ، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة واأدوات جراحية وطبية وطب اأ�سنان وبيطرية، اأطراف وعيون واأ�سنان ا�سطناعية، اأدوات جتبري، مواد 
خياطة اأو درز اجلروح، الأجهزة العالجية وامل�ساعدة  لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، اأجهزة تدليك ، الأجهزة و 

املعدات الطبية للر�سع التمري�س ، اأجهزة  الن�ساط اجلن�سي ، والأجهزة واملعدات الطبية .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 10 (

و�سف العالمة:  »  Rapilog »  بحروف  لتينية  ب�سكل مميز  .
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 319493  بتاريخ:  28  / 10 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : اخلزائن املبتكرة للتجارة.
وعنوانه:    �س.ب. 86279 ،دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الأثاث واملرايا واإطارات ال�سور، املنتجات )غري الواردة يف فئات اخرى( امل�سنوعة من اخل�سب اأو الفلني اأو 
اأو  اأو الكهرمان  اأو ال�سدف  اأو العاج اأو عظم احلوت  اأو العظام  اأو القرون  اأو ال�سف�ساف  اأو اخليزران  الغاب 

املحار اأو املر�سوم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد البال�ستيكية.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 20 (

و�سف العالمة: » عامل اخلزائن  Closet World »  بحروف  عربية و  لتينية  ب�سكل مميز  على خلفية 
ر�سم م�ستطيل مظلل باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 321079  بتاريخ:   21 / 11 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : زامني ميديا برايفت ليمتد.
وعنوانه:  زامني ميديا ، بريل ون ، 1 بي – 94 ، طريق اأم اأم عامل ، جولبريج 3 ، لهور ، باك�ستان.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الأعمال   ، ال�سكنية  املجمعات  خ��دم��ات  العقارية،  وال�����س��وؤون  املالية  ال�����س��وؤون  التمويلية،  ال�����س��وؤون  ال��ت��اأم��ني، 
امل�سرفية ، جتارة الأ�سهم ، اخلدمات املالية املقدمة عر الإنرتنت ، اإ�سدار احلوافز و الرموز ذات القيمة 

فيما يتعلق بخطط املكافاآت والولء ،  توفري املعلومات املالية.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 36 (

و�سف العالمة: »  Plot Finder »  بحروف  لتينية  ب�سكل مميز  .
ال�س��رتاطات: 

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 321650 بتاريخ:   4 / 12 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : كريالتي اإ�س.اإيه . اأ�س.  
وعنوانه:  كايل 100 ، رقم 11 ب – 67 اإيديفي�سيو  كول�سانيتا�س، بوجوتا دي.�سي ، كولومبيا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات  واحليوانات،  الب�سرية  الكائنات  وجمال  ب�سحة  العناية  خدمات  بيطرية،  خدمات  طبية،  خدمات 

الزراعة والب�ستنة والغابات.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 44 (

و�سف العالمة: »  Keralty »  بحروف  لتينية  ب�سكل مميز  ور�سم اأ�سكال هند�سية ب�سكل مميز و العالمة 
بالألوان الأزرق و الأخ�سر و الأ�سفر ب�سكل مميز  .

ال�س��رتاطات:  
القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 318499  بتاريخ:  7  / 10 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : اأفالون لأنظمة ال�سبكة ) �س.ذ.م.م.(..  
وعنوانه:    �س.ب. 24898  ،دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، 
اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل 
اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات 
ملعاجلة  حا�سوبية  واأج��ه��زة  معدات  حا�سبة،  اآلت  النقد،  ت�سجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 

البيانات، اأجهزة اإخماد النريان.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�سف العالمة: »  Avalon Network Products  »  بحروف   لتينية  ب�سكل مميز  و ر�سم دائرة 
ب�سكل مميز كتب بداخلها احلرفان » AS » ب�سكل مميز .

ال�س��رتاطات: 
القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 321074  بتاريخ:   21 / 11 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : زامني ميديا برايفت ليمتد.
وعنوانه:  زامني ميديا ، بريل ون ، 1 بي – 94 ، طريق اأم اأم عامل ، جولبريج 3 ، لهور ، باك�ستان.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عر  املقدمة  الإعالنية  اخلدمات   .  ، املكتبي  الن�ساط  وتفعيل  الأعمال  وتوجيه  واإدارة  والإع��الن  الدعاية 
الإنرتنت ، اإنتاج الإعالنات التلفزيونية والإذاعية ، حما�سبة ، معاجلة البيانات التجارية ، توفري املعلومات 

التجارية ، خدمات متاجر  التجزئة على النرتنت وجتارة التجزئة .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�سف العالمة: »  Plot Finder »  بحروف  لتينية  ب�سكل مميز  .
ال�س��رتاطات: 

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 321649 بتاريخ:   4 / 12 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : كريالتي اإ�س.اإيه . اأ�س.  
وعنوانه:  كايل 100 ، رقم 11 ب – 67 اإيديفي�سيو  كول�سانيتا�س، بوجوتا دي.�سي ، كولومبيا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية وال�سوؤون العقارية.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 36 (
و�سف العالمة: »  Keralty »  بحروف  لتينية  ب�سكل مميز  ور�سم اأ�سكال هند�سية ب�سكل مميز و العالمة 

بالألوان الأزرق و الأخ�سر و الأ�سفر ب�سكل مميز  .
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 321654   بتاريخ:   4 / 12 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : بيكون بايولوجيك�س اإنديا ليمتد.
وعنوانه:  بيكون هاو�س ، الطابق الأر�سي ، برج 3 ، �سيميكون بارك ، اإليكرتونيك �سيتي ، املرحلة 2 ، هو�سو 

رود ، بينجالورو ، كارناتاكا، 560100  ، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

لالإ�ستعمال  معدة  حمية  م��واد  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية،  �سيدلنية  م�ستح�سرات 
الطبي واأغذية للر�سع والأطفال، ل�سقات ومواد �سماد، مواد ح�سو الأ�سنان و�سمع طب الأ�سنان، مطهرات، 

م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 5 (

و�سف العالمة:  »  Rapilog One »  بحروف  لتينية  ب�سكل مميز  .
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 319785  بتاريخ:   3 / 11 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : فوزية فاليا بالم.  
وعنوانه:    �س.ب. 525271 ، ال�سارقة  ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
تقدمي   ، التموين  خدمات   ، املطاعم  ،خدمات  املوؤقت  ال�سكن  خدمات  و  ال�سراب  و  الطعام  تقدمي  خدمات 
 ، الإعتكاف  بيوت  ، خدمات  ال�سكن  و  العطالت  و  املطاعم   ، خدمات احلجوزات  للعطالت  ال�سكن  خدمات 

خدمات دور احل�سانة.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (

Wadijinan«  بحروف  عربية و  لتينية  ب�سكل مميز   يعلوها ر�سم  » وادي جنان   و�سف العالمة: 
زخريف ب�سكل مميز  .

ال�س��رتاطات: 
القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 321080  بتاريخ:   21 / 11 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : زامني ميديا برايفت ليمتد.
وعنوانه:  زامني ميديا ، بريل ون ، 1 بي – 94 ، طريق اأم اأم عامل ، جولبريج 3 ، لهور ، باك�ستان.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث ال�سناعية، 
تركيب و�سيانة   ، ، برجمة احلا�سوب  والرجميات احلا�سوبية  العتاد احلا�سوبي  ت�سميم وتطوير  خدمات 
املواقع  بتكليف لتجميع  ، ت�سميم ور�سم وكتابة  الكمبيوتر  ا�ست�سارات  ، خدمات  الكمبيوتر  برامج  واإ�سالح 
الويب اخلا�سة بالآخرين  ، و�سيانة وا�ست�سافة مواقع  املواقع على الأنرتنت  اإن�ساء   ، على �سبكة الإنرتنت 

، خدمات الت�سميم .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 42 (

و�سف العالمة: »  Plot Finder »  بحروف  لتينية  ب�سكل مميز  .
ال�س��رتاطات: 

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 321652  بتاريخ:   4 / 12 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : بيكون بايولوجيك�س اإنديا ليمتد.
وعنوانه:  بيكون هاو�س ، الطابق الأر�سي ، برج 3 ، �سيميكون بارك ، اإليكرتونيك �سيتي ، املرحلة 2 ، هو�سو 

رود ، بينجالورو ، كارناتاكا، 560100  ، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

لالإ�ستعمال  معدة  حمية  م��واد  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية،  �سيدلنية  م�ستح�سرات 
الطبي واأغذية للر�سع والأطفال، ل�سقات ومواد �سماد، مواد ح�سو الأ�سنان و�سمع طب الأ�سنان، مطهرات، 

م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب..
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 5 (

و�سف العالمة:  »  Rapilog »  بحروف  لتينية  ب�سكل مميز  .
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

  
 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  

 كاليد اند كو ال ال بي  
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2014/04/06 املودعة حتت رقم  : 209287 
2014/12/17: تاريخ الت�سجيل 

با�س��م:�س. نادي باون�س الريا�سي  �س.ذ.م.م
دبي،   ،1 ال�سناعية  القوز  دب��ي،  بر  علي،  عتيق جمعه  الر�سي( ملك  وال��دور  )امليزانني  م�ستودع   : وعنوانه 

المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

التعليم، توفري التدريب، الرتفيه، الأن�سطة الريا�سية والثقافية، خدمات ت�سلية الطفال، حتديدا توفري 
مرافق  البهلوان(،  )منطقة  الرتامبولين  على  ت�ستمل  الأط��ف��ال  لعب  مناطق  �سكل  يف  ترفيهية  مناطق 

الرتفيه، حتديدا توفري مناطق ترفيهية ت�ستمل غلى الرتامبولين )منطقة البهلوان( 
41 : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل 
ا�سم من اإنتقلت له امللكية : باون�س اي بي بي تي واي ال تي دي

وعنوانه : 15 باران بلي�س، جلني ايري�س، فيكتوريا، 3146، اأ�سرتاليا
تاري�خ انت�قال امللكية :  2019/10/14

تاريخ التا�سري : 2019/12/23

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820    

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  
 كاليد اند كو ال ال بي  

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2014/10/26  املودعة حتت رقم : 220185 
2015/02/26 : تاريخ الت�سجيل 

با�س��م: �س. نادي باون�س الريا�سي  �س.ذ.م.م
دبي،   ،1 ال�سناعية  القوز  دب��ي،  بر  علي،  عتيق جمعه  الر�سي( ملك  وال��دور  )امليزانني  م�ستودع   : وعنوانه 

المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

التعليم، توفري التدريب، الرتفيه، الأن�سطة الريا�سية والثقافية، خدمات ت�سلية الطفال، حتديدا توفري 
مرافق  البهلوان(،  )منطقة  الرتامبولين  على  ت�ستمل  الأط��ف��ال  لعب  مناطق  �سكل  يف  ترفيهية  مناطق 

الرتفيه، حتديدا توفري مناطق ترفيهية ت�ستمل غلى الرتامبولين )منطقة البهلوان(
41 : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل  
ا�سم من اإنتقلت له امللكية : باون�س اي بي بي تي واي ال تي دي

وعنوانه : 15 باران بلي�س، جلني ايري�س، فيكتوريا، 3146، اأ�سرتاليا 
تاري�خ انت�قال امللكية :  2019/10/14

تاريخ التا�سري : 2019/12/23

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
  الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  
 كاليد اند كو ال ال بي  

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2014/10/26 املودعة حتت رقم : 220186 
 2015/02/26: تاريخ الت�سجيل 

با�س��م:�س. نادي باون�س الريا�سي  �س.ذ.م.م
دبي،   ،1 ال�سناعية  القوز  دب��ي،  بر  علي،  جمعه  عتيق  ملك  الر���س��ي(  وال���دور  )امليزانني  وعنوانه:م�ستودع 

المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

التعليم، توفري التدريب، الرتفيه، الأن�سطة الريا�سية والثقافية، خدمات ت�سلية الطفال، حتديدا توفري 
مرافق  البهلوان(،  )منطقة  الرتامبولين  على  ت�ستمل  الأط��ف��ال  لعب  مناطق  �سكل  يف  ترفيهية  مناطق 

الرتفيه، حتديدا توفري مناطق ترفيهية ت�ستمل غلى الرتامبولين )منطقة البهلوان( 
41 : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل  
ا�سم من اإنتقلت له امللكية : باون�س اي بي بي تي واي ال تي دي

وعنوانه : 15 باران بلي�س، جلني ايري�س، فيكتوريا، 3146، اأ�سرتاليا
تاري�خ انت�قال امللكية :  2019/10/14

2019/12/23 : تاريخ التا�سري 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

  
 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  

 كاليد اند كو ال ال بي  
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2014/10/26 املودعة حتت رقم : 220187 
2015/02/26: تاريخ الت�سجيل 

با�س��م : �س. نادي باون�س الريا�سي  �س.ذ.م.م 
دبي،   ،1 ال�سناعية  القوز  دب��ي،  بر  علي،  عتيق جمعه  الر�سي( ملك  وال��دور  )امليزانني  م�ستودع   : وعنوانه 

المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

التعليم، توفري التدريب، الرتفيه، الأن�سطة الريا�سية والثقافية، خدمات ت�سلية الطفال، حتديدا توفري 
مرافق  البهلوان(،  )منطقة  الرتامبولين  على  ت�ستمل  الأط��ف��ال  لعب  مناطق  �سكل  يف  ترفيهية  مناطق 

الرتفيه، حتديدا توفري مناطق ترفيهية ت�ستمل غلى الرتامبولين )منطقة البهلوان( 
41 : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل  
ا�سم من اإنتقلت له امللكية : باون�س اي بي بي تي واي ال تي دي 

وعنوانه : 15 باران بلي�س، جلني ايري�س، فيكتوريا، 3146، اأ�سرتاليا
تاري�خ انت�قال امللكية :  2019/10/14

2019/12/23 : تاريخ التا�سري 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك
جمموعة يونايتد �ستارز لدارة ال�سركات اخلا�سة-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م   

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:       

املودعة حتت رقم :  322455      بتاريخ  17 / 2019/12 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  

 با�س��م:جمموعة يونايتد �ستارز لدارة ال�سركات اخلا�سة-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م   
وعنوانه:  اأبوظبي – المارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الدعاية و الإعالن و اإدارة و توجيه الأعمال و تفعيل الن�ساط املكتبي. وكل اخلدمات الواردة بالفئة 
. 35

جنمتني  ميينه  وعلى  الأ���س��ود  باللون  اجنحته  يفتح  لطائر  ر�سمة  م��ن  العالمة  تتكون  ال��ع��الم��ة:   و�سف 
خما�سيتني وعلى ي�ساره جنمتني خما�سيتني وحتته يوجد خط عري�س باللون الأ�سود و توجد الر�سمة داخل 

اإطار مميز وفوقها يوجد ر�سمة على �سكل زخرفة باللون الأ�سود.
.ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 
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•• راأ�س اخليمة -الفجر:

للتنمية  الإم���ارات  جمعية  اختتمت 
عام  اخليمة  راأ����س  يف  الجتماعية 
املو�سيقي  احلفل  بتنظيم  الت�سامح 
اجلاليات  مب�ساركة  الت�سامح  روح 
رعاية  حت���ت  ال����دول����ة،  يف  امل��ق��ي��م��ة 
ب���ن���ت جمعة  ال�����س��ي��خ��ة ه���ن���ا  ���س��م��و 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح��رم  املاجد 
���س��ع��ود ب��ن ���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم راأ�س 

اخليمة.
وق���ال خ��ل��ف ���س��امل ب��ن ع��ن��ر نائب 
الرئي�س مدير عام جمعية الإمارات 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة الإج���ت���م���اع���ي���ة يف راأ������س 
اخل��ي��م��ة: ن��ق��ف ال��ي��وم ون��ح��ن نودع 
ال��ت�����س��ام��ح يف  ع����ام   2019 ال���ع���ام 
ن�ساأ  ال��ذي  الوطن  الت�سامح،  وط��ن 
مت�ساحمني  رب���وع���ه  ب���ني  ون�����س��اأن��ا 
لبع�سنا  م��ت��ق��ب��ل��ني  م��ت��ع��اي�����س��ني 
الت�سامح  ول���الآخ���ر، وق���د ج���اء ع���ام 
ل��ي��وؤك��د ع��ل��ى ه���ذه ال��ق��ي��م��ة وليرز 
للت�سامح،  ع��امل��ي��ة  م��ن��ارة  الإم�����ارات 

يدعم  مم��ا  الكثري  قدمنا  اأن  وبعد 
للعامل  كفوفنا  وم��ددن��ا  ت�ساحمنا، 
العام  على  نقبل  نحن  ها  حب  بكل 
للخم�سني  ال�ستعداد  عام   2020
موروثنا  وجن���م���ع  ه��م��م��ن��ا  ن�����س��ح��ذ 
ون�ستعد لنحكي للعامل ق�سة احلب 
التي وحدتنا، وق�سة التحدي التي 
�سنعت ا�سرارنا و حققت طموحنا 

عاما  خم�سني  لأب��ن��ائ��ن��ا  ول��ن��وؤ���س�����س 
اأخ�������رى م����ن ال���ط���م���وح والأح�������الم 
فعاليات  اأن  اإىل  واأ����س���ار  وامل��ح��ب��ة. 
الت�سامح  ع�����ام  خ�����الل  اجل���م���ع���ي���ة 
املحا�سرات  م���ن  ال��ع��دي��د  ���س��ه��دت 
املجتمع  لأف��راد  املوجهة  وال��ن��دوات 
الإماراتي من مواطنني ومقيمني، 
والتي ت�سمنت حما�سرة “الت�سامح 

“معا  ر�سم  وور�سة  حياة”،  اأ�سلوب 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  للت�سامح”  ن�����س��م��و 
مدر�سة ابن القيم للتعليم ال�سا�سي 
فكرتها التعبري عن قيمة الت�سامح 
ر�سائل  اأو  ر����س���وم���ات  ط���ري���ق  ع���ن 
الت�سامح،  م��ع��اين  حتمل  وع��ب��ارات 
بالإ�سافة لإقامة الفعاليات املوجهة 
ل��ل��ج��ال��ي��ات امل��ق��ي��م��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

مركز راك م��ول م��ن خ��الل توزيع 
ال��ه��داي��ا وال����ورود ب��ه��دف ن�سر نهج 

الت�سامح واإ�سعاد اأفراد املجتمع.
واأ�ساف: تنوعت الفعاليات لت�سمل 
تنظيم ور�س خا�سة بنزلء املوؤ�س�سات 
فيديو  عر�س  خ��الل  من  العقابية 
بعنوان “اأر�س الت�سامح” بالتعاون 
اليعقوبي،  ن���ا����س���ر  امل����خ����رج  م����ع 

بالإ�سافة اإىل ور�سة تن�سيق الزهور 
ثقافة  ن�سر  اإىل  ت��ه��دف  للنزيالت 
ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س م���ع الآخ����ر، 
الت�سامح  م��ع��ن��ى  ع��ل��ى  وال���رتك���ي���ز 
واملجتمع،  ال���ذات  على  غيابه  واأث���ر 
قوي  كداعم  الإن�سانية  على  ودوره 
اإيجابية  اإجتماعية  يف بناء عالقات 

وناجحة ليكون اأ�سلوب حياة.

واأك���د م��دي��ر ع��ام جمعية الإم���ارات 
الت�سامح  اأن  الإجتماعية،  للتنمية 
اأ����س���ا����س ونهج  الإم��������ارات  دول�����ة  يف 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س��ت  ث��اب��ت 
ع���ل���ى ت���ر����س���ي���خ���ه وت���ك���ري�������س���ه من 
خ��الل امل���ب���ادرات وال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
وال�سالم  املحبة  لن�سر  عليه  تعك�س 
بني  املتبادل  والح���رتام  والتعاي�س 

اأفراد املجتمع �سمن الأ�سرة  جميع 
ال��واح��دة على اأر����س الإم����ارات من 
اإىل  مواطنني ومقيمني، بالإ�سافة 
ما تبذله الدولة من جهود حثيثة 
عاملياً  ال�سالم  ون�سر  املحبة  لتعزيز 
لتعي�س �سعوب العامل يف وئام بعيداً 
عن الكراهية والت�سدد بني الأفراد 

واجلماعات.

•• اأم القيوين-وام:

ح�سر �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعال ويل عهد 
اأم القيوين رئي�س املجل�س التنفيذي، �سباح ام�س، الجتماع 
اخلتامي لفريق اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث املحلي 

لالإمارة يف عام 2019 .
كل  توفري  اأهمية  اإىل  القيوين  اأم  عهد  ويل  �سمو  واأ���س��ار 
الدعم الالزم واتخاذ الإجراءات ال�ستباقية والفعالة جتاه 
اإمارة  �سموه حر�س  م��وؤك��داً  وال��ط��وارئ،  ال��ك��وارث  ح��الت 
ملواجهة  متكاملة  ا�سرتاتيجية  تر�سيخ  على  القيوين  اأم 

الطوارئ  ال��ط��وارئ والأزم���ات لتكون كافة اجلهات وف��رق 
على اأعلى درجات اليقظة واجلاهزية وحتقيق ال�ستجابة 

ال�سريعة يف التعامل مع كافة املتغريات يف امل�ستقبل.
التنفيذي،  املجل�س  الذي عقد مبقر  الجتماع  ومت خالل 
والأزمات  ال��ط��وارئ  اإدارة  فريق  اإجن���ازات  اأه��م  ا�ستعرا�س 
الأعمال  واأه�����م  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  لإم������ارة  امل��ح��ل��ي  وال����ك����وارث 
يف  الإم���ارة  جلاهزية  التطرق  اإىل  بالإ�سافة  امل�ستقبلية، 

مواجهة خمتلف الطوارئ والأزمات والكوارث.
كما مت عر�س املبادرات التي تت�سل بخطة العمل والأن�سطة 
تت�سمن حت��دي��ث اخلطط  ال��ت��ي  امل��ق��ب��ل،  للعام  وامل�����س��اري��ع 

وقيا�س �سرعة ال�ستجابة واجلاهزية والإمكانيات املتوفرة 
التمارين  تقييم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأع���م���ال،  وا���س��ت��م��راري��ة 
التدريبية  ال���دورات  وكذلك  امل�ستفادة  ال��درو���س  ومتابعة 
اللجنة  لأع�����س��اء  ع��ق��دت  ال��ت��ي  التخ�س�سية  وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 

التنفيذية التابعة للفريق.
بن  را�سد  ال�سيخ  اللواء  �سعادة  توجه  الجتماع،  ختام  ويف 
الفريق  رئي�س  القيوين  اأم  �سرطة  ع��ام  قائد  املعال  اأحمد 
التنفيذية  واللجنة  لالأع�ساء  والتقدير  بال�سكر  املحلي 
اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل والتفاين  ع��ل��ى اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة، م���وؤك���داً 
والإمكانيات  القدرات  وتطوير  الإجن��ازات  وترية  وت�سريع 

الأحداث  مع  واملتعاملة  امل�ستجيبة  اجلهات  تطلعات  وفق 
الطارئة.

ح�����س��ر الج��ت��م��اع ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف ب���ن را����س���د امل��ع��ال رئي�س 
احل�سان  را�سد  عبيد  و�سعادة  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  ال�سام�سي 
والأزم����ات وال��ك��وارث و���س��ع��ادة را���س��د حممد اأح��م��د مدير 
الت�سريفات بالديوان الأمريي و�سعادة �سيف حميد �سامل 
وم��دراء اجلهات  القيوين  اأم  �سمو ويل عهد  مدير مكتب 
احل��ك��وم��ي��ة الحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة اأع�����س��اء ال��ف��ري��ق املحلي 

لإمارة اأم القيوين.

•• دبي– الفجر:

الإم��ارات ممثلًة  موا�سالت  عقدت 
وال�سحة  وال�سالمة  البيئة  ب���اإدارة 
تدريبيتني  ع��م��ل  ور���س��ت��ي  امل��ه��ن��ي��ة 
حول تطبيقي احلوادث والإ�سابات 
(ن����ظ����ام   GRC ن�����ظ�����ام  ����س���م���ن 
والمتثال(  وامل��خ��اط��ر  احل��وك��م��ة 
املوؤ�س�سة  ج���ه���ود  اإط������ار  يف  وذل�����ك 
لتحديث اأنظمة احلوادث واإ�سابات 

العمل الإلكرتونية.
قاعة  يف  ال��ور���س��ت��ني  ت��ن��ظ��ي��م  ومت 
العامة  الإدارة  م��ب��ن��ى  يف  امل�����س��رح 
 100 ن���ح���و  وب���ح�������س���ور  ب�����دب�����ي، 
الور�ستني  يف  وم���وظ���ف���ة  م���وظ���ٍف 
يف  ال�سالمة  ب�����س��وؤون  املعنيني  م��ن 
املهند�س  األقاهما  حيث  املوؤ�س�سة، 
ق�سم  رئ����ي���������س  ك�����ي�����الين  حم����م����د 
اجل���ودة، وت��ن��اول��ت ال��ور���س��ة الأوىل 
املرورية  احل��وادث  ت�سجيل  تطبيق 
 ،AMS ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة  وامل��ط��ال��ب��ات 
الثانية  ال���ور����س���ة  مت���ح���ورت  ف��ي��م��ا 
والتحقيق  الإب�����الغ  تطبيق  ح���ول 

.HSE باحلوادث والإ�سابات
�سكر مدير  خالد  املهند�س  واأو�سح 
وال�سحة  وال�سالمة  البيئة  اإدارة 
امل��ه��ن��ي��ة مب��وا���س��الت الإم������ارات اأن 
يعك�س  اإمن������ا  ال���ور����س���ت���ني  ت��ن��ظ��ي��م 
تعزيز  ع���ل���ى  امل���وؤ����س�������س���ة  ح����ر�����س 
ويف  اأ�سطولها  منت  على  ال�سالمة 
مواقع العمل املختلفة لديها، عر 

تبني اأف�سل املمار�سات والتطبيقات 
اإىل  امل��ج��ال، لفتاً  ه��ذا  املعيارية يف 
اجلهود ال�سرتاتيجية املثمرة التي 
الجت���اه،  ه��ذا  يف  املوؤ�س�سة  بذلتها 
يف  كبري  تقليل  ع��ن  اأ�سفرت  وال��ت��ي 
م��ع��دلت احل�����وادث ع��ل��ى اختالف 
ال�سلبية  اآثارها  اأنواعها واحلد من 

الب�سرية واملادية.
الكيالين  اأو������س�����ح  وت���ف�������س���ي���اًل؛ 
اأهمية  على  الأوىل  الور�سة  خ��الل 
ت�����س��ج��ي��ل احل�������وادث  ال���ت���ح���ول يف 
 AMS ت��ط��ب��ي��ق  اإىل  امل�����روري�����ة 
اأن  م���وؤك���داً   ،GRC ن��ظ��ام  �سمن 
اإدارات  ي��خ��دم  اجل���دي���د  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
ناحية  م���ن  امل��ن��اط��ق  ال��ت�����س��غ��ي��ل يف 

ت�سجيل احلوادث، كما ي�ساعد اإدارة 
املهنية  وال�سحة  وال�سالمة  البيئة 
تقارير  اإع������داد  ع��ل��ى  امل��وؤ���س�����س��ة  يف 
ودرا����س���ات احل�����وادث امل���روري���ة ربع 
املوؤ�س�سة  اأداء  وحت��ل��ي��ل  ال�����س��ن��وي��ة، 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق م��ن خ���الل مراقبة 
احلوادث املرورية التي يت�سبب بها 
�سائقو املوؤ�س�سة اأو �سائقو املتعاملني 
اأو اأي من الأط���راف الأخ���رى، كما 
اأمتتة معظم  النظام اجلديد  يتيح 
وعر�س  واإع����داد  التحليل  عمليات 
ب����اأداء مركبات  ال��ب��ي��ان��ات اخل��ا���س��ة 
امل��وؤ���س�����س��ة ع��ل��ى ال���ط���رق ل������الإدارة 

العليا.
الثانية  ال���ور����س���ة  ت���ن���اول���ت  ف��ي��م��ا 

ت���ط���ب���ي���ق الإب��������������الغ وال���ت���ح���ق���ي���ق 
 HSE والإ�����س����اب����ات  ب�����احل�����وادث 
واأمتتة  رقمنة  اإىل  ي��ه��دف  وال���ذي 
ج�����زء ك���ب���ري م����ن ع��م��ل��ي��ة الإب������الغ 
عن احل���وادث والإ���س��اب��ات وخا�سًة 
الإج����راء  ع��ن  ع��و���س��اً  منها  املهنية 
يف  ومت  ح��ال��ي��اً،  امل�ستخدم  ال��ورق��ي 
الور�سة التطرق اإىل الفروقات بني 
 ،AMS HSE وبني نظام  نظام 
وكذلك عر�س الأق�سام الأربعة التي 
ينق�سم اإليها وهي احلوادث املرورية 
منقولني،  تواجد  خ��الل  تقع  التي 
واحل��وادث والإ�سابات التي تقع يف 
البيئية  واحل��وادث  الفنية،  الور�س 

واأ�سباه احلوادث.

•• ال�شارقة-الفجر:

لعلوم  ال�������س���ارق���ة  اأك���ادمي���ي���ة  ن��ظ��م��ت 
بجامعة  والفلك  الف�ساء  وتكنولوجيا 
ال�سارقة ور�سة عمل الإمارات واليابان 
ح����ول ا���س��ت��ك�����س��اف ال���ك���واك���ب، وذل���ك 
بالتعاون مع وكالة الإمارات للف�ساء، 
 ،)CIT( ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة  ت�����س��ي��ب��ا  وم��ع��ه��د 
اليابانية  ال��ف�����س��اء  اأن��ظ��م��ة  و���س��رك��ة 
تهدف  حيث   ،)JAMSS( املاأهولة 
ال���ور����س���ة ل��ت��ع��ري��ف خم��ت�����س��ني وه����واة 
علوم الف�ساء والفلك باأهم التطورات 
ال���ف�������س���اء  ق�����ط�����اع  والجن����������������ازات يف 
الإم����ارات����ي وال��ع��امل��ي، وع��ر���س بع�س 
والنيازك  البحثية  العلمية  النتائج 
التي مت ر�سدها با�ستخدام �سبكة اأبراج 
الدولة،  يف  ال�سهب  ملراقبة  الإم����ارات 
العلمية  للمعرفة  الإ�سافة  اإىل جانب 
والفلك،  ال���ف�������س���اء  ع���ل���وم  جم�����ال  يف 
درا�سة  يف  والباحثني  الطلبة  ومتكني 
هذا املجال من خالل تبادل اخلرات 
وامل��ع��رف��ة وامل���ن�������س���ورات وال��ع��م��ل على 
وتر�سيخ  م�����س��رتك��ة،  علمية  م�����س��اري��ع 
ب��ح��ث��ي علمي  ك���م���رك���ز  الأك����ادمي����ي����ة 
الإماراتي  الف�ساء  قطاع  يخدم  رائ��د 
العالقات  وتعزيز  ال���دويل،  وال��ق��ط��اع 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني  العلمية 

املتحدة واليابان.
حميد  الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة  ا�ستهل 
جمول النعيمي مدير جامعة ال�سارقة 
لعلوم  ال�سارقة  اأكادميية  ع��ام  ومدير 
اللقاء  والفلك  الف�ساء  وتكنولوجيا 

اأ�سمى  ورف����ع  ب��احل�����س��ور  ب��ال��رتح��ي��ب 
�سمو  �ساحب  والتقدير  ال�سكر  اآي���ات 
ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حممد 
الأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  ج��ام��ع��ة  ورئ��ي�����س  ال�����س��ارق��ة 
)حفظه اهلل ورع��اه(، لدعمه ورعايته 
ال�سارقة  جلامعة  وامل�ستمرة  الكرمية 
واأكادميية ال�سارقة لعلوم وتكنولوجيا 
�سموه  اأ�س�سها  والتي  والفلك،  الف�ساء 
ك��م�����س��روع ق��وم��ي وط��ن��ي وم��ق��ر علمي 
املجتمع  بحثي ي�سعى خلدمة وتوعية 
الف�ساء،  ع���ل���وم  جم�����الت  ج��م��ي��ع  يف 
الإماراتي  الف�سائي  الق�ساء  وتعزيز 
ال�سارقة  اإم������ارة  وت��ر���س��ي��خ  وال���ع���امل���ي، 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  ودول������ة 
ك��م��رك��ز ع��ل��م��ي رائ����د يف اأب���ح���اث علوم 
اخلليج  منطقة  يف  وال��ف��ل��ك  ال��ف�����س��اء 
العربي والعامل. كما اأكد �سعادة مدير 
على  الأكادميية  عام  ومدير  اجلامعة 
اأه���داف  لتحقيق  الأك��ادمي��ي��ة  ح��ر���س 
املباركة ل�سموه، من  الروؤية  وتطلعات 

امل�ساريع  م��ن  ع��دد  على  العمل  خ��الل 
العلمية البحثية والتطبيقية بالتعاون 
العلمية  واجل����ه����ات  امل���وؤ����س�������س���ات  م����ع 
الرائدة يف الدولة والعامل ، اإىل جانب 
الفعالة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل��خ��ت��رات  اإن�����س��اء 
م��ث��ل خم��ت��ر ال��ك��ي��وب�����س��ات، وخمتر 
النيازك،  وم��رك��ز  ال���رادي���وي،  ال��ف��ل��ك 
ومر�سد  الف�سائي،  الطق�س  وخمتر 
الفيزياء  وخمتر  الب�سري،  ال�سارقة 
والتي  ال���ط���اق���ة،  ال���ع���ال���ي���ة  ال��ف��ل��ك��ي��ة 
من�سة  احتالل  الأكادميية من  مكنت 
الف�ساء  بحوث  يف  نوعها  م��ن  ف��ري��دة 
وخالل  ال��ع��رب��ي،  اخل��ل��ي��ج  منطقة  يف 
الأكادميية  ن�سرت  املا�سيني  العامني 
ع��ل��م��ي��ة بحثية  ورق����ة   30 م���ن  اأك����رث 
مرموقة،  عاملية  جم��الت  يف  ومقالت 
لعلوم  ال�سارقة  اأكادميية  اأن  واأ���س��اف 
التابعة  والفلك  الف�ساء  وتكنولوجيا 
التطورات  م���ع  ت��ت��م��ا���س��ى  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
القطاع  يف  الوطنية  وال���روؤى  العاملية 

الف�سائي والثقافة العلمية الفلكية.

