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قالت اإنه ميثل خطرا على تون�س:
حركة ال�شعب: اتفاقية 

ال�شّراج مع تركيا احتالل لليبيا
•• الفجر -تون�س

بينا  املوقعة  االتفاقية  لها  بيان  التون�سية يف  ال�سعب  اعتربت حركة 
حكومة الوفاق الليبية وتركيا عودة للو�ساية العثمانية على املنطقة 
وتهديدا ال�ستقالل ليبيا واعتداء على �سعبها العربي الذي ي�سارع 

اجلماعات االإرهاّبية التي متكنت من مقدراته واأر�سه.
واأكدت احلركة حق ال�سعب العربي الليبي وكل قواه احلية يف مقاومة 
ال�سبل  بكل  اأر���س��ه  على  �سيادته  ال�سعب  ي�سلب  ال���ذي  االت��ف��اق  ه��ذا 
والو�سائل املتاحة باعتباره احتالال ترّكيا ودعما مبا�سرا للجماعات 
التكّفريية االإرهاّبية يف ليبيا ويف كل املناطق وفق ن�ص البيان حمذرة 
من خطورة الوجود الع�سكري الرتكي على احلدود اجلنوّبية اّلربية 

والبحّرية واجلّوية مع تون�ص.                       )التفا�سيل �ص 11(
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بتوجيهات حممد بن زايد

هيئة الهالل الأحمر تبداأ عملياتها 
الإغاثية للمتاأثرين من الزلزال يف األبانيا

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

اأمني عام الناتو وبجواره ترامب خالل قمة احللف يف لندن )ا ف ب(

حالتا انتحار يف اأ�سبوع تثريان قلقا وا�سعا يف لبنان

�شجال بني مكتب عون �ر�ؤ�شاء احلكومات ال�شابقني
•• بريوت-وكاالت:

اأق���ل من  ان��ت��ح��ار يف  ل��ب��ن��ان، م��وؤخ��را، حالتي  �سجل 
وتفاقم  املعي�سية  االأو�ساع  ت��ردي  ج��راء  اأ�سبوع، من 

االأزمات املالية واالجتماعية.
وبعدما قام املواطن اللبناين، نادي الفليطي، ب�سنق 
البالد،  �سرقي  ع��ر���س��ال  يف  امل��ا���س��ي،  االأح���د  نف�سه، 
والعالج  الطعام لطفلتيه  توفري  ب�سبب عجزه عن 
االأربعاء،  �سباح  ق��ام،  بال�سرطان،  امل�سابة  لزوجته 
على  ر�سا�سة  ب��اإط��الق  ح��ي��در،  اأب���ي  داين  اللبناين 
راأ�سه مما اأدى اإىل وفاته يف منطقة النبعة ب�سواحي 

بريوت ال�سرقية.
خ�سر  ق��ري��ب��ه  وي��ق��ول  اأط���ف���ال،  ل��ث��الث��ة  اأب  وداين 
املعي�سية  االأح��وال  و�سوء  الديون  تراكم  اإن  دروي�ص 

دفعا داين اإىل اإنهاء معاناته وو�سع حد حلياته.
وذكرت بع�ص املعلومات اأن داين اأُبلغ، �سباح االأربعاء، 
وا�ستخدم  املنزل  اإىل  فعاد  عمله  من  الف�سل  بقرار 

�سالح ال�سيد وو�سع حدا حلياته. 
ال�سابقون يف  روؤ���س��اء احل��ك��وم��ات  اأ���س��در  ذل���ك،  اإىل 
لبنان جنيب ميقاتي وفوؤاد ال�سنيورة ومتام �سالم، 
اأم�ص االأربعاء، بيانا يدينون فيه خرق اتفاق الطائف 
الذي اأقر عام 1989، واأنهى احلرب االأهلية، االأمر 

الذي ا�ستدعى ردا من مكتب الرئا�سة.
ال�سابقون  احل��ك��وم��ة  روؤ�����س����اء  ه����ال  ل��ق��د  وق����ال����وا: 
ال��ط��ائ��ف والد�ستور  ه���ذا اخل���رق اخل��ط��ري الت��ف��اق 
ال�سافر  االع��ت��داء  اأي�����س��ا  هالهم  كما  وروح����ا.  ن�سا 
املكلف  الرئي�ص  بت�سمية  ال��ن��واب  �سالحيات  على 
لرئي�ص  امل��ل��زم��ة  النيابية  اال���س��ت�����س��ارات  خ��الل  م��ن 

اجلمهورية باإجرائها وبنتائجها، ومن ثم االعتداء 
على �سالحيات رئي�ص احلكومة عندما يتم تكليفه 
الالزمة،  اال�ست�سارات  اإج��راء  بعد  ت�سكيل احلكومة 
وابتداع  اال�ست�سارات  ا�ستباق هذه  وذلك من خالل 
قام  م��ا  وه��و  للحكومة،  حمتمال  رئي�سا  ي�سمى  م��ا 
به رئي�ص اجلمهورية مي�سال عون والوزير جربان 

با�سيل.
واأ�ساف الروؤ�ساء ال�سابقون يف بيان جتاهل ا�ستقالة 
حكومة �سعد احلريري، واإهمال اإجراء اال�ست�سارات 
النيابية امللزمة لت�سمية رئي�ص احلكومة املكلف، مع 
اإنكار متماد ملطالب النا�ص امل�ستمرة على مدى قرابة 
اللبنانيني  مبطالب  ا�ستخفافا  يعد  ي��وم��ا،   50

وجتاهال الإرادتهم من قبل رئي�ص اجلمهورية.
امل�سبوق، ال قبل  االع��ت��داء غري  اأن  البيان  وج��اء يف 
ب��ع��ده، ع��ل��ى م��وق��ع رئ��ا���س��ة احلكومة  ال��ط��ائ��ف وال 
ي�سكل جرمية خطرية بحق وحدة ال�سعب اللبناين 

وبحق اأحكام الد�ستور.
وط��ال��ب ال��روؤ���س��اء ال�����س��اب��ق��ون ب��وق��ف ه���ذه املهزلة 
فورا واملبادرة ودون اأي تلكوؤ اإىل العودة اإىل احرتام 
روؤ�ساء احلكومة  واعترب  ين�ص عليه.  الد�ستور وما 
ال�سابقون اجتماعاتهم مفتوحة ملتابعة امل�ستجدات.

قائال:  الرئا�سة،  يف  االإع��الم  مكتب  رد  املقابل،  ويف 
ي�سكل  ال  اجلمهورية  رئي�ص  اأج���راه  ال��ذي  الت�ساور 
خرقا للد�ستور وال انتهاكا التفاق الطائف، ال بن�سه 
هذا  عن  املنبثق  الد�ستور  واأن  ال�سيما  بروحه،  وال 
اال�ست�سارات  الإج��راء  زمنية  مهلة  يحدد  ال  االتفاق 
النيابية امللزمة، كما ال يحدد مهلة للرئي�ص املكلف 

حتى ينجز ت�سكيل احلكومة.

جلنة حتقيق يف ذي قار.. واأوامر باعتقال م�سوؤول �سابق 

قنبلة توقع اإ�شابات يف �شفوف الأمن العراقي
الكرملني: لن نتورط يف �سباق ت�سلح مع الأطل�سي 

زعماء الناتو يحذر�ن من حتركات ر��شية تهدد اأمن اأ�ر�با 

البنتاغون: موؤ�شرات على عد�ان اإيراين ��شيك
•• وا�شنطن-وكاالت:

وكالة  اأف��ادت  ما  بح�سب  االأرب��ع��اء،  اأم�ص  البنتاغون  رفيع يف  م�سوؤول  ك�سف 
رويرتز، اأن هناك موؤ�سرات على احتمال وقوع عدوان اإيراين قريباً.

واأت�����ت ت�����س��ري��ح��ات امل�������س���وؤول االأم���ريك���ي ب��ع��د اأن ن��ق��ل��ت ���س��ب��ك��ة ���س��ي اإن اإن 
االأمريكية، عن م�سوؤولني يف الدفاع، قولهم اإن هناك العديد من املعلومات 
االأمريكية  ال��ق��وات  �سد  حمتملة  اإي��ران��ي��ة  تهديدات  ح��ول  اال�ستخباراتية 

وم�ساحلها يف ال�سرق االأو�سط.
يف  ثابتة  معلومات  ه��ن��اك  »ك��ان��ت   :CNN ل�سبكة  االإدارة  يف  م�����س��وؤول  وق���ال 

االأ�سابيع القليلة املا�سية، حول احتمال وقوع مثل تلك االعتداءات«.
كما اأكد م�سوؤول اآخر اأن معلومات ا�ستحباراتية مت جمعها من قبل االأجهزة 

الع�سكرية واال�ستخبارية خالل �سهر نوفمرب، ت�سري مثل هذا االحتمال.
حتركات  وج���ود  املا�سية،  القليلة  االأ���س��اب��ي��ع  يف  ب��وح��ظ،  امل�����س��ادر،  وبح�سب 

للقوات االإيرانية ميكن اأن تو�سع خماوف الواليات املتحدة يف مكانها فيما 
يتعلق بهجوم حمتمل.

يف املقابل، مل تو�سح امل�سادر املذكورة ما اإذا كان التهديد املحتمل �سياأتي من 
النظام االإيراين اأو احلر�ص الثوري االإيراين.

يذكر اأن رئي�ص العمليات الع�سكرية االأمريكية يف ال�سرق االأو�سط، كان اأ�سار 
رًدا على  االإي��راين  العمل  نوعا من  تتوقع  املتحدة  الواليات  اأن  اإىل  موؤخرا 
العقوبات وال�سغوط االأمريكية التي حتاول حمل النظام على التخلي عن 

برناجمه النووي.
وقال اجلرنال كينيث ماكنزي، قائد القيادة املركزية االأمريكية: اأتوقع اأنه 
يفعلوا  اأن  املحتمل  من  املا�سية،  االأربعة  اأو  الثالثة  االأ�سهر  اإىل  نظرنا  اإذا 
�سيًئا غري م�سوؤول. جاء ذلك يف موؤمتر يف البحرين، م�سيفا اأنه لن يكون 
الع�سكري. هذه هي  العمل  اأن يختاروا  الطويل  امل��دى  لهم على  املفيد  من 

الر�سالة التي نحاول تو�سيلها.

•• واتفورد-رويرتز:

االأطل�سي  �سمال  حلف  ق��ادة  اأ���س��در 
ام�ص  م�������س���رتك���ا،  خ���ت���ام���ي���ا  ب���ي���ان���ا 
ت�سامنهم  ف��ي��ه  اأك������دوا  االأرب�����ع�����اء، 
ووح����دت����ه����م رغ�����م خ����الف����ات ح���ول 
ا�ستبقت  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  االإن��ف��اق 

قمتهم.
وج����اء يف ال��ب��ي��ان ك��ي ن��ح��اف��ظ على 
االأمن يجب اأن نتطلع اإىل امل�ستقبل 
�سويا، واأقر البيان ب�التحديات التي 
ميثلها ت�ساعد نفوذ ال�سني متعهدا 
بتحرك اأقوى يف مواجهة االإرهاب.

االأطل�سي   �سمال  حلف  زعماء  وق��ال 
لرو�سيا  ال��ع��دوان��ي��ة  ال��ت��ح��رك��ات  اإن 
اأوروب��ا واملحيط  اأم��ن منطقة  تهدد 
النفوذ  اأن  واأ�����س����اف����وا  االأط���ل�������س���ي 
فر�سا  ي����ق����دم  ل��ل�����س��ني  امل���ت���ن���ام���ي 

وحتديات للحلف.
الوثيقة  ال�سلة  زع��ي��م��ا   29 واأك����د 
اأوروبا  ب��ني  االأطل�سي  املحيط  ع��رب 
الدفاع  وات��ف��اق  ال�سمالية  واأم��ري��ك��ا 
امل�سرتك بينهما حيث يعد اأي هجوم 

�سد اأي دولة هجوما على اجلميع.
بدوره، قال املتحدث با�سم الكرملني، 

دمي����رتي ب��ي�����س��ك��وف، االأرب����ع����اء، اإن 
ت�سلح  �سباق  ت��ت��ورط يف  ل��ن  رو���س��ي��ا 
الدول  رفعت  واإن  حتى  الناتو،  م��ع 

االأع�ساء من نفقاتها الدفاعية.
ين�ص  للحلف،  ال��ع��ام  االأم����ني  واأك����د 
االأوروبيني  اأن احللفاء  �ستولتنربغ، 
دوالر  130 مليار  اأ���س��اف��وا  وك��ن��دا، 
ال��دف��اع��ي��ة م��ن��ذ عام  ن��ف��ق��ات��ه��م  اإىل 
يف  ب���ي�������س���ك���وف،  وذك��������ر   .2016
الع�سكري  االإن��ف��اق  اأن  ت�سريحات، 
يعزز خماوف  الناتو  املتزايد حللف 
الكرملني، وفق ما نقلت االأ�سو�سيتد 

الرئي�ص  كان  الثالثاء،  ويوم  بر�ص. 
�سرح  قد  بوتن  فالدميري  الرو�سي 
ب���اأن ت��و���س��ي��ع ال��ن��ات��و وت��ع��زي��ز بنيته 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ب��ال��ق��رب من 

حدود رو�سيا، يهدد اأمن البالد.
لكن بي�سكوف اأ�سار اإىل اأن رو�سيا لن 
�سباق  يف  اأو  ت�سلح  �سباق  يف  تتورط 
ال��ن��ات��و الأن����ه �سي�سر  ل��الإن��ف��اق م���ع 

باقت�ساد البالد.  
واأ�ساف امل�سوؤول الرو�سي:لقد اأ�سار 
اإىل  وت��ك��رارا  م���رارا  بوتني  الرئي�ص 

اأننا نعمل بطريقة خمتلفة.

