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القوات امل�سلحة توا�سل ا�ستعداداتها 
لـ »ح�سن االحتاد 6« يف راأ�س اخليمة

•• اأبوظبي-وام:

الع�سكري  للعر�ض  ا�ستعداداتها  الإماراتية  امل�سلحة  القوات  توا�سل 
ح�سن الإحت��اد 6 ال��ذي تنظمه يف اإم��ارة راأ���ض اخليمة يف الأول من 
القوات  6 وحدات رئي�سة من  املقبل. وتنفذ ح�سن الحتاد  نوفمرب 
الربية والبحرية واجلوية وحر�ض الرئا�سة لإظهار القوة الع�سكرية 
مبرونة  ال�سريع  التدخل  مبهام  القيام  على  ال��ق��درة  ذات  ال�ساربة 
وكفاءة عالية، وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق وا�سع من العمليات 
مع  الوثيق  بالتعاون  اأم��ن��ه  وحماية  ال��وط��ن  ع��ن  للدفاع  الع�سكرية 

الأجهزة الأمنية الأخرى.
ويهدف العر�ض الع�سكري يف ن�سخته ال�ساد�سة اإىل اإبراز الإمكانيات 
مع  التن�سيق  م�ستوى  واإظهار  امل�سلحة،  لقواتنا  املتطورة  وال��ق��درات 
الع�سكري  التدريب  وم�ستوى  الدولة  يف  املختلفة  الأمنية  الأجهزة 
املتميز الذي و�سل اإليه اأفراد القوات امل�سلحة يف تنفيذ خمتلف املهام 

املوكلة اإليهم بكل دقة واحرتافية عالية.            )التفا�سيل �ض9(

االإمارات ت�سري قافلة م�ساعدات ملديرية التحيتا باحلديدة
•• احلديدة-وام: 

�سريت دولة الإمارات العربية املتحدة ممثلة يف ذراعها الإن�سانية هيئة 
الهالل الأحمر الإماراتي قافلة م�ساعدات غذائية جديدة اإىل مديرية 
غري  لإغاثة  املتوا�سل  برناجمها  �سمن  احلديدة  مبحافظة  التحيتا 

القادرين على اإمتداد ال�ساحل الغربي اليمني.
�سملت امل�ساعدات �سالل غذائية ا�ستفاد منها اأكرث من األف اأ�سرة موزعة 

على اأربع قرى يف منطقة املجيل�ض جنوب التحيتا. )التفا�سيل �ض3(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:07            
الظهر.......    12:09  
الع�رص........   03:23   
املغرب.....   05:51  
الع�صاء......   07:05

اخلميس   24  أكتوبر  2019 م  - 25 صفر  1441  العدد  12765    
Thursday   24   October   2019  -  Issue No   12765

حممد بن را�سد يحدد �سمات ال�سخ�سية 
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املتظاهرون اللبنانيون يرف�سون مطلب قوات اجلي�ض بفتح الطرق   )رويرتز(

قافلة ع�سكرية رو�سية تتجه نحو احلدود ال�سورية الرتكية )ا ف ب(

حممد بن زايد: جندد عزمنا على م�ساعفة 
اجلهود من اأجل عامل خال من �سلل االأطفال

ا�ستباكات متفرقة يف اليوم ال�سابع للمظاهرات

احلريري يتم�سك بفتح الطرق وبري يلوح بفزاعة الفراغ
نفوذ ع�سكري جديد �سمايل �سوريا.. ونقاط مراقبة لدم�سق 

مطالبة اأمريكية للتحقيق بجرائم حرب لرتكيا

تت�سدى  اجلنوبية  الــقــوات 
ملحاولة اخرتاق حوثية بال�سالع 

•• اليمن-وكاالت:

ان���دل���ع���ت ا����س���ت���ب���اك���ات م��ت��ق��ط��ع��ة يف 
جبهة تور�سة الأزارق جنوب غربي 
ال�����س��ال��ع ج��ن��وب��ي اليمن،  حم��اف��ظ��ة 
ب��ن وح���دات م��ن ال��ق��وات اجلنوبية 
امل�����س��رتك��ة وجم��ام��ي��ع م��ن م�سلحي 

ميلي�سيات احلوثي املوالية لإيران.
القوات  اإن  ع�سكرية  م�سادر  وقالت 
هجوما  �سدت  امل�سرتكة  اجلنوبية 
حوثيا على موقع الفرا�سة، حاولت 
خالله ميلي�سيات احلوثي ال�ستيالء 
كثيفة.  ن��اري��ة  تغطية  و���س��ط  عليه، 
القوات  مت��ك��ن��ت  امل�������س���ادر،  وح�����س��ب 
اأن  بعد  الهجوم،  �سد  من  امل�سرتكة 
ا�ستدرجتهم اإىل مناطق ي�سهل فيها 
اأدى اإىل مقتل  ا�ستهدافهم، وهو ما 

وجرح معظم املهاجمن.

بعد اأ�سهر من االحتجاجات ال�ساخبة
بكني تخطط الإقالة �سيدة هونغ كونغ احلديدية!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

كونغ،  هونغ  يف  احلديدية  ال�سيدة  ت��رتك  ق��د 
على  امل��ط��ل��ة  ال��ف��اخ��رة  اإق��ام��ت��ه��ا  الأوان،  ق��ب��ل 
بعد  ال�سابقة.  الربيطانية  امل�ستعمرة  خليج 
ال�ساخبة،  الح��ت��ج��اج��ات  م��ن  اأ���س��ه��ر  خم�سة 
اأ�سبحت كاري لم على كر�سي هزاز، وميكن ان 
ت�ستبدلها ببكن، التي تبحث عن خمرج دقيق 

لالأزمة، ح�سبما ذكرت فاينن�سال تاميز. 
وتدر�ض احلكومة املركزية التخلي عن ال�سيدة البريوقراطية غري املرنة، 
التي كانت وراء الحتجاجات التي تلهب املركز املايل الآ�سيوي منذ يونيو، 
وفقا مل�سادر مطلعة على الأمر. ولن تنهي كاري لم وليتها املقررة حتى 
عام 2022، و�سيتم ا�ستبدالها برئي�ض تنفيذي موؤقت، اإذا اأعطى الرئي�ض 

�سي جن بينغ ال�سوء الأخ�سر خلطة املعركة التي ما زالت �سرية.
قد يتوىل احلاكم اجلديد، الذي �سيعينه النظام، ال�سلطة يف مار�ض، على 

اأمل ا�ستعادة ال�سيطرة على املدينة التي ي�سكنها 7 مالين ن�سمة.
 )التفا�سيل �ض15(

•• بريوت-وكاالت:

اأك���د فيه اجلي�ض  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
حرية  بحماية  ال��ت��زام��ه  ال��ل��ب��ن��اين 
بعيداً  ال�سلمي  والتظاهر  التعبري 
ع��ن اإغ����الق ال���ط���رق، ���س��دد رئي�ض 
احلكومة اللبنانية، �سعد احلريري، 
الأمن  ���س��رورة احل��ف��اظ على  على 
وال���س��ت��ق��رار واحل���ر����ض ع��ل��ى فتح 
املواطنن  انتقال  وت��اأم��ن  ال��ط��رق 

بن املناطق كافة.
واأو�سح املكتب الإعالمي للحريري 
اأن رئي�ض احلكومة تابع التطّورات 
الأمنية يف البالد، واأج��رى �سل�سلة 
الأمنية  ال���ق���ي���ادات  م���ع  ات�����س��الت 
وال��ع�����س��ك��ري��ة واّط����ل����ع م��ن��ه��ا على 
خمتلف  يف  الأم����ن����ي����ة  الأو�������س������اع 

املناطق.
ب�������دوره، اأك�����د زع���ي���م ت���ي���ار امل�����ردة، 
�سليمان  ال���ل���ب���ن���اين  ال�������س���ي���ا����س���ي 
التظاهر  اأن  ت��وي��رت  على  فرجنية 
التعبري،  ح��ري��ة  كما  ح��ق  ال�سلمي 
الطرقات  اإق���ف���ال  رف�������ض  اأن�����ه  اإل 
ال��ن��ا���ض، بح�سب  اأ���س��غ��ال  وع��رق��ل��ة 
تعبريه. وقال: نوؤكد على اللتزام 
اللبناين  اجل���ي�������ض  ب���ت���وج���ي���ه���ات 

وحتديد نقاط التظاهر.

•• عوا�شم-وكاالت:

لالأنباء  اإنرتفاك�ض  وكالة  ذك��رت 
نقال عن وزارة الدفاع الرو�سية، 
ال�سورية  احل��ك��وم��ة  اأن  اأم�������ض، 
احلدود  على  مركزا   15 �ستقيم 
مع تركيا، وذلك يف اإطار التفاق 

ب�ساأن ان�سحاب القوات الكردية.
واأ�سافت الوكالة اأن اإقامة املراكز 
احلدودية واردة يف اتفاق تو�سلت 
الثالثاء،  وت��رك��ي��ا،  رو���س��ي��ا  اإل��ي��ه 
ويق�سي بانت�سار القوات ال�سورية 
�سوريا  �سرقي  �سمال  والرو�سية 
لإخ�������الء م��ن��ط��ق��ة احل�������دود مع 
تركيا من مقاتلي وحدات حماية 

ال�سعب الكردية واأ�سلحتهم.
اخلارجية  ذك����رت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
الرتكية  ال���ق���وات  اأن  ال��رو���س��ي��ة 
ومنبج  ك���وب���اين  يف  ت��ن��ت�����س��ر  ل���ن 
ال�سوريتن، وفقا ملذكرة التفاهم 

الرو�سية الرتكية.
اأن ع��ربت قوات  ذل��ك بعد  وياأتي 

�سوريا  ال���ف���رات يف  ن��ه��ر  رو���س��ي��ة 
تركيا،  م��ع  احل���دود  اإىل  متجهة 
حيث و�سلت اإىل مدينة كوباين.

الأمريكية  املبعوثة  واأعلنت  هذا 
لدى حلف �سمال الأطل�سي، كاي 
الأربعاء،  اأم�ض  هت�سي�سون،  بيلي 
باقرتاح  ت���رح���ب  وا���س��ن��ط��ن  اأن 
اأم��ن��ي��ة يف  اإق��ام��ة منطقة  ب��رل��ن 
اأنه  على  م�����س��ددة  ���س��وري��ا،  �سمال 

الأوروبين  احل��ل��ف��اء  على  يجب 
اأي  م�ستبعدة  امل�سوؤولية،  حتمل 

م�ساركة اأمريكية مبا�سرة.
وك���ان���ت امل��ب��ع��وث��ة ت��ت��ح��دث قبل 
دول  دف���اع  وزراء  يعقده  اج��ت��م��اع 
احل���ل���ف، اخل��م��ي�����ض، ودع�����ت اإىل 
حتقيق يف احتمال ارتكاب جرائم 
الرتكي  ال���ه���ج���وم  خ����الل  ح����رب 

�سمال �سوريا.

لبنان(،  )ج��ن��وب  النبطية  منطقة 
البلدية  م���ن  ع��ن��ا���س��ر  ع��م��د  ح��ي��ث 
املتظاهرين،  ع��ل��ى  الع���ت���داء  اإىل 
اللبناين.  اجل���ي�������ض  ت���دخ���ل  دون 
واأظهرت فيديوهات متداولة قيام 
عنا�سر بلدية بتفكيك حواجز كان 

املتظاهرون قد و�سعوها.
واأف������اد ن��ا���س��ط��ون يف ال��ن��ب��ط��ي��ة عم 
مع  مبواجهات  جريحا   25 وق��وع 

اأفراد البلدية.
حا�سدة  م�سرية  توجهت  ذل��ك،  اإىل 
ال�سلح  ري���ا����ض  ���س��اح��ت��ي  ب���اجت���اه 
ب������ريوت،  وال���������س����ه����داء، يف و�����س����ط 
الوطنية  الوكالة  اأفادت  بح�سب ما 
اجلي�ض  ي��ع��م��د  اأن  ق��ب��ل  ل���الإع���الم، 
�ساحة  مداخل  اإقفال  اإىل  اللبناين 

ال�سهداء.
كما اأفاد مرا�سل العربية باأن قوات 
ب�����داأت عمليات  ال��ل��ب��ن��اين  اجل��ي�����ض 
الطرقات  ف��ت��ح  اأج����ل  م���ن  وا���س��ع��ة 
املتظاهرين  من  ع��دد  اأقفلها  التي 
يف م���دن خم��ت��ل��ف��ة، يف ح��ن رف�ض 

املحتجون فتحها.
ووق�������ع ا����س���ت���ب���اك ب������الأي������ادي بن 
من  ع��دد  يف  واجلي�ض  متظاهرين 
املناطق منها �سيدا )جنوب لبنان(، 

ومنطقة الزوق )ك�سروان(.

يف املقابل حذر رئي�ض الربملان، نبيه 
ب���ري، م��ن دخ���ول ال��ب��الد يف دوامة 
اأف���ادت  ال���ف���راغ. وق����ال، بح�سب م��ا 
ال���وك���ال���ة ال��وط��ن��ي��ة ل����الإع����الم، اإن 

لبنان ل يتحمل اأن يبقى معلقاً.
الربملانية  ل��ك��ت��ل��ت��ه  ب���ري  واأ����س���اف 
خالل اجتماعها الدوري، الأربعاء، 
معلقاً  يبقى  اأن  يحتمل  ل  ال��ب��ل��د 

ونخ�سى من الفراغ.

اأن م��ط��ال��ب احل����راك  ك��م��ا اع���ت���رب 
ال�22  البنود  �سمن  كانت  ال�سعبي 
بعبدا.  اج��ت��م��اع  عليها  واف���ق  ال��ت��ي 
وقال: كررنا �سرختنا منذ ع�سرات 
ال�سنن ملعاجلتها ون�سجل للحراك 
ال�سغط،  حت��ت  حتقيقها  ال�سعبي 
بجمل  ك����ان����ت  ال��ن�����س��ي��ح��ة  ولأن 

اأ�سبحت بثورة.
ي��اأت��ي ه��ذا يف وق��ت ت��واف��دت اأعداد 

اإىل  امل���ت���ظ���اه���ري���ن  ج�����دي�����دة م�����ن 
املناطق  ب��ريوت، وغ��ريه من  و�سط 

اللبنانية، ل�سيما يف طرابل�ض.
و�سجل اليوم ال�سابع من التظاهرات 
للمطالبة  لبنان،  يف  انطلقت  التي 
على  واحتجاجاً  احلكومة  برحيل 
توترات  ال�سيا�سية،  الطبقة  ف�ساد 

يف عدد من املدن.
ووق���ع���ت ت����وت����رات واع�����ت�����داءات يف 

دعوة اأمريكية الجتماع ثالثي حول �سد النه�سة 
•• القاهرة-اأ ف ب:

قبلت م�سر دعوة وجهتها الدارة المريكية لعقد اجتماع ثالثي لوزراء خارجية 
وزارة  اأعلنت  ما  بح�سب  النه�سة،  �سد  وا�سنطن حول  واثيوبيا يف  وال�سودان  م�سر 

اخلارجية امل�سرية.
الإدارة المريكية،  دع��وة من  تلقت  اإن م�سر  الربعاء  ليل  بيان  ال��وزارة يف  وقالت 
النه�سة، لجتماع  �سد  الذي يكتنف مفاو�سات  يف ظل حر�سها علي ك�سر اجلمود 
لوزراء خارجية الدول الثالث م�سر وال�سودان واإثيوبيا يف وا�سنطن، وهي الدعوة 
التي قبلتها م�سر على الفور ات�ساقاً مع �سيا�ستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق اإعالن 

املبادئ وثقًة يف امل�ساعي احلميدة التي تبذلها الوليات املتحدة.
ومل يحدد البيان موعد الجتماع. كما مل يذكر ما اذا كانت اثيوبيا وال�سودان قبلتا 

اأم ل الدعوة الأمريكية.
وكان الرئي�ض امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي اأكد الأحد اأنه اتفق مع رئي�ض الوزراء 
الإثيوبي اأبيي اأحمد على الجتماع يف رو�سيا، على هام�ض القمة الرو�سية-الفريقية 
ادي�ض  تبنيه  الذي  النه�سة  �سد  للتباحث حول  �سوت�سي،  الربعاء يف  افتتحت  التي 

ابابا على النيل وتخ�سى القاهرة من تاأثريه على ح�ستها من مياه النهر.

•• دبي-الفجر:

حدد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
كما  الإم��ارات��ي��ة  لل�سخ�سية  امل��م��ي��زة  ال��ع��ام��ة  الأط����ر 
نريدها على مواقع التوا�سل الجتماعي وجاءت يف 
تغريدة على ح�ساب �سموه ال�سخ�سي يف )تويرت( كما 

يلي:
يف  زاي��د  واأخ���الق  زاي��د  ���س��ورة  متثل  �سخ�سية   1-

تفاعلها مع النا�ض.
وامل�ستوى  والثقافة  الط��الع  تعك�ض  �سخ�سية   2-

املتح�سر الذي و�سلته الإمارات.
ما  وكل  وال�ستائم  ال�سباب  عن  تبتعد  �سخ�سية   3-

يخد�ض احلياء يف احلديث.
واملنطق  احلجة  ت�ستخدم   .. علمية  �سخ�سية   4-

يف احلوار.
وال�سورة   .. الطيبة  الكلمة  ت��ق��در  �سخ�سية   5-
اجلميلة.. والتفاعل الإيجابي مع الأفكار والثقافات 

واملجتمعات. 
ونا�سرة  باملعلومة  ل��الآخ��ري��ن  نافعة  �سخ�سية   6-
لالأفكار واملبادرات املجتمعية والإن�سانية التي يزخر 

بها الوطن.
-7 ���س��خ�����س��ي��ة م��ن��دجم��ة م���ع حم��ي��ط��ه��ا ال��ع��امل��ي .. 
اإيجابياً  وتتفاعل  ق�ساياه..  وتتناول  لغته..  تتحدث 

مع م�ستقبله.

الختالف  تتقبل   .. نف�سها  من  واثقة  �سخ�سية   8-
وتبني ج�سورا مع غريها من ال�سعوب.

وطيبته  الإم���ارات���ي  ت��وا���س��ع  تعك�ض  �سخ�سية   9-
وحمبته لالآخرين وانفتاحه على بقية ال�سعوب.

-10 �سخ�سية تع�سق وطنها .. وتفتخر به.. وت�سحي 
من اأجله.

•• اأبوظبي -الفجر-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ق���ال 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
�سموه  ح�����س��اب  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  يف  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
ملكافحة  العاملي  اليوم  يف  )ت��وي��رت(:  يف  ال�سخ�سي 
�سلل الأطفال، جندد عزمنا على م�ساعفة اجلهود 
وم��وا���س��ل��ة ال��ع��م��ل م��ن اأج����ل ع���امل خ���ال م��ن هذا 
املر�ض... خطونا خطوات مهمة وناجحة لتحقيق 
�سركائنا يف  م��ع  بالتعاون  الإن�����س��اين  ال��ه��دف  ه��ذا 

مكافحة الأمرا�ض وتنمية املجتمعات 
اأك��د فيه عبداهلل خليفة  جاء هذا يف الوقت ال��ذي 
الغفلي مدير امل�سروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان 
ل�ستئ�سال  ال��رام��ي��ة  الإم��ارات��ي��ة  امل��ب��ادرات  اأهمية 
امل�سروع  اأن  اإىل  م�سريا  الأط���ف���ال..  �سلل  م��ر���ض 
وا����س���ل ب���راجم���ه وم���ب���ادرات���ه و ال��ت��ي ب��ل��غ��ت عدد 
التح�سينات التي قدمها خاللها حتى اليوم اأكرث 
من  اأك��رث  منها  ا�ستفاد  لقاحا،  مليون   419 من 

باك�ستاين. طفل  مليون   71
ت�سمن  باك�ستان  الإماراتي يف  امل�سروع  اأن  واأو�سح 
ال�سحية،  وامل��راك��ز  وال��ع��ي��ادات  امل�ست�سفيات  ب��ن��اء 
الأدوية  و�سراء  الطبية  واملعدات  الأجهزة  وتوفري 
ال�سحية  الربامج  اأ�سهم يف تطوير  ما  واللقاحات 

والعالجية املحلية.
واحلمالت  ال��وق��ائ��ي��ة  ال���ربام���ج  اأن  ع��ل��ى  و����س���دد 

اأهدافها  ا�ستطاعت حتقيق  الإماراتية  التطعيمية 
و�سحة  �سالمة  تنمية  وتعزيز  النبيلة  الإن�سانية 
الإن�سان خا�سة فئة الأطفال وحمايتهم من انت�سار 
التداعيات  م��ن  وال��وق��اي��ة  والأوب����ئ����ة،  الأم���را����ض 

ال�سحية ال�سلبية لها.
)التفا�سيل �ض3(

بعد اأدائه اليمني الد�ستورية:
قي�س �سعيد يتعهد بحماية 

احلريات و�سون كرامة املواطنني
•• الفجر – تون�ص -خا�ص

اليمن  �سعيد،  التون�سي اجلديد قي�ض  الرئي�ض  اأدى 
الد�ستورية اأم�ض الربعاء اأمام الربملان املتخلي، وبعد 

كلمة رئي�ض املجل�ض عبد الفتاح مورو.
واداء اليمن الد�ستورية، هي ثالث �سروط النطالق 
الت�سريح  بعد  اجلمهورية،  رئي�ض  مهام  مبا�سرة  يف 
باملكا�سب لدى هيئة مكافحة الف�ساد، وتوجيه وثيقة 
املزج بن مهمته  بعدم  الرئي�ض  تعهد  تثبت  للربملان 
قي�ض �سعيد يوؤدي اليمن الد�ستوريةاجلديدة واأي ن�ساط حزبي.      )التفا�سيل �ض13(

العبادي يدعو احلكومة العراقية 
لال�ستقالة.. واالعتذار لل�سعب

•• بغداد-وكاالت:

العبادي،  حيدر  ال�سابق،  ال��ع��راق  ال���وزراء  رئي�ض  الن�سر  ائتالف  زعيم  دع��ا 
ا�ستقالتها  تقدمي  اإىل  املهدي  عادل عبد  برئا�سة  العراقية  اأم�ض، احلكومة 
والعتذار لل�سعب العراقي. واعترب العبادي يف تغريدة على ح�سابه يف تويرت 
تظاهرات  رافقت  التي  الأح���داث،  بخ�سو�ض  التحقيقية  اللجنة  تقرير  اأن 
الأول من اأكتوبر مل يك�سف عن اجلهة التي اأعطت اأوامر القتل املبا�سر �سد 
اأكرث من حمافظة  املبا�سر ح�سل يف  اأن ال�ستهداف  املتظاهرين، خ�سو�سا 
عراقية، مما ي�سري اإىل وجود جهة مركزية قامت باإعطاء اأوامر عليا، على 
حد تعبريه. ويف اإ�سارة اإىل رف�ض حمتوى التقرير، الذي ك�سفت عنه جلنة 
التحقيق يف اأحداث التظاهرات، دعا زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر، 

اأن�ساره اإىل ال�ستعدادا لتظاهرات اجلمعة 25 اأكتوبر.
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اأخبـار الإمـارات
بلدية دبي تنجز اأكرب مبنى يف العامل بتقنية الطباعة ثالثية االبعاد

•• دبي -وام:

العاملية  جيني�ض  مو�سوعة  بدخولها  ج��دي��دا  اإجن���ازا  دب��ي  بلدية  حققت 
العامل  الأب��ع��اد يف  اأك��رب هيكل ثالثي  اإمت��ام بناء  القيا�سية بعد  ل��الأرق��ام 

كجزء من مبنى مطبوع ثالثي الأبعاد ب�ساحية ور�سان يف دبي .
بناء متكامل  امل�سروع وهو عبارة عن  واإجن��از  بتنفيذ  دبي  بلدية  وقامت 
وي�ستمل على طابقن بارتفاع 9.5 مرت ومب�ساحة اإجمالية 640 مرت 
اأكرب  ويعترب  البعاد  الطباعة ثالثية  تقنية  ا�ستخدام  مربع من خالل 
بتقنية  تنفيذه  ومت  طابقن  م��ن  مكون  ال��ع��امل  يف  مطبوع  مبنى  واأول 
الطباعة ويف موقع البناء مبا�سرة حتت ظروف عمل خارجية وبا�ستخدام 

مكونات حملية.
هذا  اأن  دب��ي  بلدية  ع��ام  مدير  الهاجري  داوود  املهند�ض  �سعادة  و���س��رح 
امل�سروع يعترب نقطة حتول جذري يف قطاع البناء والت�سييد على امل�ستوى 
املحلي والإقليمي ويعتمد على ا�سرتاتيجية البتكار بتقنيات الطباعة يف 
البناء والتي بدورها �ستقوم بزيادة وترية و�سرعة تنفيذ املباين واإجنازها 
يف زمن قيا�سي وتقليل تكاليف البناء وامل�ساهمة يف و�سع حلول لتحديات 
الرتكيبة ال�سكانية بتقليل عدد عمالة البناء كما اأنه �سيتم من خاللها 
دع���م ت��وج��ه��ات الإم�����ارة يف جم���ال ال���س��ت��دام��ة ب��ا���س��ت��خ��دام م���واد حملية 
وتقليل النفايات الإن�سائية حيث تتم الطباعة ب�سورة اإلكرتونية ح�سب 

املخططات الهند�سية مبا�سرة دون تدخل ب�سري.

امل�سروع  اإجن��از  على  اأ�سرفت  التي  ال�ست�سارية  اأن اجلهة  الهاجري  ونوه 
اإدارة تراخي�ض  الأبعاد من  يف كافة مراحله هي فريق الطباعة ثالثية 

البناء يف البلدية ومل تتم ال�ستعانة با�ست�ساري خارجي.
التقنية  م��ع  للتعامل  التجهيزات  بكافة  ا�ستعدت  البلدية  اأن  واأ���س��اف 
دبي  ا�سرتاتيجية  حت��ق��ق  وال��ت��ي  والت�سييد  ال��ب��ن��اء  جم���ال  يف  احل��دي��ث��ة 
لتقنية  دبي عا�سمة عاملية  البعاد بهدف جعل مدينة  للطباعة ثالثية 
طابقن  من  املكون  املبنى  وتنفيذ  ت�سميم  ومت  البعاد  ثالثية  الطباعة 
وي�ستمل على عدد من الفراغات التي ميكن ا�ستخدامها كغرف اأو مكاتب 
الطابعة  من  مبا�سرة  احل��وائ��ط  طباعة  متت  حيث  خمتلفة  مب�ساحات 
عمل  على  تعتمد  ك��ان��ت  وال��ت��ي  ال��ب��ن��اء  يف  التقليدية  الطريقة  ب��خ��الف 

ال�سدات اخل�سبية والتدعيم و�سب اخلر�سانة وبناء الطابوق كما ت�سمن 
ت�سميم املبنى منحنيات واأ�سكال خمتلفة تاأكد من خاللها اختبار مقدرة 

واإمكانية الطباعة الثالثية يف البناء بت�ساميم متنوعة.
اجلدير بالذكر اأن املبنى مت تنفيذه ح�سب متطلبات ال�ستدامة ومعايري 
طباعة  خ��الل  م��ن  فّعالة  ع��زل  باأنظمة  يتميز  حيث  اخل�����س��راء  امل��ب��اين 
من  ال���س��ت��ف��ادة  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ن  وي��زي��د  مبتكر  هند�سي  ب�سكل  احل��وائ��ط 
الفراغات داخل احلائط مما ي�ساعد ب�سكل رئي�سي على عزل املبنى حراريا 
لتو�سيل  حلول  و�سع  اإىل  بالإ�سافة  الطاقة  ا�ستهالك  م��ن  والتقليل 
اخلدمات داخل احلوائط املطبوعة والتي ت�سمل جميع اخلدمات للمبنى 

من كهرباء ومياه وات�سالت وتكييف وتقنيات نظم املعلومات.

رئي�س وزراء اليابان ي�ستقبل هزاع بن زايد

هزاع بن زايد ي�ستقبل طلبة االإمارات يف اليابان

•• طوكيو-وام:

ا����س���ت���ق���ب���ل م����ع����ايل ����س���ي���ن���زو اآب����ي 
طوكيو  يف  ال��ي��اب��ان  وزراء  رئ��ي�����ض 
زايد  بن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  ام�ض 
املجل�ض  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي والوفد 

املرافق له.
اللقاء حتيات  �سموه خالل  ونقل 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال����وزراء 
و�ساحب  اهلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
اآل  ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
من  م��زي��داً  لليابان  ومتنياتهما 

التقدم والنماء.
م���ن ج��ان��ب��ه ح��م��ل رئ��ي�����ض وزراء 
ال���ي���اب���ان ���س��م��و ال�����س��ي��خ ه����زاع بن 
اإىل  حت���ي���ات���ه  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  �ساحب 

•• طوكيو-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد 
املجل�ض  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأبوظبي يف مقر  التنفيذي لإمارة 
اإقامة �سموه يف طوكيو ام�ض، طلبة 
دولة الإمارات املبتعثن والدار�سن 
اليابانية.  اجلامعات  من  ع��دد  يف 
زايد  ب��ن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  ونقل 
�ساحب  حتيات  للطلبة  نهيان  اآل 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
اهلل" و�ساحب  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
 . امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
بلقاء  �سعادته  ع��ن  �سموه  واأع���رب 
ال��ط��ل��ب��ة وه��م��ت��ه��م ال��ع��ال��ي��ة التي 
وتعرف  وب���الده���م،  اأه��ل��ه��م  ت�سعد 
الدرا�سية  ت��خ�����س�����س��ات��ه��م  ع���ل���ى 

ال�سمو  و�ساحب  مكتوم  اآل  را�سد 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد 
املزيد  الإم���ارات  لدولة  ومتنياته 

من التطور والزدهار.
 - اللقاء  خ��الل  اجل��ان��ب��ان  وبحث 
اإط���ار زي���ارة �سموه  ال���ذي عقد يف 

وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر جت����اه ع����دد من 
الق�سايا الإقليمية والدولية ذات 

الهتمام امل�سرتك.
واأكد �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل 
التاريخية  العالقات  على  نهيان 
الوثيقة التي تربط بن الإمارات 

مرا�سم  يف  وم�ساركته  نهيان  اآل 
تن�سيب امرباطور اليابان، موؤكداً 
اآفاق  ال��زي��ارة يف فتح  ه��ذه  اأهمية 
امل�سرتك بن  التعاون  اأرح��ب من 

البلدين يف العديد من املجالت.
الدكتور  م���ع���ايل  ال���ل���ق���اء  ح�����س��ر 

�سبل   - ال���ي���اب���ان  اإىل  ال��ر���س��م��ي��ة 
ال�سداقة  عالقات  وتنمية  تعزيز 
الإمارات  بن  امل�سرتك  والتعاون 

واليابان يف املجالت كافة.
م�ستجدات  اجل��ان��ب��ان  ت��ن��اول  كما 
الأو������س�����اع يف امل��ن��ط��ق��ة وت���ب���ادل 

على  امل�ستمر  واحلر�ض  واليابان 
ورعاية  دع����م  ظ���ل  يف  ت��ط��وي��ره��ا 

قيادتي البلدين.
�سينزو  معايل  رح��ب  جانبه،  م��ن 
الياباين  ال���������وزراء  رئ���ي�������ض  اآب������ي 
بزيارة �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد 

وزير  اجل��اب��ر  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان 
اإىل  اخل�����ا������ض  امل����ب����ع����وث  دول���������ة 
مبارك  ح��م��د  وم���ع���ايل  ال���ي���اب���ان 
املجل�ض  ع����ام  اأم�����ن  ال�����س��ام�����س��ي 
الأع���ل���ى ل��ل��ب��رتول و���س��ع��ادة جرب 
حممد غامن ال�سويدي مدير عام 

اأبوظبي و�سعادة  دي��وان ويل عهد 
اللواء الركن طيار ابراهيم نا�سر 
اجلوية  ال����ق����وات  ق���ائ���د  ال���ع���ل���وي 
وال���دف���اع اجل����وي و���س��ع��ادة خالد 
الدولة  �سفري  ال��ع��ام��ري  ع��م��ران 

لدى اليابان.

واأحوالهم  الأكادميية  واأو�ساعهم 
على  وحثهم  اليابان،  يف  املعي�سية 
م�ساعيهم  يف  ال���ن���ج���اح  حت��ق��ي��ق 
ال��درا���س��ي��ة، م��ن اأج���ل الإ���س��ه��ام يف 

م�سرية بناء دولة الإمارات.
املبتعثن  الطلبة  اأن  �سموه  واأك���د 
هم �سفراء لوطنهم وعليهم اإظهار 

الدولة  اه��ت��م��ام  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
اأو�ساعهم التعليمية  بهم ومتابعة 
وح���ر����ض ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة على 
توفري ال�سبل والو�سائل كافة التي 
ت�����س��اع��ده��م ع��ل��ى ب���ذل م��زي��د من 
لتحقيق  �سبياًل  وامل��ث��اب��رة  اجل��ه��د 

التفوق والنجاح.

موا�سلة  يف  للم�ساركة  الأكادميية 
م�����س��رية ال��ت��ق��دم يف ال���وط���ن، كما 
اأعربوا عن تقديرهم ملا توفره لهم 
الدولة من خدمات ودعم ملوا�سلة 

م�سريتهم يف ي�سر وراحة.
التقطت  ال���س��ت��ق��ب��ال  خ���ت���ام  ويف 
اجلماعية  ال���ت���ذك���اري���ة  ال�������س���ور 

ال�������س���ورة امل�����س��رف��ة ل��ل��دول��ة التي 
تتطلع اإىل اأبنائها يف اخلارج وهم 
ي�سقون طريقهم مت�سلحن بالعلم 
بخرباتهم  ل��ي�����س��ه��م��وا  وامل���ع���رف���ة 
يف م�����س��رية ال��ت��ق��دم وال��رق��ي التي 

ت�سهدها الدولة يف امليادين كافة.
ك��م��ا اأك����د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ه����زاع بن 

من جانبهم اأعرب طلبة الإمارات 
ع��ن ���س��ع��ادت��ه��م واع��ت��زازه��م بلقاء 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ه����زاع ب���ن زاي����د اآل 
باأنهم  ���س��م��وه  م��ع��اه��دي��ن  ن��ه��ي��ان 
قيادة  ظ��ن  ح�سن  عند  �سيكونون 
العلمي  حت�����س��ي��ل��ه��م  يف  ال����دول����ة 
ال�سهادات  اأع����ل����ى  اإىل  و�����س����ول 

اآل  زاي����د  ب��ن  ه����زاع  ال�����س��ي��خ  ل�سمو 
اللقاء  ح�سر  الطلبة.  م��ع  نهيان 
اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  معايل 
اجلابر وزير دولة املبعوث اخلا�ض 
مبارك  حمد  ومعايل  اليابان  اإىل 
املجل�ض  ع�����ام  اأم������ن  ال�����س��ام�����س��ي 
الأع���ل���ى ل��ل��ب��رتول و����س���ع���ادة جرب 

حممد غامن ال�سويدي مدير عام 
و�سعادة  اأبوظبي  عهد  ويل  دي��وان 
اللواء الركن طيار ابراهيم نا�سر 
اجلوية  ال����ق����وات  ق���ائ���د  ال���ع���ل���وي 
وال����دف����اع اجل����وي و����س���ع���ادة خالد 
الدولة  ���س��ف��ري  ال��ع��ام��ري  ع��م��ران 

لدى اليابان .

اأوزبك�ستان ت�سيد مبنظومة تعهيد خدمات املوارد الب�سرية للقطاع اخلا�س
•• اأبوظبي-وام: 

الأوزب���ك���ي���ة  ال��ع��م��ل  وزارة  اأ�����س����ادت 
وزارة  خ���دم���ات  ت��ع��ه��ي��د  مب��ن��ظ��وم��ة 
للقطاع  والتوطن  الب�سرية  امل��وارد 
اخل����ا�����ض وب�������دور ه�����ذه امل����راك����ز يف 
حماية احلقوق العمالية وخ�سو�سا 
مراكز  ب��ن��م��وذج��ي  م��ن��ه��ا  يتعلق  م��ا 
يديرهما  ال��ل��ذي��ن  وت��دب��ري  ت��واف��ق 
ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ض ب���ال�������س���راك���ة مع 

الوزارة وحتت ا�سرافها.
العمل  م��ل��ت��ق��ى  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
الم��ارات��ي الوزب��ك��ي ال���ذي عقد يف 
بن  نا�سر  معايل  بح�سور  اأبوظبي 
ثاين الهاملي وزير املوارد الب�سرية 
وال���ت���وط���ن وم����ع����ايل ارك������ن حمي 
الدينوف النائب الأول لوزير العمل 
ومب�����س��ارك��ة ممثلن عن  الوزب���ك���ي 
للتوظيف  وك��ال��ة   100 م��ن  اأك���رث 
من  وع���دد  ال�سديقن  البلدين  يف 

اأ�سحاب العمل.
ويعد امللتقى الثاين من نوعه حيث 
ط�سقند  الوزبكية  العا�سمة  كانت 
�سهر  يف  الأول  امللتقى  ا�ست�سافت 
م��اي��و امل��ا���س��ي وذل���ك يف اإط���ار خطة 

المارات  دولة  بن  ال�سراكة  تفعيل 
جمالت  يف  اأوزبك�ستان  وجمهورية 
لربوتوكول  ت��ن��ف��ي��ذا  وذل���ك  ال��ع��م��ل 
حكومتي  ب�����ن  امل��������ربم  ال�����ت�����ع�����اون 
ال��ب��ل��دي��ن. واأك����د م��ع��ايل ن��ا���س��ر بن 
بها  اف��ت��ت��ح  ال��ه��ام��ل��ي يف كلمة  ث���اين 
اأعمال امللتقى حر�ض دولة المارات 
ع��ل��ى ب���ن���اء وت���ع���زي���ز ال�������س���راك���ة مع 
يف  ال�سديقة  اأوزباك�ستان  جمهورية 
اأهمية  اىل  م�سريا  العمل  جم��الت 
"ملتقى العمل الماراتي الوزبكي" 
والتعاون  ال�سراكة  ه��ذه  تطوير  يف 

الثنائي بن البلدين.

وذك����ر ان ح��ك��وم��ة دول����ة الم�����ارات 
تبنت منوذجا اقت�ساديا يعتمد على 
وت�سهيل  الأع���م���ال  ري�����ادة  ت�سجيع 
البتكار  وت�سجيع  الأعمال  ممار�سة 
وهو ما �ساهم يف انتعا�ض �سوق العمل 
من  املزيد  خلق  اإىل  واأدى  بالدولة 
فر�ض العمل وبالتايل ارتفاع معدل 
واأ�سحاب  ال���ك���ف���اءات  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 
الفنية  الوظائف  املهارات خا�سة يف 
ال���ت���ي حت���ت���اج اىل م���ه���ارات  وت���ل���ك 
اق���رتاب  م���ع  ���س��ي��م��ا  ل  متخ�س�سة 
 "  2020 دب����ي  "اك�سبو  ان���ط���الق 
�ساأنه زيادة الطلب على  والذي من 

هذه الكفاءات.
الأول  ال��ن��ائ��ب  ا����س���ار   ، م���ن ج��ه��ت��ه 
تطور  اىل  الوزب��ك��ي  العمل  ل��وزي��ر 
البلدين  ب���ن  وال���ت���ع���اون  ال�����س��راك��ة 
مبا  العمل  جم��الت  يف  ال�سديقن 
امل�سرتكة  التنموية  امل�سالح  يخدم 
ل �سيما من خالل امللتقى.. م�سيدا 
ب���ري���ادة دول����ة الم������ارات يف اإط���الق 
ال�سلة  ذات  امل�����ب�����ادرات  وت��ط��ب��ي��ق 
نحو  الدولة  وتوجه  العمل  بق�سايا 
الع��ت��م��اد ع��ل��ى الب��ت��ك��ار واخلطط 
الطموحة  ال��ت��ن��م��وي��ة  وال�����س��ي��ا���س��ات 
كلمته  يف  وت���ط���رق  امل������دى.  ب��ع��ي��دة 
ب�����الده ال����س���ت���ف���ادة من  اىل رغ���ب���ة 
منوذجي مراكز اخلدمة " تدبري " 
و"توافق" خ�سو�سا وانهما ي�سكالن 
تقدمي  يف  وريادية  متقدمة  مبادرة 
اخل���دم���ات امل��ت��م��ي��زة مل��خ��ت��ل��ف فئات 

العمالة وحماية حقوقها.
وعقدت خالل امللتقى جل�سات وور�ض 
لوكالت  ممثلن  فيها  �سارك  عمل 
خاللها  مت  ال��ب��ل��دي��ن  يف  ت��وظ��ي��ف 
املتاحة  العمل  فر�ض  على  التعرف 
التعاون  ال���ي���ات  وب��ح��ث  ال���دول���ة  يف 

والتن�سيق بن هذه الوكالت.

موؤمتر االإمارات الرابع لالأمن البيولوجي يبداأ 
اأعماله يف دبي االأ�سبوع املقبل

•• دبي - وام:

ت��ن��ط��ل��ق الث����ن����ن امل���ق���ب���ل اأع���م���ال 
م��وؤمت��ر الإم�����ارات ال��راب��ع لالأمن 
مل���دة يومن  دب���ي  ال��ب��ي��ول��وج��ي يف 
املناخي  التغري  وزارة  من  بتنظيم 
وال��ب��ي��ئ��ة حت���ت ���س��ع��ار ن��ح��و اأم���ن 
مب�ساركة  م�������س���ت���دام  ب���ي���ول���وج���ي 
م�ستهدفاً  وا�سعة،  ووطنية  عاملية 
ا�ستعرا�ض اأف�سل التجارب العاملية 
يف ه�����ذا امل����ج����ال وم��ن��اق�����س��ة اأه����م 
لتطبيق  وامل��ت��ط��ل��ب��ات  ال��ت��ح��دي��ات 

منظومة اأمن بيولوجي متكاملة.
وقال �سعادة املهند�ض �سيف حممد 
امل�����س��اع��د لقطاع  ال��وك��ي��ل  ال�����س��رع، 
امل���ج���ت���م���ع���ات امل�������س���ت���دام���ة ب������وزارة 
التغري املناخي والبيئة، اإن املوؤمتر 
جهود  يف  اأ���س��ا���س��ي��اً  عن�سراً  ي�سكل 
لتنفيذ  الرامية  الوطنية  اللجنة 
ال��وط��ن��ي��ة لالأمن  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال��ب��ي��ول��وج��ي ال��ت��ي اأق��ره��ا جمل�ض 
الوزراء يف عام 2013 حتت �سعار 
خا�سة  متكامل"  بيولوجي  "اأمن 
فيما يتعلق ببناء القدرات وتاأهيل 

ومتكن الكوادر الب�سرية.
واأو�سح اأن موؤمتر الإمارات الرابع 
من�سة  ميثل  البيولوجي  ل��الأم��ن 
الدولية  اخل�����ربات  جت��م��ع  م��ه��م��ة 
والأفكار  ال��روؤى  لتبادل  والوطنية 
م����ن اأج�������ل ت���ط���وي���ر الإج�����������راءات 
اإ�سفاء  �ساأنها  من  التي  والتدابري 

وخارجها  ال��دول��ة  يف  الأك��ادمي��ي��ة 
املنظمات  م��ن  املخت�سن  وك��ذل��ك 

الدولية والإقليمية.
ال�����دورة  اأن ه����ذه  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
مب�ساركة  حت���ظ���ى  امل�����وؤمت�����ر  م����ن 
الدولين،  اخل����رباء  م��ن  ال��ع��دي��د 
العاملية  الأك��ادمي��ي��ة  الهيئات  م��ن 
واجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة م����ن دول 
وكندا  وال��ي��اب��ان  املتحدة  ال��ولي��ات 
وبريطانيا  واأ���س��رتال��ي��ا  وه��ول��ن��دا 
/ع�سرة  وال���������س����ودان  وال�������س���وي���د 
خ�����رباء/ ب��الإ���س��اف��ة ل��ل��ع��دي��د من 
اخل�������رباء ال���وط���ن���ي���ن م����ن داخ����ل 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ن  ال���دول���ة 

والتعليمية الأكادميية.
وت���ت���وزع اأع���م���ال امل���وؤمت���ر ع��ل��ى 4 
ال�سوء  ت�سلط  رئ��ي�����س��ي��ة  ج��ل�����س��ات 
ع��ل��ى اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات يف جمال 
ت�سمل  وال��ت��ي  البيولوجي  الأم���ن 
ا����س���ت���ع���را����ض ال����س���رتات���ي���ج���ي���ات 
على  والط����������الع  وال���ت�������س���ري���ع���ات 
الإج�������راءات واخل�����ربات يف جمال 
الأم�����������ن ال����ب����ي����ول����وج����ي، واأب���������رز 
العاملية  وامل���م���ار����س���ات  ال��ت��ح��دي��ات 
والإقليمية واملحلية يف هذا املجال 
توظيف  ف����ر�����ض  ب���ح���ث  وك����ذل����ك 
ملواجهة  ال����س���ط���ن���اع���ي  ال�����ذك�����اء 
والإقليمية  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
التق�سي  اآل��ي��ات  وع��ر���ض  واملحلية 
ومكافحة  والح���ت���واء  وال�سيطرة 

املخاطر البيولوجية.