املوا�سيع  من  ع��دد  الور�سة  وت�سمنت 
يف جمال علوم الف�ساء والفلك والتي 
مع  الأك��ادمي��ي��ة  يف  الباحثون  ناق�سها 
اأ�ساتذة اجلامعة واملخت�سني  عدد من 
للف�ساء ومعهد  الإم����ارات  وك��ال��ة  م��ن 
و�سركة   ،)CIT( ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة  ت�����س��ي��ب��ا 
املاأهولة  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال��ف�����س��اء  اأن��ظ��م��ة 
ال�������وزراء  وجم���ل�������س   ،)JAMSS(
يف  وامل�ساريع  الأبحاث  وهي  الياباين، 
بالأكادميية،  وال��ف��ل��ك  الف�ساء  ع��ل��وم 
والتجارب  الدولية  الف�ساء  وحمطة 
و�سبكة  ف���ي���ه���ا،  ال���ق���ائ���م���ة  ال���ع���ل���م���ي���ة 
والبعثات  ال�سهب،  مل��راق��ب��ة  الإم�����ارات 
م�سبار  مهمة  و  للمريخ،  امل�ستقبلية 
الأم�������ل ل����الإم����ارات����ي، وال���ك�������س���ف عن 
الآيل،  ال��ت��ع��ل��م  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال���ن���ي���ازك 
ي�سمل  كما  ال��ن��ي��ازك.  وحتليل  وم�سح 
ل�سحراء  رح���ل���ة  ال���ور����س���ة  ب���رن���ام���ج 
مليحة للبحث عن النيازك وامل�ساركة 
يف الر�سد اخلا�س للك�سوف ال�سم�سي 

يف مر�سد ال�سارقة يوم اخلمي�س. 

•• ال�شارقة -وام:

اإدارة  نظام  اعتماد  والأر�سيف  للوثائق  ال�سارقة  هيئة  وقعت 
الوثائق اخل�سو�سية لدائرة الرقابة املالية بال�سارقة الذي 
يهدف اإىل جمع وحفظ وتنظيم وثائق الدائرة وفق خطط 
تي�سري  ل�سمان  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  ومعتمدة  حم���ددة  ت�سنيف 
الو�سول اإىل الكم الكبري من الوثائق ب�سرعة ودقة وبالتايل 
م�سار  �سبط  خ��الل  من  للموظفني  واجلهد  الوقت  توفري 
وم�سريها  ا�ستبقائها  م��دد  بتحديد  ال��وث��ائ��ق  م��ن  ن��وع  ك��ل 

النهائي.
هيئة  عام  مدير  املحمود  �سامل  �سالح  �سعادة  العتماد  وقع 

املزروع مدير عام  والأر�سيف و�سعادة علي  للوثائق  ال�سارقة 
دائرة الرقابة املالية بال�سارقة.

النظام مع  اعتماد  اأهمية توقيع  املحمود  �سامل  واأكد �سالح 
دائرة الرقابة املالية ملخزونها الكبري من الوثائق التي تعك�س 
الدور الرقابي الهام للدائرة على م�ستوى الإمارة من خالل 
حماية الأموال العامة وتتبعها، م�سريا اإىل اأن الهيئة تهدف 
الوثائق  هذه  وتنظيم  حفظ  اإىل  النظام  تطبيق  خالل  من 

وفقاً لال�سرتاطات العاملية املعتمدة التي تتبناها الهيئة.
الفرق  للهيئة وجلميع  ال�سكر  امل��زروع  علي  ق��دم  من جانبه 
حفظ  نظام  اإجن��از  على  املا�سية  الفرتة  خ��الل  عملت  التي 
عاليتني،  واحرتافية  مبهنية  للدائرة  اخل�سو�سية  الوثائق 

م�����س��ي��دا ب��ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر ب��ني اجل��ان��ب��ني يف و���س��ع الأ�س�س 
املمار�سات يف  لأف�سل  الوثائق وفقاً  لإدارة  واللوائح  والنظم 

حفظها واإدارتها.
الدعم  �سبل  كافة  والأر�سيف  للوثائق  ال�سارقة  هيئة  وتقدم 
اخل�سو�سية  ال��وث��ائ��ق  اإدارة  ن��ظ��ام  اإع����داد  عملية  يف  الفني 
التوقيع  ه��ذا  ي��اأت��ي  حيث  بال�سارقة  املالية  الرقابة  ل��دائ��رة 
�سائر  يف  املعتمد  النظام  تطبيق  مرحلة  ب��دء  عن  ل��الإع��الن 
الوحدات الإداري��ة يف الدائرة وتتمثل �سبل الدعم الفني يف 
الوثائق  حل�سر  اجلانبني  بني  م�سرتكة  عمل  ف��رق  ت�سكيل 
واإعداد نظام الت�سنيف ومدد ال�ستبقاء لوثائق الدائرة مبا 

يتنا�سب مع ن�ساطاتها واأعمالها.

اعتماد نظام اإدارة الوثائق اخل�سو�سية للرقابة املالية بال�سارقة

ويل عهد اأم القيوين يح�سر الجتماع اخلتامي لفريق اإدارة الطوارئ والأزمات يف 2019 

يف اإطار جهودها لتحديث اأنظمة احلوادث واإ�سابات العمل الإلكرتونية

GRC موا�سالت الإمارات تعقد ور�ستي عمل لتطبيقي احلوادث والإ�سابات يف نظام
نظمتها اأكادميية ال�سارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�ساء والفلك

ور�سة عمل الإمارات واليابان حول ا�ستك�ساف الكواكب

الإمارات للتنمية الجتماعية تختتم عام الت�سامح باحلفل املو�سيقي روح الت�سامح

•• ال�شارقة-وام:

يطلق ح�سن خورفكان الذي ين�سوي حتت مظلة 
هيئة ال�سارقة للمتاحف خالل عام 2020 جملة 
من الأن�سطة والفعاليات الهادفة اإىل تر�سيخ دور 
والطلبة  الأط���ف���ال  ليحظى  التعليمي  امل��ت��اح��ف 
التعليمية  ال���ف���ر����س  م����ن  مب���زي���د  وال����ع����ائ����الت 

والتدريبية.
 ويعتر ح�سن خورفكان - الذي افتتحه �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 

اأب����رز الوجهات  اأح����د  امل��ا���س��ي -  اأب���ري���ل  ���س��ه��ر  يف 
ميكن  ال��ت��ي  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�سياحية 
مبا  فيها  ممتعة  اأوق���ات  ق�ساء  والأف����راد  لالأ�سر 
يقدمه من خدمات متميزة ومرافق تتما�سى مع 

اأعلى املعايري الدولية.
 وي���وف���ر ح�����س��ن خ���ورف���ك���ان ب���اق���ة م��ت��ن��وع��ة من 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  التعليمية  والأن�����س��ط��ة  ال��رام��ج 
على  حم��ت��واه��ا  يف  معتمدة  ك��اف��ة  املجتمع  ف��ئ��ات 
اجلولت النقا�سية التفاعلية والأن�سطة اليدوية 
وامل�سابقات  الفعاليات  عن  ف�سال  العمل  وور���س 

التعلمية والرتفيهية املخ�س�سة لل�سغار.

بلدية ال�سارقة حت�سل على اآيزو 
ال�سحة وال�سالمة املهنية 45001 

•• ال�شارقة-وام: 

املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  اأي���زو  �سهادة  على  ال�سارقة  مدينة  بلدية  ح�سلت 
جلميع  اجتيازها  بعد  البلدية  يف  القطاعات  جميع  م�ستوى  على   45001
مت  حيث  املا�سية  الفرتة  خ��الل  التدقيق  مرحلة  واجتياز  ال�سهادة  متطلبات 
تطبيق موا�سفة ال�سحة وال�سالمة على جميع قطاعات البلدية �ساملة جميع 
البلدية  لتتوج  املدينة  يف  اجلغرايف  توزيعها  اختالف  على  ومرافقها  مبانيها 
جهودها يف هذا املجال وتوا�سل م�سرية التميز التي تعزز من مكانتها وريادتها 
يف جمال العمل البلدي وتختتم العام احلايل باإجناز جديد ي�ساف اإىل �سجل 
اإجنازتها املتوا�سل منذ تاأ�سي�سها. واأعلنت البلدية ح�سولها على اعتماد هيئة 
توحيد  خ��الل  م��ن   10002 املتعاملني  �سكاوي  اإدارة  موا�سفة  على  ل��وي��دز 
قنوات التوا�سل مع مالحظات وا�ستف�سارات اجلمهور التي يتوىل ادارتها مركز 
الت�سال يف البلدية على الرقم 993 . واأكد �سعاة ثابت �سامل الطريفي مدير 
البلدية  حر�س  ليوؤكد  ياأتي  ال�سهادة  هذه  نيل  اأن  ال�سارقة  مدينة  بلدية  عام 
املوظفني  جلميع  مبانيها  جميع  يف  وال�سالمة  ال�سحة  منظومة  تعزيز  على 
البلدية من دعم وتوجيه من �ساحب  اإجن��از حتقق بف�سل ما حتظى به  وهو 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
اأ�سا�سياً يف  املجالت وهو ما كان عاماًل  ال�سارقة وال�سري على نهجه يف جميع 
تقدم  متميزة  خدمية  جهة  منها  جعلت  والتي  املتتالية  ل��الإجن��ازات  حتقيقها 
البلدية على اعتماد  اأن ح�سول  اإىل  اأف�سل واأرقى اخلدمات. ولفت  ملتعامليها 
حر�س  يوؤكد   10002 املتعاملني  �سكاوي  اإدارة  موا�سفة  على  لويدز  هيئة 
البلدية على التوا�سل الفعال مع اجلمهور وتلقي جميع املالحظات حيث يعمل 
اأي��ام الأ�سبوع مبا يف ذلك الجازات  مركز الت�سال على مدار ال�ساعة وط��وال 
متعامليها  مع  البلدية  توا�سل  قنوات  اأه��م  اإح��دى  وميثل  بالدولة  الر�سمية 
ا ودعًما كبرًيا ومتوا�ساًل من الإدارة العليا بالبلدية نظراً  ويلقى اهتماماً خا�سً
اأعلى  املتعاملني وتلبية طموحاتهم يف �سبيل حتقيق  اإ�سعاد  لدوره املحوري يف 

معدلت الر�سا عن خدمات البلدية واأن�سطتها املختلفة.

ح�سن خورفكان يقدم باقة من الربامج التعليمية لزواره يف 2020
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•• ال�شارقة-الفجر:

اختتم مع�سكر ح�ساد التطوعي الذي 
لدائرة  التابع  التطوع  مركز  ينظمه 
بال�سارقة؛  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ات 
فعالياته اخلا�سة بالدورة 12، حيث 
اأ�سبوعني  مدى  على  فعالياته  جرت 
خ��الل ال��ف��رتة الأخ���رية م��ن الإجازة 
املدر�سية، الذي ا�ستمر خالل الفرتة 

من 15 حتى 26 دي�سمر اجلاري.
ال�������ذي يتم  امل���ع�������س���ك���ر  وي�������س���ت���ه���دف 
املدر�سية؛  ال��ع��ط��ل��ة  خ���الل  تنظيمه 
الفئة  م����ن  الأط�����ف�����ال  ب����راجم����ه  يف 
العمرية من 6 اإىل 12 عاماً لغر�س 
ق��ي��م ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ل��دي��ه��م عر 
وثقافية  واإن�سانية  جمتمعية  برامج 

وترفيهية.
متطوعاً  نحو197  ف��ي��ه  و�����س����ارك 
م��ن الأط��ف��ال وال��ك��ب��ار، ب��واق��ع 176 
الفئة  م��ن  الأط��ف��ال  املتطوعني  م��ن 
و  ع���ام���اً،   12 اإىل   6 م���ن  ال��ع��م��ري��ة 
من الكبار كمتطوعني  متطوعاً   21
على  املع�سكر،  ب��رام��ج  على  م�سرفني 
م�����س��ت��وى م����دن اإم�������ارة ال�����س��ارق��ة يف 
احلمرية،  ال�سارقة،  مدينة  م��ن  ك��ل 
واملدام،  والبطائح، ومليحة،  والذيد، 

وخورفكان، وكلباء، ودبا احل�سن. 

حزمة من الربامج..
من  ع���دداً  املع�سكر  ب��رام��ج  وتت�سمن 
امل����ه����ارات ال��ت��ي ت��ع��ود الأط����ف����ال على 
الأخالقية؛  والقيم  اللتزام  مهارات 
بالرتحيب  الأول  اليوم  ي�ستهل  حيث 
وال�ستقبال وتعريف الأطفال ب�سل�سلة 
لقيمة  ال���ب���ن���اءة  ال���ق���ي���م  غ���ر����س  م����ن 
التطوع، وكذلك يتم تق�سيم الأطفال 
طرح  ل��ي��ت��م  وق������ادة  جم���م���وع���ات  اإىل 
املهارات املطلوب اجتيازها خالل فرتة 
من  حزمة  املع�سكر  وت�سمن  املع�سكر، 
تنفيذها  يتم  التي  اليومية  الأن�سطة 

ونت�سامح”  نغر�س  “معاً  �سعار؛  حتت 
“�سحبتكم  “رافقتكم ال�سالمة” و  و 
عظيمة” و”دفوؤك  ال�سعادة” و”اأمي 
“اأهل  اأمانة” و  رد جميل” و”بيئتي 
ال�سنع” و”توقري الكبري” و”�سحتي 
اجتياز  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  مزرعتي”  يف 
 20 امل��ه��ارات م��ن خ��الل تنفيذ  جمع 
و�سام  على  للح�سول  تطوعية  �ساعة 

التطوع مع نهاية املع�سكر.

غر�س قيم الت�سامح لدى الأطفال..
واأك������دت ح�����س��ة احل����م����ادي؛ مدير 

اإدارة التالحم املجتمعي بالدائرة؛ 
ب���رام���ج م��ع�����س��ك��ر احل�������س���اد مت  اأن 
تطويعها لتتنا�سب مع رمزية هذا 
للت�سامح،  ع��ام��اً  ي��ع��د  ال���ذي  ال��ع��ام 
اأواخ�������ره، مما  ن��ح��ن يف  ���س��ي��م��ا  ول 
قيم  ل��غ��ر���س  منا�سبة  ف��ر���س��ة  ي��ع��د 
م�سرية  الأط���ف���ال،  ل��دى  الت�سامح 
لنغر�س  ف��ئ��ة  خ���ري  الأط����ف����ال  اإىل 
والقيم  ال���ت�������س���ام���ح  ق���ي���م  ف���ي���ه���م 
الأخالقية التي ورثناها عن الآباء 

والأجداد.
التالحم  اإدارة  م���دي���ر  واأع����رب����ت 

وتقديرها  �سكرها  عن  املجتمعي؛ 
اإىل خمتلف ال�سركاء من املوؤ�س�سات 
التي  اخلا�سة  واجلهات  احلكومية 
وا�ست�سافت  املع�سكر  م��ع  ت��ع��اون��ت 
مقراتها،  ل����دى  امل��ع�����س��ك��ر  ب���رام���ج 
ال���ف���اع���ل، وعلى  دوره�������م  م��ث��م��ن��ة 
راأ����س���ه���م ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح���م���ر، 
ال�سيفية  وامل���راك���ز  وامل�ست�سفيات 
املوؤ�س�سات  وخم��ت��ل��ف  وال��ب��ل��دي��ات 
ال�سارقة  اإم��ارة  مدن  يف  احلكومية 
ال��دائ��رة يف  اأف��رع  التي تعاونت مع 

تنفيذ برامج املع�سكر.

•• دبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم 
الأول  اأم�س  م�ساء  املالية  وزي��ر  دبي  حاكم  نائب 
بق�سر �سموه بزعبيل وفدا من كلية مينا لالإدارة 
برئا�سة �سعادة �سامل القي�سى نائب رئي�س جمل�س 

الأمناء والدكتور نبيل القا�سي رئي�س الكلية.
على  �سموه  اإىل  والتقدير  ال�سكر  ال��وف��د  وق��دم 
رعاية حفل التخرج الأول للكلية وتخريج اأكرث 

من 60 خريجا وخريجة الأ�سبوع املا�سى.
واأطلع الوفد �سموه - خالل اللقاء - على م�سرية 
الكلية وبراجمها احلالية وامل�ستقبلية يف جمال 

ال�سطناعي  وال���ذك���اء  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  اإدارة 
عاملية  جامعات  م��ع  بالتعاون  الرقمية  واملالية 

ا�ستقطبتها الكلية لإمارة دبي.
مبوا�سلة  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  ووج��ه 
العمل ل�ستقطاب طالب من خمتلف اجلن�سيات 
ت��ت��م��ا���س��ى وتطلعات  م��ت��م��ي��زة  ب��رام��ج  وب��ت��ق��دمي 
امل�ستقبل .. كما حث �سموه على موا�سلة الرتقاء 
ال���ع���ايل وج�����ودة خمرجاته  ال��ت��ع��ل��ي��م  مب��ع��اي��ري 
مواكبة للنه�سة الرقمية والتوجهات امل�ستقبلية 
ال�سامية حتى يكون للخريجني الأثر الإيجابى 

يف جمتمعهم وبيئتهم العملية والعلمية.
القي�سى :” نتوجه  من جانبه قال �سعادة �سامل 

بكامل ال�سكر والعرفان اإىل �سمو ال�سيخ حمدان 
ب��ن را���س��د ال��ذي يقدم لنا ك��ل دع��م وم�ساندة يف 
كل زيارة وهو ما ينعك�س على كل ما نقدمه من 

اإيجابيات«.
ال�سايغ  م��ريزا  �سعادة  بان�سمام  القي�سي  ورح��ب 
اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  مكتب  مدير 
تعد  وال��ت��ي  الكلية  اأم��ن��اء  ملجل�س  رئي�سا  مكتوم 
ف��خ��را ل��ل��ك��ل��ي��ة. م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ���س��ع��ادة مريزا 
يف  اجل��دي��د  املن�سب  ب��ه��ذا  “ت�سرفت   : ال�سايغ 
اآل  ال�سيخ حمدان بن را�سد  ظل توجيهات �سمو 
مكتوم .. معربا عن اأمله اأن تنطلق الكلية لآفاق 
والأكادميية  التعليمية  الأ�سرة  كل  بجهود  اأكر 

والدار�سني بجامعة مينا وناأمل اأن نبداأ مرحلة 
جديدة خلدمة هذا البلد العزيز« .

وعن برامج الكلية اجلديدة.. قال الدكتور نبيل 
التعاون مع  اإنه يف نطاق  الكلية  رئي�س  القا�سى 
“نورماندي”  ال��ع��ري��ق��ة  ال��ف��رن�����س��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
واأمريكية  اأوروب���ي���ة  اع��ت��م��ادات  ع��ل��ى  احل��ا���س��ل��ة 
جديدة  ال��ع��ايل  التعليم  ل����وزارة  ب��رام��ج  ق��دم��ن��ا 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  اإدارة  اأه��م��ه��ا  م��ن  وخم��ت��ل��ف��ة 
وماج�ستري يف ال�سياحة واإدارة الفعاليات العاملية 
امل��ال��ي��ة وا���س��ت��ع��م��ال الذكاء  وب��رن��ام��ج ال��رق��م��ن��ة 
ال�سطناعي وتوظيفه واتخاذ القرار با�ستعمال 

الذكاء ال�سناعي.

•• اأبوظبي-وام:

ال�سحية  ال�������س���وؤون  جل��ن��ة  اع���ت���م���دت 
الحتادي  الوطني  للمجل�س  والبيئية 
اأم�س  عقدته  ال��ذي  اجتماعها  خ��الل 
بدبي،  العامة  الأم��ان��ة  مقر  يف  الأول 
برئا�سة �سعادة حممد اأحمد اليماحي 
رئي�س اللجنة، تقريرها حول م�سروع 
املقابر  تنظيم  �ساأن  احت��ادي يف  قانون 
واإج�����راءات ال��دف��ن، ال���ذي يتكون من 
الجتماع  خ��الل  مت  كما  م���ادة.   29
ب�ساأن  ال��ل��ج��ن��ة  ع��م��ل  خ��ط��ة  اع���ت���م���اد 
م��ن��اق�����س��ة م�������س���روع ق����ان����ون احت�����ادي 
من  الأح��ي��ائ��ي��ة  ال�����س��الم��ة  “�ساأن  يف 

الكائنات املحورة وراثياً ومنتجاتها«.
ح�سر الجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة 
ال�سحاك  ح����واء  ال���دك���ت���ورة  م���ن  ك���ل 
وناعمة  ال��ل��ج��ن��ة،  م��ق��ررة  امل��ن�����س��وري 
الثاين  ال���ن���ائ���ب  ال�������س���ره���ان  ع���ب���داهلل 
و���س��م��ي��ه عبداهلل  امل��ج��ل�����س،  ل��رئ��ي�����س 
ركا�س،  بن  ح�سن  وع��ذراء  ال�سويدي، 

ود. موزه حممد العامري.
اليماحي  اأح��م��د  حممد  �سعادة  وق���ال 
رئي�س اللجنة انه مت خالل الجتماع 
م�سروع  حول  اللجنة  تقرير  مناق�سة 
املقابر  تنظيم  �ساأن  احت��ادي يف  قانون 
واإج��راءات، بعدها مت اعتماد التقرير 
ملناق�سته  للمجل�س  ل��رف��ع��ه  مت��ه��ي��داً 

واقراره.
من جهتها قالت �سعادة الدكتورة حواء 
اإن  اللجنة،  م��ق��ررة  املن�سوري  �سعيد 
و�سع قانون ينظم ويوحد الإجراءات 
الحتادية املتبعة على م�ستوى الدولة 
ي�سمن  والدفن،  باملقابر  يتعلق  فيما 
بالإ�سافة  اأف�����س��ل  خ��دم��ات  م�����س��ت��وى 
اإىل ت�سهيل القدرة على حتديد احلد 
اخل����دم����ات يف جميع  مل��ع��ي��ار  الأدن�������ى 

اإمارات الدولة.
ي��وؤك��د لالأفراد  ال��ق��ان��ون  اأن  واأ���س��اف��ت 
الل����ت����زام����ات ال���ق���ان���ون���ي���ة ل���ك���ل جهة 
كما  املحلية،  ال�سلطات  م�ستوى  على 
�سي�سمن املرونة الالزمة على امل�ستوى 

املحلي يف اتباع الج��راءات الحتادية، 
اأن م�سروع القانون اأجاب  م�سرية اإىل 
املطروحة  الأ�سئلة  م��ن  العديد  على 
ح�������ول ج���������ودة اخل������دم������ات امل���ق���دم���ة 
املتعلقة بالرعاية ال�سحية  واملوا�سيع 
الطوارئ  وح����الت  م��ع��ه��ا،  وال��ت��ع��ام��ل 
والإ���س��اب��ات اجل��م��اع��ي��ة، واآل��ي��ة و�سع 
والإج����راء  امل��ق��اب��ر،  لتحديد  ع��الم��ات 
وقوانني  الأخ��رى،  بالديانات  املتعلقة 
امل��ق��دم��ة لأقرباء  ال��ب��ن��اء، واخل��دم��ات 
املتويف، وحرمة امليت ومنع الت�سرفات 
م�سوؤوليات  وتو�سيح  املنا�سبة،  غ��ري 
بالإ�سافة  املختلفة،  املعنية  اجل��ه��ات 
اإىل اآلية احلد من تاأخري الإجراءات، 

وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ن��ق��ل، وكيف 
وتدريبهم  امل��غ�����س��ل��ني  ج����ودة  ن�����س��م��ن 
خمتلف  يف  اجل���ودة  م�ستوى  وتوحيد 

اإمارات الدولة.
مل�سروع  الإي�ساحية  امل��ذك��رة  وبح�سب 
املقابر  تنظيم  �ساأن  احت��ادي يف  قانون 

م�سروع  ت�سمن  ال���دف���ن،  واإج�������راءات 
القانون �ستة ف�سول مق�سمة على 29 
مادة، تناولت تعريفات لبع�س الكلمات 
م�سروع  ���س��م��ن  ال�������واردة  وال���ع���ب���ارات 
بتنظيم  املتعلقة  والأح��ك��ام  ال��ق��ان��ون، 
باإجراءات  املتعلقة  والأح��ك��ام  املقابر، 

املتعلقة  والأح��ك��ام  املوتى،  وغ�سل  نقل 
ب�����اإج�����راءات دف����ن امل����وت����ى، والأح����ك����ام 
على  امل��ف��رو���س��ة  ب��ال��ع��ق��وب��ات  املتعلقة 
والأحكام  ال��ق��ان��ون،  اأح���ك���ام  خم��ال��ف��ة 
املعنية،  بال�سلطة  املتعلقة  اخلتامية 
والتفتي�س  امل��راق��ب��ة  مب��ه��ام  وب��ال��ق��ي��ام 

ماأموري  وبتحديد  املقابر،  وحرا�سة 
الالئحة  واإ�سدار  الق�سائي،  ال�سبط 
املخالفة  الأح��ك��ام  واإل��غ��اء  التنفيذية، 
القانون  ن�سر  اإىل  بالإ�سافة  للقانون، 
العمل  وت��اري��خ  الر�سمية  اجل��ري��دة  يف 

باأحكامه.

•• دبي – الفجر 

يف  املجتمع  تنمية  وزارة  ا�ستعر�ست 
من�ستها التعريفية املقامة يف “متاجر 
املبادرات  اأب���رز  بال�سارقة،  اجلرينة” 
اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��ت��ن��م��وي��ة  وامل�����س��اري��ع 
خل���دم���ة خم��ت��ل��ف ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع، ل 
�سيما كبار املواطنني واأ�سحاب الهمم 
املجتمع  اأف��راد  و�سواهم من  والأ���س��رة 
تندرج حتت مظلة  التي  الفئات  وم��ن 
املواطنني،  لكبار  الوطنية  ال�سيا�سات 

واأ�سحاب الهمم، والأ�سرة وحمايتها.
لعدد  واف��ي��اً  تعريفاً  املن�سة  وق��ّدم��ت 
احليوية  واخل����دم����ات  امل����ب����ادرات  م���ن 
لال�ست�سارات  ت���اآل���ف  م���ب���ادرة  م��ن��ه��ا: 

الداعم  ال�سنعة  وم�����س��روع  الأ���س��ري��ة، 
لالأ�سر الإماراتية املنتجة، واخلدمات 
ت��وف��ره��ا من�سة  ال��ت��ي  والم���ت���ي���ازات 
وتطبيق  ال��ه��م��م،  اأ���س��ح��اب  ت��وظ��ي��ف 
اأ�سحاب  وذوي  ل���الأط���ف���ال  “منو” 
الوطنية  املن�سة  اإىل  اإ���س��اف��ة  الهمم، 
“متطوعني-اإمارات”  ل���ل���ت���ط���وع 
كما  املتطوعني”،  “كبار  وم����ب����ادرة 
“متاجر  ل���������زوار  ال������������وزارة  ق����دم����ت 
اجلرينة” عر�ساً و�سرحاً عن ال�سيا�سة 
وال�سيا�سة  املواطنني،  لكبار  الوطنية 
الوطنية لالأ�سرة، وال�سيا�سة الوطنية 
ال��ه��م��م، و���س��ي��ا���س��ة حماية  لأ���س��ح��اب 
اأ�سحاب  اإ�سدار بطاقة  واآلية  الأ�سرة، 
الزوار  تعريف  اإىل  بالإ�سافة  الهمم 

ب�سعار اأ�سحاب الهمم اجلديد. 
اخلدمات  من  جمموعة  عر�ست  كما 
بطاقة  م����ث����ل:  امل���ه���م���ة  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة 

وجمموعة  املواطنني  “م�سّرة” لكبار 
�سم�سم”  ي��ا  “افتح  احل��م��اي��ة  ق�س�س 
 Kid« ل��ع��ب��ة  ج��ان��ب  اإىل  ل��الأط��ف��ال، 
الوزارة  ابتكرتها  التي  التفاعلية   »X
بالتعاون مع هيئة تنظيم الت�سالت، 
رهم  وتب�سّ الأط��ف��ال  ت�ستهدف  والتي 
ب�������واق�������ع اخل��������دم��������ات احل����ك����وم����ي����ة، 
الأف�سل  امل�ستقبل  معهم  وت�ست�سرف 
املنا�سبة،  وب��ه��ذه  الإم������ارات.  دول���ة  يف 
قالت منى خليل مدير اإدارة الت�سال 
اإن  املجتمع،  تنمية  ب���وزارة  احلكومي 
للخدمات  التعريفية  ال���وزارة  من�سة 
واملبادرات التنموية املجتمعية، تختتم 
حمطاتها الف�سلية هذا العام مبتاجر 
ال�����س��ارق��ة، وذلك  اإم�����ارة  اجل��ري��ن��ة يف 

“مردف  اأن ا�ستهلت فعالياتها يف  بعد 
“عجمان  ث���م  “ ب��دب��ي  ���س��ن��رت  ���س��ي��ت��ي 
�سيتي �سنرت” و”النعيم �سيتي �سنرت” 
اإىل هدفها  م�����س��رية  اخل��ي��م��ة،  ب��راأ���س 
يف  يتج�ّسد  ال���ذي  امل�����س��ت��دام  التنموي 
املجتمع  ���س��رائ��ح  ك��اف��ة  اإىل  ال��و���س��ول 
الدولة،  ومناطق  اإم���ارات  خمتلف  يف 
وو�سعهم يف �سورة املبادرة واخلدمات 
وامل�ساريع احليوية يف جمالت عملها 
ال��ت��ن��م��وي��ة، وذل�����ك ب��ج��ه��ود ع����دد من 
يف  امل�سجلني  وامل��ت��ط��وع��ني  امل��وظ��ف��ني 

املن�سة الوطنية للتطوع.
ال���وزارة على موا�سلة  واأك���دت حر�س 
جتربة املن�سة التعريفية والرتويجية 
خلدمات ال��وزارة، من منطلق املبادرة 

ال�����وزارة يف  اإىل جمتمع  ال��و���س��ول  يف 
خمتلف اإمارات ومناطق الدولة والرد 
ومالحظاتهم  ت�ساوؤلتهم  جميع  على 
باخلدمات  تعريفهم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
التي  والفعاليات  والرامج  واملبادرات 
املجتمع،  فئات  لكافة  ال��وزارة  توفرها 

با�ستقرار  منها  يخت�س  م��ا  ل���س��ي��م��ا 
كبار  ودع��م  الطفولة  وتوعية  الأ���س��رة 
اأ���س��ح��اب الهمم  امل��واط��ن��ني ومت��ك��ني 
ال���زواج،  على  املقبلني  ال�سباب  ودع���م 

وغريها من املجالت املجتمعية.
كتّيبات  ال����������وزارة  م��ن�����س��ة  ووف��������رت 

تخ�س�سية،  وف��ي��دي��وه��ات  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
اإطار  يف  تنموية  تثقيفية  ومعلومات 
الأول����وي����ة  ذات  احل���ي���وي���ة  اخل����دم����ات 
للم�ستفيدين،  ال���وزارة  توفرها  التي 
مبا ي�سمن تو�سيع دائرة معرفة زوار 

املركز باخلدمات املقدمة لهم. 

حمدان بن را�سد ي�ستقبل وفدا من كلية مينا لالإدارة

جلنة بالوطني الحتادي تعتمد تقريرها حول م�سروع 
قانون احتادي يف �ساأن تنظيم املقابر واإجراءات الدفن

اآخر حمطاتها الف�سلية يف 2019 وتعر�س ال�سيا�سات الوطنية لالأ�سرة وكبار املواطنني واأ�سحاب الهمم

وزارة تنمية املجتمع ُتعّرف مببادراتها وخدماتها التنموية عرب من�سة »متاجر اجلرينة«

•• ال�شارقة-وام: 

لتاأمني  جاهزيتها  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأك��دت 
فعاليات راأ�س ال�سنة امليالدية 2020م وذلك بو�سع خطة 
املجتمعي  والأم����ان  الأم���ن  تعزيز  يف  ت�سهم  �ساملة  اأمنية 

خا�سة ليلة احلادي والثالثني من دي�سمر اجلاري.
اخلطط  ب��و���س��ع  امل��خ��ت�����س��ة  الإدارات  ب���ني  ال��ت��ن�����س��ي��ق  ومت 
التاأمينية والتي �سيتم مبوجبها ن�سر الدوريات على كافة 
ال��داخ��ل��ي��ة واخلارجية  امل��ي��ادي��ن وال��ت��ق��اط��ع��ات وال��ط��رق��ات 
احلركة  ان�سيابية  و�سمان  ال�سري  حركة  وتنظيم  ل�سبط 
وتعزيز  الأم��ن��ي  التواجد  تكثيف  اإىل  بالإ�سافة  امل��روري��ة 
جميع  �سخرت  حيث  الإم���ارة  اأرج���اء  خمتلف  يف  ال�سالمة 
والتقنية  الب�سرية  اإمكانياتها  ال�سرطية  واملراكز  الإدارات 
ملتابعة احلالة الأمنية واملرورية حيث �ستتواجد “172” 
على  و”43” دوري��ة مدنية  �سري  ورقباء  ع�سكرية  دوري��ة 
م�ستوى كافة مدن ال�سارقة مبا فيها املنطقتني ال�سرقية 

والو�سطى.
امل�ستمر  القيادة  �سعي  اإط���ار  ال���س��ت��ع��دادات يف  ه��ذه  وت��اأت��ي 
حل��ف��ظ ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام ب���الإم���ارة وت��ع��زي��ز ال�����س��ع��ور بالأمن 
والأم������ان ل��ك��اف��ة ال��ق��اط��ن��ني ب��ه��ا ���س��واء م��ن امل��واط��ن��ني اأو 

املقيمني اأو الزائرين.
ودعت القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة اأفراد اجلمهور اإىل 
واإر�ساداتهم  توجيهاتهم  واتباع  الأم��ن  رج��ال  مع  التعاون 
ل�سمان �سالمتهم واإىل الت�سال بغرفة العمليات املركزية 
املخ�س�س   /999/ ال��رق��م  على  امل�����س��اع��دة  طلب  ح��ال  يف 
للمكاملات   /901/ الرقم  وعلى  فقط  الطارئة  للحالت 
غ��ري ال��ط��ارئ��ة ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ال���س��ت��ف�����س��ارات العامة 
ال�سنة امليالدية  اأثناء عطلة  ال�سرطية املقدمة  واخلدمات 
اإىل  ف��وراً  وحتويلها  البالغات  كل  مع  التعامل  يتم  حيث 
جهات الخت�سا�س وفق نوع وطبيعة كل بالغ .. متمنية اأن 
يكون العام اجلديد عام خري و�سعادة ورفاهية لكافة اأفراد 

�سعب دولة الإمارات واملقيمني على اأر�سها الطيبة.

•• دبي-الفجر: 

قال العميد �سيف مهري املزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور 
يف �سرطة دبي، اإن الإدارة ومنذ اإطالقها لنظام احلجز الذكي 
للمركبات املخالفة يف العام املا�سي، نفذت حتى اليوم عمليات 
حجز لعدد 8157 مركبة، بن�سبة ر�سا بلغت %96،7 لدى 

اجلمهور، نظرا ل�سهولة وفعالية النظام.