•• بغداد-وكاالت:

االأربعاء،  ام�����ص  ب��غ��داد،  عمليات  ق��ي��ادة  اأع��ل��ن��ت 
ال��ع��راق��ي، جّراء  االأم���ن  9 م��ن عنا�سر  اإ���س��اب��ة 
بالعا�سمة  الر�سيد  �سارع  يدوية يف  قنبلة  اإلقاء 

العراقية.
وخّيم التوتر على حمافظتي النجف وكربالء، 
الثالثاء، بالتزامن مع بدء وفد من جلنة االأمن 
ب�ساأن  حتقيقاته  ال��ع��راق��ي  ب��ال��ربمل��ان  وال���دف���اع 
ال��ن��ج��ف خ���الل االأي���ام  ال��ت��ي عا�ستها  االأح�����داث 
عربية  ن��ي��وز  ل��سكاي  م�سادر  وذك���رت  املا�سية. 
امل�سيلة  القنابل  ا�ستخدمت  االأمنية  القوات  اأن 
للدموع والقنابل ال�سوتية لتفريق املتظاهرين، 
الذين حاولوا اقتحام مبنى احلكومة املحلية يف 

حي البلدية و�سط مدينة كربالء.
واأ�سافت اأن 18 جريحا �سقطوا خالل مواجهات 
ب��ني امل��ت��ظ��اه��ري��ن وق����وات االأم����ن ب��ع��د حماولة 

املحتجني اقتحام مبنى احلكومة املحلية.

الوزراء الفريق الركن خالد حمود جبار لوكالة 
�ستكتب  "اللجنة  اإن  )واع(:  العراقية  االأن��ب��اء 
بعد  ال��وزراء  رئي�ص  على  يعر�ص  نهائياً  تقريراً 

اال�ستماع اإىل جميع االأطراف.
العراق،  يف  ال��ن��زاه��ة  هيئة  اأع��ل��ن��ت  جهتها،  م��ن 
اأم�����ص االأرب���ع���اء، اأن��ه��ا اأ���س��درت اأوام����ر بالقب�ص 
مطار  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  بحق  ال�سفر،  ومنع 

النجف الدويل ال�سابق.
واأ�سارت دائرة التحقيقات يف الهيئة يف معر�ص 
حديثها عن اأمر القب�ص ومنع ال�سفر يف الق�سايا 
التي حققت فيها واأحالتها اإىل الق�ساء، اإىل اأن 
يف  النزاهة  بق�سايا  املخت�سة  التحقيق  حمكمة 
قب�ص  اأوام��ر  اأربعة  اأ���س��درت  النجف،  حمافظة 
بحق رئي�ص جمل�ص اإدارة مطار النجف الدويل 
من   )340( امل��ادة  اأح��ك��ام  اإىل  ا�ستنادا  ال�سابق، 
وفق  قب�ص  اأم��ر  اإىل  اإ�سافة  العقوبات،  ق��ان��ون 
اأحكام املادة )341( من قانون العقوبات، وقرار 

مبنع �سفر املتهم.

جمل�ص  رئي�ص  دع��ا  ال�سيا�سي،  ال�سعيد  وع��ل��ى 
ال���ن���واب ال��ع��راق��ي حم��م��د احل��ل��ب��و���س��ي، رئي�ص 
رئي�ص  تكليف  اإىل  ���س��ال��ح،  ب��ره��م  اجل��م��ه��وري��ة 
وزراء جديد خلفا لعادل عبد املهدي، خالل 15 

يوما.
احللبو�سي  وج��ه��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ر���س��ال��ة  يف  وج�����اء 
ا�ستقالة  قبول  على  املوافقة  ح�سلت  ل�سالح: 
رئي�ص جمل�ص الوزراء عادل عبد املهدي، املقدمة 
اإىل  وا�ستنادا   ،2019/11/29 بتاريخ  اإلينا 
املادة 76 من الد�ستور، تف�سلكم بتكليف مر�سح 
ع�سر  خم�سة  خ���الل  ال�����وزراء  جمل�ص  ل��رئ��ا���س��ة 

يوما.
هذا وتعهدت اللجنة الع�سكرية املكلفة بالتحقيق 
يف االأحداث الدامية التي �سهدتها حمافظة ذي 
جرى  ما  تفا�سيل  بك�سف  العراق(  )جنوب  قار 
اأمام الراأي العام، ورفع تقرير نهائي اإىل رئي�ص 

الوزراء.
وقال رئي�ص اللجنة امل�ست�سار الع�سكري لرئي�ص 

•• تريانا -وام: 

ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ومتابعة  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
احل���اك���م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل 
ال����ظ����ف����رة رئ���ي�������ص ه���ي���ئ���ة ال���ه���الل 
الهيئة  ب����داأت  االإم����ارات����ي  االأح���م���ر 
من  للمتاأثرين  االإغاثية  عملياتها 
ي�ستفيد  والتي  األبانيا  يف  ال��زل��زال 

منها 555 األف �سخ�ص.
ال��ه��الل االأحمر  وق����ام وف���د ه��ي��ئ��ة 
املوجود  ال��زع��اب��ي  ع��ام��ر  ب��رئ��ا���س��ة 
االألبانية  ال�������س���اح���ة  ع���ل���ى  ح���ال���ي���ا 
ال�سرورية  االإغاثية  امل��واد  بتوزيع 
االأكرث  امل��ن��اط��ق  امل��ت��اأث��ري��ن يف  على 
ت�����س��ررا م��ن ك��ارث��ة ال��زل��زال الذي 
وخلف  ال���ع�������س���رات  ب���ح���ي���اة  اأودي 
اأ�سرارا كبرية يف املمتلكات والبنية 

التحتية.
التي مت   - االإغاثية  امل��واد  ت�سمنت 
ت��وزي��ع��ه��ا ال���غ���ذاء وال������دواء وامل����واد 
ال�سحية ومواد النظافة واالأغطية 

ال�ستوية - و�سملت عملية  واخليام 
التوزيع عددا من املناطق املت�سررة، 
فورا  وبلدية  ليجا  حمافظة  منها 
ومنطقة جوكاي مبحافظة تريانا.

االإن�سانية  االأو���س��اع  الوفد  تفقد  و 
ومنطقتي  دورو����������ص  م���دي���ن���ة  يف 

ب��اع��ت��ب��اره��ا االأكرث  ث��وم��ان ول��ي��ج��ا 
على  واطلع  ال��زل��زال  بكارثة  ت��اأث��را 
متطلبات �سكانها واأجرى العمليات 
التن�سيقية مع اجلهات املخت�سة يف 
اخلدمات  اأف�����س��ل  لتقدمي  األ��ب��ان��ي��ا 

للمتاأثرين.     )التفا�سيل �ص 2(

املغرب يعلن تفكيك خلية اإرهابية تابعة لـ»داع�ش«
•• الرباط -وام: 

داع�ص  لتنظيم  موالية  اإرهابية  خلية  تفكيك  ام�ص  املغربية  اململكة  اأعلنت 
تتكون من اأربعة عنا�سر ترتاوح اأعمارهم بني 24 و 39 عاما.

وذكرت وكالة املغرب العربي لالأنباء اأنه يف اإطار اجلهود املتوا�سلة للت�سدي 
للخطر االرهابي، متكن املكتب املركزي لالأبحاث الق�سائية التابع للمديرية 
اال�سبانية،  الوطنية  ال�سرطة  مع  بتن�سيق  الوطني  ال��رتاب  ملراقبة  العامة 
اإرهابية  مل�ساريع  وحاملة  داع�ص  ل�  موالية  اإرهابية  خلية  تفكيك  من  اليوم، 

تتكون من اأربعة عنا�سر.
تندرج  التي  العملية  ه��ذه  اأن  الوطني  االأم��ن  العامة  للمديرية  ب��الغ  واأف���اد 
ونظريتها  املغربية  االأمنية  امل�سالح  بني  امل�سرتك  االأمني  التعاون  اإط��ار  يف 
ن�سار  وبني  بفرخانة  ين�سطون  عنا�سر  ثالثة  ايقاف  عن  اأ�سفرت  اال�سبانية 
نواحي النا�سور، من بينهم �سقيق اأحد املقاتلني بال�ساحة ال�سورية - العراقية، 

تزامنا مع اعتقال زعيم هذه اخللية ب�سواحي العا�سمة اال�سبانية.
واأ�ساف اأن التحريات االأولية اأكدت اأن اأع�ساء هذه اخللية املت�سبعني بالفكر 
املتطرف لتنظيم "داع�ص" انخرطوا يف حمالت تروج وت�سيد باأعماله الدموية 
باملوازاة مع تكثيف الدعوات التحري�سية انتقاما مل�سرع اخلليفة املزعوم لهذا 
التنظيم االرهابي. واأو�سح امل�سدر ذاته، اأن االأبحاث اأظهرت اأن عنا�سر هذه 
اخللية كانوا يعقدون اجتماعات لتتبع االأو�ساع الراهنة بال�ساحة ال�سورية - 
العراقية، وكذا التخطيط لتنفيذ عمليات ارهابية ا�ستجابة للدعوات املتكررة 

لقادة »داع�ص« التي ت�ستهدف خمتلف دول العامل.

رغم دخولها القوي يف ال�سباق:
الرئا�شية الأمريكية: كامال هاري�ش ترمي املنديل!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

بداأت حملة الرت�سيح الدميقراطي كواحدة من اأكرث املحطات تنوًعا يف 
التاريخ، ونتيجتها مفتوحة على كل االحتماالت. ومع االإعالن، الثالثاء، 
عن ان�سحاب ال�سناتورة عن والية كاليفورنيا، كاماال هاري�ص، التي كانت 
امراأة  اأول  ولت�سبح   ،  2020 نوفمرب  يف  ترامب  دون��ال��د  لهزم  تطمح 
�سوداء رئي�سة للواليات املتحدة، فاإن ال�سباق بات ينح�سر بني مرت�سحني 

معظمهم من البي�ص وامل�سّنني.              )التفا�سيل �ص 15(

مباحثات  يــجــري  ــد�ك  ــم ح
الأمريكي  اخلزانة  �زيــر  مع 

•• وا�شنطن-وكاالت:

ال�سوداين،  ال�����وزراء  رئ��ي�����ص  ال��ت��ق��ى 
وزي����ر اخلزانة  ح���م���دوك،  ع��ب��داهلل 
االأم���ريك���ي، اإ���س��ت��ي��ف��ن م��ن��و���س��ن، يف 
لبحث  وا�سنطن  اإىل  زي���ارة  اإط����ارة 
راأ�سها  وع���ل���ى  امل���ل���ف���ات،  م���ن  ع����دد 
الدول  قائمة  م��ن  ال�����س��ودان  اإزال����ة 
حمدوك،  وقدم  لالإرهاب.  الراعية 
خالل اللقاء، �سرحاً حول تطورات 
االأو����س���اع يف ال�����س��ودان مب��ا يف ذلك 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ق��ائ��م��ة يف ال���ب���الد، ال 

�سيما يف جانبها االإقت�سادي.

�ي�شرد   11 يقتل  كــامــوري 
بالفلبني �شخ�ش  مليون  ن�شف 

•• مانيال -وام:

جراء  ح��ت��ف��ه��م  �سخ�سا   11 ل��ق��ي 
االإع�������س���ار ك���ام���وري ال����ذي �سرب 
ن�����زوح نحو  ال��ف��ل��ب��ني وت�����س��ب��ب يف 
فيما  ����س���خ�������ص،  م���ل���ي���ون  ن�������س���ف 
امل��ن��ازل والبنية  ت�����س��ررت ع�����س��رات 
التحتية االأخرى، مبا يف ذلك اأحد 
امل�ساحبة  ال��ري��اح  بفعل  امل��ط��ارات، 
لالإع�سار وفقا مل�سوؤولني بال�سرطة 

واالإغاثة من الكوارث .

كاماال هاري�ص... انتهى امل�سوار

زهري املغزاوي امني عام حركة ال�سعب
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اأخبـار الإمـارات

�شرطة اأبوظبي ت�شارك يف تاأمني م�شرية الحتاد �شمن مهرجان ال�شيخ زايد 2019
•• اأبوظبي - وام:

�ساركت �سرطة اأبوظبي يف تاأمني م�سرية االحتاد التي نظمتها وزارة 
�سوؤون الرئا�سة بتواجد دوريات املرور و�سيارات االإ�سعاف و االإنقاذ و

االأ�سلحة  اإدارة  و  اخلا�سة  املهام  واإدارة  املدين  الدفاع  و   CBRN
واملتفجرات و ق�سم اأمن الفعاليات واإدارة التفتي�ص االأمنيK9 اإىل 

جانب غرفة القيادة والتحكم املتحركة.
اأقيمت �سمن فعاليات مهرجان ال�سيخ زايد لعام  كانت امل�سرية قد 
2019 يف منطقة الوثبة يف اأبوظبي مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 48 
للدولة. و وفرت �سرطة اأبوظبي مكاتب خلدمة اجلمهور من اأبناء 

االإمارات واملقيمني والزوار وقدمت �سرطة الهجانة عرو�سا اأبهرت 
احل�سور وقامت ال�سرطة الن�سائية بتاأمني احلفل و افتتحت مكتبا 

للمفقودات تابعا لها.
االإم���ارات وق��وة تالحمهم من غرب  اأبناء  امل�سرية وح��دة  و ج�سدت 
الدولة اإىل �سرقها و من �سمالها اإىل جنوبها واأ�ساد امل�ساركون مبا 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  والعطاء يف  حققته م�سرية اخلري 

من اجنازات �ساملة يف ظل االحتاد ال�سامخ.
وعرب اأبناء االإمارات عن عظيم فخرهم وبالغ �سعادتهم وابتهاجهم 
بقيادته  واعتزازهم   48 ال���  بيومه  الوطن  احتفاالت  يف  بامل�ساركة 

الر�سيدة وم�سرية اجنازاتها ال�ساملة.