وال�سيطرة  الرقابة  من  اأك��رب  قدر 
البيولوجية  العوامل  انتقال  على 
مب��خ��ت��ل��ف اأن����واع����ه����ا، واحل������د من 
عليها،  تنطوي  ال��ت��ي  ال��ت��ه��دي��دات 
متطورة  ا�ستجابة  خطط  وو���س��ع 
الب�سرية  اخل�������س���ائ���ر  م�����ن  حت�����د 
واملادية املرتبطة بهذه احلوادث يف 

القطاعات املختلفة.
وي��ه��دف امل��وؤمت��ر ال��ذي يعقد على 
اأكتوبر  و29   28 ي���وم���ي  م�����دار 
الوعي  وت��ع��زي��ز  ن�سر  اإىل  اجل���اري 
جمال  يف  ال��ق��درات  وبناء  الوطني 
الأم���������ن ال����ب����ي����ول����وج����ي، وت����ب����ادل 
وال�ستفادة  وال���ع���ل���وم  اخل������ربات 
بالأمن  املتعلقة  الإم��ك��ان��ي��ات  م��ن 
التوا�سل  وت��ع��زي��ز  ال��ب��ي��ول��وج��ي، 
امل�ستوى  على  اجلهات  بن  الفعال 
امل��ح��ل��ي والإق���ل���ي���م���ي وال�������دويل يف 
البيولوجي،  الأم���������ن  جم�������الت 
وتعزيز الدور التنظيمي والرقابي 
البيولوجي.  الأم�������ن  جم�����ال  يف 
امل����وؤمت����ر م���ن���ربا وطنيا  ي��ع��د  ك��م��ا 
ل��ل��م��ع��ارف والأف����ك����ار ال���ري���ادي���ة يف 
البيولوجي،  الأم�����ن  م�����س��ت��ج��دات 
لالطالع  ال��ف��ر���س��ة  ي��ت��ي��ح  ح��ي��ث 
والهتمامات  الق�سايا  اأه���م  على 
جمال  يف  وال���وط���ن���ي���ة  ال����دول����ي����ة 
الأمن البيولوجي، وذلك بح�سور 
م���ن اجلهات  وم�����س��ارك��ة مم��ث��ل��ن 
والقطاع  وامل���ح���ل���ي���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
التعليمية  واجل�����ه�����ات  اخل����ا�����ض 

الرابعة  ال������دورة  اع���م���ال  وت�����س��م��ل 
م���ن امل���وؤمت���ر ت��ن��ظ��ي��م ور������ض عمل 
ت��خ�����س�����س��ي��ة ت��ن��اق�����ض ج��م��ل��ة من 
املحلية  الأه���م���ي���ة  ذات  امل��وا���س��ي��ع 
وبناء  م��ث��ل اجل���اه���زي���ة  وال��ع��امل��ي��ة 
العالية  ال�سالمة  ذات  امل��خ��ت��ربات 
 BSL3-BSL4// واملتخ�س�سة
اجلينوم  حت��ري��ر  خم��اط��ر  وتقييم 

.Genome editing//
�سمن  امل��ق��ام  املعر�ض  يف  وت�����س��ارك 
حكومية  ج��ه��ات  امل���وؤمت���ر  اأع���م���ال 
اأحدث  املعر�ض  و�سي�سم  وخا�سة، 
واأبرز التقنيات البيولوجية العاملية 
ا�ستخداماتها  ا�ستعرا�ض  و�سيتم 
ال�سليمة، كما �سيتم تنظيم فعالية 
ال�سطناعي/  /ال����ذك����اء  خم��ت��رب 
لالأمن البيولوجي وهي عبارة عن 
حلقة نقا�سية جتمع اأبرز اخلرباء 
الق�سايا  اأه��م  ملناق�سة  واملخت�سن 
واقرتاح  البيولوجية  والتحديات 

احللول املنا�سبة لها.
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اأخبـار الإمـارات
 ON.DXB دبي لالإ�ستوديوهات تك�سف عن فعاليات مهرجان

•• دبي - وام:

 -  ON.DXB مهرجان  من  الأوىل  للن�سخة  املنظمة  اللجنة  ك�سفت 
امللتقى الإقليمي لتطوير املحتوى والإعالم اجلديد واملواهب الإقليمية 
لالإ�ستديوهات يف  دبي  ت�ست�سيفه مدينة  ال��ذي  املهرجان  برنامج  - عن 
اجلل�سات  من  �سل�سلة  وي�سمل  املقبل  نوفمرب   23 اإىل   21 من  الفرتة 
التي  احلية  وال��ع��رو���ض  املو�سيقية  واحل��ف��الت  العمل  وور����ض  احل��واري��ة 
وجنوم  واملتخ�س�سن  واخل���رباء  الأف���الم  �سناع  من  جمموعة  يقدمها 

الإعالم من املنطقة.
دب��ي لالإنتاج  ال��ذي عقد يف مدينة  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
ام�ض وح�سره ماجد ال�سويدي املدير العام ملدينة دبي لالإعالم وجمال 

ال�سريف الرئي�ض التنفيذي للجنة دبي لالإنتاج التلفزيوين وال�سينمائي 
ومت خ��الل��ه الإع�����الن ع��ن اأب����زر امل��ت��ح��دث��ن يف جم���ال ���س��ن��اع��ة الأف���الم 
واأهم  التفاعلي  واملحتوى  اللكرتونية  والأل��ع��اب  واملو�سيقى  والفيديو 

العالمات التجارية العاملية الرائدة يف هذه املجالت.
ي��اأت��ي امل��ه��رج��ان مب��ب��ادرة م��ن مدينة دب��ي ل��الإع��الم بالتعاون م��ع جلنة 
التلفزيوين وال�سينمائي بهدف تعزيز منو قطاع �سناعات  دبي لالإنتاج 
تطوير املحتوى والإعالم اجلديد حيث ي�سكل فر�سة مثالية للمواهب يف 
�سناعات الأفالم والفيديو واملو�سيقى والألعاب الإلكرتونية اأو املحتوى 
التفاعلي لعر�ض اإبداعاتهم اأمام جمهور وا�سع من امل�ستثمرين وامل�ساهري 

واأ�سحاب اخلربة والتجارب يف هذه املجالت.
املهرجان تعترب ترجمة  ان من�سة  ال�سويدي  املنا�سبة ذكر ماجد  وبهذه 

دبي  مدينة  تنتهجها  ال��ت��ي  ال�سرتاتيجية  وال��ت��وج��ه��ات  ل��ل��روؤي��ة  فعلية 
الإم��ارة كوجهة عاملية ومركزا ل�سناعة  لالإعالم يف �سبيل تعزيز مكانة 
املحتوى الإعالمي بالإ�سافة اإىل جهودنا الرامية اإىل تطوير الكفاءات 
ودعم املواهب حمليا و اإقليميا ومتكينهم من حتقيق مراكز تناف�سية يف 

خمتلف جمالت الإعالم.
و اأو�سح اأن ا�ستقطاب جنوم وم�ساهري عاملين مبثابة تاأكيد وا�سح على 
و�سناع  الكفاءات  من  اجلديد  باجليل  تربطهم  من�سة  بتوفري  اللتزام 
اإلهام  يف  م�ساركاتهم  ت�سهم  اأن  ونطمح  املنطقة  يف  الإع��الم��ي  املحتوى 

املواهب ال�سابة ودعمهم للو�سول اإىل العاملية.
لالإنتاج  دبي  للجنة  التنفيذي  الرئي�ض  ال�سريف  ا�سار جمال  من جانبه 
التلفزيوين وال�سينمائي اىل ان دبي ت�سكل خيارا جذابا ل�سانعي الأفالم 

من جميع اأنحاء العامل نظرا ملا متتلكه من بيئة ت�سريعية حمفزة لتنمية 
الأعمال واإطار تنظيمي مرن وهذا ما مَيكن دبي من مواكبة التغريات 
واملو�سيقى  كال�سينما  الإب��داع��ي��ة  ال�سناعات  ت�سهدها  ال��ت��ي  املت�سارعة 
املهرجان  خ��الل  م��ن  ن�سعى  مثالية  فر�سة  امل��ن��اخ  ه��ذا  وي��ع��د  والأل��ع��اب 
مبواهبهم  والنطالق  منها  ال�ستفادة  من  النا�سئة  املواهب  متكن  اإىل 
الإع��الن عن  الذين مت  املتحدثن  قائمة  �سملت  العاملية.  نحو  دبي  من 
ال�سهري  الأم��ري��ك��ي  ال�سينمائي  واملنتج  امل��خ��رج  املهرجان  يف  م�ساركتهم 
�سبايك يل واملغني الربيطاين املعروف "كانو" بالإ�سافة اإىل ليزا كو�سي 
الإلكرتونية  الأل��ع��اب  يف  املتخ�س�ض  املحتوى  و�سانع  واملنتجة  املمثلة 
ال�سعودي ريان الأحمري اإىل جانب جمموعة كبرية من �سناع الأفالم 

واملحتوى واملو�سيقى من دولة الإمارات وخمتلف اأرجاء املنطقة.

خالل م�ساركتها يف قمة غوف اإن�سايدر اليف 2019 العاملية

حكومة االإمارات ت�ستعر�س جتربتها يف تعزيز االبتكار احلكومي
•• بانكوك -وام:

ا�ستعر�ست حكومة دولة الإمارات 
وال�سرتاتيجيات  امل���ب���ادرات  اأه���م 
الدولة  اأطلقتها  التي  احلكومية 
البتكار  م�����س��رية  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف 
مفاهيم  تبني  وت�سجيع  احلكومي 
ي�����س��ه��م يف حتقيق  الب���ت���ك���ار، مب���ا 
اأه����داف روؤي���ة الإم�����ارات 2021، 
اإىل  الإم���ارات  بحكومة  والو�سول 
ابتكاراً  الأك��رث  احلكومات  م�ساف 

عاملياً.
رئي�سية  ج��ل�����س��ة  يف  ذل������ك،  ج�����اء 
املبتِكرة،  احل��ك��وم��ات  بناء  بعنوان 
اإن�سايدر  غوف  قمة  اأعمال  �سمن 
 GovInsider  2019 ليف 
باملقر  ع����ق����دت  ال����ت����ي   LIVE
املتحدة  الأمم  ملنظمة  الق��ل��ي��م��ي 
هدى  فيها  و�ساركت   ، بانكوك  يف 
العام  امل���دي���ر  م�����س��اع��د  ال��ه��ا���س��م��ي 
لال�سرتاتيجية والبتكار يف مكتب 
رئ��ا���س��ة جم��ل�����ض ال�������وزراء ب�����وزارة 

�سوؤون جمل�ض الوزراء وامل�ستقبل.
دولة  اأن  الها�سمي  ه��دى  اأك���دت  و 
م�ساركة  على  حري�سة  الإم����ارات 
ال����ع����امل من���وذج���ه���ا يف الب���ت���ك���ار 
احل���ك���وم���ي، ال�����ذي ي��ع��ك�����ض روؤي����ة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
اإعادة  يف  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
ت�����س��م��ي��م م�����س��ت��ق��ب��ل اخل����دم����ات 
البتكار،  على  القائمة  احلكومية 

اإن�سايدر  "غوف  ق��م��ة  وه���دف���ت 
ليف 2019" اإىل مناق�سة اآليات 
تقدمي اخلدمات احلكومية وطرق 
اأف�سل  على  والط���الع  تطويرها، 
املمار�سات  وم�����س��ارك��ة  ال���ت���ج���ارب 
ال��ن��اج��ح��ة ال���ت���ي مت ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 
واخلا�ض  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ن 
التحديات  يف  احل���ل���ول  لب���ت���ك���ار 
احليوية،  امل��ج��الت  يف  امل�ستقبلية 
اأهمها: ت�سميم اخلدمات، والأمن 
احل�سري،  والتطور  ال�سيرباين، 
ال�سامل،  والب���ت���ك���ار  وال���ب���ي���ان���ات، 
املتقدمة،  وامل�����ه�����ارات  وال��ت��ع��ل��ي��م 

وال�سحة الذكية.
ك��م��ا ن��اق�����س��ت ال��ق��م��ة ال��ت��ي عقدت 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ب���رع���اي���ة 
وال����ب����ح����ث ال���ع���ل���م���ي والب����ت����ك����ار 
"غوغل"،  و���س��رك��ة  ال��ت��اي��ل��ن��دي��ة، 
و�سركة  ويب"،  "اأمازون  وخدمات 
"�سي�سكو" العاملية، ومعهد "غوته" 
امل�ستقبلية  ال��ت��وج��ه��ات  الأمل������اين، 
ال��ع��امل��ي��ة واأه��م��ي��ة ت��وظ��ي��ف اأحدث 
�سناعة  يف  التكنولوجيا  و���س��ائ��ل 
جديدة  اأدوات  واب��ت��ك��ار  امل�ستقبل 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل احل���ك���وم���ي، مبا 
التنمية  اأه�����داف  حتقيق  ي�سمن 

امل�ستدامة العاملية.
�سارك يف القمة اأكرث من 1000 
م�������س���وؤول م����ن ال���������وزراء ووك�����الء 
التنفيذين  وامل�������دراء  ال��������وزارات 
واملبتكرين واخل��رباء من اجلهات 
احلكومية واخلا�سة على م�ستوى 

العامل.

وت��ر���س��ي��خ الب��ت��ك��ار ث��ق��اف��ة ومنهج 
عمل للحكومة.

ال��ه��ا���س��م��ي خالل  ا���س��ت��ع��ر���س��ت  و 
عقدت  ال��ت��ي  القمة  يف  م�ساركتها 
القت�سادية  اللجنة  مع  بالتعاون 
واملحيط  لآ����س���ي���ا  والج���ت���م���اع���ي���ة 
املتحدة  ل����الأمم  ال��ت��اب��ع��ة  ال���ه���ادئ 
وال�سرتاتيجيات  امل���ب���ادرات  اأه���م 
احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا دولة 
ت��ع��زي��ز م�سرية  ب��ه��دف  الإم�������ارات 
تبني  وت�سجيع  احلكومي  البتكار 
م��ف��اه��ي��م الب��ت��ك��ار، مب��ا ي�سهم يف 
الإم����ارات  "روؤية  اأه����داف  حتقيق 

على  اجلل�سة  ورك���زت  امل�ستدامة. 
دولة  حكومة  يف  الب��ت��ك��ار  م�سرية 
الإم�����������ارات، ال���ت���ي ت���ق���وم ع���ل���ى 9 
بو�سع  تخت�ض  اأ���س��ا���س��ي��ة،  حم���اور 
روؤية وا�سحة وا�سرتاتيجية لبناء 
حكومية  مراكز  واإن�ساء  امل�ستقبل، 
وحتفيز  ت�سجيع  يف  متخ�س�سة 
القدرات  وب��ن��اء  الب��ت��ك��ار،  ث��ق��اف��ة 
وتفعيل  احل��ك��وم��ي��ة،  وال���ك���ف���اءات 
وو�سع  ال�����س��ي��ا���س��ات،  يف  الب���ت���ك���ار 
يف  البتكار  لقيا�ض  اأداء  موؤ�سرات 

اجلهات احلكومية.
ا�ستعرا�ض  اجل��ل�����س��ة  خ����الل  ومت 

لالبتكار.
كلمتها  يف  ال��ه��ا���س��م��ي  وت��ط��رق��ت 
ومبادرات  ا�سرتاتيجيات  اأه��م  اإىل 
وجعل  امل�سرية  هذه  لدعم  الدولة 
الب��ت��ك��ار ث��ق��اف��ة وم��ن��ه��ج ع��م��ل يف 
احلكومة، لت�سبح اأكرث دول العامل 
ال�سرتاتيجية  اأه��م��ه��ا  اب���ت���ك���اراً، 
ال��وط��ن��ي��ة ل��الب��ت��ك��ار امل��ت��ق��دم التي 
بهدف   ،2018 ع��ام  اإطالقها  مت 
7 جم���الت  الإن�������س���ان يف  مت��ك��ن 
مهارات  تطوير  اأب��رزه��ا:  رئي�سية، 
على  وال���ت�������س���ج���ي���ع  امل�������س���ت���ق���ب���ل، 
بجودة  والرت����ق����اء  ال���س��ت��ك�����س��اف، 

بحكومة  وال���و����س���ول   ،"2021
احلكومات  م�ساف  اإىل  الإم����ارات 

الأكرث ابتكاراً عاملياً.
وقالت اإن حكومة الإمارات متكنت 
ع��م��ل م�ستقبلي  ب��ن��اء من���وذج  م��ن 
والعلوم  الب���ت���ك���ار  ع���ل���ى  ي���رت���ك���ز 
ال�ستثمار يف  واملعرفة، من خالل 
الكوادر الوطنية واأ�سحاب املواهب 
وتبني  املبتكرة،  املبادرات  وتطبيق 
التكنولوجية  ال��و���س��ائ��ل  اأف�����س��ل 
العاملية  امل���ت���غ���ريات  م���واك���ب���ة  يف 
وت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ات ال��دول��ي��ة، مبا 
التنمية  اأه�������اف  حت��ق��ي��ق  ي���دع���م 

الدولة  م�����س��رية  حم���ط���ات  اأب������رز 
توفري  املا�سية يف  ال�سنوات  خالل 
م�������س���اح���ات ل���الب���ت���ك���ار واخ���ت���ب���ار 
اأهمها:  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل،  م�����ب�����ادرات 
وم���ت���ح���ف   ،2021 م����ن����ط����ق����ة 
امل�سرعات  واإط�������الق  امل�����س��ت��ق��ب��ل، 
اإيجاد  على  تعمل  التي  احلكومية 
يف  احلكومية  للتحديات  احل��ل��ول 
100 يوم، والحتفاء بالنجاحات 
ع��رب اجل��وائ��ز ال��ع��امل��ي��ة، مب��ا فيها 
العامل،  يف  وزي����ر  اأف�����س��ل  ج���ائ���زة 
احلكومات  اب����ت����ك����ارات  وج�����ائ�����زة 
اخل�������الق�������ة، و�����س����ه����ر الإم�������������ارات 

ال�سحة، وحتفيز القوة اخل�سراء.
�ساحب  اإط�������الق  ع����ن  وحت����دث����ت 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
"وزارة الال م�ستحيل"،  اآل مكتوم 
ت�سكل  اف���رتا����س���ي���ة  وزارة  وه�����ي 
حكومة  يف  جديدة  عمل  منظومة 
دول���ة الإم�����ارات، كما حت��دث��ت عن 
احلكومي  البتكار  دبلوم  برنامج 
م�ستوى  ع��ل��ى  ن���وع���ه  م���ن  الأول 
ال��ع��امل ال��ذي اأط��ل��ق ع��ام 2015، 
ب���ه���دف ب���ن���اء ج���ي���ل م����ن ال����ك����وادر 
ال��وط��ن��ي��ة م���ن ق�����ادة الب���ت���ك���ار يف 

احلكومة.

احلكومي االبتكار  يف  منوذجها  العامل  ت�سارك  االإمارات  دولة  الها�سمي:  • هدى 

�سارة االأمريي وعمر العلماء يوؤكدان اأهمية تنظيم بطولة فري�ست جلوبال يف االإمارات
•• دبي-وام:

للروبوتات  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  مت��ث��ل 
فري�ست  ال���س��ط��ن��اع��ي  وال����ذك����اء 
دولة  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  ج��ل��وب��ال 
الإم��ارات يف دبي اعتبارا من اليوم 
اخلمي�ض، للمرة الأوىل يف املنطقة، 
ت���اأك���ي���دا ج���دي���دا مل��ك��ان��ة الإم������ارات 
لقطاعات  ك��ح��ا���س��ن��ة  وري����ادت����ه����ا 
وتكنولوجيا  امل���ت���ق���دم���ة  ال���ع���ل���وم 

امل�ستقبل.
واأك����دت م��ع��ايل ���س��ارة ب��ن��ت يو�سف 
الأمريي وزيرة دولة م�سوؤولة عن 
ت�سريح  يف  املتقدمة،  العلوم  ملف 

والبتكارات، و�سريك رئي�سي يف ر�سم 
التكنولوجيا  ال��ق��ط��اع��ات  م��الم��ح 
لتطوير  عاملي  ومركز  امل�ستقبلية، 
يف  الناجحة  واملمار�سات  اخل��ربات 
جمال تبني التكنولوجيا احلديثة 
لأف�سل  جذابة  وبيئة  والروبوتات 
ال���ع���ق���ول وامل������واه������ب امل���ب���دع���ة يف 

خمتلف القطاعات احليوية.
الإمارات  دول��ة  "اإن  وق��ال معاليه: 
العاملية  امل��ك��ان��ة  ب��ت��ع��زي��ز  اأ���س��ه��م��ت 
التي  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ب���ط���ول���ة  ل���ه���ذه 
م�سبوقة  غ��ري  م�ساركة  �ست�سجل 
هذه  يف  دول�����ة   190 م���ن  لأك�����رث 
ال�������دورة ال���ت���ي ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه��ا دبي 

التقنيات املتقدمة.
تنظيم  اإن  الأم���ريي  �سارة  قالت  و 
والذكاء  للروبوتات  العامل  بطولة 
ال�سطناعي "فري�ست جلوبال" يف 
دولة الإمارات ي�سكل اإ�سافة جديدة 
تر�سيخ  اإىل  ال���رام���ي���ة  جل��ه��وده��ا 
ث��ق��اف��ة الب��ت��ك��ار وحت��ف��ي��ز تطبيق 
املفاهيم العلمية لتعزيز مهاراتهم 
والتكنولوجيا  العلوم  قطاعات  يف 
اأنها  كما  والريا�سيات،  والهند�سة 
للتعرف  فر�سة  للم�ساركن  تتيح 
وق�س�ض  م��ل��ه��م��ة  جت�������ارب  ع���ل���ى 
واإظهار  ال��ع��امل  ح��ول  م��ن  ناجحة 
جمال  يف  الإب����داع����ي����ة  ق���درات���ه���م 

احلدث  ه��ذا  تنظيم  مبنا�سبة  لها 
العلوم  خم����رج����ات  اأن  ال����ع����امل����ي، 
املتقدمة والتكنولوجيا التي ن�سهد 
ودخولها  مت�سارع  ب�سكل  تطورها 
ت��ف��ا���س��ي��ل احل����ي����اة مثل  ك���اف���ة  يف 
ال�سطناعي،  وال��ذك��اء  الروبوتات 
اهتمام  جم���الت  اأه���م  اأح���د  ت�سكل 
ال�سباب يف دولة الإمارات والعامل، 
اأ�سا�سيا  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ا  وق����ط����اع����ا 
واكت�ساب  ب���ه  ل��ل��ع��م��ل  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
يوؤكد  م����ا  م����ه����ارات����ه،  م����ن  امل����زي����د 
ت���وف���ري م��ن�����س��ات حملية  اأه���م���ي���ة 
وعاملية تتيح لهم تو�سيع معارفهم 
واإبراز اأفكارهم املبتكرة با�ستخدام 

م���ا ي���ع���زز ف���ر����ض ت���ب���ادل الأف���ك���ار 
واخلربات والتجارب الناجحة مع 
واملهتمة  املبدعة  العقول  خمتلف 
جميع  م��ن  ال�سطناعي  ب��ال��ذك��اء 
اأنحاء العامل، وتزويدهم مبهارات 
امل�ستقبل والأدوات الالزمة وتنمية 
ت�سميم  جم�������ال  يف  خ����ربات����ه����م 
مبعاجلة  ي�سهم  مب��ا  ال��روب��وت��ات، 
اإحلاحا  الأك���رث  العاملية  الق�سايا 
القطاعات  اح���ت���ي���اج���ات  وت��ل��ب��ي��ة 
احليوية والتعامل مع كل املتغريات 

ومتطلبات امل�ستقبل".
اأهمية ت�سافر اجلهود  اإىل  اأ�سار  و 
جمال  يف  العاملي  التعاون  وتعزيز 

�ستتيح  كما   .. ال��روب��وت��ات  تطوير 
البطولة لل�سباب الفر�سة خلو�ض 
واإيجاد  ال��ت��ح��دي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
على  تناف�سيتها  ت�سمن  لها  حلول 
فر�سا  و�ستوفر  ال��ع��امل��ي،  امل�ستوى 
ت�سمح  ج���دي���دة  ف���ري���دة وجت������ارب 
ب�����س��ق��ل م���ه���ارات���ه���م وت����ع����زز من 
يف  الب��ت��ك��ار  لهم  وتتيح  معرفتهم 

ت�سميم الروبوتات.
م���ن ج��ه��ت��ه اأك�����د م���ع���ايل ع��م��ر بن 
�سلطان العلماء وزير دولة للذكاء 
املنتدب  الع�سو  نائب  الإ�سطناعي 
دولة  اأن  للم�ستقبل،  دب��ي  ملوؤ�س�سة 
للثقافات  عاملية  حا�سنة  الإم��ارات 

التكنولوجيا والذكاء ال�سطناعي 
ومت���ك���ن الأج����ي����ال اجل���دي���دة من 
امل�ستقبل  ���س��ن��اع��ة  يف  امل�������س���ارك���ة 
وال���س��ت��ع��داد ل���ه، م��ن خ���الل دعم 
واإع��داد جيل قادر  املبدعة  العقول 

واإيجاد  ال���ت���غ���ريات  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى 
العاملية  للتحديات  مبتكرة  حلول 
م������ن خ�������الل ت����وظ����ي����ف الأمت�����ت�����ة 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��روب��وت��ات يف دعم 

م�سرية التنمية.

ا�ستفاد منها اأكرث من 71 مليون طفل باك�ستاين

 مدير امل�سروع االإماراتي : مبادرات الدولة اأ�سهمت يف ال�سيطرة على �سلل االأطفال يف باك�ستان
•• اأبوظبي -وام:

اأكد عبداهلل خليفة الغفلي مدير امل�سروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان اأهمية 
املبادرات الإماراتية الرامية ل�ستئ�سال مر�ض �سلل الأطفال.. م�سريا اإىل 
اأن امل�سروع وا�سل براجمه ومبادراته والتي بلغت عدد التح�سينات التي 
منها  ا�ستفاد  لقاحا،  مليون   419 من  اأك��رث  اليوم  حتى  خاللها  قدمها 

اأكرث من 71 مليون طفل باك�ستاين.

امل�ست�سفيات  ب��ن��اء  ت�سمن  باك�ستان  يف  الإم���ارات���ي  امل�����س��روع  اأن  واأو����س���ح 
و�سراء  الطبية  واملعدات  الأجهزة  وتوفري  ال�سحية،  واملراكز  والعيادات 
والعالجية  ال�سحية  ال��ربام��ج  تطوير  يف  اأ�سهم  م��ا  واللقاحات  الأدوي���ة 

املحلية.
الإماراتية  التطعيمية  واحل��م��الت  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��ربام��ج  اأن  ع��ل��ى  و���س��دد 
�سالمة  تنمية  وت��ع��زي��ز  النبيلة  الإن�سانية  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  ا�ستطاعت 
الأمرا�ض  انت�سار  من  وحمايتهم  الأط��ف��ال  فئة  خا�سة  الإن�سان  و�سحة 

والأوبئة، والوقاية من التداعيات ال�سحية ال�سلبية لها.
اجلهود  تقدمي  يف  بالريادة  متيزت  الإماراتية  املبادرات  اإن  الغفلي  وقال 
والرتقاء  ال��ع��امل  �سعوب  �سحة  حلماية  امل��وج��ه��ة  الإن�سانية  والأع��م��ال 

مبعدلت التنمية الب�سرية والجتماعية والقت�سادية لهم.
للتطعيم  الإم���ارات  باإطالق حملة  توجت  الإماراتية  امل��ب��ادرات  اأن  اأك��د  و 
 ،2014 ع��ام  يف  الإ�سالمية  باك�ستان  جمهورية  يف  الأط��ف��ال  �سلل  �سد 
اأكرث من  ا�ستهداف   2019 و حتى عام  ا�ستطاعت منذ اطالقها  والتي 

مليون طفل مبا يقارب 419 مليون جرعة تطعيم حمققة النجاح   71
ب�سلل  ال�سابة  انخفا�ض عدد حالت  وامل�ساهمة يف  ال�سعب،  التحدي  يف 

الأطفال يف باك�ستان بن�سبة عالية.
اإن�سانية  ر�سالة  متثل  الأط��ف��ال  ل�سلل  العاملي  اليوم  منا�سبة  اأن  واأ���س��اف 
م�سمونها اللتزام و التعاون الدويل حلماية الأطفال الأبرياء ووقايتهم 
من الأمرا�ض خا�سة مر�ض �سلل الأطفال ودعم جهود وت�سحيات جميع 

امل�ساهمن والعاملن يف امليدان لتحقيق هذا الهدف الإن�ساين.

االإمارات ت�سري قافلة م�ساعدات غذائية ملديرية التحيتا باحلديدة
•• احلديدة-وام: 

�سريت دولة الإمارات العربية املتحدة ممثلة يف ذراعها الإن�سانية هيئة الهالل 
التحيتا  م��دي��ري��ة  اإىل  ج��دي��دة  غ��ذائ��ي��ة  م�ساعدات  قافلة  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر 

على  ال��ق��ادري��ن  غ��ري  لإغ��اث��ة  املتوا�سل  برناجمها  �سمن  احل��دي��دة  مبحافظة 
اإمتداد ال�ساحل الغربي اليمني. �سملت امل�ساعدات �سالل غذائية ا�ستفاد منها 
اأكرث من األف اأ�سرة موزعة على اأربع قرى يف منطقة املجيل�ض جنوب التحيتا و 
التي حتظى كغريها من مناطق ال�ساحل الغربي باإهتمام دولة الإمارات خا�سة 

تخفيف  بهدف  الغذائية  امل�ساعدات  جانب  اإىل  ال�سحة  و  التعليم  بقطاعي 
معاناة املواطنن اليمنين وتطبيع حياتهم. من جانبهم عرب امل�ستفيدون عن 
�سكرهم لدولة الإمارات التي توا�سل مد يد العون لل�سعب اليمني بوجه عام يف 

اإطار م�سرية اخلري والعطاء بتوجيهات القيادة الر�سيدة.
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العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

اإعــــــــــالن
ميدل  النهدة  ال�س�����ادة/�سم�ض  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN اي�ست للمقاولت العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:1180248 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نونه خلفان �سامل بالعري الكتبي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عائ�سة حممد احمد �سليمان الريامي

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

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

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة بن عزي

CN   رخ�سة رقم:1043790 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل عبدالرحيم عبداهلل ا�سماعيل ال علي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف زايد عزي �سيف �سيف اهلل ال�سندي

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

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

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون اللوؤلوؤة الف�سية 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�سة رقم:1789871 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل حممد جا�سم �سكر النعيمي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  للحماية  اجلابر  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1058515 

تعديل ن�سب ال�سركاء/حممد عبيد خليفة اجلابر املري من 49% اىل %99

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبيد حممد عبيد اجلابر املري %1

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف موؤ�س�سة النظمة العاملية الذكية

GLOBAL INTELLIGENT SYSTEMS ESTABLISHMENT 

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

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

للنقليات وحمل ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 1154812  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

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

لغ�سيل ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 2668856  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

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

CN 2229945:ريدر للنقليات رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 
 CN 1019035-1:الكفاف للتجارة- فرع رخ�سة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة 
رقم:CN 1079917  بال�سم التجاري النمط اجلديد 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  والديكور  لالن�ساءات 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فري�ض املدينة �سوبر ماركت

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1195940 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سوابنا باماناث كيزاكي فيتيل %39

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اكيلي�ض تاليال كاندي %10
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/م�ساعد نا�سر حم�سن مبارك من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ م�ساعد نا�سر حم�سن مبارك من 100% اىل %51
تعديل را�ض 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/فري�ض املدينة �سوبر ماركت
FRESH AL MADEENA SUPER MARKET

اىل/فري�ض املدينة �سوبر ماركت ذ.م.م
FRESH AL MADEENA SUPER MARKET LLC

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

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

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حول العامل للخدمات الدارية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1068081 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ماجد علي مبارك عبداهلل العتيقي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ماجد علي مبارك عبداهلل العتيقي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي حممد �سعيد حرم�ض املن�سوري %49

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/حول العامل للخدمات الدارية
ROUND THE WORLD MANAGEMENT SERVICES

اىل/حول العامل للخدمات الدارية ذ.م.م
ROUND THE WORLD MANAGEMENT SERVICES LLC

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

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

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/التل العاجي للمقاولت وال�سيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1741450 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عادل ح�سن عبداهلل ح�سن احلمودي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عادل ح�سن عبداهلل ح�سن احلمودي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كامل نع�سان مو�سالوي %49

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/التل العاجي للمقاولت وال�سيانة العامة
IVORY MOUND CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/التل العاجي للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م
IVORY MOUND CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

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

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

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية جرين �ستي

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2152192 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد بكرى حممد حممد جمبالن %17

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رحاب فاروق عبداملطلب %32
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حمد هالل �سامل حممد الكعبي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حمد هالل �سامل حممد الكعبي من 100% اىل %51
تعديل را�ض 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/�سيدلية جرين �ستي
GREEN CITY PHARMACY

اىل/�سيدلية جرين �ستي ذ.م.م
GREEN CITY PHARMACY LLC

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

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

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

�سركة املعامل الوطنية العاملية لتجارة املعدات واالجهزة املعملية- ذ م م
ال�سادر  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب 
لتدقيق  2019/08/07 يعلن مكتب مريال عبد احلبيب  بتاريخ 

احل�سابات وال�ست�سارات الدارية عن حل وت�سفية �سركة
�سركة املعامل الوطنية العاملية لتجارة املعدات واالجهزة 

املعملية - ذ م م
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي

CN-2105215 بالرقم
فعلى من لدية اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�سفى 
�ض.ب   026716054 فاك�ض   026716055 رقم  هاتف  املعن 
�سعيد عبداهلل اجلنيبي  بناية  ال�سياحي  بالنادي  ابوظبي   53181
الطابق )7( مكتب رقم )705( واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، وذلك 

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

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

ور�سة يونيفري�سال ال�سالح ميكانيكا املعدات- ذ م م
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  على  بناء 

العدل بالرقم )1903009619( بت�سفية ال�سركة:
 ور�سة يونيفري�سال ال�سالح ميكانيكا املعدات - ذ م م

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي
CN-2275718 بالرقم

�سارة  امل�سفي/  احل�سابات-  ومراجعة  لتدقيق  اأمانة  مكتب/  يعلن 
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�سركة  ت�سفية  عن  الظاهري 
حقوق على ال�سركة املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�ستندات 
45 يوماً  اإىل امل�سفى، وذلك خالل الدوام الر�سمي وملدة  املوؤيدة لذلك 
من تاريخ ن�سر الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن 
فاك�ض   026936339 رقم  امل�سفي  تليفون  باملطالبة.  حقه  ي�سقط 
026817744 �ض ب 41510  ابوظبي- �سارع الكورني�ض بناية ال�سرعة 

الثالثة الطابق 12 مكتب رقم 1203.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

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

  CN 2398610:للزهور رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

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

�سا�سان للمقاولت وال�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1130211 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/قولدن تري للزهور واحللويات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2713470 
تعديل ا�سم جتاري من/قولدن تري للزهور واحللويات
GOLDEN TRAY FOR FLOWERS & SWEETS

اىل/قولدن تري كافيه
GOLDEN TRAY CAFE

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(
تعديل ن�ساط/حذف م�سروبات باردة و�ساخنة )5630004(

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

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

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1120753 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل �ساملن املري %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

اإعـــالن

 اإغالق فرع دبي ل�شركة اك�شي�س لو�شاطة التاأمني
تقدمت �سركة اك�سي�ض لو�ساطة التاأمن بطلب اغالق فرع 
�سجل فروع و�سطاء  الفرع من  واإلغاء قيد  دبي  �سركتها يف 
واحلقوق  الأعمال  جميع  وحتويل  الهيئة  لدى  التاأمن 
مركز  اىل  اعاله  املذكور  الفرع  عن  ال�سادرة  واللتزامات 

ال�سركة الرئي�سي يف اأبوظبي.
وعليه فاإن الهيئة تدعو كل من لديه اعرتا�ض على اغالق 
كتب  موجب  اعرتا�ساته  بتقدمي  اأعاله  املذكور  الفرع 
اأق�ساها ثالثون يوما من  اإىل الهيئة خالل مهلة  م�سجلة 

تاريخ هذا العالن على العنوان التايل:
هيئة التاأمني

�ص.ب: 113332 ابوظبي
فاك�ص:025572111

االمارات العربية املتحدة
هيئة التاأمني 
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اأخبـار الإمـارات

ويل عهد الفجرية ي�ستقبل اأحمد وعبد اهلل اخلدمي مبنا�سبة ح�سولهما على املاج�ستري
•• الفجرية -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي 
بالديوان  ���س��م��وه  م��ك��ت��ب  يف  ام�����ض  ال��ف��ج��رية  ع��ه��د  ويل 
الأم��ريي، اأحمد عبيد اخلدمي مدير م�ست�سفى الفجرية 
و ال���ذي���د، احل��ا���س��ل ع��ل��ى درج���ة امل��اج�����س��ت��ري ع��ن ر�سالته 
التي جاءت حتت عنوان: اأثر الب�سائر ال�سلوكية يف �سنع 
كلية  من  ال�سحية  الرعاية  جم��ال  يف  العامة  ال�سيا�سات 

حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية .

اخلدمي  خمي�ض  اهلل  عبد  املهند�ض  �سموه  ا�ستقبل  كما 
احلا�سل على درجة املاج�ستري عن ر�سالته: دور ا�ست�سراف 
للموؤ�س�سات  ال���س��رتات��ي��ج��ي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل 

الإ�سكانية بدولة الإمارات.
و رحب �سموه باخلريجن وهناأهما على ح�سولهما على 
ال�سهادتن ومتنى لهما املزيد من التفوق يف جمال العمل 
والتح�سيل العلمي وحثهما على م�ساعفة اجلهد لتحقيق 

املزيد من النجاح والتفوق اأكادميياً وعملياً.
ال�سيخ  �سمو  اخل���دمي  اهلل  وع��ب��د  اأح��م��د  �سكر  ب��دوره��م��ا، 

الدائم  وت�سجيعه  دعمه  على  ال�سرقي،  حمد  بن  حممد 
للعلم واملتفوقن يف خمتلف املجالت.

اللتزام  مو�سوع  تناولت  اخل��دمي  اأحمد  درا�سة  اأن  يذكر 
من  الم����ارات  دول���ة  م�ست�سفيات  يف  العالجية  باملواعيد 
اأجل حتقيق �سعادة املتعاملن، بينما ركزت درا�سة عبد اهلل 
اخلدمي على م�ستوى ن�سج املوؤ�س�سات الإ�سكانية بالن�سبة 

ل�ست�سرف امل�ستقبل.
ح�سر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي، مدير مكتب ويل عهد 

الفجرية.

نفذت حملة توعوية ب�ساأن خملفات البناء يف مدينة �سخبوط ت�سمنت اأكرث من 2900 ر�سالة توعوية 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية »عا�سمتي« توعية لطالب املدار�س واملجتمع

املختلفة، التي �ستقام على فرتتن: 
�سباحية لطلبة املدار�ض احلكومية 
واخلا�سة من ال�ساعة 10:45 اإىل 
ظهراً، وم�سائية للجمهور من   12
كافة �سرائح املجتمع من ال�ساعة 5 

ومن�سق،  موؤ�س�سي  ب�سكل  اجلماعي 
وت��دع��ي��م امل�����س��ارك��ات ال��ط��الب��ي��ة يف 
والتوا�س�ل  املجتمعية،  الفعاليات 
للبلدية  املجتمعية  املرافق  زوار  مع 
مرافق  م��ن  احتياجاتهم  لتحديد 

على �سعيد اآخر نفذت بلدية مدينة 
اأب��وظ��ب��ي، م��ن خ���الل م��رك��ز بلدية 
م��دي��ن��ة زاي�����د، ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة عن 
خملفات البناء يف مدينة �سخبوط، 
والتعليم،  امل��ع��رف��ة  اإدارة  مب�ساركة 

الأمثل  بال�ستخدام  ال���زوار  توعية 
املجتمعية  ال���ب���ل���دي���ة  ل��ل��م��راف�����������ق 
وم�سابح  ح����دائ����ق  م����ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

و�سواطئ ومما�ض وغريها .
كما تعمل الفعالية على حتفيز العمل 

اإىل 8 م�ساًء، حيث �ستنظم خاللها 
التوعوية  العمل  ور���ض  من  العديد 
والرتاثية  الرتفيهية  وامل�سابقات 
جوائز  بها  للفائزين  خ�س�ض  التي 

قيمة.

وتعزيز  مطلوبة  اأخ���رى  وخ��دم��ات 
فئات  قبل  م��ن  املجتمعية  امل�ساركة 

املجتمع وال�سركاء.
وت�������س���ه���د ال���ف���ع���ال���ي���ة ال���ك���ث���ري من 
والفعاليات  وال���ربام���ج  الأن�����س��ط��ة 

•• اأبوظبي -الفجر:

من  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  تنظم 
خ���الل م��رك��ز ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة زاي���د، 
لطالب  جمتمعية  توعوية  فعالية 
امل���دار����ض واجل��م��ه��ور حت���ت عنوان 
خم�سة  م�����دى  ع���ل���ى  )ع���ا����س���م���ت���ي( 
 31 اإىل   27 م��ن  ال��ف��رتة  اأي����ام يف 
2019، يف مدر�سة الأر�ض  اأكتوبر 
اأ�سبال  ومدر�سة  العاملية،  ال�سعيدة 
كرم،  بن  دروي�ض  ومدر�سة  القد�ض، 
وح��دي��ق��ة م��دي��ن��ة حم��م��د ب���ن زايد 
ليت  ج���ري���ن  مب�����س��ارك��ة   ،4 ج���ي 
بلدية  وم��رك��ز  الأه��ل��ي��ة  وم�ست�سفى 
املعرفة  ودائ�������رة  م�����س��ف��ح،  م��دي��ن��ة 
والتعليم، وجمعية اأ�سدقاء البيئة.

وتهدف الفعالية اإىل توعية طالب 
باأهمية  امل��ج��ت��م��ع  واأف�����راد  امل���دار����ض 
احلفاظ على املظهر العام للمدينة 
والرتقاء  امل�����س��وه��ات،  م���ن  واحل����د 
ال�سكنية  امل��ن��اط��ق  وج��م��ال  مبظهر 
بيئة �سحية نظيفة، وكذلك  وخلق 

وج��م��ع��ي��ة اأ���س��دق��اء ال��ب��ي��ئ��ة، بهدف 
املجتمع  واأف�������راد  ال���ط���الب  ت��وع��ي��ة 
البناء يف  بعدد من حالت خملفات 

املدينة.
من   200 احل���م���ل���ة  وا����س���ت���ه���دف���ت 
الدولية  ال��ع��ل��م��ي��ة  م��در���س��ة  ط���الب 
وم��در���س��ة ال�����س��ارق��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف 
�سكان  من  وع��دداً  �سخبوط،  مدينة 

املنطقة.
ميدانية  زي����ارة  احل��م��ل��ة  وت�سمنت 
لعدد من املباين املخالفة، والت�سال 
حالت  اأ�سحاب  من  بعدد  الهاتفي 
املجتمع  اأف�������راد  ل��ت��وع��ي��ة  الإن��������ذار 
اإر�سال  مت  كما  ال�سركات،  وموظفي 
فيديو  ب����راب����ط  ر����س���ال���ة   1911
مدينة  م��ن��ط��ق��ة  لأه������ايل  ت���وع���وي 
����س���خ���ب���وط ع���ل���ى ف����رتت����ن خ���الل 
اإر�سال  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اأ���س��ب��وع��ن، 
من  لعدد  توعوية  ر�سالة   1000
مدر�سة  يف  ال��ط��ل��ب��ة  اأم�����ور  اأول����ي����اء 
ال�سارقة  ومدر�سة  الدولية  العلمية 

لأمريكية يف مدينة �سخبوط.

