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حاكم ال�صارقة يهدي م�صر 
نادرة اأثرية  قطعة   425

•• ال�شارقة -وام:

القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأه��دى 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة جمهورية م�سر العربية 425 
امليالد  ملا قبل  ن��ادرة من ع�سور متعددة تعود  اأثرية م�سرية  قطعة 
التي  مل�سر  �سموه جديدة  وتقدير من  مل�سة حمبة  ذل��ك يف  و  وبعده 

لعبت ولتزال دورا تعليميا وتنويريا فاعال يف وطننا العربي كافة.
ويعود تاريخ القطع الأثرية التي و�سلت القاهرة قادمة من ال�سارقة 
اإىل فرتات زمنية خمتلفة من ع�سور ما قبل ال�ساللت يف الألفية 
الرابعة قبل امليالد و �ساللت املمالك القدمية و املتو�سطة واحلديث 
و الفرتة البطليمو�سية القرن الرابع - الأول ق.م والفرتة الرومانية 
القرن  القبطي  والع�سر  امليالدي  الثاين  والقرن  م  ق.  الأول  القرن 

الرابع - ال�ساد�س امليالدي.                            )التفا�سيل �س5(

اإيذانا ببدء الف�سل الدرا�سي الثاين 
انتظام الهيئات التدر�صية والإدارية والفنية

•• دبي  : حم�شن را�شد

التي تطبق منهاج وزارة  الدولة احلكومية واخلا�سة  �سهدت مدار�س 
الرتبية والتعليم اأم�س، انتظام الهيئات التدر�سية والدارية والفنية، 
اآيذانا ببدء الف�سل الدرا�سي الثاين للعام الدار�سي 2020-2019، 
للطلبة، و60 يوماً جلميع  55 يوماً  الدرا�سة  وال��ذي تبلغ فيه مدة 

الهيئات.
الإجنبية  امل��ن��اه��ج  تتبع  ال��ت��ي  اخل��ا���س��ة  امل���دار����س  اأ�ستقبلت  وق���ت  يف 
الربيطاين والأمريكي والهندي الطلبة يف جميع ال�سفوف، اإذ تزامن 

مواقــيت ال�صالة
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•• اأبوظبي-وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
اأن دولة الإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل اأ�سبحت مركزا ل�ستئناف احل�سارة يف العامل 
العربي، وق�سة ملهمة لأجيال امل�ستقبل، ور�سالة اأمل للمنطقة والعامل 

مب�ستقبل اأف�سل.
جاء ذلك لدى توقيع �سموهما على القطعة الأخرية من م�سبار الأمل 
بق�سر الوطن يف اأبوظبي ام�س و التي ت�سكل اجلزء اخلارجي الأخري من 
الأعلى لالحتاد  املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  اأ�سماء  امل�سبار، وحتمل 
اأولياء العهود  اإىل جانب تواقيع �سمو  حكام الإم��ارات وتواقيع �سموهم 
وال�سماء"، يف  الأر���س  امل�سافة بني  الأم��ل تخت�سر  "قوة  بعبارة  وتتزين 
الإم���ارات  دول��ة  حتملها  التي  ال�سامية  الإن�سانية  الر�سالة  ع��ن  تعبري 

مل�ستقبل الإن�سان والعامل.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم: "اإن اإجناز م�سبار 
الأمل ي�سكل ر�سالة ملواطني دولة الإمارات واملقيمني فيها ولأ�سقائنا يف 
العامل العربي واأ�سدقائنا حول العامل باأن الإميان بال�سباب وال�ستثمار 
يف قدراتهم واإمكاناتهم هو الرهان الرابح لكل دولة ت�سع ن�سب عينيها 
�سناعة امل�ستقبل وو�سع ب�سمتها املتميزة يف م�سرية احل�سارة الإن�سانية.. 
الذين  الإماراتيني  واملهند�سني  والعلماء  العقول  بنخبة  نحتفي  اليوم 

نرفع بهم روؤو�سنا عاليا لنعانق الف�ساء.         )التفا�سيل �س2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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الرئي�س الأمريكي يحذر ايران من ا�ستهداف مواقع اأمريكية اأو مواطنني امريكيني  

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يوقعان على القطعة الأخرية يف م�سبار الأمل   )وام(

وقعا القطعة الأخرية يف م�سبار الأمل

حممد بن را�صد و حممد بن زايد: قوة الأمل تخت�صر امل�صافة بني الأر�ض وال�صماء
الإمارات بقيادة خليفة مركز ل�ستئناف احل�سارة وق�سة ملهمة ور�سالة اأمل

اجلملي... بني ال�سك واليقني

وزير اخلارجية الربيطاين: ل اأحد يريد احلرب يف ال�سرق الأو�سط

ترمب: اإن هاجمتنا اإيران ثانية �صرند كما مل نرد من قبل
الربملان امل�سري يحذر من اإر�سال قوات تركية اإىل ليبيا

امل�صماري: اجلي�ض وال�صعب جاهزان ل�صّد الغزو الرتكي
•• عوا�شم-وكاالت:

اجلي�س  با�سم  املتحدث  امل�سماري،  اأحمد  ال��ل��واء  ق��ال 
الليبي، اإّن اجلي�س وال�سعب على اأمت ا�ستعداد ملواجهة 
مل  ليبيا  يف  امل��ع��رك��ة  اأن  اإىل  م�سريا  ال��رتك��ي،  ال��غ��زو 
تعد معركة تقليدية بعدما اأ�سبحت �سد دول داعمة 

للميلي�سيات، ويف مقدمتها تركيا.
ال�سعب  اأن  اإىل  �سحايف  موؤمتر  يف  امل�سماري،  واأ���س��ار 
اأنه خلف جي�سه و�سيدعم  الليبي بعث ر�سائل عديدة 
اليوم  م�ستعدين  الليبيني  اأن  م�سيفا  اجلبهات،  كل 
املناطق  ك���ل  اأن  اإىل  لف���ت���ا   ، ال���رتك���ي  ال���غ���زو  ل�����س��د 
اإع��ادة بناء القوات امل�سلحة  اإط��ار  الع�سكرية عملت يف 

الليبية ودعمها. 
الربملان  يف  اخلارجية  العالقات  جلنة  وح���ذرت  ه��ذا 

امل�سري، اأم�س الأحد، من اأن موافقة الربملان الرتكي 
حماولة  ي�سكل  لليبيا،  ع�سكرية  ق���وات  اإر���س��ال  على 
لغزو من نوع جديد، بغر�س فر�س النفوذ والهيمنة 

الإقليمية على الأرا�سي الليبية.
التطور اخلطري  ه��ذا  اأن  ب��ي��ان،  يف  اللجنة  واأ���س��اف��ت 
عربي،  بلد  يف  الأجنبي  الع�سكري  بالتدخل  املتمثل 
والأمن  ع��ام��ة،  ب�سفة  العربي  القومي  الأم���ن  يهدد 
امل�����س��ري ب�سفة خ��ا���س��ة، وه��و م��ا ي�ستوجب  ال��ق��وم��ي 
على  ل��ل��ح��ف��اظ  الكفيلة  الإج�������راءات  بجميع  ال��ع��م��ل 

امل�سالح العربية من جّراء تلك التهديدات.
الدويل  املجتمع  حتّمل  �سرورة  على  اللجنة  و�سددت 
عدم  اأن  ح��ي��ث  ال���ت���ط���ورات،  ه���ذه  اإزاء  م�����س��وؤول��ي��ات��ه 
ومنطقة  ع����ام،  ب�سكل  امل��ن��ط��ق��ة  ���س��ي��ط��ال  ال���س��ت��ق��رار 

املتو�سط ب�سفة خا�سة.

•• عوا�شم-وكاالت

دونالد  الأم��ريك��ي،  الرئي�س  ه��دد 
ت���رم���ب، جم�������دداً، اأم�������س الأح�����د، 
اأي  ا���س��ت��ه��دف��ت  اإن  اإي�����ران  ب�����س��رب 
مواطنني  اأو  اأم���ريك���ي���ة  ق���واع���د 
هاجمونا  لقد  ق��ائ��اًل  اأم��ريك��ي��ني، 
هاجمونا  واإن  ف��رددن��ا،  ال�سابق  يف 
اأن�سحهم  ل  م����ا  وه�����و  جم��������دداً، 
ب��ال��ق��ي��ام ب����ه، ف�����س��رد ب���ق���وة اأكرب 

واأعنف مما �سبق لهم اأن راأوه.
�سرفت  ل��ق��د  اأ����س���اف:  ذل����ك،  اإىل 
ترليون   2 للتو  املتحدة  ال��ولي��ات 
ع�سكرية،  م����ع����دات  ع���ل���ى  دولر 
نحن اجلي�س الأك��رب والأف�سل يف 
العامل، ففي حال هاجمت اإيران اأياً 
اأي��اً من مواطنينا  اأو  من قواعدنا 
املعدات  تلك  من  بع�ساً  ف�سر�سل 

احلديثة دون اأي تردد.
وكان ترمب قد حذر يف وقت �سابق، 
اإيران من �سربات جديدة يف حال 
اأقدمت على ا�ستهداف اأمريكيني، 
قائاًل: اإن الوليات املّتحدة حّددت 
�ست�سربها  اإي���ران  يف  موقعاً   52
ب�����س��رع��ة ك��ب��رية وب���ق���ّوة ك��ب��رية اإذا 
اأف���راداً  اأو  اأه��داف��اً  اإي���ران  هاجمت 

تهديد  م�����س��در  ك����ان  ���س��ل��ي��م��اين، 
للمنطقة.

يف  راب،  دوم����ي����ن����ي����ك  واأ��������س�������اف 
ت�سريحات لو�سائل اإعالم، اأن ثمة 
الو�سع يف  ت�سعيد  حاجة خلف�س 
ال�سرق الأو�سط وجتنب حرب غري 

مق�سودة.
واأ���س��ار امل�����س��وؤول ال��ربي��ط��اين، اإىل 
اأن ال��ط��ري��ق م��ف��ت��وح اأم����ام اإي����ران 
ذات  دب���ل���وم���ا����س���ي���ة  يف  ل����ل����دخ����ول 

مغزى"، ح�سبما نقلت رويرتز.
مع  راب  ت�����س��ري��ح��ات  وت���ت���زام���ن 
الإيراين  التلفزيون  نقله  ت�سريح 
اجلي�س  ق�����ائ�����د  ع�����ن  ال����ر�����س����م����ي 
الإي���راين، ق��ال فيه، اإن اأم��ريك��ا ل 
متتلك ال�سجاعة خلو�س مواجهة 

ع�سكرية مع طهران.
الإيرانية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
اجلي�س  ق����ائ����د  ع�����ن  ال���ر����س���م���ي���ة 
الرحيم  عبد  اجل���رال  الإي����راين، 
الأمريكيني  اإن  ق��ول��ه  م��و���س��وي، 
النوع  اأم�������ورا م���ن ه����ذا  ي���ق���ول���ون 
العام  ال��������راأي  اه���ت���م���ام  ل��ت��ح��وي��ل 
امل��ربر، يف  العاملي عن عملهم غري 
قا�سم  اجل���رال  مقتل  اإىل  اإ���س��ارة 

�سليماين اجلمعة يف العراق.

اأمريكيني.
ويف تغريدة دافع فيها عن ال�سربة 
التي ُقتل فيها قائد فليق القد�س 
يف احل����ر�����س ال����ث����وري الإي��������راين، 
ق���ا����س���م ����س���ل���ي���م���اين، اجل���م���ع���ة، يف 
مُيّثل   52 الرقم  اإّن  ق��ال:  بغداد، 
احُتجزوا  الذين  الأمريكيني  عدد 
الأم��ريك��ي��ة يف  ال�سفارة  ره��ائ��ن يف 

اأك��ر من �سنة  طهران على م��دى 
اأواخر العام 1979".

تلك  بع�س  اأّن  اأ���س��اف  ذل���ك،  اإىل 
امل���واق���ع ع��ل��ى م�����س��ت��وى ع���ال ج���ّداً 
اإي�������ران  اإىل  ب���ال���ّن�������س���ب���ة  وم���ه���ّم���ة 
اإىل  م�����س��رياً  الإي��ران��ّي��ة،  والثقافة 
اأّن تلك الأه��داف، واإي��ران نف�سها، 
جّداً  �سريع  ب�سكل  �سربها  �سيتّم 

وق���وّي ج���ّداً. ال��ولي��ات املتحدة ل 
تريد مزيداً من التهديدات.

الربيطاين  اخلارجية  وزير  وقال 
اإن  الأح����د،  اأم�����س  راب،  دومينيك 
الأو�سط  ال�����س��رق  يف  ح��رب  ن�سوب 
اأي ط��رف، لفتا  لي�س يف م�سلحة 
يف  ال���ق���د����س  ف��ي��ل��ق  ق���ائ���د  اأن  اإىل 
احل��ر���س ال��ث��وري الإي����راين قا�سم 

ميلي�صيات احلوثي ت�صتوىل على م�صت�صفى خا�ض ب�صنعاء
•• �شنعاء-وكاالت:

الأم����وال  ع��ل��ى  وال�����س��ي��ط��رة  املمنهج  ال��ن��ه��ب  م�سل�سل  احل��وث��ي  ميلي�سيات  ت��وا���س��ل 
واملمتلكات اخلا�سة يف اليمن، حيث ا�ستولت على جميع مرافق وملحقات م�ست�سفى 

�سيبال�س لالأمومة والطفولة.
وقامت املحكمة املخت�سة اخلا�سعة ل�سيطرة ملي�سيات احلوثي باحلجز التحفظي 
على جميع اأموال وممتلكات امل�ست�سفى و�سم جميع املرافق التابعة لها للم�ست�سفى 

وتعيني حار�س ق�سائي عليها. وفق وثائق ن�سرها موقع العا�سمة اأونالين.
بح�سب الوثيقة، فاإن احلار�س الق�سائي املعني من قبل ملي�سيات احلوثي النقالبية 
وممتلكات  اأم��وال  باأي  الت�سرف  من  مبنعه  امل�ست�سفى،  مدير  اأبلغ  امل�ست�سفى،  على 

للم�ست�سفى، وتورد ل�سالح احلار�س الق�سائي املعني من قبلها.
الوثيقة ك�سفت اأي�سا اأن امل�ست�سفى حمجوز بن�سبة %100 وعلى القائمني عليها 
توريد جميع اأرباح امل�ست�سفى مبا فيه جميع مرفقاته املكونة من ناد �سحي – بوفيه 
- مركز تدريب – �سيدلية – رو�سة - اأي مرافق اأخرى، للحار�س الق�سائي. يذكر 
فيها  ميار�س  امل�ست�سفى،  على  ق�سائياً  حار�ساً  �سابقاً  عينت  احلوثي  ميلي�سيات  اأن 
ونهب  م�سادرة  توا�سل  م�ستمرة،  وب�سورة  املواطنني،  على  والت�سييق  التع�سفات 

ممتلكات املواطنني واملن�ساآت اخلا�سة يف مناطق �سيطرتها.

حزب اهلل العراقي ي�ستهدف متظاهرين بذي قار
عبد املهدي يهاجم وا�صنطن يف جل�صة طارئة للربملان

•• بغداد-وكاالت

الر�سا�س  العراقي  اهلل  حزب  ميلي�سيا  عنا�سر  باإطالق  م�سادر  اأف��ادت 
احل���ي ع��ل��ى امل��ت��ظ��اه��ري��ن يف حم��اف��ظ��ة ذي ق���ار ج��ن��وب ال���ع���راق، ب��ع��د اأن 
نائب  املهند�س  م��ه��دي  لأب���ي  رم��زي��ني  نع�سني  دخ���ول  املحتجون  رف�����س 
القد�س  فيلق  قائد  �سليماين  وقا�سم  ال�سعبي  احل�سد  ميلي�سيا  رئي�س 
التابع للحر�س الثوري اللذين قتال ومعهما �سباط اإيرانيون وعنا�سر 
اجلمعة  فجر  ب��غ��داد  يف  اأم��ريك��ي��ة  ع�سكرية  بعملية  احل�سد  مبيلي�سيا 
املا�سي. ورد املتظاهرون باإ�سرام النار يف �سيارة تابعة حلزب اهلل العراقي 

يف حمافظة ذي قار.
�سيا�سيا، ه��اج��م رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي ع���ادل ع��ب��د امل��ه��دي، الأح���د، 
الوليات املتحدة يف كلمة له خالل جل�سة طارئة للربملان العراقي، متت 
الدعوة اإليها لبحث تداعيات مقتل قائد فيلق القد�س يف احلر�س الثوري 

الإيراين قا�سم �سليماين.
�سيا�سة  اتباع  ب��داأت  املتحدة  ال��ولي��ات  اإن  العراقي  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال 
اإي��ران، بقرار من  النووي مع  ان�سحابها من التفاق  اأو علينا بعد  معنا 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف مايو 2018. واأكد عبد املهدي، اأن 
اأبو مهدي املهند�س، الذي قتل خالل الغارة الأمريكية التي ا�ستهدفت 
�سليماين يوم اجلمعة املا�سي يف بغداد، لعب دورا كبريا يف ال�سيطرة على 
الوزراء  رئي�س  واأ�سار  انتهاكات.  ارتكاب  من  ومنعها  امل�سلحة  الف�سائل 
العراقي اإىل اأن اأمريكا اأبلغت احلكومة العراقية بوقوف اإ�سرائيل وراء 

هجمات على خمازن ذخرية تابعة لف�سائل م�سلحة يف 2019.
اإنهم �سي�سعون خالل اجلل�سة  وقال اأع�ساء يف جمل�س النواب العراقي، 
الطارئة اإىل اإجراء ت�سويت على قرار يلزم احلكومة مبطالبة وا�سنطن 

ب�سحب القوات الأمريكية من العراق.

دعمها وكاأّنه جتّرع الدواء املّر:
تون�ض: حكومة ع�صرية 

اله�صم حتى على حا�صنتها!
•• الفجر – تون�ص -خا�ص

لعّلها �سابقة اأوىل يف التاريخ ال�سيا�سي املحلي ورمبا 
العاملي ان يتم الإعالن عن ت�سكيل حكومة ثم يجري 
ه��ي حال  تلك  لها.  داع��م  �سيا�سي  ح��زام  ع��ن  البحث 
حكومة احلبيب اجلملي املقرتحة التي بدت ع�سرية 
كلف  ال���ذي  واحل����زب  حا�سنتها  ع��ل��ى  ح��ت��ى  اله�سم 
رف�س  ومع  النه�سة،  حركة  بذلك  ونعني  بت�سكيلها 

وا�سع للت�سويت لها.                )التفا�سيل �س13(

ال�صباب ال�صومالية تهاجم قاعدة اأمريكية يف كينيا
•• نريوبي-اأ ف ب

�سّن م�سلحون من حركة ال�سباب ال�سومالية �سباح اأم�س هجوماً على قاعدة 
ع�سكرية تديرها قوات اأمريكية وكينية يف لمو )جنوب �سرق كينيا( قرب 
احلدود ال�سومالية. وا�ستهدف الهجوم قاعدة تعرف با�سم مع�سكر �سيمبا 
الأخري  وهو  ال�سياحية.  قرب جزيرة لمو  ماندا  �سيمبا( يف خليج  )كامب 
من نوعه منذ اأن اأر�سلت نريوبي قوات اإىل ال�سومال يف عام 2011 ملكافحة 

تنظيم حركة ال�سباب ال�سومالية التابع لتنظيم القاعدة.
واأعلن املتحدث با�سم اجلي�س الكيني الكولونيل بول جنوغونا يف بيان جرت 

عند ال�ساعة 5،30 حماولة اخرتاق اأمن املدرج اجلوي يف ماندا.
واأ�ساف مت �سد حماولة القتحام بنجاح. وحتى الآن، عر على جثث اأربعة 
اإرهابيني. ومدرج الإقالع مل مي�س. بعد هذه املحاولة الفا�سلة )التي قام بها 

ال�سباب(، اندلع حريق يف خزانات وقود واقعة على املدرج.

تخفي�صا  ت��ع��ل��ن  اإي������ران 
النووية  بالتزاماتها  جديدا 

•• طهران-وكاالت:

اخلارجية  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  اأع���ل���ن 
الإيرانية، عبا�س مو�سوي، اأن اإيران 
�ستعلن ليل الثنني، قرارها املتعلق 
م���ن خطتها  اجل���دي���دة  ب��اخل��ط��وة 
التزامات  ع��ن  بالتخلي  اخل��ا���س��ة 

اإ�سافية يف التفاق النووي.
بهذا  ال���ق���رار  اأن  م��و���س��وي  وك�����س��ف 
لكن  �سابق،  وق��ت  يف  اتخذ  ال�سدد 
مقتل  عن  الناجتة  للظروف  نظرا 
ال��ق��د���س يف احلر�س  ف��ي��ل��ق  رئ��ي�����س 
العراق  يف  �سليماين  قا�سم  الثوري 
ب�����س��رب��ة اأم���ريك���ي���ة: ���س��ي��ت��م اإج����راء 
ب��ع�����س ال���ت���ع���دي���الت ع���ل���ى ال���ق���رار 
الإي����راين  ال��ق��رار  ويتعلق  امل��ت��خ��ذ. 
ب�املرحلة اخلام�سة من خطة تخلي 
امللف  يف  ال���ت���زام���ات  ع���ن  ط���ه���ران 

النووي بداأت تنفيذها يف مايو.
الأم��ريك��ي قد حذر  الرئي�س  وك��ان 
الوليات  اأن  م��ن  ط��ه��ران  ال�����س��ب��ت 
املتحدة حددت 52 موقعا يف اإيران 
وبقوة  ك��ب��رية  ب�����س��رع��ة  �ست�سربها 
كبرية اإذا هاجمت طهران اأهدافا اأو 

اأفرادا اأمريكيني.
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اأخبـار الإمـارات

حتمل تواقيع احلكام واأولياء العهود وعبارة »قوة الأمل تخت�سر امل�سافة بني الأر�ض و ال�سماء«

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يوقعان القطعة الأخرية يف م�صبار الأمل
 الإمارات بقيادة خليفة مركز ل�ستئناف احل�سارة وق�سة ملهمة ور�سالة اأمل

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
و�ساحب  اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
�ساحب  بقيادة  الإم����ارات  دول���ة  اأن 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
"حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
ل�ستئناف  م��رك��زا  اأ�سبحت  اهلل" 
احل�سارة يف العامل العربي، وق�سة 
ور�سالة  امل�ستقبل،  لأج��ي��ال  ملهمة 
مب�ستقبل  وال��ع��امل  للمنطقة  اأم���ل 

اأف�سل.
�سموهما  ت��وق��ي��ع  ل���دى  ذل���ك  ج���اء 
م�سبار  م��ن  الأخ���رية  القطعة  على 
اأبوظبي  يف  ال��وط��ن  بق�سر  الأم����ل 
ام�س والتي ت�سكل اجلزء اخلارجي 
اأ�سماء  امل�سبار، وحتمل  الأخ��ري من 
املجل�س  اأع�����س��اء  ال�����س��م��و  اأ���س��ح��اب 
الأع���ل���ى ل���الحت���اد ح��ك��ام الإم�����ارات 
وتواقيع �سموهم اإىل جانب تواقيع 
بعبارة  وتتزين  العهود  اأولياء  �سمو 
بني  امل�سافة  تخت�سر  الأم��ل  "قوة 
عن  تعبري  يف  وال�سماء"،  الأر�����س 
التي  ال�سامية  الإن�سانية  الر�سالة 
مل�ستقبل  الإم������ارات  دول����ة  حتملها 

الإن�سان والعامل.
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ق�����ال  و 
"اإن  حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم: 
ر�سالة  ي�سكل  الأم���ل  م�سبار  اإجن���از 
واملقيمني  الإم����ارات  دول��ة  ملواطني 
العربي  العامل  يف  ولأ�سقائنا  فيها 
واأ�سدقائنا حول العامل باأن الإميان 
قدراتهم  يف  وال�ستثمار  بال�سباب 
واإمكاناتهم هو الرهان الرابح لكل 
�سناعة  عينيها  ن�سب  ت�سع  دول���ة 
امل�ستقبل وو�سع ب�سمتها املتميزة يف 
م�سرية احل�سارة الإن�سانية.. اليوم 
والعلماء  ال��ع��ق��ول  بنخبة  نحتفي 
الذين  الإم���ارات���ي���ني  وامل��ه��ن��د���س��ني 
ن��رف��ع ب��ه��م روؤو���س��ن��ا ع��ال��ي��ا لنعانق 

الف�ساء".
نائب  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اأ�����س����اف  و 
الأم���ل  "م�سبار   : ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
جت�������س���ي���د واق�����ع�����ي ل���ط���م���وح زاي�����د 
الف�ساء،  اإىل  بالو�سول  رحمه اهلل، 
م�������س���رية  يف  ج������دي������دة  وخ������ط������وة 
املقبلة  عاما  للخم�سني  ال�ستعداد 
بتحقيق  بنهايتها  �سنحتفل  ال��ت��ي 
م�����س��ت��ه��دف��ات م��ئ��وي��ة الإم��������ارات و 
امل���راك���ز  اإىل  ب���دول���ت���ن���ا  ال���و����س���ول 
املجالت  خمتلف  يف  عامليا  الأوىل 
.. م�سبار الأم��ل ترجمة حية لقوة 
الأجيال وحتفيزها  اإلهام  يف  الأمل 
حياة  يف  الإيجابي  الفارق  ل�سناعة 
النا�س.. م�سبار الأمل حمور ر�سالة 
ال�سراكة  ب��ت��ع��زي��ز  الإم������ارات  دول����ة 
البحث  خم���رج���ات  يف  الإن�����س��ان��ي��ة 
وتوظيفها  العلمي  وال���س��ت��ك�����س��اف 

خلري الب�سرية".
ال�سمو  ���س��اح��ب  اأك�����د  ج��ه��ت��ه  م���ن 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
اأن م�سروع الإم��ارات ل�ستك�ساف   ..
" ي�سكل  الأم�����ل  " م�����س��ب��ار  امل���ري���خ 
ر����س���ال���ة م���ن دول�����ة الإم���������ارات اإىل 
العامل " باأن طموحها ل حدود له 
على  اأبنائها  ب�سواعد  ق��ادرة  اأنها  و 
اإجن�����ازات  اإىل  ال��ت��ح��دي��ات  حت��وي��ل 
وفر�س توظف يف �سناعة امل�ستقبل 
م�سرية  رف���د  يف  منها  وال���س��ت��ف��ادة 

املعرفة واحل�سارية الإن�سانية".
الأمل"  م�سبار   " اإن  ���س��م��وه  وق���ال 
اأبناء الإمارات بعزمية  الذي طوره 
وتوجهاتنا  روؤان�����ا  ي��وؤك��د  واق���ت���دار 
ب��ت��ع��زي��ز الع���ت���م���اد ع��ل��ى ال���ك���وادر 
 ": واأ���س��اف   .. الوطنية  والكفاءات 
فخورون مبا اأجنزه �سباب الإمارات 
وخ����رباوؤه����ا وم��ه��ن��د���س��وه��ا يف فرق 

عمل امل�سبار".
امل�سروع  ه��ذا  اأن  على  �سموه  و�سدد 

الف�ساء  ق��ط��اع  ل��ت��ط��وي��ر  ال���دول���ة 
اأ�سا�سية  املريخ وخطوة  وا�ستك�ساف 

املنطقة  �سعوب  لكل  ملهم  و  حافز 
م��ه��م��ة يف م�سرية  ن��ق��ط��ة حت���ول  و 

للخم�سني  ال���س��ت��ع��داد  م�����س��رية  يف 
ل�سناعة  مهمة  واأداة  املقبلة  عاما 

امل�������س���ت���ق���ب���ل وت�����ط�����وي�����ر امل����ع����رف����ة 
الب�سرية.

ح�سر التوقيع الفريق �سمو ال�سيخ 
�سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
ال�سيخ  الرئا�سة و�سمو  �سوؤون  وزير 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د 
اإىل   .. ال��دويل  اخلارجية والتعاون 
ج��ان��ب ف��ري��ق ع��م��ل م�����س��ب��ار الأم���ل 
وال�سخ�سيات  ال�����وزراء  م��ن  وع���دد 
حكومة  يف  وامل�����س��وؤول��ني  ال��وط��ن��ي��ة 

دولة الإمارات.
وي���������س����ك����ل م�����������س�����روع الإم��������������ارات 
الأمل"  "م�سبار  املريخ  ل�ستك�ساف 
نوفمرب  منذ  ب��ه  العمل  ب���داأ  ال���ذي 
تاريخ  يف  حت����ول  ن��ق��ط��ة   2015
دول������ة الإم����������ارات ح���ي���ث ����س���اه���م يف 
العاملي  ال�سباق  اإىل  ر�سميا  دخولها 

 26 ب��ني  م��ن  الف�ساء  ل�ستك�ساف 
اإىل  ال���و����س���ول  م��ه��م��ة جن���ح���ت يف 
دول   9 اأطلقتها  الأح��م��ر  ال��ك��وك��ب 

حول العامل.
الأمل"  "م�سبار  اإجن�������از  ي���ع���د  و 
ف��ق��ط �سابقة  ���س��ن��وات  ���س��ت  خ���الل 
م�سروع  مي��ث��ل  اإذ  تقنية  و  علمية 
اإىل  لالإر�سال  متكامل  م�سبار  بناء 
اأ�سعب  م��ه��م��ة  الأح����م����ر  ال���ك���وك���ب 
خ��م�����س م����رات م���ن ت�����س��م��ي��م وبناء 
تدور  ال��ت��ي  ال�سطناعية  الأق��م��ار 
حول الأر�س، اإذ �سيعمل يف ظروف 
كوكب  بيئة  اأهمها  اعتيادية،  غ��ري 
العلمية  وامل��ه��م��ة  ال��ف��ري��دة  امل��ري��خ 
من  الو�سول  ورحلة  ينجزها  التي 
اإ�سافة  امل��ري��خ  م����دار  اإىل  الأر������س 
امل�����س��ب��ار يف مدار  ث��ب��ات  اإىل حت���دي 
ال��ك��وك��ب مل��دة اأرب���ع ���س��ن��وات ير�سد 

خاللها البيانات العلمية.
بامل�سبار ب�سكل كلي  التحكم  و�سيتم 
اأرا�سي دولة الإم��ارات وباأيدي  من 
الأر�سي"  ال��ت��ح��ك��م  "مركز  ف��ري��ق 
را�سد  ب����ن  مل���رك���ز حم���م���د  ال���ت���اب���ع 
امل�����س��ب��ار الذي  ل��ل��ف�����س��اء. وي�����س��ه��م 
املقبل  ي��ول��ي��و  م�����س��اره  يف  �سينطلق 
"تانيغا�سيما" الف�سائي  من مركز 
اليابان  جنوبي  ج��زي��رة  يف  ال��واق��ع 
لي�سل اإىل كوكب املريخ يف فرباير 
احتفالت  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن   2021
الذهبي  بيوبيلها  الإم�����ارات  دول���ة 
مليون   600 م�������س���اف���ة  ق���اط���ع���ا 
كيلومرت، يف تقدمي اإجابات علمية 
املهمة  البحثية  الأ�سئلة  من  لعدد 
العلمي  املجتمع  عليها  يركز  التي 

املخت�س يف علوم املريخ.
ويهدف "م�سبار الأمل" اإىل درا�سة 
الأحمر  الكوكب  يف  الطق�س  حالة 
وتاأثري التغريات يف الطبقة ال�سفلى 
وتال�سي  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ط��ب��ق��ات  ع��ل��ى 
الغالف اجلوي والتغريات املناخية 
ب��ي��ان��ات جديدة  ل��ي��ق��دم  امل��و���س��م��ي��ة 

لالإن�سانية تر�سد للمرة الأوىل.
و مت خ��الل امل�����س��روع ت��اأه��ي��ل فريق 
ال���ع���م���ل ع����رب ب���رن���ام���ج م���ك���ث���ف يف 
لت�سميم  اأع����ده����م  امل���ع���رف���ة،  ن��ق��ل 
"برنامج  الأم��ل  م�سبار  اأج��زاء  اأدق 
ت���ط���وي���ر ال���ع���ل���م���اء وال���ب���اح���ث���ني يف 
ي�سرف عليه  الذي  الف�ساء"،  علوم 
العامل يف جمال  العلماء يف  اأف�سل 
 25 تاأهيل  عنه  ونتج  امل��ري��خ  علوم 
من  اإم��ارت��ي��ة  وم��ه��ن��د���س��ة  مهند�سا 
امل���ري���خ يف جم����الت مل  ع��ل��وم  رواد 
فيها  متخ�س�سني  ت��اأه��ي��ل  ي�����س��ب��ق 

على م�ستوى الدولة من قبل.
الإمارات  وقد متكن فريق م�سروع 
كافة  اإجن��از  من  املريخ  ل�ستك�ساف 
للم�سبار،  ال��ع��ل��م��ي��ة  الخ����ت����ب����ارات 
واآخ���ره���ا الخ��ت��ب��ار امل��ح��اك��ي لبيئة 

للفريق  �سكل حت��دي��ا  ال���ذي  امل��ري��خ 
على  متوا�سل  ب�سكل  عليه  عمل  اإذ 
م�����دار ���س��ه��ري��ن لإجن������ازه م���ن بني 
الخ��ت��ب��ارات الآخ����رى ال��ت��ي ت�سمل 
 Vibration" الهتزاز  اختبار 
التداخل والتوافق  test" واختبار 
 EMI:" ال��ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����س��ي 
 e l e c t r o -m a g n e t i c
 interference and
 "compatibility test
 Thermal/ والختبار احلراري
 test: on extreme
واختبار   /temperature
 ،"Vacuum test" ال���ف���راغ 
 Shock" ال�������س���دم���ة  واخ���ت���ب���ار 

."test
الأمل"  "م�سبار  ف����ري����ق  وجن�����ح 
مهند�سا   150 م��ن  ي��ت��ك��ون  ال���ذي 
وم��ه��ن��د���س��ة وب���اح���ث���ا وب���اح���ث���ة من 
اأب����ن����اء وب���ن���ات دول�����ة الإم���������ارات يف 
حتقيق منجزات جديدة يف الكفاءة 
والت�سميم وباللتزام مبيزانية تعد 
الأق��ل مقارنة مب�سروعات مماثلة، 
مليون   200 ت���ت���ج���اوز  مل  ح��ي��ث 
التكلفة  ث��ل��ث  مت��ث��ل  وال���ت���ي  دولر 
من  ومتكن  الآخ���رى  للم�سروعات 
اإ���س��راك اأك��ر م��ن 60 األ��ف طالب 
ال����ربام����ج  وم���ع���ل���م واأك������ادمي������ي يف 
عمل  ال��ت��ي  والتعليمية  التثقيفية 

عليها الفريق.
ك��م��ا ���س��اه��م امل�����س��روع ال����ذي �سكلت 
الأعلى  ف��ي��ه  امل����راأة  م�����س��ارك��ة  ن�سبة 
تطوير  يف   ،34% ب���واق���ع  ع��امل��ي��ا 
ق�����درات ال��ع��ل��م��اء امل��ت��خ�����س�����س��ني يف 
جم���ال ع��ل��وم امل���ري���خ، وت��اأ���س��ي�����س 6 
الف�ساء  ع��ل��وم  يف  جامعية  ب��رام��ج 
ت�سميم   200 م��ن  اأك��ر  وتطوير 
لتكنولوجيا علمية جديدة و�سناعة 
اأكر من 66 قطعة ميكانيكية على 

اأر�س الدولة.
و���س��ي��ع��م��ل امل�������س���ب���ار ع���ل���ى اإر�����س����ال 
البيانات  م��ن  غيغابايت   1000
العلمي  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  وامل���ع���ل���وم���ات 
لأكر  متاحة  �ستكون  العامل  حول 
وبحثية  ع��ل��م��ي��ة  ج��ه��ة   200 م���ن 
امل�سروع  �ساهم  فيما  ال��ع��امل،  ح��ول 
بدء  منذ  بحثية  معلومات  بتقدمي 
ال��ع��م��ل ع��ل��ي��ه ق��ب��ل ���س��ت ���س��ن��وات اإذ 
ن�سر الفريق العلمي للم�سبار اأكر 
من 87 ورقة عمل وبحوث علمية 
الغالف  درا�����س����ة  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة 
حتقيق  يف  ت�سهم  للمريخ  اجل���وي 
نقلة نوعية يف جمال الف�ساء، كما 
متكن الفريق من اإجن��از اأك��ر من 
41 م�سروعا م�سرتكا بني باحثني 
الإمارات  دول��ة  يف  وعلماء  وط��الب 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  وال�����ولي�����ات 

وفرن�سا.

 حممد بن را�سد: 
الرابح الرهان  هو  بال�صباب  الإميان  باأن  العامل  حول  واأ�صدقائنا  العربي  العامل  يف  ولأ�صقائنا  فيها  واملقيمني  الإمارات  ملواطني  ر�صالة  الأمل  • م�صبار 

املقبلة عاما  للخم�صني  ال�صتعداد  م�صرية  يف  جديدة  وخطوة  الف�صاء  اإىل  بالو�صول  زايد  لطموح  واقعي  جت�صيد  الأمل  • م�صبار 

الإن�صانية خلري  ال�صراكة  بتعزيز  الإمارات  توجهات  وحمور  النا�ض  حياة  يف  الإيجابي  الفارق  ل�صناعة  الأجيال  حتفز  ملهمة  ر�صالة  الأمل  • م�صبار 

حممد بن زايد : 
اإجنازات اإىل  التحديات  حتويل  على  اأبنائها  ب�صواعد  قادرة  اأنها  و  له  حدود  ل  طموحها  باأن  العامل  اإىل  الإمارات  من  ر�صالة  الأمل  • م�صبار 

•  م�صبار الأمل الذي طوره اأبناء الإمارات بعزمية واقتدار يوؤكد روؤانا وتوجهاتنا بتعزيز العتماد على الكوادر والكفاءات الوطنية 

امل�صبار عمل  فرق  يف  ومهند�صوها  وخرباوؤها  الإمارات  �صباب  اأجنزه  مبا  فخورون  • نحن 

اأ�صا�صية  خطوة  و  املريخ  وا�صتك�صاف  الف�صاء  قطاع  لتطوير  الدولة  م�صرية  يف  مهمة  حتول  ونقطة  املنطقة  �صعوب  لكل  ملهم  و  حافز  • امل�صروع 

يف م�صرية ال�صتعداد للخم�صني عاما املقبلة واأداة مهمة ل�صناعة امل�صتقبل وتطوير املعرفة الب�صرية
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اأخبـار الإمـارات
العفو عند املقدرة ل�صرطة عجمان حتل خالفات مبا يزيد على 98 مليون درهم خالل 2019

•• عجمان-وام:

ح�����ققت م�بادرة العفو عند املقدرة التي اأطلقتها القيادة 
خالفات  بحل  ب��اه��راً  اإجن���ازاً  عجمان  ل�سرطة  الع����امة 
ما  بلغت  مال�����ية  مب�����بالغ  املت������خا�سمني  بني  مالي����ة 
عام  دره���م خ��الل  األ���ف  و886  98 مليونا  ي��زي��د على 

.2019
وذكر �سعادة العميد عبد اهلل �سيف املطرو�سي مدير عام 
اأطلقت  املبادرة  اأن  ب�سرطة عجمان  ال�سرطية  العمليات 
اأفراد  بني  الت�سامح  قيم  لتعزيز   2016 العام  مطلع 
حلها  ويتم  املديونيات  يف  الت�سامح  خ��الل  من  املجتمع 

ودياً بني املتخا�سمني دون حتويلها اإىل ق�سايا تدور يف 
اأروقة املحاكم.

واأ�سار �سعادته اإىل اأن عدد البالغات الواردة منذ الأول 
 24 بلغ  دي�سمرب  نهاية  حتى   2019 ع��ام  يناير  م��ن 
األفاً و112 بالغاً مت حل 7029 منها ودياً والإ�سالح 
املئة  يف   29.15 بلغت  ح��ل  بن�سبة  املتخا�سمني،  ب��ني 
اأ�سرية  وخالفات  مالية،  وق�سايا  �سيكات  بالغات  منها 

ومدنية وعمالية وغريها من البالغات.
واأكد مدير عام العمليات ال�سرطية اأن مراكز ال�سرطة ل 
تتدخل بالتاأثري مل�سلحة طرف على ح�ساب اآخر، ولكنها 
ودياً  الت�سوية  لإجن���اح  الت�سهيالت  تقدمي  على  تعمل 

فور اإبداء اأحدهم الرغبة يف حل امل�سكلة ودياً ومنحهما 
الفر�سة والوقت الكافيني، ومبجرد اتفاقهما تتم كتابة 

تعهد يف املركز دون اإحالة البالغ اإىل النيابة.
النزاع بني  اإىل حل  امل��ب��ادرة تهدف  اأن  �سعادته  واأ���س��اف 
املتخا�سمني يف مبالغ مالية كبرية غالباً، اإذ ان املتهمني 
يف هذه الق�سايا غالباً غري جمرمني يف ق�سايا جنائية، 
املالية  اأم��وره��م  اأع��م��ال تعرت  ومنهم جت��ار واأ���س��ح��اب 

لأ�سباب اأو لأخرى.
وم���ن خ���الل امل���ب���ادرة ت��دع��م ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة 
لت�ستمر  جم���دداً  ن�ساطاتهم  ملمار�سة  عودتهم  عجمان 

حياتهم ب�سكل طبيعي.

الإمارات .. ت�صارع وترية التغيريات الإ�صالحية ملكافحة الإرهاب واجلرمية املالية
•• اأبوظبي-وام:

الإ�سالحية  التغيريات  وت��ائ��ر  �سرعة  يف  نوعية  نقلة   2019 ال��ع��ام  �سهد 
دولة  �ستعر�سها  امل��ال��ي��ة،  واجل��رمي��ة  الإره����اب  ملكافحة  القانونية  بالبنية 
امل�سرتكة  للمراجعة  اجتماع  خ��الل  وذل��ك  املقبل  �سهر فرباير  الإم���ارات يف 
على  "فاتف" للتاأكيد  املالية  ب��الإج��راءات  املعنية  الدولية  العمل  فرقة  مع 
مدى التزام الدولة بالتوجيهات التي تعتمدها " فاتف ومينا فاتف"، ومدى 

فعالية هذه الإ�سالحات يف حتقيق النتائج املتفق عليها اأممياً.
الإم��ارات خالل �سهري  اأج��رت يف  "فاتف" قد  الدولية  العمل  وكانت فرقة 
يونيو ويوليو 2019 مراجعة م�سرتكة للحزمة الإ�سالحية التي اأجرتها 
2018 ملكافحة  20 لعام  رق��م  القانون  امل��ج��ال، وحت��دي��داً  ال��دول��ة يف ه��ذا 
غ�سيل الأم��وال والإره��اب، مرفوقاً بالئحته التنفيذية التي �سدرت خالل 

عام 2019.
للدول  الثامن  املوؤمتر  املا�سي،  دي�سمرب  ، يف  اأبوظبي  العا�سمة  وا�ست�سافت 
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، مب�ساركة 3 اآلف خبري 

لتعريف  منا�سبة  ك��ان  وال��ذي  ال��ع��ام،  دول  خمتلف  من  اخت�سا�س  و�ساحب 
يف  القانونية  لبنيتها  حتديث  من  الإم���ارات  حققته  مبا  الدولية  املنظومة 
مكافحة تبيي�س الأموال وتقييم املخاطر، ولتوثيق موقعها كواجهة دولية 

لالأعمال واخلدمات املالية والتجارية.
وتواكب موؤمتر اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد مع تقدمي الإمارات 
مبادرتني تتعلقان باأجهزة الرقابة املالية ودور ال�سباب يف مكافحة الف�ساد، 
الإرهاب  الأممية يف مكافحة  الدولة وجدية م�ساركتها  ري��ادة  وهو ما يعزز 

واجلرمية املنظمة، وجعل ذلك جزءاً من الثقافات الوطنية.
وكان وفد الإمارات يف الأمم املتحدة قدم ملجل�س الأمن يف �سهر يوليو املا�سي 
الإرهاب  ملكافحة  القانونية  البنية  تطوير  يف  الدولة  جلهود  موثقة  �سورة 
واجلرمية املنظمة، مع �سبكة وا�سعة من اتفاقيات التعاون الدويل ملكافحة 
مكافحة  �سعيد  على  متقدماً  دولياً  مركزاً  الدولة  منح  مبا  الأم��وال  غ�سل 

الف�ساد وغ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب.
التنفيذية  ولئحته   2018 ل�سنة  الأم��وال  غ�سيل  مكافحة  قانون  وي�سكل 

املحلي.  والقت�ساد  الأعمال  تدعم قطاع  �ساملة  اإ�سالحية  وثيقة   ،2019
اأطر الرقابة على الو�سع الئتماين واإج��راءات الف�ساح  فقد طّور القانون 
للثقة  ت��ع��زي��زاً  امل��رك��زي وذل���ك  امل�����س��رف  والم��ت��ث��ال واحل��وك��م��ة يف عمليات 
القيم املخزنة والإ�سراف  بالقت�ساد الوطني من خالل تطوير وت�سهيالت 
عليها، وكل ذلك معزز بتجهيزات تقنية متقدمة لوحدة ال�ستخبارات املالية 
يف "املركزي" لتكون قادرة على حتليل التعامالت امل�سبوهة والتحقيق فيها.

ويحدد القانون جمموعة كبرية من املوؤ�س�سات التي تخ�سع لهذه الآليات يف 
الرقابة املوؤ�س�سية، بينها البنوك و�سركات التاأمني وال�سرافة واملحامني.

�سرية  وحماية  الر�سيدة  واحلكومة  بالإنفاذ  املتعلقة  الأح��ك��ام  ول�ستكمال 
�سدر  فقد  وا�سع،  �سمويل  ب�سكل  والئتمانية  امل�سرفية  املعلومات  وحماية 
خالل العام املا�سي القرار الوزاري 2019 ب�ساأن اإن�ساء جلنة اإدارة الأموال 
املجمدة وامل��ح��ج��وزة وامل�����س��ادرة، وك��ذل��ك ال��ق��رار ال���وزاري رق��م 533 ب�ساأن 
اإج��راءات غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب اخلا�سة باملحامني وكّتاب العدل 
العقارات  �سراء  على  ينطبق  ما  وفيه  اخلا�سة،  القانونية  املهن  واأ�سحاب 

وبيعها.

اأمام ال� »الفاتف« خالل فرباير املقبل الأموال  غ�صل  مكافحة  عن  �صامل  مبلف  جهودها  ت�صتعر�ض  • الدولة 
وا�صعة من اتفاقيات التعاون الدويل ملكافحة غ�صل الأموال �صبكة  متتلك  • الإمارات 

مكافحة غ�صيل الأموال اجلديد ولئحته التنفيذية، وثيقة اإ�صالحية �صاملة قانون  • مثل 

ال�صباب والذكاء ال�صطناعي واملجتمع تت�صدر حماور اأبوظبي لال�صتدامة 2020
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
اأبوظبي  اأ���س��ب��وع  فعاليات  تنطلق   - امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب 
وت�ست�سيفها  يناير اجلاري   18 اإىل  لال�ستدامة 2020 يف الفرتة من 11 
اأجندة  مناق�سة  ب��ه��دف  وذل����ك  م�����س��در  امل�ستقبل  ل��ط��اق��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة 
ال�سطناعي  الذكاء  جم��الت  يف  احلا�سل  التطور  ودور  العاملية  ال�ستدامة 
امل�ستدامة  التنمية  وت��رية  ت�سريع  يف  الأ�سياء  واإنرتنت  ال�سخمة  والبيانات 

وغريها من الق�سايا التي ت�سهم يف ر�سم م�ستقبل التنمية يف العامل.
10 فعاليات رئي�سية  اأبوظبي لال�ستدامة يف دورته احلالية  اأ�سبوع  وي�سهد 
التنمية  وت��رية  "ت�سريع  وه��و  ال��ع��ام  لهذا  الرئي�س  امل��و���س��وع  حت��ت  تن�سوي 
والذكاء  "ال�سباب  العام  لهذا  امل�ستدامة" فيما يت�سدر حماور النقا�س ال� 9 
ال�سطناعي واملجتمع" بينما تتناول بقيمة املحاور ق�سايا م�ستقبل التنقل 
يف  احليوية  والتكنولوجيا  الف�ساء  وا�ستك�ساف  املناخي  والتغري  والطاقة 

قطاع ال�سحة واملياه والغذاء وتكنولوجيا حلياة اأف�سل.
التي  التحديات  ملناق�سة  عاملية  من�سة  لال�ستدامة  اأبوظبي  اأ�سبوع  وميثل 
يواجهها العامل واإيجاد احللول التي ت�ساهم يف دفع عجلة التنمية امل�ستدامة 
يف العامل من خالل تو�سيع دائرة احلوار لت�سمل ق�سايا تتوافق مع اأهداف 
التنمية امل�ستدامة التي اأقرتها منظمة الأمم املتحدة ..ووفرت اأبوظبي منذ 
بهدف  ال���دويل  املجتمع  مظلتها  حت��ت  جتمع  مهمة  من�سة   2008 ال��ع��ام 
مناق�سة ق�سايا ال�ستدامة وقد �سهدت هذه املن�سة تطورا كبريا على مدى 
ال�سنوات املا�سية من خالل القمم واملوؤمترات والفعاليات لتغدو جتمعا عامليا 

ي�سهم يف حتفيز اجلهود لت�سريع وترية التنمية امل�ستدامة.
ومي��ث��ل اأ���س��ب��وع اأب��وظ��ب��ي ل��ال���س��ت��دام��ة 2020 ال���ذي ي��ق��ام ت��زام��ن��ا م��ع عام 
ال�ستعداد للخم�سني يف الإمارات منوذجا لتوجهات دولة الإمارات لالنفتاح 
على خمتلف التجارب واخلربات العاملية وجمع قادة ال�ستدامة وروادها يف 
يعود  مبا  ال�ستدامة  ق�سايا  اأب��رز  حول  واملعارف  الآراء  لتبادل  واح��د  مكان 

بالنفع على دول العامل اأجمع.
يف  املجتمع  �سرائح  وخمتلف  وال�سباب  امل���راأة  اإ���س��راك  اأهمية  على  وت��اأك��ي��دا 
لهذه  خم�س�سة  فعاليات  الأ�سبوع  يوفر  امل�ستدامة  التنمية  وت��رية  ت�سريع 
من  �سباب  مركز  الفعاليات  قائمة  وت�سمل  اجلميع  اإ���س��راك  بهدف  الفئات 
املتجددة  والطاقة  والبيئة  لال�ستدامة  ال�سيدات  وملتقى  ال�ستدامة  اأج��ل 

واملهرجان يف مدينة م�سدر.
ت�ستهدف  التي  الفعاليات  لال�ستدامة جمموعة من  اأبوظبي  اأ�سبوع  وي�سم 
العمومية  اجلمعية  الفعاليات  هذه  وت�سمل  متعددة  وجهات  خمتلفة  فئات 
للوكالة الدولية للطاقة املتجددة "اآيرينا" ومنتدى الطاقة العاملي للمجل�س 
الأطل�سي وقمة م�ستقبل ال�ستدامة ومعر�س ومنتديات القمة العاملية لطاقة 

تناق�س التحديات الرئي�سية والجتاهات اجلديدة التي ت�سكل اآفاق التنمية 
امل�ستدامة حول العامل.

ل�سوق  ال��رائ��دة  امل��ب��ادرات  اأح���د  امل�ستدام  للتمويل  اأب��وظ��ب��ي  ملتقى  ويعترب 
اأبوظبي العاملي، ويركز على زيادة العتماد على التمويل امل�ستدام ودفع راأ�س 
املال نحو ال�ستثمارات التي لها انعكا�سات اإيجابية على النواحي القت�سادية 
والجتماعية والبيئية ويهدف املنتدى الذي ي�ستقطب اأكر من 200 من 
العامليني  القطاع  اإىل ت�سجيع احلوار بني قادة  العامليني،  القادة واملتحدثني 

و�سانعي القرار من املجتمع العاملي لال�ستدامة وقطاع التمويل.
واإعداد  لتمكني  فاعلة  ال�ستدامة" من�سة  اأج��ل  من  "�سباب  مبادرة  وتوفر 
ال�سباب ليكونوا قادة قادرين على امل�ساهمة يف جهود التحول العاملي اإىل بناء 
م�ستقبل اأكر ا�ستدامة وتتاألف املبادرة من برناجمني رئي�سيني هما "�سفراء 
الربناجمني  ك��ال  يوفر  حيث  ال�ستدامة"،  م�ستقبل  و"قادة  ال�ستدامة" 
برامج  اإىل  بالإ�سافة  والتفاعل  التوجيه  فر�س  ال�سباب  واملهنيني  للطلبة 

تثقيفية بهدف �سقل مهارات قادة ال�ستدامة يف العامل.
فر�س  توفري  بهدف  ال�ستدامة  اأج��ل  �سباب من  "م�سدر" مبادرة  واأطلقت 
لبناء  الرامية  العاملية  اجلهود  يف  فاعلني  ق��ادة  ليكونوا  وتاأهيلهم  لل�سباب 

م�ستقبل اأكر ا�ستدامة.
عاملية  – كليك�س" من�سة  املناخ  مبجال  الب��ت��ك��ارات  "تبادل  ملتقى  ويعترب 
ال�ستثمارية  واملبتكرين واجلهات  الأعمال  ال�سباب ورواد  فريدة جتمع بني 
بهدف �سياغة �سراكات موؤثرة ت�سهم يف احلد من تداعيات تغري املناخ والذي 
 41 ق��ام  وق��د  لال�ستدامة  اأبوظبي  اأ�سبوع  فعاليات  اإط��ار  يف  امللتقى  ينعقد 
م�ساركاً يف امللتقى عام 2019 بعر�س ابتكاراتهم عرب من�سة ملتقى "تبادل 
اأبدت جهات ا�ستثمارية اهتمامها  – كليك�س"، وقد  البتكارات مبجال املناخ 
بهذه البتكارات وحثل ن�سف امل�ساركني على تعهدات من امل�ستثمرين يقدر 

قيمتها ب� 53.9 مليون دولر.
واملبادرات  الأن�سطة  من  �سل�سلة  لال�ستدامة  اأبوظبي  اأ�سبوع  يت�سمن  كما 
املجتمع. وت�سمل  اأفراد  واإ�سراك ومتكني  اإىل تثقيف  التي تهدف  املجتمعية 
م�سدر،  مدينة  يف  وامل��ه��رج��ان  ال�ستدامة،  اأج��ل  م��ن  �سباب  الأن�سطة،  ه��ذه 
وم��ب��ادرت��ي الأزي����اء وال��ف��ن��ون امل�����س��ت��دام��ة. وم��ن امل��ت��وق��ع اأن ي�����س��ارك يف هذه 

الأن�سطة اأكر من 5000 فرداً.
توفر املبادرات املجتمعية فر�سة لتثقيف الأفراد وتعزيز العالقات والتوا�سل 
بني �سرائح املجتمع وت�سجيعهم من اأجل اتخاذ مبادرات �سخ�سية من �ساأنها 

اأن ت�سهم يف ت�سريع عملية التنمية امل�ستدامة على امل�ستوى ال�سخ�سي.
اإىل  امل��ب��ادرات  ه��ذه  مثل  يف  املحلية  املجتمعات  اإ���س��راك  وراء  الهدف  ويكمن 
تعميق التزامهم بق�سايا ال�ستدامة وحتدياتها، واإدراك اهمية حتقيق اأهداف 

ال�ستدامة، واإظهار مدى تاأثري املمار�سات امل�ستدامة يف حياتنا اليومية.
اأهداف  تعك�س  فنياً  عماًل   17 تقدمي  على  امل�ستدامة  الفنون  مبادرة  تركز 

امل�ستقبل وملتقى اأبوظبي للتمويل امل�ستدام وحفل توزيع جوائز جائزة زايد 
لال�ستدامة.

