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الإم�����ارات  م��ن  اأدوي�����ة  �شحنة 
بلحج ال��ع��ام  ردف���ان  مل�شت�شفى 

•• حلج -وام:

قدمت دولة الإمارات العربية 
املتحدة �شحنة اأدوية مل�شت�شفى 
ب��ل��ح��ج �شمن  ال���ع���ام  ردف������ان 
العاجلة  ال���ش��ت��ج��اب��ة  ح��م��ل��ة 
التي تنفذها باإ�شراف الهالل 

الأحمر.
دعم  اإىل  ال�����ش��ح��ن��ة  وت���ه���دف 
مواجهة  يف  ال�شحي  القطاع 
ال��ك��ول��را يف مديرية  م��ر���ض 

ردفان .   )التفا�شيل �ض5(

ب��رام��ج  دره����م  م��ل��ي��ون   338
وم�����ش��اع��دات ال��ه��ال الأح��م��ر 
اأ�شهر  9 خ��ال  ال��دول��ة  خ���ارج 

•• اأبوظبي-وام:

بلغت قيمة الربامج الإن�شانية، 
والعمليات الإغاثية، وامل�شاريع 
الأيتام،  وك��ف��الت  ال��ت��ن��م��وي��ة، 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  ن��ف��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 
الأح����م����ر الإم������ارات������ي، خ����ارج 
ال��دول��ة يف ال��ف��رة م��ن مطلع 
�شبتمرب  وحتى  اجل��اري  العام 
338 مليونا و335  املا�شي، 

األفا و442 درهما. 
)التفا�شيل �ض10(
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قافلة ع�شكرية اأمريكية ت�شل اىل العراق قادمة من �شوريا   )رويرز(

اجلي�ض الوطني الليبي يحقق انت�شارات على امللي�شيات يف طرابل�ض

بدء �لعد �لتنازيل للموعد �لنهائي لن�صحاب �لأكر�د

قوات اأمريكية ت�شل العراق بعد خروجها من �شوريا
�صيطر على منطقة �لعزيزية �ل�صرت�تيجية

اجلي�س الليبي يتقدم يف مناطق جديدة قرب طرابل�س

اإ������ش�����ر ي���ن���ف���ي خ��ط��ة 
اأفغان�شتان  م��ن  لان�شحاب 

•• كابول-اأ ف ب:

الأمريكي مارك  الدفاع  اأّك��د وزي��ر 
اإ���ش��رب اأم�����ض اأن ع��ل��ى الف���غ���ان ال 
اأمركا  ان�����ش��ح��اب  ف��ه��م  ي�����ش��ي��ئ��وا 
املفاجئ واملثر للجدل و�شبه الكلي 
من مناطق يف �شوريا كاإجراء ي�شبق 

حتركا مماثال يف اأفغان�شتان.
الفائت  ال�شبوع  وا�شنطن  واأعلنت 
���ش��ح��ب األ����ف ج��ن��دي اأم���رك���ي من 
من  اأي���ام  بعد  �شوريا،  �شرق  �شمال 
�شد  ع�شكرية  عملية  ت��رك��ي��ا  ���ش��ّن 
ال�شعب  ح���م���اي���ة  وح��������دات  ق������وات 
امل��دع��وم��ة م��ن الوليات  ال��ك��ردي��ة، 
انقرة  ت��ع��ت��ربه��ا  وال���ت���ي  امل���ت���ح���دة، 

تنظيما اإرهابيا.

توقيع وثيقة وقف العدائيات 
بني اخلرطوم واجلبهة الثورية

•• اخلرطوم-وكاالت:

ع���ددا من  ال��ت��ي ت�شم  ال��ث��وري��ة،  ال�شودانية واجل��ب��ه��ة  وق��ع��ت احل��ك��وم��ة 
الأعمال  تنفيذ وقف  البالد، الثنني، على وثيقة  امل�شلحة يف  احلركات 

العدائية، ح�شبما اأفادت مرا�شلة �شكاي نيوز عربية.
ووقع التفاق بني الطرفني يف جوبا عا�شمة جمهورية جنوب ال�شودان، 
اأيام، و�شهدت  تتويجا ملفاو�شات ماراثونية بني الطرفني ا�شتمرت عدة 

تعرثا لبع�ض الوقت.
حممد  ال�شوداين  ال�شيادي  املجل�ض  رئي�ض  نائب  ق��ال  التوقيع،  وعقب 
ل�شالح  ك��ب��رة  ق����رارات  لت��خ��اذ  م�شتعدة  ال�شلطات  اإن  دق��ل��و  ح��م��دان 
على  والقدرة  الإرادة  ميلكون  التفاو�ض  يف  �شركاوؤنا  م�شيفا:  ال�شعب، 

حتقيق ال�شالم.
اأول��ي��ة، الأح����د، على على جت��دي��د وقف  وك���ان ال��ط��رف��ان اتفقا ب�����ش��ورة 
الأع��م��ال ال��ع��دائ��ي��ة لأغ��را���ض اإن�����ش��ان��ي��ة، ولأج���ل ال��ت��ف��او���ض ح��ول كافة 

الق�شايا املرتبطة بالأزمة ال�شودانية.

•• عوا�صم-وكاالت:  

تركية،  ع�����ش��ك��ري��ة  م�����ش��ادر  ذك����رت 
اأم�ض اأن وقف اإطالق النار الذي مت 
التو�شل اإليه ملدة 120 �شاعة بني 
اأن��ق��رة ووا���ش��ن��ط��ن، ح��ت��ى ين�شحب 
مواقعهم  م���ن  الأك������راد  امل��ق��ات��ل��ون 
�شينتهي  ���ش��وري��ا،  ���ش��رق  ���ش��م��ال  يف 
الثالثاء ال�شاعة 19:00 بتوقيت 
وقف  اإن  امل�شادر  وقالت  غرينت�ض. 
ي��وم اخلمي�ض يف  ب��داأ  اإط��الق النار 
بالتوقيت   22:00 ال�شاعة  مت��ام 
املحلي، وتبعا لذلك، فاإنه �شينتهي 

الثالثاء يف ال�شاعة 22:00.
التي  الآم��ن��ة  املنطقة  اأن  واأ���ش��اف��ت 
ت��ع��ت��زم اأن���ق���رة اإق��ام��ت��ه��ا ع��ل��ى طول 
طولها  �شيبلغ  �شوريا  مع  حدودها 
يف مرحلة اأوىل 120 كلم، من تل 
اأبي�ض اإىل راأ�ض العني، على اأن يتم 

تو�شيعها لحقا اإىل 444 كلم.
وكالة  اأوردت  اآخ����ر،  �شعيد  وع��ل��ى 
روي���رز اأن ق���وات اأم��رك��ي��ة عربت 
من �شوريا اإىل العراق، الثنني، من 
خ��الل معرب �شحيلة احل���دودي يف 

حمافظة دهوك، �شمايل العراق.
وال���������ش����ب����ت، ق�������ال وزي��������ر ال����دف����اع 
الأم���رك���ي، م���ارك اإ���ش��رب، اإن���ه من 

•• طرابل�س-وكاالت:

الليبي،  اجل��ي�����ض  ق����وات  مت��ك��ن��ت 
خ���الل ال�����ش��اع��ات الأخ������رة، من 
حت��ري��ر م��ن��اط��ق ج��دي��دة، جنوب 
العا�شمة طرابل�ض، عقب معارك 
امل�شلحة،  امللي�شيات  م��ع  عنيفة 
ق��وات حكومة  تقاتل �شمن  التي 

الوفاق.
العملية  ب��داي��ة  منذ  م��رة  ولأول 
اإبريل  م��ن  ال��راب��ع  يف  الع�شكرية 
امل���ا����ش���ي، ���ش��ي��ط��ر اجل��ي�����ض على 
منطقة العزيزية ال�شراتيجية، 
اإىل  ال��دخ��ول  مفتاح  تعترب  التي 
و�شط وغرب العا�شمة طرابل�ض، 
ال�شاعدية،  طريق  على  وك��ذل��ك 
ومنطقة  طرابل�ض  ب��ني  ال��راب��ط 

العزيزية.
ال�شتباكات  تتوا�شل  الأث��ن��اء،  يف 
اجلي�ض  ق�������وات  ب�����ني  ال���ع���ن���ي���ف���ة 
وامل��ل��ي�����ش��ي��ات ال��ت��ي ت��ق��ات��ل �شمن 
قوات الوفاق، يف عدد من املحاور 

حيث  طرابل�ض،  العا�شمة  ح��ول 
ب�شكل  يتقدم  اأن���ه  اجلي�ض  اأع��ل��ن 

كبر يف اأكرث من منطقة.
اأع��ل��ن��ت غرفة  ويف ه���ذا ال�����ش��ي��اق، 
قوات  اقتحام  اأج��داب��ي��ا،  عمليات 
اجلي�ض ملع�شكر الدبابات ب�شالح 
ال��دي��ن ج��ن��وب ط��راب��ل�����ض، بينما 
اأع���ل���ن���ت ك��ت��ي��ب��ة ط�����ارق ب���ن زي���اد 
للجي�ض،  العامة  للقيادة  التابعة 

الوحدات  اقتحام  الثنني،  اأم�ض 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة مل���واق���ع ومت���رك���زات 
م�����ش��ل��ح��ي ال����وف����اق ب���ال���ق���رب من 
م�شجد الطيبة جنوب طرابل�ض، 
ال�شتباكات  اأن  اإىل  م�������ش���رة 
اللحظة،  ه����ذه  ح��ت��ى  م�����ش��ت��م��رة 
حت����رز  ال���ك���ت���ي���ب���ة  م�����ف�����ارز  واأن 
مبحور  حتديدا  اأخ��رى  تقدمات 

اخلالطات.

فران�ض  وك����ال����ة  م����ن  ���ش��ح��اف��ي��ون 
بر�ض.

اأوًل  ال���ق���وات الأم���رك���ي���ة  وع����ربت 
ج�شر في�شخابور احلدودي املتاخم 
الركي،  ال�شوري  العراقي  للمثلث 
ق���ب���ل امل���������رور مب���ح���اف���ظ���ة ده�����وك 
واللتحاق بقاعدة ع�شكرية قريبة 
غرب  ب�شمال  امل��و���ش��ل  مدينة  م��ن 

البالد.
واأع��ل��ن��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأحد 
املا�شي �شحب األف جندي اأمركي 
�شوريا،  و�شرق  �شمال  منت�شرين يف 
الهجوم  م����ن  اأي�������ام  خ��م�����ش��ة  ب���ع���د 
الركي على املقاتلني الأكراد، من 
قاعدة على اأطراف املنطقة العازلة 

التي تعمل اأنقرة على اإن�شائها.
و�شاهد مرا�شل وكالة فران�ض بر�ض 
مدرعة  �شبعني  م��ن  اأك����رث  الأح����د 
العلم  ت���رف���ع  ع�����ش��ك��ري��ة  و����ش���ي���ارة 
الأم���رك���ي وت��ع��رب م��دي��ن��ة ت��ل متر 
مروحيات  ك��ان��ت  بينما  ال�����ش��وري��ة 

تواكبها يف الأجواء.
ال�شوري  امل���ر����ش���د  م���دي���ر  وق������ال 
حلقوق الن�شان رامي عبد الرحمن 
م��ط��ار �شرين،  اأخ��ل��ت  ال��ق��اف��ل��ة  اإن 
الأمركية  للقوات  الأكرب  القاعدة 

يف �شمال �شوريا.

ال���ق���وات  ك����ل  ت��ن��ت��ق��ل  اأن  امل���ت���وق���ع 
�شمال  م��ن  املن�شحبة  الأم��رك��ي��ة 
����ش���وري���ا، وع����دده����ا ق���راب���ة الأل�����ف، 
ملوا�شلة احلملة  ال��ع��راق  غ��رب  اإىل 
على تنظيم داع�ض، وللم�شاعدة يف 
يذكر  فيما مل  العراق،  الدفاع عن 

اأي �شيء عن عودتها اإىل الوطن.
واأظهرت لقطات م�شورة ل�رويرز، 

مدرعات حتمل قوات اإىل العراق يف 
اإط�����ار الن�����ش��ح��اب الأم����رك����ي من 
 100 من  اأك��رث  و�شوهدت  �شوريا، 

مدرعة خالل عبورها.
عراقي،  ك��ردي  اأمني  م�شدر  واأبلغ 
اأن ال��ق��وات الأم��رك��ي��ة ع��ربت اإىل 
م�شرا  ال��ع��راق،  كرد�شتان  منطقة 
وعربة  مقطورة   30 نحو  اأن  اإىل 

ه��ام��ر حت��م��ل م��ع��دات، ق��د انتقلت 
اإىل جانب عربات تنقل جنودا.

ه�����ذا وو����ش���ل���ت ع�������ش���رات الآل����ي����ات 
امل���درع���ة الأم��رك��ي��ة وع��ل��ى متنها 
جنود اأم�ض اإىل قاعدة اأمركية يف 
عربت  بعدما  ال��ع��راق  غ��رب  �شمال 
اإقليم  جهة  م��ن  ال�شورية  احل���دود 
ذكر  ما  بح�شب  ال��ع��راق،  كرد�شتان 

�أدخل �ل�صو�ريخ �حلر�رّية �إىل �جلز�ئر:

الق�شاء على الإرهابي عوف اأبو املهاجر
•• الفجر –تون�س

تون�ض، وحتديدا  امل�شّلحة يف  الإرهابية  املجموعات  تتلقاها  �شربة موجعة جديدة 
والذي  الإ�شالمي،  باملغرب  القاعدة  لتنظيم  التابع  نافع  بن  عقبة  كتيبة  تنظيم 
قيادات  على  اأ�شا�شا  لعتماده  العربي  املغرب  يف  الأخطر  الإرهابي  التنظيم  يعترب 

اإرهابية جزائرية متمر�شة يف حرب اجلبال لعدة �شنوات. 
اجلبابلي،  الدين  العقيد ح�شام  التون�شي  ال��درك  با�شم  الر�شمي  الناطق  افاد  وقد 
اأم�ض الإثنني، باأن الإرهابي مراد بن حمادي ال�شايب الذي مت الق�شاء عليه بجبل 

�شيف العنبة، الأحد، كان قد دخل الراب التون�شي اأواخر �شنة 2011.
اأم��را لكتيبة  الإره��اب��ي مت تن�شيبه  ه��ذا  اإن  وق��ال اجلبابلي، يف ت�شريح اعالمي، 
عقبة ابن نافع بعد الق�شاء على �شقيقه لقمان اأبو �شخر، م�شرا اإىل ان الإرهابي 
اأدخل ال�شواريخ احلرارية اإىل اجلزائر عرب ليبيا اإ�شافة اإىل اأنه حتوز على اأموال 

كتيبة عقبة ابن نافع وعديد اخلرائط.
)التفا�شيل �ض15(

بر�صلونة حتولت �إىل �صاحة حرب ع�صابات:
مدريد تدعو النف�شاليني اإىل البتعاد عن العنف!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

بعد اأ�شبوع من انفجار العنف يف �شوارع بر�شلونة، ل تزال 
وتدعو  كاتالونيا،  يف  التوترات  تخفيف  حت��اول  مدريد 
"ل ميكن  ال��ك��ات��ال��وين.  واملجتمع  الأح����زاب  ت��ع��اون  اإىل 
العنف"،  ب�شاأن  ملتب�شا وغام�شاً  اأن يظل موقفه  لأحد 

�شّدد وزير الداخلية فرناندو غراندي مارل�شكا.
املدانني  ال��ق��ادة  �شد  ال�شادر  احلكم  ع��ن  الإع���الن  منذ 
هزت   ،2017 اأك��ت��وب��ر  يف  املنطقة  انف�شال  مب��ح��اول��ة 

املنطقة موجة من الحتجاجات. )التفا�شيل �ض15(

البعثة الأممية تنجح يف تثبيت 
نقطة ثالثة لوقف النار باحلديدة

•• اليمن-وكاالت:

جنح الفريق امل�شرك ل�شباط الرتباط بني القوات امل�شركة وامليلي�شيات 
احلوثية،اأم�ض الثنني، يف تفعيل وتثبيت نقطة الرتباط الثالثة ملراقبة 
وقف اإطالق النار يف اخلطوط الأمامية ملدينة احلديدة، غربي اليمن، 

باإ�شراف رئي�ض بعثة الأمم املتحدة اجلرنال الهندي اأباهيجيت جوها.
الفريق متكن من  اإن  بيان،  العمالقة، يف  الإعالمي لألوية  املركز  واأف��اد 
 16 كيلو  ب��اجت��اه  البقر  بحو�ض   13 كيلو  يف  الثالثة  النقطة  تثبيت 
م��ن جانب  الرت��ب��اط  �شباط  ت�شم  وال��ت��ي  احل��دي��دة،  ب��اأط��راف مدينة 

عنف غر م�شبوق يثر القلقالقوات امل�شركة وامليلي�شيات احلوثية. 

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
)اأمنتك  مبادرة  عمل  فريق  ام�ض  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
بالتعاون مع  للهوية واجلن�شية  الهيئة الحتادية  تنفذها  التي  بالدك( 

ديوان ويل عهد اأبوظبي. واطلع �شموه على مبادرة )اأمنتك بالدك( التي 
ت�شتمل توزيع تذكار على جميع املواليد اجلدد من اأبناء دولة الإمارات.

من جهة اأخرى ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ام�ض وفد موؤ�ش�شة 

زايد العليا لأ�شحاب الهمم.                           )التفا�شيل �ض2(

��صتقبل فريق عمل مبادرة )�أمنتك بالدك( ووفد موؤ�ص�صة ز�يد �لعليا لأ�صحاب �لهمم

حممد بن زايد: نحر�س على تر�شيخ قيم ال�شيخ زايد 
واإرثه امللهم لدى اأبنائنا من حمبة الوطن والتفاين لأجله 

•• بريوت-وكاالت:

ت��زام��ن��ا م���ع ع��ق��د اج��ت��م��اع احل��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، اأم�ض 
الثنني، عم الإ�شراب العام معظم مناطق البالد، وذلك 
لليوم اخلام�ض على التوايل من التظاهرات التي جتتاح 
لبنان، احتجاجا على الف�شاد وتدهور الأو�شاع املعي�شية 

وتردي القت�شاد.
احلركة  و�شلت  والفرعية،  الأ�شا�شية  الطرقات  وقطعت 
ب��ال��ك��ام��ل، ت��زام��ن��ا م��ع اإغ���الق امل��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة، وفقما 
و�شتورة  الهرمل  يف  عربية  نيوز  �شكاي  م�شادر  ذك��رت 

والعني وبعلبك، م�شتخدمني احلواجز والإطارات.
وت�شهد منطقة الفيات يف بروت توترا اأمنيا على خلفية 
ي�شهد  فيما  الطرقات،  فتح  اللبناين  اجلي�ض  حم��اولت 
ملجل�ض  جل�شة  تعقد  حيث  اجلمهوري،  الق�شر  حميط 
الوزراء برئا�شة رئي�ض اجلمهورية مي�شال عون، اإجراءات 

اأمنية م�شددة.
املدن  يف  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي  ب�شكل  ال��ل��ب��ن��اين  اجل��ي�����ض  وينت�شر 
ب�شبب  اأبوابها  امل�شارف  واأقفلت  الأ�شا�شية.  وال�����ش��وارع 

الأو�شاع التي ت�شهدها البالد.
اأم�ض  احل��ري��ري،  �شعد  اللبناين  ال���وزراء  رئي�ض  واأع��ل��ن 
ات��خ��ذت��ه��ا ح��ك��وم��ت��ه لتهدئة  ق�������رارات  ع����دة  الث����ن����ني، 

الحتجاجات العارمة التي ت�شهدها البالد منذ اأيام.
بعد اجتماع  وك�شف احلريري يف موؤمتر �شحفي عقده 
عن  ب���روت،  بالعا�شمة  بعبدا  ق�شر  يف  عاجل  حكومي 
قرارات عديدة وقال احلريري اإن احلكومة قررت خف�ض 

رواتب الوزراء والنواب اللبنانيني اإىل الن�شف، كما اأكد 
اأن املوازنة اجلديدة لن تت�شمن اأي �شرائب اإ�شافية.

"نتيجة  تاأتي  التظاهرات  باأن  واعرف رئي�ض احلكومة 
اأنه لن يطلب  �شعور ال�شباب بالغ�شب والياأ�ض"، موؤكدا 

من املتظاهرين التوقف عن الحتجاج.
وم����ن ج��ه��ة اأخ������رى، اأب�����دى احل���ري���ري ت���اأي���ي���ده ملطلب 
اأن  واعترب  نيابية مبكرة،  انتخابات  باإجراء  املتظاهرين 
وا�شتعادت  كثرة  �شيا�شية  ح��واج��ز  ك�شرت  التظاهرات 

الهوية الوطنية املوحدة يف لبنان.
وكان احلريري اأمهل �شركاءه يف احلكومة 72 �شاعة من 
اأجل اتخاذ اإجراءات ملعاجلة الأو�شاع املردية يف البالد، 

مهددا اللجوء اإىل خيارات مل يحددها.
اأن  ويف و�شط ب��روت كما يف مناطق عدة يف البالد، بدا 
ال�شالحات اجلذرية املتخذة مل ت�شف غليل املتظاهرين 
املتم�شكني مبطلب رحيل الطبقة ال�شيا�شية، يف وقت ترك 
رئي�ض احلكومة لهم حرية اخليار موؤكداً اأن القرارات ل 

تهدف اإىل »مقاي�شتهم« على ترك ال�شارع.
وما اأن اأنهى احلريري كلمته التي تابعها املتظاهرون يف 
ب��داأوا بالهتاف ثورة، ثورة وال�شعب  و�شط بروت، حتى 

يريد اإ�شقاط النظام.
الرئي�ض  ق��ال  التظاهرات،  ب��دء  منذ  ل��ه  تعليق  اأول  ويف 
يجري  ما  اإن  احلكومة  جل�شة  م�شتهل  يف  ع��ون  مي�شال 
الف�شاد  تعميم  ولكن  النا�ض،  وج��ع  عن  يعرّب  ال�شارع  يف 
على اجلميع فيه ظلم كبر مقرحاً اعتماد رفع ال�شرية 

امل�شرفية عن ح�شابات كل من يتوىل م�شوؤولية وزارية.

باأخالق الفر�شان وحنو الوالد حممد بن زايد يقبل يد احدى بناته من اأ�شحاب الهمم   )وام( 
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اأخبـار الإمـارات
تامناي باك�شي: جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�شطناعي خطوة مهمة وملهمة للعامل

•• اأبوظبي -وام:

اأكد تامناي باك�شي اأ�شغر خبر ذكاء ا�شطناعي يف العامل وع�شو فريق 
للذكاء  زاي��د  بن  ان�شاء جامعة حممد  اأن  ال�شطناعي  للذكاء  اإم  بي  اآي 
ال�شطناعي يعد خطوة بالغة الأهمية من جانب دولة الإمارات وتعك�ض 

الداأب على ال�شتثمار يف هذا املجال وتقنياته املختلفة.
وقال يف حوار لوكالة اأنباء الإمارات "وام" .."اإنني �شعيد للغاية باإن�شاء 
املوؤ�ش�شة  ه��ذه  ع��رب  تعليمية  ر�شالة  ت��ق��دمي  خ��الل  فمن  اجلامعة  ه��ذه 
التعليمية لعدد كبر من امل�شتفيدين �شواء داخل الدولة اأو من خمتلف 

دول العامل �شتكون دولة الإمارات والعامل اأكرث ا�شتعدادا للم�شتقبل.
دولة  اأي  اأن  تامناي  اأك��د  اليوم  للعامل  ال�شطناعي  الذكاء  اأهمية  وع��ن 

�شتتخلف عن  الفرة احلالية  ال�شطناعي خالل  الذكاء  ت�شتثمر يف  ل 
التي  الإ�شافية  وال��ق��درات  الكفاءة  "اأن  ..م�شيفا  املتقدمة  ال��دول  رك��ب 
توفرها لنا تقنيات الذكاء ال�شطناعي تعد �شرورة للحفاظ على القدرة 

التناف�شية يف امل�شتقبل مبختلف املجالت".
والرعاية  القيادة  ذاتية  ال�شيارات  مثل  عديدة  تطبيقات  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ال�شحية الوقائية والك�شف عن مر�ض ال�شرطان وغرها الكثر تعتمد 
على البتكار ب�شكل كبر وتقنيات الذكاء ال�شطناعي تعد خطوة رئي�شية 

من اأجل تعزيز ا�شتخدامات هذه التطبيقات.
الذكاء  ا�شتخدامات  لتعزيز  الإم���ارات  دول��ة  به  تقوم  ال��ذي  ال��دور  وع��ن 
فالهدف  جيد  ب�شكل  وحم��دد  مميز  ال���دور  ه��ذا  اإن  ..ق���ال  ال�شطناعي 
املتقدمة  والتكنولوجيا  املوارد  اإىل  للو�شول  لل�شباب  الفر�شة  اتاحة  هو 

وو�شعها بني اأيديهم.
حمفز  كعامل  للتكنولوجيا  ال�شباب  ف�شول  ا�شتخدام  اأهمية  اإىل  واأ�شار 
الذكاء  تقنيات  على  واإقبالهم  نهمهم  وزي���ادة  تعاملهم  تعزيز  اأج��ل  من 

ال�شطناعي.
واأ�شاف اأنه مبجرد ازداد �شغف ال�شباب والأجيال النا�شئة بالتكنولوجيا 
على  البتكار  على  ويعزز قدرتهم  الفر�شة  ذلك مينحهم  ف��اإن  احلديثة 

نطاق وا�شع اأكرث من اأي وقت م�شى.
اأ�شغر خبر ذكاء ا�شطناعي بالعامل قد �شارك يف  وكان تامناي باك�شي 
الدويل  املنتدى  الإم��ارات ومنها  عدة موؤمترات وفعاليات عقدت بدولة 

لالت�شال احلكومي بال�شارقة.
واأ�شاد باإن�شاء دولة الإمارات وزارة للذكاء ال�شطناعي وتبني ا�شراتيجية 

ومتكينها  املعرفة  على  قائم  اقت�شاد  لر�شيخ  وال�شعي  لالبتكار  وطنية 
التكنولوجيات  م��ع  للتعامل  ال���الزم���ة  ب��امل��ه��ارات  وت��زوي��ده��م  لل�شباب 

املتقدمة.
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  الإم����ارات  با�شراتيجية  واأ���ش��اد 
مبدعة  عمل  بيئات  وبناء  الإجن���از  وت�شريع  احلكومي  ب���الأداء  الرت��ق��اء 
تقنيات  اأح��دث  ا�شتثمار  خ��الل  من  وذل��ك  عالية  اإنتاجية  ذات  ومبتكرة 

واأدوات الذكاء ال�شطناعي.
ياأخذ  اأو  للب�شر  بديال  لي�ض  ال�شطناعي  الذكاء  اأن  اإىل  باك�شي  واأ���ش��ار 
دورهم واإمنا هو مكمل بني العن�شر الب�شري والتقنيات والثورة الرقمية 
..موؤكدا اأن الذكاء ال�شطناعي مبفهومه الوا�شع ي�شتخدمه اجلميع يف 

حياتهم اليومية.

��صتقبل فريق عمل مبادرة »�أمنتك بالدك«

حممد بن زايد: نحر�س على تر�شيخ قيم ال�شيخ زايد واإرثه امللهم لدى اأبنائنا من حمبة الوطن والتفاين لأجله 
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
عمل  فريق  ام�ض  امل�شلحة  للقوات 
التي  بالدك"  "اأمنتك  م����ب����ادرة 
للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة  تنفذها 
واجلن�شية بالتعاون مع ديوان ويل 

عهد اأبوظبي.
)اأمنتك  مبادرة  على  �شموه  واطلع 
تذكار  توزيع  ت�شتمل  التي  ب��الدك( 
على جميع املواليد اجلدد من اأبناء 

دولة الإمارات.
وجمموعة  وال��وف��د  �شموه  وت��ب��ادل 
م��ن الأ����ش���ر احل��دي��ث ح���ول اأهمية 
للوطن  النتماء  قيم  غر�ض  تاأكيد 
وال��ولء لرابه وعظم  اأبنائه  لدى 

امل�شوؤولية جتاهه.
تر�شيخ  �شموه: نحر�ض على  وق��ال 
قيم املوؤ�ش�ض املغفور له ال�شيخ زايد 
اهلل  )ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن 
اأبنائنا  ل���دى  امل��ل��ه��م  واإرث�����ه  ث����راه( 

على حمبة الوطن والإخ��ال���ض له 
واملحافظة على القيم النبيلة التي 
بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  غر�شها 
�شلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه 
واحلر�ض  امل��واط��ن��ني  نفو�ض  يف   "
على التم�شك بنهجه يف حب اخلر 
منذ  ت��ذك��ار  األ���ف   40 وزع  فيما   ..
اإطالق املبادرة على املواليد اجلدد.

..�شمو  البحر  ح�شر جمل�ض ق�شر 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن حممد 
الدكتور  ال�شيخ  و���ش��م��و  ن��ه��ي��ان  اآل 
نهيان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
ال�����ش��م��و رئي�ض  م�����ش��ت�����ش��ار ���ش��اح��ب 
ال���دول���ة و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ال��د بن 
ن��ه��ي��ان ع�شو  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�ض 
التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئ��ي�����ض 
بن  حممد  ب��ن  ذي��اب  ال�شيخ  و�شمو 
ويل  دي���وان  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د 
عهد اأبوظبي و�شمو ال�شيخ حمدان 

بن حممد بن زايد اآل نهيان .

من حمبة الوطن والتفاين لأجله 
والتي  والتعاي�ض  والعطاء  والعمل 
ال�شامخ  الإم���ارات  �شرح  بها  اأ�ش�ض 
عزا واأمنا وازدهارا.. م�شرا اإىل اأن 
�شاحب  راأ�شها  وعلى  الدولة  قيادة 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان 

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الهتمام  مثمنا  ن��ه��ي��ان..  اآل  زاي���د 
امل�شتقبل  بجيل  �شموه  يوليه  الذي 
م���ن اأب���ن���اء ال���وط���ن وح��ر���ش��ه على 
غر�ض القيم الوطنية النبيلة لديه 
فهو ثروة الوطن احلقيقية التي ل 

تن�شب.

احلياة  م��دى  ب��ه  الحتفاظ  بهدف 
وا�شتدامته. 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأن  ي��ذك��ر 
ن��ه��ي��ان وجه  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
خالل عام 2018 باإطالق مبادرة 
ت�شتمل  ال���ت���ي  ب������الدك(  )اأم���ن���ت���ك 
املواليد  جميع  على  ت��ذك��ار  ت��وزي��ع 

ت�����ش��ر ع��ل��ى ن��ه��ج��ه يف ت��ع��زي��ز هذه 
اأبناء  لدى  النبيلة  الوطنية  القيم 

الإمارات ويف جمتمعها كافة.
اأ�شاد �شموه بجهود فريق عمل  كما 
اإجناحها  يف  اأ�شهم  وال���ذي  امل��ب��ادرة 
م���ن جانبه  ت��ن��ف��ي��ذه��ا.  وم��وا���ش��ل��ة 
اأع�����رب ال���وف���د ع���ن ���ش��ع��ادت��ه بلقاء 

واأظهر الوفد خالل اللقاء - الذي 
الأ�����ش����ر الذين  ح�����ش��ره ع����دد م���ن 
اجلديد  ال�شكل   - التذكار  ت�شلموا 
التذكار  يت�شمن  ال��ذي  لل�شندوق 
وه����و ع���ب���ارة ع���ن ���ش��ن��دوق خ�شبي 
ي�����ش��م ت����ذك����ار )اأم���ن���ت���ك ب�����الدك( 
زايد(  )عيال  عبارة  عليه  وحمفور 

اجل����دد م���ن اأب���ن���اء دول����ة الإم�����ارات 
زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�ض  �شورة  يحمل 
اهلل  )ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن 
ثراه( مرفقا بر�شالة �شخ�شية من 
�شموه يهنئ فيها الوالدين ويرحب 
تت�شمن  ف���ي���م���ا  امل�����ول�����ود  ب����ق����دوم 
حتث  ال��ت��ي  امل��واط��ن��ة  قيم  الر�شالة 

��صتقبل وفد موؤ�ص�صة ز�يد �لعليا لأ�صحاب �لهمم

حممد بن زايد: الإمارات تويل اأهمية خا�شة لتمكني فئة اأ�شحاب الهمم مبا ي�شمن م�شاركتهم بفاعلية يف م�شرية تطور الوطن 
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ل���ل���ق���وات امل�������ش���ل���ح���ة ام���������ض وف���د 
لأ�شحاب  العليا  زاي���د  م��وؤ���ش�����ش��ة 

الهمم.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  وق������ال 
حممد بن زايد اآل نهيان - خالل 
ال�����ذي ج����رى يف جمل�ض  ال��ل��ق��اء 
الإمارات  اإن دولة   - البحر  ق�شر 
لتمكني  خ���ا����ش���ة  اأه���م���ي���ة  ت�����ويل 
يف  ودجمهم  الهمم  اأ�شحاب  فئة 
م�شاركتهم  ي�شمن  مب��ا  املجتمع 
بفاعلية يف م�شرة تطور الوطن 
ونه�شته احل�شارية الإن�شانية ملا 

لهذه الفئة من اأهمية.
واأعرب �شموه عن فخره واعتزازه 
الهمم وجديتهم  اأ�شحاب  بعطاء 
والإنتاجية ورغبتهم  العمل  على 
ومهاراتهم  ق��درات��ه��م  اإث���ب���ات  يف 
وتقدمي  البذل  على  واإ���ش��راره��م 

جزءا  واأ���ش��ب��ح��وا  جميعا  وظ��ف��وا 
فاعال يف املجتمع ويعتمدون على 
اأنف�شهم ..م�شرا اإىل اأن اأ�شحاب 
املائة  1 يف  الهمم ينتجون حاليا 
م�شتوى  على  املدر�شي  ال��زي  من 
الدولة وذلك بالتفاق والتن�شيق 

مع وزارة الربية والتعليم.
اأبدوا  اأول��ي��اء الأم���ور  اأن  واأ���ش��اف 
رغ���ب���ة يف اع���ت���م���اد اأب���ن���ائ���ه���م من 
وا�شتقالليتهم  الهمم  اأ���ش��ح��اب 
عن ال�شوؤون الجتماعية ..م�شرا 
اأ�شهم  املجتمعي  ال��وع��ي  اأن  اإىل 
على  الأم�����ور  اأول���ي���اء  ت�شجيع  يف 
اأ�شحاب  م��ن  اأب��ن��ائ��ه��م  م�����ش��ارك��ة 
التنمية  م���������ش����رة  يف  ال����ه����م����م 

والتطور.
�شباقة  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأن  واأو���ش��ح 
يف ب��ل��ورة الأف���ك���ار وامل���ب���ادئ التي 
ب��ه��ا الأومل���ب���ي���اد اخلا�ض  خ��رج��ت 
العمل  مب����وا�����ش����ل����ة  ..م�����ن�����وه�����ا 
وا����ش���ت���ق���ط���اب م���زي���د م����ن اأب���ن���اء 
اىل  وتاأهيلهم  وتدريبهم  الوطن 

�شوق العمل.

ما ينفع اأنف�شهم ووطنهم.
واأكد �شموه حر�ض قيادة الدولة 
على توفر اأعلى املعاير العاملية 
ل����ك����ف����اءة اخل�����دم�����ات وج���ودت���ه���ا 
اجلهات  يف  التاأهيلية  وال��ربام��ج 
برعاية  امل���ع���ن���ي���ة  وامل����وؤ�����ش���������ش����ات 
اأ�����ش����ح����اب ال���ه���م���م واإع������داده������م 

ح�����ش��ر جم��ل�����ض ق�����ش��ر ال��ب��ح��ر .. 
اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان 
بن  �شيف  ال�شيخ  و�شمو  الظفرة 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور 
ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان 

ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان.

عبدالعايل  عبداهلل  �شعادة  واأك��د 
موؤ�ش�شة  ع���ام  اأم����ني  احل��م��ي��دان 
اأن  الهمم  لأ���ش��ح��اب  العليا  زاي��د 
اإقامة الأوملبياد اخلا�ض لالألعاب 
ال��ع��امل��ي��ة يف دول����ة الإم������ارات وما 

دولة  اأن  اإىل  ..م�شرا  وتاأهيلهم 
النتقال  يف  جن��ح��ت  الإم���������ارات 
مرحلة  اإىل  ال��ه��م��م  ب���اأ����ش���ح���اب 
مع  وامل�����ش��ارك��ة  وال��دم��ج  التمكني 
ل�شمان  امل��ج��ت��م��ع  يف  اأق���ران���ه���م 
كرمية  حياة  وعي�ض  م�شتقبلهم 

بكامل حقوقهم.

رئي�ض الدولة و�شمو ال�شيخ خالد 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
لإمارة  التنفيذي  املجل�ض  ع�شو 
اأبوظبي  مكتب  رئ��ي�����ض  اأب��وظ��ب��ي 
التنفيذي و�شمو ال�شيخ ذياب بن 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
و�شمو  اأبوظبي  عهد  ويل  دي���وان 

وبرامج  ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  �شاحبها 
يف  اأ�شا�شي  ب�شكل  اأ�شهم  خمتلفة 
اأ�شحاب  ت��اأه��ي��ل  م�����ش��روع  ب��ل��ورة 
ال��ه��م��م وت��وظ��ي��ف��ه��م يف ع���دد من 
واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
العليا  زاي����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  ب���اإ����ش���راف 
ح��ي��ث ب��ل��غ ع��دده��م ح��ال��ي��ا 120 
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اأخبـار الإمـارات
�شفارة الدولة يف اأثينا تنظم اأ�شبوع الت�شامح.. الإمارات منوذج

•• اأثينا -وام:

افتتح �شعادة حممد مر عبداهلل يو�شف الرئي�شي �شفر الدولة لدى 
الذي  الت�شامح  اأ�شبوع  �شمن  الت�شامح  موؤمتر  اليونانية  اجلمهورية 
تنظمه �شفارة الدولة للتعريف بدور الإمارات الهام يف اإر�شاء الت�شامح 

كنموذج للدول الأخرى.
ال��ع��ل��م��اء، من  �شلطان  ال��رح��ي��م  عبد  ال��دك��ت��ور حممد  امل��وؤمت��ر  ح�شر 
جامعة المارات ، والدكتور حممد الدقاق امل�شت�شار القانوين بوزارة 
اخلارجية والتعاون الدويل، وكاترو غالو�ض وزير اخلارجية اليوناين 
ال�شابق ونخبة من رجال الدين والأكادمييني وامل�شوؤولني يف احلكومة 

اليونانية وعدد كبر من املهتمني.
خمتلف  يف  الت�شامح  مفهوم  امل��وؤمت��ر  خ��الل  ال�شفر  �شعادة  وت��ن��اول 

الثقافات واملعتقدات، ول �شيما يف دولة الإمارات.
و�شلط املوؤمتر ال�شوء على املبادئ الواردة يف وثيقة الأخوة الإن�شانية 
من اأجل ال�شالم العاملي والعي�ض امل�شرك، التي وقعها ف�شيلة الإمام 
البابا  ال�شريف، وقدا�شة  الأزه��ر  �شيخ  الطيب،  اأحمد  الدكتور  الأكرب 

فرن�شي�ض، بابا الكني�شة الكاثوليكية، يف اأبوظبي.
ورحب �شعادة ال�شفر يف كلمته باحل�شور، وقال " اإن مفهوم الت�شامح 
يف دولة الإم��ارات، هو نهج غر�شه ور�شخه املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان والآباء املوؤ�ش�شون، وانتهجته القيادة الر�شيدة للدولة 
برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 

اهلل". "حفظه 
بني  القائمة  املتميزة  العالقات  على  غالو�ض  ك��ات��رو  اأك��د  جانبه  م��ن 
اإىل  الأخ��رة  زيارته  اإىل  الأخ��رة لفتا  ال�شنوات  البلدين، خا�شة يف 

دولة الإمارات، والتي ناق�ض خاللها مع �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
العالقات  اأهمية تطوير  الدويل،  اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 

بني البلدين يف املجالت كافة.
الإ�شالمي  الدين  الت�شامح يف  املوؤمتر مداخالت حول مفهوم  و�شهد 
تعريف  ع��ن  العلماء  حممد  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  ع��رب  حيث  وامل�شيحي، 
مفهوم الت�شامح يف الدين الإ�شالمي، موؤكداً اأن الت�شامح يعني حفظ 
حقوق الآخرين ومنع الأذى عنهم والإح�شان اإليهم، اإمنا ل يعني اأن 

يتخلى املرء عن مبادئه.
اليونان  وحتدث ممثل الكر�شي املقد�ض م�شوؤول احلركة الأرمنية يف 
ج�شور  م��د  اأهمية  م��وؤك��داً  امل�شيحي،  ال��دي��ن  يف  الت�شامح  مفهوم  ع��ن 
التوا�شل بني كافة الأدي��ان والثقافات، ودعم مفهوم الت�شامح ابتداء 

من املناهج التعليمية يف املدار�ض.

م�شاندة تبداأ ت�شييد رو�شتي اأطفال زاخر واملقام يف العني بتكلفة 85.5 مليون درهم
•• العني -وام:

للخدمات  اأبوظبي  �شركة  با�شرت 
ال��ع��ام��ة »م�����ش��ان��دة«، اأع��م��ال تنفيذ 
اأطفال  رو���ش��ت��ي  اإن�����ش��اء  م�شروعي 
مي���ث���الن امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة من 
برنامج  ���ش��م��ن  ال��ث��ام��ن��ة  امل��رح��ل��ة 
مدار�ض امل�شتقبل يف منطقتي زاخر 
بتكلفة  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  يف  وامل���ق���ام 
85.5 مليون درهم وذلك بالتعاون 

مع دائرة التعليم واملعرفة. 
تنفيذها  ب�����اأن  ال�����ش��رك��ة  واأف��������ادت 
للم�شروعني ياأتي يف اإطار احلر�ض 
ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  جت�شيد  على 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
اهلل«،  »ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة،  رئ���ي�������ض 
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  وتنفيذ 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأع����ل����ى ل���ل���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة، نحو 
ت��ن��ف��ي��ذ امل�����ش��اري��ع ال���ت���ي ت�����ش��ه��م يف 
امل�شتوى  تتالءم مع  توفر مرافق 
التعليمي املتطور املقدم يف الإمارة، 
املحفزة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ر  واأي�������ش���اً 
ل����الأط����ف����ال وال�����ط�����الب لإط������الق 
الركيز  م��ع  وق��درات��ه��م  طاقاتهم 

تزويد الرو�شتني باأحدث الأنظمة 
الكهروميكانيكية من تكييف هواء 
وغرها  حريق،  مكافحة  واأنظمة 
الت�شميم  دل��ي��ل  م���ع  ي��ت��واف��ق  مب���ا 
ومتطلبات دائرة التعليم واملعرفة، 
اللوائح  م���ع  اأي�����ش��اً  ي��ت��واف��ق  ومب���ا 
احلكومية،  ال��ه��ي��ئ��ات  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
اإىل جانب مراعاة التقيد باملعاير 
ع��امل��ي��اً، ونظام  امل��ت��ب��ع��ة  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة 
م�شاندة  ب�����ش��رك��ة  امل�����ش��اري��ع  اإدارة 
ل�شوابط  م��ع��اي��ر  ي��ت��ب��ن��ى  ال�����ذي 
معاير  بتطبيق  واللتزام  اجل��ودة 
الإ�شرار  وع��دم  املهنية،  ال�شالمة 
معد  زم��ن��ي  ب��رن��ام��ج  وف���ق  بالبيئة 
م�شبقاً، وذلك انطالقاً من حر�ض 
»م�شاندة« على امل�شاهمة يف حتقيق 

اأهداف خطة اإمارة اأبوظبي. 
التعليم  دائ���رة  اأك���دت  جانبها،  م��ن 
م���دار����ض  ب���رن���ام���ج  اأن  وامل����ع����رف����ة 
�شمن  ت���ن���ف���ي���ذه  ي���ت���م  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
ال�شتثمار  يف  الطموحة  اخل��ط��ط 
الم��ث��ل لإن�����ش��اء م��دار���ض متكاملة 
العاملية،  امل��ع��اي��ر  لأف�����ش��ل  وف���ق���ا 
ال��دائ��رة يف جعل  وداع��م��ة خلطط 
واعد  لإع��داد جيل  املدار�ض مركزاً 

متعلم. 

امل�شتقبل  اأجيال  ال�شتثمار يف  على 
ملوا�شلة  الأه�����م  ال��ع��ن�����ش��ر  ك��ون��ه��م 
خمتلف  يف  وال����ت����ق����دم  ال����ت����ط����ور 

املجالت. 
ُت�شيد  اأنها  اإىل  »م�شاندة«  واأ���ش��ارت 
بناء  م�����ش��اح��ة  ع���ل���ى  ال���رو����ش���ت���ني 
األ����ف مر   12.4 ت��ب��ل��غ  اإج��م��ال��ي��ة 
وفقاً  ت�شميمهما  مت  ح��ي��ث  م��رب��ع 
بدرجة  ا����ش���ت���دام���ة  ن���ظ���ام  مل��ع��اي��ر 
امل�شتدامة  ل���ل���م���ب���اين  ل����وؤل����وؤت����ني 

وال��ق��اع��ات م��ت��ع��ددة ال���ش��ت��خ��دام اأو 
من حيث البيئة املنا�شبة واجلاذبة 
للتعليم التي تتوافق مع احتياجات 

اأجيال امل�شتقبل. 
اأع�����م�����ال  اجن���������از  ان  واو������ش�����ح�����ت 
قيا�شي  وق��ت  يف  �شيتم  امل�شروعني 
اأ����ش���ه���ر وفق   10 ال�����  ي���ت���ج���اوز  ل���ن 
واملعتمدة  امل����و�����ش����وع����ة  اخل����ط����ة 
املقرر  الوقت  للتنفيذ والإجن��از يف 
لت�شليم امل�شروعني يف �شهر فرباير 

اأر�شي  ط��اب��ق  يت�شمن  مبنى  م��ن 
درا�شياً،  ف�شاًل   18 على  يحتوي 
وطفلة،  طفاًل   360 لعدد  وتت�شع 
ل�شراحة  ب��ه��و  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
ال�����ط�����الب، وم����ك����ات����ب اجل���ه���ازي���ن 
وم�شاحات  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي،  الإداري 
خ�شراء،  وم�����ش��ط��ح��ات  ل���الأل���ع���اب 
لل�شيارات  م����واق����ف  ج���ان���ب  اإىل 
الثانية  الرو�شة  اما  واحل��اف��الت.  
امل���ق���ام مب��دي��ن��ة العني  يف م��ن��ط��ق��ة 

التخطيط  دائ�����رة  م���ن  وامل�����ش��ن��ف��ة 
ال����ع����م����راين وال���ب���ل���دي���ات م���وؤك���دة 
امل�شروعني  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ح��ر���ش��ه��ا 
ال�شتدامة  متطلبات  مراعاة  على 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة، وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م���وارد 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ع��ددة وذل����ك يف اإط���ار 
الذي  امل�شتقبل  م���دار����ض  ب��رن��ام��ج 
املمار�شات  اأف�������ش���ل  م����ع  ي���ت���واف���ق 
�����ش����واء م����ن حيث  وامل����وا�����ش����ف����ات، 
ت�����ش��م��ي��م ال�������ش���ف���وف امل���در����ش���ي���ة 

مع   2020 امل���ق���ب���ل  ال����ع����ام  م����ن 
اللتزام باأرقى املوا�شفات واملعاير 

العاملية. 
اأطفال  رو����ش���ة  ت��ك��ل��ف��ة  ان  وق���ال���ت 
العني  مب���دي���ن���ة  زاخ�������ر  م���ن���ط���ق���ة 
مدار�ض  برنامج  �شمن  تاأتي  التي 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل � امل���رح���ل���ة ال���ث���ام���ن���ة � 
 43.4 ت��ب��ل��غ  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ج��م��وع��ة 
دره��م، على م�شاحة قدرها  مليون 
وتتكون  م���رب���ع،  م���ر  األ����ف   6.2

 6.2 ت��ب��ل��غ  م�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  فت�شيد 
ب��ت��ك��ل��ف��ة تقارب  األ�����ف م���ر م���رب���ع 
من  وتتكون  دره��م،  مليون   42.1
ط���اب���ق اأر����ش���ي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى 18 
ف�����ش��اًل درا����ش���ي���اً، وت��ت�����ش��ع ل��� 360 
طفاًل وطفلة، بالإ�شافة اإىل مبنى 
الطالب،  ل�شراحة  وبهو  الإدارة، 
ومكاتب املدر�شني، وم�شاحات لعب 
خ�شراء،  وم�����ش��ط��ح��ات  خ���ارج���ي���ة، 
ومواقف لل�شيارات.  وتعتزم ال�شركة 

جل�شة تعريفية ب�جائزة اأبوظبي يف العني 
•• العني-وام:

تعريفية  جل�شة  العني  مدينة  يف  النعيمي  �شويدان  بخيت  جمل�ض  ا�شت�شاف 
العهد  ويل  ب��دي��وان  امل��ج��ال�����ض  ���ش��وؤون  مكتب  م��ع  بالتن�شيق  اأب��وظ��ب��ي  ب�����ج��ائ��زة 
التي   - التعريفية  اجلل�شة  وتهدف   . للجائزة  املنظمة  اللجنة  مع  وبالتعاون 
�شهدت ح�شور عدد من اأهايل مدينة العني - اإىل ت�شجيع خمتلف فئات املجتمع 
على تر�شيح اأ�شخا�ض قاموا باأعمال خرة واإ�شهامات اإيجابية عادت بالنفع على 
اأبوظبي برعاية من  اأبوظبي ودول��ة الإم��ارات ب�شكل ع��ام. وتنظم جائزة  اإم��ارة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
خدمة  يف  اخل��رة  باأعمالهم  اأ�شهموا  ال��ذي��ن  لتكرمي  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
املجتمع وقدموا اأعمال وخدمات جليلة لالإمارة والدولة، كما تعترب اأعلى و�شام 

مدين يف اأبوظبي، وحتتفي بروح الإيثار والبذل والعطاء يف دولة الإمارات.

حمدان بن زايد يزور املواطن عبدالعزيز ح�شني اأحمد

هزاع بن زايد ي�شل اليابان للم�شاركة يف حفل تن�شيب الإمراطور

•• اأبوظبي-وام:

زار �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
املواطن عبدالعزيز ح�شني اأحمد وذلك مبنزله يف اأبوظبي.

اآل  ال�شيخ حمدان بن زايد  املواطن عبدالعزيز ح�شني بزيارة �شمو  ورحب 
وت�شريفه  الكرمية  �شموه  بزيارة  اأ�شرته  واأف��راد  �شعادته  نهيان، معربا عن 

لهم.
العالقات  عمق  تعك�ض  التي  الودية  الأحاديث  احل�شور  مع  �شموه  وتبادل 
احلميمة التي تربط القيادة احلكيمة باملواطنني ومدى اهتمامها ورعايتها 
احتياجاتهم،  وتلم�ض  حياتهم  ���ش��وؤون  متابعة  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا  لأب��ن��ائ��ه��ا 
وعزها  اأمنها  بالدنا  وي��دمي على  قيادتنا  اأن يحفظ  اهلل عز وجل  �شائلني 

وا�شتقرارها.
اآل نهيان  ال�شيخ حممد بن حمدان بن زايد   .. الزيارة  رافق �شموه خالل 
و�شعادة اأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 

و�شعادة �شلطان بن ح�شرم الكتبي و�شعادة خدمي عبداهلل الدرعي.

•• طوكيو-وام:

نيابة عن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
اهلل و�شل �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض املجل�ض التنفيذي 
اليابانية طوكيو، للم�شاركة يف حفل تن�شيب  العا�شمة  اإىل  اأبوظبي،  لإم��ارة 
المرباطور الياباين اجلديد ناروهيتو املقرر اإقامته يف الق�شر المرباطوري 

اليوم وذلك تلبية لدعوة ر�شمية من احلكومة اليابانية.
اإىل جانب  املنا�شبة  ه��ذه  نهيان يف  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شموح  وي�شارك 
ممثلي 195 دولة من روؤ�شاء الدول واحلكومات وامل�شوؤولني وممثلي املنظمات 
الدولية، وحوايل 2500 من كبار ال�شخ�شيات املحلية والأجنبية الذين متت 
دعوتهم للحفل. ويرافق �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان معايل الدكتور 
�شلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة املبعوث اخلا�ض اىل اليابان ومعايل حمد 
مبارك ال�شام�شي اأمني عام املجل�ض الأعلى للبرول و�شعادة جرب حممد غامن 
اإبراهيم  الركن طيار  واللواء  اأبوظبي  دي��وان ويل عهد  ال�شويدي مدير عام 

نا�شر حممد العلوي، قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي.

هزاع بن زايد ي�شتقبل اأع�شاء البعثة الدبلوما�شية الإماراتية يف طوكيو

•• طوكيو-وام: 

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض املجل�ض التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي يف مقر اإقامته بطوكيو ام�ض �شعادة خالد عمران العامري 

�شفر الدولة لدى اليابان واأع�شاء البعثة الدبلوما�شية الإماراتية.