ا�ستعرا�س 30 فر�سة تطوعية خالل م�ساركة اجتماعية ال�سارقة يف معر�س جامعة زايد للتطوع 

بهدف تعزيز التوعية بظاهرة االحتيال امل�سريف

م�سرف ال�سارقة االإ�سالمي و�سرطة ال�سارقة يطلقان حملة احذر، اأمانك يف �سرية ح�سابك

•• ال�شارقة-الفجر:

ا����س���ت���ع���ر����س���ت دائ���������رة اخل����دم����ات 
ال�����س��ارق��ة، ممثلة  الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
فر�سة   30 ال����ت����ط����وع؛  مب����رك����ز 
تطوعية خالل م�ساركتها مبن�سة 
جامعة  معر�ض  فعالية  يف  ورك���ن 
دورته  يف  ال��ت��ط��وع��ي  للعمل  زاي���د 
الفر�ض  ع��ر���ض  ب��غ��ر���ض  الأوىل، 
اأم������ام طلبة  امل���ت���اح���ة  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
تلك  يف  امل�ساركة  وكيفية  اجلامعة 

واأك���دت ف��اي��زة خ��ب��اب م��دي��ر مركز 
التطوع بالدائرة؛ اأن املركز عر�ض 
30 فر�سة تطوعية يتم تنفيذها 
اأن  م�سيفة   ،  2019 ع��ام  خ��الل 
ال����دائ����رة ت�����س��ع��ى م���ن خ����الل هذه 
عدد  اأك��رب  ا�ستقطاب  اإىل  امل�ساركة 
م��ن امل��ت��ط��وع��ن وامل��ت��ط��وع��ات من 
للقيام  ل��ت��ح��ف��ي��زه��م  ال��ط��ل��ب��ة  ف��ئ��ة 

باأعمال تطوعية.
ا�ستقبل  ال��دائ��رة  رك��ن  اأن  واأف����ادت 
زوار  م������ن  زائ������������راً   150 ن����ح����و 

ال��ف��ر���ض ال��ت��ي ت��ع��ر���س��ه��ا خمتلف 
اجل���ه���ات امل�����س��ارك��ة يف امل��ع��ر���ض يف 

حرم اجلامعة الواقع يف دبي.
وت��ه��دف ال��دائ��رة م��ن امل�����س��ارك��ة يف 
هذا املعر�ض الأول من نوعه الذي 
تعزيز  اإىل  زاي����د  ج��ام��ع��ة  ن��ظ��م��ت��ه 
قيم العمل التطوعي لدى الطلبة 
التطوعية  ب��ال��ف��ر���ض  وت��ع��ري��ف��ه��م 
املتاحة، التي جت�سد قيم الت�سامح 
العطاء  وق���ي���م  ال���ث���ق���اف���ة  ون�������س���ر 

البناءة.

خاللها  وا���س��ت��ق��ط��ب��ت  امل���ع���ر����ض، 
ت�سجيل متطوعن جدد يف املن�سة 
الفر�ض  خمتلف  يف  الإل��ك��رتون��ي��ة 
ال��ت��ط��وع��ي��ة ال��ت��ي ع��ر���س��ه��ا مركز 

التطوع التابع للدائرة.
املتطوعن  ع����دد  اأن  واأو����س���ح���ت 
امل�سجلن على من�سة  الإجمالين 
عددهم  بلغ  الإلكرتونية  ال��دائ��رة 
نحو 1256 متطوعاً، ومت تنفيذ 
اإىل  تطوعية  �ساعة   9112 نحو 
م���ب���ادرات  اأن  اإىل  م�����س��رية  الآن، 

الدائرة مبا فيها الثابتة والطارئة 
���س��ت��ت�����س��م��ن م�����ب�����ادرات ع����ن )ع����ام 
ال�سعار  ه���ذا  ل��رم��زي��ة  ال��ت�����س��ام��ح( 
اإل��ي��ه��ا ���س��اح��ب ال�سمو  ال����ذي دع���ا 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
دب���ي؛ حفظه اهلل،   ال�����وزراء ح��اك��م 
الت�سامح،  ع���ام   2019 ع���ام  ب����اأن 
وه��ن��اك امل��زي��د م��ن امل��ب��ادرات التي 
ال�سدد  ه��ذا  ال��دائ��رة يف  �ستطلقها 

ح�سب اأوانها.

••  ال�شارقة-الفجر: 

متا�سياً مع الأجندة الوطنية لروؤية الإمارات 
2021 الرامية اإىل اأن تكون دولة الإمارات 
على  اأم��ان��اً  الأك���رث  البقعة  امل��ت��ح��دة  العربية 
ال�سارقة  م�����س��رف  اأط��ل��ق  ال��ع��امل��ي،  امل�����س��ت��وى 
الإ�سالمي والقيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة، 
�سباح ام�ض )الأربعاء(،  حملة احذر، اأمانك 
اأفراد  توعية  اإىل  الهادفة  ح�سابك،  �سرية  يف 
وكيفية  امل�سريف  الحتيال  بظاهرة  املجتمع 
الناجمة  الأ���س��رار  م��ن  والتقليل  مواجهتها 
ع��ن��ه��ا ل��ع��م��الء امل�����س��ارف يف دول����ة الإم�����ارات 

العربية املتحدة. 
واأه�����داف�����ه�����ا  احل����م����ل����ة  ع�����ن  الإع�����������الن  ومت 
يف  عقد  �سحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  وتفا�سيلها 
اخلان  مبنطقة  اخل��ال��دي��ة  �ساحية  جمل�ض 
بال�سارقة، حيث قام كل من ح�سن البلغوين، 
ال�سارقة  مب�سرف  املوؤ�س�سي  الت�سال  مدير 
نائب  ن�سار،  بن  في�سل  والعقيد  الإ�سالمي، 
اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  ال��ت��ح��ري��ات  اإدارة  م��دي��ر 
الحتيال  مو�سوع  بتناول  ال�سارقة،  ب�سرطة 
والأمنية  امل�سرفية  الناحيتن  من  امل�سريف 
م��ع ���س��رح ط���رق ال��وق��اي��ة وال��ت��ع��ام��ل يف حال 
اإىل الإجابة عن  اإ�سافة  التعر�ض لالحتيال، 

كافة ال�ستف�سارات من ال�سحفين.
ح�سر املوؤمتر املقدم حمد عبداهلل بن ق�سمول، 
نائب مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية، واملقدم 
توعية  ق�سم  رئ��ي�����ض  امل��ن��اع��ي،  ح�سن  حم��م��د 
والنقيب  املجتمعية،  ال�سرطة  باإدارة  املجتمع 
التقنية  ف��رع ج��رائ��م  م��دي��ر  اأح��م��د،  حم�سن 
فيما  اجلنائية،  وامل��ب��اح��ث  التحريات  ب����اإدارة 
ح�سر من م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي جا�سم 
وحممد  املوؤ�س�سي،  التمّيز  رئي�ض  البلو�سي، 
يو�سف، رئي�ض ق�سم �سكاوى العمالء، وح�سن 

املدفع، رئي�ض الأعمال احلكومية. 
وتعقيباً على اإطالق احلملة، اأكد �سعادة اللواء 
�سرطة  ع���ام  ق��ائ��د  ال�سام�سي،  ال����زري  �سيف 
ال�����س��ارق��ة، على اأه��م��ي��ة ال���دور ال��ف��اع��ل الذي 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ب��ن  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون  يلعبه 

ال�سرتاتيجين  و�سركائها  ال�سارقة  ل�سرطة 
يف التغّلب على العديد من الظواهر الأمنية 
وامل�سكالت التي تعاين منها قطاعات املجتمع 
ال�سدد  ه���ذا  م�����س��رياً يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  وف��ئ��ات��ه 
ب��ن �سرطة  امل�����س��رتك��ة  ه���ذه احل��م��ل��ة  اأن  اإىل 
تاأتي  الإ�سالمي،  ال�سارقة  ال�سارقة وم�سرف 
امل�����س��ارف وحمايتهم  ت��وع��ي��ة ع��م��الء  ب��ه��دف 
والحتيال  الن�سب  اإىل جرائم  التعّر�ض  من 
عن طريق و�سائل الت�سال، والتي ت�ستهدف 
�سرقة اأموالهم عن طريق اخرتاق ح�ساباتهم 
واأرقام  بياناتهم  على  واحل�سول  امل�سرفية، 

بطاقاتهم امل�سرفية ال�سرية.
ال�سارقة:  ���س��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  ���س��ع��ادة  وق����ال 
عمالء  من  كثريين  لدى  الوعي  غياب  "اإن 
يجعلهم  اجلرائم  هذه  �سحايا  من  امل�سارف 
ما  م�سوؤولية  ب��اأخ��رى  اأو  ب�����س��ورة  يتحملون 
للتعامل  ا�ست�سالمهم  خ��الل  م��ن  لهم  وق��ع 
مع ات�سالت تتم عرب هواتفهم اأو من خالل 
الر�سائل الن�سية  من قبل جمهولن يدعون 
ويطلبون  امل�������س���ارف،  م��وظ��ف��ي  م���ن  ب��اأن��ه��م 
وبياناتهم  ح�ساباتهم  اأرق���ام  على  احل�سول 
امل�سرفية، واأرقام بطاقاتهم ال�سرية بدعوى 
ودون  بياناتهم،  بتحديث  �سيقومون  اأن��ه��م 
يقوم  الت�����س��ال  جهة  م��ن  العميل  ي��ت��اأك��د  اأن 
امل�سريف  ب��الإدلء مبعلوماته وبيانات ح�سابه 
هوؤلء  بقيام  يفاجاأ  حيث  بطاقاته،  واأرق����ام 

مدخراته،  و�سرقة  اأمواله  ب�سحب  املحتالن 
مع  يتعامل  ي��ك��ن  مل  اأن���ه  م��ت��اأخ��راً  ويكت�سف 

امل�سرف".
املجتمع  اأف���راد  كافة  ال�سام�سي  ال��ل��واء  ودع��ا 
ال��ت��ج��اوب مع  اإىل  امل�����س��ارف  ع��م��الء  وخا�سة 
املعلومات  م���ن  وال����س���ت���ف���ادة  احل��م��ل��ة،  ه����ذه 
والإر���������س��������ادات امل����وج����ه����ة ل����ه����م، والل�����ت�����زام 
امل�سارف  من  اإليهم  ت�سدر  التي  بالتعليمات 
امل�سرف  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية  حت���دد  وال��ت��ي 
وحماية  للعميل  امل�����س��ريف  احل�����س��اب  واإدارة 
للحد  امل�سرفية  بطاقاته  واأرق���ام  معلومات 
ال��ن�����س��ب والح���ت���ي���ال وحماية  م���ن ج���رائ���م 
ع��م��الء امل�����س��ارف م���ن ه���ذه ال�����س��رق��ات. من 
ناحيته، قال �سعادة حممد عبداهلل، الرئي�ض 
التنفيذي مل�سرف ال�سارقة الإ�سالمي: "ياأتي 
جهود  �سمن  التوعوية  احلملة  ه��ذه  تنظيم 
م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي والقيادة العامة 
امل�سارف  ع��م��الء  لتوعية  ال�سارقة  ل�سرطة 
واجلمهور ب�سكل عام بطرق حماية بياناتهم 
وو�سائل  امل�����س��رف��ي��ة،  وح�����س��اب��ات��ه��م  امل���ال���ي���ة 
الهاتفي  والت�سّيد  الحتيال  عمليات  جتنب 
اأ�سكالها، مبا يف ذلك  والإلكرتوين مبختلف 
ال��ف��ريو���س��ات وال��ربجم��ي��ات امل��اك��رة ال��ت��ي يتم 

ت�سميمها من قبل املحتالن".
واأ�ساف: "هناك العديد من احليل يقوم بها 
املحتالون للح�سول على معلومات �سخ�سية 

الإلكرتوين  والربيد  الت�سال  عرب  ح�سا�سة 
تظهر  وال��ت��ي   ،SMS الق�سرية  وال��ر���س��ائ��ل 
وك��اأن��ه مت اإر���س��ال��ه��ا م��ن قبل امل�����س��رف، حيث 
احلمالت  م���وا����س���م  يف  امل���ح���ت���ال���ون  ي��ن�����س��ط 
امل�سارف  تطلقها  التي  احلمالت  وخ�سو�ساً 
كافة  داع��ي��اً  ذلك"،  وغ��ري  البيانات  لتحديث 
اإلكرتونية  ر���س��ائ��ل  يتلقون  ال��ذي��ن  ال��ع��م��الء 
باأي  ي�سكون  اأو  م��ري��ب��ة  هاتفية  م��ك��امل��ات  اأو 
عرب  امل�سريف  للح�ساب  اعتيادي  غري  ن�ساط 
الإنرتنت، اإىل عدم الرتدد يف الإبالغ الفوري 
عرب الت�سال مبركز خدمة العمالء، موؤكداً 
اأن الأرقام ال�سرية ل يفرت�ض اأن ُت�سارك مع 
���س��ع��ادة حممد ع��ب��داهلل ال�سكر  اأح���د. ووج���ه 
ال�سارقة على جهودها  �سرطة  اإىل  والتقدير 
امللمو�سة للحد من ظاهرة الحتيال امل�سريف 
وعلى تعاونها الدائم يف هذه احلملة وغريها 

من احلمالت التوعوية على �سعيد الإمارة.
ق������ال ح�سن  احل����م����ل����ة،  ت���ف���ا����س���ي���ل  وح��������ول 
ر�سمياً  املكثفة  احلملة  "تنطلق  البلغوين: 
اأكتوبر   27 امل����واف����ق  ال����ق����ادم  الأح�������د  ي�����وم 
ب�سكل مرّكز  اأ�سبوعن  ملدة  وت�ستمر  اجل��اري 
مدار  على  الدورية  التوعية  ت�ستمر  اأن  على 
يف  اأم���ان���ك  "احذر،  ح��م��ل��ة  وتت�سمن  ال���ع���ام، 
�سرية ح�سابك"،  تنظيم عدة حما�سرات يف 
مع  بالتعاون  واملجال�ض  احلكومية،  ال��دوائ��ر 
جانب  اإىل  والقرى،  ال�سواحي  �سوؤون  دائ��رة 
املحلية،  وال�سحف  الإذاع����ات  يف  الإع��الن��ات 
و�سا�سات  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل  وم���واق���ع 
الإبداعية  والفيديوهات  ب��امل��راك��ز،  العر�ض 
عن  والتحذير  الق�سرية  الن�سية  والر�سائل 
التوعية  اإىل  اإ�سافة  الت�سال  مركز  طريق 

عن طريق ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف".
وي�سعى م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي با�ستمرار 
املُبتَكرة  واخل���دم���ات  املُ��ن��َت��ج��ات  ت��وف��ري  اإىل 
��م��ت لتلبية  ��مِّ وال���رائ���دة يف ال�����س��وق، ال��ت��ي ���سُ
ُمتطلَّبات قاعدة ُعمالء التجزئة وال�سركات. 
الهادفة  متبنياً روؤية دولة الإمارات 2021، 
قائم  م��ع��ريف  تناف�سي  اق��ت�����س��اد  حتقيق  اإىل 

على البتكار.   

تعاون بني �سرطتي اأبوظبي والفجرية مبجال التطبيقات الذكية 
•• اأبوظبي -وام:

وق���ع���ت ���س��رط��ة اأب���وظ���ب���ي م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع �سرطة 
التجارب  يف  وخ�����س��و���س��اً  ال���ت���ع���اون  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ف��ج��رية 
، وتبادل بيانات املعلومات  الأمنية والتطبيقات الذكية 
التي تخدم اجلانبن. وقع مذكرة التفاهم عن �سرطة 
اأبوظبي، العميد املهند�ض نا�سر اليبهوين مدير قطاع 

دكتور  العميد  الفجرية  �سرطة  وع��ن  ال��ق��ي��ادة،  ���س��وؤون 
�سليمان املر�سدي مدير عام املوارد الب�سرية واخلدمات 

امل�ساندة، وذلك يف مقر �سرطة اأبو ظبي.
جمال  يف  التعاون  تعزيز  على  التفاهم  م��ذك��رة  وت��رك��ز 
الإجراءات  انهاء  و  التقنية  للموارد  الأمثل  ال�ستخدام 
الورقية ل�سمان ال�سرعة والدقة وتوفري الوقت والتعاون 

فيما يتعلق بتطبيق ال�سرطي الذكي الإلكرتوين.

�سيفادا�سان   / امل��دع��و  فقد 
ال����ه����ن����د   ، ب����������ايل  ك�������ان�������ام 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )M3267261( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0506226643

فقدان جواز �سفر

امل��دع��و / ه��وان ت�سوم  فقد 
اثيوبيا   ، ج�����ربم�����اري�����ام 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )5204076EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0521199663

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / خ��اور �سهزاد 
باك�ستاين   ، بنار�ض  حممد 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )GV5156761( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0543821086

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ر�����������س����������وان ب���������ت حم���م���د 
ب����اك���������س����ت����اين   ، ي�����و������س�����ف 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )BU349003( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0567123391

فقدان جواز �سفر

امل����دع����و/ حم���م���د عو�ض  ف���ق���د 
ميني   ، ب�����ل�����ع�����رب  ع�������ب�������داهلل 
اجل����ن���������س����ي����ة ج������������واز �����س����ف����ره 
)08333134(  رق����������م 

يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه 
اق���رب  او  ال��ي��م��ن��ي��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ن�������واز  راب  امل��������دع��������و/  ف�����ق�����د 
ب���اك�������س���ت���اين   ، ب����خ���������ض  ق����������ادر 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
)D H 9 6 1 9 3 6 2 ( 

يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه 
اقرب  او  الباك�ستانية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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منوذج اإعالن الن�سر عن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :التميمي وم�ساركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 247449 بتاريخ : 2016/01/25

امل�سجلة بالرقم : 247449 بتاريخ : 2018/05/28
باإ�سم املالك :  اأولدهام ا�ض ايه ا�ض   

وعنوانه: زون اند�سرتيايل اأي ا�ض تي  رو اوفيال، 62027 ارا�ض، فرن�سا. 
 ا�سم املتنازل له: �سيمرتونيك�ض

وعنوانه: روماثيو اأورفيال، 62027   اأر ا�ض، فرن�سا
                                                   �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
والأدوات  والأج��ه��زة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير  اأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  املالحية  و  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
الب�سرية و اأدوات الوزن و القيا�ض و الإ�سارة واملرقية ) 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�ض ت�سجيل، اأقرا�ض مدجمة ، اأقرا�ض فيديو رقمية و غريها من و�سائل الت�سجيل الرقمية وغريها من 
اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد ، اآلت ت�سجيل النقد ، اآلت حا�سبة ، معدات معاجلة  و�سائط الت�سجيل الرقمية ، 

البيانات ، اأجهزة الكمبيوتر ، برامج الكمبيوتر ، اأجهزة اإطفاء احلرائق يف الفئة 9.
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اليه امللكية: �سيمرتونيك�ض 
عنوانه: روماثيو اأورفيال، 62027  اأر ا�ض، فرن�سا.

تاري�خ انتقال امللكية: 2019/09/01      
 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2019/10/06
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EAT 134581

امل�����دع�����و/رح�����ي�����م اهلل  ف����ق����د 
باك�ستان   ، خ���ان  حم��م��د  ب��ري 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)2745201(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل�������دع�������و/زك�������ري�������ا 
اجلن�سية  اجل��زائ��ر  �سعالل 
ج�����������������واز ��������س�������ف�������ره رق�������م 
)155625673( يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
اقرب  او  ب�����س��ف��ارة اجل��زائ��ر 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-الفجر: 

ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ���س��اح��ب ال�سمو 
النعيمي،  را����س���د  ب���ن  ح��م��ي��د  ال�����س��ي��خ 
عجمان  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو 
اأمناء جامعة عجمان،  رئي�ض جمل�ض 
الفوج  ب��ت��خ��ري��ج  اجل���ام���ع���ة  حت��ت��ف��ل 
الثاين من الدفعة الثامنة والع�سرين 
م����ن اخل����ري����ج����ن حت����ت ����س���ع���ار ع���ام 
ت�ست�سيف  املنا�سبة  وبهذه  الت�سامح. 
اأبوغزاله،  ط��الل  ال��دك��ت��ور  اجلامعة 
اأبوغزاله  ط����الل  ورئ��ي�����ض  م��وؤ���س�����ض 
الرئي�سي يف  املتحدث  ليكون  العاملية، 
اأبوغزاله  منح  مت  ق��د  وك���ان  احل��ف��ل. 
ل��ق��ب ق��ائ��د امل��ح��ا���س��ب��ة ال��ع��رب��ي��ة، ومت 
العرتاف بف�سله يف الرتويج لأهمية 

امللكية الفكرية يف املنطقة العربية. 
خريجا   1264 ال��ف��وج  ه���ذا  وي�����س��م 
وخريجة، ينحدرون من 42 جن�سية. 
وتقام الحتفالت يف مركز ال�سيخ زايد 
اجلامعة،  يف  وامل��ع��ار���ض  ل��ل��م��وؤمت��رات 
حيث ُينّظم حفل تخريج الطالب يوم 

اأكتوبر، و�سي�سهد  الثنن املوافق 28 
 461 منهم  خريجا،   489 تخريج 
يف  و28  ال���ب���ك���ال���وري���و����ض،  درج�����ة  يف 
تخريج  حفل  اأم���ا  املاج�ستري.  درج���ة 
الثالثاء  ي����وم  ف�����س��ي��ك��ون  ال��ط��ال��ب��ات 
املوافق 29 اأكتوبر، و�سي�سهد تخريج 
يف   686 م��ن��ه��م  خ���ري���ج���ة،   775
درجة  يف  و89  البكالوريو�ض،  درج��ة 

املاج�ستري.
وق��������د اأط�����ل�����ق�����ت اجل�����ام�����ع�����ة امل����وق����ع 

الإل���������ك���������رتوين اخل������ا�������ض ب���احل���ف���ل 
c o m m e n c e m e n t . (

ي�سمل  وال���ذي   ،)ajman.ac.ae
كافة املعلومات اخلا�سة بهذه املنا�سبة، 
و�سيتم الإعالن عن اأوائل التخ�س�سات 
واملاج�ستري  البكالوريو�ض  درجتي  يف 
على املوقع قبل احلفل بعدة اأيام، كما 
�ستبث اجلامعة حفل تخريج الطالب 
اأعلنت  كما  املوقع.  هذا  عرب  مبا�سرة 
اجلامعة عن الو�سم اخلا�ض باحلفل 
 9#AUgrad201 )ه��ا���س��ت��اغ( 
من  واخلريجات  اخلريجون  ليتمكن 
فرحتهم  ع���ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري  ا���س��ت��خ��دام��ه 
ذكرياتهم  ومل�����س��ارك��ة  املنا�سبة،  ب��ه��ذه 
الو�سم،  ه���ذا  ب��ا���س��ت��خ��دام  اجل��ام��ع��ي��ة 
و�سائل  يف  ا���س��ت��خ��دام��ه  اإىل  اإ���س��اف��ة 

التوا�سل الجتماعي املختلفة.
ي�سار اإىل اأن اجلامعة بداأت بتوزيع زي 
التخرج على اخلريجن واخلريجات 
ي������وم الأح���������د امل�����واف�����ق 6 اأك����ت����وب����ر، 
يوم  حتى  التوزيع  عملية  و�ست�ستمر 

الأحد املوافق 27 اأكتوبر.

راأ�س اخليمة للقران الكرمي تطلق اطمئنان
•• راأ�ص اخليمة- الفجر :

مبادرة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  مع  بالتعاون  الكرمي  للقراآن  اخليمة  راأ���ض  موؤ�س�سة  نفذت 
اطمئنان مت�سمنة الفح�ض الدوري ال�سامل والك�سف املبكر عن ال�سرطان .

الدار�سات  من  جمموعة   وعلومه  الكرمي  للقراآن  اخليمة  راأ���ض  موؤ�س�سة  مقر  يف  امل��ب��ادرة  ح�سرت   
واملوظفات املواطنات يف ال�سن 18 وما فوق.

اأهمية رفع م�ستوى الوعي ال�سحي للمجتمع،  اإىل  اأحمد حممد ال�سحي مدير عام املوؤ�س�سة  واأ�سار 
واأن الطمئنان على �سحة الفرد يف الوقت املبكر لتفادي الأمرا�ض كال�سرطان وغريه و�سرورة العمل 

الفح�ض الدوري للك�سف املبكر لهذه الأمرا�ض مهم جدا، فالوقاية خري من العالج.
واأفاد اأحمد ال�سحي باأن موؤ�س�سة راأ�ض اخليمة للقراآن الكرمي حتر�ض على تقدمي املبادرات املفيدة 

والقيمة للدار�سن خللق جمتمع واٍع ومثقف يف كافة املجالت.

•• اأبوظبي-الفجر:

الإماراتي  الوطني  الأر�سيف  �سارك 
ال����دك����ت����ور عبد  �����س����ع����ادة  ب���رئ���ا����س���ة 
عام  م���دي���ر  ال���ري�������س���ي  حم���م���د  اهلل 
الأر�سيف الوطني يف موؤمتر ت�سميم 
عا�سمة  اأدي����الي����د  يف  الأر����س���ي���ف���ات 
وا�ستهدفت  اأ�سرتاليا،  جنوب  ولية 
لكوجنر�ض  ال�����رتوي�����ج  امل�������س���ارك���ة 
 2020 لالأر�سيف  ال��دويل  املجل�ض 
ال������ذي ���س��ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه اأب���وظ���ب���ي يف 
من  نوفمرب   20-16 م��ن  ال��ف��رتة 

العام املقبل.
الوطني  الأر���س��ي��ف  م�����س��ارك��ة  وع���ن 
اأدي��الي��د، قال  الإم��ارات��ي يف موؤمتر 
ع��ب��د اهلل حممد  ال���دك���ت���ور  ���س��ع��ادة 
من�سة  امل��وؤمت��ر  مّثل  لقد  الري�سي: 
ا�ستعدادات  ل���س��ت��ع��را���ض  م��ث��ال��ي��ة 
ل�ست�سافة  ال���وط���ن���ي  الأر�����س����ي����ف 
كوجنر�ض املجل�ض الدويل لالأر�سيف 
2020، واأ�سار اإىل اأن وقائع موؤمتر 
اأدي����الي����د ق���د اأ����س���اف���ت ال��ك��ث��ري اإىل 

واأن  اأبوظبي،  يف  القادم  الكوجنر�ض 
اأمام  الفر�سة  اأت��اح��ت  ق��د  امل�ساركة 
ال���وف���د الإم�����ارات�����ي لإب������الغ ممثلي 
باأهم  العاملية  الوطنية  الأر�سيفات 
م���الم���ح م���وؤمت���ر امل��ج��ل�����ض ال����دويل 
�سيعقد  ال�����ذي  ال���ق���ادم  ل��الأر���س��ي��ف 
“متكن  ���س��ع��ار  اأب���وظ���ب���ي حت���ت  يف 
املتوقع  وم��ن  املعرفة”،  جمتمعات 

الأر�سيفين  اآلف  فيه  ي�����س��ارك  اأن 
من خمتلف اأنحاء العامل، ليناق�سوا 
ق�����س��اي��ا ع��امل��ي��ة ج��وه��ري��ة يف جمال 
وي�ستعر�سوا  وال��ت��وث��ي��ق،  الأر���س��ف��ة 
ال�������دور احل����ي����وي ال������ذي ت�����س��ه��م به 
خدمات الأر�سيف يف جمتمع القرن 

احلادي والع�سرين.  
م�ساركة  اأن  ب���ال���ذك���ر  واجل�����دي�����ر 

على  ا�ستملت  قد  الوطني  الأر�سيف 
ك��ل��م��ة رئ��ي�����س��ي��ة األ���ق���اه���ا م��دي��ر عام 
الإمارات  لدولة  الوطني  الأر�سيف 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة  ع���رب ف��ي��ه��ا عن 
�سعادته بامل�ساركة يف موؤمتر املجل�ض 
اأدي����الي����د  ال��������دويل ل���الأر����س���ي���ف يف 
ال�سرتالية، ودعا قيادات الأر�سيفات 
املجل�ض  ك���وجن���ر����ض   اإىل  ال��ع��امل��ي��ة 

معرباً   ،2020 لالأر�سيف  ال��دويل 
كوجنر�ض  ي���ع���زز  اأن  يف  اأم���ل���ه  ع���ن 
التفكري متعدد  اأبوظبي  2020 يف 
تقوية  يف  ي�سهم  واأن  التخ�س�سات، 
امل�ساركن  ب���ن  ال��ت��وا���س��ل  اأوا����س���ر 
والتجارب  اخل����ربات  ت��ب��ادل  ب��ه��دف 
اأنه  م�سيفاً  املتخ�س�سة،  وامل��ع��ارف 
���س��ي��ك��ون ب��و���س��ع امل�������س���ارك���ن زي����ارة 

ال����ذي   2020 اأك�������س���ب���و  م���ع���ر����ض 
�سعار  حت��ت  دب���ي  اإم����ارة  ت�ست�سيفه 

توا�سل العقول و�سنع امل�ستقبل.
ال��وط��ن��ي جل�سة  الأر����س���ي���ف  ون���ظ���م 
اإعالمية لأع�ساء املجل�ض التنفيذي 
ل��ل��م��ج��ل�����ض ال���������دويل ل���الأر����س���ي���ف، 
الوطني  الأر���س��ي��ف  ج��ن��اح  وا�ستطاع 
اأن  اإبداعي  ب�سكل  امل�سمم  الإماراتي 

يقدم للمندوبن والزوار وامل�ساركن 
معلومات عن ال�ستعدادات امل�ستمرة 
الكوجنر�ض  ا���س��ت�����س��اف��ة  اأج����ل  م���ن 
لالأر�سيف،  الدويل  للمجل�ض  القادم 
وقام جناح الأر�سيف الوطني بتقدمي 
من�سورات ترويجية، وبعر�ض فيديو 
خا�ض عن مدينة اأبوظبي امل�سيافة 
امل�ساركن  م���ع���ارف  اإث�������راء  ب���ه���دف 

الإم���ارات  ل��دول��ة  التاريخي  بالبعد 
الذي  وبحا�سرها  املتحدة،  العربية 
ي�سودها  التي  للبيئة  من��وذج��اً  يعّد 
احت�سانها  رغ��م  وال�سالم  الت�سامح 
لأكرث من مئتي جن�سية يوؤّلف بينها 

الوئام والن�سجام.
امل�������س���ارك���ن يف  ع��ل��ى  اجل���ن���اح  ووزع 
املوؤمتر عدداً من اإ�سدارات الأر�سيف 
معلومات  ت����ق����دم  ال����ت����ي  ال���وط���ن���ي 
لدولة  احلديث  التاريخ  عن  موثقة 
الإم�������ارات، م��ث��ل ك��ت��اب )زاي����د رجل 
اأم��ة(، وكتاب )ق�سر احل�سن(،  بنى 
وكتاب )خليفة رحلة اإىل امل�ستقبل(، 
وك����ت����اب )زاي�������د م����ن ال���ت���ح���دي اإىل 

الحتاد(.
الوطني  الأر���س��ي��ف  ه��ذا وق��د اغتنم 
تنظيمه  ال����ذي مت  امل���وؤمت���ر  ف��ر���س��ة 
ع�ساء  ح��ف��ل  واأق������ام  اأ����س���رتال���ي���ا،  يف 
يف  الأر�سيفية  القيادات  �سرف  على 
تعبرياً  الع�ساء  حفل  وج��اء  ال��ع��امل، 
ال��ت��ي تت�سم به  ال�����س��ي��اف��ة  ع��ن ك���رم 

دولة الإمارات العربية املتحدة.

•• راأ�ص اخليمة - الفجر: 

املجتمعية  ال�����س��رط��ة  اإدارة  اأط��ل��ق��ت 
– فرع  امل��ج��ت��م��ع  ت��وع��ي��ة  ع��رب ق�سم 
توعية املجتمع - بالتعاون والتن�سيق 
مع ق�سم اجلرمية املنظمة ، احلملة 
ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي ج���اءت حت��ت �سعار 
املزيف  للوجه  املجتمعية  التوعية 
والأ����س���ل���ي ل��ل��ع��م��ل��ة وت�����س��ت��م��ر نحو 
�سرائح  ك���اف���ة  وت�����س��ت��ه��دف  ال�����س��ه��ر 
وجهاته  وم���وؤ����س�������س���ات���ه  امل���ج���ت���م���ع 
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة امل��دن��ي��ة على 
م�����س��ت��وى الإم��������ارة ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
واملراكز  التجارية  امل��ح��ال  اأ���س��ح��اب 
ال��ت��ج��اري��ة ال���ك���ربى ب��ال��ت��ع��اون مع 
الأفرع اجلغرافية لالإدارة يف مراكز 
ال�سرطة ال�ساملة كاًل ح�سب منطقة 
تعريفهم  ب����ه����دف   ، اخ���ت�������س���ا����س���ه 
العمالت  ع���ن  ال��ك�����س��ف  ب��اأ���س��ال��ي��ب 
املزيفة وعدم وقوعهم �سحايا لفئة 
عدم  ت�ستغل  ال��ق��ان��ون  ع��ن  خ��ارج��ة 

ب��ه��ذه اجل��رمي��ة ويقومون  اإدراك��ه��م 
�سرائهم  خ������الل  م����ن  ب���ارت���ك���اب���ه���ا 
مزيفة  عملة  واإعطائهم  ما  لغر�ض 
�سحيح  ب�سكل  ال��ب��اق��ي  ل���س��رتج��اع 

وحقيقي .
اخلاطري  مطر  �سعيد  املقدم  وق��ال 
نائب مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية 
باأن   ، ميدانياً  احلملة  اأطلق  وال��ذي 

اإطار  يف  ي��اأت��ي  احل��م��ل��ة  ه���ذه  تنفيذ 
ح��ر���ض ���س��رط��ة راأ�����ض اخل��ي��م��ة على 
حتقيق الندماج مع املجتمع واإبراز 
خالل  م��ن  املجتمعي  ال�سرطة  دور 
الإدارة  م��ن  متخ�س�ض  ف��ري��ق  ق��ي��ام 
ياأخذ  �سامل  توعوي  برنامج  اإع��داد 
املجتمع  �سرائح  كافة  العتبار  بعن 
م��ن خالله  وي��ن�����س��م  ا���س��ت��ث��ن��اء  دون 

املتنوعة لن�سر  الفعاليات والأن�سطة 
ال�سحيحة واحلذر  املفاهيم  وغر�ض 
اخلاطئة  ال�����س��ل��وك��ي��ات  ب��ع�����ض  م���ن 
البع�ض  ينتهجها  ال��ت��ي  وال�سلبية 
باجلرمية  ووق���وع���ه���م  خل���داع���ه���م 
هذه  ل��ت��اأت��ي   ، ذن���ب  ب���دون  ك�سحايا 
التثقيفية  املحا�سرات وور�ض العمل 
اإدراكهم  لرفع  امليدانية  وال��زي��ارات 

احل�سي وتوعيتهم مبخاطر اجلرائم 
التي قد حتيط بهم عرب رفع الوعي 
العربية  منها  لغات  بعدة  املجتمعي 
ل�سمان  والأوردي��������ة  والإجن���ل���ي���زي���ة 
بال�سكل  للجميع  ال��ر���س��ال��ة  و���س��ول 
ال�سحيح التي من �ساأنها زيادة اأمن 
الوقوع  م���ن  واأم���وال���ه���م  م��ن�����س��اآت��ه��م 
وتاأهيلهم  م�ستقباًل  اجلرمية  بهذه 
ل���ل���ت���ع���ام���ل م�����ع خم���ت���ل���ف امل����واق����ف 
الوقت  يف  ال��ت��دخ��ل  م��ن  ومتكينهم 
املنا�سب ملعاجلة هذا الت�سرف واإبالغ 
اإجراءاتها  لت��خ��اذ  املعنية  اجل��ه��ات 

القانونية حيال هوؤلء الأ�سخا�ض .
   وقد لقت احلملة ترحيباً وتعاوناً 
اأف�������راد اجل���م���ه���ور الذين  م���ن ق��ب��ل 
العامة  ل��ل��ق��ي��ادة  ب��ال�����س��ك��ر  ق���دم���وا 
راأ���ض اخليمة على جهودها  ل�سرطة 
واملجتمعية  الأم���ن���ي���ة  ال��ت��وع��ي��ة  يف 
اأفراد  بن  التوا�سل  اأوا�سر  وتعزيز 
من  م��زي��داً  لها  متمنين   ، املجتمع 

التميز يف اأداء مهامها .

•• دبي-الفجر: 

ال�سركة  اإن���رت����س���ي�������س���ت���م���ز  اأع���ل���ن���ت 
تكنولوجيا  جم��ال  يف  عاملياً  ال��رائ��دة 
ال�سحية  ال�����رع�����اي�����ة  م����ع����ل����وم����ات 
واحلكومية،  التجارية  والتطبيقات 
ال��ي��وم ع��ن تطبيق ن��ظ��ام ت���راك كري 
النور  م�ست�سفى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  يف 
ملعلومات  م��وح��د  ك��ن��ظ��ام  واع��ت��م��اده 
الرعاية ال�سحية لديه، ليكون بذلك 
لنظام  ناجحة  تطبيق  عملية  �سابع 
م�ست�سفيات  �سل�سلة  يف  ك��ري  ت����راك 

من�ساآت ميديكلينيك الطبية. 
وتقدم ميديكلينيك م�ست�سفى النور 
جمموعة وا�سعة من خدمات الرعاية 
الأولية والثانوية والتخ�س�سية، التي 
توفر جتربة رعاية �سحية متكاملة 
ال�سالمة  م��ع��اي��ري  لأف�������س���ل  ط��ب��ق��اً 
والكفاءة الطبية العاملية. وقد عززت 
على  ال��ن��ور  م�ست�سفى  ميديكلينيك 
كموؤ�س�سة  مكانتها  م��ن  ال�سنن  م��ر 
العديد  وح��ق��ق��ت  م���رم���وق���ة  ط��ب��ي��ة 
الالفتة،  ال��ط��ب��ي��ة  الإجن��������ازات  م���ن 
خا�ض  م�����س��ت�����س��ف��ى  اأول  ت��ع��ت��رب  ك��م��ا 
التلقيح  ي��وف��ر خ��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي  يف 
وجراحة  )الإخ�������س���اب(  ال�����س��ن��اع��ي 
نظام  تطبيق  وي��اأت��ي  املفتوح.  القلب 
الإلكرتونية  ال��ط��ب��ي��ة  ال�����س��ج��الت 
هامة  دلل���ة  مبثابة  كري”  “تراك 

م�ست�سفى  ميديكلينيك  حر�ض  على 
التقنيات  اأح��دث  مواكبة  على  النور 
الحتياجات  ت��ل��ب��ي  ال���ت���ي  ال��ط��ب��ي��ة 
يف  للمر�سى  وامل�ستقبلية  احل��ال��ي��ة 

املنطقة. 
وت�سعى ميديكلينيك ال�سرق الأو�سط، 
وهي اإحدى اأكرب جمموعات الرعاية 
الإمارات  دول��ة  اخلا�سة يف  ال�سحية 
نظام  تطبيق  اإىل  امل��ت��ح��دة،  العربية 
الإلكرتونية  ال��ط��ب��ي��ة  ال�����س��ج��الت 
امل�ست�سفيات  ج��م��ي��ع  يف  ك���ري  ت����راك 
الدولة  ل��ه��ا يف  ال��ت��اب��ع��ة  وال���ع���ي���ادات 
�سمن خطة زمنية مو�سوعة. ويتيح 
نظام ال�سجالت الطبية الإلكرتونية 
اخلدمات  مل��ق��دم��ي  كري”  “تراك 
ل��ه��م يف جمموعة  امل�����س��رح  ال��ط��ب��ي��ة 

اأن  الأو����س���ط  ال�����س��رق  ميديكلينيك 
ودقيقة  �ساملة  نظرة  على  يح�سلوا 
للمعلومات الطبية والإدارية واملالية 
لكل مري�ض يف اأي وقت. كما �سيدعم 
الطبي  الطاقم  كري” قدرة  “تراك 
ذاته  الوقت  ويف  ال��ق��رار،  اتخاذ  على 
للمر�سى  اأف�سل  عالج  جتربة  يوفر 
لفرتات  الن��ت��ظ��ار  ت��ف��ادي  يف  تتمثل 
الفحو�سات  اإج����راء  وجت��ن��ب  طويلة 

غري ال�سرورية. 
التي  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��واف��ق��ي��ة  وبف�سل 
�سيتمكن  ك��ري،  ت���راك  ن��ظ��ام  يوفرها 
من  ال��ن��ور  م�ست�سفى  ميديكلينيك 
تبادل البيانات مع برنامج “ملفي”، 
وهو عبارة عن من�سة موحدة لتبادل 
امل���ع���ل���وم���ات ال�����س��ح��ي��ة ال���ت���ي متكن 

مرافق الرعاية ال�سحية واأخ�سائيي 
ال�����رع�����اي�����ة ال�������س���ح���ي���ة وال���ه���ي���ئ���ات 
احل��ك��وم��ي��ة يف اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي من 
الطبية  امل��ع��ل��وم��ات  اإىل  ال���و����س���ول 
ل��ل��م��ر���س��ى وم�����س��ارك��ت��ه��ا م����ن اأج����ل 
اأف�سل وتعزيز  تقدمي رعاية �سحية 

�سالمة املر�سى.
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق، ق��ال��ت دون���ا لون، 
يف  للمعلومات  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض 
ال�سرق  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  جم���م���وع���ة 
الأو�سط: »تتمثل مهمتنا يف جمموعة 
ميديكلينيك يف تقدمي رعاية طبية 
نتائج  وحت��ق��ي��ق  للمر�سى،  متميزة 
ونوؤمن  اجل�������ودة،  ع��ال��ي��ة  ع��الج��ي��ة 
التكنولوجيا  ا�ستثمار  باأهمية  ب�سدة 
م���ن اأج�����ل حت��ق��ي��ق ه����ذه الأه�������داف، 

والرتقاء مب�ستوى خدمات الرعاية 
من  فاإنه  ولذلك  املقدمة.  ال�سحية 
اإمت���ام تطبيق نظام  ���س��رورن��ا  دواع���ي 
“تراك كري” بنجاح يف ميديكلينيك 
م�ست�سفى النور، كما نتطلع لتطبيق 
جميع  يف  كري”  “تراك  ن�����ظ�����ام 
يف  املنت�سرة  وعياداتنا  م�ست�سفياتنا 

دولة الإمارات العربية املتحدة«. 
م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال ع���ل���ي اأب������ي رع����د، 
لدى  والهند  الأو�سط  ال�سرق  مدير 
فريقنا  “ي�سعى  »اإن��رت���س��ي�����س��ت��م��ز«: 
التقنية  اأن��ظ��م��ت��ن��ا  ل��ت��ط��ب��ي��ق  دائ���م���اً 
املتفق  الزمني  بنجاح ووفق اجلدول 
عليه لعمالئنا الذين و�سعوا ثقتهم 
من  باختيارنا  نت�سرف  ون��ح��ن  ب��ن��ا. 
موثوق  ك�سريك  ميديكلينيك  قبل 
م�ستقبل  ت��ط��وي��ر  يف  للم�ساهمة  ب��ه 
خدمات الرعاية ال�سحية يف املنطقة. 
وتتقدم اإنرت�سي�ستمز بالتهنئة لفريق 
الأو�سط  ال�سرق  ميديكلينيك  عمل 
على عملهم اجلاد والتزامهم بامل�سي 
قدماً مب�سرية التحول الرقمي التي 

ت�سهدها املجموعة حالياً«. 
وتدير ميديكلينيك ال�سرق الأو�سط 
���س��ب��ع��ة م�����س��ت�����س��ف��ي��ات يف الإم��������ارات 
العربية املتحدة ت�سم اأكرث من 900 
واأكرث من  املقيمن  للمر�سى  �سرير 
20 عيادة يف كل من دبي، واأبوظبي، 

والعن، ومنطقة الظفرة.