املعارف  تبادل  حتفيز  على  وفعالياته  مبادراته  خ��الل  من  الأ�سبوع  ويعمل 
التقدم  م�سرية  بدفع  الكفيلة  احل��ل��ول  وتطوير  ال�سرتاتيجيات  وتطبيق 

لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
وتنطلق فعاليات الأ�سبوع بعقد اجلمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة 
الطاقة  جم��ال  يف  ال���دويل  للتعاون  الأه���م  احل��دث  "اآيرينا" وه��و  املتجددة 
امل�ستوى  رفيعة  و�سخ�سيات  ووزراء  دول  روؤ�ساء  اجلمعية  ويح�سر  املتجددة 

من الدول الأع�ساء ومنظمات املراقبة من جميع اأنحاء العامل.
وتعمل "اآيرينا" التي يقع مقرها الرئي�سي يف اأبوظبي وت�سم اأكر من 170 
من الدول الأع�ساء على ت�سخري جمعيتها العمومية لالتفاق على اأهدافها 
ومناق�سة اأهمية التحول نحو الطاقة املتجددة كاإحدى احللول ملواجهة تغري 

املناخ وامل�ساهمة يف تعزيز ال�ستدامة.
كما يعقد منتدى الطاقة العاملي للمجل�س الأطل�سي ويعد التجمع الدويل 
الأول للحكومات ورواد القطاعات وقادة الفكر لو�سع اأجندة الطاقة العاملية 

خالل العام وال�ستجابة للتغريات الهائلة يف عامل الطاقة.
اآلف   4 اأكر من   2020 اأبوظبي لال�ستدامة  اأ�سبوع  افتتاح  ويجمع حفل 
�سخ�سيات  �سمنهم  م��ن  العاملي  ال���س��ت��دام��ة  جمتمع  رواد  اأب���رز  م��ن  �سيف 
وعلماء  تنفيذيون  وم��دي��رون  �سيا�سات  و�سانعو  دول  وروؤ���س��اء  ب��ارزة  قيادية 
اأ�سبوع  ان��ط��الق لأج��ن��دة  اأع��م��ال وميثل احلفل نقطة  واأك��ادمي��ي��ون ورج���ال 

اأبوظبي لال�ستدامة مبا يتخللها من نقا�سات وحوارات وفعاليات.
اأبوظبي  اأ�سبوع  �سمن  الرئي�سية  الفعالية  ال�ستدامة  م�ستقبل  قمة  ومتثل 
ال��ط��ري��ق لإج�����راء م��ن��اق�����س��ات مثرية  ل��ال���س��ت��دام��ة وه���ي تعمل ع��ل��ى متهيد 
التطور  ودور  العاملية  ال�ستدامة  اأجندة  ح��ول  لالأفكار  وحمفزة  لالهتمام 
واإنرتنت  ال�سخمة  وال��ب��ي��ان��ات  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  جم���الت  يف  احل��ا���س��ل 

الأ�سياء يف ت�سريع وترية التنمية امل�ستدامة.
وتاأتي  جائزة زايد لال�ستدامة تخليداً لإرث املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" وتكرمياً جلهوده الرائدة عاملياً يف تر�سيخ ركائز 
الإحدى  ال�سنوات  خ��الل  باجلائزة  ف��از  وق��د  الإن�ساين  والعمل  ال�ستدامة 
اأو  ب�سكل مبا�سر  املبتكرة  �ساهمت م�ساريعهم  فائزا وقد   76 املا�سية  ع�سرة 
غري مبا�سر، يف اإحداث تاأثري اإيجابي يف حياة اأكر من 318 مليون �سخ�س 

حول العامل.
املبتكرين  جتمع  عاملية  من�سة  امل�ستقبل"  لطاقة  العاملية  "القمة  ومت��ث��ل 
بناء  اأج��ل  م��ن  النظيفة  والتكنولوجيا  الطاقة  جم��ال  يف  الأع��م��ال  ورج���ال 
�سركة   850 م��ن  اأك��ر  القمة  معر�س  ي�ست�سيف  حيث  م�ستدام  م�ستقبل 
عار�سة من 40 دولة ل�ستعرا�س اأحدث احللول يف جمالت الطاقة النظيفة 
متنوعة  منتديات  عقد  القمة  يتخلل  فيما  والتنقل  النفايات  واإدارة  واملياه 

منها  خم�سة  اإجن���از  بالفعل  مت  ..وق���د  امل�ستدامة  للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم 
وعر�سها يف مواقع خمتلفة من مدينة م�سدر.

ويعمل اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة بالتعاون مع عدد من العالمات التجارية 
من  جمموعة  بتنفيذ  الإقليميني،  وامل�سممني  اجلن�سيات  متعددة  الكربى 
واملهرجان  ال���س��ت��دام��ة  م�ستقبل  وق��م��ة  ال�ستقبال  حفل  خ��الل  الأن�����س��ط��ة 
و�سي�سرح  الأزي���اء،  اإنتاج  مراحل  كافة  تناول  �سيتم  حيث  م�سدر،  مدينة  يف 
�سناعة  تاأثري  باحلد من  الكفيلة  والإج��راءات  ال�سبل  امل�ساركون  امل�سممون 

الأزياء على البيئة وتلبية متطلبات امل�ستهلكني يف الوقت ذاته.
جدير بالذكر اأن دورة 2019 من اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة �سهدت جناحا 
باهرا حيث بلغ قيمة ال�سفقات املعلنة خالل احلدث 11 مليار دولر فيما 
�سهد الأ�سبوع ح�سور 13 رئي�س دولة وم�ساركة 850 جهة عار�سة من 40 
بلدا وح�سور 38 األف م�سارك من 170 دولة وح�سور 4 اآلف م�سارك يف 
حفل الفتتاح الر�سمي اإ�سافة اإىل ح�سور 3 اآلف طالبا وطالبة من مدار�س 

الدولة وم�ساركة 500 جهة اإعالمية من حول العامل.

الداخلية تطلق حملة التوعية املرورية املوحدة الأوىل لعام 2020
•• اأبوظبي-وام:

ممثلة   - الداخلية  وزارة  اأطلقت 
يف جم��ل�����س امل�������رور الحت���������ادي - 
امل���روري���ة الأوىل  ال��ت��وع��ي��ة  ح��م��ل��ة 
للم�ساة  �سعار  حت��ت   2020 لعام 
�سمن  ال����ط����ري����ق  ع����ب����ور  يف  ح����ق 
لتح�سني  امل�����رور  ق��ط��اع  م���ب���ادرات 
ال��ط��رق وحتقيق  ال�����س��الم��ة ع��ل��ى 
املرورية  ال�سالمة  اأعلى م�ستويات 
يناير  م����ن  الأول  م����ن  اع���ت���ب���ارا 
اأ�سهر،  ث��الث��ة  وت�ستمر  اجل����اري، 
للو�سول اإىل 3 وفيات لكل 100 
األ������ف م����ن ال�������س���ك���ان ب���ح���ل���ول عام 

.  2021
ا�سرتاتيجية  احل��م��ل��ة  وجت�����س��د 
وزارة الداخلية جلعل الطرق اأكر 
اأمانا، وذلك ترجمة لروؤية القيادة 
م�ستويات  اأع��ل��ى  لبلوغ  ال�سرطية 
جلميع  امل��������روري��������ة  ال���������س����الم����ة 
م�ستخدمي الطريق ون�سر الوعي 
اأف���راد  امل����روري ب��ه��دف توعية ك��ل 
الطريق،  وم�ستخدمي  املجتمع، 
خ����ا�����س����ة ال�������س���ائ���ق���ني ب���������س����رورة 
ال�سري  واأن��ظ��م��ة  بقواعد  الل��ت��زام 
وامل���رور، واإع��ط��اء الأول��وي��ة لعبور 
امل�ساة من الأماكن املخ�س�سة لهم 
و�سالمة  �سالمتهم  على  حفاظا 

الآخرين.
امل�ست�سار  امل��ه��ن��د���س  ال���ل���واء  وق����ال 

والتوقف  للخطر  امل�ساة  يعر�سوا 
اإزعاج  لتجنب  وذل��ك  ال��ل��زوم  عند 
للطريق  م�ستخدم  اأي  اإ���س��اب��ة  اأو 
امل�ساة  لعبور  الأول��وي��ة  واإع��ط��اء   ،
بالإ�سافة اإىل �سرورة التزام امل�ساة 
املخ�س�سة  الأم��اك��ن  م��ن  بالعبور 

لهم.
واأك���د ال��ل��واء ال��زف��ني اأه��م��ي��ة خلق 
�سائقي  ل�����دى  ال����وع����ي  م����ن  ن�����وع 
على  املحافظة  و���س��رورة  املركبات 
باأنظمة  امل�ساة، والتزامهم  �سالمة 
وامل������رور حفاظا  ال�����س��ري  وق���واع���د 
على �سالمتهم، وحتى ل يعر�سوا 
والتوقف  للخطر،  امل�ساة  �سالمة 
ع��ن��د ال���ل���زوم ل��ت��ج��ن��ب اإ���س��اب��ة اأي 
م�����س��ت��خ��دم ل���ل���ط���ري���ق، واإع����ط����اء 
امل�����س��اة، خا�سة  ل��ع��ب��ور  الأول����وي����ة 
عند اأماكن نزول و�سعود الطالب 
اأمام املدار�س، وكذلك التزام امل�ساة 

م�ساعد  ال����زف����ني،  ���س��ي��ف  حم��م��د 
العمليات،  ل�����س��وؤون  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
رئ��ي�����س جم��ل�����س امل�����رور الحت����ادي 
�سل�سلة  ���س��م��ن  ت��اأت��ي  احل��م��ل��ة  اإن 
م���ن احل���م���الت ال��رئ��ي�����س��ة ل����وزارة 
م�ستوى  على  العام  هذا  الداخلية 
اأمن  الدولة، بهدف احلفاظ على 
الطريق،  م�����س��ت��خ��دم��ي  و���س��الم��ة 
القيادة  توجيهات  م��ن  وان��ط��الق��ا 
م�ستويات  اأعلى  لبلوغ  ال�سرطية؛ 
للجميع،  امل������روري������ة  ال�������س���الم���ة 
واحلد  املرورية  ال�سالمة  وتعزيز 
م���ن احل������وادث امل���روري���ة وح���الت 

الده�س.
من  امل�������س���اة  ع���ب���ور  اأن  واأ������س�����اف 
للعبور  املخ�س�سة  غ��ري  الأم��اك��ن 
يرتتب عليه غرامة مالية قدرها 
عدم  وخم���ال���ف���ة  دره�������م،   400
من  امل�ساة  لعبور  الأول��وي��ة  اإعطاء 
يرتتب  لهم،  املخ�س�سة  الأم��اك��ن 
 500 عليها غرامة مالية قدرها 
درهم و6 نقاط مرورية، لفتا اإىل 
اأن هناك حاجة ملزيد من التوعية 
الطريق،  مل�����س��ت��خ��دم��ي  والإر�����س����اد 
وم��ن ه��ذا املنطلق ل بد من خلق 
�سائقي  ل�����دى  ال����وع����ي  م����ن  ن�����وع 
امل��رك��ب��ات ب��اأه��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة على 
بقواعد  والتزامهم  امل�ساة  �سالمة 
�سمانا  وذل������ك  وامل���������رور  ال�������س���ري 
وح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ���س��الم��ت��ه��م واأن ل 

املخ�س�سة  الأم��اك��ن  م��ن  بالعبور 
التعاون  ���س��رورة  اإىل  لف��ت��ا  ل��ه��م، 
املعنية  اجل���ه���ات  م���ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق 
�سواء  امل�ساة  لعبور  اأماكن  لتوفري 
باملمرات، اأو اإقامة اجل�سور، وو�سع 
للممرات  اإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة  خ���ط���ة 
واجل�سور خالل الأع��وام القادمة، 
لدعم اإ�سرتاتيجية وزارة الداخلية 
للحد من احل��وادث امل��روري��ة، من 
التي يكر  املواقع اخلطرة  خالل 

بها وقوع حوادث امل�ساة.
امل��رور الحتادي  اأن جمل�س  وذك��ر 
ب����������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة ي���ن���ف���ذ ه���ذه 
والتن�سيق  ب���ال���ت���ع���اون  احل���م���ل���ة 
وال�����دوري�����ات  امل�������رور  اإدارات  م����ع 
ب�����ال�����دول�����ة، واجل�����ه�����ات الأخ�������رى 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ال�����س��الم��ة امل����روري����ة يف 
والتي  واخلا�س،  العام  القطاعني 
تدعم هذه املبادرات لإيجاد اأجواء 
اآم��ن��ة، وط���رق خالية من  وب��ي��ئ��ات 
احل����وادث، م��وؤك��دا احل��اج��ة لدعم 
اجل��ه��ود الإع��الم��ي��ة امل��ب��ذول��ة من 
واإبراز   ، املعنية كافة  قبل اجلهات 
واملوؤ�س�سات  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  دور 
واملعنية  ال��ع��الق��ة  ذات  الأخ������رى 

مبو�سوع احلملة.
اأطلقتها  التي  احلملة  اأن  واأو�سح 
م�ستخدمي  تعني  الداخلية  وزارة 
امل�ساة،  وخ��ا���س��ة  ك���اف���ة  ال��ط��ري��ق 
للحد من حوادث الده�س وتوعية 

الآم��ن من  العبور  ب�سرورة  امل�ساة 
حفاظا  لهم  املخ�س�سة  الأم��اك��ن 
على �سالمتهم وتوعية م�ستخدمي 
ال�سحيحة  ب��ال��ق��واع��د  ال��ط��ري��ق 
ل����ع����ب����ور ال����ط����ري����ق وا�����س����ت����خ����دام 
واجل�سور  واملعابر  امل�ساة  خطوط 
والتاأكد  الغر�س،  لهذا  املخ�س�سة 
العبور  ق��ب��ل  ال���ط���ري���ق  خ��ل��و  م���ن 
لالنتباه  املركبات  قائدي  وتوعية 
واحرتام  القيادة  اأث��ن��اء  والرتكيز 
خ��ط��وط ع��ب��ور امل�����س��اة والل���ت���زام 
ب���ح���دود ال�����س��رع��ة امل����ق����ررة داخ���ل 
اخلارجية  ال�سوارع  على  اأو  امل��دن، 
ح���ت���ى مي��ك��ن��ه��م ال�������س���ي���ط���رة على 
املركبة والنتباه ملفاجاآت الطريق 

وتفادي حوادث الده�س.
واأ�سار اإىل اأنه �سيتم تناول مو�سوع 
" ل��ل��م�����س��اة ح���ق يف عبور  احل��م��ل��ة 
النرتنت،  " على مواقع  الطريق 
املنتديات  وامل��واق��ع احل��واري��ة مثل 
مل�سقات  ت�����وزي�����ع  ����س���ي���ت���م  ك���م���ا 
وكتيبات ون�سرات خا�سة باحلملة 
العامة،  امل��راك��ز  م��ن  العديد  على 
وحمطات تعبئة الوقود، والأماكن 
التي يتواجد فيها اجلمهور، وعقد 
ح��ل��ق��ات ن��ق��ا���س��ي��ة اإع���الم���ي���ة يتم 
من  ع���دد  ا�ست�سافة  خ��الل��ه��ا  م��ن 
اجلمهور  مع  للتوا�سل  امل�سوؤولني 
من  تت�سمنها  وما  احلملة،  ب�ساأن 

قيم وثقافة مرورية.

دعوة اإىل  اجتماع اجلمعّية العمومّية ل�سركة اأنفرا 
كابيتال لال�ستثمارات �ض.م.خ.

يوم الأثنني املوافق 2020/01/20 ال�ساعة 11:00 �سباحاً 
ال�سركة حل�سور  م�ساهمي  دعوة  )»ال�سركة«(  ���س.م.خ.  كابيتال لال�ستثمارات  اأنفرا  �سركة  اإدارة  ي�سّر جمل�س 
اجتماع اجلمعّية العمومّية لل�سركة املقرر انعقاده يف متام ال�ساعة 11:00 �سباحاً يف فندق ارجان روتانا الواقع 
يف �سارع اخلليج العربي، منطقة اأر�س املعار�س يف اأبوظبي، يوم الأثنني املوافق 20 يناير 2020 ملناق�سة الأمور 

املدرجة يف جدول الأعمال املبنّي اأدناه:
املالية  البيانات  اإ�سدار  ملبا�سرة   2019 و   2018 للعامني  لل�سركة  اخلارجيني  احل�سابات  مراجعي  تعيني   -1

للعامني  و 20192018 واإعداد امليزانية العمومية لل�سنة املالية املنتهية يف 2019/12/31 وحتديد اأتعابهم.
يف  املنتهيتني  املالّيتني  ال�سنتني  خ��الل  اأعمالهم  عن  م�سوؤوليتهم  من  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ذّم��ة  اإب��راء   -2

2018/12/31 و 2019/12/31.
3- املوافقة على انتخاب/اأو اإعادة انتخاب اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة.

% من راأ�س مال  - مناق�سة موا�سلة اأن�سطة ال�سركة بغ�س النظر عن خ�سائر ال�سركة التي تزيد عن 50   4
ال�سركة، اأو عدمها.

املالحظات:
على من يرغب من امل�ساهمني بالرت�سح اأن يتقدم بطلب الرت�سح اإىل  ال�سركة يف مركز اإدارتها الرئي�سي اأو 
اإر�سال الطلب على الربيد اللكرتوين: Salfaisal@infracap.ae خالل ع�سر اأيام من تاريخ هذا الإ�سعار. 

على اأن يكون مرفقا بالطلب:
1. اإقرار بع�سويات جمل�س الإدارة التي ي�سغلها املرت�سح يف جمال�س اإدارة �سركات م�ساهمة عامة اأو خا�سة. 

2.اأية اأعمال مناف�سة اأو اأية اأعمال تتعار�س مع م�سلحة ال�سركة
3. اأن يكون غري حمكوم باأي جناية اأو جنحة خملة بال�سرف.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

احتفلت بلدية مدينة اأبوظبي من خالل بلدية مركز املدينة ومب�ساركة �سركة 
مدن العقارية، و �سركة تورنيدو توتال لند �سكيب ذ.م.م م�سغل ال�ساطئ، برفع 

�سارة العلم الأزرق على �ساطئ اجلزيرة الواعدة.
 من جانبه اأكد املهند�س ماجد عبد الكثريي مدير بلدية مركز املدينة اأن هذا 
الجناز مبثابة رافد جديد ي�ساف اإىل �سل�سلة املكت�سبات التي داأبت بلدية مدينة 

الر�سيدة لالرتقاء  القيادة  دعم  بف�سل  املحافل  كافة  اأبوظبي على حتقيقها يف 
بالقيم اجلمالية والبيئية ل�سواطئ مدينة اأبوظبي.

لنهج  وف��ق��اً  ت�سري  اأبوظبي  اأن  على  جديد  دليل  الأزرق  العلم  رف��ع  اأن  واأو���س��ح 
تطويري ناجح، جعلها واحدة من اجلهات العاملية الأكر جمال، وتنا�سقا، واأكر 

مدن العامل احتواء على املرافق الرتفيهية وال�سواطئ ذات املعايري العاملية.
واأ�ساف الكثريي اأن هذا الإجناز دللة وا�سحة على جناح هذه املرافق العاملية 
اأكيد على  املانحة، وموؤ�سر  املنظمة  املطلوبة من قبل  املعايري  املحافظة على  يف 

الأيكولوجية   ال��ع��الم��ة  ه��ذه  قيم  جت�سيدها  حيث  م��ن  عامليا  اأب��وظ��ب��ي  مكانة 
)العلم الأزرق(، والتي حتظى باعرتاف وتوثيق من قبل برنامج الأمم املتحدة 
�سركائنا  مع  بالتعاون  نعزز جناحنا  واليوم   ، العاملية  ال�سياحة  ومنظمة  للبيئة 
ال�سرتاتيجيني ونرفع جمددا العلم الأزرق يف �ساطىء احلديريات وذلك ك�سهادة 
لأبوظبي وللجهود املخل�سة التي حافظت على قيم ومعايري هذا المتياز ب�ساأن 
اإ�سعاد املجتمع وتوفري بيئة منا�سبة  التي ت�ساهم يف  العاملية  تطبيق موا�سفاته 

لزوار ال�سواطئ.

�سارة العلم الأزرق
اجلدير بالذكر اأن العلم الأزرق �سهادة متنح كدليل على اأن ال�ساطئ اأو املر�سى 
ربحية  غري  موؤ�س�سة  وهي  ال�سارمة  البيئي(  التعليم  )موؤ�س�سة  معايري  يطابق 
واأفريقيا  اأوروب��ا  60 دول��ة ع�سو يف  65 منظمة يف  وغري حكومية تتكون من 
�سواطىء  نالت  وقد  اجلنوبية.  واأمريكا  ال�سمالية  واأمريكا  واآ�سيا  واأوقيانو�سيا 
كورني�س  ال�سباحة على  �ساطىء  وه��ي:  الدولية  ال�سارة  اأبوظبي هذه  اأخ��رى يف 

اأبوظبي ، و�ساطىء البطني العام ، و�ساطىء البطني لل�سيدات.

••   منطقة الظفرة - لطيفة جابر  

الدويل  ل��ي��وا  م��ه��رج��ان  زوار  اأ����س���اد   
بتنوع الفعاليات وامل�سابقات الرتاثية 
وال�����ع�����رو������س ال���ف���ن���ي���ة والأن�������س���ط���ة 
املهرجان  يت�سمنها  التي  الرتفيهية 
بحلته اجلديدة والتي كان لها الدور 
الكبري يف زي���ادة اإق��ب��ال الأه���ايل من 
املهرجان  ع��ل��ى  اجلن�سيات  خمتلف 

ب�سكل عام..
الأكرب من  الن�سيب  وكان لالأطفال 
ت�سمنها  التي  والأل��ع��اب  الفعاليات 
امل����ه����رج����ان، ح���ي���ث ا����س���ت���م���ت���ع���وا مع 
واأ���س��دق��ائ��ه��م بكثري من  ع��ائ��الت��ه��م 
التعليمية  وامل�����س��اب��ق��ات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
جوائز  ت�سمنت  وال��ت��ي  والرتفيهية 

قيمة .
اأح����د زوار   ، وق����ال ب��ط��ى امل��ح��ريب��ى 
املدر�سية  الإج������ازات  اإن  امل��ه��رج��ان، 
ت���ع���ت���رب ف���ر����س���ة م���ن���ا����س���ب���ة ل����زي����ارة 
الأطفال  ي�ستمتع  ح��ي��ث  امل��ه��رج��ان 
التي  امل��ت��ن��وع��ة  بالفعاليات  وال��ك��ب��ار 
باحرتافية  املنظمة  اللجنة  تقدمها 
اأج���م���ل م���ا يف  اأن  اإىل  ع��ال��ي��ة، لف���ت���اً 
الأعمار  ج��م��ي��ع  وج����ود  ه���و  امل�����س��ه��د 
وخم��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات. واجل��ن�����س��ي��ات يف 

املهرجان.
الفعاليات  اأن  امل��ح��ريب��ى   واأو����س���ح 
ب�سدة  الأن�����ظ�����ار  ل���ف���ت���ت  اجل�����دي�����دة 
تخ�س  التي  امل�سابقات  راأ�سها  وعلى 
ال�سعبي  ال�سوق  وفعاليات  الط��ف��ال 
مرعب  ومم�سى  املك�سات  وف��ع��ال��ي��ات 
يقت�سر  مل  الإقبال  اأن  اإىل  م�سرياً   ،
واإمارة  الظفرة  منطقة  اأه��ايل  على 
اإق��ب��ال من  ب��ل �سهد  اأب��وظ��ب��ي فقط 
�سكان اإم��ارات الدولة  ودول التعاون 
ما  خارجها  م��ن  وال�سياح  اخلليجى 
املهرجان  فعاليات  جن��اح  اإىل  ي�سري 
ا�ستقطاب  يف  اجل����ي����د  ل����ل����رتوي����ج 

املتابعني.
�سمع  اإن��ه  البو�سعيدى:  عمار  وق��ال 
ك��ث��ريا ع���ن م��ه��رج��ان ل��ي��وا ال����دوىل 

ياأتى  ال��ت��ى  الأوىل  امل����رة  ه��ى  وه����ذه 
املهرجان  لزيارة  اأ�سدقائه  مع  فيها 
،ولكنه فوجئ مبدينة متكاملة داخل 
متنوعة  وف��ع��ال��ي��ات  ل���ي���وا  ���س��ح��راء 

ت�سمل ال�سغار والكبار
املهريى  اأعربت جميلة  ناحيتها  من 
البالغة  ���س��ع��ادت��ه��ا  ع���ن   ، دب����ى  م���ن 
ل��ل��ج��م��اه��ري التي  ال���رائ���ع  ب��امل�����س��ه��د 
تتوافد على املهرجان وكذلك الزخم 
ب��ه املهرجان  ي��ح��ظ��ى  ال����ذي  امل��ت��م��ي��ز 
القيادة  دع��م  اأن  م��وؤك��دة  ع��ام،  ب�سكل 

الر�سيدة وراء كل هذه النجاحات
ووجهت املهريى  ال�سكر اإىل اللجنة 
امل��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ه���ذا احلدث 
الرائع من  خالل الأن�سطة الرتاثية 
والثقافية والريا�سية ، وان املهرجان 
جنح فى جتميع جميع افراد العائلة 
حتت مظلة الفعاليات املتنوعة التى 

قدمها فى هذه الدورة  
تزامن  ،اإن  امل���ه���ريى  خ��ول��ة  وق���ال���ت 
املهرجان مع فرتة الإجازة املدر�سية 
ال���ذي  امل���ه���رج���ان  زوار  ع����دد  اأث������رى 
لذلك  احل�سور،  اآلف  يوميا  ي�سهد 
كان الإقبال عليه كبرياً من خمتلف 
، معربة عن ثقتها  الفئات العمرية، 
بال�سورة  احل���دث  خ���روج  ال��ت��ام��ة يف 
اأع�����داد اجلمهور  ت��زاي��د  ال��رائ��ع��ة  و 
الرائع  التنظيم  اأهمها  عدة  لأ�سباب 
وتوافر  امل��ت��م��ي��زة  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 
مكثفة  ب�������س���ورة  الأم��������ن  ع���ن���ا����س���ر 

وحت�سن الطق�س واإجازات املدار�س.
 واأ�سار مبارك الدرمكى من  مدينة 
له  زي����ارة  اأول  ه��ى  ه���ذه  اأن   ، ال��ع��ني 
واملهرجان   ، ال���دوىل  ل��ي��وا  مل��ه��رج��ان 
م��ن حمبى  ال�����س��ب��اب  ملتقى  اأ���س��ب��ح 
ري���ا����س���ة ال���������س����ي����ارات وال������دراج������ات 
انه  كما   . الرملية  وال�ستعرا�سات 
جممع للعائالت وخا�سة اأنها اإجازة 

مدار�س .
الرتاثى  ال�سوق  اإن  الدرمكى  وق��ال 
وامل�سغولت  امل��ن��ت��ج��ات  ك���ل  ي��ج��م��ع 
جميع  على  ال�سوء  ويلقى  الرتاثية 
ب���ي���ئ���ات ال������دول������ة، ال���ب���ي���ئ���ة ال���ربي���ة 
وجود  اأن  كما  واجلبلية.  والبحرية 
يعد  ال��ذى  ليوا  رك��ن خميم مك�سات 
ويج�سد  ال�سعبي  امل���وروث  من  ج��زءاً 
ملجتمع  ال����ربي����ة  احل����ي����اة  ج����وان����ب 
تعليم  �سرورة  اإىل  م�سرياً  الإم���ارات 
املك�سات للجيل احلايل  واإب��راز فكرة 

والأجيال القادمة .
التطوعي  ���س��ع��ادة  ب�����س��م��ة  فريق”   
“ير�سم الب�سمة  على زوار املهرجان

�سعادة  ب�سمة  فريق  اأع�ساء  �سارك   
ال��ت��ط��وع��ى ج��م��ه��ور م��ه��رج��ان ليوا 
م�سرح  ،وع����ل����ى   2020 ال��������دوىل 
فعاليات الطفل املتواجد فى مم�سى 
ب�سمة  فريق  اأع�ساء  يتناف�س   ، ليوا 
�سعادة يف تقدمي حزمة من الفعاليات 
املوجهة  امل�سابقات  بني  تتنوع  والتي 
املواهب،  وع��ر���س  وال��ك��ب��ار،  لل�سغار 

بح�سب  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن  وغ����ريه����ا 
رئ��ي�����س ال��ف��ري��ق حم��م��د اأح��م��د عبد 
اأع�ساء  اأن  اإىل  اأو�سح  ال��ذي  الفتاح، 
���س��ع��ادة« ك���ان ل��ه��م ال�سرف  »ب�����س��م��ة 
�سمن  الوىل  ل���ل���م���رة   ل��ل��م�����س��ارك��ة 
فعاليات مهرجان ليوا الدوىل ، عرب 
حيث   ، الطفل  م�سرح  على  التواجد 
امل�سابقات  من  عديداً  الفريق  ينظم 
وال���ف���ق���رات ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي جتذب 

اجلمهور.
له-  املغفور  اإن  الفريق  رئي�س  وق��ال 
�سلطان  ب��ن  زاي���د  -ال�سيخ  اهلل  ب���اإذن 
اجلميع  ن��ف��و���س  يف  زرع  ن��ه��ي��ان  اآل 
م�سرياً  اخل���ري،  وع��م��ل  التطوع  ح��ب 
بتنظيم  ق��ام��وا  امل��ت��ط��وع��ني  اأن  اإىل 
جم��م��وع��ة م���ن ال���ور����س وامل����ب����ادرات 
ال�سرائح  املجانية ملختلف  التطوعية 
املجتمعية يف جميع اإمارات ومناطق 
الدولة، غطت جميع مناحي احلياة 

اليومية.
»اإن�����س��اء »ب�سمة  ال��ف��ت��اح:  ي��ق��ول عبد 
�سعادة التطوعي« جزء ب�سيط نقدمه 
ل��ه��ذا ال��وط��ن امل��ع��ط��اء، مم��ا يدفعنا 
للتناف�س للح�سول على املركز الأول 
التطوع،  يف  ال���ع���امل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
اأع�ساء  م����ع  اإل����ي����ه  اأرن�������و  م����ا  وه������ذا 
فريقي الذي اأفتخر بهم وبقدراتهم 
ال����ع����ط����اء، وم���ن  ال�������الحم�������دودة يف 
الفريق  ق��ام  الأه����داف  ه��ذه  منطلق 
املجتمعية،  امل���ب���ادرات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 

والتي تخدم اأ�سحاب الهمم واملر�سى 
ب��امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات، وال���ه���دف م���ن هذه 
والفرحة  ال�سعادة  اإدخ���ال  امل��ب��ادرات 
باملجتمع  ودجم���ه���م  ق��ل��وب��ه��م  ع��ل��ى 
املجتمع  ب��اأن  قوياً  داف��ع��اً  واإعطائهم 
ع���ن غريهم،  ي��ف��رق��ه��م  ول  ي��ح��ب��ه��م 

فهم جزء من هذا املجتمع«.
يخيم  الفريق  اأع�ساء  اأن  اإىل  ولفت 
عليهم طابع الأخ���وة والأل��ف��ة، حيث 
اإن اأع�ساء الفريق يعتربون  الفريق 
الفريق  دعم  اإىل  في�سعون  اأ�سرتهم، 
واإظهاره بال�سورة التي تعك�س العمل 

التطوعي الأخالقي.
  

حملة  تطلق  ال��ظ��ف��رة  ب��ل��دي��ة 
ن��ظ��اف��ة ب��رن��ا م�����س��وؤول��ي��ت��ن��ا يف 

مهرجان ليوا الدويل
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  اأط���ل���ق���ت   
البلدي  ال���ت���واج���د  ب��ف��ري��ق  م��ت��م��ث��ل��ة 
ح��م��ل��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة حتت 
 “ م�سوؤوليتنا  ب��رن��ا  نظافة   “ �سعار 
وذلك بالتعاون مع “ مركز اأبوظبي 
لإدارة النفايات “ تدوير “ و �سرطة 
الظفرة  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات  و  ال���ظ���ف���رة 
و����س���رك���ة اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��وزي��ع وذل���ك 
بهدف توعية جمهور وزوار مهرجان 
باأهمية   2020 ال���������دويل  ل����ي����وا 
ال�سحراوية  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
نقاط  يف  املخلفات  جتميع  و���س��رورة 
املخيمات  اأم���ام  اأو  احل��اوي��ات  ت��وزي��ع 

اأن  على  املخيمات  اأ�سحاب  قبل  من 
تقوم تدوير بجمعها ونقلها.

البلدي  ال���ت���واج���د  ف���ري���ق  وح���ر����س 
ال��ت��وا���س��ل م��ع اجل��م��ه��ور وزوار  على 
وامل���������س����ارك����ني م�����ن داخ�������ل ال����دول����ة 
احلملة  باأهمية  للتعريف  وخارجها 
وحثهم على �سرورة اللتزام باللوائح 
وال��ق��وان��ني امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
البيئة وتو�سيح املخاطر الناجتة عن 
عدم اللتزام بهذه القوانني اخلا�سة 

باحلفاظ على البيئة .
ت���ع���ت���رب ه������ذه احل���م���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة يف 
جناحها  بعد  ال��دويل  ليوا  مهرجان 
ا�ستح�سان  ولق�����ت  امل���ا����س���ي  ال���ع���ام 
وت����ع����اون م����ن اجل���م���ه���ور وال��������زوار. 
وي�سهد  املهرجان  اأعداداً كبرية من 
اجلماهري والزوار الذين يحر�سون 
ع��ل��ى ال��ت��واج��د يف م��وق��ع ت��ل مرعب 
لال�ستفادة مبا يقدمه املهرجان من 
خمتلفة  واأن�سطة  متنوعة  فعاليات 
وهو ما �ساهم يف زي��ادة القبال على 
ال�سخا�س  وخا�سة  املهرجان  موقع 
ال��راغ��ب��ني يف الق��ام��ة داخ���ل اخليام 
يف م��وق��ع ت��ل م��رع��ب وه���ذه العداد 
ال��ت��ي انت�سرت يف  امل��ت��زاي��دة واخل��ي��ام 
لها  يكون  ان  يجب  املهرجان  موقع 
البيئة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  ف��ع��ال  دور 
اط�����الق احلملة   اىل  دع����ى  م���ا  وه����و 
وزوار  امل���ج���ت���م���ع  ت����وع����ي����ة  ب����ه����دف 
املهرجان واأ�سحاب املخيمات باأهمية 

النظافة واحلفاظ على البيئة ومنع 
خالل  م���ن  اإل  خم��ل��ف��ات  اأي  رم����ي 
وكذلك  ل��ذل��ك  املخ�س�سة  الم��اك��ن 
التعريف بخطورة الرمي الع�سوائي 
على  املرتتبة  والعقوبات  للمخلفات 
على  احلفاظ  بقوانني  اللتزام  عدم 

البيئة .
ال��ت��واج��د البلدي  ك��م��ا ي��ق��وم ف��ري��ق 
اي�����س��ا ب��ت��وزي��ع ه���داي���ا رم���زي���ة على 
ت�ستهدف  املخيمات  واأ�سحاب  الزوار 
وغر�س  بينهم  البيئي  ال��وع��ي  ن�سر 
ال����ق����ي����م ال���ب���ي���ئ���ي���ة ل�������دى ا����س���ح���اب 
امل��خ��ي��م��ات يف م��وق��ع م��ه��رج��ان ليوا 

الدويل 2020.
 

على �سعيد املناف�سات الريا�سية 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  اأب�����ن�����اء  ���س��ي��ط��ر   
الأوىل يف  امل���راك���ز  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ودي��ة 
مناف�سة الإ�ستعرا�س الرملي لفئاته 
�سلندر،   6 ����س���ل���ن���در،   8( ال����ث����الث 
ليوا  مهرجان  �سمن  والهايلوك�س( 
اأختتمت  وال���ت���ي   ،2020 ال�����دويل 
اأم�س الأول و�سط ح�سور جماهريي 
كبري من رواد املهرجان، حيث اأت�سمت 
املناف�سة بالندية والإثارة والقوة من 
جميع املت�سابقني وزاد من حما�سهم 
الذي  الكبري من احل�سور  التجاوب 
منذ  املناف�سة  جم��ري��ات  م��ع  ت��ف��اع��ل 

البداية وحتي حلظة النهاية.
ال�ستعرا�س  حم��������اولت  وج��������اءت 

ال��رم��ل��ي ع��ل��ى ت���ل م���رع���ب، ومنحت 
فر�سة  �سيارة  لكل  املنظمة  اللجنة 
باحلركات  وال���ق���ي���ام  ال���ت���ل  ����س���ع���ود 
ال�ستعرا�سية بواقع حماولتني لكل 
وفر�ست  ال��ث��الث،  الفئات  يف  �سيارة 
�سيارة  ك����ل  ع���ل���ى  امل��ن��اف�����س��ة  ل����وائ����ح 
بال�سيارة  التقوي�س  بحركات  القيام 
بال�سيارة  الل��ت��ف��اف  اأي  واجل���دع���ة 
م��رة واح��دة ف��وق رم��ال التل واأي�سا 
ال��و���س��ول ف���وق ال��ت��ل، وح��ظ��ي��ت هذه 
املحاولت باإعجاب اجلمهور ومتابعة 
ك��ب��رية م��ن ن��اح��ي��ة ال�����س��ب��اب، وو�سل 
اأربعة  اأك���ر م��ن  اإىل  ع��دد احل�����س��ور 
اآلف متفرج يف منطقة ال�ستعرا�س 
يف  ذروت��ه��ا  املناف�سة  وبلغت  الرملي. 
�سلندر   8 لفئة  الرملي  ال�ستعرا�س 
و�سط  املناف�سة،  الثاين من  اليوم  يف 
�سبابية حما�سية قوية، وحتٍد  اأجواء 
وكان  امل�����س��ارك��ني،  ب��ني جميع  م��ث��ري 
الفوز من ن�سيب، اأبطال ال�سعودية، 
حيث ح�سد املت�سابق بدر علي احلمد 
نقطة،   1025 جامعاً  الأول  املركز 
قا�سم  اإب��راه��ي��م  ب��ن  فهد  احتل  فيما 
املركز الثاين بر�سيد 1002 نقطة، 
اليو�سف  عبداهلل  بن  في�سل  واحتل 
نقطة،   995 بر�سيد  الثالث  املركز 
وجاء علي بكر نا�سر البكر يف املركز 
وحل  نقطة،   989 بر�سيد  ال��راب��ع 
خام�ساً  القرزعي  حممد  عبدالعزيز 

بر�سيد 969 نقطة. 

زوار املهرجان ...فعاليات ترفيهية جلميع اأفراد الأ�سرة

فريق»ب�صمة �صعادة التطوعي« ير�صم الب�صمة على زوار املهرجان
بلدية الظفرة تطلق حملة » نظافة برنا م�سوؤوليتنا«  يف مهرجان ليوا الدويل

بلدية مدينة اأبوظبي حتتفل برفع العلم الأزرق على �صاطئ جزيرة احلديريات  

������س�����اره   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اجلن�سية  امل���غ���رب  اق��اب��ل��ى 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )D J 5 2 4 3 5 9 4 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0524183518

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د امل���دع���و / ج���وه���ا بت 
اندوني�سيا     ، ك��م��ان  ج��ون��ى 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )8156792B( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0525688884

فقدان جواز �صفر
ح�سن  احمد   / املدعو  فقد 
اليمن     ، ب���ن حل���ول  اح��م��د 
�سفره  ج�������واز  اجل���ن�������س���ي���ة 
 )06950098( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0505723450

فقدان جواز �صفر
ب���اروىل بيغم  امل��دع��و /  فقد 
عي�ساحق مونتال ، بنغالدي�س   
�سفره ج������واز   -  اجل��ن�����س��ي��ة 
 )BX0015373( رق���م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0553186708

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو / ماريا فيكتوريا 
الفلبني     ، ت��ي��ج��ل��ى  ف��ي��و���س 
اجل��ن�����س��ي��ة   ج�����واز �سفره 
 )B2588287P( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0508145919

فقدان جواز �صفر
�سميم   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اجلن�سية  اوغ���ن���دا    ، م��ت��وا 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )1 4 8 7 7 3 8 B (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0503142889

فقدان جواز �صفر
زينيت   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اثيوبيا   ، ����س���ي���د  حم���م���د 
اجل��ن�����س��ي��ة   ج�����واز �سفره 
 )4054452EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0507907060

فقدان جواز �صفر
ف����رج نبيل  امل���دع���و /  ف��ق��د 
الردن     ، عوي�سى  ابراهيم 
�سفره ج�������واز   اجل���ن�������س���ي���ة 
 )N564962( رق�������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0505572682

فقدان جواز �صفر
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ص اخليمة- الفجر: 

رئي�س  ال���ط���ري  اأح����م����د  ���س��ل��م ج���م���ال 
يف  العامة  امل���وارد  هيئة  اإدارة  جمل�س 
مببادرة  الأول  ال��ف��ائ��ز  اخليمة  راأ����س 
 “ املحظوظ  “ رقمي  الأرق���ام  م�سنع 
�سيكا مببلغ    - راج  تيالك  – بانكاج 
بن  اهلل  درهم بح�سور عبد  األف   20
�سلمان ع�سو جمل�س الإدارة ومي�سون 

حممد الذهب مدير عام الهيئة .
املبادرة  اأن ه��ذه  ال��ط��ري  واأك���د ج��م��ال 
ال��ت��ي مت اإط��الق��ه��ا ت��اأت��ي ح��ر���س��ا من 
اخليمة  راأ����س  العامة يف  امل���وارد  هيئة 
على ت�سجيع املواطنني واملقيمني على 
اخليمة  راأ����س  يف  مركباتهم  ت�سجيل 
على  توفر حمطة فح�س  مع  خا�سة 
ع��امل��ي م��ن اجل����ودة والأداء  م�����س��ت��وى 
اأف�سل  ت��ق��دمي  ال��ع��م��ل م��ن خ���الل  يف 

م�ستويات اخلدمة للجمهور .
يف  للفائز  بالتهنئة  ���س��ع��ادت��ه  وت��ق��دم 
توفريها  يتم  التي  ال�سحوبات  اأوىل 
م����ن خ������الل �سحب  ����س���ه���ري  ب�����س��ك��ل 
ال�سفافية  ع��ل��ى  ي��رت��ك��ز  ال����ك����رتوين 

رقم  اختيار  خالله  م��ن  يتم  العالية 
�ساحب املركبة امل�سجلة للمرة الأوىل 
اإىل حر�س  ، م�سريا  راأ���س اخليمة  يف 
العامة ممثلة يف م�سنع  امل��وارد  هيئة 
هذه  ا�ستمرارية  على  الأرق���ام  فح�س 
املبادرة التي تعترب اأحد املبادرات التي 
مع  التوا�سل  رواب��ط  تعزيز  ت�سهم يف 
ت�سجيل  ع��ل��ى  وت�سجيعهم  اجل��م��ه��ور 

مركباتهم واحلر�س على ذلك .

“ الفائز املحظوظ  اأو�سح  من جانبه 
يقيم يف راأ�س اخليمة ويعمل  “ الذي 
يف اإم��ارة اأخ��رى اأن��ه �سمع عن املبادرة 
م����ن خ�����الل و����س���ائ���ل ال���ت���وا����س���ل مما 
�سجعه على ت�سجيل مركبته اجلديدة 
يف راأ�س اخليمة ليكون �ساحب احلظ 
يف ال��ف��وز ب����اأول ���س��ح��وب��ات م���ب���ادرة “ 

رقمي املحظوظ » .
القائمني  جلميع  �سكره  ع��ن  واأع���رب 

على هذه املبادرة املتميزة التي تتفرد 
بها هيئة املوارد العامة براأ�س اخليمة 
عامال  متثل  وال��ت��ي  الأرق����ام  وم�سنع 
بالدولة  امل��ق��ي��م��ني  جل��م��ي��ع  م�����س��ج��ع��ا 
مركباتهم  وت�سجيل  منها  لال�ستفادة 
ب��ل��وح��ات اأرق����ام راأ�����س اخل��ي��م��ة ف�سال 
والب�سمة  ال��ف��رح��ة  تر�سم  كونها  ع��ن 
ال�سهرية  بجائزتها  ال��ف��ائ��زي��ن  ع��ل��ى 

القيمة .

•• ال�شارقة -وام:

اأهدى �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
م�سرية  اأثرية  قطعة   425 العربية  م�سر  جمهورية  ال�سارقة  حاكم  الأعلى 
ن����ادرة م��ن ع�����س��ور م��ت��ع��ددة ت��ع��ود مل��ا ق��ب��ل امل��ي��الد وب��ع��ده و ذل���ك يف مل�سة حمبة 

وتقدير من �سموه جديدة مل�سر التي لعبت ولتزال دورا تعليميا وتنويريا فاعال 
يف وطننا العربي كافة. ويعود تاريخ القطع الأثرية التي و�سلت القاهرة قادمة 
من ال�سارقة اإىل فرتات زمنية خمتلفة من ع�سور ما قبل ال�ساللت يف الألفية 
الرابعة قبل امليالد و �ساللت املمالك القدمية و املتو�سطة و احلديث و الفرتة 
البطليمو�سية القرن الرابع - الأول ق.م و الفرتة الرومانية القرن الأول ق. م و 

القرن الثاين امليالدي و الع�سر القبطي القرن الرابع - ال�ساد�س امليالدي.
و  خ�سبية  و  مزججة  خزفية  و  حجرية  متاثيل  ال��ن��ادرة  املجموعة  تلك  ت�سم 
و  اآم��ون  املثال ل احل�سر  �سبيل  و على  املختلفة  امل�سرية  الآلهة  برونزية متثل 
اإيزي�س اإىل جانب اآخرين . كما ت�سم توابيت خ�سبية مزينة بالألوان و مومياوات 
اأ�ساور من الأحجار الكرمية و  اأ�سماكا و قالئد و  ب�سرية و حيوانية و طيورا و 

حروزا و دليات و مناذج حيوانية متثل �سقورا واأ�سماكا من املرمر والأخ�ساب.
كانت ال�سارقة قد اأعادت مل�سر ال�سقيقة العام املن�سرم 345 قطعة اأثرية م�سرية 
ذات قيمة تاريخية. ويعد �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة من اأكرب و اأكر املهتمني 
التاريخية وقيمته  باأهميته  �سموه  اإميانا من  و احلفاظ عليه  العربي  بالرتاث 

الكبرية يف اإثراء تراث الإن�سانية جمعاء.

•• دبي-وام:

اأعلنت مدينة دبي الطبية عن تقدميها م�سمى “ا�ست�ساري الر�ساعة” 
بهدف  وذل��ك  اجل��دي��دة  املحدثة  الرتاخي�س  لئحة  �سمن  اجل��دي��د 

تو�سيع نطاق التخ�س�سات الطبية املطلوبة يف املدينة .
املنطقة  ن��وع��ه يف  م��ن  الأول  ي��ع��د  ال���ذي   - اجل��دي��د  امل�سمى  و���س��م��ن 
ال�سحية  الرعاية  لأخ�سائيي  ميكن   - الطبية  دب��ي  مبدينة  احل��رة 
يف  املعتمدة  اجلامعات  اإح��دى  من  البكالوريو�س  درج��ة  اأن��ه��وا  الذين 
تخ�س�سات الطب و طب الأ�سنان و ال�سيدلة و القبالة و التمري�س 
و العالج الطبيعي والعالج الوظيفي والتغذية والتنحيف اأن يتقدموا 

للرتخي�س اجلديد يف مدينة دبي الطبية.
و ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ق���ال ال��دك��ت��ور رم�����س��ان ال��ب��ل��و���س��ي رئ��ي�����س القطاع 
التنظيمي ل�سلطة مدينة دبي الطبية اإن امل�سمى اجلديد ياأتي �سمن 
الطبية  دب��ي  مدينة  وتوفرها  ت�ستحدثها  التي  التخ�س�سات  �سل�سلة 
الطبي  القطاع  خلدمة  التخ�س�سات  ه��ذه  مثل  على  الطلب  ل��زي��ادة 
هذا  بتقدمي  اأن��ه  اإىل  لفتا  املطلوبة  بالتخ�س�سات  ورف��ده  املدينة  يف 
وتطوير  حت�سني  على  ق��ادري��ن  الرتخي�س  حاملو  �سيكون  امل�سمى 
التي  املجتمعات  ويف  ال�سحي  القطاع  يف  الر�ساعة  مبوا�سيع  املعرفة 

نخدمها.
وت��ت��م��ا���س��ى م��ت��ط��ل��ب��ات ال��رتخ��ي�����س اجل��دي��د م��ع امل��م��ار���س��ات العاملية 

وال�سهادات الدولية املعرتف بها يف هذا املجال.
يف  �ساعة   90 اإن��ه��اوؤه��م  اجل��دي��د  للم�سمى  املتقدمني  يف  ي�سرتط  و 
التعليم اخلا�س مبوا�سيع الر�ساعة اأو الر�ساعة الطبيعية من اإحدى 
الربامج الأكادميية املتخ�س�سة يف الر�ساعة اإ�سافة اإىل خربة ل تقل 
عن �سنتني يف تقدمي ال�ست�سارة يف جمال الر�ساعة يف بيئة �سريرية.

اآخر للح�سول على امل�سمى اجلديد  وتتيح مدينة دبي الطبية خياراً 
وهو احل�سول على �سهادة ال�ست�ساري الدويل للر�ساعة الطبيعية من 
اإىل جانب  الطبيعية  الب�سرية  الر�ساعة  الدويل ل�ست�ساريي  املجل�س 
خربة ل تقل عن �سنتني يف تقدمي ال�ست�سارة يف جمال الر�ساعة يف 

بيئة �سريرية.

و ين�سم امل�سمى اجلديد اإىل جانب جملة من امل�سميات والتخ�س�سات 
الالئحة  اإىل  اإ�سافتها  مت  ال��ت��ي  الطبية  دب��ي  مدينة  يف  امل�ستحدثة 
لالئحة  حتديثها  و  ال��ع��ام  التجميل  طبيب  مثل  م��وؤخ��را  اجل��دي��دة 
التخرج  املهنة حلديثي  تراخي�س ممار�سة  لت�سمل قبول  الرتاخي�س 
من  عدد  واإ�سافة  امل�ساندة  ال�سحية  واملهن  التمري�س  تخ�س�سات  يف 
برتاخي�س  اخلا�سة  اجلديدة  الإر���س��ادات  لالئحة  الدولية  املوؤهالت 

اأطباء الأ�سنان العامني.
جدير بالذكر اأن اأكر من 30 من�ساأة طبية تقدم خدمات خا�سة مبا 
قبل و بعد الولدة يف مدينة دبي الطبية و يعمل بها ما يقارب 200 

اأخ�سائي رعاية �سحية.