بتوجيهات حممد بن زايد

هيئة الهالل الأحمر تبداأ عملياتها الإغاثية للمتاأثرين من الزلزال يف األبانيا
 555 األف �سخ�س ي�ستفيدون من امل�ساعدات الإن�سانية املتنوعة

•• تريانا -وام: 

تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
ومتابعة �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
االإماراتي  االأحمر  الهالل  هيئة  رئي�ص  الظفرة  منطقة  يف 
الزلزال يف  للمتاأثرين من  االإغاثية  الهيئة عملياتها  ب��داأت 

األبانيا والتي ي�ستفيد منها 555 األف �سخ�ص.
ب��رئ��ا���س��ة ع��ام��ر الزعابي  ال��ه��الل االأح��م��ر  وق���ام وف���د هيئة 
املوجود حاليا على ال�ساحة االألبانية بتوزيع املواد االإغاثية 
ال�سرورية على املتاأثرين يف املناطق االأكرث ت�سررا من كارثة 
الزلزال الذي اأودي بحياة الع�سرات وخلف اأ�سرارا كبرية يف 

املمتلكات والبنية التحتية.
والدواء  الغذاء  توزيعها  التي مت   - االإغاثية  امل��واد  ت�سمنت 
واملواد ال�سحية ومواد النظافة واالأغطية واخليام ال�ستوية 
املت�سررة، منها  املناطق  التوزيع عددا من  - و�سملت عملية 

مبحافظة  ج��وك��اي  ومنطقة  ف���ورا  وب��ل��دي��ة  ليجا  حمافظة 
االإن�سانية يف مدينة دورو�ص  االأو�ساع  الوفد  تريانا. وتفقد 
بكارثة  ت��اأث��را  االأك���رث  باعتبارها  وليجا  ث��وم��ان  ومنطقتي 
العمليات  واأج���رى  �سكانها  متطلبات  على  واط��ل��ع  ال��زل��زال 
اأف�سل  لتقدمي  األبانيا  يف  املخت�سة  اجلهات  مع  التن�سيقية 

اخلدمات للمتاأثرين.
لهيئة  العام  االأم��ني  الفالحي  عتيق  حممد  الدكتور  واأك��د 
الهالل االأحمر اأن توجيهات القيادة الر�سيدة تاأتي ت�سامنا 
وحت�سني  الزلزال  من  للمت�سررين  االإن�سانية  االأو�ساع  مع 
�سبل حياتهم. وقال اإن �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
يتابع اخلطط االإغاثية التي و�سعتها الهيئة لتحقيق اأكرب 
بجانبهم  وال��وق��وف  للمتاأثرين،  وامل�ساندة  الدعم  من  ق��در 
�ستكون  ال��ت��ي  امل�����س��اع��دات  م��ن  امل�ستفيدين  مظلة  وتو�سيع 

�ساملة وملبية الحتياجاتهم.
واأ�ساف اأن تواجد االإمارات يف قلب هذه االأزمة مب�ساعداتها 
الدولة  اأن  يوؤكد  االأوروب��ي��ة  القارة  يف  االإن�سانية  ومبادراتها 

يف  ال��دول��ي��ة  امل��واج��ه��ة  عنا�سر  م��ن  فاعال  عن�سرا  اأ�سبحت 
جم��ال ال��ط��وارئ واالأزم�����ات ح��ول ال��ع��امل ومت��ت��د اأن�سطتها 
تتاأثر  ال��ت��ي  واالأق��ال��ي��م  امل��ن��اط��ق  ل��ك��ل  االإغ��اث��ي��ة  وعملياتها 
عن  النظر  بغ�ص  مكان  ك��ل  يف  ال��ك��وارث  ب��االأزم��ات  �سعوبها 

موقعها وبعدها اجلغرايف.
واأكد الفالحي اأن وفد الهالل االأحمر �سي�سطلع بالتن�سيق 
مع مكتب الهيئة يف تريانا بعدد من املهام االإن�سانية خالل 
تواجده يف األبانيا فاإىل جانب تقدمي امل�ساعدات واالحتياجات 
ميداين  م�سح  ب��اإج��راء  اأي�����س��ا  ي��ق��وم  للمت�سررين  املبا�سرة 
الأو�ساع املتاأثرين وت�سميم برامج من الواقع امليداين تتالءم 
مع طبيعة االأزمة وتواكب حجم تداعياتها االإن�سانية. جدير 
6.4 درجة  األبانيا تعر�ست موؤخرا لزلزال بقوة  اأن  بالذكر 
على مقيا�ص ريخرت تاأثر به عدد من املناطق على بعد 34 
املجاورة  واملناطق  تريانا،  العا�سمة  غرب  �سمال  مرتا  كيلو 
املحافظات ت�سررا من هذا  اأكرث  لها وتعد تريانا وكورت�سا 

الزلزال.

جمل�ش حكماء امل�شلمني يحتفي باأطفال املخيم الإماراتي الأردين لالجئني ال�شوريني
•• مريجيب الفهود - االأردن-وام:

التابعة  للن�سر،  احل��ك��م��اء  اأط��ل��ق��ت 
جمموعة  امل�سلمني،  حكماء  ملجل�ص 
ق�����س�����س��ي��ة ل���الأط���ف���ال ت��ر���س��خ قيم 
ال���������س����الم وال����ت����ع����اي���������ص واالأخ����������وة 
خ����الل جل�سة  وذل�����ك  االإن�������س���ان���ي���ة، 
االإماراتي  املخيم  يف  اأقيمت  ق���راءة 
يف  ال�����س��وري��ني  ل��الج��ئ��ني  االأردين 
مبدينة  الفهود  مريجيب  منطقة 

االأزرق �سمال �سرق االأردن.

امل��ج��م��وع��ة ث���الث ق�س�ص  و���س��م��ل��ت 
ل����الأط����ف����ال ح���م���ل���ت ع���ن���اوي���ن بني 
واأحمر  ال��وادي،  واأن�سودة  جدارين، 
اأدب��ي��ة مرتجمة  اأع��م��ال  توتي وه��ي 
ل��ل��م��وؤل��ف��ة ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة ت�����وال بري، 
كما  والتعاي�ص،  ال�سالم  قيم  تعالج 
ق�سايا  مب�سطة  ب��ط��ري��ق��ة  ت��ت��ن��اول 
�سائكة مثل احلرب وويالت الت�سرد 
وال����ل����ج����وء، وغ����ي����اب ل���غ���ة احل������وار 

والتعقل االإن�ساين.
الرميثي  ���س��ل��ط��ان  ال��دك��ت��ور  وق����ال 

اأهمية  ع��ل��ى  دالل���ة  في�سفي  امل��ك��ان 
اإعطاء االأمل جليل عانى من �سرور 

التحارب والتقاتل.
ووزع وف���د م��ن امل��ج��ل�����ص ع����ددا من 
املخيم،  يف  االأط����ف����ال  ع��ل��ى  ال��ك��ت��ب 
ك��م��ا ن��ظ��م��ت ج��ل�����س��ة ق�����راءة �سارك 
ف���ي���ه���ا ع�������س���رات االأط������ف������ال، حيث 
التي  ت��وت��ي  اأح��م��ر  لق�سة  ا�ستمعوا 
ت������روي جت���رب���ة ف���ت���اة ه����ّج����رت من 
يف  ودخ��ل��ت  احل���رب،  ب�سبب  منزلها 
اللجوء  م��ن  م�سنية  طويلة  رح��ل��ة 

االأمني العام ملجل�ص حكماء امل�سلمني 
قيم  تعزيز  على  يعمل  املجل�ص  اإن 
االأخوة االإن�سانية وزرعها يف نفو�ص 
الن�صء، م�سيفا حول اختيار الزمان 
واملكان: جاء اختيار يوم الثاين من 
دي�سمرب الذي يوافق اليوم الوطني 
لقيام احت��اد دول��ة االإم���ارات لنوؤكد 
ع��ل��ى اأن ه��ن��اك حل��ظ��ات ف���ارق���ة يف 
االآباء  فيها  اختار  االإن�سانية  تاريخ 
اأ�س�ص  على  دول��ة  اإق��ام��ة  املوؤ�س�سون 
اأما   .. وال�سالم  والعدل  املحبة  من 

ب��ع��ي��دا ع��ن ق��ري��ت��ه��ا وب��ي��ت��ه��ا، وكيف 
اأن  ب��ع��د  اإىل م��وط��ن��ه��ا  اأن���ه���ا ع����ادت 
"احلكماء  وك��ان��ت  احل���رب.  توقفت 
للن�سر" قد وقعت اتفاقا مع �سركة 
"ويكويك" الفنلندية ل�سراء حقوق 
االأطفال  ق�س�ص  م��ن  ع��دد  ترجمة 
التي تر�سخ مفاهيم املحبة وال�سالم 
االإن�سانية،  واالأخ�������وة  وال��ت��ع��اي�����ص 
من  تتوجه  م�ساريع  ب��داي��ة  لتكون 
كافة،  املجتمع  �سرائح  اإىل  خاللها 

وعلى راأ�سها االأطفال.

الإمارات ت�شارك العامل احتفاءه باليوم العاملي للتطوع اليوم

فريق ال�شقور ال�شعودية يغادر الد�لة بعد م�شاركته 
بال�شتعرا�شات اجلوية احتفاء باليوم الوطني

•• اأبوظبي -وام:

حتتفي االإمارات اليوم ب� "يوم التطوع العاملي" الذي اأقرته هيئة االأمم املتحدة 
جهوده  و  التطوع  مفهوم  على  للرتكيز  ع��ام  كل  من  دي�سمرب  من  اخلام�ص  يف 
والكوارث  الطارئة  التحديات  مواجهة  على  املجتمعات  ق��درة  تعزيز  يف  ودوره 
تعزيز  اأهميته يف  اإىل  اإ�سافة  اأ�سكالها،  املعي�سية مبختلف  وال�سغوط  الطبيعية 

مفاهيم التكاتف والتعاون االإن�ساين.
تاأتي املنا�سبة يف الوقت الذي اأ�سبحت فيه االإمارات طرفا فاعال يف تفعيل جهود 
العمل التطوعي على ال�سعيدين االإقليمي والدويل من خالل اإطالق العديد 
من املبادرات املهمة التي تقدم خدمات جمتمعية يف خمتلف املجاالت االإغاثية 

وال�سحية والتعليمية والبيئية والثقافية.
وت�ستمد التجربة االإماراتية يف العمل التطوعي قوتها من عدة اعتبارات رئي�سة 
رافدا  كونه  التطوعي  العمل  بقيمة  الدولة  يف  ال�سيا�سية  القيادة  اإمي��ان  اأولها 
اأ�سا�سيا من روافد تنمية املجتمع والنهو�ص مبكانته وثانيا وجود منظومة قوية 
ويف  التطوعي  العمل  �ستى جم��االت  بنجاح يف  تعمل  املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات  من 
املجتمعية حيث ميثل  الثقافة  االإماراتي وثالثا  االأحمر  الهالل  طليعتها هيئة 
العمل التطوعي اأحد اأبرز اأوجه التكافل والتالحم الذي يتمتع به اأبناء االإمارات 

والذي يعك�ص مدى مت�سكهم باملبادئ والقيم املرتبطة بالهوية الوطنية.
�سن  ���س��رورة  اإىل  تنبهت  التي  العامل  القالئل يف  ال��دول  االإم���ارات من  وتعترب 
اإىل ت�سجيع ثقافة العمل التطوعي وتنظيمه واعتماد مرجعية  قوانني تهدف 
م�سروع   2018 اأب��ري��ل  يف  االحت���ادي  الوطني  املجل�ص  اأق��ر  بعدما  ل��ه  م��وح��دة 
توفرها  الواجب  ال�سروط  الذي حدد  و  التطوعي  العمل  ب�ساأن  احت��ادي  قانون 
كما  االعتباريني  االأ�سخا�ص  تطوع  و�سوابط  و���س��روط  الطبيعي،  املتطوع  يف 
التجربة  وتزخر  للدولة.  الزائرين  االأ�سخا�ص  تطوع  و�سوابط  �سروط  ح��دد 
التي حققتها جمموعة  والنجاحات  باالإجنازات  التطوعي  العمل  االإماراتية يف 
من املوؤ�س�سات والهيئات التطوعية يف جميع اأنحاء الدولة. وتعترب هيئة الهالل 
االأحمر االإماراتي واحدة من اأبرز املوؤ�س�سات الوطنية يف جمال جذب املتطوعني 
واإ�سراكهم يف االأن�سطة التي تدعم املجتمع على امل�ستويات االجتماعية والثقافية 
واالقت�سادية ب�سورة فردية اأو جماعية تابعة للهالل لتوزيع االأدوار التطوعية. 
برامج تطوعية تعمل مع مهنيني و طالب  االأحمر عدة  الهالل  و توفر هيئة 
من اجلامعات واملدار�ص وتنق�سم اإىل ثالث فئات هي الهالل الطالبي وي�سمل 
يت�سمن  و  اجلامعي  والهالل  الثانوية  املرحلة  اإىل  االبتدائية  املرحلة  ط��الب 
طالب اجلامعات واأخريا برنامج العمل التطوعي العام املفتوح جلميع االأفراد 

من �سن 18 �سنة فما فوق الذي ي�سمل جميع اأفراد املجتمع.
و تلعب املن�سة الوطنية للتطوع "متطوعني. اإمارات" التي مت تطويرها من قبل 
موؤ�س�سة االإمارات بالتعاون مع وزارة تنمية املجتمع دورا بارزا يف تر�سيخ مفهوم 
امل�سوؤولية املجتمعية واإيجاد منظومة متكاملة وم�ستدامة للعمل التطوعي يف 

الدولة.
و و�سل عدد امل�سجلني يف املن�سة اإىل 452 األفا و52 متطوعا ومتطوعة وذلك 

ح�سب اأحدث اإح�ساءات املوقع االإلكرتوين الر�سمي للمن�سة.
و توفر املن�سة جلميع االأع�ساء املنت�سبني 7998 فر�سة تطوعية يف اأكرث من 
504 موؤ�س�سات على م�ستوى الدولة ، فيما بلغ عدد ال�ساعات التطوعية ملنت�سبي 