واطماأن �شموه على اأو�شاع الإماراتيني املتواجدين يف اليابان، والت�شهيالت 
واخلدمات التي تقدم للمواطنني اأثناء زيارتهم لليابان، وا�شتمع من طاقم 
ال�����ش��ف��ارة اإىل ���ش��رح ح��ول اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم بها م��ن اأج���ل ت��ق��دمي اأف�شل 

اخلدمات القن�شلية بال�شكل الذي يليق ب�شمعة دولة الإمارات ومكانتها.
الإماراتية  ال�شفارة  به  تقوم  ال��ذي  ال��دور  �شرح حول  اإىل  �شموه  ا�شتمع  كما 

والرتقاء  ال�شديقني،  البلدين  ب��ني  العالقات  تطوير  خلدمة  اليابان  يف 
البعثة  ت��ت��وله  ال��ذي  ال���دور  اأهمية  على  �شموه  م�شدداً  م�شتمر،  ب�شكل  بها 
ال�شنوات  يف  �شهدت  التي  الثنائية  العالقات  تعزيز  اأج��ل  من  الدبلوما�شية 
الأخرة حتولت اإيجابية ملمو�شة ب�شبب حر�ض قيادتي البلدين ال�شديقني 

على تدعيم اأوا�شر التعاون امل�شرك يف املجالت كافة.

نيابة  ال��ي��وم  اإىل طوكيو  رفيع  اإم��ارات��ي  وف��د  راأ����ض  على  و�شل  �شموه  وك��ان 
"حفظه  اآل نهيان رئي�ض الدولة  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  عن �شاحب 
ناروهيتو  اجلديد  الياباين  الم��رباط��ور  تن�شيب  حفل  يف  للم�شاركة  اهلل" 
املقرر اإقامته يف الق�شر المرباطوري اليوم وذلك تلبية لدعوة ر�شمية من 

احلكومة اليابانية.



الثالثاء    22   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12763  
Tuesday   22   October   2019  -  Issue No   12763

04

اأخبـار الإمـارات
مع بدء �لعد �لتنازيل لنطالق �حلدث �لأروع يف �لعامل

اإك�شبو 2020 دبي يتعاون مع موؤ�ش�شة غامبايندر لتحويل مايني النا�س اإىل �شناع تغيري عامليني
•• دبي-وام:

العد   2020 اإك�شبو  ب��دء  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن   - دب��ي   2020 اإك�شبو  اأع��ل��ن 
العامل  يف  الأروع  احل���دث  ان��ط��الق  ع��ن  تف�شلنا  واح���دة  ل�شنة  ال��ت��ن��ازيل 
موؤ�ش�شة غامبايندر  تعاونه مع  - عن  واإجنازاتها  الب�شرية  نبوغ  لعر�ض 
عامليني  منا�شرين  اإىل   2020 اإك�شبو  زوار  لتحويل  ال�شويد  ومقرها 
اإك�شبو  م��ع  رو�شلنغ  واآن���ا  اأول  ال��زوج��ان  و�شيعمل  الإي��ج��اب��ي.  للتغير 
الزوار  فهم  تتحدى  التي  الأ�شئلة  من  جمموعة  لإن�شاء  دبي   2020
للعامل من حولهم.. وياأتي هذا التعاون يف اأعقاب ك�شف نتائج ا�شتطالع 
اإك�شبو 2020 لتوقعات التفاوؤل العاملي، الذي اأبرز رغبة النا�ض يف زيادة 

التوا�شل وتبادل املعرفة والتعاون العابر للحدود.
ملوؤ�ش�شة  امل�����ش��ارك  واملوؤ�ش�ض  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  رو�شلنغ،  اأول  وق��ال 
غامبيندر.. اإن العامل اأكرث تفاوؤل مما نعتقد.. اأُن�شئت موؤ�ش�شة غامبايندر 
وا�شحة  بطريقة  باأنف�شهم  احلقيقة  ه��ذه  اكت�شاف  م��ن  النا�ض  لتمكِّن 
وغر منحازة.. تتحقق غايتنا عندما يجتمع النا�ض على اأهمية التغير 
لتحقيقه.  دبي   2020 اإك�شبو  ي�شعى  ما  بال�شبط  هو  وه��ذا  اليجابي، 
لذلك، نحن متحم�شون جدا لأن نكون جزءا من هذا امل�شروع، ولتخاذ 

خيارات اأف�شل توؤدي اإىل تغير اإيجابي يف امل�شتقبل".
 2020 اإك�شبو  انطالق  حتى  الآن  من  امل�شروع  ه��ذا  تطوير  و�شيجري 
يف اأكتوبر 2020، بالتعاون مع الدول امل�شاركة.. و�شتو�شع �شل�شلة من 

الأ�شئلة يف موقع اإك�شبو 2020، حيث �شيجري جمع البيانات وحتويلها 
اإىل حتليل واقعي لفهمنا للعامل من حولنا وت�شورنا له.

ل�شوؤون  التنفيذي  الرئي�ض  ال��ب��ي��ات،  م��ن��ال  ق��ال��ت  ال��ت��ع��اون،  ه��ذا  وح���ول 
التعاون املجتمعي يف اإك�شبو 2020 دبي.. نحن الآن على بعد �شنة واحدة 
فقط عن احلدث الأروع يف العامل لعر�ض نبوغ الب�شرية واإجنازاتها – ل 
يف�شلنا اليوم اإل عام واحد عن البدء يف ا�شتقبال املاليني من النا�ض من 
بروح من التفاوؤل لفهم العامل من حولنا، وحتفيز  دولة م�شاركة،   192

النا�ض واإلهامهم لبناء م�شتقبل اأف�شل".
لإحداث  دبي  واأ�شافت .. " ميثل تعاوننا جزءا من هدف اإك�شبو 2020 
اأن  ميكن  ل  وه��ذا  ل��ه.  ما�ّشة  احلاجة  تكون  حيث  ودائ��م  اإيجابي  تغير 

يبداأ دون اأن نعرف اأكرث عن العامل من حولنا ومن ي�شاكوننا العي�ض فيه. 
نا اأن ين�شم اإلينا اأول واآنا رو�شلينج يف هذه املحطة املهمة، ونتطلع  ي�شرُّ

اإىل تطوير امل�شروع قبل اأن نفتح اأبوابنا بعد عام من الآن".
وتقدم موؤ�ش�شة غامبايندر مواد تعليمية ومعلومات جمانية ت�شمح للنا�ض 
بت�شكيل نظرة اإىل املجتمع العاملي قائمة على احلقائق. ويهدف امل�شروع 
اإىل فهم م�شتوى معرفة النا�ض من �شتى اأنحاء العامل ببع�شهم البع�ض.. 
ويج�شد هذا هدف اإك�شبو الطموح الرامي اإىل اجلمع بني ماليني النا�ض 
من جميع اأنحاء العامل. وبالتعاون مع �شركة اإب�شو�ض موري، وهي �شركة 
األف   20 اآراء  غامبايندر  موؤ�ش�شة  ا�شتطلعت  الآراء،  ل�شتطالع  عاملية 

�شخ�ض من 31 دولة.

عبداهلل بن زايد: اإك�شبو 2020 خطوة كبرية على درب اخلري والرخاء
•• ماتريا – اإيطاليا-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
اخلر  درب  على  كبرة  خطوة  تعد   2020 اإك�شبو  معر�ض  ا�شت�شافة  اأن 

ورخاء ورفعة الب�شرية.
اأقيمت يف مدينة  جاء ذلك يف كلمة �شموه خالل الفعالية الحتفالية التي 
ماترا الإيطالية عا�شمة الثقافة الأوروبية مبنا�شبة بدء العد التنازيل لعام 

واحد على انطالق اإك�شبو 2020 دبي.
ح�شر الفعالية اإىل جانب �شموه ..معايل لويجو دي مايو وزير اخلارجية 
التعليم  وزي��ر  فيوراموناتي  لورينزو  ومعايل  الإي��ط��ايل  ال��دويل  والتعاون 
ال�شام�شي �شفر  واجلامعات والأبحاث و�شعادة عمر عبيد حممد احل�شان 
مدينة  عمدة  روج���ري  دي  وراف��اي��ل��و  الإيطالية  اجلمهورية  ل��دى  ال��دول��ة 
ماترا وجمع غفر من امل�شوؤولني احلكوميني والطالب واأ�شتاذة اجلامعات 
والعلماء وم�شوؤولني حيث �شهدت الفعالية الك�شف عن اجلناح الإيطايل يف 

املعر�ض الدويل.
واأ�شار �شموه اإىل اأن "اإك�شبو 2020 دبي يعد جامعا للب�شرية على اأ�ش�ض من 
املحبة وال�شالم والتعاي�ض" ..م�شيفا �شموه "اأن اختالف معارفنا وتاريخنا 

وتراثنا بل ومعتقدنا هو يف حد ذاته اإثراء لوحدتنا".
وقال �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان "يتوافق اإك�شبو 2020 دبي مع 
احتفال بالدي دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي .. تالقت فيه قياداتها على 
توحيد الكلمة وال�شر يف طريق واحد نحو م�شر واحد اأ�شا�شه النفتاح على 
الآخر  امل�شرك وحب  العمل  العامل وتقبل الختالف ب�شدر رحب وقوامه 
 .. والتنوير  وال�شراكة  والن��ف��ت��اح  التطوير  م��ن  عاما  "خم�شون  ..م�شيفا 
خم�شون عاما من اللتزام بالعمل متعدد الأطراف دعما لل�شالم وال�شتقرار 
ومركزا  ووجهة  مق�شدا  الإم���ارات  �شارت  حتى  عاما  خم�شون   .. والتنمية 
والأخالق  بل  العبادة  وبيوت  والأع���راق  الأجنا�ض  ظله  حتت  تتالقى  عامليا 

اإىل  الإم��ارات كلها  ..اليوم تبقى عام واح��د فقط على حتول  والقيم واملثل 
ح�شن كبر للعامل باأ�شره".

على  نوعه  من  الأول  كونه  يف  تكمن  املعر�ض  ه��ذا  اأهمية  "اأن  �شموه  وب��ني 
الإطالق يف منطقتنا وحني اأقول منطقتنا ل اأعني ال�شرق الأو�شط اأو العامل 
دولة  يف  م��رة  واأول  اآ�شيا  وجنوب  اأفريقيا  يف  الأول  هو  بل  فح�شب  العربي 

م�شلمة".
واأ�شاف "اإذا ما و�شعنا هذه امليزة اجلغرافية التي حتمل يف طياتها ثقافات 
الدويل  للتعاون  املهمة  املن�شة  ه��ذه  مثل  يف  واإم��ك��ان��ات  وت��اري��خ  وح�����ش��ارات 
فالبد اأن يكون الناجت متفردا وموؤثرا على م�شرة الإبداع الب�شري والعمل 
امل�شرك .. يدعمه يف ذلك ما لدينا يف الإم��ارات من اإرث متمثل يف القدرة 
بل  والثقافة  وال�شيا�شة  النا�ض  م�شتوى  على  وال�شراكة  الكلمة  جمع  على 

والتجارة والأعمال اأي�شا".
بها  ق��ام  التي  التاريخية  ال��زي��ارة  ت�شغل  اأن  الطبيعي  "كان من  �شموه  وق��ال 
قدا�شة البابا فرن�شي�ض بابا الكني�شة الكاثوليكية لدولة الإمارات يف فرباير 
بني  للتوا�شل  ج�شور  وم��د  الكلمة  وح��دة  م�شعى  يف  متميزة  مكانة  املا�شي 

الأديان والثقافات املختلفة".
للتعاي�ض  من��وذج��ا  الإم����ارات  دول��ة  تكون  اأن  على  "حر�شنا  �شموه  واأ���ش��اف 
البابا  قدا�شة  من  كل  ووق��ع  للح�شارات  التقاء  ونقطة  الإن�شاين  والتاآخي 
اأر�ض  على  ال�شريف  الأزه���ر  �شيخ  الطيب  اأح��م��د  الدكتور  ال�شيخ  وف�شيلة 
الإم��ارات خالل تلك الزيارة على وثيقة الأخ��وة الإن�شانية التي تعترب من 

اأهم وثائق ال�شالم يف الع�شر احلديث".
وتابع �شموه "192 دولة حتى الآن اأكدت م�شاركتها يف اإك�شبو 2020 دبي 

ونحن �شعينا اإىل اأن يح�شر اجلميع".
امل�شاكل  ف��وق  وال�شمو  احل�شا�شيات  جت��اوز  على  ال��ق��درة  "اإن  �شموه  واأ���ش��اف 
وربط البلدان والأمم باملنطقة بهذه الطريقة مل ي�شبق لها مثيل، وتفاوؤلنا 

ب�شاأن منطقتنا ل ينتهي برغم كل ما ن�شهده وما نراه من حولنا".

ال�شتقرار  اأن  يحدث يف منطقتنا  ما  اإيجابيات  "من  اأن��ه  اإىل  �شموه  واأ���ش��ار 
والزدهار والعمل امل�شرك �شار حلم اجلميع ورغبتهم الأوىل وهو ما يجعل 

التفاوؤل ال�شمة الطاغية يف م�شعانا".
امل�شعى  لهذا  اآخ��ر  جت�شيد  اإل  هي  ما  لإك�شبو  "ا�شت�شافتنا  اأن  �شموه  واأك��د 

وخطوة كبرة على درب اخلر ورخاء ورفعة الب�شرية".
اح��رام الختالف واحرام  للتاأكيد على  ال�شعي  اإط��ار  "اإنه يف  وقال �شموه 
هوية الآخر حر�شنا على اأن يكون لكل بلد جناحه اخلا�ض لتكون له فر�شة 
تطم�ض  قد  التي  الإقليمية  الهويات  مع  دجمها  دون  كاملة  هويته  جت�شيد 
بع�شها البع�ض ..وقد اأقر اإك�شبو الذي اأقيم يف بلدكم الكرمي يف ميالنو عام 
ولكن  اجلغرافيا  ح�شب  املعر�ض  يف  البلدان  جتميع  ينبغي  ل  باأنه   2015

ح�شب الهتمامات والأولويات لكل بلد".
واأ�شاف "قد راأينا هذه الفكرة توؤتي ثمارا طيبة وراأينا اأفكارا مبتكرة مثمرة 
هناك  وكانت  امل�شاركة  ال��دول  جميع  قبل  من  الفرعية  ملو�شوعاتنا  للغاية 
خمططاتها  ع��ن  مبدعة  ت�شورات  بتقدمي  البلدان  جميع  م��ن  م�شاهمات 

ب�شاأن م�شاركتها".
وقال �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان "هي فر�شة للعامل وهي فر�شة 
لنا نحن الب�شر ..فر�شة بينما تغمرنا املعلومات والتكنولوجيا التي ي�شهل 
انتقالها اأن يكون اإك�شبو من�شة كي تتحول املعلومات اإىل معرفة ووعي وعلم 

نافع للب�شرية".
العام  املفو�ض  جلي�شنتي  باولو  �شعادة  قدمه  ال��ذي  بالعر�ض  �شموه  واأ���ش��اد 
جلناح اإيطاليا عن م�شاركة اإيطاليا يف اإك�شبو 2020 دبي .. م�شرا اإىل اأن 

م�شاركة اإيطاليا �شتكون من اأف�شل امل�شاركات يف اإك�شبو 2020 دبي.
واأ�شاف �شموه "من جانبنا �شنقف يف �شف الإبداع منحازين لروح الت�شامح 
م�شرحا  اإك�شبو  �شاحة  ..و�شتكون  الب�شر  لعموم  ك��رمي  م�شتقبل  يف  واآملني 

للجميع ..يبدعون ويبنون وي�شتمعون ويتعلمون".
اإلينا وهو ما يحملنا يف دولة  الراية من ميالنو  انتقلت  "لقد  وقال �شموه 

الإمارات م�شوؤولية كربى يف تقدمي ما هو جديد وال�شر بخطى اأبعد مما 
تقدم وكذلك احلر�ض على تنظيم اإك�شبو بطابع �شرقي عربي واإماراتي".

نقول  "كما  قائال  كلمته  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  واختتم 
بالعربية "حياكم".

الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  مايو  دي  لويجو  معايل  �شكر  من جانبه 
الإيطايل �شموه على امل�شاركة يف هذه الفعالية التي تقام يف مدينة ماترا 
دعمت  اإيطاليا  اأن  ..م��وؤك��دا   2019 ل��ع��ام  الثقافية  الأوروب���ي���ة  العا�شمة 

ا�شت�شافة دولة الإمارات لإك�شبو 2020 منذ عام 2013.
واأو����ش���ح اأن ���ش��ع��ار اجل��ن��اح الإي���ط���ايل امل�����ش��ارك يف اإك�����ش��ب��و 2020 دب���ي هو 
"اجلمال يجمع النا�ض" معربا عن رغبة بالده يف اأن يكون اجلناح الإيطايل 

من�شة جاذبة للزوار.
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م��اي��و  دي  لويجو  م��ع��ايل  ا�شطحب  ذل��ك  عقب 
اآل نهيان وزي��ر اخلارجية  زاي��د  ال�شيخ عبداهلل بن  الإي��ط��ايل �شمو  ال��دويل 
اإىل  ال�شام�شي  �شعادة عمر عبيد حممد احل�شان  ال��دويل يرافقه  والتعاون 
اأبرز  تعد  التي  "�شا�شي"  القدمية  البلدة  مل�شاهدة  جبلية  مرتفعة  اإطالله 

معامل مدينة "ماترا" امللقبة مبدينة احلجارة يف اإيطاليا.
ي�شار اإىل اأنه مت اإدراج مدينة "ماترا" �شمن قائمة اليون�شكو للراث العاملي 
اجلرية  ال�شخور  يف  املنحوتة  وكنائ�شها  منازلها  بف�شل   1993 عام  منذ 

كما مت اإعالنها عا�شمة للثقافة الأوروبية يف عام 2019.
واأقام معايل لويجو دي مايو ماأدبة غداء تكرميا ل�شموه والوفد املرافق ..كما 
بحث اجلانبان �شبل تعزيز اأوجه التعاون امل�شرك بني البلدين ال�شديقني يف 
خمتلف املجالت مثل ال�شيا�شية والقت�شادية والتجارية والثقافية وتبادل 

وجهات النظر جتاه عدد من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرك.
 20 ويبداأ يف  اأ�شهر  �شتة  م��دار  يقام على  دبي   2020 اإك�شبو  اأن  اإىل  ي�شار 
الإم����ارات  دول���ة  و���ش��ه��دت   2021 اأب��ري��ل   10 2020 ويختتم يف  اأك��ت��وب��ر 

احتفالت كبرة اأم�ض مبنا�شبة تبقي عام على ا�شت�شافة اإك�شبو.

فاتن �صعيد

حممود مرعي

رمي حممد �لعلي

�أ�صرف معروف

غ�صان جر�رعهخالد حممد �ل�صناين

حممد بن د�فون

خالد �صاعن �لكعبي

�أحمد خليل حمزة

د منى كامل تركي
�ك�صبو 2020 تو��صل �لعقول و�صنع �مل�صتقبل

عام ينتظرنا من العمل الدوؤوب لنطاقة حدث ا�شتثنائي

•• عجمان ـ الفجر 

عام يف�شلنا عن انطالقة فعاليات 
2020، والذي �شي�شارك  اك�شبو 
فيه اأكرث من 190 دولة ويزوره 
م���الي���ني ال��������زوار ب���ع���دد زي������ارات 
مليون   25 اإىل  ت�����ش��ل  م��ت��وق��ع��ة 
%70 م���ن خ���ارج  زي������ارة م��ن��ه��ا 
العاملي  احل���دث  ليمثل  ال���دول���ة، 
لكافة  م�����ش��ت��دام��ة  جن����اح  ق�����ش��ة 
القطاعات من اإقت�شاد وال�شياحة 
لدولتنا  حت��ت��ي��ة  وب���ن���ي���ة  واأم�������ن 
العقول  "توا�شل  ب�شعاره  الغالية 
وحمركاته  امل�شتقبل"  و���ش��ن��ع 
 � ال���ف���ر����ض   � "التنقل   ال���ث���الث���ة 
من  ينتظرنا  ع���ام  ال�شتدامة"، 
حدث  لنطالقة  ال���دووؤب  العمل 
ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي، وع��ل��ى اجل��م��ي��ع من 
ان ي�شاهموا يف  موؤ�ش�شات واف��راد 
ال��ع��امل��ي، فاجلميع  احل����دث  ه���ذا 

�شريك يف النجاح.
من جانبه اكد حممد بن دافون 
جمعية  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض   �
���ش��ف��راء جم��ل�����ض الم������ارات، على 
�شيعك�ض  وال����ذي  اه��م��ي��ة احل���دث 
م���دى ال��ت��ط��ور والزده������ار الذي 
ت�������ش���ه���ده دول���ت���ن���ا ال���غ���ال���ي���ة من 
واقت�شاد  و���ش��ي��اح��ة  حتتية  بنية 
وغرها من القطاعات، كما اأ�شاد 
– اإك�شبو  امل��ت��ط��وع��ني  ب��ربن��ام��ج 
من  لأك��رث  وا�شتقطابه   2020
30 األف متطوع- من املواطنني 
وامل���ق���ي���م���ني يف دول������ة الإم��������ارات 

نهنئ  ج�����رارع�����ة،  غ�������ش���ان  وق������ال 
قيادتنا الر�شيدة وكل من يعي�ض 
على اأر�ض دولة المارات الغالية 
ال�شتعداد  يف  ل����ه  و���ش��ل��ن��ا  مب����ا 
ع���ام  وب����ق����اء   2020 لك�������ش���ب���و 
يوم  فكل   ، ان��ط��الق��ه  واح���د على 
العاملي  ل��ل��ح��دث  م��ن ال���ش��ت��ع��داد 
وك��ل ي��وم من اي��ام املعر�ض ميثل 
ق�����ش��ة جن���اح ���ش��اه��دة ع��ل��ى قدرة 
المارات على تبني واجناح كربى 

الفعاليات العاملية.
ان  ل�شك  �شعيد،  فاتن  واأ�شافت 
ما نراه من ا�شتعدادات على ار�ض 
اك�����ش��ب��و يج�شد  مل��ع��ر���ض  ال���واق���ع 
ا�شت�شافة  ع��ل��ى  الم�����ارات  ق���درة 
العاملية، وعلى  الح��داث  وتنظيم 
اجلميع من موؤ�ش�شات واف��راد ان 
العاملي،  ي�شاهموا يف هذا احلدث 

فاجلميع �شريك يف النجاح.
واأ�������ش������اف حم����م����ود م����رع����ي، ان 
احتفاء  مي��ث��ل  ال���ع���امل���ي  احل�����دث 
ب���دول���ة الم�������ارات و����ش���اه���د على 
اجنازاتها، فاك�شبو حدث للجميع 
وميثل  واأج���ن���ح���ت���ه،  ب��ف��ع��ال��ي��ات��ه 
م�شدر اإلهام لالفراد واملوؤ�ش�شات 

واحلكومات ب�شكل عام. 
اك�شبو  م���ع���روف،  اأ����ش���رف  وق����ال 
الرائدة  العاملية  الفعاليات  م��ن 
وال���ت���ي ت���وؤث���ر ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر يف 
وليف�شلنا  والثقافة،  القت�شاد 
عن هذا احلدث التارخجي �شوى 
روعة  ال��ع��امل  لي�شهد  واح���د  ع��ام 

وازدهار دولة المارات.

يف  املتمثلة  وخ��ا���ش��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
 � "التنقل   ال���ث���الث���ة  حم���رك���ات���ه 
� ال�شتدامة"، على كافة  الفر�ض 

امل�شتويات املحلية والعاملية.

ان ي�شاهموا يف  موؤ�ش�شات واف��راد 
نحاج اك�شبو 2020".

ال�شناين،  حم��م��د  خ���ال���د  وق�����ال 
الغالية  دولتنا  متيز  على  تعودنا 

ال�شتعداد  على  القائمني  جهود 
لتجهيزات اك�شبو 2020 م�شرا 
ودوره  العاملي  اهمية احلدث  اإىل 
خمتلف  يف  ط���ف���رات  حت��ق��ي��ق  يف 

وقال اأحمد خليل حمزة "ينتظرنا 
عام من الجن��ازات للو�شول اإىل 
ان��ط��الق��ة ح���دث ���ش��ي��ك��ون حمط 
اجلميع  وع���ل���ى  ال����ع����امل،  ان���ظ���ار 

عالمة  لي�شكلوا  املتحدة  العربية 
اإك�شبو  وتنظيم  جن��اح  يف  ف��ارق��ة 
ماليني  ي�����ش��ت��ق��ط��ب  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي 

الزوار وامل�شاركني. 
ك��ام��ل تركي،  واأ����ش���اف���ت د/م���ن���ى 
"تعودنا من قيادتنا الر�شيدة على 
امل�شتويني  على  والتميز  ال��ري��ادة 
وتنظيم  وال����ع����امل����ي،  الإق���ل���ي���م���ي 
على  دل��ي��ل  خ��ر   2020 اك�شبو 
الحداث  تنظيم  يف  دولتنا  متيز 
بقيادتها  ف����الم����ارات  ال��ع��امل��ي��ة، 
قادرة على تنظيم حدث  و�شعبها 
ا�شتثنائي �شي�شجل باأحرف ذهبية 
منذ  اك�شبو  معار�ض  �شجالت  يف 

انطالقها".
الكعبي،  ���ش��اع��ن  خ���ال���د  وث���م���ن 

الكربى  الح���������داث  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
والعاملية، ولبد من تظافر كافة 
اجلهود لتج�شيد ال�شورة امل�شرفة 
لدولة المارات يف تنفيذ املعر�ض 

العاملي.
العلي،  حم���م���د  رمي  واأ�����ش����اف����ت 
عاملية،  اأه��م��ي��ة   2020 لك�شبو 
اإطار معني  ول ينح�شر دورنا يف 
امل�شاركة  م��ن  للجميع  لب���د  ب��ل 
والزيارة لفعاليات اك�شبو وكذلك 
املتطوعني  ب����رن����ام����ج  م���ت���اب���ع���ة 
والت�شجيل خالله وعلى اجلميع 
م�����ن م����واط����ن����ني وم���ق���ي���م���ني ان 
يف  ب�شمتهم  وي��رك��وا  ي�شاهموا 
ه����ذا احل�����دث ال���ت���اري���خ���ي ال���ذي 

ينظم اول مرة يف املنطقة.

اوبيندرا   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الهند   ، ج����وخ����ان  ك����وم����ار 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )T1803818( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0557868917

فقدان جواز �شفر
ح�شني   / امل������دع������و  ف����ق����د 
باك�شتان     ، ق�����ادمي  ف�����ش��ل 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )TV6898382( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0557868917

فقدان جواز �شفر
تهما�ض   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ف�����ي�����ا������ض ف�����ي�����ا������ض اح����م����د 
اجلن�شية  باك�شتان   ، حميد  
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )DP8916141(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0568338909

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / علي الرحمن 
باك�شتان     ، خ�����ان  ق���ن���دي���ل 
رقم  �شفره  ج��واز  اجلن�شية 
 )M F 9 1 5 4 8 7 1 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0557868917

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / مي�شاء حممد 
�شوريا     ، اجل����رودي  ودي���ع 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )N11952061( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0505352200

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل���دع���و / ق��ا���ش��م جي 
باك�شتان   ، ج�����ى  ب���ي���ت���ان 
اجل��ن�����ش��ي��ة   ج�����واز �شفره 
 )AA8992932( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0505816663

فقد�ن �سهادة  �أ�سهم تفقدان جواز �شفر
ال�����ش��ي��دة/ خ��ول��ة خمي�ض  ف��ق��دت 
�شهادة   ، العجمي  ع��ب��داهلل  ع��ل��ي 
 )1068550( رق������م  ا����ش���ه���م 
�شادرة  ���ش��ه��م   )3212( ب��ع��دد 
الإ�شالمي،  ابوظبي  من م�شرف 
ت�شليمها  ع���ل���ي���ه���ا  ي���ع���رث  مم�����ن 
على  الإت���������ش����ال  او  ل��ل��م�����ش��رف 
0506989900  /  ه���ات���ف 

ال�شيد / عبداحلميد

ال�����ه�����ام   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اجلن�شية  املغرب   ، عمراوي 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�������������واز   -
 )D B 7 2 1 9 0 9 8 (
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

05069734614

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

تاأخذ �ملر�صى يف رحلة بالتعاون مع �صي وينغز للجولت بالطائر�ت �ملائية

طائرات مائية حتمل ر�شالة القافلة الوردية للوعي ب�شرطان الثدي فوق �شماء دبي
•• ال�صارقة-الفجر:

القافلة  ا�شطحبت  ال��ث��دي،  ب�شرطان  للتوعية  ال���دويل  ال�شهر  م��ع  تزامناً 
الوردية، املبادرة املعنية بالتوعية ب�شرطان الثدي، التابعة جلمعية اأ�شدقاء 
اإمارة  ال�شرطان يف رحلة جوية فوق  ال�شرطان، خم�شة من مر�شى  مر�شى 
موا�شلة  على  وحتفيزهم  وال��ت��ف��اوؤل  ب��الأم��ل  �شعورهم  جتديد  بهدف  دب��ي، 

رحلة عالجهم.
و�شملت الرحلة التي جاءت بالتعاون �شركة "�شي وينغز" للجولت بالطائرات 
املائية، جولة فوق برج العرب، ونخلة جمرا، وبرج خليفة، وبرواز دبي، وجزر 
العامل، وغرها، وجاءت انطالقاً من اإميان القافلة الوردية باأهمية اجلانب 

النف�شي يف ا�شتجابة املر�شى للعالج. 
اإجراء  باأهمية  الوعي  تعزيز  املر�شى،  دع��م  جانب  اإىل  الرحلة  وا�شتهدفت 
�شركة  �شتوا�شل  حيث  ال�شرطان،  عن  املبكر  للك�شف  ال��دوري��ة  الفحو�شات 

"�شي وينغ" جولتها بطائرات مائية حتمل �شعار "ال�شريط الوردي"، فوق 
حيث  واملر�شى،  الناجني  وت�شجيع  لدعم  ال���وردي،  اأكتوبر  �شهر  طيلة  دب��ي 
�شي�شع �شيوف الطائرات �شرائط وردية عند ت�شجيل دخولهم، كما �شتقوم 

ال�شركة بتوزيع الأ�شرطة على موظفيها وزوارها يف جميع مكاتبها.
الوردية  القافلة  تنظمها  م��ب��ادرات  �شل�شلة  من  واح��دًة  اجلولة  ه��ذه  ومتثل 
ت�شمل  النطاق،  وا�شعة  توعية  جل�شات  تن�شم  حيث  وينغ"،  "�شي  �شركة  مع 
�شبكة جميع متعاملي ال�شركة و�شركائها، ويتوىل فريق من اخلرباء تقدمي 
معلومات حول �شرطان الثدي، ودور الكت�شاف املبكر يف زيادة فر�ض ال�شفاء 

منه.
ال��ع��ام جلمعية  امل��دي��ر  املا�شي،  ال��دك��ت��ورة �شو�شن  امل��ب��ادرة قالت  وح��ول ه��ذه 
القافلة  يف  التوعوية  الطبية  اللجنة  ورئي�ض  ال�شرطان  مر�شى  اأ���ش��دق��اء 
الوردية: "ميثل اكت�شاف الإ�شابة بال�شرطان، نقطة حتول جذرية يف حياة 
املري�ض، وبداية رحلة �شعبة، و�شاقة، مليئة بال�شغوطات النف�شية الناجمة 

عن التاأثرات اجلانبية للمر�ض، وب�شكل خا�ض فيما يتعلق باملظهر اخلارجي 
للمري�ض." واأ�شافت: "تنظم اجلمعية هذه املبادرة، يف اإطار جمموعة من 
املبادرات الرامية اإىل تقدمي الدعم املعنوي ملر�شى ال�شرطان، اأبرزها مبادرة 
)لّون عاملي(، التي ت�شتهدف املر�شى والناجني، حيث تلتزم جمعية اأ�شدقاء 
املغزى الإن�شاين، ونتطلع  ال�شراكات ذات  ال�شرطان بعقد مثل هذه  مر�شى 
اإىل موا�شلة برنامج جولت الطائرات املائية من )�شي وينغز(، وا�شت�شافة 

جميع مر�شى ال�شرطان، لق�شاء وقت ممتع يف هذه الرحالت امللهمة".
للجولت  وينغز"  "�شي  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  وي��ل��ر،  �شتيوارت  وق��ال 
نفخر  ال�شرطان،  ملكافحة  العاملية  اجلهود  مع  "متا�شياً  املائية:  بالطائرات 
ب�شراكتنا مع جمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان،  ومبادرة القافلة الوردية، 

من اأجل زيادة الوعي ب�شرطان الثدي".
بني  �شيوًعا  الأك��رث  ال�شرطان  اأن���واع  اأح��د  الثدي  �شرطان  "ميثل  واأ���ش��اف: 
اأن ي�شيب الرجال، وت��زداد فر�ض  الن�شاء، ويف بع�ض احلالت النادرة ميكن 

مبكر،  وق��ت  يف  اكت�شافه  ح��ال  يف   98% اإىل  ت�شل  ن�شبة  اإىل  منه  ال�شفاء 
اإىل �شيوفنا وعمالئنا  ال��وردي فر�شًة لإي�شال ر�شالة  اأكتوبر  ويعترب �شهر 
يف جميع اأنحاء العامل، باأن مر�ض ال�شرطان قابل للعالج  يف حال اكت�شافه 
يف وقت مبكر، واأن خطوات ب�شيطة كفيلة بتعزيز فر�ض ال�شفاء الكامل منه، 
طائراتنا  ت�شير  خالل  من  الإن�شانية،  الق�شية  لهذه  بدعمنا  نلتزم  ونحن 
املائية التي حتمل �شعار "ال�شريط الوردي"، التي �شتطوف �شماء دبي طيلة 

�شهر اأكتوبر". 
اللتزام  ع��ل��ى  ع��ام��اً،   12 ق��ب��ل  تاأ�شي�شها  م��ن��ذ  وينغز"  "�شي  ���ش��رك��ة  داأب����ت 
وتطوير  دع��م  يف  امل�شاركة  خ��الل  م��ن  املحلي،  املجتمع  جت��اه  مب�شوؤوليتها 
جمعية  م��ع  ال�شراتيجية  �شراكتها  ومتثل  الإن�شانية،  امل��ب��ادرات  خمتلف 
اإجنازاتها،  �شجل  يف  ف��ارق��ًة  عالمًة  ال��ع��ام،  ه��ذا  ال�شرطان  مر�شى  اأ�شدقاء 
الدعم  تقدمي  اإىل  الرامية  واأه��داف اجلمعية،  ر�شالة  لدعم  وخطوًة مهمًة 

املادي، واملعنوي، ملر�شى ال�شرطان، وعائالتهم، طيلة رحلة العالج ال�شاقة.

لأكرث من معاملة 

حماكم راأ�س اخليمة تد�شن خدمة الدفع ال�شريع الإلكرتونية
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

الإلكرونية  اخل��دم��ة  اأم�����ض  اخليمة  راأ����ض  حم��اك��م  دائ���رة  د�شنت 
تتيح  حيث  واح��د،  اآن  يف  معامالت  ع��دة  لت�شديد  ال�شريع  للدفع 
واحد،  وقت  يف  معاملة  من  لأك��رث  الر�شوم  دفع  اإمكانية  اخلدمة 

لكافة خدمات املحاكم، �شواء كانت لت�شجيل الدعاوى، اأو الطلبات، 
اأو ر�شوم املعامالت الأخرى.

واأو�شح امل�شت�شار اأحمد حممد اخلاطري رئي�ض دائرة حماكم راأ�ض 
اخليمة اأن اخلدمة اجلديدة التي اأطلقتها دائرة املحاكم بالتعاون 
مع هيئة احلكومة الإلكرونية براأ�ض اخليمة، تاأتي �شمن حزمة 

نحو  العمل  منظومة  بتطوير  املعنية  وامل���ب���ادرات  اخل��دم��ات  م��ن 
و�شرعة  ال�شهولة  حتقق  وال��ت��ي  وال��رق��م��ي،  الإل��ك��روين  التوجه 
و�شول املتعاملني للخدمات يف اأي وقت ومكان دون اأية قيود ومن 

خالل عدة قنوات اإلكرونية وذكية.
لالأفراد  متاحة  ال�شريع  ال��دف��ع  خدمة  اأن  اإىل  اخل��اط��ري  واأ���ش��ار 

يف  حاليا  امل�شركني  وال�شركات،  والبنوك  واملوؤ�ش�شات  واملحامني 
خدمات املحاكم الإلكرونية.

الإلكت�����روين  امل��وق�����������ع  ع���رب  ال�����������������خ��دم��ة  ا���ش�����������������ت��خ��دام  وي�����مكن 
الذكي  التطبيق  ع��رب  قريبا  و�شتت���اح  اخل����يمة،  راأ����ض  ل����حكومة 

.)mRAK(

الإمارات ت�شارك يف الحتفال مبرور 30 عاما على تاأ�شي�س مركز التناف�شية العاملي

�أنقذ حياة �أ�صرة من حريق يف منزلها لياًل

دفاع مدين عجمان يكرم البطل ال�شغري اإبراهيم عبداحلكيم

•• لوزان - �صوي�رسا -وام:

�شاركت دولة الإمارات يف الحتفال 
على  ع���ام���ا   30 م������رور  ب����ذك����رى 
العاملي  التناف�شية  مركز  تاأ�شي�ض 
التي  ال�شوي�شرية  ل���وزان  مبدينة 
للتنمية  ال�����دويل  امل��ع��ه��د  ن��ظ��م��ه��ا 
الإدارية IMD - النا�شر لتقرير 
الكتاب ال�شنوي للتناف�شية العاملية 
الذي يعد اأحد اأهم التقارير التي 
العاملية  ال����دول  تناف�شية  ت��ر���ش��د 
وت�����ش��ن��ف��ه��ا ح�����ش��ب جم��م��وع��ة من 
القت�شادية والجتماعية  املعاير 

والتقنية.
الحتادية  الهيئة  م��ن  وف���د  م��ث��ل 
م�شاركة  والإح�������ش���اء  للتناف�شية 
بهذه  ع��ق��د  ب���رن���ام���ج  يف  ال����دول����ة 
من  جمموعة  مب�شاركة  املنا�شبة 
التناف�شية  يف  ال����رائ����دة  ال������دول 
وفنلندا  �شنغافورة  مثل  العاملية 

والإح�شاء و�شركاءها من اجلهات 
واملحلية  الحت����ادي����ة  احل��ك��وم��ي��ة 
عملت خالل الع�شر �شنوات املا�شية 
على تر�شيخ ثقافة التناف�شية على 
م�شتوى دولة الإمارات وذلك بني 
احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  الأف������راد 
واخل��ا���ش��ة ومب��ت��اب��ع��ة دائ���م���ة من 
جناح  يعتمد  حيث  ال��ق��رار  �شناع 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة على  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
يف  ال�شتثمار  وه��و  األ  مهم  عامل 
راأ�ض املال الب�شري وبناء الكفاءات 
الوطنية واإ�شراك ال�شباب يف �شنع 

القرار وبناء امل�شتقبل " .
من جهته قال الربوفي�شور اأرتورو 
التناف�شية  م��رك��ز  م��دي��ر  ب��ري�����ض 
ال��ع��امل��ي ال��ت��اب��ع ل��ل��م��ع��ه��د ال���دويل 
 "IMD" الإداري�����������ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
�شركاوؤنا  ا�شتفاد   " املنا�شبة  بهذه 
اخلا�ض  والقطاع  احلكومات  من 
دولة  م�شاركة  وطالبنا كثرا من 

جتربة الدولة يف التناف�شية العاملية 
لعر�ض  خ�����ش�����ش��ت  ن������دوة  خ�����الل 
اتخذتها  ال���ت���ي  اخل����ط����وات  اأه�����م 
دول��ة الإم����ارات وال��ت��ي �شاهمت يف 
ت�شنيفها يف تقرير الكتاب ال�شنوي 
على  واملبنية  العاملية  للتناف�شية 
الهتمام  اأه���م���ه���ا  ع����وام����ل  ع�����دة 
مللف  الر�شيدة  القيادة  اأولته  التي 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة يف ال���دول���ة واإدراج�����ه 
احلكومي  العمل  اأج��ن��دات  �شمن 
واملحلي  امل�شتويني الحت��ادي  على 
وتطوير  اإط������الق  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل 
ال�شيا�شات والت�شريعات من خالل 
متعددة  جهات  من  تنفيذية  ف��رق 
تر�شيخ  ع��م��ل��ي��ة  ع��ل��ى  وال���رك���ي���ز 

ثقافة البتكار والعمل امل�شرك.
وبهذه املنا�شبة قال عبداهلل لوتاه 
باملعهد  وث��ي��ق��ة  ع��الق��ة  تربطنا   :
ال������دويل ل��ل��ت��ن��م��ي��ة الإداري���������ة من 
خالل العمل على جميع املوؤ�شرات 

و���ش��وي�����ش��را وغ��ره��ا م��ن خمتلف 
اأنحاء العامل.

م�شاركة  الإم������ارات  ل��دول��ة  وك����ان 
ا�شتمل  ال��ذي  الربنامج  يف  فعالة 
املعرفية  الأن�شطة  م��ن  ع��دد  على 
م��ث��ل ال���ن���دوات واحل�����وارات والتي 
�شارك بها جمموعة من كبار خرباء 
احلكومية،  وال�شيا�شات  القت�شاد 
يف  جتربتها  ال��دول��ة  وا�شتعر�شت 
كافة  يف  تناف�شيتها  تعزيز  جم��ال 
 27 ي��وم  ب���داأت  وال��ت��ي  القطاعات 
مايو 2009 عندما اأطلق �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
دب��ي رعاه  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�ض 
للتناف�شية  الإم����ارات  جمل�ض  اهلل 

ب�شكل ر�شمي.
ل��وت��اه املدير  وق��ام ع��ب��داهلل نا�شر 
العام للهيئة الحتادية للتناف�شية 
من  مالمح  مب�شاركة  والح�����ش��اء 

ال�������ش���ن���وي  ال����ك����ت����اب  ت����ق����ري����ر  يف 
للتناف�شية العاملية، ونحن يف دولة 
الإم��ارات لنا تعريفنا اخلا�ض عن 
تتلخ�ض  وه��ي  التناف�شية  مفهوم 
ال��ق��درة ع��ل��ى حتقيق الزده����ار  يف 
الطويل  امل��������دى  ع���ل���ى  ل����ل����دول����ة 
م��ع امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���ت���وازن بني 
للوطن  احلياة  وج��ودة  الإنتاجية 
وامل���واط���ن، وت��اأت��ي ج��ه��ود اجلهات 
واملحلية  الحت����ادي����ة  احل��ك��وم��ي��ة 
حكومتنا  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ك��رج��م��ة 
الر�شيدة لزيادة القدرة التناف�شية 
من خ��الل الإج���راءات واخلدمات 
امل�شتمر  وال��ت��ح��دي��ث  احل��ك��وم��ي��ة 
والتنظيمية  الت�شريعية  للبيئة 
م�شتوى  رف�������ع  ع����ل����ى  وال����ع����م����ل 
الإن����ت����اج����ي����ة وت����ع����زي����ز ال���ك���ف���اءة 

والفاعلية".
واأ����ش���اف : " اأن ف��ري��ق ال��ع��م��ل يف 
للتناف�شية  الحت�����ادي�����ة  ال��ه��ي��ئ��ة 

•• عجمان- الفجر 

العميد  ����ش���ع���ادة  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
مدير  ال�شام�شي  علي  عبدالعزيز 
امل��دين يف عجمان كرم  ع��ام الدفاع 
�شابط  ال�شام�شي  م���روان  ال��رائ��د 
م���رك���ز ال����دف����اع امل�����دين ب��������الإدارة، 
ال��ن��ق��ي��ب حم��م��د حميد  ب��ح�����ش��ور 
امل����ه����ري رئ���ي�������ض ق�����ش��م الإع������الم 
وال�شيد  ال����ع����ام����ة  وال�����ع�����الق�����ات 
اأه����ل املنزل  ج��م��ع��ة ال��ن��ع��ي��م��ي م���ن 
اإبراهيم  ال�شغر  البطل  املت�شرر، 
عبداحلكيم بني خمزوم البالغ من 
وذلك  اإم��ارات��ي،   � عاماً   14 العمر 
لإنقاذه حياة اأ�شرة من حادث حريق 

الإط����ف����اء ومت����ت ال�����ش��ي��ط��رة على 
احلريق امل�شتعل يف املطبخ وامللحق 
ل�����ش��رط��ة عجمان  امل��وق��ع  وت�����ش��ل��ي��م 

للبحث حول اأ�شباب وقوعه.
الطالب  اأن  ب���ال���ذك���ر  واجل����دي����ر 
اب������راه������ي������م م������ن امل����ت����م����ي����زي����ن يف 
العلمي وحافظ للقراآن  التح�شيل 
النعيمي  را�شد  يف مركز حميد بن 
�شوت  وذو  الكرمي  القراآن  خلدمة 
للتالوة  ب��ه  ال�شتعانة  يتم  �شجي 
على  اجلميع  ويثني  الفعاليات  يف 

اأخالقه.
عبدالعزيز  ال��ع��م��ي��د  ���ش��ع��ادة  واأك����د 
الدفاع  ع��ام  مدير  ال�شام�شي  علي 
املدين عجمان اأن ماقام به اإبراهيم 

للتاأكد  اب���واب اجل���ران  اىل ط��رق 
وعند  احل��ري��ق  وم��وق��ع  �شالمتهم 
ال��و���ش��ول اىل امل��ن��زل الأخ����ر كان 
احل�����ري�����ق ق�����د ت����ط����ور وارت����ف����ع����ت 
الذي  اخللفي  امللحق  من  الدخنة 
مل ي�شعر اأهل املنزل به وادرك باأن 
املنزل،  احل���ادث وق��ع فعاًل يف ه��ذا 
ال��ع��ام��ل��ة يف املنزل  اإف���ه���ام  حم����اوًل 
مب���ا ي���ح���دث يف اخل���ل���ف وح����ني مل 
ي��ري��د دخ���ل بنف�شه  ت�����ش��ت��وع��ب م���ا 
امللحق  يف  امل�شتعلة  ال��ن��ار  واأراه������ا 
الهاتف  ت���ن���اول  ب��دي��ه��ة  وب�����ش��رع��ة 
وات�شل  امل�شدومة  العاملة  يد  من 
بالدفاع  الطوارئ  هاتف  رقم  على 
997 واأب���ل���غ عن  امل����دين ع��ج��م��ان 

�شب يف منزلهم مبنطقة اجلرف 2 
بعجمان، ومت تكرميه واحلفاوة به 
من قبل الدفاع املدين واأهل املنزل 
بدورة  وال�شادة  واملدر�شة  املت�شرر 
البطويل خالل الطابور ال�شباحي 
تقديراً  اخلا�شة  عجمان  مبدر�شة 
وح�شن  بديهته  و�شرعة  ل�شجاعته 
ت�����ش��رف��ه اأم����ام ط��اق��م امل��در���ش��ني و 

زمالءه يف املدر�شة.
وتعود تفا�شيل احلادثة اىل قرابة 
ال�����ش��اع��ة ال��ع��ا���ش��رة م��ن م�����ش��اء يوم 
اخلمي�ض املوافق  17 اأكتوبر، حني 
ا�شتم اإبراهيم رائحة حريق قريبة 
من منزلة، وبدافع ح�ض امل�شوؤولية 
وانتهى  امل�شدر  للبحث عن  انطلق 

احل����ادث ك��م��ا ق���ام ب��ت��ح��دي��د املوقع 
ب��دق��ة ول��غ��ة وا���ش��ح��ة، ث���م انطلق 
اىل املنزل الرئي�شي وطرق الأبواب 
وم�شاعدة  املنزل  اأه��ل  لتنبيه  بقوة 
���ش��ك��ان امل���ن���زل ع��ل��ى الإخ�����الء وهم 
املكونة  واأ����ش���رت���ه  امل���ن���زل  ���ش��اح��ب 
م��ن الأم وب��ن��ات��ه الرب����ع وت����راوح 
23 �شنة، ثم  14 و  اأعمارهن بني 
على  املنزل  �شاحب  مب�شاعدة  ق��ام 
�شياراتهم  ومنها  ممتلكاته  اإب��ع��اد 
ال�شخ�شية عن م�شدر احلريق ثم 
عمد اىل فتح البوابة الإلكرونية 
الكهربائي  ال��ت��ي��ار  ع��ن��ه��ا  امل��ن��ق��ط��ع 
مهيئاً املوقع لو�شول فرق الإطفاء 
اأعمال  ب���ا����ش���روا  و���ش��ول��ه��م  وف�����ور 

وامل��ج��ت��م��ع وال��ق��ط��اع اخل��ا���ض من 
اأن  وي�شرفنا  العامل،  اأنحاء  جميع 
تكون دولة الإم��ارات معنا يف هذه 
املرحلة املف�شلية يف تاريخ املركز". 
الإم������ارات حققت  دول���ة  اأن  ي��ذك��ر 
واخلام�ض  اإقليميا  الأول  امل��رك��ز 
تناف�شية  الدول  اأكرث  عامليا �شمن 

يف  وخربتها  لتجربتها  الإم����ارات 
يف  وم�شاركتها  التناف�شية  رح��ل��ة 
التنمية  ال����دويل  امل��ع��ه��د  اح��ت��ف��ال 
الثالثني  ب����ال����ذك����رى  الإداري�����������ة 
العاملي  التناف�شية  مركز  لتاأ�شي�ض 
م����ع ����ش���رك���ائ���ن���ا احل��ق��ي��ق��ي��ني من 
الأكادميية  والأو�شاط  احلكومات 

يف ال���ع���امل ب��ح�����ش��ب اأخ�����ر اإ����ش���دار 
لتقرير الكتاب ال�شنوي للتناف�شية 
العاملية لعام 2019 .. كما احتلت 
امل��رات��ب الأوىل ع��امل��ي��ا يف  ال��دول��ة 
الرئي�شية  امل��ح��اور  م��ن  ع��دد كبر 
وامل����ح����اور ال��ف��رع��ي��ة وامل���وؤ����ش���رات 

الفرعية التي ير�شدها التقرير.

واملتمثلة يف  الإم����ارة  واخل��ا���ش��ة يف 
مثل  وامل��م��ت��ل��ك��ات،  الأرواح  ح��م��اي��ة 
اب������الغ ال����دف����اع امل������دين يف ح����الت 
 997 ال���ه���ات���ف  ال������ط������وارئ ع����رب 

للدافع  اإل  من عمل بطويل ماهو 
الن�����������ش�����اين، ون���ت���ي���ج���ة ال����ربام����ج 
ال���ت���وع���وي���ة امل��ت��ن��وع��ة واحل���م���الت 
املوجهه لطالب املدار�ض احلكومية 

ومكافحة احلريق وعمليات الإنقاذ 
والخالء والإ�شعافات الأولية التي 
للدفاع  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ت��ق��دم��ه��ا 

املدين.

�شحنة اأدوية من الإمارات 
مل�شت�شفى ردفان العام بلحج

•• حلج -وام:

حملة  �شمن  بلحج  العام  ردف��ان  مل�شت�شفى  اأدوي���ة  �شحنة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  قدمت 
القطاع  دع��م  اإىل  ال�شحنة  وتهدف  الأح��م��ر.  الهالل  باإ�شراف  تنفذها  التي  العاجلة  ال�شتجابة 
ال�شحي يف مواجهة مر�ض الكولرا يف مديرية ردفان . وعرب مدير مكتب ال�شحة العامة مبديرية 
ردفان الدكتور اأو�شان ف�شل علي عن �شكره لهذه اللفتة الكرمية والإن�شانية للهالل الإماراتي. 
من جهته اأ�شار من�شق حمافظة حلج عبداللة الردفاين اإىل اأن �شحنة الأدوية وال�شوائل الوريدية 
تاأتي تلبية �شريعة من الإم��ارات ملنا�شدات اأطلقها املواطنون باملحافظة اليمنية اثر انت�شار وباء 
الكولرا يف املديرية. وكانت الإمارات �شرت �شحنات اأدوية ملكتب ال�شحة مبحافظة حلج خالل 

الأ�شهر املا�شية ونفذت حمالت نظافة ور�ض رذاذي يف مديريتي حلوطة وتنب.
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اأخبـار الإمـارات
الرتبية تطلق يوم مايكرو�شوفت 

التعليمي يف عجمان
•• عجمان -وام: 

اأطلقت وزارة الربية والتعليم وبالتعاون يوم مايكرو�شوفت التعليمي بهدف تطوير قدرات 
املعلمني واملعلمات يف ا�شتخدام التقنية لدعم التحول الرقمي يف حتقيق خمرجات تعليمية 
املعلمني  تدريب  قاعات معهد  الربامج يف  وتتناول جل�شات  الإماراتية.  املدر�شة  اأف�شل يف 
التعليمية  والألعاب  التعاونية  الدرا�شية  الف�شول  وبناء  املتبادل  التعليم  م�شار  بعجمان.. 

وكيفية دعم برامج مايكرو�شوفت للتعليم.
ومت مناق�شة كيفية احل�شول على �شهادة "MIEEs " وكيفية التقدم بطلب للم�شاركة 
والتعريف   "Microsoft’s E2 | Education Exchange  " م��وؤمت��ر  يف 

باملختربات التفاعلية ثالثية الأبعاد، وجتربة الواقع الفرا�شي يف التعليم.