  دولة االإمارات ت�سارك يف موؤمتر املجل�ص الدويل لالأر�سيف يف اأ�سرتاليا

االأر�سيف الوطني يربز الوجه احل�ساري للدولة، وي�ستعر�س ا�ستعداداته ال�ست�سافة كوجنر�س املجل�س الدويل لالأر�سيف 2020 يف اأبوظبي 

اأمام اأ�سحاب املحال التجارية

ال�سرطة املجتمعية براأ�س اخليمة تف�سح اأ�ساليب العمالت املزيفة

ميديكلينيك م�ست�سفى النور يطبق بنجاح نظام ال�سجالت الطبية االإلكرتونية 
تراك كري من اإنرت�سي�ستمز لتطوير خدمات الرعاية ال�سحية

•• راأ�ص اخليمة – الفجر: 

من  وف��داً  راأ���ض اخليمة،  ل�سرطة  العامة  القيادة  ا�ستقبلت 
ب��ال��دول��ة، وك���ان يف  ال�����س��رط��ي��ة  ال��ق��ي��ادات  ممثلي خمتلف 
اإدارة  مدير  نائب  الطنيجي  العود  عمر  املقدم  ا�ستقبالهم 
يو�سف  عبيد  واملقدم  والت�سالت،  الإلكرتونية  اخلدمات 
ل��ي��واد رئ��ي�����ض ق�سم ال�����س��وؤون امل��ال��ي��ة،  وع���دد م��ن �سباط 
�سرطة راأ�ض اخليمة، وذلك �سمن اإطار اإ�سرتاتيجية وزارة 
الداخلية الرامية اإىل تعزيز اأُّطر التعاون وتبادل اخلربات 
ت��ط��وي��ر اخلدمات  ال�����س��رط��ي��ة يف جم����ال  ال���ق���ي���ادات  ب���ن 

واإجراءات العمل ال�سرطي والأمني املختلفة.
اإىل  ال��زائ��ر  للوفد  واف��ي��اً  ال��ع��ود، �سرحاً  امل��ق��دم عمر   ق��ّدم 
�سرطة راأ�ض اخليمة، م�ستعر�ساً خالله اهم املبادرات التي 
تقدمها الإدارة العامة للموارد واخلدمات امل�ساندة، موؤكداً 

اأف�سل  ت��ق��دمي  راأ����ض اخل��ي��م��ة، على  م��دى ح��ر���ض �سرطة 
اخلدمات اإىل اجلمهور، وحت�سينها وفقاً للمعايري العاملية 
اللقاء  تطرق  كما  الإل��ك��رتوين،  التحول  جم��ال  يف  املتبعة 
النزلء  وج��ب��ات  اآل��ي��ة عمل نظام تقدمي  و���س��رح  اإىل ط��رح 
ب�سرطة  والإ�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سة  يف  الإل��ك��رتوين 
ثقتهم بجودة  وتعزيز  النزلء  اإ�سعاد  بهدف  راأ�ض اخليمة، 
اخلدمات املقدمة لهم. ومن جهته، اأ�ساد الوفد الزائر من 
ل�سرطة  العامة  القيادة  بجهود  ال��دول��ة،  ق��ي��ادات  خمتلف 
راأ�ض اخليمة، مثمنن الربامج الإلكرتونية املتميزة التي 
تطلقها �سرطة راأ�ض اخليمة، متا�سياً مع جهود الدولة نحو 
حتقيق التميز املوؤ�س�سي با�ستخدام التحول الذكي، حر�ساً 
من �سرطة راأ�ض اخليمة، على حتقيق الو�سول اإىل العدالة 
املجتمعية يف حفظ احلقوق واإ�سعاد النزلء باعتبارهم اأحد 

اأهم �سرائح املجتمع.

اأمام  قيادات �سرطة الدولة

�سرطة راأ�س اخليمة ت�ستعر�س تطور خدماتها الكرتونيا 

طالل اأبوغزاله متحدث رئي�سي يف حفل 
تخريج دفعة عام الت�سامح بجامعة عجمان
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•• اأبوظبي-وام:

الإماراتية  امل�سلحة  ال��ق��وات  ت��وا���س��ل 
ا�ستعداداتها للعر�ض الع�سكري ح�سن 
الإحتاد 6 الذي تنظمه يف اإمارة راأ�ض 

اخليمة يف الأول من نوفمرب املقبل .
وت���ن���ف���ذ ح�����س��ن الحت�������اد 6 وح�����دات 
والبحرية  الربية  القوات  من  رئي�سة 
ال��رئ��ا���س��ة لإظهار  واجل���وي���ة وح��ر���ض 
القوة الع�سكرية ال�ساربة ذات القدرة 
ال�سريع  ال��ت��دخ��ل  ال��ق��ي��ام مب��ه��ام  على 
مبرونة وكفاءة عالية، وكذلك القدرة 
على تنفيذ نطاق وا�سع من العمليات 
الع�سكرية للدفاع عن الوطن وحماية 
اأم��ن��ه ب��ال��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق م��ع الأجهزة 

الأمنية الأخرى.
الع�سكري يف ن�سخته  ويهدف العر�ض 
الإمكانيات  اإب��������راز  اإىل  ال�������س���اد����س���ة 
امل�سلحة،  لقواتنا  املتطورة  وال��ق��درات 
واإظهار م�ستوى التن�سيق مع الأجهزة 

وم�ستوى  الدولة  املختلفة يف  الأمنية 
التدريب الع�سكري املتميز الذي و�سل 
تنفيذ  يف  امل�سلحة  القوات  اأف��راد  اإليه 
دقة  بكل  اإليهم  املوكلة  املهام  خمتلف 
متتعهم  تعك�ض  ع��ال��ي��ة،  واح��رتاف��ي��ة 
والتفاين  ال�����س��ج��اع��ة  ق��ي��م  ب��اأ���س��م��ى 
والإق������دام، ب��الإ���س��اف��ة اإىل اإظ��ه��ار ما 
معدات  م��ن  امل�سلحة  ال��ق��وات  متتلكه 
وت��ق��ن��ي��ات ح��دي��ث��ة ج��ع��ل��ت م��ن��ه��ا �سداً 
ومكت�سباته  ال��وط��ن  حماية  يف  منيعاً 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى اأم��ن��ه وا���س��ت��ق��راره يف 
تع�سف  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  م���واج���ه���ة 

باملنطقة والعامل.
الع�سكري  ال���ع���ر����ض  ت��ن��ظ��ي��م  وي����اأت����ي 
الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  مع  ان�سجاماً 
الإمكانيات  وتوفري  املتوا�سل  ودعمها 
واملعدات الع�سكرية املتطورة واملطلوبة 
لكافة  امل�ستمر  وال��ت��اأه��ي��ل  وال��ت��دري��ب 
منت�سبي وحدات القوات امل�سلحة على 
املعدات  واأح�����دث  ا���س��ت��خ��دام خم��ت��ل��ف 

اإىل  بالإ�سافة  معها  التعامل  وكيفية 
الحتاد  “ح�سن  عر�ض  يهدف  ذل��ك، 
الذي  امل��ه��م  ال����دور  اإظ���ه���ار  اإىل   ”6
البا�سلة  امل�سلحة  ال��ق��وات  به  ت�سطلع 
يف ال��دف��اع ع��ن ح��دود ال��ب��الد وحماية 
التهديدات  م��ن  وم�����س��احل��ه  ال�����س��ع��ب 

بالت�سامن  وال���داخ���ل���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة 
واملوؤ�س�سات  ال������وزارات  م��ع  وال��ت��ع��اون 
احل����ك����وم����ي����ة والأج��������ه��������زة الأم����ن����ي����ة 

املختلفة.
بالدعم  امل�����س��ل��ح��ة  ال����ق����وات  وحت���ظ���ى 
التنظيم  م���ن ح��ي��ث ط��ب��ي��ع��ة  ال��ك��ام��ل 

وال��ت�����س��ل��ي��ح وال���ت���دري���ب ب��ه��دف زي���ادة 
التطور  مل��واك��ب��ة  وتطويرها  ق��درات��ه��ا 
اأحدث  مل�ستوى  للو�سول  والتحديث 

اجليو�ض يف العامل.
للعر�ض  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واأك��������دت 
اأن   ،”6 الحت����اد  “ح�سن  الع�سكري 

امل�سلحة الإماراتية  القوات  ما حققته 
من تطور هائل على �سعيد التدريب 
بتقدير  حت��ظ��ى  ج��ع��ل��ت��ه��ا  وال��ت�����س��ل��ي��ح 
اأ�سبحت بحق  العامل، حيث  واح��رتام 
ومكت�سباته  ل��ل��وط��ن  ح��ام��ي��ة  درع�����ا 
الكائدين  اأم���������ام  م���ن���ي���ع���ا  وح�������س���ن���ا 

واملرتب�سن.
ت�سريح  يف   - املنظمة  اللجنة  وذك��رت 
ن�ستذكر  الت�سامح  اإننا يف عام   :  - لها 
روؤية القائد املوؤ�س�ض املغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل 
ع�سري،  وطني  جي�ض  بناء  يف  ثراه” 
بنائه  وتابع عملية  بنف�سه  حيث عمل 
وتاأ�سي�سه حتى و�سلنا اإىل اليوم الذي 
جانباً  الوطنية  �سناعاتنا  فيه  ت�سد 
بالإ�سافة  الع�سكرية،  احتياجاتنا  من 
اإىل جهوده “طيب اهلل ثراه” يف اإعداد 
الكوادر والقيادات الع�سكرية املواطنة، 
كفاءتها  يف  ق����وي����اً  من����وذج����ا  ف���غ���دت 
انتمائها  وعمق  ويقظتها  وجهوزيتها 

للوطن وولئها للقيادة.
للعر�ض  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ووج���ه���ت 
اإىل  ومفتوحة  عامة  دع��وة  الع�سكري 
اجلمهور الكرمي مل�ساركة اأبناء القوات 
امل�سلحة م�ساعر الفخر وروح الوحدة 
البا�سل، مو�سحة  بجي�سهم  والعتزاز 
اأنه ما كان للقوات امل�سلحة الإماراتية 
اأن ت�سل اإىل ما و�سلت اإليه لول دعم 
املجتمعي  والإط����ار  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
التفوق  عنا�سر  ك��ل  لها  ي��وف��ر  ال���ذي 
التما�سك  يف  جت��ل��ى  وال�����ذي  وال���ق���وة 
القيادة  وراء  وال�سطفاف  املجتمعي 

وم�ساعر الولء والنتماء.
واأ�سارت اللجنة اإىل اأن عر�ض “ح�سن 
العديد  ع��ل��ى  �سي�ستمل   ”6 الحت����اد 
العر�ض  مقدمتها  يف  الفعاليات،  من 
ت�سكيالت  ملختلف  امل�سرتك  الع�سكري 
التكامل  اإب��راز  امل�سلحة بهدف  القوات 
اإىل  بالإ�سافة  بينها  فيما  والن�سجام 
تنفيذ عمليات ميدانية مثل املداهمات 

����س���ورة واقعية  ت��ع��ك�����ض  ال���ت���ي  احل���ي���ة 
القتالية لقواتنا  للقدرات والإمكانات 
امل�����س��ل��ح��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات الأم����ن 
الأمنية  الأج��ه��زة  مب�ساركة  الداخلي 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ول��ف��ت��ت  امل��خ��ت��ل��ف��ة. 
�سيحظى  ال���ك���رمي  اجل��م��ه��ور  اأن  اإىل 
مب��ت��اب��ع��ة ال��ع��ر���ض م���ن ق��ل��ب احلدث 
اخليمة  راأ�����ض  يف  احل��م��را  منطقة  يف 
“ح�سن  ع���ر����ض  ���س��ت��ح��ت�����س��ن  وال���ت���ي 
الحتاد 6”، ما يتيح الفر�سة اأمامهم 
للتعرف على قدرات “حماة الحتاد” 
عن قرب، م�سرية يف الوقت نف�سه اإىل 
احلمرا  منطقة  اإىل  الو�سول  �سهولة 

من خمتلف مناطق الدولة.
واأ�سادت اللجنة مبنطقة احلمرا، نظرا 
اإىل توفريها البنية التحتية الالزمة 
ت��وف��ر الظروف  اأن���ه���ا  ك��م��ا  ل��ل��ع��ر���ض، 
املواتية لتطبيق �سيناريوهات العر�ض 
امل�ساركة  القوات  ومناورات  الع�سكري 

ب�سورة فعالة.

•• دبي-الفجر:

تراأ�ض �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�سرطة 
الدكتور  اللواء  بح�سور  العليا،  القيادات  جمل�ض  اجتماع  دبي، 
ل�سوؤون  ال��ق��ائ��د  م�ساعد  العبيديل  ع��ب��دال��رزاق  ع��ب��دال��ق��دو���ض 
اأحمد حممد بن ثاين، م�ساعد  التميز والريادة، واللواء طيار 
اإبراهيم  وال��ل��واء خبري خليل  امل��ن��اف��ذ،  ل�����س��وؤون  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
املن�سوري م�ساعد القائد العام ل�سوؤون البحث اجلنائي، واللواء 
القائد  م�ساعد  الفال�سي  هويدي  بن  �سعيد  ال�سالل  الدكتور 
م�ساعد  بخيت  �سعيد  حممد  وال��ل��واء  الإدارة،  ل�����س��وؤون  ال��ع��ام 
عبد  واللواء  والتجهيزات،  املجتمع  اإ�سعاد  ل�سوؤون  العام  القائد 

اهلل علي الغيثي م�ساعد القائد العام ل�سوؤون العمليات بالوكالة، 
العام  القائد  م�ساعد  ال�سويدي،  غامن  غيث  الدكتور  والعميد 
ال�سباط،  من  وع��دد  بالوكالة،  والتدريب  الأكادميية  ل�سوؤون 
منها  تنفيذه  مت  وما  ال�سابقة  القرارات  الجتماع  ناق�ض  حيث 

بالإ�سافة اإىل عدد من املوا�سيع املدرجة يف جدول الأعمال.
وا�ستعر�ض العميد ال�سيخ حممد عبد اهلل املعال، مدير الإدارة 
جائزة  على  ط��راأت  التي  التحديثات  وال��ري��ادة،  للتميز  العامة 
دبي لالأداء احلكومي املتميز، كما تطرق اإىل م�ساركات القيادة 
العامة ل�سرطة دبي يف اجلوائز املحلية والعاملية التي تهدف اإىل 

حتقيق الريادة لإمارة دبي و�سرطة دبي.
الإداري���ة  ال�����س��وؤون  اإدارة  اأح��م��د احلفيتي، مدير  ال��رائ��د  وق��دم 

مبكاتب  التغيري  منهجية  وال��ري��ادة،  للتميز  العامة  الإدارة  يف 
نتائج  حققت  وال��ت��ي  ال��ق��وة،  م�ستوى  على  املوؤ�س�سي  التطوير 
اأو من  الأداء  اأو حوكمة  للقوة  العام  الأداء  �سواء على  اإيجابية 

خالل ال�ستغالل الأمثل للموارد املتاحة.
ومن جانبه ا�ستعر�ض النقيب حم�سن ح�سن حممد الزقري، 
دور  الإدارة،  ���س��وؤون  قطاع  يف  املوؤ�س�سي  التطوير  مكتب  مدير 
من  دب��ي  �سرطة  ا�سرتاتيجية  حتقيق  يف  الإدارة  ���س��وؤون  قطاع 
املوؤ�س�سية مثل  بالقدرات  الأخ��رى  القطاعات  كافة  دعم  خالل 
امل���ورد ال��ب�����س��ري، وال��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي، والب��ت��ك��ار، واملعرفة، 
واإدارة املوارد املالية، مو�سحاً اأن حجم م�ساهمة القطاع يف دعم 

وحتقيق ا�سرتاتيجية �سرطة دبي ي�سكل 33%.

اللواء املري يرتاأ�س اجتماع جمل�س القيادات العليا يف �سرطة دبي 

القوات امل�سلحة توا�سل ا�ستعداداتها لـح�سن االحتاد 6 يف راأ�س اخليمة

•• ال�شارقة-الفجر: 

من  ال�ساد�سة  ل��ل��دورة  الت�سجيل  ب��اب  فتح  عن  ال�سارقة،  فتيات  �سجايا  اأعلنت 
خميم اآفاق القيادي ال�سنوي حتى 30 اأكتوبر اجلاري، حيث ينطلق هذا العام 
حتت �سعار مهارات القرن ال�21، وي�ستهدف الفتيات من عمر 15-17 عاماً، 
بهدف اإيجاد جيل من الفتيات الإماراتيات اللواتي يتمتعن بفكر قيادي متطور 

قائم على الإبداع والبتكار.
وتاأتي دورة هذا العام، خالل الفرتة املمتدة من 14 حتى 19 من �سهر دي�سمرب 
املقبل، لتاأهيل الفتيات الراغبات على اكت�ساب مهارات قيادية بكفاءة وفعالية، 
من خالل تنظيم دورات تدريبية مكثفة، متنح امل�ساركات مهارات القرن ال� 21 
لأدوار  وتاأهيلهن  امل�ستقبل،  متطلبات  مع  التكيف  على  قدرتهن  ت�سمن  التي 

قيادية حتقق روؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.
الراغبات  الإم��ارات��ي��ات  الفتيات  جميع  على  ال�����س��ارق��ة  فتيات  �سجايا  وتتيح 
الت�سجيل عرب تطبيق:  العام، يرجى  القيادي لهذا  اآف��اق  بالت�سجيل يف خميم 

.Sajaya Young ladies of Sharjah
وتعد �سجايا فتيات ال�سارقة موؤ�س�سة رائدة يف تنمية مواهب الفتيات من 18-

الإبداعية، وقد تاأ�س�ست عام 2004  الف�ساءات  خمتلف  يف  وذلك  عاماً،   13
 2012 ك��اإدارة �سمن مراكز الأطفال ثم ا�ستقلت عن مراكز الأطفال يف عام 
ال�سيخة جواهر  �سمو  ال�سارقة،  ال�سمو حاكم  �ساحب  قرينة  اإداري من  بقرار 

بنت حممد القا�سمي، رئي�ض موؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين.

•• اأبوظبي  - الفجر

اأجنزت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية نحو 
180،950معاملة للجمهور عرب منظومة خدماتها 
املقدمة من خالل التطبيق الذكي واملوقع الإلكرتوين 
على  وامل��وزع��ة  لها  التابعة  املتعاملن  خدمة  وم��راك��ز 
كافة مناطق اإمارة اأبوظبي وذلك خالل الربع الثالث 
املعامالت  ع��دد  اإجمايل  بلغ  اجل��اري، حيث  العام  من 
التي اأجنزتها الهيئة عرب التطبيق الذكي واخلدمات 
الإلكرتونية نحو 132،213 معاملة بن�سبة 73% 
من اإجمايل املعامالت التي مت تنفيذها، فيما بلغ عدد 
اخلدمات التي مت تقدميها ب�سكل مبا�سر قرابة  49 

األف معاملة بن�سبة %27 من اإجمايل اخلدمات. 
وا�ستحوذت  اخلدمات املقدمة ملربي الرثوة احليوانية 
واخلدمات الزراعية املقدمة للمزارعن  على ما يقارب  
للمتعاملن.  املقدمة  اخلدمات  اإجمايل  من   97%

وتقدم هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية 52 
خدمة م�سنفة �سمن ثالث فئات، تخدم الأوىل قطاع 
الزراعة واأ�سحاب املزارع ، بينما تخدم الثانية اأ�سحاب 
العزب ومربي الرثوة احليوانية يف حن تغطي الفئة 
الثالثة من اخلدمات املن�ساآت الغذائية العاملة يف اإمارة 
اأبوظبي ومتداويل الغذاء من خالل اإ�سدار الت�ساريح 
وال�سهادات الالزمة ملزاولة الأن�سطة الغذائية، بهدف 
يف  ال��غ��ذاء  وج���ودة  الغذائية  ال�سالمة  معايري  تعزيز 

الإمارة.
 1،478 تلقيها  الهيئة عن  ك�سفت  �سياق مت�سل  ويف 
طلباً من املجتمع عرب مركز ات�سال حكومة اأبوظبي 
خ��الل ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام احل���ايل ، ت��وزع��ت ما 
العامة  الغذائية والزراعية واملعلومات  البالغات  بن 
وط���ل���ب خ���دم���ة وث���ن���اء وم���ق���رتح���ات ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
ال�سكاوى، حيث تركز ما يزيد عن 85% منها حول 
اخلدمات،  وط��ل��ب��ات  وامل��ع��ل��وم��ات  املختلفة  ال��ب��الغ��ات 

وقد تلقى املركز ما يقارب من   %91 من  الطلبات 
عرب الهاتف املتحرك، فيما توزعت الطلبات الأخرى 
التي  الأخ���رى  والقنوات  الإل��ك��رتوين  الربيد  بن  ما 

يوفرها مركز الت�سال .
بال�سالمة  املتعلقة  البالغات  اأن  اإىل  الهيئة  واأ���س��ارت 
%91  من اإجمايل  الغذائية ا�ستحوذت على حوايل 
بقطاع  املتعلقة  ال��ب��الغ��ات  تلتها  امل�ستلمة  ال��ب��الغ��ات 
ال�ستجابة  ومت����ت  احل���ي���وان���ي���ة،  وال�������رثوة  ال����زراع����ة 
والتعامل معها يف وقت قيا�سي يقدر بنحو 1.6 )يوم 
و  للبالغات   95% ع��ن  تزيد  ال��رد  وب��دق��ة يف  عمل( 
ما يوؤكد ح�سولها على متابعة  للمعلومات   100%

فورية وعاجلة من قبل الهيئة.
القنوات  التوا�سل معها من خالل  اأن  الهيئة  واأك��دت 
املتوفرة هي و�سيلة مهمة لتح�سن وتطوير اخلدمات 
حيث تلتزم الهيئة باإجناز جميع الطلبات التي ت�سلها 
ب��ك��ف��اءة وف��ع��ال��ي��ة وب�����س��ك��ل ���س��ري��ع م��ن خ���الل مكاتب  

اإطار اللتزام مبعايري  خدمة املتعاملن املنت�سرة ويف 
مكتب الت�سال احلكومي املحددة ملواعيد واآليات الرد 

على �سكاوى وطلبات وبالغات املتعاملن 
وثمنت  اأداء فريق عمل مركز ات�سال حكومة اأبوظبي 
�سكاوى  ت��ل��ق��ي  وت��ن��ظ��ي��م��ه��م يف  وم��ه��ارت��ه��م  امل��ت��م��ي��ز، 
واملن�ساآت  بالغذاء  يتعلق  فيما  اجلمهور  ومقرتحات 
ال��غ��ذائ��ي��ة وال����زراع����ة يف الإم�������ارة، وم�����س��اه��م��ت��ه��م  يف 
الرتقاء مب�ستوى ال�سالمة الغذائية والتجاوب املثايل 
مع �سكاوى ومقرتحات اجلمهور والعمل على حلها يف 

وقت قيا�سي وفق معايري اجلودة التي تتبعها
عرب  التوا�سل  اإىل  للجمهور  دعوتها  الهيئة  وج��ددت 
اأية معلومات  قنوات الت�سال املختلفة يف حال وجود 
عرب  وال���زراع���ة  الأغ��ذي��ة  ب�سالمة  تتعلق  ���س��ك��اوى  اأو 
وعلى  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  يف  ح�ساباتها 
املجاين حلكومة  الرقم  اأو على  الإل��ك��رتوين،  الربيد 

اأبوظبي 800555.

•• دبي-الفجر:

نظم مركز حماية الدويل يف الإدارة 
ب�سرطة  امل��خ��درات  ملكافحة  العامة 
ال�سالئف  تدريبية حول  دورة  دبي 
دبي،  ج��م��ارك  ملفت�سي  الكيميائية 
وذلك على مدار 3 اأيام ومب�ساركة 
الإدارات  خمتلف  من  مفت�سا   17

واملنافذ يف اجلمارك.
وت��ط��رق��ت امل��ق��دم خ��ول��ة ب��و �سمرة 
ال�سالئف  م��راق��ب��ة  ق�����س��م  رئ��ي�����ض 
العامة  الإدارة  يف  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
وحما�سر  امل������خ������درات،  مل���ك���اف���ح���ة 
ال�سالئف  اأن���������واع  اإىل  ال����������دورة، 
الكيميائية، وماهية طرق تهريبها 
ت��دخ��ل يف  اأول��ي��ة  ك��م��واد  وطبيعتها 
اإىل جانب  ال�سناعات،  العديد من 
تو�سيح اأ�ساليب ُمروجي املخدرات 
بهدف  عنها  الك�سف  كيفية  وب��ي��ان 
ت��اأه��ي��ل م��ف��ت�����س��ي اجل���م���ارك بتلك 
اجلمارك  واأن  ل�سيما  الأ���س��ال��ي��ب 
ُي��ح��اول من  منفذ م��ه��م واأ���س��ا���س��ي 
خالله املُجرمون اإدخال خمدراتهم 
ال����داخ����ل����ة يف  الأول������ّي������ة  امل��������واد  اأو 
ت�سنيعها اإىل اأرا�سي الدولة بطرق 

غري م�سروعة.
جدويل  بو�سمرة  املقدم  بّينت  كما 
ال�سالئف الأول والثاين املُعتمدين 

اأن  اإىل  امل��ت��ح��دة، لف��ت��ة  الأمم  م��ن 
ال�ستخدام  م�����س��روع��ة  امل����واد  ه���ذه 
ل�سناعة  ي�ستغلها  ال��ب��ع�����ض  ل��ك��ن 
ل��ه��ا طمعاً  وال����رتوي����ج  امل����خ����ّدرات 
وتطرقت  ك��م��ا  امل�������ادي،  ال���رب���ح  يف 

وقوانن  ال���ّرق���اب���ة  اإج�������راءات  اإىل 
من  الكيميائية  ال�سركات  ت�سجيل 
ق�سم  مع  بالتن�سيق  ال�سحة  وزارة 
�سرطة  يف  الكيميائية  ال�����س��الئ��ف 
ا�ستعرا�ض  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  دب����ي، 

الت�سنيعية  امل���خ���درات  م��ن  ج��ان��ب 
التي  والطرق  الت�سنيعية،  ون�سف 
ت�����س��ت��خ��دم يف ت�����س��ن��ي��ع امل����خ����درات 
ب��ا���س��ت��خ��دام ه����ذه امل������واد الأّول����ّي����ة 

واأ�ساليب تهريبها.

�سفراء �سباب االإمارات ميثل وفد الدولة 
يف مهرجان ال�سباب االآ�سيوي واالأفريقي

•• بكني -وام: 

�سارك خريجو برنامج �سفراء �سباب الإم��ارات - ممثال للدولة - يف مهرجان 
ال�سينية  العا�سمة  الرابعة يف  لل�سنة  اأقيم  الذي  والأفريقي  الآ�سيوي  ال�سباب 
�سباب  احت��اد  م��ن  بتنظيم  وال��ت��ع��اون  ال�سداقة،  الت�سامن،  ع��ن��وان  حت��ت  بكن 
اأكرث  وبح�سور  ال�سيوعي  ال�سباب  لرابطة  املركزية  اللجنة  و  ال�سن  عموم 
من 350 �سابا و�سابة ميثلون 69 دولة. كما �سارك الوفد ال�سبابي يف ملتقى 
ال�سباب  �سركاء  تعاون  ومعر�ض  الأعمال  لريادة  والأفريقي  الآ�سيوي  ال�سباب 
الآ�سيوي والأفريقي فيما يعد املهرجان فر�سة لاللتقاء والتعارف بن ال�سعوب 

الأفريقية والآ�سيوية بهدف تدعيم اأوا�سل ال�سداقة وال�سالم.
واملدينة  العظيم  ال�سن  �سور  منها  الرئي�سية  املعامل  من  العديد  الوفد  وزار 
املحرمة اإ�سافة اإىل زيارات ميدانية لعدد من اجلامعات وال�سركات ال�سناعية 
الرائدة. وقال �سعادة �سعيد النظري مدير عام املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب اإن 
اإىل  تهدف  والتي  الإم���ارات  ل�سباب  العاملية  امل��ب��ادرة  تاأتي �سمن  امل�ساركة  ه��ذه 
وجتربتها  الإم���ارات،  دول��ة  وثقافة  بقيم  بالتعريف  عاملياً  ال�سباب  دور  تعزيز 
متكن  �سيا�سة  وا�ستعرا�ض  الإن�سان  وبناء  والتعاي�ض  الت�سامح  يف  احل�سارية 
�سباب الإمارات. واأ�ساف النظري اأن املبادرة العاملية ل�سباب الإمارات تعزز دور 
ال�سباب يف حتقيق الريادة، من خالل نقل خرباتهم للعامل، وتبني جيال مّطلعا 
ثروة  ميثلون  لنهم  قدراتهم  لتوظيف  وتوؤهلهم  عاملياً،  القطاعات  اأه��م  على 

الأوطان واملحرك الأ�سا�سي لبناء وتطوير الدول.

ينطلق حتت �سعار مهارات القرن الـ21

�سجايا فتيات ال�سارقة تفتح باب الت�سجيل يف الدورة الـ6 من خميم اآفاق ال�سنوي

»الزراعة وال�سالمة الغذائية« تنجز  190 األف معاملة للجمهور 

�سرطة دبي ُتنظم دورة حول ال�سالئف الكيميائية ملفت�سي اجلمارك

يلن   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
الفلبن   ، لومباي  بيلونتا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A5438123P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0551095594

فقدان جواز �سفر
م����الين   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اوجاي املوجويال ، الفلبن 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)1828790( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0588084475

فقدان جواز �سفر

احمد  امل����دع����و/ا�����س����واق  ف���ق���د 
رف���ي���ق اح���م���د رف���ي���ق اح���م���د ، 
�سفره  ج���واز  اجلن�سية  ال��ه��ن��د 
رقم )T5729466( يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع���ل���ن���ت اأم�������ض م��وؤ���س�����س��ة الإم��������ارات، 
جمال  يف  ال��رائ��دة  الوطنية  املوؤ�س�سة 
وتر�سيخ  ال�������س���ب���اب  ك������ف������اءات  رف������ع 
القطاعن  بن  املجتمعية  امل�سوؤولية 
العام واخلا�ض، عن اأ�سماء اأف�سل 15 
املرحلة  يف  للتناف�ض  مر�سح  م�سروع 
النهائية �سمن جائزة الإمارات ل�سباب 
اخلليج العربي 2019، والتي تهدف 
اإىل ت�سجيع ال�سباب على التحلي بروح 
وم�سروعات  اأف��ك��ار  وت��ط��وي��ر  امل���ب���ادرة 
تاأثري  وم����ب����ادرات جم��ت��م��ع��ي��ة حت���دث 
اإي�����ج�����اب�����ي م���ل���م���و����ض وم���������س����ت����دام يف 

جمتمعاتهم.
املتاأهلة   15 ال����  امل�����س��اري��ع  اخ��ت��ي��ار  مت 
 200 م��ن  اأك���رث  ب��ن  م��ن  للمناف�سة 
والفوز  للمناف�سة  ت��ق��دم��وا  م�����س��روع  
واختيار  تقييم  ج��رى  وق��د  باجلائزة، 
حتكيم  جلنة  قبل  م��ن  امل�ساريع  ه��ذه 
ت�سم عدًدا من رواد الأعمال واخلرباء 

واملُخت�سن.
تعترب جائزة الإمارات ل�سباب اخلليج 
ال��ع��رب��ي اإح����دى اأه����م امل���ب���ادرات التي 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا م��وؤ���س�����س��ة الإم��������ارات حتت 
زايد  بن  اهلل  عبد  ال�سيخ  �سمو  رعاية 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان،  اآل 
الدويل ورئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة 
الإم����ارات. وت��ه��دف اجل��ائ��زة اإىل دعم 
وحت��ف��ي��ز ق������درات وم����ه����ارات ال���ري���ادة 
منطقة  يف  ال�سباب  لدى  الجتماعية 

ع��ل��ى تطوير  وُم�����س��اع��دت��ه��م  اخل��ل��ي��ج 
للتحديات  ت�ستجيب  مبتكرة  ح��ل��ول 
الج���ت���م���اع���ي���ة ال����ت����ي ي���واج���ه���ون���ه���ا، 
ب��ال��دع��م ال���الزم لإحداث  وت��زوي��ده��م 
تاأثري اجتماعي اإيجابي وم�ستدام يعود 

بالنفع على جمتمعاتهم وبلدانهم.
ت�سم جلنة التحكيم كاًل من الدكتور 
اأديب العفيفي، املدير العام للربنامج 
ال����وط����ن����ي ل���ل���م�������س���اري���ع ال�������س���غ���رية 
البو�سعيدي،  ون������ربة  وامل���ت���و����س���ط���ة، 
القيادات  التنفيذي يف موؤ�س�سة  املدير 
ا�سمري،  وع��ب��داهلل  ال�����س��اب��ة،  العربية 
اأبوظبي  �سرطة  يف  امل�سروعات  مدير 
املدير  ال�������س���ّع���ايل  ���س��ي��ف  ال���دك���ت���ور  و 
والعقود  احلا�سنة  لقطاع  التنفيذي 
الإج����ت����م����اع����ي����ة ه���ي���ئ���ة امل�������س���اه���م���ات 

طالب  اأحمد  وق��ال  )معاً(.  املجتمعية 
ال�سام�سي، الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�س�سة 
الإم����ارات: “ تعترب ج��ائ��زة الإم���ارات 
حًيا  جت�سيًدا  العربي  اخلليج  ل�سباب 
املتمثلة  الإم�������ارات  م��وؤ���س�����س��ة  ل���روؤي���ة 
تطوير  ع��ل��ى  ال�����س��ب��اب  م�����س��اع��دة  يف 
م����ن خدمة  م���ه���ارات���ه���م ومت��ك��ي��ن��ه��م 

جمتمعاتهم«.
واأ�ساف ال�سام�سي:” لقد اأثبت �سبابنا 
من خالل ن�سخة هذا العام اأن لديهم 
من الُقدرات اخلالقة والأفكار النرية 
اإيجابية  اأث��ار  اإح��داث  ما مُيكنهم من 
وُم�������س���ت���دان���ة ع���ل���ى ق���ط���اع الأع����م����ال 
م�سروع  اأي  اإن  ال��ب��ي��ئ��ة،  جم����ال  ويف 
الكثري  ولكن  بفكرة،  ي��ب��داأ  اجتماعي 
من ال�سباب يجدون التحدي يف بلورة 

م�سروعات  اإىل  وترجمتها  اأف��ك��اره��م 
ياأتي دور  اقت�سادية وهنا  ذات جدوى 
موؤ�س�سة الإمارات من خالل مبادرات 
اخلليج  ل�سباب  الإم���ارات  جائزة  مثل 
حديثه  ال�سام�سي  واأن��ه��ى  ال��ع��رب��ي«. 
من�سة  ت���وف���ر  اجل����ائ����زة  اأن  م����وؤك����داً 
فريدة ل�سباب رواد الأعمال املجتمعية 
ل���ع���ر����ض اأف����ك����اره����م وال���ت���وا����س���ل مع 
يقدمون  ال��ذي��ن  املخت�سن  اخل���رباء 
اأفكارهم  ت��ط��وي��ر  يف  امل�����س��اع��دة  ل��ه��م 

وترجمتها اإىل م�ساريع«.
دعم  على  الإم���ارات  موؤ�س�سة  حتر�ض 
ميكنها  ال���ت���ي  ال�����س��ب��اب��ي��ة  امل�����ب�����ادرات 
حقيقية  اجتماعية  تغيريات  اإح���داث 
ال����ت����ح����ولت  ظ������ل  وم���������س����ت����دام����ة يف 
احلادي  القرن  ي�سهدها  التي  الهائلة 

والع�سرين.
على  القائمة  ال��ف��رق  تخ�سع  و���س��وف 
لربنامج  امل��ت��اأه��ل��ة   15 ال����  امل�����س��اري��ع 
تدريبي مكثف مل�ساعدتهم على تاأ�سي�ض 
واإقامة م�سروعاتهم الجتماعية قبل 
ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��م حل�����س��ور ور������ض عمل 
م��ت��خ�����س�����س��ة حت����ت اإ������س�����راف خ����رباء 
للمناف�سة  لتهيئتهم  متخ�س�سن، 
النهائية اأمام جلنة التحكيم بتاريخ 4 

نوفمرب 2019.
يح�سل الفائز باملركز الأول على جائزة 
مالية قدرها 70 األف درهًما اإماراتًيا 
الثاين  ب��امل��رك��ز  ال��ف��ائ��ز  يح�سل  فيما 
على 50 األف درهًما اإماراتًيا ويح�سل 
األف   25 على  الثالث  املركز  �ساحب 
درهًما اإمارتًيا. وتقدم اجلائزة الدعم 

للفائزين من خالل �سراكات موؤ�س�سة 
يح�سل  اإذ  ال�سرتاتيجية،  الإم����ارات 
الفائزون على التوجيه والرعاية من 
ال�سابة،  العربية  ال��ق��ي��ادات  موؤ�س�سة 
اإىل ع�سوية ملدة عام كامل  بالإ�سافة 
معفاة التكاليف جلميع اخلدمات مثل 
“امل�ساركة يف املعار�ض الدولية واملحلية 
الدورات  وح�سور  التجارية  والبعثات 
ال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة ����س���واء على 
ف�ساًل  اخل��ارج��ي،  اأو  املحلي  امل�ستوى 
املناق�سات  اإىل  الو�سول  اإمكانية  عن 
وتوفري م�ساحة  الحتادية  احلكومية 
اأ���س��ه��ر مقدمة   3 مل��دة  عمل )م��ك��ت��ب( 
الوطني  القت�ساد  وزارة  برنامج  من 
ال�سغرية  وامل����ن���������س����اآت  ل���ل���م�������س���اري���ع 
ح�سور  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وامل��ت��و���س��ط��ة 

اأيام لتزويدهم   5 ملُدة  خميم تدريبي 
لإطالق  الالزمة  واملهارات  باخلربات 

م�سروعاتهم اخلا�سة.
وامل�ساريع  ال��ف��رق  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ال���ت���ي وق�����ع ع��ل��ي��ه��ا الخ���ت���ي���ار �سمن 

القائمة الق�سرية هي:
احلارثي و حممد  عي�سى حممد   1-
ط����ه ان���������س����اري- م���������س����روع اخل���الي���ا 

ال�سم�سية الذكية.
ايدجار  و  الربيكي  ح�سن  فهد   2-

بريان ميجيا - م�سروع اآديا 1.61
�سيماء  و  النعيمية  �سامل  م��وزه   3-
ح�سن العو�سى و دانه على اخلال�ض 
و ا�سماء حممد اهلل ال�سحي – م�سروع 

خ�سر.
م�سروع  ال�سعايل-  احمد  فاطمه   4-

خمترب كيمياء افرتا�سي.
احل����م����ادى-  اب����راه����ي����م  ف���اط���م���ه   5-

م�ساريع التخرج اخلاّلقة.
البلو�سي-  ي��ع��ق��وب  ب���ن  اأح���م���د   6-

م�سروع متكن.
م�سروع  العو�سى-  �ساعد  ن���وره   7-

اأكادميية الأبطال ميند.
احلر�سو�سى-  ع���ب���داهلل  حم��م��د   8-

م�سروع عطني ايدك.
رامي خالد عبداهلل  ولحج ثانى   9-
ال���ه���ل���ى و اأح����م����د اأح����م����د حم���م���ود – 

م�سروع هيلبي.
ازدهار  و  الظاهري  -10 مريه عتيق 
عبداهلل  ف���اط���م���ه  و  ج��م��ي��ل  م�����س��ع��د 
اأ�سجار  من  اأوراق  م�سروع    - ال�سحي 

النخيل.
و  ع������ب������داهلل   ذي��������اب  ف���اط���م���ه   11-
ف�سل  روؤى  و  ال��زع��اب��ي  عثمان  ميثه 

الحمدي- م�سروع من�سة حياة.
البلو�سيه-  علي  بنت  ج��واه��ر   12-

م�سروع البنزين املُبخر.
و  ال��ق��ب��ي�����س��ي  ع���ب���داهلل  ال��ع��ن��ود   13-
– م�سروع  ال��ن��ع��ي��م��ي  ع���و����ض  م���زن���ه 

متجر العزم.
و  ال�����س��م��ي��ل��ي  حم���م���د  م���ه���ره   14-
حممد  وا�سماء  ال�سحي  حروز  عائ�سه 
الزراعة  تطبيق  م�سروع   ال�سميلي- 

امل�ستدامة.
 – امل���و����س���وى  اح���م���د  ف���اط���م���ه   15-
الثقيلة  امل�����ع�����ادن  ام�����ت�����زاز  م�������س���روع 

باإ�ستخدام نفايات ال�ساي.

•• اأبوظبي -وام:

ينظم مركز الإمارات للدرا�سات و البحوث ال�سرتاتيجية فعاليات 
تاأهيل   .. امل�ستقبل  وظ��ائ��ف  و  التعليم  العا�سر  ال�سنوي  امل��وؤمت��ر 
يومي  الإماراتية”  التنمية  م�سرية  ل�ستكمال  الب�سرية  ال��رثوة 
12 و 13 نوفمرب املقبل. و يركز املوؤمتر على م�ستقبل منظومة 
وي�سلط  ال�سطناعي  الذكاء  امل�ستقبل يف ع�سر  التعليم ووظائف 
ال�سوء على املعارف واملهارات الفنية والتقنية احلديثة التي تعد 
البلو�سي مدير  مراد عبداهلل  واأكد  للوظائف.  امل�ستقبلي  التوجه 
خ��الل موؤمتر �سحفي عقد  باملركز  الإم���ارات  احت��اد  اإدارة مكتبة 
ام�ض لالإعالن عن تفا�سيل املوؤمتر اهتمام املركز بالتعليم كونه 
القطاع الأكرث حتقيقاً للتنمية امل�ستدامة يف الدولة، م�سرياً اإىل اأن 

مهمة املركز هي ا�ست�سراف امل�ستقبل ب�سكل عام وم�ستقبل التعليم 
ب�سكل خا�ض. وقال اإن املوؤمتر يحفل مب�ساركة عدد من التجارب 
دول  خمتلف  من  التعليم  مبنظومة  الرتقاء  جمال  يف  الناجحة 
�سيناق�ض حماور عدة مثل م�ستقبل  املوؤمتر  اأن  العامل.. مو�سحا 

اأ�سحاب الهمم والوظائف واجلامعات والبحث العلمي.
و اأكد اأن اأ�سحاب الهمم لهم دور حموري يف الندوات واملوؤمترات 

التي يقيمها املركز وذلك عماًل بتوجيهات القيادة الر�سيدة .
“التعليم  ب��ع��ن��وان  اأول��ه��ا  اأرب��ع��ة حم���اور رئي�سية  امل��وؤمت��ر  ي��ت��ن��اول 
واإعداد اأجيال اإماراتية تواكب الثورة ال�سناعية الرابعة” ويناق�ض 
الثورة  ظل  يف  وا�سرتاتيجياتها  الإم��ارات��ي��ة  التعليمية  املنظومة 
ال�سطناعي  الذكاء  اإىل  بالإ�سافة  ومابعدها،  الرابعة  ال�سناعية 
وتكنوجليا التعليم احلديث ما بن النظرية والتطبيق. ويتناول 

بن  امل�ستقبل  “وظائف  ب��ع��ن��وان  ���س��ي��ك��ون  ال����ذي  ال��ث��اين  امل��ح��ور 
الطموحات والتحديات، خمرجات التعليم وتلبية متطلبات �سوق 
وظائف  لإع���داد  والتقني  املهني  التعليم  دور  الإماراتي”  العمل 

امل�ستقبل وفر�ض اأ�سحاب الهمم ك�سركاء يف تنمية امل�ستقبل.
وا�ست�سراف  ال���ع���ايل  “التعليم  ع���ن���وان  ال��ث��ال��ث  امل���ح���ور  وي��ح��م��ل 
التعليم  م�سرية  دف��ع  يف  العلمي  البحث  دور  ويتناول  امل�ستقبل” 
وبناء اقت�ساد املعرفة وجامعات امل�ستقبل وتخ�س�سات م�ستحدثة 
لوظائف مبتكرة. فيما ي�سلط املحور الرابع الذي يحمل عنوان: 
بع�ض  على  ال�سوء  التعليم”  جمال  يف  ناجحة  دولية  “جتارب 
ال�سنغافورية،  التجربة  التعليم وهي:  العاملية يف جمال  التجارب 
ال�ستفادة  بغر�ض  وذل��ك  الفنلندية  والتجربة  الكندية  التجربة 

منها.