املن�سة اإىل 3 ماليني و486 األفا و894 �ساعة.
العمل  اإىل تعزيز ثقافة  التي تهدف  امل��ب��ادرات  اأه��م  "تكاتف" واح��دة من  وتعد 
التطوعي يف جميع اأنحاء دولة االإمارات حيث تقدم ل�سباب الوطن فر�سا هادفة 
العامة.  للتطوع يف ق�سايا اجتماعية هامة وت�سجعهم على اخلدمة املجتمعية 
واخلدمة  االجتماعية  بامل�سوؤولية  االلتزام  قيم  تعزيز  على  الربنامج  وي�ساعد 

العامة والتم�سك بالنزاهة واالأخالق وامل�ساركة املجتمعية.
بدوره يهدف " الربنامج الوطني التطوعي حلاالت الطوارئ واالأزمات والكوارث 
" اإىل تكوين قاعدة متميزة من املتطوعني وتاأهيلهم وتدريبهم لدعم وم�ساندة 
جهود اال�ستجابة الوطنية يف حاالت الطوارئ واالزمات والكوارث للحفاظ على 

اأرواح ومكت�سبات الدولة.
وتربز االأحداث واملنا�سبات الكبرية التي ت�ست�سيفها دولة االإمارات العربية على 
هذه  اإجن��اح  يف  التطوعي  العمل  يقدمها  التي  الكبرية  امل�ساهمة  م��دى  اأر�سها 

الفعاليات خا�سة من ناحية اجلوانب التنظيمية.
وت�����س��ه��د ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ك���ربى ال��ت��ي ت��ن��ظ��م��ه��ا دول����ة االإم�������ارات ت���واج���دا فاعال 
اأ�سكال  للمتطوعني على االأر�ص بني املدعوين وامل�ساركني بهدف توفري جميع 

الدعم و االإر�ساد التي يحتاجونها.
و منذ بداية العام اجلاري برزت القيمة امل�سافة التي ي�سكلها العمل التطوعي يف 
اإجناح الفعاليات من خالل عدة منا�سبات و من اأبرزها القدا�ص الديني لقدا�سة 
البابا فرن�سي�ص بابا الكني�سة الكاثوليكية الذي اأقيم يف مدينة زايد الريا�سية 
باأبوظبي يف فرباير املا�سي وح�سره اأكرث من 185 األف �سخ�ص والقمة العاملية 
12 فرباير  للحكومات يف دورتها ال�سابعة التي اأقيمت يف الفرتة من 10 اإىل 
اجلاري والتي ا�ستقطبت اأكرث من 200 متطوع من كبار املواطنني واملوظفني 
واأ�سحاب الهمم والطالب الذين يتمتعون بالكفاءات واملهارات واخلربات لدعم 

اأعمال وفعاليات القمة.

•• اأبوظبي-وام:

بعد  ام�ص  ال��دول��ة  اجلوية  لال�ستعرا�سات  ال�سعودية  ال�سقور  فريق  غ��ادر 
م�ساركته اإىل جانب فريق فر�سان االإم��ارات يف اال�ستعرا�سات اجلوية التي 
الوطني  بيومها  الدولة  احتفاالت  مبنا�سبة  اأبوظبي  كورني�ص  على  اأقيمت 

ال�48 .
كان يف وداع الفريق ال�سعودي عدد من �سباط القوات امل�سلحة واأع�ساء فريق 

الفر�سان االماراتي.
 7 ب�  اأبوظبي  بكورني�ص  االحتفاالت  يف  ال�سعودية  ال�سقور  فريق  و���س��ارك 
طائرات من نوع هوك بكامل طواقمها اجلوية والفنية وذلك يف الفرتة من 

التا�سع و الع�سرين من نوفمرب املا�سي اإىل الثاين من دي�سمرب اجلاري .

واأعرب قائد فريق ال�سقور ال�سعودية عن �سعوره و اأع�ساء الفريق بالفخر 
وال�سعادة مل�ساركة االإمارات احتفاالت اليوم الوطني، م�سرياً اإىل اأن م�ساركة 

الفريق يف احتفاالت دولة االإمارات ياأتي بتوجيهات قيادة اململكة.
جدير بالذكر اأن فريق ال�سقور ال�سعودية ومنذ اإن�سائه وهو يوؤدي عرو�سا 
ما  التنفيذ  يف  واالحرتافية  التدريب  يف  اجلهد  من  الكثري  تتطلب  جوية 
يعك�ص ال�سورة امل�سرقة التي تتميز بها القوات اجلوية ال�سعودية خ�سو�سا و 

القوات امل�سلحة عامة من كفاءة عالية وجاهزية وا�ستعداد.
واملهرجانات  الر�سمية  املنا�سبات  معظم  يف  تاأ�سي�سه  منذ  الفريق  و���س��ارك 
والدولية  االإقليمية  اإىل  املحلية  امل�ساركات  من  وانطلق  املحلية،  ال�سياحية 
والعاملية وي�ستخدم طائرة " هوك " بريطانية ال�سنع التي ت�ستخدم بدورها 

لتدريب الطيارين املقاتلني قبل ان�سمامهم لالأ�سراب املقاتلة.
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اأخبـار الإمـارات
خالل ملتقى جمعية الإمارات للتنمية

اأكادميية �شرطة دبي ُتقدم �رقة املفاهيم الع�شرية للم�شوؤ�لية املجتمعية
•• دبي-الفجر:

ق���دم ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور غ��ي��ث غ���امن ال�����س��وي��دي، مدير 
"املفاهيم  ح���ول  علمية  ورق���ة  دب���ي،  ���س��رط��ة  اأك��ادمي��ي��ة 
ملتقى  يف  وذل���ك  املجتمعية"،  للم�سوؤولية  الع�سرية 
االإم����ارات  جمعية  نظمته  ال���ذي  املجتمعية  امل�سوؤولية 
للتنمية املجتمعية يف راأ�ص اخليمة حتت �سعار "�سراكة 

يف العطاء... نه�سة يف البناء".
معرفاً  العلمية  ورق��ت��ه  ال�����س��وي��دي،  ال��ع��م��ي��د  وا���س��ت��ه��ل 
قدم  ثم  الع�سرية،  ومفاهيمها  املجتمعية،  بامل�سوؤولية 

نبذة عن اأكادميية �سرطة دبي منذ ن�ساأتها وعن الروؤية 
والر�سالة واالأهداف املنبثقة عن االأهداف اال�سرتاتيجية 
ل�سرطة دبي، م�ستعر�ساً جتربة االأكادميية يف امل�سوؤولية 
للتنمية  الوطنية  اللجنة  م��ع  وارت��ب��اط��ه��ا  املجتمعية، 
امل�ستدامة من خالل الرتكيز على امل�ساواة بني اجلن�سني، 
وق�سية التعليم اجليد الأبناء العاملني بتوفري مدار�ص  
حماية، ودمج اأ�سحاب الهمم من اأبناء العاملني يف تلك 
االإمارات  ا�سرتاتيجية  مع  كذلك  وارتباطها  امل��دار���ص، 

للتنمية اخل�سراء باإطالق مبادرة املليون �سجرة.
يف  االأك��ادمي��ي��ة  دور  اإىل  ال�سويدي  العميد  وتطرق  كما 

دعم املبادرات املجتمعية، وم�ساهمتها يف العمل التطوعي 
امل��ر���س��ح��ني واملر�سحات  ال��ط��الب  م�����س��ارك��ة  م��ن خ���الل 
لدعم عمل  املختلفة  التطوعية  املبادرات  واملوظفني يف 
اخلري وغر�ص قيم التكافل والعطاء بني اأفراد املجتمع 
العامة  للقيادة  اال�سرتاتيجية  تفعياًل لالأهداف  وذلك 

ل�سرطة دبي.
 كما اأكد العميد ال�سويدي على اأهمية العمل امل�سرتك 
املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  وكافة  ال�سرطي  اجلهاز  بني 
ب��ه��دف ت�����س��اف��ر اجل���ه���ود وال���ط���اق���ات ل��ت��ح��ق��ي��ق النمو 

واالزدهار يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

حمدان بن زايد : الإمارات تبواأت مراكز متقدمة يف العمل الإن�شاين بف�شل جهود اأبنائها التطوعية
•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، 
ال�سمو  بقيادة �ساحب  االإم��ارات  اأن  االإماراتي،  االأحمر  الهالل  رئي�ص هيئة 
مراكز  ت��ب��واأت  اهلل،  ال��دول��ة حفظه  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
متقدمة يف جمال العمل االإن�ساين بف�سل جهود اأبنائها التطوعية، واأر�ست 

قواعد ثابتة ومتينة لتعزيز م�سريتها يف هذا املجال احليوي.
من  ع��دد  يف  املنت�سرين  االإم����ارات  دول���ة  متطوعي  مب��ب��ادرات  �سموه  واأ���س��اد 

ال�ساحات لتقدمي الدعم وامل�ساندة ل�سحايا النزاعات والكوارث.
وقال �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، اإن العمل التطوعي ميثل ركيزة 
ومبادرات  روؤى  بف�سل  واحل�سارية،  االإن�سانية  الدولة  توجهات  يف  اأ�سا�سية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة .
واأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، يف ت�سريح مبنا�سبة يوم التطوع 
العاملي، الذي ي�سادف اخلام�ص من دي�سمرب اجلاري، اأن التطوع يعترب روح 

وتر�سيخ مبادئه  تعزيز جماالته  املهمة يف  العوامل  واأح��د  االإن�ساين،  العمل 
وقيمه بني الب�سر، م�سيفا �سموه : اأن العمل التطوعي واجب ديني ووطني 
والتزام اأخالقي جتاه االإن�سانية يف اأي مكان وزمان، كما اأن مفهوم التطوع 
يحمل م�سامني وقيماً اأخالقية عظيمة ومنهجاً تربوياً تتكاتف فيه جهود 
وقوع  وح��ني  ال�سلم  حالة  يف  املجتمع  فئات  كافة  مع  وتعاونهم  املتطوعني 

الكوارث واالأزمات.
وقال �سموه، اإن جمتمع االإمارات عرف قيم وم�سامني العمل التطوعي منذ 
ن�سيج  اإيجاد  واأث��م��رت عن  كافة،  روح��ه يف قطاعاته  وق��ت طويل، وجت�سدت 
متما�سك ي�سوده التكافل واالإيثار وال�سعي يف ق�ساء حوائج االآخرين وجندة 
امللهوفني واإ�سعاد املحرومني، وتعمقت مبادئ اخلري والرب واالإح�سان النابعة 
من تعاليم الدين احلنيف وقيمه ال�سامية يف نفو�ص االأجيال املتعاقبة من 

�سعب االإمارات الويف الأهله وجريانه واالإن�سانية جمعاء.
يف  واملتطوعني  التطوعي  العمل  تواجه  التي  التحديات  اإىل  �سموه  ولفت 
الوقت الراهن، واملتمثلة يف ا�ستهداف املتطوعني خا�سة يف مناطق النزاعات 
امل�سلحة، وعرقلة جهودهم يف اإنقاذ االأرواح الربيئة وتقدمي امل�ساعدة الالزمة 
الع�سرات  م�سرع  �سهدت  االأخ���رية  ال�سنوات  اأن  اإىل  �سموه  ون��وه  لل�سحايا، 

يوؤدون  وهم  امليدان،  داخ��ل  االإن�سانية  املنظمات  يف  العاملني  املتطوعني  من 
واجبهم املقد�ص، وطالتهم يد الغدر وهم يحملون الغذاء والدواء والك�ساء 

الإنقاذ االأطفال املحا�سرين بني الركام وزخات الر�سا�ص وقنابل املوت.
واأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اأن هذا االنتهاك ال�سارخ للقوانني 
واملواثيق الدولية ميثل جرمية نكراء يف حق االإن�سانية، وقال �سموه : تنظر 
االإمارات بقلق �سديد ملا اآلت اإليه االأو�ساع االإن�سانية يف عدد من دول اجلوار 
العربي، ب�سبب ت�ساعد وترية العنف يف املنطقة، م�سددا �سموه على اأن تعر�ص 
املدنيني من املتطوعني وعمال االإغاثة اإىل العنف ومنع و�سول امل�ساعدات 
االإن�سانية اإىل املتاأثرين واملحا�سرين يف العديد من املواقع فاقم من معاناة 
ي�سبق  ب�سورة مل  االإن�ساين  الو�سع  تردي  اإىل  واأدى  وامل�ستهدفني  ال�سحايا 
اأن متطوعي  اآل نهيان، على  زاي��د  ال�سيخ حمدان بن  واأك��د �سمو  لها مثيل. 
هيئة الهالل االأحمر االإماراتي ي�سطلعون بدور فاعل يف جت�سيد االأهداف 
واملبادئ ال�سامية التي ت�سعى الهيئة لتحقيقها على اأر�ص الواقع، وذلك من 
خالل براجمها واأن�سطتها املمتدة لكل �ساحب حاجة داخل الدولة ولكافة 

ال�سعوب التي تعاين من وطاأة الظروف.
�سور  الأبهى  م�سرقة  �سورة  املتطوعني  م�ساركات  ج�سدت   : �سموه  واأ�ساف 

البذل والعطاء، وكان دورهم �سببا يف ارتياد هيئة الهالل االأحمر االإماراتي 
اأوجه الن�ساط اخلريي واالإن�ساين كافة.