��صتعر�صت جتربتها يف تطوير بر�مج ومبادر�ت تعتمد على �لتكنولوجيا �حلديثة 

حكومة الإمارات ت�شارك يف املوؤمتر ال�شنوي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية 
•• دبي-وام:

ع�شر  التا�شع  ال��ع��ام  ال�شنوي  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  يف  الإم����ارات  حكومة  ���ش��ارك��ت 
�شعار  ال��ع��ام حت��ت  ه���ذا  ع��ق��د  ال���ذي  الإداري������ة،  للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة  للمنظمة 
متطلبات توطني البنية التحتية الذكية يف الدول العربية لتحقيق اأهداف 
2030 يف مراك�ض باملغرب، حتت رعاية العاهل املغربي  التنمية امل�شتدامة 
يف  احلكومات  واأدوار  م�شتقبل  حول  التباحث  بهدف  ال�شاد�ض  حممد  امللك 
العربية يف  تناف�شية القت�شاديات  لتنمية وحت�شني  العربية، و�شول  الدول 
التنمية  اأه��داف خطة  الع�شر، وحتقيق  الدولية ومتطلبات  التحديات  ظل 

امل�شتدامة 2030.
و�شعى املوؤمتر الذي يعقد يف الفرة من 17 حتى 18 اأكتوبر 2019 اإىل 
وقدراتها  اإمكاناتها  توظيف  على  العربية  احلكومات  حتفيز  يف  امل�شاهمة 
املختلفة لتعزيز القت�شاديات العربية خالل ال�شنوات الع�شر املقبلة، وذلك 
مب�شاركة خرباء ومتخ�ش�شني من 14 دولة عربية هي "اجلزائر، ولبنان، 
وت��ون�����ض، وال��ي��م��ن، وال�شعودية، وامل��غ��رب، وال�����ش��ودان، وال��ع��راق، والإم����ارات، 
اإىل  بالإ�شافة  وموريتانيا"،  عمان،  و�شلطنة  وليبيا،  وفل�شطني،  والكويت، 
فوؤاد  دول��ة  العام  هذا  املوؤمتر  يف  يتحدث  حيث  الدولية،  املنظمات  من  عدد 
ال�شنيورة، رئي�ض وزراء اجلمهورية اللبنانية الأ�شبق، ومعايل الدكتورة رول 
وزير  دروي�ض،  اأحمد  الدكتور،  ومعايل  الإ�شكوا،   - التنفيذي  املدير  د�شتي، 
التنمية الإدارية الأ�شبق يف جمهورية م�شر العربية، و�شعادة الدكتور �شعيد 
الغفلي، الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون املجل�ض الوطني الحتادي يف وزارة الدولة 
ل�شوؤون املجل�ض الوطني الحتادي والدكتور عبد الرحمن عبد املنان العور 

مدير عام الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية.
ال����وزراء على هام�ض  واأك���د �شعادة ع��ب��داهلل ب��ن ط��وق، الأم���ني ال��ع��ام ملجل�ض 
امل�شتقبل  تكنولوجيا  يف  ال�شتثمار  اأه��م��ي��ة  امل���وؤمت���ر..  اأع��م��ال  يف  امل�����ش��ارك��ة 
والتقنيات احلديثة لتحقيقالنمو وال�شتدامة اللذين تن�شدهما جمتمعاتنا 
مبا  املختلفة،  ال��ت��ج��ارب  اأثبتت  حيث  ���ش��واء،  ح��د  على  العربية  وحكوماتنا 
تعتمد على  اآليات وحلول  ابتكار  باأن  املب�شرة،  العربية  التجارب  بع�ض  فيها 
لإحداث  ال�شبيل  ه��و  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  وخم��رج��ات  التكنولوجيا 
تغيرات اإيجابية وفاعلة يف واقع وحياة اأفراد املجتمع، ومبا يخدم م�شرة 

التنمية والتطور يف منطقتنا العربية والعامل.
الفر�ض  من  ال�شتفادة  اإىل  الإم���ارات  حكومة  يف  " ن�شعى  �شعادته  واأ���ش��اف 
وامل�شاهمة  املتقدمة،  والعلوم  احلديثة  التكنولوجيا  �شكلتها  التي  اجلديدة 
ب��ف��اع��ل��ي��ة يف اجل���ه���ود ال��ع��امل��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر من����اذج ع��م��ل ذك��ي��ة وق��ائ��م��ة على 
التكنولوجيا احلديثة، ومبا يعزز منموقعها ك�شريك فاعل وموؤثر يف ت�شكيل 
ور�شم مالمح م�شتقبل املنطقة والعامل".. م�شيفا "نوؤمن يف دولة الإمارات 
باأن التكنولوجيا اأداة رئي�شية للحافظ على الإن�شان، ودعم مهاراته و�شمان 
لدينا،  تكنولوجي  تقدم  اأي  حم��ور  ه��و  فالإن�شان  ل��ه،  العي�ض  �شبل  اأف�شل 

واأ�شا�ض جميع اخلطط واملبادرات احلكومية".
و�شدد على اأن املرحلة احلالية تتطلب من احلكومات العربية مواكبة التقدم 
املت�شارع يف التكولوجيات احلديثة وما يرتب عليها من م�شتجدات، وتوظيف 
واخلدمات  حياتهم  ج��ودة  وحت�شني  مواطنيها  خلدمة  التكنولوجيا  ه��ذه 
العربية على  تكاتف اجلهود يف احلكومات  اأهمية  اإىل  لهم، م�شرا  املقدمة 
خمتلف الأ�شعدة لتوظيف هذه التكنولوجيا ب�شكل مدرو�ض ومالئم و�شول 

لتحقيق اأهداف خطة التنمية امل�شتدامة 2030.
و�شلط �شعادة عبداهلل بن طوق خالل كلمته ال�شوء على اجلهود احلكومية يف 
دولة الإمارات لدعم اأهداف التنمية امل�شتدامة، اإذ احتلت املركز الأول عربيا 
لعام  الرقمية  التناف�شية  تناف�شية يف موؤ�شر  الدول  اأكرث  و12 عامليا �شمن 
للعي�ض  واأمنا  اأمانا  الدول  اأكرث  للبقاء من بني  ت�شعى  اأي�شا  2019، وهي 

فيها بحلول عام 2021.
التي  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات  م��ن  جمموعة  كلمته  خ��الل  �شعادته  وا�شتعر�ض 
اأطلقتها حكومة الإمارات، وقامت من خاللها بتوظيف التكنولوجيا احلديثة 
العمل  وتطوير  التنمية  م�شرة  خلدمة  امل�شتقبل  تقنيات  يف  وال�شتثمار 
الإمارات  دولة  اأعلنت  " التي  الت�شريعات  " خمترب  راأ�شها  احلكومي، وعلى 
موثوقة  ت�شريعية  بيئة  خلق  اإىل  يهدف  وال��ذي  اجل���اري،  العام  عنهمطلع 
و�شفافة، وا�شتحداث ت�شريعات جديدة اأو تطوير الت�شريعات احلالية وتنظيم 
عمل املجالت احلديثة والقائمة على التكنولوجيات املتقدمة ملا يعود بالنفع 
"املنتدى القت�شادي العاملي"  على الب�شرية جمعاء، بالإ�شافة �شراكتها مع 
من  لأكرث  العمل  و�شوق  الوظائف  لبناء  امل�شتقبلية  املهارات  تطوير  بهدف 

الرابعة. ال�شناعية  الثورة  تفرزها  جديدا  قطاعا   12

عام  مدير  العور  املنان  عبد  الرحمن  عبد  الدكتور  �شعادة  اأ�شاد  جانبه  من 
اأمناء جائزة  الب�شرية احلكومية، وع�شو جمل�ض  الهيئة الحتادية للموارد 
ال�شمو  �شاحب  من  كرمية  برعاية  حتظى  التي  العربي،  احلكومي  التميز 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
19 للمنظمة العربية  ال�  ال�شنوي  املوؤمتر  "رعاه اهلل" مب�شتوى  حاكم دبي 
تعقده  وال����ذي  امل��ط��روح��ة،  وامل��وا���ش��ي��ع  التنظيم  جل��ه��ة  الإداري������ة،  للتنمية 
الدول  يف  الذكية  التحتية  البنية  توطني  "متطلبات  �شعار  حتت  املنظمة، 
املوؤمتر  اأن  اإىل  2030"، لفتا  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  العربية لتحقيق 
ي�شكل من�شة اإقليمية لتبادل املعرفة، واأف�شالخلربات والتجارب، يف جمال 

اإدارة وتنمية راأ�ض املال الب�شري.
التفاهم بني  اأن��ه مبوجب مذكرة  املوؤمتر  �شعادته خالل م�شاركته يف  وذك��ر 
الإدارية،  للتنمية  العربية  واملنظمة  وامل�شتقبل  الوزراء  �شوؤون جمل�ض  وزارة 
املوؤمتر،  من  الع�شرين  ال��دورة  عقد  تقرر  العربية  ال��دول  للجامعة  التابعة 
العام املقبل، يف دولة الإمارات بدعوة منها، وذلك تزامنا مع اإك�شبو 2020 

امل�شتقبل". و�شنع  العقول  "توا�شل 
وقال اإن ا�شت�شافة الدولة للموؤمتر من �شاأنها تعزيز ال�شراكة القائمة بني 
اإدارة  مبفاهيم  الوعي  وتعزيز  املعرفة  نقل  يف  وت�شهم  واملنظمة،  الإم���ارات 
وتنمية راأ�ض املال الب�شري وتطويره، وت�شليط ال�شوء على اأف�شل املمار�شات 
الريادة  وحتقق  التناف�شية،  نحو  امل�شاعي  يخدم  مبا  ال�شاأن،  هذا  يف  العامليه 

العاملية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
الإدارية،  للتنمية  العربية  واملنظمة  الدولة  بني  التعاون  اأهمية  على  و�شدد 
تعد  التي  العربي،  احلكومي  التميز  جائزة  �شيما  ل  �شعيد،  من  اأك��رث  على 
الأوىل من نوعها يف جمال التطوير والتح�شني والتميز الإداري يف املنطقة 
اأف�شل  الإدارة، يطبق  اإح��داث ح��راك عربي يف جمال  اإىل  العربية، وتهدف 
على  ال�شوء  وي�شلط  احل��ك��وم��ي،  الأداء  متيز  جم��ال  يف  العاملية  املمار�شات 
الكفاءات احلكومية  الناجحة يف املنطقة العربية، ويكرم  التجارب الإداري��ة 
العربية، ويخلق فكرا قياديا اإيجابيا لدى القطاعات احلكومية لتبني التميز 
الذكية،  التقنيات  با�شتخدام  القائمة  والنظم  العمليات  وجتديد  املوؤ�ش�شي، 

لتنفيذ الروؤى وال�شراتيجيات احلكومية امل�شتقبلية.
م�شتوى  على  ب��ه  يحتذى  من��وذج  لتقدمي  ن�شعى   " الغفلي  �شعيد  الدكتور 

" من جانبه قال  املنطقة والعامل يف جودة اخلدمات احلكومية الإماراتية 
الوطني  املجل�ض  ل�����ش��وؤون  امل�شاعد  الوكيل  الغفلي،  �شعيد  ال��دك��ت��ور  �شعادة 
الحتادي يف وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�ض الوطني الحتادي:" ي�شكل املوؤمتر 
فر�شة  ي�شكل  الإداري����ة  للتنمية  العربية  للمنظمة  ع�شر  التا�شع  ال�شنوي 
واأف�شل  ال��ت��ط��ورات  اأخ��ر  ح��ول  واملعلومات  الآراء  وت��ب��ادل  للتفاعل،  مثالية 
التنمية  اأهداف  املمار�شات يف التوظيف الأمثل للتطبيقات الذكية لتحقيق 
امل�شتدامة . واأ�شاف �شعادته:" كما يتيح لنا اأي�شا هذا التجمع رفيع امل�شتوى 
من�شة لعر�ض خربتنا وابرز الإجنازات التي حققتها دولة الإمارات يف العمل 
على تطوير بينة حتتية متكاملة تواكب التطورات ومتكنها من ال�شتفادة 
من اأحدث التقنيات يف خدمة تطور املجتمع وتقدم الدولة بثبات على كافة 
املوؤ�شرات عرب الرتقاء يف م�شرة العمل احلكومي، و�شول اإىل تقدمي منوذج 
احلكومية."  اخلدمات  ج��ودة  يف  والعامل  املنطقة  م�شتوى  على  به  يحتذى 
امل��وؤمت��ر بعر�ض ورق��ة عمل ح��ول نظام  وق��ال �شعادته:" �شنقوم خ��الل ه��ذا 
الت�شويت الإلكروين يف انتخابات املجل�ض الوطني الحتادي، والذي حقق 
وتكنولوجيا  الت�شالت  لنظام  التحتية  البنية  يف  الكبر  التطور  بف�شل 
وجناح  الناخبني  على  الت�شويت  عملية  ت�شهيل  يف  باهرا  جناحا  املعلومات 
العملية النتخابية، ليكون واحدا من امثلة كثرة ميكن للدول ال�شتفادة 
اأن  املجتمع." يذكر  اأف���راد  اإ���ش��ع��اد  يف  ت�شهم  �شهلة  خ��دم��ات  توفر  يف  منها 
املوؤمتر ال�شنوي العام التا�شع ع�شر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية يتناول 
خم�شة حماور رئي�شية هي متطلبات تاأ�شي�ض وت�شغيل البنية التحتية الذكية 
العربية،  الدول  2030 يف  امل�شتدامة  التنمية  واأه��داف خطط  وفقا لروؤية 
التنمية  فر�ض  تعزيز  اأج��ل  من  الذكية  التحتية  البنية  تطبيقات  وتوطني 
ال�شتفادة  واآليات  العربية،  ال��دول  يف  وغاياتها  اأهدافها  وحتقيق  امل�شتدامة 
ومنتجاتها  وتطبيقاتها  التطور  الفائقة  والت�شالت  املعلومات  �شبكات  من 
وخدماتها العامة واخلا�شة، لتح�شني كفاءة تنفيذ خطط وبرامج التنمية 
الكفاءة  لزيادة  الإلكرونية  والإدارة  العربية،  الدول  يف   2030 امل�شتدامة 
املوؤ�ش�شية نحو حتقيق اأجندة 2030، بالإ�شافة اإىل خيارات و�شيناريوهات 
العمل العربي امل�شرك عند ا�شتحداث وتو�شيع املدى املعلوماتي والت�شالتي 
اأهداف  وبرامج حتقيق  تنفيذ خطط  الذكية وتوظيفها يف  التحتية  للبنية 

التنمية امل�شتدامة 2030.

مبنا�صبة �ليوم �لعاملي له�صا�صة �لعظام 

م�شت�شفى راأ�س اخليمة يجري فح�شوات وا�شت�شارات طبية جمانية للمر�شى  
•• راأ�س اخليمة – �صليمان املاحي

راأ�������ض اخليمة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ت���ق���دم 
مبنا�شبة  جم���ان���ي���ة  ف���ح���و����ش���ات 
العظام   ل��ه�����ش��ا���ش��ة  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم 
العظام  ك��ث��اف��ة  اخ��ت��ب��ارات  ت�شمل 
معاجلة  وج��ل�����ش��ات    ،)Dexa(
مائية وا�شت�شارات طبية مع جّراح 

العظام . 
امل��ب��ادرة �شمن حملة  تلك  وت��اأت��ي 
انطلقت  التي   " عظامك  "احم 
اأم�������ض الأول )الأح�����د (  ي���وم  م���ن 
 ، ال��ق��ادم  اخلمي�ض  حتى  وت�شتمر 
من  اع��ت��ب��اراً  املراجعني  وت�شتقبل 

من  و20%  الن�شاء  من   33%
اأعمارهم  الذين جت��اوزت  الرجال 
لالإ�شابة  معر�شون  ع��ام��اً،   50
وم�شاعفاته  ال��ع��ظ��ام  ب��ه�����ش��ا���ش��ة 
م���ث���ل ال���ك�������ش���ور. ومي���ك���ن لأدن�����ى 
مفاجئة  حركة  اأو  ب�شيطة  اإ�شابة 
عظام  يف  ب���ك�������ش���ور  ت��ت�����ش��ب��ب  اأن 
الكثر  ويف  الأ���ش��خ��ا���ض.  ه�����وؤلء 
العدو  ه��ذا  يت�شلل  الأح��ي��ان،  م��ن 
ب�شكل  وي��ظ��ه��ر  اإل���ي���ن���ا  ال�����ش��ام��ت 

ك�شور واآلم ل مربر لها .
ومن جانبه، قال د. ر�شا �شّديقي، 
راأ�ض  مل�شت�شفى  التنفيذي  امل��دي��ر 
العظام  ه�شا�شة  "تبقى  اخليمة: 

املفا�شل وغرها.
متزايد  باهتمام  الن�شاء  وحتظى 
خ�����الل احل���م���ل���ة ل���ك���ون���ه���ن اأك����رث 
عر�شة لالإ�شابة به�شا�شة العظام 
�شيما  ول  امل���ك�������ش���ورة  وال����ع����ظ����ام 
ال�شيدات يف مرحلة ما بعد انقطاع 
ت��رت��ف��ع عندهن  ح��ي��ث  ال���ط���م���ث، 
م��ع��دلت الإ���ش��اب��ة ب��ه��ذا امل��ر���ض ، 
اإ���ش��اب��ت��ه��ن بك�شر يف  وي��ع��د خ��ط��ر 
ب�شرطان  الإ���ش��اب��ة  م��ث��ل  ال��ف��خ��ذ 
ال���ث���دي وال���رح���م وامل��ب��ي�����ض  كما 
اأخ�شائي  جو�شي  �شريراجن  يقول 
الفقري  والعمود  العظام  جراحة 

يف ’م�شت�شفى راأ�ض اخليمة’.

ال�شاد�شة  وحتى  ظهراً   3 ال�شاعة 
م�����ش��اء . ومت��ن��ح احل��م��ل��ة  100 
مراجعا اختبارات جمانية لقيا�ض 

م�شتوى الفيتامني د. 
دي   ( ف���ح���و����ش���ات  ج����ان����ب   واىل 
اك�ض اي (  لتقييم اأو قيا�ض كثافة 
ت��ق��دم احل��م��ل��ة عالجاً  ال���ع���ظ���ام؛ 
اجل�شم  لغمر   ، م�شبح  يف  طبيعياً 
على  التدليك  اأو  الطفو  اأو  باملاء 
ا����ش���رخ���اء اجل�������ش���م ب���ع���دة طرق 
خمتلفة. اذ يفيد ذلك  يف تخفيف 
واآلم  واللتهابات  الع�شالت  اآلم 
الظهر، واإ�شابات الرباط، و�شعف 
والتهابات  ال����دم����وي����ة،  ال��������دورة 

عظاماً  الن�شاء  :" متتلك  وت��اب��ع   
الرجال،  من  �شماكة  واأق��ل  اأ�شغر 
ف�������ش���اًل ع����ن ت���ن���اق�������ض م���ع���دلت 
ه����رم����ون الأ������ش�����روج�����ني ال����ذي 
انقطاع  ب���ع���د  ال����ع����ظ����ام  ي���ح���م���ي 
ال��ط��م��ث، مم��ا ي��زي��د م��ن خطورة 
ويعترب  ب�����امل�����ر������ض.  اإ�����ش����اب����ت����ه����ا 
’د’  فيتامني  م�شتويات  انخفا�ض 
والكال�شيوم، والتدخني، والإفراط 
ال��ك��ح��ول ع���وام���ل تعزز  ���ش��رب  يف 
اح��ت��م��الت الإ���ش��اب��ة ب��ه��ذا املر�ض 

املرهق .
ويذكر اأن م�شت�شفى راأ�ض اخليمة 
ك�شف من قبل عن تقارير تفيد اأن 

املر�ض،  اأع����را�����ض  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
الفحو�شات. ونود تزويد  واإج��راء 
م��ن اخليارات  ب��ال��ع��دي��د  امل��ر���ش��ى 

خفية دون ت�شخي�ض يف كثر من 
ي��وؤث��ر ب�شكل كبر  الأح���ي���ان، مم��ا 
النا�ض  وم�����ش��اع��دة  ال���ع���الج.  ع��ل��ى 

وال�شت�شارات  اجل���راح���ي���ة  غ���ر 
يف  التغيرات  ب�شاأن  التخ�ش�شية 

منط احلياة".

�أجنزت جتميل �لدو�رين �لر�بطني بني �ل�صهامة �لقدمية و�جلديدة

بلدية مدينة اأبوظبي جتري اأعماًل جتميلية وتطويرية مبناطق متفرقة يف ال�شهامة
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي مركز البلدية الفرعي يف ال�شهامة، جتميل  اأجنزت بلدية مدينة 
الدوارين الرابطني بني ال�شهامة القدمية واجلديدة بن�شبة %100، كما 
انتهت البلدية اأي�شاً من تنفيذ اأعمال جتميلية جديدة يف مناطق متفرقة 
�شمن نطاق مركز بلدية ال�شهامة، من بينها اإعادة تاأهيل ممرات حديقة 
 ،)2( رق��م  ال�شهامة  حديقة  مم���رات  تاأهيل  واإع����ادة   ،)1( رق��م  ال�شهامة 
مرتاديها  على  ال�شعادة  واإدخ���ال  عليها  جمالية  مل�شة  اإ�شفاء  بهدف  وذل��ك 
وم�شتخدمي الطرق يف تلك املناطق. وتعمل بلدية مدينة اأبوظبي، حالياً، 
من  العديد  تنفيذ  على   ،2019 للعام  التطويرية  الأع��م��ال  خطة  �شمن 
الأعمال التجميلية والتطويرية �شمن نطاق مركز بلدية ال�شهامة، والتي 
م��ن امل��ق��رر النتهاء منها خ��الل ال��رب��ع الأخ���ر م��ن ال��ع��ام اجل���اري، وذلك 

بهدف تعزيز جودة اخلدمات املقدمة ل�شكان املنطقة.
والدوار  الو�شطية  اجلزيرة  بتجميل  حاليا  اأبوظبي  مدينة  بلدية  وتقوم 
املقابل لل�شوق الأخ�شر يف منطقة ال�شهامة القدمية لتتما�شى مع جتميل 
املتوقع  واجل��دي��دة، حيث من  القدمية  ال�شهامة  الرابطني بني  ال��دواري��ن 

النتهاء من الأعمال مع نهاية اأكتوبر 2019.
مقابل  الرحبة  دوار  جتميل  على  اأي�����ش��اً،  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  وتعمل 
اأكتوبر  اأعماله مع نهاية  املتوقع النتهاء من  ال�شرطة، والذي من  خمفر 
2019، كما تعمل على تنفيذ م�شمار للجري حول �شور حديقة الرحبة، 
حيث يتوقع النتهاء من اأعماله مع نهاية نوفمرب 2019، بالإ�شافة اإىل 
اإعداد مقرح لتنفيذ م�شمار للجري حول �شور حديقة  اأنه يجري حالياً 
الباهية من املتوقع النتهاء من تنفيذ اأعماله مع نهاية دي�شمرب 2019.

اإىل ذلك، تعمل بلدية مدينة اأبوظبي على التجهيز ملنطقة عربات الطعام 
املتنقلة املجاورة ملركز بلدية ال�شهامة واملم�شى املحيط بها، وكذلك تنفيذ 
ال�شهامة  بلدية  مركز  بنطاق  متفرقة  اأم��اك��ن  يف  ريا�شية  م�شاة  مم��رات 
 ،3 ال�شدر   ،2 ال�شدر   ،1 )ال�شدر  مبناطق  م�شاة  مم��رات   )6( وع��دده��ا 

الرحبة 1، الرحبة 2، ال�شهامة اجلديدة(.

الفجرية للموارد الطبيعية 
تعر�س احدث تطبيقاتها يف موؤمتر 

اجليوفيزياء الهند�شية بالعني
•• الفجرية -وام: 

الطبيعية  ل���ل���م���وارد  ال��ف��ج��رة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
العاملي  للموؤمتر  اخلام�شة  ال��دورة  يف  م�شاركتها  خ��الل 
ل��ل��ج��ي��وف��ي��زي��اء ال��ه��ن��د���ش��ي��ة ال������ذي ان���ط���ل���ق ام�������ض فى 
التطبيقات  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  يف  امل��م��ار���ش��ات  اأح����دث  ال��ع��ني 
اجليولوجية  الأب���ح���اث  و  ل��ل��درا���ش��ات  اجل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ة 
تقوم  التي  التعديني  املجال  يف  املتقدمة  والتكنولوجيا 
بها من خالل طائرتها اجلديدة الدرونز �شاهني حيث 
يتم اإ�شتخدامها فى احت�شاب الكميات ، و التقاط اأحدث 
ال�شور اجلوية وتتميز بانتاج اخلرائط الرقمية ثالثية 

الأبعاد  واخلرائط اجليولوجية والكنتورية.
عّينات  لعر�ض  م�شّغر  مبتحف  املوؤ�ش�شة  ت�����ش��ارك  كما 
ع���دي���دة م���ن ال�����ش��خ��ور وامل����ع����ادن ال���ت���ي ت���وج���د ب���اإم���ارة 
الإمارة  الطبيعية يف  بها وباملوارد  الفجرة،  والتعريف 
، بهدف اجراء البحوث والدرا�شات امل�شتقبلية على هذه 
العينات التي من �شاأنها اأن تخدم الباحثني من الطلبة 

واملهتمني يف هذا املجال.
 واأو�شح  �شعادة املهند�ض علي قا�شم مدير عام موؤ�ش�شة 
يف  املوؤ�ش�شة  م�شاركة  اأن  الطبيعية   ل��ل��م��وارد  الفجرة 
اإطار  يف  ي��اأت��ي  الهند�شية  للجيوفيزياء  العاملي  امل��وؤمت��ر 
عرب  املتميزة  امل�شاريع  تبني  نحو  للدولة  العام  التوجه 
روؤية م�شركة لتحقيق التنمية امل�شتدامة املن�شودة وبناء 
النقا�شات  و  اقت�شاٍد م�شتدام ولال�شتفادة من اجلل�شات 
واملخت�شني يف  العلماء  و احل��وارات مب�شاركة نخبة من 

هذا املجال .

�شو�شوبهان   / امل��دع��و  ف��ق��د 
اده����������ي����������ك����������ارى ج�������������اداب 
ال����ه����ن����د    ، اده��������ي��������ك��������ارى 
رقم  �شفره  ج��واز  اجلن�شية 
)J2629375( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0562047687

فقدان جواز �شفر

ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ م�����اي�����دى 
الفلبني   ، ان���ا  ���ش��ت��ه  ت��وب��ي��ا���ض 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )P4864549A(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر

ليزا  دون��������ا  امل������دع������و/  ف����ق����د 
الفلبني   ، لرج������ادو  ج��ي��ب��ان��ا 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )P7005096A(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات
 »راجع وفالك طيب« تنجز ت�شويات مالية مبليونني و255 األف درهمطالبات اأكادميية �شرطة دبي يطلعن على جتربة النيابة يف التحقيق مع الأطفال

•• دبي- وام:

طالبات  دب��ي  لإم���ارة  ال��ع��ام  النائب  احلميدان  عي�شى  ع�شام  امل�شت�شار  التقى 
دورات  يف  والثانية  الأوىل  الدفعتني  �شمن  املتفوقات  دب��ي  �شرطة  اأكادميية 
املطوع  يو�شف  امل�شت�شار  بح�شور  الن�شائي  العن�شر  م��ن  ال�شباط  مر�شحي 

النائب العام امل�شاعد.
جاء ذلك خالل زيارة الطالبات ملبنى النيابة العامة بهدف الطالع على جتربة 
النيابة يف التحقيق مع الأطفال وفقا لأعلى املعاير العاملية مبا ي�شمن �شرية 

املعلومات واملحافظة على كيان الطفل خا�شة الذين تعر�شوا للجرائم.
وا�شتمع الوفد من امل�شت�شار حممد ر�شتم بوعبداهلل املحامي العام الأول رئي�ض 
ب�شكل عام ونيابة  العامة  النيابة  الأ�شرة والأح��داث اىل �شرح عن عمل  نيابة 

الأ�شرة والأحداث ب�شكل خا�ض وطرق التحقيق مع الأطفال مبا يتنا�شب مع 
الفئة العمرية ومبا ي�شمن الو�شول اىل املعلومات ب�شكل �شل�ض ودقيق.

وزار الوفد غرفة الطفل وا�شتمعن اإىل �شرح من اأمل املزروعي اأخ�شائي نف�شي 
بق�شم ق�شايا الأ�شرة والأحداث حول منهجية النيابة العامة يف اعداد اأع�شاء 
املنا�شبة  البيئة  توفر  بهدف  والجتماعيات  النف�شيات  والباحثات  النيابة 
و�شالمته  وخ�شو�شيته  حقوقه  على  حفاظا  معه  التحقيق  اأث��ن��اء  للطفل 

النف�شية.
واطلعت الطالبات على طريقة التحقيق املبتكرة التي تنتهجها نيابة الأ�شرة 
والأحداث يف التحقيق مع الأطفال حيث اأعربن عن اعجابهن باملبادرة املبتكرة 
ودعمها  ا�شتقبالها  وح�شن  العامة  النيابة  جهود  وثمن  بالطفل  تهتم  التي 

للجهات الكادميية واملعلومات القيمة التي ح�شلن عليها من خالل الزيارة.

•• دبي - وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض 
املجل�ض التنفيذي اأن دبي حققت جناحات كبرة يف اإطار ا�شراتيجية تطوير 

العمل احلكومي وفق روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
النا�ض  راح��ة  التي ت�شع   ، رع��اه اهلل  دب��ي  ال����وزراء حاكم 
و���ش��ع��ادت��ه��م يف ق��م��ة الأول����وي����ات، ح��ي��ث ت��وا���ش��ل الإم����ارة 
حت��دي��ث م��ف��اه��ي��م وق�����درات ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي بتوظيف 
اأحدث التقنيات ووفق اأعلى املعاير واملوا�شفات العاملية 
لتقدمي خدمات حكومية �شريعة وفعالة وعالية اجلودة.
كما اأكد �شمو ويل عهد دبي اأن الأرقام تظهر النجاح الذي 
للمعامالت  دب��ي  “ا�شراتيجية  تطبيق  يف  دب��ي  حققته 
ملمو�ض،  اجن����از  اإىل  اأه��داف��ه��ا  وحت��وي��ل  الالورقية”، 
حيث جتاوزت عائدات اخلدمات احلكومية املقدمة عرب 
88 خدمة �شمن  الآن” املوحد؛ وعددها  “دبي  تطبيق 
درهم،  مليارات  اأربعة  من  اأكرث  حياتية،  قطاعات   10
الذكية” يف تعزيز  ل�”دبي  الريادي  ال��دور  وذل��ك بف�شل 
وقيادة جهود الدوائر واملوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية يف 

دبي يف جمال التحول الرقمي.
اجلهات  كافة  وتقدمي  احلكومية  التطبيقات  واجهة  بتوحيد  �شموه  ووج��ه 
“دبي الآن”، متا�شيا  جلميع خدماتها عرب نافذة واح��دة ممثلة يف تطبيق 
مع ن�شج التجربة الرقمية احلكومية يف دبي، وما يتطلبه ذلك من تقدمي 

اأمام  الأف��راد  ال��ذي يق�شيه  الوقت واجلهد  خدمات عالية اجل��ودة تخت�شر 
ع�شرات التطبيقات لإجناز معامالتهم.

اعتزازه  ع��ن  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  واأع���رب 
الالورقية،  للحكومة  الكامل  التحول  م�شار  �شمن  املتحققة  بالنجاحات 
وتقديره جلهود دبي الذكية يف هذا اخل�شو�ض، وكل من 
 “ اإىل واق��ع.. وق��ال �شموه  �شاهم يف حتويل ه��ذا الهدف 
اطلعت على اآخر م�شتجدات ا�شراتيجية دبي للمعامالت 
الالورقية ووجهت اجلهات احلكومية بالعمل مع مكتب 
دبي الذكية لتوفر جميع خدمات املتعاملني على تطبيق 
“دبي الآن” والعمل على الغالق التدريجي لتطبيقات 
املتعاملني املنفردة واحلد من تطوير تطبيقات جديدة... 
لإجناز  اجل��ه��ود  ت�شافر  ال��ت��ع��اون  اجلميع  م��ن  وننتظر 
يف  احلكومي  العمل  ملنظومة  الكامل  ال��الورق��ي  التحول 

دبي بحلول 12دي�شمرب 2021«.
من جانبها اأعربت �شعادة الدكتورة عائ�شة بنت بطي بن 
ب�شر، مدير عام دبي الذكية عن خال�ض ال�شكر والتقدير 
ل�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل 
عهد دبي لدعم �شموه الكبر وت�شجيعه امل�شتمر وحر�شه 
للمعامالت  دب��ي  “ا�شراتيجية  يف  املتحقق  الإجن���از  م�شتوى  متابعة  على 
حتقيق  ب��ه��دف   ،2018 ف���رباي���ر  يف  ���ش��م��وه  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  الالورقية” 
الداخلية واخلارجية  املعامالت احلكومية  الكامل جلميع  الرقمي  التحول 
وال�شتغناء عن الأوراق بن�شبة 100 باملئة مبا لذلك من اأثر تعزيز قدرات 
اأعلى معدلت ر�شاهم،  املتعاملني وحتقيق  العمل احلكومي والتي�شر على 

ف�شال عن الأثر الإيجابي الكبر على البيئة بتقليل العتماد على الأوراق 
والنخفا�ض بن�شبة ا�شتهالكها يف العمل احلكومي اإىل ال�شفر.

ال��ذات بهدف التطوير مهمة يومية لنا يف دب��ي وبينما  “ حت��دي  وق��ال��ت.. 
ل يزال كثر من قادة مدن العامل ي�شككون باإمكانية ال�شتغناء عن الورق 

قيادتنا  روؤي����ة  بف�شل  جنحنا  ال�����ش��رع��ة،  ب��ه��ذه  ب��ال��ك��ام��ل 
منوذج  بتقدمي  احلكوميني  ال�شركاء  وج��ه��ود  الر�شيدة 
ع��امل��ي ي��ح��ت��ذى م��دع��م ب��ال��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى الأر������ض، ونتطلع 
من  �شركائنا  مع  بالتعاون  الالورقي  التحول  ل�شتكمال 
لتوحيد  احلكومية  والهيئات  واملوؤ�ش�شات  ال��دوائ��ر  كافة 
واجهة التطبيقات اخلدمية احلكومية عرب “دبي الآن«.

واأ�شافت �شعادتها “ لقد اأثبت “دبي الآن” وبف�شل تعاون 
�شركائنا احلكوميني بتوفر خدماتهم عرب التطبيق اأنه 
قادر من حيث البنية التحتية وواجهة وجتربة امل�شتخدم 
اأن يكون حمطة واح��دة لكافة اخلدمات احلكومية  على 
مع  و�شنعمل  دب��ي،  يف  الإن�شان  يحتاجها  التي  الأ�شا�شية 
لإمتام  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  لتنفيذ  ال�����ش��رك��اء 

التحول الرقمي يف دبي ب�شكل كامل«.
واختتمت بقولها.. “ جنحنا حتى الآن من خالل ال� 88 

خدمة املتاحة رقميا عرب “دبي الآن” بتغير اأ�شلوب حياة جمتمع دبي، حيث 
احلكومية  املعامالت  على  �شنويا  يهدرها  كان  28�شاعة  اإن�شان  لكل  وفرنا 

الورقية وجعلناه ي�شتغني عن 14 زيارة ملراكز خدمة املتعاملني كذلك«.
الذي  للتقنية  جيتك�ض  معر�ض  يف  م�شاركتها  خ��الل  الذكية  دب��ي  واأطلقت 
اختتمت اأعماله موؤخرا يف دبي، 27 خدمة جديدة ت�شمل �شتة قطاعات وهي: 

التنقل، والإ�شكان، والتعليم، والإقامة، وال�شفر، وال�شوؤون الجتماعية وهي 
ت�شميم هذه اخلدمات  الآن”، حيث مت  “دبي  جميعها متاحة عرب تطبيق 
لتلبية احتياجات الأفراد ومنها: جتديد واإلغاء اإقامة اأفراد الأ�شرة، وتوقيع 
عقد ا�شتئجار منزل، وتوقيع عقد اأولياء الأمور مع املدر�شة يف بداية العام 

الدرا�شي اجلديد.
عرب  خدماتها  ت��ق��دم  ال��ت��ي  احلكومية  اجل��ه��ات  و�شملت 
والأم������الك، هيئة  الأرا����ش���ي  دائ����رة  م���ن:  ك��ال  التطبيق 
الب�شرية،  والتنمية  املعرفة  هيئة  وامل��وا���ش��الت،  الطرق 
مطارات دبي، �شرطة دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، دائرة 
التنمية القت�شادية، دائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري، 
ال�شحة  هيئة  العامة،  النيابة  دب��ي،  بلدية  دب��ي،  حماكم 
للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة  املجتمع،  تنمية  هيئة  ب��دب��ي، 

واجلن�شية وجمارك دبي.
يذكر اأنه وفقا ل�شراتيجية دبي للمعامالت الالورقية، 
اأو طلب  اإ�����ش����دار  ���ش��ت��ت��وق��ف اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ع���ن 
بعد  املعامالت  جلميع  املتعاملني  من  ورقية  م�شتندات 
املوظفون احلكوميون عن  �شيتوقف  كما   .2021 العام 
اأو دعم  اأو معاجلة الورق يف العمليات الت�شغيلية  اإ�شدار 
العمليات الداخلية. وتهدف ال�شراتيجية اإىل توفر اأكرث من مليار ورقة 
130،000 �شجرة، بالإ�شافة  ت�شتخدم يف حكومة دبي كل عام، مما ينقذ 
اإىل ذلك �شيحظى �شكان وزوار دبي ب� 40 �شاعة �شنويا يوفرونها لال�شتمتاع 
مبا يهمهم، و�شيتم توفر اأكرث من 900 مليون درهم �شنويا كانت �شتنفق 

على املعامالت الورقية.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

حممد  ال�شيخ  �شمو  ودع���م  ب��رع��اي��ة 
ويل  القا�شمي،  �شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن 
اإم�����ارة راأ������ض اخل��ي��م��ة، رئي�ض  ع��ه��د 
وحتت  ب��الإم��ارة،  التنفيذي  املجل�ض 
علي  اللواء  �شعادة  ومتابعة  اإ�شراف 
قائد  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  اهلل  عبد 
وملواكبة  اخليمة،  راأ���ض  �شرطة  ع��ام 
اجلنائية  الأدل���ة  يف  التطورات  اآخ��ر 
وعلم اجلرمية، تد�شن �شرطة راأ�ض 
مراحل  من  الأوىل  املرحلة  اخليمة 
امل��خ��ت��رب اجل��ن��ائ��ي والطب  ت��ط��وي��ر 
معمل  افتتاح  خ��الل  م��ن  ال�شرعي، 
وذلك  ال�شرعي،  الن�شجي  الت�شريح 

يف مطلع نوفمرب املقبل.

 �ملخترب مبو��صفات عاملية :
وق���������ال  ال������ل������واء ع���ل���ي ب�����ن ع���ل���وان 
املخترب  تطوير  النعيمي:”  عملية 
من  �شامية  مب��ب��ادرة  ت��اأت��ي  اجلنائي 
بن  ���ش��ع��ود  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو 
اأف�شل  مل���واك���ب���ة  ال��ق��ا���ش��م��ي،  ���ش��ق��ر 
تقدمي  بهدف  والتجارب  املمار�شات 
اأف�شل  وف���ق  ال�����ش��رط��ي��ة  اخل���دم���ات 
وتعزيز  وال��ك��ف��اءة،  اجل���ودة  معاير 
الأمن والأمان على م�شتوى الإمارة، 
ا�شتحداث  ع��ل��ى  امل����ب����ادرة   وت��ع��م��ل 
وت�����ط�����وي�����ر  الأج�������ه�������زة وامل�����ع�����دات 
اجلنائي  امل��خ��ت��رب  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
اأف�شل  وف������ق  ال�������ش���رع���ي  وال����ط����ب 
املختربات  بها يف  املعمول  املمار�شات 

ويف  العاملي،  امل�شتوى  على  اجلنائية 
نف�ض الوقت  تاأهيل وتدريب الكادر  
الوظيفي الفني املتخ�ش�ض يف جمال 
وع��ل��م اجلرمية،  اجل��ن��ائ��ي��ة  الأدل�����ة 
الت�شريح  معمل  اإن�����ش��اء  ي��اأت��ي  حيث 
امل��ب��ادرة لتطوير  اإط���ار   الن�شجي يف 
عمل الطب ال�شرعي بالإمارة، ومبا 
يتوافق مع املعاير الدولية لتقارير 

الطب ال�شرعي.

يخدم �لطب �ل�صرعي :
واأكد قائد عام ال�شرطة اأنه  وملواكبة 
ت��ط��ورات علم اجل��رمي��ة عملنا على 
دعم البنية التحتية للمعمل، وذلك 
اجلنائي  املخترب  تزويد  خ��الل  من 
الن�شجي  الت�شريح  معامل  باأجهزة 

الطب  خ��رباء  متكن  التي  ال�شرعي 
املظاهر  حت����دي����د  م�����ن  ال�������ش���رع���ي 
املجهرية  وامل���ر����ش���ي���ة  الإ����ش���اب���ي���ة 
بالطرق  مت��ي��ي��زه��ا  مي��ك��ن  ل  ال���ت���ي 
نف�ض  ويف  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  وال��و���ش��ائ��ل 
وفنيني  خ�����رباء  ت��ع��ي��ني  ال���وق���ت مت 
املخترب   يف  ل��ل��ع��م��ل  م��ت��خ�����ش�����ش��ني 
الأجهزة  م��ع  التعامل  على  ق��ادري��ن 
نقل  ال���وق���ت  ن��ف�����ض  احل���دي���ث���ة، ويف 
املعرفة وتدريب املوظفني املواطنني  
يف جمال الت�شريح الن�شجي، والطب 

ال�شرعي. 
با�شتحداث  اأن���ه  ���ش��ع��ادت��ه،  واأ����ش���اف 
�شيمكن  الن�شجي،   الت�شريح  معمل 
م�شتوى  م��وؤ���ش��ر  رف��ع  م��ن  ال�شرطة 
اجلنائية،  اجلرمية  غمو�ض  ك�شف 

املبا�شر،  ال����وف����اة  ���ش��ب��ب  وحت����دي����د 
عالية  ب��ن�����ش��ب��ة  ح���دوث���ه���ا  وك��ي��ف��ي��ة 
اإىل  الو�شول  ج��داً، وه��و  ما يحقق 
الأداء اجلنائي  ورف��ع ن�شبة  ج��ودة  
حالت الإثبات وامل�شوؤولية اجلنائية 
لعملية  مي��ه��د  ك��م��ا   ،100% اإىل 
املوا�شفات  مطابقة  على   احل�شول 
اخل���ا����ش���ة  “الآيزو”  ال����ع����امل����ي����ة 

باملختربات اجلنائية.
ه�شام  الدكتور  اأو���ش��ح  جهته،  وم��ن 
الطب  اإ�شت�شاري  ف��رج  احلميد  عبد 
اخليمة،  راأ������ض  ب�����ش��رط��ة  ال�����ش��رع��ي 
ُيعد  الن�شجي،  الت�شريح  معمل  اأن 
اجلنائي  ل��ل��ط��ب  ح��ق��ي��ق��ي��ة  اإ����ش���اف���ة 
التي  للمهام  وفقاً  وذلك  وال�شرعي، 
�شيوؤديها املعمل، واملتمثلة يف حتديد 

امل�شئوليات  ق�شايا  يف  الوفاة  اأ�شباب 
للفح�ض  حت����ت����اج  ال����ت����ي  ال���ط���ب���ي���ة 
املجهري بكرثة، ومتييز �شبب الوفاة 
لل�شرب  ت��ع��ر���ش��ت  ال��ت��ي  اجل��ث��ث  يف 
ح�����الت مر�شية  م���ن  ت���ع���اين  وه����ي 

امكانية  ع����ن  ف�������ش���اًل  م���ت���ق���دم���ة، 
الإ�شابات  ح�����دوث  ت���اري���خ  حت���دي���د 
وتوثيق  بالوفاة،  عالقتها  وبالتايل 
احلالة الإ�شابية واملر�شية امل�شاهدة 
ال�شرائح  ب���ا����ش���ت���خ���دام  ب���اجل���ث���م���ان 

والبلوكات املعدة من اأن�شجة املتوفى 
بحيث  مرجعية  اأدل���ة  تعترب  وال��ت��ي 
دولية  اأي��ة جهة  ميكن عر�شها على 
على  الع��را���ض  حالة  يف  لفح�شها 

تقارير الطب ال�شرعي. 

�طلع على م�صتجد�ت ��صرت�تيجية دبي للمعامالت �لالورقية 

حمدان بن حممد يوجه اجلهات احلكومية بتوفري خدماتها لافراد على تطبيق دبي الآن 

برعاية ودعم �صمو ويل عهد ر�أ�س �خليمة

�شرطة راأ�س اخليمة تفتتح خمترا يك�شف غمو�س اجلرائم مطلع نوفمر املقبل

•• عجمان-وام:

  جنحت مبادرة راجع وفالك طيب التي اأطلقتها القيادة العامة ل�شرطة 
عجمان، منذ 45 يوما يف ت�شوية الأمور املالية ل� 90 متعامال مبجموع 
درهما، على م�شتوى مراكز  األفا و829  مبالغ و�شل مليونني و255 

ال�شرطة يف الإمارة.
واأ�شاد �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان بن عبد اهلل النعيمي قائد عام �شرطة 
ملركز  التفقدية  جولته  خ��الل  امل��ب��ادرة  على  القائمني  بجهود  عجمان 
�شرطة احلميدية ال�شامل �شمن برنامج التفتي�ض الزمني لالطالع على 
التطوير  ومتطلبات  الحتياجات  على  والوقوف  العمل  اإج���راءات  �شر 
والتحديث. وعقد �شعادته اجتماعا مع ال�شباط مت خالله الطالع على 
الإجنازات واملهام املقدمة والتاأكد من تطبيق معاير التفتي�ض ال�شنوي 

والإج��راءات الإداري��ة املطبقة بالإ�شافة اإىل مناق�شة املقرحات الهامة 
الهادفة اإىل تطوير الأداء وحت�شي��ن الإج��راءات.

اإدارة مراكز ال�شرطة  واأو�شح �شعادة العقيد علي جرب ال�شام�شي مدير 
ال�شاملة اأن املبادرة لقت ترحيبا واإقبال من املتعاملني املتعرثين ل�شداد 
املركبات والعقارات، لالتفاق  اإيجار  املالية املراكمة عليهم مثل  املبالغ 
على اآلية �شداد ترد احلق لأ�شحابه دون اأن تثقل كاهل املتعامل وتتفادى 

الغرامات املالية الناجمة عن تاأخر دفع امل�شتحقات.
يذكر اأن مبادرة “ راجع وفالك طيب “ تهدف اإىل ت�شوية الأمور املالية 
اإطار  يف  وذل��ك  كبرة،  مالية  مبالغ  عليهم  ترتبت  الذين  للمتعاملني 
وزارة  ه��دف  وحتقيق  املتعاملني،  �شعادة  لتعزيز  عجمان  �شرطة  جهود 
املتعاملني حول اخلدمات  بتعزيز ر�شا  املتمثل  الداخلية ال�شراتيجي 

املقدمة.

 �أربعة مليار�ت 
درهم ح�صيلة 

قدمها  معاملة   88
�لتطبيق �لذكي 

لالأفر�د حتى �لآن 
�صمن 10 قطاعات 

��صرت�تيجية دبي 
للمعامالت �لالورقية 
مع �كتمال تنفيذها 

�صتنقذ 130 �ألف 
�صجرة وتوفر 900 
مليون درهم �صنويا 

•• بكني -وام:

تراأ�ض معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�شوؤون 
الدفاع وفد الدولة امل�شارك يف منتدى �شيانغ �شان التا�شع 

يف بكني.
عدة  �شان  �شيانغ  منتدى  من  العام  هذا  جل�شات  وناق�شت 
اآ�شيا  يف  الأم��ن��ي��ة  امل��خ��اط��ر  اإدارة  م��ن��ه��ا  رئي�شية  حم����اور 
والأمن  الأمنية،  املفاهيم  يف  والبتكار  ال��ه��ادئ،  واملحيط 
الإرهاب،  مكافحة  جم��ال  يف  ال��دويل  والتعاون  البحري، 
وال��ت��ط��ورات الأم��ن��ي��ة يف ال�����ش��رق الأو���ش��ط ..ك��م��ا ناق�شت 
الذكاء  والتكنولوجي،  العلمي  كالبتكار  اأخ���رى  حم��اور 
والنظام  امل�شرك،  الأمن  امل�شتقبل،  ال�شطناعي وحروب 

الدويل للحد من الت�شلح والأمن العاملي.
وت�����ش��م��ن امل��ن��ت��دى ج��ل�����ش��ة ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ع��ن��وان الذكرى 

وال�شالم  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  لتاأ�شي�ض  ال�شبعني 
والتنمية يف العامل.

البواردي  اأحمد  بن  حممد  معايل  بحث  ذل��ك  جانب  اإىل 
وزير  ال��دول��ة  م�شت�شار  خ��ه  فنغ  وي  م��ع��ايل  لقائه  خ��الل 
وال�شداقة  امل�شرك  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  ال�شيني،  ال��دف��اع 
تقدم  م��ن  ت�شهده  وم��ا  وال�����ش��ني،  الإم����ارات  ب��ني  القائمة 
وتطور يف خمتلف املجالت، خا�شة الدفاعية والع�شكرية.

كما متت خالل اللقاء مناق�شة عدد من الق�شايا الإقليمية 
النظر  وجهات  وتبادل  امل�شرك،  الهتمام  ذات  والدولية 

حولها.
ال��ظ��اه��ري �شفر  ع��ل��ي  ع��ل��ي عبيد  ���ش��ع��ادة  ال��ل��ق��اء  ح�شر 
كبار  وع��دد من  ال�شعبية  ال�شني  ل��دى جمهورية  ال��دول��ة 
امل�شوؤولني وال�شباط يف وزارة الدفاع وعدد من امل�شوؤولني 

الع�شكريني ال�شينيني.

البواردي يرتاأ�س وفد الدولة امل�شارك يف منتدى �شيانغ �شان التا�شع يف بكني
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اأك��د معايل ال��دك��ت��ور ث��اين ب��ن اأحمد 
الزيودي وزير التغر املناخي والبيئة 
اأن حر�ض حكومة دولة الإمارات على 
املجتمع،  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  دع���م وحت��ف��ي��ز 
خ�شو�شا ال�شباب، يف جمالت العلوم 
ريادة  ر�شخ  احلديثة،  والتكنولوجيا 
ومركز  كحا�شنة  ومكانتها  ال��دول��ة 

عاملي لالبتكار.
مبنا�شبة  ت�شريح  يف  معاليه  واأ���ش��ار 
 “ حت���دي  الإم�����ارات  دول���ة  ا�شت�شافة 
فر�شت جلوبال “ العاملي للروبوتات 
حماية  اخ����ت����ي����ار  اأن  اإىل  دب�������ي،  يف 
ياأتي  املحيطات حم��ورا لهذا احل��دث 
املنا�شب متاما، فاملحيطات  الوقت  يف 
كوكبنا  اأرب�������اع  ث���الث���ة  ت��غ��ط��ي  ال���ت���ي 
تتعر�ض  لها،  ل ح�شر  م��وارد  وت�شم 

والتلوث  املناخ  كتغر  ع��دة  لتحديات 
واملواد  البال�شتيكية  واملنتجات  باملواد 
ال�شارة، موؤكدا اأن البتكار هو اخليار 
الوحيد ملواجهتها وتخفيف تداعياتها 
اأن  اإىل  وت��اأث��رات��ه��ا. ول��ف��ت م��ع��ال��ي��ه 
الذي  جلوبال”،  “فر�شت  حت���دي 

الأفكار  ذوي  م��ن  الآلف  يحت�شن 
اخلالقة واملواهب من خمتلف اأنحاء 
ي�����ش��ك��ل من�شة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة،  ال���ع���امل 
اجل��ه��ود يف مواجهة  ل��ت��ع��زي��ز  م��ه��م��ة 
اىل فر�ض  التحديات وحتويلها  هذه 

تنموية.
تبذل  الإم������ارات  دول����ة  اأن  اإىل  ون����وه 
امل�شتويني  ع���ل���ى  م��ت��ن��ام��ي��ة  ج����ه����ودا 
امل��ح��ل��ي وال���ع���امل���ي ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
البحرية  والبيئة  ع��ام  ب�شكل  البيئة 
ا�شتدامة  و����ش���م���ان  خ���ا����ض،  ب�����ش��ك��ل 
نظمها  اأغنى  البحر  يعد  اإذ  م��وارده��ا 
هذا  ويف  ح�شا�شية،  واأك��رثه��ا  البيئية 
الإطار قامت الدولة باعتماد وتطبيق 
حزمة تدابر وا�شعة ومتنوعة ت�شمل 
اأحدث  با�شتخدام  احلثيثة  امل��راق��ب��ة 
الذكاء  فيها  مب��ا  التقنية  ال��و���ش��ائ��ل 
النظم  وت����وظ����ي����ف  ال����ش���ط���ن���اع���ي، 

واحللول املبتكرة للتخفيف من حدة 
التغر املناخي وتداعياته، واحلد من 

م�شتويات التلوث مبختلف اأ�شكاله.
بنت  �شما  معايل  اأ���ش��ارت  جهتها،  من 
���ش��ه��ي��ل ب���ن ف���ار����ض امل����زروع����ي وزي����رة 
اأهمية  اإىل  ال�����ش��ب��اب،  ل�����ش��وؤون  دول����ة 

ا���ش��ت�����ش��اف��ة دول�����ة الإم��������ارات حتدي 
ف���ر����ش���ت ج����ل����وب����ال ال����ع����امل����ي ال�����ذي 
العامل،  �شباب  جتمع  منا�شبة  ميثل 
وتطوير  مهاراتهم  تنمية  يف  وت�شهم 
توظيف  على  وت�شجيعهم  ق��درات��ه��م 
اأح�����دث ال��و���ش��ائ��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف 
ابتكار احللول للتحديات التي تواجه 
حكومة  اأن  معاليها  واأك���دت  ال��ع��امل. 
توفر  على  الإم����ارات حري�شة  دول��ة 
ال�شباب،  لإب��داع��ات  احلا�شنة  البيئة 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م����ن ت���وظ���ي���ف الأف����ك����ار 
اخل���الق���ة وا���ش��ت��ث��م��اره��ا، لف���ت���ة اإىل 
ف��ر���ش��ت جلوبال  اأه����داف حت���دي  اأن 
العاملي تتكامل مع توجهات الإمارات 
ال�شابة  العقول  ا�شتقطاب  ونهجها يف 
العامل  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن  امل��ب��ت��ك��رة 
واإع��ط��ائ��ه��م ال��ف��ر���ش��ة ع��ل��ى الإب�����داع 

مل�شتقبل اأف�شل.