دبي الطبية تعلن عن ترخي�ض م�صمى اإ�صت�صاري الر�صاعة اجلديد

حاكم ال�صارقة يهدي م�صر 425 قطعة اأثرية نادرة

•• ال�شارقة-وام: 

زار ال�سيخ الدكتور �سعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�س الأول متنزه �سرطة ال�سارقة 
ال�سحراوي وا�ستمع اإىل �سرح حول مبادرة �سرطة ال�سارقة باإن�ساء املتنزه الذي مت 
اإجنازه �سمن م�ساريع القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة الرامية لإ�سعاد منت�سبيها 
ال��دول��ة نحو تعزيز جودة  اأف���راد املجتمع جت��اوًب��ا م��ع توجهات  واأ���س��ره��م وك��اف��ة 
تدفع  حمفزة  عمل  بيئة  بخلق  الر�سيدة  القيادة  وتوجيهات  املجتمع  يف  احلياة 
�سعيد  الدكتور  ال�سيخ  واأثنى  والبتكار.  والإب��داع  والعطاء  اإىل م�ساعفة اجلهد 
بن طحنون اآل نهيان على فكرة املتنزه ..م�سيداً باهتمام القيادة العامة ل�سرطة 
ال�سارقة باإ�سعاد منت�سبيها واأفراد اأ�سرهم ومعرباً عن �سكره وتقديره للقائمني 

على املتنزه على جهودهم امللمو�سة ..موؤكداً اأن مثل هذه امل�ساريع تدعم رفاهية 
اأنف�سهم بعيداً عن  املجتمع وتوفر مت�سعاً لالأ�سر واأف��راد اجلمهور للرتويح عن 
اللجنة  رئي�س  الزرعوين  العقيد خالد  اأ�سار  اليومية. من جانبه  احلياة  روتني 
املنظمة لفعاليات متنزه �سرطة ال�سارقة اإىل اأن املتنزه �سهد اإقباًل كبرياً من اأ�سر 
العاملني ب�سرطة ال�سارقة، واأفراد اجلمهور خالل دورته الرابعة والتي انطلقت 
يف 16 من دي�سمرب املا�سي اإذ بلغ عدد زواره يف نهاية اأ�سبوعه الثالث 75 األف 
زائر ومن املتوقع اأن يرتفع العدد خا�سة مع اقرتاب موعد ختام هذه الدورة يف 
10 يناير اجلاري. ويوفر املتنزه بيئة مثالية ملختلف الأعمار ويقدم جمموعة 
من العرو�س والفعاليات املتنوعة لالأطفال والتي ت�ستمل على م�سابقات ترفيهية 

وثقافية تقدم على م�سرح املتنزه اإ�سافة لو�سائل الرتفية والت�سلية.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر: 

كّرم اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة، 
العمليات  ع��ام  م��دي��ر  احل��م��ي��دي  �سعيد  حممد  ال��دك��ت��ور  العميد  بح�سور 
املركزية، والعميد اأحمد �سعيد النقبي مدير اإدارة املرور والدوريات، وعدد 
والرتخي�س  امل��رور  نخبة من عنا�سر مركز خدمات  ال�سرطة،  من �سباط 
مهامهم  اأداء  يف  املتميزين  املالية  ال�����س��وؤون  واإدارة  اخليمة،  راأ����س  ب�سرطة 
املوكلة اإليهم بكفاءة واخال�س، ف�ساًل عن اأدوراهم وم�ساركاتهم املجتمعية 

املتميزة.
حيث اأ�ساد اللواء علي بن علوان، بجهود املكرمني وبجهودهم الكبرية التي 
املرور  خ��دم��ات  مب��رك��ز  اجلمهور  اإىل  اخل��دم��ات  اأف�سل  ت��ق��دمي  يف  بذلوها 

ثقافة  لن�سر  �سعياً  التكرمي،  ه��ذا  لي�ستحقوا   ، املالية  واإدارة  والرتخي�س 
الحتادية  للحكومة  الإ�سرتاتيجي  التوجه  وف��ق  األأع��م��ال  اأداء  يف  التميز 
وروؤية 2021م، مثمناً جهود �سرطة راأ�س اخليمة نحو تعزيز جودة الأداء 

املهني وفق منهج �سرطي متطور.
واأ���س��اف ال��ل��واء علي ب��ن ع��ل��وان، ب���اأن ه��ذا ال��ت��ك��رمي، ق��د ج��اء ان��ط��الق��اً من 
املنت�سبني  لتحفيز  اخليمة،  راأ���س  �سرطة  تعتمدها  التي  التكرمي  منهجية 
وتفاٍن  ج��ه��ٍد  م��ن  ي��ب��ذل��ون��ه  مل��ا  ال�����س��رط��ي��ة،  امل��ج��الت  املتميزين يف خمتلف 
واإخال�س يف العمل، جت�سيداً لروؤية القيادة ال�سرطية يف ت�سجيع املتميزين 
وتعزيز  والن�سباط  الأم��ن  حفظ  يف  املثمر،  العطاء  من  املزيد  ب��ذل  نحو 
ال�سعور بامل�سئولية الأمنية، الأمر الذي يوؤدي بدوره تر�سيخ مفهوم الواجب 

الوطني لدى الكادر ال�سرطي.

�صعيد بن طحنون ي�صيد بفعاليات متنزه �صرطة ال�صارقة

قائد عام �صرطة راأ�ض اخليمة يكرم نا�صري ثقافة التميز يف املرور 

)رقمي  مببادرة  الفائزين  لأول  درهم  األف   20

دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية
ل�سركة امل�ستثمر الوطني �ض.م.خ »ال�سركة«

املقّرر  امل�ساهمني حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية  ال�سادة  اأن يدعو  ���س.م.خ،  امل�ستثمر الوطني   اإدارة �سركة  ي�سر جمل�س 

عقده يوم الثالثاء املوافق 21 يناير 2020 على متام  ال�ساعة 11:00 �سباحا بفندق روتانا ال�ساطئ اأبوظبي – قاعة ليوا، 

الطابق الأول، للنظر يف القرارات اخلا�سة التالية:

جدول الأعمال 

1- مناق�سة تو�سية جمل�س اإدارة ال�سركة بتوزيع اأرباح ا�ستثنائية من الحتياطي الختياري تقدر ب� 50 مليون درهم اإماراتي 

و الت�سويت عليها،

2- مناق�سة تخفي�س راأ�س مال ال�سركة عن طريق اإلغاء 200 مليون �سهم بقيمة 200 مليون درهم اإماراتي يتم اإرجاع قيمتها  

للم�ساهمني خالل 90 يوما من تاريخ املوافقة على القرار.

مالحظات

اجلمعية  ح�سور  حق   2020 يناير   20 بتاريخ  امل��ايل  اأبوظبي  �سوق  ل��دى  ال�سركة  اأ�سهم  �سجل  يف  م�سجل  م�ساهم  لكل   -1

العمومية لل�سركة وله اأن ينيب عنه من يختاره من غري ال�سادة اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة حل�سور الجتماع اأعاله مبوجب 

توكيل خا�س ثابت كتابة على اأ�سل منوذج التوكيل املرقم ال�سادر عن ال�سركة واملبني يف الدعوة املر�سلة بالربيد امل�سجل لكل 

%( من راأ�س مال ال�سركة فيما عدا املمثلني  م�ساهم يف ال�سركة ويجب اأن ل يكون الوكيل حائزاً بهذه ال�سفة على اأكر من )5 

اإيداع  يتم  اأن  قانونا( وميكن  النائبون عنهم  وفاقديها  الأهلية  ناق�س  ال�سركة )وميثل  امل�ساهمة يف  وال�سركات  للموؤ�س�سات 

التوكيل لدى �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية اأو ت�سليمها اىل مقر ال�سركة الرئي�سي قبل يومني على الأقل من التاريخ املحدد 

لالجتماع وذلك لتدوينها يف ال�سجالت اخلا�سة ويكون له احلق يف الت�سويت يف اجلمعية العمومية.

%( من جمموع راأ�س  2- �سيكون اجتماع اجلمعية العمومية �سحيحاً اذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون على الأقل )50 

مال ال�سركة، واذا مل يكتمل الن�ساب القانوين لهذا الجتماع ف�سوف ينعقد الجتماع الثاين على ال�ساعة 11:00 �سباحا من 

يوم الثالثاء املوافق 28 يناير 2020 يف ذات املكان مبن ح�سر. 

3- تعترب التوكيالت ال�سادرة حل�سور الجتماع الأول �سحيحة ونافذة لأي اجتماعات لحقة ما مل يتم اإلغاوؤها �سراحة من 

قبل امل�ساهم باإ�سعار يوجه اىل مدير �سوؤون امل�ستثمرين يف ال�سركة وذلك قبل يومني على الأقل من موعد الجتماع الالحق، 

لال�ستعالم، هاتف رقم: 02-6192319.

4- يكون �ساحب احلق بح�سور اجتماع اجلمعية العمومية والت�سويت هو امل�ساهم امل�سجل يف �سجل م�ساهمي ال�سركة يف نهاية 

اليوم ال�سابق لتاريخ الجتماع، على اأن يتم احل�سور قبل �ساعة على الأقل من الوقت املحدد لالجتماع.

املدعو/ �سردار خان امري  فقد 
افغان�ستان   ، ظ����ري����ف  خ������ان 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
)16079654(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعر 
مركز  اق��رب  او  الفغان�ستانية 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د امل���دع���و/ع���رف���ان احلق 
باك�ستان   ، اح��م��د  ���س��ل��ط��ان 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
)1986642(  يرجى ممن 
يعر عليه ت�سليمه بال�سفارة 
مركز  اق��رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر فقد�ن �سهادة �أ�سهم
فقد املدعو/ عبداهلل كليب �سالح الهاملي �سهادة رقم 
بنك  من  �سادرة   ، �سهم   151 وعددها   1090108

اأبوظبي الإ�سالمي ، وفقدت املدعوة/ ع�سبة حممد جابر 
املحريبي ، �سهادة رقم 1090412 وعددها 151 �سهم 
، �سادرة من بنك اأبوظبي الإ�سالمي. وعلى من يجدها 

الت�سال بالرقم 0504466162 
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�لعدد 12824 بتاريخ 2020/1/6 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/كانتيليفري  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامه ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1088569 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد نا�سر احمد علي خمريي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان علي عبيد الغا�سمي الزحمي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12824 بتاريخ 2020/1/6 

اإع����������الن
لغ�سيل  ال�س�����ادة/ببجي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات  رخ�سة رقم:2659496 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نا�سر ال�سرقي عبداهلل م�سلم املحرمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبداهلل احمد عبدالقادر اخلراز

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12824 بتاريخ 2020/1/6 

اإع����������الن
روز  ال�س�����ادة/فكتورين  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بيوتي اند �سبا �سنرت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1874385 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد �سرور م�سعان �سليم ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فاطمه �سعيد را�سد الزعابي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12824 بتاريخ 2020/1/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اوفر�سى ملقاولت احلفر

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2723031 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد بالل فريد احمد %17

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/را�سد خمي�س را�سد م�سبح ها�سل من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/را�سد خمي�س را�سد م�سبح ها�سل من 100% اىل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سزميون �سزي�سالو ويكزوريك %16
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كارول رو�سادا %16

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

تعديل ا�سم جتاري من/اوفر�سى ملقاولت احلفر  
OVERSEAS DRILLING CONTRACTING

اىل/اوفر�سى ملقاولت احلفر ذ.م.م
OVERSEAS DRILLING CONTRACTING LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12824 بتاريخ 2020/1/6 

اإع����������الن
يونيك  ال�س�����ادة/م�ستودع  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الهلية لالدوية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2085981 
تعديل ا�سم جتاري من/م�ستودع يونيك الهلية لالدوية  

UNIQUE ALAHALIA DRUG STORE

اىل/م�ستودع �سات ليت لالدويه
SATELLITE DRUG STORE

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12824 بتاريخ 2020/1/6 

اإع����������الن
كوكيز  لو�ست  ال�س�����ادة/دو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كويف �سوب ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2361436 

تعديل ا�سم جتاري من/دو لو�ست كوكيز كويف �سوب ذ.م.م  
DE LOUEST COOKIES COFFEE SHOP LLC

اىل/ايفوري كافيه ذ.م.م
IVORY CAFE LLC

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12824 بتاريخ 2020/1/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبر ماركت رين بريد

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1181316 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خمي�س �سعيد عثمان الزعابي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هاف�سال مالمبى عبداملجيد مالمبى %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي خان بدر الدين

تعديل وكيل خدمات/حذف خمي�س �سعيد عثمان الزعابي
تعديل را�س املال/ من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة 1* 10 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/�سوبر ماركت رين بريد  
RAIN BIRD SUPER MARKET

اىل/�سوبر ماركت رين بريد ذ.م.م
RAIN BIRD SUPER MARKET LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12824 بتاريخ 2020/1/6 

اإع����������الن
وال�سيانة  للمقاولت  اأ�سغال  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�سة رقم:1048263 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/في�سل احمد �سلطان اليو�سف ال�سويدي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ في�سل احمد �سلطان اليو�سف ال�سويدي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة معمر �سالح قدوره %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ن�سات فتحي حممود عبدالعزيز %25
تعديل را�س املال/ من null اىل 50000

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

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة اأ�سغال للمقاولت وال�سيانة العامة  
ASHGHAL CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

اىل/امانة القرية ملقاولت البناء ذ.م.م
AMAANAT ALQARIYAH BUILDING CONTRACTING LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12824 بتاريخ 2020/1/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون توب تن للرجال

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2201576 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعد حميد �سعيد حميد املهري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خرم �سهزاد عبدالعزيز %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمدان �سعيد �سيف نغ�س الكعبي

تعديل را�س املال/ من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة 3.50* 1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/�سالون توب تن للرجال  

SALOON TOP TEN GENTS
اىل/�سالون توب تن للرجال ذ.م.م

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12824 بتاريخ 2020/1/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ماك لين لدارة العقارات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1532211 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جميله احمد حممد الرميثي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداحلميد ي�سن عبداحلميد الطباخ %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد ابراهيم حممد غنيم

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل حممد عبداهلل احلو�سني
تعديل ا�سم جتاري من/ماك لين لدارة العقارات ذ.م.م  

MAC LINE PROPERTY MANAGEMENT LLC

اىل/ماك لين للعقارات واملقاولت ذ.م.م
MAC LINE PROPERTIES AND CONTRACTING LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت وم�ساريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12824 بتاريخ 2020/1/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اليا�س لكهرباء وميكانيكا ال�سيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2776805 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي �ساملني �سعيد عبدات الكثريي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداهلل عبدالرحمن املن�سوري

تعديل نوع الرخ�سة/من �سناعية اىل جتارية

تعديل ا�سم جتاري من/اليا�س لكهرباء وميكانيكا ال�سيارات  

AL YASH ELECTRICITY AND MECHANICS OF CARS

اىل/التقان لكهرباء وميكانيكا ال�سيارات

ALATQAN ELECTRICITY AND MECHANICS OF CARS

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

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

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

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12824 بتاريخ 2020/1/6 

اإع����������الن
�سركة   - لال�ست�سارات  انرتنا�سيونال  ايه  ال�س�����ادة/ام  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  رخ�سة رقم:2446376 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/موزه �سعيد حممد البادي الظاهري من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ موزه �سعيد حممد البادي الظاهري من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد طوخي ال�سيد العجوز %49

تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ساحة 1* 20 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ام ايه انرتنا�سيونال لال�ست�سارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  
M A INTERNATIONAL CONSULTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ام ايه انرتنا�سيونال لال�ست�سارات ذ.م.م
M A INTERNATIONAL CONSULTING LLC

اىل  ركا�س  حمد  �سامل  مبارك   99569  25 �سرق  ابوظبي  جزيرة  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
ابوظبي جزيرة ابوظبي �سرق 19-2 350028 350028 ال�سيد احمد حممد مرزوق �سقر

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

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12824 بتاريخ 2020/1/6 

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

CN 1033859:امل�سيق  رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

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

�لعدد 12824 بتاريخ 2020/1/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كيوبيك 

CN 1356442:جلوبال ديفين�س اإنك  رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

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

�لعدد 12824 بتاريخ 2020/1/6 

�إعـــالن
املياه  ل�سناعه  بريين  ال�سادة/�سركة  باأن:  ال�سناعة  تنمية  مكتب  تعلن 

واملرطبات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
IN 2003218:رقم الرخ�سة ال�سناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التحويل الآتي:
حتويل نوع الرخ�سة من رخ�سة �سناعية اىل رخ�سة جتارية

حتويل ال�سم التجاري من/�سركة بريين ل�سناعه املياه واملرطبات - �سركة 
ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

اىل/�سركة دعم امل�سار للتجارة والتوزيع - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
مكتب  مراجعة  اعاله  املذكور  الجراء  على  اعرتا�س  لديه  من  كل  وعلى 
ن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  امل�ستثمرين - خالل  اإدارة خدمة   - ال�سناعه  تنمية 

الإعالن ، واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�ساء مدة الإعالن .
الرتاخي�ض التجارية

�لعدد 12824 بتاريخ 2020/1/6 

 �إعـــالن �سطب قيد
ابوظبي   - ملتد  ال�سادة/�سركة جلوتيك  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
قيد  �سطب  بطلب  تقدمت  قد  املتحده(  اململكه  )اجلن�سية: 
الرمي   ، الرمي  جزيرة  )العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�سركة  فرع 
C1 - C12 - مكتب 02 23 مبنى �سركة الطموح   - طموح 3 
لال�ستثمارات د.م.م ، �س.ب:27904( واملقيدة حتت رقم )5229( 
القانون  الوزارة. وتنفيذا لحكام  ال�سركات الجنبية يف  يف �سجل 
التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رقم  الحتادي 
�ساأن  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة 
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة 
ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج 
يف  الوزارة  اىل  باعرتا�سهم  يتقدموا  ان  العرتا�س  يف  احلق 
ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة 

القت�ساد اإدارة الت�سجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 �د�رة �لت�سجيل �لتجاري

�المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�لعدد 12824 بتاريخ 2020/1/6 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ربيع  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

المل لبيع الدوات والأواين املنزلية
رخ�سة رقم:CN 2635532 تقدموا الينا بطلب

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

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

�لعدد 12824 بتاريخ 2020/1/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سنارة 

الذهبية لبيع الدوات البحرية
رخ�سة رقم:CN 1915105 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/9852 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/01/8 الربعاء  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 

�سده مالتيبال�ست للتجارة )�ض.ذ.م.م( )فرع( او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                        الو�سف      �سعر التقييم  

                                                  مالب�ض متنوعة        37,919 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض �ملنازعات �اليجارية

منوذج اعالن بالن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك مركز النخبة للياقة البدنية

Olympia GYM:بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
بتاريخ:2019/12/26 املودعة بالرقم: 323069 

 با�س��م: مركز النخبة للياقة البدنية 
املوطن:المارات العربية املتحدة - ال�سارقة - هاتف:00971504770877 

jasim.alali.12@gmail.com:سندوق الربيد:150303 - امييل� 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:41
الأن�سطة الريا�سية

.olympia gym و�سف العالمة: عبارة عن كلمات باللغة الجنليزية بحروف لتينية
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 



االثنني    6   يناير   2020  م   -   العـدد  12824  
Monday   6   January   2020  -  Issue No   12824

07

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

العامة  الإدارة  يف  ����س���اب���ط  مت���ك���ن 
ل��ل��ت��ح��ري��ات وامل���ب���اح���ث اجل��ن��ائ��ي��ة يف 
اأوروبي،  حياة  اإنقاذ  من  دب��ي،  �سرطة 
اأثناء حماولته النتحار داخل غرفته 
بها،  يقطن  ال��ت��ي  الفيال  يف  اخلا�سة 
وذل����ك ب��ع��د اأن مت��ك��ن ال�����س��اب��ط من 
اإىل غرفة  املنا�سب  الدخول يف الوقت 
ال��رج��ل امل��ت��واج��دة يف ال��ط��اب��ق الثاين 
بعد  �سرفتها،  خ��الل  م��ن  الفيال  م��ن 

ت�����س��ل��ق ���س��ل��م ح���دي���دي ك����ان م��ل��ق��ى يف 
ف��ن��اء ال��ف��ي��ال. واأ����س���اد ال��ع��م��ي��د جمال 
العامة  الإدارة  مدير  اجل��الف  �سامل 
ل��ل��ت��ح��ري��ات وامل���ب���اح���ث اجل��ن��ائ��ي��ة يف 
ت�سرف  وح�سن  بنباهة  دب���ي،  �سرطة 
للقرار  ال�������س���اب���ط  ات����خ����اذ  و����س���رع���ة 
ال�سريع يف ا�ستخدام ال�سلم احلديدي، 
الرجل ما �ساهم  اإىل غرفة  وال�سعود 
اللحظات الأخرية،  اإنقاذ حياته يف  يف 
عنقه  ح�����ول  ح����زام����اً  و����س���ع  اأن  ب���ع���د 
اإن��ه��اء حياته لأ���س��ب��اب مادية  حم���اوًل 

واج��ت��م��اع��ي��ة. وح�����ول ال���واق���ع���ة، قال 
القيادة  غ��رف��ة  اإن  اجل����الف  ال��ع��م��ي��د 
العامة ل�سرطة  القيادة  وال�سيطرة يف 
دبي تلقت بالغاً يوم اخلمي�س املا�سي 
قبل  لياًل من  ال�ساعة احلادية ع�سرة 
اأن  الأوروب��ي��ني يفيد  الأ�سخا�س  اأح��د 
�سديقه قد دّون على موقع التوا�سل 
عبارات  بوك”  “الفي�س  الجتماعي 
النتحار.  يف  رغ��ب��ت��ه  ع��ن  فيها  ي��ع��رب 
واأ�سار العميد اجلالف اإىل اأن �سرطة 
دبي عملت بحرفية عالية فور تلقيها 

ال���ب���الغ ومت��ك��ن��ت م���ن حت���دي���د مكان 
البدع،  �سكن الرجل يف فيال مبنطقة 
اإىل  اأف��راده  حيث انطلق ال�سابط مع 
مقر ال�سكن يف وقت قيا�سي، مبيناً اأن 
و�ساأله  الفيال  م��ال��ك  ق��اب��ل  ال�سابط 
عن الرجل فاأفاد اأنه ي�ستاأجر غرفة يف 
الطابق الثاين، واأنه مل ي�ساهده منذ 
عدة اأيام. واأو�سح العميد اجلالف اأن 
الفيال  مالك  برفقة  �سعد  ال�سابط 
اإىل غرفة الرجل وطرق بابها وفجاأة 
�سمع �سوت اختناق و�سوت �سعوبة يف 

م�سرياً  مبا�سرة،  الباب  خلف  التنف�س 
اإىل اأن الباب كان حُمكم الإغالق ومن 
ال�سعوبة ك�سره، فاتخذ اإجراء �سريعا 
لإن��ق��اذ ح��ي��اة ال��رج��ل. ول��ف��ت العميد 
اجلالف اإىل اأن نباهة ال�سابط �ساهمت 
يف اإيجاد احلل لإنقاذ الرجل يف اأ�سرع 
وق����ت مم���ك���ن، ح��ي��ث ك����ان ق���د �ساهد 
م�سرعاً  ف��ن��زل  الفيال،  ف��ن��اء  يف  �سلماً 
ثم  الرجل  غرفة  �سرفة  نحو  ووجهه 
اإىل  م�سرياً  بابها،  وك�سر  اإليها  �سعد 
وعمل  الغرفة  اإىل  دخ��ل  ال�سابط  اأن 

ع��ل��ى ف���ك احل�����زام ع���ن ع��ن��ق الرجل، 
�ساهم  ما  اأولية،  اإ�سعافات  له  واأج��رى 
يف اإنقاذ حياته. واأكد العميد اجلالف 
اأن الرجل كان �سبه غائب عن الوعي 
الأك�سجني  ون��ق�����س  الخ��ت��ن��اق  ج����راء 
وارت����ف����اع ���س��غ��ط ال�����دم ال���ن���اج���م عن 
الوقت  يف  مبيناً  الن��ت��ح��ار،  حماولته 
ذاته اإىل اأن الرجل كان قد كتب ر�سالة 
وو���س��ع��ه��ا ع��ل��ى ���س��ري��ره، م��وج��ه��ة اإىل 
الأ�سباب  فيها  ومدوناً  واأق��ارب��ه،  ذوي��ه 
النتحار  يف  ل��ل��ت��ف��ك��ري  دف��ع��ت��ه  ال���ت���ي 

واجتماعية  م��ال��ي��ة  ب���اأم���ور  وامل��ت��ع��ل��ق��ة 
اإىل  العميد اجلالف  واأ�ساف  خا�سة. 
امل�ست�سفى  اإىل  ال���رج���ل  ن��ق��ل  مت  اأن����ه 
الرعاية  وتقدمي  ال�سرعة،  وج��ه  على 
فريق  قدم  فيما  له،  الالزمة  الطبية 
النفي�سيني  الأخ�سائيني  خمت�س من 
يف ���س��رط��ة دب���ي ال��دع��م ال��ن��ف�����س��ي له، 
للم�ساعدة  احتياجاته  على  واطلعوا 
واأبدى  النف�سية.  حالته  ا�ستقرار  يف 
وا�ست�سالمه  لن��ق��ي��اده  ن��دم��ه  ال��رج��ل 
لالأفكار ال�سلبية التي جعلته يفكر يف 

النتحار بدًل من التعامل مع م�ساكله 
�سرطة  اإىل  �سكره  ال�سخ�سية، مقدماً 
دبي على �سرعة تدخلها وامل�ساهمة يف 

اإنقاذ حياته وتقدمي الدعم له.

»دار الرب«: وثيقة �صدق وجتديد عهد بالعمل والتنمية والبناء
•• دبي-الفجر:

ت�سكل   2020 يناير  ال��راب��ع من  وثيقة  اأن  ال��رب  دار  اأك��دت جمعية 
م�ساريع  وموا�سلة  بالعمل  عهد  وجتديد  و�سفافية،  �سدق  وثيقة 
والرخاء  والتطوير  ال��ت��ق��دم  م��ن  ج��دي��ًدا  وع��ه��ًدا  وال��ب��ن��اء،  التنمية 
والزدهار، يجب اأن يقابلها اأبناء دبي ودوائرها وموؤ�س�ساتها العامة 
لقيادة  البيعة  بتجديد  فيها،  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  واخلا�سة، 
وال���دوؤوب واملخل�س وم�ساعفة اجل��ه��ود، يف  بالعمل اجل��اد  الإم���ارة، 
�سبيل حتقيق املزيد من الإجنازات احل�سارية واملكت�سبات التنموية، 
والرتقاء ب�”دبي” ودولة الإمارات اإجماًل يف م�ساف الأمم املتقدمة 
والرائدة عاملًيا، جت�سيًدا لروؤية الريادة والتميز واملراكز الأوىل، التي 

توؤمن بها دبي والدولة عامة، ويتبناها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الوزراء،  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 

حاكم دبي، “رعاه اهلل«. 
اإن  الرب”:  “دار  اإدارة  رئي�س جمل�س  املزروعي،  وقال خلفان خليفة 
من  الوافية  والدرا�سة  املتمعنة  القراءة  ت�ستحق  اجلديدة  الوثيقة 
اأ�سيلة  قيم  ما حملته من  عند  والوقوف  والأف���راد،  املوؤ�س�سات  قبل 
ومبادئ را�سخة واأخالقيات �ساربة اجلذور يف العمل الوطني اجلاد، 
اأهمها  من  عامة،  وحمفزات  �سعبية  ومنطلقات  تنموية  وتوجهات 
تر�سيخ العدالة، وتطوير الإمارة، وتعزيز جودة احلياة لأهايل دبي 
التكا�سل، ومواجهة  التفوق، ونبذ  القادمة فيها، وتر�سيخ  والأجيال 

املرتب�سني، وحما�سبة امل�سوؤولني املرتاخني واملق�سرين.

•• دبي - حم�شن را�شد:

الرتبية  وزارة  منهاج  تطبق  التي  واخلا�سة  احلكومية  الدولة  مدار�س  �سهدت 
والتعليم اأم�س، انتظام الهيئات التدر�سية والدارية والفنية، اآيذانا ببدء الف�سل 
الدرا�سي الثاين للعام الدار�سي 2019-2020، والذي تبلغ فيه مدة الدرا�سة 

الهيئات. جلميع  يوماً  و60  للطلبة،  يوماً   55
الربيطاين  الإجنبية  املناهج  تتبع  ال��ت��ي  اخلا�سة  امل��دار���س  ا�ستقبلت  وق��ت  يف 
والأمريكي والهندي الطلبة يف جميع ال�سفوف، اإذ تزامن دوامهم مع بداية دوام 
املطبق  اخلا�س  للمدار�س  املعتمد  التقومي  بح�سب  اأنواعها،  مبختلف  الهيئات 

للمناهج الجنبية للعام الدرا�سي اجلاري.
الرتبية  وزارة  منهاج  تتبع  التي  واخلا�سة  احلكومية  املدار�س  طلبة  يبداأ  فيما 
12  يناير اجل��اري، عقب النتهاء من  املوافق  املقبل  الأح��د  والتعليم دوامهم، 

اإجازة ال�ستاء التي بلغت 4 اأ�سابيع، ومن املقرر اأن ت�ستمر الدرا�سة يف هذا الف�سل 
حتى يوم  26 مار�س املقبل، 

اإب��ري��ل بواقع   9 املقبل وحتى  29 م��ار���س  ال��ف��رتة م��ن  الربيع يف  اإج���ازة  وت��ب��داأ 
29 مار�س حتى  الفرتة من  للهيئات خالل  اأ�سبوع  ، مقابل  للطلبة،  اأ�سبوعني 
2 اإبريل املقبل، فيما يبداأ دوام الهيئات باأنواعها، يف الف�سل الدرا�سي الثالث يف 
يوم 5 اإبريل 2020، ويبداأ الطلبة دوامهم للف�سل ذاته يوم 12 منه، وحتدد 
2 يوليو، وللهيئات  2019-2020 للطلبة يوم  الدرا�سي  ال��دوام للعام  نهاية 

التدري�سية والإدارية والفنية 9 منه.
من جانبة اطلقت وزارة الرتبية والتعليم، ملتقى املواد الدرا�سية الذي ا�ستهدف 
حيث  بالدولة،  التعليم  ميادين  خمتلف  يف  وت��رب��وي  معلم  األ��ف   23 من  اأك��رت 
انعقد يف خمتلف اإمارات الدولة لتدريب املعلمني والرتبويني، فكان يف ابوظبي 
“مركز التدريب والتطوير  على م�سرح”املدر�سة الإماراتية”، ومدينة العني يف 

ومدر�سة اجلاهلي”، ومنطقة الظفرة يف “مدر�سة النخبة- املرفاأ”،  وال�سارقة يف 
املعلمني” بعجمان.  تدريب  “معهد  ويف  – ال�سيوح”،  التعليمي  زايد  “ جممع 
وركز امللتقى الذي ي�ستمر اإىل يوم 10 اجلاري، على خم�سة حماور، ت�سم “تنمية 
التعليم  ا�سرتاتيجات  امل��واد،  خمتلف  يف  للمعلمني  التخ�س�سي  املعريف  اجلانب 
والتعلم احلديثة وطرق توظيفها يف كل مادة درا�سية خللق بيئة تعلم اإيجابية، 
والتقييم من اأجل التعلم ودورة يف تزويد املعلمني بحلول وجتارب علمية واقعية 
�سناعة  وط��رق  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  ال�سفية،  الغرفة  يف  تطبيقها  ميكن 
العلماء ودعم الطلبة يف الن�ساطات املنهجية والالمنهجية،التوقعات امل�ستقبلية 
واثرها  الج��رائ��ي��ة  البحوث  امل��ع��رف��ة،  مبحتمع  وعالقتها  التعليمية  للعملية 
ال�سطناعي  الذكاء  وتطبيقات  التعليم  تكنولوجيا  التعلم،  عملية  حت�سني  يف 
عن  ف�سال  الم��ارات��ي��ة.،  املدر�سة  يف  والتعلم  التعليم  عملية  قيادة  يف  ودوره��م��ا 
ور�سة تدريبية،471 مدرباً، و258 ور�سة يومية، وم�ساركة 40 جهة.  1290

واأكد عدد من مديري املدار�س احلكومية واخلا�سة، التزام الكوادر التدري�سية 
ت�سجيل حالت  وع��دم  ال��ث��اين،  للف�سل  الر�سمي  ال���دوام  اأي��ام  اأول  يف  والهيئات  
غياب تذكر، م�سريين اإىل اأن البداية تعترب مب�سرة يف ظل النتهاء من خمتلف 
املدار�س  تهيئة  عن  ف�ساًل  اجلديد،  الدرا�سي  الف�سل  ل�ستقبال  ال�ستعدادات 
اإىل  الكتب  توريد  عملية  واكتمال  للطلبة،  حمفزة  ب�سورة  التعليمية  وبيئتها 

املدار�س .
والربيطاين  و�سهدت املدار�س اخلا�سة التي تتبع املناهج الجنبية” المريكي 
والهندي” وغريها، اإقباًل كثيفاً من قبل اأولياء الأمور الطلبة، لتجهيز اأبنائهم 
احلكومية  امل��دار���س  ا�ستكملت  فيما  الر�سوم،  ودف��ع  املدر�سي  وال��زي  الكتب  من 
خلق  اإىل  فيها  ت�سعى  متكاملة  منظومة  �سمن  الكتب  وتاأمني  ال�سيانة  اأعمال 
بيئة تعليمية مريحة للطالب، ت�ساعده على تلقي تعليم متكامل، يتما�سى مع 

املوا�سفات التعليمية املدرجة �سمن ا�سرتاتيجية وزارة الرتبية والتعليم.

•• اأبوظبي-وام:

اأك������د م���ع���ايل ال����دك����ت����ور اأح����م����د بن 
الفال�سي  ب��ال��ه��ول  ح��م��ي��د  ع���ب���داهلل 
العايل  التعليم  ل�����س��وؤون  دول��ة  وزي��ر 
وامل���ه���ارات امل��ت��ق��دم��ة رئ��ي�����س جمل�س 
اأن  للف�ساء  الإم�����ارات  وك��ال��ة  اإدارة 
م�����س��ب��ار الأم�����ل ���س��ي��ح��م��ل م��ع��ه عند 
املريخ  ك��وك��ب  اإىل  رح��ل��ت��ه  ان���ط���الق 
والعربي  الإم���ارات���ي  ال�����س��ب��اب  اآم����ال 
العلم  على  مبني  مزدهر  مب�ستقبل 
�ساحب  توقيع  “اإن  وق��ال  واملعرفة. 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
“رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
ع��ل��ى ه���ذه ال��ق��ط��ع��ة م��ن امل�����س��ب��ار ما 
ه��و اإل ر���س��ال��ة ب���اأن ط��م��وح��ات دولة 
الأر�������س لت�سل  ت��ت��ج��اوز  الإم�������ارات 
النجاحات  على  وت��اأك��ي��د  امل��ري��خ  اإىل 

م�سرية  ب���داي���ة  م��ن��ذ  حققتها  ال��ت��ي 
الحتاد واأنها قادرة على املناف�سة يف 
ريادتها  تر�سخ  وه��ي  امل��ج��الت  �ستى 
خالل  م��ن  ال��ي��وم  العلمي  وتقدمها 

قطاع الف�ساء«.
الالحمدود  بالدعم  معاليه  واأ���س��اد 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  ق��دم��ت��ه  ال�����ذي 
املريخ  ل�ستك�ساف  الإم���ارات  مل�سروع 
م��ن��ذ الإع�����الن ال��ط��م��وح ع��ن دخول 
الكوكب  ل�ستك�ساف  العاملي  ال�سباق 

والبنية  امل���وارد  ت��وف��ري  اإىل  الأح��م��ر 
ال���ت���ح���ت���ي���ة الأك��������ر ت����ق����دم����اً ودع����م 
من  ال�سباب  واملهند�سني  ال��ك��ف��اءات 
على  �سهروا  الذين  الدولة  مواطني 
بالقدرات  مت�سلحني  امل�����س��روع  ه���ذا 
عليها  للح�سول  �سعوا  التي  العلمية 
بهدف التميز وتقدمي ما لديه لرفع 
املحافل  خم��ت��ل��ف  يف  ال���وط���ن  راي�����ة 
كن  الدعم  ه��ذا  اأن  معترباً  العاملية، 
له الف�سل الأكرب يف الو�سول لهذه 

اللحظة التاريخية.
ال�سباب  امل���ن���ا����س���ب���ة  ب����ه����ذه  ودع��������ا 
موا�سلة  اإىل  وال��ع��رب��ي  الإم����ارات����ي 
العلمي لين�سموا  التح�سيل  م�سرية 
ال����ذي  ال�������س���ب���اب  امل���ه���ن���د����س���ني  اإىل 
يقفون اليوم خلف القيادة الر�سيدة 
امل�سروع  ه���ذا  ب��اإجن��ازه��م  ف��خ��وري��ن 
لدينا  اأن  ي���وؤك���د  وال������ذي  ال���وط���ن���ي 
كفاءات  م���ن  ي��ك��ف��ي  م���ا  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
قادرين  ومتخ�س�سني  ومهند�سني 
اأعقد امل�ساريع واأكرها  على تطوير 

طموحا مهما بلغ حجمها.

•• عجمان-الفجر:

القت�سادية  التنمية  دائ��رة  مت  كرَّ
بجائزة  ال���ف���ائ���زي���ن  ع���ج���م���ان  يف 
الأوىل  دورت��ه��ا  يف  ال�سعادة  ف��ار���س 
للعام 2019، حيث متنح اجلائزة 
ال���ت���ي تخدم  امل���ت���م���ي���زة  ل���ل���م���راك���ز 
اتفاقيات  وف��ق  ال��دائ��رة  متعاملي 
معها،  امل��ربم��ة  اخل��دم��ات  تفوي�س 
وقد ح�سل مركز ت�سهيل - الهاج�س 
خلدمات رجال الأعمال على املركز 
الأول يف حني ح�سل مركز ت�سهيل 
الأعمال  - توا�سل خلدمات رجال 
على املركز الثاين، و�سمل التكرمي 
لدى  املتميزين  اخل��دم��ة  موظفي 
املركزين، �سعياً نحو تعزيز عالقة 
م�ستويات  وت���ط���وي���ر  ال�������س���راك���ة 

اخلدمة يف جميع املراكز.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ق���ال ���س��ع��ادة علي 
ع���ي�������س���ى ال���ن���ع���ي���م���ي، م����دي����ر ع���ام 
ال���دائ���رة: “ ت��ه��دف ج��ائ��زة فار�س 
ال�سعادة اإىل تقدير مراكز اخلدمة 

املبدعني،  وامل���وظ���ف���ني  امل���ت���م���ي���زة 
على  اجلميع  حتفيز  على  حر�ساً 
اخلدمة  م�ستويات  اأف�سل  تقدمي 
الدائرة  ت�سعى  حيث  للمتعاملني، 
وتطوير  الإج������راءات  ت�سهيل  اإىل 
الإمارة،  يف  الأعمال  ممار�سة  بيئة 
وذل��ك من خالل دعم هذه املراكز 
م�ستمر  ب�����س��ك��ل  اأدائ����ه����ا  وم��ت��اب��ع��ة 
على  وحتفيزها  ال��ع��ام،  م���دار  على 

تقدمي الأف�سل من خالل �سيا�سة 
م��ت��ك��ام��ل��ة ل���الإ����س���راف ع��ل��ى عمل 
عملها،  منظومة  وتطوير  امل��راك��ز 
ب�سكل  املتعاملني  �سعادة  يعزز  مبا 

عام«.
مدير  البلو�سي،  خري  اأحمد  وق��ال 
 “ امل���ت���ع���ام���ل���ني:  ع����الق����ات  اإدارة 
ذات  خ���دم���ات  ت���وف���ري  اإىل  ن�����س��ع��ى 
نرتقي  للمتعاملني،  عالية  ج��ودة 

وفق  العاملية  امل�ستويات  اإىل  فيها 
توجيهات �سمو رئي�س الدائرة، وقد 
فار�س  جائزة  يف  امل��راك��ز  تقييم  مت 
برنامج  م��ع��اي��ري  وف����ق  ال�������س���ع���ادة 
احلكومية  ل��ل��خ��دم��ة  الإم����������ارات 
التقييم  عملية  و�سملت  املتميزة، 
التي ا�ستغرقت مدة �سهرين جميع 
امل���راك���ز امل��رت��ب��ط��ة ب��ات��ف��اق��ي��ات مع 
اإطار  ياأتي ذل��ك يف  ال��دائ��رة، حيث 

التميز  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال����دائ����رة  ���س��ع��ي 
ت��ق��دمي اخل���دم���ات ع���رب جميع  يف 
املتعاملني،  اإ���س��ع��اد  ب��ه��دف  امل��راك��ز 
معايري  ت��وح��ي��د  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
اخلدمة و�سمان التنا�سق يف جميع 

املراكز«.
وق���د مت يف خ��ت��ام احل��ف��ل الإع���الن 
الثانية جلائزة  الدورة  اإطالق  عن 
 ،2020 ل��ل��ع��ام  ال�����س��ع��ادة  ف���ار����س 
لت�سمل  اجل���ائ���زة  �ستتو�سع  ح��ي��ث 
اأك��رب من املراكز التي وقعت  ع��دداً 
اتفاقيات  م���وؤخ���راً  ال���دائ���رة  م��ع��ه��ا 
عملية  و�ستتم  اخل��دم��ة،  م�ستوى 
التقييم وفق ذات املعايري ال�سادرة 
للخدمة  الإم�������ارات  ب��رن��ام��ج  م���ن 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ت��م��ي��زة، ح��ر���س��اً على 
والتحفيز  ال��دع��م  جهود  ا�ستمرار 
جل��م��ي��ع امل���راك���ز وم��وظ��ف��ي��ه��ا، مبا 
�سعادة  تعزيز  يف  املجمل  يف  ي�سهم 
امل����ت����ع����ام����ل����ني وت�������س���ج���ي���ع ح���رك���ة 
ال���س��ت��ث��م��ار والأع�����م�����ال يف اإم�����ارة 

عجمان.

اآيذانا ببدء الف�سل الدرا�سي الثاين 

انتظام الهيئات التدر�صية والإدارية والفنية

اأحمد بالهول الفال�صي: م�صبار الأمل 
يحمل اآمال ال�صباب مب�صتقبل مزدهر

اقت�صادية عجمان تكرم الفائزين بجائزة فار�ض ال�صعادة

•• ال�شارقة-الفجر:

حر�ساً منها على توفري املعرفة لالأطفال املكفوفني و�سعاف الب�سر، ومبا يعّرف 
لتمكني  كلمات  موؤ�س�سة  احتفلت  واأهميتها،  برايل  لغة  على  اجلديدة  الأجيال 
الأطفال، بالتعاون مع جمعية الإمارات للمعاقني ب�سرياً، ومفو�سية مر�سدات 
ال�سارقة، باليوم العاملي للغة برايل الذي ي�سادف 4 من يناير، حيث نظمت عدداً 
الراوي  مقهى  ا�ست�سافها  التي  القرائية  واجلل�سات  والفعاليات  الأن�سطة  من 

العا�سمة  ال�سارقة  احتفالت  �سمن  بال�سارقة،  املائية  املجاز  واجهة  يف  الثقايف، 
العاملية للكتاب.

ووزعت املوؤ�س�سة على امل�ساركني -�سمن اجلهود التي تقودها من خالل مبادرة 
املكتوبة  وامل��وؤل��ف��ات  امل��ك��ربة،  الكتب  طبعات  م��ن  جمموعة  ل��ه��ا،  التابعة  )اأرى( 
واأولياء  الأطفال  وجمعت  املتنوعة،  ال�سوتية  الكتب  جانب  اإىل  برايل  بطريقة 

اأمورهم يف حلقات لقراءة الق�س�س، وعدد من الألعاب الرتفيهية. 
وقالت اآمنة املازمي، مدير موؤ�س�سة كلمات لتمكني الأطفال: نوؤمن بحق التعلم 

واملعرفة لالأطفال على اختالف ظروفهم، ون�سعى دائما اىل دمج الأطفال ذوي 
الحتياجات اخلا�سة وبالأخ�س املكفوفني يف جمتمعهم من خالل تنظيم هذا 
طريقة  على  التعرف  اجلديدة  الأجيال  اأم��ام  املجال  نتيح  الفعاليات  من  النوع 

برايل وكيفية م�ساندة اأقرانهم املكفوفني وذوي التحديات الب�سرية.
روؤية  من  املوؤ�س�سة  يف  ننطلق  الأط��ف��ال:  لتمكني  كلمات  موؤ�س�سة  مدير  وتابعت 
اأهم  التاأكيد على القراءة كواحدة من  وا�سحة وا�سرتاتيجية ثابتة، تتج�سد يف 
اأدوات النه�سة املجتمعية، لهذا نوا�سل اجلهود من اأجل تعزيزها ومتكينها لدى 

جميع فئات املجتمع، ونرتجمها بالتعاون مع املوؤ�س�سات ذات الأهداف امل�سرتكة 
اأ�سهمت   2016 العام  يف  تاأ�سي�سها  ومنذ  الفعاليات.  من  النوع  هذا  خالل  من 
موؤ�س�سة كلمات لتمكني الأطفال، يف اإطالق وتنفيذ �سل�سلة من املبادرات لتوفري 
الكتب ومواد القراءة لالأطفال يف خميمات الالجئني واملكتبات العامة، يف اإطار 
روؤيتها القائمة على منح الأطفال يف املناطق املحرومة حق الو�سول اإىل م�سادر 
باملعرفة  يت�سم  وواٍع  مثقف  عربي  جيل  بناء  على  حر�سها  مع  متا�سياً  املعرفة، 

و�سعة الأفق والِطالع على الثقافات العاملية.

بالتعاون مع جمعية الإمارات للمعاقني ب�سريًا ومفو�سية مر�سدات ال�سارقة 

كلمات لتمكني الأطفال حتتفل باليوم العاملي للغة برايل 

قدم له الإ�سعافات الأولية

�صابط يف �صرطة دبي ُينقذ حياة اأوروبي حاول النتحار يف غرفته
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اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 138695
با�س��م: اكوين برودكت�س يوكيه ليمتد

وع��ن��وان��ه:  22 ري��ف��ر���س��دال ك���ورت – ن��ي��وب��ورن ه��ي��و ان��د���س��ت��ريي��ال ا�ستيت – 
نيوكا�سيل ابون تاين ان اي 15 8ا�س جي – اململكة املتحدة

الواق�عة بالفئة: 5
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 

احلم��اية يف :    بتاريخ :  2  /  2 /   2020
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 138705    

با�س��م: ثوروبريد رمييدي�س مانيوفاكرتينغ ليمتد

وعنوانه:  اند�سترييال ا�ستيت – نيوبريدج – كو. كيلدار - ايرلندا

الواق�عة بالفئة: 5

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 

احلم��اية يف :  بتاريخ :  2  /  2 /   2020

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 138700     
با�س��م: ثوروبريد رمييدي�س مانيوفاكرتينغ ليمتد

وعنوانه:  اند�سترييال ا�ستيت – نيوبريدج – كو. كيلدار - ايرلندا
الواق�عة بالفئة: 5

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 
احلم��اية يف : بتاريخ :  2  /  2 /   2020

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 138696                                                
با�س��م: اكوين برودكت�س يوكيه ليمتد

وع��ن��وان��ه:  22 ري��ف��ر���س��دال ك���ورت – ن��ي��وب��ورن ه��ي��و ان��د���س��ت��ريي��ال ا�ستيت – 
نيوكا�سيل ابون تاين ان اي 15 8ا�س جي – اململكة املتحدة

الواق�عة بالفئة: 5
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 

احلم��اية يف : بتاريخ :  2  /  2 /   2020
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 138693
با�س��م: اكوين برودكت�س يوكيه ليمتد

وع��ن��وان��ه:  22 ري��ف��ر���س��دال ك���ورت – ن��ي��وب��ورن ه��ي��و ان��د���س��ت��ريي��ال ا�ستيت – 
نيوكا�سيل ابون تاين ان اي 15 8ا�س جي – اململكة املتحدة

الواق�عة بالفئة: 5
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 

احلم��اية يف : بتاريخ :  2  /  2 /   2020
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 318193     بتاريخ :  2019/10/2
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: �سيفيز، انك
املتحدة  ال��ولي��ات  اي��ه 93101؛  �سي  ب��ارب��را،  �سانتا  ���س��رتي��ت؛  اورت��ي��غ��ا  اي�ست   118 وع��ن��وان��ه:    

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

اأحزمة  ق�سرية؛  ج��وارب  لفاعات؛  )مالب�س(؛  قفازات  الراأ�س؛  واأغطية  القدم  ولبا�س  املالب�س 
للمالب�س )مالب�س(. 