وقال �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، يف ختام ت�سريحه، : اإننا نوؤكد 
النبيلة  املتطوعني  العاملي مدى فخرنا واعتزازنا مببادرات  التطوع  يف يوم 
بجميل  و�سرورنا،  غبطتنا  عن  لهم  ونعلن  االأ�سيلة،  االإن�سانية  ومواقفهم 
�سنعهم وعظيم بذلهم، فهم اأجنحة الهالل التي يحلق بها عاليا يف �ساحات 

العطاء االإن�ساين الرحبة، والر�سيد احلقيقي مل�ستقبل هيئتنا الوطنية.
ع��ل��ى جت��رده��م وبذلهم  ���س��ك��ره وت��ق��دي��ره للمتطوعني  ���س��م��وه ع��ن  واأع����رب 
واأن  ح�سناتهم،  ميزان  يف  ذل��ك  يجعل  اأن  وج��ل  عز  امل��وىل  داعيا  وعطائهم، 

ي�سدد خطاهم على طريق اخلري والعطاء.
الراعية الأن�سطة  اأي�سا للجهات واملوؤ�س�سات  وتقدم �سموه بال�سكر والتقدير 
املتطوعني  ق��درات  وتعزيز  بتاأهيل  اخلا�سة  االأحمر،  الهالل  هيئة  وبرامج 
اأال مير  الأداء ر�سالتهم ال�سامية بكفاءة عالية واقتدار، وقال �سموه : يجب 
املنت�سرين  املتطوعني  وتقدير ملاليني  ثناء  ر�سالة  نوجه  اأن  دون  اليوم  هذا 
حول العامل، خا�سة العاملني يف احلركة الدولية للهالل االأحمر وال�سليب 

االأحمر.

بح�شور �شيف بن زايد ...مركز املوؤهالت الأمنية بالداخلية يت�شلم اعتماده جهة مانحة للموؤهالت الأمنية املهنية

االع��������رتاف ب��ال��ت��ع��ل��م واخل������ربات 
املركز  دور  اإىل  باالإ�سافة  ال�سابقة 
يف ت��ق��ي��ي��م امل���راك���ز ال��ت��دري��ب��ي��ة يف 
القطاعات  و  اجل����ه����ات  خم��ت��ل��ف 

دول العامل االأكرث امانا وتقدما و 
اأكد املقدم الدكتور خلفان النقبي 
االأمنية  امل���وؤه���الت  م��رك��ز  م��دي��ر 
االعتماد  اأن هذا  الداخلية  ب��وزارة 

وتاأهليها  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  االأم���ن���ي���ة 
الفنية  امل���ع���اي���ري  م����ع  ل��ت��ت��م��ا���س��ى 
تعتمدها  ال���ت���ي  واال�����س����رتاط����ات 
بالهيئة  ممثلة  االإم����ارات  حكومة 

اجلهة  دور  ملمار�سة  امل��رك��ز  ي��وؤه��ل 
املعايري  تطبيق  �سمان  يف  املانحة 
امل���ع���ت���م���دة يف ت���ط���وي���ر امل����وؤه����الت 
عمليات  وتنظيم  االأم��ن��ي��ة  املهنية 

•• اأبوظبي-وام:

بح�سور الفريق �سمو ال�سيخ �سيف 
ن��ائ��ب رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�ص 
ممثلة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ت�سلمت 
مب��رك��ز امل��وؤه��الت االأم��ن��ي��ة �سهادة 
االعتماد من قبل الهيئة الوطنية 
للموؤهالت كجهة مانحة معتمدة 
وذلك  االأمنية  املهنية  للموؤهالت 
املتطلبات  املركز  ا�ستكمل  اأن  بعد 
الفنية  وامل����ع����اي����ري  وال�����������س�����روط 
ال�سهادة  �سموه  وت�سلم  لالعتماد. 
اإبراهيم  ب���ن  ح�����س��ني  م��ع��ايل  م���ن 
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احلمادي 
الهيئة  اإدارة  جم���ل�������ص  رئ���ي�������ص 
مبقر  وذل��ك  للموؤهالت  الوطنية 

وزارة الداخلية ام�ص.
احلمادي  ح�����س��ني  م���ع���ايل  ق����ال  و 
للموؤهالت  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن 
توجيهات  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا  تعمل 
ال��ر���س��ي��دة ومب���ا ي�سمن  ال��ق��ي��ادة 
احلكومية  امل����وؤ�����س���������س����ات  جن������اح 

تلتزم  ال��ت��ي  ل��ل��م��وؤه��الت  الوطنية 
يف  املتبعة  الدولية  املعايري  باأعلى 
هذا املجال ووفق اأف�سل املمار�سات.   
ب�سمان  ي�سهم  االعتماد  اإن  قال  و 
ال��ت��ع��ل��ي��م املهني  ج����ودة خم��رج��ات 
التخ�س�سي يف القطاعات االأمنية 
يتنا�سب  ال��ذي  و  ل��ل��وزارة  التابعة 
تطوير  واحتياجات  متطلبات  مع 
مل�سرية  دع���م���اً  امل��وؤ���س�����س��ي،  ال��ع��م��ل 
التميز والريادة ومن اأجل حتقيق 
والتعليم  التدريب  يف  نوعية  نقلة 
املعرفية  اال�����س����ت����دام����ة  ب����ه����دف 
واملمكنات  ال�����ق�����درات  وت���ط���وي���ر 
احلوكمة  م��ن  اإط���ار  يف  املوؤ�س�سية 
وامل�ساءلة  ب��ال�����س��ف��اف��ي��ة  ي��ت�����س��م 
وامل�سوؤولية. و اأ�سار اإىل �سعي وزارة 
مع  ال�سراكة  خالل  من  الداخلية 
اإىل  ل��ل��م��وؤه��الت  الوطنية  الهيئة 
وتعزيز  ال��ب�����س��ري  ال���ك���ادر  ت��ن��م��ي��ة 
قدراته و تطوير اخلدمات ب�سورة 
املتعاملني  وتوقعات  طموح  تلبي 
املعرفة  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  وحت��دي��ث��ه��ا 
املتعاملني  ورغ���ب���ات  ال�����س��ح��ي��ح��ة 

م���ن �سناعة  ب��ال��دول��ة ومت��ك��ي��ن��ه��ا 
ال�����ك�����وادر ال���وط���ن���ي���ة امل����وؤه����ل����ة يف 
ال�سناعية  التخ�س�سات  خمتلف 

والتكنولوجية واالأمنية بالطبع.
�سعيد  م��ب��ارك  �سعادة  ثمن  ب���دوره 
الهيئة  ع�����ام  م���دي���ر  ال�����س��ام�����س��ي 
الوطنية للموؤهالت جهود الفريق 
�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان، 
الوطني  العمل  ل�سمان  ال��رام��ي��ة 
االإدارات  بني  ما  والتعاون  املتميز 
الداخلية والهيئة  املعنية يف وزارة 
لتحديد  ل���ل���م���وؤه���الت  ال��وط��ن��ي��ة 
امل��ع��اي��ري ال��ت��ي ت��ل��ت��زم ب��ه��ا ال����وزارة 
و�سروط  معايري  م��ع  لالن�سجام 
موؤكدا  ال��ه��ي��ئ��ة  ل����دى  االع���ت���م���اد 
" الوطنية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ط��ور 
كفاءات  ل��ت��خ��ري��ج   " ل��ل��م��وؤه��الت 
ومتميزة  م��ت��خ�����س�����س��ة  وط���ن���ي���ة 
يف ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ه��ام��ة ك��اف��ة و 
املوؤهالت  مقدمتها  يف  ياأتي  التي 
االأمنية التي حتافظ من خاللها 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة االإم�����ارات 
�سدارة  يف  املتميزة  مكانتها  على 

جانب  اإىل  اق���رتاح���ات���ه���م  ووف�����ق 
تطوير املوؤهالت املمنوحة وتنمية 
وتاأهليهم  امل��ن��ت�����س��ب��ني  ق��������درات 
الم��ت��الك امل��ع��رف��ة وال���ق���درة على 
التقنيات  وا���س��ت��ث��م��ار  ا���س��ت��خ��دام 
يف  بفعالية  ل��ل��م�����س��ارك��ة  احل��دي��ث��ة 

تطوير ودعم م�سرية التميز.
االعتماد  ���س��ه��ادة  ت�����س��ل��ي��م  ح�����س��ر 
اللواء �سامل علي مبارك ال�سام�سي 
للموارد  امل�����س��اع��د  ال������وزارة  وك��ي��ل 
العميد  و  امل�����س��ان��دة  واخل����دم����ات 
الظاهري  دمل�����وج  ح��م��ي��د  حم��م��د 
االأم�����ني ال���ع���ام مل��ك��ت��ب ���س��م��و وزير 
�سعيد  م��ب��ارك  �سعادة  و  الداخلية 
الوطنية  الهيئة  مدير  ال�سام�سي 
الدكتور  وال���ع���ق���ي���د  ل���ل���م���وؤه���الت 
مدير  ال�سعيبي  ���س��ل��ط��ان  في�سل 
عام اال�سرتاتيجية وتطوير االأداء 
بوزارة الداخلية و يو�سف ال�سحي 
والتدريب  ال��ت��ع��ل��ي��م  اإدارة  م��دي��ر 
الوطنية  بالهيئة  وامل��ه��ن��ي  الفني 
ل���ل���م���وؤه���الت وع�������دد م����ن م�����دراء 

االإدارات بالوزارة والهيئة.

نائب رئي�ش اأ�غندا �شيف �شرف حفل اليوم الوطني الـ 48 ل�شفارة الد�لة يف كمبال

برنامج املري�ش الفرتا�شي جلامعة اخلليج الطبية يعر�ش يف موؤمتر عاملي بلندن

•• اأبوظبي -وام: 

ب�سفارة  ب��االأع��م��ال  القائم  الفالحي  �سعيد  عبيد  عبدالرحيم  �سعادة  اأق���ام 
الدولة يف كمباال يوم االثنني املا�سي حفل ا�ستقبال بفندق �سريينا مبنا�سبة 
كيوانوكا  اإدوارد  فخامة  ح�سره  للدولة  واالأرب��ع��ني  الثامن  الوطني  اليوم 
�سيكاندي نائب رئي�ص جمهورية اأوغندا ومعايل �سام كيبتوري�ص وزير املياه 
والرثوة  ال��زراع��ة  وزي��ر  �سيمبيجا  باموالنغاكي  فين�سينت  ومعايل  والبيئة 
لل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  اأوكيلو  اأورييم  هرني  ومعايل  وال�سمكية  احليوانية 
و�سوؤون  للدفاع  الدولة  وزي��ر  روام��ريام��ا  برايت  العقيد  ومعايل  اخلارجية 
املحاربني القدامى ومعايل جودفري كيواندا وزير الدولة لل�سياحة ومعايل 
بيرت اأميات لوكريي�ص وزير الدولة للطاقة واملعادن، ومعايل رونالد كيبويل 
لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  كابا فونزاكي  وم��ع��ايل ه��رني  للمياه،  ال��دول��ة  وزي��ر 
االجتماعية، وروؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية واملنظمات الدولية ورجال الدين 

واالأعمال ولفيف من االأكادمييني واملثقفني واالإعالميني.

واألقى �سعادة ال�سفري كلمة حتدث فيها عن م�سرية دولة االإم��ارات العربية 
جت�سيدا  املجاالت  كافة  يف  والتنمية  التقدم  نحو  واملظفرة  الواثقة  املتحدة 
العامل يف  اأف�سل دول  اإىل جعلها من  التي تهدف   2021 االإم��ارات  لروؤية 

الذكرى اخلم�سني للتاأ�سي�ص .
ا�ستطاعت  الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  بف�سل  االإماراتية  الدبلوما�سية  اإن  وقال 
اأن دولة  بناء ج�سور من عالقات االأخوة وال�سداقة مع دول العامل، موؤكدا 
الرائدة  م�سريتها  يف  تلني  ال  بعزمية  مت�سي  الر�سيدة  بقيادتها  االإم���ارات 
مل��وا���س��ل��ة حتقيق االجن����ازات  اأب��ن��ائ��ه��ا و�سبابها  ���س��واع��د  ب��ذل��ك ع��ل��ى  وت��ع��ول 

العظيمة للوطن واملواطن.
تواكبها  االإم���ارات  دول��ة  املحققة يف  التقدم والتطور واالزده���ار  اإن  واأ���س��اف 
واخلري  احل��ق  وق��ي��م  االع��ت��دال  نهج  على  قائمة  م��ت��وازن��ة  خارجية  �سيا�سة 
على  االإن�����س��اين  العطاء  اأي��ق��ون��ة  يجعلها  م��ا  والت�سامح  االإن�����س��اين  وال��ع��ط��اء 
2019م  اأبرز هذه االجن��ازات وهو اإعالن عام  م�ستوى العامل..م�سريا اىل 
200 جن�سية خمتلفة  اأك��رث من  ربوعها  تعي�ص يف  دول��ة  للت�سامح يف  عاما 

يف جو من االنفتاح واالحرتام املتبادل والتعاي�ص املبني على مبداأ الت�سامح 
اإىل  الكاثوليكية  الكني�سة  بابا  فرن�سي�ص  البابا  زي��ارة  ذل��ك  على  وال�ساهد 
الدولة وتوقيعه مع ف�سيلة االإمام االأكرب الدكتور اأحمد الطيب �سيخ االأزهر 
ال�سريف وثيقة االأخوة االإن�سانية من اأجل ال�سالم العاملي والعي�ص امل�سرتك 
املجتمع  يف  الت�سامح  روح  ب��ث  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��دول��ة  روؤى  تكر�ص  خطوة  يف 
وكل  والتطرف  التع�سب  ونبذ  واحل��وار احل�ساري  االنفتاح  ثقافة  وتر�سيخ 
اأو  اللون  اأو  العرق  اأو  اجلن�ص  اأو  الدين  ب�سبب  النا�ص  بني  التمييز  مظاهر 
واأك��د �سعادته حر�ص دولة االإم��ارات على بناء عالقات ودية ورفيعة  اللغة. 
امل�ستوى مع خمتلف دول العامل يف اإطار حملها لر�سالة ال�سالم ومبادراتها 
للتعاون اإىل العامل اأجمع مما مكنها من الفوز با�ست�سافة املعر�ص الدويل 
االإجنازات  لعر�ص  العامل  االأول يف  احل��دث  يعد  ال��ذي  دب��ي   2020 اإك�سبو 
الب�سرية يف جماالت عديدة مب�ساركة اأكرث من 200 دولة و�سركة ومنظمة 
اإدوارد كيوانوكا  ال�سرف فخامة  األقى �سيف  وموؤ�س�سة تعليمية. من جانبه 
�سيكاندي نائب رئي�ص جمهورية اأوغندا كلمة تقدم فيها باأحر التهاين اإىل 

�سعب وحكومة دولة االإمارات العربية املتحدة مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 48 
للدولة متوجها بالتهنئة اخلا�سة اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
جعلت  التي  العظيمة  اإجنازاته  اهلل" على  "حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل 

الدولة مركزا جتاريا و�سياحيا رائدا يف املنطقة.
واأ�سار اإىل العالقات القوية التي يتمتع بها البلدان والزيارات املتبادلة بينهما 
واآخرها زيارة فخامة الرئي�ص يويري كاغوتا مو�سيفيني اإىل االإمارات عام 
2017 ..م�سيدا مب�ساهمات الدولة يف خمتلف جماالت التنمية يف اأوغندا 
دوالر  الالجئني مببلغ خم�سة ماليني  اإغاثة  اإىل م�ساهماتها يف  باالإ�سافة 

اأمريكي.
ودبي  عنتيبي  مطاري  بني  االإم���ارات  لطريان  اليومية  ال��رح��الت  اإن  وق��ال 
متثل خري �ساهد على زيادة عدد امل�سافرين والتجارة بني البلدين.. متقدما 
اأوغندا،  جمهورية  يف  البطالة  م�سكلة  ح��ل  يف  االإم����ارات  دول��ة  اإىل  بال�سكر 
موؤكدا اأن دولة االإمارات العربية املتحدة تعد من اأكرب ال�سركاء التجاريني 

الأوغندا يف منطقة ال�سرق االأو�سط.