مت  ال��ذك��ي  النظام  اأن  امل��زروع��ي،  مهري  �سيف  العميد  واأو���س��ح 
يف  واملطلوبة  املخالفة  امل��رك��ب��ات  حلجز  املا�سي  ال��ع��ام  تفعيله 
م��واق��ف ُم��الك��ه��ا ���س��واء ك��ان��وا م��ن ق��اط��ن��ي ال��ف��ل��ل اأو ال�سقق 
ال�سكنية، وذلك يف اإطار حر�س �سرطة دبي الدائم على تطوير 
حتقق  التي  املمار�سات  اأف�سل  ع��ن  والبحث  العمل،  منظومة 

ال�سعادة لأفراد اجلمهور، وتذلل اأمامهم العقبات.
اإ�سكاليات  املركبات  اأ�سحاب  على  ي�ّسر  النظام  تفعيل  اأن  واأك��د 

باأن  علما  ل��ل��م��رور،  التابع  احلجز  �سباك  يف  مركباتهم  حجز 
ر�سوم بدل حجز املركبة �سواء يف �سباك احلجز اأو وفقا للنظام 

الذكي هي ذاتها، بواقع 100 درهم عن كل يوم.
لتنفيذ  ال��ذك��ي  احلجز  لنظام  املركبة  مالك  اختيار  اأن  وب��نّي 
املخالفة ُيحتم عليه التقدم بطلب لدى الإدارة العامة للمرور 
الفرتة  املركبة خالل  منها عدم حتريك  معينة،  �سروط  وفق 
املحددة تفاديا لتعر�سه ملخالفات اأخرى، اإىل جانب دفعه لقاء 

اخلدمة الذكية لر�سوم تبلغ قيمتها 420 درهما، ومن ثم يتم 
املُخالفة لرتكيب  املركبة  وج��ود  مكان  اإىل  تقني  فريق  اإر�سال 
مراقبة  نظام  وف��ق  بها،  احلجم  �سغري  ذك��ي  ال��ك��رتوين  جهاز 
يعمل على مدار ال�ساعة، ويتم غلق اجلهاز بحيث ل ي�ستطيع 
حال  ويف  ال�سناعية،  ب��الأق��م��ار  م��رب��وط  اأن���ه  كما  فتحه،  اأح���د 
حتريك املركبة يتم اإر�سال اإنذار اإىل غرفة عمليات �سرطة دبي 

لتخاذ الإجراءات القانونية.

ن�سبة ر�سا بلغت 96,7 %

�سرطة دبي حتجز 8 اآلف مركبة ُمالفة بنظام »احلجز الذكي«

�سرطة ال�سارقة توؤكد جاهزيتها لإ�ستقبال العام اجلديد

تعزيز قيم الت�سامح لدى الأطفال
مع�سكر ح�ســـاد التطــوعي 21 يختتم براجمه التطوعية بـعدد 3764 �ساعة تطوعية 



الثالثاء    31   ديسمبر   2019  م   -   العـدد  12820  
Tuesday   31   December   2019  -  Issue No   12820

11

عربي ودويل

حكمت حمكمة اأمن الدولة الأردنية اأم�س على 15 اأردنيا متهمني 
حتى  بال�سجن  الإرهابي  داع�س  لتنظيم  موؤيدة  خلية  اىل  بالنتماء 
15 عاما بعد اإدانتهم بالتخطيط لتنفيذ “عمليات اإرهابية” داخل 
قاعة  داخ��ل  بر�س  فران�س  وكالة  مرا�سلة  اف��ادت  ما  بح�سب  اململكة، 
 15 14 متهما ب”ال�سغال املوقتة  املحكمة. وحكمت املحكمة على 

عاما” فيما حكمت على متهم اآخر ب”ال�سغال املوقتة 10 اأعوام«.
كما قررت اإ�سقاط دعوى احلق العام على اأحد املتهمني ب�سبب وفاته 

فيما براأت متهما اآخر لعدم كفاية الأدلة.
وكانت املحكمة وجهت يف الثاين من ني�سان-ابريل من العام املا�سي 
القيام  بق�سد  “املوؤامرة  بينها  تهما  متهما   17 من  املوؤلفة  للخلية 
و”حيازة  اإرهابية”  جماعة  لأف��ك��ار  و”الرتويج  اإرهابية”  باأعمال 

اأ�سلحة بق�سد ا�ستخدامها للقيام باأعمال ارهابية«.
وب��ح�����س��ب لئ��ح��ة الإت����ه����ام، خ��ط��ط��ت اخل��ل��ي��ة ل���س��ت��ه��داف ع���دد من 
الهداف يف عمان بينها قناة ف�سائية اأردنية وملهى ليلي ومبنى تابع 
اأعمال  رجال  اىل  ا�سافة  وكني�سة،  الأمريكية  وال�سفارة  للمخابرات 

اإ�سرائيليني يرتادون م�سنع األب�سة.
الع�سرينات  بني  اأعمارهم  ت��راوح  الذين  اخللية  اف��راد  اعتقال  ومت 
قبل جهاز  2017 من  الثاين-نوفمر  ت�سرين  والربعينات خالل 

املخابرات.

خالل  داع�����س  تنظيم  اإىل  بانتمائهم  م�ستبهاً   147 تركيا  اأوق��ف��ت 
عمليات دهم يف جميع اأنحاء البالد، وفق ما ذكرت وكالة “الأنا�سول” 

الر�سمية لالأنباء اأم�س.
وبني من اأوقفوا يف الأيام الأخرية يف عمليات متت يف ت�سع حمافظات، 
وال�سوريني،  العراقيني  ع�سرات  وبطمان،  وبور�سة  اأن��ق��رة  �سمنها 

بح�سب الأنا�سول.
واأوقف 24 �سخ�ساً يف ا�سطنبول الثنني بعد توقيف 20 اآخرين يف 

املدينة الأ�سبوع املا�سي.
الدهم �سد عنا�سر من  الأخ��رية، كثفت تركيا عمليات  الأ�سهر  ويف 

تنظيم داع�س و�سعت لإعادتهم اإىل بلدانهم.
واتهمت تركيا باأنها �سهلت عبور متطرفني اأجانب عر احلدود اإىل 

�سوريا يف ال�سنوات الأوىل من النزاع يف البلد املذكور.
العامني  الإرهابي  التنظيم  نفذها  اعتداءات  �سل�سلة  تركيا  و�سهدت 
ل��ي��ل��ي��ا يف  م��ل��ه��ى  الأع���ن���ف  الع���ت���داء  وا���س��ت��ه��دف  2015 و2016 

ا�سطنبول ليلة راأ�س ال�سنة 2017 اأ�سفر عن مقتل 39 �سخ�ساً.
 

اأ���س��د موجة م��ن الرد  ث��اين  اأ�سخا�س يف  ت��ويف م��ا ل يقل ع��ن �ستة 
القار�س جتتاح غرب الهند و�سمالها يف 119 عاما، والتي اأدت كذلك 
اإىل انت�سار ال�سباب الكثيف و�سلت مناحي احلياة يف عدة مناطق من 

البالد مبا يف ذلك العا�سمة نيودلهي.
اأ�سخا�س حتفهم  �ستة  لقي  اأك��ر ولي��ة هندية،  برادي�س،  اأوت��ار  ويف 
عندما انزلقت �سيارتهم من على طريق لتهوي يف قناة مائية. وقالت 

ال�سرطة اإن احلادث �سببه ال�سباب الكثيف.
وغطى �سباب كثيف الهند ال�سا�سعة امل�ساحة ومدينة دلهي املرتامية 
الأطراف والتي ي�سكنها 20 مليون ن�سمة، مما اأدى لرتاجع م�ستوى 
 16 اأن��ه جرى حتويل وجهة  اإع��الم حملية  الروؤية. وذك��رت و�سائل 

رحلة جوية واإلغاء اأربع وتاأجيل نحو 500 يف دلهي.
القيمة  الهندية من حيث  الطريان  �سركات  اإنديجو، كرى  وقالت 
ال�سوقية، على تويرت “تاأثرت رحالتنا جراء ال�سباب الكثيف و�سعف 
الروؤية يف املنطقة ال�سمالية«. ونقلت حكومة مدينة دلهي كثريا من 
امل�سردين اإىل مالجئ موؤقتة، لكن ل يزال عدد كبري منهم ينام يف 
العراء. وقال كولديب �سريفا�ستافا الباحث الكبري يف اإدارة الأر�ساد 
اجلوية الهندية لرويرتز “بالنظر اإىل متو�سط درجات احلرارة يف 

دي�سمر فاإننا ب�سدد مواجهة اأكرث �سهر برودة يف 119 عاما«.
2.8 درجة  الأح���د  اأم�����س  ال�سغرى يف دلهي  وبلغت درج��ة احل���رارة 
2.4 امل�سجلة يوم ال�سبت والتي متثل  مئوية، وهي اأعلى قليال من 

اأقل درجة منذ 2013.

عوا�شم

عمان

انقرة

نيودلهي

قتياًل ح�سيلة اعتداء مقدي�سو  81
 •• مقدي�شو-اأ ف ب

ق�سى  بعدما  قتيال   81 اىل  مقدي�سو  يف  ال�سبت  اعتداء  ح�سيلة  ارتفعت 
جريحان جراء ا�سابتهما، وفق ما اأفادت وزارة الإعالم ال�سومالية اأم�س .

“العدد  اإن  بر�س  لفران�س  خمتار  ا�سماعيل  ال���وزارة  با�سم  املتحدث  وق��ال 
با�سابتهما.  متاأثرين  �سخ�سان  ق�سى  حاليا.   81 هو  للقتلى  الج��م��ايل 
اأحدهما هو واحد من امل�سابني بجروح بالغة والذين نقلوا اىل تركيا اأم�س  

الأول الأحد فيما ق�سى م�ساب اآخر يف اأحد م�ست�سفيات مقدي�سو«.
ب�سيارة  الع��ت��داء  بعد  مفقودين  ي��زال��ون  ل  ا�سخا�س  ع�سرة  اأن  واو���س��ح 
الأك��رث دموية  ا�ستهدف نقطة تفتي�س يف حي مكتظ، وهو  مفخخة الذي 

يف مقدي�سو منذ عامني.
جهة  ت��ت��ن  ومل  ج��ري��ح��ا.  و125  قتيال   79 ك��ان��ت  ال�سابقة  واحل�سيلة 
اتهم  حممد  ع��ب��داهلل  حممد  ال�سومايل  الرئي�س  لكن  الع��ت��داء  حم��ددة 

حركة ال�سباب .
العا�سمة  اعتداءات مماثلة يف  بالقاعدة  املرتبطة  �سنت احلركة  اأن  و�سبق 

ال�سومالية يف اإطار مترد �سد احلكومة التي يدعمها املجتمع الدويل.
2017 نفذ ب�ساحنة  اع��ت��داء يف  ال�سبت ه��و الك��رث دم��وي��ة منذ  واع��ت��داء 

مفخخة وخلف اأكرث من 500 قتيل يف العا�سمة.
التفجري،  وق��وع  حلظة  حافلة  يف  ك��ان��وا  جامعيا  طالبا   16 القتلى  وب��ني 

اإ�سافة اىل مواطنني تركيني.
قتيال   20 اعتداء خلفت  ال�سومال لثالثة ع�سر  تعر�ست   ،2015 ومنذ 

على القل بينهم 11 يف مقدي�سو وفق تعداد لفران�س بر�س.
ثالث  يف  “ارهابيني”  اأرب��ع��ة  الأح��د  قتلت  اأنها  املتحدة  ال��ولي��ات  واأعلنت 

�سربات �سنتها يف ال�سومال م�ستهدفة احلركة املتطرفة.
 

عادل عبد املهدي يعتربها »انتهاك لل�سيادة العراقية«

غ�سب عراقي بعد ال�سربات الأمريكية الدامية

اإر�سال جمموعات �سورية متمردة للقتال 

بعد �سوريا.. اأردوغان ي�ستعد لتخريب ليبيا

•• بغداد-اأ ف ب

ح�سيلة  ق���ت���ي���اًل   25 اىل  ارت���ف���ع���ت 
ال�����س��رب��ات اجل��وي��ة الأم��ريك��ي��ة التي 
ا�ستهدفت ليل الأحد قواعد لف�سيل 
عراقي م��وال لإي��ران، رداً على مقتل 
الأمر  ���س��اروخ��ي،  اأم��ريك��ي يف هجوم 
ال��ذي اأث���ار غ�سباً يف ال��ع��راق يف حني 
ال��ه��ج��م��ات بانها  ال��ب��ن��ت��اغ��ون  و���س��ف 
الهجمات  م��واج��ه��ة  ويف  “ناجحة«. 
امل�سالح  لها  تتعر�س  ال��ت��ي  امل��ت��ك��ررة 
المريكية يف العراق، وعدت الوليات 

املتحدة برد حازم.
�سل�سلة  الأم��ريك��ي��ة  ال���ق���وات  و���س��ن��ت 
قيادة  م��ن�����س��اآت  ا���س��ت��ه��دف��ت  غ������ارات 
اهلل،  ح���زب  مللي�سيات  ت��اب��ع��ة  وحت��ك��م 
لأيران  املوالية  الف�سائل  اأب���رز  اأح��د 
جزءا  يعد  ال��ذي  ال�سعبي  احل�سد  يف 
من القوات العراقية وتخ�سع بع�س 

ف�سائله لهيمنة اإيرانية.
من جانبها، اعترت طهران الثنني ان هذه ال�سربات 
وا�سنطن  قبل  م��ن  الإرهاب”  “دعم  اأ�سمته  م��ا  تك�سف 
وخ�سو�سا ان كتائب حزب اهلل تنتمي اىل قوات احل�سد 
حد  على  داع�����س  تنظيم  مل��ح��ارب��ة  �سكلت  ال��ت��ي  ال�سعبي 

زعمها وباتت اليوم جزءا من القوات العراقية.
مديرية  م�سوؤول  ا�سدره  الثنني  ر�سمي  بيان  يف  وج��اء 
احلركات يف هيئة احل�سد ال�سعبي جواد كاظم الربيعاوي 
اأن “ح�سيلة العتداء الغا�سم على مقرات اللواءين 45 

و46 بلغت 25 �سهيداً و51 جريحاً«.
واعلن وزير الدفاع المريكي مارك ا�سر اأن ال�سربات 
العراق  امل��وايل لإي���ران يف  �سد قواعد كتائب ح��زب اهلل 
اخرى  خطوات  ي�ستبعد  ومل  “ناجحة”،  كانت  و�سوريا 
“اذا لزم الأمر من اأجل اأن نعمل للدفاع عن النف�س وردع 

امليلي�سيات او اإيران” من ارتكاب اعمال معادية.
وقال ا�سر انه ناق�س يف وقت �سابق مع الرئي�س الأمريكي 
وقوع  بعد  اأخرى مطروحة”،  “خيارات  ترامب  دونالد 
�سد  املا�سيني  ال�سهرين  خ��الل  �ساروخياً  هجوماً   11

الرملاين  �سائرون  حتالف  م��ن  امل��دع��وم  الكعبي،  ح�سن 
ال����ذي ي��ح��ظ��ى ب��رع��اي��ة رج���ل ال��دي��ن ال�����س��ي��ع��ي مقتدى 
الالزمة”  ال��ت��داب��ري  “اإتخاذ  اإىل  احل��ك��وم��ة  ال�����س��در، 
به  طالبت  ال��ذي  الم��ر  الأم��ريك��ي��ة،  الهجمات  ملواجهة 
املوالية  امل�سلحة  الف�سائل  اأبرز  احد  بدر،  اي�سا منظمة 
لإيران. كما ندد العديد من النواب بالإتفاق العراقي-
المريكي الذي ي�سمح بوجود قوات اأمريكية يف البالد.

عن  اللبناين  اهلل  ح��زب  ملي�سيات  اأع��رب��ت  ب���ريوت،  ويف 
اأمريكي وح�سي وغادر”،  ا�ستنكاره ملا و�سفه ب”عدوان 
واأمنه  ال��ع��راق  �سيادة  على  �سافر  “اعتداء  اأن��ه  معتراً 

وا�ستقراره وعلى ال�سعب العراقي«.
على  واأخ����رى  اأم��ريك��ي��ة  م�سالح  على  الهجمات  وت��ث��ري 
قواعد تابعة لف�سائل موالية لطهران، خ�سية امل�سوؤولني 
ال��ع��راق��ي��ني ال��ذي��ن ي��ح��ذرون م��ن��ذ اأ���س��ه��ر م��ن اأن يلجاأ 
ا�ستخدام  اإىل  واإي�����ران،  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  حليفاهما، 

امليدان العراقي �ساحة مواجهة.

انتفا�سة  اندلعت  حيث  ال��ع��راق،  يف  الأمريكية  امل�سالح 
على ال�سلطة وراعيتها اإيران، فيما تبدو وا�سنطن غائبة 
اإىل  التهام  باأ�سابع  اأمريكية  م�سادر  واأ�سارت  �سيا�سياً. 
كتائب حزب اهلل، واعترت هذه امل�سادر ف�سائل احل�سد 
ذلك  من  اأك��ر  تهديداً  م�سدر  لإي��ران  املوالية  ال�سعبي 

الذي ت�سكله اخلاليا النائمة لتنظيم داع�س.
ت�سريف  حكومة  رئي�س  با�سم  املتحدث  ندد  جهته،  من 
الأع��م��ال ع��ادل عبد امل��ه��دي، وه��و القائد ال��ع��ام للقوات 

امل�سلحة، ب�”انتهاك ال�سيادة العراقية«.
التي  اأه��ل احلق  راأت جماعة ع�سائب  نف�سه،  ال�سياق  يف 
ج��رى الإع���الن يف امل��دة الأخ���رية عن عقوبات اأمريكية 
الأمريكي  الع�سكري  “الوجود  اأّن  فيها،  قياديني  بحق 
�سار عبئاً على الدولة العراقية بل �سار م�سدراً لتهديد 
م�سيفة يف بيان “اأ�سبح  واعتداء على قواتنا امل�سلحة”، 
الطرق  ب��ك��ل  لإخ���راج���ه  ال��ت�����س��دي  جميعاً  علينا  ل��زام��اً 
امل�سروعة«. ودعا النائب الأول لرئي�س الرملان العراقي 

اأبي�س.  ت��ل  منطقة  ح��ول  الأول(  اأكتوبر)ت�سرين  ويف 
اأخ��رى. وتدعم رو�سيا  ليبيا �سفقة  املعنى، تعتر  وبهذا 
اإدل��ب. ولذا مع هروب  ي�سنه النظام ال�سوري يف  هجوماً 
الأ�سهر  خ��الل  الق�سف،  من  �سخ�س  األ��ف   200 قرابة 
الأخ��رية، يبدو اأن ل قيمة لل�سفقة التي وقعتها تركيا. 
ويف م��ن��اط��ق ق��ري��ب��ة م��ن ت��ل اأب��ي�����س وع��ف��ري��ن، �سمحت 
رو�سيا لرتكيا بال�ستيالء على بع�س املناطق، رغم رف�س 

النظام ال�سوري. 

مقاي�سة
ولذا قد تتم مقاي�سة تق�سي باأن تر�سل تركيا قوات اإىل 
ليبيا لل�سغط على رو�سيا، ثم تتو�سل رو�سيا مع تركيا 
الرو�سي  الرئي�س  زي���ارة  اإدل���ب عند  م��ا ح��ول  ات��ف��اق  اإىل 
فالدميري بوتني لأنقرة يف بداية يناير) كانون الثاين(. 
اأكر  اأن ما يجمع بني رو�سيا وتركيا  ويرى كاتب املقال 

•• عوا�شم-وكاالت

حت���ت ع���ن���وان “هل ت��ر���س��ل ت��رك��ي��ا ���س��وري��ني ل��ل��ق��ت��ال يف 
لفت �سيث فرانتزمان، كاتب راأي لدى منتدى  ليبيا؟” 
ال�����س��رق الأو����س���ط، ل��ط��ل��ب ت��ق��دم��ت ب��ه م���وؤخ���راً حكومة 
ال���وف���اق ال��وط��ن��ي يف ل��ي��ب��ي��ا ب�����س��اأن احل�����س��ول ع��ل��ى دعم 
ع�سكري من تركيا. وجاء ذلك الطلب ع�سية اتفاق وقع 
يف نهاية نوفمر)ت�سرين الثاين( ق�سى برت�سيم حقوق 
اقت�سادية لرتكيا عند �سواحل ليبيا، على اأن تقدم تركيا 

م�ساعدة ع�سكرية يف املقابل. 
تو�سع  ك��ي  لأن��ق��رة  بالن�سبة  فر�سة  يعني  الت��ف��اق  وك��ان 
وقواعد  وال���ع���راق،  ���س��وري��ا  يف  �سنتها  ع�سكرية  عمليات 
اأن�ساأتها يف قطر وال�سومال، واإر�ساء وجودها يف منطقة 
يف �سمال اأفريقيا للمرة الأوىل منذ عام 1912. ولكن 
كما فعلت يف �سوريا، ل تود اأنقرة ا�ستخدام جي�سها للقتال 
يف ليبيا، ولذا لوحت بتجنيد �سوريني للقتال واملوت من 

اأجلها، ما اأثار جدًل وا�سعاً. 

ا�ستعرا�س
رجب  رئي�سها  عهد  يف  تركيا،  ف��اإن  املقال،  كاتب  وح�سب 
لتو�سيع  جي�سها  ا�ستخدام  م��ن  �سرعت  اأردوغ����ان،  طيب 
ال��ق��رن الأف��ري��ق��ي وح��ت��ى اخلليج ومناطق  ن��ف��وذه��ا م��ن 
واقت�سادية  ع�سكرية  م���ب���ادرات  ب��ني  ج��ام��ع��ة  ح���دودي���ة، 

وديبلوما�سية. 
حول  رو�سيا  م��ع  وثيق  ب�سكل  تعاونت  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
كزعيمة  نف�سها  ب��ازدي��اد  وا�ستعر�ست  اأ�سلحة،  �سفقات 
لق�سم من العامل الإ�سالمي، والتقت موؤخراً يف قمة مع 
قطر وماليزيا واإيران وحما�س حيث اقرتحت طرح عملة 

اإ�سالمية جديدة با�سم دينار ذهبي. 
وبقدر ما تبدو تلك الطموحات بعيدة املنال، ي�سري كاتب 

�ستقوم بعمل ما،  اإنها  اأنه عندما تقول تركيا  اإىل  املقال 
فهي تدبر له. فقد اأ�سارت طيلة �سنوات اإىل عزمها على 
غزو عفرين يف �سوريا، وقد فعلت ذلك يف يناير)كانون 
اإنها �ستغزو �سرق �سوريا، حيث  2018. وقالت  الثاين( 
كردية،  معظمها  اأم��ري��ك��ا  م���ن  م��دع��وم��ة  ق����وات  ت��وج��د 
ان�سحبت  الأول( فيما  اأكتوبر)ت�سرين  املنطقة يف  وغزت 

اأمريكا. 

اآراء مت�سابهة
وبعد توقيع تركيا اتفاقاً مع حكومة طرابل�س املحا�سرة، 
�سادق الرملان يف اأنقره، يف 21 دي�سمر)كانون الأول( 

على اجلانب الأمني لالتفاق.
ووف���ق ك��ات��ب امل��ق��ال، ���س��ارع��ت ت��رك��ي��ا لح��ت�����س��ان حكومة 
مت�سابهة.  نظر  وجهات  يتبنيان  اجلانبني  لأن  طرابل�س 
ولذا حظيت طرابل�س طوال �سنوات بدعم تركي وقطري، 
مب��ا ف��ي��ه اإر����س���ال اأم����وال وط���ائ���رات دون ط��ي��ار، وعربات 
ل�سالح  مناطق  طرابل�س  خ�سرت  بعدما  حتى  م��درع��ة، 
م��ن م�سر.  امل��دع��وم  ال��ق��وي  ليبيا  رج���ل  ح��ف��رت،  خليفة 
وي�سيطر اجلي�س الوطني بقيادة حفرت على معظم اأرجاء 
ليبيا، ولكن يبدو اأن اأردوغان �سري�سل مقاتلني يحاربون 

بالوكالة عنه يف ليبيا: اإنهم مقاتلون �سوريون.

ورطة
وح�سب الكاتب، تورطت تركيا وح�سرت نف�سها يف زاوية 
عندما قالت اإنها �سوف تر�سل قوات اإذا طلبت طرابل�س. 
وهذا ما ح�سل يوم اخلمي�س الأخري، واأ�سبح على تركيا 

اأن تفي بوعدها.
اإىل ذلك، بعثت تركيا مب�سوؤولني اإىل رو�سيا التي يعتقد 
اتفاقيات  وتركيا  رو�سيا  وقعت  وق��د  حفرت.  تدعم  اأنها 
حول اإدلب يف �سمال �سوريا، يف �سبتمر)اأيلول( 2018، 

الأول-اكتوبر،  ت�����س��ري��ن   28 وم��ن��ذ 
قواعد  ع���ل���ى  ه���ج���وم���ا   11 ����س���ّج���ل 
ع�����س��ك��ري��ة ع��راق��ي��ة ت�����س��م ج���ن���ودا اأو 
اىل  و�سول  اأمريكيني،  دبلوما�سيني 
ا�ستهداف ال�سفارة الأمريكية الواقعة 
اأمنيا  املح�سنة  اخل�سراء  املنطقة  يف 

يف بغداد.
عن  ه��ج��م��ات  ع�����س��رة  اأول  وا����س���ف���رت 
�سقوط قتيل واإ�سابات عدة يف �سفوف 
اجلنود العراقيني، اإ�سافة اإىل ا�سرار 
مّثل  اجلمعة  هجوم  اأّن  غ��ري  م��ادي��ة، 
ف��ي��ه متعاقد  ق��ت��ل  اذ  ن��ق��ط��ة حت�����ّول، 
التي  الأوىل  امل����رة  وك���ان���ت  اأم���ريك���ي 
قاعدة  على  قذيفة   36 فيها  ت�سقط 
واحدة يتواجد فيها جنود اأمريكيون، 

وفق م�سدر اأمريكي.
وت��زام��ن��ت ال�����س��رب��ات الم��ريك��ي��ة مع 
ال�سعبية  الح���ت���ج���اج���ات  ا����س���ت���م���رار 
مدن  وغالبية  ب��غ��داد  ت�سهدها  ال��ت��ي 
املحتجون  وي��ط��ال��ب  ال���ب���الد.  ج��ن��وب 
الوليات  ار�سته  ال��ذي  ال�سيا�سي  النظام”  ب”تفكيك 

املتحدة بعد غزو العراق عام 2003.
من  الول  يف  انطالقها  منذ  الح��ت��ج��اج��ات  وتعر�ست 
اأدى اىل مقتل نحو  وا�سع  الأول-اأكتوبر، لقمع  ت�سرين 
460 �سخ�ساً وا�سابة نحو 25 الفا، غالبيتهم العظمى 

من املتظاهرين.
عبد  ع��ادل  ال���وزراء  رئي�س  اإ�ستقالة  منذ  اإي���ران،  وتدفع 

املهدي قبل �سهر، لت�سمية خلف له يكون مواليا لها.
����س���ال���ح اخلمي�س  ب���ره���م  رئ���ي�������س اجل���م���ه���وري���ة  وه������دد 
موال  حتالف  قدمه  مر�سح  رف�سه  معلناً  بالإ�ستقالة 
ال��رمل��ان. لكن ذلك  اإىل  ال���وزراء  رئي�س  ملن�سب  لإي���ران 
مع  البالد خ�سو�ساً  ال�سيا�سية يف  الأزم��ة  بتعميق  ينذر 

تنامي نفوذ اجلارة اإيران.
وكانت اآخر تداعيات الحتجاجات اغالق حقل النا�سرية 
النفطي جنوب البالد يومي ال�سبت والأحد والذي يبلغ 
اإنتاجه مئة األف برميل يف اليوم ، قبل ان ي�ستاأنف العمل 

فيه الثنني، وفقا مل�سادر نفطية حملية.

مما يفرقهما، ومنها خط اأنابيب تورك �سرتمي، و�سفقة 
الكيلومرتات  بع�س  خل�سارة  يكون  لن  ول��ذا   .S-400
يف �سوريا اأو ليبيا اأهمية كبرية طاملا ي�ستطيع كل منهما 

الدعاء باأنه دعم حلفاء الآخر. 
ولكن يرى كاتب املقال اأنه عند اإر�سال جمموعات �سورية 
متمردة للقتال يف ليبيا بالنيابة عن تركيا، �سيجد هوؤلء 
اأنف�سهم اأنهم اقتلعوا من اإدلب كي يقتلوا يف ليبيا، وهم 
وخدمة  طرابل�س  يف  ال��وف��اق  حكومة  ل�سالح  يحاربون 
ق�سف  م��ن  اإدل���ب  يف  اأهاليهم  يفر  فيما  تركيا،  مل�سالح 

جوي يطالهم حالياً. 
ورود  لأنقره خا�سة عند  الليبية حتدياً  العملية  ومتثل 
تعتر  العملية  ولكن  هناك.  �سوريني  مقتل  عن  اأخ��ب��ار 
ت��ك��ون جريئة  اأن��ق��رة لأن  ا�ستعداد  مل��دى  اخ��ت��ب��اراً  اأي�����س��اً 
وقوية ل بالكالم وح�سب، بل عر تنفيد �سيا�سة ع�سكرية 

� اقت�سادية، وجتنيد اآخرين للقتال نيابة عنها.   

اإ�سرائيل تفر�س »ال�سجن الليلي« على مقد�سيني
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�سكان  من  فل�سطينيني،  �سبان   6 الإ�سرائيلي  الحتالل  �سلطات  يف  الداخلية  اجلبهة  قيادة  اأبلغت 
العي�سوية بالقد�س ال�سرقية، بانها تنوي اإ�سدار اأوامر بفر�س الإقامة اجلرية الليلية، اإدارياً، عليهم 

لعدة اأ�سهر.
اأن ت�سدر الأوام��ر يف الأي��ام القليلة القادمة عن قائد اجلبهة الداخلية، متري يدعي،  ومن املتوقع 

ب�سفته القائد الع�سكري للمنطقة.
�سلطة  الريطاين ومتنح  النتداب  اإىل فرتة  تعود  قانونية  بنود  الطوارئ هي  اأنظمة  اأن  اإىل  ي�سار 
وهدم  الإداري  العتقال  عمليات  يف  الأنظمة  هذه  ت�ستخدم  ما  وغالباً  الع�سكريني.   للقادة  وا�سعة 

البيوت يف ال�سفة الغربية، وا�ستخدامها يف املناطق اخلا�سعة لل�سيادة الإ�سرائيلية نادر جًدا. 
اإىل  القد�س  الفل�سطينيني من مغادرة  امل�سوؤولني  منع  بغر�س  قبل  اإداري��ة من  اأوام��ر  ولقد �سدرت 

ال�سفة الغربية اأو هدم منازل فل�سطينيني يف �سرق املدينة. 

اأكر الكنائ�س ال�سرية يف ال�سني التي يجتمع اأتباعها يف بيوت 
ال�سني.  يف  لل�سلطة  بانتقاده  معروف  وان��غ  والق�س  بع�سهم. 
القب�س عليه، على  الأول-دي�سمر، ع�سية  كانون   8 وكتب يف 
يزدهر  اأن  ل��ل��ح��زب  “ميكن  في�سبوك  ع��ل��ى  كني�سته  �سفحة 

لبع�س الوقت، لكن ذلك لن يدوم لالأبد«.
ووفق منظمة هيومن رايت�س ووت�س للدفاع عن حقوق الإن�سان، 
اأتباع الكني�سة يف الوقت نف�سه الذي  اأوقف اأكرث من مئة من 

احتجز فيه الق�س. وت�سم رعيته اأكرث من 500 �سخ�س.
واعتر باتريك بون من منظمة العفو الدولية لوكالة فران�س 
على  �ساعق  اأث��ر  “لها  �ستكون  يي  وان��غ  الق�س  اإدان���ة  اأن  بر�س 

الكنائ�س ال�سرية الأخرى يف ال�سني«.
اأواخر  البالد  كبار يف  دعا م�سوؤولون  فيما  الق�س  اإدان��ة  وتاأتي 

•• بكني-اأ ف ب

حكم على ق�س بروت�ستانتي معار�س بال�سجن ت�سع �سنوات يف 
يف عقوبة  باأن�سطة هدامة”،  القيام  ل�”حتري�سه على  ال�سني 
ه��ي الأق�����س��ى م��ن��ذ ���س��ن��وات ي�����س��دره��ا ال��ن��ظ��ام ال�سيوعي بحق 

م�سوؤول ديني يف تهمة توجه عادًة ملعار�سني �سيا�سيني.
2018 مع  الأول-دي�سمر  وان��غ يي يف كانون  الق�س  واأوق��ف 
ع�سرات من اأتباع كني�سته “حتالف مطر اخلريف” وهي رعية 

غري ر�سمية يف مدينة �سنغدو الكرى يف جنوب غرب البالد.
وفق ما اأعلنت  ودين كذلك ب�”القيام باأن�سطة جتارية �سرية”، 

املحكمة ال�سعبية الو�سطى يف �سنغدو يف بيان.
اإحدى  الرعية هي  فاإن هذه  الدولية،  العفو  وبح�سب منظمة 

ت�سرين الثاين-نوفمر اإىل “اإعادة تف�سري املذاهب والقواعد 
الدينية مبا يتوافق مع التطور الجتماعي«.

على  “اإ�سفاء طابع �سيني”  �سيا�سة  �سنوات  وتتبع بكني منذ 
اأهداف  م��ع  ت��واف��ق��ا  اأك���رث  بجعلها  يق�سي  نهج  وه��و  الأدي����ان، 

النظام ال�سيوعي.
ال�سيوعي معار�سني �سيا�سيني  النظام  اأن يدين  العادة  وجرت 

مع اقرتاب فرتة نهاية العام.
غرب  �سمال  يف  امل�سلمة  الغالبية  ذات  �سينجيانغ  منطقة  ويف 
البالد، تتعر�س اأقلية الويغور واأقليات عرقية اأخرى تتحدث 
منع  تلتزم  مل  اإذا  للعقاب  الرتكية،  اللغة  م��ن  منبثقة  لغات 
اإطالة اللحى وعدم ارتداء النقاب، اأو حتى حيازة القراآن، وفق 

منظمات للدفاع عن احلريات.

ال�سجن لق�س يف ال�سني بتهمة اأن�سطة »هدامة« 

قتيالن اأحدهما املهاجم باإطالق نار يف تك�سا�س  •• هيو�شنت-اأ ف ب

قتل م�سّليان داخل كني�سة يف تك�سا�س 
بجنوب الوليات املتحدة �سباح اأم�س 
�سابق  النار يف وقت  الأول رجاًل فتح 
اأثناء القدا�س ما اأدى اإىل مقتل اأحد 

امل�سلني واإ�سابة اآخر بجروح بالغة.
وب��ع��دم��ا دخ���ل امل��ه��اج��م واأط��ل��ق النار 
النار  م�سليان  اأطلق  الكني�سة،  داخل 
اإىل  الإث��ر  على  وُنقل  فاأ�ساباه  عليه 

امل�ست�سفى حيث فارق احلياة.
املحلية  ب��ال�����س��رط��ة  م�������س���وؤول  وق�����ال 
خ���الل م��وؤمت��ر ���س��ح��ايف ظ��ه��ر الحد 
 11،15 ال�������س���اع���ة  ق����راب����ة  “اليوم 

فيما  امل��ه��اج��م،  اأح��ده��م��ا  �سخ�سان” 
“ل يزال الثالث يف و�سع حرج«.