الواق�عة بالفئة: 25
و�سف العالمة: الكلمة SEAVEES  بالأحرف الالتينية 

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 138691                                                
با�س��م: اكوين برودكت�س يوكيه ليمتد

وع��ن��وان��ه:  22 ري��ف��ر���س��دال ك���ورت – ن��ي��وب��ورن ه��ي��و ان��د���س��ت��ريي��ال ا�ستيت – 
نيوكا�سيل ابون تاين ان اي 15 8ا�س جي – اململكة املتحدة

الواق�عة بالفئة: 5
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 

احلم��اية يف :  بتاريخ :  2  /  2 /   2020
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم :138706    
با�س��م: ثوروبريد رمييدي�س مانيوفاكرتينغ ليمتد

وعنوانه:  اند�سترييال ا�ستيت – نيوبريدج – كو. كيلدار - ايرلندا
الواق�عة بالفئة: 5

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 
احلم��اية يف : بتاريخ :  2  /  2 /   2020

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 138694
با�س��م: اكوين برودكت�س يوكيه ليمتد

وع��ن��وان��ه:  22 ري��ف��ر���س��دال ك���ورت – ن��ي��وب��ورن ه��ي��و ان��د���س��ت��ريي��ال ا�ستيت – 
نيوكا�سيل ابون تاين ان اي 15 8ا�س جي – اململكة املتحدة

الواق�عة بالفئة: 5
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 

احلم��اية يف : بتاريخ :  2  /  2 /   2020
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم :138702    
با�س��م: ثوروبريد رمييدي�س مانيوفاكرتينغ ليمتد

وعنوانه:  اند�سترييال ا�ستيت – نيوبريدج – كو. كيلدار - ايرلندا
الواق�عة بالفئة: 5

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 
احلم��اية يف : بتاريخ :  2  /  2 /   2020

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 138808
با�س��م: اكوين برودكت�س يوكيه ليمتد

وع��ن��وان��ه:  22 ري��ف��ر���س��دال ك���ورت – ن��ي��وب��ورن ه��ي��و ان��د���س��ت��ريي��ال ا�ستيت – 
نيوكا�سيل ابون تاين ان اي 15 8ا�س جي – اململكة املتحدة

الواق�عة بالفئة: 5
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 

احلم��اية يف : بتاريخ :  4  /  2 /   2020
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 138692                                                
با�س��م: اكوين برودكت�س يوكيه ليمتد

وع��ن��وان��ه:  22 ري��ف��ر���س��دال ك���ورت – ن��ي��وب��ورن ه��ي��و ان��د���س��ت��ريي��ال ا�ستيت – 
نيوكا�سيل ابون تاين ان اي 15 8ا�س جي – اململكة املتحدة

الواق�عة بالفئة: 5
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 

احلم��اية يف : بتاريخ :  2  /  2 /   2020
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 138701    
با�س��م: ثوروبريد رمييدي�س مانيوفاكرتينغ ليمتد

وعنوانه:  اند�سترييال ا�ستيت – نيوبريدج – كو. كيلدار - ايرلندا
الواق�عة بالفئة: 5

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 
احلم��اية يف : بتاريخ :  2  /  2 /   2020

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 138858   
با�س��م: ثوروبريد رمييدي�س مانيوفاكرتينغ ليمتد

وعنوانه:  اند�سترييال ا�ستيت – نيوبريدج – كو. كيلدار - ايرلندا
الواق�عة بالفئة: 5

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 
احلم��اية يف : بتاريخ :  7  /  2 /   2020

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 138704    
با�س��م: ثوروبريد رمييدي�س مانيوفاكرتينغ ليمتد

وعنوانه:  اند�سترييال ا�ستيت – نيوبريدج – كو. كيلدار - ايرلندا
الواق�عة بالفئة: 5

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 
احلم��اية يف : بتاريخ :  2  /  2 /   2020

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 138703    
با�س��م: ثوروبريد رمييدي�س مانيوفاكرتينغ ليمتد

وعنوانه:  اند�سترييال ا�ستيت – نيوبريدج – كو. كيلدار - ايرلندا
الواق�عة بالفئة: 5

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 
احلم��اية يف : بتاريخ :  2  /  2 /   2020

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 138857                                                
با�س��م: اكوين برودكت�س يوكيه ليمتد

وع��ن��وان��ه:  22 ري��ف��ر���س��دال ك���ورت – ن��ي��وب��ورن ه��ي��و ان��د���س��ت��ريي��ال ا�ستيت – 
نيوكا�سيل ابون تاين ان اي 15 8ا�س جي – اململكة املتحدة

الواق�عة بالفئة: 5
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 

احلم��اية يف : بتاريخ :  7  /  2 /   2020
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  30 اكتوبر 2019 املودعة حتت رقم: 319606 

 تاريخ اإيداع الأولوية   
با�س��م: الإمارات 

وعنوانه:�س.ب: 686 دبي، المارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

ال�سفاري  ذل���ك اجل����ولت ورح����الت  وال�����س��ف��ر مب��ا يف  ال���رح���الت  ال�����س��ل��ع؛ تنظيم  وت��خ��زي��ن  تغليف  ال��ن��ق��ل؛ 
ال�سياحية؛  امل��ع��ل��وم��ات  خ��دم��ات  احل��ي��وان��ات؛  نقل  والأن�����س��ط��ة؛  ال��ري��ا���س��ة  وع��ط��الت  الق�سرية  وال��رح��الت 
الطرود  وتو�سيل  املركبات  تاأجري  وال�سيارات؛  واحليوانات  والب�سائع  امل�سافرين  بنقل  املتعلقة  املعلومات 
لنقل  ح��ج��وزات  النقل؛  حجز  الو�سول؛  ميناء  يف  ال�سحن  اأج��رة  دف��ع  والتخزين؛  الب�سائع(  اأو  )الر�سائل 
الثمينة؛  لالأ�سياء  املحرو�س  النقل  املركبات؛  وتاأجري  ال�سفر  حجوزات  واحليوانات؛  والب�سائع  امل�سافرين 
ال�سم�سرة  ال��ط��ائ��رات؛  وتفريغ  حتميل  وامل�سافرين؛  والب�سائع  لالأمتعة  والنقل  ال�سفر  اإج����راءات  اإمت���ام 
الطائرات؛  ت��اأج��ري  خ��دم��ات  اجل���وي؛  والنقل  ال��ط��ريان  خطوط  خ��دم��ات  النقل؛  يف  ال�سم�سرة  ال�سحن؛  يف 
الأر�سية  املناولة  خ��دم��ات  اجلمركي؛  التخلي�س  خ��دم��ات  الب�سائع؛  مناولة  والب�سائع؛  امل�سافرين  نقل 
والأمتعة  الب�سائع  وت�سليم  والأم��ت��ع��ة  الب�سائع  ن��ق��ل  تنظيم  ال���ط���رود؛  تو�سيل  وخ��دم��ات  امل���ط���ارات  يف 

 وتخزين الب�سائع والأمتعة؛ املعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله. 
الواق�عة بالفئة:  39

و�سف العالمة:  كتبت عبارة »  EMIRATES SKYCARGO  »باللغة الجنليزية. 
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  30 اكتوبر 2019 املودعة حتت رقم: 319607 

 تاريخ اإيداع الأولوية   
با�س��م: الإمارات 

وعنوانه:�س.ب: 686 دبي، المارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

ال�سفاري  ذل���ك اجل����ولت ورح����الت  وال�����س��ف��ر مب��ا يف  ال���رح���الت  ال�����س��ل��ع؛ تنظيم  وت��خ��زي��ن  تغليف  ال��ن��ق��ل؛ 
ال�سياحية؛  امل��ع��ل��وم��ات  خ��دم��ات  احل��ي��وان��ات؛  نقل  والأن�����س��ط��ة؛  ال��ري��ا���س��ة  وع��ط��الت  الق�سرية  وال��رح��الت 
الطرود  وتو�سيل  املركبات  تاأجري  وال�سيارات؛  واحليوانات  والب�سائع  امل�سافرين  بنقل  املتعلقة  املعلومات 
لنقل  ح��ج��وزات  النقل؛  حجز  الو�سول؛  ميناء  يف  ال�سحن  اأج��رة  دف��ع  والتخزين؛  الب�سائع(  اأو  )الر�سائل 
الثمينة؛  لالأ�سياء  املحرو�س  النقل  املركبات؛  وتاأجري  ال�سفر  حجوزات  واحليوانات؛  والب�سائع  امل�سافرين 
ال�سم�سرة  ال��ط��ائ��رات؛  وتفريغ  حتميل  وامل�سافرين؛  والب�سائع  لالأمتعة  والنقل  ال�سفر  اإج����راءات  اإمت���ام 
الطائرات؛  ت��اأج��ري  خ��دم��ات  اجل���وي؛  والنقل  ال��ط��ريان  خطوط  خ��دم��ات  النقل؛  يف  ال�سم�سرة  ال�سحن؛  يف 
الأر�سية  املناولة  خ��دم��ات  اجلمركي؛  التخلي�س  خ��دم��ات  الب�سائع؛  مناولة  والب�سائع؛  امل�سافرين  نقل 
والأمتعة  الب�سائع  وت�سليم  والأم��ت��ع��ة  الب�سائع  ن��ق��ل  تنظيم  ال���ط���رود؛  تو�سيل  وخ��دم��ات  امل���ط���ارات  يف 

 وتخزين الب�سائع والأمتعة؛ املعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله. 
الواق�عة بالفئة:  39

و�سف العالمة:  كتبت عبارة »  الإمارات لل�سحن اجلوي  »باللغة العربيه.
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  27 نوفمرب 2019 املودعة حتت رقم: 321333 
 تاريخ اإيداع الأولوية   

با�س��م: الإمارات 
وعنوانه:�س.ب: 686 دبي، المارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات توفري الطعام وال�سراب؛ خدمات املطاعم؛ املطاعم؛ خدمات طلب الطعام لتناوله خارجا؛ خدمات 
الكافيهات؛ خدمات التموين )بالطعام وال�سراب(؛ املعلومات وامل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة بكافة اخلدمات 

املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  43

و�سف العالمة:  كتبت كلمة »  FARRAGO  » باللغة الجنليزية. 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 
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•• دبي - وام:

ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
امل�ستقبل  م��ع��ه��د  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
يف  متخ�س�ساً  ت��دري��ب��ي��اً  ب��رن��اجم��اً 
�سناعة وا�ست�سراف امل�ستقبل لرفد 
كوادرها بعلوم امل�ستقبل واأدواته يف 
مقر جممع الهيئة للتدريب املهني 
احل�سيبة  منطقة  يف  والأك��ادمي��ي 
موظفاً   30 مب�������س���ارك���ة  ب����دب����ي 

وموظفة من خمتلف القطاعات.
التدريبي  ال����ربن����ام����ج  وت�����ن�����اول 
�سناعة  اأدوات  ال���ت���خ�������س�������س���ي 
واأ�ساليب  امل�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف 
و�سلط  ع��م��ل��ي  ب�����س��ك��ل  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
واإدارة  تطوير  �سبل  على  ال�����س��وء 
ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات ومبادرات 
مع  بالتعاون  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
عالوة  وخ��ارج��ي��اً  داخ��ل��ي��اً  املعنيني 
ع���ل���ى و����س���ع خ���ط���ط واأط�������ر عمل 
لتح�سني  امل����ج����ال  ب����ه����ذا  خ���ا����س���ة 
الداخلية  العمل  اإج��راءات  وتنظيم 
واخل��ارج��ي��ة وب��ن��اء ���س��راك��ات فعالة 
العاملية والإقليمية  امل�ستويات  على 
وامل��ح��ل��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز دور ال��ه��ي��ئ��ة يف 

�سناعة امل�ستقبل.
وركز الربنامج على تطوير فر�س 
الكوادر  واإع���داد  امل�ستقبلية  النمو 
ال����ق����ادرة ع��ل��ى ن�����س��ر ال���وع���ي حول 
و�سنع  ا�ست�سراف  واأدوات  مفاهيم 

امل�ستقبل.
ويف اخلتام قام معايل �سعيد حممد 

الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�سو  ال��ط��اي��ر 
ك��ه��رب��اء ومياه  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
للم�ساركني  �سهادات  بت�سليم  دب��ي 
الذين نالوا �سهادة خبري يف جمال 

ا�ست�سراف امل�ستقبل.
الطاير  �سعيد حممد  وقال معايل 
دعم  ع���ل���ى  ح��ري�����س��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن 
املهنية  م�����س��ريت��ه��م  يف  م��وظ��ف��ي��ه��ا 
وح���ي���ات���ه���م ال�����س��خ�����س��ي��ة وت����اأخ����ذ 
تزويدهم  م�سوؤولية  عاتقها  على 
�سركاء  ليكونوا  الالزمة  ب���الأدوات 

فعالني يف �سنع امل�ستقبل.
واأك����د اأن الل���ت���زام ب��ال���س��ت��ث��م��ار يف 
كوادرنا الب�سرية ياأتي انطالقاً من 
العن�سر  هم  موظفينا  باأن  اإمياننا 
والتمّيز  النجاح  حتقيق  يف  الأه���م 
امل�ستجدات  وم���واك���ب���ة  امل�����س��ت��م��ر 
ملوا�سلة  امل��ت�����س��ارع��ة  وال��ت��غ��ي��ريات 
ا�ست�سراف  يف  الهيئة  متيز  م�سرية 

م�سرت�سدين  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  و���س��ن��ع 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��ك��ل��م��ات 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
ُي�سنع”  بل  ُينتظر  ل  ..”امل�ستقبل 
مبا يحقق اأهداف مئوية الإمارات 
الإم�������ارات  دول�����ة  جل��ع��ل   2071
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اأف�����س��ل دول���ة يف 
بجعل   2021 دبي  وخطة  العامل 
والعمل  للعي�س  املف�سل  املكان  دبي 
وامل���ق�������س���د امل���ف�������س���ل ل���ل���زائ���ري���ن. 
الهيئة  “تتعاون  معاليه  واأ���س��اف 
احلكومية  اجل���ه���ات  ك���ربي���ات  م���ع 
ب���ي���ئ���ة عمل  ل���ت���وف���ري  واخل����ا�����س����ة 
رفع  يف  ت�سهم  واإي��ج��اب��ي��ة  حم��ف��زة 
ك���ف���اءة امل��وظ��ف��ني وت���ع���زز ولءه����م 
قدرات  ببناء  ..ون��ل��ت��زم  الوظيفي 
ور�س  تنظيم  خ���الل  م��ن  ك���وادرن���ا 

والفعاليات  وال�����ن�����دوات  ال���ع���م���ل 
الهادفة اإىل نقل املعرفة وم�ساركة 
اخل����������ربات مب�����ا ي����دع����م ج���ه���ودن���ا 
وا�ست�سراف  �سناعة  اإىل  ال��رام��ي��ة 
امل�������س���ت���ق���ب���ل وم�����واك�����ب�����ة ال�����ث�����ورة 
وال�ستفادة من  الرابعة  ال�سناعية 
الذكاء  مثل  الإح��الل��ي��ة  التقنيات 
ال�سطناعي والروبوتات واإنرتنت 
الأ�سياء والطباعة ثالثية الأبعاد.

من جانبه قال املهند�س مروان بن 
للرئي�س  التنفيذي  النائب  حيدر 
ل���ق���ط���اع الب���ت���ك���ار وامل�����س��ت��ق��ب��ل يف 
ا�سرتاتيجياتنا  “ترتكز  الهيئة: 
تعزيز  على  ومبادراتنا  وبراجمنا 
م��ف��ه��وم الب���ت���ك���ار وت��ب��ن��ي اأح����دث 
التقنيات يف جمال عمل الهيئة مبا 
يحقق اأهداف حكومة امل�ستقبل ويف 
جلميع  ال�سعادة  حتقيق  مقدمتها 

اأفراد املجتمع«.

•• ال�شارقة-الفجر:

اختتم فرع دائرة اخلدمات الجتماعية يف احلمرية فعاليات مهرجان احلمرية 
الثامن للطفل الذي مت تنظيمه خالل الفرتة من 19 اإىل 30 دي�سمرب من عام 
2019، با�ستقطاب العديد من الزوار خالل خالل فرتة اأيام انعقاد املهرجان، 
فعالياته  لزخم  املنطقة  اأه��ل  نفو�س  يف  والبهجة  الرتفيه  بتحقيق  �ساهم  مما 

وتنوعها، وقد مت تنظيم املهرجان بقرية احلمرية الرتاثية يف اإمارة ال�سارقة. 
واأكدت مرمي ماجد ال�سام�سي مدير فرع دائرة اخلدمات الجتماعية باحلمرية 
رئي�س جلنة املهرجان، اأن فعاليات املهرجان �سهدت م�ساركة 24 جهة حكومية 

وخا�سة، كما �سم املهرجان 11 ركناً متمثاُل يف؛ رك�������ن “لننطلق نحو الف�ساء” 
مبادرة لت�سجيع الأطفال نحو توجه الدولة �سمن م�ساريعها للف�ساء، وكذلك 
وقيم  اأهم معاين  “ حيث مت جت�سيد  لنبدع  “نت�سامح  بعنوان  الت�س����ام�ح  رك���ن 
الت�سامح يف نفو�س الأطفال، كما تخلل املهرجان تنفيذ 30 ور�سة واأعماًل فنية 

توؤ�سل قيم الت�سامح وقيمه الوطنية.
اإىل جانب من�سة “بيت لالألعاب ال�سعبية” والتي من خالله تهدف اإىل اإحياء 
وحمايته  والأج��داد  لالآباء  العريق  ال��رتاث  وتاأ�سيل  القدمية  ال�سعبية  الألعاب 
من الندثار ، وكذلك رك���������ن الربام���ج التثقيفية؛ اإذ مت من خالله تقدمي 24 

برناجماً توعوياً بهدف غر�س القيم الأخالقية وال�سلوكية لدى الأطفال.

التطوع  املهرجان يف من�سة  زوار  لت�سجيل  للتطوع  ركناً  اأي�ساً  املهرجان  وتخلل 
 8 م�ساركة  على  20 متطوعاً، عالوة  �سم  الإجتماعية حيث  بدائرة اخلدمات 
اإىل  اإ�سافة  اأ�سحاب امل�ساريع،  م�ساريع �سبابية بغية ت�سجيع ودعم الأطفال من 
امل�س������رح،  ورك��ن  ترفيهية،  عرو�ساً   5 ت�سمن  ال��ذي  الرتفيهية  الألع��اب  رك�����ن 
اأ�سرة   24 املهرجان م�ساركة  ورك���ن اخلي���ول، ومتاحف على الطريق. كما �سم 
منتجة لت�سمل منتجات متنوعة من ال�سناعات اليدوية والإك�س�سوارات والعطور 
والبخور، والأكالت ال�سعبية، كما يعد املهرجان فر�سة لت�سجيع الأ�سر للدخول 
يف �سوق العمل، وحتقيق الكتفاء الذاتي للو�سول لال�ستقاللية واحلياة الكرمية 

مبا يحقق اأهداف الدائرة من اأجل حياة كرمية ورفع امل�ستوى املعي�سي.

يذكر اأن املهرجان ت�سمن فقرات متنوعة من اجلهات الداعمة للمهرجان من 
والرق�سات  الرتاثية  والفقرات  امل�سابقات  وبع�س  وم��دار���س  وموؤ�س�سات  جهات 
ال�سعبية، و�ساركت القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة يف املهرجان من خالل تقدمي 
عر�س الفرقة املو�سيقية. واأعربت ال�سام�سي رئي�س جلنة املهرجان، عن �سعادتها 
اأنه �سكل فر�سة لالأ�سر  اإليه املهرجان، م�سرية اإىل  بالنجاح الكبري الذي و�سل 
املنتجة لعر�س منتجاتها وم�سغولتها وتوعية اجلمهور من خالل امل�سابقات و 
الور�س التعليمية و ق�ساء افراد ال�سرة وقت ممتعة مليئا بالرتفيه و املتعة، كما 
ان توجت بال�سكر اجلزيل لكافة اجلهات امل�ساركة و املنظمني و املتطوعني الذين 

كان اثرهم بارز يف اإجناح مهرجات احلمرية الثامن للطفل .

•• دبي-الفجر: 

الثانية  امل�ساركون يف اجلل�سة  اأع�ساء جمعية ال�سحفيني الماراتية  اأو�سي 
ت�سكيل  ب�����س��رورة  امل��ا���س��ي،  اخلمي�س  م�ساء  ع��ق��دت  ال��ت��ي  الطيبة  لل�سحبة 
وكتابة  اجلمعية،  تاريخ  لتوثيق  ال�سحفيني  جلمعية  املوؤ�س�سني  من  جلنة 
اأن ت�سم  ال��ب��داي��ة، وق���رر احل��ا���س��رون  ك��ل م��اح��دث يف ه��ذه اجلل�سات منذ 
اللجنة عائ�سة �سلطان، وف�سيلة املعينى، وموزة مطر، ومنى مطر، وحليمة 
ال�سام�سي، و�ستقوم اللجنة بتوثيق تاريخ اجلمعية يف جل�سات مبقر اجلمعية 
�سيتم  ن�ساأة اجلمعية  كتاب يحكى  لإ�سدار  بدبي، متهيدا  الفهيدى  يف حى 

الرتكيز فيه على دور رواد ال�سحافة الإماراتية خالل الفرتة املا�سية.
ودارت خالل اللقاء حوارات بني امل�ساركني فيه حول اآمال وتطلعات اأع�ساء 
التي  والن�سطة  الربامج  يخ�س  فيما   ،2020 اجلديد  العام  يف  اجلمعية 
الأع�ساء  تهم  ال��ت��ي  والج��ت��م��اع��ي��ة  املهنية  الأم����ور  يف  اجلمعية  دور  ت��ع��زز 
خ�سو�ساً مع اإمتام اجلمعية لعقدين من الزمان على اإن�سائها عام 2000، 
الو�سط ال�سحفي  املهني ودعم  الريادي يف حتقيق الرتابط  ودور اجلمعية 

يف كافة املجالت.
اجلل�سات  خ��الل  �سيناق�س  الطيبة  ال�سحبة  جمل�س  اأن  املعينى،  واأ�سافت 
او  اقت�سادية  �سحافة  كانت  �سواء  املتخ�س�سة  ال�سحفية  العمال  القادمة 
بعملنا  الرتقاء  باأفكار وروئ ت�سب يف  للخروج  ريا�سية  او  ثقافية  او  فنية 

الإعالمي ب�سكل عام.
الزمالء  �سي�ست�سيف  املجل�س  ب���ان  الإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ون��وه��ت 
والندماج  للتقارب  الأجنبية  املحلية  ال�سحافة  يف  العاملني  ال�سحفيني 
ال�سحافة  يف  العاملني  واي�ساً  العربية  املحلية  ال�سحافة  يف  العاملني  مع 

املطبوعة باللغة الهندية داخل الدولة.
من  ان  التكافل،  �سندوق  ادارة  جمل�س  رئي�س  �سامل  يا�سني  الزميل  واأ���س��ار 
والعمال  اخل��ربة  اأ�سحاب  ال�سحفيني  الزمالء  ندعم  املجل�س  هذا  خالل 
الفنية املبدعة �سواء كانت اعمال يدوية اأو فنية ب�سرية تعك�س ولدة العمل 

ال�سحفي يف �سور وفنون ت�سكيلية.
ح�سر املجل�س عدد كبري من الزميالت والزمالء ال�سحفيني والإعالميني 

من املوؤ�س�سات ال�سحفية والإعالمية املختلفة بالدولة.

ا�ستقطب 2200 زائر من اجلمهور

اختتام فعاليات مهرجان احلمرية للطفل ب�اجتماعية ال�صارقة

تو�سية بت�سكيل جلنة لتوثيق تاريخ اجلمعية

جمعية ال�صحفيني تعقد ثاين جمل�ض 
لل�صحبة الطيبة يف بيت الكلمة بالفهيدي

كهرباء ومياه دبي تنظم برناجما تدريبيا 
حول �صناعة وا�صت�صراف امل�صتقبل

•• ال�شارقة -وام:

تفقد وفد جمعية ال�سارقة اخلريية برئا�سة حممد حمدان الزري م�ساريع 
اجلمعية يف دول ت�ساد واإثيوبيا والكامريون بهدف الوقوف على �سري العمل 
بعمليات  املنفذة  اجلهات  ال��ت��زام  م��دى  من  والتاأكد  التنفيذ  قيد  بامل�ساريع 
مواقع  على  التعرف  جانب  اإىل  �سابق  وق��ت  يف  املنفذة  للم�ساريع  ال�سيانة 

جغرافية لإن�ساء م�ساريع جديدة تخدم الأ�سر و ال�سكان باملناطق النائية.
فقد تفقد الوفد خالل تواجده يف جمهورية ت�ساد امل�ساريع املنفذة يف حميط 
مت  وال��ذي  اندقيل  بقرية  طبي  م�ستو�سف  بينها  من  و  اجنامينا  العا�سمة 
تنفيذه بتربع من اأحد فاعلي اخلري وا�ستمع اإىل مطالب اأهايل القرية ب�ساأن 

بناء مدر�سة تخدم اأبناءهم.
واطلع الوفد على م�ستو�سف درهم احلمد الطبي وتبني حاجته اإىل اأجهزة 
طبية حديثة اإىل جانب �سري العمل مبدر�سة جمعية ال�سارقة اخلريية التي 
طالب   200 نحو  وت�ستقبل  اخلدمية  امل��راف��ق  و  للتعليم  ف�سول   8 ت�سم 

ال�سم�سية  بالطاقة  تعمل  م��رتا   50 عمق  على  ارت��وازي��ة  بئر  اإىل  اإ���س��اف��ة 
وتغطي احتياجات 700 �سخ�س من اأهايل املنطقة.

ومت توزيع امل�ساحف واحلقائب املدر�سية على 200 طالب من �سكان قرية 
 400 احتياجات  تغطي  م��رتا   45 عمق  على  �سطحية  بئر  وتفقد  مليات 

�سخ�س من �سكان القرية.
بئر  اطلع على حالة  ت�ساد حيث  وا�ستكمل وفد اجلمعية جولته بجمهورية 
يعمل  ل��رتا   20 ب�سعة  تت�سمن خزانا  ارت��وازي��ة  بئر  وه��ي  داب��ة  �سعبة  قرية 
بالطاقة ال�سم�سية وي�ستفيد منها قرابة 750 �سخ�سا و تفقد م�سجد و بئر 

الح�سان.
وجرى و�سع حجر الأ�سا�س لبئر بقرية بري بركا وهي بئر ارتوازية من املقرر 

20 لرتا لي�ستفيد منه قرابة  55 مرتا و خزانها ي�سع  تنفيذها على عمق 
1000 �سخ�س من ال�سكان اإىل جانب ال�ستماع اإىل مطالب اأهايل القرية 
. و تفقد الوفد جممع ال�سارقة العلمي و الثقايف الذي يحتوي على جامع 
ال�سارقة الكبري وهو م�سجد �سخم مت تاأ�سي�سه �سنة 2005 وي�سع 1000 
م�سل اإىل جانب دار لتحفيظ القران..وتبني من املعاينة للمنطقة افتقارها 

اإىل مدر�سة تعليمية و�سكن للطالب .
واختتم الوفد جولته يف جمهورية ت�ساد بزيارة كلية ال�سارقة للعلوم ال�سحية 

و التي بحاجة اإىل عمليات تو�سعة.
و توجه الوفد اإىل جمهورية الكامريون لتفقد عدد من امل�ساريع ومت اخلروج 
بعدد من التو�سيات خالل الزيارة منها احلاجة اإىل اإن�ساء ف�سلني لتحفيظ 

القران الكرمي يف منطقة كو�سريي و اإعادة بناء جامع املنطقة وت�سغيل بئر 
جممع  بناء  اق��رتاح  مع  باملنطقة  املوجودة  التجارية  املحال  ترميم  وكذلك 
درا�سية وحتفيظ  وقفية وف�سول  كبري يحتوي على جامع وحمال جتارية 

القراآن.
ويف جمهورية اإثيوبيا قام الوفد لدى و�سوله بافتتاح �سبكتني للمياه ي�ستفيد 
منهما 2500 ن�سمة من �سكان قريتي ميتو وهر�سما وتفقد بيوت الالجئني 

بقرية باتو وهي ت�سم 8 بيوت لكنها تفتقر اإىل مدر�سة و م�سجد و بئر .
اإثيوبيا الذي يوفر املياه ل�400 �سخ�س من �سكان قرية باجل  و تفقد بئر 
�سري التي تفتقر اإىل ف�سول تعليمية لتحفيظ القراآن الكرمي وعلومه اإىل 
جانب بئر اآخرى مبنطقة طقامو ح�سي و م�سجد ال�سعيد �سعد بقرية اأو�سي 
و م�سجد اخللفاء الرا�سدين ومركز حتفيظ القراآن وهما من م�ساريع �سلة 

اخلري.
اأبي طالب يف قرية ذو الفقار  واختتم الوفد جولته بزيارة م�سجد علي بن 

والذي ي�سع ل�210 م�سلني.

•• ابوظبي-الفجر:

ح��ق��ق امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي 
من  ال���ع���دي���د   2019 ع�����ام  خ�����الل 
ع��ل��ى �سعيد  ال��وط��ن��ي��ة  الإجن��������ازات 
الت�سريعية  اخت�سا�ساته  مم��ار���س��ة 
والرقابية والدبلوما�سية الربملانية، 
 ”14“ م��دى  على  باملوافقة  متثلت 
م�سروعات   ”7“ ع���ل���ى  ج���ل�������س���ة، 
قوانني، ومناق�سة “ 5” مو�سوعات 
اإىل  ����س���وؤال   ”79“ ووج����ه  ع���ام���ة، 
ج�����س��د خاللها  احل���ك���وم���ة،  مم��ث��ل��ي 
الق�سايا  ومناق�سة  بطرح  اهتمامه 
مبا�سرة  ع��الق��ة  لها  ال��ت��ي  الوطنية 
وتبنى  وامل��واط��ن��ني،  ال��وط��ن  ب�سوؤون 

تو�سياته ب�ساأنها.
الوطني  امل��ج��ل�����س  م�����س��رية  وحت��ظ��ى 
الحتادي بكل الدعم والتوجيه من 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قبل 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 

ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل”،  “يحفظه 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
ال��وزراء حاكم دبي، و�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
ال�سمو  واأ���س��ح��اب  امل�سلحة،  للقوات 
ح���ك���ام الإم�����������ارات، ت��ف��ع��ي��ال ل�����دوره 
اخت�سا�ساته  ممار�سة  من  لتمكينه 
اأكرب  ليكون  والرقابية،  الت�سريعية 
بق�سايا  وال��ت�����س��اق��اً  وف��اع��ل��ي��ة  ق���درة 
امل��واط��ن��ني ترت�ّسخ  ال��وط��ن وه��م��وم 
من خالله قيم امل�ساركة احلقة ونهج 
ال�������س���ورى وال���دمي���ق���راط���ي���ة، وذل���ك 
ت��رج��م��ة ل��ربن��ام��ج ال��ت��م��ك��ني ال���ذي 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  اأعلنه 

2005م. اهلل” عام  “يحفظه 
ان����ط����الق  2019م  ع�������ام  و�����س����ه����د 
ال��ف�����س��ل ال��ت�����س��ري��ع��ي ال�����س��اب��ع ع�سر 
التجربة  عقب  نوفمرب،  بتاريخ 14 

الن���ت���خ���اب���ي���ة ال���راب���ع���ة ال���ت���ي جرت 
ب��ت��اري��خ 5 اأك��ت��وب��ر، و���س��ه��دت زي���ادة 
قوائم الهيئات النتخابية اإىل 337 
ت�سل  ب���زي���ادة  ع�����س��وا  و738  ال��ف��ا 
قوائم  مع  مقارنة   50.58% اإىل 
 ،2015 للعام  النتخابية  الهيئات 
الر�سيدة  القيادة  يج�سد حر�س  مبا 
للم�ساركة  امل��واط��ن��ني  مت��ك��ني  ع��ل��ى 
الفاعلة يف م�سرية التنمية ال�سيا�سية 
ويف عملية �سنع القرار، وتعزيز دور 
العمل  جم��الت  خمتلف  يف  املجل�س 

الوطني.
الوطني  امل��ج��ل�����س  م�����س��رية  وح��ق��ق��ت 
ت��اري��خ��ي��ا مهما  ت���ط���ورا  الحت�������ادي 
بتطبيق قرار �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ن�سبة  برفع  “يحفظه اهلل”،  الدولة 
 50“ اإىل  املجل�س  يف  امل����راأة  متثيل 
باملائة”، بحيث �سم املجل�س وللمرة 
الأع�ساء  ن�سف  ت��اري��خ��ه  يف  الأوىل 

من الن�ساء، ليتحقق بذلك التمكني 
وتتعزز  الإم��ارات��ي��ة،  للمراأة  الكامل 
الإم�������ارات يف مقدمة  دول����ة  م��ك��ان��ة 
ال��������دول م����ن ح���ي���ث مت���ث���ي���ل امل�������راأة 

برملانياً.
وناق�س املجل�س الوطني الحتادي يف 
اطار ممار�سة اخت�سا�سه الت�سريعي 
���س��ب��ع��ة م�������س���روع���ات ق����وان����ني هي: 
م�سروع قانون احتادي ب�ساأن قواعد 
و���س��ه��ادات امل��ن�����س��اأ، وم�����س��روع قانون 
احتادي ب�ساأن تنظيم قطاع الف�ساء، 
ب�ساأن  احت�������ادي  ق����ان����ون  وم�������س���روع 
تنظيم مزاولة مهنة الطب الب�سري، 
 2019 ل�����س��ن��ة  ق����ان����ون  وم�������س���روع 
ال��ط��ب��ي��ة ومهنة  امل��ن��ت��ج��ات  ����س���اأن  يف 
ال�سيدلنية،  وامل��ن�����س��اآت  ال�����س��ي��دل��ة 
ب�ساأن  احت�������ادي  ق����ان����ون  وم�������س���روع 
امل�����س��اع��دة ال��ط��ب��ي��ة ع��ل��ى الإجن�����اب، 
وم�سروع قانون احتادي ب�ساأن تنظيم 
الإم���ارات  ب��ني  الق�سائية  ال��ع��الق��ات 

الأع�ساء يف الحتاد، وم�سروع قانون 
احتادي ب�ساأن كبار املواطنني.

وعلى ال�سعيد الرقابي ناق�س املجل�س 
تبنى  ع���ام���ة  م���و����س���وع���ات  خ��م�����س��ة 
“53” تو�سية هي: �سيا�سة  ب�ساأنها 
الإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة 
والأوقاف يف �ساأن الإر�ساد والتوجيه، 
و�سيا�سة وزارة تنمية املجتمع يف �ساأن 
الهمم،  لأ�سحاب  املقدمة  اخلدمات 
و�سيا�سة  ال��ط��اق��ة،  وزارة  و���س��ي��ا���س��ة 
املحاماة،  �ساأن مهنة  العدل يف  وزارة 

و�سيا�سة جمموعة بريد الإمارات.
 ك��م��ا وج���ه ال�����س��ادة اأع�����س��اء املجل�س 
احلكومة  ممثلي  اإىل  “79” �سوؤال 
خم�سة  ب�������س���اأن���ه���ا  امل���ج���ل�������س  ت���ب���ن���ى 
الأ�سئلة  ت��ن��اول��ت  ح��ي��ث  ت��و���س��ي��ات، 
ق���ط���اع���ات: ال���ت���وط���ني، والإ����س���ك���ان، 
والجتماعية  القت�سادية  والتنمية 
وال�������س���ح���ي���ة، وت���ط���وي���ر اخل����دم����ات، 
والتعليم والبحث العلمي، والإدمان 

والبيئة  الإلكرتونية،  الأل��ع��اب  على 
والطرق واملوا�سالت. 

ويف اطار حر�س املجل�س على تفعيل 
يواكب  مبا  الربملانية  الدبلوما�سية 
ال����دول����ة وروؤي���ت���ه���ا حيال  ت���وج���ه���ات 
ال�سعبة  ���س��ارك��ت  الق�سايا،  خمتلف 
 ”24“ يف  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ربمل���ان���ي���ة 
وعربية  خليجية  ب��رمل��ان��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ة 
موؤمترات  ويف  ودول���ي���ة،  واإ���س��الم��ي��ة 

متخ�س�سة. و�ساهم املجل�س الوطني 
الحت�����������ادي م�����ن خ�������الل مم���ار����س���ة 
مدى  على  الد�ستورية  اخت�سا�ساته 
“17” ف�سال ت�سريعا عقد خاللها 
خاللها  اأق������ر  ج��ل�����س��ات   ”610“
“599” م�سروع قانون، ووافق على 
وناق�س  د�ستورية،  تعديالت   “  7“
ووجه  ع��ام��ا،  م��و���س��وع��ا   ”327“
احلكومة  ممثلي  اإىل  �سوؤال   877

تو�سية،   ”355“ ب�����س��اأن��ه��ا  ت��ب��ن��ى 
مع  ت���ع���اون  “34” م���ذك���رة  ووق�����ع 
اإقليمية ودولية، يف م�سرية  برملانات 
بتحديث  ال�ساملة،  والنه�سة  البناء 
ومناق�سة  ال��ت�����س��ري��ع��ات  وت���ط���وي���ر 
التو�سيات  وت���ب���ن���ي  امل����و�����س����وع����ات 
امل�ساند  دوره  خ���الل  وم���ن  ب�����س��اأن��ه��ا، 
واملر�سد لعمل احلكومة يف الهتمام 

ب�سوؤون الوطن واملواطنني.

املجل�ض الوطني الحتادي يحقق العديد من الإجنازات الوطنية خالل عام 2019 

وفد خريية ال�صارقة يتفقد م�صاريع اجلمعية بثالث دول اأفريقية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

التوجيهي  الربنامج  اليوم  ينطلق 
بجامعة  ال��ث��اين  ال��درا���س��ي  للف�سل 
حرميها  يف  ت�����س��ت��ق��ب��ل  ح��ي��ث  زاي�����د 
باأبوظبي ودبي 636 طالبا وطالبة 
ج���دد ب��ي��ن��ه��م ت�����س��ع��ة ط��ل��ب��ة دوليني 

بح�سور اأولياء اأمورهم.
ويعقد الربنامج التوجيهي لهوؤلء 
الطلبة حتت عنوان “يا هال” وتقام 
فعالياته يف مكانني منف�سلني لكل 
كال  داخ��ل  والطالبات  الطلبة  م��ن 

احلرمني.
 452 على  اجل��دد  الطلبة  وي��ت��وزع 
اأبوظبي  ف����رع  يف  وط���ال���ب���ة  ط��ال��ب��ا 
309 طالب و143 طالبة  بينهم 
اإىل جانب 184 يف فرع دبي كلهن 

طالبات.

اإىل  هال”  “يا  ب���رن���ام���ج  وي���ه���دف 
ال���ط���ل���ب���ة اجل�������دد على  م�������س���اع���دة 
النتقال ال�سل�س من اأجواء واأنظمة 

احلياة املدر�سية التي عا�سوها حتى 
املرحلة الثانوية اإىل اأجواء واأنظمة 
والثقافية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  احل����ي����اة 

اجلديدة يف جامعة زايد.
الر�سمي  الف�����ت�����ت�����اح  وي���ت�������س���م���ن 
للدكتورة  ترحيبية  كلمة  للربنامج 

بهجت اليو�سف مديرة جامعة زايد 
ل��ل��دك��ت��ورة هند  ث��م كلمة  ب��الإن��اب��ة 
ال��ر���س��ت��م��اين م�����س��اع��د ن��ائ��ب مدير 
اجلامعة ل�سوؤون الطلبة اإىل جانب 
ل��ربن��ام��ج النجاح  ت��ق��دمي��ي  ع��ر���س 
طالبة  ورحلة  الطالبي  الأك��ادمي��ي 

من جامعة زايد.
اأي�������س���ا عر�س  الف���ت���ت���اح  وي�����س��م��ل 
اأحدهما  ق�سريين  فيديو  فيلمي 
والثاين  زاي��د  ح��ول م�سرية جامعة 
للطلبة  التوجيهي  ال��ربن��ام��ج  ع��ن 

اجلدد.
تعريفية  عرو�ساً  الربنامج  ويقدم 
الأق�سام  بها  تقوم  التي  الأدوار  عن 
واملكاتب التي تقدم خدمات للطلبة 
ومركز  اجل���ام���ع���ي���ة  ال��ك��ل��ي��ة  وه�����ي 
الإر�������س������اد ال���ط���الب���ي واخل����دم����ات 
الت�سهيالت  وم���ك���ت���ب  ال�����س��ح��ي��ة 

“الطلبة  وب����رن����ام����ج  ال���ط���الب���ي���ة 
املعلومات  تقنية  امل�ساندون” واإدارة 
للطلبة  امل��ه��ن��ي��ة  ال�������س���وؤون  وم��ك��ت��ب 
ال�سحة  وم���ك���ت���ب  واخل����ري����ج����ني 
املكتبة  واإدارة  والبيئة  وال�����س��الم��ة 

وم�سادر التعلم.

•• اأبوظبي-وام: 

املواد  ف��ع��ال��ي��ات ملتقى  ام�����س  ب��اأب��وظ��ب��ي  الإم��ارات��ي��ة  امل��در���س��ة  م��ق��ر  انطلقت يف 
بن  ح�سني  م��ع��ايل  بح�سور  ملهمون  �سعار  حت��ت  للمعلمني  الثالث  ال��درا���س��ي��ة 

اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم ومعايل زكي اأنور ن�سيبة وزير دولة.
جمموعة  رئي�س  املوؤ�س�س  غزالة  اأب��و  ط��الل  الدكتور  �سعادة   .. امللتقى  ح�سر  و 
وزارة  وكيل  احلمادي  عبدالرحمن  املهند�س  و�سعادة  الدولية  غزالة  اأب��و  طالل 

الرتبية والتعليم اإىل جانب عدد من امل�سوؤولني والقيادات الرتبوية.
حتى  وال�سارقة  وعجمان  والعني  والظفرة  اأبوظبي  يف  امللتقى  اأعمال  وتتوا�سل 
10 يناير اجلاري و ي�ستهدف 23 األف معلم ومعلمة من التخ�س�سات الدرا�سية 
الدرا�سية  امل���واد  اأن ملتقى  احل��م��ادي  اإب��راه��ي��م  ب��ن  اأك��د معايل ح�سني  و   . كافة 
ي�سكل من�سة واعدة تعزز من روؤية الوزارة ور�سالتها الرتبوية الهادفة اإىل بناء 
اأنه  اإىل  م�سريا   .. الرتكاز  حجر  املعلم  فيها  ي�سكل  تناف�سية  تعليمية  منظومة 
متكني  اإىل  الهادفة  والتعليم  الرتبية  وزارة  فل�سفة  عن  انبثق  تربوي  م�سروع 
مهاراته  تنمية  يف  ي�سهم  ال��ذي  امل�ستمر  التخ�س�سي  التدريب  خالل  من  املعلم 

وقدراته ورفع الكفايات املهنية ب�سكل عام.
و ذكر اأن امللتقى هذا العام ياأتي بعنوان “ملهمون” ويبحث يف ق�سايا وم�سارات 
تربوية مهمة تعزز من ريادة املدر�سة الإماراتية وتاأثريها املبا�سر يف الطالب من 
حيث رفده بالعلوم واملعارف من خالل و�سائل تعليمية حديثة و طرق تعليمية 
و  التدري�س  عملية  يف  ال�سطناعي  وال��ذك��اء  التكنولوجيا  وتوظيف  ع�سرية 
التجارب  اإىل جانب الطالع على  التعليم احلديثة  ا�سرتاتيجيات  اإىل  التعرف 
التعليمية الرائدة والهتمام بكل ما من �ساأنه توفري بيئة تعلم تراعي الفوارق 

بني الطلبة واإك�سابهم مهارة التفكري البداعي.
واأو�سح معاليه اأن امللتقى اأ�سبح ركيزة تعليمية تقدم كل ما هو جديد و مبتكر 
يف عامل التدري�س وقال :” نتطلع من خالل امللتقى اإىل ال�ستثمار يف اإمكانات 
ت�سكيل  املوؤثر يف  ل��دوره  والتعلم نظرا  التعليم  اأ�سا�س عملية  ي�سكل  الذي  املعلم 
معلمي  معظم  اأن  اإىل  “ لف��ت��ا  الأك���ادمي���ي  التميز  اإىل  ودف��ع��ه��م  الطلبة  وع��ي 
يت�سمن جمموعة كبرية من  الذي  امللتقى  الدولة م�ستهدفون من خالل هذا 
التعليم  ورواد  متخ�س�سني  قبل  من  تقدم  التي  املتخ�س�سة،  التدريبية  الور�س 
اأجيال  على  وحر�سها  الر�سيدة  القيادة  اهتمام  اأن  اأكد  و  الدولة.  م�ستوى  على 
امل�ستقبل من خالل توفري تعليم نوعي يحقق خمرجات متميزة ي�ستدعي العمل 
و النهو�س بكل عنا�سر العملية التعليمية ملا له من انعكا�س على حتقيق الريادة 
التعليمية والتناف�سية التي ت�سهم يف تكري�س توجهات الدولة يف جمتمع القت�ساد 
التي حملت  الفتتاحية  اأك��د يف كلمته  ن�سيبة قد  اأن��ور  املعريف. كان معايل زكي 
عنوان “زايد امللهم” .. اأن املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - طيب 
اأقام دولة احتادية متطورة ومتقدمة باملقايي�س كافة وعزز ريادتها  اهلل ثراه - 
عرب اإميانه العميق باأن الإن�سان هو الروة احلقيقية لل�سعوب واأن ل�سعبه وبالده 
القدرة على حتقيق امل�ستحيالت فقد عمل “ زايد امللهم “ رحمه اهلل بكل جهد 
فجمع يف �سخ�سيته كل �سفات القيادة واأدرك قواعد لعبة التوازنات واأ�سول حل 
اخلالفات النا�سئة بني الأط��راف. وقال : “ اإنه بف�سل اإميان املغفور له ال�سيخ 
زايد باأهمية ال�ستثمار يف الروة الب�سرية كاأولوية مطلقة منذ �سنوات اإداراته 
اأن تركيزه كان دائما موجها نحو خلق فر�س  الأوىل يف املنطقة ال�سرقية جند 
التعليم للجيل اجلديد من الذكور والإناث و التي بداأت من خالل افتتاح اأول 

مدر�سة بالعني يف عام 1959 والتي حملت ا�سم “املدر�سة النهيانية«.

و اأ�ساف معاليه “ اأن زايد امللهم كان حري�سا على اأن تقيم املوؤ�س�سات الرتبوية 
يف دولة الإمارات توازنا بني النهجني التقليدي واحلديث يف براجمها التعليمية 
.. و اأ�سر على اأن ينال تعليم الفتيات اهتماما ل يقل عن الهتمام بتعليم الذكور 
ور�سد ميزانية تربوية بن�سبة 4 يف املائة من امليزانية الحتادية العامة ت�سهيال 

لتنفيذ برنامج لبناء عدد من املدار�س على وجه ال�سرعة«.
من جهته اأكد الدكتور طالل اأبو غزالة يف كلمته بامللتقى اأهمية اإدخال مفاهيم 
الذكاء ال�سطناعي يف التعليم على امل�ستوى العربي لنتمكن من اإحداث نه�سة 
ح�سارية حقيقة قائمة على البتكار .. م�سددا على اأهمية توفري نظام تعليمي 
للطلبة  ت�سمن  ناظمة  ق��واع��د  وف��ق  املعرفة  ملجتمع  ال��و���س��ول  ليت�سنى  رقمي 

الإبداع والتميز واإنتاج املعرفة تاليا.
و قال :” اإننا نريد معلما ملهما مبتكرا و لي�س ملقنا يتبع الأ�ساليب التقليدية 
و  العلمية  ال��ت��ط��ورات  ت�����س��ارع  ظ��ل  يف  نفعا  جت���دي  ل  ب��ات��ت  وال��ت��ي  التعليم  يف 
التكنولوجية يف العامل “ .. م�سريا اإىل اأن التقنية احلديثة باتت توفر املعلومات 
للجميع و مل تعد حكرا على اأحد حتى املعلمني لذلك يجب اأن تتحول اجلامعات 
اإذ  التعليم  ملمار�سة فعل  ولي�س فقط  التعلم  و  اإىل حا�سنات لالبتكار  واملدار�س 
الب�سر  تعليم  على  �ستعمل  ال�سطناعي  الذكاء  تقنيات  اأن  اإىل  الدرا�سات  ت�سري 
دون احلاجة اإىل احلفظ وهو ما ي�ستدعي اإعادة النظر يف اأدوات املعلم وقدرته 

على مناف�سة التقنيات احلديثة.
املنا�سبة للطلبة على اختالف  التعلم  اأهمية اختيار نوعية  و �سدد �سعادته على 
لي�س  طالبا  ينفع  فما  املعرفية  م�ستوياتهم  متايز  وم��راع��اة  وقدراتهم  فئاتهم 
بال�سرورة ينفع طالبا اآخر وقال :” ي�سكل الطلبة حاليا ما ن�سبته 20 يف املائة 
من تعداد املجتمعات لكنهم يف امل�ستقبل �سيكونون كل املجتمع وهو ما ي�ستدعي 

متكينهم ملتطلبات ع�سرهم يف �سوء ثورات الذكاء ال�سطناعي الراهنة«.
ا�ستعر�س فيها  �سعودي كلمة  و موؤلف  األقى �سالح بن حممد اخل��زمي كاتب  و 

جتارب ملهمة و عوامل جناح اأهم ال�سخ�سيات من خمتلف اأنحاء العامل.
ال�سرتاتيجية  ع��ام  مدير  ال�سعيبي  �سلطان  في�سل  ال��دك��ت��ور  العقيد  وت��ط��رق 
التي  العاملية  الإل��ه��ام  من�سة  اإىل  كلمته  يف  الداخلية  وزارة  يف  الأداء  وتطوير 
اأطلقها الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية .. موؤكدا اأن الإمارات باتت اليوم اأر�س الإلهام والفر�س الفريدة 
م�سدرا  التحديات  جعلت  التي  احلكيمة  قيادتها  وروؤي���ة  جهود  بف�سل  وذل��ك 
للنجاح ومنوذجا حديثا يحتذى لينري درب املاليني من الب�سر حول العامل فهي 

بحق اأر�س الإلهام بامتياز.
وهي  الأفكار  خمترب  منها  تخ�س�سية  ور�سة   1290 من  اأك��ر  امللتقى  يقدم  و 
ور�سة مبتكرة خم�س�سة ل�ستك�ساف �سبل التعاون وتبادل املعرفة اإىل جانب و�سع 

ا�سرتاتيجيات ت�سهم يف تعزيز م�ستويات التعليم يف دولة الإمارات.
التدري�سية  رفع مهاراتهم  و  املعلمني  اأداء  اإىل تطوير وحت�سني  امللتقى  ويهدف 
ليواكبوا اأجندة الدولة و ما يرتبط منها مبجال التعليم مبا ي�سمن الو�سول 
م�سرية  يف  قدما  وامل�سي  م�ستقبلها  �سناعة  على  ق��ادرة  تعليمية  خمرجات  اإىل 

النه�سة التي ت�سهدها الدولة يف خمتلف املجالت.
و ي�سعى امللتقى اإىل الطالع على اأف�سل التجارب واملمار�سات العاملية يف تدري�س 
املواد الدرا�سية كافة وتفعيل ا�ستخدام و�سائل وا�سرتاتيجيات حديثة للتعليم و 
مبا يراعي طبيعة كل مادة و تو�سيح اأهم املمار�سات ال�سفية التي توؤ�س�س لتعليم 
متمايز يراعي خ�سائ�س املتعلمني اإىل جانب ن�سر ثقافة ا�ستخدام اأدوات التقييم 

من اأجل التعلم يف املدر�سة الإماراتية.

•• ال�شارقة-الفجر 

امل�ستويني  الدويل على  التعليم  اإطار تر�سيخ مكانة معر�س  يف 
ال�سارقة  اإك�سبو  مركز  ا�ستعدادات  �سوء  ويف  وال���دويل،  املحلي 
يف  �سيقام  ال��ذي  املعر�س  م��ن  ال�16  ال���دورة  وتنظيم  لإط���الق 
اإك�سبو  م��رك��ز  وق��ع   ،2020 يناير   24 اإىل   22 م��ن  ال��ف��رتة 
�سركة  مع  تعاون  اتفاقية  الهندية  بنغالور  مدينة  يف  ال�سارقة 
ال�سركة الهندية للموارد  اإنديا”  ري�سور�سز  لرينينج   2 “كيه 
بالتعليم  الرت���ق���اء  “قمة  ا�ست�سافة  ع��ل��ى  تن�س  التعليمية، 
يف  وال��ت��ط��وي��ر  الب��ت��ك��ار  يف  املتخ�س�سة  املن�سة   ،  »TEGS  -
2 لرينينج يف دورتها  قطاع التعليم التي �ستنظمها �سركة كيه 
الثانية، لتكون املحطة الأوىل لها يف ال�سرق الأو�سط، كما ن�ست 
التفاقية على تخ�سي�س من�سة جتمع نخبة من كبار ال�سركات 
العاملة يف قطاع تكنولوجيا التعلم، حتت م�سمى “تكنولوجيات 
التعليم”، والتي �ستعر�س اأحدث البتكارات يف قطاع تكنولوجيا 
التعليم الذكي، حيث �سيتم ا�ست�سافة احلدثني �سمن الفعاليات 
ال��دويل. ووقع التفاقية ممثال عن  التعليم  امل�ساحبة ملعر�س 
املبيعات  اإدارة  م��دي��ر  �سطاف  �سلطان  ال�سارقة  اإك�سبو  م��رك��ز 
التنفيذي،  الرئي�س  جاين  دي  و�سريبال  املركز،  يف  والت�سويق 
وموؤ�س�س معر�س “كارير اأوت�ساف” واملدير العام ل�سركة “كيه 
2 لرينينج ري�سور�سز اإنديا”، بح�سور عدد من ممثلي ال�سركة 
وو�سائل الإعالم وممثلني عن خمتلف القطاعات التعليمية يف 

الهند.

نقلة نوعية
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  امل��دف��ع  حممد  �سيف  �سعادة  واأع���رب 
اإك�سبو ال�سارقة، عن �سعادته بهذه النقلة النوعية التي �سيحققها 
ال��ذي يحظى بدعم  ال�16  ال��دويل يف ن�سخته  التعليم  معر�س 
من “غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة” ووزارة الرتبية والتعليم، 
ال�سارقة  اإك�سبو  اأن  اإىل  للتعليم اخلا�س، لفتا  ال�سارقة  وهيئة 
التجديد  �سيا�سة  على  املعر�س  من  جديدة  دورة  كل  يف  يعتمد 
والب���ت���ك���ار، ح��ي��ث ���س��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م ال�����دورة ب��ح��ل��ة ج���دي���دة تلبي 
خالل  من  التعليمي  القطاع  يف  وامل�ستثمرين  الطلبة  تطلعات 
العديد من الفعاليات التي تركز على الإبتكار التقني يف جمال 
التعليم، مب�ساركة نخبة من الدول وال�سركات الرائدة يف قطاع 
املتميزة من  امل�ساركة  التعليم وتقنياته، ف�سال عن  تكنولوجيا 
الأكرب  ه��و  خا�س  بجناح  الهندية  الأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�س�سات  قبل 
معر�س  اأن  اإىل  امل��دف��ع  واأ���س��ار  امل�ساركة.  ال���دول  م�ستوى  على 
التعليم الدويل يعد واحدا من اأهم الأحداث التي ي�ست�سيفها 
اإك�سبو ال�سارقة، وت�سهم بدور فاعل يف مواكبة  وينظمها مركز 
الزدهار غري امل�سبوق الذي ي�سهده قطاع التعليم على م�ستوى 
املنطقة، وخا�سة يف دولة الإمارات التي ت�سع التعليم يف �سدارة 
ال�سمو  �ساحب  يوليه  الذي  الكبري  الهتمام  مثمنا  اأولوياتها، 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
الذي  الكبري  وال��دع��م  التعليم،  لقطاع  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
يقدمه �سموه من خالل توفري كافة متطلبات واأدوات العملية 

مكانة  يحتل  املعر�س  اأن  موؤكداً  بجودتها،  لالرتقاء  التعليمية 
متميزة على امل�ستوى الإقليمي �سمن القطاع التعليمي باعتباره 
من�سة مثالية للرتويج خلدمات التعلم وال�ستفادة من تواجد 
جمتمع طالبي وا�سع حتت �سقف واحد، ف�سال عن م�ساهمته 
جمالت  على  ال�سباب  من  وا�سعة  �سريحة  تعريف  يف  الكبرية 
الدرا�سة والتخ�س�سات العلمية املنا�سبة لهم والتي تتالءم مع 

احتياجات �سوق العمل امل�ستقبلية.

اإ�سافة هامة ملعر�ض التعليم الدويل 
م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د ���س��ل��ط��ان ���س��ط��اف: اأن الت��ف��اق��ي��ة ه��ي اإح���دى 
�سهر  اجلانبني يف  بني  اأبرمت  التي  التفاهم  خمرجات مذكرة 
يوليو املا�سي، التي مت توقيعها يف مركز اإك�سبو ال�سارقة بهدف 
اأف�����س��ل املمار�سات  ت��ب��ادل اخل����ربات وامل���ع���ارف والط����الع ع��ل��ى 
لفتا  واملهنية،  التعليمية  املعار�س  �سناعة  جم��ال  يف  املطبقة 
اإىل اأن “قمة الرتقاء بالتعليم” �ستكون اإ�سافة هامة لفعاليات 
امل�ساريع  ل����رواد  من�سة  ت��ع��د  لأن��ه��ا  ال����دويل  التعليم  م��ع��ر���س 
واخلرباء  ال��ق��رار  �سناع  م��ن  نخبة  �ستجمع  وال��ت��ي  التعليمية 
واملمار�سني املعنيني بقطاع التعليم، بهدف اكت�ساف البتكارات 
امل��ت��ط��ورة وم��ن��اق�����س��ة واإي���ج���اد احل��ل��ول لأب����رز ال��ت��ح��دي��ات التي 
�سي�سهدها  التي  الهامة  الإ�سافة  اإىل  القطاع، م�سريا  يواجهها 
املعر�س من خالل “من�سة تكنولوجيات التعليم” والتي �سيتم 
تخ�سي�سها لأول مرة بهدف تعزيز مكانة هذا احلدث يف اإطالع 

زواره اإىل اآخر البتكارات يف القطاع التعليمي.

تو�سعة هي الأكرب
الأكرب  هي  تو�سعة  �ست�سهد  ال�16  ال��دورة  اأن  �سطاف،  واأ�ساف 
منذ انطالق املعر�س، حيث �سيتم اإدخال قاعة جديدة لي�سبح 
اإزدي����اد ع��دد اجلامعات  3 ق��اع��ات، وي��اأت��ي ذل��ك نتيجة  ع��دده��ا 
واملوؤ�س�سات الأكادميية و�سركات اخلدمات اجلامعية ف�سال عن 
تو�سع عدد الدول امل�ساركة، اإىل جانب احل�سور املميز للجامعات 
الإماراتية بجناح خا�س ت�سارك فيه كربى اجلامعات واملوؤ�س�سات 
اجلامعات  اأع���رق  م�ساركة  ع��ن  ف�سال  الإم��ارات��ي��ة  الأك��ادمي��ي��ة 
الربيطانية والأملانية، وهذا ما يعك�س املكانة الرائدة للمعر�س 
من  الآلف  لع�سرات  مواتية  فر�ساً  توفري  يف  اأهميته  وم��دى 
املنح  على  واحل�سول  العايل  التعليم  برامج  لختيار  الطالب 
اجلامعات  اأه��م  يف  القبول  متطلبات  اإىل  والتعرف  الدرا�سية 

الوطنية والأجنبية.