•• عجمان -وام:

يعر�ص برنامج املري�ص االفرتا�سي القائم على ا�ستخدام الذكاء اال�سطناعي 
والذي ابتكرته جامعة اخلليج الطبية يف عجمان من بني مئات االبتكارات، 
يف املوؤمتر العاملي النظرة امل�ستقبلية للتعليم اجلامعي الذي يعقد يف لندن 

ال�سهر احلايل.
ويعد الربنامج الذي ح�سد اجلائزة الذهبية على م�ستوى ال�سرق االأو�سط 
العامل  الف�سية على م�ستوى  التعليم، واجلائزة  االإب��داع يف جمال  فئة  عن 
امل�ستخدمة حاليا يف  الرئي�سية  الربامج  اأحد  االإلكرتوين،  التعليم  عن فئة 

التعليم الطبي يف اجلامعة وقد مت تطبيقه يف اأكرث من 20 جامعة م�سرية 
والقى اهتماما وا�سعا لدى العديد من اجلامعات االأمريكية.

واأعرب الدكتور ح�سام حمدي مدير اجلامعة عن �سعادته بهذا االإجناز الذي 
التعليمية  االأ�ساليب  لتطوير  اجلامعة  يف  بها  يقومون  التي  اجلهود  يكلل 
ال  اجلامعة  اإدارة  اأن  مو�سحا  العامل،  يف  املتبعة  الطرق  الأف�سل  ومواكبتها 
لها  يتيح  مبا  والطلبة  الباحثني  وت�سجيع  العلمية  البحوث  دعم  يف  ت��رتدد 
التميز يف اأدائها. واأو�سح الدكتور حمدي اأن برنامج "املري�ص االفرتا�سي" 
يطبق مفهوم التعلم من خالل حل املع�سالت، وهي تقنية تدريب يف اأجواء 
واقع  �سمن  وفح�سه  املري�ص  حم��اك��اة  للطلبة  تتيح  تفاعلية  افرتا�سية 

التعلم  على  يعتمد  ال��ذي  االإب��داع��ي  التعليم  م�ستقبل  ميثل  ما  افرتا�سي، 
ومن  الربنامج  فكرة  ب�سفته �ساحب   - املع�سالت.. م�سريا  من خالل حل 
�سيناريوهات  م��ن  امل��ح��ت��وى  تفا�سيل  ك��اف��ة  ع��ل��ى  واالإ����س���راف  بالكتابة  ق���ام 
املع�سلة من جمرد  نقل  على  تقوم  فكرته  اأن  اىل   - اع��وام   3 مل��دة  خمتلفة 
مع�سلة مكتوبة اإىل مري�ص افرتا�سي تقوم جمموعات �سغرية من الطالب 

بالتفاعل والتعامل معه كاأنه مري�ص فعلي.
وقال اأنه مت و�سع 60 �سيناريو مبع�سالت طبية خمتلفة ملر�سى افرتا�سيني 
ينتمون ل�60 جن�سية من حول العامل م�سيفا اأنه يتم التفاعل مع املري�ص 
العينات،  اأخ���ذ  م��ن  ب��داي��ة  ل��ه  متنوعة  واإج����راء حتاليل طبية  االف��رتا���س��ي 

�سدور  وب��ع��د  اأ���س��ع��ة  وت�سوير  ال�سغط،  وم�ستوى  احل����رارة  درج���ة  وق��ي��ا���ص 
نتائج هذه الفحو�ص يتعامل طالب الطب معها ويقوم بدرا�ستها للو�سول 
التوا�سل مع  ثم  املنا�سبة  العالجية  الدقيق وو�سع اخلطة  الت�سخي�ص  اإىل 
املري�ص ملناق�ستها. واأ�ساف ان الطالب يتلقى الحقا تقييما راجعا من املري�ص 
االفرتا�سي حول جتربته ، مو�سحا اأن املري�ص االفرتا�سي ذو اأهمية كبرية 
كونه الوحيد الذي اعتمد �سخ�سيات اإن�سانية ولي�ص ر�سومات وبالتايل تكون 
اجلامعة جنحت يف خلق حالة تفاعلية مع املري�ص ور�سد انفعاالته النف�سية 
والعاطفية، ومكنت الطالب من تقييم هذه االنفعاالت واأخذها بعني االعتبار 

عند اإبالغ املري�ص باأي تطورات تتعلق بحالته ال�سحية.
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اأخبـار الإمـارات
ُعطلة  خالل  اخليمة  راأ�ش  �شرطة  ي�شتف�شر�ن   9261

اليوم الوطني 48
•• راأ�س اخليمة- الفجر :

تلقت غرفة العمليات املركزية ب�سرطة راأ�ص اخليمة، جمموع 
 ،  48 الوطني  اليوم  ُعطلة  اأي��ام  ا�ستف�سار خ��الل   )  9261  (
يف الفرتة ما بني يوم ) اخلمي�ص املوافق 28 نوفمرب ( لغاية 
3 دي�سمرب ( . وق��ال العميد عبد اهلل  يوم ) الثالثاء  املوافق 
خمي�ص احل��دي��دي ن��ائ��ب ق��ائ��د ع��ام �سرطة راأ����ص اخل��ي��م��ة، ان 

ا�ستف�سارات اجلمهور  تنوعت بني مرورية وجنائية وخدمات 
اال�ستف�سارات  ه��ذه  نفت  و�سُ وغ��ريه��ا،  وجمتمعية،  ان�سانية 
مع  للتعامل  الالزمة  االإج���راءات  اتخاذ  ليتم  اأهميتها،  ح�سب 
طبيعة كل ا�ستف�سار، ومد يد العون وامل�ساعدة بالتعامل مع كل 
نوع كل  االخت�سا�ص ح�سب  ذات  اإىل اجلهات  ات�سال وحتويله 
قائد  نائب  واأ�سار  باالإمارة.  واالأم��ان  لالأمن  ا�ستف�سار.تعزيزاً 
عام �سرطة راأ�ص اخليمة، اإىل اأن عنا�سر ال�سرطة بذلو جهوداً 

خالل  م��ن  ال��ط��رق،  بع�ص  على  امل��روري��ة  ال�سالمة  لتعزيز   ،
ن�سر الدوريات ب�سورة مكثفة، والتعامل مع بع�ص الت�سرفات 
التنويهات  برغم  االحتفاالت  خالل  ال�سباب  لبع�ص  الطائ�سة 
تفادياً  وذلك   ، االحتفاالت  انطالق  قبل  ال�سادرة  والتعليمات 
لوقوع احلوادث، اإىل جانب وجود رجال املرور يف جميع املواقع 
التي قد  امل��روري��ة،  املخالفات  ارتكاب  ملنع  االإم���ارة،  احليوية يف 

حتدث نتيجة للكثافة املرورية خالل فرتة االجازة.

برعاية حممد بن زايد .. انطالق فعاليات مهرجان الظفرة 9 دي�شمرب اجلاري
•• اأبوظبي -وام:

ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�سيخ حم��م��د  ال�سمو  ���س��اح��ب  رع��اي��ة  حت��ت 
دي�سمرب   9 ي��وم  تنطلق   .. امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي 
اجلاري فعاليات الدورة ال� 13 من مهرجان الظفرة 2019 يف مدينة زايد 
مبنطقة الظفرة وت�ستمر حتى 25 من ال�سهر نف�سه بتنظيم من جلنة اإدارة 

املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي.
جاء ذلك خالل موؤمتر �سحفي عقدته اللجنة �سباح ام�ص يف جمل�ص حممد 
فعاليات  عن  لالإعالن  وذل��ك  اأبوظبي  يف  الكرامة  مبنطقة  املزروعي  خلف 

الدورة اجلديدة.
و اأكد معايل اللواء فار�ص خلف املزروعي القائد العام ل�سرطة اأبوظبي رئي�ص 
جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي يف الكلمة التي 
األقاها نيابة عنه عي�سى �سيف املزروعي نائب رئي�ص اللجنة اأن اإمارة اأبوظبي 
يف  وواث��ق��ة  كبرية  خطوات  خطت  الر�سيدة  القيادة  من  ودع��م  وبتوجيهات 
�سبيل احلفاظ على املوروث الثقايف العريق لدولة االإمارات و�سونه لالأجيال 

القادمة ليكون رافدا من روافد احل�سارة االإن�سانية.
الت�سامح"  "عام  مع  تتزامن  التي  الرتاثية  املهرجان  فعاليات  اأن  اأ�ساف  و 
"طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�س�ص  نهج  جت�سد 
اهلل ثراه" يف �سون الرتاث و تعك�ص االهتمام املتوا�سل من �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه اهلل" يف �سون م�ساريع 
الرتاث واحلفاظ عليه انطالقا من االإميان العميق باأهمية تعزيز الهوية 
الوطنية وتر�سيخ قيمنا االأ�سيلة م�سيدا بدعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اآل نهيان ممثل احلاكم  واملتابعة احلثيثة من �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 

يف منطقة الظفرة .
�سلطان  ال�سيخ  له  املغفور  وا�ستذكر معاليه بتقدير وعرفان كبريين جهود 

الوا�سحة يف جم��االت احلفاظ  " وب�سماته  اهلل  "رحمه  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
على الرتاث واأعماله الرا�سخة واإجنازاته اخلالدة على �سعيد دعم املوروث 
االإماراتي االأ�سيل عرب تاأ�سي�ص العديد من املوؤ�س�سات واملهرجانات والربامج 

الرتاثية التي ت�سلط ال�سوء على موروثنا االأ�سيل لدولتنا.
واأ�سار اإىل اأن دعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة �سكل االأ�سا�ص يف جناح املهرجان 
ال��  بدورت�ه  الظف�رة  مهرج�ان  جلوائ�ز  �سموه  زي�ادة  مثمنا   .. عام  بعد  عاما 
13 مببل���غ 20 ملي���ون دره���م لدع���م م���الك االإب�ل القتن�اء اأه�م ال�س�الالت 
العربي�ة االأ�سيلة وفت�ح املج�ال وا�س�عا اأم�ام االأع�داد املتزاي�دة م�ن امل�س�اركني 
االجمالي�ة  القيم�ة  لتبل�غ  املهرج���ان  ي�س���هدها  الت���ي  االإب���ل  مزاين�ات  ف�ي 
 52 منها  دره���م  ملي���ون   60 نح���و  احلالي���ة  دورت���ه  ف�ي  املهرج�ان  جلوائ�ز 
امل�سابقات الرتاثية  االإبل و8 ماليني درهم جلوائز  مليونا جلوائز مزاينة 
املختلفة االأخرى وذل���ك �سم���ن جه���ود �س���موه الرامي���ة اإل���ى �س���ون امل���وروث 
املهرجان�ات  ودع�م  املتعاقب�ة  لالأجي�ال  ونقل�ه  علي���ه  واملحافظ���ة  الثقاف���ي 

الرتاثي�ة وتنميته�ا وتطويره���ا.
والزوار  للم�ساركني  يقدم  احلالية  ب��دورت��ه  الظفرة  مهرجان  اأن  اأو���س��ح  و 
مفاجاآت كبرية وي�سل جمموع جوائزه اإىل اأكرث من األف جائزة و ي�سهد اأكرب 
جتمع ملالك االإبل من خالل مزاينة االإبل و التي ت�سمل 81 �سوطا خ�س�ص 
لها 695 جائزة اإىل جانب مئات اجلوائز املخ�س�سة للعديد من امل�سابقات 
من  املهرجان  ل��زوار  مقدمة  يومية  وجوائز  وال�سعبية  الرتاثية  واملزاينات 

خالل الفعاليات املتنوعة يف �سوق الظفرة الرتاثي.
و اأكد اأن مهرجان الظفرة اأ�سبح حدثا عامليا مبا يقدمه من فعاليات تدعو 
عنا�سر  بامتياز الحت�سانه  وطنيا  تراثيا  واحتفاال  والتعاي�ص  الت�سامح  اإىل 
الرتاث االإماراتي وهو ي�ستقطب اهتمام الزوار وال�سياح وو�سائل االإعالم من 
خمتلف اأنحاء العامل ما اأ�سهم يف تر�سيخ ا�سم منطقة الظفرة على اخلارطة 
املنطقة وخلق  االقت�سادية يف  تفعيل احلركة  العاملية ف�سال عن  ال�سياحية 