وق���ال امل��دع��ي ال��ع��ام ل��ولي��ة تك�سا�س 
�سدمة  حالة  “يف  ان��ه  باك�ستون  كني 

وحزن” جراء الهجوم.
وقال حاكم الولية اجلمهورّي غريغ 
ابوت ان “اماكن العبادة مقد�سة وانا 
ممنت ملن يعملون يف الكني�سة الذين 
املهاجم  لتحييد  ب�����س��رع��ة  ت�����س��رف��وا 

ومنع خ�سارة مزيد من الرواح«.
�سخ�س  الف  اأرب����ع����ة  ن���ح���و  وُق����ت����ل 
بالوليات   2017 ع��ام  بالر�سا�س 
امل��ت��ح��دة، اإح����دى اك���رث ال����دول التي 

تنت�سر فيها ال�سلحة النارية.

وا�ساف “عندما و�سلوا،  كراي�ست”. 
وجدوا انه مت اطالق عيارات نارية«.

املهاجم  ا�سخا�س بينهم  وُنِقل ثالثة 
اىل امل�ست�سفى يف �سكل عاجل. واأو�سح 
درايفدال اأن “الثالثة كانوا يف و�سع 

حرج لدى دخولهم امل�ست�سفى«.
ترا�ستي  م���اك���ارا  ق��ال��ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
�سيارات  خ���دم���ة  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث���ة 
جرحى،  خم�سة  “عاجلنا  ال���س��ع��اف 
بر�سا�س”.  ا���س��ي��ب��وا  م��ن��ه��م  ث��الث��ة 
“ق�سى  ب���ر����س  ل��ف��ران�����س  وا����س���اف���ت 

وي�ست  كني�سة  مهاجم  دخ��ل  �سباحا 
اثناء  كراي�ست  اوف  ت�سر�س  فريواي 
ال�سالة«. ولفت اىل ان الرجل اطلق 
عيارات نارية، م�سريا اىل ان م�سّلَينينْ 
بدورهما  ال��ن��ار  “اطلقا  الكني�سة  يف 

وا�سابا امل�ستبه به«.
من جانبه، قال جيف وليامز امل�سوؤول 
عن ادارة ال�سالمة العامة يف تك�سا�س 
“م�سّلَينينْ  ان  الح������د  ظ���ه���ر  ب���ع���د 
َبَطلنَينْ حال دون وقوع الأ�سواأ وانقذا 
افكارنا  عددا ل يح�سى من الرواح. 

واأ�سار مكتب  معهم ومع عائالتهم«. 
يحقق  انه  اىل  الفدرايل  التحقيقات 

يف الهجوم لتحديد ا�سبابه.
املتحدث  دراي���ف���دال  م��اي��ك  واو����س���ح 
مدينة  يف  الط����ف����اء  خ���دم���ة  ب���ا����س���م 
فورث وورث القريبة، لوكالة فران�س 
 10،57 ال�ساعة  “قرابة  ان��ه  بر�س، 
املحلي )17،57 ت غ( مت  بالتوقيت 
اب���الغ ال�����س��رط��ة ورج����ال الط���ف���اء يف 
نار  اط��الق  �سيتلمنت بح�سول  واي��ت 
يف كني�سة وي�ست فريواي ت�سر�س اوف 

الحتالل يعتقل 14 فل�سطينيا 
واإ�سابة 9 بجراح يف ال�سفة

•• رام اهلل -وام:

اعتقلت قوات الحتالل الإ�سرائيلي 
ال�سفة  م�����ن  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ا   14
ال��غ��رب��ي��ة ف��ج��ر ام�����س ب��ع��د عملية 
 9 اأ���س��ي��ب  فيما   .. وتفتي�س  ده���م 
بالر�سا�س  فل�سطينيني  مواطنني 
باملطاط والختناق  املغلف  املعدين 
ان��دل��ع��ت قبيل  خ����الل م���واج���ه���ات 
اق��ت��ح��ام م��ئ��ات امل�����س��ت��وط��ن��ني مقام 

يو�سف �سرق نابل�س.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك
بوك�سايدي برجر 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:       

املودعة حتت رقم :     322418    بتاريخ    16/ 2019/12 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  
 با�س��م:    بوك�سايدي برجر 

وعنوانه:  ال�ساخمة حو�س 16، اأبوظبي – المارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات  توفري الأطعمة و امل�سروبات، الإيواء املوؤقت.  
 AD BURGER  HOME MADE  و�سف العالمة:  تتكون العالمة من الكلمات  الالتينية
   BURGER كلمة  كتبت   حتتها   و  الأبي�س  باللون  كبري  ب�سكل    AD كتبت  حيث    BURGER
 HOME MADE الكلمات   كتبت  فوقها  و  الأب��ي�����س  باللون  م��وؤط��رة  دائ���رة  داخ��ل  الأب��ي�����س  باللون 
الدائرة  مي��ني  على  و  ���س��وداء،  خلفية  على  دائ���ري  اط��ار  داخ��ل  داخ��ل  الأب��ي�����س  باللون   BURGER
AD ب�سكل كبري و مميز باللون الأ�سود  و حتتها كتبت  اأ�سود على �سكل اأفقي  و كتبت بعدها  يوجد خط 

. الأ�سود  باللون  مميز  و  كبري  ب�سكل    BURGER
.ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 321655  بتاريخ:   4 / 12 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : بيكون بايولوجيك�س اإنديا ليمتد.
وعنوانه:  بيكون هاو�س ، الطابق الأر�سي ، برج 3 ، �سيميكون بارك ، اإليكرتونيك �سيتي ، املرحلة 2 ، هو�سو 

رود ، بينجالورو ، كارناتاكا، 560100  ، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة واأدوات جراحية وطبية وطب اأ�سنان وبيطرية، اأطراف وعيون واأ�سنان ا�سطناعية، اأدوات جتبري، مواد 
خياطة اأو درز اجلروح، الأجهزة العالجية وامل�ساعدة  لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، اأجهزة تدليك ، الأجهزة و 

املعدات الطبية للر�سع التمري�س ، اأجهزة  الن�ساط اجلن�سي ، والأجهزة واملعدات الطبية .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 10 (

و�سف العالمة:  »  Rapilog One »  بحروف  لتينية  ب�سكل مميز  .
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

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

 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:       

املودعة حتت رقم :  321226      بتاريخ  25 / 2019/11 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  

 با�س��م:   فوؤاد عبا�س دروي�س عبد اهلل لري
وعنوانه: اأبوظبي -�سارع ليوا- بناية �سيف بن دروي�س و اولده 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية و ال�سوؤون العقارية وكل اخلدمات الواردة بالفئة 36 .

ب�سكل مميز  الرتقايل  باللون  كتبت  والتي   »LARI »لري  الكلمة  العالمة من  تتكون  العالمة:   و�سف 
وب�سكل عمودي بحيث ي�ستطيع املتلقي قراءتها من اأ�سفل اىل اأعلى باللغة الجنليزية وكذلك باللغة العربية 

ولكن بحروف معكو�سة حيث مت دمج �سهمني متقابلني يف حرف الياء و R للدللة على التبادل.
.ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31 

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

املرفاأ لل�سيانه العامه
رخ�سة رقم:CN 1076262 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

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

املالك �س.دار اخلليج لل�سحافة والطباعة والن�سر
GULF TODAY:طلب  لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

بتاريخ:2019/12/14 املودعة بالرقم: 322310 
با�س��م: �س.دار اخلليج لل�سحافة والطباعة والن�سر 

املوطن:ال�سارقة - اخلان/ال�سارقة - �سارع اخلان - مكتب ملك دار اخلليج لل�سحافة 
والطباعة والن�سر

�سورة العالمة:

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:16
�سحافة وطباعة ون�سر واعالن

 GULF TODAY ENGLISH كلمتني  م��ن  م��ك��ون��ة  ال��ع��الم��ة:ال��ع��الم��ة  و���س��ف 
DAILY NEWSPAPER

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820  العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31 

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

بريفكت فيو
رخ�سة رقم:CN 1182961 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  دي�صمرب  2019 العدد 12820 

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 914/2019/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )196.875.00( درهم والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 12%من 

2018/10/3 وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعالن :  كري�ستال لين لتجارة املواد العازله �س.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله : عائ�سة حممد ح�سن طاهر  �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- جبل احلالل للمقاولت �س.ذ.م.م  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/10/2 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح/كري�ستال 
لين لتجارة املواد العازله �س.ذ.م.م اول:بقبول ادخال �سامي عبداحلميد عجمي بركات �سكال اول:بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره )134.375( درهم ثانيا:بالزام اخل�سم املدخل ان يت�سامن مع املدعي عليها يف اداء )65625.00( درهم من 
جملة املبلغ املحكوم به يف البند اول ثالثا:بالزام املدعي عليها واخل�سم املدخل باداء فائدة قدرها 9% �سنويا على املبلغ املحكوم 
به كل فيما يخ�سه من 2018/10/18 وحتى متام ال�سداد والزمتهما بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 2904/2019/305 ا�صتئناف جتاري
مو�سوع الإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1782 جتاري جزئي 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  
طالب الإعالن : دنيا للتمويل ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله :  عائ�سة حممد ح�سن طاهر - �سفته  بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �سيجو مون بونا�ساليل كوماري نيالكا نتا  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف 

�سده. جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/1782 جتاري جزئي   وحددت 
 ch2.D.17 رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة    2020/1/6 املوافق  الثنني  يوم  جل�سه  لها 

وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 2688/2019/305 ا�صتئناف جتاري 
مو�سوع الإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2965 جتاري جزئي 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  
طالب الإعالن : اي زد زد اي لتجارة ادوات الور�س �س.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله :  را�سد علي حممد �سعيد احلريثي النقبي - �سفته  بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- كل جديد ملنتجات اجلب�س والرخام �س.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف 

�سده. جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/2965 جتاري جزئي 
10.00 �سباحا  ال�ساعة  املوافق 2020/1/5   الح��د  ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت  ب��ت��اري��خ:2019/11/4 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رقم  بالقاعة 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  6666/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2188 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 22071587.10 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : بنك امل�سرق �س.م.ع �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله :  حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهم : 1- النجمة املا�سية للتجارة العامة ذ.م.م 2- ديليب كومار لل �ساند 3- بوجا 
بارواين دليب كومار 4- الهالل املا�سي للتجارة العامة ذ.م.م - �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهم  

- جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )22071587.10( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1560/2017/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/1959 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 886640.07 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : بنك ابوظبي التجاري )فرع دبي( �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله :  حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- هارجيت �سينغ �سا�سار اندار �سينغ - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/5/29 اعالنكم ل�سداد مبلغ وقدره 
)1886640.07( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار )قطعة ار�س - مبنطقة 
نخلة جمريا - رقم الر�س 1723 - الوحدات C-210 - مبنى غراندور ري�سيدن�س - ماوريا( 

والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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عربي ودويل

الوليات  ه���ذه  يف  �سغري  ���س��وت 
الثالث كافية لفوز ترامب.

ك��ان��ت ن�سبة  واإن     وه��ك��ذا، حتى 
ال����ولي����ات  امل�������س���ارك���ة ق����وي����ة يف 
للدميقراطيني،  امل�������س���م���ون���ة 
ترامب  ان���ت���خ���اب  اإع��������ادة  مي���ك���ن 
ب�  النتخابي  باملجّمع  الفوز  عر 
5 اأو 6 م��الي��ني ���س��وت اق��ل من 
يطرحها  فر�سية  وهي  مناف�سه، 
يف  للغاية  اجل���ادون  امل�ستطلعون 
موقع 538، و�سيناريو من �ساأنه 
اليوم  يف  ممزقة  دول��ة  يخّلف  اأن 

التايل لالنتخابات.
م�سري  ����س���ي���ت���وق���ف  ط����ب����ع����ا،     
اختيار  ع���ل���ى  ���ا  اأي�������سً الق��������رتاع 
ال���ن���اخ���ب���ني ال���دمي���ق���راط���ي���ني يف 
انتخابات متهيدية ل ميكن توّقع 
على  �ستهيمن  وال��ت��ي  نتيجتها، 
 .2020 الأ�سهر الأوىل من عام 
العودة  اأم  اقت�سادية،  راديكالية 
جتديد  ك��ل��ي��ن��ت��ون؟  و���س��ط��ّي��ة  اإىل 
اخل�����رة؟  اخ���ت���ي���ار  اأو  الأج�����ي�����ال 
وبيتيغيغ،  ووارن،  ب���اي���دن،  ب���ني 
الناخبني  وام�������ام  و����س���ان���دي���رز، 
طويلة  ق��ائ��م��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 

لالختيار. 
  غري ان التحدي احلقيقي �سيكون 
يف مكان اآخر: هل �سيتمكنون من 
اخ��رتاق اجل��دار الإعالمي الذي 
ت��ف��ر���س��ه امل���غ���ام���رات ال���دائ���م���ة ل� 

دونالد ترامب؟
   كما تعلمت “هيالري كلينتون 
ان   ،2016 ع���ام  ح�����س��اب��ه��ا  ع��ل��ى 
على  ا�ستفتاء  الن��ت��خ��اب��ات  جعل 
خ�سمك دون فر�س روؤية بديلة، 
اأم���ر يف غ��اي��ة اخل���ط���ورة... ومرة 
قلب  يف  ت��رام��ب  �سيكون  اأخ����رى، 

اللعبة.
مدير اأوروبا يف املجل�س 
الأطل�سي يف وا�سنطن. قام 
بن�سر اجلنة املفقودة: 
اأمريكا ترامب ونهاية 
الأوهام الأوروبية 
“غرا�سيه, 2019«.

ترامب  دون����ال����د  ت���رئ���ة  ���س��ت��ت��م   
جمل�س  ق��ب��ل  م���ن  م��ف��اج��اأة  دون 
الأغلبية  �سيطرة  بحكم  ال�سيوخ 

اجلمهورّية عليه. 
العملية  ن����ه����اي����ة  ك�����ان�����ت  واذا 
عواقبها  فان  ومنتظرة،  متوقعة 
تظهر  اذ  موؤكدة،  غري  ال�سيا�سية 
الراأي،  ا�ستطالعات  من  العديد 
و�سع  يف  الم��ري��ك��ي  الرئي�س  اأن 
اأف�����س��ل يف ن��ه��اي��ة ال��ع��ام مم��ا كان 
التي  ال��ع��م��ل��ي��ة،  ب���داي���ة  ع��ل��ي��ه يف 
اآخر  دلي����ل  اأنه�������ا  اأن�ساره  ي�����رى 
دميقراطية  نخبة  حت��ام��ل  ع��ل��ى 
ته�س�����م  ومل  اخل�سارة،  تقبل  مل 
 ،2016 ع�����ام  ان���ت���خ���اب���ات  ب���ع���د 
�سوء  على  امللمو�سة  الأدل���ة  رغ��م 
الق�سية  يف  ال�سلطة  ا���س��ت��خ��دام 

الأوكرانية.
موؤيدوه  وب��ال��ت��ب��ع��ّي��ة  ت���رام���ب،     
اللعب  يف  ي���رتدد  ل��ن  املخل�سون، 
على وتر ال�سحية، وزيادة جرعة 
الفرتة  يف  خ���ط���اب���ه  رادي���ك���ال���ي���ة 
يف  حتى  النتخابات،  ت�سبق  التي 
مع  اخل��ارج��ي��ة،  ال�سيا�سة  جم��ال 
عواقب مبا�سرة على اأوروبا حيث 
مّت���ت م��الح��ظ��ة ذل���ك م��ن خالل 
الن�سحاب  عن  املفاجئ  الإع���الن 
ال�������س���وري يف اأك���ت���وب���ر، واحل����رب 
التجارية �سد اأوروبا، والن�سحاب 
ال�ساحل،  اأو  اأف���غ���ان�������س���ت���ان  م����ن 

والتهديدات �سد الناتو:
 ان رئي�س اأمريكا اأوًل، لن ميتنع 
اج���ل  م����ن  �����س����يء  اأي  ف���ع���ل  ع����ن 
احل����ف����اظ ع���ل���ى ���س��ي��ط��رت��ه على 

الأجندة الإعالمية.
انتخابه؟  اإع�������ادة  مي��ك��ن  ه���ل     
رغ��م الأرق���ام اجل��ي��دة لالقت�ساد 
الأم����ري����ك����ي، واح��������رتام ال���وع���ود 
ال�سيا�سة  م�ستوى  يف  الرئي�سية 
�سخ�سيته  ت��وا���س��ل  اخل���ارج���ي���ة، 
ت��ع��م��ي��ق الن���ق�������س���ام، وق����د ت����وؤدي 
بانتظام  ���ح���ة  امل���و����سّ رئ���ا����س���ت���ه، 
اإره���اق  اإىل  وخ���الف���ات،  بف�سائح 

الناخبني و�ساأمهم.

 ان الرئي�س الأمريكي ل يحظى 
ب�����س��ع��ب��ي��ة، ول��ي�����س الوف������ر حظا 
لإع�����ادة ان��ت��خ��اب��ه، ل��ك��ن��ه مل يكن 
لذا  ��ا،  اأي�����سً  2016 ع��ام  املف�سل 

احلذر مطلوب ...

الفوز بف�سل الأقلية
اأرق�������ام  اأن  ل���ل���ن���ظ���ر،  امل���ل���ف���ت     
ا�ستطالعات الراي بالكاد تغريت 
املا�سية:  ال���ث���الث  ال�����س��ن��وات  يف 
بطريقة  يتفاعلون  الأمريكيون 
ح���زب���ي���ة، ب����ل وق���ب���ل���ي���ة، م����ع كل 
ل  وهكذا،  جديد.  وج��دل  خ�سام 
ي����زال م��ا ي��ق��ارب 40 ب��امل��ئ��ة من 

ال�سيا�سي  املناف�س  اأدرك  لقد     
الأق���ل ح��ظ��ا، اأك���رث م��ن اخلراء، 
ث��ق��ل امل��ج��ّم��ع الن���ت���خ���اب���ي، وهي 
خا�سية فريدة للنظام الفيدرايل 
خ�سارة  م��ه��ّم��ا  لي�س  الأم��ري��ك��ي: 
بفارق  وك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  ن���ي���وي���ورك 
ع��ري�����س، وال���ت���ي ت�����س��وت يف كل 
اإذا كان  الحوال للدميقراطيني، 
بفارق �سغري  الفوز  با�ستطاعتك 
ال�سداأ”،  “حزام  جدا، يف وليات 
و  “اأوهايو”،  و  “مي�سيغان”، 
تزرها  مل  )التي  “وي�سكون�سن” 
من  متاأكدة  كلينتون،  “هيالري 
ك�����س��ب��ه��ا(. ل��ق��د ك���ان���ت 76 األ���ف 

ا�سرتاتيجيته  ان  ال  ال�����س��ع��ب��ي، 
الأقلية.  على  البداية  منذ  تقوم 
فقد فاز يف انتخابات عام 2016 
ب��ث��الث��ة م��الي��ني ���س��وت اأق���ل من 
على  الرتكيز  خ��الل  خ�سمه من 
الوليات  يف  ال��ب��ي�����س  ال��ن��اخ��ب��ني 

املتاأرجحة. 

ال��ن��اخ��ب��ني الأم���ري���ك���ي���ني، و90 
يثقون  اجل��م��ه��وري��ني،  م��ن  باملئة 
يعتر ح�سنهم  الذي  بطلهم،  يف 
�سد ا�ستبل�سمنت ثقايف واإعالمي، 
يحتقرهم  ي�����س��ار  ع��ل��ي��ه  ي��ه��ي��م��ن 

ويزدريهم.
رو�سيا،  التاآمر مع  بعد ق�سية     

بالن�سبة  الإقالة  اإج��راءات  تعتر 
ا�سافية،  ح��ل��ق��ة  جم����رد  اإل���ي���ه���م 
النتخابات عن  اإع���ادة  ورغ��ب��ة يف 
واإجرائية.  قانونية  اأدوات  طريق 
و�سي�ستمر اجراء العزل يف حتفيز 
الذين  الناخبني  ه��وؤلء  وحما�س 
من  اأخ���رى  م��رة  يهّبوا  اأن  ميكن 

اأجل ترامب. ويف هذا ال�سيناريو، 
اأكرث  الن�سقاقي  الرئي�س  يكون 
اجلامع  ال��رئ��ي�����س  م���ن  ف��ع��ال��ي��ة 

واملوّحد.
   وب�سبب عدم �سعبيته بني غالبية 
املرجح  غ���ري  م���ن  الأم���ري���ك���ي���ني، 
الت�سويت  يف  ت���رام���ب  ي��ف��وز  اأن 

لن يرتدد ترامب يف اللعب على وتر ال�سحية وزيادة تطرف خطابه يف الفرتة التي ت�سبق النتخابات
من غري املرجح اأن يفوز ترامب يف الت�سويت ال�سعبي, لكن ا�سرتاتيجيته تقوم منذ البداية على الأقلية 

   اإن �سخ�سية الرئي�س الأمريكي 
البالد  تق�ّسم  تــرامــب  ــد  ــال دون
ناخبيه.  حتفز  اأنها  اإل  بعمق, 
هــكــذا يــحــّلــل, لــلــوجــورنــال دي 
مدير  حــداد,  بنيامني  دميان�س, 
يف  الأطل�سي  املجل�س  يف  اأوروبـــا 

وا�سنطن.
وهــو   ,2020 عـــام  ــيــبــداأ  �ــس    
الرئا�سية  ــات  ــاب ــخ ــت الن ـــام  ع
بنقل  �سريعة  بداية  الأمريكية, 
اجراء العزل من جمل�س النواب 

اإىل جمل�س ال�سيوخ.

•• الفجر -بنيامني حداد 
 ترجمة خرية ال�شيباين

ترامب... كل الطرق توؤدي اىل البيت البي�س

�سعبيته �سعيفة لكنه يراهن على القلية

هيالري كلينتون ا�ستخل�ست الدر�س والعرة

اختيار الدميقراطيني عامل حمدد

�سيكون مرة اأخرى يف قلب اللعبة:

لإعادة انتخابه، لن ميتنع ترامب عن اأي �سيء...!
لئن كانت نهاية عملية العزل متوقعة, فاإن عواقبها ال�سيا�سية غري موؤكدة

�ـــســـيـــقـــاتـــل 
اأمريكا  رئي�س 
ب�سرا�سة  اأول 
ـــــل  ـــــن اأج م
ــرة  ــط ــي ــس ــ� ال
الأجندة  على 
الإعـــالمـــيـــة

اأدرك  ــد  ــق ل
ـــس  ـــ� ـــاف ـــن امل
ال�سيا�سي الأقل 
ــا، اأكـــر  ــظ ح
ــرباء،  مــن اخل
ثــقــل املــجــّمــع 
ــي ــاب ــخ ــت الن

طالبان تنفي موافقتها على »وقف لإطالق النار«  
البالد لقاء �سمانات اأمنية من طالبان، معلقة حالياً منذ �سن املتمردون 

هجوما على قاعدة ع�سكرية مطلع كانون الأول-دي�سمر.
للت�سعيد  خف�ساً  طلبوا  “الأمريكيني  اأن  بيانها  يف  طالبان  واأو�سحت 
تقوم الإمارة الإ�سالمية يف اأفغان�ستان بدر�سه”، نافيًة بذلك “معلومات 
الإ�سالمية يف  الإم��ارة  تنفيذ  بن�سرها حول  اإع��الم  و�سائل  زائفة قامت 
وفق البيان. وتناق�س الوليات املتحدة  اأفغان�ستان وقفاً لإطالق النار”، 
القوات  ان�سحاب  يتيح  اأن  �ساأنه  اتفاقاً من  اأكرث من عام  وطالبان منذ 
اأمنية متهيدا  اأن تلتزم طالبان تدابري  اأفغان�ستان على  الأمريكية من 

لإجراء حمادثات مع احلكومة الأفغانية وتتعهد خف�س العنف.
من  الأمريكية  ال��ق��وات  ب�سحب  حمتملة  هدنة  ربطوا  املتمردين  لكن 
اأيلول-�سبتمر  يف  لتفاق  التو�سل  و�سك  على  الطرفان  وك��ان  البالد. 

•• كابول-اأ ف ب

نفت حركة طالبان اأم�س يف بيان اأن تكون وافقت على اأي وقف لإطالق 
ال�سدد تفيد عن احتمال  اأفغان�ستان بعد ورود معلومات بهذا  النار يف 
التو�سل اإىل اتفاق مع الوليات املتحدة يتيح خف�س العنف يف احلرب 

امل�ستمرة منذ اأكرث من 18 عاما.
وجاء بيان حركة طالبان فيما ت�ستعد القوات املحلية والدولية ل�ستاء 
بعدما  املتحدة،  الوليات  مع  املفاو�سات  ا�ستئناف  وقع  على  جديد  دام 
ب�سبب  ال��ع��ام  ه��ذا  م��ن  �سابق  وق��ت  يف  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�س  علقها 

هجمات نفذها املتمردون.
الأيام  “يف  طالبان  قالت  اإع��الم،  و�سائل  ن�سرته  ال��ذي  البيان  وبح�سب 
تقارير غري �سحيحة عن وقف لطالق  اع��الم  و�سائل  ن�سرت  املا�سية 

النار. اإن الإمارة يف اأفغان�ستان لي�س لديها خطط لوقف اإطالق النار«.
واملحادثات بني وا�سنطن وطالبان حول ان�سحاب القوات الأمريكية من 

الأمريكي  الرئي�س  يقوم  اأن  قبل  العنف”،  “خف�س  التزام  على  ين�س 
دونالد ترامب بتعليقه بعد هجوم للمتمردين اأدى اإىل مقتل ع�سكريني 
اأمريكيني. وا�ستوؤنفت املفاو�سات لحقاً قبل اأن تتوقف من جديد بعد 
هجوم اآخر على قاعدة ع�سكرية يف بغرام التي تديرها القوات الأمريكية. 
وتبنت طالبان هجوماً اآخر الثنني، موؤكدًة اأنها قتلت ع�سكرياً اأمريكياً. 
وتوا�سلت اأعمال العنف واأدت اإىل مقتل ع�سرات الآلف من قوات الأمن 
�سمال  حلف  لقوات  خلفا  الأم��ن  �سمان  مهمة  تولت  اأن  بعد  الفغانية 

الأطل�سي يف نهاية 2014.
ول يزال ال�سعب الأفغاين يدفع كل يوم ثمن النزاع الدامي. والثنني يف 
ولية جوزان �سمال اأفغان�ستان قتلت طالبان ما ل يقل عن 13 عن�سر 
اأمن اأفغانيا يف هجوم على موقع تابع لقوات موالية للحكومة بح�سب 

متحدث حملي. والأ�سبوع املا�سي اأعلنت الأمم املتحدة اأن البالد �سجلت 
خ�سائر ب�سرية كبرية مع �سقوط اأكرث من 100 األف اأفغاين مدين بني 

قتيل وجريح خالل العقد املا�سي.
واظهرت ح�سيلة لالأمم املتحدة اأن العام املا�سي كان الأكرث دموية مع 
مقتل ما ل يقل عن 3804 مدنيني ب�سبب احلرب بينهم 927 طفال. 
كما تواجه اأفغان�ستان خالفات �سيا�سية م�ستمرة بعد اعالن م�سوؤولني 
النتائج الأولية لالنتخابات الرئا�سية الأخرية التي اأظهرت اأن الرئي�س 

اأ�سرف غني يف موقع جيد لتويل ولية ثانية.
وتلقت ال�سلطات النتخابية اأكرث من 16 األف �سكوى مع توقع �سدور 

النتائج النهائية يف الأ�سابيع املقبلة.
ورف�ست  المريكيني  ي��د  يف  دمية  ب��اأن��ه  غني  طالبان  اع��ت��رت  ولطاملا 
للقوات  با�ستمرار حماربة احلركة  ينذر  التفاو�س مع حكومته ما قد 
ل�سحب  املتمردين  مع  اتفاق  اإىل  وا�سنطن  تو�سلت  لو  حتى  الأفغانية 

قواتها.

عملية العزل قد تخدم ترامب
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عربي ودويل

تون�س: متديد حالة الطوارئ جمددا 
  وُيذكر اأن التمديد يف حالة الطوارئ بقي متوا�سال 
منذ 24 نوفمر 2015، على اإثر العملية الإرهابية 
الرئا�سي  ل��الأم��ن  ح��اف��ل��ة  تفجري  خ��الل��ه��ا  مت  ال��ت��ي 
فيها  واأ�سيب  اأمنيا   13 فيها  وا�سُت�سهد  بالعا�سمة، 

16 اآخرين.
الداخلية �سالحيات  وزير  الطوارئ    وتعطي حالة 
التجوال  وحظر  الجتماعات  منع  ت�سمل  ا�ستثنائية 
ال�سحافة  ومراقبة  ون��ه��ارا،  ليال  املحالت  وتفتي�س 
ال�سينمائية  والعرو�س  الإذاع���ي  والبث  واملن�سورات 
وامل�سرحية، دون وجوب احل�سول على اإذن م�سبق من 

الق�ساء. 

•• الفجر -تون�س
   ق�����ّررت ال�����س��ل��ط��ات ال��ت��ون�����س��ي��ة ال��ت��م��دي��د يف حالة 
الطوارئ يف كامل البالد ملدة �سهر واحد ابتداء من 
يوم 1 يناير وفق بالغ �سادر عن الرئا�سة التون�سية 

اأم�س الثنني.
الر�سمي  ب���ال���رائ���د  ����س���در  رئ���ا����س���ي  اأم�����ر  وك��������������������ان    
اأغ�سط�س   30 ب��ت��اري��خ  التون�س���ية  للجمهوري������ة 
الط������وارئ  حال��ة  يف  بالتمدي���د  يتعّل�����ق   2019
 2019 �س��������بتمر   3 من  ابت������داء  الب������الد  بكامل 

ال������ى غاي���ة 31 دي�سمر 2019.

الول/ ك��ان��ون   18 يف  ل��رتام��ب  ر�سميا  ال�سلطة  جت���اوز 
م��ن نظريه  لطلبه  وذل���ك  ال��ن��واب  م��ن جمل�س  دي�سمر 
الدميوقراطيني  خ�سومه  ح���ول  التحقيق  الوك�����راين 
ت�سرين  يف  ملناف�سته  حظا  الوف���ر  ب��اي��دن  ج��و  و�سمنهم 
وه���و متهم  ال��رئ��ا���س��ة.  ع��ل��ى   2020 ال��ث��اين/ن��وف��م��ر 
بتجميد م�ساعدة ع�سكرية مهمة ل�سلطات كييف مقابل 
تلبية طلبه. لكن مل ي�سوت على اج��راءات العزل �سوى 
ال��ذي��ن ي�سكلون  ال��دمي��وق��راط��ي��ني  امل��ع��ار���س��ني  ال���ن���واب 
اغلبية يف جمل�س النواب. ويتوقع ان تتم ترئة ترامب يف 
جمل�س ال�سيوخ الذي ي�سيطر عليه اجلمهوريون ويرجح 

ان تعقد اجلل�سة يف كانون الثاين/يناير 2020.

••  وا�شنطن-اأ ف ب

ي�����زور وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة الم����ريك����ي م���اي���ك ب��وم��ب��ي��و يف 
ال��ث��ال��ث م��ن ك��ان��ون ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر اوك��ران��ي��ا ال��واق��ع��ة يف 
والتي  املتحدة  الوليات  ت�سهدها  التي  الف�سيحة  �سلب 
متوقعة  ع���زل  ق�سية  ت��رام��ب  دون���ال���د  ال��رئ��ي�����س  ك��ل��ف��ت 
خ�سو�سا  بومبيو  ويجري  الم��ريك��ي.  الكونغر�س  اأم��ام 
زيلن�سكي،  فولودميري  الوك��راين  الرئي�س  مع  مباحثات 

بح�سب ما اأعلنت الثنني اخلارجية المريكية.
وهو اأرفع م�سوؤول امريكي يزور اوكرانيا منذ اندلع هذه 
الف�سيحة يف ايلول/�سبتمر 2019. ومت توجيه اتهام 

بومبيو يزور اأوكرانيا يف خ�سم اإجراءات عزل ترامب 
الرو�سي. ومت احباط هذا العتداء الذي كان ي�ستهدف ثاين اكر 
الوليات  م�سدرها  ا�ستخباراتية  معلومات  بف�سل  الرو�سية  املدن 
املتحدة. و�سكر الرئي�س فالدميري بوتني يف ات�سال هاتفي الحد 

نظريه المريكي دونالد ترامب على ذلك.
وبح�سب جهاز المن الرو�سي فان املوقوفني كانا يخططان لتنفيذ 
خالل  بطر�سبورغ  ���س��ان  يف  جدا”  مزدحمة  “اأماكن  يف  هجمات 

احتفالت راأ�س ال�سنة.
ورغم اختالفهما ب�ساأن العديد من الق�سايا فان مو�سكو ووا�سنطن 

توؤكدان بانتظام عزمهما على مكافحة الرهاب.
ويف كانون الأول-دي�سمر 2017 مت احباط اعتداء جهادي مماثل 
معلومات  بف�سل  بطر�سبورغ  ���س��ان  يف  ك��ات��درائ��ي��ة  ي�ستهدف  ك��ان 

امريكية اي�سا.

•• مو�شكو-اأ ف ب

اأعلنت اأجهزة المن الرو�سية اأم�س اأن اأحد امل�ستبه بهما يف خمطط 
اعتداء كان ي�ستهدف مدينة �سان بطر�سبورغ ومت احباطه مب�ساعدة 
ن�سره  فيديو  �سريط  واأظ��ه��ر  داع�����س.  تنظيم  بايع  ك��ان  وا�سنطن، 
انهما �سالفيان،  الرو�سي توقيف رجلني اجلمعة بدا  جهاز المن 
وتفتي�س �سقتهما حيث عرث على ذخائر واأ�سلحة بي�ساء وا�سالك 
كهربائية وثياب �سوداء. وقالت اأجهزة المن الرو�سية يف بيان ان 
الرجلني اللذين مل يك�سف ا�سماهما، اعرتفا بجرمهما. ومت فتح 

حتقيق بتهمة “امل�ساركة يف ع�سابة ارهابية«.
كما اأظهر فيديو جلهاز المن الرو�سي �سخ�سا ملثما يوؤدي ق�سم 
مبايعة باللغة العربية. وهو احد امل�ستبه بهما بح�سب جهاز المن 

الأمن الرو�سي: م�ستبها به يف مطط اعتداء بايع داع�س

•• الفجر – خرية ال�شيباين
   »م��ا دم��ت على قيد احل��ي��اة، فاإن 
ت��ع��دي��ل ق��ان��ون امل��واط��ن��ة ل��ن يدخل 
البنغال!”.  ولي��ة  يف  التنفيذ  حيز 
يوم  بانريجي،  ماماتا  اأ�سعلت  هكذا 

اجلمعة، الفتيل مرة اأخرى.
وال�ستني،  اخل���ام�������س���ة  ����س���ن  يف     
اأ�سبحت رئي�سة وزراء ولية البنغال 
معار�سة  ال��ب��الد،  �سرق  يف  الغربية 
املواطنة  ت���ع���دي���ل  ل���ق���ان���ون  ق���وي���ة 
ُينظر  وال�����ذي  ال��ه��ن��د،  اجل���دي���د يف 
للم�سلمني.      م���ع���اٍد  اأن�����ه  ع��ل��ى  اإل���ي���ه 
وي��ن�����س ه���ذا ال���ق���ان���ون، ال�����س��ادر يف 
منح  على  خ�سو�سا،  دي�سمر،   12
اجل��ن�����س��ي��ة ال��ه��ن��دي��ة ل��الج��ئ��ني من 
وبنغالدي�س،  وباك�ستان  اأفغان�ستان 
با�ستثناء الذين ينتمون اإىل الديانة 
الإ�سالمية.    منذئذ، حتّولت �سبه 
خلفت  مظاهرات  م�سرح  اىل  القارة 
بانريجي،  وت���ع���ت���ر  ق���ت���ي���اًل.   27
الع�سو ال�سابق يف ح��زب املوؤمتر قبل 
اإن   ،1998 ان توؤ�س�س حركتها عام 
هذا القانون هو رمز ل�سيا�سة قومية 
رئي�س  بقيادة  للهندو�سية  منحازة 
وم�ست�ساره  مودي  ناريندرا  ال��وزراء 

اأميت �ساه.