مت اختيارهم من بني اأكرث من 200 م�ساركة من خمتلف دول اخلليج 

موؤ�س�سة االإمارات تعلن عن قائمة اأف�سل 15 مر�سًحا للفوز بجائزة االإمارات ل�سباب اخلليج العربي 2019 

•• اأبوظبي-وام:

خالل  القانون  �سيادة  عن  توعويا  فيلما  ام�ض  العدل  وزارة  اأطلقت 
معهد  يف  اأق��ي��م  ال��ذي  ال�سابع  القانوين  الكتاب  “معر�ض  فعاليات 

التدريب الق�سائي باملدينة اجلامعية بال�سارقة.
يتناول الفيلم - الذي انتجه الفريق التنفيذي ملوؤ�سر �سيادة القانون 
- فكرة �سيادة القانون وماذا تعنيه، ومدى اأهميتها وانعكا�ساتها على 
فئات  وجميع  واملوؤ�س�سات  الأف��راد  على  املبا�سرة  وفوائدها  املجتمع، 
املجتمع، ودوره��ا يف رفع تراتبية دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف 
الت�سنيف العاملي ملوؤ�سر �سيادة القانون، وانعكا�ض ذلك على الزدهار 
اإنتاج  ومت  للجميع..  املعي�سي  امل�ستوى  ورف��ع  للدولة  القت�سادي 

ن�سختن من هذا الفيلم باللغتن العربية والجنليزية.
مبوجب  تاأ�س�ض  ق��د  القانون  �سيادة  ملوؤ�سر  التنفيذي  الفريق  ك��ان 
2016، ومنذ ذلك التاريخ  1--9 لعام  قرار جمل�ض ال��وزراء رقم 
حظي بامل�ساهمة يف حتقيق التناف�سية العاملية للدولة التي ت�سعى لها 
�سمن روؤيتها 2021 لأن تكون من �سمن اأف�سل دول العامل بحلول 

اليوبيل الذهبي لالحتاد، وذلك ح�سب الت�سنيفات العاملية للدول.
و اأك����د امل�����س��ت�����س��ار ال��دك��ت��ور حم��م��د حم��م��ود ال��ك��م��ايل م��دي��ر معهد 
التدريب الق�سائي – رئي�ض فريق موؤ�سر �سيادة القانون اأهمية ن�سر 
ثقافة �سيادة القانون واإبراز دور موؤ�س�سات الدولة يف ذلك حيث عمل 
�سيادة  الإم���ارات يف جم��ال  ت�سنيف  رف��ع  تاأ�سي�سه على  الفريق منذ 
القانون، مع تقدم الدولة واحتاللها املراكز الأوىل اقليمياً وعاملياً 

يف العديد من املوؤ�سرات الفرعية لهذا املوؤ�سر متخطية دول كربي 
كالوليات املتحدة وفرن�سا وكندا واأ�سرتاليا.. م�سريا اإىل اأن الفريق 
الوطني ملوؤ�سر �سيادة القانون ي�سم عدة �سركاء رئي�سين وهم وزارة 
الوطني  املجل�ض  ل�سوؤون  الدولة  وزارة  الداخلية-  ووزارة   - العدل 
للتناف�سية والإح�ساء- مكتب رئا�سة  الحتادي- والهيئة الحتادية 
جمل�ض الوزراء – دائرة الق�ساء يف اأبو ظبي- حماكم دبي وجمعية 
تتج�سد  القانون  �سيادة  اإن  والقانونين. وقال  للمحامن  الإم��ارات 
ل  و  القانون  اأم��ام  �سوا�سية  النا�ض  يكون  اأن  اأهمها  ع��دة حم��اور  يف 
اأحد فوق القانون، احرتام حقوق الإن�سان وكرامته، اأن تكون هناك 
�سفافية يف عمل احلكومة وحما�سبة كل من يق�سر واأن تكون هناك 

عدالة قوية و�سريعة ومتطورة .

وزارة العدل تطلق فيلما توعويا عن موؤ�سر �سيادة القانون

مركز االإمارات للدرا�سات ينظم موؤمتر التعليم نوفمرب املقبل

زارت طرق دبي واطلعت على خططها وم�سروعاتها النوعية 

لطيفة بنت حممد: ال�سراكة اال�سرتاتيجية اأداة قوية تخدم بناء م�ستقبل م�ستدام يعزز ريادة االإمارات وتناف�سيها العاملية
•• دبي-وام:

زارت �سمو ال�سيخة لطيفة بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�سة هيئة الثقافة 
لهيئة  التابع  وال��ط��رق  النقل  لأنظمة  امل��وح��د  التحكم  مركز  دب��ي،  يف  والفنون 
�سعادة مطر حممد  �سموها  ا�ستقبال  كان يف  دبي، حيث  واملوا�سالت يف  الطرق 

الطاير، املدير العام ورئي�ض جمل�ض املديرين يف هيئة الطرق واملوا�سالت.
على  نوعه  م��ن  الفريد  امل��رك��ز  يقدمه  م��ا  على  ال��زي��ارة  خ��الل  �سموها  واطلعت 
وال�سيطرة  التحكم  على  ق��درة  من  به  يتمتع  مبا  خدمات  من  العامل  م�ستوى 
والتخطيط  وامل�ستقبلية،  احلالية  املختلفة  النقل  و�سائل  جميع  بن  والتكامل 

ال�سليم للتنقل ملواجهة حتديات النقل املختلفة يف الإمارة.
كما اطلعت �سموها على خطط الهيئة وما تنفذه من م�سروعات نوعية وتقدمه 
من خدمات يف اإطار روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
دب��ي، رع��اه اهلل، ومب��ا يتما�سى مع  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�ض جمل�ض  رئي�ض 

الأجندة الوطنية لالإمارات وخطة دبي لعام 2021.
وامل��وا���س��الت يف  ال��ط��رق  لهيئة  بنت حممد  ال�سيخة لطيفة  �سمو  زي���ارة  وت��اأت��ي 
دبي، يف اإطار تعزيز ال�سراكات ال�سرتاتيجية بن اجلهات احلكومية مبا يخدم 

اجلهود  توحيد  اأهمية  على  �سموها  حر�ض  من  انطالقاً  كافة،  املجتمع  �سرائح 
دبي،  مكانة  تعزز  التي  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  اإجن��اح  ال�سركاء يف  تعاون  ودع��م 
يحقق  ومبا  الثقايف،  القطاع  ل�سيما  القطاعات  خمتلف  �سمن  الرائد  ودوره��ا 
اأهداف روؤية دبي الثقافية اجلديدة، وينعك�ض على تنفيذ واإجناز مبادراتها على 

الوجه الأمثل.
واأ�سارت �سموها اإىل اأن الزيارة تعك�ض حر�ض هيئة الثقافة والفنون يف دبي على 
ومن  الوطنية،  واملوؤ�س�سات  الهيئات  كافة  مع  وال�سراكة  التعاون  دائ��رة  تو�سيع 
احلكومي  العمل  منظومة  يخدم  مبا  دب��ي،  يف  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  بينها 
يف الإمارة وي�سهم يف تنفيذ م�سروعات نوعية م�سرتكة، منوهة �سموها باأهمية 
التكامل وت�سافر اجلهود لتحقيق اأهداف دبي ال�سرتاتيجية ومن بينها الروؤية 
الثقافية اجلديدة لالإمارة، والعمل على ترجمتها اإىل واقع ملمو�ض من خالل 
وقالت  امل��ج��الت.  ال��رائ��دة يف خمتلف  دب��ي  وت��ربز مكانة  تعزز  م�ساريع مبتكرة 
�سموها:” تعك�ض �سراكاتنا ال�سرتاتيجية مع اجلهات واملوؤ�س�سات املختلفة مدى 
اإمياننا باأهمية العمل اجلماعي، وتوحيد اجلهود من اأجل حتقيق نتائج مهمة 
واإجنازات كبرية، نظرا لأثر التعاون امل�سرتك يف تنفيذ امل�ساريع ال�سرتاتيجية 

بكفاءة وفعالية، وا�ستثمار الطاقات واخلربات وتوظيفها يف ر�سم م�ستقبل دبي.

الثقافة والفنون، وطرق  واأ�سافت �سموها: البتكار �سمة م�سرتكة جتمع هيئة 
اإبداعياً  تنموياً  ح�سارياً  م��رك��زاً  دب��ي  جعل  �سراكتنا  خ��الل  م��ن  ون��ه��دف  دب��ي، 
م�ستداماً... فالعمل امل�سرتك وال�سراكة ال�سرتاتيجية بن املوؤ�س�سات اأداة قوية 
تخدم يف بناء م�ستقبل م�ستدام وتعزز ريادة دبي وتناف�سيتها العاملية”. واأو�سحت 
جناحات  م�سريتها  خ��الل  حققت  دب��ي  يف  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  اأن  �سموها 
واإجنازات كبرية، وحر�ست منذ تاأ�سي�سها على الرتقاء مب�ستوى الأداء، وتطبيق 
املتالحقة يف كل املجالت، ما جعلها  التطورات  اأعلى معايري اجل��ودة، ومواكبة 

منوذجاً للتميز يحتذى به.
الزيارة  خ��الل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بنت  لطيفة  ال�سيخة  �سمو  واطلعت 
على مرافق مركز التحكم املوحد لهيئة الطرق واملوا�سالت واإمكانياته التقنية 
ومراقبة  النقل  منظومة  اإدارة  يف  رئي�سة  ب�سورة  املتمثلة  واأدواره  والب�سرية، 
ال�سبكة ل�سمان ان�سيابية احلركة املرورية وكفاءة ت�سغيل اأنظمة النقل اجلماعي 
�سموها  واأعربت  الرئي�سية،  الفعاليات  للح�سود وخا�سة خالل  الفّعالة  والإدارة 
�سمن  دب��ي  ل�سكان  متطورة  نقل  �سبكة  توفري  يف  الهيئة  جلهود  تقديرها  عن 
والفعالية  ال��ك��ف��اءة  معايري  لأع��ل��ى  وحتقيقها  ال���س��ت��دام��ة،  عالية  حتتية  بنية 

وال�ستدامة.

وتقدم �سعادة مطر حممد الطاير املدير العام ورئي�ض جمل�ض املديرين يف هيئة 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  بنت  لطيفة  ال�سيخة  ل�سمو  بال�سكر  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق 
مكتوم، على زيارتها للهيئة، والتي تاأتي يف �سياق تعزيز التعاون بن هيئة الثقافة 
اأو�سع من  اآف��اق  اإىل  “طرق دبي” يف خمتلف املجالت، والنتقال به  والفنون و 
التطور والعمل امل�سرتك بن فرق العمل مبا ي�سمن تبادل اخلربات والطالع 

على اأف�سل املمار�سات يف املوؤ�س�ستن.
وخرباتها  اإمكانياتها  كافة  ت�سع  وامل��وا���س��الت،  الطرق  هيئة  اأن  الطاير  واأك���ّد 
لطيفة  ال�سيخة  �سمو  ب��ق��ي��ادة  ب��دب��ي،  وال��ف��ن��ون  ال��ث��ق��اف��ة  هيئة  ج��ه��ود  دع���م  يف 
دبي  تكون  لكي   ، الثقافية  دب��ي  روؤي��ة  لتحقيق  اآل مكتوم،  را�سد  بن  بنت حممد 
والُكتَّاب  لالأدباء  ومنارة  للمواهب  وملتقًى  ل��الإب��داع،  وحا�سنًة  للثقافة  مركزاً 
واملفّكرين والباحثن والفنانن الإماراتين والعرب ومن خمتلف انحاء العامل 
ويف �ستى جمالت الإبداع. وتلتزم “دبي للثقافة” باإثراء امل�سهد الثقايف لإمارة 
دب��ي انطالًقا من ت��راث دول��ة الإم���ارات ، وتعمل على مد ج�سور احل��وار البّناء 
خالقة  عاملية  كمدينة  دب��ي  مكانة  لتعزيز  والثقافات،  احل�سارات  خمتلف  بن 
وم�ستدامة للثقافة والرتاث والفنون والآداب، ومتكن هذه القطاعات وتطوير 

امل�ساريع واملبادرات الإبداعية واملبتكرة حملياً واإقليمياً وعاملياً.



اخلميس    24   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12765  
Thursday   24   October   2019  -  Issue No   12765

11

عربي ودويل

اأ�ساد الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب اأم�ض بالتفاق الذي تو�سلت 
اإليه تركيا ورو�سيا لإخراج املقاتلن الأكراد من املنطقة على احلدود 
ال��ك��ب��ري«. وواج���ه ترامب  ���س��وري��ا وت��رك��ي��ا، وو���س��ف��ه ب”النجاح  ب��ن 
انتقادات �سديدة لقراره املفاجئ �سحب القوات الأمريكية من �سمال 
كانوا حلفاء  الذين  الأك��راد  �سن هجوم �سد  �سوريا ما مهد لرتكيا 
اإليه  التو�سل  مت  اتفاق  ومبوجب  داع�ض.  تنظيم  قتال  يف  وا�سنطن 
يف منتجع �سوت�سي الرو�سي، ت�سّهل مو�سكو ان�سحاب وحدات حماية 
ال�سعب من م�ساحات متتد بن نهر الفرات واحلدود العراقية. كما 
فيها  ينت�سر  �سوريا  �سرق  �سمال  يف  اأخ��رى  مبنطقة  تركيا  حتتفظ 
جي�سها بن بلدتي راأ�ض العن وتل اأبي�ض وطولها 120 كلم �سيطرت 
عليها خالل هجومها الذي اأطلقته يف 9 ت�سرين الأول-اكتوبر �سد 
“جناح  تويرت  على  ترامب  وكتب  الكردية.  ال�سعب  حماية  وح��دات 
كبري على احلدود بن تركيا و�سوريا. مت اإن�ساء منطقة اآمنة. وقف 
اإطالق النار �سمد واملهمات القتالية انتهت ... الأكراد اآمنون وعملوا 
ب�سكل جيد معنا. اأ�سرى داع�ض امل�سجونون مت تاأمينهم«. وقال ترامب 

اإنه �سي�سدر بيانا ب�ساأن التطورات يف املنطقة ال�ساعة 15،00 ت غ.
 

اأمر الزعيم الكوري ال�سمايل، كيم جونغ اأون، باإزالة من�ساآت �سياحية 
العتماد  �سيا�سة  م��ن��ت��ق��داً  كانغ”،  “كوم  ج��ب��ل  يف  جنوبية  ك��وري��ة 
�سينمون”  “رودونغ  �سحيفة  ن�سرته  تقرير  ووف��ق  اجل��ن��وب.  على 
اأ�سماه  ما  كيم  انتقد  الأرب��ع��اء،  اأم�ض  ال�سمالية  كوريا  يف  احلكومية 
على  ي��ع��ت��م��دون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  لالأ�سالف”  اخل��اط��ئ��ة  ب�”ال�سيا�سة 
للمنتجع  تفقده  وع��ن��د  ال�سياحي.  امل��وق��ع  ذل��ك  لتطوير  الآخ��ري��ن 
قال  ال�سمالية،  لكوريا  ال�سرقي  ال�ساحل  على  يقع  ال��ذي  ال�سياحي 
كيم اإنه يجب اإزالة املن�ساآت الكورية اجلنوبية “ذات املظهر الكريه” 
واإعادة بنائها بطريقة حديثة با�ستخدام الطرق الكورية ال�سمالية. 
وقال كيم اأي�ساً، اإنها “فكرة خاطئة” اأن ُينظر اإىل جبل “كوم كانغ” 
بن  م�سرتكة  “ملكية  باعتباره  اأو  الكوريتن،  بن  للعالقات  رم��زاً 
ذلك،  وم��ع  �سمالية«.  كورية  “اأر�ض  اأن��ه  م�سدداًعلى  الكوريتن”، 
اجلنوبية  كوريا  من  موافقة  على  للح�سول  �سي�سعى  اإن��ه  كيم  ق��ال 
دائماً  �سرتحب  ال�سمالية  ك��وري��ا  اأن  مو�سحاً  املن�ساآت،  تلك  لإزال���ة 
ب�”مواطنيها” من اجلنوب اإذا كانوا يريدون القدوم اإىل اجلبل، بعد 

بنائه وجهة �سياحية على م�ستوى عاملي.

والأمن  الأ�سبق  اجل��زائ��ري  الثقافة  وزي��ر  ميهوبي  الدين  عز  اأودع 
العام بالنيابة حلزب التجمع الوطني الدميوقراطي الداعم للرئي�ض 
لالنتخابات  تر�سحه  ملف  اأم�����ض،  بوتفليقة  العزيز  عبد  امل�ستقيل 

الرئا�سية املقررة يف 12 كانون الأول-دي�سمرب.
الوطنية  ال�سلطة  رئي�ض  قبل  م��ن  ا�ستقباله  عقب  ميهوبي  وق���ال 
طالبا  ملفه  ي��ودع  من  اأول  اأك��ون  ب��اأن  “�سعيد  لالنتخابات  امل�ستقلة 

الرت�سح بعدما ا�ستوفيت كل ال�سروط التي يفر�سها القانون«.
“جمع التوقيعات واإقناع  واأ�ساف يف ت�سريح نقلته قناة “ال�سروق”، 
اإقناعهم  هو  لنا  بالن�سبة  املهم  لكن  �سهال،  يكن  مل  بدعمنا  النا�ض 

بامل�ساركة بقوة يف النتخابات” لأنها املخرج الوحيد لالأزمة.
التجمع  با�سم  وال�ساعر  ال�سحايف  �سنة(   60( ميهوبي  ويرت�سح 
ا�ستقالته  حتى  لبوتفليقة  احلليف  احلزب  الدميوقراطي،  الوطني 
يف 2 ني�سان-اأبريل حتت �سغط احلركة الحتجاجية غري امل�سبوقة 
التي ت�ستمر منذ 22 �سباط-فرباير بتظاهرات اأ�سبوعية كل يومي 

جمعة وثالثاء.
وتوىل ميهوبي وزير الثقافة بن 2015 و2019 من�سب الأمن 
20 متوز-يوليو بعد �سجن الأمن العام  العام بالنيابة للتجمع يف 
ورئ��ي�����ض ال�����وزراء ال�����س��اب��ق اأح��م��د اأوح��ي��ى بتهم ف�����س��اد م��ا زال���ت قيد 
احلقيق. وكان احلزب دائما يدعم بوتفليقة منذ تر�سحه لأول مرة 
يف  خام�سة  ل��ولي��ة  تر�سحه  عند  حتى  ذل��ك  يف  وا�ستمر   1999 يف 
18 ني�سان-اأبريل وهو على فرا�ض املر�ض غري قادر على  انتخابات 
احلركة او الكالم، ما كان �سببا مبا�سرا يف اندلع الحتجاجات قبل 

ثمانية اأ�سهر.

عوا�شم

وا�شنطن

�شي�ؤول

اجلزائر

الكرملني يعترب اأّن وا�سنطن »خانت« االأكراد 
•• مو�شكو-اأ ف ب:

حلفاءها الأك��راد بان�سحابها  “خانت”  اأّن وا�سنطن  اأم�ض  اعترب الكرملن 
من �سمال �سرق �سوريا، وتخلت عنهم يف مواجهة تركيا.

دميرتي  الكرملن  با�سم  املتحدث  ع��ن  الرو�سية  الأن��ب��اء  وك���الت  ونقلت 
الأخ��رية، احلليف  ال�سنوات  املتحدة كانت يف  “الوليات  اأّن  بي�سكوف قوله 
الأكراد،  املتحدة عن  ال��ولي��ات  ل��الأك��راد. ولكن، يف اخلتام، تخّلت  الأق��رب 

وبالتايل خانتهم«.
واأ�ساف اأّن الأمريكين “حالياً وكاأنهم يجربون الأكراد على خو�ض احلرب 

�سّد تركيا«.
من  الن�سحاب  املتحدة  الوليات  اأعلنت  الأول-اكتوبر،  ت�سرين  بداية  ويف 
اأم��ام هجوم تركي على  الباب  �سوريا و�سرقها، يف قرار مفاجئ فتح  �سمال 
القوات الكردية التابعة اإىل وحدات حماية ال�سعب، التي ت�سفها اأنقرة باأّنها 

اإرهابية.
املتحدة  للوليات  الأب��رز  امليداين  احلليف  ال�سابق  يف  القوى  هذه  و�سّكلت 

خالل احلرب على تنظيم داع�ض الإرهابي.
وم�ساء الثالثاء، اتفق الرئي�سان الرو�سي فالدميري بوتن والرتكي رجب 
اإمت��ام �سيطرة م�سرتكة على غالبية املنطقة املحاذية  طيب اردوغ��ان على 
�سي�سرّي  غ(  ت   09،00( الأرب��ع��اء  ظهر   12 ال�ساعة  م��ن  وب���دءاً  لرتكيا. 
الع�سكرية  العملية  املحاذية لنطاق  املناطق  الرو�ض وال�سوريون دوريات يف 
التفاق،  لن�ض  ووف��ق��اً  الأول-اك��ت��وب��ر.  ت�سرين  يف  انطلقت  التي  الرتكية 

يفرت�ض النتهاء من هذه املرحلة الأوىل بعد 150 �ساعة.
وحّذر بي�سكوف من اأّنه يف حال مل تن�سحب القوى الكردية “�سينبغي على 
حر�ض احلدود ال�سورين وال�سرطة الع�سكرية الرو�سية الن�سحاب، و�ستجد 

القوى الكردية الباقية هناك نف�سها” يف مواجهة اجلي�ض الرتكي.
 

طرابل�س.. من قندهار اإىل »عرو�س الثورة« اللبنانية   

دعوات اإىل اإ�سراب عام يف ت�سيلي  
•• �شانتياغو-اأ ف ب:

الأربعاء  عام  اإ�سراب  اإىل  الرئي�سية  الجتماعية  واحلركات  النقابات  دعت 
اأعلنها  التي  الجتماعية  التدابري  من  الرغم  على  ت�سيلي  يف  واخلمي�ض 
الرئي�ض �سيبا�ستيان بينيريا، ما هدد بتاأجيج الأزمة العنيفة التي اأ�سفرت 

عن �سقوط 15 قتيال يف البالد منذ �ستة اأيام.
وتعليقا على ذلك، اأكد البابا فرن�سي�ض الأربعاء اأنه يتابع “بقلق” الو�سع 

يف ت�سيلي ودعا اإىل “اإيجاد حلول لالأزمة باحلوار«.
وقال احلرب الأعظم الذي زار ت�سيلي يف كانون الثاين-يناير 2018 “اآمل 
لالأزمة  حلول  اإيجاد  اإىل  العنيفة،  التظاهرات  اإنهاء  بعد  ال�سعي،  يتم  اأن 

باحلوار والت�سدي لل�سعوبات التي جنمت عنها من اأجل خري ال�سكان«.
يف  ال��ب��الد،  يف  نقابية  كونفدرالية  اأك��رب  للعمال  امل��رك��زي��ة  النقابة  وكتبت 
تغريدة م�ساء الثالثاء “يحيا الإ�سراب! نقول بقوة وب�سكل وا�سح: �سقنا 

ذرعا بارتفاع الأ�سعار والتجاوزات!«.
اأي�سا. وهي  الإ���س��راب  اإىل  والطالب  للعمال  ودع��ت نحو ع�سرين منظمة 
تدين ق��رار الرئي�ض فر�ض حالة الطوارىء يف اجل��زء الأك��رب من مناطق 
التدخل.  اإىل  امل�سلحة  ال��ق��وات  ودع��وة  التجول  حظر  اإىل  واللجوء  البالد 

ون�سر نحو ع�سرين األف �سرطي وع�سكري يف البالد.
وبداأت  ع��ق��ود.  منذ  اجتماعية  اأزم���ة  اأ���س��واأ  ت�سيلي  ت�سهد  اجلمعة  وم��ن��ذ 
من   -- �سانتياغو  م��رتو  ر�سوم  زي��ادة  على  احتجاجاً  اجلمعة  التظاهرات 
800 اإىل 830 بيزو�ض )1،04 يورو( --، التي متلك اأو�سع واأحدث �سبكة 
لقطارات الأنفاق يف اأمريكا الالتينية يبلغ طولها 140 كيلومرتاً وتنقل 

يوميا ثالثة مالين راكب.
واأ�سفرت التظاهرات وعمليات النهب عن �سقوط 15 قتيال بينهم بريويف 
ال16 يف  املناطق  ت�سعة من  على  ال��ط��وارىء  وفر�ست حالة  واإك����وادوري. 

•• طرابل�ص-اأ ف ب:

طرابل�ض  ل��ي��ل  ي��ت��ح��ول  اأي�������ام،  م��ن��ذ 
يوماً  ُو���س��ف��ت  ال��ت��ي  لبنان  �سمال  يف 
اإىل م�سرح كبري  لبنان،  ب�”قندهار” 
ب���الأغ���اين وح��ل��ق��ات الرق�ض  ي�����س��دح 
ل��ي��ك�����س��ر اآلف  واأن���ا����س���ي���د ح��م��ا���س��ي��ة، 
النمطية  ال�سورة  وال�سابات  ال�سبان 
ا�سمها  ارت����ب����ط  حم���اف���ظ���ة  مل���دي���ن���ة 

باحلروب والتطرف والفقر.
الآلف من خمتلف مناطق  ويتدّفق 
اإىل  ال�سمال يومياً منذ ليل اجلمعة 
املعروفة  كرامي  احلميد  عبد  �ساحة 
ال�ساحلية  امل��دي��ن��ة  يف  ال��ن��ور  ب�ساحة 
ال�سعبة  املعي�سية  بالظروف  تنديداً 
والبطالة والف�ساد، كما هي احلال يف 
فيها  التظاهرات  لكن  املناطق.  بقية 
احتفالياً  طابعاً  ات��خ��ذت  م��ا  �سرعان 

ا�ستثنائياً.
راق�سة  حفلة  التظاهرات  وتتحول 
الطلق حول جم�سم كبري  الهواء  يف 
طابع  يعك�ض  “اأهلل”،  لكلمة  م�ساء 
املحافظة.  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ذات  امل���دي���ن���ة 
ويرفع املعت�سمون هواتفهم اخللوية 

م�����س��اءة ك��ال�����س��م��وع، وي��ت��م��اي��ل��ون ع��ل��ى اإي��ق��اع مو�سيقى 
احلما�سية  وتلك  الوطنية  ب��ن  تتنوع  �ساخبة  واأغ���ان 

الرائجة يف �سفوف ال�سباب.
و�سائل  ووجهة  اللبنانين  اأنظار  حمط  املدينة  وباتت 
اعالم حملية تفرد هواءها للبث املبا�سر، بعدما كانت 
تت�سابق قبل �سنوات على مواكبة جولت اقتتال دامية 
تق�سي  اأو  الأ�سلحة  يحملون  اأطفال  وت�سوير  �سهدتها 

اأخبار مت�سددين يف املدينة.
“دفعت  ع��ام��اً(،   22( اأم��ل  اجلامعية  الطالبة  وتقول 
طرابل�ض ثمناً باهظاً جراء النظام ال�سيا�سي القائم يف 
البلد، وحملت و�سمة الإرهاب وكان اجلميع يخاف من 

الدخول اإىل املدينة باعتبارها مت�سددة ».

التبانة  و���س��ك��ان  ال��ع��ل��وي��ة  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ذي  حم�سن  ج��ب��ل 
طابعها  من  ال�سوري  النزاع  زاد  ال�سنية،  الغالبية  ذي 
الأمنية  خّطتها  الدولة  فر�ض  مع  وتوقفت  الطائفي. 

يف عام 2014.
كما تعر�ست لتفجريات ا�ستهدف اأبرزها م�سجدين يف 
وع�سرات  قتياًل   45 اأوق��ع  ما   ،2013 �سيف  املدينة 
اجلرحى. كما تتعر�ض مراكز اجلي�ض فيها بن احلن 

والآخر لطالق قذائف واعتداءات.
تعد مدينة طرابل�ض عا�سمة �سمال لبنان لكنها تعاين 
من  امل��ئ��ة  يف   57 ويعي�ض  ملرافقها  �سديد  اإه��م��ال  م��ن 
26 يف  يعاين  بينما  دون��ه،  اأو  الفقر  �سكانها عند خط 
عام  املتحدة  ل��الأمم  درا���س��ة  وف��ق  املئة من فقر مدقع، 
مّزق  ال�سعبي،  ل��ل��ح��راك  الأوىل  الأي����ام  ويف   .2015

هذه  وج��اءت  متاما  ذل��ك  “عك�ض  مدينتها  اأن  وتو�سح 
باإ�سقاط  مطالبنا  ع��ن  فيها  لنعرّب  املطلبية  املنا�سبة 
من  “جزء  لأن��ه��ا  “فخورة”  اإن��ه��ا  م��وؤك��دة  ال�سلطة”، 

حترك عك�ض الطابع احل�ساري لطرابل�ض«.
و�سهدت املدينة نزاعات عّدة على مدى عقود، والتحق 
م��ئ��ات م��ن اأب��ن��ائ��ه��ا ب��امل��ق��ات��ل��ن ���س��د ال��ن��ظ��ام يف �سوريا 
2011. ولحقت  ع���ام  ال���ن���زاع  ان����دلع  ب��ع��د  امل���ج���اورة 
ال�سلطات اللبنانية جمموعات مت�سددة، واأوقفتهم بتهم 
التخطيط وامل�ساركة يف عمليات اإرهابية واعتداءات يف 
ل��الل��ت��ح��اق يف �سفوف  ���س��وري��ا  اإىل  ال��ت��وج��ه  اأو  ل��ب��ن��ان، 

التنظيمات املت�سددة .
و�سهدت املدينة يف الفرتة املمتدة بن العامن 2007 
و2014، ع�سرين جولة اقتتال على الأقل بن �سكان 

اإىل التحركات الحتجاجية نقابات مناجم النحا�ض التي تتمتع  وان�سمت 
بنفوذ كبري بينما حتتل ت�سيلي املرتبة الأوىل يف العامل يف اإنتاج هذه املادة، 

وكذلك نقابات العاملن يف قطاع ال�سحة واملرافىء.
الثالثاء حزمة من  الت�سيلي  الرئي�ض  اإع��الن  الرغم من  ذلك على  وياأتي 

التدابري الجتماعية لإنهاء الحتجاجات العنيفة.
ومن اأبرز ما ت�سّمنته حزمة التدابري املقرتحة زيادة احلّد الأدنى للراتب 
واإع��داد م�سروع  الكهرباء  تعرفة  باملئة وجتميد  بن�سبة ع�سرين  التقاعدي 

قانون يتيح للحكومة حتّمل تكلفة العالجات الطبية الباهظة الأثمان.

البالد.
الثالثاء  م�ساء  بيان  ا�سراب يف  اإىل  الداعية  الجتماعية  وقالت احلركات 
“نطلب من احلكومة اإعادة النظام املوؤ�س�ساتي الدميوقراطي ما يعني اأول 

التخلي عن حالة الطوارىء وعودة الع�سكرين اإىل ثكناتهم«.
انتهاء  ال�سوارع منذ  ع�سكرية  دوري��ات  فيها  التي جتوب  الأوىل  امل��رة  وهي 

ديكتاتورية اجلرنال اأوغ�ستو بينو�سيه )1990-1973(.
�ستنطلق التظاهرات يف العا�سمة لباز من �ساحة اإيطاليا يف قلب العا�سمة 

حيث يتظاهر مئات اللف من الت�سيلين منذ اجلمعة.

تنت�سر  للزعماء  ���س��وراً  املتظاهرون 
املحال  ال��ف��ق��رية وع��ل��ى  الأح���ي���اء  يف 
اأن  دون  م��ن  الكهربائية،  والأع��م��دة 
رئي�ض  مقدمهم  ويف  اأح��داً،  ي�ستثنوا 
كان  ال��ذي  �سعد احلريري  احلكومة 
بالإ�سافة  ك��ب��رية،  ب�سعبية  يحظى 
بينهم  حم��ل��ي��ن  ���س��ن��ة  زع���م���اء  اإىل 
رجال اأعمال يعدون من اأبرز اأثرياء 

لبنان.
فيديو  م��ق��اط��ع  ان��ت�����س��رت  وب��ع��دم��ا 
مواقع  ع���ل���ى  امل���دي���ن���ة  يف  م�������س���ورة 
التوا�سل الجتماعي وعرب الإعالم، 
م����ن خمتلف  م���ت���ظ���اه���رون  ان�������س���م 
املناطق املجاورة اإىل التحرك. وعرب 
املتظاهرون  يوجه  ال�سوت،  مكربات 
وب�سري  زغ��رت��ا  منطقتي  اإىل  حتية 
وال�ساحية  امل�سيحية  الغالبية  ذات 
ال�سيعية  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ذات  اجل��ن��وب��ي��ة 

ومناطق اأخرى.
عاماً(   50( �سواك  حممود  وي�سف 
ت�ساهم  يرئ�ض جمعية حملية  الذي 
ت�سهده  م���ا  ال��ت��ظ��اه��رات  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
للكلمة  ما  بكل  “عر�ض  باأنه  املدينة 
من معنى«. واختار اأحد املتظاهرين 

اأن يطلق على املدينة لقب “عرو�ض الثورة«.
عاماً(،  ك��رمي��ة )29  م��ه��دي  ب���ادر  الأول،  ال��ي��وم  وم��ن 
من�سق مو�سيقى يف املدينة، اإىل ت�سلق �سطح بناء مطل 
على ال�ساحة مع عدد من اأ�سدقائه واأجهزته املو�سيقية، 
ليبداأ تن�سيق مو�سيقى واأغان �سكلت نقطة جذٍب كبرية 

للمتظاهرين.
مبادرته  اأن  ي��وم��اً  يتخيل  مل  ال����ذي  ك��رمي��ة،  وي��ق��ول 
ال���ف���ردي���ة ���س��ت��ت��ح��ول ع�����دوى جت���ت���اح م��ن��اط��ق اأخ�����رى، 
لوكالة فران�ض بر�ض “قمُت بهذه املبادرة ب�سكل فردي 
م��ع ع��دد م��ن اأ���س��دق��ائ��ي، وق��د �ساهمت ب��اإع��ط��اء طابع 
جميع  حديث  باتت  وقد  طرابل�ض،  لتظاهرة  ح�ساري 

اللبنانين«.

الناتو: ال حل يف �سوريا دون االأطراف الفاعلة 
•• بروك�شيل-وكاالت:

الأربعاء،  اأم�ض  �ستولتنربغ،  ين�ض  “ناتو”  الأطل�سي  �سمال  اأمن عام حلف  �سرح 
باأنه توا�سل مع وزيرة الدفاع الأملانية اأنيغريت كرامب كارنباور حول مقرتحها 
لإن�ساء منطقة اآمنة حلماية دولية يف �سمال �سوريا، اإل اأنه �سدد على �سرورة اأن 

ي�سمل احلل كل الأطراف الفاعلة “على الأر�ض«.
وقال �ستولتنربغ يف بروك�سل: “اأرحب باأن يقدم حلفاء الناتو مقرتحات عن كيفية 
امل�سي قدماً، وكيفية التو�سل اإىل حل �سيا�سي. وبالطبع فاإن احلل ال�سيا�سي يتعن 

اأن ي�سمل جميع الأطراف الفاعلة على الأر�ض«.
�سيا�سي يت�سمن فقط بع�ض الالعبن..  اأن يكون لديك حل  “ل ميكن  واأ�ساف 
اأي حل �سيا�سي ميكن اأن تكون له اأ�سكال و�سيغ خمتلفة، اإل اأنه ينبغي اأن ي�سمل 

الالعبن املوجودين على الأر�ض«.

واأدرجتهما  لبنان.  اأثرياء  اأكرب  من  �سماًل  طرابل�ض  مدينة 
جملة “فورب�ض” الأمريكية يف قائمتها لأثرياء العامل لعام 
2019، مقدرة ثروتهما بخم�سة مليارات دولر يتقا�سمونها 
يف  ال�ستئنافية  العام  النائبة  اأن  الوكالة  واأوردت  منا�سفة. 
وابنه  ميقاتي  على  “اإدعت  عون  غ��ادة  القا�سية  لبنان  جبل 
امل�سروع  الث��راء غري  ع��وده بجرم  ماهر و�سقيقه طه وبنك 
من طريق ح�سولهم على قرو�ض �سكنية مدعومة، واأحالتهم 
امام قا�سي التحقيق الأول للتحقيق معهم«. ويعقد ميقاتي 

موؤمتراً �سحافياً بعد ظهر اأم�ض الأربعاء.
حملية  اإع����الم  و���س��ائ��ل  اأف�����ادت   ،2018 مت��وز-ي��ول��ي��و  ويف 
من  قرو�ض  على  متمولن  ح�سول  تبن  وثائق  وج��ود  عن 
مبالين  اللبناين  املركزي  امل�سرف  من  مدعومة  م�سارف 

•• بريوت-اأ ف ب:

ادعى الق�ساء اللبناين اأم�ض على رئي�ض الوزراء الأ�سبق جنيب 
ميقاتي وابنه و�سقيقه وعلى بنك عودة بتهمة “الإثراء غري 
امل�سروع”، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية لالإعالم الر�سمية، 
يف تدبري ياأتي يف خ�سم تظاهرات كربى جتتاح البالد �سد 
من  ال��ن��ادر  الج����راء  ه��ذه  وج���اء  ال�سيا�سية.  الطبقة  ف�ساد 
نوعه يف لبنان بعد يومن من اقرار حكومة احلريري رزمة 
الأموال  ل�ستعادة  قانون  م�سروع  اعداد  ت�سمنت  ا�سالحات 
املنهوبة، واقرار قانون ان�ساء الهيئة الوطنية ملحاربة الف�ساد 
الناقم  ال�سارع  غ�سب  لحتواء  حماولة  يف  العام  نهاية  قبل 
من  وه��م��ا  ميقاتي  ال�سقيقان  وي��ع��ّد  وال��ه��در.  الف�ساد  على 

بن  ميقاتي  اإ�سكانية. وح�سل  قرو�ض  اأنها  على  ال��دولرات 
بنك  ل��ه  منحها  منها  ت�سعة  على  و2013   2010 ع��ام��ي 
حينها  ب��ي��ان  يف  ال��ت��ج��اري��ة  ميقاتي  جمموعة  ون��ف��ت  ع���ودة. 
التهامات. وقال اإنها “اأكاذيب بهدف الت�سهري ال�سيا�سي... 
قرو�ض  اأزم��ة  عن  امل�سوؤولية  يتحملون  ممن  باأننا  لاليحاء 
ال�سكان احلالية«. واأو�سحت املجموعة اأنها “مل ت�ستح�سل 
اأو من م�سرف  العامة لالإ�سكان،  املوؤ�س�سة  على قرو�ض من 
ال�سكان، ل يف ال�سابق ول حا�سراً، وبالتايل فال عالقة لنا 
مبا�سرة اأو غري مبا�سرة باأزمة القرو�ض ال�سكنية«. وتزامنت 
�سكنية ل تزال م�ستمرة  اأزم��ة قرو�ض  التهامات حينها مع 
منح  عن  لالإ�سكان،  العامة  املوؤ�س�سة  توقف  جراء  البالد،  يف 

قرو�ض 

الق�ساء اللبناين يّدعي على جنيب ميقاتي 

الرئي�س االإ�سرائيلي يكلف بيني ت�سكيل احلكومة 
•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

يعتزم الرئي�ض الإ�سرائيلي روؤوفن 
ريفلن تكليف رئي�ض هيئة الأركان 
بت�سكيل  غ��ان��ت�����ض  ب��ي��ن��ي  ال�����س��اب��ق 
رئي�ض  ف�سل  بعد  حكومي  ائتالف 
بنيامن  ولي��ت��ه  املنتهية  ال����وزراء 
النتخابات  اث��ر  ذل��ك  يف  نتانياهو 
اأيلول- يف  ج��رت  التي  الت�سريعية 

�سبتمرب.
�سعوبات  اإىل  ال��ت��وق��ع��ات  وت�����س��ري 
الرغم  على  غانت�ض  يواجهها  ق��د 
من ثقته يف اأنه �سينجح يف مهمته 

لت�سكيل حكومة وحدة.
يوما   28 غانت�ض  اأم���ام  و�سيكون 
ف�سله  ح����ال  ويف  امل���ه���م���ة،  لإجن������از 
ميكن للرئي�ض ال�سرائيلي الطلب 
مر�سح  على  املوافقة  ال��ربمل��ان  من 

ملن�سب رئي�ض الوزراء.
هذه  ج��م��ي��ع  ا���س��ت��ن��ف��اذ  ح�����ال  ويف 
خيار  اأم��ام  اإ�سرائيل  تكون  ال�سبل، 
اإج���������راء ان���ت���خ���اب���ات ج����دي����دة هي 

الثالثة خالل عام.
بتكليف  ر�سميا  ري��ف��ل��ن  و���س��ي��ق��وم 
متام  يف  ينظمه  ح��ف��ل  يف  غ��ان��ت�����ض 
بالتوقيت  م�ساء   20،00 ال�ساعة 

ن��ت��ان��ي��اه��و ل���س��ت��ك�����س��اف خ���ي���ارات 
ويقول  وح������دة.  ح��ك��وم��ة  ت�����س��ك��ي��ل 
اأبي�ض  واأزرق  ال��ل��ي��ك��ود  م���ن  ك���ل 
اإن���ه���م���ا ي����ري����دان ح���ك���وم���ة وح����دة 
ح����ول كيفية  م��ن��ق�����س��م��ان  ل��ك��ن��ه��م��ا 
اإىل  الليكود  وي�سعى  ذل��ك.  حتقيق 
ال���ت���ف���او����ض ع��ل��ى ح���ل و����س���ط كان 
�سابقا  قدمه  الإ�سرائيلي  الرئي�ض 
اتهام  احتمال  العتبار  يف  وي��اأخ��ذ 
رئي�ض الوزراء بالف�ساد يف الأ�سابيع 
ريفلن،  مقرتح  وبح�سب  املقبلة. 
م��ن�����س��ب رئي�ض  ن��ت��ان��ي��اه��و  ي�����س��غ��ل 
يف  يتنحى  اأن  عليه  ولكن  ال���وزراء 

حال وجهت اتهامات اإليه.
غ��ان��ت�����ض من�سب  ي���ت���وىل  وع���ل���ي���ه، 
رئي�ض الوزراء نيابة عن نتانياهو.

وي���ق���ول ال��ت��ح��ال��ف ال��و���س��ط��ي اإن 
رئي�سا  ي���ك���ون  اأن  ي��ج��ب  غ��ان��ت�����ض 
ترتيب  اأي  مب��وج��ب  اأول  ل��ل��وزراء 
تناوب، وخ�سو�سا ان حزبه ح�سل 

على اأكرب عدد من املقاعد.
 33 ع��ل��ى  اأب���ي�������ض  اأزرق  وح�����س��ل 

مقعدا مقابل 32 مقعدا لليكود.
وي���رف�������ض غ��ان��ت�����ض امل�������س���ارك���ة يف 
ح��ك��وم��ة ي���واج���ه رئ��ي�����ض وزرائ���ه���ا 

اتهامات جدية بالف�ساد.

مقر  يف  غ(  ت   17،00( امل��ح��ل��ي 
اإقامته يف القد�ض.