يقدم خدمات ل�225 األف طالب
باأن  للغاية  �سعداء  نحن  ج��اي��ن:  دي  �سريبال  ق��ال  جانبه  م��ن 
ال�سارقة  اإك�سبو  مركز  مع  احل�سري  التعاون  هذا  لدينا  يكون 
لتمثيل اجلناح الهندي يف معر�س التعليم الدويل، من خالل 
الدورة  تنظيم  جانب  اإىل  اأوت�ساف”،  “كارير  معر�س  تنظيم 
من  الزخم  هذا  اأن  موؤكدا  بالتعليم،  الرتقاء  قمة  من  الثانية 
الفعاليات �سيمهد الطريق لال�ستفادة من الفر�س التعليمية يف 
كال البلدين، حيث من املتوقع اأن ي�ستفيد من خدمات معر�س 
طموح من  طالب   225،000 من  اأكر  اأوت�ساف”   “كارير 

خمتلف اأنحاء العامل.
ولفت دي جاين اإىل اأن هناك فجوة كبرية يف ما يرغب الطلبة 
القيام به وما يطمح اإليه اآباوؤهم، وهو ما ين�ساأ ب�سبب قلة الوعي 
الأكادميي بالعديد من العوامل التي ميكن اأن يكون لها تاأثري 
عميق على حياة الطلبة خالل رحلتهم الأكادميية، م�سريا اإىل 
اأن �سركة “كيه 2 لرينينج ري�سور�سز اإنديا” وعلى مدار ال�سنوات 
اأوت�ساف” اإىل  “كارير  �سعت من خالل معر�س  املا�سية  ال�ست 
دقيقة  خ��ي��ارات  اتخاذ  على  اأم��وره��م  واأول��ي��اء  الطلبة  م�ساعدة 
تتوافق مع نقاط القوة لكل طالب يرغب يف التميز، من خالل 
ورجل  تعليمي  وخ��ب��ري  جامعة   100 م��ن  اأك���ر  م��ع  ال��ت��ع��اون 
ويعد  املعر�س.  اأثناء  الطلبة  مع  ويتفاعلون  ي�ساركون  اأعمال 
معر�س التعليم الدويل واحدا من اأهم املعار�س التعليمية التي 
ت�ستقبل موؤ�س�سات اأكادميية من جميع اأنحاء املنطقة والعامل، 
متابعة  يف  الراغبة  الب�سرية  والطاقات  املواهب  على  للتعرف 
التخ�س�سات  من  متنوعة  جمموعة  يف  الأكادميية  الدرا�سات 
يف اأعرق املوؤ�س�سات التعليمية من خمتلف دول العامل، مبا فيها 
دولة الإمارات التي تتمتع بقطاع تعليمي يعد الأ�سرع منواً على 
�سعيد ال�سرق الأو�سط، ويت�سمن املعر�س الذي يقام على مدار 
وور�س  ن��دوات  عقد  �سمنها  من  الفعاليات  من  العديد  يومني 
وحتليل  جتريبية،  وامتحانات  اأكادميية،  اإر�ساد  وبرامج  عمل، 
واإمكاناتهم،  ميولهم  حت��دي��د  يف  مل�ساعدتهم  للطالب  نف�سي 
عالوة على متكينهم من ممار�سة اخليارات الأكادميية املنا�سبة 

ملوا�سلة رحلتهم التعليمية. 

انطالق ملتقى املواد الدرا�صية للمعلمني حتت �صعار »ملهمون«

مبوجب اتفاقية تعاون بني اإك�سبو ال�سارقة و�سركة »كيه 2 لرينينج ري�سور�سز اإنديا«

»معر�ض التعليم الدويل« ي�صتقطب قمة الرتقاء بالتعليم ومن�صة تكنولوجيات التعليم يف دورته ال�16

انطالق الربنامج التوجيهي للف�صل الثاين بجامعة زايد 

•• دبي-الفجر:

ت�سلم معايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�س 
ال�سرطة والأمن العام يف دبي، بحث دكتوراة ل�سابط 
الإ�ساءة اجلن�سية  ب�سرطة دبي، حول مكافحة جرائم 
الدويل،  القانون  يف  الق�سور  وجوانب  الأط��ف��ال  �سد 

درا�سة حالة دولة الإمارات العربية املتحدة.
الرائد  مبكتبه،  معاليه  ا���س��ت��ق��ب��ال  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
امل��ط��رو���س��ي، من  م��اج��د  ال��دك��ت��ور علي حممد جمعة 

الذي  دب��ي،  ب�سرطة  الإن�����س��ان  حلقوق  العامة  الإدارة 
ومو�سوع  بالباحث  معاليه  اأ�ساد  حيث  البحث،  �سلمه 
درا�سته، وتوجه اإليه بال�سكر على اإجنازه، موؤكداً على 
الوطن،  لأب��ن��اء  ال��دول��ة  توليه  ال��ذي  الكبري  الهتمام 
وتوجيههم الوجهة ال�سحيحة نحو التخ�س�سات التي 
تعود باخلري والفائدة على وطنهم وموؤ�س�ساتهم التي 

يعملون فيها.
القانون  الق�سور يف  ال��درا���س��ة ح��ول ج��وان��ب  وت��رتك��ز 
ال����دويل يف ح��م��اي��ة الأط���ف���ال م��ن الإ����س���اءة اجلن�سية 

ومعاهدة  املتحدة،  الأمم  دور  اإىل  التطرق  خالل  من 
بنود  تطبيق  يف  ال���دول  ال��ت��زام  وم��دى  الطفل  حقوق 
ت��ل��ك امل��ع��اه��دة، اإ���س��اف��ة اإىل دور دول���ة الم�����ارات من 
خالل حتليل الت�سريعات الوطنية وال�سيا�سات املطبقة 
الإ�ساءة اجلن�سية  اإىل  املوؤدية  العوامل  وكذلك حتليل 
ال�سريعة  دور  وكذلك  الطفل  على  املرتتبة  والنتائج 
الإ�ساءة اجلن�سية،  الإ�سالمية يف حماية الأطفال من 
وانتهت الدرا�سة مبجموعة من التو�سيات، كما يعترب 

الباحث اأول متخ�س�س يف هذا املجال.

�صاحي خلفان يت�صلم بحث دكتوراة يف مكافحة جرائم الإ�صاءة اجلن�صية �صد الأطفال

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ����س���ي���ن���دى 
الهند   ، ج���اج���ان���ن���ات  ف��ي��ن��ود 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )G5173330(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
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مركز �سرطة بالمارات.
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عربي ودويل

اأمرت اليابان اأم�س الأحد، بت�سديد اإجراءات الهجرة بعد فرار رئي�س 
�سركة ني�سان لل�سيارات املعزول كارلو�س غ�سن، وذلك يف اأول رد فعل 

ر�سمي على الواقعة التي هزت النظام القانوين للبالد.
“اأ�سدرت  ب��ي��ان:  م��وري يف  ما�ساكو  اليابانية  ال��ع��دل  وزي���رة  وق��ال��ت 
اأوامر لوكالة خدمات الهجرة للتن�سيق مع الوكالت الأخرى املعنية 
واأ�سافت اأن رحيل غ�سن غري القانوين  لت�سديد اإجراءات املغادرة”، 
على ما يبدو اأمر موؤ�سف للغاية، ووعدت بتحقيق م�ستفي�س لك�سف 

احلقيقة، م�سرية اإىل اأنه ل يوجد �سجل ملغادرته اليابان.
عن  املا�سي  الثالثاء  ي��وم  ك�سف  بعدما  دول��ي��اً  ه��ارب��اً  غ�سن  واأ�سبح 
فراره اإىل لبنان، هرباً مما و�سفه بنظام ق�سائي “فا�سد” يف اليابان، 

اأين يواجه تهماً بارتكاب خمالفات مالية.
ودافع ممثلو الدعاء يف اليابان يف بيان منف�سل عن النظام الق�سائي 
لالإ�سارة اإىل  “بالعدالة الرهينة”،  اجلنائي الذي ي�سفه املنتقدون 
املطولة قبل توجيه التهامات، وال�ستجواب دون  فرتات الحتجاز 

ح�سور حمامني لنتزاع العرتافات.
وقالوا يف البيان، اإن النظام القانوين الياباين ي�سمن لكل املتهمني 
اأكر  احتجاز غ�سن  ودافعوا عن  وعادلة  وعلنية،  �سريعة،  حماكمة 
من 100 يوم، قائلني اإنه كان على اأ�سا�س اأنه لديه �سبكة مو�سعة يف 

الداخل واخلارج وميكنه ب�سط نفوذه الكبري لإخفاء الأدلة.

اخل��روج من عزلتها وحثت على مزيد من  اإىل  لندن طهران  دع��ت 
ال��ت��ه��دئ��ة، م��ع ت�ساعد ال��ت��وت��ر ب��ني اإي����ران وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، بعد 
اغتيال قائد فيلق القد�س التابع للحر�س الثوري الإيراين اجلرال 

قا�سم �سليماين ب�سربة اأمريكية يف العراق.
لقناة  راب يف حديث  دومينيك  ال��ربي��ط��اين  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  وق��ال 
واإن  اإقليمياً”  “خطراً  ميّثل  ك��ان  �سليماين  قا�سم  اإن  نيوز  �سكاي 

“الوليات املتحدة متلك احلق يف الدفاع عن نف�سها«.
واأ�ساف الوزير “نفهم الو�سع الذي يواجهونه، لكن ت�سعيد التوتر 
الت�سعيد،  يف  ن���رى خف�ساً  اأن  ح��ال��ي��اً  ن��ري��د  ون��ح��ن  ف��ي��ه خم��اط��رة، 
اإىل  م�سرياً  وا�ستقراراً يف الو�سع. احلرب لي�ست يف م�سلحة اأحد”، 

�سرورة وجود م�سار ي�سمح لإيران باخلروج من عزلتها الدولية.
العراقي عادل  ال���وزراء  رئي�س  اإج���راء مباحثات مع  راب عن  واأع��ل��ن 
عبد املهدي وكذلك مع الرئي�س العراقي برهم �سالح. ومن املقرر 
اأن يجري كذلك مباحثات مع وزير اخلارجية الإيراين حممد جواد 
ظريف. ويلتقي راب يف الأيام املقبلة وزير اخلارجية الأمريكي مايك 
بالقدر  “مل يكونوا مفيدين”  الأوروب��ي��ني  اأن  ال��ذي اعترب  بومبيو 

الذي كانت تاأمل به الوليات املتحدة ب�ساأن عملية قتل �سليماين.
من  ال��ذي  جون�سون  بوري�س  الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  يعلق  ومل 
الآن على مقتل  الكاريبي، حتى  يعود من عطلته يف جزر  اأن  املقرر 

�سليماين، ما اأثار انتقادات املعار�سة بقيادة حزب العمال.

انتقد وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو ب�سدة ف�سياًل عراقياً 
عن  التوقف  اإىل  العراقية  الأمنية  القوات  دعا  كان  لإي��ران،  موالياً 
تويرت  عرب  بومبيو  وو�سف  العراق.  يف  الأمريكية  القواعد  حماية 
لإي���ران  امل����وايل  ال��ع��راق��ي  الف�سيل  اهلل”،  ح���زب  “كتائب  ع��ن��ا���س��ر 
قائد  مقتل  وبعد  “بلطجية«.  باأنهم  ال�سعبي،  احل�سد  ق��وات  �سمن 
اأمريكية يف  فيلق القد�س الإي��راين قا�سم �سليماين اجلمعة ب�سربة 
ال�سبت  م�ساء  ودعت  بالنتقام  “كتائب حزب اهلل”  توعدت  العراق، 
من  مرت”  األ��ف  عن  تقل  ل  مل�سافة  “البتعاد  اإىل  العراقية  القوات 
القواعد التي ت�سم جنوداً اأمريكيني اعتباراً من م�ساء اأم�س الأحد. 
املنطقة  على  و�سواريخ  قذائف  �سقوط  بعيد  التحذير  ه��ذا  وي��اأت��ي 
اخل�سراء ال�سديدة التح�سني حيث مقر ال�سفارة الأمريكية بو�سط 
بغداد، وعلى قاعدة بلد اجلوية �سمال العا�سمة، التي توؤوي جنوداً 
اأمريكيني. وكتب بومبيو على تويرت “بلطجية )كتائب حزب اهلل( 
يقولون لقوات الأمن العراقية اأن تتخلى عن واجبها بحماية )�سفارة 
اأمريكيون  يعمل  حيث  اأخ��رى  ومواقع  بغداد(  يف  املتحدة  ال��ولي��ات 

جنباً اإىل جنب مع العراقيني ال�سجعان«.

عوا�شم

طوكيو

لندن

وا�شنطن

الربملان العراقي يبحث م�صري الوجود الأمريكي 
•• بغداد-اأ ف ب

البالغ عديدها  القوات الأمريكية يف البالد  العراقي م�سري  يبحث الربملان 
�سليماين  قا�سم  الإي���راين  القد�س  فيلق  رئي�س  اغتيال  بعد  جندي   5200
و�سط  املهند�س،  م��ه��دي  اأب���و  ال��ع��راق��ي  ال�سعبي  احل�سد  هيئة  رئي�س  ون��ائ��ب 
ت�ساعد حدة تبادل التهامات بني طهران ووا�سنطن. واعترب نواب موالون 
“خونة”،  الأمريكية  القوات  خ��روج  على  الت�سويت  يعار�س  من  اأن  لإي��ران 
اإنقاذ التواجد الأمريكي الذي  يف وقت ي�سعى الأك��راد وال�سنة داخل املجل�س 
ال�سابق  امل�سوؤول الأمريكي  املتزايد يف البالد. ويقول  يقابل النفوذ الإيراين 
لفران�س  واري���ك  ت��وم  ل��الأب��ح��اث  كاون�سيل”  “اأتالنتيك  مركز  يف  وال��ب��اح��ث 
القوات  لرحيل  �سليماين  قا�سم  �سعى  ال��ع��راق،  يف  حلفائه  خ��الل  “من  بر�س 
مينح  ذل��ك  ف���اإن  الأم��ريك��ي��ة،  ال��ق��وات  ان�سحبت  “اإذا  وي�سيف  الأم��ريك��ي��ة«. 
الأخري  الت�سعيد  بعد  وا�سنطن  واأع��ل��ن��ت  مم��ات��ه«.  بعد  ان��ت�����س��اراً  �سليماين 
اإ�سايف يف املنطقة. كما قرر التحالف الدويل �سد  3500 جندي  ن�سر نحو 
املتطرفني خف�س عملياته الع�سكرية يف العراق، وتعزيز الج��راءات الأمنية 
يف املواقع التي تتواجد فيها قوات اأمريكية. وقال م�سوؤول ع�سكري اأمريكي 
�سركائنا«.  داع�س مع  تنظيم  بعمليات حمدودة �سد  “�سنقوم  بر�س  لفران�س 
وو�سل جثمان �سليماين فجر اأم�س اإىل مطار الأه��واز يف جنوب غرب اإيران 
حيث اجتاح ح�سد هائل �سوارع املدينة للم�ساركة يف ت�سييع قائد فيلق القد�س، 
قبل اأن ينقل جثمانه اإىل طهران ثم م�سهد )�سمال �سرق( وقم )و�سط(، قبل 
دفنه الثالثاء يف مدينة كرمان، م�سقط راأ�سه بجنوب �سرق البالد. واأعلنت 
هيئة احل�سد ال�سعبي العراقي اأن جثمان املهند�س نقل اإىل اإيران اأي�سا لإجراء 

عملية فح�س احلم�س النووي ب�سبب “ت�سابك الأ�سالء” مع �سليماين.

قد يحاول الإيرانيون اأو ميلي�سياتهم خطف الأمريكيني

بعد اغتيال �صليماين... ما هو الكابو�ض الذي تريد اإيران حتا�صيه؟

اعتقال ع�صرات املحتجني يف هوجن كوجن 
•• هوجن كوجن-رويرتز

ال�سرطة  ب����ني  الأح�������د  اأم���������س  م���ن���او����س���ات  ان���دل���ع���ت 
اإثرها  اع��ت��ق��ل ع��ل��ى  ك����وجن  وم��ت��ظ��اه��ري��ن يف ه����وجن 
الع�سرات بعد م�سرية �سارك فيها اآلف قرب احلدود 
�سعارات  للحكومة  مناه�سون  ن�سطاء  خاللها  ردد 
جتار  على  غ�سبهم  و�سبوا  بالدميقراطية  تطالب 

ياأتون من الرب الرئي�سي ال�سيني.
وندد املتظاهرون يف بلدة �سيونغ �سوي جام مبن ُيطلق 
عليهم “التجار املوازين” من ال�سني والذين ي�سرتون 
يف  اجل��م��ارك  من  املعفاة  الب�سائع  من  كبرية  كميات 
لبيعها  الرئي�سي  ال��رب  اإىل  ويعيدونها  ك��وجن  ه��وجن 

حمققني اأرباحا.
من  ويزيد  الأ�سعار  يرفع  ذل��ك  اإن  مواطنون  ويقول 
والرب  ك��وجن  ه��وجن  �سكان  ب��ني  املت�ساعدة  ال��ت��وت��رات 

الرئي�سي.
وقالت جا�سمني وهي طالبة تبلغ من العمر 19 عاما 
ارتدت مالب�س �سوداء بالكامل ومل تذكر �سوى ا�سمها 
ي�سدون  هنا  اإىل  ياأتون  الرئي�سي  الرب  “�سكان  الأول 

القيادة. ح�سل ذلك بعد اغتيال الوليات املتحدة اأ�سامة 
بن لدن، واأبو م�سعب الزرقاوي، واأبو بكر البغدادي. 

لي�س ا�سماعيل قااآين الذي حل مكان �سليماين الزعيم 
القائد  عليه  ك��ان  ال���ذي  ال�سرتاتيجي  اأو  ال��ك��اري��زم��ي 
على  و�سيكون  لربيغنت،  وفقاً  الثوري  للحر�س  ال�سابق 
قااآين ك�سب الحرتام واخلوف الذي متتع به �سليماين 

اأعواماً عرب عمليات الغتيال الوح�سية التي �سنها.

فر�سة عظيمة
لدحر  للعراقيني  عظيمة  فر�سة  �سليماين  موت  مينح 
النفوذ الإي��راين يف بالدهم، ومن تبقى من قادة فيلق 
القد�س لي�سوا واثقني من اأنف�سهم كما كانوا يف ال�سابق، 
عندما كانوا يلتقطون �سور ال�سيلفي مع �سليماين الذي 

�سكل قوتهم وم�سداقيتهم. اليوم، فكل ذلك انتهى. 
وُيعطي موت اجلرال الإرهابي فر�سة اأي�ساً للحكومة 
واأبو  �سليماين  التي خافت  الأمنية  واأجهزتها  العراقية 

•• وا�شنطن-وكاالت

الأمريكي  ه��ي��ود���س��ن  م��ع��ه��د  يف  ال���ب���ارز  ال��ب��اح��ث  راأى 
حني  املنا�سب  ال��ق��رار  اتخذ  ترامب  اأن  بريغنت  مايكل 
يف  �سليماين  قا�س���م  الإيران����ي  اجل��رال  باغتي�����ال  اأم��ر 
نيوز” اأنه  “فوك�س  �سبكة  وذك��ر يف مقال عرب  العراق. 
ال��ع��دو اخلطري  م��ن  بالتخل�س  اأع���وام   4 ط��ال��ب طيلة 
للوليات املتحدة، والذي كان م�سوؤوًل عن مقتل مئات 
الأم��ري��ك��ي��ني وال����ذي اأراد ق��ت��ل امل��زي��د م��ن��ه��م. واأع����رب 

بريغنت عن ارتياحه لأن �سليماين لن يقتل اأحداً.
اأن اجل�����رال الإي������راين الإره����اب����ي ك���ان يخطط  ومب���ا 
للمزيد من الهجمات �سد الأمريكيني، ح�سب الباحث، 
اأو انتظار  اأم��ام خيار وا�سح، قتل �سليماين  كان ترامب 
م�ستقباًل.  الأمريكيني  من  العديد  �سليماين  يقتل  اأن 
ومثل كل دولة، لأمريكا احلق بل عليها واجب للدفاع 

عن نف�سها يف مواجهة اأعدائها. 
اأعوام.  به منذ  القيام  اأوب��ام��ا  ك��ان على  فعل ترامب ما 
لكن اأوباما كان م�سمماً على التو�سل اإىل اتفاق نووي 
عن  امل�سوؤولية  من  تفلت  تركها  اأن��ه  لدرجة  اإي���ران  مع 
اأو بوا�سطة املجموعات  القتل بقواتها اخلا�سة،  جرائم 

الإرهابية التي دعمتها.

الحرتام
يحرتم النظام الإيراين القوة، ول ي�سجع ال�سعف قادة 
اإيران اإل على النخراط يف املزيد من القتل والإرهاب. 
ل  بالتاأكيد،  النظام  الأمريكي  الهجوم  اأغ�سب  بينما 
ب��د اأن���ه اأع��ط��ى ق���ادة اإي����ران اح��رتام��اً ج��دي��داً لرتامب 

والوليات املتحدة. 
وي�سيف الباحث اأن ل اأحد يعلم اخلطوة التالية لإيران 

اأو مليلي�سياتها الوكيلة. 
يف  الأمريكيني  املدنيني  اأو  القوات  مهاجمة  فباإمكانها 
ال�سرق الأو�سط، اأو يف اأماكن اأخرى، وميكنها مهاجمة 
�سن  اأو  العربي  اخلليج  يف  ال�سحن  �سفن  اأو  اإ�سرائيل، 
حرب �سيبريية �سد اأهداف اأمريكية، اأو �سن اأي اأعمال 

عدوانية.

تكتيك اإرهابي مف�سل
خطف  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات��ه��م  اأو  الإي�����ران�����ي�����ون  ي����ح����اول  ق����د 
اإرهابي  تكتيك  وهو  رهائن،  واحتجازهم  الأمريكيني، 
مف�سل. وهو ما يف�سر دعوة ال�سفارة الأمريكية يف بغداد 

جميع الأمريكيني ملغادرة العراق، يف خطوة حكيمة.
الإيرانيون  امل�سوؤولون  اأعلن  ومهما كانت اخلطوة فقد 
وفقاً  م��ا،  مكان  يف  �سي�سربون  اأنهم  بو�سوح  ال��ب��ارزون 
يعلم  اأح��د  ل  اأن  والأه���م،  يختارونها.  وو�سيلة  لتوقيت 
الفعل  م��ن  �سل�سلة  �ستطلق  التالية  اخل��ط��وة  كانت  اإذا 
اأو توؤدي اإىل  اأو قد تهداأ بعد فرتة ق�سرية  ورد الفعل، 
تنتهي، مثل حرب  التي ل  باحلروب  ترامب  ما و�سفه 

اأفغان�ستان.

حتا�سي الكابو�ض
اأي  لفعل  م�سطرون  باأنهم  الإي��ران��ي��ون  ال��ق��ادة  ي�سعر 
املتحدة حتى ل يبدوا �سعفاء.  الوليات  �سيء ملهاجمة 
اإىل  الت�سعيد  حت��ول  اإذا  �سيتفاجاأ  اأن��ه  بريغنت  وكتب 

حرب اإيرانية اأمريكية �ساملة. 
دخ��ل��ت اإي����ران ح��رب��اً م��دم��رة ط��وي��ل��ة ���س��د ال��ع��راق بني 
اأقوى  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات  ول��ك��ن   ،1988 و   1980

بكثري من اجلي�س العراقي يف ذلك الوقت. 
ل ي��ري��د ال��ق��ادة الإي���ران���ي���ون م��واج��ه��ة ه���ذا ال��ن��وع من 
�سربة  �سليماين  قتل  يوجه  لذلك  جم��دداً.  الكوابي�س 
ال��ع��راق، ويف  نفوذها يف  لتو�سيع  اإي��ران  خطرية جلهود 
ال�����س��رق الأو����س���ط ع��رب الإره������اب، وع��م��ل��ي��ات ع�سكرية 

اأخرى.

ماذا عن قااآين؟
�سنفت الوليات املتحدة فيلق القد�س منظمًة اإرهابية، 
و�سليماين واحداً من اأبرز القادة الإرهابيني يف العامل.

ويرى الباحث اأن بع�س القادة الإرهابيني اأكر فاعلية 
من الآخرين، و�سليماين كان بو�سوح واحداً من اأخطر 

الإرهابيني واأكرهم فاعلية.
الإرهابيني  ق���ادة  الأم��ري��ك��ي��ني  ق��ت��ل  اآذى  امل��ا���س��ي،  ويف 
منظماتهم، لكن كان هنالك دوماً زعيم جديد ل�ستالم 

يف �سيونغ �سوي بالقنابل احلارقة من فوق ال�سور قبل 
بدء امل�سرية مما ت�سبب يف تدمري مركبة لل�سرطة.

و�سط  اأعقاب م�سرية يف  الأح��د يف  احتجاجات  وتاأتي 

ال�سوارع بحقائبهم ... الإيجارات ارتفعت مما زاد من 
غالء الأ�سعار على �سكان هوجن كوجن«.

اأكر من  اأن عددا  اأن تعلم احلكومة  “اأريد  واأ�سافت 
الالزم منهم ياأتون اإىل هنا«.

اأ�سر  ب��ي��ن��ه��م  امل�������س���رية، وم����ن  امل�������س���ارك���ون يف  وه���ت���ف 
باأطفالها، ب�سعارات مثل “حرروا هوجن كوجن.. ثورة 

زمننا” واأخرى ترف�س التجارة املوازية.
الأ�سود  يرتدون  حمتجون  ظل  امل�سرية  انتهاء  وبعد 
وي�سعون اأقنعة على وجوههم يف املنطقة على الرغم 
من دعوات املنظمني للتفرق فور انتهائها. واقتحمت 
�سرطة مكافحة ال�سغب �سفوفهم ووجهت للمحتجني 
�سربات بالع�سي وا�ستخدمت معهم رذاذ الفلفل دون 

اأن يت�سح ما الذي دفع ال�سرطة للتدخل.
وهم  و���س��وه��دوا  منهم  ع�����س��رات  ال�سرطة  واح��ت��ج��زت 
يجل�سون على الأر�س ووجوههم حلائط بينما دونت 

ال�سرطة بياناتهم ثم اقتادتهم لنقلهم يف حافلتني.
واأغلقت العديد من املتاجر يف املنطقة اأبوابها.

ويف وقت �سابق اأطلقت ال�سرطة الغاز امل�سيل للدموع 
لتفريق جمموعة من املحتجني ر�سقت مركز ال�سرطة 

مهدي املهند�س. وبات باإمكان العراقيني مواجهة قادة 
امليلي�سيات العراقية الباقني مثل هادي العامري وقي�س 
�سعيفة  الباقني،  امليلي�سيات  ق��ادة  فمهارات  اخلزعلي، 

جداً مقارنة مع مهارات �سليماين واملهند�س. 
ودعا بريغنت العراقيني اإىل اعتقال العامري واملهند�س، 
اإذا اأرادوا تخلي�س بالدهم من النفوذ الإيراين اخلبيث 
امليلي�سيات  لزعماء  ال��ع��راق  يف  مكان  ل  اأن��ه  ولتو�سيح 

الذين يقتلون املدنيني الأبرياء. 

ل تخاف منه
الإيراين  للمر�سد  ت��رام��ب  اأو���س��ح  �سليماين،  باغتيال 
خائفة  غري  املتحدة  الوليات  اأن  خامنئي  علي  الأعلى 
يدرك  اأن  خامنئي  وعلى  الوح�سي.  نظامه  من  اأو  منه 
املتحدة،  الوليات  اأح��د يف حكومته يف ماأمن من  اأن ل 
اإذا وا�سلت اإي��ران دوره��ا دول��ًة ب��ارزة يف رعاية الإرهاب، 
ح�����س��ب ال���ب���اح���ث، وه����ذا ت��ط��ور اإي���ج���اب���ي ج����داً لل�سرق 

هوجن كوجن �سمت ع�سرة اآلف �سخ�س على الأقل يوم 
خالل  ال�سرطة  مع  ا�ستباكات  وت�ساعد  ال�سنة  راأ���س 

فرتة الأعياد.

ُعمان تدعو اأمريكا واإيران لتغليب لغة احلوار 
•• عمان-وكاالت:

تدعو  ال�سلطنة  اأن  اأم�����س،  العمانية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  ذك���رت 
الوليات املتحدة واإيران اإىل تغليب لغة احلوار لتهدئة التوتر 
بينهما، بعد اأن قتلت �سربة اأمريكية بطائرة دون طيار قائد 
قا�سم  الإره��اب��ي  الإي���راين  الثوري  القد�س يف احلر�س  فيلق 

�سليماين، يف مطار بغداد اأول اأول اأم�س اجلمعة.
ونقلت الوكالة عن وزارة اخلارجية العمانية، اأن “ال�سلطنة 
تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخرية املوؤ�سفة حلالة التوتر 
الإ�سالمية  واجلمهورية  املتحدة  ال��ولي��ات  بني  والت�سعيد 
الإيرانية، وتدعو الطرفني اإىل تغليب لغة احلوار والبحث 
ب�سكل  اخلالفية  الق�سايا  حلل  الدبلوما�سية  الو�سائل  عن 

ينهي ال�سراع يف املنطقة«.

واملهاجرين  ال��الج��ئ��ني،  ا�ستخدام  حت���اول  وتركيا  م��ت��ك��ررة، 
�سالحاً«.

ورداً على �سوؤال عما اإذا كان هناك حاجة لفر�س عقوبات على 
تركيا، اأجاب كورت�س: “هناك دائماً الكثري من ال�سبل، واحد 
منها اأن يعمل من خالل التعاون، والآخر من خالل ال�سغط. 
الحتاد الأوروب��ي لديه الكثري من الإمكانات، لل�سغط على 

اأردوغان. وعلينا التفكري فيها اأي�ساً«.
ل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�سامية  املفو�سية  ب��ي��ان��ات  ووف���ق 
ال��الج��ئ��ني، ج���اء ال��ع��ام امل��ا���س��ي اأك���ر م��ن 73 األ���ف مهاجر 
من تركيا اإىل اليونان ب�سكل غري �سرعي، ويزيد هذا العدد 

مقارنة مع 2018، بحوايل 23 األف �سخ�س.

•• فيينا-وكاالت:

اأكر  نهج  اإىل  كورت�س  �سبا�ستيان  النم�ساوي  امل�ست�سار  دع��ا 
�سرامة ملواجهة �سيا�سة الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان 

يف اللجوء.
الذي  ع��دده��ا  يف  الأمل��ان��ي��ة  “بيلد”  ل�سحيفة  كورت�س  وق��ال 
ي�سدر اليوم الإثنني: “�سفقة تركيا مع الحتاد الأوروبي ل 

تعمل مبا يكفي، واليونان ت�ستحق دعمنا الكامل«.
ابتزاز  ترف�س  اأن  اأوروب���ا  على  اأن  النم�ساوي  امل�ست�سار  واأك��د 
اأي خمتلف يف  ُي�سطهد  تركيا  ب��الده  “يف  وق���ال:  اأردوغ����ان، 
ب�سورة  �سحافيون  ويحب�س  ال�سيا�سي،  امل�ستوى  على  ال��راأي 

وح����ذر اأردوغ������ان اأخ�����رياً م��ن زي����ادة ع���دد ال��الج��ئ��ني الذين 
يتوجهون اإىل اأوروبا على نحو ي�ساهي ما كان عليه احلال يف 
2015 ب�سبب جتدد املعارك يف �سوريا، لفتاً اإىل اأن اليونان 

�ستتاأثر ب�سدة من ذلك.
اأوروبا  اإىل  الطريق  بفتح  متكرر  ب�سكل  اأردوغ����ان  ه��دد  كما 

لالجئني يف بلده. 
وب��ذل��ك ُي��ق��ِو���س ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي ات��ف��اق��ي��ة ال��الج��ئ��ني بني 
باإعادة  ال�سماح  التي تن�س على   ،2016 واأنقرة يف  بروك�سل 
م�سروع،  غري  ب�سكل  اليونانية  اجل��زر  اإىل  و�سل  مهاجر  كل 
الرتكية منع  ال�سلطات  �ساأن  اأن من  كما  تركيا جم��دداً،  اإىل 

املهاجرين من العبور اإىل اليونان بالقوارب.

امل�صت�صار النم�صاوي يدعو اإىل ال�صرامة ملواجهة اأردوغان

الكرواتيون ي�صوتون يف انتخابات رئا�صية مفتوحة  
•• زغرب-اأ ف ب

باأ�سواتهم  الكروات  الناخبون  يديل 
انتخابات  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال������دورة  يف 
بنتائجها،  التكهن  ميكن  ل  رئا�سية 
يتحتم فيها على الرئي�سة املحافظة 
ك��ول��ي��ن��دا غرابار  ولي��ت��ه��ا  امل��ن��ت��ه��ي��ة 
اليمني  ت��اأي��ي��د  ك�سب  كيتاروفيت�س 
رئي�س  خ�سمها  على  للفوز  القومي 
الدميوقراطي  ال�سرتاكي  ال���وزراء 
وتاأتي  ميالنوفيت�س.  زوران  ال�سابق 
النتخابات  هذا  من  الثانية  ال��دورة 
بعد اأيام على تويل كرواتيا الرئا�سة 
ال���دوري���ة ل��الحت��اد الأوروب������ي الذي 
ي��ف��رت���س اأن ي��دي��ر م��رح��ل��ة م��ا بعد 
القرتاع  وك�سف  بريطانيا.  خ���روج 
���س��ع��ود ال��ي��م��ني ال���رادي���ك���ايل يف بلد 
يواجه �سغط املهاجرين على حدوده، 
البلقان  يف  ج����ارات����ه  م��ث��ل  وي���ع���اين 
م�ست�سر.  وف�ساد  �سكانه  هجرة  م��ن 
ودعي الناخبون البالغ عددهم نحو 
الختيار  اإىل  �سخ�س  ماليني   3،8
الواقع  ال��ب��ل��د  ل���ه���ذا  روؤي����ت����ني  ب���ني 
تتمثالن  الأدري��ات��ي��ك��ي،  البحر  على 

الرئي�سة  تقول  اأ�سيلة”  ب”كرواتيا 
اإنها  ولي���ت���ه���ا  امل��ن��ت��ه��ي��ة  امل��ح��اف��ظ��ة 
متثلها، و”كرواتيا طبيعية” يعد بها 
خ�سمها ال�سرتاكي الدميوقراطي. 
والرئا�سة يف كرواتيا من�سب فخري 
اإىل حد كبري. وللفوز بولية رئا�سية 

غرابار  حت�����س��ل  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ث��ان��ي��ة، 
كيتاروفيت�س )51 عاما( على تاأييد 
اجلناح املت�سدد لناخبي اليمني الذي 
للمغني  الأوىل  ال������دورة  يف  ����س���وت 
�سكورو.  م���ريو����س���الف  ال�����س��ع��ب��وي 
وح�سد �سكورو، الفنان الذي ا�ستهر 

القرن  ت�����س��ع��ي��ن��ات  م��ن��ت�����س��ف  م���ن���ذ 
امل��ا���س��ي ب��اأغ��ان��ي��ه ال��وط��ن��ي��ة، حواىل 
ربع الأ�سوات، بناء على وعده بن�سر 
اجلي�س على احلدود ملنع املهاجرين 
م���ن ع���ب���ور ال���ب���الد وب���ا����س���دار عفو 
ع��ن جم���رم ح���رب. لكنه ام��ت��ن��ع عن 

بالت�سويت  ت��وج��ي��ه��ات  اأي  اإ����س���دار 
لأي من املر�سحني يف الدورة الثانية 
على  مفتوحا  الق���رتاع  يبدو  بينما 
منيت  ح����ال  ويف  الح���ت���م���الت.  ك���ل 
ذلك  يعقد  فقد  ب��ه��زمي��ة،  الرئي�سة 
مهمة حزب “الحتاد الدميوقراطي 
وكذلك  ل��ه��ا،  ال���داع���م  الكرواتي” 
اأندري  مهمة رئي�س ال��وزراء املعتدل 
املقرر  الن��ت��خ��اب��ات  يف  بلينكوفيت�س 
اإجراوؤها يف اخلريف. وتاأمل غرابار 
باملئة  ب�27  فازت  التي  كيتاروفيت�س 
من الأ�سوات يف الدورة الأوىل، يف اأن 
تكون دعواتها اإىل “الحتاد” كافية 
لإقناع الناخبني. وخالل حملتها مل 
تكف عن احلديث عن وطنيتها وعن 
احل����رب ال��ت��ي ���س��ه��دت��ه��ا ال��ب��الد بني 
1991 و1995 ول تزال مو�سوعا 
لأن�سارها هذا  وقالت  ح�سا�سا جدا. 
يف  كما  نتجمع  اأن  “يجب  الأ���س��ب��وع 
ال�ستقالل.  اإع���الن  قبل   ”1990
ك���رب���ة عائلة  ن��ف�����س��ه��ا  ت���ق���دم  وه�����ي 
اأ�سولها  ع��ل��ى  وت�����س��دد  ���س��واه��ا  م��ث��ل 
ياأخذون  املتوا�سعة. لكن معار�سيها 

عليها ارتكابها هفوات كثرية.

الحتالل يعتقل 10 
فل�صطينيني يف القد�ض

•• القد�ص املحتلة -وام:

ال�سرائيلي  الح��ت��الل  ق��وات  اعتقلت 
فل�سطينيني  م���واط���ن���ني   10 اأم�������س 
ببلدة  تفتي�سها  و  منازلهم  ده��م  عقب 
ال��ع��ي�����س��وي��ة يف ال���ق���د����س امل���ح���ت���ل���ة. و 
املعتقلني  اإن  الح���ت���الل  ج��ي�����س  ق����ال 
مقاومة  لأعمال  بالتخطيط  متهمون 
القد�س  منطقة  يف  امل�ستوطنني  �سد 
وزارة  ق��ال��ت  م��ن جهتها  و���س��واح��ي��ه��ا. 
الفل�سطينيني  وامل��غ��رتب��ني  اخل��ارج��ي��ة 
للت�سعيد  بالغة  بخطورة  تنظر  اإن��ه��ا 
الع����ت����ق����ال  ح�����م�����الت  احل�����ا������س�����ل يف 
الفل�سطينيني  للمواطنني  املتوا�سلة 
الفل�سطينية  الأر���س  يف طول وعر�س 
اأنه ل يكاد مير يوم  اأ�ساف  املحتلة. و 
دون اعتقال ع�سرات الفل�سطينيني كان 
مواطنا   17 اأك��ر من  اعتقال  اآخرها 
من  خم��ت��ل��ف��ة  م��ن��اط��ق  يف  فل�سطينيا 
ب�سكل  تركزت  املحتلة  الغربية  ال�سفة 
اأ�سا�س على القد�س ال�سرقية املحتلة و 
اخل�سو�س  وج��ه  على  العي�سوية  بلدة 
اإىل جانب اإقدام الحتالل الإ�سرائيلي 
ع��م��ل��ي��ا ع��ل��ى ف���ر����س احل��ب�����س املنزيل 
الليلي على عدد من ال�سبان املقد�سيني 

ملدد ترتاوح بني 3 و�� 4 اأ�سهر .



االثنني    6   يناير   2020  م   -   العـدد  12824  
Monday   6   January   2020  -  Issue No   1282412

العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6

العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6

العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6

العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6

العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6

العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6

العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6

العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6



االثنني    6   يناير   2020  م   -   العـدد  12824  
Monday   6   January   2020  -  Issue No   12824

13

عربي ودويل
دعمها وكاأّنه جتّرع الدواء املّر:

تون�ض: حكومة ع�صرية اله�صم حتى على حا�صنتها...!
•• الفجر – تون�ص -خا�ص

   لعّلها �سابقة اأوىل يف التاريخ ال�سيا�سي املحلي ورمبا 
العاملي اأن يتم الإعالن عن ت�سكيل حكومة ثم يجري 
حال  هي  تلك  لها.  داعم  �سيا�سي  حزام  عن  البحث 
حكومة احلبيب اجلملي املقرتحة التي بدت ع�سرية 

كلف  ال��ذي  واحل���زب  حا�سنتها  على  حتى  اله�سم 
رف�ض  ومع  النه�سة,  حركة  بذلك  ونعني  بت�سكيلها 

وا�سع للت�سويت لها.
قبل  اأنه  يبدو  النه�سة  حركة  �سورى  اأخريا,  لكن,     
جتّرع الدواء املر ويقرر منح الثقة حلكومة احلبيب 
جزء  وغ�سب  ومالحظاته  حتفظاته  رغم  اجلملي 

تون�ض  قلب  حزب  يف�سح  اأن  انتظار  يف  قياداته,  من 
وائتالف الكرامة عن موقفهما النهائي, وهي مواقف 

يرّجح اأن تكون اأقرب للت�سويت منها للمعار�سة.

تعديالت مطلوبة
    فقد اأعلن رئي�ض جمل�ض �سورى حركة النه�سة عبد 

قرر  النه�س��ة  �س���ورى  جمل�ض  اأن  الهارون��ي,  الكري��م 
الت�سويت لفائ����دة حكوم�����ة احلبيب اجلمل��ي حتى 
النه�س��ة  اأن  باعتبار  بخط���اأ  اخلط���اأ  على  ي���رد  ل 
ب��ل  م�س���تقلني  حكوم��ة  و�س����ع  على  را�سية  لي�س��ت 
نتائ��ج  تفرزه���ا  �س��يا�س��ية  بحكوم���ة  ومتم�س�كة 

النتخابات.

اأ�سماء مقرتحة يف احلكومة واإدخال 
�سعب  اأم��ر  تركيبتها  على  حتويرات 

ومعقد د�ستوريا واأن المر انتهى.
الكتلة لن  ان  املغزاوي على     و�سدد 
ان  ت�����س��وت ل�سالح احل��ك��وم��ة وع��ل��ى 
من �سّكلها هو من يتحمل م�سوؤولية 
ال���ب���ح���ث ع�����ن ����س���ن���د ����س���ي���ا����س���ي لها 

لتمريرها.
مكتب  اج����ت����م����اع  ان  اىل  ي�������س���ار     
اأع�سائه  بني  انق�ساما  �سهد  املجل�س، 
العامة  اجلل�سة  انعقاد  موعد  ح��ول 
حلكومة  ال���ث���ق���ة  مل���ن���ح  امل��خ�����س�����س��ة 
احل���ب���ي���ب اجل���م���ل���ي امل���ق���رتح���ة، بني 
يناير   7 ال��ث��الث��اء  مب��وع��د  متم�سك 
ومت�سبث بانعقادها يوم اجلمعة 10 

من ال�سهرذاته.
اللتجاء  مت  الن��ق�����س��ام  وب�����س��ب��ب     
 5 على  �سق  كل  وحت�سل  للت�سويت، 
اأ�سوات، ليكون �سوت رئي�س جمل�س 
نواب ال�سعب را�سد الغنو�سي مرجحا 
يوم  اجلل�سة  انعقاد  بالتايل  ويتقرر 

اجلمعة القادم.
   وجاء ترحيل موعد اجلل�سة العامة 
احلكومة  رئي�س  م��ع  الت�ساور  مل��زي��د 
املكلف لإدخال تغيريات على تركيبة 
ح��ك��وم��ت��ه امل��ق��رتح��ة، ح�����س��ب م��ا اأكد 
الغنو�سي يف  را���س��د  ال��ربمل��ان  رئ��ي�����س 
ت�سريح اإعالمي عقب اجتماع مكتب 

املجل�س.

قلب تون�ض يوؤجل
    يف الأث��ن��اء، ي�ستمر �سدور بيانات 
الراف�سة  وامل���ن���ظ���م���ات  الأح����������زاب 
ل��ت�����س��ك��ي��ل��ة ح��ك��وم��ة اجل���م���ل���ي، ودع���ا 
الدميقراطيني  ال��وط��ن��ي��ني  ح����زب 
املوحد )الوطد(، اإىل عدم منح الثقة 
اإنها  قال  والتي  املقرتحة،  للحكومة 
ول  التون�سيني  طموحات  تلبي  “ل 
عالقة لها بال�ستقاللية على عك�س 

ما يدعي رئي�سها«.
    يف حني ندد حزب القطب باأغلب 
ال��وزراء وكتاب الدولة املقرتحني يف 
وو�سفهم  اجلملي،  احلبيب  حكومة 
ووزراء  “هواة”  مبر�سحني حزبيني 
دوائر  وممثلي  “فا�سلني”  �سابقني 
مالية واقت�سادية نافذة وتكنوقراط 
ال�سيا�سية  ال����روؤي����ة  مي��ت��ل��ك��ون  “ل 
اإ�سافة  الدولة”  لت�سيري  ال��الزم��ة 
اإىل �سخ�سيات “حتوم حولها �سبهات 

ف�ساد جدية«.
م�سار  راف���ق  م��ا  القطب  وا�ستنكر     
ت�������س���ك���ي���ل احل����ك����وم����ة م�����ن ارجت�������ال 
وارت���ب���اك واخ����اللت ظ��ه��رت خا�سة 
يف الأي��ام الأخ��رية “ما زاد يف �سرب 
الثقة بني  اأزم��ة  الدولة وعمق  هيبة 
ال�سيا�سي”،  ال��ق��رار  و�سناع  ال�سعب 

ح�سب تعبري البيان.
   يف املقابل، وا�ستمرارا للت�سويق، اأكد 
حامت  تون�س  قلب  ح��زب  كتلة  رئي�س 
تاأجيل عقد  ق��رر  احل��زب  اأن  املليكي، 
ك��ان مقررا  ال���ذي  ال��وط��ن��ي  جمل�سه 
الأ�سبوع  ب���داي���ة  اإىل  الأح�����د  اأم�������س 
خم�س�س  اج����ت����م����اع  وه������و  امل����ق����ب����ل، 
من  والكتلة  احل��زب  موقف  لتدار�س 
عنها  اأعلن  التي  املقرتحة  احلكومة 
امل��ك��ل��ف، احلبيب  رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 

اجلملي.
الجتماع  تاأجيل  اأن  املليكي  وب��نّي     
املجل�س  م���ك���ت���ب  ق�������رار  اإث�������ر  ي����اأت����ي 
تخ�سي�س اجلل�سة العامة ملنح الثقة 
10 يناير  للحكومة يف الربملان يوم 
مازال  “الوقت  اأن  معتربا  اجل���اري، 
م�ساألة  يف  احل��زب  ح�سم  قبل  مبكرا 
عدمه”،  م��ن  للحكومة  الثقة  منح 

على حد تعبريه.

متم�سكة  ال���ن���ه�������س���ة  اإن  وق�������ال     
مبنح  قبلت  واأنها  �سيا�سية  بحكومة 
تقديرا  ال���ث���ق���ة  اجل���م���ل���ي  ح���ك���وم���ة 
على  م�����س��ددا  ال��وط��ن��ي��ة  للم�سلحة 
حكومة  لتون�س  “تكون  اأن  ���س��رورة 
والفقر  الف�ساد  على  للحرب  تتفرع 
الإ�سالحات  يف  وتنطلق  وال��ب��ط��ال��ة 
وتتقدم يف الأولويات ويف رفع املظامل 

مبا يف ذلك العدالة النتقالية«.
   وحّمل الهاروين امل�سوؤولية لأحزاب 
و�سفه  ح�سب  الثورة  على  حم�سوبة 
امل�����س��ارك��ة يف احلكم  رف�����س��ت  لأن���ه���ا 
من  الكثري  قدمت  النه�سة  اأن  رغ��م 

التنازلت ح�سب ت�سريحه.
   وق����ال ع��ب��د ال���ك���رمي ال���ه���اروين يف 
الأحد،  اأم�س  �سباح  �سحفي  موؤمتر 
اإن املكّلف بت�سكيل احلكومة احلبيب 
النه�سة  �سيا�سة  ع��ن  خ��رج  اجلملي 

لكنه مل يتمرد عليها.
   واأ�ساف اأن للحركة حتفظات على 
ل��ت��ويل حقائب  املقرتحني  م��ن  ع��دد 
البع�س  ك��ف��اءة  ق��ل��ة  ب�سبب  وزاري�����ة 
و�سكا يف نزاهة البع�س الآخر، ح�سب 

تعبريه.
  واأكد الهاروين اأن احلركة �ستطلب 
م��راج��ع��ة ه���ذه الأ���س��م��اء ق��ب��ل موعد 
ج��ل�����س��ة م��ن��ح ال��ث��ق��ة يف ال����ربمل����ان يف 
ال��د���س��ت��ور، دون  ب��ه  م��ا ي�سمح  اإط����ار 
هذه  هوية  عن  املقابل  يف  يك�سف  ان 
ال�سخ�سيات، م�سددا يف �سياق مت�سل 
على ان ذلك لي�س من باب ال�سروط 
اجلملي  على  احلركة  تفر�سها  التي 
واأنها تدعوه للتغيري من باب الن�سح 
عالقة  يف  م���ع���ه  ���س��ت��ت��ف��اع��ل  وان����ه����ا 
باإدخال تغيريات على الرتكيبة قبل 

وبعد جل�سة منح الثقة.
ال���دع���وة لإدخ�����ال  اأن    و����س���ّدد ع��ل��ى 
تغيريات لي�ست مرتبطة مبنح الثقة، 
�ستن�سبط  النه�سة  كتلة  ان  مبّينا 
ل����ق����رار جم��ل�����س ال���������س����ورى، واأن���ه���ا 
�ستزكي احلكومة يف كل احلالت، وان 
اأ�سماه  ما  ام��ام  مفتوحا  يبقى  الباب 
بالتح�سينات يف الربنامج والرتكيبة 

واحلزام ال�سيا�سي.
الت�ساور  اإن  ال���ه���اروين  ق���ال  ك��م��ا     
بخ�سو�س  �سيتوا�سل  اجل��م��ل��ي  م��ع 
واأولوياتها مطلقا  برنامج احلكومة 
الإجناز”،  “حكومة  ت�سمية  عليها 
م�سددا من جهة اأخرى على اأن قرار 
�سورى النه�سة بدعم احلكومة يلزم 

كل هياكل النه�سة واأع�ساءها.
�سورى حركة  رئي�س جمل�س  ودع��ا    
ال��ن��ه�����س��ة ع��ب��د ال���ك���رمي ال���ه���اروين، 
تكثيف  اإىل  املكلف  احلكومة  رئي�س 
امل�����س��اورات م��ع الكتل والأح����زاب من 
اأجل دعم احلزام ال�سيا�سي للحكومة 
يف  لها  الثقة  منح  وت��ع��زي��ز  املرتقبة 

الربملان.
اأك��د النائب عن حركة     من جهته، 
النه�سة خمتار اللمو�سي، اأن جمل�س 
�سورى النه�سة اأكد مت�ّسكه بحكومة 
الكتلة  دع��وة  وق��رر  �سيا�سّية،  كفاءات 
الربملانية للحزب للت�سويت حلكومة 
احلبيب اجلملي لأن و�سع البالد مل 
البع�س  حتفظ  و���س��ط  يحتمل  يعد 

على الت�سويت.
�سورى  اأن  اإىل  ال��ل��م��و���س��ي  واأ����س���ار     
باإجراء  اجل��م��ل��ي  ي��ط��ال��ب  احل���رك���ة 
الإ����س���الح���ات ال���الزم���ة ع��ل��ى بع�س 
وتدعوه  احلكومة،  ه��ذه  يف  املكلفني 

ملراجعة عدد كتاب الدولة.
   وقال يف هذا الإطار، “الإبقاء على 
كفاءات  حكومة  وهو  ال�سابق  القرار 
���س��ي��ا���س��ي��ة واجل��م��ل��ي ك��ل��ف ع��ل��ى هذا 
الأ�سا�س وخروجه عن �سيا�سة حركة 
التكليف  �سحب  يكلفه  ك��اد  النه�سة 
مل�سلحة  ال�����س��ورى  تقدير  ل��ول  منه 
لي�ستقر  طويلة  نقا�سات  بعد  البالد 
الأم��ر على الإق��رار بتم�سك احلركة 
واإ�سدار  �سيا�سية  ك��ف��اءات  بحكومة 
للحكومة  بالت�سويت  للكتلة  ق���رار 
يحتمل  ي��ع��د  مل  ال���ب���الد  و���س��ع  لأن 
و�سط حتفظ البع�س على الت�سويت 

لها...«.

�سقوط �سمني
   وكان را�سد الغنو�سي رئي�س احلركة 
بخ�سو�س  قال،  قد  الربملان  ورئي�س 
اإمكانية اإجراء تغيريات يف احلكومة 
حتوير  اأو  اأ�سماء  باإ�سافة  املقرتحة 
يح�سل  األ  ه��و  الأ���س��ل  اإن  البع�س، 
ُتعَر�س  “ولكن ما مل  ذل��ك، م�سيفا 
فاإن  العامة  اجلل�سة  على  احلكومة 

الأمر يبقى متاحا«.
الكتلة  ورئ����ي���������س  ال����ن����ائ����ب  ل���ك���ن     
ال�سوا�سي،  غ�����ازي  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
جمل�س  ت��ع��ه��د  “طاملا  اأن������ه  اع���ت���رب 
نواب ال�سعب مبلف طلب منح الثقة 
ل��ل��ح��ك��وم��ة امل��ق��رتح��ة وال�����س��ادر عن 

ت�سريح النيفر اأُ�سيء فهمه.

البحث عن حزام �سيا�سي
   ويف �سياق مت�سل، اأّك��د النائب عن 
الكتلة الدميقراطية زهري املغزاوي، 
ال��ن��ه�����س��ة مبوعد  ح��رك��ة  ت�����س��ب��ث  اأن 
الثقة  منح  جل�سة  لعقد  يناير   10
رئي�س  قبل  من  املقرتحة  للحكومة 
امل��ك��ل��ف احل��ب��ي��ب اجلملي  احل��ك��وم��ة 
ي���اأت���ي يف اإط������ار ال��ب��ح��ث ع���ن ح���زام 

�سيا�سي لها.
   واأ�سار املغزاوي يف ت�سريح اعالمي 
اإثر اجتماع مكتب املجل�س، اإىل وجود 
اأطلقتها  النه�سة  اإن  ق��ال  م�ساورات 
ي�سمها”  “مل  اأط����راف  م��ع  اجل��م��ع��ة 
ذلك  اأن  واإىل  بالف�سل  ب���اءت  واأن��ه��ا 

رئي�س الدولة فاإنه ل ميكن باأي حال 
اإدخ���ال تعديالت على  م��ن الأح����وال 
الأثناء  يف  ول��و  امل��ق��رتح��ة  الرتكيبة 

وقبل انعقاد اجلل�سة العامة«. 
   واأردف ال�سوا�سي يف تدوينة ن�سرها 
في�سبوك  م���وق���ع  ع���ل���ى  ب�����س��ف��ح��ت��ه 
ب�سوؤال موجه لرئي�س الربملان را�سد 
ال�سيد  “واأ�سح  فيه  ج��اء  الغنو�سي 

رئي�س املجل�س؟«.
   يذكر اأن ع�سو مكتب جمل�س نواب 
الدميقراطية  ال��ك��ت��ل��ة  ع��ن  ال�����س��ع��ب 
اع��ت��رب بدوره  ق��د  ك���ان  نبيل ح��ج��ي، 
احلكومة  يف  الأ����س���م���اء  “تغيري  اأن 
املقرتحة من طرف رئي�س احلكومة 
ممكن  غري  اجلملي  احلبيب  املكلف 

د�ستوريا«.