•• اأبوظبي-الفجر: 

وال�شياحة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ������رة  ن��ظ��م��ت 
موؤ�ش�شة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأب��وظ��ب��ي   –
فعالية  الهمم  لأ�شحاب  العليا  زاي��د 
بق�شايا  للتوعية  ب���الإرادة  مب�شرون 
العاملي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  امل��ك��ف��وف��ني 
ل��ل��ع�����ش��ا ال��ب��ي�����ش��اء، وذل�����ك ي����وم 15 
اأكتوبر يف منارة ال�شعديات باأبوظبي.

ت�����ش��م��ن��ت ال���ف���ع���ال���ي���ة ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
من  والتوعوية  التثقيفية  الأن�شطة 
ب��ي��ن��ه��ا ج���ول���ة لأ����ش���ح���اب ال���ه���م���م يف 
منارة  يف  اخلا�شة  الأومل��ب��ي��اد  حديقة 

ال�شعديات، وم�شرة خا�شة حتاكي ما 
يعانيه اأ�شحاب الهمم من املكفوفني، 
بالإ�شافة  بال�شوت،  للعالج  وجل�شات 
الفنون  �شتوديو  يف  عمل  ور���ش��ة  اإىل 

مبنارة ال�شعديات.
�شعود  �شعادة  قال  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  احلو�شني، 
الثقافة  دائ��رة  يف  امل�شاندة  اخل��دم��ات 
– اأبوظبي: تعترب فعالية  وال�شياحة 
اخلطوات  اإح��دى  ب���الإرادة  مب�شرون 
التي اتخذتها دائرة الثقافة وال�شياحة 
- اأبوظبي لدعم اجلهود الرامية اإىل 
من  والن��دم��اج،  الت�شامح  قيم  تعزيز 

خ��الل ال��وع��ي وال��ت��ع��اط��ف م��ع جميع 
اأفراد املجتمع. لذلك من املهم توعية 
اأفراد جمتمعنا حول التحديات التي 
لإر�شاء  ال��ه��م��م،  اأ���ش��ح��اب  ي��واج��ه��ه��ا 
ت��ك��ام��اًل وت��ع��اط��ف��اً مع  اأك���رث  جمتمع 
التي  اجل����ه����ود  وب���ف�������ش���ل  حم���ي���ط���ه. 
تبذلها موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب 
بفر�شة  امل��ج��ت��م��ع  ي��ح��ظ��ى  ال���ه���م���م، 
الهمم  اأ���ش��ح��اب  م��ع  للتعاطف  اأك���رب 
وم��ع��رف��ة امل��زي��د ع��ن م��واط��ن قوتهم 
مع  التعاون  وي�شعدنا  واإمكانياتهم. 
لروؤية  ف��اع��ل��ة  جمتمعية  م��وؤ���ش�����ش��ات 
اأفراد  م��ردود ذلك يف تكاتف وتعاون  

الهمم  اأ�����ش����ح����اب  ل����دع����م  امل���ج���ت���م���ع 
وم�شاركتهم اإجنازاتهم«. 

م�������ن ن�����اح�����ي�����ت�����ه�����ا، ق������ال������ت ن����اع����م����ة 
اإدارة  مدير  املن�شوري  عبدالرحمن 
مكتب رعاية املكفوفني مبوؤ�ّش�شة زايد 
العليا لأ�شحاب الهمم “اإّن يوم الع�شا 
املنا�شبات  م��ن  يعد  العاملي  البي�شاء 
العاملية الهامة التي حتر�ض موؤ�ش�شة 
زاي����د ال��ع��ل��ي��ا لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م على 
امل�شاركة فيها وبيان اخلدمات املقدمة 
لأ�شحاب الهمم من املكفوفني، موؤكدة 
اأبنائنا  مع  جمتمعنا  تفاعل  اأّن  على 
وم�شاركتهم  ال��ه��م��م  اأ����ش���ح���اب  م���ن 

والأن�شطة  الفعاليات  يف  الي��ج��اب��ي��ة 
بها  وت��ق��وم  تتبناها  ال��ت��ي  وال���ربام���ج 
الوعي  على  دليل  اأكرب  لهو  املوؤ�ش�شة، 
وال��ت��ق��دم احل�����ش��اري ال���ذي يتمتع به 
يعترب دلله  والذي  العزيز  جمتمعنا 
التوجه  وه��ذا  وتكامله،  وحدته  على 
النظرة  تغير  يف  كبر  ب�شكل  �شاهم 

لأ�شحاب الهمم نحو الأف�شل«.
�شكرها  ع����ن  امل���ن�������ش���وري  واأع�����رب�����ت 
الثقافة  دائ���������رة  اإىل  وت����ق����دي����ره����ا 
– اأب�����وظ�����ب�����ي وك����اف����ة  وال���������ش����ي����اح����ة 
ب�شاأن  مبادرتهم  على  بها  امل�شوؤولني 
احت�شان فعالية “مب�شرون بالإرادة” 

مبنا�شبة  املكفوفني  بق�شايا  للتوعية 
اليوم العاملي للع�شا البي�شاء، م�شرة 
هو  ال���ي���وم  ه���ذا  م���ن  ال���ه���دف  اأّن  اإىل 
وجميع  الأمم  اه��ت��م��ام  ع��ن  ال��ت��ع��ب��ر 
من  املكفوفني  ب��الأف��راد  ال��ع��امل  دول 
ح��ي��ث ت���ق���دمي اخل����دم����ات ل��ه��م على 
بالأفراد  وم�شاواتهم  امل�شتويات  كافة 

وواجباتهم،  حقوقهم  يف  املب�شرين 
التي  اخل��ا���ش��ة  احتياجاتهم  وت��اأم��ني 
واإعطائهم  قدراتهم  زي���ادة  يف  ت�شهم 
�شمن  ويعي�شوا  يحيوا  لكي  الفر�ض 
جم��ت��م��ع��ات��ه��م ك���اأف���راد م�����ش��اه��م��ني يف 
امل�شرة  وك���ان���ت  وت��ق��دم��ه��ا.  ب��ن��ائ��ه��ا 
التي جرت خالل  الأن�شطة  اأهم  اأحد 

الفعالية، مب�شاركة عدد من املكفوفني 
وجمموعة من موظفي دائرة الثقافة 
زايد  وموؤ�ش�شة  اأبوظبي   - وال�شياحة 
العليا لأ�شحاب الهمم، والطالب من 
املدموجني  الب�شرية  التحديات  ذوي 
وممثلو  ال����ع����ام،  ال��ت��ع��ل��ي��م  مب����دار�����ض 

املجتمع املحلي، واأولياء الأمور. 

•• اأبوظبي -وام:

تطوير  �شبل  الوطني  الإ�شعاف  بحث 
ال�شراكات  وتعزيز  امل�شرك  التعاون 
وتبادل اخلربات يف جمالت الأبحاث 
وال���ت���ط���وي���ر ال���ط���ب���ي م����ع ال���دك���ت���ور 
�شنغافورة  خ���دم���ات  مم��ث��ل  ن����ان  ل��ي��و 
الأكادميية  الهيئة  وع�شو  ال�شحية 
للدرا�شات  ال��ط��ب��ي��ة  دي�����وك  ك��ل��ي��ة  يف 
�شنغافورة  جل��ام��ع��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
لالأبحاث  �شنغافورة  ومعهد  الوطنية 
واخل��دم��ات الطبية. ج��اء ذل��ك خالل 
اأحمد  ام�ض بني  الذي عقد  الجتماع 

التنفيذي  الرئي�ض  ال��ه��اج��ري  �شالح 
ل��الإ���ش��ع��اف ال��وط��ن��ي وال���دك���ت���ور ليو 
زي��ارت��ه للمقر  اأبوظبي خ��الل  ن��ان يف 

الرئي�شي لالإ�شعاف الوطني.
واط���ل���ع ال���دك���ت���ور ن����ان خ����الل جولة 
على  ال���وط���ن���ي  الإ�����ش����ع����اف  م���ق���ر  يف 
الذكية  والأن��ظ��م��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  غ��رف��ة 
امل�شتخدمة يف اإدارة البالغات واملوارد 
الطبية  اخل��دم��ات  وق�شم  الإ�شعافية 
مبا ي�شمل البحوث والتطوير الطبي 
الطبي  والتدقيق  الطبية  واحلوكمة 

وق�شم التعليم والتدريب الطبي.
لالإ�شعاف  التنفيذي  الرئي�ض  واأك���د 

ال��وط��ن��ي ح��ر���ش��ه ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة مد 
مع  البحثي  والتبادل  التعاون  ج�شور 
وعقد  وال��دول��ي��ني  املحليني  اخل���رباء 
اأف�شل  ل��ت��ق��دمي  م��ب��ت��ك��رة  ����ش���راك���ات 
م�شرا  الدولة..  يف  اإ�شعافية  خدمات 
الوطني  الإ�����ش����ع����اف  ا����ش���ت���ف���ادة  اإىل 
م���ن جت����ارب وخ�����ربات ���ش��ن��غ��اف��ورة يف 

اخلدمات الطبية ما قبل امل�شت�شفى.
م���ن ج��ان��ب��ه اأ����ش���اد ال��دك��ت��ور ل��ي��و نان 
بنظام اإدارة عمليات الإ�شعاف الوطني 
والأن���ظ���م���ة ال��ت��ق��ن��ي��ة امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
ت��ق��دمي خ���دم���ات الإ����ش���ع���اف.. وثمن 
اجلهود التي يبذلها الإ�شعاف الوطني 

يف جم������الت الأب�����ح�����اث وال����درا�����ش����ات 
تطوير  يف  وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا  ال���ط���ب���ي���ة 
من  ال�شتفادة  اأهمية  واأك��د  اخلدمة. 
الرعاية  خدمات  يف  الإم���ارات  جتربة 
الإ�شعافية الطارئة. و�شارك الإ�شعاف 
املا�شية يف  ال�����ش��ن��وات  ال��وط��ن��ي خ��الل 
العديد من اللجان العاملية والأبحاث 
منظمات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال���ط���ب���ي���ة 
وموؤ�ش�شات حملية واقليمية ودولية يف 
الإ�شعافية  باخلدمات  الرتقاء  �شبيل 
للمعاير  وف��ق��ا  الأداء  ك���ف���اءة  ورف����ع 
املجال  ه�����ذا  يف  امل���ط���ل���وب���ة  ال���ع���امل���ي���ة 
الإم����ارات  دول���ة  متثيل  يف  وامل�شاهمة 

كمنظومة ترتقي اإىل امل�شتوى العاملي 
يف جمال الرعاية الإ�شعافية والعناية 

احلرجة ما قبل امل�شت�شفى.
يقدم  ال��وط��ن��ي  الإ����ش���ع���اف  اأن  ي���ذك���ر 
للمجتمع  الإ�شعاف  خدمات  خمتلف 
ومن  متخ�ش�شة  ط��ب��ي��ة  ك����وادر  ع��رب 
خالل عمله و�شراكاته مع القطاعني 
العام واخلا�ض يف الدولة.. كما يتوىل 
منذ عام 2014 مهمة توفر الرعاية 
الإ�شعافية للحالت الطارئة يف املناطق 
ال�����ش��م��ال��ي��ة ع��ل��ى م����دار ال�����ش��اع��ة وفق 
قبل  م��ا  ملرحلة  التميز  معاير  اأع��ل��ى 
امل�شت�شفى، وذلك عرب طواقم اإ�شعافية 

من  حديث  باأ�شطول  وم��زودة  موؤهلة 
املتطورة..  واملعدات  الإ�شعاف  �شيارات 

طلب  ال�شمالية  املناطق  ل�شكان  ويتاح 
خ��دم��ة الإ���ش��ع��اف ال��وط��ن��ي يف حالت 

والتطبيق  الطوارئ عرب الرقم 998 
.NA998 الإلكروين

•• دبي-الفجر:

ك�شفت موا�شالت الإم��ارات ممثلة 
للخدمات  اخل��ي��م��ة  راأ�������ض  وح�����دة 
ال������وح������دات  – اإح�����������دى  ال���ف���ن���ي���ة 
وامل�شاريع التابعة لدائرة اخلدمات 
ا�شتقبالها  عن  باملوؤ�ش�شة–  الفنية 
نحو 6800 مركبة خالل الأرباع 
 ،2019 ل���ع���ام  الأوىل  ال���ث���الث���ة 
خدماتها  ال����وح����دة  ت���ق���دم  ح���ي���ث 
الفنية املتنوعة لالأفراد واملوؤ�ش�شات 
القطاع  و�شركات  املحلية  والدوائر 

اخلا�ض يف الإمارة.
واأف������������اد ال�������ش���ي���د ع���ب���دال���رح���م���ن 
ك����داو م��دي��ر وح����دة راأ�����ض اخليمة 

املوؤ�ش�شة  ب����اأن  ال��ف��ن��ي��ة،  ل��ل��خ��دم��ات 
الفنية  ور�شها  خ��الل  م��ن  حتر�ض 
املنت�شرة يف خمتلف مناطق الدولة 
ت��وظ��ي��ف خ��ربات��ه��ا يف قطاع  ع��ل��ى 
تقدمي  يف  وامل�����وا������ش�����الت  ال���ن���ق���ل 
اخل���دم���ات ال��ف��ن��ي��ة مل��خ��ت��ل��ف اأن����واع 
املركبات، وتطبيق معاير اخلدمة 
عالية اجلودة، مع �شمان عن�شري 
ال�����ش��الم��ة والأم�����ان خ���الل تقدمي 
اإىل  للمتعاملني،  الفنية  اخلدمات 
ج��ان��ب ال��رك��ي��ز ع��ل��ى ك���ف���اءة اأداء 
تقدمي  يف  والحرافية  العاملني، 
التناف�شية  والأ����ش���ع���ار  اخل���دم���ات، 
النجاح،  رك���ائ���ز  اأه�����م  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
وال�شبيل للنمو امل�شتدام لالأعمال.

واأو����ش���ح ك���داو ارت��ف��اع يف معدلت 
ال�����ش��ي��ان��ة ال��ف��ن��ي��ة ل��ل��م��رك��ب��ات يف 
%5 منذ  ب��ن�����ش��ب��ة  راأ������ض اخل��ي��م��ة 

�شبتمرب  نهاية  وحتى  العام  بداية 
من  الفرة  بنف�ض  مقارنة  املا�شي 
خالل  م��ن   ،2018 املا�شي  ال��ع��ام 
ور�ض   4 يف  امل���رك���ب���ات  ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه��ا 
ور�شة  وت�شمل  اخليمة  براأ�ض  فنية 
للمتعاملني  املخ�ش�شة  الق�شيدات 
اإىل  واخل����ارج����ي����ني،  ال���داخ���ل���ي���ني 
جانب ور�ض خم�ش�شة للمتعاملني 
الظيت،  ور�شة  وت�شمل  الداخليني 
وور����ش���ة غليلة،  ال��رم�����ض،  وور����ش���ة 
اخليمة  راأ�����������ض  وح���������دة  وت�����ق�����دم 
ل�23  خدماتها  الفنية  للخدمات 
راأ������ض اخليمة  اإم������ارة  م��ت��ع��ام��ل يف 
منها اجلهات احلكومية الإحتادية 
اخلا�شة،  وال�������ش���رك���ات  وامل��ح��ل��ي��ة، 

معها  املتعاقد  اخل��ا���ش��ة  وامل��دار���ض 
والأفراد يف الإمارة، اأهمهم الهيئة 
دائرة  وامل����اء،  للكهرباء  الإحت���ادي���ة 
بلدية  دائ��رة  براأ�ض اخليمة،  املالية 
اإىل مراكز  اإ���ش��اف��ة  راأ����ض اخل��ي��م��ة، 

الأعمال التابعة للموؤ�ش�شة.
اأن خ��دم��ات الور�ض  ك���داو  واأ���ش��اف 
يتم  اخل���ي���م���ة  راأ����������ض  يف  ال���ف���ن���ي���ة 
فني   54 خ������الل  م����ن  ت���ق���دمي���ه���ا 
حم�����رف وم����وؤه����ل ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
يوظفون  امل��رك��ب��ات،  اأن���واع  خمتلف 
اأف�شل املمار�شات  خرباتهم يف وفق 
املعتمدة واملطابقة للمعاير املحلية 
والعاملية يف ال�شيانة، ومبا يتخطى 
توقعات املتعاملني ويف زمن قيا�شي 

يحقق �شعادتهم، م�شراً اأن الور�ض 
الفنية يف املوؤ�ش�شة تعمل على تقدمي 
حزمة متنوعة من اخلدمات الفنية 
ال�شاملة،  ال�شيانة  خ��دم��ات  منها 
واإ�������ش������الح امل����رك����ب����ات والآل������ي������ات 
وح����������وادث امل�����رك�����ب�����ات، وخ����دم����ات 
الأع����م����ال ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة والأع���م���ال 
دائرة  واإ�شالح  �شيانة  امليكانيكية، 
التكييف واأعمال ال�شبغ وال�شمكرة 
خدمات  اإىل  بالإ�شافة  والتنجيد، 
وتبديل  وال���ت�������ش���ح���ي���م،  ال��غ�����ش��ي��ل 
ا�شتبدال  وخدمات  والفلر  الزيت 
الإط���������ارات، وخ���دم���ات ال���ط���وارئ، 
كما  الفنية،  ال�شت�شارات  وتقدمي 
 VIP اأط���ل���ق���ت ال����وح����دة خ���دم���ة

امل���ت���ع���اق���د م���ع���ه���م وهي  ل���ل���ع���م���الء 
عبارة عن ا�شتالم وت�شليم املركبات 
مركبات  واأي�شاً  ال�شيانة،  لغر�ض 

الأف����راد يف ه��ذه اجل��ه��ات، وغرها 
تتمتع  التي  الفنية  اخل��دم��ات  م��ن 

باأعلى م�شتويات الكفاءة.

•• دبي-وام:

ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة ب��دب��ي ام�����ض جل�شة ح���واري���ة حول 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الع�شر  الو�شايا 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
علي  الدكتور  �شعادة  خاللها  اهلل” ا�شت�شافت  “رعاه  دب��ي 
را�شد  بن  لكلية حممد  التنفيذي  الرئي�ض  امل��ري  �شباع  بن 

لالإدارة احلكومية.
ويف ب���داي���ة اجل��ل�����ش��ة - ال���ت���ي ح�����ش��ره��ا ع����دد م���ن امل�����دراء 
معايل  اأك��د   - الهيئة  وم�شت�شفيات  لقطاعات  التنفيذيني 
بدبي..  ال�شحة  هيئة  ع��ام  مدير  القطامي  حممد  حميد 

املتاأين عند  والوقوف  الو�شايا  درا�شة وحتليل هذه  اأهمية 
كل واحدة منها لتحقيق الفائدة الق�شوى من م�شامينها 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  املتميز  الإداري  الفكر  تعك�ض  التي 
الثاقبة  ونظرته  �شموه  وروؤي��ة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 

للم�شتقبل الواعد الذي تنتظره الأجيال املقبلة.
امل����ري خ���الل املحا�شرة  م���ن ج��ان��ب��ه ا���ش��ت��ع��ر���ض ال��دك��ت��ور 
وحتويلها  وتطبيقها  تعميمها  الع�شر” واأهمية  “الو�شايا 
اإىل منهج علمي لتعزيز م�شرة التميز يف العمل احلكومي 
على م�شتوى الدولة واملنطقة ب�شكل عام منوها اإىل التاأثر 
ال��ت��ي تعك�ض فكر  الو�شايا  اأح��دث��ت��ه ه��ذه  ال���ذي  الإي��ج��اب��ي 
وروؤى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم يف 

اإداري��ة ت�شاهم ب�شكل فاعل يف موا�شلة  تر�شيخ نهج وروؤي��ة 
التميز والريادة وحتقيق الإجن��ازات احلكومية يف خمتلف 

القطاعات.
حممد  كلية  بها  قامت  التي  واجلهود  الهتمام  اإىل  ولفت 
من  الو�شايا  ه��ذه  تعميم  يف  احلكومية  ل���الإدارة  را�شد  بن 
ل��الإدارة احلكومية”  الع�شر  “الو�شايا  اإطالق كتاب  خالل 
والذي يركز على تطبيقات هذه الو�شايا يف جمال العمل 
يت�شمن  واملوؤ�ش�شات حيث  الأف��راد  م�شتوى  على  احلكومي 
بهدف  و�شية  لكل  وعلمي  عملي  وحتليل  واق��ع��ي��ة  اأم��ث��ل��ة 
م�شاعدة القادة على اأداء اأدوارهم وقيادة موؤ�ش�شاتهم بكفاءة 

وفعالية.

�شحة دبي تنظم جل�شة حوارية حول تطبيقات الو�شايا الع�شر 

بالتز�من مع �ليوم �لعاملي للع�صا �لبي�صاء وبالتعاون مع موؤ�ص�صة ز�يد �لعليا لأ�صحاب �لهمم

دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي تنظم فعالية 
مب�شرون بالإرادة يف منارة ال�شعديات باأبوظبي

الإ�شعاف الوطني يبحث تعزيز التعاون مع خدمات �شنغافورة ال�شحية

من خالل 4 ور�س فنية

موا�شات الإمارات: �شيانة نحو 6800 مركبة براأ�س اخليمة

• ثاين �لزيودي : �لبتكار هو �خليار �لوحيد ملو�جهة �لتحديات �لبيئية 
• �صما �ملزروعي : �لإمار�ت جتمع �صباب �لعامل وت�صجعهم على �لبتكار

•• اأبوظبي-وام:

م�شاعد  وزارة  وكيل  الفهيم  اأحمد  �شهاب  �شعادة  ت�شّلم 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  يف  املرا�شم  ل�شوؤون 
ام�ض بديوان عام الوزارة ن�شخة من اأوراق اعتماد �شعادة 
لدى  املعني  لتيفيا  جمهورية  �شفر  �شيانيت�ض  اتي�ض 

الدولة.
ل�شفر  املرا�شم  ل�شوؤون  امل�شاعد  ال���وزارة  وكيل  ومتنى 

اأداء مهام عمله  التوفيق والنجاح يف  جمهورية لتيفيا 
الإمارات  دولة  بني  الوثيقة  التعاون  يعزز عالقات  مبا 

وبالده.
اأعرب �شفر جمهورية لتيفيا اجلديد عن  من جانبه 
�شعادته بتمثيل بالده لدى دولة الإمارات ملا حتظى به 
ال�شيا�شة  بف�شل  مرموقة  ودول��ي��ة  اإقليمية  مكانة  من 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة 

نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل.

 فري�شت جلوبال يدعم ابتكارات ال�شباب الإماراتي يف قطاع توظيف التكنولوجيا حلماية البيئة

الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون املرا�شم يف اخلارجية 
يت�شلم ن�شخة من اأوراق اعتماد �شفري لتيفيا
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•• حتقيق رم�صان عطا

اف��ت��ت��ح م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�شامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
“طيبة  وال��راث��ي  الفني  امل��ع��ر���ض 
املديني”  ال��ت�����ش��ام��ح   – ال��ط��ي��ب��ة 
اأعمال  وينظم املعر�ض الذي ي�شم 
وفنانة  فناناً   18 ل�  وتراثية  فنية 

من الإمارات وال�شعودية
وح�����ش��ر الف���ت���ت���اح ����ش���ع���ادة حممد 
حاجي اخلوري مدير عام موؤ�ش�شة 
اآل نهيان لالأعمال  خليفة بن زايد 
بهادور  �شريفي  و�شعادة  الإن�شانية 
جمهورية  ���ش��ف��ر  زاده  حم���م���ود 
وفرح  ال��دول��ة  ل���دى  طاجيك�شتان 
���ش��ال��ون لنتانا  رئ��ي�����ض  ال��ب�����ش��ت��ك��ي 
الثقايف وممثلي ال�شلك الدبلوما�شي 

املعتمدين لدى الدولة.
واأكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
دولة  بني  الأخ��وي��ة  العالقات  عمق 
واململكة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
العربية ال�شعودية يف املجالت كافة 
التعاون  روح  دع��م  على  تركز  التي 

امل�شرك.
هذه  اإق��ام��ة  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 
الثقافية  الفعاليات  م��ن  النوعية 
والراثية ي�شهم يف متتني الروابط 
وتعزيز  ال�شقيقني  ال�شعبني  ب��ني 
العالقات الثنائية املتميزة ، موؤكدا 
اأه���م مكونات  اأح���د  ال���راث ه��و  اأن 
ه��وي��ت��ن��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ك��اف��ة دول 
العادات  م��ن  يحتويه  مب��ا  اخل��ل��ي��ج 
والفنون  والأزي�����������اء  وال���ت���ق���ال���ي���د 

وغرها.
الب�شتكي  ف����رح  الأ����ش���ت���اذة  وق���ال���ت 

رئي�ض �شالون لنتانا الثقايف
كما عودكم �شالون لنتانا للثقافة 
والفنون باأن يقدم كل ما هو جديد 
، ج����اء ال��ت��ح��دي ك���ب���را ون���ح���ن يف 
املدينة  اختيار  ليتم  الت�شامح  ع��ام 
املحور  تكون  الطيبة” كي  “طيبة 
وننقل  املعر�ض احلايل  الرئي�ض يف 
م��ن خ��الل��ه ث��ق��اف��ة وف��ن��ون املدينة 
ب��ع��ي��د ع��ن الإط�����ار الديني  امل���ن���ورة 
اإب����������راز اجل����وان����ب  ، ب���ح���ي���ث ي���ت���م 
الإب��داع��ي��ة الأخ����رى لأب��ن��اء وبنات 
املدينة املنورة مما يحتويه من اآدب 
وثقافات وفنون اأخرى واملرور على 
املدينة  ه��ذه  يف  الراثية  اجلوانب 
والوطن الذي ي�شكل مكانة عظيمة 

يف قلوبنا .
�شالون  حر�ض  الب�شتكي  واأ�شافت 
م�شاركات  يحتوي  اأن  على  لنتانا، 
وفنانني  ل��ف��ن��ان��ات  ف��ن��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة 

اململكة  م��ن  ب��ع��ن��اي��ة  اخ��ت��ي��اره��م  مت 
وبالتحديد من  ال�شعودية  العربية 

املدينة املنورة.
اللوحات  اإ�شراك  ومت التفاق حول 
وتقاليد  ع�������ادات  ح�����ول  ج��م��ي��ع��ه��ا 

وثقافة املدينة املنورة.
ي�شم  املعر�ض  ان  ال�شبتكي  واأك��دت 
امل�شغولت اليدوية وبع�ض املنتجات 
احلرفية والأزياء ال�شعبية املختلفة 
املنا�شبات  يف  ارت���دائ���ه���ا  ي��ت��م  ال��ت��ي 
احللويات  بع�ض  واأي�����ش��ا  اخل��ا���ش��ة 
املخ�ش�شة لكل منا�شبة ، بالإ�شافة 
اإىل ت��ع��ري��ف اجل��م��ه��ور ب���اأن���واع من 
“عجوة  امل���ن���ورة  امل��دي��ن��ة  م��ن��ت��ج��ات 
املدينة” واأهميتها ويعرفنا املعر�ض 
اأخرى من التمور  اأنواع  اأي�شا على 
النعناع  مثل  ال��زراع��ي��ة  وامل��ن��ت��ج��ات 
اأنواعه  ا�شتخدام  وثقافة  واأن��واع��ه 
ب��الإ���ش��اف��ة ل��ط��ب��ي��ع��ة ال�����ورد الذي 

مييز هذه املدينة .
�شاعة  ت�����ش��رف��ن��ا مب�����ش��ارك��ة  اأي�����ش��ا 
املدينة  �شاعة  م��ن خ��الل  ال��ط��واف 
و����ش���اع���ة اب���ه���ا و����ش���اع���ة م��ك��ة وه���ذا 
من  متميز  �شعودي  كاإبداع  يح�شب 
بعك�ض  ت�شر  ال��ت��ي  ال�شاعة  خ��الل 
عقارب ال�شاعة وهو فخر كما اأطلق 
عليه خادم احلرمني ال�شريفني من 

اأبرك ال�شاعات .
واأو�شحت الب�شتكي علي ان الت�شور 
العام كان ببداية املعر�ض على اأن ل 

الإقبال  ول��ك��ن  ل��وح��ة   40 يتجاوز 
كان كبر لن�شل اإىل 60 لوحة.

ال�شعودي  ال��رج��ل  اأ���ش��ك��ر  وب����دوري 
مب��ا يقدمه م��ن دع��م ل��ل��م��راأة ومن 
خ���الل امل��ع��ر���ض ه���ذا ت��ع��رف��ن��ا على 
الذين  ال�شعودية  اأب��ن��اء  م��ن  نخبة 
كانوا داعمني لأخواتهم وزوجاتهم 
ومتيزوا بالإيجابية وابراز موهبتها 
اإىل  وث��ق��اف��ت��ه��ا  بفنها  وب��ال��و���ش��ول 

اأعلى املنا�شب 
و����ش���ك���رت ال��ب�����ش��ت��ك��ي ج���م���ي���ع  من 
امل��ع��ر���ض وعلى  ب���اإجن���اح  ���ش��اه��م��وا 
بال�شكر  واأت��وج��ه  العظيمة،  ثقتهم 
املدينة  م��ث��ق��ف��ات  اأدي����ب����ات  ل������رواق 
امل��ن��ورة على ال��دع��م وال��ت��ع��اون وكل 

اجلهود.
تور  كنانة  اإىل  بال�شكر  اأت��وج��ه  كما 
القيمة  م�شاركاتهم  على  لل�شياحة 
ثقافة  ن�����ش��ر  يف  ال��ف��اع��ل  ودوره������م 
ودعمهم  امل���ن���ورة  امل��دي��ن��ة  وت���اري���خ 

لإجناح هذا املعر�ض.
ب���امل���ع���ر����ض قال  وع�����ن م�������ش���ارك���ت���ه 
كنانة  احل����رب����ي  ح�����ش��ن  الأ�����ش����ت����اذ 
ت����ور ل��ل�����ش��ي��اح��ة مت���ت ب��ف�����ش��ل اهلل 
امل�شاركة يف معر�ض “طيبة الطيبة 
اإم�����ارة  يف  املديني”  ال��ت�����ش��ام��ح   -
اأبوظبي من خالل الفريق الإداري 
كانت  واأي�شا   ، والتن�شيق  للتنظيم 
م��ن خ���الل ج��ن��اح خ��ا���ض بامل�شجد 
النبوي وجممع امللك فهد لطباعة 

امل�شحف ال�شريف.
اأ�شكر �شالون لنتانا  اأن  ل يفوتني 
ال��ث��ق��ايف مم��ث��ال يف الأ����ش���ت���اذة فرح 
الب�شتكي. اإبداع يف التنظيم وابتكار 

للفكرة.
الأحمدي  ل��ي��ل��ى  ال��ف��ن��ان��ة  واأك������دت 
:رئي�شة اللجنة الت�شكيلية يف رواق 
امل��دي��ن��ة ونائبة  اأدي���ب���ات وم��ث��ق��ف��ات 

رئي�شة الرواق 
اأن معر�ض طيبة الطيبة  هو  على 
فرح  الفنانة  حولها  حتدثت  فكرة 
م�شاهدتي  وح����ي  م���ن  ال��ب�����ش��ت��ك��ي 
اأعجبني  ال��ت��ي  معار�شها  لإح����دى 
تنظيمها فقد كان معر�ض ت�شكيلي 
ثقايف تراثي عن دولة طاجيك�شتان 
اإقامة  اإم��ك��ان��ي��ة  ح���ول  ، وحت��دث��ن��ا 
ثقايف  ت����راث����ي  م���دي���ن���ي  م���ع���ر����ض 
ون��ظ��م��ن��اه مب�����ش��ارك��ة ف��ن��ان��ات من 
امل����دي����ن����ة امل�����ن�����ورة ، وه������و ب����اك����ورة 
ورواق  لنتانا  اأتيلية  ب��ني  التعاون 
والذي  امل��دي��ن��ة،  ومثقفات  اأدي��ب��ات 
�شهر  يف  بينهما  اتفاقية  توقيع  مت 
امل��ع��ر���ض بجانب  ، وي��ح��ت��وي  م��اي��و 
مناذج  ع��ل��ى  الت�شكيلية  ال��ل��وح��ات 
لالأدوات الراثية التي ا�شتخدمها 
واملالب�ض  ال��ق��دم  منذ  املدينة  اأه���ل 
والفنون  ال��ع��ادات  ع��ن  و�شنتحدث 
ال�شعبية املوجودة يف منطقة املدينة 
املنورة وعن الركيبة ال�شكانية لها 
اأنا�شيد وق�شائد  �شنعر�ض  ، كذلك 

عن املدينة ، املعر�ض �شيكون �شامل 
املدينة  ع��ن  �شاملة  ف��ك��رة  وي��ع��ط��ي 
اأقرية  ���ش��ي��اح��ي��ة  كمنطقة  امل���ن���ورة 
وقال  دينية  عا�شمة  كونها  بجانب 
ي�شرفني  الأح��م��دي   اأحمد  الفنان 
مدينتي  ب���ت���م���ث���ي���ل  وي���������ش����ع����دين 
مل��ل��ت��ق��ى طيبة  راأ������ش�����ي.  وم�����ش��ق��ط 
الطيبة وامل�شاركة مع اأحبتنا فناين 
الإم��ارات. ول �شك باأن هذا امللتقى 
ال��ف��ن��ي ه���و ن�����واة امل��ح��ب��ة والإخ������اء 
اأم���رن���ا اهلل به.  ال����ذي  وال��ت�����ش��ام��ح 
وامتداد للعالقات الأخوية للبلدين 
ومتت م�شاركتي بثمانية اأعمال من 
ببع�شها عن  املعر�ض عربت  خالل 
ع�شقي  للمدينة و م�شجدها النبوي 
ال�شريف وتراثها واأحيائها..ومبا اأن 
املعر�ض عن طيبة الطيبة.. لأ�شك 
ي�شتطيع  ل  �شاعر  اأو  فنان  اأي  ب��اأن 
فيكفي  ح��ق��ه��ا.  ل��ل��م��دي��ن��ة  ي���ويف  اأن 
مازال  الكرمي  ر�شولنا  ون��ور  �شرة 
بروحانية  ق��ائ��م  ل��الأب��د  و���ش��ي��ب��ق��ى 
واط��م��ئ��ن��ان واأم������ان. ف��امل��دي��ن��ة لها 
الطماأنينة  حيث  من  خا�ض  طابع 
ويت�شم  النف�شية  والراحة  والهدوء 
اجلميلة  والأخ��الق  بالطيب  اأهلها 

والبت�شامة. 
وحتدث الفنان الت�شكيلي رجاء اهلل 
وطرق  مناهج  ماج�شتر  الذبياين 
ت��دري�����ض ال��رب��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة  قائال 
:حر�شت اململكة العربية ال�شعودية 

العالقات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  والإم������ارات 
والتنمية  ال���ش��ت��ق��رار  ف��ى  الثنائية 

وال�شتثمار فى �شتى املجالت .
والثقافة تلعب دورا مهما فى تعزيز 
ه��ذه ال��رواب��ط من خ��الل الربامج 
العديد  اإقامة  و  والأدبية  الثقافية 
وكانت  وامل���ع���ار����ض  امل��ل��ت��ق��ي��ات  م���ن 
�شالون  م����ن  ب����دع����وة  م�����ش��ارك��ت��ى 
لنتانا الثقايف ممثال بالفنانة فرح 
الب�شتكي. واأ�شاف الذبياين قدمت 
باأ�شلوبي  ال��ن��ب��وى  ل��ل��ح��رم  اأع���م���ال 
اخلا�ض كون امل�شاركة حتمل م�شمى  
جميع  واأ���ش��ك��ر  الطيبة”  “طيبة 
والتجهيز  التنظيم  على  القائمني 

لإجناح هذه الفعالية 
وقالت الفنانة �شهام املغام�شي :

ب���اأع���م���ال فنية  ب��امل��ع��ر���ض  ���ش��ارك��ت 
عن  يتحدث  ط��ري��ق(  )ل��ق��اء  الأول 
طبيعة وحياة اأهالينا باملا�شي عند 
الأحاديث  وطبيعة  لبع�ض  لقائهم 
طبيعة  بالعمل  و���ش��ورت  امل��ت��داول��ة 
ا�شتخدام  القدمي من خالل  ال��زي 
خ���ام���ة ال���ق���م���ا����ض واإدخ���������ال اخلط 
اجل��اري بني  للتعبر عن احلديث 

املراأتني .
احلياة  ي�شور  اأي�شاً  الثاين  العمل 
ب��امل��ا���ش��ي م��ن ح��ي��ث الأزي������اء وفيِه 
�شخ�ض  تنتظر  ع��ائ��ل��ة  ع��ن  ع���ربت 
عزيز وكلها �شوق اإليه ل تعلم يف اأي 
بكل  ينظرون  فرناهم  �شياأتي  وقت 

لهفة بحثاً عن وجه غائبهم .
الفنانة  اأو���ش��ح��ت  م�شاركتها  وع��ن 

�شهيلة حممد الطيب :
اأقمت العديد من البازارات و�شاركت 
يف حفالت كثرة وم�شابقات داخل 
امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة وخ��ارج��ه��ا وهديف 
احل����ف����اظ ع���ل���ى ه�����ذا ال���ف���ن وه����ذه 

الأزياء من الندثار.
وكنت �شغوفة منذ طفولتي بجميع 
اأ�شحح  وك���ن���ت  ال��ف��ن��ي��ة  الأع����م����ال 
الفنية  ح�شة  يف  ال��غ��رز  لزميالتي 
بتجهيز  وقمت  املدر�شة  يف  واأف�شل 
جميع ف�شاتني اأخواتي يف منا�شبات 
وف�شاتني  وف������رح  وغ����م����رة  ���ش��ب��ك��ة 
جميعها  ف�شاتيني  وكانت  والدتي. 
اهلل  ب��ف�����ش��ل  والآن  ت�شميمي  م���ن 
لهوايتي  اأبنائي  زواج  بعد  تفرغت 
وق���ت وج��ي��ز و�شلت  وع�����ش��ق��ي، ويف 

للقمة.
وع�������ربت ع����ن ف���رح���ت���ه���ا ال���غ���ام���رة 

الفنانة اأمل ترك�شتاين قائلة:
اأ�شعدين اأن اأكون اأحد امل�شاركات يف 
معر�ض طيبة الطيبة والتي متثل 

انتمائي ملدينتي .
وهذه امل�شاركة من اأقرب امل�شاركات 
اأولها  اأ����ش���ب���اب  ل���ع���دة  ن��ف�����ش��ي  اإىل 
و�شط  ال�شعودي  ملجتمعي  متثيلي 
جمتمع دولة الإم��ارات احلبيبة يف 
اأحد  اأين  .وثانيا  الغالية  عا�شمتها 
اأديبات  رواق  وع�����ش��وات  منتميات 

وم��ث��ق��ف��ات امل��دي��ن��ة وه��ن��ا اأح����ب اأن 
لالأ�شتاذة  اجل��زي��ل  بال�شكر  اأت��ق��دم 
لإقامة  امل�شركة  ملجهوداتكم  ف��رح 
ه���ذا احل���دث ب��ه��ذه احل��رف��ي��ة التي 
املعلومات  من  الكثر  على  احتوت 

التقنية والفنية .
البيجاوي  خ��ول��ة  الفنانة  وع���ربت 
م�شاركتها  ع���ن  ج��م��ي��ل��ة  ب��ك��ل��م��ات 
املباركة  الأر���ض  من  قائلة:جئتكم 
من طيبة الطيبة من �شيدة الدنيا 
م��دي��ن��ٌة ت��ت��وق ال��ن��ف�����ض ل��زي��ارت��ه��ا و 
،جئتكم  م�شجدها  يف  القلوب  ٌل  َتَبتُّ
ملدينة  ال��ت��اري��خ  ع��ب��ق  م��ن  بنفحات 
ت����ه����وي اإل���ي���ه���ا ال���ق���ل���وب ،م���دي���ن���ٌة 
ام��ت��زج��ت ث��ق��اف��ات ق��ا���ش��دي��ه��ا مع 
ثقافتها فزادتها روعة وجماًل ،ويف 
الإم���ارات اأر���ض زاي��د اأر���ض ال�شهام 
اأديبات  رواق  م��ن  جئتكم   ، ال��ك��رام 
ومثقفات املدينة من مملكة احلزم 
والعزم من مملكة �شلمان ،اأ�شارككم 
ببع�ض من الديكورات والتن�شيقات 
املعر�ض  ل���ه���ذا  زي���ارت���ك���م  ،ل���ت���ك���ون 
مكتملة الأركان لن�شتح�شر ما�شينا 
بجماله وروعته يف ع�شرنا احلايل 

الأبهى بح�شارته ومتدنه.
وقالت الفنانة �شمر املختار: كوين 
بلد حبيبي  امل��ن��ورة  املدينة  م��ن  اأن��ا 
اأف�������ش���ل من  اأج�����د  ر����ش���ول اهلل مل 
لأ�شارك  ال��ط��ي��ب��ة  ط��ي��ب��ه  م��ع��ر���ض 
فيه بلوحة )فتاة املدينة( مر�شومة 
بالفحم والتي تعك�ض طبيعة احلياة 

يف مدينتي.
ويف النهاية قالت الفنانة منى بالل 
ا�شتعدادات  ع��ن  تتكلم  ل��وح��ات��ي   :
البيت  ت��ب��خ��ر  ي��ت��م  ك��ي��ف  ال���ف���رح 
ب���ال���ع���ود ال����ك����ن����ودي ؟وك����ي����ف اأه����ل 
اأجمل  بلب�ض  ي��ت��ج��ه��زوا   ال��ع��رو���ض 
والزينة  العطور  واأج��م��ل  املالب�ض 
والرحيب  ال�����ش��ي��وف  ل���ش��ت��ق��ب��ال 
وت����ق����دمي واج������ب ال�������ش���ي���اف���ة لهم 
وب���ع���ده���ا حت�����ش��ر ال���ع���رو����ض لكي 
عليهم  وت�شلم  ال�شيوف  ت�شتقبل 

قبل الذهاب اإىل بيت زوجها؟

بح�صور نهيان بن مبارك

املعر�س الفني والرتاثي »طيبة الطيبة 
اأبوظبي يف  يتاألق  املديني«  – الت�شامح 

نهيان بن مبارك يرتاأ�س وفد الدولة امل�شارك 
يف حفل تن�شيب الرئي�س الإندوني�شي

•• جاكرتا-وام:

�شارك معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح على راأ�ض وفد رفيع امل�شتوى يف مرا�شم 
تن�شيب فخامة الرئي�ض الإندوني�شي املنتخب جوكو ويدودو ونائبه معايل الدكتور معروف اأمني.

لفخامة  الإم���ارات  لدولة  الر�شيدة  القيادة  تهنئة  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  ونقل 
اإجنازا  متثل  والتي  ال�شعيدة  املنا�شبة  بهذه  الإندوني�شي  وال�شعب  ونائبه،  الإندوني�شي  الرئي�ض 
حقيقيا لإندون�شيا حكومة و�شعبا. واأ�شاد معاليه مبا تتمتع به اإندوني�شيا من اإمكانات كبرة، موؤكدا 
على الرغبة امل�شركة لدولة الإمارات واإندوني�شيا لتطوير عالقات التعاون بينهما يف كافة املجالت 

والعمل على تنويعها مبا يعود باخلر على ال�شعبني ال�شديقني.

• نهيان بن مبارك: �لرت�ث هو �أحد �أهم مكونات هويتنا على م�صتوى كافة دول �خلليج 
• فرح �لب�صتكي: حر�صنا على �أن يحتوي �ملعر�س على م�صاركات فنية خمتلفة مت �ختيارهم بعناية 
�ملعر�س على مناذج لالأدو�ت �لرت�ثية �لتي ��صتخدمها �أهل �ملدينة منذ �لقدم  يحتوي  �لأحمدي:  • ليلى 
• �حمد �لأحمدي: م�صاركتي بثمانية �أعمال عربت من خاللها عن ع�صقي  للمدينة و م�صجدها �لنبوي �ل�صريف 
• رجاء �هلل �لذبياين: �لثقافة تلعب دور� مهما يف تعزيز �لرو�بط بني �لبلدين من خالل �لرب�مج �لثقافية و�لأدبية 
• �صهام �ملغام�صي: �صورت بالعمل طبيعة �لزي �لقدمي با�صتخد�م خامة �لقما�س و�إدخال �خلط للتعبري 
• �صهيلة �لطيب: �صاركت يف م�صابقات وهديف �حلفاظ على هذ� �لفن من �لندثار 

• �أمل ترك�صتاين: �ملعر�س يحتوي على �ملعلومات �لتقنية و�لفنية 
• خولـــة �لبيجـــاوي: �لإمـــار�ت �أر�س ز�يـــد �أر�س �ل�صهـــام �لكـــر�م 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

كّرم �شعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�شرطة دبي، بح�شور 
كّرم  الإ���ش��ع��اف،  خل��دم��ات  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  امل��دي��ر  دراي  ب��ن  خليفة 
مركز حماية الدويل التابع لالإدارة العامة ملكافحة املخدرات، وفرق العمل 
الكبرة يف  وذل��ك نظر جهودهم  وخارجها،  ال�شرطة  داخ��ل  وال�شركاء من 
باأ�شرار املخدرات و�شبل الوقاية منها بني فئات  �شبيل ن�شر ثقافة التوعية 

املجتمع ب�شكل عام وال�شباب ب�شكل خا�ض.
جاء ذلك خالل حفل نظمه مركز حماية الدويل يف فندق بارك حياة اخلور، 
ال�شرطة، بهدف تكرمي  العامة ومراكز  الإدارات  بح�شور عدد من مديري 
فرق العمل وال�شركاء من القطاعني احلكومي واخلا�ض، بالإ�شافة لتكرمي 
املخدرات  مبكافحة  الطويلة  خلدمتهم  ال�شباط  و�شف  ال�شباط  من   3

والتي تعدت ال� 40 عاما.
الذكر احلكيم،  انطلق احلفل بقراءة طالب من مدار�ض حماية لآي��ات من 

تاله عر�ض فيلم توثيقي ي�شتعر�ض اإجنازات مركز حماية الدويل.
ال��ع��ام��ة ملكافحة  ث���اين ح����ارب م��دي��ر الإدارة  ال��ع��م��ي��د ع��ي��د حم��م��د  واأل���ق���ى 
املخدرات، كلمة عرب فيها عن �شكره وامتنانه للدعم الالحمدود والهتمام 
املبا�شر الذي يلقاه مركز حماية الدويل من �شعادة القائد العام ل�شرطة دبي 
لن�شر الر�شالة التوعوية باأ�شرار املخدرات و�شبل الوقاية منها لكافة �شرائح 
وامللتقيات  الفعاليات  وب�شكل ملحوظ يف جناح  �شاهم  الذي  الأم��ر  املجتمع، 
التي مت تنفيذها وكان لها �شدى كبر عند اجلمهور، وهو ما ي�شع اجلميع 

اأمام حتٍد جديد يف تنفيذ فعاليات جمتمعية نوعية ترتقي مب�شتوى طموح 
بكافة  ال�شباب  لفئة  والثقايف  العلمي  بامل�شتوى  وكذلك  وم�شوؤولينا  قادتنا 
وبقوة يف  �شاهموا  الذين  ال�شركاء  لكافة  �شكره  ُموجهاً  وميولهم،  اأعمارهم 

اإجناح الفعاليات.
ويف اخلتام، كرم �شعادة اللواء عبداهلل خليفة املري يرافقه خليفة بن دراي 
متمنياً  العمل،  وف��رق  والأف���راد  اجلهات  ح��ارب  ث��اين  حممد  عيد  والعميد 

للجميع التوفيق والنجاح.        