•• وا�شنطن-وكاالت

يعتقد بيل روغيو، زميل بارز لدى 
الدميقراطيات،  عن  الدفاع  معهد 
وور  “لونغ  جم�����ل�����ة  وحم�����������رر 
اخلداع  م��ن  ع��ق��وداً  اأن  جورنال”، 
والأخطاء اأو�سلت اأمريكا اإىل حافة 
ف�سل كبري يف ال�سيا�سة اخلارجية. 

وي�����س��ري روغ��ي��و اإىل م��ا ي�����س��اع عن 
على  ت���رام���ب  اإدارة  ت��وق��ي��ع  ق����رب 
طالبان  حركة  مع  خمزية  �سفقة 
اجلي�س  لن�سحاب  غ��ط��اًء  �ستوفر 
الأم��ري��ك��ي م��ن اأف��غ��ان�����س��ت��ان. ومن 
ال�سفقة،  ت�سويق  امل�ساعدة يف  اأجل 
املتحدة  ال��ولي��ات  تتجاهل  ���س��وف 
�سنوات طويلة من حتالف طالبان 

الثابت مع تنظيم القاعدة.
“وا�سنطن  ����س���ح���ي���ف���ة  وك����ت����ب����ت 
م�������س���وؤول���ون  “يقول  بو�ست”: 
حتقيق  يوا�سلون  اإنهم  اأمريكيون 
�سيئاً،  يحققوا  مل  ولكنهم  ت��ق��دم. 

واأدركوا ذلك«.
اإليه  اأ����س���ارت  اأن م��ا  وي���رى روغ��ي��و 
بالن�سبة  م��ف��اج��ئ��اً  لي�س  �سحيفة 
لقراء جملة “لونغ وور جورنال”، 
املا�سي،  العقد  طيلة  وثقت،  لأنها 
وم�سوؤولني  روؤ�ساء  وخ��داع  اأكاذيب 

وع�سكريني كبار.
وا�ستند حتليل ال�سحيفة الأمريكية 
اأجراهم  2000 لقاء  ملا يزيد عن 
العام  امل��ح��ق��ق اخل���ا����س  وج��م��ع��ه��م 
لإعادة اإعمار اأفغان�ستان. وما يثري 
يرجع  ال��ك��ات��ب،  ح�سب  ال�سخرية، 
اإىل اأن من اأجريت معهم اللقاءات 
الأمريكية  للجهود  املنتقدين  من 
امل�سوؤولني  اأفغان�ستان، وهم ذات  يف 
ال��ذي��ن م��ا زال ي���روج، اإىل ح��د ما، 

ل�سيا�ساتهم واأفكارهم الفا�سلة.

زعيم كوريا ال�سمالية  
يحث على اإجراءات اأمنية  

•• �شول-رويرتز

املركزية  الأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  ق���ال���ت 
الر�سمية  ال�����س��م��ال��ي��ة  ال���ك���وري���ة 
دعا  اأون  ج���وجن  ك��ي��م  ال��زع��ي��م  اإن 
اإيجابية  “اإجراءات  ات���خ���اذ  اإىل 
وهجومية” ل�سمان الأمن خالل 
الكوريني  ال��ع��م��ال  اج��ت��م��اع حل��زب 
احل���اك���م ي����وم الأح������د وذل�����ك قبل 
ان��ت��ه��اء امل��ه��ل��ة ال��ت��ي ح���دده���ا كيم 
بنهاية العام ملحادثات نزع ال�سالح 

النووي مع الوليات املتحدة.
وك�����ان ك��ي��م ق���د اج��ت��م��ع م���ع كبار 
م�سوؤويل احلزب يوم ال�سبت لبحث 
ال�سيا�سة  ت��خ�����س  م��ه��م��ة  ق�����س��اي��ا 
و�سط زي��ادة يف حدة التوتر ب�سبب 
لوا�سنطن  اأع���ط���اه���ا  ال��ت��ي  امل��ه��ل��ة 
املفاو�سات  يف  موقفها  تخفف  كي 
اإنهاء  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  املتوقفة 
النووية  ال�سمالية  ك��وري��ا  ب��رام��ج 

وال�ساروخية.
املركزية  الأن����ب����اء  وك���ال���ة  وق���ال���ت 
اتخاذ  اق�����رتح  ك��ي��م  اإن  ال���ك���وري���ة 
ال�سوؤون  جم������الت  يف  اج���������راءات 
اخل���ارج���ي���ة و����س���ن���اع���ة ال���ذخ���رية 
وال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة م�����س��ددا على 
اإيجابية  “اجراءات  اتخاذ  �سرورة 
واأمن  ���س��ي��ادة  ل�سمان  وه��ج��وم��ي��ة 
تذكر  ومل  كامل”.  ب�سكل  ال��ب��الد 

الوكالة تفا�سيل.
ك��ي��م بحث  اأن  ال��وك��ال��ة  واأ���س��اف��ت 
ق�سايا تخ�س اإدارة الدولة وق�سايا 
اقت�سادية من بينها اتخاذ اجراءات 
لتح�سني الزراعة والعلوم والتعليم 
وال�سحة العامة والبيئة مع ت�سرر 
القت�ساد نتيجة العقوبات الدولية 
ب�سبب  بيوجنياجن  على  املفرو�سة 

براجمها لالأ�سلحة.
وقالت الوكالة اإن الجتماع ما زال 

م�ستمرا.

ال�سدر يحذر من زج العراق 
يف احلرب بني اإيران واأمريكا

•• بغداد-وكاالت

ال�����س��ي��ع��ي مقتدى  ال���زع���ي���م  ح����ذر 
الث��ن��ني، من  اأم�����س   ال�سدر فجر 
خماطر زج العراق يف احل��رب بني 
اإي���ران واأم��ري��ك��ا. وق��ال يف تغريدة 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
الطريان  ق���ي���ام  ب��ع��د  “تويرت”، 
للح�سد  مواقع  بق�سف  الأمريكي 
اأق�سى  ال��ق��ائ��م  ق�ساء  يف  ال�سعبي 
تاأجيج  مع  “ل�ست  ال��ع��راق:  غربي 
احلرب بني اإيران واأمريكا، ول�ست 
ه����ذه احل���رب  ال����ع����راق يف  زج  م���ع 
الإي���راين- لل�سراع  �ساحة  وجعله 
الأمريكي«. واأ�ساف “نحن بحاجة 
القوم  ك��ب��ار  م��ن  وق��ف��ة ج����ادة  اإىل 
لإب���ع���اد ال���ع���راق ع��ن ت��ل��ك��م احلرب 
الأخ�سر  �ستاأكل  ال��ت��ي  ال�سرو�س 
وتابع  ركاماً”،  فتجعله  والياب�س 
يرفع  اأن  اإىل  ب���ح���اج���ة  “نحن 
مندداً  ���س��وت��ه  ال���ع���راق���ي  ال�����س��ع��ب 
ال��ع��راق باحلرب«.  وب���زج  ب��احل��رب 
وقفة  ال��ع��راق  يقف  “مل  اأن  واأك���د 
ف�������س���ت���ك���ون تلك  واح��������دة وج��������ادة 
دار  لو  فيما  للعراق  نهاية  احل��رب 
“نحن  ق���ائ���اًل  واأردف  رحاها”، 
بحاجة لل�سالم والإعمار، والعراق 
بل ل  احل��رب  غري موؤهل لدخول 
العراق  ي���زج  ط���رف  واأي  ي��ري��ده��ا 

باحلرب �سيكون عدواً لل�سعب«.

ا�ستفتاء حتت اإ�سراف اأممي
ا�سم  عليه  التي يطلق  اإن معركة     
الكرى”،  “الأخت  “ديدي”، 
ب��امل��ئ��ة من   28 ل��ي�����س��ت جم���ان���ي���ة: 

 90 ع��دده��م  البالغ  ال��ولي��ة،  �سكان 
م�����س��ل��م��ون. وبحّث  ن�����س��م��ة،  م��ل��ي��ون 
ال�سوارع،  اإىل  النزول  موؤيديها على 
ا���س��ت��ف��ت��اء وطني  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ت��ط��ال��ب 

الأمم  اإ���س��راف  حت��ت  اجلن�سية  على 
ال�سيا�سية  املعركة  امل��ت��ح��دة.    ه��ذه 
لي�ست الأوىل لهذه العزباء املتمّر�سة، 
من   2007 ع����ام  جن���ت  ان  و���س��ب��ق 

 ،2011 وع����ام  اغ���ت���ي���ال.  حم���اول���ة 
من  الغربية  البنغال  ولي��ة  افتكت 
طيلة  حكموها  الذين  ال�سيوعيني، 

اأربعة وثالثني عاًما.

اأكرب م�سكلة
وبراأي الكاتب، متثلت اأكر م�سكلة 
واج��ه��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة خالل 
ق���راب���ة 20 ع���ام���اً م���ن احل����رب يف 
اأفغان�ستان، يف عجزها عن حتديد 
�سحيفة  ت��ط��رق��ت  وق����د  ع���دوه���ا. 
تلك  اإىل  بو�ست”  “وا�سنطن 
ال�سوؤال  ط��رح��ت  ع��ن��دم��ا  امل�����س��ك��ل��ة 
التايل: “هل كان العدو القاعدة اأم 
الوليات  اأخفقت  وقد  طالبان؟”. 
ذلك  ع���ل���ى  الإج�����اب�����ة  امل���ت���ح���دة يف 

ال�سوؤال.
ا�ستد  عندما  املقال،  كاتب  وح�سب 
ب�ساأن   ،2009 ع���ام  يف  ال�����س��ج��ال، 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة الأم���ري���ك���ي���ة يف 
اأ�سار  ال��ع��دو،  وطبيعة  اأفغان�ستان، 
الدميقراطيات  عن  ال��دف��اع  معهد 
ل��ك��ون ت��ن��ظ��ي��م ال��ق��اع��دة ه���و قائد 

اأفغان�ستان،  يف  الإره��اب��ي��ة  احل��رك��ة 
وه����و م��ت��ح��ال��ف ب�����س��ك��ل وث���ي���ق مع 
ط���ال���ب���ان، واأن�����ه م���ن اأج����ل حتقيق 
و�سع  م����ن  ب����د  ل  ك�����ان  ال����ن����ج����اح، 
مع  للتعامل  �ساملة  ا�سرتاتيجية 
داعمان  – وهما  واإي���ران  باك�ستان 

رئي�سيان لطالبان.

نهج �سامل
وب����راأي ال��ك��ات��ب، ع��و���س ات��ب��اع نهج 
الأفغانية، اختارت  �سامل للم�سكلة 
مكافحة  ا�سرتاتيجية  اأوباما  اإدارة 
مت���رد حم����دودة ���س��د ط��ال��ب��ان، مع 
باك�ستان  يف  ال��ق��اع��دة  ا���س��ت��ه��داف 
ب��وا���س��ط��ة غ������ارات ب���ط���ائ���رات دون 

طيار. 
حتميل  ل����ع����دم  ال����ك����ات����ب  وي���ل���ف���ت 
الرئي�سي  ال�����داع�����م  ب���اك�������س���ت���ان، 

يف  دوره��ا  عن  م�سوؤولية  لطالبان، 
زعزعة ا�ستقرار اأفغان�ستان. وهكذا 
ظ��ل��ت ح��رك��ة ط��ال��ب��ان، ب��ع��د ع�سر 
�سنوات على غزو اأمريكا، قوية كما 
بقي  فيما   ،2001 ع���ام  يف  ك��ان��ت 

القاعدة حليفاً قوياً للحركة. 
ورغم ذلك، يوا�سل عدد من �سناع 
حماولتهم  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�سيا�سة 
ل���ف���ك الرت������ب������اط ب�����ني ال���ق���اع���دة 
اأن ذلك ما يجب  وطالبان. ويبدو 
الوليات  اإخ���راج  اأج���ل  م��ن  يتم  اأن 
وللتغطية  اأفغان�ستان،  من  املتحدة 
على عقود من ال�سيا�سات الفا�سلة.

عدد  يتوافر  امل��ق��ال،  كاتب  وح�سب 
م���ن ال��ت��ق��اري��ر وال��ت��ف��ا���س��ي��ل حول 
واجلي�س  احل����ك����وم����ة  حم���������اولت 
الأمريكي اإخفاء وتدوير م�ساكل يف 

اأفغان�ستان. 

تقديرات خاطئة
ومن بني تلك التقارير ادعاء ليون 
عام  اإي، يف  اآي  ال�سي  بانيتا، مدير 
و   50 ب���ني  م���ا  ب���وج���ود   ،  2010
يف  للقاعدة  تابعني  مقاتل   100
مقتل  لح��ق��اً  ليتبني  اأف��غ��ان�����س��ت��ان، 

مئات منهم يف غارات اأمريكية. 
وي�������س���ري ال���ك���ات���ب لإج��������راء جملة 
عام  يف  جورنال”،  وور  “لونغ 
ملناطق  م�����س��ح  ع��م��ل��ي��ة   ،  2015
واأخ����رى  ط��ال��ب��ان،  عليها  ت�سيطر 
وبعد  اأفغان�ستان.  يف  عليها  متنازع 
ب�سعة اأ�سهر بداأ اجلي�س الأمريكي 
يف اإنتاج خارطة خا�سة به. وبحلول 
 ،2018 الأول(  ت�سرين  اأكتوبر) 
امل��ت��ح��دة عملية  اأوق���ف���ت ال���ولي���ات 
ج���م���ع م���ع���ل���وم���ات ح������ول اأم����اك����ن 
�سيطرة طالبان بحجة اأنه “لي�ست 

�سنع  عملية  على  كبرية  قيمة  لها 
القرار” بالن�سبة لقادة ع�سكريني.

فيما   ،2018 اأي������ار(  م���اي���و)  ويف 
�سل�سلة  ت�سن  طالبان  حركة  كانت 
الفتاكة،  النتحارية  الهجمات  من 
املتحدثة  واي��������ت،  دان�������ا  و����س���ف���ت 
طالبان  البنتاغون،  با�سم  ال�سابقة 
مناطق  فقدت  لأنها  “يائ�سة  باأنها 

عديدة«. 

تربئة 
اإليها  ي�سري  ال��ت��ي  الأخ���ط���اء  وم���ن 
امل��ق��ال، تقلب م��واق��ف زملاي  ك��ات��ب 
الأم���ري���ك���ي  امل����وف����د  زاده،  خ��ل��ي��ل 
حيال  اأف���غ���ان�������س���ت���ان،  يف  ل��ل�����س��الم 
فقد  وباك�ستان.  والقاعدة  طالبان 
 ،2016 ي��ول��ي��و) مت����وز(  ق����ال يف 
باك�ستان كدولة  اإنه يجب ت�سنيف 
راع��ي��ة ل��الإره��اب لأن��ه��ا داع���م قوي 

لطالبان.
بعامني، عني خليل  ذلك  بعد  لكن 
يف  للم�ساحلة  خا�ساً  ممثاًل  زاده 
مهمة  للرجل  واأوكلت  اأفغان�ستان، 
طالبان  ع��الق��ات  �سفحة  تبيي�س 
ب���ال���ق���اع���دة م���ن اأج�����ل ال�������س���الم يف 

اأفغان�ستان.
اأن������ه فيما  امل����ق����ال،  وي������رى ك���ات���ب 
اأخفقت الإدارة الأمريكية واجلي�س 
يف حتديد العدو، مع ف�سل �سيا�سات 
وا����س���رتات���ي���ج���ي���ات ع������دة لإحل������اق 
ا�ستدت  طالبان،  بحركة  الهزمية 
“اتفاق  ي�سمى  ما  لتاأمني  الرغبة 
ولتحقيق  ط���ال���ب���ان.  م���ع  �سالم” 
م����ن ترئة  ب����د  ال����غ����اي����ة، ل  ت���ل���ك 
حركة طالبان وف�سلها عن تنظيم 
القاعدة ما ي�سمح للوليات املتحدة 
اأف��غ��ان�����س��ت��ان “دون  ب���اخل���روج م���ن 

خ�سائر«. 

يطلق عليها »ال�سقيقة الكربى«:

ماماتا بانريجي، الهندية التي تتحدى ناريندرا مودي...!

كيف ميكن لوا�سنطن اخلروج من دون خ�سائر؟

اأخطاء اأمريكا دفعتها اإىل مفرتق طرق يف اأفغان�ستان

عنا�سر من المن التون�سي

ماماتا بانريجي يف معركة جديدة

النريان على م�سارف ملبورن مع ا�ستداد احلرائق •• ملبورن-اأ ف ب

طلبت ال�سلطات يف اأ�سرتاليا من نحو 100 األف �سخ�س مغادرة خم�س �سواٍح يف 
ملبورن بعد ظهر اأم�س، بعد م�سرع متطوع كان يكافح حريقاً منف�ساًل يف منطقة 

ريفية، وذلك مع ا�ستداد احلرائق يف البالد.
وخف�ست �سلطات ثاين اأكر مدينة يف البالد من م�ستوى التحذير الطارئ الذي 
اأطلقته يف وقت �سابق، لكنها ح�ست ال�سكان على البتعاد من ال�سنة اللهب التي 
التهمت 40 هكتاراً من الأرا�سي الع�سبية. ويف �ساحية باندورا الواقعة على بعد 
امتد  والتي ت�سم جامعتني كبريتني،  �سمال و�سط مدينة ملبورن  اإىل  16 كلم 
ما  بعد، وفق  ال�سيطرة عليه متاماً  دون  احتواوؤه من  البيوت، ومت  احلريق نحو 
قالت خدمات الطوارئ يف ولية فيكتوريا. واأظهرت م�ساهد بثتها و�سائل الإعالم 
ال�سكنية، فيما كانت عائالت تطلق  الأح��ي��اء  ف��وق  الإط��ف��اء وه��ي حتلق  ط��ائ��رات 
�ساوث  نيو  اإطفائي متطوع يف ولية  املياه من اخلراطيم حول منازلها. وق�سى 
منطقة  يف  حريق  اإطفاء  على  عملهما  خ��الل  بحروق  اآخ��ران  اأ�سيب  فيما  ويلز، 
اإطفاء  اأعلنت خدمة  ما  �سيدين، وفق  اإىل جنوب غرب  �ساعات  تبعد نحو خم�س 
املناطق الريفية يف الولية. وقالت يف تغريدة “يعتقد اأن �ساحنتهم انقلبت بعدما 

40 درجة يف كل املناطق الأخ��رى، �سمنها  اأ�سرتاليا، وفاقت  47 درجة يف غرب 
جزيرة تا�سمانيا املعتدلة املناخ.

حيث  فيكتوريا  ولي��ة  يف  غيب�سالند  اإي�ست  ري��ف  كذلك  احلرائق  ع�سرات  تلتهم 
قالت ال�سلطات اإن “عدداً كبرياً” من 30 األف �سائح يزورون املنطقة ذات املناظر 

الطبيعية اجلميلة ا�ستجابوا لدعوات باملغادرة.
خلف  ال��رتاج��ع  اإىل  الإط��ف��ائ��ي��ني  م��ئ��ات  ا�سطر  احل��رائ��ق،  بع�س  كثافة  وب�سبب 
حدود النريان. واعتر مراقب حوادث احلرائق بني رانكن ان بقاءهم يف املناطق 

وا�سفاً الو�سع باأنه “�سعب للغاية«. احلرجية “مل يعد اآمنا”، 
اإي�ست غيب�سالند من  ال�سياح الذين يق�سون عطلة ال�سيف يف  ال�سلطات  حذرت 
اأن احلرائق قد توؤدي اإىل قطع اآخر طريق رئي�سي ل يزال �سالكاً. وقال مفو�س 
اإدارة الطوارئ يف فكتوريا اأندرو كري�سب اإن ال�سكان وال�سياح الذين ل يزالون يف 
مع حتذير وكالته  “اأوان الرحيل قد فات الآن”،  املنطقة قد يعلقون هناك لأن 

�سربتها رياح عاتية«. وحتى الآن، لقي 10 اأ�سخا�س م�سرعهم، بينهم اإطفائيان 
متطوعان، خالل هذا املو�سم من احلرائق. ولفتت هذه الأزمة النتباه اإىل التغري 
اأط��ول هذا  ومل��دة  كثافة  اأك��رث  بحرائق  يت�سبب  اإن��ه  العلماء  يقول  ال��ذي  املناخي، 
املو�سم. ودفع ذلك اإىل تظاهرات تدعو لتخاذ اإجراءات �سريعة من اأجل الت�سدي 
الوزراء الأ�سرتايل املحافظ �سكوت موري�سون  لالحتبا�س احلراري. واأقر رئي�س 
دعمه  ذلك  مع  وا�سل  لكنه  املناخي،  والتغري  احلرائق  بني  �سلة  بوجود  متاأخراً 
القوي لقطاع الفحم املربح يف اأ�سرتاليا وا�ستبعد اتخاذ اإجراءات اإ�سافية خلف�س 
النبعاثات ال�سارة. اتت احلرائق كذلك على اأكرث من األف منزل، والتهمت اأكرث 

من 3 ماليني هكتار، وهي م�ساحة اأكر من م�ساحة بلد مثل بلجيكا.
وا�ستدت حرائق ال�سيف هذا املو�سم ب�سبب موجة حر ت�سرب البالد، ت�ساف اإىل 
جفاف متوا�سل منذ مدة طويلة والتغري املناخي. و�ساءت الظروف اجلمعة ب�سبب 
الرياح ال�سديدة ودرجات احلرارة املرتفعة يف كافة اأرجاء البالد والتي و�سلت اإىل 

من “عدم اإمكان” تقدمي امل�ساعدة لكل الزوار املتواجدين هناك. وتعي�س ولية 
جنوب اأ�سرتاليا كذلك ظروفاً “كارثية” ب�سبب احلرائق.

وقال برنتون اإيدن من وكالة خدمة الإطفاء يف الولية اإنه �سيكون يوماً “خطرياً 
جداً” ل�سكان الولية، مع عوا�سف رعدية “جافة”، اي بدون اأمطار، ت�سببت حتى 

الآن بعدد من احلرائق �سمنها حريق كبري على جزيرة كانغارو.
واأكد اإيدن لقناة “اي بي �سي” الوطنية اأن “الرياح �سريعة ولالأ�سف نحن اأمام 

موجة برق جافة �ستتمدد ب�سرعة يف ولية جنوب اأ�سرتاليا«.
ومن املتوقع ان ت�سوء الظروف كذلك يف نيو �ساوث ويلز التي التي ل يزال 100 

حريق مندلعا فيها الثنني، 40 منها ل يزال خارج ال�سيطرة.
ت�سبب  اأخ��رى، ما  ب�سيدين ومدن كرى  ال�سام  اأح��اط دخان احلرائق  ولأ�سابيع، 

باإلغاء منا�سبات ريا�سية بارزة.
واألغي يف العا�سمة كانبريا عر�س املفرقعات ليلة راأ�س ال�سنة، وذلك ب�سبب احلظر 

على اإ�سعال النريان يف اأرا�سي العا�سمة، تبعتها مدن حملية اأخرى.
ووقع اأكرث من 270 األف �سخ�س عري�سة لإلغاء احتفال الألعاب النارية ال�سهري 
لكن  باملدينة،  حتيط  التي  احل��رائ��ق  مكافحة  يف  اأم��وال��ه  وا�ستخدام  �سيدين  يف 

ال�سلطات اأكدت ان العر�س �سي�ستمر.
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الفجر الريا�ضي

•• املنامة - وام:

لكرة  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ا���س��ت��ه��ل 
�سنة   18 ل��ل�����س��اب��ات حت���ت  ال���ق���دم 
اآ�سيا  غ����رب  ب��ط��ول��ة  يف  م�������س���واره 
ال��ث��ان��ي��ة امل��ق��ام��ة ح��ال��ي��ا يف مملكة 
ع��ل��ى منتخب  ب��ال��ف��وز  ال��ب��ح��ري��ن 
العراق باأربعة اأهداف لهدفني، يف 
التي  للبطولة  الفتتاحية  املباراة 
جرت م�ساء اأم�س الأول على ا�ستاد 
حل�ساب  الريا�سية  خليفة  مدينة 

املجموعة الأوىل.
الوطني  منتخبنا  اأه����داف  �سجل 
“هدفان”،  خالد  �سهد  الالعبات 
اجل�سمي  وجن��الء  را�سد،  وغنيمة 

بواقع هدفا لكل منهما.

اليوم  م�����س��اء  امل��ن��ت��خ��ب  وي��خ��و���س 
دور  يف  الثانية  م��ب��ارات��ه  ال��ث��الث��اء 
منتخب  مب���واج���ه���ة  امل���ج���م���وع���ات 
الأوىل  املجموعة  مت�سدر  لبنان 
على  تغلبه  بعد  نقاط   3 بر�سيد 
اأه����داف  ب��ث��الث��ة  الأردن  م��ن��ت��خ��ب 
دون مقابل، وبفارق اله��داف عن 

منتخبنا ثاين املجموعة.
مدربة  الطاهري  حورية  واأ���س��ادت 
املنتخب بامل�ستوى الفني لالعبات 
نتيجة  حتقيق  ع��ل��ى  واإ����س���راره���ن 
الفتتاحية  امل���ب���اراة  يف  اإي��ج��اب��ي��ة 
�سعوبة  برغم   : وقالت  للبطولة، 
البطولت  يف  الفتتاحية  امل��ب��اراة 
الأبي�س  لعبات  اأن  اإل  الإقليمية 
امل�سوؤولية  ق��در  على  اأن��ه��ن  اأث��ب��نت 

والثقة التي و�سعناها فيهن.
لبنان،  م��ن��ت��خ��ب  م���واج���ه���ة  وع����ن 

قالت الطاهري : �ستكون مواجهة 
ا�ستطاع  اأم��ام منتخب قوي  مهمة 

حتقيق الفوز على منتخب الأردن 
املا�سية  ال��ن�����س��خ��ة  ل���ق���ب  ح���ام���ل 

التقدم  ملوا�سلة  وي�سعى  للبطولة، 
الهدف  ن��ف�����س  ال��ب��ط��ول��ة، وه���و  يف 

وعلينا  اأج��ل��ه،  م��ن  ح�سرنا  ال���ذي 
املباراة  ل��ه��ذه  اجل��ي��د  ال��ت��ح�����س��ري 

ُتر�سي  ط��ي��ب��ة  ن��ت��ي��ج��ة  وحت��ق��ي��ق 
طموحنا.

•• دبي-وام:

اأك�����د م�����درب م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي ل���ك���رة ال���ق���دم ال�����س��رب��ي اإيفان 
يوفانوفيت�س اأن املرحلة املقبلة تتطلب املزيد من العمل واجلهد 
والت�سحيات من اأجل العودة اإىل النت�سارات واملناف�سة بقوة على 
بلوغ املرحلة احلا�سمة من الت�سفيات امل�سرتكة املوؤهلة اإىل نهائيات 

كاأ�س العامل 2022 ونهائيات كاأ�س اآ�سيا 2023 .
الذي نظمه احتاد  ال�سحفي  املوؤمتر  يوفانوفيت�س - خالل  وقال 
اجلديد  الوطني  منتخبنا  م��درب  لتقدمي  القدم  لكرة  الإم���ارات 
حتقيق  اإىل  املنتخب  يعود  اأن  اأج��ل  م��ن  جميعا  �سنعمل   - ر�سميا 
عن  ُيعر  ل  حاليا  املنتخب  فو�سع  وال��ت��اأه��ل  الإيجابية  النتائج 
لن  وذل��ك  لل�سدارة  العودة  هو  وهدفنا  الماراتية  الكرة  ق��درات 

يحدث ال بالفوز يف املباريات الأربع القادمة.
من  الإماراتية  الكرة  تفا�سيل  بكل  الدقيقة  معرفته  اإىل  واأ���س��ار 
خالل خراته املمتدة يف ال��دوري منذ 6 �سنوات التي مل تنقطع 
الن�سر،  ع��ن  رحيله  بعد  حتى  مكثف  ب�سكل  ال���دوري  يتابع  حيث 
وقال : علينا اختيار اأجهز الالعبني لي�س فنيا فقط ولكن بدنيا 
ونف�سيا واأن يكونوا يف قمة الروح القتالية والن�سباط التكتيكي 
�سيكون  عام  ب�سكل  لكن  الالعب  ل�سن  اأنظر  لن  اأنني  يعني  وه��ذا 

وفق  وال�سباب  اخل��رة  ي�سم  خليط  م��ن  مكونا  املنتخب  ت�سكيل 
اأجهز الالعبني يف الدوري. وك�سف عن اأنه �سيعلن قائمة املنتخب 

الوطني ملع�سكر يناير بعد نهاية اجلولة 12 من الدوري .
رئي�س  النتقالية  اللجنة  ع�سو  ال��ه��اج��ري  م��ب��ارك  غ��امن  وك���ان 
بداية  يف  توجه  قد  الحت��اد  يف  الفنية  وال�سوؤون  املنتخبات  جلنة 
النعيمي  حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  اإىل  بال�سكر  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر 
رئي�س اللجنة النتقالية لإحتاد الإم��ارات لكرة القدم على دعمه 
ومتابعته امل�ستمرة من اأجل اإجناز الأعمال التي تخ�س املنتخبات 

الوطنية يف الوقت املنا�سب . 
ت��زوي��د اجل��م��ه��ور املتعط�س  اإىل  ي��ه��دف  امل��وؤمت��ر  اأن ه��ذا  واأو���س��ح 
باملنتخب  اخلا�سة  اجل��دي��دة  التح�سريات  ومعرفة  بالتفا�سيل 
الوطني الأول وبقية املنتخبات الوطنية خا�سة اأن ال�ستحقاقات 
الت�سفيات  يف  امل�����س��ارك��ة  منها  الإم���ارات���ي���ة  ل��ل��ك��رة  مهمة  امل��ق��ب��ل��ة 
امل�سرتكة املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2022 ونهائيات كاأ�س 
نهائيات  يف  الأومل��ب��ي  منتخبنا  م�ساركة  عن  ف�سال   2023 اآ�سيا 
اآ�سيا حتت 23 �سنة وكذلك م�ساركة منتخب النا�سئني يف نهائيات 
اأن جلنة  2020 م�سرياً  البحرين عام  التي تقام يف مملكة  اآ�سيا 
املنتخبات وال�سوؤون الفنية تعمل على تهيئة العوامل التي تدعم 

منتخباتنا الوطنية يف ا�ستحقاقاتها املقبلة.

اإيفان يوفانوفيت�س لتويل مهام  اأن اختيار املدرب  واأكد الهاجري 
اللجنة  قامت  معينة  معايري  وفق  جاء  الوطني  منتخبنا  تدريب 
بو�سعها منها معرفة املدرب مبوا�سفات الالعب الدويل الإماراتي 
وعلمه بتفا�سيل مهمة عن املناف�سات املحلية ما ي�ساعده يف و�سع 
خطة منا�سبة لإعداد املنتخب للمواجهات املقبلة حيث �سيخو�س 
منتخبنا ثالث مباريات يف الدولة وواحدة خارجها وهذا يتطلب 
اأجل  م��ن  لعبينا  يدعمان  جماهريياً  وح�����س��وراً  اإع��الم��ي��اً  دع��م��ا 
احل�سول على بطاقة التاأهل وعبور املرحلة الأوىل من الت�سفيات 

اإىل املرحلة الأ�سعب.
 23 اآ�سيا حتت   وعن م�ساركة منتخبنا الأوملبي يف نهائيات كاأ�س 
�سنة املوؤهلة اإىل اأوملبياد طوكيو 2020 اأكد الهاجري اأن اللجنة 
اأيام يف تايلند  اأولوياتها حيث �ستبداأ البطولة بعد  ت�سعها �سمن 
و�سيلعب املنتخب يف املجموعة الرابعة اإىل جانب منتخبات فيتنام 
وكوريا ال�سمالية والأردن معربا عن طموحه باأن يتاأهل منتخبنا 
اإىل  التاأهل  بعد  تاريخه  يف  الثانية  للمرة  الأوملبياد  اإىل  الأومل��ب��ي 
اأوملبياد لندن عام 2012 . ح�سر املوؤمتر ال�سحفي حميد اأحمد 
الطاير وعلي حمد البدواوي ع�سوا اللجنة النتقالية واإبراهيم 
مدير  �سامل  ويا�سر  الفنية  لل�سوؤون  امل�ساعد  العام  الأم��ني  النمر 

املنتخب ولفيف من و�سائل الإعالم املختلفة.

اأبي�س ال�سابات ي�ستهل م�سواره يف غرب اآ�سيا بالفوز على العراق

اختتم نادي تراث الإمارات يوم “اجلمعة” الن�سخة الأوىل لبطولة “حتدي 
تلقيف” لل�سقارة، التي نظمها مركز زايد للدرا�سات والبحوث التابع للنادي 
بدءاً من 6 دي�سمر اجلاري يف منطقة بدع الع�سو�س، وذلك ب�سراكة مع عدد 
من اجلهات، حيث توج بلقب البطولة املت�سابق يحيى حممد علي املري�سي 

قيمة. نقدية  وجائزة  البطولة  كاأ�س  على  وح�سل  بطري “جري قرنا�س”، 
وكانت ت�سفيات البطولة جرت يف الأ�سابيع املا�سية مب�ساركة 56 مت�سابقاً 

اأربعة مت�سابقني،  النهائي منهم  اإىل  4 جمموعات، و�سل  مت توزيعهم على 
خا�س النهائي ثالثة منهم بعد ان�سحاب اأحد املت�سابقني.

زايد  مب��رك��ز  ال�سفهي  ال����رتاث  يف  ال��ب��اح��ث  ال��ع��ام��ري  م�سلم  ال�سيد  واأك����د 
�سهد  النهائي  اأن  للبطولة،  املنظمة  اللجنة  رئي�س  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���س��ات 
الن�سخ املقبلة من البطولة  ان تكون  املت�سابقني، متوقعاً  مناف�سة قوية بني 

اأف�سل واأكرث تناف�سية.