تغيي��ر  “اإدخ����ال  اأن  حج��ي  واأك����د    
اإعالن  ه��و  احلكومية  القائمة  على 
املقرتحة  ال���رتك���ي���ب���ة  ب������اأن  ���س��م��ن��ي 

�سقطت«.
القانون  اأ����س���ت���اذة  ق���ال���ت  ح���ني  يف     
تدوينة  ك���رمي يف  م��ن��ى  ال��د���س��ت��وري 
احلكومة  رئي�س  اإن  ف�سيبوك،  على 
املكلف ل يكت�سب �سفة رئي�س حكومة 
ميكن  ول  املجل�س  ثقة  نيل  بعد  اإل 
ال�سعب  ن���واب  جمل�س  خم��اط��ب��ة  ل��ه 
الد�ستورية، معتربة  ال�سفة  لنعدام 
القائمة  ع���ل���ى  ي�����رد  ت��غ��ي��ري  ك����ل  اأن 
يفرت�س  للمجل�س  اإر�سالها  مت  التي 
الرجوع اإىل رئي�س اجلمهورية الذي 
وال�سرعية  ال�����س��ف��ة  وح����ده  مي��ت��ل��ك 

ملرا�سلة الربملان جمددا.

مت�سك بالرتكيبة
بع�س  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ����س���ي���اق  ويف    
اإمكانية  ب��خ�����س��و���س  ال��ت�����س��ري��ح��ات 
املر�سحني  ال�������وزراء  ب��ع�����س  ت��ع��دي��ل 
احلكومة  على  امل�سادقة  جل�سة  قبل 
يناير   10 ي������وم  ���س��ت��ن��ع��ق��د  ال����ت����ي 
احلكومة  رئ���ي�������س  ����س���دد  اجل���������اري، 
املكلف احلبيب اجلملي، على مت�سكه 
اقرتحها،  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة  برتكيبة 
الرتكيبة  بهذه  متم�سك  “اأنا  قائال 
ومالئمة  الأف���������س����ل  اأن����ه����ا  واأرى 
خمتلف  وملعاجلة  املرحلة  ملتطلبات 
والجتماعية  القت�سادية  اجلوانب 

باخل�سو�س«.
  واأكد على اأن اأي تغيري لأحد اأع�ساء 
امل�سادقة  ب��ع��د  ���س��ي��ك��ون  احل���ك���وم���ة 

بتاأجيل  ال��وق��ت  ك�سب  مل��زي��د  دف��ع��ه��ا 
م��وع��د اجل��ل�����س��ة ال��ع��ام��ة، لف��ت��ا اإىل 
برملانية  كتل  لإقناع  وجود حماولت 
ونواب ملنح الثقة للحكومة املقرتحة، 
يف  الرب�������اك  م���ن  “حالة  م��الح��ظ��ا 
وت�سريب  اجلديدة  احلكومة  ت�سكيل 
ال��ذي ط��راأ بني  تركيبتها واخل���الف 
اجلمهورية  ورئي�س  املكلف  رئي�سها 

قي�س �سعّيد«.
  وابدى ا�ستغرابه من اعالن اجلملي 
يكون  اأن  دون  احلكومي  فريقه  ع��ن 
ل��ه ح����زام ���س��ي��ا���س��ي م�����س��ب��ق��ا، معتربا 
قائال  ب��ق��وة،  امل���رور  اراد  اجلملي  اأن 
بالدنا  يف  ال��غ��ري��ب��ة  احل�����الت  “من 
عن  لها  نبحث  ث��م  احل��ك��وم��ة  ن�سكل 
تغيري  اأن  معتربا  �سيا�سي”،  ح���زام 

يتبني  اإ���س��ك��ال  “اأي  م�سيفا  عليها، 
يف  املقرتحة  ال�سخ�سيات  بخ�سو�س 
البان  يف  �سيعالج  احلكومة  تركيبة 

بعد انت�ساب احلكومة«.
اأي��ة خالفات     ونفى اجلملي وج��ود 
بينه وبني الرئي�س قي�س �سعّيد قائال 
وبني  بيني  م�ستمر  توا�سل  “هناك 
رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة وال��ع��الق��ة معه 
جّيدة ويف متام التفاهم والحرتام«.

   وبخ�سو�س ت�سريح املكلفة بالإعالم 
النيفر  ر�سيدة  رئا�سة اجلمهورية  يف 
اأن قي�س �سعّيد عرب  اأك��دت فيه  التي 
الأ�سماء  ب��ع�����س  ع��ل��ى  اح�����رتازه  ع��ن 
يف احل��ك��وم��ة امل��ق��رتح��ة ودع��وت��ه اإىل 
ال���ت���دق���ي���ق ف��ي��ه��ا وم���راج���ع���ت���ه���ا قبل 
الإع��������الن ع���ن���ه���ا، ق�����ال اجل���م���ل���ي ان 

حجي: اإدخال تغيري على القائمة احلكومية هو اإعالن �سمني باأن الرتكيبة املقرتحة �سقطت

ال�سوا�سي: ل ميكن اإدخال 
تعديالت على الرتكيبة املقرتحة

اجلملي: اأي تغيري لأحد اأع�صاء 
احلكومة �صيكون بعد امل�صادقة عليها

�صورى النه�صة: �صن�صّوت للحكومة 
حتى ل ن��رد على اخلط��اأ بخط��اأ

 تاأجيل اجتماع »قلب تون�ض« املخ�ص�ض ملناق�صة منح الثقة للحكومة من عدمه
املغزاوي: من احلالت الغريبة يف البالد ن�سكل احلكومة ثم نبحث لها عن حزام �سيا�سي

املغزاوي ... غريبة...

املليكي... مازال الوقت امام قلب تون�س

اجلملي... بني ال�سك واليقني

ال�سوا�سي... فات امليعاد

املطالبة بتغيريات على الت�سكيلة اجلديدة

الهاروين... �سن�سوت لكن...
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دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  24 نوفمرب 2019 املودعة حتت رقم: 321163 

 تاريخ اإيداع الأولوية   
 با�س��م: �سركة اأبوظبي للموانئ  (�س .م .ع) 

 وعنوانه:�س ب: 54477، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

الغري  املكتبي؛ جتميع ت�سكيلة من اخلدمات حل�ساب  الن�ساط  الأعمال؛ تفعيل  الأعمال؛ توجيه  اإدارة  الدعاية والإع��الن؛ 
مبا ميكن جمهور امل�ستهلكني من اختيار والو�سول اإىل تلك املنتجات واخلدمات ب�سكل مالئم؛ جتميع ت�سكيلة من املنتجات 
الدعاية  وك���الت  خ��دم��ات  م��الئ��م؛  ب�سكل  املنتجات  تلك  و���س��راء  معاينة  م��ن  امل�ستهلكني  جمهور  ميكن  مب��ا  الغري  حل�ساب 
والإعالن؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ خدمات التجزئة مبا يف ذلك خدمات التجزئة املبا�سرة؛ 
خدمات معاجلة البيانات املبا�سرة؛ خدمات توفري مقارنة الأ�سعار املبا�سرة؛ توفري �سوق رقمي؛ توفري �سوق مبا�سر؛ توفري 
�سوق رقمي فيما يتعلق بال�سحن والنقل؛ اإدارة الأعمال فيما يتعلق بالتخلي�س اجلمركي للب�سائع؛ خدمات الإدارة املتعلقة 
بالتخلي�س اجلمركي؛ اإدارة الأعمال يف النقل والت�سليم؛ خدمات معاجلة البيانات املبا�سرة؛ خدمات توفري مقارنة الأ�سعار 
املبا�سرة وتوفري الأ�سواق املبا�سرة لبائعي املنتجات و/اأو اخلدمات؛ اإدارة قواعد البيانات؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات 
توفري  املبا�سرة؛  البيانات  قواعد  عرب  التجارية  املعلومات  توفري  مبا�سرة؛  بيانات  قواعد  يف  املعلومات  جتميع  حا�سوبية؛ 
املعلومات التجارية عرب �سوق رقمي؛ تنظيم املعار�س واملعار�س التجارية للغايات التجارية اأو الإعالنية؛ تاأجري امل�ساحات 
الإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية والإعالن يف و�سائل الإعالم؛ خدمات اأبحاث الت�سويق؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة 

 هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية. 
35 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من كلمة  »مرچ�و« املكتوبة باأحرف عربية كبرية ب�سكل مميز فوق عبارة »لني عندك«  و�سف العالمة:  
املكتوبة باأحرف عربية اأ�سغر ب�سكل مميز بجانب �سكل مميز ملكعب ميثل مركبة متحركة.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

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

بتاريخ:  24 نوفمرب 2019 املودعة حتت رقم: 321164 
 تاريخ اإيداع الأولوية   

 با�س��م: �سركة اأبوظبي للموانئ  (�س .م .ع) 
 وعنوانه:�س ب: 54477، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
املقدمة  الدفع  خدمات  املبا�سر؛  الدفع  خدمات  الإلكرتونية؛  املالية  واملعامالت  بالدفع  املتعلقة  اخلدمات 
اإن��رتن��ت؛ خ��دم��ات ال��دف��ع امل��ق��دم��ة م��ن خ��الل ���س��وق مبا�سر؛ ت�سهيل وت��رت��ي��ب الدفعات  م��ن خ��الل ب��واب��ة 
اأو ع��رب ات�����س��ال بالإنرتنت؛  الإل��ك��رتون��ي��ة؛ خ��دم��ات ال��دف��ع الإل���ك���رتوين امل��ق��دم م��ن خ���الل م��وق��ع �سبكي 
الدفع  خدمات  الئتمان؛  بطاقات  دفعات  معاجلة  �سبكي؛  موقع  خالل  من  املقدمة  الفواتري  دفع  خدمات 
معاجلة  خدمات  وحت��دي��دا  املالية  اخل��دم��ات  الدفعات؛  اإدارة  خدمات  امل��ايل؛  الدفع  خدمات  الإل��ك��رتوين؛ 
الت�سالت  �سبكات  عرب  املعامالت  وت�سوية  تخلي�س  الآيل؛  ال�سراف  وبطاقة  الئتمان  بطاقات  معامالت 
الت�سالت  �سبكات  عرب  املالية  املعامالت  وت�سوية  تخلي�س  الإل��ك��رتوين؛  الدفع  معاجلة  خدمات  العاملية؛ 
والت�سدير؛  ال���س��ت��رياد  ���س��ري��ب��ة  ال��دف��ع��ات بخ�سو�س  ت��رت��ي��ب  ال��و���س��اط��ة اجل��م��رك��ي��ة؛  ال��ع��امل��ي��ة؛ خ��دم��ات 
اخلدمات  ه���ذه  ب��ك��اف��ة  يتعلق  فيما  امل��ع��ل��وم��ات  ت��وف��ري  اجل��م��رك��ي��ة؛  ال��ر���س��وم  بخ�سو�س  ال��دف��ع��ات  ت��رت��ي��ب 

 مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية. 
الواق�عة بالفئة:  36

ب�سكل مميز فوق عبارة  باأحرف عربية كبرية  املكتوبة  العالمة من كلمة  »مرچ�و«  و�سف العالمة:  تتكون 
»لني عندك« املكتوبة باأحرف عربية اأ�سغر ب�سكل مميز بجانب �سكل مميز ملكعب ميثل مركبة متحركة.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  24 نوفمرب 2019  املودعة حتت رقم: 321165 

 تاريخ اإيداع الأولوية   
 با�س��م: �سركة اأبوظبي للموانئ  (�س .م .ع) 

 وعنوانه:�س ب: 54477، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات الت�سالت؛ توفري الربط ب�سوق اإلكرتوين )بوابة( على �سبكات احلا�سوب؛ توفري الربط باملحتوى 
واملواقع ال�سبكية والبوابات؛ توفري الربط ب�سوق اإلكرتوين مبا�سر؛ توفري الربط ب�سوق اإلكرتوين )بوابة( 
لرتتيب نقل وتتبع وت�سليم وتخزين ال�سحنات؛ خدمات الت�سالت املقدمة عرب من�سات وبوابات الإنرتنت؛ 
توفري الربط ببوابة اإنرتنت؛ اخلدمات املتعلقة بالتقاط البيانات الإلكرتونية؛ توفري الربط بنظم الإر�سال 
لغايات حتويل الأموال اإلكرتونيا؛ ات�سالت احلا�سوب والربط بالإنرتنت يف جمال معامالت دفعات املتعاملني؛ 
توفري الربط بقواعد البيانات؛ خدمات الر�سائل املبا�سرة مبا يف ذلك ا�ستالم و/اأو ت�سليم الر�سائل وامل�ستندات 
وغريها من البيانات بوا�سطة الإر�سال الإلكرتوين؛ ا�ستالم و/اأو ت�سليم الر�سائل وامل�ستندات وغريها من 
هذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  الإلكرتونية؛  الت�سالت  رواب��ط  توفري  الإنرتنت؛  عرب  البيانات 

 اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية. 
الواق�عة بالفئة:  38

ب�سكل مميز فوق عبارة  باأحرف عربية كبرية  املكتوبة  العالمة من كلمة  »مرچ�و«  و�سف العالمة:  تتكون 
»لني عندك« املكتوبة باأحرف عربية اأ�سغر ب�سكل مميز بجانب �سكل مميز ملكعب ميثل مركبة متحركة.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

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

بتاريخ:  24 نوفمرب 2019 املودعة حتت رقم: 321166 
 تاريخ اإيداع الأولوية   

 با�س��م: �سركة اأبوظبي للموانئ  (�س .م .ع) 
وعنوانه:�س ب: 54477، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات النقل؛ خدمات ال�سحن؛ خدمات ال�سحنات؛ خدمات الرحالت؛ خدمات تتبع ال�سحنات؛ تتبع وتعقب 
ال�سحنات؛ تتبع ال�سحنات اأثناء النقل؛ خدمات امل�سورة املتعلقة بتتبع الب�سائع اأثناء النقل؛ ا�ستالم الب�سائع؛ 
توفري معلومات احلجز فيما يتعلق ب�سحنات الب�سائع والرحالت؛ نقل الب�سائع؛ ترتيب ت�سليم الب�سائع؛ 
تغليف وتخزين الب�سائع؛ تنظيم الرحالت وال�سفر؛ ت�سغيل املحطات التي ت�ستخدم خلدمات النقل؛ خدمات 
املوانئ  خدمات  الب�سائع؛  ل�سحن  احلجز  خدمات  وال��ب��واخ��ر؛  بالعبارات  النقل  خدمات  البحري؛  النقل 
)النقل(؛ خدمات املوانئ )خدمات الر�سو(؛ خدمات حجز الر�سو يف املوانئ والنقل؛ حجز النقل بالعبارات 
وال�سحنات؛  الب�سائع  نقل  لرتتيب  الوكالت  خدمات  التخزين؛  وحاويات  امل�ستودعات  تاأجري  والبواخر؛ 
تفريغ احلمولة؛ مواقف ال�سيارات؛ خدمات قيادة ال�سيارات؛ التخزين يف امل�ستودعات؛ عقود النقل البحري؛ 
دفع اأجرة ال�سحن يف ميناء الو�سول؛ ال�سحن بال�سفن؛ النقل املحرو�س لالأ�سياء الثمينة؛ توفري املعلومات 

فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.
الواق�عة بالفئة:  39

ب�سكل مميز فوق عبارة  باأحرف عربية كبرية  املكتوبة  العالمة من كلمة  »مرچ�و«  و�سف العالمة:  تتكون 
»لني عندك« املكتوبة باأحرف عربية اأ�سغر ب�سكل مميز بجانب �سكل مميز ملكعب ميثل مركبة متحركة.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

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

بتاريخ:  24 نوفمرب 2019 املودعة حتت رقم: 321162 
 تاريخ اإيداع الأولوية   

 با�س��م: �سركة اأبوظبي للموانئ  (�س .م .ع) 
 وعنوانه:�س ب: 54477، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
للحوا�سيب؛  و�سبكية  وتفاعلية  للتنزيل  قابلة  وغ��ري  للتنزيل  قابلة  وتطبيقات  وملفات  برجميات  حا�سوب؛  برجميات 
لوحية؛  وح��وا���س��ي��ب  اإل��ك��رتون��ي��ة  وق��ارئ��ات  اإل��ك��رتون��ي��ة  �سخ�سية  ومنظمات  ال��وظ��ائ��ف  م��ت��ع��ددة  باليد  حممولة  حوا�سيب 
و�سائط  من  وغريها  رقمية  فيديو  واأق��را���س  مدجمة  اأق��را���س  �سمعية؛  مدجمة  واأق��را���س  مغناطي�سية  بيانات  حامالت 
الهواتف  تطبيقات  املحمول؛  الهاتف  تطبيقات  املحمول؛  الهاتف  لتطبيقات  حا�سوب  برجميات  الرقمية؛  املعلومات  حمل 
قاعدة  اإلكرتونية؛  بيانات  قواعد  حا�سوبية؛  بيانات  قواعد  و�سبكية؛  تفاعلية  برجميات  م�سفرة؛  ولء  بطاقات  املحمولة؛ 
يف  والبحث  وت�سفح  اإىل  للدخول  حا�سوبية  برجميات  رق��م��ي؛  �سوق  يف  والبحث  وت�سفح  اإىل  للدخول  حا�سوبية  بيانات 
حا�سوبية  ب��رجم��ي��ات  التطبيقات؛  ب��رجم��ة  ك��واج��ه��ة  ت�ستخدم  ال��ت��ي  احلا�سوبية  ال��ربجم��ي��ات  امل��ب��ا���س��رة؛  البيانات  ق��واع��د 
اإل��ك��رتون��ي��ة ومن�سورات  جلمع وحت��ري��ر وتنظيم وت��ع��دي��ل واإر����س���ال وت��خ��زي��ن وم�����س��ارك��ة ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات؛ م��ن�����س��ورات 
برجميات  و�سبكية؛  تفاعلية  ب��رجم��ي��ات  للتنزيل؛  قابلة  ح��ا���س��وب  وم��ل��ف��ات  رقمية  و���س��ائ��ط  للتنزيل؛  قابلة  اإل��ك��رتون��ي��ة 
ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة وال��دف��ع الإل���ك���رتوين؛ ب��ط��اق��ات ال��دف��ع امل�سفرة؛  ق��اب��ل��ة للتنزيل؛ ب��رجم��ي��ات ال��دف��ع؛ ب��رجم��ي��ات 
الإلكرتوين؛  الئ��ت��م��ان واخل�����س��م  ب��ط��اق��ات  ال��ب��ي��ان��ات؛  ب��ط��اق��ات  ال�����س��ر؛  ل��ت��زوي��د كلمة  اأج��ه��زة �سغرية  الت�سفري؛  خ��دم��ات 
الربيد  الإن��رتن��ت؛  ر�سائل  برجميات  للتنزيل؛  والقابلة  الإلكرتونية  والكوبونات  الق�سائم  الإل��ك��رتوين؛  الدفع  ق�سائم 

 الإلكرتوين وبرجميات الر�سائل؛ برجميات الر�سائل الفورية؛ اأجزاء ومكونات احلا�سوب. 
9 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من كلمة  »مرچ�و« املكتوبة باأحرف عربية كبرية ب�سكل مميز فوق عبارة »لني عندك«  و�سف العالمة:  
املكتوبة باأحرف عربية اأ�سغر ب�سكل مميز بجانب �سكل مميز ملكعب ميثل مركبة متحركة.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

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

بتاريخ:  18 دي�سمرب 2019 املودعة حتت رقم: 322548 
 تاريخ اإيداع الأولوية   

 با�س��م: ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه:فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة؛ جلود حيوانات؛ �سناديق م�سنوعة من اجللود املدبوغة؛ اأغطية جلدية لالأثاث؛ 
تباع  تواليت  للزلجات؛ حقائب  �سيور  �سبه م�سنع؛  �سبه م�سنعة؛ فرو  اأو  �سيور جلدية؛ جلود م�سنعة  خمرمات جلدية؛ 
حمل  حقائب  الأغ��را���س؛  لكافة  ريا�سية  حقائب  وحم��اف��ظ؛  وحقائب  �سفرية  حقائب  ل��الأث��اث؛  جلدية  زخ��ارف  ف��ارغ��ة؛ 
حمافظ  والأوراق؛  للوثائق  م�سطحة  جلدية  حمافظ  كتب؛  حقائب  �ساطئ؛  حقائب  ظهر؛  حقائب  الأغ��را���س؛  لكافة 
جلدية(؛  )منتجات  للبطاقات  حم��اف��ظ  ج��ي��ب(؛  )حم��اف��ظ  للبطاقات  حم��اف��ظ  م��ط��رزة؛  حقائب  ال��ت��ع��ري��ف؛  لبطاقات 
منتجات  حقائب  نفي�سة؛  معادن  من  لي�ست  معدنية  نقود  ج��زدان  اليد؛  يف  حتمل  �سغرية  حقائب  �سغرية؛  حمل  حقائب 
بطاقات  ح��ام��الت  )حم��اف��ظ(؛  الئ��ت��م��ان  بطاقات  حمافظ  ف��ارغ��ة؛  تباع  جتميل  منتجات  حمافظ  ف��ارغ��ة؛  تباع  جتميل 
ال�سكل؛ حقائب مالب�س لل�سفر؛ حقائب يد للرجال؛  الئتمان؛ حقائب نهارية حتمل على الظهر؛ حقائب يد م�ستطيلة 
حقائب قما�سية؛ حقائب اجليم؛ حقائب يد؛ جزادين؛ حافظات مفاتيح م�سنوعة من اجللد؛ حافظات مفاتيح؛ حقائب 
وحمافظ جلدية؛ علب جلدية؛ جرابات جلدية؛ جزادين جلدية؛ حقائب �سفر جلدية؛ بطاقات حلقائب ال�سفر وجزادين 
ال�سخ�سية  والأغ��را���س  واملفاتيح  املكياج  حلمل  ج��راب��ات  ج��راب��ات؛  ال�سكل؛  اأ�سطوانية  حمل  حقائب  الأغ��را���س؛  متعددة 
الأخ��رى؛ حقائب ذات �سري؛ حقائب مدر�سية؛ حقائب ت�سوق؛ حقائب كتف؛ حقائب �سفرية؛ حقائب �سفر؛ حقائب �سفر 
فارغة؛  تباع  الزينة  مل��واد  حقائب  )ح��ق��ائ��ب(؛  �سفرية  �سناديق  تواليت؛  حقائب  امل��دب��وغ��ة؛  اجل��ل��ود  تقليد  م��ن  م�سنوعة 

 جزادين تثبت على الر�سغ؛ �سروج؛ �سياط؛ اأطواق للحيوانات؛ املظالت وال�سما�سي والع�سي. 
18 الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة » FIERCE » باللغة الإجنليزية و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

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

بتاريخ:  18 دي�سمرب 2019 املودعة حتت رقم: 322551 
 تاريخ اإيداع الأولوية   

 با�س��م: ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه:فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

قطع  بلوزات؛  )مالب�س(؛  اأحزمة  ا�ستحمام؛  اأرواب  ا�ستحمام؛  �سراويل  ا�ستحمام؛  اأث��واب  )مالب�س(؛  لالأطفال  �سراويل  املالب�س؛ 
معاطف؛  اأط��ف��ال؛  مالب�س  ع��ب��اءات؛  ق�سرية(؛  ن�سوية  )���س��رتات  قمي�سولت  حتتية؛  ق�سرية  �سراويل  )مالب�س(؛  �سفلية  مالب�س 
مالب�س رق�س؛ جينز من قما�س الدنيم؛ اأثواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�س(؛ �سراويل �سوفية ق�سرية؛ جاكيتات من ال�سوف؛ قطع 
ن�سائية  �سديرات  )مالب�س(؛  قفازات  )مالب�س(؛  الفرو  من  مالب�س  ال�سوف؛  من  ن�سائية  �سديرات  ال�سوف؛  من  �سفلية  مالب�س 
جوارب  )مالب�س(؛  للراأ�س(  )اأغطية  برن�س  قلن�سوة؛  ذات  قطنية  �سرتات  قلن�سوة؛  ذات  �سوفية  كنزات  راأ����س؛  لفاعات  مفتوحة؛ 
جاكيتات  جلدية؛  مالب�س  للمواليد؛  مالب�س  داخلية؛  ن�سائية  مالب�س  حمبوكة؛  قم�سان  )مالب�س(؛  جاكيتات  حمبوكة؛  مالب�س 
قم�سان  الأك��م��ام؛  طويلة  �سوفية  كنزات  )بناطيل(؛  طماقات  لل�ساق؛  اأغطية  داخلية؛  ن�سائية  مالب�س  مريحة؛  مالب�س  جلدية؛ 
ريا�سية  قم�سان  رجالية؛  داخلية  مالب�س  اليومي؛  لال�ستعمال  مالب�س  امل��ن��زيل؛  لال�ستعمال  طويلة  �سراويل  الأك��م��ام؛  طويلة 
ليلية؛  مالب�س  عنق؛  ربطات  املالب�س؛  ياقات  ح��ول  اأ�سرطة  عنق؛  لفاعات  )مالب�س(؛  خ��م��ارات  للنقود؛  اأح��زم��ة  للعرق؛  مقاومة 
ن�سف كم مطبوعة؛ معاطف  بولو؛ قم�سان  للحفالت )مالب�س(؛ جاكيتات مقلن�سة؛ قم�سان  قبعات  بيجامات؛  مالب�س خارجية؛ 
ريا�سية؛  مالب�س  ق�سرية؛  ج��وارب  تنانري؛  قم�سان؛  �سالت؛  لفاعات؛  اأرواب؛  جاهزة؛  مالب�س  للمطر؛  مقاومة  مالب�س  للمطر؛ 
بدون  بلوزات  للن�ساء؛  �سباحة  مالب�س  للرجال؛  �سباحة  مالب�س  ثقيلة؛  طويلة  �سراويل  �سرتات؛  ق�سرية؛  �سورتات  ثقيلة؛  �سرتات 
للرياح؛  م�سادة  مالب�س  داخلية؛  مالب�س  حتتية؛  قم�سان  بناطيل؛  )مالب�س(؛  علوية  مالب�س  قطع  ك��م؛  ن�سف  قم�سان  اأك��م��ام؛ 
)اأغطية  قبعات  الراأ�س؛  اأغطية  �سبا�سب؛  اأحذية؛  �سنادل؛  الريا�سة؛  ا�ستخدامات  لغري  قدم  لبا�س  باإ�سبع؛  �سبا�سب  القدم؛  لبا�س 

 للراأ�س(؛ قبعات؛ قبعات ا�ستحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب( )مالب�س(؛ اأقنعة للنوم. 
25 الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة » FIERCE » باللغة الإجنليزية و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم :138699     

با�س��م: ثوروبريد رمييدي�س مانيوفاكرتينغ ليمتد

وعنوانه:  اند�سترييال ا�ستيت – نيوبريدج – كو. كيلدار - ايرلندا

الواق�عة بالفئة: 5

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 

احلم��اية يف : بتاريخ :  2  /  2 /   2020

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

�لعدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  6065/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/985 اأمر اأداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 1453024 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف  طالب الإعالن 
: �سركة احلرير جراند التجارية - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  وميثله : خالد 
كلندر عبداهلل ح�سني - �سفته بالق�سية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- ه�سام عبدالرزاق 
علي العبا�س - �سفته بالق�سية : منفذ �سده  جمهول حمل الإقامة  مو�سوع الإعالن 
: قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بالت�سامن مع املنفذ �سده 
الثاين بالت�سامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1453024( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم 6695/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2846 جتاري جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )372869 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

: طالب  بالق�سية  ع - �سفته  م  الإم���ارات ال�سالمي - �س  : م�سرف  الإع��الن  طالب 
التنفيذ  وميثله : فهد احمد علي حممد بن متيم - �سفته بالق�سية : وكيل املطلوب 
اإعالنه : 1- فار�س حممد يو�سف ح�سن احلمادي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - 
جمهول حمل الإقامة.  مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
التنفيذ او  املنفذ به وق��دره )372869( دره��م اىل طالب  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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عربي ودويل

اأم�س الأح��د، اأن  “زمان”  واأو�سح بيك يف مقاله الذي نقلته �سحيفة 
الأمريكية  القوات اجلوية  »F-35« يف  كلفة طيار مقاتل يف طائرات 
11 مليون دولر اأمريكي، م�سرياً اإىل اأن الطيارين اأ�سحاب التجربة 

واخلربة الكافية لقيادة هذه الطائرات، ل يقدرون بثمن.
وقال:، “لهذا فاإن حب�س الطيارين الوطنيني من هذا النوع ل يكلف 
املدربة  العنا�سر  فقدان  يف  اأي�ساً  يت�سبب  واإمن��ا  فقط،  مادية  خ�سائر 

وموارد القوات امل�سلحة ذات القيمة الكبرية للغاية«.
واأ�ساف، اأن “النظام الرتكي تخل�س من طياريه واأ�ساب قواته اجلوية 
اأن قواته اجلوية اأ�سبحت يف و�سع ل  بالعجز، لأ�سباب �سيا�سية، حتى 

.»F-16 ميكنها من ت�سغيل طائراتها من طراز
واأو�سح اأن حكومة الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، بعد حماولة 

النقالب الفا�سل اأطلقت حمالت اعتقالت �سد من متهمني بالنتماء 
اإىل حركة اخلدمة داخل اجلي�س، وبداأت تنتقم من جرالت وعنا�سر 

ع�سكرية كبرية داخل اجلي�س.
واأكد اأن القوات امل�سلحة الرتكية ا�ستبعدت اأكر من 300 طيار مقاتل 
ل�سد  ج��دد  طيارين  عن  تبحث  جعلها  ال��ذي  الأم��ر  �سيا�سية،  لأ�سباب 
رف�ست طلب  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأن  اإىل  العجز، م�سرياً  هذا 

احلكومة الرتكية ومل تر�سل لها مدربني لتدريب اجلديد.
التي  باك�ستان  اإىل طيارين مقاتلني من  تركيا جل��اأت  اأن  بيك  وك�سف 
فقررت  العجز،  ي�سد  مل  ذل��ك  لكن  نف�سه،  الطراز  من  طائرات  متلك 
باإلغاء  �سابقاً، وهددتهم  مقاتاًل  350 طياراً  نحو  ا�ستدعاء  ذلك  بعد 

تراخي�س قيادتهم للطريان املدين. 

•• وا�شنطن-وكاالت

ال�سحايف الأمريكي املتخ�س�س يف ال�سوؤون التاريخية والدفاعية مايكل 
ميك، اأن القوات اجلوية الرتكية، عاجزة حالياً على ت�سغيل طائراتها 
املقاتلة من طراز »F-16« يف ليبيا، بعد ت�سفية اجلي�س، وف�سل عدد 
 National« م��ق��اًل يف جملة  بيك  مايكل  ون�سر  ط��ي��اري��ه.   م��ن  كبري 
“الطيارون  بعنوان  الدفاعية،  ال�����س��وؤون  يف  املتخ�س�سة   »Interest

املقاتلون ثمنهم لي�س رخي�ساً«.
تفوي�س  على  اأردوغ���ان  رجب  الرئي�س  ح�سول  مع  التحليل  ويتزامن 
من الربملان الرتكي، اخلمي�س املا�سي لإر�سال قوات اإىل ليبيا مل�ساندة 

حكومة الوفاق يف طرابل�س.

انتهاكًا اإ�صرائيليًا �صد ال�صحافيني يف 2019تركيا عاجزة عن ت�صغيل طائراتها »اإف 16« يف ليبيا  255
•• رام اهلل-وكاالت:

اأفادت وكالة الأنباء الفل�سطينية، بارتكاب اإ�سرائيل 255 انتهاكاً �سد �سحافيني 
“قوات  اإن  الأح���د  اأم�����س  الوكالة  وق��ال��ت   .2019 يف  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف 
اإطالق  عرب  لل�سحافيني  وا�ستهدافها  مالحقتها  توا�سل  الإ�سرائيلي  الحتالل 
عليهم،  والعتداء  للدموع،  امل�سيلة  القنابل  واإط��الق  واملعدين،  احلي،  الر�سا�س 
بال�سرب، والعتقال املبا�سر، اأو بتقدميهم للمحاكمات �سمن �سيا�ستها املمنهجة 
جرائمها  على  للتغطية  الأف��واه،  وتكميم  احلقيقة  مل�سادرة  والهادفة  واملخططة 
العام  ال���راأي  اإىل  اإي�سالها  ومنع  العزل  الفل�سطينيني  املواطنني  بحق  اليومية 
العاملي«. واأو�سحت اأن عدد امل�سابني من ال�سحافيني باإطالق الأعرية املطاطية 
145 م�ساباً، وبلغ عدد  امل�سيلة للدموع، وخمتلف العتداءات بلغ  الغاز  وقنابل 
العتقالت والحتجاز و�سحب البطاقات واإطالق النار التي مل ينتج عنها اإ�سابات 

90، يف حني بلغت العتداءات على املوؤ�س�سات واملعدات ال�سحافية 20 حالة.

“ال�سعبوية  ع����ن  امل����داف����ع  رم�����ى 
عامني  ب��ع��د  امل��ن��دي��ل  التقدمية” 
فقط ليلتحق بالتدري�س يف جامعة 

كاليفورنية.
الإجنليز  الط�����وار  غ��ري��ب��ي  اإن     
ال���ذي���ن ي��ق��ل��ب��ون ال��ع��ق��ل ال���ع���ادي، 
ليدرجوا  مم��ت��ازون  مر�سحون  هم 
القيا�سية.  الأرق�����������ام  ك����ت����اب  يف 

•• الفجر – خرية ال�شيباين
   البحث عن مرت�سحني “غريبني 
وف�سوليني” لإ�سالح الدولة على 
اأن يكتب  ك��ان ميكن  وا���س��ع.  نطاق 
كامينغز،  دومينيك  الإع���الن  ه��ذا 
جون�سون،  لبوري�س  ال�سخمة  املادة 
من اأجل حتقيق مهمته اجلديدة: 
العمومية  ال���وظ���ي���ف���ة  اإ������س�����الح 
الربيطانية العليا راأ�سا على عقب. 
يف مذكرة على مدونة، يدعو هذا 
الربيك�سيت،  عن  ال�سر�س  امل��داف��ع 
“ اجُلوَكر احلقيقيني، والفنانني، 
اجلامعة  اإىل  يذهبوا  مل  وال��ذي��ن 
قط، اأو تخل�سوا بقدراتهم الذاتية 
انقالب  قياد  اإىل  اجلحيم”،  م��ن 

داخل الدولة.
   ويفكر هذا التحّرري الفو�سوي 
امل�����وؤث�����ر، م���ن���ذ ف�����رتة ط���وي���ل���ة، يف 
لرئي�س  احلكومية  ال�سرتاتيجية 
بوري�س  ال����ربي����ط����اين  ال������������وزراء 

وا�سح  وت�����س��خ��ي�����س��ه  ج���ون�������س���ون. 
برنامج  ل���ت���ك���ري�������س  وم����ب����ا�����س����ر: 
�سرتيت  داون��ي��ن��غ   10 م�����س��ت��اأج��ر 
ع��ل��ى ال��ن��ح��و الأم���ث���ل، ي��ج��ب قلب 
وايت هول، املركز الع�سبي لالإدارة 
عقب.  على  راأ���س��اً  العليا،  املركزية 
فقط  ل��ي�����س  “بوجو”  وع���د  ف��ق��د 
ب��اخل��روج م��ن الحت����اد الأوروب�����ي، 
با�ستثمار عمومي �سخم  ا  اأي�سً بل 
يف املناطق الفقرية و�سط اإجنلرتا 
ال�سرطة،  يف  وك���ذل���ك  و���س��م��ال��ه��ا، 
ال�سحية،  ال���وط���ن���ي���ة  واخل����دم����ة 

والبنية التحتية.
   افرتا�سيا، يتعّلق المر بامل�سروع 
العمومي الأكر طموًحا منذ قيام 
احلكومة  يد  على  الكافلة  الدولة 
العمالية بزعامة كليمنت اأتلي عام 
 ،2020 ع��ام  يف  اأن���ه  اإل   ،1945
اأ����س���ب���ح ال��ي��م��ني ال�����س��ع��ب��وي رّب����ان 

ال�سفينة.

»لتغيري جمرى التاريخ, 
يجب دفعه«

   ي��ع��ت��ق��د امل�����س��ت�����س��ار ال��رئ��ي�����س��ي ل� 
بطيئة  ال���دول���ة  اآل����ة  اأن   ،”10“
للغاية،  وب���ريوق���راط���ي���ة  ل��ل��غ��اي��ة، 
ث����ورة ج��ون�����س��ون. ويف نظر  ل��ب��دء 
م���وؤي���د ال���ك���ف���اءة واجل��������دارة ه���ذا، 
وادي  يف  امل�����س��اواة  بثقافة  امل��ف��ت��ون 
ال�سيليكون، اإن النتداب والتوظيف 
املناظرات  ط��ري��ق  ع���ن  ال��ن��خ��ب��وي 
اأك�سفورد  املوظفني خريجي  لكبار 
يف�سر  اغ��ل��ب��ه��م،  يف  وك���ام���ربي���دج 
�سيا�سات  تنفيذ  يف  املفرط  احل��ذر 
خ���ارج امل�����س��ارات امل��ع��ه��ودة. وينتقد 
“فكر  ب�سبب  خ�����س��و���س��ا،  ه�����وؤلء، 
اللغة  على  يقوم  لندين،  احادي” 
والرباغماتية  اخل�سبية  ال�سيا�سية 

واحرتام النوامي�س والتناغم.
“كبار  اإل��ي��ه، ف��ان     عند ال�ستماع 
عن  م��ع��زول��ون  الدولة”  موظفي 
العاملة  والطبقة  العميقة  البالد 

م���ا يخ�ساه  ي��وج��د  م��ب��دئ��ي��ا، ل     
العنيفة  ل��الأ���س��ال��ي��ب  امل����وايل  ه���ذا 
وال�سادمة من النظري الربيطاين 
خلريجي املدر�سة القومية لالإدارة 
ال��ف��رن�����س��ي��ة، ال���ذي���ن ���س��ق��ط��وا من 
عليائهم نتيجة انعدام الثقة جتاه 
ال���س��ت��ب��ل�����س��م��ن��ت، ك��م��ا ع����رّبت عنه 
خطته  وتن�س  الق���رتاع.  �سناديق 
على عملية نقل �سخمة للوظائف 
ال���ب���الد من  داخ�����ل  اإىل  الإداري��������ة 
اإجنلرتا  ح��ي��وي��ة  ا���س��ت��ع��ادة  اأج�����ل 

اخلا�سرين.
اململكة  يف  اأن������ه  ه����ي  امل�����س��ك��ل��ة،     
املتحدة، ي�سبه اإ�سالح الدولة نوًعا 
م��ن ال��ث��ع��ب��ان ال��ب��ح��ري ج���راء قوة 
للتغيري.  املركزية  الإدارة  مقاومة 
الأمين  ال�����س��اع��د  ه��ي��ل��ت��ون،  �ستيف 
لديفيد كامريون، يف ال�سلطة بني 
ا  2010 و2016، كان هدفه اأي�سً
�سرب �سبكة نخبة كبار امل�سوؤولني. 
حم��ب��ط، ج���ّراء ع��دم اإح���راز تقدم، 

وال�سغرية،  امل��ت��و���س��ط��ة  وال��ط��ب��ق��ة 
تلك التي �سوتت جلون�سون خالل 
املنق�سي،  دي�سمرب   12 انتخابات 
على غرار البريوقراطية الأوروبية 
النقّي  املنا�سر  ه��ذا  يكرهها  التي 

للربيك�سيت.
   وب��وج��ود اأغلبية ق��وي��ة م��ن 80 
مقعًدا، وجمموعة برملانية تطّهرت 
من املحافظني املعتدلني املوؤيدين 
لأوروبا، ومعار�سة منق�سمة، ووعد 
بتحقيق الربيك�سيت يف 31 يناير، 
حوزته  يف  اأن  ك��ام��ي��ن��غ��ز،  ي��ع��ت��ق��د 
ملهاجمة  ال��الزم��ة  الأوراق  جميع 
ال�����ط�����اغ�����وت احل�����ك�����وم�����ي خ����الل 
املقبلة. ولزمته  ال�سنوات اخلم�س 
ب�سيطة: “لتغيري جمرى التاريخ، 

يجب دفعه بقوة. »
اإدارة كامينغز ثوري.     ان مفهوم 
فكليات التجارة واإدارة الأعمال، يف 
نظره لي�ست فقط م�سيعة للوقت، 
وامنا هي �سعوذة. ويرى ان مفتاح 

الرتب  ع��ل��ى  يعتمد  ال��ع��م��ل  جن���اح 
امل��ت��و���س��ط��ة، ال���ت���ي غ���ال���ب���اً م���ا يتم 
التقليدية،  الهيكلة  يف  احتقارها 
وع����ل����ى ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال���ت���زوي���د 
الت�سحية  ي��ت��م  ال���ت���ي  والم��������داد، 
ب��ه��ا يف ك��ث��ري م���ن الأح���ي���ان با�سم 
اأو  حت���ل���ي���الت الق���ت�������س���اد ال���ك���ل���ي 

الإدارة املالية.
خا�س  ب�سكل  كامينغز  وُيعجب     
الكربى،  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ب��امل�����س��اري��ع 
“اأبولو”  ب���رن���ام���ج  غ�������رار  ع���ل���ى 
بروجكت”  “مانهاتن  اأو  القمري 
الأوىل.  ال��ذري��ة  القنبلة  لت�سنيع 
امل�ساريع  ه�����ذه  م��ث��ل��ت  وت��ت��ط��ل��ب 
عباقرة  وع��ل��م��اء  رج���ال  ال�سخمة 
مغامرين  وباإيجاز  عاديني،  وغري 
وم���ق���ات���ل���ني. ف��ك��م��ا ه���و احل�����ال يف 
وا�سًحا،  ه���دًف���ا  ن��ت��ل��ق��ى  اجل��ي�����س، 
الو�سول  وط��رق  الو�سائل  ونختار 
اإليه، ومن�سي قدًما ب�سكل مبا�سر، 

دون اأي تردد.

يعترب  اخل���ا����س���ة،  وب��ط��ري��ق��ت��ه��م��ا 
ورئي�سه  ك���ام���ي���ن���غ���ز،  دوم���ي���ن���ي���ك 
ما،  ح���د  اإىل  ج��ون�����س��ون،  ب��وري�����س 
الطوطمية لهذه  ال�سخ�سيات  من 
الفل�سفة التي تعك�س العقل العادي 
ال�سعب  ب��ع�����س��م��ة  ال�����س��ع��ور  ب��ا���س��م 

الربيطاين.
عن لوبوان

اململكة املتحدة وثورة جون�سون:

البحث عن مر�صحني »جمانني« لإ�صالح الدولة...!
يعتقد دومينيك كامينغز اأن اآلة الدولة بطيئة وبريوقراطية جدا لبدء ثورة جون�سون

املطلوب  خيال كبريبوري�س جون�سون  ثورة بادوات جديدة

�ستيف هيلتون �سبق ان رمى املنديل

دومينيك كامينغز عك�س القاعدة

الفنانني  دع��وة   
وال������ذي������ن مل 
اجلامعة  يدخلوا 
يف  امل�صاهمة  اإىل 
الإدارة  اإ���ص��الح 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
عقب على  راأ���ص��ا 

العمومي  امل�صروع 
طموًحا  الأك���ر 
م����ن����ذ ق���ي���ام 
الكافلة  ال��دول��ة 
م��������ن ط������رف 
العمالية  احلكومة 
1945 ع������ام 

مفتاح  يعتمد 
ال�����ن�����ج�����اح 
الرتب  ع��ل��ى 
امل��ت��و���س��ط��ة, 
غالبًا  ال��ت��ي 
م����������ا ي����ت����م 
اح��ت��ق��اره��ا 
الهيكلة  يف 
ية لتقليد ا

يرى كامينغر 
ك��ل��ي��ات  اأن 
ال����ت����ج����ارة 
ة  ر ا د اإ و
الأع�����م�����ال, 
ل�����ي�����������س�����ت 
م�������س���ي���ع���ة 
ل������ل������وق������ت

بل  ف���ق���ط,   
�سعوذة ه���ي 

حملل : اإيران اأ�صعف من 
اأن تواجه اأمريكا مبا�صرة 

•• عمان-وكاالت

اعترب املحلل ال�سيا�سي الأردين والباحث املخت�س يف ال�ساأن الإيراين، الدكتور نبيل 
اأن تواجه الوليات املتحدة الأمريكية مبا�سرًة، بعد  اأ�سعف من  اإيران  اأن  العتوم، 
اغتيال قائد فيلق القد�س قا�سم �سليماين.  وقال العتوم اإن “الإيرانيني يف اإرباك 
الرد  اأن  للتهدئة”، موؤكداً  والدعوات  الت�سعيد  املرتبكة بني  بالت�سريحات  وا�سح 
الإيراين مرتبط مبتغريات كثرية منها النق�سام الذي تعي�سه، والظروف ال�سعبة 
القت�سادية والجتماعية، والأو�ساع اخلارجية، خا�سًة بعد تغري املوقف الأوروبي.  
واأ�سار اإىل اأن اإيران تعهدت مبهاجمة القواعد الأمريكية �سمن ما يعرف بحروب 
الوكالة، لأنها ل ت�ستطيع مواجهتها ب�سكل مبا�سر. واأو�سح اأن القوات الأمريكية 
جاءت حلماية املنطقة من اإيران وخمالبها يف خمتلف دول املنطقة، وحماية اأمن 
اأمريكية  اأو م�سالح  اأي قاعدة  اأي هجوم على  واأن  اآخ��ر،  ل�سبب  تاأت  الطاقة، ومل 
الإيرانية وحروب  الت�سريحات  املتحدة. وعن  الوليات  اإعالن احلرب على  يعني 
اإيران  اأن  اإىل  اأنه حديث عبثي، لفتاً  الوكالة وتهديد دول املنطقة، اعترب العتوم 
قد ت�ستخدم اأذرعها يف اأفغان�ستان، وباك�ستان، خاًة بعد تعيني اإ�سماعيل قااآين خلفاً 

ل�سليماين، املعروف ب�سالته بهذه الأذرع. 

البيت الأبي�ض يخطر الكوجنر�ض بعملية قتل �صليماين 
•• وا�شنطن-رويرتز

اجلوية  ال�سربة  ع��ن  للكوجنر�س  ر�سميا  اإخ��ط��ارا  الأب��ي�����س  البيت  بعث 
يوم  �سليماين  قا�سم  الإي����راين  الع�سكري  ال��ق��ائ��د  قتلت  ال��ت��ي  الأم��ري��ك��ي��ة 
دونالد  الرئي�س  ب���اأن  الدميقراطيني  م��ن  ���س��ك��اوى  و���س��ط  وذل���ك  اجلمعة 

ترامب مل يخطر النواب ومل يطلب موافقة م�سبقة لتنفيذ الهجوم.
واأثارت ال�سربة التي نفذت بالعراق ت�سعيدا دراماتيكيا يف التوتر بني اإيران 
�سالحيات  قانون  مبوجب  الإخطار  واأر�سل  وحلفائها.  املتحدة  والوليات 
باإخطار  الإدارة  ي��ل��زم  ال���ذي   1973 ع���ام  ال�����س��ادر يف  الأم��ري��ك��ي  احل���رب 
ع�سكري  بعمل  امل�سلحة  القوات  تكليف  من  �ساعة   48 خ��الل  الكوجنر�س 
اأو القيام بتحركات و�سيكة. واأكد م�ست�سار الأمن القومي الأمريكي روبرت 
اأوبراين اإر�سال الإخطار. واأبلغ اأوبراين حمطة فوك�س نيوز يوم ال�سبت اأن 
وزارة  حماميي  اأن  م�سيفا  للهجوم  عديدة  قانونية  اأ�سانيد  لديها  الإدارة 

الدفاع وقعوا على اخلطة.
ب�ساأن  تام  بارتياح  ن�سعر  “كانت هذه عملية قانونية متاما.  واأو�سح قائال 

الأ�سا�س القانوين لهذه العملية الع�سكرية«.
الدميقراطي  للحزب  املنتمية  الأم��ري��ك��ي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�سة  وق��ال��ت 

نان�سي بيلو�سي اإن الإخطار اأثار ت�ساوؤلت اأكر مما قدم من اإجابات.
ب�ساأن  وعاجلة  خ��ط��رية  ت�����س��اوؤلت  اأث���ارت  الوثيقة  “هذه  بيلو�سي  وق��ال��ت 
�سد  قتالية  اأعمال  يف  للخو�س  الإدارة  ق��رار  وتربير  والأ�سلوب  التوقيت 
على  ال�سرية  لإ�سفاء  متاما”  املعتاد  “غري  ال��ق��رار  اأن  واأ�سافت  اإي���ران«. 
و)اأفراد(  الكوجنر�س  اأن  اإىل  و”ي�سري  خماوفها  من  زاد  برمتها  الوثيقة 

ال�سعب الأمريكي ُتركوا بال علم ب�ساأن اأممنا القومي«.
اأن ت�سرح الإدارة مالب�سات العملية وال�سالحيات التي اتخذ  املتوقع  ومن 

مبوجبها هذا التحرك ونطاقه ومدته.
الدميقراطي  احل��زب  برت�سيح  للفوز  ي�سعى  ال��ذي  ���س��ان��درز  ب��ريين  وق��ال 
ملناف�سة ترامب يف النتخابات الرئا�سية املقررة يف نوفمرب ت�سرين الثاين 
“اإقحام  الرئي�س من  ملنع  اأن يتخذ خطوات فورية  ينبغي للكوجنر�س  اإنه 

اأمتنا يف حرب اأخرى ل نهاية لها«.
اأخ��رى من احلزب  رئا�سية  واري��ن وهي مر�سحة  اإليزابث  ال�سناتور  وقالت 
الدميقراطي اإن ترامب و�سع الوليات املتحدة “على �سفا احلرب” وا�سفة 

حتركاته باأنه “متهورة. من الوا�سح انه ل ميلك خطة«.
الكوجنر�س  م��ن  حم��دد  تفوي�س  دون  نفذت  ال�سربة  اإن  بيلو�سي  وق��ال��ت 

“وبدون م�سورة مع الكوجنر�س«.