•• اأبوظبي-وام:

التنموية،  وامل�شاريع  الإغاثية،  والعمليات  الإن�شانية،  الربامج  قيمة  بلغت 
وكفالت الأيتام، التي نفذتها هيئة الهالل الأحمر الإماراتي، خارج الدولة 
مليونا   338 املا�شي،  �شبتمرب  وحتى  اجل��اري  العام  مطلع  من  الفرة  يف 
و634  األف  و500  ماليني   8 ا�شتفاد منها  األفا و442 درهما،  و335 

�شخ�شا يف ع�شرات الدول حول العامل.
الأحمر  الهالل  لهيئة  العام  الأمني  الفالحي،  الدكتور حممد عتيق  واأكد 
والربامج  امل�شاعدات  جم��ال  يف  كبرة  طفرة  حققت  الهيئة  اأن  الإم��ارات��ي، 
وامل�شاريع اخلارجية، بف�شل توجيهات ومتابعة �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 

اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�ض هيئة الهالل الأحمر.
التمكني  م��ن  م��ت��ق��دم��ة  م��راح��ل  اإىل  بن�شاطها  ان��ت��ق��ل��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  وق����ال 
واأ�شبحت  امل�شطربة،  ال�شاحات  يف  ال�شامل  التنموي  والعمل  الجتماعي 
مبادرات  اأن  ع��ل��ى  م�����ش��ددا  الإن�����ش��اين،  وح��ي��وي��ة يف حميطها  ك��ف��اءة  اأك���رث 
القيادة الر�شيدة عرب الهالل الأحمر �شاهمت بقوة يف تعزيز قدرات الهيئة 
للكثر  الت�شدي  من  ومكنتها  امليدانية،  وحتركاتها  واللوج�شتية  الإغاثية 
خا�شة  وال��ك��وارث  النزاعات  �شحايا  تواجه  التي  الإن�شانية  التحديات  من 
مبنا�شبة  ت�شريح  يف  الفالحي  واأ���ش��اف  وامل�شردين.  والالجئني  النازحني 
التي مت  وامل�شاريع  الربامج  تناول  وال��ذي  للهيئة،  ال��دوري  التقرير  �شدور 
اأن  العام اجل��اري  الأوىل من  الت�شعة  الأ�شهر  الدولة خالل  تنفيذها خارج 
هناك العديد من العوامل ت�شافرت وجعلت من الهالل الأحمر الإماراتي، 
عن�شرا اأ�شا�شيا يف حميطه الإن�شاين، وداعما قويا للجهود املبذولة لتخفيف 
وطاأة املعاناة الإن�شانية، من اأهمها اأن الهيئة تتواجد يف دولة �شباقة لفعل 

�شخاء يف  ال��دول  اأك��رث  ما جعلها  والأ�شدقاء،  الأ�شقاء  اخل��رات وم�شاعدة 
وذلك  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية  الإن�شانية  ال��ن��داءات  وتلبية  امل�شاعدات،  منح 
ت�شخر  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ت  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ي��دة  لقيادتها  ال��ث��اق��ب��ة  ال���روؤي���ة  بف�شل 
اله�شة  املناطق  يف  والب�شرية  الإن�شانية  التنمية  جهود  لتعزيز  الإمكانيات 
عزز  ما  اإن�شانية،  غر  اعتبارات  اأي  ودون  وحيادية،  جت��رد  بكل  واملهم�شة، 
املانحني  اإىل جانب دعم وم�شاندة  الآخرين،  م�شداقيتها و�شفافيتها لدى 
اأمني  واأك��د  والإن�شانية".  التنموية  الهيئة  وم�شاريع  لربامج  واملتربعني 
نقلة  �شهدت  وحتركاتها،  واأن�شطتها  الهيئة  جهود  اأن  الأحمر،  الهالل  عام 
املناطق الأقل حظا  امل�شاريع التي تلبي احتياجات  نوعية، متثلت يف تنفيذ 
الإ�شكان  واملياه  والتعليم  ال�شحة  التنمية، خا�شة يف جمالت  من م�شاريع 
والبنيات الأ�شا�شية واخلدمات الجتماعية، اإىل جانب تعزيز قدرة ال�شحايا 
على جتاوز ظروفهم القت�شادية، وا�شتعادة ن�شاطهم وحيويتهم من خالل 
اأمورهم بدل عن العتماد على  اإنتاج تعينهم على ت�شير  متليكهم و�شائل 
يتعاظم  الأحمر  الهالل  دور  اأن  اإىل  م�شرا  والطارئة،  العاجلة  امل�شاعدات 
�شنة بعد اأخرى، يف الت�شدي للمخاطر التي تنجم عن الأحداث والأزمات، 

وتخفيف حدتها على الب�شرية.
نهاية  يناير وحتى  الفرة من  الذي ت�شمن  الأحمر  الهالل  ولفت تقرير 
اأولويات  اأن العمليات الإغاثية اخلارجية تاأتي �شمن  اإىل  �شبتمرب املا�شي، 
الهيئة يف الت�شدي لآثار الكوارث والأزمات وتخفيف حدتها على املت�شررين 

وال�شحايا.
الفرة  يف  تنفيذها  مت  التي  الإغاثية  العمليات  قيمة  اأن  التقرير  واأو�شح 
املعنية بلغت 50 مليونا و231 األفا و 778 درهما، ا�شتفاد منها مليونان 
و142 األفا و878 �شخ�شا يف ع�شرات الدول حول العامل، واحتلت اإغاثات 

اليمن والالجئني ال�شوريني واملتاأثرين من الأحداث يف ميامنار، والكوارث 
الطبيعية يف جنوب ال�شودان وموريتانيا ومالوي، وموزمبيق، وزميبابوي، 
واإيران، وباك�شتان، وتنزانيا مراكز متقدمة يف قيمة وحجم الإغاثات املنفذة 
اأخ��رى لعدد  اإغاثات  الهيئة  ال��دول، كما قدمت  املت�شررين يف تلك  ل�شالح 
التي حلقت بع�شها ب�شبب  ال��دول، م�شاهمة منها يف تخفيف الأ�شرار  من 
الكوارث املتمثلة يف الفي�شانات والأمطار والزلزل واجلفاف والت�شحر، اإىل 

جانب دعم الق�شايا الإن�شانية للفئات الأ�شد �شعفا يف البع�ض الآخر.
الإن�شائية  امل�شاريع  ال��دول��ة،  خ��ارج  الأحمر  الهالل  تقرير  تناول  ذل��ك  اإىل 
الدول  يف  التحتية  البنية  وت��اأه��ي��ل  الإع��م��ار،  اإع���ادة  وم�شاريع  والتنموية، 
حر�شا  الهيئة  نفذتها  والتي  والأزم���ات،  الكوارث  بفعل  واملتاأثرة  املنكوبة، 
منها على اإزالة اآثار الدمار الذي خلفته تلك الكوارث والأ�شرار التي حلقت 
بامل�شتفيدين من خدمات تلك امل�شاريع احليوية، خا�شة يف جمالت ال�شحة و 
التعليم واملياه والإ�شكان و املرافق العامة املرتبطة مبا�شرة بقطاعات وا�شعة 
من اجلمهور، وعادة ما تبداأ الهيئة يف تنفيذ م�شاريعها التنموية يف الدول 

املنكوبة عقب عمليات الإغاثة العاجلة والطارئة لل�شحايا واملتاأثرين.
وتاأتي هذه امل�شاريع كخطوة لحقة لربامج الإغاثات الإن�شانية للم�شاهمة 
يف اإعادة احلياة اإىل طبيعتها يف الأقاليم املت�شررة ، وتوفر الظروف املالئمة 

ل�شتقرار املتاأثرين و امل�شردين بفعل تلك الكوارث والأزمات.
و641  مليونا   174 بلغت  امل�شاريع  تلك  تكلفة  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ش��ار 
اآلف و186 م�شروعا يف املجالت   8 األفا و440 درهما، وت�شمنت تنفيذ 
 33 يف  �شخ�ض  األ��ف  و500  ماليني   3 منها  وا�شتفاد  املختلفة،  التنموية 
وال�شومال،  والهر�شك،  والبو�شنة  واألبانيا،  واأثيوبيا،  اليمن،  �شملت  دولة 
وبنني،  وباك�شتان،  واأوغ��ن��دا،  واندوني�شيا،  والهند،  والنيجر،  وال�����ش��ودان، 

وت�شاد، وتوجو، و�شراليون، وغانا، وقرغيزيا، وكازاخ�شتان، وكينيا، ومايل، 
وجزر  واأوكرانيا،  وتنزانيا،  وم�شر،  واملغرب،  ولبنان،  وفيجي،  وموريتانيا، 

القمر، والفلبني، وكو�شوفو، واأفغان�شتان، وفل�شطني، وطاجيك�شتان.
عن  عبارة  وهي  القدرات،  تعزيز  م�شاريع  تنفيذ  اأي�شا  البند  هذا  وت�شمن 
م�شاريع �شغرة متلكها الهيئة لالأ�شر الفقرة واملتعففة لتديرها بنف�شها 
ب���دل عن  ح��ي��ات��ه��ا،  اأم����ور  ت�شريف  ع��ل��ى  يعينها  ث��اب��ت��ا،  دخ���ال  عليها  وت���در 

امل�شاعدات املبا�شرة والآنية، التي تنتهي بوقتها ول تفي بالغر�ض املطلوب.
ال��ه��الل الأح���م���ر، م�����ش��اع��دات م��ت��ن��وع��ة، لالأفراد  اإىل ذل���ك ق��دم��ت ه��ي��ئ��ة 
برامج  جانب  اإىل  ال���دول  م��ن  ع��دد  يف  ال��ع��ام،  النفع  وجمعيات  واملوؤ�ش�شات 
و701  مليونا   63 البند  هذا  قيمة  وبلغت  املو�شمية،  والأ�شاحي  رم�شان 
األفا و100 �شخ�ض يف  اآلف و676 درهما، وا�شتفاد منها مليونان و830 

العامل. حول  دولة   85
واأ�شار تقرير الهالل الأحمر اإىل اأن برامج الهيئة يف جمال رعاية وكفالة 
الأيتام ت�شهد تو�شعا م�شتمرا بف�شل اهلل والعناية الكبرة التي توليها الهيئة 
لهذه الفئة املهمة يف املجتمع والإقبال الكبر من اخلرين واملح�شنني على 
م�شاندة جهود الهيئة يف هذا اجلانب احليوي، ومتيزت الهيئة بدرجة كبرة 
يف جمال برامج كفالة ورعاية الأيتام وح�شد التاأييد لأو�شاعهم الإن�شانية، 
وبلغت قيمة كفالت الأيتام يف الفرة من مطلع يناير وحتى نهاية �شبتمرب 
املا�شي 49 مليونا و760 األفا و548 درهما، ا�شتفاد منها 27 األفا و656 

يتيما.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن العدد الإجمايل لالأيتام الذين تكفلهم هيئة الهالل 
الأح��م��ر ب��ل��غ اأك���رث م��ن 114 األ���ف ي��ت��ي��م، ي��ت��واج��دون يف 25 دول���ة حول 

العامل.

•• دبي-وام:

املناخي  التغر  ال��زي��ودي وزي��ر  اأح��م��د  ب��ن  ث��اين  الدكتور  اأك��د معايل 
املجتمع  فئات  كافة  وحتفيز  دع��م  على  احلكومة  حر�ض  اأن  والبيئة 
ر�شخ  احلديثة  والتكنولوجيا  العلوم  جم��الت  يف  ال�شباب  خ�شو�شا 

ريادة الدولة ومكانتها كحا�شنة ومركز عاملي لالبتكار.
حتدي  الإم���ارات  دول��ة  ا�شت�شافة  مبنا�شبة  ت�شريح  يف  معاليه  وق��ال 
اأن اخ��ت��ي��ار حماية  ف��ر���ش��ت ج��ل��وب��ال ال��ع��امل��ي ل��ل��روب��وت��ات يف دب����ي.. 
امل��ح��ي��ط��ات حم����ورا ل��ه��ذا احل����دث ي���اأت���ي يف ال���وق���ت امل��ن��ا���ش��ب متاما 
ح�شر  ل  م��وارد  وت�شم  كوكبنا  اأرب���اع  ثالثة  تغطي  التي  فاملحيطات 
واملنتجات  ب��امل��واد  والتلوث  املناخ  كتغر  ع��دة  لتحديات  تتعر�ض  لها 
الوحيد  اخليار  البتكار هو  اأن  موؤكدا  ال�شارة..  وامل��واد  البال�شتيكية 

ملواجهتها وتخفيف تداعياتها وتاأثراتها.
جلوبال”  “فر�شت  حتدي  اإن  والبيئة  املناخي  التغر  وزي��ر  واأ�شاف 
الذي يحت�شن الآلف من ذوي الأفكار اخلالقة واملواهب من خمتلف 
اأنحاء العامل للم�شاركة ي�شكل من�شة مهمة لتعزيز اجلهود يف مواجهة 

هذه التحديات وحتويلها اىل فر�ض تنموية.
واأو�شح معاليه اأن دولة الإمارات تبذل جهودا متنامية على امل�شتويني 
البحرية  والبيئة  عام  ب�شكل  البيئة  على  للمحافظة  والعاملي  املحلي 
نظمها  اأغنى  البحر  يعد  اإذ  مواردها  ا�شتدامة  و�شمان  خا�ض  ب�شكل 
باعتماد  ال��دول��ة  قامت  الإط���ار  ه��ذا  ويف  ح�شا�شية  واأك��رثه��ا  البيئية 
احلثيثة  امل��راق��ب��ة  ت�شمل  ومتنوعة  وا���ش��ع��ة  ت��داب��ر  ح��زم��ة  وتطبيق 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  فيها  مب��ا  التقنية  الو�شائل  اأح���دث  با�شتخدام 
وتوظيف النظم واحللول املبتكرة للتخفيف من حدة التغر املناخي 

وتداعياته واحلد من م�شتويات التلوث مبختلف اأ�شكاله.
وزيرة  املزروعي  فار�ض  بن  �شهيل  بنت  �شما  اأك��دت معايل  من جانبها 
دولة ل�شوؤون ال�شباب اأهمية ا�شت�شافة دولة الإمارات حتدي فر�شت 
يف  وت�شهم  العامل  �شباب  جتمع  منا�شبة  ميثل  ال��ذي  العاملي  جلوبال 
اأحدث  توظيف  على  وت�شجيعهم  قدراتهم  وتطوير  مهاراتهم  تنمية 
تواجه  ال��ت��ي  للتحديات  احل��ل��ول  اب��ت��ك��ار  يف  التكنولوجية  ال��و���ش��ائ��ل 
العامل. وقالت معاليها اأن حكومة دولة الإمارات حري�شة على توفر 
الأفكار  توظيف  من  ومتكينهم  ال�شباب  لإب��داع��ات  احلا�شنة  البيئة 
جلوبال  فر�شت  حت��دي  اأه��داف  اأن  اإىل  لفتة  وا�شتثمارها  اخلالقة 
العقول  ا�شتقطاب  يف  ونهجها  الإم���ارات  توجهات  مع  تتكامل  العاملي 
على  الفر�شة  واإعطائهم  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  املبتكرة  ال�شابة 

الإبداع مل�شتقبل اأف�شل.

الزيودي : حر�س احلكومة ر�شخ ريادة الإمارات ومكانتها كمركز عاملي لابتكار

اللواء املري يكرم مركز حماية الدويل جلهوده يف التوعية من املخدرات

اخلارجية تت�شلم ن�شخة من اأوراق اعتماد 
ال�شفري الإيطايل املعني لدى الدولة

•• اأبوظبي-وام:

ت�شّلم �شعادة �شهاب اأحمد الفهيم الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون املرا�شم يف وزارة اخلارجية والتعاون 
الدويل ام�ض بديوان عام الوزارة ن�شخة من اأوراق اعتماد �شعادة نيقول لينر �شفر اجلمهورية 

الإيطالية املعني لدى الدولة.
املرا�شم ل�شفر اجلمهورية الإيطالية اجلديد التوفيق  امل�شاعد ل�شوؤون  ومتنى وكيل الوزارة 

والنجاح يف اأداء مهام عمله مبا يعزز عالقات التعاون الوثيقة بني دولة الإمارات وبالده.
ومن جانبه اأعرب �شفر اجلمهورية الإيطالية اجلديد عن �شعادته بتمثيل بالده لدى دولة 
الإمارات ملا حتظى به من مكانة اإقليمية ودولية مرموقة بف�شل ال�شيا�شة احلكيمة ل�شاحب 

ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل«.

•• دبي-الفجر:

ال����ط����وارئ  اإدارة  م���رك���ز  ن���ظ���م 
والأزم���ات وال��ك��وارث يف �شرطة 
دب�����ي، حم��ا���ش��رة ت��وع��ي��ة حول 
كيفية التعامل الأمثل يف حالت 
ا�شتهدف  وال���ك���وارث  الأزم��������ات 
���ش��خ�����ض من   600 م���ن  اأك�����رث 

اجلالية الهندية.
الدكتور  املقدم  املحا�شرة  وقدم 
را�شد  اهلل  ع��ب��د  م��اج��د  ال�����ش��ي��خ 
املعال، رئي�ض ق�شم العمليات يف 
والأزمات  الطوارئ  اإدارة  مركز 

اأهمية  اأك�����د  ال�����ذي  وال�����ك�����وارث، 
التعامل م��ع ح��الت الأزم���ات وال��ك��وارث ح��ني وقوعها، 
واملكت�شبات  واملمتلكات  الأرواح  على  احلفاظ  اأج��ل  من 

الوطنية.
اإر�شادية  مطوية  اإ�شافة  مت  باأنه  املعال  املقدم  واأو���ش��ح 

ل��ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل الأم����ث����ل يف 
ح������الت الأزم����������ات وال�����ك�����وارث 
الهندية يف  باللغة  دب��ي  ب��اإم��ارة 
�شبكة  على  دب��ي  �شرطة  م��وق��ع 
اللغات  الإنرنت، وذلك �شمن 
للمطويات  ال�����ش��ب��ع  الأخ�������رى 
وه����ي  امل������وق������ع  امل��������وج��������ودة يف 
الإجنليزية،  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة 
ال����ف����رن���������ش����ي����ة، الإ�����ش����ب����ان����ي����ة، 
والأوردو،  ال�شينية  الرو�شية، 
ح��ي��ث اأ����ش���ب���ح ب���اإم���ك���ان اأف�����راد 
املجتمع الطالع على املطويات 
الإر����ش���ادي���ة ع��رب ال���دخ���ول اإىل 
للموقع  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال�����ش��ف��ح��ة 
www. الإلكروين ل�شرطة دبي على �شبكة الإنرنت

dubaipolice.gov.ae واختيار قائمة البيانات 
يف  التعامل  اإر���ش��ادات  راب��ط  اختيار  ث��م  وم��ن  املفتوحة، 

حالت الأزمات والكوارث يف اإمارة دبي.

•• عجمان-وام:

واإيفان  ك���ورت���ي  اإمي���ان���وي���ال  مت��ك��ن 
جامعة  يف  املُ���ح���ا����ش���َران  ب����ارات����ي، 
ان�شاين  اجن��از  حتقيق  من  عجمان 
يف  الأول  امل����رك����ز  ح�����ش��د  وع���ل���م���ي 
الدويل  فيوت�شرز  جيتك�ض  معر�ض 
مت��ث��ل يف ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام ب��ي��ئ��ي ذكي 
للمالب�ض قادر على حتديد م�شتوى 
ال�����ش��غ��ط ال��ن��ف�����ش��ي مل��رت��دي��ه��ا مبا 
والعواطف  املواقف  فهم  يف  ي�شاهم 
والتحكم فيها ب�شكل اأف�شل، وخا�شة 

ملن يعاين من مر�شى التوحد.
خالل  من  كورتي  اإميانويال  وق��ال 
ا�شتطعنا  م��ري��ح��ة،  ت��ق��ن��ي��ة  ح��ل��ول 
ت��ط��وي��ر ����ش���رة مي��ك��ن ارت�����داوؤه�����ا، 
ت��ت�����ش��م��ن اأج���ه���زة ا���ش��ت�����ش��ع��ار داخل 
نكون  خ���الل���ه���ا  وم�����ن  اأن�����ش��ج��ت��ه��ا، 
املعاير  م���راق���ب���ة  ع���ل���ى  ق�����ادري�����ن 

الف�شيولوجية لل�شخ�ض«.
واأكد اإيفان باراتي اأن الفوز مل يكن 
امل�شاريع  ت��ق��ي��ي��م  مت  ح��ي��ث  ���ش��ه��ال، 
املتقدمة ب�شكل دقيق من قبل فريق 

الأعمال  ورج����ال  امل�شتثمرين  م��ن 
اخل���ربة  ذوي  ال�����ش��ن��اع��ة  وخ������رباء 
املالب�ض  لهذه  اأن  واأو���ش��ح  العالية. 
تاأثر اإيجابي على امل�شابني بالقلق 
والإج���ه���اد ون���وب���ات ال��ه��ل��ع - بع�ض 
اأعرا�ض مر�ض التوحد – حيث مت 

جتريبها عليهم.
واأ�شار املحا�شران من ق�شم الت�شميم 

والفنون  ال��ع��م��ارة  بكلية  ال��داخ��ل��ي 
وال��ت�����ش��م��ي��م ب��ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان اإىل 
الف�شيولوجية  العالمات  قيا�ض  اأن 
الإجهاد  مل�شتوى  م��وؤ���ش��را  �شيعطي 
واأخ�شائي  الأو����ش���ي���اء،  يف  ل��ل��ف��رد 
العالج يف الوقت احلقيقي ويف حالة 
الطوارئ املكت�شفة. فامل�شروع يتكون 
من وحدة ا�شت�شعار، وقمي�ض ذكي، 

الن�شيج  داخ�����ل  ح�����ش��ا���ش��ات  ي�����ش��م 
م���ت�������ش���ل���ة ب����ج����ه����از اإل�������ك�������روين.. 
و�شي�شاعد تطبيق يف الهاتف الذكي 
والكمبيوتر اللوحي يف ت�شور حالة 
وت�شجيل  الذكية،  املالب�ض  مرتدي 
ال����ب����ي����ان����ات م�����ع ن�����ط�����اق م���راق���ب���ة 

مرتديها.
�شيخ�شع  امل�����������ش�����روع  اأن  ي����ذك����ر 

بالتعاون  م�شتمر  ب�شكل  للتطوير 
بالتوحد  امل�����ش��اب��ني  الأط���ف���ال  م���ع 
حيث  وم���ع���اجل���ي���ه���م  وع���ائ���الت���ه���م 
يتحمل الأطفال امل�شابني بالتوحد 
الكثر من امل�شاعر لكنهم غالبا ما 
ي��ج��دون ���ش��ع��وب��ة يف ال��ت��ح��ك��م فيها 
وجعلها مفهومة لالأ�شخا�ض الذين 

يهتمون بها.

�شرطة دبي توجه اجلالية الهندية نحو التعامل الأمثل مع الأزمات والكوارث   �شرتة ذكية جلامعة عجمان حت�شد املركز الأول يف معر�س جيتك�س فيوت�شرز الدويل

اأ�شهر  9 خال  الدولة  خارج  الأحمر  الهال  وم�شاعدات  برامج  درهم  مليون   338
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عربي ودويل

اأم����ام حمكمة يف  اأ���ش��اجن م��وؤ���ش�����ض م��وق��ع ويكيليك�ض  م��ث��ل ج��ول��ي��ان 
للوليات  ت�شليمه  يتعني  كان  اإذا  فيما  للنظر  جل�شة  يف  اأم�ض  لندن 
اأ�شاجن قب�شته لأن�شاره  بالتج�ش�ض. ورفع  اتهامات  املتحدة ملواجهة 
وظهر ب�شرة زرقاء حليق الذقن على عك�ض ال�شورة التي بدا عليها 
كان قد جلاأ  التي  الإك���وادور  �شفارة  بلحية طويلة من  بعد خروجه 
املتحدة  الوليات  يف  اتهاما   18 عاما(   48( اأ�شاجن  ويواجه  اإليها. 
منها التاآمر على الت�شلل لأجهزة كمبيوتر حكومية وانتهاك قوانني 
التج�ش�ض. وقد يق�شي عقودا يف ال�شجن اإذا ما اأدين. وت�شدرت اأخبار 
اأ�شاجن الأ�شرايل املولد عناوين ال�شحف العاملية يف اأوائل عام 2010 
باجلي�ض  �شريا خا�شا  ت�شجيل فيديو  ويكيليك�ض  ن�شر موقع  عندما 
الأمريكي لهجوم وقع يف عام 2007 بطائرات اأبات�شي يف بغداد قتل 
واأ�شاد  روي��رز.  اأ�شخا�ض منهم �شحفيان من  اأك��رث من ع�شرة  فيه 
ا�شتغالل  باأنه  و�شفوه  ما  لك�شفه  بطال  باعتباره  باأ�شاجن  معجبون 
اأما  التعبر.  ال��دول احلديثة ولدفاعه عن حرية  به  لل�شلطة تقوم 
معار�شوه فر�شمون له �شورة �شخ�شية خطرة متواطئة مع جهود 
رو�شية لتقوي�ض الأمن يف الغرب والوليات املتحدة وي�شككون يف اأنه 
الآلف  مئات  بن�شره  وا�شنطن  ويكيليك�ض  موقع  واأغ�شب  �شحفي. 
من الربقيات الدبلوما�شية الأمريكية ال�شرية التي ك�شفت تقييمات 

اأمريكية تنطوي على انتقادات لزعماء عامليني .

 
500 مهاجر  اأك��رث من  اإن��ق��اذ  ليبيا من  ال�شواحل يف    متكن خفر 
طرابل�ض،  و�شرق  غرب  �شمال  منف�شلة  عمليات  عرب  اأ�شبوع،  خالل 

وفقا للمتحدث با�شمها العميد اأيوب قا�شم.
الذين  املهاجرين  »ع��دد  اإن  اأم�ض  بر�ض  فران�ض  لوكالة  قا�شم  وق��ال 
الن�شاء  ع�شرات  بينهم  �شخ�شا   535 بلغ  اأ�شبوع  خالل  اإنقاذهم  مت 
والأطفال من جن�شيات اأفريقية وا�شيوية، عرب عمليات بحث واإنقاذ 
منف�شلة نفذتها دوريات خفر ال�شواحل �شمال غرب و�شرق العا�شمة 
بواجباتها  ت��ق��وم  ال�شواحل  خفر  »دوري����ات  اأن  واأ���ش��اف  ط��راب��ل�����ض«. 
ال��ب��ح��ر، رغ��م الظروف  امل��ه��اج��ري��ن م��ن ع��ر���ض  اإن��ق��اذ  الن�شانية يف 
قرابة  اإنقاذ  يف  ال�شواحل  خفر  وجنح  الإمكانيات«.  ونق�ض  ال�شعبة 

�شبعة اآلف مهاجر، خالل الأ�شهر الت�شعة املا�شية.
وما زالت ليبيا التي تعاين من الفو�شى الأمنية نقطة عبور مهمة 
للمهاجرين الفارين من مناطق اخرى يف اإفريقيا وال�شرق الأو�شط 
مفو�شية  واأع��رب��ت  اوروب����ا.  اىل  للتوجه  او  عمل  فر�ض  وراء  �شعيا 
�شوؤون الالجئني بالأمم املتحدة ال�شهر املا�شي عن اأ�شفها لكتظاظ 
مركز ال�شتقبال التابع لها يف طرابل�ض بالالجئني، وطالبت الدول 

الأوروبية بال�شماح با�شتقبال املزيد منهم.
الإيواء  املفو�شية من خماطر تهدد هوؤلء داخل مراكز  كما حذرت 

القريبة من مواقع ال�شتباكات جنوب طرابل�ض.

ب��الده م�شتعدة  اإّن  اأم�ض  ما�ض  هايكو  الأمل���اين  وزي��ر اخلارجية  ق��ال 
اإذا كانت احلكومة  النهائي لربيك�شت  للموعد  تاأجيل ق�شر  لدعم 
على  الربملان  مبوافقة  للفوز  الوقت  من  مزيدا  حتتاج  الربيطانية 
التفاق الأخر. واأبلغ ال�شحافيني يف برلني اإذا كانت هناك م�شاكل 
مع  بريك�شت  )لت��ف��اق  الت�شديق  اإج���راءات  بخ�شو�ض  بريطانيا  يف 

الحتاد الأوروبي(، فال ا�شتعبد متديدا تقنيا ق�شرا.
واأو�شح ما�ض اأنه اإذا رف�ض جمل�ض العموم التفاق يف �شكل عام فاإن 

الو�شع بالن�شبة للدول الأع�شاء يف الحتاد �شيكون معقدا.
كما اأ�شار وزير القت�شاد الأملاين بير األتماير املقرب من امل�شت�شارة 
انه منفتح فقط على تاأجيل ق�شر بعد املوعد  اإىل  انغيال مركل، 

النهائي لربيك�شت يف 31 ت�شرين الول اكتوبر.
اإذا توا�شل  اإّن حال جيدا ومنظما ل يزال ممكنا،  وقال لديلي بيلد 
الربملان  م��ع  الآن  جون�شون  بوري�ض  ال��ربي��ط��اين(  ال����وزراء  )رئي�ض 

للح�شول على حل عابر لالأحزاب.
عن  احلديث  �شيربت  �شتيفن  مركل  با�شم  املتحدث  رف�ض  ب��دوره 
الحتاد  دول  اإّن  فقط  ق��ائ��ال  م��ق��رح،  مت��دي��د  ب�شان  نظرها  وج��ه��ة 

الوروبي ال�شبع والع�شرين عليهم الت�شاور الآن �شويا.

عوا�صم

لندن

طرابل�س

برلني

اآلف املحتجني �شد ال�شرطة يف بنغاد�س 
 •• دكا-اأ ف ب:

�شارك اآلف الن�شطاء يف تظاهرات �شد ال�ّشرطة يف ارجاء بنغالد�ض ام�ض، 
النار على  ال�شرطة  اأطلقت  بعدما  الأق��ل  اأ�شخا�ض على  اأربعة  غ��داة مقتل 
باأحداث  املرتبطة  احل���وادث  اأك��رث  م��ن  واح���دة  يف  املحتجني  لآلف  جتّمع 
منطقة  يف  م�شلم  األ��ف   20 نحو  وتظاهر  ال��ب��الد.  تاريخ  يف  دموية  دينية 
برهان الدين يف بهول كربى جزر البالد للمطالبة باإعدام �شاب هندو�شي 
ي�شتبه بانه كتب من�شورا على في�شبوك اعترب م�شيئا للنبي حممد. واأُوقف 

ال�شاب ال�شبت بتهم اإثارة النعرات الدينية.
املحتجون  ر�شقهم  اأن  بعد  ال��ن��ران  اأطلقوا  �شّباطها  اإّن  ال�شرطة  وقالت 
باحلجارة. وقتل اأربعة اأ�شخا�ض واأ�شيب 50 اآخرون بينهم �شبعة يف حالة 
حرجة يف امل�شت�شفى. وتفر�ض العتداءات على خلفية تعليقات على في�شبوك 
ُتعترب جتديفا تدّخل قوات الأمن يف بنغالد�ض التي ي�شكل امل�شلمون نحو 

90 باملئة من �شكانها البالغ اإجمايل عددهم 168 مليون �شخ�ض.
واأثار حادث الأحد احتجاجات جديدة م�شاء الحد ونهار الثنني اإذ تظاهر 
وداعني  لل�شرطة  معادية  هتافات  م��رددي��ن  م��دن  ع��دة  يف  امل�شلمني  اآلف 

ملحاكمة ال�شباط املتورطني.
بر�ض  فران�ض  لوكالة  عاما(   22( احل�شن  حممود  ال�شريعة  طالب  وق��ال 
اثناء جتمع احتجاجي يف دكا »الأمر غر مقبول. ال�شرطة اأطلقت النران 
يف �شكل غر قانوين وغر د�شتوري على املحتجني«. وتابع »هذا قتل خارج 
اإطار القانون. نطالب بالعدالة«. بدورها، دعت رئي�شة الوزراء يف بنغالد�ض 
الهندو�شي  الرجل  ح�شاب  اإّن  وقالت  الهدوء  اإىل  الأح��د  ح�شينة  ال�شيخة 
م�شلم  من  قر�شنته  متت  في�شبوك،  على  الطائفية  النعرات  باإثارة  املتهم 

وا�شتخدم »لن�شر الأكاذيب«.
 
 
 

يف م�صهد غري ماألوف ك�صر حمرمات

تظاهرات لبنان.. �شعارات وهتافات مل توفر زعيمًا 

�شلل وخماوف يف �شانتياغو بعد اأعمال ال�شغب والنهب 
 •• �صانتياغو-اأ ف ب:

ت�شهد �شانتياغو �شلال مع توقف و�شائل النقل العام عن 
اأبوابها  املتاجر  غالبية  واإغ��الق  تقريبا  بكاملها  العمل 
فيما يقوم اجلي�ض بدوريات يف ال�شوارع وت�شود خماوف 
اأع��م��ال ال�شغب  اأي���ام م��ن  م��ن جت��دد العنف بعد ث��الث��ة 

والنهب التي اأوقعت �شبعة قتلى يف ت�شيلي.
وما يحدث اأ�شواأ حترك اجتماعي يف البالد منذ عقود 
يف بلد يعتربه رئي�شه �شيبا�شتيان بينرا يف حالة حرب.

اأي�شا منذ م�شاء اجلمعة يف  املطبقة  الطوارىء  وحالة 
العا�شمة تطال 9 مناطق اأخرى من ال16 يف البالد. 
ون�شر 10 اآلف �شرطي وجندي. وهي املرة الأوىل التي 
ينزل فيها الع�شكريون اإىل ال�شارع منذ �شقوط دكتاتورية 

اجلرنال اأوغو�شتو بينو�شي )1990-1973(.
بينهم  �شخ�شا   1462 اعتقال  مت  ال�شلطات  وبح�شب 

644 يف العا�شمة و848 يف باقي البالد.
وقال الرئي�ض الت�شيلي م�شاء الحد لل�شحافيني نحن 
يف حالة حرب �شد عدو قوي ل يرحم ل يحرم اأحدا 

ول �شيئا وهو م�شتعد ل�شتحدام القوة دون اي حدود.
واأ�شاف �شيكون يوما �شعبا.

وط��ل��ب م��ن ���ش��رك��ات النقل اخل��ا���ش��ة امل�����ش��اع��دة يف نقل 
يف  الأج���رة  �شيارات  اأ�شعار  ارتفعت  والح���د  امل��واط��ن��ني. 

�شانتياغو حيث النقل العام �شبه م�شلول.
راكب  ماليني  ثالثة  يوميا  ي�شتخدمه  ال��ذي  وامل���رو 
78 حم��ط��ة قدرت  ت��خ��ري��ب  ب��ع��د  مغلق م��ن��ذ اجل��م��ع��ة 

بال�شرقة والف�شاد وحملوا عليه لبقائه يف من�شبه منذ 
بري  منا�شري  ت��ع��ّر���ض  على  ورداً  الت�شعينات.  ب��داي��ة 
مدينة  يف  ال�شلطة  �شد  ملتظاهرين  وال�شرب  بال�شالح 
ب��روت يف  املتظاهرون يف  يتاأخر  �شور قبل يومني، مل 
املدينة هاتفني �شور �شور �شور  اب��داء دعمهم لأه��ايل 
للطبقة  م��وّج��ه  ج��ام��ع  �شعار  ويف  ن��ث��ور.  ب��دن��ا  كرمالك 
ال�شيا�شية، ا�شتعاد املعت�شمون �شعاراً رددوه خالل اأزمة 
نفايات اجتاحت �شوارع بروت ومناطق اأخرى يف العام 

•• بريوت-اأ ف ب:

يف  املتظاهرون  ردده��ا  التي  والهتافات  ال�شعارات  طالت 
ال��ب��الد حتى  اأخ���رى م��ن �شمال  ب���روت وم���دن  �شاحات 
يف  ا�شتثناء،  دون  من  ال�شيا�شيني  الزعماء  كل  جنوبها 
م�شهد غر ماألوف يف لبنان ك�شر حمرمات مل يكن من 

ال�شهل جتاوزها.
العربي  الربيع  هتافات  ا�شتعادة  بني  م�شمونها  وتنّوع 
املطالبة باإ�شقاط النظام و�شوًل اإىل و�شع اأركان احلكم 
�شعارات  واط����الق  م��ن دون مت��ي��ي��ز  واح����د،  م�����ش��اف  يف 
م��ف��ردات��ه��ا، يف  ب���ذاءة  رغ��م  اله�شيم  ك��ال��ن��ار يف  انت�شرت 

موؤ�شر على حجم الغ�شب ال�شعبي.
يف �شاحات ب��روت، كما يف مدينة طرابل�ض، معقل تيار 
امل�شتقبل بزعامة رئي�ض احلكومة �شعد احلريري �شماًل، 
اهلل  ح��زب  ملي�شيات  معقلي  والنبطية  �شور  ومدينتي 
الغالبية  ذات  ك�شروان  اأمل جنوباً، ويف منطقة  وحركة 
امل�شيحية �شمال بروت، يتكّرر الهتاف ذاته على األ�شنة 
يريد  و«ال�شعب  ث���ورة«  »ث���ورة،  وك��ب��اراً  ���ش��غ��اراً  اجلميع 

اإ�شقاط النظام.
كلهن  اأي�شاً  ال�شدارة  حتتّل  التي  ال�شعارات  بني  وم��ن 
الطبقة  ب��رح��ي��ل  امل��ط��ال��ب��ة  اإىل  اإ����ش���ارة  يف  ك��ل��ه��ن،  يعني 
ال�شيا�شية كاملة ل احلكومة فح�شب التي دعوا رئي�شها 

للتنحي قائلني يال يال يال.. حريري اطلع برا.
على  ت��وال��وا  للذين  واتهامهم  نقمتهم  م��ن  وان��ط��الق��اً 
احل��ك��م ب��ن��ه��ب م���ق���درات ال���دول���ة، ت�����ش��دح احل��ن��اج��ر يف 
راأ�ض  »على  م��ن مقر احلكومة  اأم��ت��ار  بعد  على  ب��روت 
ثورة،  العن�شرية  ثورة، على  ال�شرائب  ثورة، على  املال 

حرامية  حكومة  هيي  هيي  وهيي  ث��ورة  هالنظام  على 
ودولتنا دولة �شبيحة.

وابتكر املتظاهرون �شعارات لكل زعيم �شيا�شي، تت�شّمن 
غالبيتها كلمات بذيئة.

اهلل  ح��زب  للملي�شيات  العام  الأم��ني  ال�شعارات  وطالت 
انتقادات  اأو  اتهامات  توجيه  كان  ال��ذي  ن�شراهلل  ح�شن 
ال�شابق، حتى  امل��ح��ّرم��ات يف  م��ن  اإل��ي��ه  �شلبي  ذات طابع 
فعل  ب��ردود  اأحياناً  ت�شبب  فكاهية  برامج  تقليده يف  اأن 

غا�شبة من اأن�شاره يف ال�شارع.
ن�شراهلل  كلهن،  كلهن  كلهن  م���راراً  املتظاهرون  وك���ّرر 
واحد منهم يف خطوة عّلق عليها الأخر يف خطاب يوم 
اأنا ل م�شكلة، لكن ل ت�شتموا  ال�شبت بالقول ا�شتموين 

بقية النا�ض.
الرئي�ض  �شهر  با�شيل،  ج���ربان  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ون���ال 
احلر،  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ي��ار  ورئ��ي�����ض  ع��ون  مي�شال  اللبناين 
احل�����ش��ة الأك����رب م��ن ال��ه��ت��اف��ات وال�����ش��ت��ائ��م يف خمتلف 
مقطوعات  اإىل  ح��ّول��ه��ا  ال��ب��ع�����ض  اأن  ح��ت��ى  امل���ن���اط���ق، 
مو�شيقية مّت تداولها عرب مواقع التوا�شل الجتماعي.
ويحمل خ�شوم با�شيل عليه تفّرده بالقرار داخل جمل�ض 
ال��وزراء، م�شتفيداً من ح�شة وزارية وازنة لتياره ومن 

حتالفه مع حزب اهلل.
ورداً على ت�شمية بي )اأب( الكل، التي اأطلقها منا�شرو 
رئي�شاً،  انتخابه  بعد  عون  على  احلر  الوطن�����ي  التي�����ار 
بي  )ل�شت(  مَنك  ف��ّل  ف��ّل  ف��ّل)ارح��ل(  املتظاهرون  رّدد 

الكل.
ال��ذي يرئ�ض  ب��ري،  نبيه  الربملان  رئي�ض  ا�شم  ومل يغب 
ح��رك��ة اأم�����ل، ع���ن ل�����ش��ان امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال���ذي���ن اتهموه 

اأح���رق���ت. وبقيت  اأو  وحم��ط��ات ال��ب��ن��زي��ن ال��ت��ي خ��رب��ت 
م��ع��ظ��م امل��ح��الت مغلقة الأح�����د. وع��ل��ق��ت ال��درا���ش��ة يف 
ويف  ال52.  �شانتياغو  مقاطعات  م��ن   48 يف  امل��دار���ض 
الغيت  الذين  امل�شافرين  اآلف  اأم�شى  العا�شمة  مطار 
رحالتهم اأو تاأخرت ليلتهم ب�شبب حظر التجزل وغياب 

300 مليون دولر. وخط واحدة  باأكرث من  اأ�شرارها 
و�شبكة  الإث��ن��ني.  �شيفتح  ال�شبعة  امل���رو  خ��ط��وط  م��ن 

احلافالت كانت تعمل جزئيا الأحد.
التظاهرات  يف  واحلافالت  امل��رو  حمطات  وا�شتهدفت 
وال�شيارات  ال�شوبر ماركت  اإىل ع�شرات  اإ�شافة  العنيفة 

2015 ي�شقط ي�شقط حكم الأزعر، وهي ت�شمية تطلق 
على الأ�شخا�ض ذوي ال�شوك ال�شيء.

اأو  املتظاهرون  رفعها  التي  الالفتات  بع�ض  تخل  ومل 
ع��ل��ى غرار  ال��ف��ك��اه��ة،  روح  م��ن  اجل����دران  ع��ل��ى  كتبوها 
اإىل  ت�شر  لفتة  و�شع  اأو  احل�شي�شة،  بت�شريع  املطالبة 
وكتابة  احل��رام��ي��ي  جمل�ض  عليها  ُك��ت��ب  ال��ربمل��ان  مقر 
ي�شقط حكم امل�شرف قرب �شارع ي�شم ع�شرات امل�شارف 

يف بروت.

�شانتياغو  من  عديدة  اأح��ي��اء  ويف  ال��ع��ام.  النقل  و�شائل 
حر�ض ال�شكان على عدم وقوع اأعمال تخريب جديدة. 
امل��ت��اج��ر ليال  ب��ات��وا يحر�شون  ومب��واف��ق��ة ق��وى الأم���ن 

م�شلحني بق�شبان ومرتدين �شرات �شفراء.
لتلفزيون  )���ش��رق(  ماكول  يف  املقيمة  بري�شيال  وقالت 
»24 اأورا�ض« اإن »الفكرة من ارتداء �شرات �شفراء هي 
التنظيم للتعرف على بع�شنا. كان البع�ض يريد النهب 

وتنظمنا للدفاع عن اأنف�شنا«.
وت�شببت اأعمال ال�شغب ب�شقوط �شبعة قتلى يف �شانتياغو 
يف نهاية الأ�شبوع بينهم خم�شة يف حريق م�شنع مالب�ض 
واث���ن���ان يف ح��ري��ق ���ش��وب��رم��ارك��ت. ك��م��ا اأ���ش��ي��ب ثالثة 

اأ�شخا�ض بجروح بالغة.
القدم  لكرة  الت�شيلي  املنتخب  جنوم  من  العديد  نا�شد 
القادة يف بالدهم ب� »ال�شتماع اىل ال�شعب« واإيجاد حلول 

لأ�شواأ �شراع اجتماعي يف البالد منذ عقود.
ف��ي��دال م�شاء  اأرت����ورو  الإ���ش��ب��اين  وك��ت��ب جن��م بر�شلونة 
الأحد يف ح�شابه على توير »اأدعو اهلل اأن تكون ت�شيلي 
احلبيبة يف و�شع اأف�شل«، متوجها »اىل ال�شيا�شيني من 
ال�شعب ملرة واحدة! نريد حلول  ا�شتمعوا اىل  ف�شلكم، 
لالأمام  ونتقدم  معا  فنحن  الت�شيليني،  كل  اأَقِبل  الآن! 

كما احلال دائما«.
مان�ش�شر  مرمى  حار�ض  الت�شيلي  املنتخب  قائد  وراأى 
الوقت  »ح����ان  اأن����ه  ب��راف��و  ك���الودي���و  الإن��ك��ل��ي��زي  �شيتي 
غرار  على  حم���ذرا،  وح��ل��ول«،  اإج��اب��ات  على  للح�شول 

فيدال، باأن التظاهرات تتحول اىل انفجار اجتماعي.
 
 
 

الكربى،  ال�شيا�شية  ال��ل��ق��اءات  مو�شكو  فيه  تنظم  ال��ذي  ال�شاحلي 
و���ش��ي��راأ���ش��ه��ا ب��وت��ني م��ع ن��ظ��ره امل�����ش��ري ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال�شي�شي. 
الإفريقي«  ال�شيني  التعاون  ل�«منتديات  مماثلة  القمة  و�شتكون 
التي اأتاحت منذ العام 2000 لبكني الرتقاء اإىل مرتبة ال�شريك 
امل�شالح  اأن يثبت حر�شه على  الأول للقارة. و�شيتحتم على بوتني 
الإفريقية، وهو الذي مل يقم �شوى بثالث زيارات لإفريقيا جنوب 
ال�شحراء خالل ع�شرين عاما، قا�شدا يف كل منها جنوب اإفريقيا. 
خالل  ال��رو���ش��ي  الرئي�ض  ذك��ر  مو�شكو،  ال��ت��زام  لإث��ب��ات  منه  و�شعيا 
املقابلة »التعاون الع�شكري والأمني« وامل�شاعدة على مكافحة مر�ض 
اإيبول واإعداد »م�شوؤولني اأفارقة« يف اجلامعات الرو�شية، موؤكدا اأن 
كل امل�شاريع التي تعر�شها رو�شيا �شتتم بدون اأي »تدخل �شيا�شي اأو 
غر �شيا�شي«. ويف �شياق حملة التقرب هذه، اأكد املتحدث با�شمه اأن 

 •• مو�صكو-اأ ف ب:

اأول  يراأ�ض الرئي�ض الرو�شي فالدمير بوتني الأربعاء واخلمي�ض 
نفوذها يف  لب�شط  ت�شعى مو�شكو من خاللها  اإفريقية  رو�شية  قمة 
مع  �شديدة  مناف�شة  يف  �شي�شعها  م��ا  الآن،  حتى  عنها  غابت  ق��ارة 
حواىل  ح�شور  ويرتقب  فيها.  الطاغي  والغربي  ال�شيني  النفوذ 
ويبقى  امل��داخ��الت  اآلف  �شتت�شمن  التي  القمة  يف  رئي�شا  ثالثني 
هدفها واحدا، وهو بح�شب الكرملني اإظهار اأن رو�شيا »لديها الكثر 

لتقدمه للدول الإفريقية«.
الر�شمية  »ت��ا���ض«  وك��ال��ة  بثتها  مقابلة  يف  ال��رو���ش��ي  الرئي�ض  وق���ال 
مب�شاركات  ا�شتثمارات  م�شاريع  وتنفيذ  اإع��داد  ب�شدد  »اإننا  الإثنني 
املنتجع  �شوت�شي،  يف  القمة  و�شتعقد  ال���دولرات«.  مبليارات  رو�شية 

اإفريقيا »قارة مهمة« تقيم مو�شكو معها »عالقات تقليدية تاريخية 
وحميمة«، يف اإ�شارة اإىل حقبة الحتاد ال�شوفياتي.

لكن الزمن الذي كانت فيه مو�شكو تب�شط نفوذها يف جميع اأنحاء 
القارة وىل. ويف تلك الفرة، احتلت مو�شكو مكانة مميزة يف اإفريقيا 

من خالل دعمها للحركات املطالبة بال�شتقالل من ال�شتعمار.
واجت���ه���ت م�����ش��ت��ع��م��رات ف��رن�����ش��ي��ة ���ش��اب��ق��ة م��ث��ل م���ايل وغ��ي��ن��ي��ا نحو 
املوزمبيق  مثل  دول  اأ�شبحت  ولحقا،  ال�شتينات.  منذ  ال�شراكية 
»دول  واإثيوبيا  واأن��غ��ول  الوطني،  علمها  كال�شنيكوف  تزين  التي 
برئا�شة  اأنغول  فوحدها  اليوم،  اأم��ا  ال�شوفياتي.  لالحتاد  �شقيقة« 

جواو لورن�شو ل تزال يف هذه الفئة من الدول.
عام  الإف��ري��ق��ي��ة  وال��ق��ارة  رو�شيا  ب��ني  التجارية  امل��ب��ادلت  اقت�شرت 
املبادلت  حجم  ن�شف  من  اأق��ل  اأي  دولر،  مليار   20 على   2018

وت�شكل  ال�شني.  مع  منها  اأق��ل  م��رات  وع�شر  فرن�شا  مع  الإفريقية 
وهو  اإفريقيا،  اإىل  الرو�شية  ال�شادرات  الأكرب من  الق�شم  الأ�شلحة 
�شواها يف هذه  تتفوق فيها مو�شكو على  التي  النادرة  املجالت  من 
كورنديا�شوف  يفغيني  ال�شابق  الرو�شي  ال�شفر  واأو���ش��ح  ال��ق��ارة. 
الع�شو يف املعهد الرو�شي للدرا�شات الإفريقية اأن رو�شيا تريد اليوم 
تناف�شي«.  بتفوق  فيها  تتمتع  التي  املجالت  على  جهودها  »تركيز 
واملحروقات  ال��ن��ووي  ال�شدد  بهذا  اأي�شا  املطروحة  امل��ج��الت  وم��ن 
الغربية  العقوبات  من  �شنوات  خم�ض  بعد  اأن��ه  والواقع  والتعدين. 
من  منوها  لإخ��راج  واأ���ش��واق  �شركاء  اإىل  بحاجة  مو�شكو  ال�شديدة، 
الركود. ويف ظل التوتر املت�شاعد مع الدول الغربية، �شتكون قمة 
اأنها قوة ذات نفوذ دويل، ول �شيما  �شوت�شي منا�شبة ملو�شكو لتثبت 
بعد ا�شتعادة موقعها يف ال�شرق الأو�شط من خالل دورها يف �شوريا.

بوتني ي�شعى ل�شتعادة مكانة رو�شيا يف اإفريقيا 

انتخابات ت�شريعية يف كندا تقرر م�شري ترودو مهاجرون يحرقون �شيارات يف مركز احتجاز مبالطا 
•• فاليتا-رويرتز:

اأ����ش���رم م��ه��اج��رون حم��ت��ج��زون يف 
مالطا النار يف خم�ض �شيارات على 
بجروح يف  �شرطيا  واأ�شابوا  الأق��ل 
باإطالق  مطالبني  احتجاز  مركز 

�شراحهم.
الأحد  اأم�ض  م�شاء  العنف  واندلع 
يف ثكنة �شابقة للجي�ض الربيطاين 
ب���ال���ق���رب م���ن مطار  ف����ار  يف ه����ال 
على  امل��ه��اج��رون  و�شيطر  م��ال��ط��ا. 
ل��ك��ن متحدثا  امل��ج��م��ع  م���ن  ج����زء 
ال�شلطات  اإن  ق��ال  ال�شرطة  با�شم 
ال�شاعات  يف  الو�شع  على  �شيطرت 

الأوىل من �شباح الثنني.
وتتعر�ض مراكز ا�شتقبال واحتجاز 
ل�شغوط  م��ال��ط��ا  يف  امل��ه��اج��ري��ن 
اإىل  املهاجرين  مئات  و���ش��ول  بعد 
العديد  وج��اء  ال�شيف.  يف  ال��ب��الد 
ات��ف��اق مع  ب��ع��د  ال��ب��الد  اإىل  منهم 
اأخ��رى من الحت��اد الأوروبي  دول 
على توزيعهم، لكن اأغلبهم ما زال 
�شغطا  ي�شكل  مم��ا  اجل��زي��رة  على 
على امل�شاحات املحدودة يف من�شاآت 

ال�شتقبال.
املهاجرين يف هال  اإن  �شهود  وق��ال 
ف��ار اأح��رق��وا ع��دة غ��رف بالإ�شافة 
للعاملني.  اململوكة  ال�شيارات  اإىل 

•• مونرتيال-اأ ف ب:

الإدلء  اأم���������ض  ال���ك���ن���دي���ون  ب�������داأ 
ت�شريعية  انتخابات  يف  باأ�شواتهم 
�شيتوىل  م����ن  خ���الل���ه���ا  ي����ق����ررون 
رئي�ض  امل��ق��ب��ل��ة،  احل��ك��وم��ة  ت�شكيل 
جا�شنت  ولي��ت��ه  املنتهية  ال�����وزراء 
ترودو الذي اأ�شعفته عدة ف�شائح، 

اأو املحافظ ال�شاب اأندرو �شر.
وُفتحت مراكز القراع الأوىل يف 
ولبرادور  نيوفاوندلند  مقاطعة 
 08:30 ال�����ش��اع��ة  ع��ن��د  )����ش���رق( 
بالتوقيت املحلي )11،00 ت غ(. 
���ش��ّت مناطق  ب��ل��د مي��ت��ّد ع��ل��ى  ويف 
الناخبني  اآخ�������ر  ي������ديل  زم���ن���ي���ة، 
كولومبيا  مقاطعة  يف  باأ�شواتهم 
ال�شاعة  حتى  )�شرق(  الربيطانية 
لكن  )ال����ث����الث����اء(  غ  ت   02،00
الأوىل  ال��ن��ت��ائ��ج  ����ش���دور  ُي���ت���وّق���ع 
الثنني بدءاً من ال�شاعة 23،00 

ت غ.
مليون   27،4 ح�������واىل  وُدع���������ي 
عقب  نائباً   338 لنتخاب  كندي 
�شهدت  م��ا  غالباً  انتخابية  حملة 
توترات. واإذا �شدقت ا�شتطالعات 
اأن ي�شع الكنديون  ال��راأي، يرتقب 

وت�شررت �شيارة �شرطة كذلك.
رجالها  اأح���د  اإن  ال�شرطة  وق��ال��ت 

اأ�شيب بجروح طفيفة.
وت��خ��ت��ل��ف دول الحت����اد الأوروب�����ي 
ب�شاأن كيفية التعامل مع الالجئني 
ي�شلون  ال�����ذي�����ن  وامل����ه����اج����ري����ن 
تدفق  ذروة  م��ن��ذ  ���ش��واط��ئ��ه��ا  اإىل 
املهاجرين الفارين من ال�شراعات 
و�شظف العي�ض يف ال�شرق الأو�شط 
يف  املتو�شط  البحر  عرب  واأفريقيا 

عام 2015 .
وت�شكو مالطا واإيطاليا منذ فرة 
طويلة من اأنهما تركتا مبفردهما 

كان  التي  املطلقة  لالأكرثية  ح��داً 
املنتهية  ال���وزراء  رئي�ض  بها  يتمتع 
عام  املفاجئ  انت�شاره  منذ  وليته 

.2015
كما  ان��ت��ه��ت  الن��ت��خ��اب��ي��ة  فاحلملة 
ب����داأت م��ن��ذ اأرب���ع���ني ي���وم���اً: تعادل 
الت�شويت  ن���واي���ا  يف  ك���ام���ل  ���ش��ب��ه 
اللذين  ال��ك��ب��ري��ن  ب��ني احل��زب��ني 
يتعاقبان على احلكم منذ 1867. 
ل��ه مثيل منذ  اأم��ر مل ي�شبق  وه��و 

عقود، بح�شب مراقبني.
وت���ع���ط���ي ا����ش���ت���ط���الع���ات ال�������راأي 

من  الآلف  م���ئ���ات  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
امل��ه��اج��ري��ن ال��ذي��ن ع���ربوا البحر 
امل��ت��و���ش��ط يف ال�����ش��ن��وات الأخ�����رة 
اأف�������ش���ل يف  اإىل ح���ي���اة  م��ت��ط��ل��ع��ني 

اأوروبا.
من  خ��م�����ض  داخ��ل��ي��ة  وزراء  وق����ال 
دول الحتاد الأوروبي منها مالطا 
اإنهم  امل��ا���ش��ي  ال�����ش��ه��ر  واإي���ط���ال���ي���ا 
لتوزيع  جديدة  خطة  على  اتفقوا 
اإنقاذهم  ج��رى  ال��ذي��ن  املهاجرين 
من البحر املتو�شط مبوجب اتفاق 
على  ال�شغط  تخفيف  اإىل  يهدف 

الدول الواقعة يف جنوب الحتاد.