واأزجى م�سلم ال�سكر لنادي تراث الإمارات ومركز زايد للدرا�سات والبحوث 
له��ت��م��ام��ه ب��ال��ع��ادات وال��ت��ق��ال��ي��د ومل�����س��اب��ق��ات ال��رتاث��ي��ة، ك��م��ا ت��ق��دم بال�سكر 
للمت�سابقني الذين اأبدوا قدراً كبرياً من الروح الريا�سية يف التناف�س، كما 

تقدم ب�سكره اأي�ساً للداعمني ورعاة امل�سابقة.
وكانت بطولة حتدي تلقيف لل�سقارة حظيت برعاية عدد من اجلهات على 
املقنا�س للوازم الرحالت  الدار لل�سيافة، �سركة مترين، عامل  راأ�سها فخر 

تومل  لل�سقور،  �سلوى  موؤ�س�سة طري  �سهيل،  عيادة جنم  ال�سيارات،  وجتهيز 
للوازم الرحالت وجتهيز ال�سيارات، اإك�س ثري فالكونز.

لكونها تختلف عن  ال�سقارة،  تلقيف” نقلة يف عامل  “حتدي  وتعد بطولة 
طريقة الهد املعتادة التي ينطلق فيها الطري من يد ال�سقار وهو يف حالة 
وتذكري  هذه  ال�سيد  طريقة  اإحياء  بغر�س  البطولة  تنظيم  وج��اء  الثبات، 

ال�سباب بها.

نادي تراث الإمارات يختتم بطولة »حتدي تلقيف« لل�سقارة

مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم : نعمل على بلوغ املرحلة احلا�سمة من الت�سفيات امل�سرتكة

•• اأبوظبي -وام: 

ل�سباق  املفتوحة  الفر�سان  بطولة  مناف�سات  اختتمت 
من  لنخبة  مم��ي��زة  بنتائج  “الكارتينج”  ال�����س��ي��ارات 

ال�سائقني امل�ساركني.
اأوليفري  ب���وزين  الأمل����اين  ف��وز  ع��ن  النتائج  واأ���س��ف��رت 
باملركز الأول وجاء يف املركز الثاين املت�سابق الإماراتي 
جريد  اأفريقي  اجلنوب  احتل  فيما   .. علي  اهلل  عبد 

بادر�سون املركز الثالث.
الرئي�س  احلو�سني  الرحيم  عبد  ط��ارق  �سعادة  ووزع 
رئي�س  نائب  القت�سادي  ال��ت��وازن  ملجل�س  التنفيذي 
القاب�سة اجلوائز على  الفر�سان  �سركة  اإدارة  جمل�س 

الفائزين يف امل�سابقة التي اأقيمت على م�سمار منتجع 
الفر�سان الريا�سي الدويل.

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  احل��م��ريي  خليفة  وق���ال 
منتجع  يف  ال�سباق  م�سمار  اإن  القاب�سة  ال��ف��ر���س��ان 
ال���ف���ر����س���ان م�����س��م��م مب���وا����س���ف���ات ع���امل���ي���ة وم���وؤه���ل 
لتعزيز  وي�سعى  ال�سباقات  من  النوع  هذا  ل�ست�سافة 
ال�����س��ي��ارات على  ���س��ب��اق  �سمعة وم��وا���س��ف��ات م�����س��م��ار 

ال�سعيد املحلي والعاملي.
اأق��ي��م��ت خالل  ال��ت��ي   - البطولة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
28 دي�سمر  املا�سي وحتى  15 نوفمر  الفرتة من 
معظمهم  �سائقا   425 نحو  فيها  ���س��ارك   - احل���ايل 

حمرتفني، وتاأهل اإىل الدور النهائي 24 مت�سابقا.

اختتام بطولة الفر�سان 
املفتوحة ل�سباق ال�سيارات

•• القاهرة -الفجر

 تتوا�سل اإجنازات  جنوم منتخبنا الوطني للدراجات  يف البطولة العربية 
للم�سمار املقامة حاليا يف القاهرة حيث متكنوا يف مناف�سات اليوم الثالث 
 2 و  ذهبية   3 “ ر�سيدهم  اىل  جديدة  ميداليات   7 اإ�سافة  من  للبطولة 
ف�سية و2 برونزية “ وبذلك يرتفع ر�سيد دراجات الإمارات يف ختام اليوم 
الثالث اإىل  23ميدالية ملونة من بينها 9 ميداليات ذهبية و9 ميداليات 
ف�سية و5ميداليات برونزية وهو اإجناز م�سرف لالعبني والالعبات الذين 
اأثبتوا جدارتهم وقدرتهم على املناف�سة يف جميع ال�سباقات التي اأقيمت يف 

البطولة حتى الآن رغم حدة املناف�سة بني املنتخبات العربية .. 
 

ذهبيات  3
3 ميداليات ذهبية حيث جنح جنم منتخب   ومتكن جنومنا  من حتقيق 
الكريين  �سباق  يف  الذهبية  بامليدالية  الفوز  من  املن�سوري   حممد  الكبار 
ح�سد  من  ال�سايغ  �سفية  املوهوبة  الالعبة  متكنت  كما  ب��ج��دارة  للرجال 

و200  الأمونيوم  �سباقي  الأول يف  باملركز  بفوزها  ذهبيتني  ميداليتني 
كما   .. البطولة  يف  ومتيزها  تفوقها  ع��ل  بذلك  م��وؤك��دة  لل�سابات  م��رت 
ف�سيتني  ميداليتني  جنومنا  حتقيق  الثالث  ال��ي��وم  حم�سلة  ت�سمنت 
و3 ميداليات برونزية حيث حقق جنم منتخب الكبارحممد املن�سوري 
املتميزة  الالعبة  وحققت  للرجال  مرت   200 ل�سباق  الف�سية  امليدالية 
منتخب  جنم  واختتم  لل�سيدات  الأمونيوم  �سباق  ف�سية  عي�سى  �سيخة 
الكبار اأحمد املن�سوري ولعبة منتخب الإناث �سيخة عي�سى ح�ساد اليوم 
 200 �سباقي  يف  الرونزية  وامليدالية  الثالث  باملركز  بفوزهما  الثالث 

للرجال وال�سيدات ..  

تهنئة 
ح��ر���س ع��ب��د ال��ك��رمي ال���زرع���وين امل��دي��ر امل����ايل ل��الحت��اد ع��ل��ى احل�سور 
بالنتائج  الفرحة  البعثة  وم�ساركة  والالعبات  الالعبني  مل��وؤازرة  للقاهرة 
جكة  نايف  يوميا  البطولة  يتابع  كما  الإم���ارات  دراج��ات  لنجوم  الرائعة 
الأمني العام امل�ساعد و�سامل الكتبي ع�سو جمل�س الإدارة ويحر�سان على 
التوا�سل مع البعثة وتقدمي التهنئة لالعبني والالعبات عقب كل �سباق 
ومتمنيني للجميع التوفيق واحراز النتائج التي ت�سع دراجات الإمارات 

يف املقدمة ..

 جهود مقدرة
النتائج الرائعة لالعبني والالعبات يف البطولة هي نتاج جهودهم وحما�سهم 
ومايتحلون به من اأ�سرار وحب الوطن واأي�سا بف�سل اجلهود الكبرية التي 
�سريف  وم�ساعده  م��ريزا  ب��در  الوطني  امل��درب  بقيادة  الفني  اجلهاز  يبذلها 
فنيا  واع��داده��م  والالعبات  الالعبني  لتهيئة  حيالين  رب��ا  وامل��درب��ة  عبداهلل 
الإداري  اجلهاز  واأي�ساجهود  ال�سباقات  وبعد  وخ��الل  قبل  ومعنويا  وبدنيا 
اي��را وجون  ومي�سيل  اهلل  مال  املن�سوري وح�سني  معاذ  ي�سم  ال��ذي  والتقني 
باول حيث يعمل اجلميع بقيادة عبد النا�سر عمران ال�سام�سي رئي�س البعثة 
بروح الفريق الواحد لتهيئة اجلو املنا�سب وتوفري كل الإمكانات وهو مااأثمر 

عن حتقيق الجنازات امل�سرفة لدراجات الإمارات يف البطولة..  

متيز
اليعربي  علي  الإماراتي  التحكيم  ثنائي  البطولة  حكام  هيئة  �سمن  ي�سارك 
و�سيف �سرور ال�سرقي وهما من اأف�سل حكام احتاد الدراجات ولهما دور بارز 

ومقدر يف حتكيم �سباقات البطولة نظرا ملا يتميزان به من خرة كبرية .

يف اليوم الثالث املح�سلة 23

عربية  يف  مرت  و200  والأمونيوم  الكريين  يف  و�سفية  للمن�سوري  ذهبيات   3

•• دبي -وام:

�سلطت و�سائل الإعالم العاملية ال�سوء وخ�س�ست �سفحاتها الأوىل للحديث عن 
النجاح الكبري الذي حققه موؤمتر دبي الريا�سي الدويل - اأحد مبادرات حممد 
11 جلائزة  ال�  ال��دورة  اآل مكتوم العاملية - وحفل تتويج الفائزين يف  بن را�سد 
“دبي جلوب �سوكر” العاملية الرائدة التي ينظمها جمل�س دبي الريا�سي للعام 
احلادي ع�سر على التوايل بالتزامن مع املوؤمتر الذي نظمه املجل�س حتت �سعار 

العاملية«. القدم  كرة  م�ستقبل  “م�سرعات 
و�سهد احلفل ح�سور �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س 
نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية و�سعادة مطر الطاير نائب رئي�س جمل�س 
دبي الريا�سي وال�سيخ علي بن خليفة اآل خليفة رئي�س الحتاد البحريني لكرة 
القدم ونخبة كبرية ومميزة من جنوم كرة القدم العاملية من الالعبني احلاليني 
وال�سابقني واملدربني و امل�سوؤولني يف كرى الأندية والحتادات الريا�سية الذين 
يجتمعون يف دبي �سنويا حل�سور موؤمتر دبي الريا�سي الدويل وحفل اجلائزة 
واملدربني  الالعبني  �سملت  فئة   16 الفائزين يف  تكرمي  العام  �سهد هذا  ال��ذي 
ووكالء  الأندية  م��دراء  اىل  بالإ�سافة  الريا�سية  واملوؤ�س�سات  والأندية  واحلكام 
الالعبني الذين مت تكرميهم يف احلفل الذي مت بثه لعدد كبري من دول العامل 

يف خمتلف القارات .

واأ�سفرت نتائج الدورة ال� 11 للجائزة عن فوز كر�ستيانو رونالدو جنم يوفنتو�س 
العامل  اأذه��ل  اأن  بعد  العامل  يف  لع��ب  اأف�سل  بجائزة  الرتغال  منتخب  وقائد 
باإجنازاته وتاألقه امل�ستمر ومن بني اأهدافه التي لن تن�سى الهدف الذي �سجله 
يف مرمى �سامبدوريا يف الدوري الإيطايل بعد اأن ارتقى يف الهواء لرتفاع اأكرث 

من مرتين ون�سف املرت.
وفاز بجائزة اأف�سل لعب واعد يف العامل الرتغايل جواو فيلك�س جنم اتلتيكو 
لو�سي  اإىل  العامل  يف  لعبة  اأف�سل  بجائزة  وف��ازت  الرتغايل  ومنتخب  مدريد 

برونز جنمة نادي ليون الفرن�سي ومنتخب اإجنلرتا لل�سيدات.
كما فاز نادي الهالل ال�سعودي بجائزة اأف�سل نادي عربي وفاز املغربي عبدالرزاق 
حمد اهلل جنم الن�سر ال�سعودي بجائزة اأف�سل لعب عربي وفوز نادي مان�س�سرت 
الفرن�سية  اأح����رزت  فيما  ���س��راك��ة..  اأف�����س��ل  “�ساب” ب��ج��ائ��زة  وجم��م��وع��ة  �سيتي 
�ستيفاين فرابانت جائزة اأف�سل حكم ونال اندريا بريتا املدير الريا�سي لنادي 
الي�سون حار�س مرمى  و  ريا�سي  اأف�سل مدير  ال�سباين جائزة  اتلتيكو مدريد 
ليفربول واملنتخب الرازيلي جائزة اأف�سل حار�س والبو�سني مرياليم بيانيت�س 
جنم يوفنتو�س جائزة اأف�سل �سانع األعاب والأملاين يورغن كلوب مدرب ليفربول 
وبنفيكا  الهولندي  اأي��اك�����س  اأك��ادمي��ي��ة  تقا�سمت  بينما   .. م��درب  اأف�سل  ج��ائ��زة 
و  ن��اد  اأف�سل  جائزة  ليفربول  اأح��رز  فيما   .. اأكادميية  اأف�سل  جائزة  الرتغايل 
مت منح ريان جيجز جنم مان�س�سرت يونايتد ال�سابق ومدرب ويلز حاليا جائزة 

اأف�سل م�سرية لعب وذهبت جائزة اأف�سل وكيل اأعمال لعبني اإىل جورج منديز 
عربي  لعب  اأف�سل  لقب  دورمتوند  برو�سيا  جنم  حكيمي  اأ�سرف  املغربي  ون��ال 

�ساب .
من جهة ثانية توا�سلت الإ�سادة مبوؤمتر دبي الريا�سي الدويل الرابع ع�سر حيث 
اأكد امل�ساركون على الدور الكبري الذي يلعبه املوؤمتر يف دعم جهود تطوير قطاع 
التي متثل خال�سة خرة  اجلل�سات  يتم طرحه يف  ما  اأهمية  وعلى  القدم  كرة 
املتحدثني الذين حققوا جناحات كبرية يف اللعب والتدريب و التحكيم وقيادة 

اأكر الأندية والحتادات.
واأكدوا على اأهمية ح�سور املدربني والالعبني واملدراء التنفيذيني من خمتلف 
اأندية الدولة واحلكام والإداري��ني باحتاد الإم��ارات والإحت��ادات العربية الذين 
ح�سروا اجلل�سات وا�ستفادوا من ما مت طرحه يف اجلل�سات اخلم�س التي غطت 
خمتلف جوانب العمل يف قطاع كرة القدم لفتني اإىل اأن التواجد امل�ستمر �سنويا 
لنجوم كبار يف عامل اللعبة ويف مقدمتهم املدرب الإيطايل الكبري فابيو كابيللو 
للمدربني  نقل جتاربه  تدريبية كبرية جدا ويحر�س على  ال��ذي ميتلك خرة 
الأندية من  العاملني يف  تطوير  ي�ساهم يف  �سنويا  املوؤمتر  الآخرين من خالل 

مدربني وم�سرفني على الفرق والإداريني .
كما اأن ح�سور احلكم الإيطايل ال�سهري بيري لويجي كولينا مدير تطوير حكام 
كرة القدم يف “الفيفا” يوفر للموؤمتر �سنويا فر�سة حلكام كرة القدم يف الدولة 

معهم  والتحاور  الكرة  احت��اد  يف  املمار�سني  واحلكام  احلكام  جلنة  ولقاء  للقائه 
وكذلك ت�سليم �سهادات التحكيم الدولية للعام املقبل لهم .

واأ�ساد عدد كبري من النجوم مبوؤمتر دبي الريا�سي الدويل وحفل جائزة “دبي 
جلوب �سوكر” واأكدوا حر�سهم على احل�سور اإىل دبي يف اأوقات خمتلفة �سنويا 
للتمتع باإجازة مع العائلة والأ�سدقاء . وقد اأ�ساف متيز جمل�س دبي الريا�سي 
يف تنظيم املوؤمتر واختيار حماوره وا�ستقطاب اأهم النجوم للحديث فيه وتنظيم 
حفل “دبي جلوب �سوكر” �سببا جديدا لنجوم كرة القدم العاملية ومالك الأندية 
والعاملني يف خمتلف جوانب قطاع كرة القدم لزيادة فر�س تواجدهم يف دبي 
من  جانب  ا�ستثمار  فيها  يتم  جتارية  م�ساريع  وفتح  فيها  الإق��ام��ة  اأو  للزيارة 
قرار  بعد  �سيما  املغرية  وعقودهم  اأرباحهم  من  عليها  يح�سلون  التي  الأم��وال 
التخ�س�سات  يف  املتميزين  من  خمتلفة  لفئات  الذهبية  الإق��ام��ة  مبنح  الدولة 
التعاون  مبادرة  املا�سي  �سبتمر  يف  الريا�سي  دبي  جمل�س  اإدارة  جمل�س  وط��رح 
مع اجلهات الر�سمية املتخ�س�سة ملنح الإقامة الذهبية لعدد من جنوم الريا�سة 
الذي يرتبطون بعالقة �سداقة مع دبي ويع�سقون اأجواء العي�س فيها ملا توفره 
لهم من م�ستوى معي�سة عال واأج��واء اآمنة وجمتمع �سديق وحمب لالآخر ... 
يف حني �سيتيح تواجد هوؤلء النجوم لالإقامة الدائمة وفتح جمالت عمل فيها 
الفر�سة لتعزيز عالقتهم مع املدينة واأفراد املجتمع كما يوفر فر�سا ا�ستثمارية 

جديدة للنجوم واأي�سا للعاملني يف خمتلف قطاعات العمل يف الدولة.

اهتمام اإعالمي وا�سع مبوؤمتر دبي الريا�سي الدويل وجائزة »دبي جلوب �سوكر«
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•• دبي-الفجر:

فئة  3” ب��ل��ق��ب  “اأف  ف��ري��ق  ت���وج   
املحمود  حممد  “ال�سيوخ” وهزاع 
يف  وذل����ك  “العامة”،  ف��ئ��ة  ب��ل��ق��ب 
يف  الال�سلكية  الطائرة  مناف�سات 
الثنني  اأم�����س  �سباح  د�سنت  ال��ت��ي 
لل�سيد  فزاع  بطولة  دي�سمر   30
الرئي�سة”،  “التلواح  ب��ال�����س��ق��ور 
بن  ح��م��دان  م��رك��ز  ينظمها  ال��ت��ي 
حممد لإحياء ال��رتاث، يف منطقة 
 16 وت�ستمر حتى  ب��دب��ي،  ال��روي��ة 

يناير املقبل.
املركز   ”3 “اأف  ف���ري���ق  وح���ق���ق 
بوا�سطة  ال�����س��ي��وخ،  ف��ئ��ة  يف  الأول 
الطري “طوفان” بقيادة را�سد بن 
بزمن  امل�سافة  قطع  بعدما  جمرن 
1،11،986 دقيقة، وجاء  وقدره 
“خري�س  ال��ط��ري  ال���ث���اين  ب��امل��رك��ز 
م�سطفى  بقيادة   ”7 “اأم  لفريق 
دقيقة،   1،12،655 بزمن  املا�س 
“فوك�س  وب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ال��ط��ري 
1” لنف�س الفريق والقائد، بزمن 

دقيقة.  1،13،736
املركز  املحمود  حممد  ه��زاع  ون��ال 
بوا�سطة  ال���ع���ام���ة  ف��ئ��ة  يف  الأول 
الطري “الذيب” بقيادة م�سطفى 
 1،12،096 وق��دره  بزمن  املا�س، 
ال���ث���اين تفوق  وب���امل���رك���ز  دق���ي���ق���ة، 
املحمود اأي�ساً، بوا�سطة الطري “اأم 
دقيقة،   1،13،003 20” بزمن 
وب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث را���س��د م�سطفى 
“برق”  ال���ط���ري  ب��وا���س��ط��ة  امل���ا����س 

بزمن 1،13،030 دقيقة.
وق������ام را�����س����د ب����ن م����رخ����ان، نائب 

حمدان  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 
بن حممد لإحياء الرتاث، ودميثان 
بن �سويدان رئي�س اللجنة املنظمة 
بال�سقور،  لل�سيد  ف���زاع  لبطولة 
بتتويج الفائزين، بح�سور ال�سيدة: 
اإدارة  مدير  دروي�س  اإبراهيم  �سعاد 
ال��ب��ط��ولت يف م��رك��ز ح���م���دان بن 

حممد لإحياء الرتاث.
ورح��ب  ال�سيد: را�سد بن مرخان، 
ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
حمدان بن حممد لإحياء الرتاث، 
ب���ان���ط���الق م�������س���اب���ق���ات ال���ط���ي���ارة 
مليء  مبو�سم  لتب�سر  الال�سلكية 
اأن  م��وؤك��داً  واملناف�سات،  بالت�سويق 
املركز قد ركز هذا املو�سم على عدة 
والعامة  ال�سيوخ  فئة  منها  �سرائح 
وال��ن��ا���س��ئ��ني ل����س���ت���دام���ة م����وروث 
وقال: خ�س�سنا  بال�سقور،  ال�سيد 
خا�سة  اأ������س�����واط�����ا  امل����و�����س����م  ه������ذا 
لأ�سقائنا من دول جمل�س التعاون 
املا�سية  الأع�����وام  ف��ف��ي  اخل��ل��ي��ج��ي، 
مل�ساركات  ف��ئ��ت��ني  ن��خ�����س�����س  ك��ن��ا 
واحلر،  ال�ساهني  هما  اخلليجيني 
ال�سيخ  ���س��م��و  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ول���ك���ن 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د بن 
دب��ي- عهد  ويل  مكتوم،  اآل  �سعيد 

حفظه اهلل ورعاه- متت اإ�سافة 8 
اأ�سواط للخليجيني لت�سمل جميع 
ف���ئ���ات اجل����ري وه����ي ���س��اه��ني جري 
وت��ب��ع ج��ري وب��ي��ور ق��رم��و���س��ة فرخ 
املوا�سم  يف  لحظنا  كما  وجرنا�س. 
النا�سئني  ع��دد  زي���ادة يف  امل��ا���س��ي��ة، 
لذا  ف���ئ���ات اجل�����ري  امل�������س���ارك���ني يف 
لنمنحهم  اإ���س��اف��ي��ة  ف��ئ��ات  اأدرج���ن���ا 

فر�سا اأكر للم�ساركة. 

اإجمايل  اأن  م��رخ��ان  ب��ن  واأ����س���اف 
البطولتني  يف  الأ������س�����واط  ع�����دد 
 44 ب���واق���ع  ���س��وط   146 اأ���س��ب��ح 
�سوط لل�سيوخ و74 �سوط للعامة 
و16 �سوط للنا�سئني و12 �سوط 
ت���زي���د قيمة  ف��ي��م��ا  ل��ل��خ��ل��ي��ج��ي��ني، 
لبطولتي  امل��خ�����س�����س��ة  اجل����وائ����ز 

مليون   38 عن  بال�سقور  ال�سيد 
درهم وتعد �سمن اجلوائز الأغلى 

يف العامل. 
ال�سيدة:  اأك��������دت  ج���ان���ب���ه���ا،  م����ن 
اإب���راه���ي���م دروي���������س، مدير  ���س��ع��اد 
حمدان  مركز  يف  البطولت  اإدارة 
ب���ن حم��م��د لإح���ي���اء ال������رتاث، اأنه 

ويل  �سمو  م��ن  ك��رمي��ة  بتوجيهات 
عهد دبي، املركز ي�ستمر يف م�سريته 
ن��ح��و ال��ت��ط��وي��ر و����س���ون ال����رتاث 
لتحقيق املزيد من النجاحات هذا 
امل��و���س��م وم��وا���س��ل��ة ال��ب��ن��اء على ما 
حت��ق��ق ع��ل��ى م���دار ���س��ن��وات طويلة 
�ساهمت يف تر�سيخ بطولت ال�سيد 

ب��ال�����س��ق��ور ك���واج���ه���ة ب�������ارزة على 
ولعل  وامل��ن��ط��ق��ة،  ال��دول��ة  م�ستوى 
الن���ط���الق���ة امل���م���ي���زة وال���ق���وي���ة يف 
مناف�سات الطيارة الال�سلكية اأكر 
موؤ�سر على ما ننتظره هذا العام يف 
بقية الفئات الأخرى من م�ستويات 
التحدي  روح  ووج������ود  م��ت��ق��ارب��ة 

ل���دى اجل��م��ي��ع برغبة  والإ�����س����رار 
ال�سعود على من�سات التتويج.

واأ�����س����اف����ت ����س���ع���اد اب����راه����ي����م: اأن 
اخلرات املرتاكمة �سواء من فرق 
ال��ع��م��ل وامل�������س���ارك���ني، ���س��اه��م��ت يف 
دقة  خ��الل  م��ن  امل�سافات  اخت�سار 
العمل ومعرفة اجلميع للتعليمات 
والآل����ي����ات لإق���ام���ة احل�����دث، وهو 
ف��ئ��ة الطيارة  اإجن����از  ���س��اه��م يف  م��ا 
الال�سلكية يف وقت خمت�سر و�سريع 
وبالتايل الت�سهيل على اجلميع يف 
ال���ت���ي باتت  ب��ال��ب��ط��ول��ة  امل�����س��ارك��ة 
الدولة  اأب��ن��اء  فيها  يلتقي  وج��ه��ة 
بكل حمبة لتكون احتفالية تراثية 
الكرى  الغاية  الكلمة  معنى  بكل 

لها تتخطى دائرة املناف�سات.
النتائج ح�سيلة اجتهاد

اأكد م�سطفى املا�س، امل�سمر الذي 
ه���زاع  ل��ط��ري  الأول  امل���رك���ز  ح��ق��ق 
التي  النتائج  اأن  امل��ح��م��ود،  حممد 
حتققت هي ح�سيلة اجتهاد وتركيز 
ورغبة بالتفوق، ول يوجد اأ�سرار يف 
هذا الأم��ر، وق��ال: الطري �ساحب 
هذا  يف  للغاية  مميز  الأول  امل��رك��ز 
ال�سباقات، وتوقعنا منه  النوع من 
اأ�سرع، لكن الظروف اجلوية  رقماً 
م�ساعفة  املهمة  جعلت  والرطوبة 
النهاية  يف  ول��ك��ن  اجل��م��ي��ع،  ع��ل��ى 
حتقيق املركز الأول جاء ليعزز من 
لإكمال  نتطلع  ويجعلنا  املعنويات 
بقية املو�سم بنف�س القوة والرغبة.

»النامو�س” يرفع الطموحات
عر را�سد بن جم��رن، عن تطلعه 
هذا  ال���ت���ف���وق  درب  ع���ل���ى  ل��ل�����س��ري 
الأول  امل��رك��ز  حقق  بعدما  امل��و���س��م 

اأبرز  اأح���د  وه��و   ،”3 “اأف  لفريق 
يف  املتخ�س�سني  من  �سقارين   3
م�ستوى  على  الال�سلكية  الطيارة 
ت��وق��ع��ن��ا وجنحنا  ال���دول���ة، وق����ال: 
الأول يف  امل���رك���ز  ع��ل��ى  ب��احل�����س��ول 
البداية  ال�سيوخ، وهذه جمرد  فئة 
نحو مو�سم نريد حتقيق املزيد من 
الألقاب فيه، واأن ننجح با�ستكمال 
جناحات ال�سنوات املقبلة، وهو اأمر 
اجليدة  بالتدريبات  دائماً  يتحقق 
للبطولت،  ال�����الزم  وال��ت��ح�����س��ري 

وامل�ساركة باأف�سل الطيور.
جدول حافل

بطولة  مناف�سات  ج���دول  �سيكون 
الرئي�سية  بال�سقور  لل�سيد  ف��زاع 
باملناف�سات،  ح���اف���اًل  “التلواح”، 
�ساعة،   48 مل������دة  ت����وق����ف  وب����ع����د 
يوم  من  بداية  الفعاليات  ت�ستاأنف 
حيث  يناير،  من  الثاين  اخلمي�س 
تقام مناف�سات ال�سيوخ لفئات جري 
���س��اه��ني وج����ري ت��ب��ع وب���ي���ور جري 
 5 اإىل   2 م��ن  بالفرتة  وقرمو�سة 
العامة  مناف�سات  تقام  ث��م  يناير، 
بالفرتة  الأرب���ع���ة  ال��ف��ئ��ات  ل��ن��ف�����س 
اأوىل  9 يناير، ثم تقام  6 اإىل  من 
لل�سيد  الإم�������ارات  دوري  ج����ولت 
بال�سقور لل�سيوخ والعامة يوم 10 
يناير، ثم تقام مناف�سات النا�سئني 
اأن  على  يناير،   11 يوم  بالبطولة 
يومي  اخلليجني  مناف�سات  ت��ق��ام 
مناف�سات  ث��م  ي��ن��اي��ر،  و13   12
يناير،  و15   14 ي��وم��ي  ل��ل��ع��ام��ة 
ع��ل��ى اأن ي��ك��ون م�����س��ك اخل��ت��ام مع 
اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة ل��ف��ئ��ة ال��ع��ام��ة يف 

دوري الإمارات لل�سيد بال�سقور.

• را�سد بن مرخان: املركز ركز هذا املو�سم على عدة �سرائح منها فئة  
ال�سيوخ والعامة والنا�سئني ل�ستدامة موروث ال�سيد بال�سقور 

• �سعاد اإبراهيم دروي�س: خربة واجتهاد امل�ساركني وفريق 
العمل يخت�سر امل�سافات

•• دبي-وام:

تنوعت جناحات اللجنة الأوملبية الوطنية خالل عام 2019 �سواء على �سعيد 
امل�ساركات اخلارجية اأو عقد ال�سراكات وتبادل اخلرات بني العديد من املوؤ�س�سات 
واجلهات املحلية والدولية وكذلك على م�ستوى تنظيم الدورات العلمية وور�س 
العمل واملنتديات واملوؤمترات التي تبنتها الأكادميية الأوملبية الوطنية باعتبارها 

الذراع الثقايف واملعريف للحركة الأوملبية يف الإمارات.
وا�ستهل العام اجلاري 2019 بالحتفاء بالريا�سيني املميزين حيث كرم �سمو 
را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ 
اجلمعية  اجتماع  خ��الل  الوطنية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  للمعرفة  مكتوم  اآل 
املرزوقي  العزيز  عبد  عمر   2019 ع��ام  مطلع  عقد  ال���ذي  للجنة  العمومية 
فار�س منتخبنا الوطني الذي جنح يف ح�سد اأول ميدالية اأوملبية با�سم الإمارات 
يف دورات الألعاب الأوملبية لل�سباب حني اقتن�س ف�سية املركز الثاين لفئة قفز 
احلواجز بالدورة الأوملبية الثالثة لل�سباب التي اأقيمت يف العا�سمة الأرجنينية 

بوين�س اآير�س مب�ساركة 4000 ريا�سي من 206 دول.
ع�سرة  الثامنة  الآ�سيوية  الأل��ع��اب  ب��دورة  املتوجني  الريا�سيني  �سموه  ك��رم  كما 
التي ا�ست�سافتها اإندوني�سيا مب�ساركة 10 اآلف ريا�سي من 45 دولة حيث تعد 
الأك��ر والأك��رث ح�سادا  الألعاب هي  الوطنية يف تلك  الأوملبية  اللجنة  م�ساركة 
ملونة  ميدالية   13 بر�سيد  وذل��ك  ال�سابقة  بامل�ساركات  مقارنة  للميداليات 

وم�ساركة 20 احتادا ريا�سيا مثلوا الدولة يف هذا التجمع الآ�سيوي الكبري.
ومتكنت بنات الإمارات من حتطيم الرقم القيا�سي للم�ساركة يف دورات ريا�سة 
املراأة مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية حيث ا�ستطعن حتقيق 54 ميدالية 
ملونة يف فعاليات الن�سخة ال�ساد�سة التي اأقيمت بالكويت بواقع 22 ذهبية و14 
ف�سية و18 برونزية لتحتل بذلك املركز الثاين يف جدول الرتتيب الع�ام باإجناز 
غري م�سبوق يف تاريخ م�ساركاتها بالدورة بف�سل ما وجده الوفد الإماراتي من 
العام  الن�سائي  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد  دعم كبري من �سمو 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة 

الأ�سرية “ اأم الإمارات » .
وعلى �سعيد تبادل اخلرات وتعزيز العالقات مع املوؤ�س�سات الريا�سية وغريها 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  بحث  الأخ���رى  اجلهات  من 
مع عدد من امل�سوؤولني وال�سخ�سيات الريا�سية اإمكانية تعزيز �سبل التعاون يف 
احلركة الأوملبية واملجال الريا�سي على امل�ستويات كافة خالل لقاءات �سموه يف 
مار�س املا�سي مع كل من �سعادة لودوفيك بوي �سفري اجلمهورية الفرن�سية لدى 
الدولة وراجا رابيا القن�سل العام الفرن�سي يف دبي و�سعادة روبرت رو�ستيك �سفري 
الأوملبية  اللجنة  رئي�س  كرا�سني�سكي  واأن��درزي��ج  الدولة  لدى  بولندا  جمهورية 

البولندية ودايت�سي �سوزوكي رئي�س الوكالة اليابانية للريا�سة.
واأكدت اللقاءات على اأهمية تبادل اخلرات يف خمتلف جمالت العمل الريا�سي 
خ�سو�سا واأن الإم��ارات متتلك بنى حتتية عالية اجل��ودة مكنتها من احل�سول 
التي  والعاملية  القارية  وال�ستحقاقات  الأح��داث  كرى  وا�ست�سافة  تنظيم  على 
�سهدت جناحا تنظيميا كبريا ومنها كاأ�س الأمم الآ�سيوية 2019 التي اأقيمت 
مطلع العام اجلاري ودورة الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س اأبوظبي 2019 
الألعاب  دورة  بخ�سو�س  وال��رتت��ي��ب��ات  امل�ستجدات  اآخ���ر  ا�ستعرا�س  اأي�سا  ومت 

الأوملبية ال�سيفية التي تقام يف باري�س عام 2024.
وا�ستقبلت اللجنة الأوملبية الوطنية الدكتور توما�س باخ رئي�س اللجنة الأوملبية 
الإم���ارات مبا متتلكه من  اأن  اأك��د  الدولية خالل زيارته الأخ��رية للدولة حيث 
من�ساآت فريدة وبنى حتتية رائدة باتت قادرة على ا�ست�سافة واإجناح اأية اأحداث 

وا�ستحقاقات ريا�سية على الأ�سعدة كافة.
واأ�سار باخ اإىل اأن الإمارات ا�ستطاعت ت�سجيل العديد من الإجنازات يف ا�ست�سافة 
للمنظمات  ف��ري��دا  واخ��ت��ي��ارا  �سعبا  رقما  جعلها  م��ا  املنوعة  الريا�سية  املحافل 
�سواء  الفعاليات  خمتلف  لحت�سان  الدولية  الريا�سية  والحت���ادات  والهيئات 
باحلركة  الإرتقاء  اإىل  الرامية  القرارات  ت�سهد �سناعة  التي  تلك  اأو  الريا�سية 

الأوملبية على خارطة الريا�سة العاملية.
التعاون مع الحتاد الفرن�سي  اللجنة الأوملبية الوطنية تعزيز �سبل  كما بحثت 
يخدم  مب��ا  املختلفة  وال��ت��ج��ارب  املنوعة  اخل���رات  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  ال�سلة  لكرة 