جهود و�صاطة اأملانية للم�صاعدة 
يف تخفيف التوتر مع اإيران

•• برلني-وكاالت:

�سرح وزير اخلارجية الأملاين هايكو ما�س، باأنه ي�سعى لإجراء حمادثات مع 
كل من اإيران وال�سركاء الدوليني الرئي�سيني لتخفيف التوترات يف اأعقاب 

الغارة اجلوية الأمريكية التي قتلت اجلرال الإيراين قا�سم �سليماين.
وقال ما�س ل�سحيفة بيلد ام زونتاغ ال�سادرة اأم�س الأول “يف الأيام املقبلة، 
�سنبذل ق�سارى جهدنا للعمل داخل الأمم املتحدة، ويف الحتاد الأوروبي، 
اإيران  اإج��راء حمادثات مع  وباحلوار مع �سركائنا يف املنطقة، مبا يف ذلك 

ملنع ت�سعيد الو�سع«.
وتعهدت اإيران بالنتقام يف اأعقاب مقتل قائد فيلق القد�س التابع للحر�س 

الثوري الإيراين قا�سم �سليماين.
“على  اأن  م�سيفاً  “غري متوقع”،  اأ�سبح  اأن الو�سع  واأكد الوزير الأمل��اين، 
اجلميع اأن يدرك اأن اأي ا�ستفزاز ميكن اأن يوؤدي الآن اإىل دوامة من العنف 
ل ميكن ال�سيطرة عليها، والتي قد تت�سبب يف عواقب ل ميكن التنبوؤ بها 

للمنطقة باأكملها وكذلك على اأمننا يف اأوروبا«.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي - وام:

ب��ات��ري��ك كانتالي  ال��ن��ج��م��ان  ي�����س��ارك 
 15 ال�����  ال��ن�����س��خ��ة  وه����اوت����وجن يل يف 
لبطولة اأبوظبي “ اإت�س اإ�س بي �سي” 
برعاية  تقام  التي   2020 للجولف 
لالأملنيوم،  ال��ع��امل��ي��ة  الإم������ارات  ���س��رك��ة 
خالل الفرتة من 16 اإىل 19 يناير 
للجولف،  اأبوظبي  نادي  يف   ،2020
اجلولة  �سمن  الأوىل  البطولة  وه��ي 
رولك�س  ب��ط��ولت  ل�سل�سلة  الأوروب��ي��ة 
ت�سل  ال��ت��ي   ،2020 ل��ع��ام  ال��ث��م��ان��ي��ة 
دولر  ماليني   7 اإىل  جوائزها  قيمة 
ب��ات��ري��ك كانتالي  اأم��ري��ك��ي. ومت��ك��ن 
من حتقيق مركز متقدم يف الت�سنيف 
ال������دويل ���س��م��ن ق��ائ��م��ة اأف�������س���ل 10 
لع����ب����ي ج����ول����ف يف ال�����ع�����امل وذل�����ك 
 2018 ع��ام��ي  يف  ببطولتني  ب��ف��وزه 
ُيعرف  ك��م��ا  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  و2019 

ي�سل  اأول لع��ب  ب��اأن��ه  اأي�����س��اً  باتريك 
باأقل  الأوروب���ي���ة  اجل��ول��ة  بطولة  اإىل 
12 ج��ول��ة، وذل���ك ب��ع��د الالعب  م��ن 
م�ساركته  وتاأتي  وودز،  تايجر  العاملي 
يف هذه البطولة بهدف اإثبات قدراته 
الأبطال  قائمة  ومواجهة  اأبوظبي  يف 
ال��ت��ي ت�����س��م ال��الع��ب ب��روك�����س كوبكا 
العامل،  م�ستوى  على  الأول  امل�سنف 
بالبطولة  ال��ف��ائ��ز  ف��ل��ي��ت��وود  وت���وم���ي 

مرتني، و�ساين لوري حامل اللقب.
الثالثة  ه���ي  امل�����س��ارك��ة  ه���ذه  وت��ع��ت��رب 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���الع���ب ه����اوت����وجن يل يف 
ب��ط��ول��ة اأب��وظ��ب��ي اإت�������س اإ�����س ب���ي �سي 
لتقدمي  امل���رة  ه��ذه  ويطمح  للجولف 
اإىل  بالو�سول  ف�سله  بعد  اأق���وى  اأداء 
الأخريتني  م�ساركتيه  يف  النهائيات 
على ملعب نادي اأبوظبي للجولف كما 
ياأمل يل، الذي يعد اأول لعب �سيني 
ي�سنف �سمن قائمة اأف�سل 50 لعباً 

يحقق  اأن  اجل��ول��ف،  ريا�سة  يف  عاملياً 
رقماً قيا�سياً جديداً ليكون اأول �سينياً 

يرفع كاأ�س ال�سقر ال�سهري.
العواين  ع�����ارف ح��م��د  ���س��ع��ادة  وق�����ال 

الأمني العام ملجل�س اأبوظبي الريا�سي 
باتريك  “يعترب   :  - املنا�سبة  بهذه   -
موهبة  ال�سباب  الالعبني  اأك��ر  اأح��د 
يف  ب��ه  نرحب  اأن  وي�سعدنا  ال��ع��امل،  يف 

ويف  الأوىل.  للمرة  اأبوظبي  العا�سمة 
اأبرز  اأح��د  يعد  ف��اإن هاوتوجن،  املقابل، 
�سفراء  اأه���م  واأح���د  العامليني  ال��ن��ج��وم 
ريا�سة اجلولف يف ال�سني. وقد قدم 

الروؤ�ساء  كاأ�س  يف  مميزاً  اأداًء  كالهما 
باأن  واأن���ا على ثقة  امل��ا���س��ي،  الأ���س��ب��وع 
جديد  موعد  على  �ستكون  اجلماهري 
اجلاري  ال�سهر  يف  م�ستعلة  ملناف�سة 

بالعا�سمة اأبوظبي.« .
وعلق باتريك كانتالي، امل�سنف �سابعاً 
“اإنني  ق��ائ��اًل:  ال��ع��امل،  م�ستوى  على 
للمرة  مل�����س��ارك��ت��ي  ل��ل��غ��اي��ة  م��ت��ح��م�����س 
�سمعت عن  وق��د  اأب��وظ��ب��ي.  يف  الأوىل 
املذهلة  والتجربة  امللعب  روع��ة  م��دى 
يف  واأتطلع  الالعبون.  يخو�سها  التي 
هذه البطولة اإىل التناف�س مع اأف�سل 
بكاأ�س  ل��ل��ف��وز  ال���ع���امل  يف  ال���الع���ب���ني 
هاوتوجن  ق��ال  جهته،  من   . ال�سقر.« 
يل، الفائز باجلولة الأوروبية مرتني: 
اإ�س  اإت�����س  اأب��وظ��ب��ي  ب��ط��ول��ة  “تعترب 
ب��ي ���س��ي ل��ل��ج��ول��ف، واح����دة م��ن اأكر 
فيها،  امل�ساركة  اأح��ب  التي  البطولت 
اأف�سل  اأتخيل طريقة  اأن  ول ميكنني 
ل��ب��دء ه���ذا ال��ع��ام اجل��دي��د م��ن خالل 
املرموقة.  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  يف  ال��ل��ع��ب 
وبالرغم من اأنني قد واجهت حتديات 
ال�سنوات  يف  امللعب  ه��ذا  على  ع��دي��دة 

الأخرية، اإل اأنني اآمل يف الو�سول اإىل 
النهائيات هذا العام.« . من ناحيته قال 
عبد الفتاح �سرف، الرئي�س التنفيذي 
لبنك “اإت�س اإ�س بي �سي” بالإمارات: 
بي  اإ���س  اإت�س  اأبوظبي  بطولة  “تعد 
�سي للجولف التي تقام برعاية �سركة 
الإمارات العاملية لالأملنيوم، واحدة من 
اأهم بطولت اجلولف التي ت�ستقطب 
اأنحاء  اأف�����س��ل ال��الع��ب��ني م��ن ج��م��ي��ع 
ال���ع���امل. وت��ل��ع��ب ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة دوراً 
رئي�سياً يف ت�سكيل م�ستقبل اجلولف يف 
من  القادمة  الأجيال  واإلهام  املنطقة 
الهواة واملحرتفني. وي�سرنا اأن نرحب 
كانتالي  ب��ات��ري��ك  ال��ع��امل��ي  ب��ال��الع��ب 
باأن  علماً  الأوىل.  للمرة  الإم���ارات  يف 
اإت�س  برنامج  من  تخرج  يل  هاوتوجن 
يف  للمبتدئني  للجولف  �سي  ب��ي  اإ����س 
للعديد  اإل��ه��ام  وك���ان م�سدر  ال�����س��ني، 

من لعبي اجلولف ال�سغار«.

•• مين�شك-وام:

فاز منتخب الإمارات لهوكي اجلليد 
ال�سيني  ن��ظ��ريه  ع��ل��ى  الأول  اأم�����س 
مناف�سات  يف   11  -  17 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
بيالرو�سيا  رئ��ي�����س  ك��اأ���س  “بطولة 
ال�سالة  يف  امل����ق����ام����ة  الدولية” 
بالعا�سمة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
مين�سك، خالل الفرتة من 3 اإىل 8 

يناير اجلاري.
واأكد جمعة الظاهري قائد منتخب 
ال��ع��ام لحتاد  ال�سر  اأم���ني  الإم�����ارات 
الإمارات  حر�س  اجلليدية  الأل��ع��اب 
ع����ام يف بطولة  ك���ل  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 
كاأ�س رئي�س بيالرو�سيا، وا�ستجابتها 
كل  ت�سلها  ال��ت��ي  ل��ل��دع��وة  ال��دائ��م��ة 
القوية  ال��ع��الق��ات  منطلق  م��ن  ع��ام 
ب��ني الإم�����ارات وب��ي��الرو���س��ي��ا يف تلك 
ال��ري��ا���س��ة، يف ظ��ل اله��ت��م��ام الكبري 
بها من جانب الرئي�س البيالرو�سي 
األيك�سندر لوكا�سينكو، واأي�سا اتفاقية 
ال�������س���راك���ة وال���ت���ع���اون امل���ربم���ة بني 
والبيالرو�سي  الإماراتي  الحتادين 
وتبادل  البلدين  يف  اللعبة  لتطوير 

املع�سكرات واخلربات.
وق���ال ال��ظ��اه��ري - ال���ذي يعد اأمني 
ال�����س��ر ال���ع���ام ال��وح��ي��د لحت����اد لعبة 
اإن  ويف نف�س الوقت قائد املنتخب - 
املنتخب قدم اأداء قويا اأمام منتخب 
 17 بنتيجة  وف����از  ال���ق���وي  ال�����س��ني 
دول  اأن منتخب  اإىل  .. لفتا   11  -
املجموعة  نف�س  يف  م��وج��ود  البلقان 

التي ت�سم املنتخب الإماراتي.

امل�ساركة  م���ن  “ ال���ه���دف  واأ�����س����اف: 
ال��ب��ط��ول��ة ي��ت��خ��ط��ى جمال  ت��ل��ك  يف 
تعزيز  يف  ي�����س��ه��م  لأن�����ه  ال���ري���ا����س���ة، 
ب��ي��ن��ن��ا وبني  ال����دول����ي����ة  ال����ع����الق����ات 
ب��ي��الرو���س��ي��ا ال��ت��ي ت��ع��د واح�����دة من 
الريا�سة،  العامل يف هذه  اأقوى دول 
ال�ستعداد  يف  ن�ستثمرها  اأن��ن��ا  ك��م��ا 
اجل��ي��د ل��ب��ط��ول��ة ال���ع���امل امل��ق��ب��ل��ة يف 
لوك�سمبورج التي تاأهلنا لها، ون�سعى 
اأن  �سيما  ول  فيها،  اإجن���از  لتحقيق 
امل�����س��ارك��ة يف بطولة  ال����دول  م��ع��ظ��م 
ب��ي��ال رو���س��ي��ا �سمنت  ك���اأ����س رئ��ي�����س 
العامل،  ب��ط��ول��ة  اإىل  اأي�����س��ا  ال��ت��اأه��ل 
وه��و الأم��ر ال��ذي �سيوفر لنا فر�س 
واكت�ساب  القوي  ال��دويل  الحتكاك 
بال�سرورة  تنعك�س  ال��ت��ي  اخل����ربات 

على م�ستوانا يف الأداء«.
ك����اأ�����س رئي�س  ب���ط���ول���ة  ن���ظ���ام  وع�����ن 
اأو�سح   .. حاليا  املقامة  بيالرو�سيا 
على  امل���ن���ت���خ���ب���ات  ت�����وزي�����ع  مت   “  :
كل  ت�����س��م  ب��ح��ي��ث  جم���م���وع���ات،   4

الدور  3 منتخبات، ويقام  جمموعة 
ب���ني خمتلف  ب���ل���ق���اءات  ال��ت��م��ه��ي��دي 
ال���ف���رق يف ك���ل جم���م���وع���ة، ع��ل��ى اأن 
الأول  املركز  �ساحب  الفريق  يتاأهل 
للدور  م��ب��ا���س��رة  جم��م��وع��ة  ك���ل  يف 
بني  قرعة  وجت��رى  النهائي،  ن�سف 
ال���ف���رق الأرب������ع ل��ت��ح��دي��د ط���ريف كل 
من  مبا�سرة  الفائز  يتاأهل  ثم  لقاء، 
املباراة  اإىل  ال��ل��ق��اءي��ن  ل��ق��اء م��ن  ك��ل 
الفريق  ي��ح�����س��م��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
ب����ال����ك����اأ�����س«. وعن  ال���ب���ط���ل وي����ت����وج 

ملنتخب  املقبلة  الدولية  الرتباطات 
 “ الإم��ارات يقول جمعة الظاهري: 
اأول م�ساركة دولية مقبلة لنا �ستكون 
والتي  بالكويت،  العربية  البطولة 
اأو  ذيب�س”   “ ف��ري��ق  ل��ه��ا  �سي�سافر 
جنوم العني الإماراتي التابع لنادي 
تاريخ  يف  اجل��ل��ي��د،  لهوكي  اأب��وظ��ب��ي 
مناف�ساتها  للم�ساركة يف  يناير   31
8 فرباير  اإىل   2 الفرتة من  خالل 
اأن الإم�������ارات  ن��ع��ل��م  امل���ق���ب���ل، وك��ل��ن��ا 
على  دائما  تلعب  اأندية  اأو  كمنتخب 

على  الأول  باملركز  والفوز  ال�سدارة 
امل�ستويات العربية والقارية«.

والتقدير  بال�سكر  الظاهري  وتوجه 
بيالرو�سيا  يف  ال���دول���ة  ���س��ف��ارة  اإىل 
وع��ل��ى راأ���س��ه��ا ���س��ع��ادة اأح��م��د حممد 
الدولة  �سفري  الطنيجي  م��ن��ق��و���س 
ل���دى ج��م��ه��وري��ة ب��ي��الرو���س��ي��ا الذي 
وامل�ساندة،  ال��دع��م  ك��ل  للبعثة  يوفر 
وي�����س��ع ك���ل اإم���ك���ان���ات ال�������س���ف���ارة يف 
الثالث  للعام  وه���ذا  البعثة،  خ��دم��ة 
امل�ساركة  ب��داي��ة  م��ن��ذ  ال���ت���وايل  ع��ل��ى 

.. منوها  امل��ه��م��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ل��ك  يف 
نائب  القبي�سي  ه��ام��ل  ���س��ع��ادة  ب���دور 
الإمارات  بعثة  رئي�س  رئي�س الحتاد 
يف تي�سري كل الأم��ور لتوفري اأف�سل 
م�سريا   .. امل�����س��ارك  للمنتخب  بيئة 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اإىل ح��ر���س 
م����ب����ارك امل������زروع������ي رئ���ي�������س احت����اد 
الإمارات للريا�سيات اجلليدية على 
وحتفيزها  البعثة  على  الطمئنان 
اأب���رز الداعمني لها يف كل  وه��و م��ن 

املنا�سبات.

م����ن ج���ه���ت���ه اأ������س�����اد ����س���ع���ادة اأح���م���د 
مباراة  ح�سوره  خ��الل   - الطنيجي 
الفريق الأوىل اأمام منتخب ال�سني 
الإم��ارات��ي وقدرته  املنتخب  ب���اأداء   -
على موا�سلة حتقيق النتائج الطيبة 
يف ب��اق��ي امل��ب��اري��ات ب��ال��ب��ط��ول��ة التي 
منتخبات  اأق����وى  حت��ظ��ى مب�����س��ارك��ة 
واأوكرانيا  رو�سيا  بيال  وه��ي  ال��ع��امل 
واأمل��ان��ي��ا ورو���س��ي��ا وال��ولي��ات املتحدة 
و�سوي�سرا  وف���ن���ل���ن���دا  الأم���ري���ك���ي���ة 
ميثل  م���ن���ت���خ���ب  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 

جمموعة دول البلقان.
واأكد �سعادته - خالل زيارته للبعثة 
ال�سفارة  ح��ر���س   - اإقامتها  مقر  يف 
على توفري كل احتياجات ومتطلبات 
اإمكاناتها  ك���ل  وت�����س��خ��ري  امل��ن��ت��خ��ب 
البعثة  اأم��ام  املثالية  لتهيئة الأج��واء 
لتحقيق نتيجة اإيجابية يف البطولة 
الأمثل  ال���س��ت��ع��داد  يف  وا�ستثمارها 
املقبلة  العامل  بطولة  يف  للم�ساركة 
لها  امل���ق���رر   2020 ل��وك�����س��م��ب��ورج 

اأبريل من العام اجلاري.

•• دبي –الفجر:

للريا�سات  ال����دويل  دب���ي  ن���ادي  تلقى 
ال��ب��ح��ري��ة  وم���ع ن��ه��اي��ة ع���ام 2019 
موؤ�س�سة  م���ن  وت��ق��دي��ر  ���س��ك��ر  ر���س��ال��ة 
واملتخ�س�سة  ال���س��رتال��ي��ة  ماريتيمو 
والقوارب  اليخوت  �سناعة  جم��ال  يف 
وال�������زوارق ال�����س��ري��ع��ة وال���ت���ي متتلك 
ال�����ذي ظفر   12 م��اري��ت��ي��م��و  ف���ري���ق 
بطولة  م��ن  التا�سعة  الن�سخة  بلقب 
-اك�س  ال�����س��ري��ع��ة  ل����ل����زوارق  ال���ع���امل 
كات- يف جولة اخلتام التي اأقيمت يف 
النادي  اإىل  دبي. وو�سلت  الدنيا  دانة 
ال�سرتالية  املوؤ�س�سة  من  ر�سالة  دبي 
قطعت 12.046 كلم من مقرها يف 
مدينة �سيدين وحتى امليناء ال�سياحي 
يف دبي ت�سلمها حممد عبد اهلل حارب 
اأكد فيها قائد زورق  املدير التنفيذي 
فريق ماريتيمو 12 توم باري كوتري 
اجلهود  على  املوؤ�س�سة  وامتنان  �سكر 
واللجنة  النادي  قدمها  التي  الكبرية 
امل���ن���ظ���م���ة م�����ن اأج�������ل اإق�����ام�����ة ح���دث 
اأن  ك��وت��ري  واأك����د  وج��م��ي��ل.  ا�ستثنائي 

ال�سباق الكبري والذي جرت اأحداثه يف 
�سواطئ جمريا �سيظل ذكرى ل تن�سى 
لأن����ه ك���ان امل���ك���ان ال����ذي ���س��ه��د تتويج 
الفريق بلقبه العاملي الأول يف �سباقات 
ال�سريعة  ل����ل����زوارق  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
-اك�س كات- حيث التحق الفريق بها 
م��ن��ذ ال��ن�����س��خ��ة ال��ث��ان��ي��ة ع���ام 2012 
ومطورا  امل�ساركة  على  مواظبا  وظ��ل 
من اأدائه حتى و�سل اإىل القمة اأخريا 
ال���ع���ام امل��ا���س��ي. اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن 

الثنائي  بقيادة   12 ماريتيمو  زورق 
ك��وت��ري ورو�����س وياليتون  ب����اري  ت���وم 
طال  حلم  حتقيق  من  وباقتدار  جنح 
انتظاره للموؤ�س�سة الريا�سية العريقة 
والتي تعترب اأحد املناف�سني الكبار يف 
البطولت  يف  زوارق��ه��ا  ع��رب  ال�ساحة 
ال��ب��ح��ري��ة ح��ي��ث ����س���ارك م���ن ق��ب��ل يف 
)الفئة  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����س��ات 
الأوىل( اإ�سافة اإىل البطولة الوطنية 
ال�سرتالية للزوارق ال�سريعة وبطولة 

بلقبها  ت��وج  التي  ك��ات-  -اك�س  العامل 
موؤخرا يف دبي.

وكانت موؤ�س�سة ماريتيمو ال�سرتالية 
قد احتفلت باجنازها التاريخي الذي 
ا�ستقبال  خ����الل  م���ن  دب����ي  يف  حت��ق��ق 
اأع�����س��اء ال��ف��ري��ق ل���دي ع��ودت��ه��م من 
املوؤ�س�سة  م��ق��ر  يف  وذل�����ك  الإم��������ارات 
التي  واللقاب  الكئو�س  عاليا  ورفعوا 
حققوها مع ختام البطولة الرائع يف 

جمريا.

•• بانكوك-وام:

العا�سمة  يف  حت�����س��ريات��ه  �سل�سلة  ال���ق���دم  ل��ك��رة  الأومل���ب���ي  منتخبنا  ي��وا���س��ل 
التايالندية بانكوك ا�ستعدادا ملواجهته الأوىل يف نهائيات كاأ�س اآ�سيا حتت 23 
التي  الرابعة  املجموعة  حل�ساب  املقبل  اجلمعة  ي��وم  فيتنام  منتخب  اأم��ام  �سنة 
قرر اجلهاز   .. ال�سدد  والأردن. ويف هذا  ال�سمالية  كوريا  اأي�سا منتخبي  ت�سم 
الفريق  يخو�س  اأن  �سكورزا  ما�سيج  البولندي  امل��درب  بقيادة  للمنتخب  الفني 
اأمام اأحد الأندية التايالندية يف جتربة ي�سعى  “ مباراة ودية  “ الثالثاء  غدا 
خاللها اجلهاز الفني لتطبيق طريقة واأ�سلوب اللعب الذي �سيتبعه يف املواجهة 
الأوىل بالنهائيات اأمام منتخب فيتنام وكذلك الطمئنان على اجلاهزية الفنية 
ويحر�س  ون�ساط.  حيوية  بكل  تدريباتهم  ي���وؤدون  ال��ذي��ن  لالعبني  والبدنية 
رئي�س  ال��ق��دم  ك��رة  لحت���اد  النتقالية  اللجنة  ع�سو  ال��ه��اج��ري  م��ب��ارك  غ��امن 
ب�سكل  الالعبني  مع  التحدث  على  الفنية  وال�سوؤون  الوطنية  املنتخبات  جلنة 
يومي وحثهم على بذل كل اجلهد، والعمل خالل هذه الفرتة وال�ستفادة من 

احل�س�س التدريبية واتباع تعليمات اجلهاز الفني والإداري.
مباريات  �ست�ست�سيف  التي  ب��وري��رام  مدينة  اإىل  البعثة  تغادر  اأن  املنتظر  وم��ن 

املجموعة الرابعة بعد غد الثالثاء بعد انتهاء التجربة الودية.
واأبدى علي �سالح لعب نادي الو�سل ومنتخبنا الوطني الأوملبي لكرة القدم، 
23 �سنة  اآ�سيا حتت  تفاوؤله مب�سوار املنتخب الأوملبي امل�سارك يف نهائيات كاأ�س 
واملوؤهلة بدورها اإىل دورة الألعاب الأوملبية طوكيو، موؤكدا حر�س اجلميع على 

تقدمي م�ستوى يعك�س تطور الكرة الإماراتية.
بالعا�سمة  املنتخب حاليا  يقيمه  الذي  الإع��دادي  املع�سكر  اأن  اإىل  واأ�سار �سالح 
خلو�س  املطلوبة  بال�سورة  الالعبني  جتهيز  يف  �سي�سهم  بانكوك،  التايالندية 
اأجواء رائعة، م�سيدا  املباريات، حيث ت�سري التح�سريات ب�سورة جيدة وت�سوده 

باجلهد الكبري الذي يبذله اجلهاز الفني والإداري للمنتخب.
اأج��ل حتقيق تطلعات  ووع��د �سالح بتقدمي كل ما ميلك مع بقية زمالئه من 
ع�ساق كرة القدم الإماراتية، موؤكدا حر�س جميع الالعبني على ال�ستفادة من 
املع�سكر للو�سول اإىل اأعلى مراحل اجلاهزية يف اجلانبني الفني والبدين قبل 

انطالقة البطولة. واأعرب الالعب ال�ساب عن تطلعه لتقدمي م�ستوى مميز مع 
املنتخب يف نهائيات كاأ�س اآ�سيا، م�سريا اإىل اأن املنتخب الأوملبي ي�سم جمموعة 
كبرية من الالعبني املميزين، كما ل تنق�سه اخلربة بوجود عدد من العنا�سر 

التي �سبق لها امل�ساركة مع املنتخب الوطني الأول يف الفرتات ال�سابقة.
وحتدث علي �سالح عن املواجهات التي تنتظر املنتخب .. وقال  املجموعة ت�سم 
�سنة،   23 اآ�سيا حتت  كاأ�س  نهائيات  اإىل  للتاأهل  ت�سعى جميعها  منتخبات قوية 
املنتخبات  2020، جميع  الأوملبية طوكيو  الألعاب  اإىل دورة  وتتطلع للو�سول 
متلك الطموح والدافع ملوا�سلة امل�سوار يف الت�سفيات احلالية، وهو ما يجعلنا 

مطالبني بالعمل بقوة لتحقيق هدفنا بالتواجد يف طوكيو 2020.
من ناحيته اأكد حممد ح�سن ال�سام�سي حار�س مرمى نادي الوحدة ومنتخبنا 
التي ح�سل  الكبرية  امليدانية  اخل��ربات  ت�سخري  الأوملبي، حر�سه على  الوطني 
عليها من امل�ساركة مع املنتخب الوطني الأول، لت�سهم يف حتقيق اأف�سل النتائج 

مع املنتخب الأوملبي يف نهائيات كاأ�س اآ�سيا حتت 23 �سنة.
قيادة  الالعبني  زم��الئ��ه  بقية  م��ع  يتمكن  اأن  متنياته  ع��ن  ال�سام�سي  واأع���رب 
املنتخب لتحقيق نتائج ت�سعد اجلماهري الإماراتية، والو�سول اإىل دورة الألعاب 
راية  رف��ع  اأج��ل  م��ن  املمكن  ك��ل اجلهد  ببذل  واع���دا   ،2020 الأومل��ب��ي��ة طوكيو 
اأن  اأم�س،  ميالده  بيوم  احتفل  ال��ذي  ال�سام�سي  واأو�سح  الإماراتية.  القدم  كرة 
امللقاة على عاتقهم، ويبذلون جهدا  امل�سوؤولية  الالعبني يدركون حجم  جميع 
النهائيات،  يف  امل�ساركة  ت�سبق  التي  التح�سريات  خالل  التدريبات  يف  م�ساعفا 
املباريات  اإىل  وتطرق  البطولة.  كامل اجلاهزية خلو�س غمار  يكونوا يف  حتى 
املهمة التي تنتظر املنتخب يف الأيام املقبلة، م�سددا على اأهمية مباراة الفتتاح 
التي جتمع منتخبنا الأوملبي بنظريه الفيتنامي يف العا�سر من يناير اجلاري، 
مبينا اأن املباراة تكت�سب اأهمية كبرية باعتبارها نقطة النطالقة للمنتخب يف 
اأم��ر مهم  الأول  الظهور  اإيجابية يف  نتيجة  اأن حتقيق  املجموعة، م�سيفا  هذه 
للغاية لأنه ي�سهم يف تعزيز ثقة الالعبني باأنف�سهم مع بداية الت�سفيات. وذكر 
ال�سام�سي اأن كل املباريات �ستكون �سعبة، لأن جميع املنتخبات �ستكون حري�سة 
على عدم التفريط يف نتائج املباريات، وهو ما �سي�سعل املناف�سة اأكر وي�سع كل 

املنتخبات امل�ساركة اأمام حتد كبري يتطلب املزيد من الرتكيز.

الإمارات تهزم ال�صني 17 - 11 يف كاأ�ض رئي�ض بيالرو�صيا لهوكي اجلليد

• جمع�ة الظاه�ري: دور كبي�ر لل�سف�ارة يف دعم املنتخب وهدفنا حتقيق نتائج اإيجابي�ة 
• اكت�س��اب اخلب��رة الدولي��ة قب��ل موندي��ال لوك�سمب��ورج عل��ى راأ�ض الأولوي��ات

ان�صمام »كانتالي« و »هاوتوجن يل« للم�صاركني يف بطولة اأبوظبي »اإت�ض اإ�ض بي �صي« للجولف

اأر�سل عبارات الثناء من على بعد 12.046 كلم

»ماريتيمو 12« الأ�صرتايل ممنت لنادي دبي البحري
مباراة ودية ملنتخب الإمارات الأوملبي ا�صتعدادا لنهائيات اآ�صيا

•• ال�شارقة - وام:

اأكادمييتي  اإتفاق �سراكة بني  اأم�سرتدام  اأجاك�س  وقع ناديا ال�سارقة و 
النادي  ي��ق��وم خ��الل��ه��ا  للتجديد  ق��اب��ل��ة  ���س��ن��وات   3 م��دت��ه��ا  ال��ن��ادي��ني 
ال��ه��ول��ن��دي ب���دءا م��ن ي��ول��ي��و امل��ق��ب��ل الإ����س���راف ع��ل��ى اأك��ادمي��ي��ة نادي 

ال�سارقة.
الناديني خالل موؤمتر �سحفي عقد  ال�سراكة بني  اتفاق  توقيع  جاء 
الأمني  احلزامي  هالل  عي�سى  �سعادة  بح�سور  ال�سارقة  با�ستاد  اأم�س 
نادي  الريا�سي و حم�سن م�سبح رئي�س �سركة  ال�سارقة  العام ملجل�س 
لنادي  التنفيذي  الرئي�س  �سار  دار  فان  اإدوي��ن  و  القدم  لكرة  ال�سارقة 

اأجاك�س اأم�سرتدام اإىل جانب اأع�ساء جمل�س الإدارة.
“اأكادميية  اأجاك�س عرب موؤ�س�سته  لنادي  الأوىل  ال�سراكة  تعترب هذه 
اأندية  اأجاك�س للتدريب” مع ناد ريا�سي يف املنطقة بعد �سراكات مع 
عرب العامل منها نادي قوانزهو ال�سيني و�ساجان تو�سو باليابان ونادي 

�سيدين الأ�سرتايل وغريها من الأندية يف جميع القارات.
اأكادميية  ع��ن  اأجاك�س  اأك��ادمي��ي��ة  م�سئولية  ال�سراكة  اتفاقية  ت�سمل 
تكون م�سوؤولة عن جميع  بالدولة  تدريب مقيمة  اأطقم  النادي عرب 

جوانب الأكادميية من اكت�ساف وتطوير املواهب وامل�ساندة وغريها .
بالن�سبة  “ تعد التفاقية خطوة مهمة جدا   : و قال حم�سن م�سبح 
اأجاك�س  ن���ادي  ال�����س��راك��ة م��ع  ن��ربم ه��ذه  اأن  ال�����س��ارق��ة وي�سرنا  ل��ن��ادي 

تاأتي  والتي  العامل  يف  ق��دم  ك��رة  اأكادميية  اأف�سل  �ساحب  اأم�����س��رتدام 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤية  لتنفيذ  م�ساعينا  �سمن 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة “ الذي وجه 
املوؤ�س�سات  مع  التعاون  و  بالنفتاح  الإدارة  جمل�س  ت�سكيل  مر�سوم  يف 
الريا�سية والأندية الدولية للتطوير واملواكبة وجاءت هذه اخلطوة 
اأي�سا مبتابعة ومباركة من �سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان 
اأهداف  م��ن  اأن  اىل  م�سبح  اأ���س��ار  و  ال�سارقة.  حاكم  نائب  القا�سمي 
امل�سروع التي جتد اهتماما مبا�سرا من �سعادة حممد جمعة بن هندي 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي ال�سارقة تطوير قدرات املدربني الإماراتيني 
نادي  من  �سياأتون  الذين  امل��درب��ني  مع  املبا�سر  الحتكاك  خ��الل  من 

اأجاك�س وال�ستفادة من خرباتهم يف اعداد كادر وطني عري�س يقوم 
باأعباء التدريب والتطوير يف امل�ستقبل.

عن  معربا  باملهمة  �سار” اخلطوة  دار  فان  من جانبه و�سف” اإدوين 
�سعادته باإمتام هذا التفاق الذي �سمح لهم بتو�سيع �سبكتهم يف العامل 
عرب  ال��ع��امل  يف  �سبكتنا  تو�سيع  و  هنا  بتواجدنا  “ �سعداء   : وق��ال   ..
ان�سمام نادي ال�سارقة حامل لقب دوري اخلليج العربي و اأحد ممثلي 

الإمارات يف دوري اأبطال اآ�سيا 2020 ».
باأننا  “ مقتنعون   : وق��ال   .. ال�سارقة  �سار” بنادي  دار  اأ�ساد” ف��ان  و 
وجدنا �سريكا مميزا مثل نادي ال�سارقة و ناأمل يف النهاية اأن ي�ستفيد 

فريقنا الأول لكرة القدم من هذا التعاون الل�سيق بني الناديني«.

نادي ال�صارقة يوقع اتفاق �صراكة مع اأكادميية اأجاك�ض اأم�صرتدام
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•• ال�شارقة-الفجر:

لتكرمي  �سنوياً  حفاًل  م��وؤخ��را  امل���راأة  لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة  نّظمت 
للمراأة،  الريا�سي  ال�سارقة  ن��ادي  يف  والعاملني  لها  التابعني  املوظفني 
بح�سور �سعادة ندى ع�سكر النقبي، مدير عام املوؤ�س�سة، وميثاء بن �ساوي، 
مدير نادي ال�سارقة الريا�سي للمراأة بالوكالة، يف منطقة مليحة، وذلك 

تثميناً جلهود كوادرها الوظيفية، وتاأكيداً على اأدوارهّن الفاعلة.
وا�ستمل احلفل، على حزمٍة من الفعاليات والأن�سطة املتنوعة، التي اأثَرت 
خربات ومعارف املوّظفات، حيث تعّرفت كوادر املوؤ�س�سة على طبيعة املكان 
وجمالياته وما يتمتع به من عراقة تاريخية تتجاوز ال�130 األف عام، 
اإىل جانب اجلولت التي قامت بها اإىل مركز مليحة لالآثار، واّطالعها 
بالفعاليات  املوظفات  �ساركت  اأثرية قّيمة، كما  على ما ي�سّمه من كنوز 
القّيمة  امل�سابقات  جانب  اإىل  املتنوعة،  والثقافية  الرتفيهية  والأن�سطة 

التي ُقّدمت جوائزها من العربية للطريان.
ويف كلمة لها خالل احلفل، اأو�سحت �سعادة ندى ع�سكر النقبي، اأن النجاح 
فعٌل تراكمٌي ُم�ستمر، ل يقف عند حٍد معني، واأن جميع الكوادر العاملة 
لدى املوؤ�س�سة والنادي قادرٌة على اإ�سافة املزيد من الإجنازات اإىل م�سرية 
الريا�سة الن�سائية، موؤكدة اأن العامل الأ�سا�س لنمو وازدهار املوؤ�س�سة هو 

رعاية ودعم قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة، �سمو ال�سيخة جواهر 
بنت حممد القا�سمي، رئي�سة املوؤ�س�سة. 

انطالقة  “منذ  امل����راأة:  لريا�سة  ال�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة  ع��ام  م��دي��ر  وق��ال��ت 
املوؤ�س�سة، �سعينا لأن نكون �سركاء يف م�سرية الريا�سة املزدهرة يف الدولة، 
وكل ما قمنا -وما �سنقوم- به يف املوؤ�س�سة، يدعونا للفخر والعتزاز لأننا 
واجل�سدية  الريا�سية  مهاراتها  تنمية  يف  وم�سينا  امل���راأة،  بقدرات  اآمنا 
والعقلية، بل و�ساعدنا على تفعيل ح�سورها ب�سكٍل اأكرب على امل�ستويات 
املراأة  اأن  واأكدنا كذلك  القيادية، لي�س حملياً وعربياً وح�سب، بل عاملياً، 

لها مكانة كبرية خارج ميادين املناف�سات«. 
التي  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  الأه������داف  م���ن  “و�سعنا جم��م��وع��ًة  وت��اب��ع��ت: 
ت�ست�سرف امل�ستقبل، لعتزازنا بطاقات املراأة وقدراتها الكبرية، فاأطلقنا 
للمراأة  اأك��رب  ح�سوٍر  حتقيق  بهدف  الريا�سي،  امل�ستقبل  رائ���دات  دبلوم 
على �سعيد املنا�سب القيادية الريا�سية، واأخذنا بيد وطموحات واأحالم 
من  مبيدالياٍت  تتويج  من�سة   120 اإىل  معهّن  و�سلنا  حتى  الالعبات، 
خمتلف الألوان، ونّظمنا مع�سكرات ودورات تدريب وتاأهيل وغريها. وكّل 
من  وج��زء  اأ�سيل  ح�ساري  مكون  الريا�سة  ب��اأن  قناعتنا  على  يوؤكد  هذا 
ثقافة الأمة، واأن ريا�سة املراأة ب�سكل خا�س، موؤ�ّسر على تقّدم املجتمعات 

ورقي عالقاتها وح�سورها على خمتلف الأ�سعدة«. 

•• دبي –الفجر:

والدوليني  املحليني  وامل�ساهري  واملتحدثني  ال�سيوف  م��ن  كوكبة  ت��واف��د 
“املالكمة مب�ساركة اأ�سحاب الهمم”، املبادرة الأوىل  حل�سور حفل اإطالق 
اأ�سحاب  واليافعني من  تتيح لالأطفال  التي  الإم���ارات  دول��ة  نوعها يف  من 
والندماج  الآخرين  مع  والتفاعل  املالكمة،  ريا�سة  اأ�سا�سيات  تعّلم  الهمم 
اأهمية  على  ال�����س��وء  امل��ب��ادرة  و�سلطت  املجتمع.  يف  واإي��ج��اب��ي��ة  م��رون��ة  بكل 
يف  ت�سهم  بالفر�س  وزاخ���رة  �ساملة  تفاعلية  م�ساحات  توفري  يف  الريا�سة 
تطوير املهارات والقدرات احلركية لأ�سحاب الهمم وتعزز ثقتهم باأنف�سهم. 

الهمم”  اأ�سحاب  مب�ساركة  “املالكمة  وت��ن��درج 
لحقة  واأن�سطة  فعاليات  �سل�سلة  اإط���ار  �سمن 
اأ�سحاب  م���ن  وال��ي��اف��ع��ني  ل���الأط���ف���ال  ���س��ت��ت��ي��ح 
عالقة  واإر����س���اء  الآخ��ري��ن  م��ع  التفاعل  الهمم 
عن  ف�ساًل  املجتمع،  اأف���راد  مع  مثمرة  �سداقة 
الأن�����س��ط��ة �سمن  ق��درات��ه��م يف خمتلف  اخ��ت��ب��ار 
لإن�ساء  امل����ب����ادرة  ���س��ت��م��ه��د  ك��م��ا  جم��ت��م��ع��ات��ه��م. 
م��ن��ت��دي��ات خم�����س�����س��ة ل��ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء على 
جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة م��ن الأط���ف���ال امل��وه��وب��ني يف 

جمالت الريا�سة والفنون الأدائية والرتفيه.
وجاء تنظيم هذه املبادرة مبوجب تعاوٍن مثمر 
بني نادي ’وير هاو�س جيم‘ الريا�سي الرائد يف 
جمال تدريبات املالكمة على م�ستوى الإمارات؛ 

بتنظيم  متخ�س�سة  اإماراتية  �سركة  اأول  ُتعّد  اإيفنت�س‘ التي  ’رايز  و�سركة 
الفعاليات املوجهة لأ�سحاب الهمم.

وح�سر حفل اإطالق املبادرة لفيف من ال�سيوف وال�سخ�سيات ال�سهرية، كان 
من بينهم �سكوت ويل�س، البطل الربيطاين ال�سابق يف املالكمة للوزن الثقيل 
والذي ُيدير �سركة ’دبليو بي �سي كريز‘ املتخ�س�سة بتعليم املالكمة يف اململكة 
املتحدة؛ وفهيمة فلكناز التي ُتعد اأول مالِكمة اإماراتية؛ و�سلطان النعيمي، 
املتّوج ملرتني بلقب بطل الإمارات يف املالكمة؛ وفهد البلو�سي، الفائز ملرتني 
بلقب بطل الإمارات يف املالكمة؛ و�سبن�سر لودج، املتحدث التحفيزي املُلهم 
ومدرب التنمية الب�سرية املعروف عاملياً؛ والدكتورة املتخ�س�سة بطب اأ�سنان 
�سالمة  وزوجته  العامري  خالد  اإىل  بالإ�سافة  قطيط؛  يا�سمني  الأطفال 

العامري، وهما من م�ساهري التوا�سل الجتماعي.
وخالل كلمتها يف املوؤمتر ال�سحفي اخلا�س باإطالق املبادرة، قالت فهيمة 
اأ�سحاب الهمم  ُن�ساعد الأطفال واليافعني من  اأن  “من املهم جداً  فلكناز: 
على تطوير مهاراتهم وقدراتهم احلركية، ونعتقد اأن املالكمة متثل و�سيلة 
رائعة لتحقيق ذلك؛ اإذ ت�ساعدهم على تعزيز ال�سحة وال�سالمة اجل�سدية 
والذهنية، وتطوير روحهم التناف�سية ودفعهم لتحقيق اأهدافهم من خالل 
ُتقدمها  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  مل�ساركتي يف  ف��خ��ورة  واأن���ا  ال��ري��ا���س��ة.  ممار�سة 
�سركة ’رايز اإيفنت�س‘، واأمتنى التوفيق للجميع وتطوير املبادرة يف الفرتة 

املقبلة«.
ويف م��ع��ر���س ال��ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى جت���رب���ة ع��م��ل��ه مع 
�سيف  اأك���د  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  الهمم  اأ���س��ح��اب 
املا�سة  �سكوت ويل�س على احلاجة  ال�سيد  ال�سرف 
قال  ح��ي��ث  الق�سية،  ه���ذه  ح���ول  ال��وع��ي  لتعزيز 
اإدارة نادي  “عندما توا�سلت معي  ال�سياق:  بهذا 
اأجل اإطالق هذه املبادرة،  ’وير هاو�س جيم‘ من 
واحلما�س  بال�سعادة  و�سعرت  الفكرة جداً  اأحببت 
لتقدمي يد العون لالأطفال املُ�ساركني فيها. ومن 
خالل عملي يف �سركة ’دبليو بي �سي كريز‘ التي 
للكثري  املالكمة  اأ�سا�سيات  تعليم  فر�سة  منحتي 
اأيقنت  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  الهمم  اأ���س��ح��اب  م��ن 
لتحدي  الأ�سخا�س  ه��وؤلء  ا�ستعداد  م��دى  جيداً 
لتحقيق  وال�سعوبات  ال��ظ��روف  �ستى  وم��واج��ه��ة 
اأهدافهم وطموحاتهم. ومتثل هذه املبادرة من�سة فريدة �ستتيح لأ�سحاب 
باأنف�سهم  ثقتهم  تعزيز  ي�سمن  مب��ا  وق��درات��ه��م  مهاراتهم  اختبار  الهمم 

وتفاعلهم باإيجابية ومرونة مع بقية اأفراد املجتمع من حولهم«.
“نحتاج  النعيمي:  �سلطان  املالكمة  بطل  قال  النقطة،  هذه  على  وتاأكيداً 
يف دولة الإم��ارات لإطالق املزيد من املبادرات والفعاليات الداعمة لإدماج 
اأهمية  ج��ي��داً  ن��درك  املجتمع.  يف  الهمم  اأ�سحاب  م��ن  واليافعني  الأط��ف��ال 
توفري م�ساحات �ساملة ت�سهم يف تلبية احتياجات اأ�سحاب الهمم على اأكمل 
وجه، وُتعزز ثقتهم باأنف�سهم واحرتامهم لذاتهم واندماجهم ب�سكٍل طبيعي 

واإيجابي مع بقية اأفراد املجتمع«.
ويف معر�س توجيهها ال�سكر اإىل املتحدثني واإدارة نادي ’وير هاو�س جيم‘، 

ال�سامل  “يلعب الندماج  اإيفنت�س‘:  ’رايز  اإي�سا خور�سيد، من �سركة  قالت 
على  املجتمع  ت�سجيع  ي�سمل  وه��ذا  الهمم،  اأ�سحاب  حياة  يف  حمورياً  دوراً 
النظر  الأن�سطة املجتمعية ب�سرف  اندماجهم يف خمتلف  تقّبلهم وت�سهيل 
عن اختالفهم وطبيعة احتياجاتهم اخلا�سة. ونحن حمظوظون جداً لأننا 
نعي�س يف بلٍد يلتزم بتمكني اأ�سحاب الهمم وحماية حقوقهم، ون�سكر بدورنا 
مبادرة  تنظيم  اأن  ونوؤكد  النبيلة.  اجلهود  ه��ذه  على  الإماراتية  احلكومة 
“املالكمة مب�ساركة اأ�سحاب الهمم” ين�سجم متاماً مع روؤية �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، والهادفة لتحويل الإمارات اإىل جمتمٍع داعٍم لندماج 

اأ�سحاب الهمم ب�سكٍل �سامل«.
بدوره، قال �ساز جاناب، مدرب املالكمة املحرتف 
نادي  لدى  املالكمة  لريا�سة  الرئي�سي  وامل��درب 
منذ  الأط����ف����ال  “ن�سجع  جيم‘:  ه���او����س  ’وير 
الناجح  برناجمنا  اإىل  الن�سمام  على  �سنوات 
تعليمهم  امل�ساهمة يف  املالكمة، وي�سرنا  لدرو�س 
وحتى  املراهقة  �سن  من  ب��دءاً  املالكمة  م��ه��ارات 
على  املُبا�سر  اط��الع��ي  وخ���الل  ال��ب��ل��وغ.  مرحلة 
اأدركت  جيم‘،  ه��او���س  ’وير  يف  امل��الك��م��ة  درو����س 
للمالكمة  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��اأث��ري  م���دى  �سخ�سياً 
الهام يف تعزيز  على �سخ�سية الأطفال، ودوره��ا 
الن�������س���ب���اط وال���ث���ق���ة ب��ال��ن��ف�����س وخ���ا����س���ة لدى 
الأط���ف���ال الن��ط��وائ��ي��ني وال���ذي���ن ُي��ع��ان��ون من 

الأخ��رى حذونا يف  الريا�سية  النوادي  اأن حتذو  وناأمل  وال��ره��اب.  اخل��وف 
ا�ستقبال الأطفال من اأ�سحاب الهمم«.

من جانبه، قال كيفني تيك�سريا، مدير عام نادي ’وير هاو�س جيم‘: “لطاملا 
حر�سنا على اإطالق مبادرات ريادية، وطرح اأفكار ومفاهيم جديدة لتعزيز 
هاو�س  ’وير  وينفرد  املجتمع.  يف  الريا�سة  والأن�سطة  والرفاهية  ال�سحة 
جيم‘ مبكانة متميزة يف دولة الإمارات يف جمال تنظيم اأف�سل درو�س املالكة 
على ت�سميم جل�سات  دوم��اً  العائلة؛ وقد حر�سنا  اأف��راد  املخ�س�سة جلميع 
تدريبية فعالة ومميزة، مثل درو�س ’بوك�س فيت‘ التي تتيح للنا�س اكت�ساب 
الأطفال  على  ركزنا  وقد  عالية.  بدنية  بلياقة  والظهور  القتالية  املهارات 
والذي  املالكمة،  بدرو�س  اخلا�س  برناجمنا  اأطلقنا  عندما  رئي�سي  ب�سكٍل 

�ساهم خالل ب�سع �سنوات فقط يف تعزيز �سعبية هذه الريا�سة ب�سكٍل لفت 
اليوم غر�س احلب وال�سغف بريا�سة  الإم��ارات؛ وها نحن نوا�سل  يف دولة 

املالكمة يف نفو�س الأطفال واليافعني من اأ�سحاب الهمم«.
وتنفرد دبي بكونها املدينة املثالية والأكر دعماً يف العامل لأ�سحاب الهمم، 
واملبادرات  واحلمالت  والت�سريعات  القوانني  من  للعديد  تطبيقها  بف�سل 
وقد  الأ�سحاء.  وتعزيز م�ساواتهم مع نظرائهم  الهادفة حلماية حقوقهم 
واندماج  م�ساركة  وتعزيز  لت�سهيل  الربامج  من  العديد  احلكومة  اأطلقت 
والت�سهيالت  بالدعم  وتزويدهم  املجتمعية،  الأن�سطة  يف  الهمم  اأ�سحاب 

املتوافقة مع اأعلى املعايري الدولية.
جل�سات  تنظيم  امل���ب���ادرة  اإط����الق  ح��ف��ل  وت��خ��ل��ل 
مالكمة فردية مع الأطفال من اأ�سحاب الهمم، 
حيث اأتيح لهم تعّلم اأ�سا�سيات املالكمة واحل�سول 
على ن�سائح وحيل حول املالكمة خالل جل�سات 

اأقيمت مب�ساركة ريا�سيني ومدّربني خرباء.
من جهٍة ثانية، قال بطل املالكمة فهد البلو�سي: 
مع  فردية  جل�سات  تنظيم  اإىل  جميعاً  “نتطلع 
التجربة  بهذه  ي�ستمتعوا  اأن  ون��اأم��ل  الأط��ف��ال، 
امل��الك��م��ة و�سيلة رائعة  ري��ا���س��ة  امل��م��ي��زة. ومت��ث��ل 
التخل�س  الهمم  اأ���س��ح��اب  م��ن  ل��الأط��ف��ال  تتيح 
الإيجابية  ال���روح  وتنمية  ال�سلبية  الطاقة  م��ن 
بطريقة  التفاعل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  نفو�سهم،  يف 
اأ�سدقاء  م��ع  وال��ت��وا���س��ل  ُن��ظ��راه��م  م��ع  طبيعية 

يت�ساطرون معهم نف�س الهتمامات والهوايات«.
م�ساعدة  يف  الرئي�سية  اأهدافنا  “تتمثل  اأم���ريايل:  رحيمة  ال�سيدة  وقالت 
وتطورهم  منوهم  موا�سلة  على  الهمم  اأ�سحاب  من  واليافعني  الأط��ف��ال 
يف  جمتمعاتهم  �سمن  والثقافية  والجتماعية  املهنية  عالقاتهم  وتعزيز 
’وير هاو�س  نادي  التعاون اخلليجي. ون�سكر  الإم��ارات ودول جمل�س  دولة 
جيم‘ على تعاونه معنا يف تنظيم هذه املبادرة الإيجابية؛ ونطمح م�ستقباًل 
مل�ساعدة  القطاعات  �ستى  من  الأخ��رى  املوؤ�س�سات  من  العديد  مع  للتعاون 
اأ�سحاب الهمم على ال�ستفادة من الفر�س الإيجابية وامل�ساحات التفاعلية 
والر�سا  بال�سعادة  وال�سعور  وال��ت��ط��ور  النمو  لهم  ت�سمن  ال��ت��ي  ال�ساملة 

وحتقيق الإجنازات التي ي�ستحقونها«.

مبوجب �سراكة مثمرة مع �سركة رايز اإيفنت�ض 

نادي وير هاو�ض جيم الريا�صي ي�صت�صيف حفل اإطالق مبادرة املالكمة مب�صاركة اأ�صحاب الهمم
 ح�سر حفل الإطالق كوكبة من ال�سيوف واملتحدثني امللهمني وم�ساهري التوا�سل الجتماعي

ا�ستمل على جمموعة متنوعة من الفعاليات

»ال�صارقة لريا�صة املراأة« حتتفي بجهود موظفاتها وتنّظم حفلها ال�صنوي
ندى ع�سكر النقبي: ريا�سة املراأة موؤ�ّسر على تقدم املجتمعات ورقي عالقاتها 

تخلل املبادرة تنظيم 
جل�سات فردية 

لتعليم اأ�سا�سيات 
املالكمة حتت اإ�سراف 

ريا�سيني ومدّربني 
خرباء

 املبادرة ُتعترب الأوىل �سمن 
�سل�سلة فعاليات لحقة 
�ستتيح لأ�سحاب الهمم 

اإر�ساء عالقة �سداقة مع 
نظرائهم واختبار قدراتهم 

يف �ستى املجالت
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة- الفجر

اك�ستح كاراتيه نادي ال�سارقة مناف�سيه وتوج باملركز الأول يف بطولة كاأ�س نائب 
رئي�س الدولة للكاراتيه )فئة الكاتا( مت�سدراً الرتتيب العام ملناف�سات )الذكور(، 

بعد فوزه ب� 19 ميدالية ملونة و�سعته يف �سدارة الرتتيب العام للرجال.
حا�ساًل  املحلية  البطولت  على  و�سيطرته  قوته  ا�ستعرا�س  الفريق  ووا���س��ل 
التي  البطولة  برونزية يف  و8 ميداليات  و5 ف�سيات  ذهبية  6 ميداليات  على 
الالعبني  ع��دد  ف��اق  كبرية  مب�ساركة  وحظيت  بدبي  املزهر  �سالة  ا�ست�سافتها 
امل�ساركني فيها ال� 270 لعباً من خمتلف اأندية واأكادمييات الدولة للكاراتيه.

وجنح اأخوان مروان املازمي يف تقدمي عرو�س قوية نالت الإ�سادة وال�ستح�سان 
قوته  النادي  كاراتيه  ليوؤكد  ب�سغف،  تابعها  التي  واجلمهور  اللعبة  خ��رباء  من 

ال�ساربة و�سيطرته على البطولت املحلية.
واأثنى املهند�س �سليمان الهاجري، رئي�س اإدارة الألعاب الفردية بنادي ال�سارقة 
ال�سارقة  ن��ادي  كاراتيه  اأن  اإىل  م�سرياً  الفريق،  حققها  التي  املميزة  بالنتيجة 
يعترب من اأميز الفرق على نطاق الدولة وظل يحقق نتائج مميزة حملياً وقارياً 

ولعبوه يعتربون ركائز يف منتخب الدولة.
فيه  الف�سل  يرجع  الفردية  الألعاب  تعي�سه  الذي  التميز  اأن  الهاجري  واأو�سح 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  بعد 
الكرمية  رعايته  بعد  ال�سارقة،  الأعلى لالحتاد حاكم  املجل�س  القا�سمي، ع�سو 
النظر  البعيدة  ال��روؤي��ة  على  ع��الوة  بها،  الكبري  واهتمامه  الفردية  لالألعاب 

ل�سموه باأن الألعاب الفردية هي اأق�سر الطرق للو�سول للعاملية.

لروؤية �سموه والتي عادت  النادي ي�سري وفقاً  اأن  الفردية  الألعاب  واأ�سار رئي�س 
بثمارها �سريعاً وحقق النادي نتائج مميزة يف املو�سم املا�سي بالإ�سافة للبداية 
الفوز  النادي يف  وال��ذي جنحت فيه فرق  املو�سم احلايل  اإنطالقة  القوية منذ 
بعدد مقدر من امليداليات وح�سلت على املركز الأول يف عدد من املنا�سبات وما 

زال املو�سم طوياًل لإ�سافة مزيد من الإجنازات.
م��ن جمل�س  الفردية  الأل��ع��اب  عليه  ال��ذي حت�سل  ال��دع��م  اأن  الهاجري  و���س��دد 
الإدارة هو من قادها لتحقيق هذه الإجنازات، مبيناً اأن �سعادة حممد جمعة بن 
هندي رئي�س جمل�س الإدارة يويل الألعاب الفردية اهتماماً خا�ساً ويقود دفتها 
بو�سعه للخطط وال�سرتاتيجيات طويلة املدى، وتابع: كما ل ميكن اأن نن�سى 
الدور الكبري ل�سعادة �سامل ال�سام�سي رئي�س النادي ال�سابق، الذي مل يتاأخر يف 
تقدمي كل دعم و�سند لها. وم�سى: اأي�ساً اجلهد الكبري يبذله جمل�س ال�سارقة 
الريا�سي يف الرتقاء بالألعاب الفردية وتطويرها يف الإمارة كانه له القدح املعلى 
الفردية،  الألعاب  كافة  ال�سارقة يف  اإم��ارة  لفرق  تامة  �سيطرة  عنه  نتج  وال��ذي 
بال�سافة لتفردها يف األعاب بعينها وانت�سار لعبيها يف كافة منتخبات الدولة. 
من جانبه قال املهند�س حميد �سام�س الزرعوين، ع�سو اإدارة الألعاب الفردية 
م�سرف الفريق اأن النتيجة املميزة التي حققها الفريق تتويج جلهود املجموعة 
الرغم من غياب عدد  اأن��ه وعلى  واإداري ولعبني، مبيناً  كاملة من جهاز فني 
من الالعبني املوؤثرين ال اأن اأبطال النادي كانوا يف املوعد وحققوا املهم. وقدم 
لالألعاب  يوليه  الذي  الكبري  الهتمام  على  النادي  اإدارة  ملجل�س  �سكره  �سام�س 
الفردية ودعم اإدارة الألعاب الفردية املتوا�سل لالعبني وتكرميهم ت�سجيعاً منها 

لبذل جهد م�ساعف من اأجل اإعالء راية النادي يف كافة امل�ساركات.