الأخ�������������رة احل����������زب ال����ل����ي����ربايل 
 31 ت���رودو ب��ني  )و���ش��ط( بزعامة 
و%34 من نوايا الت�شويت فيما 
متنح املحافظني )ميني( بني 32 
و%33. وبح�شب التوقعات، هذه 
الأرقام لن ت�شمح لأي من احلزبني 
التي  ال�170 مقعداً  بتجاوز عتبة 

ت�شمن الأكرثية املطلقة.
ووّج���ه ت���رودو الأح���د دع��وة اأخرة 
ُبّح  وق��د  ث��ان��ي��ة،  ل��ولي��ة  لنتخابه 
�شوته ب�شبب م�شاركته يف ع�شرات 

التجمعات العامة.
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�لعدد 12763 بتاريخ 2019/10/22 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شتديو اخلتم اجلديد

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1048928 

تعديل ا�شم جتاري من/ا�شتديو اخلتم اجلديد

NEW AL KHATM STUDIO

اىل/ا�شتديو رد �شتار

RED STAR STUDIO

 11 �شرق  زايد  بن  حممد  مدينة  زايد  بن  حممد  مدينة  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 

مدينة  زايد  بن  حممد  مدينة  ابوظبي  اىل  احلديدي  حممد  ابراهيم  �شامل   62719

حممد بن زايد �شرق 10 261036 261036 ال�شيده مرمي احمد ح�شن غريب

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

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

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

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12763 بتاريخ 2019/10/22 

�إعــــــــــالن
برغر  ال�ش�����ادة/كافتريا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب اك�شرب�ض رخ�شة رقم:2311866 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ح�شن علي عبداهلل من�شور املن�شور %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف يو�شف علي عبداهلل من�شور املن�شور
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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�إعــــــــــالن
للدعاية  دو  ال�ش�����ادة/وي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والعالن ذ.م.م 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1844745 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة الفا لتمثيل ال�شركات - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م

ALPHA COMPANIES REPRESENTATION - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد م�شعد حممد اللهبي احلربي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12763 بتاريخ 2019/10/22 

�إلغاء �عالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�ض  الرخ�شة 
�شالون  التجاري  بال�شم   CN رقم:1823710 
فانكوفر للرجال بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12763 بتاريخ 2019/10/22 

�إعــــــــــالن
ال�شود  ال�ش�����ادة/مركز احلزام  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1037194 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة معمر ابراهيم حممد احلديدي ال�شام�شي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد حممد�شريف حممدعقيل الفولذي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12763 بتاريخ 2019/10/22 

�إعــــــــــالن
القنا�ض  ال�ش�����ادة/العربي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلياطة املالب�ض الرجالية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1019785 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد ت�شليم عبداحلميد %100
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة �شامل علي �شيف بن بريهيم النعيمي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل علي �شيف بن بريهيم
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12763 بتاريخ 2019/10/22 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شريت لين للديكور ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1175679 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة طوين �شبحي برو %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي عبيد �شعيد اخلمري الزعابي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف طوين �شبحي برو

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جا�شم عبيد �شعيد اخلمري الزعابي

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12763 بتاريخ 2019/10/22 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/فزاع  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للعباية وال�شيله
رخ�شة رقم:CN 1168072  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شربي 

لعمال ال�شباغ والبال�شر
رخ�شة رقم:CN 1041213  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

�شاطئ الراحة للرجال
رخ�شة رقم:CN 1068121  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافتريا 

عمر عبا�ض
رخ�شة رقم:CN 1905330  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12763 بتاريخ 2019/10/22 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

ركن الفتاة النيقة لل�شيدات
رخ�شة رقم:CN 1174564  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/المارات 

للتكنولوجيا امل�شتقبلية
رخ�شة رقم:CN 1049536  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/متاجر 

للتجارة العامة
رخ�شة رقم:CN 2523605  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ارت تي كافيه ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1807045 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عادل علي �شامل ح�شن احلو�شني من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عادل علي �شامل ح�شن احلو�شني من 50% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عدنان علي �شامل ح�شن احلو�شني

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ارت تي كافيه ذ.م.م

ART TEA CAFE LLC

اىل/ارت تي كافيه - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م

ART TEA CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(
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�إعــــــــــالن
املتخ�ش�شة  العربية  ال�ش�����ادة/ال�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالعمال الكهربائية وامليكانيكية ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1467787 

الكهربائية  لالعمال  املتخ�ش�شة  العربية  من/ال�شركة  جتاري  ا�شم  تعديل 
وامليكانيكية ذ.م.م

ARAB SPECIALIZED COMPANY FOR ELECTRICAL AND MECHANICAL WORKS LLC

اىل/اأركو الكروميكانيكال ذ.م.م
ARCO ELECTROMECHANICAL LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(
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ادفان�شد للمحاماة وال�شت�شارات القانونية- ذ م م
 بناء على قرار اجتماع ال�شركاء املوثق لدى كاتب العدل. 

يعلن امل�شفي مكتب القمة –حما�شبون قانونيون عن ت�شفية �شركة:
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عربي ودويل

�شاجبني “عبادة ال�شخ�شية«.
بداأ  ل��ل��ت��ط��رف،  ه���ذا اجل���ن���وح  اإن     
ي�������ش���ب���ح م�����ش��ك��ل��ة داخ�������ل احل������زب. 
الكوادر،  م��ن  متزايد  ع��دد  ويعتقد 
خا�شة يف الغرب، اأنه يهدد بتقوي�ض 
امل�شتوى  ع��ل��ى  احل�����زب  ط���م���وح���ات 
مل����اذا يتمتع  ال��وط��ن��ي، وي��ت�����ش��اءل��ون 
ع�شًوا  لي�ض  وه��و  كوبيت�شك،  غوتز 

يف احلزب، بهذا التاأثر. 
�شيطر  اإذا  اأخ�������رى،  ن��اح��ي��ة  م���ن    
اجلناح على الجتاه العام، ف�شيكون 
الفيدرايل  املكتب  على  ال�شعب  من 
و�شع  ع������دم  ال����د�����ش����ت����ور  حل���م���اي���ة 
ال��ب��دي��ل م��ن اأج���ل اأمل��ان��ي��ا ككل حتت 
املراقبة، مع كل الو�شائل املتاحة له 
هذا  ومثل   ،)... الت�شلل  )التن�شت، 
الو�شم �شيكون و�شمة عار ل متحا.

   خ���الل م��وؤمت��ر ن��ه��اي��ة ال���ع���ام، لن 
يكون بيورن هوكي مر�شًحا بنف�شه. 
حالّيا،  الفر�شية،  هذه  اأن  يعلم  اإن��ه 
للقوميني  بالن�شبة  م��ق��ب��ول��ة  غ��ر 
اجل  م��ن  البديل  داخ��ل  املحافظني 
دفع  التكتيكية،  ومبهارته  امل��ان��ي��ا.   
�شخ�شية  كالبيتز،  خا�شة  ببيادقه، 
اأك�����رث ت���واف���ق���ي���ة، وي���ب���دو ان����ه اق���ام 
القيادية  ف��ي��دال،  األي�ض  مع  حتالفاً 
الأخ������رى.     ي��ق��ول باتريك مورو: 
البقاء  امل�����ش��ارك��ة  ال��رئ��ي�����ش��ة  “تريد 
عليها  اأن  ت���درك  لكنها  ال��ق��ي��ادة،  يف 
اجلناح  اإىل  ال�����ش��ل��ط��ة  ب��ع�����ض  ت���رك 
فاجلميع  النق�شام”،  ل��ت��ج��ن��ب 
ت��ل��ك احل��ال��ة �شتكون  اأن���ه يف  ي��ع��ل��م، 
اأن  املتوقع  وم��ن  التجربة”.  نهاية 
ي����ربز ه����ذا ال�������ش���راع ال���داخ���ل���ي اإىل 
العلن بعد النتخابات يف تورينجيا، 
امل��وق��ع��ني ع��ل��ى البيان  اأح����د  ح�����ش��ب 
�شد هوكي. وحتى ذلك احلني، كما 
يعتقد، �شُيم�شك اجلميع عن الكالم 
الناخبني  ي��خ��ي��ف��وا  ل  ح��ت��ى  امل���ب���اح، 

وينّفروهم.
عن لك�صربي�س

ب��ي��ورن ه��وك��ي، ت�شجيع  ي��ق��رح  كما 
من  و”اخلروج  الأ�����ش����رة،  ���ش��ي��ا���ش��ة 
-وخا�شة  املدر�شة”  اأي��دي��ول��وج��ي��ة 
ذات  الكتابة  الأط��ف��ال  تعليم  اإع���ادة 
“وطني  اقت�شاد  -وتطوير  ال�شلة 

وت�شامني” لأملان منطقته.
   بعد ولية �شك�شونيا وبراندنبورغ 
اأق�شى  ظ���الل  ت��خ��ّي��م  ���ش��ب��ت��م��رب،  يف 
تورينجيا،  ع���ل���ى  الآن  ال���ي���م���ني 
املناه�ض  احل�����زب  ���ش��ي�����ش��ع��ى  ح��ي��ث 
يف  القوي  منوه  تاأكيد  للمهاجرين، 
التحديد،  وج��ه  وعلى  اأمل��ان��ي��ا،  �شرق 
ظ���ل دي����ر ف��ل��وج��ل، اجل���ن���اح، تياره 
الأكرث تطرًفا، بقيادة بيورن هوكي.    
هنا، كما هو احلال يف جميع احتادات 
الدميقراطية  اأمل���ان���ي���ا  ج��م��ه��وري��ة 
ال�شابقة، ما عدا يف برلني، ينخرط 
حزب البديل من اأجل اأملانيا يف هذه 
احلركة اأكرث فاأكرث، ويتمتع بيورن 
هوكي ب�شلطة مطلقة تقريًبا.     مع 
يف  تدريجياً  يعّينهم  الذين  اأتباعه، 
يف  جن��ح  اأن  �شبق  امل�شتويات،  جميع 
اإبعاد قياديني اثنني �شابقني، برند 
لوك، وفراوكي بيري. وكانت هذه 
بعد  ا�شتبعاده  ح��اول��ت  ق��د  الأخ���رة 
خطاب مدوي القاه فوهرر اجلناح، 

يف دري�شدن، يف يناير 2017.
 »نحن الأملان، ال�شعب الوحيد الذي 
اأقام ن�شبا للعار يف قلب عا�شمته”، 
الن�شب  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  حينها  �شرح 

التذكاري للهولوكو�شت يف برلني.
ال�شيا�شي،  اجل��م��ال  مركز  فعل  رد    
النا�شطني  م����ن  جم���م���وع���ة  وه������و 
ن�شخة  ب��ن��اء  يف  مت��ث��ل  “الفنيني”، 
الن�شب  م��ن  م�شغرة  الأ���ش��ل  طبق 
التذكاري اأمام منزله يف بورنهاجن.    
ك��ان ه��وك��ي، ا���ش��ت��اذ ت��اري��خ وريا�شة 
يف م��در���ش��ة ث��ان��وي��ة، واأع��ل��ن املنعرج 
املثر للقلق الذي يتعني على اأملانيا 
درجة   180 “النعطاف  ات���خ���اذه 
يف  امتعا�ض  ذاكرتها”.  �شيا�شة  يف 

القوميني  بني  اأي�شا  ولكن  ال��ب��الد، 
املحافظني يف احلزب. 

اأ���ش��ه��ر، مت��ت تربئة  ب�شعة  وب��ع��د    
داخلية.  ق��ب��ل جل��ن��ة  م���ن  امل��ح��ر���ض 
وال�شبب: ك�شفت ال�شحافة الأملانية 
العام املا�شي اأن اأحد هوؤلء الأع�شاء 
اإىل  ب���رح���ل���ة   ،2015 ع�����ام  ق�������ام، 
راأ�ض  م�شقط  اإىل  او�شلته  النم�شا 
اأ���ش��ع��ل �شمعة  اأدول�����ف ه��ت��ل��ر، ح��ي��ث 
ا وهو مي�شك  اأي�شً ... ومت ت�شويره 
بكتاب تزين غالفه �شورة للفوهرر 

وال�شليب املعقوف ورموز ا�ض ا�ض.

جوزيف غوبلز جديد
    تاأ�ش�ض عام 2015، “اجلناح، هو 
عبارة عن من�شة اجتماعية وطنية” 
اأملانيا،  اأجل  البديل من  داخل حزب 
ك����م����ا ي�����ق�����ول اأح���������د ق���������ادة احل�����زب 
وبالن�شبة  اأ����ش���دق���ائ���ه.  غ����ر  م����ن 
امل�شطلح  ه���ذا  ف����اإن  ل��ل��م��ع��ار���ش��ني، 
املريب  قربه  لإخفاء  قناع  فقط  هو 
للقومية  الأيديولوجي  العامل  من 
ال�شراكية«.     ومن خالل حتليل 
دق��ي��ق خل��ط��ب ه��وك��ي، ك�����ش��ف عامل 
الج���ت���م���اع اأن���دري���ا����ض ك��ي��م��رب، عن 
اأوج����ه ت�����ش��اب��ه غ��ري��ب��ة م��ع ن�شو�ض 
الوطني  احل�����زب  يف  ���ش��اب��ق  ع�����ش��و 
وهو  لدج،  لن��دول��ف  الدميقراطي 
ومعاد  وُم�����َراِج�����ع  ع��ن�����ش��ري  ح����زب 
ل��ل�����ش��ام��ي��ة.    اأم����ا الآخ�������رون، حتى 
املانيا،  البديل من اجل  داخل حزب 
ف��ي��ق��ارن��وه ب��ج��وزي��ف غ��وب��ل��ز، وزير 
والدعاية  ال�����ش��اب��ق  ال�����ش��ع��ب  ت��رب��ي��ة 
انهم  درج�����ة  اىل  ال���ث���ال���ث.  ل��ل��راي��خ 
يقوم  عندما  امل��ح��اك��اة  بع�ض  ي���رون 
امل���ن���رب، بتكرار  ف���وق  ه���ذا الأخ������ر، 
رافعا  الي�شرى،  بيده  كلماته ملّوحا 

بالتهمي�ض  ال�����ش��ع��ور  ا���ش��ت��غ��الل  م��ن 
يعززه  ال������ذي  الأم�������ر  والق���������ش����اء، 
اخل�������وف م����ن امل���ه���اج���ري���ن ال���ذي���ن 
ومع  و2016.   2015 يف  و�شلوا 
ذل���ك، ل ت��وج��د ف��ر���ش��ة حل��ك��م هذه 

املقاطعة، ب�شبب انعدام احللفاء.

�صر�ع على قيادة �حلزب
47 ع���اًم���ا، من      ب���ي���ورن ه���وك���ي، 
م��دي��ن��ة ل��ون��ني، وه���ي ب��ل��دة غربية، 
يوم  يف  تعيينه  �شيتم  ب��اأن��ه  مقتنع 
م���ن الأي������ام يف م��ن�����ش��ب ك��ب��ر، واأن 
لذلك،  م�شت�شار.  م�شر  ل��ه  ي��ك��ون 
قب�شته.  يف  كامل  جهاز  اإىل  يحتاج 
وتتمثل ا�شراتيجيته يف ال�شتيالء 
على ال�شلطة، من القاعدة بدًء من 
الحت������ادات ال�����ش��رق��ي��ة، واح�����دة تلو 
الأغلبية،  قلب  اأج���ل  م��ن  الأخ����رى، 
الوقت، ل�شاحله على  عندما يحني 

امل�شتوى الحتادي.
    خ��الل جتّمع اجلناح ال�شنوي يف 
حوايل  واأم���ام  يوليو،  يف  كيفهو�شر 
مقطًعا  هوكي  عر�ض  موؤيد،   800
وهو  فيه  �شوهد  فيديو  من  طوياًل 
ي�شافح العمال، اأو يرك�ض يف الريف، 
لهجة  وكانت  الأغ��ن��ام...  يداعب  اأو 
“وعد”  اأق��ل عاطفية: فقد  خطابه 
اإعادة انتخاب القيادة احلالية  بعدم 
العام، حيث  نهاية  املقبل  املوؤمتر  يف 
الرئي�ض  ي��ن�����ش��ح��ب  ان  ال������وارد  م���ن 

األك�شندر غولند، 78 عاماً.
“معتديل”  ال��ت��ه��دي��د  ه���ذا  دف���ع     
“البديل  الن��ت��ف��ا���ض:  اإىل  احل���زب 
اأمل��ان��ي��ا لي�ض ح��زب بيورن  اأج���ل  م��ن 
 100 ت��ف��اع��ل  ه����ذا  ك����ان  هوكي”، 
يف  املتو�شط،  امل�شتوى  م��ن  م�����ش��وؤول 
نداء من اأجل “حزب قوي وموحد”، 

م��ن ق��ب��ل امل��خ��اب��رات ال��داخ��ل��ي��ة، مل 
الت�شويت  م����ن  ال���ن���اخ���ب���ني  مي���ن���ع 
ملمثلني عن هذا التيار، هما اأندريا�ض 
اللذان  اأورب��������ان،  وج�����ورج  ك��ال��ب��ي��ت��ز 
جنحا، حتت يافطة البديل من اجل 
املانيا، يف حتقيق اخراقات تاريخية 

يف براندنبورغ و�شاك�شونيا.
يف  ب���امل�������ش���ارك���ة  الأول  ات����ه����ام  مت     
اأثينا،  ل��ل��ن��ازي��ني اجل���دد يف  اج��ت��م��اع 
2007، وال��ث��اين ه��و مهند�ض  ع��ام 
املعادية  بيغيدا  حركة  م��ع  التقارب 
ي���ق���وده���ا خريج  ال���ت���ي  ل����الإ�����ش����الم، 

�شجون. 
  وبوجود بيورن هوكي يف تورينجيا، 
ال��ب��دي��ل من  يكمل  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن 
اجل املانيا دورة انتخابية ا�شتثنائية 
يف ال���������ش����رق، ح���ي���ث مت���ك���ن احل����زب 

اإ���ش��ب��ع��ه الأو�����ش����ط.     وي��ق��ول اأحد 
املراقبني املحليني: “هوكي خجول، 
لكن اجلمهور يحّفزه على التحليق 
املف�شلة،  كتبه  من  وواح��د  عاليا”. 
اأط��روح��ة غو�شتاف لو ب��ون عن  هي 
ومعلمه  اجل��م��اه��ر،  �شيكولوجية 
هو النا�شر الأملاين غوتز كوبيت�شك، 
امل��ق��رب م��ن ال��ي��م��ني اجل��دي��د، وهي 
العرقية  النظرة  ع��ن  ت��داف��ع  حركة 

التفا�شلية للعامل.
   يعرف بيورن هوكي كيف ل يذهب 
لكنه  قومي متع�شب،  “ انه  بعيدا. 
يقول  الهولوكو�شت،  يوًما  ينكر  مل 
باتريك مورو، املتخ�ش�ض يف اليمني 
املتطرف والباحث يف املركز الوطني 
�شرا�شبورغ،  يف  ال��ع��ل��م��ي  ل��ل��ب��ح��ث 
امل��و���ش��وع لأنه  ان��ه يتجنب  ووا���ش��ح 

اأملانيا.   يعرف املخاطر الق�شائية يف 
اأملانيا  ب��ن��اء  اإع�����ادة  ه��و  ط��م��وح��ه  ان 
يفر�ض  ما  مبا�شيها،  تعتّز  قوية، 
حل م�شكلة ال�شعور بالذنب الأملانية 
نهائيا،  الثانية،  العاملية  احل��رب  يف 
احللفاء  اأن  ����ش���م���ن���اً  ي��ع��ن��ي  ومب�����ا 
��ا ج��رائ��م ولي�ض فقط  اأي�����شً ارت��ك��ب��وا 
فئة  اإىل  ينتمي  اإن����ه  ال��ف��رم��اخ��ت، 
اأملانيا  ويف  التاريخيني.  امل��راج��ع��ني 
يذهب  ل  ه��ذه،  امل�شتعادة  العظيمة 
ا�شتعادة  ذك����ر  ح���د  ه���وك���ي  ب���ي���ورن 
الأرا�شي املفقودة، وهو �شديد احلذر 

فيما يقوله ».

حتت مر�قبة 
�ملخابر�ت �لد�خلية

   ومع ذلك، فاإن كل هذه الت�شريحات 

املا�شي،  ال��رب��ي��ع  يف  ق���ادت،  امللتب�شة 
املكتب الفيدرايل حلماية الد�شتور، 
ج����ه����از امل����خ����اب����رات امل���������ش����وؤول عن 
للقانون  املخالفة  الأن�شطة  مراقبة 
الأ�شا�شي، اإىل ت�شنيف دير فلوجل-

“امل�شتبه”  امل��ن��ظ��م��ات  اجل��ن��اح-ب��ني 
بانها متطرفة.

على  اأول��ي��ة  “موؤ�شرات  ه��ن��اك  اإن     
���ش��ي��ا���ش��ي��ة م���وج���ه���ة �شد  اأج�����ن�����دة 
ال���ن���ظ���ام ال����د�����ش����ت����وري ال���ل���ي���ربايل 
الدميقراطي”، قال رئي�شها اجلديد 
توما�ض هالدينوانغ. “هدف اجلناح، 
هو �شعب متجان�ض عرقيا، يجب ال 
وامتزاج”،  اخ��ت��الط  لأي  يتعر�ض 
وهذا ما يثر قلق املكتب الفيدرايل 

حلماية الد�شتور خا�شة.
   اإن الإعالن عن هذا “الت�شخي�ض” 

�جلنوح للتطرف بد�أ ي�صبح م�صكلة د�خل 
حزب �لبديل، مبا يهدد طموحاته �لوطنية

ت�صريحاته �مللتب�صة، قادت جهاز �ملخابر�ت 
�إىل ت�صنيف �جلناح بني �ملنظمات �ملتطرفة

 طموحه هو اإعادة بناء اأملانيا قوية، تعتّز مبا�شيها، وتخل�شت نهائيا من عقدة ذنب احلرب العاملية الثانية 

يدعو هوكي �إىل �لتوقف عن ثقافة �ل�صتقبال، وتطوير ثقافة ود�ع �لالجئني غري �ل�صرعيني 

هدفه �صعب متجان�س عرقيا:

اأملانيا: بيورن هوكي، اأخطر رموز اليمني املتطرف...!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

يتجمع  تورينجيا،  يف  مولهاوزن،  �صوق  �صاحة  يف       
حزب  باألو�ن  خيام  حتت  ذلك،  نحو  �أو  �صخ�س،  مئة 
�حلزب  زعيم  �إىل  لال�صتماع  �أملانيا،  �أجل  من  �لبديل 
و�ق  معطف  �ملــطــر...  تهاطل  رغــم  هــوكــي،  بــيــورن 

يبدو  وكعادته،  نحيفا،  عنق،  ربطة  دون  �ملطر،  من 
�خلطاب حما�صيًا. 

-�لأحــــز�ب  �لكارتل”  “�أحز�ب  �إد�نــتــه  بعد      
�إرفـــورت،  مطار  ن�صاط  باإحياء  يعد   ،- �حلكومية 
�أملانيا  جمهورية  يف  �لريفية  �ملقاطعة  هذه  عا�صمة 
كما  م�صتغل”،  “غري  �إنــه  �ل�صابقة.  �لدميقر�طية 

جديدة؟  �صناعات  جلب  �حلل.  هوكي  ووجد  يقول. 
ت�صفيق  و�صط  ويعلن  ل...  �ل�صياحة؟  تطوير  ل... 
�إىل  �ملهاجرين  جوية  رحــالت  “�صتعيد  موؤيديه: 
يف  �لبقاء  و�لأفارقة  �لعرب  على  ويجب  �أوطانهم”، 
و�صنطور  �ل�صتقبال،  ثقافة  عن  و�لتوقف  بلد�نهم، 

ثقافة ود�ع �لالجئني غري �ل�صرعيني ».

»هجوم �لطرد �جلماعي«
�أجل  من  �لبديل  حزب  ت�صــــّلم  �إذ�  �لأول،  قــر�ره     
�أملانيــــا قيـــادة �ملقاطعـــة، يف �لنتخابات �لإقليمية 
�لطرد  “هجوم  �إطـــالق  �صيكون  �أكــتــوبــر،   27 يف 
 2015 يف  و�صلو�  �لــذيــن  للمهاجرين  �جلماعي” 

و2016. 

فراوكي بيري ا�شتبعدها هوكي من احلزب

الي�ض.. حليفة هوكي لل�شيطرة على البديل

اليمني املتطرف يزحف يف املانيا

بيورن هوكي... خميف حتى داخل حزبه

البديل من اجل املانيا .. ازمة داخلية تهدد بالنق�شام

ر�شم كاريكاتوري جلوزيف غوبلز -ي�شار-وبيورن هوكي

من املتوقع اأن يكمل البديل من اأجل املانيا دورة انتخابية ا�شتثنائية يف ال�شرق
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

دارال�شرور لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 314260           بتاريخ :2019/7/31    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: دارال�شرور لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م.
وعنوانة :  �ض.ب 82730، دبي،  المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
املطاط وال�شمغ والأ�شب�شتو�ض وامليكا واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغر واردة يف فئات اأخرى، مواد 
اأنابيب مرنة غر معدنية.  الت�شنيع، مواد تغليف وح�شو وعزل،  بالبثق لال�شتعمال يف  بال�شتيكية م�شكلة 

،فى الفئة  17
الواق�عة بالفئة: 17.

SAIFTEC مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة الالتينية وباللون  و�شف العالمة : هي عبارة عن كلمة 
الحمر كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

ال�شراطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا  العالن
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  22  �أكتوبر  2019 �لعدد 12763 

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

ماي �شيارة اأوتو كر
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 314801        بتاريخ :2019/7/31    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: ماي �شيارة اأوتو كر.
وعنوانة :  �ض.ب 33173، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
�شيانة املركبات،�شيانة واإ�شالح ال�شيارات،غ�شل ال�شيارات، حمطات خدمة املركبات )اإعادة التعبئة بالوقود 

وال�شيانة( فى الفئة  37. 
الواق�عة بالفئة: 37

البنف�شجي وفوقها  باللون  MySyara كتبت ب�شكل مميز  الكلمة الالتينية  العالمة : عبارة عن  و�شف 
ر�شم تخيلي ل�شيارة باللون الأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

ال�شراطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا العالن 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  22  �أكتوبر  2019 �لعدد 12763 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�شركة �شريف للتجارة العامة ذ.م.م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 314260           بتاريخ :2019/7/22   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: �شركة �شريف للتجارة العامة ذ.م.م.
وعنوانة :  �ض.ب 40060، دبي،  المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
. عدد اآلية ،حمامل )اأجزاء اآلت( يف الفئة 7. 

الواق�عة بالفئة: 07
و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية HSB كتبت ب�شكل مميز باللون اأزرق كما هو مو�شح بال�شكل 

املرفق.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا العالن

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  22  �أكتوبر  2019 �لعدد 12763 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
عبدالفتاح عبدالعزيز �شعبان

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 317036           بتاريخ :2019/9/14    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: عبدالفتاح عبدالعزيز �شعبان.
وعنوانة :  �ض.ب 65105، دبي،  المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
عطور،و م�شتح�شرات جتميل ،يف الفئة  3

الواق�عة بالفئة: 03
وباللغة  مبتكرة  بطريقة  مكتوبة   TRUST ME الالتينية  الكلمة  عن  عبارة  هي   : العالمة  و�شف 

الالتينية وباللون ال�شود هناك خط ثالثي اأنيق اأدناه كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا العالن 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  22  �أكتوبر  2019 �لعدد 12763 

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

غالم نبي للتجارة العامة �ض.ذ م. م
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 317750           بتاريخ :2019/9/26   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: غالم نبي للتجارة العامة �ض.ذ م. م.
وعنوانة :  �ض.ب 172071، دبي،  المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
كهربائية،مولدات  امل��ن��زل��ي��ة،م��ك��ان�����ض  ل��غ��اي��ات  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  وم��ك��ائ��ن،خ��الط��ات  حم��رك��ات  اآل���ي���ة،  وع���دد  اآلت 

التيار،م�شخات )اآلت( يف الفئة 7
الواق�عة بالفئة: 07

العبارة  واأ�شفلها  كبر  ب�شكل  كتبت   SANE YOO الالتينية  الكلمات  ع��ن  ع��ب��ارة   : العالمة  و�شف 
الالتينية The Power of Real Life كتبت ب�شكل �شغر والعالمة باللون الخ�شر كما هو مو�شح 

بال�شكل املرفق.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا  العالن

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  22  �أكتوبر  2019 �لعدد 12763 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ار جي للتجارة �ض ذ م م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 317374           بتاريخ :2019/9/21   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: ار جي للتجارة �ض ذ م م.
وعنوانة :  �ض.ب 88152، دبي،  المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اأدوات واأواين واأوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ، اأباريق �شاخنة )غر م�شخنة كهربائيا( اأطباق زجاجية 
عميقة،) األواح زجاج ( مادة خام،اأواين زجاجية مطلية،قوارير عزل،اأواين من الزجاج النقي،طناجر �شغط 
غر كهربائية،متاثيل من اخلزف ال�شيني اأو الفخار اأوالزجاج،اأواين عميقة لل�شلطة،�شحون فناجني،اأواين 

فخارية يف الفئة 21.
الواق�عة بالفئة: 21

الأحمر وتليها  باللون  داخ��ل قو�ض  ب�شكل مميز  RJ كتبت  الالتينية  : عبارة عن احل��روف  العالمة  و�شف 
ال�شكل  م�شتطيلة  خلفية  على  والعالمة  الأ�شود  باللون  مميز  ب�شكل  كتبت   ANTIQ الالتينية  الكلمة 

باللونني الأ�شفر والأخ�شر كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا  العالن

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  22  �أكتوبر  2019 �لعدد 12763 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
كازمير مات�شكالو

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 316861           بتاريخ :2019/9/10    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: كازمير مات�شكالو.
وعنوانة : راأ�ض اخليمة ال�شادة/ جلوبو�شا م م ح، مركز اأعمال راكز، راأ�ض اخليمة، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
واإ�شت�شارات  لالآخرين  املبيعات  املكتبي.،ترويج  الن�شاط  وتفعيل  الأعمال  وتوجيه  واإدارة  والإع��الن  الدعاية 

الأعمال املهنية يف الفئة 35. 
الواق�عة بالفئة: 35

و�شف العالمة : عبارة عن ر�شمة ب�شكل زخريف مميز باللون الذهبي ويليها من الي�شار نف�ض الر�شمة مكررة 
عدة مرات على �شكل دائرة الأبي�ض باللون الذهبي والعالمة على خلفية م�شتطيلة ال�شكل باللون الأ�شود 

كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا العالن 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  22  �أكتوبر  2019 �لعدد 12763 

�لعدد 12763 بتاريخ 2019/10/22 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مابكو للخدمات البرولية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1039956 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي عبداهلل �شديق حممد اخلوري %99

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ماك تريدينج اند �شرفي�ض ذ.م.م
mak TRADING and services LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �شديق حممد ح�شني اخلوري 
تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/مابكو للخدمات البرولية

MAPCO PETROLEUM SERVICES
اىل/مابكو للخدمات البرولية ذ.م.م

MAPCO PETROLEUM SERVICES LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12763 بتاريخ 2019/10/22 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

واحة اجليمي للحدادة والنجارة امل�شلحة
رخ�شة رقم:CN 1899107  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12763 بتاريخ 2019/10/22 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

را�شد عمر العامري لعمال الطابوق
رخ�شة رقم:CN 1794937  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12763 بتاريخ 2019/10/22 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/را�شد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

عمر العامري لل�شيانه العامه
رخ�شة رقم:CN 2166986  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12763 بتاريخ 2019/10/22 

�إلغاء �عالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�ض  الرخ�شة 
عبداهلل  التجاري  بال�شم   CN رقم:1116624 
طلب  بالغاء  امل�شلحة  والنجارة  للحدادة  مراد  حممد 

تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12763 بتاريخ 2019/10/22 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز خطوة للرعاية ال�شحية املنزلية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1160786 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة منذر خمي�ض علي عبدالرحمن البلو�شي %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد خمي�ض علي عبدالرحمن البلو�شي %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خمي�ض علي عبدالرحمن البلو�شي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 0.7*4.72 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/مركز خطوة للرعاية ال�شحية املنزلية

STEP HOME HEALTH CARE CENTRE
اىل/مركز خطوة للرعاية ال�شحية املنزلية ذ.م.م

STEP HOME HEALTH CARE CENTRE LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  22  �أكتوبر  2019 �لعدد 12763 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  22  �أكتوبر  2019 �لعدد 12763 

�لعدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
مذكرة �عالن بالن�سر

يف  �لدعوى 2019/238 �إ�ستئناف تظلم جتاري 
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- دهاميندرا ل�شماندا�ض �شاجاين جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك امل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله 
/ حمده ح�شني احمد جا�شم مكي قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى 
الأربعاء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   - جت���اري  تظلم   2019/293  : رق��م 
 ch1.B.7 رقم  بالقاعة  م�شاءا   17.30 ال�شاعة   2019/11/6 املوافق 
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2019/4038 تنفيذ جتاري  
اأن��ور بيكاين 3-  البيكاين التجارية - �ض ذ م م 2- مليحة  اىل املنفذ �شدهم/1- �شركة 
اكرب  علي  5-حم��م��ود  م  م  ذ  �ض   - للكيماويات  العامل  جنمة   -4 �شرو�ض  علي  م�شطفى 
مزروعي قم�شري - جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �شادرات ايران 
)الفرع الرئي�شي( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله بالزام املنفذ �شدهم 
 4044587( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  والتكافل  بالت�شامن  والثالث  والثاين  الأول 
والرابع  وال��ث��اين  الأول  �شدهم  املنفذ  وب��ال��زام  وامل�����ش��اري��ف  للر�شوم  �شامال   ، دره���م( 
للر�شوم  �شامال   ، دره��م(   471138( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  بالت�شامن  واخلام�ض 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  وامل�شاريف.  

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/7571(

املنذرين /1- عائ�شة فوؤاد عبدالعزيز زبيدى  2- مرمي هادي علي املحمد علي 3- دلل هادي علي املحمد علي 
املنذر اليهما /  تاون �شنر ماجنمنت ليمتد  2-�شون للو�شاطة العقارية - �ض ذ م م 

نخطركم  ومبوجب هذا الإنذار بطلب املنذر منكم ب�شرورة الوفاء بالتزامكم باملبادرة فورا اىل ت�شديد املبلغ املر�شد يف 
ذمتكم ل�شاحلها وذلك اخاللكم بالإتفاق املتعلق ببيع الوحدة ال�شكنية رقم D+17 401 - 04 الكائنة باإمارة دبي - جممع 
دبي لال�شتثمار - م�شروع دبي لجون - البناية D + 17  اإل انه مل يتم اجناز امل�شروع مما يجعل من اتفاقية ال�شراء باطلة 
وبحكم العدم واإعادة احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد وعليه �شرورة الوفاء بالتزامكم باملبادرة فورا اىل ت�شديد املبالغ 
الإن��ذار ملطالبتكم متكافلني  لكم هذا  نر�شل  وق��دره 497996.45 درهم لذلك  املنذرين مبلغ  والتي دفعها  امل�شتحقة عليكم 
املبالغ املنوه عنها وقدرها 497996.45 درهم واعتبار اتفاقية ال�شراء  ايام من تاريخ الن�شر برد  ومت�شامنني خالل مدة 7 
بحكم الباطلة والعدم ويف حال ف�شلكم يف ذلك �شن�شطر �شيتم اللجوء اىل الق�شاء واإىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية 
وعندها  النفقات  و�شائر  بهم  حلق  ال��ذي  واملعنوي  امل��ادي  وال�شرر  العطل  عن  وبالتعوي�ض  املبالغ  هذه  لتح�شيل  الالزمة 
اثار قانونية من  اإ�شافة للمطالبة بكل ما ينتج وينجم  من  التقا�شي واتعاب املحاماة  �شتتحملون كافة ر�شوم وم�شاريف 

جراء ذلك. مع الإحتفاظ بحق اجلهة املنذرة با�شتالم الوحدة العقارية بعد انتهاء الأعمال واجنازها. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
�عالن حكم بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 2018/3451  مدين جزئي
جمهول  ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  املهمة   -2 �شيد  زي��ان  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/2/27 يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ال�شيافة لل�شقق الفندقية 3  بالزام املدعي عليهما 
بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )8680( درهم "ثمانية الف و�شتمائة وثمانون 
درهم" والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق يف 2016/12/15 
امل�شاريف  والزمتها  ب��ه  املق�شي  املبلغ  ا���ش��ل  الت��ت��ج��اوز  على  ال�����ش��داد  مت��ام  حتى 
وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2019/4235 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- وينلني اومليدو انيتوريو جمهول حمل القامة 
قد  فران�شي�شكو  ب��اجن��ان  ج��را���ش��ي  التنفيذ/ماري  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
بدفع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك 
املبلغ املنفذ به وقدره )5470( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
لدى  م�شجلة  حم��دودة،  م�شوؤولية  ذات  حرة  منطقة  �شركة  ذ.م.م،  حرة  منطقة  ميديا  ببلي�شي�ض 
�شلطة دبي للتطوير، حتت رخ�شة رقم: 30203 والعنوان امل�شجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب 
رقم ايه، بي و�شي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، مكتب رقم بي، الطابق رقم 5، مبني دبي 
القائمة«( و فيفاكي مينا منطقة حرة  املتحدة )»ال�شركة  العربية  الإم��ارات  للعقارات، دبي، دولة 
ذ.م.م، �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة لدي �شلطة دبي للتطوير، حتت رخ�شة 
 ،4 الطابق  اي��ة،  املنطقة  رق��م  ل��الإع��الم، مكتب  دب��ي  امل�شجل يف مدينة  والعنوان   30764 رق��م: 

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

ال�شركة القائمة )»الإندماج«(. 
اأي طرف معني لديه اأي اإعرا�ض على هذا األندماج، عليه اأن يقدم اإعرا�شه خالل 45 يوماً من 
الت�شجيل والرخي�ض لدى �شلطة دبي للتطويرعلى عنوان الربيد  اإدارة  الإ�شعار اىل  تاريخ هذا 

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

�إ�سعار بالإندماج
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عربي ودويل

من احلياة العامة، واأن اآخر مرة كانت عام 2016، قبل وقت ق�شر من 
ولدة الطفل الثالث للزوجني.

   ويعود اآخر ظهور علني ل� ري �شول جو، اإىل يونيو املا�شي، خالل زيارة 
التظاهرات،  خ��الل  تظهر  مل  ومنذئذ  بينغ.  ج��ني  �شي  ال�شيني  الرئي�ض 

خا�شة الرمزية يف ال�شيا�شة الكورية ال�شمالية.

بيونغ يانغ تتعهد �للغز
   مل تكن حا�شرة يف ال�شور الدعائية الأخرة التي تظهر الزعيم الكوري 
ا، يف يوليو املا�شي، اأثناء الحتفال  ال�شمايل يركب فر�شا، وكانت غائبة اأي�شً
ويف  الكورية،  احلرب  هدنة  لتوقيع  وال�شتني  ال�شاد�شة  ال�شنوية  بالذكرى 
ذكرى تاأ�شي�ض حزب العمال، وخ�شو�شا ذكرى وفاة كيم ايل �شونغ، موؤ�ش�ض 
النظام.    واإذا �شحت هذه ال�شائعات، واأجنب الزوجان طفاًل جديًدا، فقد 

   وكانت وزارة الداخلية التون�شية 
قد اأّكدت يف بالغ ن�شرته الأحد، اأن 
العن�شر الإرهابي الذي مت الق�شاء 
الق�شرين،  يف  �شيف  بجبل  عليه 
ه��و اجل���زائ���ري م����راد ب��ن حمادي 
املهاجر  اأب��و  بعوف  املكنى  ال�شايب 
اأبو  لقمان  الإره���اب���ي  �شقيق  وه��و 

ل ُتعرف املعلومة يف وقت قريب، لأن بيونغ يانغ حتيط حياة كيم جونغ اأون 
بغمو�ض كبر، حيث جنهل حتى تاريخ امليالد بال�شبط.

الكورية  املخابرات  وخ�شو�شا  مبا�شرة،  غر  م�شادر  خ��الل  من  لذلك،     
اجلنوبية، يتم احل�شول على اأخبار عن الزوجني. وح�شب جهاز املخابرات، 
تزوجت ري �شول جو من كيم جونغ اأون عام 2009 واأجنبت طفلها الأول 

يف العام التايل.
   وولد طفلهما الثاين عام 2013. وكانت بنتا �شّميت جو-اأي، وفق النجم 
الأمريكي ال�شابق يف الدوري المركي للمحرفني يف كرة ال�شلة ديني�ض 
اإنه حمل الر�شيعة بني ذراعيه، وي�شف الزعيم  رودمان، الذي قال حينها 
ويف  الكوري ال�شمايل باعتباره “الأب الطيب” الذي لديه “اأ�شرة جيدة”. 
الطفل  ولدة  عن  اجلنوبية  الكورية  املخابرات  اأعلنت   ،2017 اأغ�شط�ض 

الثالث للثنائي احلاكم.                                                              عن لزيكو

اأموال  على  حت��وز  اأن��ه  اإىل  اإ�شافة 
ن���اف���ع وعديد  ب����ن  ع��ق��ب��ة  ك��ت��ي��ب��ة 
اخلرائط.   واأّك��د يف ال�شياق ذاته، 
الأمنية  ال����وح����دات  ع��م��ل��ي��ات  اأن 
حميط  يف  متوا�شلة  والع�شكرية 
املكان ويف اأعماق جبل �شيف العنبة 

ب�شبيبة من حمافظة الق�شرين.

�شخر الذي مت الق�شاء عليه �شنة 
2015.     ويعترب هذا الإرهابي 
م���ن اأخ���ط���ر ال���ق���ي���ادات واأك���رثه���ا 
عديد  يف  �����ش����ارك  ح���ي���ث  دم����وي����ة، 
العمليات التي ا�شتهدفت الوحدات 
منذ  بتون�ض  والع�شكرية  الأمنية 
فيها  وا���ش��ت�����ش��ه��د   ،2013 ���ش��ن��ة 
والع�شكريني  الأم��ن��ي��ني  ع�����ش��رات 
اإ�����ش����اف����ة اإىل  وامل����واط����ن����ني، ه�����ذا 
بجبال  الأل������غ������ام  ب��������زرع  ق���ي���ام���ه 
ومداهمة  ال��ق�����ش��ري��ن  حم��اف��ظ��ة 
الق�شرين  جلبال  املتاخمة  املنازل 

وال�شتيالء على املوؤونة.
   وذكرت م�شادر اإعالمية حملية، 
اأن ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى ه���ذا الإره���اب���ي 
اخلطر يف عملية اأمنية وع�شكرية 
ا�شتعداد  م����ع  ت����زام����ن  م�����ش��رك��ة 
عقبة  لكتيبة  الإره���اب���ي  التنظيم 
ل��ت�����ش��ه��ي��ل دخ�����ول قيادة  ن���اف���ع  ب���ن 
لقيادة  لتون�ض  جزائرية  اإره��اب��ي��ة 

هذا التنظيم.
الإرهابية  التنظيمات  اأن  وي�شار     
�شراعا  ت�شهد  التون�شية  باجلبال 
بني الإرهابيني احلاملني جلن�شية 
جزائرية واأخرى حاملة للجن�شية 

التون�شية من اأجل القيادة.

وقال حممد حمدان دقلو، وهو ع�شو بارز يف حكومة ال�شودان النتقالية، بعد 
توقيع التفاق اإن ال�شالم هو الهدف الأ�شا�شي للحكومة.

املجتمع  نا�شد  واأن��ه  البالد  اأم��ام  جديدا  طريقا  �شيفتح  ال�شالم  اأن  واأ���ش��اف 
الدويل دعم العملية.

وت�شمل خارطة الطريق اتفاقا على وقف الأعمال العدائية، انتهكته الأطراف 
مرارا يف ال�شابق. واتفقت الأطراف اليوم الثنني على ا�شتئناف املحادثات بعد 
اأ�شا�شي حتى ترفعه  اأ�شبوعني. واإنهاء ال�شراعات املتعددة يف ال�شودان �شرط 

الوليات املتحدة من قائمتها للدول الراعية لالإرهاب.
وتدير حكومة انتقالية ال�شودان بعد انقالب يف اأبريل ني�شان اأطاح بالرئي�ض 
احتجاجات  بعد  وذل��ك  مل��دة طويلة،  البالد  ال��ذي حكم  الب�شر  ال�شابق عمر 
امل�شاعدات  اإدخ����ال  على  امل��واف��ق��ة  اإن  ع��رم��ان  وق���ال  لأ���ش��ه��ر.  ا�شتمرت  دام��ي��ة 

الإن�شانية اأمر رف�شته حكومة الب�شر لثماين �شنوات.

•• جوبا-رويرتز:

قال زعيم للمتمردين اأم�ض اإن ال�شودان وافق على ال�شماح بو�شول امل�شاعدات 
منذ  الأوىل  للمرة  ال��ب��الد  يف  احل���رب  مزقتها  ال��ت��ي  املناطق  اإىل  الإن�شانية 
ثماين �شنوات يف اإطار خارطة طريق جديدة تتيح ا�شتئناف حمادثات ال�شالم 

املتوقفة.
متمردة،  جماعات  ي�شم  حت��ال��ف  رئي�ض  ن��ائ��ب  وه��و  ع��رم��ان،  يا�شر  واأ���ش��اف 
لرويرز اإن التحالف يتوقع حت�شن الو�شع الإن�شاين يف دارفور وجبال النوبة 

والنيل الأزرق.
واتفقت احلكومة ال�شودانية وجماعات م�شلحة كبرة يوم اجلمعة على خارطة 
الطريق، ووقعت الأطراف اإعالنا يوؤكد التزامها بها اليوم الثنني يف جوبا، 
عا�شمة جنوب ال�شودان، التي ا�شت�شافت املحادثات خالل الأ�شبوع املن�شرم. 

ال��رد( حتقيق و�شول  النتيجة )لإج����راءات  اأن تكون  »ن��اأم��ل  واأ���ش��اف  الأخ���رة«. 
على  الأمركي  ال��رد  وياأتي  ال�شني«.  يف  هنا  الأمركيني  للدبلوما�شيني  اأف�شل 
خطوة ال�شني و�شط توترات دبلوما�شية بني البلدين على خلفية عدد من امل�شائل 

منها نزاع جتاري حمتدم.
اإىل  م�شرا  ج��دا«،  »متوا�شعة  خطوة  الأمركية  الج���راءات  اإن  بران�شتاد  وق��ال 
اأن وا�شنطن ل تطلب �شوى اأن يقوم الدبلوما�شيون ال�شينيون باإبالغ احلكومة 
الأمركية ب�شاأن اجتماعاتهم، فيما يتعني على نظرائهم الأمركيني يف ال�شني 
احل�شول على اإذن ر�شمي. وبران�شتاد نف�شه ُرف�ض طلبه زيارة التيبت مرتني قبل 
اإقليم  اأيار/مايو. لكن عندما توجه اإىل مقهى يف  اإذن يف  اأخ��را على  اأن يح�شل 
كينغهاي وهو يف طريقه اإىل التيبت، طلب م�شوؤولون من النا�ض داخل املقهى عدم 
التحدث اإىل الدبلوما�شيني، وفق بران�شتاد، الذي اأعطى مثال على العقبات التي 

ميكن اأن يواجهها الدبلوما�شيون الأمركيون.

•• بكني-اأ ف ب:

ت��اأم��ل ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اأن ت��ق��وم ب��ك��ني بتخفيف ال��ق��ي��ود ع��ل��ى ال��ل��ق��اءات بني 
الدبلوما�شيني الأمركيني وامل�شوؤولني املحليني بعد اأن فر�شت وا�شنطن تدابر 

ردا على خطوة ال�شني، وفق ما اأعلن ال�شفر الأمركي اأم�ض .
واأثارت وا�شنطن غ�شب بكني الأ�شبوع املا�شي بعد اأن اأعلنت اأنه يتعني الآن على 
الدبلوما�شيني ال�شينيني اإبالغ وزارة اخلارجية قبل عقد اأي لقاء مع امل�شوؤولني 
الأمركيني. ويف ال�شني، يتعني على الدبلوما�شيني الأمركيني احل�شول على 
اأو  حمليني  مب�شوؤولني  لالجتماع  احلكومة  م�شتويات  خمتلف  من  ت�شريحات 

اأكادمييني، وغالبا ما تواجه هذه الطلبات بالرف�ض.
ال�شحافيني  لقاء مع جمموعة من  بران�شتاد يف  الأمركي تري  ال�شفر  وقال 
اللحظة  يف  اأح��ي��ان��ا  اإل��غ��اوؤه  يتم  اأن  ميكن  اإذن،  على  ح�شلنا  اإن  »حتى  الأج��ان��ب 

زعيم للمتمردين: ال�شودان �شمح بامل�شاعدات ملناطق ال�شراع وا�شنطن تاأمل تخفيف ال�شني القيود على الدبلوما�شيني 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
العنف  انفجار  اأ�شبوع من  بعد     
ت���زال  ب��ر���ش��ل��ون��ة، ل  �����ش����وارع  يف 
التوترات  مدريد حتاول تخفيف 
تعاون  اإىل  وت��دع��و  كاتالونيا،  يف 
الكاتالوين.  واملجتمع  الأح����زاب 
اأن يظل موقفه  “ل ميكن لأح��د 
العنف”،  ب�شاأن  وغام�شاً  ملتب�شا 
فرناندو  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  ���ش��ّدد 

غراندي مارل�شكا.
   منذ الإع���الن الث��ن��ني املا�شي 
ع��ن احل��ك��م ال�����ش��ادر ���ش��د القادة 
انف�شال  مب����ح����اول����ة  امل�����دان�����ني 
املنطقة يف اأكتوبر 2017، هزت 
املنطقة موجة من الحتجاجات، 
متيزت بظهور جمموعات �شغرة 
عنيفة، حولت و�شط بر�شلونة اإىل 

�شاحة حرب ع�شابات ح�شرية.

مو�جهة مبا�صرة
    يرتدون اأقنعة وخوذ، ويتحركون 
ال�شلمية  املظاهرات  هام�ض  على 
ليلة،  ب��ع��د  ل��ي��اًل  ك��ب��ر،  اإىل ح��د 
مبا�شرة  م��واج��ه��ة  اإىل  ي�����ش��ع��ون 
وين�شرون  ال�����ش��رط��ة،  ق����وات  م���ع 
كاتالونيا  ت�شهدها  مل  ع��دوان��ي��ة 

منذ نهاية نظام فرانكو.
ال��داخ��ل��ي��ة، هي     وح�����ش��ب وزارة 
ن����واة م��وؤل��ف��ة م���ن ح����وايل 500 
�شغرة  جمموعات  بني  �شخ�ض، 
بر�شلونة،  م��ن  لنظام،  مناه�شة 
وانف�شاليني متمر�شني، ويف غاية 
التطرف، يتحركون مع تعزيزات 

من اليونان اأو اإيطاليا اأو فرن�شا. 
ول��ك��ن الأك�����رث اإث������ارة ل��ل��ق��ل��ق هو 
الكاتالونيني  من  املتزايد  العدد 
املدربني  ال�شن،  و�شغار  ال�شباب، 

يف الأيام القليلة املا�شية.
عدمي  ال�شلمي  “احلراك  اإن     
ال���ف���ائ���دة، م���ا ال�����ذي حت��ق��ق من 
يف  �شخ�ض  مليون  تظاهر  خ��الل 

ويدعو  ال�شرطة،  به  تقوم  ال��ذي 
الأحزاب النف�شالية اإىل الوقوف 

بحزم �شد العنف.

دون قناعة
الكاتالوين،  الرئي�ض  اأن  غ��ر     
لالنف�شال،  امل���وؤي���د  ت����ورا،  ك���ومي 
ظ��ل مُي��اط��ل طيلة اأي����ام، ق��دم يف 

ال�����ش��ارع؟ ل ����ش���يء...! ل��ق��د حان 
الفعل”،  اإىل  ل���ل���م���رور  ال���وق���ت 
املظاهرة  يف  امل�شاركني  اأح��د  ق��ال 
ي���وم  ب���ر����ش���ل���ون���ة  ال���ط���الب���ي���ة يف 

اجلمعة املا�شي.
بيدرو  ي����داف����ع  م����دري����د،  م����ن     
����ش���ان�������ش���ي���ز، رئ����ي���������ض احل���ك���وم���ة 
“الن�شبي”،  العمل  ع��ن  احل���ايل، 

امل��وؤ���ش�����ش��ات، واخ���رى يف احلراك، 
اأن  ق��ن��اع��ة، وي��ف�����ش��ل  ي��دي��ن دون 
مت�شللني  اإىل  امل�����ش��ادم��ات  ي��ع��زو 
رد  وح�شية  منتقدا  ا�شتفزازيني، 
هو  وال��ذي  الكاتالونية،  ال�شرطة 
عنها،  الرئي�شي  امل�����ش��وؤول  نف�شه 

من حيث املبداأ.
املت�شاعد،  ال�����ش��ي��اق  ه����ذا  ويف     
تظل احلركة النف�شالية مدنية 
يقولون  كثرين  اأن  اإل  و�شلمية، 
الإحباط”  “يتفّهمون  اإن���ه���م 
اأن  اإىل  وي�شرون  ال�شباب،  ل��دى 
الإ�شبانية  و”العدالة  م���دري���د 
املذنبني  ه��م��ا  العادلة”،  غ���ر 

الرئي�شيني لثورات الغ�شب.

رهان �حلملة
اأ�����ش����اب����ي����ع من  ث����الث����ة  ق����ب����ل     
الإ�شبانية،  الربملانية  النتخابات 
حمور  ت��ك��ون  ب���اأن  كاتالونيا  تعد 
تدعو  الن����ت����خ����اب����ي����ة.  احل���م���ل���ة 
ال�شيطرة  اإىل  اليمينية  الأح��زاب 
جم����ددا ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة، ع��ل��م��ا اأن 
تفجرات  من  والده�شة  اخل��وف 
ُيك�شبها  اأن  مي���ك���ن  ب���ر����ش���ل���ون���ة 

اأ�شواتا يف بقية اإ�شبانيا.
النف�شالية،  الأح�����������زاب  اأم�������ا 
ف��ب��اإم��ك��ان��ه��ا ال���ش��ت��ف��ادة م��ن هذا 
جمهور  تعبئة  لإع����ادة  التهديد، 
ال��ن��اخ��ب��ني ال�����������������ذي ب�����������دا اأن����ه قد 

تعب.
 وبني الثنني، يدعي ال�شراكي 
ب����ي����درو ���ش��ان�����ش��ي��ز، ر����ش���م اخلط 
ال��ه�����ض ل��ع��ر���ض ح��ل ع��رب احلوار 
اللعب على  املبالغة يف  يقوم على 
اخل�شوع  اأو  ال��وط��ن��ي��ة،  امل�����ش��اع��ر 

لل�شغوط النف�شالية.