عاما(   70( ن��ت��ان��ي��اه��و  واأع����ل����ن 
التخلي عن التفوي�ض الذي اأعطي 
اأيلول-�سبتمرب  انتخابات  له عقب 

لت�سكيل احلكومة.
وي��ع��ت��رب اإع�����الن ن��ت��ان��ي��اه��و حلظة 
الإ�سرائيلية  ال�سيا�سة  يف  تاريخية 
ريفلن  ال��رئ��ي�����ض  ف��و���س��ه  اأن  م��ن��ذ 
منذ  املتعاقبة  احل��ك��وم��ات  ت�سكيل 

عام 2009.
املنتهية  ال��������وزراء  رئ��ي�����ض  ور����س���م 

وليته اإ�سرتاتيجية لكيفية البقاء 
يف ال�سلطة، وتفيد تقارير اإىل نيته 
اأ�سغر  اأح��زاب ميينية ودينية  لقاء 

لدعمه يف الربملان .
ويواجه نتانياهو الذي يحارب من 
اأجل ال�ستمرار يف من�سبه اتهامات 
حمتملة بالف�ساد الأ�سابيع املقبلة.

ي���ق���دم  مل  ال����������ذي  ال������وق������ت  ويف 
ف����ي����ه غ����ان����ت���������ض ت����ف����ا�����س����ي����ل عن 
ت�سري  به،  اخلا�سة  الإ�سرتاتيجية 
ت��ق��اري��ر اإىل ع��زم��ه ال��ت��وا���س��ل مع 
بزعامة  ال��ي��م��ي��ن��ي  ال��ل��ي��ك��ود  ح���زب 

ما�س: خطط وزيرة الدفاع حول �سوريا »خطاأ«
•• برلني-وكاالت:

الأمل��اين هايكو ما�ض، اقرتاح وزيرة الدفاع الأملانية  انتقد وزير اخلارجية 
اأنيغريت كرامب كارنباور، ن�سر قوات حماية دولية يف �سمال �سوريا.

وقال ما�ض، اأم�ض الأربعاء، يف ت�سريحات ملحطة “اآر تي اإل” التليفزيونية، 
اإليه الرئي�ض الرو�سي فالدميري بوتن  اإىل التفاق، الذي تو�سل  بالنظر 
�سوت�سي  الثالثاء، يف منتجع  اأم�ض  اأردوغ��ان  الرتكي رجب طيب  ونظريه 
عليها  ي�سيطر  ال��ت��ي  املنطقة  يف  م�سرتكة  م��راق��ب��ة  ن��ق��اط  على  ال��رو���س��ي، 
ليكون  الجتماع،  ه��ذا  انتظار  الذكاء  ك��ان من  “رمبا  الآن:  الأك���راد، حتى 
بتمديد  امل�سي قدماً”، مرحباً  اأ�سا�ض نتخذ عليه قرار حول كيفية  هناك 

وقف اإطالق النار يف منطقة النزاع.
كما اأعرب ما�ض عن انتقاده جمدداً لت�سرف الوزيرة التي مل تن�سق معه، 
فقال: “النقا�ض مل يبداأ على نحو جيد، وكذلك طرح القرتاح. هذا اأمر 
وا�سح”، م�سيفاً اأن على الئتالف احلاكم “الوعي بامل�سوؤولية هنا”، موؤكداً 
هذه  اأح��د  اأن  مو�سحاً  الدولية،  بالتوقعات  اأي�ساً  ب��الده  وف��اء  اأن  ���س��رورة 
مقرتحات  وتقدم  موحدة  ب�سورة  الحتادية  احلكومة  تعمل  اأن  التوقعات 
“اإنها مل تفعل ذلك، وكان يتعن الت�سرف  اأي�ساً، وق��ال:  على هذا النحو 
على نحو خمتلف. يتعن علينا الآن ت�سوية الأمر، فهو يدور حول الثقة يف 

ال�سيا�سة اخلارجية الأملانية«.
وقال ما�ض اإنه “يتوقع اأن حتدد وزيرة الدفاع اليوم، مقرتحاتها«.

اأن نعرف، ماذا يعني هذا للجي�ض الأمل��اين؟ لأنه  “وبالطبع نريد  واأ�ساف 
يف النهاية، عند تقدمي مثل هذه املقرتحات على امل�ستوى الدويل، �سُتطرح 
بالطبع اأ�سئلة مباذا �ست�ساهمون يف ذلك؟ ما عدد القوات التي �ستتيحونها 
اأنكم م�ستعدون لتويل املراقبة اجلوية؟ كل هذه الأ�سئلة  اأم  على الأر���ض، 
الغام�سة مل ُيجب عنها اأحد، حتى الآن”، م�سيفاً اأنه يجب معرفة اإجابات 

على هذه الأ�سئلة لتقييم الأمر يف النهاية.
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عربي ودويل

فا�سل 4 باملئة، ثّم خا�ض النتخابات 
الرئا�سّية يف دورها الثاين متناف�سا مع 
رئي�ض حزب قلب تون�ض نبيل القروي 
الذي تر�ّسح للّدور الثاين بن�سبة 15 
فا�سل 58 باملئة، وفاز باأغلبّية كبرية، 
ح��ي��ث ����س���ّوت ل���ه ن�����س��ب��ة ث��الث��ة اأرب����اع 
و777  مليونن  ال��ت��ون�����س��ي،  ال�سعب 
 72 ن�سبة  اأّي  ���س��وت��اً،  و931  األ��ف��ا 
القروي  ��ل  وحت�����سّ ب��امل��ئ��ة،   71 فا�سل 

على ن�سبة 27 فا�سل 29 باملئة. 

القانون واحلريات
    واأكد �سعيد اأنه ل جمال لأي عمل 
القانون، متعهدا بحماية  اإط��ار  خ��ارج 
احل��ري��ات ال��ت��ي ذك��ر ب���اأن ال�سعب دفع 
اليها  ال��و���س��ول  اأج���ل  م��ن  غاليا  ثمنا 
وممار�ستها يف اإطار ال�سرعية، م�سددا 
اأي ط���رف على  ي��ق��در  “لن  اأن����ه  ع��ل��ى 
�سلبه اإياها حتت اأية ذريعة اأو حتت اأي 
“من كان يهزه  م�سيفا انه  م�سمى”، 
ال��وراء فهو يلهث  للعودة اىل  احلنن 
وي��ج��دف ���س��د جمرى  ال�����س��راب  وراء 

التاريخ«.
“ل جم��ال للم�سا�ض بحقوق     وتابع 
حاجة  يف  ال��ي��وم  انها  معتربا  املراأة”، 
وخا�سة  ح��ق��وق��ه��ا  ت��ع��زي��ز  م��زي��د  اىل 
والجتماعية  الق���ت�������س���ادي���ة  م��ن��ه��ا 
م��وؤك��دا ان ك��رام��ة ال��وط��ن م��ن كرامة 
ر�سا�سة  و”ان  ومواطناته،  مواطنيه 
واحدة من اإرهابي �سيقابلها وابل من 

الر�سا�ض«.
املمتازة  ال��ع��اّم��ة  اجلل�سة  اّن  ن��ذك��ر     
اليمن  لأداء  مب��را���س��م  �����س��ة  امل��خ�����سّ
اجلمهورية  ل��رئ��ي�����ض  ال���د����س���ت���وري���ة 
انطلقت  ����س���ع���ي���د،  ق���ي�������ض  امل���ن���ت���خ���ب 
بح�سور  ال�������س���ع���ب  ن�������واب  مب��ج��ل�����ض 
الروؤ�ساء ال�سابقن، وروؤ�ساء احلكومات 
احلايل،  احلكومة  ورئي�ض  ال�سابقن، 
الهيئات  وممثلي  احلكومة  واأع�����س��اء 
وامل���ن���ظ���م���ات ال���وط���ن���ي���ة، وع�������دد من 

اىل  اإ���س��اف��ة  ال��وط��ن��ي��ة،  ال�سخ�سيات 
اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي املعتمدين 

بتون�ض.
كّل  يف  باحلياد  �سعّيد  قي�ض  وتعّهد    
القرارات التي �سيتخذها، واأّنه �سيكون 
�سامنا ل�ستقالل تون�ض و�ساهرا على 
د���س��ت��وره��ا وج��ام��ع��ا للجميع  اح����رتام 

و�سيكون بعيدا عن كّل ال�سراعات.
   وقال الرئي�ض املنتخب، اإن الأوان قد 
اآن لت�سور �سبل جديدة لتحقيق اآمال 
ال�سعب يف ال�سغل واحلرية والكرامة، 
م�ستعد  التون�سي  ال�سعب  اأن  م��وؤك��دا 
لأن يفدي وطنه بالعمل وامل��ال، حيث 
وخارجها  تون�ض  يف  ال��ك��ث��ريون  اأع��ل��ن 
�سهريا  عمل  بيوم  للتربع  ا�ستعدادهم 
وملدة 5 �سنوات، “حتى تفي�ض خزائن 
الدولة، ولتخلي�ض البالد من التداين 

والقرو�ض«.

عالقة ثقة جديدة
   وتابع �سعيد “التون�سيون والتون�سيات 
ثقة  ع����الق����ة  اإىل  ف���ق���ط  ح����اج����ة  يف 
ج��دي��دة، ب��ن احل��ك��ام وامل��ح��ك��وم��ن...

العالقة  ه���ذه  يف  اجل��م��ي��ع  فلي�ساهم 
التي افتقدوها منذ زمن بعيد«.

اأّن الأمانة هي احلفاظ     و�سّدد على 
“فالكل  ال��ت��ون�����س��ي��ة  ال�����دول�����ة  ع���ل���ى 
���س��ي��م��ّر ومي�����س��ي وال����دول����ة ي��ج��ب اأن 
اأّن الدولة بكل  ت�ستمر وتبقى، موؤكدا 

مرافقها هي دولة التون�سين، م�سّددا 
‘’لأّن  احل��ي��اد  تكري�ض  ���س��رورة  ع��ل��ى 
وقناعاته”،  اخ��ت��ي��ارات��ه  يف  ح���ّر  ال��ك��ل 
الدول  على  اأخ��ط��ر  لي�ض  اأّن���ه  معتربا 
الداخل’’  من  تاآكلها  من  واملجتمعات 

ح�سب تعبريه.
   وقال �سعيد اإن اأول املبادئ التي تقوم 
العمومية  امل��راف��ق  ه��ي  ال��دول��ة  عليها 
قناعاته  يف  ح��ر  ال��ك��ل  ان  اىل  م�سريا 
يجب  الدولة  مرافق  لكن  واختياراته 
ان تبقى خ���ارج احل�����س��اب��ات داع��ي��ا اىل 
املجموعة  م��ك��ت�����س��ب��ات  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
الوطنية وثرواتها ول جمال للت�سامح 
يف اي مليم واحد من عرق ابناء هذا 
القانون  علوية  على  م�سددا  ال�سعب 

والقطع مع الف�ساد.

ال�سيا�سة اخلارجية
تون�ض  ع������الق������ات  وب����خ���������س����و�����ض    
ان بالده  �سعيد  قي�ض  اأك��د  اخلارجية، 
املربمة  امل��ع��اه��دات  ب��ك��ل  “ملتزمة” 
مراجعة  حقها  م��ن  ك���ان  وان  ���س��اب��ق��ا، 
التفاهم  ا���س�����ض  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا  ال��ب��ع�����ض 
ان  على  م�سددا  وال�سعوب  الأمم  بن 
الم���ت���داد ال��ط��ب��ي��ع��ي ل��ت��ون�����ض ه��و مع 
وافريقيا  ال��ع��رب��ي  امل��غ��رب  دول  بقية 
والعامل العربي و�سمال املتو�سط ومع 

بقية الدول ال�سديقة لها.
   وجدد قي�ض �سعيد دعمه وانت�ساره 

مقدمتها  ويف  ال��ع��ادل��ة  الق�سايا  لكل 
يف  موؤكدا  الفل�سطيني  ال�سعب  ق�سية 
“ت�سع  ان  ���س��رورة  الإط����ار على  ه��ذا 
مل��اأ���س��اة ه���ذا ال�سعب  الن�����س��ان��ي��ة ح���دا 

املتوا�سلة منذ عقود«.
  وقال قي�ض �سعيد، اإّن فل�سطن لي�ست 
�سجالت  يف  م��ق�����س��م��ة  اأر�������ض  ق��ط��ع��ة 
امل��ل��ك��ي��ة ب����ل ���س��ت��ب��ق��ى يف وج�������دان كل 
ومن  �سدورهم  يف  منقو�سة  الأح���رار 
ال�������س���دور ل���ن تقدر  ه���و م��ن��ق��و���ض يف 
اأن  كما  وال�سفقات  القوة  ف�سخه  على 

الق�سية ل ت�سقط بالتقادم ». 
   واأو�سح قي�ض �سعيد، اأّن هذا املوقف 
لي�ض موقفا �سد اليهود الذين حمتهم 
ت��ون�����ض ح��ن ك��ان��وا م��الح��ق��ن ب��ل هو 
والعن�سرية.  الح��ت��الل  �سد  م��وق��ف 
و����س���ّدد ق��ي�����ض ���س��ع��ّي��د ع��ل��ى اأن�����ه ‘’اآن 

التون�سين  ب���دع���وة  ال��ن��ا���س��ر  حم��م��د 
وال��دف��ع نحو  وال��وح��دة  اىل اللتفاف 
الم������ل.   وق����ال حم��م��د ال��ن��ا���س��ر، اّن 
اىل  م��دع��وة  ال��ي��وم  املنتخبة  ال��ق��ي��ادة 
مواطنيها،  تطلعات  اىل  ال�ستجابة 
معتربا ان المل ل بّد ان يعود لل�سعب 

التون�سي.
يف  ف��از  �سعّيد  قي�ض  ف���اإّن  للّتذكري،     
الأّول  دورها  يف  الرئا�سّية  النتخابات 
 18 بن�سبة  ك��م�����س��ت��ق��ّل،  ل��ه��ا  وت��ر���ّس��ح 

ويف كلمة األقاها باملنا�سبة، توجه مورو 
“نحقق  ق��ائ��ال  �سعيد  لقي�ض  بالقول 
من خاللكم اليوم وحدة وطن ووحدة 
الختيار  معنى  حققنا  لقد   ... �سعب 
ال��واع��ي امل���درك ال��ف��اه��م... ه��م وقفوا 
و�سيقفون  ال�����س��ن��دوق،  ع��ن��د  وراءك�����م 

اليوم اأمامكم لين�سحوكم«...
  وقبل ان ي�ستكمل اج��راءات الت�سليم 
قرطاج،  ق�����س��ر  يف  ال�����س��ل��ط��ة  وت�����س��ل��م 
توجه القائم مبهام رئي�ض اجلمهورية 

التي  املظلمة  لهذه  حّد  لو�سع  الأوان 
م�سريا  قرن’’،  م��ن  لأك���رث  تتوا�سل 
اإىل اأنه يتطلع اإىل عامل جديد، واإىل 
فيه  يغلب  جديد  ت��اري��خ  يف  امل�ساهمة 
���س��ائ��ر الأبعاد  ال��ب��ع��د الإن�����س��اين ع��ل��ى 

الأخرى.
ال�سعب  ن���واب  رئي�ض جمل�ض  وك���ان     
افتتح  قد  م��ورو  الفتاح  عبد  بالنيابة 
لأداء  امل��خ�����س�����س��ة  امل���م���ت���ازة  اجل��ل�����س��ة 
الد�ستورية،  اليمن  املنتخب  الرئي�ض 

�سعّيد:  قي�س 
�سيمّر  الــكــل 
وميــــ�ــــســــي 
والـــــدولـــــة 
اأن  يـــجـــب 
وتبقى ت�ستمر 

توعد الف�ساد واالإرهاب وينت�سر للحرية واملراأة

ق�سية فل�سطني ال ت�سقط بالتقادم، واآن االأوان لو�سع حّد لهذه املظلمة
حممد النا�سر يدعو التون�سيني اإىل االلتفاف والوحدة والدفع نحو االأمل

•• الفجر – تون�ص -خا�ص

قي�ص  اجلــديــد  التون�سي  الرئي�ص  اأدى      
�سعيد، اليمني الد�ستورية اأم�ص االأربعاء اأمام 
املجل�ص  رئي�ص  كلمة  وبعد  املتخلي،  الربملان 
عبد الفتاح مورو.    واأداء اليمني الد�ستورية، 

هي ثالث �سروط االنطالق يف مبا�سرة مهام 
باملكا�سب  الت�سريح  بعد  اجلمهورية،  رئي�ص 
لدى هيئة مكافحة الف�ساد، وتوجيه وثيقة 
للربملان تثبت تعهد الرئي�ص بعدم املزج بني 

مهمته اجلديدة واأي ن�ساط حزبي.
املهمة  النقاط  عديد  ت�سمن  خطاب  ويف      

الــدولــة  بــا�ــســتــمــرار  خــا�ــســة  تتعلق  الــتــي 
قي�ص  وّجـــه  واخلــا�ــســة،  العامة  واحلــقــوق 
ا�سا�سيني  ملفني  حول  طماأنة  ر�سائل  �سعيد 
اجلدل  اثارت  مواقف  بخ�سو�سهما  له  كانت 
يف ت�سريحاته ال�سابقة، وحتديدا احلريات 

وحقوق املراأة.

من هو الرئي�س التون�سي اجلديد قي�س �سعّيد؟
وهو  بتون�ض   1958 ف��رباي��ر   22 يف  �سعيد  قي�ض  ول���د     

متزوج واأب لثالثة اأبناء.
القانون  املعمقة يف  الدرا�سات  �سهادة  على  وهو متح�سل     
بتون�ض  ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  كلية  العام من  ال��دويل 
الد�ستوري  ل��ل��ق��ان��ون  ال��دول��ي��ة  الأك��ادمي��ي��ة  دي��ب��ل��وم  وع��ل��ى 
ب�سان رميو  الإن�ساين  للقانون  ال��دويل  املعهد  ديبلوم  وعلى 

بايطاليا.
ب����داأ ح��ي��ات��ه امل��ه��ن��ي��ة ك��م��در���ض ب��ك��ل��ي��ة احل���ق���وق والعلوم     
انتقل  ث��م   1986 �سنة  ب�سو�سة  وال�سيا�سية  القت�سادية 
والجتماعية  وال�سيا�سية  القانونية  العلوم  بكلية  للتدري�ض 
القانون  ق�سم  مدير  خطة  �سغل  كما   1999 �سنة  بتون�ض 
العام بكلية احلقوق والعلوم القت�سادية وال�سيا�سية ب�سو�سة 

من �سنة 1994 اإىل �سنة 1999.

   ا�سطلع قي�ض �سعيد بخطط مقرر اللجنتن اخلا�ستن 
لدى الأمانة العامة جلامعة الدول العربية لإعداد م�سروع 
الأ�سا�سي  النظام  م�سروع  ولإع���داد  اجلامعة  ميثاق  تعديل 
وخبري  و1990   1989 �سنتي  العربية  ال��ع��دل  ملحكمة 
متعاون مع املعهد العربي حلقوق الإن�سان من �سنة 1993 

اإىل �سنة 1995.
اجلمعية  رئي�ض  نائب  ث��م  ع��ام  كاتب  خطة  �سعيد  و�سغل     
�سنة  من  املمتدة  الفرتة  يف  الد�ستوري  للقانون  التون�سية 

1990 اإىل �سنة 1995.
الأكادميية  اإدارة  وجمل�ض  العلمي  باملجل�ض  ع�سو  وه��و     
وكذلك   1997 �سنة  منذ  الد�ستوري  للقان�ون  الدولي����ة 
رئ���ي�������ض م���رك���ز ت���ون�������ض ل���ل���ق���ان���ون ال���د����س���ت���وري م����ن اأج����ل 

الدميقراطية.

والقانون  القانون  جم��الت  يف  العلمية  الأعمال  عديد  وله 
مليونن  على  �سعّيد  قي�ض  وح�سل  خ��ا���س��ة.     الد�ستوري 
باملئة، فيما   72.71 بن�سبة  اأي  األف و931 �سوتا  و777 
ل مناف�سه نبيل القروي، مر�سح حزب قلب تون�ض، على  حت�سّ
باملائة   27.29 بن�سبة  اأي  األف و894 �سوتا  مليون و42 
من جمموع 3 مالين و820 األفا و825 ناخبا �ساركوا يف 

عملية القرتاع داخل تون�ض وخارجها.
   جتدر الإ�سارة اإىل  اأن قي�ض �سعّيد هو رابع رئي�ض للبالد 
للبالد  و�سابع رئي�ض   ،   2011 14 جانفي  بعد  التون�سية 
1957، بعد  25 يوليو  اإع��الن النظام اجلمهوري يف  منذ 
وفوؤاد  علي  ب��ن  العابدين  وزي��ن  بورقيبة  احلبيب  م��ن  ك��ل 
وحممد  ال�سب�سي  قائد  والباجي  امل��رزوق��ي  ومن�سف  املبّزع 

النا�سر.

اأّن الوليات املتحدة قررت �سحب قواتها  خالل تغريدة على موقع تويرت 
واإخالء املنطقة، مثلي مثل اجلميع«.

خ��الل قمة  ب���داأت  �سوريا  م��ن  الم��ريك��ي  باملوقف  املتعلقة  الأزم���ة  وك��ان��ت 
جمموعة ال�سبع التي عقدت يف نهاية اآب-اغ�سط�ض يف بياريت�ض يف فرن�سا. 
وتفاقمت عندما مل يبلغ ترامب اإميانويل ماكرون، وغريه من احللفاء، يف 
13 ت�سرين الأول-اكتوبر بقرار الن�سحاب الذي من املفرت�ض اأن ترتتب 
تنظيم  مكافحة  �سعيد  وعلى  املنطقة  �سعيد  على  وخيمة  ع��واق��ب  عليه 

داع�ض الإرهابي.
ال�سعب  حماية  وح���دات  الأط��ل�����س��ي،  �سمال  حلف  ع�سو  ت��رك��ي��ا،  وه��اج��م��ت 
الذي  املتطرفن  �سّد  ال��دويل  التحالف  يف  الأ�سا�سين  ال�سركاء  الكردية، 

كانت تقوده الوليات املتحدة، العمود الفقري حللف �سمال الأطل�سي.

•• باري�ص-اأ ف ب:

ل تخفي فرن�سا ا�ستياءها من الن�سحاب الأمريكي من �سمال �سرق �سوريا، 
وهي باتت تندد علنا بفقدان “م�سداقية” الوليات املتحدة وحلف �سمال 
الأطل�سي الذي يعقد قمة اليوم اخلمي�ض، اإثر التخلي عن الأكراد يف وجه 
ووزير  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ض  يخِف  ومل  الرتكي.  الهجوم 
اأثاره قرار  الذي  “ال�سطراب”  اإىل  خارجيته جان-ايف لودريان الإ�سارة 
الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب بالن�سحاب، والذي اأدى بدوره اإىل فتح 

الطريق اأمام التدخل الرتكي �سّد الأكراد ال�سورين.
�سمال  حلف  يف  اأن��ن��ا  “اأفهم  بالقول  اإن��زع��اج��ه  الفرن�سي  الرئي�ض  واأب���دى 
من  واكت�سفت  احللف.  يف  املتحدة  وال��ولي��ات  تركيا  اأّن  واأف��ه��م  الأطل�سي. 

م�سداقيتنا  م�ستدامة  ب�سورة  يقّو�ض  “هذا  اإّن  الفرن�سي  الرئي�ض  وق��ال 
�سمال  حلف  عمل  ب�ساأن  اأي�����س��اً  اأ�سئلة  وي��ط��رح  ميدانين  �سركاء  لإي��ج��اد 

الأطل�سي«.
يبدو موقف فرن�سا، وهي ال�سريك الثاين يف التحالف الدويل �سّد تنظيم 

داع�ض لناحية امل�ساهمات اجلوية، الأكرث حّدة يف وجه الوليات املتحدة.
وتبقى العالقة بينهما مطبوعة ب”الرتاجع” الأمريكي يف اآب-اغ�سط�ض 
2013 عن تنفيذ غارات جوية يف �سوريا كان من املفرت�ض اأن ت�سارك فيها 

مقاتالت فرن�سية.
وتراجع الرئي�ض باراك اأوباما يف اللحظة الأخرية يف ذلك الوقت عن ق�سف 
الفرن�سي  األ��زم نظريه  ما  الكيميائية،  الهجمات  ال�سوري كرد على  النظام 

فرن�سوا هولند بفعل الأمر نف�سه.

اإ�سرب ي�سل اإىل بغداد يف زيارة مفاجئة
•• بغداد-وكاالت:

و���س��ل وزي���ر ال���دف���اع الأم��ري��ك��ي م���ارك اإ����س���رب، ���س��ب��اح اأم�ض 
الأربعاء، اإىل العا�سمة العراقية بغداد، يف زيارة مفاجئة. 

وذكرت م�سادر اأن وزير الدفاع الأمريكي �سيجري لقاءات مع 
ورئي�ض احلكومة عادل عبد  برهم �سالح،  العراقي  الرئي�ض 

املهدي، ورئي�ض الربملان حممد احللبو�سي، وغريهم.
ومن املقرر اأن تركز املباحثات على اجلهود امل�سرتكة ملواجهة 
املوا�سيع  داع�ض، ف�ساًل عن  الإره��اب، والق�ساء على تنظيم 

الأمنية الإقليمية.
اأن���ه مل ي��واف��ق على بقاء  ت��اأت��ي ال��زي��ارة غ���داة تاأكيد ال��ع��راق 

القوات الأمريكية املن�سحبة من �سوريا يف اأرا�سيه. 

فرن�سا م�ستاءة من املوقف االأمريكي اإزاء �سوريا  

مورو ي�ستقبل �سعيد قبل موكب اليمن

قي�ض �سعيد يوؤدي اليمن الد�ستورية

دخول �سعيد اىل ق�سر قرطاج

قي�ض �سعيد امام �سورة ال�سب�سي

جل�سة ممتازة يف الربملان التون�سي

تون�س »ملتزمة« بكل املعاهدات املربمة �سابقا، واإن كان من حقها مراجعة البع�س منها

بعد اأدائه اليمني الد�ستورية:

تون�س: هكذا حتدث الرئي�س اجلديد قي�س �سعيد...
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عربي ودويل

ال�سعب  فيما يحرم  مل�سلحتها اخلا�سة  ال�ستخدام  الف��راط يف  ب�سبب  وذلك 
الفل�سطيني من الو�سول لتلك املوارد على الرغم من �سيادتهم على ثروتهم 
الرامية  اجلهود  تقو�ض  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سلطة  اأن  واأك��دت  الطبيعية. 
خالل  من   2015 ع��ام  عليها  املتفق  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق  اإىل 
ال�ستمرار يف م�سادرة الأرا�سي وبناء م�ستوطنات وا�ستنزاف املوارد دون وجه 
انتهاكا �سارخا واعتداء خطريا  ان ذلك المر يعد  الدو�سري  واأ�سافت  حق. 
على ممتلكات ومقدرات ال�سعبن الفل�سطيني وال�سوري ال�سقيقن مدينة يف 
الوقت نف�سه كافة تلك ال�سيا�سات واملمار�سات الإ�سرائيلية يف الأرا�سي املحتلة 
اخلطوات  جلميع  رف�سها  واأك��دت  عنها.  ال�سكوت  اأو  تربيرها  ميكن  ل  التي 
ال�ستيطانية  الطبيعة  عن  تنم  التي  والعدوانية  ال�ستفزازية  الإ�سرائيلية 
والتو�سعية اذ ان ال�سالم ال�سامل والدائم يتطلب ان�سحاب اإ�سرائيل من جميع 

الأرا�سي العربية املحتلة.

الأنباء  وكالة  ونقلت  الإن�سان.  حلقوق  ال��دويل  والقانون  الإن�ساين  ال��دويل 
حتقيق  �سبل  ك��ل  تعرقل  املمار�سات  تلك  اإن  قولها  ال��دو���س��ري  ع��ن  الكويتية 
واأبرزها  ال�سوري املحتل  الفل�سطينية واجل��ولن  التنمية يف كل من الرا�سي 
ا�ستيطانية  باأن�سطة  وقيامها  املحتلة  الرا�سي  يف  الطبيعية  امل��وارد  ا�ستنزاف 
وم�سادرتها للممتلكات وقيامها بعمليات طرد وهدم وتدمري البنية التحتية. 
ولفتت الدو�سري اإىل قيام ا�سرائيل بفر�ض قيود وتدابري تع�سفية �سواء اإدارية 
اأو اأمنية على ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق متنعه من حرية التنقل متجاهلة 
بذلك القوانن والأعراف الدولية كافة مبا يف ذلك قرارات جمل�ض الأمن ذات 

ال�سلة وخا�سة القرار /2334/ ال�سادر عام 2016.
الن�سطة  جميع  وق��ف  اإىل  ف���وري  ب�سكل  اإ���س��رائ��ي��ل  ي��دع��و  ال��ق��رار  اأن  وبينت 
ال�سرقية  القد�ض  فيها  مبا  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  ال�ستيطانية 
واأعربت  ك��ام��ل.  وب�سكل  ال�سلة  ذات  القانونية  التزاماتها  جميع  واح���رتام 

الدو�سري عن م�ساطرتها المن العام لالأمم املتحدة تاأكيده ا�ستمرار �سالحية 
قرار جمل�ض المن رقم 497 يف عام 1981 بالن�سبة اإىل اجلولن ال�سوري 
املحتل. واأفادت بان املجل�ض قرر اعتبار قرار اإ�سرائيل اخلا�ض بفر�ض قوانينها 
ووليتها الق�سائية واإدارتها على اجلولن ال�سوري املحتل ملغى وباطال ولي�ض 
امل�ستوطنات  وتو�سيع  اإن�ساء  ا�ستمرار  اأن  واأو�سحت  دويل.  قانوين  اأث��ر  اأي  له 
يعد  املحتل  ال�سوري  واجل��ولن  املحتلة  الفل�سطينية  الأر���ض  يف  الإ�سرائيلية 
والجتماعية.  القت�سادية  التنمية  حتقيق  دون  حتول  رئي�سية  عقبة  مبثابة 
املعني  املتحدة  ل��الأمم  اخلا�ض  املقرر  عن  موؤخرا  ال�سادر  التقرير  ان  وبينت 
�سلوكيات  اإىل  املحتلة تطرق  الفل�سطينية  الأرا�سي  الن�سان يف  بحالة حقوق 
ا�سرائيل يف ا�ستيالئها وتلويثها للموارد الطبيعية لدولة فل�سطن . واأ�سافت 
الدو�سري اأن التقرير بن اأنه اعتبارا من عام 2017 اأ�سبح اأكرث من 96 يف 
الآدمي  ال�ساحلية يف غزة غري �ساحلة لال�ستخدام  املياه اجلوفية  املائة من 

•• نيويورك -وام:

جددت الكويت دعمها الكامل لنيل ال�سعبن الفل�سطيني وال�سوري حقوقهما 
مواردهما  على  و�سيادتهما  الدولية  ال�سرعية  ق��رارات  كفلتها  التي  امل�سروعة 
العامة  للجمعية  الثانية  اللجنة  اأم��ام  الكويت  كلمة  يف  ذلك  جاء  الطبيعية. 
لولوة  الدبلوما�سية  امللحقة  الأول  اأم�ض  م�ساء  األقتها  التي  املتحدة  ل��الأمم 
الدو�سري خالل مناق�سة بند ال�سيادة الدائمة لل�سعب الفل�سطيني يف الأر�ض 
العرب يف اجلولن  ولل�سكان  ال�سرقية  القد�ض  فيها  املحتلة مبا  الفل�سطينية 
ال�سوري املحتل على مواردهم الطبيعية. واأ�سارت الدو�سري اإىل تقرير الأمن 
من  اجل�سيمة  والنتهاكات  التعديات  واق��ع  حيادي  ب�سكل  يفند  ال��ذي  العام 
وال�سيا�سات  املمار�سات  عن  ف�سال  بالحتالل  القائمة  ال�سلطة  اإ�سرائيل  قبل 
للقانون  انتهاكا  ت�سكل  التي  تلك  �سيما  ل  املتوا�سلة  التمييزية  الإ�سرائيلية 

الكويت جتدد دعمها الكامل لنيل ال�سعبني الفل�سطيني وال�سوري حقوقهما امل�سروعة

وليتها  لم  ك������اري  ت��ن��ه��ي  ول�����ن   
و�سيتم   ،2022 عام  حتى  املقررة 
تنفيذي  ب���رئ���ي�������ض  ا����س���ت���ب���دال���ه���ا 
اإذا اأعطى الرئي�ض �سي  “موؤقت”، 
جن بينغ ال�سوء الأخ�سر خلطة 

املعركة التي ما زالت �سرية.
   قد يتوىل احلاكم اجلديد، الذي 
�سيعينه النظام، ال�سلطة يف مار�ض، 
على  ال�سيطرة  ا�ستعادة  اأم��ل  على 
املدينة التي ي�سكنها �سبعة مالين 
ب�سبب  اه����ت����زت  وال����ت����ي  ن�������س���م���ة، 
املتكرر.  وال���ع���ن���ف  الح���ت���ج���اج���ات 

املالين  امل�سوؤولن  كبار  من  اثنان 
املر�سحن  بن  من  هم  املدينة،  يف 
خ�سو�سا  لم،  خل��الف��ة  املف�سلن 
وفًقا  تانغ،  وه��رني  ت�سان  ن��ورم��ان 

لل�سحيفة اللندنية.
ال�سيناريو مبثابة  و�سيكون هذا     
�سفعة اأخرية للقيادية، 62 عاًما، 
لت�سليم  ق��ان��ون��ه��ا  اأ����س���ع���ل  وال���ت���ي 
املطلوبن الفتيل يف يونيو املا�سي، 
هرًبا  الآن  الخ��ت��ب��اء  عليها  وب���ات 
يطالبون  ال��ذي��ن  املتظاهرين  م��ن 
عن  بانتخابات  وك��ذل��ك  برحيلها، 

للرئي�ض  ال���ع���ام  الق������رتاع  ط��ري��ق 
يتمتع  ال���ذي  لالإقليم  التنفيذي 

بحكم �سبه ذاتي.
   يف الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي، مل تتمكن 
ال�سيا�سة  خ��ط��اب  ت��ق��دمي  م��ن  لم 
الت�سريعي،  املجل�ض  اأم���ام  ال��ع��ام��ة 
وال�����������ذي ق����اط����ع����ه ال����ربمل����ان����ي����ون 
الدميقراطيون. “الدموية كاري”، 
ال�سباب،  املحتجون  ي�سميها  كما 
ال�سرطة،  ع��ن��ف  ي��دي��ن��ون  ال���ذي���ن 
اأب������دت رغ��ب��ت��ه��ا يف ال���س��ت��ق��ال��ة يف 
اجتماع مع كبار رجال الأعمال يف 

ح�سب  لل�سغط،  خ�سعت  املركزية 
�سحيفة فاينن�سال تاميز.

   وي�سري هذا بالتوازي مع ا�ستعادة 
قوات ال�سرطة ال�سيطرة با�ستخدام 
بالعتقالت  تت�سم  ال��ت��ي  ال���ق���وة، 
واحلظر  للمتظاهرين،  اجلماعية 
الأقنعة  ارت������داء  ع��ل��ى  امل���ف���رو����ض 
ال�سهر.  ب��داي��ة  مب��ر���س��وم ���س��در يف 
اأك���رث من  ع��ل��ى  القب�ض  اإل��ق��اء  مت 
�سن  حت��ت  ثلثهم  حم��ت��ج،   2300

الثامنة ع�سر، طبًقا لل�سلطات.
   رحيل لم، اإذا مت تاأكيده، �سيكون 

الذي  للنظام،  ق��وي��اً  ت��ن��ازًل رم��زي��اً 
املتظاهرين،  ����س���د  ب���ح���زم  ي���ق���ف 
اتخاذ  اإىل  احل���اج���ة  اإىل  وي�����س��ري 

اإجراءات �سارمة لكبح العنف.
  »لقد حان الوقت لتخاذ اإجراءات 
اأكرث فعالية”، حذر متحدث با�سم 
اأكتوبر، حتت  ال��راب��ع من  بكن يف 
امل�ستفّز  القاري  العام  الراأي  اأنظار 

من قبل “مثريي ال�سغب«. 
جمال  ال�سلطة  ام����ام  ي����زال  »ل     
مطالب  ب��ع�����ض  لتلبية  ل��ل��م��ن��اورة 
ينهونغ،  ���س��ي  ي��ق��ول  املحتجن”، 

اأواخر هذا ال�سيف، مما ي�سري اإىل 
اأن بكن ترف�ض هذا الطلب خوفاً 
من اإعطاء انطباع عن ال�ست�سالم 

لل�سارع.
ما  اإذا  ه������ذه،  اخل��������روج  خ���ط���ة     
ال�سيا�سي  امل�����اأزق  ت��و���س��ح  ت���اأك���دت، 
الذي تواجهه بكن، امام ا�ستمرار 
ال��ت��ع��ب��ئ��ة، ال��ت��ي ان��خ��ف�����ض حجمها 
العددي، ولكنها تزداد عنفا، بقيادة 
املخرج  رادي��ك��ال��ي��ة.  ال�سباب  اأك���رث 
ل  ال���ذي  ل��ل��ن��ظ��ام،  بالن�سبة  ���س��ّي��ق 
ميكن اأن يعطي انطباًعا بالر�سوخ 

للمتظاهرين، لكن عليه اأن ي�سّجل 
ال�سيطنة ال�سيا�سية لبنته املدللة، 
اإعادة فتح النقا�ض حول  مع خطر 
من  ال��ع��ام،  ب��الق��رتاع  النتخابات 

خالل اقالتها. 
   »هذا املو�سوع خط اأحمر بالن�سبة 
اي�سا”،  العنف  لبكن، كما م�ساألة 
اآ�سيا  مدير  دوت�سيل،  ماثيو  ي��رى 
تعين  وي��راه��ن  م��ون��ت��ن.  مبعهد 
الربيع على  بديل موؤقت يف ف�سل 
تهدئة املوقف بحلول ذلك الوقت، 
لعدم اإعطاء النطباع باأن ال�سلطة 

الأ���س��ت��اذ بجامعة رمن��ن يف بكن. 
اأحد  ع��ل��ى  لم  واف���ق���ت  ان  و���س��ب��ق 
اخلم�سة،  امل���ح���ت���ج���ن  م���ط���ال���ب 
قانونها  م�سروع  ر�سمًيا  ب�سحبها 
امل��ث��ري ل��ل��ج��دل يف ���س��ب��ت��م��رب. كما 
عنف  يف  حتقيق  بلجنة  يطالبون 
املتظاهرين،  عن  وعفو  ال�سرطة، 
والغاء م�سطلح “مثريي ال�سغب”. 
اما طلب النتخاب بالقرتاع العام 
ل��ل��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي، ف���ال ي���زال 

يعترب ينهونغ. “مرفو�سا”، 
عن لوبوان

بعد اأ�سهر من االحتجاجات ال�ساخبة

بكني تخطط الإقالة �سيدة هونغ كونغ احلديدية...!
رف�ست بكني ا�ستقالة الم خوفًا من اإعطاء انطباع عن اال�ست�سالم لل�سارع

قد يتوىل احلاكم اجلديد املعنّي ال�سلطة يف مار�س، على اأمل ا�ستعادة ال�سيطرة على املدينة رحيل الم، اإذا مت تاأكيده، �سيكون تنازاًل رمزيًا قويًا للنظام، الذي يقف بحزم �سد املتظاهرين

املطالبة برحيل لما�ستعادة ال�سيطرة هاج�ض بكن

الرئي�سة على كر�سي هزاز

تغيري القيادة يف هونغ كونغ وال�سرتاتيجيةتعبئة حا�سدة �سد النظام يف ال�سن

•• الفجر – خرية ال�شيباين

    قد ترتك “ال�سيدة احلديدية” يف هونغ 
اإقامتها الفاخرة املطلة  كونغ، قبل االأوان، 
على خليج امل�ستعمرة الربيطانية ال�سابقة. 

ــهــر مـــن االحــتــجــاجــات  ــس بــعــد خــمــ�ــســة اأ�
كر�سي  على  الم  كاري  اأ�سبحت  ال�ساخبة، 
التي  ببكني،  ت�ستبدلها  اأن  وميكن  هـــزاز، 
ح�سبما  لــالأزمــة،  دقيق  خمــرج  عن  تبحث 
وتــدر�ــص  ـــاميـــز«.     ت “فاينن�سال  ذكـــرت 

ال�سيدة  عــن  التخلي  املركزية  احلكومة 
التي كانت وراء  املرنة،  البريوقراطية غري 
املــايل  املــركــز  تلهب  الــتــي  االحــتــجــاجــات 
مطلعة  مل�سادر  وفقا  يونيو،  منذ  االآ�سيوي 

على االأمر.

�سهادة دبلوما�سي اأمريكي تعزز ال�سبهات �سد ترامب   •• وا�شنطن-اأ ف ب:

يف  اأوكرانيا  يف  املتحدة  الوليات  �سفارة  يف  يعمل  اأمريكي  دبلوما�سي  اأدىل 
ا�ستخدم  ترامب  دون��ال��د  اأن  يف  ال�سبهات  تعزز  مقلقة  ب�سهادة  الكونغر�ض 

ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية لغايات �سيا�سية �سخ�سية.
روى  ب�سرعة،  ت�سريب م�سمونها  بها يف جل�سة مغلقة مت  اأدىل  �سهادة  ويف 
الرئي�ض  تايلور كيف حاول  بيل  املتحدة يف كييف  الوليات  باأعمال  القائم 
خ�سمه  عائلة  ح��ول  حتقيقا  لتجري  اأوك��ران��ي��ا  على  ال�سغط  الأم��ريك��ي 

الدميوقراطي جو بايدن مع اقرتاب انتخابات 2020.
اأن  الثالثاء  راأى ترامب يف تغريدة  ب�سهادته،  الدبلوما�سي  اأن يديل  وقبل 
على  وكتب  القانونية.  من حقوقه  ويجرده  من�سفا  لي�ض  لعزله  التحقيق 
قتل   -- هنا  ي�سهدونه  م��ا  يتذكروا  اأن  اجلمهورين  جميع  “على  تويرت 

متعمد خارج اإطار القانون من دون وجه حق. لكننا �سننت�سر«.
و�سرح تايلور اأمام جمل�ض النواب اأن غوردن �سوندلند ال�سفري الأمريكي 

يف ماأزق«. واأ�ساف “فهمت اأن +املاأزق+ يعني اأن اأوكرانيا قد ل حت�سل على 
امل�ساعدة الع�سكرية التي هي باأم�ض احلاجة اإليها«.

واأكد الدبلوما�سي اأن �سوندلند حاول اأن يو�سح له منطق “رجل الأعمال” 
توقيع  و�سك  على  اأعمال  رجل  يكون  “عندما  وق��ال  ترامب.  دونالد  لدى 
ال�سخ�ض  بالطلب من هذا  يقوم  فهو  ب�سيء،  له  ما مدين  ل�سخ�ض  �سيك 
بدفع الثمن قبل توقيع ال�سيك«. و�سدد العديد من النواب الدميوقراطين 
“ما  تويرت  تغريدة على  اي�سبايا يف  ادريانو  الإف���ادة. وكتب  على قوة هذه 
بينما راأت ديبي وا�سرمان �سولتز  �سمعته اليوم من بيل تايلور مقلق جدا”، 

اأنها “بب�ساطة اأكرث �سهادة مثرية للقلق �سمعتها حتى الآن«.
يعرب  �سوندلند،  اإىل  موجهة  اأيلول-�سبتمرب  مطلع  م��وؤرخ��ة  ر�سالة  ويف 
تايلور عن قلقه من ال�سغوط التي ميار�سها البيت الأبي�ض على الرئا�سة 

لدى الحت��اد الأوروب��ي قال له ب�سكل وا�سح ان الرئي�ض ترامب ربط بن 
الإفراج عن م�ساعدة مالية لأوكرانيا باإعالن كييف عن حتقيق ي�ستهدف 
�سركة  اإدارة  ك��ان ع�سوا يف جمل�ض  ال��ذي  ب��اي��دن،  ب��اي��دن، جنل جو  هانرت 
وا�سنطن  ن�سرت �سحيفة  15 �سفحة  يف  تقع  اإف��ادة  يف  واأ�ساف  اأوكرانية. 
بو�ست ن�سها الكامل، اأن “�سوندلند قال يل اإن كل �سيء مرتب باإعالن من 

هذا النوع، مبا يف ذلك امل�ساعدة«.
اأن  على  دليال  تايلور  �سهادة  يف  النواب  جمل�ض  يف  الدميوقراطيون  وراأى 
ال�سبهات التي دفعتهم اإىل بدء اإجراءات اتهام وعزل �سد ترامب، لها ا�سا�ض 
من ال�سحة. وقال تايلور يف اإفادته اإن “ال�سفري �سوندلند ذكر اأنه حتدث 
اإىل الرئي�ض )الأوكراين( فولودميري زيلين�سكي )...( وقال له اإنه حتى ولو 
مل يكن الأمر عبارة عن مقاي�سة، فما مل يتم اإي�ساح الأمور علنا ف�سنكون 

بتقدمي  الأمنية  امل�ساعدة  رب��ط  الغباء  م��ن  اأن��ه  “اجد  وق��ال  الأوك��ران��ي��ة. 
م�ساعدة لدعم حملة انتخابية �سيا�سية” اأمريكية.