املرئي  العر�س  على  الإط��الع  اإىل  بالإ�سافة  كافة،  النواحي  من  اللعبة  م�سرية 
الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  يف  وتواجدها   3X“  3“ ال�سلة  ك��رة  مب�سابقة  اخلا�س 
املقبلة  ال��دورة  من  انطالقا  ر�سميا  مناف�ساتها  تبداأ  اأن  على   2024 ال�سيفية 

يف طوكيو العام القادم .
وبحثت اللجنة الأوملبية الوطنية اأي�سا مع نظريتها يف الأردن �سبل تعزيز التعاون 
يف خمتلف جمالت العمل امل�سرتك وتبادل اخلرات والتجارب املنوعة مبا يعود 
ال�سراكات  تفعيل  كيفية  ا�ستعرا�س  اإىل  اإ�سافة  اجلميع  على  املرجوة  بالفائدة 
البناءة واملثمرة يف العمل الأوملبي بالبلدين وفق اآلية تطويرية وا�سرتاتيجيات 
عملية  ملمو�سة  نتائج  اإىل  وترجمتها  املبذولة  اجلهود  تعزيز  ت�سهم يف  حمددة 

تخدم ال�ساأن الريا�سي مبختلف فروعه.
ومل تغب اللجنة عن امل�ساركة يف اجتماعات �سناعة القرار يف الو�سط الريا�سي 
اجتماعات  يف  اللجنة  وف��د  �سارك  حيث  واخلليجي  والعربي  وال��ق��اري  الأومل��ب��ي 
ا�ست�سافتها  وال��ت��ي  الآ���س��ي��وي  الأومل���ب���ي  للمجل�س  ال�38  العمومية  اجلمعية 
بانكوك �سهر مار�س املا�سي و�سهدت ا�ستعرا�س ومناق�سة العديد من املو�سوعات 
كافة  الأ�سعدة  على  الريا�سية  وال�ستحقاقات  ب��ال��دورات  اخلا�سة  والتقارير 
عام  بطوكيو  الأوملبية  الألعاب  ل��دورات  املنظمة  اللجان  تقارير  على  والط��الع 

الآ�سيوية ال�ساطئية ال�ساد�سة مبدينة �سانيا بال�سني. الألعاب  ودورة   2020
الريا�سي  ل��الحت��اد  ال��ع��ادي��ة  غ��ري  العمومية  اجلمعية  اج��ت��م��اع  يف  ���س��ارك��ت  كما 
للت�سامن الإ�سالمي مبدينة جدة ال�سعودية والذي �سهد انتخاب رئي�س جديد 
الفي�سل  ت��رك��ي  ب��ن  العزيز  عبد  الأم���ري  تزكية  مت  حيث  الحت���اد  اإدارة  ملجل�س 
رئي�سا لالحتاد للفرتة من 2019 حتى 2021 اإىل جانب مناق�سة ا�ستعدادات 

الن�سخة اخلام�سة من دورة األعاب الت�سامن الإ�سالمي عام 2021.
و�ساركت اللجنة الأوملبية الوطنية اأي�سا باملنتدى الإقليمي لدول غرب وو�سط 
وجنوب اآ�سيا الذي نظمه املجل�س الأوملبي الآ�سيوي بالتعاون مع جلنة الت�سامن 

الأوملبي يف اللجنة الأوملبية الدولية مبدينة بانكوك.
اأ�سحاب  ملجل�س  التنفيذي  املكتب  اجتماعات  الأوملبية  اللجنة  وف��د  ح�سر  كما 
ال�سمو واملعايل وال�سعادة روؤ�ساء اللجان الأوملبية اخلليجية الذي اأقيم مب�سقط 

�سهر اأبريل املا�سي وخرج بعدد من التو�سيات جاء يف مقدمتها �سرورة تفعيل 
امل�ساركة يف الدورات الأوملبية الدولية والإقليمية والعربية بحيث تتواجد دول 

اخلليج العربي يف هذه الدورات ب�سكل كبري واإيجابي .
اللجنة  تقدمها  التي  الذهبية  احللقات  توزيع  حفل  الأملبية  اللجنة  وح�سرت 
الأوملبية الدولية �سنويا للمميزين يف العمل الأوملبي مبدينة لوزان ال�سوي�سرية 
مب�ساركة رئي�س اللجنة الأوملبية الدولية توما�س باخ وعدد من م�سوؤويل اللجان 
اخلا�سة  الإجن���ازات  لأب��رز  ا�ستعرا�سا  احلفل  �سهد  حيث  العامل  ح��ول  الأوملبية 
الإمارات  �سهدت ح�سول  والتي  لل�سباب  اآير�س  بيوني�س  اأوملبياد  بالريا�سيني يف 

على اأول ميدالية اأوملبية لل�سباب عن طريق الفار�س عمر املرزوقي.
عمرية  فئات  لت�سمل  والريا�سية  املجتمعية  الأوملبية  اللجنة  مبادرات  وتعددت 
خمتلفة ح��ي��ث ك��ان��ت ال��ب��داي��ة ي���وم ال�����س��اب��ع م��ن م��ار���س امل��ا���س��ي ع��ن��دم��ا �سارك 
املواطنون واملقيمون من اأكرث من 200 جن�سية يف الدولة يف الن�سخة الرابعة 
الأندية  “ وارت���دت  جتمعنا  “ الإم����ارات  �سعار  حت��ت  الوطني  الريا�سي  لليوم 
الريا�سة  ثوب  واخلا�سة  واملوؤ�س�سات احلكومية  واملدار�س  الريا�سية  واملوؤ�س�سات 

وانخرطوا يف فعاليات واأحداث ومناف�سات ا�ستمرت 24 �ساعة.
املدر�سي  الأوملبياد  برنامج  من  ال�سابعة  الن�سخة  الأوملبية  اللجنة  نظمت  كما 
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم والذي �سهد م�ساركة 2074 طالبا وطالبة 
األعاب  يف  متثلت  الريا�سي  التميز  �سهر  فعاليات  �سمن  خمتلفة  ريا�سات   7 يف 
والقو�س  الطائرة،  الري�سة،  امل��ب��ارزة،  التايكواندو،  اجل���ودو،  ال�سباحة،  ال��ق��وى، 
حكومة  م��ع  بالتعاون  الإم��ارات��ي  الطفل  ي��وم  فعاليات  تنظم  اأن  قبل  وال�سهم 
الفجرية تزامنا مع احتفالت الدولة بتلك املنا�سبة يف �سهر مار�س من كل عام 
مب�ساركة 650 طالبا وطالبة بهدف رفع م�ستوى الأبناء والبنات من الناحية 
الذهنية والنف�سية والبدنية لكونهم اأجيال امل�ستقبل ونواة الوطن الذين نعقد 

عليهم الكثري من الطموحات والآمال.
وعلى ال�سعيد الأكادميي والعلمي تو�سعت الأكادميية الأوملبية الوطنية خالل 
عام 2019 مبجموعة منوعة من الدورات وامللتقيات التي تناولت جوانب هامة 

تتعلق بالريا�سة وال�سحة والذكاء ال�سطناعي وغريها من التخ�س�سات.

»الأوملبية الوطنية« حتتفي بالريا�سيني وتعزز عالقاتها اخلارجية خالل 2019

•• دبي-الفجر:

�سهد �سعادة اللواء عبداهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي، حفل ت�سليم 
درع القائد العام للتفوق الريا�سي وتكرمي الفرق الريا�سية واأ�سحاب الإجنازات 
وذلك  املجتمع،  لإ�سعاد  العامة  الغدارة  من  بتنظيم  2018م،  للعام  الريا�سية 
ال�سرطة،  ومراكز  العامة  الإدارات  ومديري  العام،  القائد  م�ساعدي  بح�سور 
وخم��ت��ل��ف ال��ف��رق ال��ري��ا���س��ي��ة وال��ري��ا���س��ي��ني يف ���س��رط��ة دب����ي، يف ن����ادي �سباط 

ال�سرطة.
و�سلم �سعادة اللواء عبداهلل خليفة املري، درع القائد العام للتفوق الريا�سي للعام 
اإىل اللواء الأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد بن فهد، م�ساعد القائد العام  2018م، 
ل�سوؤون الأكادميية والتدريب، بح�سور العميد خالد �سهيل، م�ساعد القائد العام 
الدكتور حممد  الأ�ستاذ  والعميد  بالوكالة،  والتجهيزات  املجتمع  اإ�سعاد  ل�سوؤون 

وذل��ك نظري ح�سول  دب��ي،  �سرطة  اأكادميية  نائب مدير  ال�سام�سي،  ثاين  بطي 
الأكادميية على الدرع بنتيجة 628 نقطة متفوقة على 33 اإدارة عامة ومركز 

�سرطة، �سمن امل�سابقات الريا�سية الداخلية ل�سرطة دبي خالل عام واحد.
وثمن اللواء عبداهلل خليفة املري، اجلهد الذي تقوم به الإدارة العامة لإ�سعاد 
وامل�ساركات  الأن�سطة  ه��ذه  لإق��ام��ة  الريا�سية،  ال�سوؤون  ب���اإدارة  ممثلة  املجتمع 
الإمارة  م�ستوى  وعلى  للموؤ�س�سة  الداخلي  امل�ستوى  على  الريا�سية  والفعاليات 
اإجنازات ريا�سية ت�ساف  اإ�سافة للم�ساركات الدولية، والتي �ساهمت يف حتقيق 
لكافة  بال�سكر  م��ت��ق��دم��اَ  دب���ي،  ���س��رط��ة  حتققها  ال��ت��ي  الإجن������ازات  �سل�سلة  اإىل 
الريا�سيني والفرق الريا�سية والفرق الداعمة لهذه الأن�سطة، ولكافة الإدارات 

العامة ومراكز ال�سرطة.
وهناأ اللواء عبداهلل خليفة املري، الفرق واأ�سحاب الإجنازات الريا�سية، على ما 
حققوه، منوهاً اإىل اأن �سرطة دبي تهدف من خالل اهتمامها باجلانب الريا�سي 

امل�سابقات  يف  امل�ساركة  عر  الهادف،  املجتمعي  التوا�سل  تعزيز  اإىل  للموظفني 
من  واملجتمع  املختلفة  وال��دوائ��ر  املوؤ�س�سات  جتمع  التي  الريا�سية  واملنا�سبات 
الريا�سي  امل�ستوى  تعك�س  ر�سالة  توجيه  يف  ي�سهم  ما  وهو  اجلن�سيات،  خمتلف 
والوظيفي ملوظفي �سرطة دبي، موؤكداً اأن اإ�سراك املوظفني ودعمهم وت�سجيعهم 

على الن�ساط الريا�سي يهدف اإىل خلق منوذج مميز للريا�سة يف �سرطة دبي.
واأكد اللواء عبداهلل خليفة املري، اأن �سرطة دبي حققت الكثري من الإجنازات يف 
املجال الريا�سي، �سواء يف امل�سابقات وامل�ساركات املحلية اأو الدولية، وهو ما يعك�س 
م�ستوى التقدم والتطور والهتمام يف هذا اجلانب، والذي ي�سكل اأهمية يف حياة 
و�سقلها،  مهاراتهم  تنمية  جانب  من  وكذلك  ال�سحي،  اجلانب  من  املوظفني 

وت�سجعيهم على تطوير وتنمية مواهبهم الريا�سية.
تعمل  املجتمع،  لإ�سعاد  العامة  الإدارة  اأن  �سهيل،  خالد  العميد  قال  جانبه،  من 
الريا�سية،  والأن�سطة  امل�سابقات  وتنظيم  اإع��داد  على  ومتوا�سل  م�ستمر  ب�سكل 

الالزمة  الت�سهيالت  وت��ق��دمي  امل�ساركة،  على  ال�سرطة  موظفي  كافة  وت�سجع 
املن�سودة،  الأه���داف  لتحقيق  ال�سرطة  وم��راك��ز  العامة  الإدارات  م��ع  بالتن�سيق 
عبداهلل  ال��ل��واء  �سعادة  دع��م  مثمناً  املوظفني،  ل��دى  الريا�سي  اجل��ان��ب  وتعزيز 
املواهب  وت�سجيع  الريا�سي،  للجانب  دب��ي،  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري،  خليفة 

الريا�سية ودعمها.
والفرق  وامل�سابقات  الريا�سية  ل��الإجن��ازات  فيديو  ا�ستعرا�س  احلفل  وت�سمن 
لل�سالم  العام  القائد  �سعادة  دبي، وم��رور  �سرطة  الفعاليات يف  كافة  امل�ساركة يف 
على الفرق الريا�سية واأ�سحاب الإجنازات الريا�سية، والتقاط ال�سور التذكارية 
معهم تكرمياً لهم على ما حققوه، كما وت�سمن احلفل، تكرمي ال�سركاء والرعاة 
والداعمني من هيئة الطرق واملوا�سالت يف دبي، وبلدية دبي، واحتاد المارات 
لكرة القدم، وجمل�س دبي الريا�سي، وموؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف، والإمارات 

للمزادات، وجمموعة �سركات �سدف. 

تكرمي للفرق واأ�سحاب الإجنازات الريا�سية 

اأكادميية �سرطة دبي حت�سد درع القائد العام للتفوق الريا�سي 

انطالق املو�سم اجلديد لبطولت فزاع لل�سيد بال�سقور

»اأف 3« و »املحمود« يظفران بلقبي »الطيارة الال�سلكية«
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الفجر الريا�ضي

اأ�ساف امللك ليرون جيم�س اجنازا جديدا اىل �سجله 
اأجنلي�س  ل��و���س  بقيادته  وذل���ك  ال��رائ��ع،  ال�سخ�سي 
اأربع  ليكرز اىل فوزه الثاين تواليا بعد �سل�سلة من 
لوكا  ال�سلوفيني  هزائم متتالية، وجاء على ح�ساب 
 95-108 دون�سيت�س ورفاقه يف دال�س مافريك�س 

الأحد يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني.
اخلام�س  مب��ي��الده  يحتفل  ال���ذي  جيم�س  واأ���س��ب��ح 
اآلف متريرة   9 اىل  ي�سل  تا�سع لعب  والثالثني، 
بايتون  غ���اري  على  متقدما  م�سريته،  يف  حا�سمة 
متاما  ليكرز  خاللها  �سيطر  اأم�سية  يف   )8966(
للمرة  دال���س وخرج منت�سرا  على مباراته و�سيفه 
ال�����س��اد���س��ة وال��ع�����س��ري��ن ه���ذا امل��و���س��م م��ن اأ���س��ل 33 
9 اآلف مع بقاء  مباراة. وو�سل جيم�س اىل الرقم 
4،35 ثانية على الربع الأول من اللقاء حني مرر 
الذي  ديفي�س  اأنتوين  اىل  بعيدة  م�سافة  من  الكرة 

ترجمها اىل �سلة ا�ستعرا�سية.
رافعا  حا�سمة،  مت��ري��رة  ب�13  اللقاء  امللك  واأن��ه��ى   
حا�سمة  مت��ري��رات   9009 اىل  الإج��م��ايل  ر�سيده 
امل��م��رري��ن يف  اأف�����س��ل  التا�سع على لئ��ح��ة  امل��رك��ز  يف 
املت�سدر  بفارق كبري جدا عن  لكن  ال��دوري،  تاريخ 
جي�سون  وو���س��ي��ف��ه   )15806( ���س��ت��وك��ت��ون  ج���ون 
اأمام  قائمة  الفر�سة  ت���زال  ول   .)12091( كيد 
جيم�س للتقدم اأكرث يف الالئحة حتى املركز الثالث 
اأمام  الذي يحتله الكندي �ستيف نا�س )10335( 
جون�سون  وم��اج��ي��ك   )10334( جاك�سون  م���ارك 
)10141( واأو�سكار روبرت�سون )9887( وكري�س 
بول )9398(، الالعب الوحيد القادر على تعزيز 
ر�سيده مبا اأنه ما زال يلعب مع اأوكالهوما �سيتي 

ثاندر، واأيزياه توما�س )9061(.
نقطة  ب�13  الأح����د  ل��ق��اء  جيم�س  واأن���ه���ى 

ك��ان على  ديفي�س  اأن��ت��وين  لكن  ف��ق��ط، 
ال���ف���ري���ق ع��ل��ى كتفيه  امل���وع���د حل��م��ل 
بتجاوزه حاجز الع�سرين نقطة للمرة 

ال�ساد�سة والع�سرين هذا املو�سم، وذلك 
من  ث��م��اين  يف  جن��ح  بعدما   23 بت�سجيله 

كنتافيو�س  ���س��اه��م  ف��ي��م��ا  ال�12،  حم���اولت���ه 
اأرب��ع ثالثيات،  بينها  نقطة،  ب�19  كالدويل-بوب 

ودوايت هاورد ب�15 نقطة جميعها يف الربع الثاين. 
له  دابل” التا�سع  ال�”تريبل  ال�سبت  حقق  اأن  وبعد 
متريرة   15 م��ع  نقطة   31 بت�سجيله  املو�سم  ه��ذا 

فقط  دقيقة   30 غ�سون  يف  متابعة  و12  حا�سمة 
�سد غولدن �ستايت ووريرز )141-121(، اكتفى 
نقطة  ب�19  دون�سيت�س  لوكا  ال�سربي  دال���س  جنم 
ال�14  م��ن حم��اولت��ه  فقط  بعدما جن��ح يف خم�س 
وعجز عن ترجمة اأي من حماولته ال�ست من خارج 
الربع  يف  كبري  ب�سكل  اللقاء  ليكرز  وح�سم  القو�س. 
منت�سفه  يف   31-35 متقدما  ك���ان  ح��ني  ال��ث��اين 
اثنتني  م��ق��اب��ل  نقطة   12 ب��ع��ده��ا  ي�سجل  اأن  ق��ب��ل 
الفرتة  الكرة خالل هذه  ال��ذي فقد  فقط لدال�س 
اربع مرات، ما �سمح ل�ساحب الأر�س يف ت�سجيل 7 
نقاط من هذه الفر�س، بينها �سلتان ا�ستعرا�سيتان 

لهاورد. 
وم���ع ان��ت�����س��اف ال��رب��ع ال��ث��ال��ث، و���س��ل ال���ف���ارق بني 
الفريقني حتى 17 نقطة، ما �سمح لليكرز يف ال�سري 
الهزمية احلادية  واإحل���اق  الأم���ان  ب��ر  ب��امل��ب��اراة اىل 

 32 اأ���س��ل  املو�سم م��ن  ب��دال���س ه��ذا  ع�سرة 
مباراة. ومني تورونتو رابتورز حامل 

اأر�سه  على  قاتلة  بهزمية  اللقب 
ثاندر  ���س��ي��ت��ي  اأوك���اله���وم���ا  اأم������ام 
-97 ف��ق��ط  ب��ف��ارق نقطة واح����دة 

98. ويدين ثاندر بفوزه ال�ساد�س 
وال�17 هذا  �سبع مباريات  اآخ��ر  يف 

مدينة  اب�����ن  اىل  امل����و�����س����م، 
ت������ورون������ت������و ����س���اي 

غ��ي��ل��ج��ي��و���س-األ��ك�����س��ن��در ال����ذي ق���دم م���ب���اراة كبرية 
و�سجل 32 نقطة للمرة الثالثة يف مبارياته اخلم�س 
الأخرية، بينها �سلة التقدم والفوز يف اآخر 36 ثانية 
من اللقاء. ومل يكتف غيلجيو�س-األك�سندر بت�سجيله 
�سلة التقدم، بل التقط املتابعة الدفاعية يف الوقت 
فليت يف  فان  فريد  ف�سل  بعدما  القاتل  القاتل من 
حماولة من خارج القو�س كانت كفيلة مبنح حامل 
اللقب انت�ساره ال�23 لو جنح يف ترجمتها. وتطرق 
الثواين  �سجلها يف  التي  القاتلة  ال�سلة  اىل  الكندي 
لكنها  جميال  �سعورا  “منحتني  بالقول  الأخ���رية، 
اأي �سيء لو مل نفز. ما راودين كان  مل تكن لتعني 
اأف�سل �سعور ممكن بعدما اأدركنا باأننا عدنا من هنا 
تورونتو،  راأ�سه  م�سقط  اىل  عودته  وعن  بانت�سار«. 
راأى غيلجيو�س-األك�سندر اأن فوز الأحد “قد يكون 
اأف�سل انت�سار حتى الآن«. ومل يكن الكندي النجم 
اأي�����س��ا املخ�سرم  ���س��اه��م  ب��ل  ال��ل��ق��اء،  ال��وح��ي��د يف 
كري�س بول بالهزمية الثالثة حلاملي اللقب 
يف اآخر اأربع مباريات بت�سجيله 25 نقطة، 
واأ�ساف  ال��ث��اين،  ال�����س��وط  يف   20 بينها 
و8 متريرات حا�سمة، فيما  متابعة   11
كان كايل لوري وفان فليت الأف�سل يف 
اأ���س��ح��اب الأر�����س )20 نقطة  ���س��ف��وف 

لكل منهما(.

•• اأبوظبي-وام:

من  ع�سرة  الثانية  الن�سخة  مواعيد  للجوجيت�سو  الإم���ارات  احت��اد  اعتمد 
ع�سرة،  الثانية  ن�سختها  يف  اجلوجيت�سو  ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  بطولة 

وكذلك القيمة الإجمالية جلوائزها، والفئات التي �ست�سارك بها.
اأبريل   18 اإىل   11 من  الفرتة  خ��الل  البطولة  مناف�سات  تقام  اأن  وتقرر 
باأبوظبي على جوائز  اأرينا يف مدينة زايد الريا�سية  املقبل ب�سالة مبادلة 
مالية قدرها 800 األف دولر، على اأن تخ�س�س املناف�سات لفئات الأحزمة 
الأبي�س  احل���زام  فئة  جتنيب  م��ع  والأ����س���ود،  وال��ب��ن��ي  والبنف�سجي  الأزرق 
التحول التدريجي للرتكيز على الكيف واجلودة وقوة  بهدف  “املبتدئني”، 
املناف�سة التي توفر الإثارة واملتعة للجماهري وع�ساق اللعبة، وتوفر البيئة 

املثالية لتطوير م�ستوى لعبينا ال�سغار والكبار.
للجوجيت�سو  الإم�����ارات  احت���اد  اأن  البطولة  م��دي��ر  امل��رزوق��ي  حممد  واأك���د 
ي�ستهدف تنظيم ن�سخة ا�ستثنائية هذا العام، بال�سراكة والتعاون مع خمتلف 
الدوائر احلكومية يف اأبوظبي، واأن البطولة �ست�سهد الكثري من امل�ستجدات 

فيما يخ�س الفعاليات التي �ستقام على هام�سها طوال فرتة املناف�سات، لفتا 
اإىل اأن الفرتة املقبلة �ست�سهد الك�سف عن بع�س املفاجاآت املتعلقة بالفعاليات 

وحجمها ونوعيتها.
واأ�سار املرزوقي اإىل اأنه على �سوء الرغبة يف حتقيق نقلة نوعية يف التنظيم 
وتقدمي ن�سخة ا�ستثنائية فاإن �سعادة عبداملنعم الها�سمي رئي�س الحتادين 
الإماراتي والآ�سيوي النائب الأول لرئي�س الحتاد الدويل �سرياأ�س اللجنة 
العليا للبطولة يف ن�سختها الثانية ع�سرة، والتي �ست�سم معه عددا من كبار 

امل�سوؤولني يف خمتلف الدوائر احلكومية بالعا�سمة اأبوظبي.
لوكالة  ت�سريحات  يف  امل��رزوق��ي  ق��ال   .. للبطولة  الزمني  الرنامج  وع��ن 
اأبريل �سيتم   11 “ بالن�سبة لليوم الأول املوافق   : “ “ وام  اأنباء الإم��ارات 
و   12 �سيخ�س�س  فيما  جوجيت�سو،  ال��ب��ارا  وف��ئ��ة  للمهرجان  تخ�سي�سه 
اأن يكون يوم 14 ملناف�سات فئة  على  والنا�سئني،  ال�سباب  لفئة  اأبريل   13
املوعد  على  اجلماهري  تكون  ف�سوف  و17  و16   15 اأي���ام  اأم��ا  الأ���س��ات��ذة، 
“ رجال  البالغني  املحرتفني  الث��ارة يف مناف�سات  مع م�سك اخلتام وقمة 
للفائزين  الأحزمة، و�سوف يكون هناك تتويج كل يوم  “ ملختلف  و�سيدات 

باملراكز الأوىل يف كل فئة.
التايل  اليوم  “ال�سجادة احلمراء” التي تقام يف  ال�سنوية  وعن الحتفالية 
للبطولة كل عام قال املرزوقي : “ �سوف تقام يوم 18 اأبريل و�سيتم تكرمي 
الأبطال اأ�سحاب املراكز الأوىل يف الت�سنيف العاملي، والأبطال الإماراتيني 
الإم���ارات،  ن��اد يف  اأف�سل  وك��ذل��ك  ال��ع��امل،  اأك��ادمي��ي��ات يف  واأف�سل  املحليني، 
والحتاد الأكرث متيزا يف اآ�سيا، وفئات اأخرى كثرية مثلما كان عليه الأمر 
يف الن�سخ املا�سية، حيث يعتر هذا اليوم مبثابة احتفالية عاملية تعلن عن 

نهاية مو�سم اجلوجيت�سو املحلي ».
وحول املكافاآت املالية التي �سيتم توزيعها على الفائزين باملراكز الأوىل يف 
للفائزين  األ��ف دولر وميداليات   42 “ مت ر�سد   : امل��رزوق��ي  ق��ال  كل فئة 
باملراكز الأوىل يف فئة البارا جوجيت�سو، و21 األف دولر لل�سباب والنا�سئني، 
و273 األف دولر للفائزين باملراكز الأوىل يف مناف�سات املحرتفني الرجال، 
ال�سيدات املحرتفات، بالإ�سافة  اآلف للفائزات باملراكز الأوىل من  و105 
اإىل 74 األف دولر لفئة الأ�ساتذة. واأ�ساف املرزوقي : “ �سيكون للمتطوعني 
واملتطوعات دور مهم كالعادة يف الن�سخة الثانية ع�سرة من البطولة، م�سريا 

اإىل اأن ال�ستعدادات لهذه الن�سخة بداأت فورا من اليوم التايل خلتام الن�سخة 
ال� 11 يف اأبريل من العام املا�سي، واأن احتاد الإمارات للجوجيت�سو يحر�س 
دائما على األ يرتك �سيئا للم�سادفة، واأن يكون دائما �سباقا يف تقدمي اأكر 
امل�ساركني فيها،  ناحية عدد  �سواء من  الأوج��ه،  العامل من كافة  بطولة يف 
من  اأو  التليفزيوين،  النقل  ناحية  م��ن  اأو  الفني،  امل�ستوى  ناحية  م��ن  اأو 
ناحية احل�سور اجلماهريي، واأي�سا من ناحية الت�سويق والدعاية للحدث 
�سيكون  ال�سباقات  ه��ذه  جميع  ويف  العاملي،  الريا�سي  املجتمع  يف  والتاأثري 
الإبهار  املزيد من  12 لتحقيق  ال�  الن�سخة  الذي نقدمه يف  لدينا اجلديد 
للمتابعني«. وقال املروزقي : “ بطولة اأبوظبي العاملية ولدت قوية لتبقى 
وتتطور وتت�سع رقعة تاأثريها يف العامل، ومنذ الن�سخة الأوىل وحتى الآن 
وا�سح  ب�سكل  �ساهمت  اأنها  حتى  وتنمو  تتو�سع  اأن  على  البطولة  حتر�س 
يف  تاأثريا  الأك��رث  واملدينة  العاملي،  للجوجيت�سو  عا�سمة  اأبوظبي  جعل  يف 
اأكر واأهم مبادرات  العاملي للجوجيت�سو واملدينة التي تنطلق منها  القرار 
وبرامج ن�سر وتطوير اللعبة، واملدينة الأهم يف تنظيم البطولت �سواء كانت 

الداخلية اأو اخلارجية«.

الن�سخة الـ 12 من عاملية اأبوظبي للجوجيت�سو تنطلق اأبريل .. والها�سمي رئي�سا للجنة العليا املنظمة

املالية .. واملناف�سات تنطلق 11 اأبريل املقبل اجلوائز  قيمة  دولر  األف   800
املرزوقي : البطولة ولدت قوية لتبقى وانتظروا ن�سخة ا�ستثنائية من كافة الأوجه

اأم�سية تاريخية لـ »امللك« جيم�س وللن�سيان لدون�سيت�س 

•• ال�شارقة-وام:

لل�سيدات  العربية  لالأندية  الألعاب  ل��دورة  العليا  املنظمة  اللجنة  وقعت 
اتفاقيات تعاون ا�سرتاتيجية مع �سركات تالل العقارية وال�سارقة للبيئة 
“بيئة” والعربية للطريان وفا�ست ملقاولت البناء بال�سارقة بهدف دعم 
 12 2 وحتى  الفرتة من  تنطلق خالل  التي  الن�سخة اخلام�سة  ورعاية 

فراير املقبل.
ح�سر توقيع التفاقيات - مبقر موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة - ال�سيخ 
الألعاب  ل��دورة  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س  القا�سمي  اأحمد  بن  خالد 
اللجنة  رئي�س  نائب  النقبي  ع�سكر  ون��دى  لل�سيدات  العربية  ل��الأن��دي��ة 
املنظمة العليا للدورة رئي�س اللجنة التنفيذية مدير عام موؤ�س�سة ال�سارقة 
لريا�سة املراأة و خليفة ال�سيباين مدير عام �سركة تالل العقارية وعبد 
العربية  ط��ريان  يف  التنفيذية  ال�سوؤون  اإدارة  مدير  طليعة  بن  الرحمن 
و  “بيئة”  يف  الب�سرية  للموارد  التنفيذي  الرئي�س  ال�سابري  و�سلطان 
ملقاولت  فا�ست  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  عفانة  جر  فتحي  املهند�س 
ال�سخ�سيات  ال��دورة وعدد من  بال�سارقة وميثاء بن �ساوي مدير  البناء 

الر�سمية.
يف  اجل��ه��ات  خمتلف  تبذلها  ال��ت��ي  الكبرية  اجل��ه��ود  الت��ف��اق��ي��ات  وتعك�س 
�ستتوىل  حيث  الدولة  يف  الن�سائية  الريا�سة  مب�سرية  لالرتقاء  الإم���ارة 
�سركة تالل العقارية مبوجب التفاقية رعاية ذهبية .. فيما تقدم �سركة 
ال�سارقة للبيئة - بيئة والعربية للطريان رعاية ف�سية وفا�ست ملقاولت 
البناء بال�سارقة الرعاية الرونزية للحدث الذي يعد اأحد اأبرز املنا�سبات 
الريا�سية التي جتمع حولها اأندية عربية ن�سائية يتناف�سون على �سعيد 

ت�سعة األعاب رئي�سية.
و اأكد ال�سيخ خالد بن اأحمد القا�سمي اأن هذه التفاقيات تعك�س امل�ستوى 
املتقدم الذي تعي�سه اإمارة ال�سارقة على �سعيد العمل امل�سرتك الذي يجمع 
خمتلف املوؤ�س�سات واجلهات العاملة فيها .. مو�سحا اأن الواقع الريا�سي 
يف الإمارة مي�سي قدما نحو اآفاق من التطور والزده��ار بف�سل اجلهود 
الدوؤوبة التي يبذلها اجلميع. وتابع نوؤمن باأن الريا�سة هي واحدة من 
املقومات املهمة التي ت�سهم يف الرتقاء والنهو�س باملجتمعات كما اأن دورة 
انطالقتها  �سوطا مهما منذ  لل�سيدات قطعت  العربية  الألعاب لالأندية 
وحتى اليوم يف دفع عجلة الريا�سة الن�سائية قدما لالأمام. واأ�ساف ال�سيخ 

خالد بن اأحمد القا�سمي نتطلع اليوم لأن ن�سهد حدثا متميزا ي�سري وفق 
القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  روؤي��ة �ساحب 
ال�سيخة  �سمو  قرينتة  وتوجيهات  ودع��م  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
امل��راأة يف  ال�سارقة لريا�سة  القا�سمي رئي�سة موؤ�س�سة  جواهر بنت حممد 
توفري خمتلف الدعم للمراأة الريا�سية ليت�سنى لها حتقيق طموحاتها يف 
بيئة مواتية وحمفزة. من جانبه اأعرب �سعادة خليفة ال�سيباين عن اعتزازه 
بدور �سركته يف تقدمي الرعاية لدورة الألعاب لالأندية العربية لل�سيدات 
التي تعتر اأحد اأبرز الأحداث الريا�سية املحلية والعربية .. م�سريا اإىل 
ال��دور الكبري الذي تلعبه امل��راأة يف دولة تكرم امل��راأة على امل�ستويات كافة 
ومبا يتعلق بالريا�سة فالن�ساء ممكنات على ميادين الريا�سة مبا يخدم 

الرتقاء بقدراتهن ومواهبهن وحتقيق الإجنازات املحلية والعاملية .
من جهته قال �سلطان ال�سابري ت�سهم الدورة يف ن�سر الثقافة الريا�سية 
البدنية  بال�سحة  الرتقاء  ي�سمن  حياة  اأ�سلوب  اتخاذها  باأهمية  وتوعي 
والذهنية للمراأة وللمجتمع باأكمله .. لفتا اإىل اأن “بيئة” تعمل وب�سكل 
متوا�سل على ن�سر الوعي ال�سحي والبيئي والريا�سي الذي يعتر جزءا 
اأعمالها على  ال�سركة من خالل  التي حتر�س  اأ�سا�سيا من جودة احلياة 

توفريها جلميع اأفراد املجتمع.
“ طريان  ب�سراكة  �سعادته  ع��ن  طليعة  ب��ن  الرحمن  عبد  اأع���رب  ب���دوره 
العربية “ يف دورة الألعاب لالأندية العربية لل�سيدات املهمة التي تخدم 
مكانة ال�سارقة كحا�سنة لأهم الفعاليات الريا�سية والثقافية واملعرفية 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  وترتجم  العام  ط��وال 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة يف توفري مناخ 

مثايل ي�سهم يف الرتقاء بريا�سة املراأة لأعلى امل�ستويات.
من جانبه قال املهند�س فتحي جر عفانة اإن �سركته كانت منذ البداية 
رعاة و�سركاء لريا�سة املراأة يف الإمارة وهذا اأمر نعتز به ونعتر اأن هذه 
التفاقية تكملة ل�سل�سلة الراعيات التي قدمناها خالل ال�سنوات ال�سابقة 

مبا ي�سب يف م�سلحة الرتقاء بالريا�سة الن�سائية يف الإمارة.
على  حري�سة  ال�سارقة  اإم���ارة  ك��ون  غاليا  ا�سما  ال���دورة  حتمل  واأ���س��اف 
والإبداعية  الثقافية  ال�سعد  خمتلف  على  ال��ع��رب  الأ���س��ق��اء  جتمع  اأن 
ب��اأن حتقق  اأم��ل��ه  ع��ن  معربا   .. العربي  ال��رتاب��ط  يخدم  والريا�سية مب��ا 
الواعدات  وال��الع��ب��ات  الأن��دي��ة  نخبة  ح�سد  يف  وروؤي��ت��ه��ا  غايتها  ال���دورة 

ليحققن طموحاتهن وتطلعاتهن.