�سوق جتاري لبيع و�سراء االإبل ما يعود بالنفع على اأهايل املنطقة وزوارها.
امل�ساريع يف  و  التخطيط  اإدارة  املزروعي مدير  من جانبه قال عبيد خلفان 
باأبوظبي  والرتاثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  اإن  اللجنة 
وبدعم من القيادة الر�سيدة حتر�ص على تنظيم العديد من الفعاليات يف 
ترفيهي  تعليمي  ت�سويقي  قالب  يف  الظفرة  مهرجان  من  اجلديدة  ال��دورة 
يكر�ص نظرة واقعية ودقيقة للحياة يف دولة االإم��ارات خالل مئات ال�سنني 
و يلعب املهرجان دورا مهما وبارزا يف تر�سيخ القيم االإماراتية وتعميق اأثر 

الرتاث يف نفو�ص الن�صء من اأبناء الوطن.
التنظيم  حيث  م��ن  ك��ب��ريا  تو�سعا  ال��ع��ام  ه��ذا  �سي�سهد  امل��ه��رج��ان  اأن  اأك���د  و 
يف  الكيلومرتات  ع�سرات  على  متتد  التي  امل�ساحبة  والفعاليات  وامل�سابقات 
بوابة الربع اخلايل يف " مدينة زايد " و اإىل جانب امل�سابقة الرئي�سية مزاينة 
املوروث  تعك�ص  م�سابقات   9 ينظم  املهرجان  ف��اإن  املحالب  وم�سابقة  االإب��ل 
الثقايف االإماراتي واخلليجي وقد خ�س�ص لها نحو 245 جائزة اإىل جانب 
16 م�سابقة تراثية للحرف اليدوية والطبخ والتي �سممت للن�ساء والرجال 
واالأطفال يف قلب �سوق الظفرة الرتاثي باملهرجان وقد خ�س�ص لها ع�سرات 

اجلوائز القيمة والعديد من اجلوائز اليومية القيمة لزوار املهرجان.
التي  و  بال�سقور  ال�سيد  م�سابقة  �ست�سهد  املهرجان  فعاليات  اأن  اأو���س��ح  و 
تقام بتنظيم من نادي اأبوظبي لل�سقارين وخ�س�ص لها 60 جائزة موزعة 
على �ستة اأ�سواط كما �ستقام بطولة �سباق ال�سلوقي العربي الرتاثي مل�سافة 
2500 مرت و التي خ�س�ص لها 10 جوائز موزعة على �سوطني كما خ�س�ص 
ل�سباق اخليول العربية االأ�سيلة 9 جوائز موزعة على ثالثة اأ�سواط .. فيما 
مت تخ�سي�ص 10 جوائز قيمة مل�سابقة الرماية التي تنظم بالتعاون مع نادي 
الظفرة للرماية يف مدينة زايد .. اأما ملزاينة غنم النعيم فقد مت تخ�سي�ص 

اأ�سواط.  6 على  موزعة  جائزة   60
وتغليفها  التمور  اإقامة مزاينة  �سي�سهد  الرتاثي  الظفرة  �سوق  اأن  اأ�ساف  و 
اأي�سا  .. و�سي�سهد  25 جائزة موزعة على خم�ص فئات  لها  التي خ�س�ص  و 

جنب  اإىل  ل��الأط��ف��ال  عمل  ور���ص   8 اإىل  اإ���س��اف��ة  متنوعة  تراثية  م�سابقات 
على  ع��الوة  الطفل  قرية  ويف  الرئي�سي  امل�سرح  على  الفعاليات  من  العديد 

عرو�ص فرقة اأبوظبي للفنون ال�سعبية التابعة للجنة.
األف   48 نحو  االإجمالية  م�ساحته  تبلغ  ال��ذي  ال��رتاث��ي  ال�سوق  اإىل  واأ���س��ار 
مرت مربع و ي�سم اأكرث من 200 حمل متنوع يعر�ص العديد من املنتجات 
الرتاثية املحلية واخلليجية ويلبي جميع احتياجات الزوار اإىل جانب مطاعم 

�سعبية ومطاعم ماأكوالت �سريعة و �ساحات وجمال�ص �سعبية تراثية.
و حول مزاينة االإبل يف مهرجان الظفرة 2019 وما ت�سهدها من اإ�سافات 
وتطورات يف هذه الدورة اأكد حممد بن عا�سد املهريي مدير مزاينة االإبل 
واجلوائز  االأ���س��واط  ت�سمل  جديدة  تطورات  �ست�سهد  املزاينة  اأن  باملهرجان 
وبع�ص ال�سروط وغريها و التي جاءت ا�ستجابة لتوجيهات راعي املهرجان 
االإبل  امل�����س��ارك��ني م��ن م��الك  االإ���س��اف��ات تطلعات وط��م��وح  تلبي ه��ذه  حيث 

و�ست�سهم ب�سكل كبري يف زيادة حجم امل�ساركة وقوتها.
و اأو�سح اأن التطورات اجلديدة ت�سمل اإ�سافات جوهرية على �سوط البريق 
لفئة  مراكز  خم�سة  اإىل  لت�سل  الواحد  ال�سوط  مراكز  عدد  زي��ادة  تت�سمن 
ليح�سل  اجل��ائ��زة  قيمة  وزي����ادة  املجاهيم  لفئة  م��راك��ز  وخم�سة  املحليات 
والثاين على مليوين  دره��م  االأول على مبلغ ثالثة ماليني  باملركز  الفائز 
املليون والرابع مليون درهم و اخلام�ص  درهم والثالث على مليون ون�سف 
500 األف درهم لتبلغ القيمة االإجمالية جلوائز البريق 16 مليون درهم 
ليتم  امل�ساركة  االإب��ل  تتعلق بعدد  التي  ال�سروط  اإىل جانب تعديل يف بع�ص 

تخفي�سها من 50 جمال يف االأعوام ال�سابقة اإىل 30 جمال هذا العام.
اأ�سواط  اأ���س��واط اإ�سافية حت��ت ا���س��م  اأرب��ع��ة  اأن���ه مت زي���ادة  واأ���س��اف امل��ه��ريي 
االأ�سواط  يف  امل�ساركة  ���س��روط  بع�ص  اإ���س��اف��ة  على  العمل  مت  كما  التحدي 
وتزويدها  ب��امل��ه��رج��ان  امل�����س��ارك��ة  االإب����ل  تر�سي�ص  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ف��ردي��ة 
اإلكرتونية خا�سة باملهرجان والتي قدمت ب�سكل جماين للجميع  ب�سريحة 

ومت ذلك من خالل مكتب اللجنة مبنطقة الظفرة.

مغري اخلييلي : العمل التطوعي .. اأ�شمى الف�شائل �ذر�ة العطاء

تفاهم بني مبادلة �جامعة نيويورك اأبوظبي لإعداد درا�شة م�شتقبل �شحي لالإمارات 

خالد الظنحاين �شخ�شية العام الإن�شانية يف مراك�ش لتبادل الثقافات

••اأبوظبي-وام:

اخلييلي  خمي�ص  مغري  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأك���د 
م�سرية  اأن  امل��ج��ت��م��ع،  ت��ن��م��ي��ة  دائ������رة  رئ��ي�����ص 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف  التطوعي  العمل 
من  جعلت  متقدمة  م��رح��ل��ة  بلغت  امل��ت��ح��دة، 
حياتية  وممار�سة  م�ستداماً  نهجاً  العمل  هذا 
جل��م��ي��ع اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع. وق����ال م��ع��ال��ي��ه - يف 
: يعد   - للتطوع  العاملي  اليوم  كلمة مبنا�سبة 
كل  ���س��در  على  فخر  و���س��ام  التطوعي  العمل 
وذلك  واملهم،  احليوي  املجال  هذا  خا�ص  من 
باعتباره  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  ب��اأه��م��ي��ة  امي���ان���اً 
التي  املزدهرة  والنه�سة  التنمية  اأعمدة  اأح��د 

ت�سهدها دولتنا احلبيبة يف خمتلف املجاالت. 
واأكد اخلييلي، اأن العمل التطوعي يعد قيمة 
ون�ساطاً  جمتمعاتنا،  يف  وح�����س��اري��ة  اأ���س��ي��ل��ة 
االأث���ار  ال��ع��دي��د م��ن  ي��ّول��د ملمار�سيه  اإي��ج��اب��ي��اً 
االإيجابية التي ت�سهم يف تاأهيل اأفراد فاعلني 
وم��ت��ع��ّط�����س��ني ل��ب��ذل امل���زي���د يف ���س��ب��ي��ل خدمة 
نهاية  يف  يو�سلنا  م��ا  وه��و  واملجتمع،  ال��وط��ن 

املطاف اإىل خلق جمتمٍع ن�سٍط وم�سوؤول.
وقال : بذلت قيادتنا الر�سيدة اجلهود الكبرية 
لرت�سيخ ثقافة العمل التطوعي واأهميته جتاه 
تطوير وتنمية املجتمعات، وقامت بتذليل كافة 
احلكومية  املوؤ�س�سات  تواجه  التي  التحديات 
الثالث  القطاع  موؤ�س�سات  وكذلك  واخلا�سة 

التطوعي  ال��ع��م��ل  ب��اأوج��ه  االرت���ق���اء  �سبيل  يف 
وج��ع��ل��ه م��ن��ه��ج دائ�����م يف ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل. وب���نّي 
املجتمع  تنمية  دائ���رة  اأن  اخلييلي،  ال��دك��ت��ور 
تطوير  على  اإل��ي��ه��ا،  املوكلة  امل��ه��ام  وف��ق  تعمل 
اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  التطوعي  العمل  منظومة 
درا�سة  خالل  من  العاملية،  املعايري  اأعلى  وفق 
واالأنظمة  ال�سيا�سات  واإيجاد  احلايل،  الو�سع 
اأبعاداً  املجال  لهذا  ت�سيف  التي  والت�سريعات 
ت��ط��وي��ري��ة ل���الأف���راد وامل��ن��ظ��م��ات ال��راغ��ب��ة يف 

دخول جمال التطوع والعمل املجتمعي.
ي�سّكل  التطوعي  العمل  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
اأ�سمى  ف���ه���و  ت���ن���م���وي���ة،  جم��ت��م��ع��ي��ة  �����س����رورة 
الف�سائل وذروة العطاء، كما اأن نتائجه ترتبط 

ونه�سة  املجتمع،  حياة  بجودة  مبا�سر  ب�سكل 
املجتمعي،  الفكر  لن�سج  مقيا�ص  وهو  ال��دول، 
ول��ذل��ك ق��ام��ت ال��دائ��رة و���س��رك��اوؤه��ا بت�سمني 
تعمل  التي  ال�سبعة  املحاور  "التطوع" �سمن 
اأبوظبي.  اإمارة  عليها اجلهات االجتماعية يف 
وتطرق رئي�ص دائرة تنمية املجتمع يف كلمته، 
اإىل االألعاب العاملية االأوملبياد اخلا�ص 2019 
موؤكداً  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة  ا�ست�سافتها  وال��ت��ي 
اأج��م��ل �سور  ���س��ك��ل��وا خ��الل��ه��ا  امل��ت��ط��وع��ني  اأن 
وال��ت��ع��اون، كما  وال��ت��اآخ��ي  وال��ع��ط��اء  االن�سجام 
التي  الفعالية  ومتيز  جن��اح  ركائز  اأح��د  كانوا 
اأظهرت للعامل مدى تالحم وتكاتف جمتمع 

اإمارة اأبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

التابعة  ال�سحية،  ل��ل��رع��اي��ة  م��ب��ادل��ة  اأب��رم��ت 
مذكرة  م��ب��ادل��ة،  لال�ستثمار  م��ب��ادل��ة  ل�سركة 
الإعداد  اأبوظبي،  نيويورك  جامعة  مع  تفاهم 
لالإمارات،  �سحي  م�ستقبل  الطبية  الدرا�سة 
الرئي�سية  االأه����داف  اأح��د  م��ع  تن�سجم  وال��ت��ي 
تعزيز  اإىل  والرامية   ،2030 اأبوظبي  لروؤية 
للمعرفة  رائد  اإقليمي  كمركز  اأبوظبي  مكانة 
مت  التي  التفاهم  م��ذك��رة  وتعك�ص  والتعليم. 
العمل  با�ستمرارية  اجلانبني  التزام  توقيعها 
الدرا�سة طويلة  امل�سرتك بينهما الإعداد هذه 
العوامل  دور  حتديد  ت�ستهدف  والتي  االأم��د، 
الوراثية ومنط احلياة يف االإ�سابة باالأمرا�ص 
امل��زم��ن��ة ل���دى االإم���ارات���ي���ني، ب��ه��دف اخل���روج 
بنتائج بحثية عن م�سببات االأمرا�ص املزمنة، 

وطرق الوقاية منها بدولة االإمارات.
عبدالعزيز  ع����ب����داهلل  امل���ه���ن���د����ص  واأو�������س������ح 
ال�سحية  للرعاية  مبادلة  رئي�ص  ال�سام�سي، 
املوؤ�س�سات  م��ع  اال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ات  اأن 

الرائدة  واجل��ه��ات  واال�ستثمارية  االأك��ادمي��ي��ة 
خلق  يف  ت�ساعد  واخلا�ص  العام  القطاعني  يف 
منظومة متكاملة عاملية امل�ستوى من الربامج 
االبتكار  جم�����االت  يف  امل��ت��ق��دم��ة  واالأب�����ح�����اث 
ال�سحية  الرعاية  وخدمات  الطبي  والتعليم 
..وم�����ن ����س���اأن ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة اأن ت�����س��اه��م يف 
متكني املخت�سني يف جمال الرعاية ال�سحية 
وحت�سني النتائج النهائية للمر�سى اإىل جانب 
رائد يف  اإقليمي  اأبوظبي كمركز  تعزيز مكانة 