بر�صلونة حتولت �إىل �صاحة حرب ع�صابات:

مدريد تدعو النف�شاليني اإىل البتعاد عن العنف...!
اطل، قدم يف �ملوؤ�ص�صات، و�أخرى يف �حلر�ك �لرئي�س �لكاتالوين، كومي تور� ميمُ

يطرح بيدرو �شان�شيز حا يرف�س املبالغة يف 
امل�شاعر الوطنية اأو اخل�شوع لل�شغوط النف�شالية

�صعف �ليمني،  �خلوف من �نفجار بر�صلونة يمُ
و�لأحز�ب �لنف�صالية قد ت�صتفيد من �لتهديد

جمموعات �شغرية من النف�شاليني تتحرك 
مدعومة بتعزيزات من اليونان اأو اإيطاليا اأو فرن�شا

عنف غر م�شبوق يثر القلقالفو�شى او احلرية �شعار خماتل

كومي تورا مياطل

اخر ظهور لل�شيدة الوىل الكورية ال�شمالية

الرهابي حمادي ال�شايب

�شان�شيز... البحث عن حل و�شط

حتليل �خباري

كوريا ال�شمالية: اأين اختفت زوجة كيم جونغ اأون...؟ �أدخل �ل�صو�ريخ �حلر�رّية �إىل �جلز�ئر:

•• الفجر – خرية ال�صيباينالق�شاء على الإرهابي املكنى عوف اأبو املهاجر
   يف ك��وري��ا ال�����ش��م��ال��ي��ة، ي��ك��ف��ي اأن 
ي��خ��ت��ف��ي ���ش��خ�����ض واح��������د... حتى 
ينطلق �شيل التكهنات دون توّقف. 
ال��رادار منذ ما  اختفت عن �شا�شة 
اأ���ش��ه��ر، ري �شول  ي��ق��ارب الأرب���ع���ة 
ك���ي���م جونغ  ت����غ����ذي زوج�������ة  ج������و، 
اأي����ام.  ال�����ش��ائ��ع��ات، م��ن��ذ ع���دة  اأون 
املراقبني  م��ن  للعديد  وبالن�شبة 
فاإن  ال�شمالية،  الكورية  للم�شائل 
الزوجني  اأن  الغياب قد يعني  هذا 

ينتظران مولودا جديًدا.
   بالطبع، ل يوجد �شطر يف و�شائل 
الإعالم الر�شمية يف بيونغ يانغ، ال 
اجلنوبية،  ال��ك��وري��ة  ال�شحافة  ان 
تذكر اأنها لي�شت املرة الأوىل التي 
الأوىل”  “ال�شيدة  فيها  تختفي 

•• الفجر –تون�س
تتلقاها  ج��دي��دة     �شربة موجعة 
يف  امل�شّلحة  الإره��اب��ي��ة  املجموعات 
ت��ن��ظ��ي��م كتيبة  ت��ون�����ض، وحت���دي���دا 
لتنظيم  ال���ت���اب���ع  ن���اف���ع  ب���ن  ع��ق��ب��ة 
الإ�شالمي”،  “بال�مغرب  القاعدة 
الإرهابي  التنظيم  يعترب  وال���ذي 
الأخطر يف املغرب العربي لعتماده 
اأ����ش���ا����ش���ا ع���ل���ى ق�����ي�����ادات اإره���اب���ي���ة 
جزائرية متمر�شة يف حرب اجلبال 

لعدة �شنوات. 
   وقد اأفاد الناطق الر�شمي با�شم 
ال��ع��ق��ي��د ح�شام  ال��ت��ون�����ش��ي  ال����درك 
اأم�����ض الثنني،  ال��دي��ن اجل��ب��اب��ل��ي، 
ب����اأن الإره����اب����ي م����راد ب���ن حمادي 
ال�����ش��اي��ب ال���ذي مت ال��ق�����ش��اء عليه 
كان  الأح����د،  العنبة،  �شيف  بجبل 
اأواخر  التون�شي  ال���راب  دخ��ل  ق��د 
وق��ال اجلبابلي،  �شنة 2011.    
هذا  اإن  اإع�����الم�����ي،  ت�������ش���ري���ح  يف 
الإرهابي مت تن�شيبه اأمرا لكتيبة 
على  الق�شاء  بعد  ن��اف��ع  ب��ن  عقبة 
م�شرا  �شخر،  اأب��و  لقمان  �شقيقه 
ال�شواريخ  اأدخ��ل  الإرهابي  اأن  اإىل 
ليبيا  اجلزائر عرب  اإىل  احل��راري��ة 
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 منوذج �إعالن �لن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل عالمة للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املتحدة  العربية  الإم���ارات  دب��ي،  وعنوانة:   07-08-2019 بتاريخ:   315222 رق��م:   حتت  املودعة 
�ض.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�ض: 044449438، الهاتف املتحرك: 0503091222

   EIGHT RENT  :با�ش��م
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

التاأمين، ال�شوؤون التمويلية، ال�شوؤون املالية وال��شوؤون العقارية  
و�شف العالمة: �شكل مميز لدائرتني مرابطتني اأ�شفلهما عبارةEIGHT RENT  باللغة 

الإجنليزية باللون الأ�شود على خلفية بي�شاء
الواق�عة بالفئة: 36  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد، 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 
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 منوذج �إعالن �لن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل عالمة للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم:   315216 بتاريخ  2019/09/02
فاك�ض:   044449400 ه��ات��ف:    5000153 �����ض.ب:  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دب���ي،  وع��ن��وان��ة: 

044449438 الهاتف املتحرك: 0503091222
   BERKLEY  :با�ش��م

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
م�شتح�شرات ق�شر الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل كي املالب�ض، م�شتح�شرات تنظيف 
)لو�شن(  غ�شول  جتميل،  م�شتح�شرات  عطرية،  زي��وت  عطور،  �شابون،  وك�شط،  وجلي  و�شقل 

لل�شعر، منظفات اأ�شنان.
و�شف العالمة: BERKLEY باللغة الإجنليزية باللون الأ�شود على خلفية بي�شاء

الواق�عة بالفئة: 3  
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد، 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�شركة فالكون لتدريبات ال�شالمة املهنية والأمن �ض.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 317949           بتاريخ :2019/9/29   
تاريخ اإيداع الأولوية: 31 / 10 / 2017م

با�ش��م: �شركة فالكون لتدريبات ال�شالمة املهنية والأمن �ض.ذ.م.م.
الوليات    20176 ال��ربي��د:  �شندوق  فرجينيا،  لي�شبورغ   ،301 �شويت  اإ  ان  تي  �شي  ك��الرك   712 وعنوانة: 

املتحدة 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

الليليني  ال�شالمة،احُلرا�ض  لغايات  املعامل  التحقيق،فح�ض  اأمنية،وكالت  ،اإ�شت�شارات  ال�شخ�شية  احلرا�شة 
يف الفئة 45.

الواق�عة بالفئة: 45
 ACKNOWLEDGE REACT ال���الت���ي���ن���ي���ة  ال���ك���ل���م���ات  ع����ن  ع����ب����ارة   : ال���ع���الم���ة  و����ش���ف 
NEUTRALIZE كتبت ب�شكل مائل يف اجلزء العلوي من الدائرة واأ�شفلها ر�شم خم�شة جنوم وداخل 
 PROFESSIONAL SECURITY & TRAINING الالتينية  العبارة  كتبت  الدائرة 
 FALCON وا�شفلها الكلمات »الأمن املهني والتدريب« ويتو�شطهم ر�شم �شقر وحتته الكلمة الالتينية

والعالمة ب�شكل مميز باللونني الأ�شفر و الأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا العالن 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

الثنني  اأم���������ض  ����ش���ب���اح  ان��ط��ل��ق��ت 
املوافق 21 اأكتوبر اجلاري باإمارة 
دبي فعاليات برنامج �شهادة رابطة 
ن�شخته  يف  الإم��ارات��ي��ة  املحرفني 
التنفيذية  الإدارة  مبحور  الثانية 
الريا�شية  ال����ق����ي����ادات  ل���ت���اأه���ي���ل 
اللجنة  تنظمه  وال����ذي  امل��ح��رف��ة 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع اأك����ادمي����ي����ة احت����اد 

الإمارات لكرة القدم.
وياأتي هذا الربنامج �شمن م�شاعي 
راب��ط��ة امل��ح��رف��ني الإم���ارات���ي���ة يف 
الأندية  يف  العاملة  الكوادر  تاأهيل 
الريا�شية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  امل��ح��رف��ة 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  ال����دول����ة  يف 
وتنفيذا  والإداري��������ة،  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
مل���ب���ادرة ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة الح����راف 
اخلطة  مبادرات  اإح��دى  الريا�شي 
 .2020-2017 ال�شراتيجية 

وح��ر���ش��ت ال��راب��ط��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
توفر  على  الكرة  احت��اد  اأكادميية 
ومتكامل  م��ت��خ�����ش�����ض  ب���رن���ام���ج 
ي����ق����دم����ه خ���������رباء م������ن ال���������دوري 
الإجن���ل���ي���زي والحت������اد الأوروب������ي 

لكرة القدم.
ي�شارك يف حمور الإدارة التنفيذية 
الأق�شام  خمتلف  من  م�شاركاً   30
املحرفة  ب����الأن����دي����ة  والإدارات 
املحرفني  راب��ط��ة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

الإماراتية.
�شهد اليوم الأول يف حمور الإدارة 
على  ال�����ش��وء  ت�شليط  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
اأهمية الروؤية والر�شالة يف الأندية 
اإدارة  ح����ول  م��ق��دم��ة  امل���ح���رف���ة، 
والعمليات  القدم  ك��رة  الأع��م��ال يف 
املالية  الأن�������دي�������ة،  يف  ال���ي���وم���ي���ة 
والربجمة،  التخطيط  وامل��وازن��ة، 
ث������م ال���ت���ع���ل���ي���م وال����ت����خ����ط����ي����ط يف 
انتقالت  ا���ش��ت��ث��م��ار  الأك���ادمي���ي���ات، 

الالعبني، ا�شتثمار مرافق الأندية، 
ربط الأندية باملجتمع، ثم الهيكلة 

والتدريب.
ليثوايت،  اإي����ان  امل��ح��ا���ش��رات  ق���دم 
الحتاد  مب��دار���ض  التجاري  املدير 
م�شوؤول  ال��ق��دم،  لكرة  الإجن��ل��ي��زي 
نادي  يف  �شابقا  التجارية  ال�شوؤون 
وي����ج����ان الإجن�����ل�����ي�����زي، م�������ش���وؤول 
ال�شوؤون املجتمعية ال�شابق يف نادي 

بولتون.

برامج  ال��������دورة  حم������اور  ت��خ��ل��ل��ت 
امل�شاركني  مع  وتفاعلية  تطبيقية 
مل���ع���رف���ة ال����ش���ت���ف���ادة م����ن امل���ح���اور 
تق�شيم  اإىل  بالإ�شافة  املطروحة، 
للعمل  جمموعات  اإىل  امل�شاركني 

اجلماعي على
وتتوا�شل ال��دورة يف يومها الثاين 
حول  مبحا�شرات  الثالثاء  اليوم 
على  التخطيط  ال����دوري،  تطوير 
املدى املتو�شط والبعيد، الفعاليات 

الرقمية  الأعمال  اإدارة  التجارية، 
يف كرة القدم، اإدارة املوارد الب�شرية 
ال����ق����دم ثم  ك�����رة  وال���ت���وظ���ي���ف يف 

التطوير الإداري.
الثالث  ال�����ي�����وم  ���ش��ي�����ش��ه��د  ف���ي���م���ا 
الأول لدورة  والأخ���ر م��ن اجل��زء 
الالعب  متثيل  التنفيذية  الإدارة 
الهيكل  ال���ق���دم،  ك����رة  ���ش��ن��اع��ة  يف 
و�شائل  ل����الأن����دي����ة،  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
والإدارات  ال�شركاء  م��ع  التوا�شل 

العليا، احلوكمة املوؤ�ش�شية، تقنيات 
والتوا�شل  الت�شويق  ثم  التوا�شل، 

الجتماعي.

•• اأبوظبي-الفجر

م�����ع ان����ط����الق����ة امل����و�����ش����م اجل���دي���د 
مل�شابقات هوكي اجلليد يف الإمارات، 
يحر�ض احتاد اللعبة برئا�شة معايل 
الدكتور اأحمد مبارك املزروعي على 
اجلديدة  املبادرات  من  عدد  تطبيق 
اللعبة  ت���ط���وي���ر  يف  ت�����ش��ه��م  ال����ت����ي 
بالدولة، وتو�شيع قاعدة ممار�شيها، 
���ش��ن مبكرة  امل���واه���ب يف  واك��ت�����ش��اف 
ف�شال  ال��وط��ن��ي��ة،  املنتخبات  ل��رف��د 
عن تاأهيل الكوادر الب�شرية املواطنة 
مع  والتحكيم،  التدريب  جم��ايل  يف 
احلر�ض على حتقيق اإجن��ازات غر 
والتحديات  امل�شاركات  يف  م�شبوقة 

القارية والدولية.
اأب������رز ت��ل��ك امل�����ب�����ادرات يقول  وع����ن 
احتاد  ع���ام  اأم���ني  ال��ظ��اه��ري  جمعة 
يف  ركزنا  اجلليد:  لهوكي  الإم���ارات 
الفرة الأخ��رة على تاأهيل احلكام 
واملحكمات، ولأول مرة �شوف ت�شارك 
اإدارة  يف  الإم���������ارات  م���ن  ح��ك��م��ت��ان 
بالفلبني  اآ���ش��ي��ا  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
وه��ن فاطمة  امل��ق��ب��ل،  ف��رباي��ر  �شهر 
اآل علي، ودانا احلو�شني، وذلك بعد 
الدولية،  ال�����ش��ارة  ع��ل��ى  ح�شلن  اأن 
يف  احلكمتان  م�شاركة  تكون  و�شوف 

يف  مل�شاركتهما  ع��ب��ور  حم��ط��ة  اآ���ش��ي��ا 
مك�شب  وه��ذا  ال��ع��امل،  بطولة  اإدارة 
الدولة،  يف  ال��ه��وك��ي  لريا�شة  كبر 
ويف نف�ض ال�شياق قمنا بر�شيح عدد 
على  للح�شول  الرجال  احلكام  من 

ال�شارة الدولية.
وعن اجلديد يف ن�شر اللعبة بالدولة 
يقول: مت تكليف املدربني يف الأندية 

بدور  للقيام  امل��دار���ض  اإىل  بالذهاب 
“الك�شافني” واختيار املواهب يف �شن 
الوطنية،  املنتخبات  ل��دع��م  مبكرة 
وت��اأه��ي��ل ال��الع��ب��ني ال��ق��ادري��ن على 
حت��ق��ي��ق اإجن�����ازات م��ن ���ش��ن مبكرة، 
ولدينا تعاون كبر مع وزارة الربية 
والتعليم واملدربني لديهم اخلربات 
الكافية لكت�شاف املواهب من خالل 

وخ�شو�شا  امل���ه���ارات  ب��ع�����ض  ق��ي��ا���ض 
املبتدئني،  عند  ال�شريعة  الفعل  ردة 
ال��ت��وازن احلركي،  وم��ه��ارات حتقيق 
وبها  خ�شو�شية  لها  ريا�شتنا  لأن 

حتديات كثرة.
املكت�شفة  العنا�شر  اأب��رز  من  وق��ال: 
ال�شاعد  اأخ��را الالعب  اأبوظبي  يف 
لتطور  ون����ظ����را  ال���ك���ع���ب���ي،  حم���م���د 

ان�شم  ف��اإن��ه  لف���ت  ب�شكل  م�����ش��ت��واه 
بناديه،  بنادي  الأول  للفريق  اأخ��را 
و�شوف  للمنتخب  اأي�شا  ان�شم  كما 
يكون الكعبي متواجد �شمن عنا�شر 
امل��ن��ت��خ��ب يف ت�����ش��ف��ي��ات الأومل���ب���ي���اد 

العاملية.
الدولية  الرت����ب����اط����ات  اأه�����م  وع����ن 
ملنتخب  بالن�شبة  اجل��دي��د  للمو�شم 

ت�شفيات  يف  امل�شاركة  ق��ال:  الرجال 
يف  �شتجرى  التي  العاملي  الأومل��ب��ي��اد 
نوفمرب   8 اعتبارا من  لوك�شمبورج 
احلالية،  الأول�����وي�����ات  اأه�����م  امل��ق��ب��ل 
ل��ه��ذا احلدث  ال��ب��ع��ث��ة  اع��ت��م��اد  ومت 
القبي�شي  ه���ام���ل  ����ش���ع���ادة  ب��رئ��ا���ش��ة 
نائب رئي�ض الحتاد، وكل من خالد 
القبي�شي مدير املنتخب، وم�شوؤولني 

اللوج�شتية،  واخل��دم��ات  للعالقات 
واملدير الفني واثنني من امل�شاعدين 

للمدرب بالإ�شافة اإىل 23 لعبا.
اعداد  برنامج  هناك  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الت�شفيات  يف  امل�شاركة  قبل  للفريق 
داخلية،  تدريبات  يت�شمن  العاملية 
�شتقام  دول��ي��ة  بطولة  يف  وامل�����ش��ارك��ة 
اأكتوبر   30 اىل   27 م���ن  دب����ي  يف 

اجلاري، وهذه البطولة �شوف نلعب 
فيها مع جمموعة فرق عاملية على 
�شوف  لنا  وبالن�شبة  ع��ايل،  م�شتوى 
فريق”  ب���ا����ش���م  امل��ن��ت��خ��ب  ي�������ش���ارك 
% من ت�شكيلة   80 �شتورمز” لأن 
امل��ن��ت��خ��ب يف ال����وق����ت ال����راه����ن من 
ن���ادي ���ش��ت��ورم��ز، ومب���ا اأن��ه��ا بطولة 
اأن����دي����ة ����ش���وف ن�������ش���ارك حت���ت ا�شم 
الذي  ه��و  املنتخب  ول��ك��ن  �شتورمز، 
على  ك��ث��را  ون���ع���ول  ف��ي��ه��ا،  �شيلعب 
من  لعبينا  لإدخ���ال  البطولة  تلك 
الت�شفيات خا�شة  اأجواء  خاللها يف 
قوية  جمموعة  �شمن  �شنلعب  اأن��ن��ا 
قرغ�شتان،  وه����ي  امل��ن��ت��خ��ب��ات  م���ن 
والبو�شنة والهر�شك، ولوك�شمبورج.

وع�������ن امل���������ش����اب����ق����ات امل���ح���ل���ي���ة ق����ال 
ال�����ظ�����اه�����ري: م�������ش���اب���ق���ة ال��������دوري 
اأكتوبر   14 ت����اري����خ  يف  ان��ط��ل��ق��ت 
ولدينا  اأندية،   5 مب�شاركة  اجل��اري 
رئي�ض  ال�شمو  �شاحب  بطولة  اأي�شا 
التي  للمحرفني  ال�شنوية  الدولة 
اأقوى  م��ن  كبر  ع���ددا  لها  �شندعو 
اأندية العامل م�شرا اإىل اأن منتخب 
اأكتوبر   27 يوم  �شي�شارك  ال�شيدات 
اجلاري يف بطولة تايالند الدولية، 
�شتقام  التي  اآ�شيا  لبطولة  ا�شتعدادا 

بالفلبني �شهر فرباير املقبل.

•• الكويت -الفجر

احلو�شني  ���ش��امل  ل��ط��ي��ف��ة  جن��ح��ت 
ل�شالح  امل����ب����ارزة  م��ن��ت��خ��ب  لع���ب���ة 
لعبة  اأول  ت��ك��ون  اأن  يف  ال��ف��ل��وري��ه 
اإم��ارات��ي��ة ت��رف��ع علم ال��دول��ة على 
الألعاب  دورة  يف  ال��ت��ت��وي��ج  من�شة 

اخل������ل������ي������ج������ي������ة 
ال���������������ش�������اد��������ش�������ة 
املقامة  لل�شيدات 
بالكويت،  ح��ال��ي��ا 
توجت  اأن  ب���ع���د 
ب�������امل�������ي�������دال�������ي�������ة 
ال�������ذه�������ب�������ي�������ة يف 
التي  امل��ن��اف�����ش��ات 
ان���ط���ل���ق���ت اأم�������ض 

الأول.
لطيفة  و���ش��ج��ل��ت 
ا���ش��م��ه��ا ب���اأح���رف 
م�������������ن ن�����������������ور يف 

املتميزة  الريا�شية  امل���راأة  �شجالت 
مواجهاتها،  ب��ك��ل  ف�����ازت  اأن  ب��ع��د 
وجتاوزت كل املناف�شني بثقة كبرة 
لتكون اأول لعبة يعزف لها ال�شالم 
الوطني الإماراتي يف دورة الألعاب 
اخلليجية بالكويت، وكي تر�شم اول 
امل�شاركة  الإم���ارات  لبعثة  ابت�شامة 

يف 11 لعبة بهذا املحفل املهم.
ال��ذي حققته  الإجن���از  ول يح�شب 
ل��ط��ي��ف��ة ل��ه��ا وح���ده���ا، ب���ل يح�شب 
احتاد  يف  بالكامل  العمل  ملنظومة 
الإم�������ارات ل��ل��م��ب��ارزة، ل���ش��ي��م��ا اإذا 

الثاين  امل��رك��زي��ن  ميداليات  ك��ان��ت 
والثالث لالإمارات اأي�شا عن طريق 
ن���ورا حم��م��د الربيكي  ال��الع��ب��ت��ني 
خ���رام  اح���م���د  و���ش��ه��د  “ف�شية” 
كان  فقد  وب��ال��ت��ايل  “برونزية”، 
وكانت  خال�شا،  اإم��ارات��ي��ا  النهائي 
كلها  ال��ك��وي��ت  يف  ال��ت��ت��وي��ج  من�شة 

لالإمارات.
احلو�شني  وق���ال���ت 
خا�ض  ت�����ش��ري��ح  يف 
ل������وك������ال������ة اأن������ب������اء 
وام   “ الإم������������ارات 
“ال�شتعداد   :“
للبطولة  اجل���ي���د 
الكبر  واجل�����ه�����د 
ال�������ذي ب���ذل���ن���اه يف 
اخلارجي  املع�شكر 
وراء  مب���������������ش�������ر 
ال��ت��ت��وي��ج والجن���از 
ال���������ذي ح���ق���ق���ن���اه، 
وال��ت�����ش��م��ي��م م���ن اأج�����ل رف����ع علم 
الدولة على من�شات التتويج �شاهم 
يف رفع معدل احلوافز عندي، وعند 
املناف�شة،  ق��وة  ب��رغ��م  ك��ل زم��الئ��ي 
والثقة الكبرة التي ح�شلنا عليها 
املهند�ض  برئا�شة  اللعبة  من احتاد 
القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  ال�شيخ 
للجنة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  ع�����ش��و 
الأوملبية الوطنية رئي�ض الحتادين 
الإماراتي والعربي للمبارزة قادتنا 

لتجاوز كل ال�شعوبات«.
الذهبي  اللقب  “م�شوار  واأ�شافت: 

مل ي���ك���ن ����ش���ه���ال، ف���ق���د خ�����ش��ت 6 
ثم  التمهيدي،  ال���دور  يف  مباريات 
فزت  ال��ذي  الثمانية  ل��دور  تاأهلت 
وفزت  النهائي  لن�شف  لأ�شل  فيه، 
ث���م واج���ه���ت زميلتي  اأي�������ش���ا،  ف��ي��ه 
النهائي  يف  ال��ربي��ك��ي  حممد  ن���ورا 
وحققت الفوز اأي�شا، وبالن�شبة يل 

اللقب  ه����ذا  ف�����اإن 
الألقاب  اأغلى  هو 
عندي لأنه حتقق 
وبعد  ب�������ش���ع���وب���ة 
قوية،  م��ن��اف�����ش��ات 
واأه��������������������دي ه������ذا 
اإىل دولة  الإجن��از 
و�شمو  الإم��������ارات 
فاطمة  ال�����ش��ي��خ��ة 
ب�������ن�������ت م�������ب�������ارك 
رئ���ي�������ش���ة الحت�����اد 
ال���ن�������ش���ائ���ي ال���ع���ام 
املجل�ض  رئ��ي�����ش��ة 

والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة 
والقدوة  الأول  ال��داع��م  الأ���ش��ري��ة 
ل��ك��ل ف���ت���اة اإم���ارات���ي���ة، ك��م��ا اأه����دي 
الإجناز لحتاد المارات للمبارزة، 
املراأة،  لريا�شة  ال�شارقة  وموؤ�ش�شة 
واملدربني الذين �شجعوين ووفروا 

يل اأف�شل الأجواء وكل الدعم«.
وعن اأهم التحديات التي واجهتها 
قبل وخالل الدورة تقول لطيفة: 
حتد  اأك�����رب  ك����ان  ال���وق���ت  “�شيق 
البطولة،  ت��ب��داأ  اأن  ق��ب��ل  واج��ه��ن��ي 

لأن��ن��ي ك��ن��ت اأح��ر���ض ع��ل��ى ح�شور 
كفاءتي  واإث����ب����ات  ال���ت���دري���ب���ات  ك���ل 
الت�شفية  يف  اخ���ت���ي���اري  ي��ت��م  ك���ي 
النهائية للمنتخب، يف نف�ض الوقت 
ال����ذي اأح���ر����ض ف��ي��ه ع��ل��ى ح�شور 
اأنني  كما  ال��درا���ش��ي��ة،  حما�شراتي 
اخلارجي  للمع�شكر  ال�شفر  وب��ع��د 
التدريب  وب���رغ���م 
كنت  فرتني  على 
كتبي  اأ����ش���ط���ح���ب 
م������ع������ي مل�������ذاك�������رة 
مدار  على  درو�شي 
الأ������ش�����ب�����وع ال�����ذي 
م�شر  يف  ق�شيناه 
..وخالل البطولة 
ب����ال����ك����وي����ت لب����د 
ب����اأن  اأع��������رف  اأن 
الن�شخة  مناف�شات 
احل��������ال��������ي��������ة م����ن 
اخلليجية  ال���دورة 

اأ�شعب من كل الن�شخ ال�شابقة«.
تقول  امل�شتقبلية  طموحاتها  وعن 
احقق  ان  “طموحي  ل���ط���ي���ف���ة: 
الآ�شيوي  امل�شتوى  على  اإجن����ازات 
حياتي  يف  اأجن�����ح  واأن  وال���ع���امل���ي، 
و�شوف  ال���ت���خ���رج،  ب���ع���د  ال��ع��م��ل��ي��ة 
اأن تتوا�شل م�شرتي  احر�ض على 
مع ريا�شة النبالء “املبارزة” حتى 
اأخطط  اإن��ن��ي  حيث  الع��ت��زال  بعد 
ال����ت����دري����ب  ل����ل����دخ����ول يف جم�������ال 
لأ�شاهم يف تاأهيل البطالت لدولة 

الإمارات«.

الكابنت  ي��ق��ول  ال�����ش��ي��اق  ن��ف�����ض  يف 
�شالح  م��������درب  ق���ن���دي���ل  اأ�����ش����ام����ة 
حققه  ال��ذي  الإجن���از  اإن  الفلوريه 
الأول  ال��ي��وم  يف  الإم����ارات  منتخب 
لأنه  للفخر،  يدعو  املناف�شات  من 
ع��ن��دم��ا ت�������ش���ارك الإم���������ارات ب 4 
الفلوريه  م��ن��اف�����ش��ات  يف  لع���ب���ات 

وحت�شد  ال���ف���ردي 
الأوىل  امل�������راك�������ز 
ال�������ث�������الث�������ة ب���ع���د 
قوية  م���ن���اف�������ش���ات 
ف����������ه����������ذا ي����ع����ن����ي 
م�شرا  ال����ك����ث����ر، 
الق�شة  اأن  اإىل 
ب������داأت م��ن��ذ فرة 
تتجاوز  ط���وي���ل���ة، 
ال 6 اأ�شهر، حينما 
ب���������داأت اج���������راءات 
اخ����ت����ي����ار لع���ب���ات 
امل������ن������ت������خ������ب، ع���ن 

لالأندية  امليدانية  الزيارات  طريق 
والتدريبات املجمعة.

وقال: “ركزنا على املواهب و�شغار 
الربنامج  لهم  و�شعنا  ث��م  ال�����ش��ن، 
ب��ع��د الختيار  امل��ن��ا���ش��ب  ال��ت��دري��ب��ي 
ل��ل��ق��ائ��م��ة ال��ط��وي��ل��ة، وك���ان���ت دورة 
على  ال�شاد�شة  اخلليجية  الأل��ع��اب 
التخطيط  يف  اأول���وي���ات���ن���ا  راأ��������ض 
بعمل  وق���م���ن���ا  ال�����ربام�����ج،  وو�����ش����ع 
الالئي  ال��الع��ب��ات  لأب����رز  ت�شفية 
الدولة  اإم��ارات  اخرناهن من كل 
لن�شتقر على 10 لعبات ال�شهرين 

ت�شفيات   3 نظمنا  ث��م  امل��ا���ش��ي��ني، 
النتائج  تقوم على معدلت  اأخ��رى 
عدد  ف��ي��ه��ا  فقل�شنا  وال��ت�����ش��ن��ي��ف، 
ا�شتقررنا يف  ث��م   6 اإىل  ال��الع��ب��ات 
النهاية على 5 لعبات �شافرن اإىل 
مع�شكر القاهرة الذي �شهد تركيزا 

كبرا«.
“يف  واأ����������ش���������اف: 
امل�شري  امل��ع�����ش��ك��ر 
ت�������درب�������ن�������ا ع���ل���ى 
فرتني، وحر�شنا 
مع  التواجد  على 
امل�شري  املنتخب 
ال����������������ذي �����ش����م����ن 
التاأهل لالوملبياد، 
حققنا  وب��ال��ف��ع��ل 
كبرة  ا����ش���ت���ف���ادة 
املع�شكر  ه���ذا  م��ن 
ال����ذي دخ��ل��ن��ا من 
خ�����الل�����ه اأج����������واء 
عليكم  اخفي  ول  مبكرا،  البطولة 
كان  ب������داأت  ع��ن��دم��ا  ال��ب��ط��ول��ة  اأن 
ح�شمنا  لكننا  ال��ت��وت��ر،  بع�ض  ب��ه��ا 
ه���ذا ال��ت��وت��ر ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى اأول 
التمهيدي،  ال����دور  يف  امل��ج��م��وع��ات 
للدور  مبا�شرة  لعبات   3 وتاأهلت 
بعد  حري�شني  وكنا  النهائي،  رب��ع 
اإماراتيا  النهائي  يكون  اأن  التاأهل 
�شيناريو  اأف�����ش��ل  ه��ذا  لأن  خال�شا 
بالذهب،  ال���ت���ت���وي���ج  ل���ن���ا  ي�����ش��م��ن 
وحققنا  ذل��ك  يف  جنحنا  وبالفعل 

املراكز الأوىل«.

الفر�ض  لدينا  زال���ت  “ما  وت��اب��ع: 
اأ�شلحة  يف  الإجن��������ازات  مل�����ش��اع��ف��ة 
واليبيه  الفردي،  واليبيه  ال�شابر 
وال�شابر والفلوريه فرق، ونعد باأن 
بعثتنا  ع��ن  تتوقف  ل��ن  امل��ي��دال��ي��ات 
ارتفعت  ال��الع��ب��ات  م��ع��ن��وي��ات  لن 
بعد الإجن��از ال��ذي حتقق يف اليوم 
الأول، ومن جهتي اأ�شكر الالعبات 
واأطالبهن  امل���م���ي���ز،  الأداء  ع��ل��ى 
ب���امل���زي���د م����ن ال���رك���ي���ز يف الأي������ام 
�شامل  لطيفة  اأن  ي��ذك��ر  املقبلة”. 
يف  امل��ول��ودة  مواليد  من  احلو�شني 

وتدر�ض   2000 ع��ام  يوليو   23
يف ال�شنة الثالثة بجامعة زايد دبي 
لها  و�شبق  املعلومات،  تقنية  بق�شم 
الفوز يف الن�شخة املا�شية من نف�ض 
بذهبية   2017 ع����ام  ال��ب��ط��ول��ة 
وف�شية  ف�����ردي  ال��ف��ل��وري��ه  ����ش���الح 
الفرق، كما �شبق لها الفوز بف�شية 
العربية  بالبطولة  الفلورية  �شالح 
ب��ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر ال��ع��رب��ي��ة عام 
املا�شي  املو�شم  وت��وج��ت   ،2018
العمومي  ملناف�شات  الأول  باملركز 

حتت 20 عاما.
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•• الظفرة-الفجر

ال�����ش��ي��خ حمدان  ���ش��م��و  حت���ت رع���اي���ة 
احلاكم  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
اليوم  ..ي��ن��ط��ل��ق  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
الثالث  التاريخي  دملا  مهرجان  �شباق 
قدما   60 فئة  ال�شراعية  للمحامل 
الذي ينظمه نادي اأبوظبي للريا�شات 
ال�����ش��راع��ي��ة وال��ي��خ��وت ب��ال��ت��ع��اون مع 
والربامج  امل���ه���رج���ان���ات  اإدارة  جل��ن��ة 
اأبوظبي  يف  وال����راث����ي����ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

وجمل�ض اأبوظبي الريا�شي.
تاريخ  يف  الأك���رب  ال�شباق  يف  وي�شارك 
����ش���ب���اق���ات ال�������ش���راع ال���ب���ح���ري 120 
اإىل  ت�شل  مب�شافة  ���ش��راع��ي��ا  حم��م��ال 
�شربة  و�شتكون  ما  بحريا  ميال   80
ال���ب���داي���ة لن��ط��الق��ة امل��ن��اف�����ش��ات من 
املرفاأ  اإىل مدينة  دمل��ا و���ش��ول  ج��زي��رة 

حمطة اخلتام.
درهم  م��ل��ي��ون   25 ال��ن��ادي  وخ�ش�ض 
جوائز مالية للم�شاركني وهي اجلوائز 

الأع��ل��ى على م���دار ت��اري��خ ه��ذه الفئة 
ون�شف  مليون  على  البطل  ويح�شل 
امل��ل��ي��ون دره���م ج��ائ��زة م��ال��ي��ة و�شيارة 
مليون  ع��ل��ى  ال��و���ش��ي��ف  يح�شل  فيما 
األ����ف دره����م و���ش��ي��ارة و�شاحب  وم��ئ��ة 
امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ت�����ش��ع��م��ائ��ة األف 
درهم و�شيارة اأما الرابع فيح�شل على 
األ��ف دره��م و���ش��ي��ارة واخلام�ض   800

على 750 األف درهم و�شيارة.
ال�شباق  من  الثالثة  الن�شخة  وتنطلق 
ب�شبع جزر  م���رورا  دمل��ا  م��ن  التاريخي 
خم��ت��ل��ف��ة ب���خ���الف ج����زي����رة دمل�����ا ومت 
رئي�شيتني  ع���ب���ور  ب���واب���ت���ي  حت���دي���د 
حيث  امل�����ش��ارك��ة  ال�شراعية  للمحامل 
البوابة  موقع  املنظمة  اللجنة  حددت 
نقطة  م��ن  كلم   40 بعد  على  الأوىل 
ف��ي��م��ا مت حت��دي��د موقع  الن���ط���الق���ة 
ال��ب��واب��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ب��ع��د 65 كلم 
نقطة  تكون  اأن  على  النطالقة،  من 
البوابة  م���ن  ك��ل��م   60 ب��ع��د  ال��ن��ه��اي��ة 

الثانية.

اأح��م��د ث���اين م��ر���ش��د الرميثي  ووج���ه 
اأبوظبي  ن���ادي  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض 
للريا�شات ال�شراعية واليخوت رئي�ض 
ال�شكر  لل�شباق  املنظمة  العليا  اللجنة 
اإىل القيادة الر�شيدة على الدعم الدائم 
الراثية  الأح���داث  ملختلف  وامل�شتمر 
الراثية  وال���ري���ا����ش���ات  ع����ام  ب�����ش��ك��ل 
اأن  ..م���وؤك���دا  خ��ا���ض  ب�شكل  ال��ب��ح��ري��ة 
ملختلف  الأ�شا�ض  يعد  ال�شامي  الدعم 

اأر�ض  ع��ل��ى  ال��ت��ي حتققت  ال��ن��ج��اح��ات 
الواقع �شواء باحلفاظ على الراث اأو 

بن�شره بني �شباب الوطن.
ال�شيخ  �شمو  اإىل  بال�شكر  ت��وج��ه  كما 
حمدان بن زايد اآل نهيان على رعاية 
الثالث  دمل����ا  م��ه��رج��ان  ���ش��م��وه ودع�����م 

قدما   60 فئة  ال�شراعية  للمحامل 
..موؤكدا اأن رعاية �شموه ت�شاعف من 
دائم  �شموه  اأن  ل�شيما  احل��دث  قيمة 
احلر�ض على متابعة كافة التفا�شيل 
بتوفر  التوجيه  ودائ���م  ب��ه  اخل��ا���ش��ة 
اأن  على  و�شدد  النجاح.  متطلبات  كل 

ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  ن��ادي 
واليخوت ي�شعى بكل قوة منذ خروجه 
الوطنية  بر�شالته  للقيام  ال��ن��ور  اإىل 
على اأكمل وجه من خالل ن�شر الراث 
البحري وتو�شيع قاعدة املمار�شني له 

من �شباب واأبناء اإمارات اخلر.

املوؤ�ش�ض  الوالد  من  تعلمنا  اإننا  وق��ال 
اآل  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  له  املغفور 
نهيان - طيب اهلل ثراه - اأن من لي�ض 
ل��ه حا�شر ول ميلك  لي�ض  م��ا���ض  ل��ه 
ن�شعى  امل��ن��ط��ل��ق  ه���ذا  وم���ن  م�شتقبال 
وتراثنا  مب��ا���ش��ي��ن��ا  ل��الف��ت��خ��ار  دائ���م���ا 
الأ���ش��ي��ل ال����ذي اأ����ش���اء ال��ط��ري��ق نحو 
ويدفعنا  نعي�شه  الذي  املبهر  احلا�شر 

دائما نحو م�شتقبل اأف�شل.
اأن يكون �شباق  “اأراد اجلميع  واأ�شاف 
قبل عامني حدثا  انطالقته  منذ  دملا 
ت���اري���خ���ي���ا مب��ع��ن��ى ال��ك��ل��م��ة ح���ي���ث مت 
التجهيز له على الوجه الأكمل �شواء 
وكذلك  املادي  اأو  اللوجي�شتي  بالدعم 
املعنوي ..م�شرا اإىل اأنه مت تخ�شي�ض 
للفائزين  ج��وائ��ز  دره��م  مليون   25
وهي القيمة الأكرب يف تاريخ �شباقات 
البحر كما مت حتديد م�شافة احلدث 
ب��ث��م��ان��ني م��ي��ال ب��ح��ري��ا وه���ي الأك���رب 

اأي�شا على مدار التاريخ.
دمل���ا �شتكون  اأن حم��ط��ات  ع��ل��ى  و���ش��دد 

غاية يف الأهمية حيث مير ب�شبع جزر 
ال��ت��وق��ف باملحطة  ق��ب��ل  دمل���ا  ب��خ��الف 
اخل��ت��ام��ي��ة يف م��دي��ن��ة امل����رف����اأ الأم����ر 
ا�شراتيجية  ه��ن��اك  اأن  ي��وؤك��د  ال���ذي 
هذه  وم��ك��ان��ة  قيمة  بر�شيخ  حم���ددة 
يف  رئي�شة  كمحطات  بوجودها  اجل��زر 
اإىل  ال�شكر  الرميثي  ووج��ه  ال�شباق. 
راأ�شها  وعلى  الداعمة  اجلهات  جميع 
برئا�شة  ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ض 
نهيان  اآل  زايد  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو 
رئي�ض جمل�ض اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن 
اخلرية  لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان 
والإن�����ش��ان��ي��ة ال���ذي ي��دع��م ك��ل اأحداث 
الرعاة  اإىل  التحية  وج��ه  كما  ال��ن��ادي 
ق���دم���وا منوذجا  ال���ذي���ن  وال�������ش���رك���اء 

وطنيا خال�شا.
واأعرب عن ثقته التامة بخروج �شباق 
يحقق  واأن  امل��ت��وق��ع��ة  ب��ال�����ش��ورة  دمل����ا 
منقطعة  تاريخية  جن��اح��ات  ال�شباق 
النظر يف ظل توفر كافة املتطلبات 

الالزمة لذلك على اأر�ض الواقع.

•• دبي-الفجر

الوحيد  الطواف   - الإمارات”  ل�”طواف  الثانية  الن�شخة  مناف�شات  تنطلق 
بتنظيم  املقبل  29 فرباير  اإىل   23 الفرة من  الأو�شط - خالل  ال�شرق  يف 
م�شرك بني املجال�ض الريا�شية يف اأبوظبي ودبي وال�شارقة وذلك بعد اعتماد 

الحتاد الدويل للدراجات الهوائية يف اأجندة �شباقاته لعام 2020.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقدته اللجنة املنظمة يف �شالة اأودي 
دبي  العام ملجل�ض  الأم��ني  ح��ارب  �شعيد  �شعادة  اأم�ض بح�شور  بدبي  لل�شيارات 
الريا�شي و�شعادة عارف حمد العواين الأمني العام ملجل�ض اأبوظبي الريا�شي 
وعي�شى هالل احلزامي الأمني العام ملجل�ض ال�شارقة الريا�شي و�شعادة اأ�شامة 

ال�شعفار رئي�ض الحتادين الآ�شيوي والإماراتي للدراجات.
و�شتكون انطالقة الن�شخة الثانية من دبي واخلتام يف اأبوظبي مرورا مبناطق 
اثمرت  التي  احلكيمة  وروؤيتها  الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات  ترجمة  الدولة 

اأبوظبي ودبي بطواف الإم��ارات الذي �شجل جناحات كبرة  عن دمج طوايف 
وت�شاري�شها  ال��دول��ة  م��ع��امل  وعك�ض  الحت���اد  روح  وج�شد  الأوىل  ن�شخته  يف 
وال�شواحل  العمراين  والبنيان  وال�شحراء  اجلبال  بني  املتنوعة  اجلغرافية 
واملعامل التاريخية والثقافية وال�شياحية التي تتميز بها الدولة المر الذي 
حقق مكا�شب كبرة على �شعيد التفاعل املجتمعي باحلدث وعوائد اإعالمية 
وترويجية واقت�شادية مهمة. ووجه �شعادة �شعيد حارب الأمني العام ملجل�ض 
اأجل  الر�شيدة على دعمها الالحمدود من  القيادة  اإىل  ال�شكر  الريا�شي  دبي 
اجناح احلدث لفتا اإىل اأن اخلربات التنظيمية التي حققتها اللجنة املنظمة 
ذاته من  النهج  املميزة و�شتوا�شل  بال�شورة  اأ�شهمت يف دعم احلدث وظهوره 
اأجل تقدمي ن�شخة ثانية ا�شتثنائية. وقال اإن ما حتقق من جناح يف الن�شخة 
الأوىل يحملنا م�شوؤولية كبرة من اأجل ال�شعي وراء حتقيق املزيد يف الن�شخة 
واأهم  اأق��وى  تنظيم  ريادتها يف  الإم���ارات  دول��ة  لتوا�شل  الطواف  الثانية من 

واأبرز البطولت العاملية.

اأبوظبي  ال��ع��ام ملجل�ض  الأم���ني  ال��ع��واين  ع���ارف حمد  ���ش��ع��ادة  اأك���د  م��ن جانبه 
اأهمية الإعالن املبكر ملوعد الن�شخة الثانية لطواف الإمارات  الريا�شي على 
التنظيمية للحدث الذي �شينطلق من دبي ويختتم  املراحل  اإع��داد  ودوره يف 
كافة  من  الأوىل  الن�شخة  حققتها  وا�شعة  عاملية  اأ���ش��داء  ظل  يف  اأبوظبي  يف 
الن�شخة  ك��ان مبهرا ومفاجئا يف  الإم���ارات مثلما  اأن ط��واف  اجل��وان��ب مبينا 
الأوىل �شيكون ذلك يف الن�شخة الثانية من اأجل ابراز الدور التنظيمي الناجح 
لدولة الإمارات والتاأكيد على انها قادرة على تقدمي الف�شل مبا حتتويه من 
بقيمة  اإننا نفخر  وقال  الر�شيدة.  القيادة  �شخي من  بنية حتتية قوية ودعم 
طواف الإمارات احلدث الذي برهن على مكانة الدولة وقدراتها الكبرة يف 
ظل الدعم ال�شخي والهتمام الكبر من القيادة احلكيمة التي توؤمن باأهمية 
الريا�شة ودورها يف حتقيق التقارب والتالقي بني ال�شعوب يف موطن ال�شالم 

والت�شامح.
بدوره قال عي�شى هالل احلزامي الأمني العام ملجل�ض ال�شارقة الريا�شي اإننا 

متثل  �شورة  باأبهى  �شتكون  الإم���ارات  لطواف  الثانية  الن�شخة  ب��ان  ثقة  على 
الهوائية  للدراجات  ال��دويل  الحت��اد  �شباقات  م�شهد  يف  متثيل  خر  ال��دول��ة 
ل�شيما بعد اأن خرجت الن�شخة الأوىل ب�شورة رائعة وحظيت باأ�شداء عاملية 
الثالثة  للطوافات  املا�شية  ال�شنوات  من  املراكمة  للخربات  نتيجة  وا�شعة 
الكبر  واهتمامها  الر�شيدة  للقيادة  بال�شكر  متوجها  عاملية  ن�شخة  خلق  ما 
لدعم م�شرة الطواف الذي �شجل جناحات مهمة للدولة ولقطاع الريا�شة 

والقت�شاد وال�شياحة .
واأكد �شعادة اأ�شامة ال�شعفار رئي�ض الحتادين الآ�شيوي والإماراتي للدراجات 
اأن املكانة التي و�شل اليها طواف الإمارات بن�شخته الأوىل وحجم املكت�شبات 
التي حظي بها و�شط عوائد مهمة للدولة تقودنا لن�شخة ثانية  والنجاحات 

مميزة و�شط م�شاركة نخبة الدراجني والفرق العاملية .
من جهته قال علي النابودة املدير العام للنابودة لل�شيارات ان طواف الإمارات 

يعد من الفعاليات الريا�شية العاملية التي تقام على م�شتوى الدولة.

•• اأبوظبي-الفجر

ب���������داأ ال�����ع�����د ال�����ت�����ن�����ازيل لن���ط���الق���ة  
ال��ت�����ش��ام��ح جراند  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
التي  اأبو ظبي للجودو الكربى  �شالم 
الإم����ارات  دول���ة  عا�شمة  ت�شت�شيفها 
اأب��وظ��ب��ي اع���ت���ب���ارا  م���ن ي���وم ب��ع��د غد 
اأكتوبر   26 وح���ت���ى   24 اخل��م��ي�����ض 
مبدينة  مبادلة  اأري��ن��ا  ب�شالة  احل��ايل 
زايد الريا�شية يف اأبوظبي والتي تقام 
اآل  برعاية �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد 
التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان 
لإمارة اأبوظبي والتي تنطلق مباريات 
�شباح  م��ن  اع��ت��ب��ارا  التمهيدي  دوره���ا 
ب��ع��د غ���د اخل��م��ي�����ض مب�����ش��ارك��ة 104 
اع����ت����ذار غ��ام��ب��ي��ا وغياب  ب��ع��د  دول�����ة 
دورة  ل�شت�شافة  ل�شتعدادها  اليابان 
)طوكيو  امل��ق��ب��ل��ة  الومل���ب���ي���ة  الأل����ع����اب 
اللجنة  ح���ددت  اأن  ب��ع��د   ،  )  2020

للجودو  ال������دويل  ب����الحت����اد  ال��ف��ن��ي��ة 
ع�شرة  ال���ث���ان���ي���ة  ال�������ش���اع���ة   ،)IJF(
م���ن ظ��ه��ر ي���وم غ���د الأرب����ع����اء موعدا 

يف  امل�شاركة  بطاقات  ل�شتالم  نهائيا 
البطولة والتي يحق مبوجبها ح�شور 
الج��ت��م��اع ال��ف��ن��ي ال��ع��ام وامل�����ش��ارك��ة يف 

اليوم  املقرر لها ظهر  البطولة  قرعة 
نف�شه  بفندق الإقامة ح�شب اجلدول 

الزمني للبطولة.

 �أوز�ن �لبطولة«
التي  الأوزان  الفنية  اللجنة  وح��ددت 
ميدالياتها  ع��ل��ى  ال��ت��ن��اف�����ض  ���ش��ي��ت��م 
والنقاط التي ت�شهم يف تاأهل الالعبني 
 ، ال��ق��ادم  طوكيو  لوملبياد  والالعبات 
لل�شيدات  اأوزان  املناف�شة عده  وت�شمل 
ال�شيدات  بطولة  وت�شمل   ، وال��رج��ال 
 ،57  ،63  ،70  ، 78كغم  اأوزان 
اأوزان  كغم،اأما   78 وفوق  كغم،   ،48
 7 ع��ل��ى   فت�شتمل  ال��رج��ال  مناف�شات 
اأوزان وهي حتت100، 90، 81، 73، 
60، كغم وفوق وزن 100 كغم،   ،66
اأهمية خا�شة  البطولة  وتكت�شب تلك 
احلايل  املو�شم  نهاية  يف  ت��اأت��ي  وال��ت��ي 
للجودو  ال�����دويل  الحت�����اد  ل��ب��ط��ولت 
لعام 2019 والتي ت�شعى من خاللها 
الحتادات الأع�شاء ل�شدارة الت�شنيف 
الدويل والتاأهل لدورة طوكيو .. كما 
املو�شم  من  املتبقية  البطولت  ت�شهم 

بطولت  ع��ل��ى  ت�شمل  وال��ت��ي  احل����ايل 
بري�ض ال�شرالية املفتوحة التي تقام 
80 دولة  املقبل مب�شاركة  يف نوفمرب 
�شالم  ج��ران��د  بطولة  تعقبها  ،وال��ت��ي 
م�شاركة  ت�شهد  التي  اليابانية  او�شاكا 

. دولة   80

رو�صيا«
امل�شاركة  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ق��وائ��م  وك�����ش��ف��ت 
التي  ال��رو���ش��ي  بعثة اجل����ودو  ���ش��دارة 
41 لعب  ب��ب��ع��ث��ة ق���وام���ه���ا   ت�����ش��ارك 
املنتخب  ب���ع���ث���ة  وي���ل���ي���ه���ا   ، ولع�����ب�����ه 
 ، ف���ردا    33 ب��ع��دد  امل�����ش��ارك  ال�شيني 

ث��م اأمل��ان��ي��ا ب��ع��دد 29 لع��ب��ا ولع��ب��ة ، 
26 فردا  28 وبعدد  ثم فرن�شا بعدد 
واأوزبك�شتان   ، جند منتخب �شلوفينيا 
..وب��ع��دد لع��ب واح��د جن��د منتخبات 
اجنول ، وبت�شوانا ، والراأ�ض  الأخ�شر 
 ، ،و�شي�شل  الأ�شود  ،واجلبل  ،ولتوانيا 
وت��وج��و، وفيتنام ولع���ب واح���د حتت 
للجودو حتت  ال���دويل  الحت���اد  مظلة 
منتخبات  وك��ان��ت  )لج�����ئ(..  م�شمي 
واأوزبك�شتان  وك��ازاخ�����ش��ت��ان  ال�����ش��ني 
ال���ب���الد م��ب��ك��را لظروف  ق���د و���ش��ل��ت 
بعيدا  بداأت متارينها  والتي  الطران 
الالئحة  ح�شب  البطولة  اأروق���ة  ع��ن 

الوفود  اإق���ام���ة  مل��ق��ر  ت��ن�����ش��م  اأن  ع��ل��ى 
اعتبارا من اليوم  الثالثاء. من جهة 
اليوم يف جتهيز  العمل  – يبداأ  ثانية 
م��ب��ادل��ة مبدينة  اأري��ن��ا  واإع����داد �شالة 
زاي����د ال��ري��ا���ش��ي��ة يف اأب����و ظ��ب��ي عقب 
ا�شتالمها من اإدارتها بهدف جتهيزها 
للموا�شفات  وفقا  ال��ك��ربى  للبطولة 
التي حددها الحت��اد ال��دويل للجودو 
ال�شهر  ه����ذا  خ����الل  ���ش��ه��دت  اأن  ب��ع��د 
تاي  للمواي  العربية  البطولة  اإقامة 
للمواي  الإم���ارات  احت��اد  نظمها  التي 
واأعقبتها  ب��وك�����ش��ي��ن��ج  وال���ك���ي���ك  ت����اي 

بطولة حماربي الإمارات .

••  الظفرة-الفجر

وجه حريز املر حممد بن حريز رئي�ض احتاد الإم��ارات للريا�شات 
اإىل �شمو ال�شيخ حمدان بن  اآيات ال�شكر والتقدير  اأ�شمى  البحرية 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة  على دعمه الكبر 
 60 املحلية  ال�شراعية  لل�شفن  الثالث  دمل��ا  �شباق  حل��دث  ورعايته 
كلم من جزيرة   125 مل�شافة  الثالثاء  اليوم  وال��ذي ينطلق  قدما 
الإم���ارات  احت��اد  رئي�ض  واأع���رب  امل��رف��اأ.  مدينة  اإىل  التاريخية  دمل��ا 
امل�شاركني من  اإىل جميع  القلبية  اأمنياته  البحرية عن  للريا�شات 

اإىل  ال�شباق وال��و���ش��ول  م��الك ون��واخ��ذة وب��ح��ارة بالنجاح واإك��م��ال 
مدينة املرفاأ يف امن و�شالمة مثمنا اجلهود الرائعة والكبرة من 
اللجنة العليا املنظمة ملهرجان دملا الثالث برئا�شة اأحمد ثاين مر�شد 
ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الرميثي 
واليخوت وقال حريز املر اأن ال�شباق الكبر يحمل بني طياته روح 
تعد  ذاتها  حد  يف  امل�شاركة  لكن  امل�شاركني  بني  واملناف�شة  التحدي 
فوزا موؤكدا اجلوائز املالية التي ت�شل يف جمموعها اإىل 25 مليون 
درهم متثل حافزا للمزيد من النجاحات يف ال�شباق الطويل واملمتع 

اإن �شاء اهلل.