»عربية ال�سيدات 2020« تعزز �سراكتها مع القطاع اخلا�س

•• العني-وام:

بلقب   “ �سنة   12 “ حت��ت  ن���ادي ري���ال م��دري��د  ت��وج اأم�����س الأول ف��ري��ق 
 “ القدم  لكرة  العاملية  برومي�سيز  ليجا  ل  “بطولة  من   24 ال�  الن�سخة 
التي اأقيمت مناف�ساتها يف ا�ستاد هزاع بن زايد يف العني، بتنظيم جمل�س 
“لليجا”،  الإ�سباين  ال���دوري  رابطة  مع  وبالتعاون  الريا�سي  اأبوظبي 
مب�ساركة 16 فريقا عامليا، من بينها 3 فرق حملية هي العني وبني يا�س 

واجلزيرة.
ومتكن ريال مدريد من حتويل تاأخره بهدفني مبكرين لإ�سبيلية اإىل فوز 
عري�س بنتيجة -5 3 ، ليتوج “امللكي ال�سغري” بطال للن�سخة التي تقام 
اإىل   27 اأي��ام من   3 للمرة الأوىل يف منطقة ال�سرق الأو�سط على مدار 

اجلاري. دي�سمر   29
اأف�سل  “جائزة  مدريد  اأتليتكو  فريق  مرمى  حار�س  دياز  دييجو  وح�سد 
حار�س يف البطولة” �سلمها له اأ�سطورة حرا�سة املرمى الإ�سبانية ا�ستيبان 
نادي  فريق  م��درب  روبل�س  جار�سيا  ميخيل  لوي�س  ح�سد  فيما  �سواريز، 
اأ�سطورة  م��ن  ت�سلمها  وال��ت��ي  البطولة  يف  م��درب  اأف�سل  ج��ائ��زة  ا�سبيلية 

التدريب الإ�سبانية والعاملية في�سينتي ديل بو�سكي.
جائزة  الإ���س��ب��اين  م��دري��د  ري��ال  مهاجم  ريي�س  اأنطونيو  خو�سيه  وت�سلم 
اأف�سل لعب يف البطولة من �سلطان را�سد م�سرف الفريق الأول واملدير 
البطولة  نف�سه جائزة هداف  اللعب  ت�سلم  العني، كما  نادي  الريا�سي يف 
وليفربول  مدريد  ري��ال  يف  ال�سابق  الكرة  جنم  موريانت�س  فرناندو  من 

واملنتخب الإ�سباين.
ح�سر مرا�سم التتويج �سعادة حمد نخريات العامري الع�سو املنتدب لنادي 
العني و�سركاته، وتوج فريق نادي اأ�سبيلية بكاأ�س املركز الثاين وامليداليات 
تطوير  لقطاع  التنفيذي  املدير  الها�سمي  طالل  من  كل  وق��ام  الف�سية، 
لرابطة  الإقليمي  املدير  �سانز  وفرناندو  اأبوظبي،  جمل�س  يف  الريا�سة 
الدوري الإ�سباين “لليجا” يف ال�سرق الأو�سط بتتويج فريق ريال مدريد 

الإ�سباين بطال للن�سخة ال� 24 من بطولة لليجا برومي�سيز العاملية.
كلويفرت،  باتريك  والعاملية  الهولندية  ال��ك��رة  جن��م  احل��ف��ل  ح�سر  كما 
مارين،  جيل  اأنخل  ميجيل  مدريد  اأتليتكو  لنادي  التنفيذي  والرئي�س 

وعدد من القيادات الريا�سية من خمتلف الأندية امل�ساركة يف البطولة.
واأقيمت يوم اأم�س الأول ور�سة عمل “�سفراء لليجا” بح�سور جنمي كرة 

القدم الإ�سبانية فرناندو موريانت�س وفرناندو �سانز، على هام�س الن�سخة 
 12 “ حتت  القدم  لكرة  العاملية  برومي�سيز  ليجا  24 من بطولة ل  ال��� 
الريا�سية،  اأبوظبي  البلو�سي مقدم برامج قنوات  “ اأداره��ا من�سور  �سنة 
يف  الريا�سة  تطوير  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  الها�سمي  ط��الل  بح�سور 
اأبوظبي الريا�سي، و�سلطان را�سد م�سرف الفريق الأول واملدير  جمل�س 
اأبوظبي اخلم�سة  اأندية  الريا�سي يف نادي العني، وعدد كبري من لعبي 
خمتلف  ممثلي  بجانب  والظفرة،  والوحدة  يا�س  وبني  واجلزيرة  العني 

الو�سائل الإعالمية املحلية والعاملية.
واأ�ساد فرناندو �سانز جنم دفاع فريق ريال مدريد ال�سابق، املدير الإقليمي 
مبخرجات  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف  “لليجا”  الإ���س��ب��اين  ال���دوري  لرابطة 
املواهب  من  العديد  اأن  اإىل  م�سريا   ، العاملية  برومي�سيز  ليجا  ل  بطولة 
املتواجدة �ستكمل طريقها للو�سول اإىل الفرق الأوىل يف اأنديتها وكذلك 

اإىل منتخباتها الوطنية.
واأ�ساد �سانز - خالل الور�سة - باتفاقية ال�سراكة التي جتمع لليجا مع 
العديد من ور�س  اأن  2014، مبينا  الريا�سي منذ عام  اأبوظبي  جمل�س 
تنظيمها  مت  والنظرية  العملية  واحللقات  وال��ن��دوات  وال��زي��ارات  العمل 

بامتياز و�سط ح�سور كبري من خمتلف املهتمني من اأندية اأبوظبي.
الإ�سباين  املنتخب  جن��م  موريانت�س  فرناندو  ح�سور  اأث���رى  جانبه  م��ن 
وناديي ريال مدريد الإ�سباين وليفربول الإجنليزي ور�سة العمل، م�سيدا 
يف البداية مب�ستوى بطولة لليجا برومي�سيز العاملية لكرة القدم “حتت 
وقال موريانت�س:  العني..  يف  زايد  بن  هزاع  ا�ستاد  على  تقام  12” التي 
“تابعت ب�سغف بع�س مباريات البطولة، وراأيت العديد من املواهب التي 

من املمكن اأن تكون كري�ستيانو رونالدو اأو مي�سى امل�ستقبل«.
يف  هاما  دورا  ال�سنية  امل��راح��ل  يف  امل��درب��ون  “يلعب  موريانت�س:  واأ���س��اف 
القدم  ك��رة  لأن  جماعية،  بطريقة  اللعب  من  ومتكينهم  امل��واه��ب،  �سقل 
لعبة جماعية فال فائدة للمواهب واملهارات الفردية ما مل يكن هناك لعبا 

جماعيا«.
واأ�سار موريانت�س اإىل اأنه على الالعبني تقدمي الت�سحية وال�ستغناء عن 
العديد من امللذات، واملحافظة على اللياقة البدنية، للو�سول اإىل امل�ستوى 
الأن��دي��ة حول  عليهم خمتلف  تتهافت  يجعلهم جنوما  ال��ذي  الح���رتايف 
العامل، م�سددا على اأهمية اأن يبحث الالعبون عن الحرتاف يف اخلارج، 

لأن ذلك يطور من م�ستواه الفني يف امل�ستطيل الأخ�سر.

ريال مدريد بطال للن�سخة الـ 24 من
»لليجا برومي�سيز« يف ا�ستاد هزاع بن زايد



اإنقاذ طفلة ولدت بقلب يف اجلانب الأمين
خ�سعت طفلة بريطانية ولدت بقلب على الناحية اليمنى جلراحة 

رائدة �ساهمت باإنقاذ حياتها.
لدى  ك��ان  الطبيعي،  مكانه  غري  يف  القلب  وج��ود  اإىل  وبالإ�سافة 
لكن  مت�سابكة،  واأم��ع��اء  واح��د،  قلب  �سمام  اأي�ساً  روك��وي��ل  نان�سي 
ي�سدق  ل  �سهدت حت�سنا  �سنوات  اأرب��ع  العمر  البالغة من  الطفلة 
اأرب��ع عمليات ك��رى، مبا يف ذل��ك ث��الث عمليات  يف �سحتها، بعد 

للقلب املفتوح.
يف  ت�سوه  م��ن  ت��ع��اين  ك��ان��ت  نان�سي  اأن  احل��م��ل  عند  كيلي  وعلمت 
القلب، وهي حالة توؤثر على 1 من بني كل 10 اآلف مولود، وبعد 
الولدة يف م�ست�سفى �سانت توما�س يف و�سط لندن، مت نقل الطفلة 

ال�سغرية اإىل م�ست�سفى اإيفلينا املتخ�س�س لالأطفال.
وخ�سعت نان�سي لأول عملية قلب مفتوح وهي بعمر 9 اأ�سهر فقط، 
و�سارت الأمور ب�سكل جيد، لكن مع مرور الوقت بداأت تعاين من 
�سيق يف التنف�س. ورغم جناح العملية الثانية، لكن �سمام القلب 
و�سك  على  اأنهما  الطفلة  وال���دا  واعتقد  بالغة،  ب��اأ���س��رار  اأ�سيب 

فقدانها.
لكن التحول يف �سحة نان�سي يف العام املا�سي اأ�سبح ممكنا بف�سل 
ال��ع��امل، بح�سب �سحيفة  ال��رائ��دي��ن يف  جمموعة م��ن اجل��راح��ني 

مريور الريطانية.
عملية  "اأحدث  ع��ام��اً(   32( كيلي  ال�سيدة  الطفلة  وال��دة  قالت  و 
غريت حياة نان�سي. لديها الآن املزيد من الطاقة، وميكنها تناول 

الطعام ب�سكل �سحيح وباتت ت�ستمتع باللعب مع �سقيقيها".
واأ�سافت "قيل لنا اأنها قد ل تنجو من هذه العملية، وكنا قلقني 
اأطول  باأنها  �سعرت  �ساعات  �ست  اأك��رث من  الأم��ر  ا�ستغرق  للغاية. 
اأن الأم��ور �سارت على ما  اأبلغونا  فرتة يف حياتي، لكن اجلراحني 

يرام، وانفجرنا بالبكاء من الفرح".

تتحول اإىل قدوة يف فقدان الوزن 
هيذر  الريطانية  �سعرت  املا�سي،  العام  من  الوقت  ه��ذا  مثل  يف 
بلري، بال�سدمة لدى روؤية �سورة لها اأمام �سجرة عيد امليالد تظهر 
مدى بدانتها.  وبعد مرور عام على هذه ال�سورة، حتولت املراأة اإىل 

اأمنوذج لفقدان الوزن بعدما خ�سرت 38 كغ من وزنها. 
وقالت هيذر )30 عاماً( متحدثة عن جتربتها: " عندما اأنظر اإىل 
اأ�سعر  بال�سدمة.  اأ�ساب  املا�سي،  العام  يف  لنف�سي  التقطتها  �سور 

بالرتياح العميق لأنني اأ�سبحت اأكرث ر�ساقة الآن"
باأن  واإقناعهن  الن�ساء  لإل��ه��ام  ق�ستي  ب�سرد  اأرغ���ب   " واأ���س��اف��ت: 
بالأمر  لي�ست  ولكنها  �سعباً  اأم��راً  تكون  قد  ال��وزن  فقدان  عملية 
من  بالقليل  يرغب  م��ا  يحقق  اأن  �سخ�س  لأي  ميكن  امل�ستحيل. 

الإ�سرار والإرادة"
اكت�سبت  التي تعمل يف مكتب للرعاية ال�سحية، قد  وكانت هيذر 
وعدم  ال��غ��ري �سحية،  الأط��ع��م��ة  م��ن  الكثري  ت��ن��اول  ب�سبب  ال���وزن 
مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة. ف��اأث��ن��اء ت��واج��ده��ا يف ال��ع��م��ل ك��ان��ت تطلب 
متار�س  ما  ن��ادراً  وكانت  يومي،  ب�سكل  ماكدونالدز  من  الوجبات 
اإىل  كانت هيذر ت�سطر  الزائد،  وزنها  وب�سبب  ب��دين.   ن�ساط  اأي 
�سراء مالب�سها على الإنرتنت ل�سعوبة العثور على قيا�سات كبرية 
يف  احلا�سم  قرارها  اتخاذ  وبعد  التقليدية.   الأ���س��واق  يف  تنا�سبها 
تخفي�س وزنها، بداأت ال�سابة بتعلم الطبخ يف املنزل واإعداد وجبات 
الغذائي  ال��ن��ظ��ام  على  رك���زت  حيث  ال��ده��ون،  م��ن  خالية  �سحية 
ال�سحي يف عملية تخفي�س الوزن وامتنعت عن الن�سمام اإىل اأي 

برنامج ريا�سي، وذلك ل�سعورها باحلرج من �سكل ج�سمها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سجن عامل غرّي جينات طفلتني
جيانكوي" الأ�ستاذ  "هي  ال�سيني  الأح��ي��اء  ع��امل  على  �سنوات  ث��الث  بال�سجن  �سينزين  يف  �سينية  حمكمة  ق�ست 
األف  3 ماليني يوان )430  ت��واأم خالل مرحلة الأجنة وتغرميه  ال�سابق الذي عدل يف جينات طفلتني  اجلامعي 

دولر اأمريكي( ب�سبب ممار�ساته الطبية غري امل�سروعة.
املعروفة  اجلينات  تعديل  تكنولوجيا  ا�ستخدم  باأنه  الثاين" 2018  "ت�سرين  نوفمر  يف  جيانكوي  العامل  واأعلن 
9 " لتغيري جينات طفلتني تواأم، ما اأثار رد فعل غا�سب يف ال�سني والعامل ب�ساأن اأخالقيات  كري�سر-كا�س  "با�سم 

اأبحاثه وعمله.
وقال العامل ال�سيني اإن جتربته جنحت يف تعديل احلم�س النووي لأجنة، بحيث يتم اإك�سابهم مناعة �سد الإ�سابة 

بفريو�س نق�س املناعة املكت�سبة املعروف ب�"الإيدز".
على  �سهراً   18 و  عامني  مل��دة  بال�سجن  الق�سية  يف  متورطني  اآخ��ري��ن  �سخ�سني  على  اأي�ساً  املحكمة  حكمت  كما 

التوايل.
وتقرتح ال�سني و�سع قواعد اأكرث �سرامة فيما يتعلق بتعديل اجلينات بعد تلك الواقعة، وفقالوكالة اأنباء بلومرج 

الأمريكية.
وحتظر معظم دول العامل اإجراء تعديالت وراثية على الأجنة، ويقول علماء اإن الأمر، اإن مت، فقد يوؤدي اإىل وقوع 

م�سكالت �سحية لدى الأطفال �سواء على املدى الق�سري اأو املدى البعيد.
و�سارعت املوؤ�س�سات التي يعمل فيها هيه جيانكوي اإىل اإعالن نفي �سلتها مبا قام به. 
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كرمي ي�سع �سيدة على حافة املوت
اأ�سدر اأطباء اأمريكيني حتذيرا من ا�ستخدام كرميات غري معروفة امل�سدر، 
اأو اإ�سافة اأية مواد لالأنواع ال�سهرية، وذلك بعد اأن اأ�سبحت امراأة يف حالة 
�سحية خطرية، نتيجة ا�ستخدامها كرمي تفتيح للب�سرة، يحتوي على مادة 
وهي  املا�سي،  يوليو  يف  امل�ست�سفى  اإىل  عاما(   47( �سيدة  وتوجهت  �سامة. 
اأ�سبوعني وهي يف حالة  بعد  وال�سعف، ثم عادت  بالوخز  �سعور  ت�سكو من 

اأكرث تدهورا، اإذ اأ�سيبت بت�سو�س يف الروؤية وتلعثم يف الكالم.
على  يحتوي  ج�سمها  اأن  الأط��ب��اء  اكت�سف  امل�ست�سفى،  اإىل  اإدخالها  ول��دى 
الت�سبب  على  ق��ادرة  ال�سمية  �سديدة  م��ادة  وهي  الزئبق،  عالية من  كميات 

ب�سرر دائم يف اجلهاز الع�سبي.
اأن م�سدر الزئبق جاء من كرمي تفتيح الب�سرة ا�سرتته املراأة من  وات�سح 
بكرمي  مرتبطة  الزئبق  مبيثيل  ت�سمم  حالة  اأول  ه��ذه  لتكون  املك�سيك، 
للب�سرة يف الوليات املتحدة، ح�سب ما ذكرت مراكز ال�سيطرة على الأمرا�س 
والوقاية منها. وبالرغم من اأن الكرمي الذي ا�سرتته املراأة هو من عالمة 
جتارية معروفة، فاإنها ح�سلت عليه من اأ�سدقاء لها، بعد اأن اأ�سافوا عليه 

مادة الزئبق، معتقدين اأنها ت�ساعد على التخل�س من البقع والتجاعيد.
واأ�سار الطبيب بول بالند، من م�ست�سفى �سان فران�سي�سكو التابع جلامعة 
كاليفورنيا، حيث اأودعت املراأة، اإىل اأن معظم كرميات تفتيح الب�سرة حتتوي 
على الزئبق غري الع�سوي، لكن يف هذه احلالة، ا�ستخدمت املري�سة منتجا 

يحتوي على زئبق ع�سوي، وهو اأكرث �سمية بكثري.

فيديو مرعب ل�ساحنة تقتحم موقع حادث
طريق  على  ح��ادث  لتغطية  بكامريته  مي�سك  �سحفي  م�سور  ك��ان  بينما 
�سائقها  فقد  كبرية  �ساحنة  املوقع  اقتحمت  الأمريكية،  تك�سا�س  ولي��ة  يف 

ال�سيطرة عليها، ليح�سل امل�سور على �سور فريدة وخطرية يف اآن معا.
وكان كاليب هولدر امل�سور يف �سبكة "كي �سي بي دي" الإخبارية الأمريكية، 
يلتقط �سورا لآثار حادث على طريق �سريع يف مقاطعة لوبوك يف تك�سا�س، 

قبل اأن يفاجاأ ب�"وح�س" م�سرع قادم نحوه.
ويظهر فيديو هولدر الذي حقق انت�سارا وا�سعا على مواقع التوا�سل، عددا 
اأجواء  و�سط  ال�سيطرة  خ��ارج  م�سرعة  �سخمة  �ساحنة  ثم  ال�سيارات،  من 

�سبابية.
وتده�س  على جانبها  وتنقلب  اأن ترتنح  قبل  �سيارتني  ال�ساحنة  و�سدمت 

�سيارة ثالثة.
ويظهر يف الفيديو جمموعة من الأ�سخا�س بينهم �سرطي يرتدي مالب�س 

ف�سفورية، يرك�سون ب�سرعة قبل اأن ت�سدمهم ال�ساحنة.
اإىل  ون��ق��ال  لإ���س��اب��ات  تعر�سا  �سخ�سني  اأن  دي"  ب��ي  �سي  "كي  وك�سفت 
امل�ست�سفى، من بينهما ال�سرطي. وقال هولدر: "�سمعنا اأ�سوات اإطارات ثم 

راأينا بالكاد اأ�سواء قادمة و�سط ال�سباب. مل اأر �سيئا كهذا".

اجلزء اجلديد من حرب النجوم 
يت�سدر اإيرادات ال�سينما 

اح����ت����ف����ظ اجل���������زء اجل�����دي�����د من 
�سل�سلة اأفالم حرب النجوم "حرب 
النجوم: �سعود �سكايووكر" )�ستار 
�سكايووكر(  اأوف  راي����ز  ذا  وورز: 
باأمريكا  ال�سينما  اإي��رادات  ب�سدارة 
ال�����س��م��ال��ي��ة يف م��ط��ل��ع الأ����س���ب���وع 

حمققا 72 مليون دولر.
والفيلم بطولة جون بويجا وديزي 
ريديل واأو�سكار اإيزاك ومن اإخراج 

جيفري جيكوب اأبرامز.
كما احتفظ فيلم احلركة واملغامرة 
التايل")  امل�ستوى  "جوماجني: 
ليفيل(  ن��ي��ك�����س��ت  ذا  ج���وم���اجن���ي: 
 35.3 م�����س��ج��ال  ال���ث���اين  ب���امل���رك���ز 

مليون دولر.
دوي���ن جون�سون  ب��ط��ول��ة  وال��ف��ي��ل��م 
وك����ي����ف����ن ه���������ارت وج���������اك ب������الك 
اإخ��راج جيك  وكارين جيالن ومن 

كا�سدين.
اجلديد  الرومان�سي  الفيلم  وج��اء 
ومن( يف  �سغريات" )ليتل  "ن�ساء 
املركز الثالث باإيرادات بلغت 16.5 

مليون دولر.
وال��ف��ي��ل��م ب��ط��ول��ة م��ريي��ل �سرتيب 
و�سري�سا رونان وتيموثي �سالماي 
اإخ��راج جريتا  وم��ن  وفلورن�سا بف 

جريوج.
املتحركة  ال��ر���س��وم  فيلم  وت��راج��ع 
اإىل  الثالث  املركز  من  )فروزن2( 
املركز الرابع هذا الأ�سبوع باإيرادات 

بلغت 16.5 مليون دولر.
املتحركة  ال���ر����س���وم  ف��ي��ل��م  وج������اء 
متخفون"  "جوا�سي�س  اجل���دي���د 
اإن دي�سجاي�س( يف املركز  )�سباي�س 
اخل��ام�����س حم��ق��ق��ا اإي������رادات بلغت 

13.2 مليون دولر.

نفوق عميدة حيوانات وحيد القرن
ب��ع��د اأن ع��ا���س��ت م��ع��ظ��م ف����رتات ح��ي��ات��ه��ا يف 
الرية، نفقت اأنثى وحيد القرن الأكر �سنا 
57 عاما، داخل حممية  يف العامل، عن عمر 
وحيد  اأنثى  اأن  ويعتقد  تنزانيا.  يف  طبيعية 
"فاو�ستا"،  تدعى  كانت  التي  البالغة  القرن 
يف  لل�سلطات  وف��ق��ا  ط��ب��ي��ع��ي،  ل�سبب  ن��ف��ق��ت 
منطقة نغورونغورو املحمية �سمايل تنزانيا.

وق����ال ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن ال�����س��ل��ط��ات املحلية: 
"تظهر ال�سجالت اأن فاو�ستا عا�ست اأكرث من 

اأي وحيد قرن يف العامل".
حممية  اإىل  ال��غ��اب��ة  م��ن  "فاو�ستا"  ون��ق��ل��ت 
عمرها  كان  عندما   2016 عام  نغورونغورو 
ل��ه��ج��م��ات من  ت��ع��ر���س��ت  اأن  ب��ع��د  54 ع���ام���ا، 
يفكرون  املحمية  م�����س��وؤول��و  وك���ان  ال�����س��ب��اع. 
لكنهم  اأخ���رى،  م��رة  الرية  اإىل  اإطالقها  يف 
لهجمات  تعر�سها  اإمكانية  خ�سية  تراجعوا 
اأو لأمرا�س. ويقدر العلماء اأن حيوان وحيد 
 37 ت��رتاوح بني  اأن يعي�س ملدة  القرن ميكن 
ي�سل  اأن  ميكن  فيما  ال��ري��ة،  يف  عاما  و43 

عمره اإىل 50 عاما اإذا ما حظي برعاية.

دارت الغ�سالة والطفل داخلها     
اتهاما  بن�سلفانيا  ولي����ة  يف  اأم��ريك��ي��ة  حم��ك��م��ة  وج��ه��ت 
اإىل  ي���وؤدي  ك��اد  ارت��ك��ب��ت��ه،  اأم ب�سبب خ��ط��اأ  اإىل  ب��الإه��م��ال 

م�سرع ابنها ال�سغري. 
واأفادت "�سبكة فوك�س" الأمريكية، اأن هيذر اأوليفر )30 
 5 البالغ  ابنها  بحب�س  املحكمة  قبل  من  متهمة  ع��ام��ا(، 
وو�سل  بالفعل.  ت��دور  كانت  التي  الغ�سالة  داخ��ل  اأع���وام 
الطفل فاقدا الوعي اإىل امل�ست�سفى وهو يرتدي مالب�س 
بح�سب  امل��ا���س��ي،  اأغ�سط�س  يف  وال���ده  م��ع  مبللة  داخ��ل��ي��ة 

وثائق حمكمة بن�سلفانيا.
 ووج���د الأط���ب���اء ال��ط��ف��ل م�����س��اب��ا ب��ك��دم��ات وخ���دو����س يف 
اإنه ات�سل  اجلزء العلوي من ج�سمه. وقال والد الطفل 
ب��ال�����س��رط��ة م�����س��ت��ن��ج��دا، ب��ع��دم��ا ع��ل��م ب����اأن ط��ف��ل��ه ع��ل��ق يف 
نف�سه  الولد  حب�س  فقد  الأم،  �سهادة  وبح�سب  الغ�سالة. 
�سمعت  حني  املطبخ  كانت  انها  اإىل  م�سرية  الغ�سالة،  يف 
هناك.  اإىل  لتهرع  غريبا،  �سوتا  ت�سدر  وه��ي  الغ�سالة 
اكت�سفت  الأم��ر، وعندما  للتحقق من  ذهبت  اإنها  وقالت 
اإخراجه من داخل الغ�سالة دون  حمنة ابنها عملت على 

اأن تك�سف كيف دارت الغ�سالة والبن داخلها.
اإليها  وجهت  التي  للمحكمة،  مقنعا  يبدو  ل  ذل��ك  لكن   
بج�سده.  اإ���س��اب��ات  اإحل���اق  اإىل  املف�سي  ب��الإه��م��ال  اتهاما 
بكفالة،  املا�سي  الأ�سبوع  الأم  الإف���راج عن  اأن��ه مت  ورغ��م 
اإىل  تقودها  وق��د  عنها،  التهمة  اإ���س��ق��اط  يتم  مل  اأن��ه  اإل 

ال�سجن.

ق�سر للبيع مقابل 50 األفا فقط
التوا�سل  م���واق���ع  رواد  اأ����س���اب���ت  ال��ده�����س��ة  م���ن  ح��ال��ة 
غرف   10 من  مكون  ق�سر  ُعر�س  اأن  بعد  الجتماعي، 
 50 ن��ي��وي��ورك الأم��ريك��ي��ة، للبيع مقابل  ن��وم يف ولي���ة 
األف دولر فقط، ولكن على امل�سرتي اأن ير�سخ ل�سرط 

واحد.
ول بد للراغبني يف �سراء الق�سر الفيكتوري الذي تبلغ 
م�ساحته 6 اآلف قدم مربع، اأن يقدموا خطة الرتميم 
التي �سيتبعونها للعقار التاريخي. وبني الق�سر يف عام 
اأر���س م�ساحتها فدان  نيويورك، على  اأوب��رن  1861 يف 
10 غرف نوم، و5 مراحي�س، و4  واحد، ويحتوي على 
مدافئ، بالإ�سافة اإىل مبنى ملحق بالق�سر، مكون من 
طابقني. وا�سرتت مدينة اأوبورن العقار، وتعاونت اإدارة 
ديرو�سا  مايكل  العقارات  وكيل  مع  باملدينة  التخطيط 
للتو�سل اإىل طريقة فريدة للبيع. وقال ديرو�سا اإن �سراء 
واإمن��ا م�سابقة، م�سيفا:  م��زاد،  لي�س مبثابة  العقار هو 
امل�ستقبلية  خططهم  ذك��ر  املحتملني  امل�سرتين  "على 
ب�����س��اأن ال��ع��ق��ار، واجل�����دول ال��زم��ن��ي وال��ت��ك��ل��ف��ة لعملية 
الرتميم"، وفق ما ذكر موقع "�سي اإن اإن". واأغلق باب 
تقدمي الطلبات يف الثامن ع�سر من دي�سمر، و�سيختار 
يناير،  م��ن  الثامن  يف  الفائز  العر�س  املدينة  جمل�س 

اعتمادا على اخلطة الأف�سل ولي�س ال�سعر الأف�سل. برج خليفة ي�ستعد لالحتفال بالذكرى ال�سنوية العا�سرة لتد�سينه مع عر�س �سوئي مذهل ومفاجاآت رائعة للزوار.

هذه اأبرد مدينة 
على كوكب الأر�س

ال�ستاء ب��ارد، وب��ارد جدا يف رو�سيا، 
لكن مدينة بعينها ت�سهد زمهريرا 

يفوق الو�سف.
امل��دي��ن��ة ه���ي ي��اك��وت�����س��ك وت���ق���ع يف 
اأق�سى �سرق رو�سيا، �سمن منطقة 
���س��ي��ب��ريي��ا، ول ت��ب��ت��ع��د ك��ث��ريا عن 

الدائرة القطبية ال�سمالية. 
و���س��ج��ل��ت، ال�����س��ب��ت امل��ا���س��ي درجة 
47 درجة  ال��رودة  ح��رارة �سديدة 
اأوردت  م��ا  بح�سب  ال�����س��ف��ر،  حت��ت 

تقارير حملية.
اأرقام  املدينة  وعادة ما ت�سهد هذه 
اأثناء  ال��ق��ار���س  ال���رد  يف  قيا�سية 
اأ���س��ب��ح��ت تعرف  ال�����س��ت��اء، ل��ذل��ك 

باأبرد مدينة يف العامل.
احل���رارة يف  درج��ة  متو�سط  ويبلغ 
درجة   40 دي�سمر  خ��الل  املدنية 
اإىل  الرقم  وان��ح��در  ال�سفر،  حتت 
عام  يف  ال�����س��ف��ر  حت����ت   60 ن���ح���و 

.1911
اجلوية  الأح���������وال  ه�����ذه  وت��������وؤدي 
بطاريات  ا���س��ت��ن��زاف  اإىل  القا�سية 
الهواتف الذكية، كما جتر الرتبة 
املتجمدة ال�سكان على و�سع مزيد 
اأثناء  منازلهم  اأ�سفل  الدعائم  من 

بنائها.
اأثناء  ق��ال  �سوي�سري  م�سور  وك��ان 
زيارة له اإىل املدينة اإن اخلروج من 
اأجل �سراء �سجائر ي�سكل جمازفة 

كبرية.
اأن ت�ستمر، فقد  لكن احلياة يجب 
اأمرا  املحلية  ال�سلطات  اأ����س���درت 
باإلغاء الف�سول الدرا�سية للطالب 
الأول  م��ن  ال�سفوف  يف  الأط��ف��ال 
قالت  بينما  ف��ق��ط،  اخل��ام�����س  اإىل 
اإن الدرا�سة لن تتوقف يف املدار�س 

املتو�سطة اأو الثانوية،

ير�سفون الطرق با�ستخدام علب احلليب 
مكبات  يف  ا�ستعمالها  بعد  احلليب  علب  تلقى  ل 
ي��ع��اد تدويرها  ب���ل  اأف��ري��ق��ي��ا،  ب��ج��ن��وب  ال��ن��ف��اي��ات 

وا�ستخدامها يف اأمر ل يخطر على بال.
وبح�سب تقرير ل�سبكة "�سي اأن اأن" الأمريكية، فاإن 
الزجاجات امل�ستعملة ت�ستخدم يف تعبيد الطرق يف 
جنوب اأفريقيا على اأمل م�ساعدة البالد يف معاجلة 

م�ساألة النفايات وحت�سني جودة ال�سوارع.
نتيجة  ب��ال�����س��وارع  تلحق  ال��ت��ي  الأ����س���رار  وتت�سبب 
الحوال اجلوية اأو رداءة عملية الر�سف يف جنوب 
دولر  م��ل��ي��ار   3.4 اإىل  ت�����س��ل  ب��خ�����س��ائ��ر  اأف��ري��ق��ي��ا، 

�سنويا.
وت���ت���وزع ه����ذه اخل�����س��ائ��ر ع��ل��ى ت��ك��ال��ي��ف الرتميم 
ومعاجلة امل�سابني يف احلوادث، واإ�سالح ال�سيارات 
التي يقع بع�سها يف "احلفر" الذي تظهر فجاأة يف 

ال�سوارع.
���س��رك��ة يف جنوب  ب�����داأت  امل���ا����س���ي،  اأغ�����س��ط�����س  ويف 
اأثناء  البال�ستيك  م��ن  ج���زء  با�ستعمال  اأف��ري��ق��ي��ا 
ر�سف �سوارع يف مقاطعة كوازولو ناتال ال�ساحلية، 

�سرقي البالد.
400 مرت من  اأع��ادت �سرف  اأنها  ال�سركة  وذك��رت 
ط��ري��ق ع��ل��ى م�����س��ارف م��دي��ن��ة دي���رب���ان، ا�ستخدام 
خلطة اإ�سفلت ا�ستخدمت فيها 40 األف قارورة من 

احلليب البال�ستيكي ذات �سعة لرت واحد.
وزجاجات احلليب من اللون الأبي�س، فكيف ت�سبح 

�سوداء لتالئم لون الإ�سفلت املعهود؟
بويل  م���ادة  اأفريقية  اجل��ن��وب  ال�سركة  وت�ستخدم 
�سميك  بال�ستيك  وه��و  الكثافة،  العالية  اإيثيلني 
موجود يف زجاجات احلليب، ويعمل م�سنع حملي 

تدويرها اإىل كريات �سغرية.
حرارة  على  ال��ك��ري��ات  ه��ذه  ت�سخني  يتم  ولح��ق��ا، 
190 درجة مئوية حتى ت��ذوب، وتخلط  ت�سل اإىل 

مع مواد اأخرى.
ويف النهاية، ت�سكل بقايا الكريات نحو 6 يف املئة من 
خر�سانة الإ�سفلت التي تر�سف بها ال�سوارع، عو�سا 
الإ�سفلت  م��ن  ط��ن  ك��ل  ويف  البيتومني،  م���ادة  ع��ن 

هناك 118-128 زجاجة بال�ستيك.

ماريا كاري تت�سوق حتت الثلوج
يف  كاري   للنجمة  ماريا  ���س��وراً  ال��ب��اب��ارات��زي  ك��ام��ريات  عد�سات  التقطت 

كولورادو م�ساء يوم اأول من اأم�س.
وكانت ماريا برفقة حبيبها براين تاناكا حيث كانا يقومان بجولة ت�سوق. 

وكانت جولة ماريا البالغة من العمر 49 عاماً وحبيبها حتت الثلوج.
1994 وهي الأغنية  ماريا كانت قد ح�سدت اأغنيتها التي طرحتها عام 
امليالدية All I Want for Christmas is You ، من قبل منظمة 

مو�سوعة  غيني�س  لالأرقام القيا�سية ثالثة اأرقام قيا�سية عاملية وهي :
-الأغنية الأكرث عر�ساً على �سبوتيفاي لفنانة خالل 24 �ساعة

 Top اأغنية احتالًل للمرتبة الأوىل يف قوائم الأغاين امليالدية  -اأكرث 
10 يف بريطانيا.

 U.S. Hot الأوىل يف  املرتبة  اأغنية من قبل فنان منفرد حتتل  -اأك��رث 
100 يف فرتة امليالد وراأ�س ال�سنة.