ومل يرد ترامب ب�سكل مبا�سر على ال�سهادة، لكن الناطقة با�سمه �ستيفاين 
املتطرف  للي�سار  “نواب  ي�سنها  افرتاءات”  “حملة  فيها  راأت  غري�سام 
وبريوقراطيون راديكاليون غري منتخبن يخو�سون حربا �سد الد�ستور«.

المريكي  ال�سيوخ  جمل�ض  يف  اجلمهورية  الغالبية  رئي�ض  وج��ه  واأخ���ريا، 
ال�سناتور ميت�ض ماكونيل الثالثاء انتقادا علنيا اىل الرئي�ض ترامب معتربا 
اأنه ما كان عليه ا�ستخدام تعبري “القتل العمد خارج اإطار القانون” لو�سف 
الجراءات الهادفة لإقالته. وقال يف ت�سريح �سحايف “اأخذا بعن العتبار 

تاريخ بالدنا، لن اأقارن ما يجري بقتل عمد خارج اإطار القانون«.
اجلمهوري  ال�سناتور  لكن  موؤ�سف”.  التعبري  ه��ذا  “اختيار  اأن  واأ���س��اف 
الدميوقراطيون  الذي فتحه  التحقيق  و�سف مع ذلك ب”الظامل جدا” 
يف الكونغر�ض متهيدا لإقالة ترامب. واأ�ساف “اأعتقد اأنه من حق الرئي�ض 

ابداء تربمه ازاء هذه الجراءات«.
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الفجر الريا�ضي

اأكد �سعادة حممد �سامل الظاهري 
ن���ائ���ب رئ���ي�������ض احت������اد الإم���������ارات 
التجهيزات  اأن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
والرتتيبات ت�سري على قدم و�ساق 
العامل  لبطولة  العليا  اللجنة  يف 
خالل  اأب��وظ��ب��ي  ت�ست�سيفها  التي 
24 نوفمرب  اإىل   16 الفرتة من 

املقبل.
وب��و���س��ف��ه رئ��ي�����س��ا ل��ل��ج��ن��ة ..اأك�����د 
�ستكون  الإم�������ارات  اأن  ال��ظ��اه��ري 
ل�ستقبال  ال���س��ت��ع��داد  اأمت  ع��ل��ى 
ا�ستثنائي  ح��دث  وتنظيم  ال��وف��ود 
كاف،  ب��وق��ت  امل��وع��د  قبل  كعادتها 
تقام  البطولة  تلك  واأن  �سيما  ل 
النا�سئن  ي�����س��م  جم��م��ع  ب�����س��ك��ل 
والأ�ساتذة  وال��ب��ال��غ��ن  وال�����س��ب��اب 
وقت  يف  ال�ستعرا�سية  واملناف�سات 
واح���د وم��ك��ان واح���د لأول م��رة يف 

تاريخ م�سابقات الحتاد الدويل.
الإم������������ارات  احت���������اد  يف   : وق���������ال 
�سعادة  ب���رئ���ا����س���ة  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
عبداملنعم الها�سمي ل نرتك �سيئا 
للم�سادفة، ول نبداأ اأبدا متاأخرين 
وبناء  بطولة،  اأي  مع  التعامل  يف 
عليه فقد مت ت�سكيل اللجنة العليا 
املا�سي  اأب��ري��ل  �سهر  يف  للبطولة 
الحتاد،  اإدارة  جمل�ض  م��ن  ب��ق��رار 
وذلك على هام�ض بطولة اأبوظبي 
اجلوجيت�سو  مل���ح���رتيف  ال���ع���امل���ي���ة 
اللجنة  اأن  اإىل  م�سريا   ،2019
عمل،  م���ن���ظ���وم���ت���ي  م����ن  ت���ت���ك���ون 
الأوىل من داخل الحتاد مبختلف 
اإداراته وتخ�س�ساته، والثانية من 
اأع�ساء من  وت�سم  الحت��اد  خ��ارج 

املعنية  ك��اف��ة اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة 
ال�سياحة  و  ال�����س��رط��ة  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
اخلارجية  و  وامل��ط��ارات  وال�سحة 
و املتطوعن، ولفت اإىل اأن اللجنة 
حت�سرياتها  الت�سكيل  بعد  ب���داأت 
واج��ت��م��اع��ات��ه��ا اع��ت��ب��ارا م��ن �سهر 
اأ�سبوعي  باجتماع  املا�سي  رم�سان 
ك����ل ي�����وم ث����الث����اء ي���دع���ى ل����ه كل 
مبارك  ت��ك��ل��ي��ف  ومت  الأع���������س����اء، 
�سالح املنهايل مدير الإدارة الفنية 

بالحتاد مديرا للبطولة.
البطولة  لأن  ن���ظ���را   : واأ�����س����اف 
الدويل  الحت��اد  مظلة  حتت  تقام 
للجوجيت�سو فقد مت �سم عدد من 
م�����س��وؤويل الحت���اد ال���دويل للجنة 
راأ���س��ه��م خ��واك��ي��م ثومفارت  وع��ل��ى 
م��دي��ر ع���ام الحت����اد ال�����دويل، من 
خرباتهم،  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة  اأج����ل 
امل�ستجدات  كافة  على  واطالعهم 
عدة  اع��ت��م��اد  مت  ك��م��ا  ب�����اأول،  اأول 
ف���ن���ادق ر���س��م��ي��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة و هي 
كابيتال  وهيلتون  واألوفت  �سنرتو 
وحتى  روز،  وروي������ال  ون��وف��وت��ي��ل 

ب�سكل  ف���ن���ادق   4 ح��ج��ز  مت  الآن 
كامل، و�سوف ت�سهد الأيام القليلة 
اخلام�ض،  ال��ف��ن��دق  ح��ج��ز  امل��ق��ب��ل��ة 
اأخ����رى، لأن  ف��ن��ادق  ورمب���ا نحتاج 
املقرر م�ساركتها يف  ال��دول  اأع��داد 
ال��ب��ط��ول��ة ف��اق��ت ال��ت��وق��ع��ات حيث 
60 دول��ة لأول مرة،  ال���  جت���اوزت 
كما اأن اأعداد الالعبن اأي�سا بلغت 

ما يقارب 1500 لعب ولعبة.
واأ�سار اإىل متابعة اآخر امل�ستجدات 
بكل  وال���س��ت�����س��اف��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م  يف 
الجتماعات  خ�����الل  اجل�����وان�����ب 
�سري  من  التاأكد  ويتم  الآ�سبوعية 
ال�سحيح، ومت  الأم��ور يف جمالها 
بالفعل تاأمن موا�سالت للبعثات 
والعك�ض  ل��ل��ف��ن��ادق  امل���ط���ارات  م���ن 
ل�سالة  ال���ف���ن���ادق  وم����ن  ���س��ح��ي��ح، 
مبدينة  اأرينا  مبادلة  يف  البطولة 
زايد الريا�سية، ومت اعتماد خطة 
لتهيئة  مت�ساعدة  وترويج  دعاية 
ال��ع��ام واجل��م��ه��ور للتفاعل  ال���راأي 
م��ع احل����دث، ول���ن ي��ت��وق��ف الأم���ر 
عند ذلك بل �سيكون لدينا تغطية 

ت�سمن  ي���وم���ي  ب�����س��ك��ل  م��ت��م��ي��زة 
العامل،  دول  لكل  ر�سائلنا  تو�سيل 
مهتم  لكل  البطولة  وق��ائ��ع  ونقل 
الداخل  يف  اجلوجيت�سو  بريا�سة 
واخلارج، وبالن�سبة ملواقع تدريبات 
تاأمن  مت  ال�����س��ي��وف  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
وفر�سها  ال��ف��ن��ادق  داخ����ل  ���س��الت 
للتدريب  وم��ن��اط��ق  ب��الأب�����س��ط��ة، 
اأي�����س��ا يف م��ل��ح��ق��ات ���س��ال��ة مركز 

تدريب الحتاد مببادلة اأرينا.
اأم���������ا ب���خ�������س���و����ض ال���ف���ع���ال���ي���ات 
امل�����س��اح��ب��ة ل��ب��ط��ول��ة ال���ع���امل فقد 
اأك������د ال����ظ����اه����ري اأن������ه ���س��ت��ق��ام 4 
منتدى  اأب��رزه��ا  رئي�سية،  فعاليات 
و�سوف  وال��ري��ا���س��ي��ن  ال��الع��ب��ن 
ي����ك����ون ع�����ب�����ارة ع�����ن ور��������ض عمل 
الالعبن  اه��ت��م��ام��ات  ك��ل  ت��غ��ط��ي 
واأهمية  حديثة  تدريب  طرق  من 
ال�ستفادة من الذكاء ال�سطناعي 
يف تطوير م�ستوى اأداء الالعبن، 
ل���ل���ت���ح���ذي���ر من  وحم������ا�������س������رات 
اأهمية  ع���ن  واأخ������رى  امل��ن�����س��ط��ات، 
التغذية ال�سليمة وقيمة احل�سول 

على الق�سط الكاف من النوم لكل 
ال�سحة  لأهمية  بالإ�سافة  لعب، 
�سيكون  كما  لع��ب،  لكل  النف�سية 
هناك لقاءات ملجل�ض اإدارة الحتاد 
امل�ستجدات  اآخ��ر  ملناق�سة  ال���دويل 
واملقرتحات على ال�ساحة الدولية، 
ال��ل��ق��اءات على  تلك  تكون  و���س��وف 
����س���ك���ل ور��������ض ع����م����ل، ف�������س���ال عن 
لل�سيوف  زي���ارات  برنامج  تنظيم 
اأبوظبي  م���ع���امل  ع���ل���ى  ل��ل��ت��ع��رف 
بالتن�سيق  وذل��ك  البطولة  خ��الل 
وال�سياحة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ������رة  م���ع 

باأبوظبي .
واأ���س��اف ال��ظ��اه��ري : ���س��وف نبداأ 
قريبا يف توجيه الدعوات لل�سيوف 
الدولة  يف  الريا�سة  م�سوؤويل  من 
وخ��ارج��ه��ا، و���س��وف ن��ح��ر���ض هذه 
وروؤ�ساء  ال�سفراء  دع��وة  على  امل��رة 
للدول  ال��دي��ب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ال��ب��ع��ث��ات 
مع  بالتن�سيق  للح�سور  امل�ساركة 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.
وعن منتخب الإمارات امل�سارك يف 
احلدث قال مبارك �سالح املنهايل 

مدير البطولة: تعمدنا التاأخر يف 
ت�سجيل عنا�سر منتخب الإمارات 
اأمام  الفر�سة  لإت��اح��ة  ي��وم  لآخ���ر 
امل����درب����ن وال���الع���ب���ن م����ن اأج����ل 
اأبرز  ع��ل��ى  وا���س��ح  ب�سكل  ال��ت��ع��رف 
ال��ع��ن��ا���س��ر واأك�����رثه�����ا اأح���ق���ي���ة يف 
املنتخب، وذل��ك من خالل  متثيل 
يتدرب  ت�سفيات م�ستمرة، و�سوف 
مبدينة  مغلقة  �سالة  يف  منتخبنا 
البطولة،  وخ�����الل  ق��ب��ل  خ��ل��ي��ف��ة 
و�سوف يكون الفندق الر�سمي لهم 
هو املاريوت مبدينة خليفة اأي�سا، 
الرتبية  ل���وزارة  بال�سكر  متوجها 
ال�سالة  ت���وف���ري  ع��ل��ى  وال��ت��ع��ل��ي��م 
اأج����ل تدريبات  ب��ه��ا م��ن  اخل��ا���س��ة 
بال�سكر  ت���وج���ه  ك���م���ا  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا، 
بالدولة  امل��ع��ن��ي��ة  اجل����ه����ات  ل���ك���ل 
الالعبن  تفريغ  يف  تعاونها  على 
وك��ذل��ك لالأ�سر على  وال��الع��ب��ات، 
دع��م لأب��ن��ائ��ه��م وال��وق��وف خلفهم 
ومتثيل  ���س��ورة  ب��اأف�����س��ل  للظهور 
املنتخب ب�سكل قوي يف هذا املحفل 

املهم.

املغلق  امل��ع�����س��ك��ر  امل���ن���ه���ايل:  وق�����ال 
من  الأول  يف  يبداأ  �سوف  ملنتخبنا 
ن�سارك  و���س��وف  امل��ق��ب��ل،  ن��وف��م��رب 
نا�سئن  �����س����واء  ال���ف���ئ���ات  ك����ل  يف 

اأ�ساتذة،  اأو  ب���ال���غ���ن،  و  و����س���ب���اب 
اإجمايل  بعدد  والباراجوجيت�سو، 
 60 اإىل  ي�����س��ل  ال���الع���ب���ن  م����ن 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  ولع����ب����ة،  لع���ب���ا 
ب���داأت منذ  اإع���داد املنتخب  ب��رام��ج 
يف  تو�سعنا  وحاليا  طويلة،  ف��رتة 
ومن  برازيلين  لعبن  ا�ستقدام 
اأم����ريك����ا ال��الت��ي��ن��ي��ة ب�����س��ك��ل ع���ام، 
واأي�سا لعبات ليتدربوا مع لعبي 
ولعبات الإمارات وي�سهموا يف رفع 
اجلهاز  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ك��ف��اءات��ه��م، 
ل��ل��ب��ن��ات مي��ت��ل��ك مدربتن  ال��ف��ن��ي 
لينيري  ه���ي  ال���ع���ن  يف  اإح����داه����ن 
تافاري�ض، والثانية يف اأبوظبي هي 

مارينا روبريو.

• اأعـداد الالعبـني امل�سجلـني فاقـت التوقعـات ومنتـدى للريا�سيـني علـى هامـ�ص البطولـة 
• توجيـه الدعـوات قريبـا لكبـار امل�سوؤولـني و�سفـراء الـدول امل�ساركـة يف احلـدث
• مبـارك املنهالـي: التدريبـات م�ستمـرة ملنتخبنـا واملع�سكـر املغلـق يبـداأ اأول نوفمبـر

الظاهري: االإمارات م�ستعدة لتنظيم حدث »ا�ستثنائي« واللجنة العليا جتتمع اأ�سبوعيا ملتابعة كل امل�ستجدات

اأكرث من 60 دولة ت�سارك يف بطولة العامل للجوجيت�سو باأبوظبي نوفمرب املقبل

رف�ض نادي ريال مدريد عر�ساً بقيمة 25 مليون جنيه 
داين  ان�سمام  على  للموافقة  اآر���س��ن��ال،  من  اإ�سرتليني 
يونيو  نهائي  “الغانرز” ب�سكل  �سفوف  اإىل  �سيبايو�ض 

-حزيران املقبل.
كان �سيبايو�ض انتقل اإىل اآر�سنال ملدة مو�سم على �سبيل 

الإعارة، خالل فرتة النتقالت ال�سيفية املا�سية.
فاإن  الإ�سبانية،  الدي�سمارك  �سحيفة  ن�سرته  ملا  ووفقاً 
اإ�سرتليني  م��ل��ي��ون   25 بقيمة  ع��ر���س��اً  رف�����ض  ال��ري��ال 

متم�سكاً  �سيبايو�ض،  بيع  على  للموافقة  اآر���س��ن��ال  م��ن 
باحل�سول على 30 مليون اإ�سرتليني.

كبري  ب�سكل  املالية  مطالبه  من  مدريد  ري��ال  وخف�ض 
عن  يتنازلون  ل  لكنهم  �سيبايو�ض،  عن  التنازل  ب�ساأن 

احل�سول على 30 مليون اإ�سرتليني.
مع  �سيبايو�ض  ت��وا���س��ل  ح��ول  �سابقة،  ت��ق��اري��ر  وت����رددت 
فلورنتينو برييز، من اأجل حماولة اإقناعه بال�سماح له 

بالرحيل اإىل “املدفعجية” ب�سفقة انتقال دائمة.

لريال  الفني  املدير  �سقوط  املدربن،  من  العديد  يتمنى 
الهزائم  زي���دان، يف دوام��ة  الدين  زي��ن  الفرن�سي  م��دري��د، 
باملباريات املقبلة املهمة، حتى يتم اإقالته ر�سمياً، ليتاح لهم 
الفر�سة بتويل املن�سب املرموق الذي يحلم به كل حمب 

لعامل كرة القدم.
لقيادة  يطمحون  امل��درب��ن  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك  بالطبع 
ال�سابق،  ي��ون��اي��ت��د  م��ان�����س�����س��رت  م����درب  م��ث��ل  “امللكي”، 
ال�سابق،  يوفنتو�ض  وم��درب  مورينيو،  جوزيه  الربتغايل 
ما�سيمليانو األيغري، ولكن يبقى القرار بيد رئي�ض النادي 

فلورنتينو برييز.

به،  املرتب�سن  تطلعات  اإي��ق��اف  ا�ستطاع  بحكنته  زي���دان 
�سراي،  غلطة  على  للفوز  فريقه  ق��ي��ادة  ا�ستطاع  عندما 
اأوروب����ا،  اأب��ط��ال  دوري  مناف�سات  م��ن  الثالثة  اجل��ول��ة  يف 
وبالتايل تخل�ض من دوامة النتائج ال�سلبية التي مير بها 

الفريق بدوري الأبطال.
كما اأكد للجميع من جماهري وو�سائل اإعالم، اأن اخل�سارة 
من مايوركا يف الدوري الإ�سباين، ما هي اإل �سحابة �سوداء 

مير بها اأي فريق كبري.
وبالتايل مباراة غلطة �سراي كانت بوابة النجاة للمدرب 
الفرن�سي، لكن �سيظل بالتاأكيد من�سبه يف خطر، طاملا اأن 

نتائج الفريق لي�ست م�ستقرة.
بريقه  ا�ستعادة  اأراد  اإذا ما  املقبلة  الفرتة  زي��دان يف  وعلى 
ي�سيعها جنوم  التي  املهدرة  للفر�ض  اإيجاد حل  وجم��ده، 
املباريات،  قتل  ي�ستطيع  حتى  غريبة،  بطريقة  الفريق 

وعدم ال�سماح للفرق الأخرى باإدراك التعادل اأو الفوز.
وع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ����ر، ه��ن��اك ن�سبة ك��ب��رية م��ن جماهري 
الريال م�ستاء من زيدان، لعدم قدرته اإىل الآن على و�سع 
خطة ثابتة مالئمة لإمكانيات الالعبن كما يف ال�سابق، 
الفريق،  مع  املتميز  الأول  بن عهده  دائماً  يقارنون  فهم 

وما يقدموه الآن من م�ستوى.

الريال يرف�س 25 مليون 
اإ�سرتليني لبيع �سيبايو�س

من يتمنى �سقوط زيدان حمليًا واأوروبيا؟

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/5169   تنفيذ جتاري  
جمهول  حممد  ن��ور  عي�سى  ع��ب��داهلل  اب��راه��ي��م  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
�ض.م.ع  ال���س��الم��ي  دب��ي  التنفيذ/بنك  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
وميثله:نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)64745.49( 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�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2019/22   تنفيذ جتاري  

و�سامن  كفيل  ب�سفته   - �سينغ  ان���دار  �سا�سار  �سينغ  ه��ارج��ي��ت  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبديونية بال انرتنا�سيونال للمواد الغذائية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/بنك اأبوظبي الوطني وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  قررت 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اخطاركم  بتاريخ:2019/10/20  البتدائية  دبي  حمكمة 
)21668202.56( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار )عبارة عن �سقة 
�سكنية - املنطقة نخلة جمريا - رقم الر�ض 1723 - ا�سم املبنى غراندو ري�سيدين�ض 
امل�ساحة 190.84 مرت مربع( والعائدة لكم بطريق   -  210-C الوحدة  ماوريا - رقم 

املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   

 اإعادة اإعالن بالن�شر يف الدعوى رقم 2019/138 جتاري جزئي
)باللغة العربية(

 اىل املدعي عليه : حممد زهري ا�سماعيل �سحادات/اجلن�سية �سوريا
حيث ان املدعي: حممد �سعيد  باكري ، اجلن�سية �سوريا 

اع��اله يقت�سي عليك  امل��ذك��ورة  املدنية  ال��دع��وى  املحكمة  ل��دى  اق��ام عليك 
احل�سور  اأمام املحكمة يف ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحا من يوم اخلمي�ض 
وكيل  اإر�سال  عدم  اأو  احل�سور  عن  تخلفك  حالة  ويف    2019/11/7 املوافق 

عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك.
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
مرمي �شعيد احلميدي            

دولة االإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   

 اعـــــــالن       
والت�سديقات- خورفكان:  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ب����ادارة  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم 
ال�سيدة/ اآمنه عبداهلل را�سد الزيودي ، اجلن�سية : الإمارات  وطلب الت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري عيادة اأ�سناين 
لطب الأ�سنان ن�ساط الرخ�سة عيادات طب الأ�سنان واملرخ�ض من دائرة التنمية 
القت�سادية يف خورفكان رخ�سة مهنية رقم 731293 ال�سادر بتاريخ:2015/4/22 
�سيد  �سيد  اح��م��د  ال�����س��ي��د/روؤوف  اىل  بخورفكان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  يف 
مقبول احمد ، اجلن�سية الهند. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان 

انق�ساء ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1208
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/اوين كري�سنان مانرادان بوترياكال هندي اجلن�سية 
ال�سيد/�سا�سيندران  اىل   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
با�سم/الهودج  رقم:752937  رخ�سة  مبوجب  اجلن�سية  هندي  ناير  كري�سنان  قدوم 
للمقاولت الفنية.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم 
هذا  تاريخ  من  ا�سبوعن  بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه 
مكتب  لدى  العرتا�ض  طلب  تقدمي  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن 

الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1212

المارات   - احلمادي  الها�سمي  �سالح حممد  ال�سيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد:كمال  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
)الربج  فردية  امل�سماة  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  م�سر   - احمد  حممود  عبداملعطي 
الذهبي للخدمات البيئية وا�ست�سارات ال�سالمة الغذائية( والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة 

مبوجب رخ�سة رقم:723315
فردية  موؤ�س�سة  اىل  فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  الخرى:تغيري  التعديالت 
بوكيل خدمات . وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 2019/66

عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  افغان�ستاين   - علي  قربان  ال�سيد/حم�سن  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
جزء من ح�سته البالغة 51% من كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/يو�سف حممد ابراهيم حممد 
البيع  افغان�ستاين اجلن�سية يرغب يف   - ال�سيد/حم�سن قربان علي  ان  اماراتي اجلن�سية وحيث   - الزرعوين 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 49% من كامل ح�سته البالغة 100% وذلك لل�سيد/ها�سم �سجاعي رم�سان 
علي - افغان�ستاين اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماه )البيان لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة - فرع 2( تاأ�س�ست 
تعديالت   - بال�سارقه  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  رقم:744331  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة 
اخرى:مت تغيري ال�سم التجاري من البيان لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة - فرع 2 اىل )�سم�ض النهار 
لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة ذ.م.ع - فرع 1( حتويل الفرع لرخ�سة اخرى مت تغيري ال�سكل القانوين 
 . الرخ�سة لخر  �ساحب  تنازل  ك�سريك  وكيل خدمات  دخول  م�سوؤولية حمدودة  ذات  اىل  وكيل خدمات  من 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل  فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا 

العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

 يف الدعوى رقم 2019/1503  امر اداء 
اىل املدعى عليه/ 1- �سنرتو هايرب ماركت 2- عبدالرحمن عبا�ض متييز  جمهول حمل 
القامة  مبا ان املدعي/رويال نات�سرال كري لتجارة م�ستح�سرات التجميل �ض.ذ.م.م 
وميثله:يو�سف عي�سى �سامل ال�سياح - طلب ا�ست�سدار امر اأداء فقد قررت حمكمة دبي 
البتدائية بتاريخ 2019/8/8 بالزام املدعي عليهما �سنرتو هايرب ماركت وعبدالرحمن 
عبا�ض متييز بان يوؤديا بالت�سامن للمدعية رويال نات�سرال كري لتجارة م�ستح�سرات 
���ض.ذ.م.م مبلغ )73529( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا اعتبارا  التجميل 
من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك حتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة 
اإ�ستئناف الأم��ر خالل 15 يوم من اليوم  درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف 

التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

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

  CN 1007128:سباب املقام للرجال رخ�سة رقم�
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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•• دبي –الفجر:

للكرة  الوطني  منتخبنا  يوا�سل   
تدريباته  ���س��ل�����س��ل��ة  ال�����س��اط��ئ��ي��ة 
مقر  يف  ال��رم��ل��ي  بامللعب  اليومية 
احتاد الكرة بدبي ا�ستعداداً لبطولة 
كاأ�ض القارات التي ت�ست�سيفها دانة 
 9 اإىل   5 ال��دن��ي��ا دب��ي للفرتة م��ن 
، ون��ه��ائ��ي��ات كاأ�ض  امل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب 
ال��ب��اراغ��واي للفرتة من  العامل يف 
من  دي�سمرب   1 اإىل  نوفمرب   21

العام اجلاري .
حتت  ت��دري��ب��ات��ه  منتخبنا  وي����وؤدي 
امل��������درب ال���وط���ن���ي حممد  ق����ي����ادة 
 : هم  لعباً   18 مب�ساركة  املازمي 
اأح��م��د ب�سر، علي  ول��ي��د حم��م��دي، 
حم����م����دي، ول���ي���د ب�������س���ر، دروي�������ض 
اأح���م���د، ع��ل��ي ك�����رمي، ك���م���ال علي، 

هيثم ال��ك��ع��ب��ي، حم��م��د ال��ب��ح��ري ، 
عبا�ض علي حاجي ، ه�سام منت�سر، 
اأحمد خلف ، اأحمد مالحي ، اأحمد 
بحري ، حميد جمال ، �سعيد عيد ، 

حممد حمزة ، علي كوزاد .  
املع�سكر  اأن  املنتخب  م���درب  وق���ال 
لربنامج  ا�ستكماًل  ُيعترب  احل��ايل 
الإعداد الذي بداأ منذ فرتة لي�ست 
للبطولتن  ا���س��ت��ع��دادا  بالق�سرية 
القارات  بطولة  خا�سة  العامليتن 
بالن�سبة  التي تعترب حمطة هامة 
غمار  خ����و�����ض  ق���ب���ل  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
نهائيات كاأ�ض العامل خا�سة يف ظل 
ت��واج��د اأب��ط��ال ق����ارات ال��ع��امل من 
اأن  اإىل  م�سرياً   ، ال��ق��ارات  خمتلف 
اختيار  على  حر�ض  الفني  اجلهاز 
للوقوف  لالعبن  مو�سعة  قائمة 
على م�ستوياتهم خالل التدريبات 

�سيلعبها  ال��ت��ي  ال��ودي��ة  وامل��ب��اري��ات 
املنتخب خالل هذا املع�سكر ، حيث 

 14 اإىل  ال��ق��ائ��م��ة  تقلي�ض  �سيتم 
لعباً فقط .

وكانت قرعة كاأ�ض القارات اأ�سفرت 
املجموعة  يف  املنتخب  ت��واج��د  ع��ن 

الأوىل اإىل جانب منتخبات اإيطاليا 
اأ�سفرت  فيما   ، واإ�سبانيا  واليابان 

ال���ع���امل ع���ن تواجد  ق���رع���ة ك���اأ����ض 
املجموعة  يف  ال�������س���واط���ئ  اأب���ي�������ض 

منتخبات  ج���ان���ب  اإىل  ال���ث���ال���ث���ة 
بيالرو�سيا وال�سنغال ورو�سيا . 

•• اأبوظبي-الفجر

اخ��ت��ت��م��ت م�������س���اء اأم���������ض الأرب����ع����اء 
اجل������اري  اأك����ت����وب����ر   23 امل������واف������ق 
فعاليات املرحلة الأوىل من برنامج 
القيادات  لتاأهيل  التنفيذية  الإدارة 
�سهادة  �سمن  املحرتفة  الريا�سية 
راب���ط���ة امل��ح��رتف��ن الإم���ارات���ي���ة يف 
تنظمه  وال������ذي  ال��ث��ان��ي��ة  ن�����س��خ��ت��ه 
اأكادميية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��راب��ط��ة 

احتاد الإمارات لكرة القدم.
الأخري  اليوم  خ�س�ست حما�سرات 
حيث  ال���ق���دم،  ك���رة  ن����ادي  لعمليات 
الب�سرية  امل��������وارد  اإدارة  ���س��م��ل��ت 
املجتمعية،  امل�سوؤولية  وامل��وظ��ف��ن، 
ال����ب����ي����ان����ات،  واإدارة  ال���ت�������س���وي���ق 
وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

تطبيق عملي يف كل مرحلة.
ليثوايت  اإي������ان  امل��ح��ا���س��ر  ع���ر����ض 
كرة  يف  التنظيمي  للهيكل  من���اذج 
القدم موؤكدا على �سرورة ال�ستناد 
الب�سرية،  ل��ل��م��وارد  ق��وي  نهج  على 
املكافاآت،  برنامج  امل��وظ��ف��ن،  دليل 
التوظيف،  اإدارة  ال�سحية،  الرعاية 
التوا�سل مع  اآلية  كفاءة املوظفن، 
املوظفن  تقييم  ثم  العليا،  الإدارة 

واملراحل التي ميرون منها. 

مبحور  امل���ح���ا����س���رات،  وت���وا����س���ل���ت 
واملجتمع،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة 
اإيان ليثوايت يف هذا اجلانب  وركز 
ال������ذي ميثله  ال����ه����ام  ال�������دور  ع���ل���ى 
ال��ق��دم يف قلب املجتمع،  ك��رة  ن��ادي 
واأو�سح اأهمية التوا�سل بن النادي 
واملجتمع وا�ستهداف جميع املراحل 

بن  التفاعل  ن�سبة  ورفع  العمرية، 
ن��ظ��را لأهمية  ال��ن��ادي وج��م��اه��ريه 
تقدمي  يف  ال�����ق�����دم  ك������رة  ر�����س����ال����ة 
اإجنازات  لتحقيق  لل�سباب  الإل��ه��ام 
خم��ت��ل��ف��ة. وق�����دم ل��ي��ث��واي��ت من���اذج 
لأعمال جمتمعية يف اأندية الدوري 
امل��م��ت��از وال��ت��ي �سملت  الإجن��ل��ي��زي 

امل�ساريع  متويل  اخلريية،  الأعمال 
بالعالمة  التوعية  رف��ع  امل��رك��زي��ة، 
اأخبار  خالل  من  للنادي  التجارية 
مناطق  ا����س���ت���ه���داف  ال����الع����ب����ن، 
جديدة، واإقامة مبادرات جمتمعية 

دولية لتنمية العالمة التجارية.
تعرف امل�ساركون يف برنامج الإدارة 

التنفيذية على اآلية الت�سويق واإدارة 
ال��ب��ي��ان��ات، ح��ي��ث مت ع��ر���ض تقرير 
قاعدة  اإن�ساء  واأهمية  التذاكر  عن 
البيانات  اإدارة  للجماهري،  بيانات 
�سهرية  تقارير  وت��ق��دمي  التجارية 
ع��ن الإي������رادات، الأه����داف ال��ت��ي مت 
حتققت،  ال��ت��ي  والأه�����داف  طرحها 

تقارير  للت�سغيل،  الأ�سا�سية  القيم 
اجلانب،  ه��ذا  ويف  مف�سلة،  دوري���ة 
مثالية  من�����اذج  امل��ح��ا���س��ر  ع���ر����ض 
التذاكر،  مداخيل  املالية،  للتقارير 

ورواتب الالعبن.
مبحور  الأخ���������ري  ال�����ي�����وم  اخ���ت���ت���م 
ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ات، ال��������ذي ق����دم 

خ��الل��ه اإي����ان ل��ي��ث��واي��ت ���س��رح��ا عن 
ال�سرتاتيجيات ق�سرية، متو�سطة 
اأهمية  على  و�سدد  الأم���د،  وطويلة 
التخطيط يف كرة القدم، ثم تطرق 
لكل فئة ب�سرح مف�سل، تاله تقييم 
خالل  م��ن  ال����دورة  يف  للم�ساركن 
مدى  على  للوقوف  عملي  تطبيق 

املرجوة من خالل  الفائدة  حتقيق 
املعلومات املقدمة يف الدورة.

�سيكون امل�ساركون يف برنامج الإدارة 
املرحلة  مع  موعد  على  التنفيذية 
فيما   ،2019 دي�سمرب  يف  الثانية 
�سينطلق برنامج الت�سويق والإعالم 

نوفمرب املقبل.

•• اأبوظبي-الفجر

���س��ج��ع ا����س���ط���ورة ال��ك��ري��ك��ي��ت اإي�����ون 
م����ورج����ان ق���ائ���د م��ن��ت��خ��ب اإجن���ل���رتا 
احل��ائ��ز على ك��اأ���ض ال��ع��امل ه��ذا العام 
م����واه����ب ال���ك���ري���ك���ي���ت ال�������س���اب���ة على 
 10 اأبوظبي” تي  ل��دوري  الن�سمام 
وذل���ك ت��زام��ن��ا م��ع تنفيذ  “ ال����دويل 
برنامج املواهب “الرقمي اإىل املادي” 
واختيار  الواعدين  النا�سئن  جل��ذب 
ث��م��ان��ي��ة م���ن لع��ب��ي ال��ك��ري��ك��ي��ت من 

البطولة  يف  للم�ساركة  ال�سن  �سغار 
الالعبن  ب��اق��ي  اإىل  اإ���س��اف��ة  بجانبه 

الدولين.
ويف وقت �سابق، تعاونت اللجنة املنظمة 
لدوري اأبوظبي” تي10 “للكريكيت، 
درميز2  األعاب  �سركات  مع جمموعة 
من  تتخذ  التي  الذكية،  للتطبيقات 
لها، لإط��الق تطبيق  الإم���ارات مقرا 
ذك����ي ل��ل��ع��ب��ة ال��ك��ري��ك��ي��ت ل��ي��ك��ون اأول 
لهذه  ال��ع��امل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  تطبيق 
املواهب،  ب��ج��ذب  ي��خ��ت�����ض  ال��ري��ا���س��ة 

وال������ذي م���ن خ���الل���ه مي��ك��ن لالعبي 
الكريكيت النا�سئن من جميع اأنحاء 
دوري  يف  للعب  بطلب  التقدم  العامل 
حيث  “الدويل..   10 “تي  اأب��وظ��ب��ي 
النا�سئن  الكريكيت  لالعبي  ميكن 
https:// اإىل  ال���دخ���ول  ت�سجيل 
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والتقدم مبا�سرة.
عن  للبحث  ب��رن��ام��ج  اأول  و�سي�سمح 
اإىل  “ ال��رق��م��ي  ال���ع���امل  امل���واه���ب يف 
باإن�ساء  الكريكيت  ل��الع��ب��ي  املادي” 

ملفات تعريف عرب الإنرتنت وحتميل 
م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و لأدائ���ه���م م��ن خالل 
تطبيق الهاتف الذكي - ليتم تقييمهم 
من قبل جلنة من املدربن املعتمدين 
للكريكيت، وبعد  الدويل  املجل�ض  من 
قائمة  الذكي  التطبيق  �سيقدم  ذل��ك 
كريكيت  لع���ب   100 ح���وايل  ت�سم 
اختيارهم من قبل جلنة  موهوب مت 
النهائية  الت�سفية  لتكون  التحكيم 
بعدها من خالل اختيار كل فريق من 
الفرق الثمانية املتناف�سة يف البطولة 

و�سيمنح  �سمهما  و  اثنن  اأو  لالعب 
لع���ب���و ال��ك��ري��ك��ي��ت امل���خ���ت���ارون هذه 
ال��ف��ر���س��ة ل��ي��ك��ون��وا ج���زءا م��ن املو�سم 
تي10  ظبي  “اأبو  دوري  من  الثالث 
“للكريكيت”، املقرر اقامته يف الفرتة 

من 14 اإىل 24 نوفمرب 2019.
ال�سباب  ال����الع����ب����ن  دع��������وة  وع�������ن 
لالن�سمام اإليه يف مهرجان “اأبوظبي 
تي10 “ الدويل للكريكيت قال اإيون 
مورجان: “اأنا يف طريقي اإىل بطولة 
اأبوظبي، اأدعو اجلميع اإىل اأن يكونوا 

حيث  البطولة  يف  فريقي  م��ن  ج���زءا 
الدولين  ال��الع��ب��ن  اأف�����س��ل  ن��واج��ه 
ظبي  اأب������و  دوري  خ�����الل  ال����ع����امل  يف 

تي10«.
واأ�ساف :” اأنه اأق�سر توقيت يف لعبة 
ي�سيف  م��ا  اإث���ارة  والأك���رث  الكريكيت 
القدرة على البتكار، وهذا هو اأف�سل 
ميكن  حيث  الكريكيت  ل���دوري  �سكل 
ل��ل��ج��م��ه��ور ال���س��ت��م��ت��اع خ����الل مدة 
يف  البطل  عن  الإع���الن  مع  البطولة 

مباراة مدتها 90 دقيقة«.

دلهي  فريق  اأيقونة  م��ورج��ان  وي��ق��وم 
امل��ه��م��ة مع  الأدوار  م��ن  ب��ك��ث��ري  ب��ول��ز 
املو�سمن  يف  ظ���ه���ر  ب���ع���دم���ا  ف���ري���ق���ه 
امل��ا���س��ي��ن ب��و���س��ف��ه ال���الع���ب الأك���رث 
منذ  دوري تي10  وم��ه��ارة يف  ع��ط��اء 

مو�سمه الأول.
وق�����ال ���س��اج��ي امل���ل���ك رئ��ي�����ض جمل�ض 
الهدف  اإن   “ تي10  ظبي  اأب���و  اإدارة 
الأ�سا�سي من هذا البحث عن املواهب 
هو مراقبة ال�سباب الذين يرغبون يف 
تطوير مواهبهم الطبيعية وقدراتهم 

يف جمال لعبة الكريكيت و نعمل على 
اأنحاء  اأبوظبي تي10 يف جميع  ن�سر 
ال��ع��امل ون��اأم��ل اأن ن���رى ال��ع��دي��د من 

املواهب اجلديدة«.

•• دبي –الفجر:

الوطني  منتخبنا  بعثة  ط�سقند  الأوزب��ك��ي��ة  العا�سمة  اإىل  اأم�ض  �سباح  غ��ادرت   
لل�سباب لإقامة مع�سكر خارجي للفرتة من 23 اإىل 30 اأكتوبر اجلاري ا�ستعداداً 
املقررة يف  19 عاماً  اإىل نهائيات لل�سباب حتت  املوؤهلة  للم�ساركة يف الت�سفيات 

اإيران نوفمرب املقبل . وت�سم البعثة 24 لعباً قام مدرب املنتخب با�ستدعائهم 
وهم : حمدان عبد الرحمن خمي�ض، راكان وليد �سالح ، مبارك اأحمد الزحمي 
اأحمد   ، ، زايد �سلطان الزعابي  ، نواف �سامل احلارثي  ال��وايف  ، حممد عبد اهلل 
حممود احلمادي ، و عبد اهلل اأبو بكر ) اجلزيرة ( ، �سلطان عادل الأمريي ، �سيف 
عبيد الزعابي ، يا�سر ح�سن البلو�سي ) احتاد كلباء ( ، عبد الرحمن عادل ، حارب 

عبد اهلل �سهيل ، حمدان حميد اأحمد ، خليفة يو�سف عتيق ، حممد عي�سى جا�سم 
) �سباب الأهلي دبي ( ، فهد بدر الباروت ) الإم��ارات ( ، مايد علي الطنيجي ) 
الرم�ض ( ، عي�سى خلفان احلرا�سي ) العن ( ، حمد عبد اهلل املقبايل  ) الفجرية 
( ، حممد عبد الرحمن املازمي ) الن�سر ( ، �سهاب اأحمد ل�سكري ، مبارك طارق 
مطر ) الو�سل ( ، عبد اهلل حمد املنهايل ، را�سد عبد اهلل مال اهلل ) الوحدة ( .  

و�سيخو�ض اأبي�ض ال�سباب مباراة دولية ودية اأمام نظريه منتخب اأوزبك�ستان يوم 
30 اأكتوبر يف جتربة تعترب الأخرية للمنتخب قبل خو�ض غمار الت�سفيات بعد 
اأمام منتخب  اآخرها  اأن خا�ض عدداً من املباريات الودية خالل الفرتة املا�سية 
امل�ساركة يف بطولة  اإىل  بالإ�سافة  اأقيم بدبي  الذي  الأخ��ري  التجمع  ماليزيا يف 

غرب اآ�سيا ملنتخبات ال�سباب التي احتل فيها مركز الو�سيف .

» مورجان« ي�سجع نا�سئي الكريكيت على االن�سمام لدوري اأبوظبي » تي 10 « عرب التطبيق الذكي للبطولة

ا�ستعدادا للت�سفيات االآ�سيوية

بعثة منتخبنا الوطني لل�سباب ُتغادر اإىل مع�سكر ط�سقند 

ا�ستعدادًا لكاأ�ص القارات بدبي ومونديال الباراغواي

منتخبنا للكرة ال�ساطئية يوا�سل حت�سرياته يف ملعب احتاد الكرة

برنامج االإدارة التنفيذية يختتم مرحلته االأوىل مبحور عمليات نادي كرة القدم
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -الفجر

 رح��ب ن���ادي دب��ي ال���دويل للريا�سات 
التنمية  بالتعاون مع دائرة  البحرية  
ال�سياحية بعجمان يف تنظيم الأحداث 
البحرية  ال��ري��ا���س��ي��ة  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
عجمان  اإم��ارة  �سواطئ  ت�سهدها  التي 
ت�سمل  وال����ت����ي  امل���ق���ب���ل���ة  ال����ف����رتة  يف 
ريا�سة  يف  ج���دي���دة  ب���ط���ولت  ث����الث 
الدراج  �سباق  ت�سمل  املائية  الدراجات 
ال��ط��ائ��رة وماراثون”  والأل����واح  ري�����ض 

كواترو«.
نادي دبي  ال�سباقات يف  اإدارة  وت�سارك 
الدويل للريا�سات البحرية يف تنظيم 
من  اعتبارا  تت�سمن  التي  الفعاليات 
ري�ض  دراج  ���س��ب��اق  اجل��م��ع��ة  غ���د  ي����وم 
امل�ستحدثة  امل�سابقة  املائية  الدراجات 
الريا�سي  املو�سم  ن�سطة  روزن��ام��ة  يف 
والتي   2020-2019 ال���ب���ح���ري 

املت�سابقن  اأب��رز  من  نخبة  ت�ستقطب 
يف الدراجات املائية وتقام يف الواجهة 
البحرية يف م�سروع الزوراء- مارينا1 
و�سي�سرف فريق العمل من نادي دبي 
ال�����دويل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة  على 
ب��ط��ول��ة عجمان  م��ن��اف�����س��ات  ت��ن��ظ��ي��م 
ل�����الأل�����واح امل���ائ���ي���ة ال���ط���ائ���رة -ف����الي 

اأم�����ام جمهور  ب�����ورد- وال���ت���ي ���س��ت��ق��ام 
الإمارة الذواق يف مر�سى عجمان اأحد 
الواجهات املائية يف خور املدينة حيث 
يف  املت�سابقن  اأف�����س��ل  احل���دث  يجمع 

هذه الريا�سة املحببة اإىل قطاع كبري 
من ال�سباب.