�لحتاد يثمن دعم حمد�ن بن ز�يد للحدث

»الريا�شات البحرية« يتمنى التوفيق للم�شاركني يف »دملا الثالث«

حتت رعاية حمد�ن بن ز�يد 

انطاق �شباق دملا الثالث للمحامل ال�شراعية 

انطاق مناف�شات الن�شخة الثانية ل� »طواف الإمارات« فراير2020

بدء و�صول منتخبات بطولة �لت�صامح للجودو �ليوم

اعتذار غامبيا وغياب اليابان ورو�شيا 
ت�شارك ب� 41 لعبا ولعبة

•• دبي –الفجر:

ال��دويل لكرة   اختارت جلنة احلكام بالحتاد الآ�شيوي لكرة القدم حكمنا 
الت�شفيات  مباريات  اإدارة  يف  للم�شاركة  احلو�شني  بدر  فهد  ال�شالت  قدم 
�شرق  منطقة  عن   2020 ال�شالت  لكرة  اآ�شيا  كاأ�ض  نهائيات  اإىل  املوؤهلة 
اآ�شيا  التي ت�شت�شيفها فيتنام للفرة من من 21 اإىل 27 اأكتوبر اجلاري 

.
على  اأداره����ا  التي  امل��ب��اري��ات  اإدارة  يف  متيزه  بعد  احلو�شني  اختيار  وي��اأت��ي 

ال�شعيد املحلي والقاري .

اختيار الدويل فهد احلو�شني للم�شاركة يف اإدارة 
مباريات  بطولة �شرق اآ�شيا لكرة قدم ال�شالت 
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الفجر الريا�ضي

ت�شدر بر�شلونة دوري الدرجة الأوىل الإ�شباين لكرة القدم لأول مرة هذا املو�شم 
مفاجئة  هزمية  مدريد  ري��ال  جت��رع  بينما  اإيبار  م�شت�شيفه  على   0-3 بالفوز 

القمة.  ليرك  مايوركا  ريال  ملعب  على   1-0
املرعب  بر�شلونة  هجوم  ثالثي  الإ�شابات  مع  مي�شي  ليونيل  م�شاكل  وحرمت 
غريزمان  واأن��ط��وان  ���ش��واري��ز  لوي�ض  وزميليه  الأرجنتيني  النجم  م��ن  امل��وؤل��ف 
اأخ��راً يف تقدمي  اأف�شل م�شتوياتهم هذا املو�شم لكنهم ب��داأوا  من الو�شول اإىل 

عرو�ض تليق بقيمتهم الكبرة.
وهز الثالثي ال�شباك معاً لأول مرة هذا املو�شم ليفوز بر�شلونة على اإيبار، كما 
مي�شي  �شجلهما  اللذين  والثالث  الثاين  الهدفني  يف  الثالثة  الالعبون  تعاون 

و�شواريز على الرتيب.
مع  ان�شجامه  عدم  بداعي  �شابقة  لنتقادات  تعر�ض  ال��ذي  غريزمان،  اأداء  لكن 

زمالئه يف الفريق منذ ان�شمامه من اأتلتيكو مدريد، هو الذي خطف الأنظار.
وبذل الالعب الفرن�شي جمهوداً كبراً طيلة اللقاء.

دانييل  ت�شديد  م��ع  ال���دوري  يف  م��دري��د  لأتلتيكو  املحبطة  امل�شرة  وتوا�شلت 
باريخو لركلة حرة قبل النهاية ليمنح فالن�شيا تعادًل م�شتحقاً 1-1 على اإ�شتاد 

مروبوليتانو يوم ال�شبت.
وبدا اأن هدف دييغو كو�شتا من ركلة جزاء يف الدقيقة 36 قد منح فريق املدرب 
دييغو �شيميوين، البعيد عن م�شتواه، ثاين فوز له يف �شت مباريات يف الدوري 

لكنه مل ي�شتطع التما�شك.
 6 اآخ��ر  واح��داً فقط يف  اأتلتيكو انت�شاراً  ب��اأول ثالث مباريات حقق  وبعد ف��وزه 

مباريات و�شجل 3 اأهداف فقط خاللها.
املو�شم  انطالق  قبل  النتقالت  �شوق  يف  ب�شخاء  مدريد  ري��ال  اأنفق  جهته  من 

لت�شكيل فريق اأكرث قوة لكن الهزمية املفاجئة اأمام ريال مايوركا ت�شر اإىل اأن 
لعبي ال�شف الثاين لي�شوا بالقوة املطلوبة.

ال��ب��ارزي��ن مثل لوكا  العديد م��ن الالعبني  زي���دان  ال��دي��ن  زي��ن  امل���درب  وافتقد 
مودريت�ض وغاريث بيل وتوين كرو�ض.

م�شابون  لعبون  “هناك  وق��ال:  الغيابات  على  اللوم  اإلقاء  رف�ض  زي��دان  لكن 
لكننا منلك لعبني جيدين اآخرين، يجب اأن يظهروا ذلك يف كل مباراة لإثبات 

اأحقيتهم يف اللعب، هذا مل يحدث اليوم«.
�شيئاً  اأن نحقق  نريد  كنا  اإذا  امل�شتوى  اأكرب يف  بثبات  نلعب  اأن  “يجب  واأ�شاف: 

جيداً هذا العام، اليوم مل يحدث ذلك، بدايتنا كانت �شيئة جداً«.
وتابع: “يف ال�شوط الثاين مل ن�شنع العدد الكايف من الفر�ض وافتقرنا للكثر 

من الأمور اليوم«.
مليون   15 مقابل  انتقاله  بعد  كثراً  يونغ،  دي  ل��وك  اإ�شبيلية  مهاجم  وعانى 
يورو )16.74 مليون دولر( من اإيندهوفن، اإذ اأخفق يف هز ال�شباك يف اأول 7 

مباريات له رغم اأنه �شدد 20 كرة على املرمى.
لكن الالعب الهولندي، الذي تقا�شم �شدارة الدوري الهولندي املو�شم املا�شي، 

تاألق اأخراً عندما كان فريقه يف حاجة اإىل ذلك.
1-0 ع��ل��ى �شيفه  ال��وح��ي��د يف الن��ت�����ش��ار  امل���ب���اراة  ب��دي��اًل لي�شجل ه���دف  وح���ل 

ليفانتي.
وقال زميله لوكا�ض اأوكامبو�ض: “هذا النت�شار يعني له الكثر.

ووا�شل غرناطة ال�شاعد حديثاً مفاجاأته وتقدم للمركز الثالث يف الدوري بعد 
اأو�شا�شونا بف�شل هدف دومينغو�ض دوراتي من �شربة  الفوز 1-0 على �شيفه 

راأ�ض يف ال�شوط الأول يوم اجلمعة. 

اأكد رئي�ض بايرن ميونيخ الأملاين اأويل هوني�ض 
الذي  زول��ي��ه  نيكال�ض  ف��ري��ق��ه  دف���اع  ق��ط��ب  اأن 
تعر�ض لإ�شابة خطرة يف الركبة، لن يتعافى 
اأوروب���ا  ك��اأ���ض  يف  للم�شاركة  املنا�شب  ال��وق��ت  يف 

القدم. كرة  يف   2020
�شيد  الأملانية  الريا�شية  الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
التابعة لوكالة فران�ض بر�ض عن هوني�ض قوله 
يبدو اأن املو�شم قد انتهى بالن�شبة له، ميكنه اأن 

ين�شى كاأ�ض اأوروبا.
عاما   24 العمر  م��ن  البالغ  ال��الع��ب  واأ���ش��ي��ب 
الي�شرى  للركبة  ال�شليبي  ال��رب��اط  يف  بتمزق 

اأوغ�����ش��ب��ورغ )2-2(  امل���ب���اراة ���ش��د  ال�����ش��ب��ت يف 
امل��ح��ل��ي، وخ�����ش��ع الإث���ن���ني لعملية  ال�����دوري  يف 

جراحية.
واأعرب مدرب املنتخب الأملاين يواكيم لوف عن 
زوليه  اأن  مكررا  جدا”،  ال�شيئ  “للخرب  اأ�شفه 
املان�شافت  بناء  لإع��ادة  م�شروعه  يف  ركيزة  ك��ان 
زول��ي��ه مزعجا  غ��ي��اب  اأوروب����ا. و�شيكون  ل��ك��اأ���ض 
جدا للمدرب الذي اأرغم فجاأة الثنائي جروم 
بواتنغ ومات�ض هوميل�ض على العتزال الدويل 
يف اآذار مار�ض املا�شي حني اأكد عدم حاجته اإىل 
خدماتهما. واأكدت العرو�ض الأخرة للمنتخب 

الأملاين اأن لوف مل يجد بعد خط دفاعه املثايل 
العن�شر  دولية(  مباراة   24( زوليه  كان  حيث 

الأ�شا�شي الوحيد يف قطب الدفاع.
الكرواتي  م���درب���ه  مي��ل��ك  م��ي��ون��ي��خ،  ب���اي���رن  يف 
القادرين  الالعبني  من  العديد  كوفات�ض  نيكو 
الفرن�شيان  بينهم  الدفاع  اللعب يف قطب  على 
والإ�شباين  هرنانديز  ولوكا�ض  بافار  بنجامان 
اإمكانية  ���ش��وؤال��ه ع��ن  خ���ايف م��ارت��ي��ن��ي��ز. ول����دى 
ال���ب���ح���ث ع�����ن م�����داف�����ع اإ������ش�����ايف خ������الل ف���رة 
النتقالت ال�شتوية، قال هوني�ض لن نبحث عن 

اأي �شخ�ض.

هوني�س: زوليه لن ي�شارك 
يف كاأ�س اأوروبا 

الألقاب  بعدد  القيا�شي  الرقم  �شاحب  الإ�شباين،  مدريد  ري��ال  يخو�ض 
)13(، رحلة حمفوفة باملخاطر حني يحل اليوم الثالثاء يف ا�شطنبول 

من  الثالثة  اجلولة  يف  الركي  �شراي  غلطة  على  �شيفا 
مناف�شات املجموعة الأوىل مل�شابقة دوري اأبطال اأوروبا 

لكرة القدم.
اأن��ه يخو�ض م��ب��اراة الثالثاء يف  امللكي  ال��ن��ادي  وي��درك 

و���ش��ع خمتلف مت��ام��ا ع��ن زي��ارت��ه الأخ����رة اىل ملعب 
دور  يف  غ��ل��ط��ة ���ش��راي ح��ني اك��ت�����ش��ح الأخ����ر 1-6 

لي�ض   ،2014-2013 مل��و���ش��م  امل��ج��م��وع��ات 
لأنه خ�شر وح�شب جهود النجم الربتغايل 
كري�شتيانو رونالدو الذي �شجل ثالثية يف 
تلك املباراة، بل لأن فريق املدرب الفرن�شي 
زين الدين زيدان خ�شر الكثر من هيبته 
ب��ع��د اخل����روج امل��خ��ي��ب م��ن ال����دور الثاين 

املو�شم املا�شي.
ال��ذي فر�شه  ال��واق��ع  وي�شاف اىل ه��ذا 
امللكي  ال��ن��ادي  على  الهولندي  اأي��اك�����ض 

امل���و����ش���م امل���ا����ش���ي وج�������رده م����ن لقب 
متتالية،  م��وا���ش��م  ل��ث��الث��ة  اح��ت��ك��ره 
مباراة  ي���دخ���ل  زي������دان  ف���ري���ق  اأن 

ا���ش��ط��ن��ب��ول ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة هزمية 
اأوىل يف الدوري املحلي ال�شبت 

على يد مايوركا، كما اأنه 
نقطة  ح�����ش��د 

اأمام  القا�شية  بخ�شارته  الأبطال  دوري  يف  الأوليني  مباراتيه  من  يتيمة 
اأر�شه مع كلوب  الفرن�شي )�شفر3-( وتعادله على  �شان جرمان  باري�ض 

بروج البلجيكي )2-2(.
وكان زيدان وا�شحا بعد اخل�شارة اأمام مايوركا )�شفر1-( بقوله اأن 
الدوري املحلي “يجب اأن يكون الأولوية الرقم واحد بالن�شبة لنا. اإنه 
امل�شابقة الأطول وامل�شابقة التي ل يجب اأن نفرط بها و�شاأ�شع ذلك 

يف اأذهان الالعبني«.
الأه��م، عمد  امل�شابقة  املحلي  ال��دوري  الرغم من جعله  وعلى 
اإدخال تعديالت على ت�شكيلته من اأجل  زيدان ال�شبت اىل 
التح�شر باأف�شل طريقة ملباراة غلطة �شراي الذي يقف 
ول��ك��ل منهما  م��دري��د  ع��م��الق  م��ن  ذات��ه��ا  امل�شافة  على 
الرتيب  جرمان  �شان  يت�شدر  فيما  واح��دة،  نقطة 
ب�شت نقاط قبل اأن يحل الثالثاء �شيفا على كلوب 

بروج )نقطتان(.
واف��ت��ق��د ري����ال يف م���ب���اراة ال�����ش��ب��ت ك���ال م���ن النجم 
مبولوده  اجلمعة  رزق  ال���ذي  ه���ازار  اإدي���ن  البلجيكي 
ال����راب����ع، والأمل�������اين ت����وين ك���رو����ض وال���ك���روات���ي لوكا 
ا�شابات  ب�شبب  ب��اي��ل  غ��اري��ث  وال��وي��ل��زي  م��ودري��ت�����ض 
داين  ف����اران،  راف��اي��ل  الفرن�شي  غ��اب  فيما  خمتلفة، 
كارفاخال وفيدي فالفردي الذي منح و�شط الفريق 
طاقة هائلة هذا املو�شم، من اأجل التح�شر ملباراة غلطة 

�شراي.
عقدة  كومبليك�شي”  �شبو  ي��ن  �شامي  “علي  ملعب  وي�شكل 
اأولها عام  اأرب��ع زي��ارات،  اأ�شل  اإذ مل يفز �شوى مرة من  لريال 
التمديد(،  بعد   2-1( الأوروبية  ال�شوبر  الكاأ�ض  على   2000
اأن  قبل   3-2( ثم ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال عام 2001 
يفوز اإيابا -3�شفر( واإياب الدور ذاته عام 2013 )2-3 بعد 
الفوز ذهابا -3�شر اأي�شا(، و�شول اىل فوزه الأول والوحيد 

عام 2013 يف دور املجموعات )1-6(.
ومن املتوقع اأن يقطع �شان جرمان اأكرث من ن�شف الطريق 
الربازيلي  النجم  غ��ي��اب  ظ��ل  يف  حتى  النهائي  ثمن  نحو 
الأوليني  مباراتيه  يف  العا�شمة  ن��ادي  افتقده  ال��ذي  نيمار 
تعر�ض  ا�شابة  ب�شبب  الثالثاء  �شيغيب  لكنه  الإيقاف  ب�شبب 
املالعب حتى منت�شف  و�شتبعده عن  ب��الده  لها مع منتخب 

ال�شهر املقبل.
امل��درب الأمل��اين توما�ض توخل �شيفا على كلوب  ويحل فريق 
والأوروغوياين  مبابي  كيليان  جنميه  ب��ع��ودة  مت�شلحا  ب��روج 
املالعب،  عن  طويال  اأبعدتهما  اإ�شابة  من  كافاين  اإدين�شون 
ف���وزه الرابع  امل��ع��ن��وي احل��ا���ش��ل عليه م��ن  وب��الن��دف��اع 

 1-4 ال�شبت على م�شيفه ني�ض  ال��دوري املحلي وال��ذي حققه  تواليا يف 
الذي  للبديل مبابي  اأنخل دي ماريا وهدف  ثنائية لالأرجنتيني  بف�شل 

�شنع الرابع لالأرجنتيني الآخر ماورو اإيكاردي.
باأن  التاأكيد  اىل  الأمل���اين  ميونيخ  ب��اي��رن  ي�شعى  الثانية،  املجموعة  ويف 
الإنكليزي  بتوتنهام  املا�شية  اأحلقها يف اجلولة  التي  التاريخية  الهزمية 
وليدة  تكن  مل  غنابري،  �شرج  رباعية  بف�شل   )2-7( البطل  و�شيف 
باللقب  ال��ف��وز  على  جديا  مناف�شا  يكون  اأن  على  ع��ازم  اأن��ه  ب��ل  ال�شدفة 
للمرة الأوىل منذ 2013، وذلك حني يحل �شيفا ثقيال على اأوملبياكو�ض 

اليوناين.
لكن على مدرب النادي البافاري الكرواتي نيكو كوفات�ض اخراج لعبيه 
من الو�شع املعنوي املهزوز الناجم عن ف�شلهم يف حتقيق الفوز يف املباراتني 
املحليتني اللتني خا�شهما النادي بعد فوزه الكا�شح على توتنهام يف لندن، 
اإذ �شقط على اأر�شه اأمام هوفنهامي 1-2 ثم تعادل ال�شبت مع اأغ�شبورغ 

بدل ال�شائع. الوقت  حتى  متقدما  كان  اأن  بعد   2-2
ومل يكتف بطل ال�”بوند�شليغا” بخ�شارة نقطتني فقط اأمام اأوغ�شبورغ، 
ال���ذي تعر�ض  ال���دويل نيكال�ض زول��ي��ه  اأي�����ش��ا ج��ه��ود م��داف��ع��ه  ب��ل خ�شر 
لتمزق يف الرباط ال�شليبي لركبته الي�شرى و�شيبتعد عن املالعب لفرة 

طويلة.
وعلق غنابري على مباراة ال�شبت بقوله “مل ن�شتغل فر�شنا، لو جنحنا يف 
ترجمة واحدة منها حل�شمنا الأمور نهائيا... تخو�ض يف بع�ض الأحيان 
مباراة مماثلة للتي لعبنا �شد توتنهام حيث يح�شل كل �شيء ب�شال�شة، 
اأيام مماثلة لليوم )ال�شبت( اأو �شد هوفنهامي. علينا  ثم جتد نف�شك يف 

بب�شاطة اأن ن�شتغل فر�شنا ب�شكل اأف�شل«.
للعودة  مر�شحا  بايرن  يبدو  امل��ه��زوز،  املعنوي  الو�شع  من  الرغم  وعلى 
ت�شهد مباراة  التي  املجموعة  تواليا يف هذه  الثالث  من برايو�ض بفوزه 
الأحمر  النجم  �شد  اأر���ش��ه  على  )ن��ق��ط��ة(  لتوتنهام  الن�شيان  حم��اول��ة 
ال�شربي )3 نقاط(، واخلام�ض من اأ�شل خم�ض مواجهات له مع م�شيفه 
اليوناين )املواجهات الأربع ال�شابقة يف دور املجموعات و�شجل فيها بايرن 

يف �شباكه(. فقط  هدفني  مقابل  هدفا   14
الإنكليزي  �شيتي  مان�ش�شر  �شيكون  ج��رم��ان،  و�شان  بايرن  غ��رار  وعلى 
الثالثة  املجموعة  يف  تواليا  الثالث  ف��وزه  لتحقيق  ال��ع��ادة  ف��وق  مر�شحا 
حني ي�شت�شيف الوافد اجلديد اىل امل�شابقة اأتالنتا الإيطايل الذي خ�شر 
مباراتيه الأوليني، فيما ياأمل �شاختار دانييت�شك الأوك��راين الفادة من 

عامل الأر�ض لتحقيق فوزه الثالث على ح�شاب دينامو زغرب الكرواتي.
و�شي�شعى كري�شتيانو رونالدو ورفاقه يف يوفنتو�ض الإيطايل اىل البقاء 
�شمن  الرو�شي  مو�شكو  لوكوموتيف  ي�شت�شيفون  حني  �شدارتهم  على 
“ال�شيدة العجوز” اأربع نقاط،  املجموعة الرابعة التي جمع فيها فريق 
ليفركوزن  باير  ي�شت�شيف  ال��ذي  الإ���ش��ب��اين  م��دري��د  اأتلتيكو  غ��رار  على 

الأملاين )دون نقاط(.

ال�شارقة لريا�شة املراأة تفتح ريال يف رحلة حمفوفة باملخاطر اىل ا�شطنبول 
باب الت�شجيل يف بطولة كاأ�س 
ال�شارقة الريا�شي لل�شيدات

•• ال�صارقة -الفجر

اأعلنت  موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة عن فتح باب الت�شجيل للموظفات 
العامالت يف القطاعني احلكومي واخلا�ض يف اإمارة ال�شارقة ، للم�شاركة 
يف فعاليات الدورة ال�شاد�شة من كاأ�ض ال�شارقة الريا�شي لل�شيدات، التي 

تنطلق يف 30 اأكتوبر اجلاري، على �شواطئ نادي �شيدات ال�شارقة.
املهرجان  ه��ذا  تنظيم  خ��الل  م��ن  امل����راأة،  ري��ا���ش��ة  بتعزيز  اإىل  وت��ه��دف 
التناف�شي ال�شائق، و توفر امل�شاحة الالزمة للمراأة العاملة، وت�شجيعها 
على امل�شاركة يف الفعاليات الريا�شية، وزيادة وعيها باأهمية هذا اجلانب، 

وفوائده الكثرة التي تعود عليها وعلى املجتمع باأ�شره.
امل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية  ع��ل��ى تناف�ض م��وظ��ف��ات  ال��ب��ط��ول��ة  ن��ظ��ام  وي��ق��وم 
الطاولة،  وكرة  ال�شاطئية،  الطائرة  كرة  ت�شمل،  األعاب   3 يف  واخلا�شة 
وكرة ال�شلة 33x ال�شاطئية، حيث حت�شل الفائزات من كل فريق على 

كاأ�ض البطولة، وميداليات، و�شهادات تقدير.
الربيد  ع��رب  الت�شجيل  ميكن  املوؤ�ش�شات  م��ن  امل�شاركة  يف  ول��ل��راغ��ب��ات 
على  الت�شال  lama.n@slc.ae،اأو  الإلكروين التابع للموؤ�ش�شة 

رقم املوبايل0505294095 اأو رقم املكتب 065067852.
ودعت �شعادة ندى النقبي، مدير عام موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة، 
املوظفات والعامالت يف القطاعني احلكومي واخلا�ض، اإىل اغتنام هذه 
امل�شاحة املتاحة لهن لإبراز مواهبهن، من خالل امل�شاركة يف املناف�شات، 
واك��ت�����ش��اب اخل���ربة ال��ت��ي ت��ع��ود عليهن ب��ف��وائ��د ج��م��ة، ومت��ده��ن بطاقة 
التناف�ض  ثقافة  لديهن  وي��ع��زز  واملتعة،  امل��رح  م��ن  ج��و  ويخلق  حيوية، 

الإيجابي.
اأكرث  من  يعترب  لل�شيدات  الريا�شي  ال�شارقة  كاأ�ض  اأن  النقبي  وبينت 
فر�شة  لهن  تتيح  التي  وال��ع��ام��الت،  للموظفات  املخ�ش�شة  املناف�شات 
ال��وظ��ي��ف��ي، م�����ش��ددة علىاأهميتها  ال��ع��م��ل  اإط����ار  اإجن����از خ����ارج  حت��ق��ي��ق 
وت�شجعهن  لديهن  الوعي  تعزيز  يف  ت�شهم  ريا�شية،  من�شة  باعتبارها 
ي�شاعد يف  وانتهاجها كم�شلك حياتي،  الريا�شة،  على �شرورة ممار�شة 

بناء حياة �شحية، وير�شخ ال�شتقرار الأ�شري.
تنظمها،اإىل  التي  والبطولت  املناف�شات  خ��الل  من  املوؤ�ش�شة  وت�شعى 
تر�شيخ الثقافة الريا�شة والتوعية املجتمعية باأهميتها وتعزيز ممار�شة 
ريا�شة  تطوير  يف  ت�شاهم  حمفزة  ريا�شية  بيئة  وخلق  للريا�شة  امل��راأة 
للو�شول  م�شوارهّن  وتدعم  الإماراتيات  الريا�شيات  دور  وتربز  امل��راأة، 

اإىل املناف�شات الإقليمية.

اإم اإ�س جي ي�شتعيد تاألقه مع بر�شلونة

امل�شاعد  الفيديو  حكم  نظام  كلوب،  يورغن  ليفربول  م��درب  انتقد 
بعد تعادله 1-1 يف �شيافة مان�ش�شر يونايتد بالدوري الإجنليزي 
املمتاز لكرة القدم يوم الأحد، وقال اإن طريقة ا�شتخدام هذه التقنية 

يف اإجنلرا لي�ض لها فائدة كبرة.
“خطاأ  بعد  ركلة حرة  احت�شاب  ب�شبب عدم  كلوب غ�شباً  وا�شت�شاط 
وا�شح” �شد ديفوك اأوريغي يف بداية هجمة الهدف الأول ليونايتد، 

بينما اأهدر ليفربول اأول نقطتني يف الدوري هذا املو�شم.
وت�شمح لوائح رابطة الدوري الإجنليزي حلكم الفيديو باإلغاء قرار 

احلكم فقط عند ارتكاب اأخطاء وا�شحة و�شريحة.
وقال مدرب ليفربول لل�شحافيني: “هذه م�شكلة يجب مناق�شتها، 

الفيديو �شيلغي قرار )هدف  اأن حكم   100% بن�شبة  كنت متاأكداً 
يونايتد(، قرر احلكم ا�شتمرار اللعب ب�شبب وجود حكم الفيديو لكن 

حكم الفيديو قال اإن اللقطة مل تكن وا�شحة«.
واأ�شاف: “لي�ض لهذا الأمر فائدة كبرة، هذه م�شكلة وا�شحة تتعلق 
ل�شت  الوقت احل��ايل،  التعامل معه يف  الفيديو وكيفية  بنظام حكم 
اأن )احلكم( مارتن  متاأكد  اأن��ا  القبيل،  �شيء من هذا  اأي  اأو  غا�شباً 
موجوداً،  الفيديو  حكم  يكن  مل  اإذا  �شفارته  �شيطلق  كان  اأتكن�شون 

لكنه ترك اللعب ي�شتمر«.
اأدرك  بينما  ليونايتد  الأول  ال��ه��دف  را���ش��ف��ورد  م��ارك��و���ض  و���ش��ج��ل 
البديل اآدم للنا التعادل لليفربول قبل 5 دقائق من نهاية الوقت 

الأ�شلي.
ومل يتفق مدرب يونايتد اأويل جونار �شول�شار، مع راأي كلوب حول 

لقطة اأوريغي، واأ�شاد بقرار احلكم با�شتمرار اللعب.
وقال �شول�شار: “نحن ل نلعب كرة ال�شلة، لي�ض خطاأ على الإطالق، 
ك��رة ق��دم وم��ا بها من  اأج��اد، �شمح بخو�ض مباراة  اأن احلكم  اأعتقد 
املباراة  اإيقاف  تدخالت ومل يكن من نوعية احلكام الذين يقررون 

كثراً«.
ورغم هذا التعادل ل يزال ليفربول يت�شدر الدوري وبفارق 6 نقاط 
عن مان�ش�شر �شيتي �شاحب املركز الثاين وحامل اللقب، بينما ياأتي 

يونايتد يف املركز 13. 

كلوب: ال� »فار« يف اإجنلرتا غري مفيد!



امتنعت عن �شراء املاب�س ل�شنوات !
املالب�ض  �شراء  كندية عن  بيئية  ونا�شطة  امتنعت طالبة جامعية 
اجلديدة لأكرث من اأربع �شنوات وذلك بهدف التوعية حول الهدر 

الكبر الذي يحدث يف جمال �شناعة املالب�ض. 
مل تعد اإيال كيف ماريوت )20 عاماً( ت�شري اأي مالب�ض جديدة، 
منذ عدة �شنوات، وباتت تعمد اإىل �شراء املالب�ض امل�شتعملة، واإعادة 
ت��ط��راأ على  ال��ت��ي  ال��ت��غ��رات  م��ع  ي��ت��الءم  ب�شكل  ت��دوي��ر مالب�شها 
متجر  يف  وتعمل  نباتياً،  غذائياً  نظاماً  اإي��ال  تتبع  كما  ج�شدها. 

للبقالة خال من العبوات البال�شتيكية التي ت�شر بالبيئة. 
العامل منذ  الأزي��اء يف  وثائقياً عن �شناعة  فبعد ح�شورها فيلماً 
اأرب��ع �شنوات، قررت عدم �شراء املالب�ض اجلديدة، وذلك ملا متثله 
هذه الأزياء من خطر على البيئة، وب�شبب الهدر احلا�شل يف هذا 
ال����دولرات يف  م��ن مالب�ض مب��الي��ني  التخل�ض  يتم  امل��ج��ال حيث 

مكبات القمامة �شنوياً. 
وقالت اإيال متحدثة عن جتربتها "اأردت التوقف عن دعم �شناعة 
املالب�ض عرب المتناع عن �شراء املالب�ض اجلديدة، قررت اأن اأعترب 
ذلك حتدياً، وبعد العام الأول تبني يل باأين اأ�شتطيع العي�ض دون 

�شراء اأي مالب�ض جديدة فقررت متابعة التحدي".
وقامت اإيال بن�شر ق�شتها على مواقع التوا�شل الجتماعي لإلهام 
يف  الأ���ش��خ��ا���ض  بع�ض  ���ش��ارك  وبالفعل  ف��ي��ه،  للم�شاركة  الآخ��ري��ن 

التحدي الفريد من نوعه. 
وبح�شب موقع ميرو الإلكروين، فاإن املالب�ض الوحيدة اجلديدة 
التي ت�شريها اإيال، هي املالب�ض الداخلية واجلوارب، ولكن حتى 
�شت�شتمر  اأنها  التاأكد من  على  اإي��ال  تعمل  املالب�ض  لهذه  بالن�شبة 

لفرة طويلة. 

ملهى ليلي داخل ال�شجن
اأظهر مقطع فيديو انت�شر موقع التوا�شل الجتماعي "اإن�شتغرام"، 
�شجينا يراق�ض امراأتني داخل زنزانته، يف م�شهد بدا وكاأنه التقط 

من داخل ملهى ليلي.
ميل" الربيطانية،  "ديلي  �شحيفة  اأوردت��ه��ا  التي  التفا�شيل  ويف 
جمهورية  يف  قتل  بجرمية  امل��دان  فرنانديز  في�شنتي  �شوهد  فقد 
الدومينيكان، وهو يرق�ض مع فتاتني على وقع املو�شيقى ال�شاخبة 

والأ�شواء امللونة ال�شاطعة.
يف  مدينة  اأك��رب  ثالث  فيغا،  ل  مبدينة  �شجن  يف  الفيديو  و�شجل 

البالد.
الزنانة، يف  داخ��ل  اإىل  املراأتان  بها  التي دخلت  الكيفية  يعرف  ول 

�شجن يفر�ض اأن يخ�شع حلرا�شة م�شددة.
ويظهر الفيديو، حالة الرفاهية التي يعي�شها فرنانديز، املحكوم 
عليه بال�شجن ملدة 20 عاما، حيث ظهرت يف خلفية الفيديو �شا�شة 

تلفزيون كبرة.
اآخر مدان يف جرمية  اأي��ام من هذا الفيديو، تباهى �شجني  وقبل 
البحر  على  املطلة  اجلزيرة  يف  لل�شجناء  املريحة  باحلياة  �شرقة، 
الكاريبي، حيث عر�ض م�شد�شا وجمموعة من الأحذية والقبعات 

الريا�شية غالية الثمن.
ال�شجني  الوا�شح كيف متكن  تقارير حملية، فمن غر  وبح�شب 
القاتل  ال�شالح  هذا  على  احل�شول  من  فرنانديز  غار�شيا  لوي�ض 
داخل حمب�شه. واأمام هذه الفيديوهات التي اأثارت موجة ا�شتياء 
يف الدولة الكاريبية، اأ�شدرت ال�شلطات بيانا قالت فيه اإن الفيديو 
الذي اأظهر تباهي ال�شجني بال�شالح قدمي ومت التقاطه منذ عام، 

موؤكدة اأن ال�شالح مل يعد موجودا يف ال�شجن.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيف جتمع �شيارتك معلوماتك ال�شخ�شية؟
تعمل اأنظمة البيانات على حت�شني �شالمة ال�شيارة وراحة الراكب، ولكن خ�شو�شية الركاب ومعلوماتهم ال�شخ�شية 
قد تكون يف خطر. قد ل يعرف الكثر من ال�شائقني ذلك، لكن اأحدث تقنيات ال�شيارات اجلديدة ل توؤدي فقط اإىل 

حت�شني راحتهم و�شالمتهم، بل قد ت�شجل وت�شارك بياناتهم ال�شخ�شية، وفقا للرحلة.
ووفقا لتقرير ن�شره موقع "�شي بي �شي"، تعرف ال�شركات اليوم الكثر عن �شيارتك وكيف تقودها، بف�شل تقنية 

التحكم عن بعد والقران بني الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية ومعاجلة املعلومات.
واإ�شعارات  املركبات  وت�شخي�ض  للطوارئ،  التلقائية  واملكاملات  الرحلة،  مب�شار  متعلقة  معلومات  ال�شيارة  وت�شجل 
واملعلومات، مبا يف ذلك م�شغالت  الرفيه  باأنظمة  اأي�شا  اليوم جمهزة  �شيارات  تاأتي  وبالإ�شافة لذلك  ال�شيانة. 

الفيديو والإنرنت والبث املو�شيقي، وهو ما ت�شجله بيانات ال�شيارة وت�شاركها مع ال�شركات امل�شنعة.
اربط هاتفك  لدينا.  ن�شكن وكم طفل  واأي��ن  القيادة  �شرعتنا يف  يعرفون  "اإنهم  "اأوتو كر":  رئي�ض منظمة  وقال 

بال�شيارة و�شتدرك ال�شيارة فيمن تت�شل وتر�شل الر�شائل الن�شية".
وبذلك  وطباعهم،  امل�شتهلكني،  �شخ�شيات  ملعرفة  البيانات  ا�شتخدام  ت�شتطيع  ال�شيارات  �شركات  اإن  املوقع  وق��ال 

ت�شميم حمالت ترويجية تنا�شب طلبات امل�شتهلكني.
كما ميكن لل�شركات تتبع اخلدمات امل�شتخدمة، وحماولة تعزيزها، ولكن اخلطر احلقيقي هو فكرة "التج�ش�ض"، 
�شماعها، مما  تف�شل  التي  الت�شجيالت  اأو  املو�شيقى  ونوع  رحلتك  واأماكن  ات�شالتك  لل�شركات معرفة  تتيح  التي 

يعترب خرقا �شريحا للحياة ال�شخ�شية.
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تعرف على اأخطر املجرمات يف اأوروبا
اأطلقت وكالة تطبيق القانون الأوربية "يوروبول"، موقعا خا�شة لأخطر 
�شعار  غ��ر م�شبوقة، حت��ت  خ��ط��وة  اأوروب����ا، يف  ح��ول  املطلوبات  امل��ج��رم��ات 

لي�ض لها جن�ض حمدد". "اجلرمية 
من  عليها،  القب�ض  مطلوب  جمرمة   18 للعدالة،  املطلوبات  موقع  و�شم 
�شمنهم مهربات خمدرات وتاجرات بالب�شر وجمرمات بتهم قتل واختال�ض 
اآكر،  "اإنديبيندنت". ومن �شمن املتهمات هيلدي فان  و�شرقة، وفقا ملوقع 
البالغة من العمر 56 عاما، واملتهمة بقتل رجل اأعمال بريطاين يف بلجيكا، 
البالغة من  اأيفيتا تانكو�شوفا،  الت�شيكية  23 عاما. وكذلك  اأكرث من  قبل 
لحقا  اأج��ربت  �شغرة،  طفلة  وتعذيب  بحب�ض  واملتهمة  عاما،   52 العمر 
على ممار�شة الرذيلة يف بريطانيا. ومن املتهمات اأي�شا النيجرية جي�شيكا 
اإي�شوهي، التي عملت يف جتارة الب�شر، وا�شتدرجت الن�شاء الأفارقة للعمل 
املبالغ  �شداد  باإجبارهن على  اأن تقوم  يف فرن�شا، مقابل مبالغ مالية، قبل 
بال�شجن  فمتهمة  دودا����ض،  اإيلديكو  اأم��ا  حل�شابها.  الرذيلة  يف  العمل  عرب 
ملدة 6 �شنوات، ب�شبب جتارة املخدرات يف املالهي الليلية، بالإ�شافة لإجبار 
ال�شلطات  فتبحث  اإيطاليا،  اأما يف  باملخدرات معها.  التجارة  اأطفالها على 
عن اأوليفرا ري�شتيت�ض، التي اعتدت وقتلت رجال م�شنا يف اإيطاليا، قبل اأن 
تقوم ب�شرقة ممتلكاته. وقالت وكالة يوروبول يف بيان بعد اإطالق احلملة: 
"الن�شاء الهاربات من العدالة يثبنت اأن الن�شاء قادرات على ارتكاب اجلرائم 

الب�شعة مثلهم مثل الرجال".

معركة بني مت�شاح وفيل تنتهي مباأ�شاة 
يف لقطات نادرة و�شادمة يف الوقت ذاته، ظهرت جثة فيل ومت�شاح يف حديقة 

اأفريقية، بعد معركة بدت �شر�شة بينهما وانتهت مبقتل احليوانني.
ويف �شور ن�شرتها موؤ�ش�شة "كافونتا �شافاري" يف زامبيا، وتناقلتها و�شائل 
اأنه كان  العاملية، تظهر جثة فيل �شخم جاثم فوق مت�شاح، يبدو  الإع��الم 

يحاول النق�شا�ض عليه.
�شلطات  ا�شتدعاء  "مت  الفريدة:  ال�شورة  على  تعليقها  يف  املوؤ�ش�شة  وقالت 
احلديقة للتحقيق يف وفاة الفيل واإزالة الأنياب. مل جتد �شلطات املتنزه اأي 
اأثر لعتداء ب�شري على الفيل". وذكرت املوؤ�ش�شة اأن احلادث وقع يف حديقة 
"�شاوث لوانغوا الوطنية" يف زامبيا، يف وقت �شابق من �شهر اأكتوبر اجلاري. 
ويعتقد املتابعون اأن الفيل اأ�شيب حني كان التم�شاح يالحقه، وبعدها انهار 

الفيل و�شقط على التم�شاح بينما كان الأخر يحاول الزحف نحو النهر.
ومل تتو�شل ال�شلطات بعد اإىل تفا�شيل احلادثة، لكن هذا النوع من الوقائع 

معروف يف زامبيا، رغم اأن عدد الأفيال يفوق التما�شيح بهام�ض كبر.
وعادة ما تهاجم التما�شيح الأفيال ال�شغرة اأو املري�شة اأو امل�شابة.

وقال باحث متخ�ش�ض يف التما�شيح: "من خالل ال�شور املن�شورة، يبدو اأن 
التم�شاح حجمه �شغر وكان يحاول قتل الفيل وجره اإىل اأ�شفل النهر".

مي�شي ين�شر �شورة 
املراهقة مع حب عمره

ن���������ش����ر اأ�������ش������ط������ورة ك��������رة ال����ق����دم 
ليونيل مي�شي �شورة  الأرجنتينية 
احلالية  ب��زوج��ت��ه  جتمعه  ق��دمي��ة 
اأن��ت��ون��ي��ال روك�������وزو، ع��ن��دم��ا كانا 

مراهقني.
وعلق جنم بر�شلونة الإ�شباين على 
التي  عمره"،  "حب  م��ع  ���ش��ورت��ه 
الر�شمية  ح�����ش��اب��ات��ه  ع��رب  ن�����ش��ره��ا 
و"اإن�شتغرام"  "في�شبوك"  ع��ل��ى 

قائال: "ال�شنوات جتري".
ق�شة  واأن��ت��ون��ي��ال  مي�شي  وت��رب��ط 
ح��ب م��ن��ذ ال��ط��ف��ول��ة، ح��ي��ث تعرفا 
اخلام�شة  يف  مي�شي  ك���ان  ع��ن��دم��ا 
من عمره، علما اأنها كانت ابنة عم 

�شديق مقرب له.
واأنتونيال  مي�شي  ع��الق��ة  وظ��ل��ت 
�شرية حتى اأعلن عنها الالعب عام 
يف  تزوجا   2017 ع��ام  ويف   ،2009
اأن  علما  راأ�شهما،  م�شقط  روزاري��و 
وماتيو  تياغو  اأط��ف��ال،   3 لديهما 

و�شرو.

ابن �شوفيا لورين 
يكرمها بجائزة وقبلة

نالت النجمة العاملية  �شوفيا لورين  يوم 
اأم�ض جائزة اإجناز العمر يف حفل توزيع 

جوائز الثقافة الأوروبية يف فيينا.
85 عاما  ال��ع��م��ر  ال��ب��ال��غ��ة م���ن  ���ش��وف��ي��ا 
اجلائزة  وق���دم  اأح��م��ر،  بف�شتان  ت��األ��ق��ت 

ل�شوفيا ابنها كارلو بونتي جونيور .
له  لرد  امل�شرح  على  والدته  قبل  كارلو 

القبلة باملثل.
املنتج  ابنني من  لديها  اأن �شوفيا  يذكر 
الراحل كارلو بونتي هما كارلو جونيور 

وادواردو.
اأ���ش��ه��ر على  ب��ع��د  ت��ك��رمي �شوفيا  وي��اأت��ي 
ال��ت��ق��اط ال�����ش��ور ل��ه��ا وه���ي ت�����ش��ور فيلم 
 la diva davanti ايطايل جديد وهو
يف متوز- يوليو حتديدا وهو اأول دور لها 

منذ عام 2010.

مطعم يقدم مياهًا معاد تدويرها       
بداأ مطعم يف مدينة كورن البلجيكية بتقدمي مياه �شرب 
جمانية معاد تدويرها من امل�شارف ، لت�شليط ال�شوء على 
نوع جديد من اأنظمة تنقية املياه.  ويقدم مطعم غو�شت 
اأو�شوك�ض هذه الأيام مياهاً �شاحلة لل�شرب، لي�ض لها رائحة 
ول طعم ول لون، ومن امل�شتحيل معرفة اأن م�شدرها هو 
جماري املطعم نف�شه. وبا�شتخدام نظام تنقية معقد مكون 
من 5 مراحل، بات املطعم ميلك القدرة على حتويل مياه 
ال�شرف ال�شحي اإىل مياه نقية للغاية، بحيث يتم اإثراوؤها 
ب��امل��ع��ادن، ق��ب��ل اأن ي��ت��م ت��ق��دمي��ه��ا ل��ل��زب��ائ��ن. امل��ط��ع��م غر 
مرتبط بنظام ال�شرف ال�شحي يف املدينة، وبف�شل نظام 
ومياه  املرحا�ض  تنظيف  يتم  الفريد،  املياه  تدوير  اإع��ادة 
يخلط  ثم  النباتية،  الأ�شمدة  با�شتخدام  مبدئياً  ال�شرف 
جزء منه مبياه الأمطار املجمعة وي�شتخدم يف دورات املياه، 
بينما يتم مترير الباقي عرب �شل�شلة من عمليات التنقية 
التي جتعله غر قابل للتمييز من ماء ال�شنبور. ويقدم 
املطعم املياه املعاد تدويرها للزبائن باأ�شكال متنوعة، مثل 
مياه ال�شرب املجانية ال�شافية، اأو مكعبات الثلج اأو القهوة، 

بح�شب موقع اأوديتي �شنرال.

مدرب بطل ينتزع �شاحا من يد طالب.. ويحت�شنه
ر�شدت كامرا املراقبة حلظة بطولة قام فيها رجل بنزع 
بندقية من يد طالب، يف مدر�شة ثانوية بولية اأوريغون 
مواقع  تناقلته  فيديو  مقطع  اأظهره  وفقما  الأمركية، 
مدر�شة  يف  القدم  ك��رة  م��درب  الفيديو  ويظهر  اإخبارية. 
ف�شال  ي��دخ��ل  وه��و  ل���وي،  كينون  الثانوية  "باركروز" 
درا�شيا، كان داخله طالب يحمل بندقية، مما اأثار الرعب 
و�شط التالميذ. وبعدها بلحظات، ظهر لوي وهو يخل�ض 
اأجنل  الطالب  ي��دي  من  اآخ��ر  �شخ�ض  مب�شاعدة  ال�شالح 
حملية  تقارير  وذك���رت  يحت�شنه.  ث��م  دي���از،  غ��ران��ادو���ض 
يف  جنح  حتى  ق�شر  لوقت  الطالب  مع  ت�شارع  ل��وي  اأن 
الطالب،  اأن  اإىل  م�شرة  �شالحه،  وعلى  عليه  ال�شيطرة 
البالغ من العمر 19 عاما، يعاين "مر�شا عقليا". ويبدو 
اأن املدر�ض كينون قال فيما بعد �شيئا موؤثرا للتلميذ، الأمر 
الذي جعلهما يتعانقان ملدة طويلة. ومت ا�شتدعاء عنا�شر 
لعتقال  باملدر�شة  ح��ل��وا  ال��ذي��ن  ب��ورت��الن��د،  مدينة  اأم���ن 
الطالب من اأجل التحقيق معه يف �شبب حيازته البندقية. 
ومتت الإ�شادة باملدر�ض لوي بف�شل تدخله ال�شجاع، فيما 
�شيناريو.  اأف�شل  ه��ذا  "كان  ياكوت�ض  ب��راد  الرقيب  ق��ال 
واأقر غراندو�ض بذنبه  املدر�شة قام بعمل ممتاز".  طاقم 
ب�شكل غر م�شروع يف مبنى  ن��اري  يف تهمة حيازة �شالح 

عام، وحكم عليه لحقا بال�شجن ملدة 3 �شنوات.

معركة دامية من اأجل اجلن�س اللطيف
يف  وا�شع  نطاق  على  ت��داول��ه  ج��رى  فيديو  مقطع  اأظهر 
عنيف  �شجار  م��ن  مثرة  ف�شول  الجتماعية،  املن�شات 
بني منرين يف اإحدى الغابات الهندية. واأفادت �شحيفة 
وثقها  التي  املعركة  اأن  الهندية،  اإنديا"  اأوف  "تاميز 
الوطني  املنتزه  يف  النمرين  بني  جرت  ال�شياح،  من  عدد 
مبنطقة راج�شتان، �شمايل البلد الآ�شيوي. واأورد امل�شدر 
اأن احليوانان املفر�شان دخال يف �شجار واأخذا يت�شابكان، 
الأخرة  لكن  الغابة،  و�شط  اأنثى  على  تناف�شهما  ج��راء 

لذت بالفرار بعدما اندلعت املواجهة الدامية. جايل كينج وت�صارليز ثريون يح�صر�ن عر�س فيلم »قنبلة« يف مدينة نيويورك.  � ف ب

زواج ملكي فخم حلفيد 
نابليون بونابرت

نابليون  ك��ري�����ش��ت��وف  ج���ون  حتفل 
بونابرت، اأحد اأحفاد �شقيق نابليون 
فرن�شا،  اإمرباطور  الأول  بونابرت 
اأوليمبيا  الكونتي�شة  م��ن  ب��زواج��ه 
زينربرج،  زواأرك�������و  اأون������د  ف����ون 
الإمرباطور  زوجة  �شقيقة  حفيدة 

الفرن�شي.
وت��زوج كري�شتوف )33 عاما( من 
عاما(،    31( اأومل��ب��ي��ا  ال��ك��ون��ت��ي�����ش��ة 
ال�����ش��ب��ت امل���ا����ش���ي يف ح��ف��ل زف���اف 
بياتري�ض  الأم���رة  ح�شرته  فخم 
)حفيدة امللكة اإليزابيث( وخطيبها 
مابيلي  اإدواردو  الأع����م����ال  رج����ل 

موت�شي.
وظهرت العرو�ض باإطاللة ملكية، 
حيث كانت تبدو كاأمرات ديزين، 
مبالحمها  الأن������ظ������ار  ل���ت���خ���ط���ف 

الب�شيطة.
قرابة  ب�شلة  ال���زوج���ان  وي��رت��ب��ط 
اأوليمبيا  الكونتي�شة  لأن  ب��ع��ي��دة، 
الثانية  ال��زوج��ة  �شقيقة  اب��ن��ة  ه��ي 
لنابليون الإمرباطورة ماري لويز 

النم�شاوية.
من  ت��زوج  الأول  نابليون  اأن  يذكر 
ماري لويز يف عام 1810، وقال يف 
ال��زواج انت�شار  اإن ذلك  يوم زفافه 
باحلروب  عالقة  له  ولي�ض  للحب 
وقتها  ظ��ن  اجلميع  لأن  النا�شبة، 
عملية  اإل  هي  ما  الزيجة  تلك  اأن 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة ل��الن��ت�����ش��ار يف احل����رب. 
ال�������ش���ي ن��ف�����ش��ه  ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل�����زواج 
ك��ري�����ش��ت��وف وال��ك��ون��ت��ي�����ش��ة، حيث 
م�شالح  زواج  ع���ن  احل���دي���ث  ك���رث 
يف  اأك���دا  احلبيبني  لكن  �شيا�شية، 
وقت �شابق على اأن ارتباطهما قائم 
على احلب، ول يهدف اإىل حتقيق 

اأي اأهداف �شيا�شية.

حني تتحول جذوع الأ�شجار اإىل لوحات فنية
�شهرة  روم���ا،  يف  يقيم  ���ش��اب  اإي��ط��ايل  ن��ح��ات  يكت�شب 
متزايدة، من خالل حتويله جذوع الأ�شجار امليتة يف 
العا�شمة الإيطالية اإىل قطع فنية حتظى بالإعجاب 

ال�شديد.
عاما(،   22( غانديني  اأن��دري��ا  وي��دع��ى  ال�شاب،  وب���داأ 
ن��ح��ت ج����ذوع الأ���ش��ج��ار ق��ب��ل 5 اأع������وام، وان��ت��ه��ى من 
فيالبامفيلي  متنزه  يف  وال�شتني  ال�شاد�شة  منحوتته 

اجلمعة.
واأمام غانديني معني ل ين�شب من الأ�شجار يف مدينة 
روما، التي ت�شتهر باأنها واحدة من اأكرث مدن اأوروبا 
�شجرة،  األ��ف   313 نحو  بها  توجد  حيث  اخ�����ش��رارا، 

تزين متنزهاتها العديدة و�شوارع و�شط املدينة.
ل��ك��ن ال��ك��ث��ر م��ن ت��ل��ك الأ���ش��ج��ار ي�����ش��ل ع��م��ره��ا اإىل 
بالفعل.  اأو متوت  الآن  واأ�شبحت �شعيفة  نحو قرن، 
ال�شورة غانديني  ه��ذه  تركها مهملة على  دف��ع  وق��د 

للتفكر يف عمل �شيء ما.
"اأنحت  اأعماله:  اأح��دث  ينحت  وه��و  غانديني  وق��ال 
اأن كنت �شغرا، يف م��راآب منزلنا،  على اخل�شب منذ 

ث��م اخ��رت نحت ج��ذع �شجرة يف ال�����ش��ارع، وم��ن هنا 
اخرت البدء يف النحت على اجلذوع يف روما".

واأ�شاف اأنه يحب لقاء النا�ض اأثناء النحت، ول يطالب 
اأو  اأ�شكال احليوانات  اأو  باأي ملكية �شخ�شية للوجوه 

الأعمال الفنية الأخرى التي ينحتها على اجلذوع.
منحوتة  لإنهاء  اأ�شبوع  نحو  الأم��ر  "ي�شتغرق  وق��ال: 

واحدة ثم ت�شبح ملكا للجميع".
على  نحتها  التي  للجذوع  خريطة  غانديني  وين�شر 
�شياحيا  م���زارا  اأ�شبحت  حيث  الإل���ك���روين،  موقعه 
يف  اأعماله  ي��درج��ون  ال�شياحيني  املر�شدين  اأن  حتى 

براجمهم.
وعلى الرغم من �شهرة اأعماله بني ال�شكان املحليني 
اأقل  ف���اإن �شلطات م��دي��ن��ة روم���ا ك��ان��ت  وال�����ش��ائ��ح��ني، 
النا�ض  مينع  ق��ان��ون  يوجد  ل  ح��ني  ويف  لها.  حما�شا 
من نحت جذوع الأ�شجار امليتة، هددت ال�شرطة مبنع 
غانديني من دخول املناطق التاريخية واتباع قواعد 
القليلة  الأع���وام  يف  تطبيقها  ج��رى  ج��دي��دة  �شارمة 

املا�شية حفاظا على الذوق العام.

فيلم اأجنلينا جويل على عر�س ال�شدارة 
جويل  للنجمة  اأجنلينا   ، Maleficent: Mistress of Evil  فيلم ت�شدر 

اأمركي  36 مليون دولر  بلغت  ال�شمالية، وقد  اأمركا  ال�شينما يف  اإي��رادات   ،
مطلع الأ�شبوع.

واإخراج  ديكن�شون،  وهاري�ض  فانينغ ،  ج��ويل،  اإيلي  اأجنلينا  بطولة  من  الفيلم 
يواكيم رونينج.

وجاء يف املركز الثاين فيلم  Joker ، م�شجاًل تراجعاً من املركز الأول الأ�شبوع 
املا�شي، وقد بلغت اإيراداته يف مطلع ال�شبوع 29 مليون دولر اأمركي.

بلغت  لفيلمZombieland: Double Tapاإيرادات  ال��ث��ال��ث  وامل��رك��ز 
 Theلفيلم فهو  الرابع  املركز  اأم��ا  اأمركي،  دولر  مليون   26.7
اأمركي،  دولر  مليون   16 بلغت  Addams Familyباإيرادات 

مراجعاً بذلك من املركز الرابع، الذي اإحتله الأ�شبوع املا�شي.
وتراجع فيلم Gemini Man من املركز الثالث اإىل اخلام�ض، 

حمققا 8.5 مليون دولر اأمركي.