الفريق يوا�سل ا�ستعرا�ض قوته ويكت�سح مناف�سيه ويفوز ب� 19 ميدالية ملونة 

نادي ال�صارقة بطل بطولة كاأ�ض نائب رئي�ض الدولة للكاراتيه 
عزز ميلووكي باك�س �سجله الأف�سل يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني 
هذا املو�سم، بفوزه على �سيفه �سان اأنتونيو �سبريز 127-118، بينما تلقى 
-114 لو�س اأجنلي�س كليبريز خ�سارة قا�سية من �سيفه ممفي�س غريزليز 

.140
و�سهدت مباريات ال�سبت دخول فين�س كارتر )42 عاما( تاريخ ال��دوري، اذ 
فوز  وذل��ك يف  اأربعة عقود خمتلفة،  اأول لعب يخو�س مناف�ساته يف  اأ�سبح 

فريقه اأتالنتا هوك�س على انديانا باي�سرز 111-116.
ورفع باك�س ر�سيده يف �سدارة ترتيب املنطقة ال�سرقية اىل 32 فوزا وخم�س 
ويحظى  م��ب��اراة.   28 اآخ��ر  يف  والع�سرين  ال�ساد�س  ف��وزه  بتحقيقه  ه��زائ��م، 
ليكرز  اأجنلي�س  لو�س  على  متقدما  امل��و���س��م،  ه��ذا  �سجل  باأف�سل  ميلووكي 

مت�سدر ترتيب املنطقة الغربية )28 فوزا و�سبع هزائم(.
اأف�سل لعب يف  اأنتيتوكومنبو  ياني�س  اليوناين  وكعادته، كان 

املو�سم املا�سي، الأبرز يف باك�س، وحقق 32 نقطة وثماين 
بدءا من  املبادرة  بزمام  لالإم�ساك  وقاد فريقه  متابعات، 

منت�سف الربع الثاين.
مباراة،   34 يف  الع�سرين  خ�سارته  اأنتونيو  �سان  وتلقى 

وكان دميار ديروزن اأف�سل لعب يف �سفوفه مع 26 نقطة 
وخم�س متريرات حا�سمة.

وي�سعى ميلووكي هذا املو�سم للمناف�سة على لقب 
ال����دوري وحم��اول��ة اإح�����رازه ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة يف 

تاريخه والأوىل منذ العام 1971.
لكن فريقا اآخر يطمح للمناف�سة على لقب 
كليبريز،  اأجنلي�س  لو�س  هو  تاريخه  يف  اأول 
37 مباراة،  ال�12 يف  ال�سبت خ�سارته  تلقى 
وذلك ب�سقوط قا�ٍس على اأر�سه اأمام ممفي�س 

الذي �سيطر على املباراة ب�سكل كامل.
لينارد  كواهي  وجنمه  كليبريز  يتمكن  ومل 
امل��ن�����س��م اإل��ي��ه ه���ذا امل��و���س��م ب��ع��دم��ا ���س��اه��م يف 

تتويج تورونتو رابتورز بلقب املو�سم املا�سي، 
م���ن وق����ف ان����دف����اع لع���ب���ي مم��ف��ي�����س الذين 

اأربعة منهم عتبة الع�سرين نقطة على  تخطى 
الأقل.

ك����راودر مع  ج��اي  لغريزليز  اأف�����س��ل م�سجل  وك���ان 
27 نقطة وثماين متابعات و�سبع متريرات حا�سمة، 

بينما اأ�ساف جارين جاك�سون جونيور 24 نقطة )مع 
�ست متابعات(، وكل من ديلون بروك�س وجا مورانت 22 

نقطة.
24 نقطة مع ثماين متابعات،  يف املقابل، �سجل لينارد 

يف  م�سجل  اأف�سل  ه��اري��ل  مونتزرل  زميله  ك��ان  بينما 
املباراة مع 28 نقطة وت�سع متابعات.

ويحتل كليبريز املركز الرابع يف املنطقة الغربية، 

خلف دنفر ناغت�س الذي خ�سر ال�سبت على ملعب وا�سنطن ويزاردز 114-
128، واأمام كل من يوتا جاز الفائز على م�سيفه اأورلندو ماجيك 109-
96، ودال�س مافريك�س اخلا�سر على ملعبه اأمام ت�سارلوت هورنت�س 120-

التمديد. بعد   123
واأتت خ�سارة مافريك�س رغم حتقيق جنمه ال�سلوفيني ال�ساب لوكا دون�سيت�س 

دابل” مع 39 نقطة و12 متابعة وع�سر متريرات حا�سمة. “تريبل 
“تريبل  عاما(  دون�سيت�س )20  فيها  املو�سم يحقق  العا�سرة هذا  املرة  وهي 
دابل” )10 على الأقل يف ثالث من الفئات الح�سائية الفردية(، وهو رقم 

قيا�سي يف تاريخ الفريق الذي يخو�س معه مو�سمه الثاين.
املباراة، وعاد دال�س اىل جمرياتها  ال�سيطرة على امتداد  الفريقان  وتبادل 
الثاين. وكان مافريك�س قريبا  الربع  20 نقطة يف  بفارق  تاأخره  على رغم 
 101-103 اإنهاء املباراة فائزا يف وقتها الأ�سلي، اذ كان متقدما  من 
قبل 35 ثانية من النهاية، لكن دون�سيت�س اأ�ساع حماولة ثالثية، ورد 
عليه تريي روزير ب�سلة عادلت الأرقام عند 103-103 قبل 19 

ثانية من النهاية.
من  فريقه  انقاذ  من  دون�سيت�س  يتمكن  مل  الإ���س��ايف،  ال�سوط  ويف 
امل��و���س��م، وح����اول من  35 م���ب���اراة ه���ذا  ال�13 يف  خ�����س��ارت��ه 
اأقل من ثانية على نهاية الوقت  خارج القو�س قبل 

الإ�سايف، دون ان يكتب ملحاولته النجاح.
لت�سارلوت مع  اأف�سل م�سجل  روزير  وكان 
الأم�سية احتفالية  وطبعت  نقطة.   29
اأتالنتا باملخ�سرم كارتر )42 عاما( 
تاريخ  يف  لع��ب  اأول  اأ�سبح  ال��ذي 
مناف�ساته  ي��خ��و���س  ال�������دوري 
على مدى اأربعة عقود زمنية 
خم��ت��ل��ف��ة، ب���دخ���ول���ه اأر�����س 
انديانا  املباراة �سد  ملعب 
كارتر  ودخ�����ل  ب��اي�����س��رز. 
على وقع الت�سفيق احلاد 
من امل�سجعني، كبديل يف 
باأنه  ع��ل��م��ا  الأول،  ال���رب���ع 
الثاين  م���و����س���م���ه  ي���خ���و����س 
والع�سرين يف ال� “ان بي ايه”، 
تورونتو  م���ع  ب�����داأت  م�����س��رية  يف 
رابتورز عام 1998، وبات خاللها 
من جنوم الكرة الأمريكية ل�سيما 
ال�ساحقة  و�سالته  العالية  بقفزاته 
“دانك«. واأنهى كارتر مباراة الأم�س 
متابعات،  وث����الث  ن��ق��اط  ث���الث  م���ع 
اأف�سل  ي��ون��غ  ت���راي  زم��ي��ل��ه  ك���ان  بينما 

م�سجل لأتالنتا مع 41 نقطة.

باك�ض يعزز �صجله وكارتر يدخل التاريخ 

•• دبي-الفجر:

�سيطر فريق “اف 3” على املراكز الأوىل يف اليوم الثالث من جولت فئة ال�سيوخ 
-2019 ملو�سم  الرئي�سية”  “التلواح  بال�سقور  لل�سيد  ف���زاع  بطولة  �سمن 
2020، والتي ينظمها مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث، مبنطقة الروية 
بدبي، و�سهدت اإثارة كبرية على مدار الأ�سواط اخلم�سة والتي �سارك فيها 137 

طريا، يف فئة بيور جري فرخ.
بيور  فئة  يف  للرموز  لل�سيوخ  الأول  ال�سوط  يف  وت�سدر فريق “اف 3” امل�سهد 
ال�سقار  بالرمز مع  وف��از  املناف�سة مبكرا  اأ�سعل  “لهب” ال��ذي  ف��رخ، عرب  جري 
فيما جاء يف  ثانية،   17.880 ق��دره  زمنا  امل��رر، م�سجال  اأحمد جمرن  خليفة 
املركز الثاين “اف 3 اأر” عرب الطري “بي 64”، وال�سقار را�سد �سعيد �سلطان 
الكندي، بزمن 18.032 ثانية ويف املركز الثالث جاء الطري “جي ات�س 199” 

لفريق “اف 3” مع ال�سقار خليفة املرر و�سجل زمنا قدره “18.094 ثانية.
ال�سوط  الأوىل يف  الثالثة  املراكز  ال�سيطرة على  3 كي” يف  “اف  وجنح فريق 
الثاين الرئي�سي لفئة بيور جري فرخ والذي �سارك فيه 31 طريا، وجاء الطري 
الثاين الطري  17.737 ثانية، وجاء يف املركز  الأول بزمن  املركز  يف   ”16“
“300” و�سجل زمنا قدره 18.055 ثانية ويف املركز الثالث الطري “95” 
بزمن 18.066 ثانية واملثري اأن ال�سقار خليفة اأحمد جمرن املرر هو ما قاد 

الطيور الثالثة للقمة.

لل�سيوخ  النقدي  الثالث  ال�سوط  يف  ال�����س��دارة  يف  كي”   3 “اف  فريق  وا�ستمر 
لفئة بيور جري فرخ، والذي �سارك فيه 56 طريا، وجاءت ال�سدارة عرب الطري 
18.631 ثانية، وجاء يف املركز الثاين “النيف  “7077” و�سجل زمنا قدره 
– م” عرب الطري “بي 1470” و�سجل زمنا قدره 18.994 ثانية، ويف املركز 
الثالث عاد “اف 3 كي” عرب الطري “53” والذي �سجل زمنا قدره 19.113 

ثانية.
وظهر فريق “ام 7” يف ال�سدارة بال�سوط الرابع لل�سيوخ يف الرموز لفئة بيور 
جري جرنا�س، والذي �سارك فيه 8 طيورا، وجاءت ال�سدارة عرب الطري “عزام” 
الطري  الثاين  املركز  يف  ج��اء  فيما  ثانية،   19.385 ق��دره  زمنا  �سجل  وال��ذي 
19.412 ثانية، وتاألق  وال��ذي �سجل زمنا قدره  ام”  اأر  “ام  لفريق  “رماح” 
الطري “حطام” لفريق “ام 7” بعدما حلق بركب ال�سدارة وح�سل على املركز 

الثالث و�سجل زمنا قدره 19.479 ثانية.
اخلام�س  ال�سوط  يف  جم��ددا  لل�سدارة   3 “اف  “�سرار” فريق  الطري  واأع���اد 
الرئي�سي لل�سيوخ يف فئة بيور جري جرنا�س، والذي �ساركةفيه 29 طريا، بعدما 
جنح يف الفوز باملركز الأول و�سجل زمنا قدره 19.592 ثانية، وجاء يف املركز 
 19.667 اإم” والذي �سجل زمنا قدره  اأر  “اإم  “�سامخ” لفريق  الثاين الطري 
ثانية، فيما ح�سل على املركز الثالث فريق ال�سيخ �سعيد بن حمدان بن را�سد اآل 

مكتوم عرب الطري “كفو” والذي �سجل زمنا قدره 19.775 ثانية.
اأع���رب دم��ي��ث��ان ب��ن ���س��وي��دان، رئي�س جلنة ب��ط��ولت ف���زاع لل�سيد  م��ن ج��ان��ب��ه، 

بال�سقور عن �سعادته ب�سري املناف�سات يف اأجواء رائعة مبيدان الروية موؤكدا ان 
اللجنة املنظمة تقدم كافة اخلدمات التي من �ساأنها اأن جتعل جميع امل�ساركني 
وجميع  الأول  املقام  يف  امل�ساركني  �سعادة  يهمنا  وق��ال:  باملناف�سات،  ي�ستمتعون 
ال�سقارين باتوا حمرتفني يعرفون جيدا نظام امل�سابقات وهو ما يريح اللجنة 
املنظمة خالل تنظيم البطولت، ويبقى م�ستوى الطري هو من يحدد الفريق 
الفائز �سواء اأكان الطري يف يومه اأو منحه املناف�س الفر�سة للفوز، وما يحدث يف 

املناف�سات من اإثارة وراء تواجد عدد كبري من امل�ساركني يف كل البطولت.
اأي��ام من   3 اأول  املناف�سة قوية بني الفرق وهو ما �سهدناه على م��دار  واأ�ساف: 
جولت ال�سيوخ و�سهدنا الظفرة يح�سد الرمز يف اليوم الأول ثم يف اليوم الثاين 
امليدان لي�س حكرا  اأن  3” وهو ما يوؤكد  “اف  الثالث  اليوم  ظهر اليالي�س ويف 
حممد  بن  حمدان  مركز  ودائ��م��ا  اجلميع،  اأم��ام  م��وج��ودة  واملناف�سة  فريق  على 
ومهمة  وامل�ساركة،  التواجد  على  وي�ساعدهم  الفرق،  كل  يدعم  للرتاث  لإحياء 
اأن بطولت ف��زاع ممتدة  امل���وروث، ويكفي  ال��رتاث واحل��ف��اظ على  اإح��ي��اء  املركز 
اأي�سا تقدم الدعم خارج الدولة  لي�س فقط يف الفجرية وال�سارقة وعجمان بل 
يف الكويت وال�سعودية والبحرين، وجميعها بدعم �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
والذي  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن 

يدعم الريا�سات الرتاثية داخل وخارج الدولة.
واأ�سار دميثان بن �سويدان اإىل اأن دوري الإمارات لل�سيد بال�سقور �سيحدث نقلة 
الطريق  ويفتح  يوحد اجلهود  اأنه  الرتاثية خا�سة  الريا�سات  كبرية يف  نوعية 

اأمام جميع ال�سقارين يف الدولة للم�ساركة حتت مظلة واحدة ويف توقيت واحد، 
الأول  والفائز  الفئات  كل  يف  تتغري  �سوف  وال�سدارة  �سديدة،  �ستكون  واملناف�سة 

والأخري الريا�سة الرتاثية.
 الدعم الإعالمي

حتظى بطولت ال�سيد بال�سقور بالدعم امليداين يف التغطية من قبل موؤ�س�سات 
اأبطالها  تقدمه من عرو�س مبهرة  ملا  ذلك  وعاملية،  واأقليمية  اإعالمية حملية 
ا�ستعرا�س مهاراتهم يف  يف  ال�سقارة مل يدخروا جهداً  م�ساركني حمرتفني يف 

تدريب ال�سقور وا�ستدامة هواية مرتبطة مبا�سي املنطقة.
اإدارة  مدير  اأم���ني،  الرحمن  ال�سيد:عبد  زار  احلالية،  البطولة  هام�س  وعلى 
للتاأكد  الروية  يف  البطولة  موقع  لالإعالم  دبي  موؤ�س�سة  يف  الريا�سية  القنوات 
من �سري العمل وتوزيع الطاقم املعني بالتغطيات لأحد اأهم امل�سابقات يف الدولة 
وقال: تبداأ البطولت الرئي�سية لل�سيد بال�سقور يف اأول ال�سنة امليالدية، لذا مت 
الإعداد م�سبقاً  للحدث، وحر�سنا على تكثيف عدد الكامريات يف بطولت فزاع 
لل�سيد بال�سقور هذا املو�سم لأخذ زوايا خمتلفة من ال�سباقات، واأتابع مع الفرق 
املعنية والطاقم املكون من معدين وم�سورين ومذيعني ومنتجني يف دبي ري�سينج، 
علًما باأن النقل املبا�سر ي�سمل القناة الأوىل اأي�ساً، فيما ت�ستمر دبي ري�سينج يف 
تغطية جميع بطولت مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث الريا�سية ون�سال 
اهلل ان نقدمها باأف�سل وجه واأن تنال اإعجاب امل�ساهدين واأن نر�سخ بالعمل مع 

املركز مبداأ توحيد اجلهود يف �سبيل خدمة الأهداف الوطنية. 

بطولة فزاع لل�سيد بال�سقور »التلواح«  �سدارة متنوعة

الثالث اليوم  رموز  »لهب« و »عزام« يهديان »اأف 3« و »ام 7« 

•• اأبوظبي-وام:

مع  الثالث  ال���دوري  اجتماعها  املحرتفني  راب��ط��ة  عقدت 
اأطلقتها  الت�سويق” التي  “خمترب  مبادرة  �سمن  الأندية 
بالأندية  الت�سويقي  اجل��ان��ب  لتطوير  املا�سي  املو�سم  يف 
وتهدف اإىل عقد ور�س دورية مع م�سوؤويل الت�سويق ب�سكل 
العمل  بالإمكان  التي  والفر�س  التحديات  ملناق�سة  دوري 
على تطويرها بالإ�سافة اإىل املبادرات وامل�ساريع املقرتحة 
وليد  ورح��ب  املنا�سبة لإجناحها.  اأج��ل و�سع اخلطط  من 
الجتماع  ب��داي��ة  يف  للرابطة  التنفيذي  امل��دي��ر  احلو�سني 
ت��ط��وي��ر اجل��ان��ب الت�سويقي  اأه��م��ي��ة  ب��احل�����س��ور ..م���وؤك���دا 
امل���ب���ادرات اجل��م��اه��ريي��ة واخلدمات  الأن��دي��ة م��ن حيث  يف 
والرتويج. واأو�سح اأن الرابطة نظمت العديد من املبادرات 

“اأرينا  �سملت  املو�سم  هذا  خالل  والرتويجية  الت�سويقية 
والدوري  ال�سوبر  رابطة املحرتفني الإماراتية” وامل�سجع 
واحلملة  امل��ب��اري��ات  يف  امل�سجعني  وم��ن��ط��ق��ة  الل���ك���رتوين 
املختلفة  الإع������الم  و���س��ائ��ل  والإع���الن���ي���ة يف  ال��رتوي��ج��ي��ة 
ومبختلف اللغات للو�سول لأكرب �سريحة من اجلماهري. 
واأ�ساف اأن الرابطة عملت على تقدمي مكافاآت للجماهري 
ان���ط���الق امل��و���س��م ت��ت��م��ث��ل يف ال�����س��ح��ب ع��ل��ى التذاكر  م��ن��ذ 
على  ال�سحب  ثم  فورية  اإلكرتونية  جوائز  على  للح�سول 
اأودي  �سيارة   30 ب  الفوز  لفر�سة  الإلكرتونية  التذاكر 
العمل من  م�ساعفة  اإىل  الأندية  احلو�سني  ودع��ا   .A3
تهدف  مبادرات  وتنظيم  للفعاليات  الأمثل  الرتويج  اأج��ل 
ال��ن��ادي واجلماهري وم��ن ثم تو�سيع  ال��ولء بني  اإىل خلق 

القاعدة اجلماهريية.

•• اأبوظبي-وام:

القدم  الثانية ملهرجان مدار�س كرة  املحطة  اختتمت 
اأقيم  ال����ذي  7 و8 ���س��ن��وات  ل��ف��رق ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة 
اأبوظبي  جمل�س  بتنظيم  التوايل  على  الثامن  للعام 
مب�ساركة  العني  ن��ادي  اأك��ادمي��ي��ة  يف  وذل��ك  الريا�سي 
ويقام  اخلم�سة.  اأب��وظ��ب��ي  اأن��دي��ة  م��ن  لع��ب��ا   240
الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  خطط  �سمن  امل��ه��رج��ان 
لدعم اكادمييات كرة القدم يف اأندية اأبوظبي باأن�سطة 
الحتكاك  جت��ارب  تعزيز  يف  ت�سهم  دوري��ة  وم�سابقات 
واخل��ربات واخل��روج بنتائج فنية تدعم فرق املراحل 
العمرية يف اأندية اأبوظبي اخلم�سة “العني واجلزيرة 

والوحدة وبني يا�س و الظفرة«.
وق�����ال ط����الل ال��ه��ا���س��م��ي امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  يف  ال��ري��ا���س��ي  ال��ت��ط��وي��ر 
الطموحة  املجل�س  خطط  �سمن  ي��ق��ام  امل��ه��رج��ان  اإن 
ل��الرت��ق��اء ب��اأك��ادمي��ي��ات ك��رة ال��ق��دم ورف���د م�سريتهم 
املنظومة  تطوير  على  ت�ساعد  التي  املهمة  بالتجارب 
الكروية وتدعم تقدمها وتفوقها يف خمتلف امل�سابقات 

الر�سمية.
العني  ن����ادي  لأك��ادمي��ي��ة  وال��ت��ق��دي��ر  بال�سكر  وت��ق��دم 
جلهودها املميزة يف تنظيم املحطة الثانية للمهرجان 
تعزز  كبرية  �سجل مكت�سبات مهمة وخمرجات  الذي 

اخلطوات الحرتافية التي تتبناها الأندية.

رابطة املحرتفني تعقد اجتماعها الدوري الثالث مع الأندية الكرة ملدار�ض  الريا�صي«  »اأبوظبي  مهرجان  يف  لعبا  » موؤ�ص�صة ماريتيمو « ت�صيد بالتنظيم املتميز 240 
جلائزة دبي الكربى للزوارق ال�صريعة

•• دبي - وام:

تلقى نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية ر�سالة �سكر و تقدير من موؤ�س�سة 
ماريتيمو الأ�سرتالية املتخ�س�سة يف جمال �سناعة اليخوت والقوارب والزوارق 
الذي  الباهر  للنجاح  تقديرا  وذل��ك  ماريتيمو  فريق  متتلك  والتي  ال�سريعة 
�سهدته مناف�سات جائزة دبي الكربى للزوارق ال�سريعة “ اك�س كات “ - اجلولة 
ق��ائ��د زورق  ك��وت��ري  ب���اري  ت��وم  2019. واأع���رب  ال��ع��امل  اخلتامية م��ن بطولة 
فريق ماريتيمو 12 خالل الر�سالة التي ت�سلمها حممد عبد اهلل حارب املدير 
التنفيذي للنادي عن �سكر وامتنان املوؤ�س�سة على اجلهود الكبرية التي قدمها 
فريق  خالله  ظفر  ا�ستثنائي  حدث  اإقامة  اأج��ل  من  املنظمة  اللجنة  و  النادي 

ماريتيمو بلقب الن�سخة التا�سعة من البطولة التي اأقيمت يف دبي.

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  30 دي�سمرب 2019 املودعة حتت رقم: 323208 
 تاريخ اإيداع الأولوية   

 با�س��م: ويل برو�س ال ال �سي 
وعنوانه:5347 اإ�س. فاٍلنتيا واي، �سويت 200، جرينوود فيليدج، �سي او 80111، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
ل���ل�������س���ي���ارات؛ العجالت  ل���ل���م���رك���ب���ات؛ ع����ج����الت  ال�����ربي�����ة؛ ع����ج����الت  ل���ل���م���رك���ب���ات  اإط�����������ارات وع�����ج�����الت 
امل�����س��ن��وع��ة م����ن ���س��ب��ائ��ك م���ع���دن���ي���ة؛ اإط���������ارات ل���ع���ج���الت امل���رك���ب���ة؛ اأث����ق����ال مل����وازن����ة ع���ج���الت واإط��������ارات 
مانعة  اأدوات  ل���ل���م���رك���ب���ات؛  م���دا����س���ات  امل����رك����ب����ات؛  وع����ج����الت  ل�����الإط�����ارات  داخ���ل���ي���ة  اأن���اب���ي���ب  امل����رك����ب����ات؛ 

 لنزلق اإطارات وعجالت املركبات؛ قطع غيار ولوازم للمنتجات املذكورة اأعاله. 
الواق�عة بالفئة:  12

 « XD «  سمن الح��رف  الالتينية� »KMC «  و�سف العالمة:  تتكون العالمة من الح��رف  الالتينية
املكتوبة بخط اأكرب ب�سكل مميز.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  6  يناير  2020 �لعدد 12824 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  24 دي�سمرب 2019 املودعة حتت رقم: 322951 
 تاريخ اإيداع الأولوية   

 با�س��م: يو ات�س يو جي ام بي ات�س اآند كو. كيه جي 
 وعنوانه:هريمان�سرتا�سيه 7، 77815 بوهل، املانيا 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
 منتجات مواد الال�سقة. 

الواق�عة بالفئة:  16
و�سف العالمة:  تتكون العالمة من �سكل ثالثي الأبعاد ل�سكل لأنبوب ي�ستمل على مقطع باللون الأ�سفر يف 

الو�سط و اجلزئني العلوي و ال�سفلي باللون الأبي�س و عبارة  »UHU STIC« باأحرف لتينية
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
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ي�صلخ 4 كالب ل� »�صنع معطف« 
زعم اأمريكي من ولية كنتاكي اأنه �سلخ 4 من كالب جريانه ل�سنع 
معطف ووجهت اإليه اتهامات بتعذيب حيوانات. واأوقف جوناثان 
اأبلغ اأحد اجلريان  23 دي�سمرب بعدما  دي واتكينز )38 عاما( يف 

ال�سلطات بالأمر، وفقا لو�سائل اإعالم حملية.
اإىل منزله وطلب �سيجارة  باأن واتكينز جاء  واأبلغ اجلار ال�سرطة 
وكانت الدماء تلطخ مالب�سه، وبعد اأن �ساأله عما حدث قال له اإنه 
كان ي�سلخ الكالب. لكن اجلار مل ي�سدقه يف البداية لأنه كان يعرف 
جيدا اأنه كان م�سابا مبر�س عقلي يف املا�سي، غري اأنه بعد �ساعات 
اأمام ال�سرفة الأمامية  اأنها جلود وجيف كالب  راأى اجلار ما بدا 
ملنزل واتكينز. وقال اجلار لل�سرطة اإنه فقد كلبني ويعتقد اأن جارا 

اآخر فقد كلبني اآخرين اأي�سا.
منزله  واتكينز يف  ال�سرطة  عنا�سر  اأح��د  وجد  البالغ  تلقي  وبعد 
ولديه �سكني وما بدت دماء على مالب�سه. وعندما �ساأله ال�سرطي 
"اأ�سنع لنف�سي معطفا  اأجاب واتكينز قائال  اأتت الدماء،  اأين  من 
من الكالب"، بح�سب مذكرة توقيف املتهم. واأبلغ واتكينز ال�سرطي 
 27 ا�ستماع عقدت يف  و�سلخها. وخالل جل�سة  الكالب  باأنه طعن 
دي�سمرب ، عني القا�سي جيمي ماركوم حماميا للدفاع عن واتكينز 

واأمر باحتجازه دون كفالة، واإجراء فح�س نف�سي له.

يربحان 2 مليون دولر وابنهما ي�صفى من ال�صرطان 
انهالت الأخبار الأ�سعيدة على زوجني بريطانيني، فبعد اأيام قليلة 
من فوزهما بجائزة كربى يف اليان�سيب، �سفي ابنهما من ال�سرطان 
بالفوز  يحتفالن  ماكدونالد  واألي�سون  ج��ون  وك��ان  كامل.  ب�سكل 
بجائزة كربى يف اليان�سيب و�سلت اإىل 2 مليون جنيه ا�سرتليني 
)2.6 مليون دولر(، عندما علما ب�سفاء ابنهما اإيوان من �سرطان 

الغدد اللمفاوية، بعد 3 اأيام فقط من ربحهما للجائزة.
يف  علمنا  اليان�سيب،  يف  فوزنا  "بعد  ماكدونالد:  ال�سيدة  قالت  و 
اأظهرت �سفاءه من ال�سرطان،  اأن فحو�ساته  امل�ست�سفى  مكاملة مع 
اأف�سل من ربح  اإث��ارة، كان هذا اخلرب  كانت تلك اللحظة الأك��ر 
اجلائزة". وخ�سع البن منذ مايو )اأيار( 2018 جلل�سات العالج 
ال���زوج���ان من  يتمكن  امل��ي��الد. ومل  ع��ي��د  لي�سفى يف  ب��ال��ك��ي��م��اوي، 
ال�سخمة،  باجلائزة  بفوزهما  علما  بعدما  البداية  يف  الحتفال 
ب�سبب حالة ابنهما ال�سحية يف م�ست�سفى رويال فيكتوريا مدينة 
نيوكا�سل. وبعد ثالثة اأيام زف لهما الطبيب النباأ، ح�سب �سحيفة 

ديلي ميل الربيطانية.

مقهى .. زبائنه كالب روبوتية
لي�ست�سيف كالباً  اأحد باكراً  اأبوابه كل يوم  يف اليابان.. مقهى يفتح 
روبوتية مع مالكيها يف لقاء اأ�سبوعي ي�سمى "اأيبو ورلد" ن�سبًة اإىل 
كالب "اأيبو" الروبوتية التي اأنتجتها �سركة �سوين يف نوفمرب)ت�سرين 
الثاين( 2018. وح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية، بداأت فكرة 
مالك  فوتابا،  نوبوهريو  �سراء  من  قليلة  اأ�سهر  بعد  اللقاء  تنظيم 
اأ�سهر  اأي��ب��و. ومتكن خ��الل  ك��الب  بينغوين يف طوكيو، لأح��د  مقهى 
لالحتقال  ال��روب��وت��ي��ة  ال��ك��الب  ه��ذه  اأ���س��ح��اب  ا�ستقطاب  م��ن  قليلة 
باأعياد ميالدها، واإح�سارها بربطة عنق، اأو قبعة، اأو و�ساح. وغالباً ما 
الأليفة،  الذين فقدوا حيواناتهم  الروبوتات، من  يكون مالك هذه 
الوقت  اإىل  الفتقار  اأو  ل��الأمل،  جتنباً  جديد  حيوان  اقتناء  ورف�سوا 
اأو املكان املنا�سب للعناية بكلب حقيقي، بينما ف�سلت فئة اأخرى من 
اجلريان،  واإزع��اج  املرتفع  للنباح  جتنباً  روبوتي  كلب  اقتناء  الزبائن 
وفقاً تقرير اأعده موقع بازفيد خالل م�ساركته باإحدى هذه اللقاءات 

الأ�سبوعية ونقلته ال�سحيفة الربيطانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

البحرية الغام�صة تبتلع حطام �صفينة جمددا
بعد اأقل من �سهر ون�سف من ظهور حطام �سفينة عمرها اأكر من 100 عام، يف بحرية ميت�سيغان الأمريكية، بدا 

اأن البحرية الغام�سة تعمل على ابتالع احلطام مرة اأخرى.
وك�سفت �سبكة "فوك�س نيوز" الأمريكية اأن ال�سفينة التي مت التي لفظتها البحرية يف اأواخر نوفمرب املا�سي اآخذة 
يف الغرق جمددا. وجرى اكت�ساف حطام ال�سفينة بعد عا�سفة �سربت قبالة �ساحل مو�سكيغون، قبل عيد ال�سكر 
املا�سي. وتقول ال�سلطات اإن حطام ال�سفينة اآخذ يف الغرق، حيث اختفى نحو ثلثه تقريبا حتت �سطح املاء، م�سيفة 

اأنه من املتوقع اأن تغرق ب�سكل كامل يف ب�سعة اأ�سهر.
وتابعت: "بناء على احلطام املوجود، نرجح اأن يكون احلطام لبارجة حربية، ونعتقد اأنها غرقت يف الثالثينيات".

وكان الباحثون توقعوا مكان تواجد حطام ال�سفينة قبل 8 �سنوات، بالعتماد على الر�سومات وبع�س اخلرائط.
اإيري" الأمريكية، يعود تاريخ  "بوكريو�س  ال�سفينة كانت حتمل رافعة تابعة ل�سركة  "فوك�س نيوز"، فاإن  وح�سب 

ت�سنيعها اإىل عام 1915 على ما يبدو.
حطام  اكت�ساف  اأي�سا  موؤخرا  مت  حيث  ال�سفن،  غرق  اأ�سرار  من  العديد  عن  مي�سيغان" الك�سف  "بحرية  وتوا�سل 
مركب �سراعي، غرق يف عام 1891. كما اكت�سف موؤخرا قرب جزيرة بيفر يف �سمال البحرية، اثنان من القوارب التي 

تعود حلقبة احلرب الأهلية، علما اأنها غرقت قبل اأكر من 140 عاما.
وتعد بحرية ميت�سيغان اإحدى البحريات العظمى يف قارة اأمريكا ال�سمالية، وهي الوحيدة التي تقع باأكملها �سمن 

حدود الوليات املتحدة، حيث اإن البحريات الأربعة الأخرى م�سرتكة بينها وبني كندا.
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اأكرب معمرة حتتفظ برقمها القيا�صي
احتفظت اليابانية كني تاناكا برقمها القيا�سي امل�سجل يف مو�سوعة جيني�س 
لالأرقام القيا�سية كاأكرب �سخ�س ُمعمر يف العامل باحتفالها بعيد ميالدها 

رقم 117 يف دار للرعاية بفوكوكا يف جنوب اليابان.
واأظهرت لقطات م�سورة بثتها قناة تي.يف.كيو املحلية تاناكا وهي حتتفل 

بعيد ميالدها اأم�س يف حفل ح�سره العاملون يف دار الرعاية واأ�سدقاوؤها.
الثاين، ق�سمة من  الثاين من يناير كانون  التي ولدت يف  واأخ��ذت تاناكا، 
اأريد  "لذيذة.  تبت�سم  وهي  بعدها  وقالت  ميالدها.  لعيد  الكبرية  الكعكة 
العام  يف  ت��اأك��د  اأن��ه  القيا�سية  ل��الأرق��ام  جيني�س  مو�سوعة  وذك���رت  املزيد". 
املا�سي اأن تاناكا هي اأكرب ُمعمر على وجه الأر�س ببلوغها عمر 116 عاما 
و66 يوما يف التا�سع من مار�س اآذار. وعمر تاناكا القيا�سي يعد رمزا على 
التنامي ال�سريع لعدد ال�سكان املعمرين يف اليابان الذي ي�ساحبه انخفا�س 
واآفاق  العاملة  القوى  تقل�س  ب�ساأن  الإجن��اب مما يثري خم��اوف  يف معدل 
وال�سوؤون الجتماعية  العمل  امل�ستقبل. وتقول وزارة  النمو القت�سادي يف 
اليابانية اإن عدد املواليد يف البالد تراجع بن�سبة 5.9 يف املئة العام املا�سي 
اإىل اأقل من 900 األف مولود لأول مرة منذ بداأت احلكومة ت�سجيل البيانات 
يف عام 1899. وذكرت مو�سوعة جيني�س اأن تاناكا ولدت غري مكتملة النمو 
املراأة  واأجنبت   .1922 ع��ام  تاناكا يف  هايديو  وتزوجت من   1903 ع��ام  يف 

وزوجها اأربعة اأطفال وتبنوا طفال خام�سا.

جرمية يف رو�صة اأطفال.. والكامريات تف�صح املربية
بحق  مربية  من  عنف  م�ساهد  اأث��ارت  مراقبة،  كامريات  التقطتها  بعدما 
بعدم  مطالب  و�سط  �سينية،  مدينة  يف  غ�سب  موجة  رو���س��ة،  يف  اأط��ف��ال 
توقظ  وه��ي  املربية  الفيديو  واأظ��ه��ر  فعلتها.  على  معاقبتها  يف  الت�ساهل 
طفال من نومه بعنف �سديد، وجتره بقوة من �سعره وذراعه، ثم تلقي به 
على الأر���س بال رحمة. وذك��رت حمطة "ناننغ تي يف" املحلية اأن احلادث 
احتجزت  ال�سرطة  اأن  م�سيفة  ناننينغ،  "�سيجني" مبدينة  رو�سة  يف  وقع 
املربية، التي يقال اإنها كانت يف "حالة مزاجية �سيئة". وجرى اللجوء اإىل 
كامريا املراقبة، بعدما ر�سدت اأم الطفل املعنف عدة كدمات على راأ�س ابنها 

لدى عودته اإىل املنزل، مما جعلها تتحرى عن ال�سبب وراء ذلك.
�سداع  احل��ني، من  ذل��ك  منذ  ا�ستكى،  ابنها  اإن  "يل"،  امل��دع��وة  الأم  وقالت 

م�ستمر، م�سرية اإىل اأنها نقلته اإىل امل�ست�سفى لتلقي العالج.
و�سرح اآباء بع�س الأطفال الآخرين اأن اأبناءهم وبناتهم تعر�سوا لهجمات 

مماثلة يف رو�سة الأطفال ذاتها.
الوظيفة منذ  بهذه  التحقت  املربية  اأن  الرو�سة  املوظفني يف  اأحد  وك�سف 
يف  حتقيقا  وفتحت  اعتقلتها  ال�سرطة  اأن  م�سيفا  بالطويلة،  لي�ست  فرتة 
املو�سوع. فيما قالت موظفة اأخرى اإن املربية "لطيفة جدا"، لكنها كانت 

يف مزاج �سيئ يف ذلك اليوم.

متثال اإبراهيموفيت�ض 
يتعر�ض للتخريب 

ت��������ع��������ر���������س مت���������ث���������ال زلت���������������ان 
راأ�سه  م�سقط  يف  اإبراهيموفيت�س 
واأزي�����ل ب�سكل  ل��ل��ت��خ��ري��ب جم����ددا 
���س��ب��ه ك���ام���ل م����ن ق���اع���دت���ه خ����ارج 
وح�سر  ال�����س��وي��د.  يف  م��امل��و  ملعب 
م��ه��اج��م م���ي���الن م���را����س���م اإزاح�����ة 
اأكتوبر  يف  ال��ت��م��ث��ال  ع���ن  ال�����س��ت��ار 
لكن  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  الأول  ت�سرين 
الهداف التاريخي ملنتخب ال�سويد 
اأغ�سب جماهري ماملو  لكرة القدم 
نادي  يف  ح�����س��ة  ا����س���رتى  اأن  ب��ع��د 
�ستوكهومل  يف  ال���غ���رمي  ه��ام��رب��ي 
وقال اإنه �سيحوله اإىل اأكرب ناد يف 
اإبراهيموفيت�س  وبداأ  ا�سكندنافيا. 
يخو�س  اأن  قبل  ماملو  يف  م�سواره 
م�سرية زاخرة بالألقاب يف هولندا 
واي���ط���ال���ي���ا واإ����س���ب���ان���ي���ا واجن���ل���رتا 

وفرن�سا واأمريكا.
واقتلع خمربون اأنف التمثال قبل 
الهجوم  ل��ك��ن  امل���ي���الد  ع��ي��د  ف����رتة 

مطلع هذا الأ�سبوع كان اأعنف.
�سوى  التمثال  بقاعدة  يتبق  ومل 
القدمني بينما �سقط بقية اجل�سد 
بالتمثال.  امل��ح��ي��ط  ال�����س��ور  ع��ل��ى 

اأف�صل يوم للح�صول على عرو�ض ال�صفر
ال��ط��ريان وعرو�س  ت��ذاك��ر  اأ���س��ع��ار  اأن  ك��ث��ريون  يجهل 
على  احل�سول  وميكن  لآخ��ر،  ي��وم  من  تختلف  ال�سفر 
والأ�سبوع  ال�سهر  اأي��ام  اأف�سل  مبعرفة  مميزة  �سفقات 
ل��ل��ح��ج��ز. وت���ع���اون���ت ���س��رك��ة اإك����وال����ز ل��ل�����س��ف��ري��ات، مع 
بع�س  لتقدمي  ال�سناعة،  يف  العاملني  م��ن  جمموعة 
التي  ال�سركة  وك�سفت  احل��ج��وزات.  واأ���س��رار  الن�سائح 
كانت تعمل �سابقاً مع �سركة توما�س كوك قبل انهيارها، 
ال��ط��ريان للعطالت هو يوم  ي��وم حل��ج��وزات  اأف�سل  اأن 
واأو�سحت  الربيطانية.  مريور  �سحيفة  وفق  الإثنني، 
الإثنني  يوم  ي�ساعدك حجز عطلة  اأن  "ميكن  ال�سركة 
الأ�سعار  ُتخف�س  اإذ  اأف�سل،  �سفقة  على  احل�سول  يف 
اأ�سعار يف  تلقوا عرو�س  الذين  العمالء  لإغ��راء  اأحياناً 
فهذه  ذل��ك،  ومع  احلجز".  اإكمال  دون  الأ�سبوع  نهاية 
العطالت،  ح��زم  ل�سفقات  فقط  خم�س�سة  الن�سحية 
النتظار  الأف�سل  فمن  فقط،  الطريان  حجوزات  اأم��ا 
"عندما يتعلق  اإكوالز  واأ�سافت �سركة  اأو يومان.  يوماً 
الأمر بالرحالت، فاإن يوم الثالثاء اأو الأربعاء اأرخ�س 
يوم للرحالت املجدولة يف العادة، وب�سكل عام، �ستح�سل 
على �سعر اأف�سل يف حجوزات منت�سف الأ�سبوع اإذ ُترفع 

الأ�سعار يف عطالت نهاية الأ�سبوع".

بيع �صمكة تونة ب�1.8 مليون دولر      
اإحدى  اأن  ال��ي��اب��ان��ي��ة  وال��ت��ل��ف��زي��ون  الإذاع�����ة  ذك���رت هيئة 
اأ�سماك التونة ذات الزعانف الزرقاء بيعت ب�سعر 193.2 
العام  ه��ذا  م��زاد  اأول  يف  دولر(  مليون   1.8( ي��ن  مليون 
اليابانية  بالعا�سمة  ل��الأ���س��م��اك  تويو�سو  ���س��وق  جت��ري��ه 

طوكيو.
املباعة  التونة  �سمكة  ا�سطياد  مت  اأن��ه  الهيئة  واأ���س��اف��ت 
قبالة �ساحل مقاطعة اأوموري ب�سمال البالد ويبلغ وزنها 
276 كيلوجراما اأي اأن �سعر الكيلو يبلغ حوايل 700 األف 
الذي ميلك  امل�سرتي هو كيو�سي كيمورا  اإن  ين. وقالت 
�سل�سلة مطاعم �سو�سي زامناي ال�سهرية. كان كيمورا قد 
املا�سي  العام  ين  مليون   333.6 بلغ  قيا�سيا  �سعرا  دف��ع 
ل�سراء �سمكة تونة يف مزاد ليتجاوز بذلك �سعرا قيا�سيا 

دفعه نظري �سمكة تونة اأخرى عام 2013.

ترك �صيارته يف اأغرب مكان
عرت ال�سرطة املحلية يف ولية فلوريدا الأمريكية، على 
�سيارة مت ركنها بال�سدفة يف "اأغرب مكان ممكن"، ح�سبما 

ذكرت وكالة "يونايتد بر�س اإنرتنا�سونال" الأمريكية.
مبوقع  ح�سابها  على  بيت�س  ب��امل  وي�ست  �سرطة  ون�سرت 
باخلطاأ"  "املركونة  لل�سيارة  طريفة  �سورا  "في�سبوك"، 
و�سط م�سبح تابع لأحد الفنادق. وقالت يف تعليقها على 
ال�سور: "حل�سن احلظ، مل ي�سب اأي �سخ�س يف احلادث. 
ال�سائق ومن معه هربا من املكان بعد اإ�سقاطهما ال�سيارة 
داخل امل�سبح". واأو�سح موقع الوكالة اأن ال�سائق كان ينتظر 
امل�سبح  اإىل  ب��اخل��ط��اأ  ي��دخ��ل  اأن  ال��ف��ن��دق، قبل  م��واق��ف  يف 
ويغرق داخله بال�سيارة، يف احلادث الذي وقع اجلمعة. ول 
يعرف بعد �سبب احلادث، وما اإذا كان يعود اإىل ال�سرعة اأو 
قلة الرتكيز والنتباه. واأظهر مقطع فيديو، ن�سر يف وقت 
لحق، كيف مت اإخراج ال�سيارة من حو�س ال�سباحة، حيث 

جرى العتماد على الرافعة لإجناز املهمة.

املالكم املحظوظ يفلت من املوت طحنا
جن��ا م��الك��م ���س��اب م��ن ح���ادث ���س��ري م���روع ك���اد اأن يودي 
اأظهر  ح�سبما  وج���دار،  �سيارة  ب��ني  "مطحونا"  بحياته 

�سريط فيديو من كامريا مثبتة يف ال�سارع.
املالكم  ب�����اأن  "�سن" ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ���س��ح��ي��ف��ة  واأف�������ادت 
بلدة  �سوارع  اأح��د  يف  ي�سري  كان  ماكابي  زاك  الربيطاين 
�سغرية مبقاطعة باكينغهام�سري جنوب �سرقي اإجنلرتا، 

ثوان قبل وقوع احلادث.
�سيارة  مراقبة،  كامريا  �سجلته  ال��ذي  الفيديو،  ويظهر 
كانت  "فان"  ب�سيارة  فت�سطدم  بعيد  من  تاأتي  م�سرعة 

مركونة بجانب الر�سيف الذي كان ي�سري عليه ماكابي.
اإن  ك��ب��رية، حتى  ب��ني املركبتني  وك��ان��ت ق��وة ال���س��ط��دام 
املالكم  م��رور  اأثناء  مكانها  من  "الفان" ط��ارت  ال�سيارة 

ال�ساب.
املالكم  مع  ب�سيطا  ال�سطدام  ك��ان  احل��ظ،  حل�سن  لكن 
الو�سع  ال�سيارة، ورمبا كان  الذي كان ي�سري على جانب 

اأخطر لو كان ي�سري اأمامها.
ال�سريعة  للوجبات  مطعم  م��دخ��ل  اإىل  م��اك��اب��ي  واأ���س��رع 
مال�سق يف املكان، فيما بدت عالمات الذهول على وجهه، 
والن�سف  الرابعة  ال�ساعة  ال��ذي وقع عند  عقب احل��ادث 

تقريبا من فجر اجلمعة بالتوقيت املحلي. املمثلة الأمريكية كيت ميرن لدى ح�سورها حفل �سوتامي جولدن جلوبز يف احتفال فندق �سن �ست تاور يف لو�ض اأجنلو�ض.    )اأ ف ب(

ن�صائح ذهبية ل�صمان 
اأمن الهواتف الذكية

فيلت"  ����س���ي  "بي  جم���ل���ة  ت����ق����دم 
لزيادة  التالية  الن�سائح  الأمل��ان��ي��ة 
ال��ذك��ي��ة وحماية  ال��ه��وات��ف  اأم�����ان 
البيانات ال�سخ�سية من الوقوع يف 

اأيدي القرا�سنة.
اأط��ول رم��ز و�سول  باإن�ساء  1. قم   
ا�ستخدم  اأو  الذكي  لهاتفك  ممكن 

م�ست�سعر الب�سمة.
2. اقراأ التقييمات والتعليقات قبل 
تنزيل التطبيق. واإذا مل يوجد اأي 
ال�ستغناء عن  الأف�سل  منها فمن 

التطبيق.
بعناية  ال�����س��روط  ق���راءة  يجب   .3
مع  التطبيق،  وتنزيل  قبول  قبل 
رف�����س ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات، ال��ت��ي تطلب 
حقوقاً غري �سرورية مثل الو�سول 
اإىل ر�سائلك اأو موقعك بدون داع.

املهم  م���ن  ك���ان  اإذا  ف��ي��م��ا  ف��ك��ر   .4
مكافحة  ب���ربن���ام���ج  ال����س���ت���ع���ان���ة 
التتبع  وظ��ي��ف��ة  م���ع  ال��ف��ريو���س��ات 
الحتياطي  الن�سخ  اأو  احل��ظ��ر  اأو 

للبيانات يف حالة الفقد.
من  احل���������ذر  ت�����وخ�����ى  ي����ج����ب   .5
امل�سرح  غ���ري  امل��ت��اج��ر  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
اأن حت��ت��وي على  ب��ه��ا، لأن��ه��ا ميكن 
برامج �سارة. ومن الأف�سل تنزيل 
 App اأب���ل  م��ن  فقط  التطبيقات 

.Google Playو  Store
حتديثات  ج��م��ي��ع  بتثبيت  ق���م   .6
اخلا�س  الت�سغيل  ل��ن��ظ��ام  الأم����ان 

بالهاتف الذكي.
7. احذر من نقاط WiFi ال�ساخنة 

املوجودة يف الأماكن العامة.
حماية  بك�سر  ال��ق��ي��ام  ي��ج��وز  ل   .8

نظام الت�سغيل. 

بعد واقعة احلجاب.. مطعم يعتذر ملوظفته 
امل�سلمني  اأو�ساط  ا�ستياء بني  اأث��ارت  واقعة  يف 
�سابة  تعر�ست  الأمريكية،  تك�سا�س  ولي��ة  يف 
اإ�سرارها  ب�سبب  عملها يف مطعم  للطرد من 

على ارتداء احلجاب.
على  فيديو  مقطع  كوملان  �ستيفاين  ون�سرت 
تفا�سيل  ف��ي��ه  حت��ك��ي  "تويرت"  يف  ح�����س��اب��ه��ا 
"ت�سيكن  م���ط���ع���م  م�����ن  ل���ل���ط���رد  ت���ع���ر����س���ه���ا 

وورث. فورت  مدينة  يف  الواقع  اإك�سربي�س"، 
وا�سعا  انت�سارا  لقي  ال��ذي  الفيديو،  يف  وج��اء 
اأن م��دي��ر املطعم  امل��واق��ع الج��ت��م��اع��ي��ة،  ع��ل��ى 
ب�سبب  منزلها،  اإىل  ال��ع��ودة  ك��ومل��ان  م��ن  طلب 

ارتدائها احلجاب خالل اأوقات العمل.
قال  �سي" الإخ��ب��اري��ة،  بي  "اإيه  ل�سبكة  ووفقا 
اأن  ي��ج��ب  ول  ال��ع��م��ل،  يعني  "العمل  امل��دي��ر: 

تكون له اأي عالقة بالدين".
 22 العمر  البالغة من  ال�سابة كوملان،  وت�سري 
عاما، اإىل اأنها "اعتنقت الإ�سالم يف اأغ�سط�س 
امل��ا���س��ي، وب������داأت ال��ع��م��ل م���ع ه���ذا امل��ط��ع��م يف 
على  اآن���ذاك  اطلعت  اأن��ه��ا  واأ���س��اف��ت  اأكتوبر". 

اأي  يت�سمن  "ل  اأنه  مربزة  العمل"،  "كتيب 
اإ�سارة اإىل عدم ارتداء احلجاب".

واأردفت قائلة: "الكتيب يتحدث على �سرورة 
الأدي����ان. لذلك �سعرت  ب��ني خمتلف  امل�����س��اواة 

بالراحة حني بداأت العمل".
اأي  تواجه  ل  "كوملان  املطعم:  حمامي  وق��ال 
متييز ب�سبب حجابها اأو لكونها م�سلمة. قرار 
اإر�سالها اإىل منزلها كان ب�سبب نق�س تدريب 
ال�����ذي، ول���الأ����س���ف، مل ياأخذ  امل��ط��ع��م،  م��دي��ر 

احلرية الدينية بعني العتبار".
واأ�ساف اأن "كوملان عادت لعملها ب�سكل طبيعي 

يف اليوم املوايل، وكانت مرتدية احلجاب".
لكوملان  ر�سمي  اعتذار  تقدمي  "جرى  وتابع: 
ع���ن اخل���ط���اأ ال����ذي ح�����س��ل، و���س��ي��ت��م التطرق 
التدريبية  ال���دورات  خ��الل  الواقعة  ه��ذه  اإىل 
الطعم  مدير  توبيخ  "مت  اأن��ه  وذك��ر  املقبلة". 
ب�����س��ب��ب ت�����س��رف��ه، و����س���وف ي��ت��ل��ق��ى امل���زي���د من 
املواقف  م��ع  التعامل  كيفية  ح��ول  ال��ت��دري��ب 

املماثلة يف امل�ستقبل".

مايلي �صاير�ض تنجو من 
غرامة 300 مليون دولر

مليون   300 اإىل  ت�سل  غرامة  دف��ع  من  �ساير�س   العاملية  مايلي  املغنية  جنت 
اجلامايكي   املو�سيقي  املوؤلف  مع  �سلح  اإتفاق  اإىل  تو�سلها  بعد  وذل��ك  دولر، 

مايكل ماي ، املعروف اأي�سا با�سم فلورجون، الذي كان تقدم بدعوى ق�سائية 
تكون  تكاد   "We Can't Stop" ال�سهرية  اأغنيتها  اأن  اإياها  متهماً  �سدها 
 ،"We Run Things" بعنوان   1988 ع��ام  كتبها  اأغنية  من  مكررة  ن�سخة 

والتي نالت �سهرة وا�سعة يف مناطق وا�سعة من العامل اآنذاك.
وبح�سب موقع "مريور" الربيطاين، الطرفان، ماي و�ساير�س اإىل جانب من 
جاءت اأ�سماوؤهم بالدعوى كمتهمني منهم ثريون توما�س، وتيموثي توما�س، 
ومايكل توما�س، ومايكل لني وليامز قد اتفقوا يف حمكمة مانهاتن الحتادية 
يوم اجلمعة على اإنهاء الدعوى، وحتمل كل طرف التكاليف اخلا�سة به واأتعاب 

املحاماة، وهذا يعني اأنه ل ميكن اإقامة الدعوى مرة اأخرى.