ك��م��ا ي�����س��ت��ع��د ف��ري��ق ع��م��ل ن����ادي دبي 
لتنظيم  البحرية  للريا�سات  ال��دويل 

للدراجات  ك���وات���رو  م���اراث���ون  ���س��ب��اق 
امل��ائ��ي��ة وال����ذي ���س��ي��ق��ام ل��ل��ع��ام الثاين 
على التوايل يف كورني�ض عجمان يوم 
ويجمع   2019 نوفمرب   1 اجلمعة  

الدراجات  ري��ا���س��ة  حمبي  م��ن  نخبة 
املائية من ع�ساق املغامرة والتحدي يف 

كور�ض طويل.
وق����ال حم��م��د ع���ب���داهلل ح����ارب املدير 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����ن�����ادي دب�������ي ال�������دويل 
م�ساركة  اأن  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
النادي يف تنظيم الأحداث والفعاليات 
ال��ري��ا���س��ي��ة ال��ب��ح��ري��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
تاأتي  عجمان  يف  ال�سياحية  التنمية 
منطلق حر�ض النادي كموؤ�س�سة رائدة 
لن�سر  البحرية  الريا�سات  جم��ال  يف 
لتوجيهات  وتنفيذا  ال��ري��ا���س��ات  تلك 
بن  حم��م��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
ن�����ادي دبي  رئ��ي�����ض  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
ال����دويل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة الذي 
يدعو دائما للتعاون مع كافة اجلهات 
لن�سر مفهوم الريا�سات البحرية من 

خالل تنظيم الفعاليات
اأن  واأ���س��ار حممد ع��ب��داهلل ح���ارب اإىل 

نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية 
���س��ع��ي��د ال��غ��اي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع دائ����رة 
خالل  عجمان  يف  ال�سياحية  التنمية 
الفرتة املقبلة يف اإطار اإحياء ال�سراكة 
ال�سيخ  اإىل  ال�سكر  موجها  املجتمعية 

عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئي�ض 
عجمان،  يف  ال�سياحية  التنمية  دائ��رة 
و�سالح اجلزيري، مدير عام الدائرة، 
وف���ري���ق ال��ع��م��ل ال�����ذي ي�����س��رف على 

الكرنفال البحري

دراج ري�ص غدا اجلمعة واالألواح الطائرة ال�سبت

دبي البحري ي�سارك يف تنظيم كرنفال عجمان لالألعاب املائية
حممد حارب : �سعداء بال�سراكة مع دائرة التنمية ال�سياحية

••  راأ�ص اخليمة-الفجر

الإم����ارات  جمعية  ب��ط��ول��ة  انطلقت 
للت�سامح  الج���ت���م���اع���ي���ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
ل���رم���اي���ة ب���ن���دق���ي���ة ���س��غ��ط ال���ه���واء 
يف   ) وال�سيدات  للرجال   ( الأومل��ب��ي 
ن�سختها الثالثة بنادي راأ�ض اخليمة 
الأن�سطة  ق�����س��م  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ال��رم��اي��ة 
ال��ري��ا���س��ي��ة والج���ت���م���اع���ي���ة ب������اإدارة 
ب�سرطة  العامة  والعالقات  الإع��الم 
البطولة  وت�����س��ت��م��ر  اخل��ي��م��ة،  راأ������ض 
 ، ���س��ي��دة   130 مب�����س��ارك��ة  اأي����ام،   4
الرجال من  فئة  من  م�سرتك   70
وخمتلف   ، ال�����س��رط��ي��ة  ال����ق����ي����ادات 
احلكومية  وامل���وؤ����س�������س���ات  ال����دوائ����ر 
، �سهد  امل����دين  ب���ال���دول���ة وامل��ج��ت��م��ع 
الدكتور  العقيد  املناف�سات  انطالق 
ن��ا���س��ر حم��م��د ال��ب��ك��ر م��دي��ر معهد 
ت����دري����ب ال�������س���رط���ة و����س���ع���ادة خلف 
نائب رئي�ض جمل�ض  �سامل بن عنرب 
للتنمية  الإم��������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة 
را�سد  �سيف  والنقيب  الجتماعية 
ن�����ادي �سباط  ف����رع  ي��ه��م��ور م���دي���ر 
النقبي  ع��ب��ي��د  وع������ذراء   ، ال�����س��رط��ة 
رئي�ض   - للبطولة  ال��ع��ام��ة  املن�سقة 
املوؤ�س�سي  والت�����س��ال  الإع����الم  ق�سم 
�سباط  م����ن  وع�������دد   ، ب���اجل���م���ع���ي���ة 

وموظفي ال�سرطة .
واأك������د اجل��م��ي��ع ع��ل��ى دع����م م�سرية 
احلركة الريا�سية يف الإمارة ومتكن 
منت�سبي ال�سرطة وغريهم من خارج 
املجال ال�سرطي يف خمتلف الدوائر 
واملوؤ�س�سات واملجتمع املدين بالإمارة 
وت�سجيعهم  حت��ف��ي��زه��م  خ���الل  م��ن 
نحو امل�ساركة يف مثل هذه البطولت 
املتميزة ، واإبراز مهاراتهم وقدراتهم 
الرتقاء  نحو  اأي��دي��ه��م  على  وال�����س��د 
املناف�سات  اإىل  ب���ه���م  وال�������س���ع���ود 

والبطولت الدولية والعاملية .

�سرطة راأ�س اخليمة وجمعية االإمارات
 تطلقان بطولة عام الت�سامح للرماية

دفاعه  قلب  ب��اإ���س��اب��ة  ج��دي��دة  �سربة  الأمل����اين  ميونيخ  ب��اي��رن  تلقى 
املالعب  ع��ن  �سيبعده  م��ا  كاحله  يف  هرنانديز  لوكا�ض  الفرن�سي 
النادي ح�سن  يف  الريا�سي  املدير  ك�سف  ما  بح�سب  ع��دة،  لأ�سابيع 
ف��ري��ق��ه على  ف���از فيها  ال��ت��ي  امل���ب���اراة  ب��ع��د  ���س��ال��ح ميدزيت�ض 
الثالثة من  3-2 يف اجلولة  اوملبياكو�ض اليوناين 

دوري اأبطال اوروبا .
وق�����ال ال��ب��و���س��ن��ي ���س��ال��ح م��ي��دزي��ت�����ض لإذاع�����ة 
)هرنانديز(  “�سيغيب  الملانية   ”1 “�سبورت 

عن املالعب لفرتة طويلة. لعدة اأ�سابيع«.
“عانى ه��رن��ان��دي��ز م���ن م�����س��ك��ل��ة يف  واأ����س���اف 
اإذا ك��ان��ت ارب��ط��ة الكاحل  ���س��رنى م��ا  ك��اح��ل��ه، 
ق��د ت����اأذت، ك��ان ي��ع��اين م��ن اأوج����اع م��ربح��ة يف 
اجلزء الداخلي من كاحله لذا ا�سطررنا اىل 

ا�ستبداله«.
الدقيقة  يف  ل��الإ���س��اب��ة  ه��رن��ان��دي��ز  وت��ع��ر���ض 
جريوم  منه  ب��دل  ي�سارك  اأن  قبل  وخ��رج   57

بواتنغ.
واأ�سدر النادي البافاري بيانا جاء فيه باأن هرنانديز 
تعر�ض “لقطع جزئي يف اأربطة الكاحل و�سيغيب لفرتة 
غ��ري حم���ددة ع��ن امل��الع��ب. يتعن ع��ل��ى ب��اي��رن ميونيخ 

التخلي عن خدماته يف الوقت احلايل«.
وك����ان ال��ف��ري��ق ال��ب��اف��اري خ�����س��ر ج��ه��ود ق��ل��ب دف��اع��ه الآخ���ر 
ال�سليبي  الرباط  يف  ل�سابة  املا�سي  الأ�سبوع  زوليه  نيكال�ض 

�سيبعده حتى نهاية املو�سم احلايل.
يورو  مليون   85 بلغ  قيا�سيا  مبلغا  دف��ع  ميونيخ  بايرن  اأن  يذكر 

للتعاقد مع هرنانديز من اتلتيكو مدريد ال�سباين ال�سيف املا�سي.
املر�سحن  اأحد  الإ�سباين خايف مارتينيز،  الو�سط  ب��دوره، عانى لعب 
للحلول بدل من هرنانديز يف مركز قلب الدفاع، من اإ�سابة ع�سلية ومل 
ي�سارك يف ال�سوط الثاين وعلق �سالح ميدزيت�ض على ذلك بقوله “عانى 
مارتينيز من م�سكلة ع�سلية يف ال�سوط الأول ومل نكن يف وارد اتخاذ اي 

خماطرة«.
و�سيعاود  طفيفة  ع�سلية  اإ���س��اب��ة  م��ن  ي��ع��اين  مارتينيز  ب��ان  ب��اي��رن  وك�سف 

التمارين تدريجيا يف اليام املقبلة.

�سربة جديدة لبايرن ميونيخ 
باإ�سابة هرنانديز 

•• الفجرية-الفجر

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد 
الفجرية ، يف مكتبه بالديوان الأمريي، اأع�ساء جمل�ض اإدارة نادي 
�سطرجن الفجرية، مبنا�سبة نيل النادي ع�سوية “الحتاد الدويل 

لو�سع م�سائل ال�سطرجن” ممثاًل لدولة الإمارات.
العاملي  الريا�سي  اإجنازهم  ولعبن،  اإدارة  للنادي،  �سموه  وب��ارك 
ن�سر  بذلوه يف  ال��ذي  الكبري  للجهد  تتويجاً  ج��اء  ال��ذي  اجلديد، 

الذي  املتميز  وامل�ستوى  ال�سطرجن  م�سائل  حل  ريا�سة  وتطوير 
ظهروا به يف تنظيم البطولت املتعلقة بها، واآخرها “بطولة العامل 
كاأول  الإم���ارات  نظمتها  التي   ”2019 ال�سطرجن  م�سائل  حلل 
وال�سرق  العربي  الوطن  م�ستوى  على  البطولة  هذه  تنظم  دول��ة 
عبداهلل  الدكتور  من  موجز  �سرح  اإىل  �سموه  وا�ستمع  الأو���س��ط. 
اإدارة نادي الفجرية لل�سطرجن والثقافة  اآل بركت رئي�ض جمل�ض 
ال�سطرجن، عن  ال��دويل لو�سع م�سائل  ال��دول��ة يف الحت��اد  ممثل 
الإم�����ارات يف  دول���ة  اع��ت��م��اد ع�سوية  ال��ظ��روف وح��ي��ث��ي��ات  طبيعة 

اجلهود من  وب��ذل  العمل  موا�سلة  �سرورة  على  م�سدداً  الحت��اد، 
اأجل متثيل م�سرف للدولة يف هذا املحفل العاملي، وحتقيق املزيد 
واأع�ساء  رئي�ض  تقدم  الإم���ارات. من جانبه  با�سم  الإجن���ازات  من 
جمل�ض اإدارة نادي الفجرية لل�سطرجن والثقافة بال�سكر والتقدير 
اإىل �سمو ويل عهد الفجرية على ا�ستقبالهم، مثمنن دعم �سموه 
للقطاع الريا�سي وريا�سة ال�سطرجن وتوجيهاته التي �ساهمت يف 

حتقيق هذا الإجناز الريا�سي العاملي للدولة.
ح�سر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل العهد.

حممد ال�سرقي ي�ستقبل جمل�س اإدارة 
»الفجرية لل�سطرجن والثقافة«

•• اأبوظبي-الفجر

تنطلق اليوم “ اخلمي�ض “ مناف�سات بطولة الت�سامح جراند �سالم اأبوظبي 
ال�سيخ هزاع  �سمو  ن�سختها احلادية ع�سرة حتت رعاية  الكربى للجودو يف 
اأبوظبي وت�ستمر  التنفيذي لإم��ارة  املجل�ض  اآل نهيان نائب رئي�ض  زايد  بن 
الريا�سية  زاي��د  اأرينا” مبدينة  “مبادلة  �سالة  املقبل يف  ال�سبت  يوم  حتى 

باأبوظبي.
 »IJF« و ت�سهد البطولة - التي تعقد حتت اإ�سراف الحتاد الدويل للجودو
104 دول لت�سجل الرقم القيا�سي  603 لعبن ولعبات من  - م�ساركة 
يتناف�ض اجلميع على  ل��ل��ج��ودو حيث  ال���دويل  الحت���اد  ب��ط��ولت  ت��اري��خ  يف 
ميداليات الأوزان املختلفة لتح�سن ر�سيد النقاط للتاأهل لأوملبياد طوكيو 
ثاين اأكرب بطولت الحتاد  �سالم  اجلراند  بطولت  تعترب  كما   ..  2020

الدويل للجودو بعد بطولة كاأ�ض العامل.
وتبداأ جولت البطولة �سباح اليوم بت�سفيات الدور التمهيدي والتي تقام 
النهائية  اجل��ولت  اإقامة  امل�سائية  الفرتة  وت�سهد  املغلوب  خ��روج  بطريقة 
لتلك الفئات ال�سباحية وتتويج الفائزين وت�ستمر املناف�سات على فرتتن 

�سباحية وم�سائية حتى م�ساء ال�سبت.
واجلودو  امل�سارعة  احت��اد  رئي�ض  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد  �سعادة  وح��ث 
رئي�ض اللجنة العليا املنظمة للبطولة منتخبنا على �سرورة بذل كل اجلهد 

من اأجل بلوغ من�سة التتويج يف خمتلف الأوزان.
اجلودو  ط��م��وح��ات  على حتقيق  ق����ادرون  ب��اأن��ك��م  ثقة  على  “ نحن   : وق���ال 
الإع���داد وال�ستعداد من  اأن هياأ الحت��اد لكم جميع فر�ض  الإم��ارات��ي بعد 
لتلك  ا�ستعدادا  املختلفة  اخلارجية  وامل�ساركات  الداخلية  املع�سكرات  خالل 
امل�سهد  يت�سدر  ال��ذي  الإم��ارات��ي  اجل��ودو  �سمعه  على  للمحافظة  البطولة 

العربي« .
و جدد ترحيبه باملنتخبات امل�ساركة يف بطولة عام الت�سامح متمنيا لها طيب 
الإقامة يف بلدها الثاين واأن حتقق طموحاتها مبا ي�سهم يف ارتفاع م�ستوى 

البطولة ويرتقي مب�ستوى اجلودو دعما جلهود الحتاد الدويل للعبة .
“عام الت�سامح” وقال :  واأكد احلر�ض على ا�ست�سافة البطولة العاملية يف 
الريا�سية العاملية ملوا�سلة  الأحداث  من  العديد  ا�ست�سافة  اإىل  “ نتطلع 

النجاحات التي حتققت خالل الفعاليات املا�سية« .
التميز والتفوق خا�سة مع  اأن اجل��ودو الإم��ارات��ي على موعد مع  اأ�ساف  و 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  الريا�سة  و  ال�سباب  قطاع  يجده  ال��ذي  الدعم 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
زرع  بهدف  املجتمع  يف  الأل��ع��اب  ه��ذه  بن�سر  امل�ستمرة  وتوجيهاته  امل�سلحة 

�سلوكيات حميدة لدى اأفراده وتاأ�سي�ض قاعدة من الريا�سين.

وقال اإن متابعة �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان راعي البطولة اأعطتنا 
دافعا لتقدمي املزيد من اجلهد والإبداع والتميز وجتاوز التحديات وامل�سي 

قدما نحو م�ستقبل اأف�سل لريا�ستنا.
الراعية  وال�����س��رك��ات  امل�ساهمة  واجل��ه��ات  ال��ل��ج��ان  ك��ل  اإىل  بال�سكر  وت��وج��ه 
وو�سائل الإعالم املحلية والعاملية اخلارجية على م�ساهماتها يف اجناح هذا 

احلدث الريا�سي العاملي.
ور�سد الحتاد الدويل للجودو بالتن�سيق مع اللجنة املنظمة العليا للبطولة 
بطولت  لئحة  ح�سب  للفائزين  نقدية  جوائز  دره��م  مليون  ن�سف  مبلغ 

الحتاد الدويل املالية.
تتويج  مرا�سم  بداية  الأول  يومها  من  اعتبارا  احلالية  البطولة  وت�سهد 
ال��ف��ائ��زي��ن الأرب����ع����ة الأوائ�������ل م���ن ك���ل وزن ع��ل��ى ام���ت���داد الأي������ام الثالثة 

للمناف�سات.

انطالق مناف�سات بطولة »الت�سامح جراند �سالم للجودو« باأبوظبي 



ت�ستخدم نظامًا ذكيًا الإجبار اأطفالها على العمل املنزيل
باإن�ساء  اآيكيا  اأبي�ض ودلء من  اأم ذكية كيف �سمح لها لوح  ك�سفت 

نظام ب�سيط حلمل اأطفالها على امل�ساعدة يف اأعمال املنزل. 
�سيدين على  اأطفال من  لثالثة  اأم  كوزيرا، وهي  �سيللي  و�ساركت 
نظام  على  فيها  وتعتمد  تتبعها،  التي  خطتها  موؤخراً  بوك  في�ض 
الأعمال  اأداء  يف  م�ساعدتها  على  لت�سجيعهم  لأطفالها،  مكافاآت 
املنزلية ب�سكل يومي. وعّلقت �سيلي على هذا النظام "كوين امراة 
دائماً،  م�سغولة  يجعلني  اأط��ف��اء  لثالثة  واأم  ك��ام��ل  ب���دوام  ع��ام��ل 

وبحاجة اإىل اأية م�ساعدة ميكن اأن اأح�سل عليها".
ويعتمد النظام على جمموعة من الق�سائم، ولكل طفل دلو خا�ض 
اأن ميالأ دلوه بالق�سائم، ميكنه ا�ستبدالها مبا يريد  به، ومبجرد 
�سراءه من الأ�سياء التي يحبها من املتجر. وقالت �سيلي: "الهدف 
هو العمل على عدد من الرموز )الوجوه ال�سعيدة( التي ي�سعونها 
يودونه احل�سول عليه. وعندما  �سيء  واملبادلة مقابل  ال��دلء،  يف 
واحدة  ملرة  احل�سول  ميكنهم  املطلوب،  بالعدد  ال��دلء  تعبئة  يتم 
اأواملزيد من وقت  اإ�سايف،  البقاء م�ستيقظن لوقت  اأو  على نزهة، 

م�ساهدة التلفزيون، اأو �سراء ما ي�ساوؤون من املتجر".
وك�سفت �سيلي اأن ك�سب الرموز لي�ض بالأمر ال�سعب، فعلى �سبيل 
املثال ميكن اأن يح�سل الأطفال على رمز مقابل اللتزام بقوانن 
املنزل، وكذلك احلال بالن�سبة لإكمال واجبن يف اليوم وواجبن 
من اختيارهم كل اأ�سبوع، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

معجزة تنقذ طفال �سقط من الطابق الثاين
جنا طفل هندي يف الثالثة من عمره من املوت باأعجوبة، موؤخرا، 
بعدما وقع من الطابق الثاين للبناية حن كان يلعب يف ال�سرفة، 

لكن احلظ وامل�سادفة اأنقذاه من الفاجعة.
و�سقط الطفل، بارف جاين، من الطابق الثاين الذي ي�سل علوه 
ال�سارع،  تعرب  كانت  �سغرية  عربة  يف  وقع  لكنه  اأمتار،  ع�سرة  اإىل 
يوم اجلمعة املا�سي. واملذهل يف احلادثة اأن �سقوط الطفل تزامن 
ب�سكل تام مع مرور العربة، وهو ما يعني اأن كارثة �ستقع لو متر 
املركبة يف حلظة حمددة. وقام ال�سكان وال�سائق باإخراج الطفل من 
العربة على نحو �سريع ثم جرى ا�سطحابه اإىل امل�ست�سفى لأجل 
اأنه  تاأكد  بعدما  اإخ��راج��ه  ج��رى  ما  �سرعان  لكن  اإج���راء فحو�ض، 
ب��اأي ج��روح. وقدمت عائلة الطفل �سكرا ح��ارا لل�سائق،  مل ي�سب 
اأنها كافاأته ب�سراء مالب�ض جديدة وبع�ض  وذكرت �سحف حملية 

احللويات لأبنائه بعدما كان �سببا يف اإنقاذ فلذة الكبد.

اإطالق اأول تاك�سي جوي يف العامل 
جمال  يف  العاملة  النا�سئة  الأملانية  "فولوكوبرت"  �سركة  اأطلقت 
ل�����س��ي��ارات الأج�����رة اجلوية  ال��ن��ق��ل اجل����وي لأول م���رة من��وذج��ه��ا 
اأن  يف  اآم���ال  و�سط  املا�سي  الثالثاء  ي��وم  �سنغافورة  يف  احل�سرية 
ت�سبح الدولة املدينة اأول دولة ت�سمح بالإطالق التجاري خلدماتها 
2021. واأقلع النموذج الأويل من التاك�سي اجلوي من  يف مطلع 
خليج مارينا، الذي يقع بالقرب من احلي التجاري املركزي،حيث 
حلق يف �سماء املنطقة املحيطة ملدة دقيقة تقريبا قبل العودة اإىل 
اك�ض"   2 "فولوكوبرت  الأويل  النموذج  وي�سبه  الإط���الق.  من�سة 
18 مروحة مثبتة  طائرة هليكوبرت �سغرية، ولكنه يحتوي على 

على هيكل دائري علوي كبديل للمروحة الواحدة.
وميكن اأن يحمل النموذج احلايل طياراً واحداً وراكباً واحداً مل�سافة 
ت�سل اإىل 30 كيلومرتاً، وميكن اأن يقلع التاك�سي اجلوي ويهبط 

عمودياً، ويعمل بالطاقة الكهربائية ول يطلق انبعاثات.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تقنية متكن الطالب من قراءة اآالف الكلمات يف دقائق
ت�ساعد  التي  ال�سريعة  للقراءة  باأنه طور طريقة  ادعائه  ب�سبب  موؤخراً  ال�سن جدًل كبرياً  تعليمي يف  اأث��ار مركز 

الطالب على قراءة وحفظ حوايل مئة األف كلمة يف خم�ض دقائق فقط. 
اأثار مركز تعليمي لل�سغار يف مدينة يانت�ستغ مبقاطعة جيانغ �سو، الكثري من اجلدل واهتماماً عاملياً بعد ظهور 

مقطع فيديو يظهر جمموعة من الطالب وهم يقلبون ال�سفحات ب�سرعة كبرية. 
ووفقاً ل�سحيفة ت�ساينا ديلي، اأو�سح مركز التعليم يف مواده الرتويجية اأنه من خالل التقليب عرب مئات ال�سفحات، 
تبداأ ال�سور ال�سريعة حقاً يف التكون يف عقل القارئ مل�ساعدته على فهم ما يقراأ. وطورت التقنية يوميكو توبيتاين، 

وهي معلمة يابانية لها العديد من الكتب عن القراءة ال�سريعة. 
للقراءة  دورات  قدمت  التي  الأخ��رى  اخلا�سة  التعليم  مراكز  من  العديد  على  ال�سينية  الإع��الم  و�سائل  وع��رثت 
اأنها جمرد  يزعمون  والعلماء  اخل��رباء  لكن  دولر(،  يوان )38000   269000 اإىل  بع�سها  تكلفة  ي�سل  ال�سريعة، 
عملية احتيال، لأنه ل يوجد اأ�سا�ض علمي لهذه التقنية. كما اأن مقاطع الفيديو اخلا�سة بالأطفال الذين ظهروا 

وهم ميار�سون القراءة ال�سريعة تعر�ست ل�سخرية وا�سعة على مواقع التوا�سل الجتماعي. 
والأمهات  الآب��اء  بع�ض  اأن  اخل��رباء  يعتقد  ال�سريعة،  ال��ق��راءة  على  عموماً  ال�سلبية  الفعل  ردود  من  الرغم  وعلى 
املهوو�سن بتعليم اأطفالهم، �سي�ستمرون بالبحث عن �سبل متكن اأبناءهم من تخطي جميع الطالب الآخرين، وفق 

ما نقل موقع "اأوديتي �سنرتال" الإلكرتوين. 
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حاوية  داخل  جثة   39
اأنها  يعتقد  داخ��ل حاوية  اأم�ض  39 جثة  على  الربيطانية  ال�سرطة  عرثت 

قادمة من بلغاريا يف منطقة �سناعية �سرقي لندن.
ومت العثور على ال�ساحنة يف ال�ساعات الأوىل من اأم�ض بعدما تلقت خدمات 
رملية  �سناعية  منطقة  يف  ال�ساحنة  يف  املوجودين  ب�ساأن  بالغا  ال��ط��وارئ 

جرايز على بعد نحو 32 كيلومرتا من و�سط لندن.
اأيرلندا  من  وهو  ال�ساحنة  �سائق  على  القب�ض  األقت  اإنها  ال�سرطة  وقالت 

ال�سمالية ويبلغ من العمر 25 عاما لال�ستباه يف القتل.
وقال رئي�ض الوزراء الربيطاين بوري�ض جون�سون اإنه ي�سعر بال�سدمة لنباأ 
العثور على اجلثث. واأ�ساف "اأتلقى امل�ستجدات على نحو دوري من وزارة 

الداخلية و�سنتعاون عن كثب مع �سرطة اإ�سيك�ض ملعرفة ما حدث".
ميناء  عرب  بريطانيا  اإىل  دخلت  ال�ساحنة  اأن  تعتقد  اإنها  ال�سرطة  وقالت 
هوليهيد يف �سمال ويلز، وهو نقطة دخول رئي�سية للقادمن من اأيرلندا، 

يوم ال�سبت واإنها بداأت رحلتها من بلغاريا.
واأعلنت وفاة جميع ال�سحايا، وهم 38 بالغا ومراهق واحد، بعد العثور على 
ال�ساحنة يف منطقة ووترجالد ال�سناعية على مقربة من مرفاأ على نهر 
التيمز. وقالت وزارة اخلارجية البلغارية اإنه مل يت�سن لها التاأكد يف املرحلة 

الراهنة اإن كانت ال�ساحنة بداأت رحلتها من بلغاريا اأم ل.
زلنا نفح�ض  "ل  با�سم وزارة اخلارجية  املتحدثة  �سفتانا كرا�ستيفا  وقالت 

املعلومات الواردة يف و�سائل الإعالم الربيطانية ونتوا�سل مع ال�سلطات".

نفوق 100 فيل باجلمرة 
اخلبيثة 

ال�سهرين  خ��الل  فيل   100 من  اأك��رث  نفوق  عن  بوت�سوانا  حكومة  اأعلنت 
الأخريين واإنها ت�ستبه يف اإ�سابتها باجلمرة اخلبيثة.

وقالت اإدارة احلياة الربية واحلدائق الوطنية يف بيان "ت�سري التحقيقات 
الأولية اإىل اأن الفيلة متوت ب�سبب اجلمرة اخلبيثة واأن بع�سها نفق نتيجة 
بالأفيال  الأمر  ينتهي  ال�سديد،  للجفاف  "نظرا  واأ�ساف  تاأثري اجلفاف". 

بالتهام الرتبة والتعر�ض لبكترييا اجلمرة اخلبيثة".
وذكرت منظمة اأفيال بال حدود اأن م�سحا جويا اأظهر اأن جيف الأفيال زادت 
بن�سبة 593 يف املئة يف الفرتة من 2014 اإىل 2018 معظمها نتيجة ال�سيد 

اجلائر وغري امل�سروع يف ظروف ي�ساهم فيها اجلفاف اأي�سا.
والوقاية  الأم��را���ض  ملكافحة  الأمريكية  للمراكز  وفقا  اخلبيثة  واجلمرة 
وتوؤثر عادة على حيوانات  الرتبة  ب�سورة طبيعية يف  بكترييا توجد  منها 
الربية واملزارع عندما ت�ستن�سق اأو تتناول جرثوماتها املوجودة يف تربة اأو 
زراعات اأو مياه ملوثة. واجلمرة اخلبيثة لي�ض مر�سا معديا ول ي�ساب به 

ترامب يخطئ يف 
ا�سم وزير دفاعه!

م����رة اأخ�����رى ي��خ��ط��ئ ت���رام���ب يف 
اأو ك��ت��اب��ة.. هذه  الأ���س��م��اء ن��ط��ق��اً 
امل���رة خ��ط��اأ ت��رام��ب اأ���س��اب وزير 
ال��دف��اع الأم��ري��ك��ي م���ارك ا�سبري 
الأمريكي  الرئي�ض  ف�سل  اأن  بعد 
يف ذكر ال�سم بطريقة �سحيحة.

الرئي�ض  ت��غ��ري��دات  ق����راء  اع���ت���اد 
الأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب على 
ت�سريحات  اأو  اإه����ان����ات  وج�����ود 
اأو  كتابية  اأخ��ط��اء  اأو  دقيقة  غري 
ع���الم���ات ت��ع��ج��ب م��ف��رط��ة على 
ح�������س���اب���ه. ت���غ���ري���دة ي�����وم الأح�����د 
ع����ن وزي������ر دف����اع����ه وال���و����س���ع يف 
العديد من هذه  ت�سمنت  �سوريا 

الأمور.
وبداأ ترامب تغريدته باخلطاأ يف 
ا�سم وزير الدفاع، حيث كتب ا�سم 
"مارك ا�سربانتو"، على اأنه وزير 

الدفاع الأمريكي.
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل 
����س���خ���رت ع���ل���ى ال����ف����ور م����ن كون 
على  ليعرف  الأمريكي  الرئي�ض 
وجه الدقة ا�سم رئي�ض البنتاغون، 
مارك اإ�سبري، ما دفع ترامب اإىل 
 - التغريدة يف وقت لحق  حذف 
ال�سحيح  ب���الإم���الء  وا�ستبدلها 
الأمريكي.  ال���دف���اع  وزي���ر  ل���س��م 
تويرت  رواد  ك���ان  ب��ال��ط��ب��ع  ول��ك��ن 
ب��امل��ر���س��اد واق��ت��ن�����س��وا �سورة  ل��ه 

للتغريدة قبل حذفها

»بيبي �سارك«.. من اأغنية لطفل 
اإىل هتاف للمحتجني بلبنان 

اأ�سبحت اأغنية )بيبي �سارك( ال�سهرية لالأطفال 
ه��ت��اف��ا ي�����رتدد يف اأن���ح���اء ل��ب��ن��ان ب��ع��دم��ا اأداه�����ا 
حمتجون مب�ساعر تلقائية لتهدئة طفل �سغري 
حو�سر و�سط مظاهرة �ساخبة. بداأ الأمر عندما 
وجدت اإلن جبور نف�سها حماطة بجمهور من 
املحتجن بينما كانت تقود �سيارتها يف العا�سمة 
اإل  منها  كان  فما  الأ�سبوع،  مطلع  يف  اللبنانية 
اأن طلبت من املتظاهرين الكف عن الهتاف لأن 
ابنها ال�سغري روبن كان نائما يف املقعد املجاور 
لها. ويف التو انطلق احل�سد، كما تق�ض اإلن، يف 
ترديد اأغنية )بيبي �سارك( التي تعني "القر�ض 
اأيديهم  ي��ح��رك��ون  املحتجون  واأخ���ذ  ال�سغري" 
ابت�سامات  مع  ال�سمكة  حركة  ت�سبه  اإ���س��ارات  يف 
الفيديو  ت�سجيل  ويظهر  الوجوه.  على  وا�سعة 
الذي �سورته اإلن وحقق بعدها انت�سارا وا�سعا 
�سيارتها  ح��ول  �سابا   20 ح��وايل  م��ن  جمموعة 
الده�سة  متلكته  ال��ذي  ال�سغري  للطفل  يغنون 

بينما كان مي�سك بزجاجة.

قتلت زميلتها بـ طريقة ب�سعة      
يف  لها  زميلة  قتل  بتهمة  ام���راأة  حماكمة  فرن�سا  يف  ب���داأت 
قناة  اأج��زاء من ج�سدها يف  واإلقاء  وتقطيع جثتها،  العمل، 
م��ائ��ي��ة، وذل����ك يف ت��ول��وز ج��ن��وب��ي ال���ب���الد. وظ��ه��رت �سويف 
التهام  قف�ض  داخ��ل  لطفلن،  اأم  وه��ي  عاما(   55( ما�سال 
فاحت  وقمي�سا  ���س��وداء  ب��زة  ترتدي  وه��ي  تولوز  مبحكمة يف 
واأب��دت عدم ر�ساها عن لئحة التهام عند تالوتها  اللون، 
من خالل حتريك راأ�سها من وقت اإىل اآخر. واعرتفت باأنها 
قتلت ماريلن بالن�ض )52 عاما(، لكنها ت�سر على اأن الفعل 
مل يكن مق�سودا. وقتلت بالن�ض يف �سقتها يف و�سط تولوز 
راأ�سها  2016، من ج��راء حتطيم  يف جنوب فرن�سا يف مايو 
لتقطيع  من�سارا  ا�ستخدمت  اأي���ام،  ب�سعة  وب��ع��د  ب��زج��اج��ة، 
دو  قناة  اإىل  ال�سقة  من  املقطعة  الأج���زاء  ونقلت  ج�سدها. 
ميدي الواقعة على م�سافة حواىل 500 مرت، يف عربة �سوبر 
فيما عرث لحقا  راأ�سها فنقل يف حقيبة ظهر،  اأم��ا  ماركت، 
على اأجزاء بالن�ض لحقا على �سفاف القناة. وبعد اأيام قليلة 
األقي القب�ض على ما�سال يف م�سقط راأ�سها  على اجلرمية، 
تولوز.  من  كيلومرتا   250 ح��واىل  م�سافة  على  مونبلييه 
وقال جورج كاتال حمامي عائلة بالن�ض "هذه حماكمة غري 

عادية. ناأمل يف اأن نتمكن من فهمها عند انتهائها".

اأغرب طريقة ملنع الغ�س.. والكلية تتلقى حتذيرا
الهندية  كارناتاكا  ولي��ة  يف  اخلا�سة  الكليات  اإح��دى  اأث���ارت 
ظهور  بعد  الجتماعي،  التوا�سل  م��واق��ع  على  وا�سعا  ج��دل 
ال��ط��الب اأث���ن���اء اأدائ���ه���م لم��ت��ح��ان ال��ك��ي��م��ي��اء وه���م يرتدون 
امل�سوؤولون  وه��رع  املقوى.  ال��ورق  من  �سناديق  روؤو�سهم  على 
التمهيدية  بهاغات  كلية  اإىل  كارناتاكا  ولي��ة  يف  الإقليميون 
للطالب.  "الالاإن�سانية"  املعاملة  م��ن  لل�سكوى  للجامعة 
اأج����روا التجربة  اأن��ه��م  ب��ه��اغ��ات  واأو���س��ح م�����س��وؤول��ون يف كلية 
موافقتهم،  اأعطوا  الطالب  اأن  اإىل  اأ���س��اروا  فيما  الغ�ض،  ملنع 
اإم  الكلية،  مدير  وقال  اخلا�سة.  �سناديقهم  اأح�سروا  وحتى 
الطالب  وبع�ض  اختيارية،  كانت  "التجربة  اإن  �ساتي�ض،  بي 
"تدابرينا هي  واأ���س��اف:  ذلك".  يفعل  وبع�سهم مل  جربوها 
وتلقينا  كتجربة  التدابري  اتخاذ  مت  الطالب  حياة  لتح�سن 
اأن  اإىل  الكلية  مدير  واأ���س��ار  و�سلبية".  اإيجابية  فعل  ردود 
م�سريا  روؤو�سهم،  على  ال�سناديق  يرتدوا  مل  الطالب  بع�ض 
اإىل اأن اأع�ساء هيئة التدري�ض طلبوا من جميع الطالب خلع 
الكلية  واأو�سحت  المتحان.  ب��دء  من  �ساعة  بعد  ال�سناديق 
اأنها اأجرت التجربة الغريبة بعد ا�ستخدامها يف ولية بيهار 
الهندية، حيث متت الإ�سادة بها باعتبارها عبقرية، فيما مت 
ا�ستخدام الطريقة نف�سها ال�سهر املا�سي مبدر�سة ثانوية يف 
املك�سيك.   من جانبه، اأعلن وزير التعليم يف الولية الهندية، 
�سوري�ض كومار، اأن "ما حدث غري مقبول على الإط��الق. ل 
اأحد لديه احلق يف معاملة اأي من الطالب مثل احليوانات".

�سمكة قر�س مزقت �سدرها وذراعيها
تعر�سها  بعد  خطرة  اإ���س��اب��ات  فرن�سية  �سائحة  اأ�سيبت 
بولينيزيا  ج���زر  يف  ق��ر���ض  �سمكة  م��ن  نادر"  ل�"هجوم 

الفرن�سية، وفق ما اأفادت خدمات الطوارئ، الثالثاء.
اأثناء  ت�سبح  ع��ام��ا   35 العمر  م��ن  البالغة  امل����راأة  وك��ان��ت 
الواقعة  الثنن، يف هذه اجلزر  مل�ساهدة احليتان،  رحلة 
بي�ساء  قر�ض  �سمكة  هاجمتها  عندما  الهادئ  املحيط  يف 

حميطية ومزّقت �سدرها وذراعيها. ياديرا جوفارا بريب خالل ح�سورها العر�ص العاملي االأول لـ Apple TV + See يف لو�ص اأجنلو�ص ، كاليفورنيا.ا ف ب

تاك�سي الكوكايني .. 
�سداع راأ�س �سرطة برلني

"تاك�سي  �سيارات  ارتفاع عدد  يثري 
بتو�سيل  ت��ق��وم  ال��ت��ي  الكوكاين" 
�سرطة  قلق  امل��ن��ازل  اإىل  امل��خ��درات 
ال��ك��وك��اي��ن دوراً  ب���رل���ن. وي��ل��ع��ب 
املرتبطة  ال���وف���ي���ات  يف  م���ت���زاي���داً 
ب��امل��خ��درات يف امل��دي��ن��ة. ف��م��ا ق�سة 

هذا التاك�سي؟
تتعامل �سلطات �سرطة برلن مع 
الأجرة  �سيارات  تزايد عدد  ق�سية 
"تاك�سي  ا���س��م  عليها  يطلق  ال��ت��ي 
التي  ال�سيارات  وه��ي  الكوكاين"، 
ت�سلم املخدرات اإىل اأي مكان حول 
املدينة من خالل مكاملة هاتفية اأو 

ر�سالة ن�سية.
القانونيون يف  امل�سوؤولون  وقد بداأ 
حتقيًقا   35 على  بالعمل  امل��دي��ن��ة 
ج���دي���ًدا يف م��ث��ل ه���ذه احل����الت يف 
مايو"  �سهري  بن  املمتدة  الفرتة 
اأيار واأكتوبر" ت�سرين الأول فقط 
، وف���ق م��ا ذك��رت��ه الإذاع�����ة العامة 

الأملانية بربلن يوم الثنن.
"�سيارة  ب��ط��ل��ب  ال��ع��م��الء  وي���ق���وم 
مكاملة  اإج����راء  ط��ري��ق  اأجرة" ع��ن 
هاتفية اأو اإر�سال ر�سالة ن�سية بها 
العنوان اإىل رقم خا�ض، ومن خالل 
ه����ذا ال���رق���م ي��ت��م رب��ط��ه��م مبركز 
 )CALL CENTER( ات�����س��ال 
غري ر�سمي. ويف غ�سون 15 دقيقة، 
ت�سل �سيارة غري مميزة اإىل املوقع 
املحدد. وعادة ما يتم تبادل النقود 

و املخدرات داخل ال�سيارة.
وقد لعب الكوكاين دوراً اأكرب من 
اأي وقت م�سى يف م�سهد املخدرات 
يف برلن خالل العامن اأو الثالثة 

اأعوام املا�سية. 

كتاب يحذر: الفاتيكان على حافة االإفال�س!
الفاتيكان؟ هذا هو ما يحذر  اأن يفل�ض  هل ميكن 
منه كتاب جديد �سدر يف اإيطاليا موؤخراً وحتدث 
وفق وثائق �سرية و�سلت ملوؤلف الكتاب عن تراجع 
اتهم  ال�سحفي  الكاثوليكية.  للموؤ�س�سة  التربعات 

الفاتيكان باإ�ساءة اإدارة ممتلكاته العقارية املهمة.
ا�ستق�سائي  ل�سحفي  م���وؤخ���راً  ���س��در  ك��ت��اب  اأف����اد 
اإيطايل باأن الفاتيكان على حافة الإفال�ض. وقالت 
مقتطفات  ن�سرت  التي   " ريببوليكا  "ل  �سحيفة 
يونيفري�سال"  "جيوديت�سيو  كتاب  اإن  العمل  من 
اأكتوبر-  21" )احلكم الأخ��ري( �سدر يوم الثنن 
تاأليف  م���ن  وه����و  اإي���ط���ال���ي���ا  يف  الأول"  ت�����س��ري��ن 
مواداً  ين�سر  ما  كثرياً  ال��ذي  نوت�سي  جيانلويجي 

�سحفية بناء عن وثائق وم�ستندات م�سربة. 
"فوكو�ض"  م��ث��ل  اأمل��ان��ي��ة  �سحفية  م��واق��ع  ون��ق��ل��ت 
الفاتيكان  ب��اب��ا  اإن  ال��ك��ت��اب  ع��ن  و"هاندل�سبالت" 
ي�سري   2018 مايو  اأي���ار-  يف  داخلياً  تقريراً  تلقى 
الر�سويل  الكر�سي  ي�سيب  ال��ذي  "العجز  اأن  اإىل 
مقلقة،  م�ستويات  اإىل  و�سل  قد  الأع��ظ��م  واحل��رب 
�سداد  ع��ن  والعجز  لالإفال�ض  للو�سول  ومعر�ض 

املديونيات".
واأ�ساف الكتاب اأن نفقات الإدارة املركزية للفاتيكان 
ي��ورو يف  16 مليون   .4 62 باملئة، من  زادت بواقع 

26 مليون يورو يف 2017.  2015، لت�سل اإىل 6. 
ل�سندوق  ال��ت��ربع��ات  تراجعت  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 
مبا�سرة  مدفوعاته  ت�سل  ال��ذي  بطر�ض"  "بن�ض 
 51 اإىل   2006 يف  ي���ورو  مليون   101 م��ن  للبابا 

مليون يورو يف 2018، بح�سب الكتاب.
ي�سيء  الفاتيكان  اأن  اأي�سا  امل��زاع��م  نوت�سي  وج��دد 
اإدارة ممتلكاته العقارية املهمة ول ي�ستخدم �سوى 
20 ب��امل��ئ��ة م��ن م����وارد ���س��ن��دوق ب��ن�����ض ب��ط��ر���ض يف 

الأعمال اخلريية.
الر�سويل  الكر�سي  ت��راث  اإدارة  اإن  نوت�سي  ويقول 
)APSA(، وهو ما ي�سبه نوعاً ما البنك املركزي 
عام  يف  اأوليا  حتذيراً  واج��ه  بالفاتيكان،  واخلا�ض 
لكاردينالت  امل�����س��رف��ي��ة  احل�����س��اب��ات  واأن   ،2018
ي�ستجب  ومل  ب��ال�����س��ري��ة،  م�����س��م��ول��ة  ال��ف��ات��ي��ك��ان 
املزاعم،  ه��ذه  ح��ول  التو�سيح  لطلبات  الفاتيكان 

ح�سبما نقلت وكالة الأنباء الأملانية.

هكذا و�سفت كورتني 
كاردا�سيان قلب كانيي وي�ست

تلقتها  التي  الهدية  على  كاردا�سيان   ال��واق��ع  كورتني  تلفزيون  جنمة  علقت 
�سقيقتها كيم من زوجها النجم  كانيي وي�ست .

وو�سفت كورتني قلب كانيي وي�ست باأنه اأكرث قلب معطاء على الإطالق واأن 
ما قام به مهم. وكان قد اأهدى كانيي كيم يف عيد ميالدها ال� 39 تربع بقيمة 
 Cut 50، مليون دولر با�سمها جلمعيات خريية تهدف لإ�سالح ال�سجون وهي
Buried Alive Project، Equal Justice Initiative and Antic-
Recidivism Coalition. والهدية هي من كانيي واأولدهما الأربعة وهم 
البالغ  اأم بديلة، و�سينت  2018 من  �سيكاغو املولودة يف كانون الثاين- يناير 
من العمر ثالثة اأعوام و نورث وي�ست، وعمرها 6 �سنوات وب�سامل البالغ من 

العمر 5 اأ�سهر.