املجاالت املعرفية واالأبحاث الطبية.
وا�ساف: "جتمعنا يف مبادلة للرعاية ال�سحية 
�سراكة مميزة مع جامعة نيويورك اأبوظبي يف 
خالل  م��ن  ونتطلع  الطبية،  البحوث  جم��ال 
نطاق  تو�سيع  اإىل  اجل��دي��دة  التفاهم  م��ذك��رة 
جديدة  جم���االت  يف  وال��ت��ع��اون  ال�سراكة  ه��ذه 

مثل االبتكار يف االأجهزة الطبية والتعليم".
ومبوجب مذكرة التفاهم، �سيناق�ص اجلانبان 
ل��ل��ت��ع��اون يف  املحتملة  وامل���ج���االت  االجت���اه���ات 
جمال الرعاية ال�سحية، مبا يف ذلك البحوث 
نتائج  حت�سني  و�ُسُبل  ال�سكان  ب�سحة  املتعلقة 

الكوادر  وت��ط��وي��ر  تعليم  ج��ان��ب  اإىل  امل��ر���س��ى 
الب�سرية يف هذا املجال واالبتكارات يف االأجهزة 
ال�سحية  الرعاية  وو�سائل  وخدمات  الطبية 
الرقمية. واأو�سح ال�سام�سي اأن املذكرة تهدف 
التعاون  ل��ن��ا  تتيح  ج��ي��دة  اأر���س��ي��ة  ت��وف��ري  اإىل 
تهم  التي  امل�سائل  م��ن  وا�سعة  جمموعة  ع��رب 
قطاع الرعاية ال�سحية، حيث متتلك مبادلة 
مزودة  متكاملة  م��راف��ق  ال�سحية  ل��ل��رع��اي��ة 
جميع  وتغطي  الطبية  التجهيزات  ب��اأح��دث 
الوقاية  ب��دءاً من  ال�سحية،  الرعاية  جماالت 
من االأمرا�ص واخلدمات الت�سخي�سية و�سواًل 
اإىل اخلدمات التي تتطلبها احلاالت احلرجة 
املمتدة وطويلة  ال�سحية  والرعاية  والطارئة 
االأج����ل. م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ف��اب��ي��و ب��ي��ان��و عميد 
جامعة نيويورك اأبوظبي اإن هذا التعاون مهم 
اأهداف  دع��م  يف  للم�ساهمة  لنا  بالن�سبة  ج��داً 
روؤية اأبوظبي 2030 لرت�سيخ مكانة اأبوظبي 
واالبتكار،  واالأف��ك��ار  للبحوث  ح��ي��وي  كمركز 
ر�سم  يف  املتمثل  ه��دف��ن��ا  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً 

م�ستقبل اأكرث �سحة بدولة االإمارات.

كبرياً  اإجن����ازاً  امل��ذك��رة تعد  اأن ه��ذه  واأ���س��اف 
للجامعة  التابع  العامة  ال�سحة  اأبحاث  ملركز 
�سحي  "م�ستقبل  درا�سة  اإع��داد  يف  للم�ساهمة 
لالإمارات"، حيث �ستمّكن باحثينا من تو�سيع 
ت��ع��زي��ز فر�ص  اإىل ج��ان��ب  ن��ط��اق ج��ه��وده��م، 
والتي  االأم��د  طويلة  الدرا�سة  بهذه  امل�ساركة 
تعد االأوىل من نوعها يف دولة االإمارات، والتي 
من �ساأنها اإحداث تاأثري اإيجابي على املجتمع. 
يذكر اأنه مت �سم 1،800 م�سارك يف الدرا�سة 
وذلك من خالل التعاون مع عدد من املرافق 
ال�سحية،  للرعاية  ملبادلة  التابعة  ال�سحية 
اأبوظبي،  كلينيك  كليفلند  م�ست�سفى  وه���ي 
العا�سمة  بوينت" ومركز  "هيلث  وم�ست�سفى 
مبادلة  اأ���س��ول  اأن  ي��ذك��ر  ال�سحي.  للفح�ص 
"اإمربيال  م��رك��ز  ت�سمل  ال�سحية  ل��ل��رع��اي��ة 
كوليدج لندن لل�سكري" وم�ست�سفى "كليفالند 
بوينت"،  "هيلث  اأبوظبي" وم�ست�سفى  كلينك 
املرجعي  و"اأمانة للرعاية ال�سحية" واملخترب 
ال�سحي  للفح�ص  العا�سمة  ومركز  الوطني 

ومركز اأبوظبي للتطبيب عن بعد.

•• مراك�س، الفجرية-الفجر:

ال�سريف  م�����والي  ج��م��ع��ي��ة  ت���ّوج���ت 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��������رتاث وال��ت��ن��م��ي��ة يف 
االإماراتي  االأدي���ب  املغربية،  اململكة 
رئ��ي�����ص جمعية  ال��ظ��ن��ح��اين  خ���ال���د 
الثقافية  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال���ف���ج���رية 
االإن�سانية،  ال��ع��ام  �سخ�سية  بلقب 
الدورة  فعاليات  انعقاد  هام�ص  على 
ال��راب��ع��ة مل��ه��رج��ان م��راك�����ص الدويل 
لتبادل الثقافات، الذي اأقيم موؤخراً 

يف مدينة مراك�ص املغربية. 
وقام الرئي�ص العام جلمعية موالي 
ال�سريف مدير عام املهرجان حممد 
بالو�سام  الظنحاين  العلوي بتكرمي 
ال�سريف لل�سخ�سية االإن�سانية، و�سط 
ح�سور كبري لقيادات ثقافية ودينية 
و���س��خ�����س��ي��ات ف���ك���ري���ة وف���ن���ي���ة من 

تقديراً  وذل��ك  العامل،  دول  خمتلف 
االإن�ساين  العمل  البارزة يف  جلهوده 
وال���ع���دال���ة  ال��ت�����س��ام��ح  روح  ون�������س���ر 

وال�سالم حول العامل.
واأع������رب ال��ظ��ن��ح��اين، احل���ائ���ز على 
ج��وائ��ز وت��ك��رمي��ات ع��دي��دة حملية 
وعربية وعاملية، عن �سعادته وفخره 
اأه���داه  ب��ه��ذا االإجن����از الكبري ال���ذي 
و�سعباً،  ق��ي��ادة  االإم�����ارات،  دول���ة  اإىل 
مبنا�سبة احتفاالتها باليوم الوطني 
اأبناء  اأن��ه ميثل  اإىل  48، م�سرياً  ال� 
يف  العربي  والعامل  االإم���ارات  وطنه 
ال�سيغة  ال��ت��ي حتمل  امل��ح��اف��ل  ه��ذه 

العاملية عماًل وجهداً. 
عقب  ل��ه  كلمة  يف  الظنحاين  وق���ال 
ت�سلمه التكرمي: "اإن دولة االإمارات 
وال�سالم  ال��ت�����س��ام��ح  ل��ق��ي��م  ح��ا���س��ن��ة 
والتعددية الثقافية، كفلت قوانينها 

للجميع،  وال���ت���ق���دي���ر  االح����������رتام 
والع�سبية  ال���ك���راه���ي���ة  وج����ّرم����ت 
حيث  واالخ��ت��الف،  الفرقة  واأ�سباب 
قيم  تعزيز  يف  فريداً  منوذجاً  باتت 
الت�سامح واالنفتاح على االآخر، كما 
غدت بف�سل الروؤى احلكيمة للقيادة 
الر�سيدة، عا�سمة عاملية  االإماراتية 
لتعزيز ال�سالم والت�سامح والتقارب 
رئي�ص  وع��رج  كافة".   ال�سعوب  بني 
االجتماعية  ال����ف����ج����رية  ج��م��ع��ي��ة 
االإماراتية  العالقات  على  الثقافية 
واملتميزة،  ال���ت���اري���خ���ي���ة  امل���غ���رب���ي���ة 
اأنها ت�سهد تطوراً مهماً يف  مو�سحاً 
ان�سجام  عن  ف�ساًل  امل��ج��االت،  كافة 
روؤى البلدين يف �سعيهما اإىل حتقيق 
مقومات  ودع��م  واالأم���ن  اال�ستقرار 
الت�سامح  ق��ي��م  وجت���ذي���ر  ال�������س���الم، 
والتعاي�ص وال�سالم يف العامل، ونبذ 

والتطرف،  وال��ت��ع�����س��ب  االإره��������اب 
املحققة  التنمية  �سنع  بعملية  دفعاً 
التعاون  وتعميق  ال�سعوب،  مل�سالح 
الدويل، وذلك ا�ستكمااًل للعهد الذي 
جمع بني االأب املوؤ�س�ص، ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان وامللك احل�سن 

الثاين، رحمهما اهلل.
ودع�����ا ال��ظ��ن��ح��اين امل�������س���ارك���ني اإىل 
ثقافة  وتعزيز  االن��ف��ت��اح  روح  اإذك���اء 
ونبذ  واحل��وار،  والت�سامح  االعتدال 
كافة اأ�سكال التطرف والتع�سب بني 

ال�سعوب واالأديان.

يف عام الت�سامح 

اآثار راأ�ش اخليمة تك�شف عن �شاهد قرب يهودي

ال�شوؤ�ن الإ�شالمية �العمل اخلريي بدبي ت�شكل 
فريقا لإن�شاء جممع الفقهاء �اخلرباء

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

واملتاحف  االآث�������ار  دائ������رة  ك�����س��ف��ت 
ب���راأ����ص اخل��ي��م��ة م���وؤخ���را ع��ن اأحد 
�ساهد  وه����و  االث���ري���ة  م��ق��ت��ن��ي��ات��ه��ا 
منطقة  يف  عليه  عرث  يهودي  قرب 
ال�ساهد  ، حيث يرجع تاريخ  �سمل 
اإىل   1507 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  اإىل 
خرباء  اإ�ستدالالت  ح�سب   1650
، وه���ي الفرتة  ال���دائ���رة  االآث����ار يف 
القوات  خ��الل��ه��ا  ���س��ي��ط��رت  ال���ت���ي 
الربتغالية على التجارة يف اخلليج 

العربي .
وق����د وج����د ع��ل��ى ال�����س��اه��د بع�ص 
والتي  العربية  والكتابات  النقو�ص 
املخت�سني  قبل  م��ن  ترجمتها  مت 
ك���ال���ت���ايل: ل���رتق���د ب�����س��الم ### 
ه��و قرب  ه��ذا  )ح���روف متال�سية( 
املباركة  ال��ذاك��رة  م��ن  امل��ت��ويف  داود 
املباركة  ال��ذاك��رة  م��ن  مو�سى  اب��ن 
الذاكرة  م��ن  داود  اب���ن  ال��ق��دي�����س��ة 
)ح������روف   ### اب������ن  امل����ب����ارك����ة 
العامل  ي���ت���ذك���ره  ق���د  م��ت��ال���س��ي��ة( 
قادما؛ قد تكون روحه مرتبطة يف 
حزمة احلياة؛ فلت�سرت�سح روحه يف 
العامل  عدن قد يكون ن�سيبهم يف 
### )حروف متال�سية( وديفيد 
### )حروف متال�سية (. و�سرح 
�سعادة اأحمد عبيد الطنيجي مدير 
ع���ام دائ�����رة االث�����ار وامل��ت��اح��ف باأن 
التي  الق�س�ص  من  العديد  هناك 
خلفها لنا �سكان هذه االأر�ص تدل 
وال�سالم  والتعاي�ص  الت�سامح  على 
وقد غيب املوت ال�سخو�ص وبقيت 

•• دبي-وام: 

االإ�سالمية  ال�سوؤون  دائ��رة  اأعلنت 
والعمل اخلريي بدبي عن ت�سكيل 
فريق درا�سة اإن�ساء جممع الفقهاء 
ع���ل���ي ح�سن  ب���رئ���ا����س���ة  واخل��������رباء 
البحوث  اإدارة  م���دي���ر  امل����رزوق����ي 
وب���ع�������س���وي���ة ب���ع�������ص امل���ع���ن���ي���ني يف 
ال���دائ���رة وذل���ك م��ن ب���اب الوقوف 
العلمية  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى 
قطاع  وخ�����س��ائ�����ص  تتنا�سب  ال��ت��ي 

ال�سوؤون االإ�سالمية.
اأهمها  مهام  عدة  بالفريق  ويناط 
ال���ع���م���ل ع���ل���ى اإج��������راء ال���درا����س���ات 
امل�ستقبل  وا�ست�سراف  ال�سرورية 

اآثارهم حتكي ق�س�ساً عن الت�سامح 
، وهذا اأثر ل�ساهد قرب الرجل داود 
او  عابراً  يكون  قد  ال��ذي  اليهودي 
ت���اج���راً وداه���م���ه امل����وت ع��ل��ى هذه 
�ساهد  ليبقى  فيها  ودف��ن  االأر����ص 
قربه �ساهداً على �سماحة االإ�سالم 
وت��ق��ب��ل االآخ�����ر واإح����رتام����ه مهما 

كانت ديانته . 
ال��ن��ع��ي��م��ي مدير  اب���راه���ي���م  اأم������ل 
�سرحت  املوؤ�س�سي  االإت�سال  مكتب 
براأ�ص  واملتاحف  االث���ار  دائ���رة  ب��اأن 

يف  مبادراتها  �سمن  وم��ن  اخليمة 
راأ�����ص اخليمة  ام����ارة  دور  ت��ر���س��ي��خ 
وعاملياً  االث���ري���ة حم��ل��ي��اً  وم��ع��امل��ه��ا 
���س��ارك��ت ب��ع��ر���ص ه���ذا ال�����س��اه��د يف 
للت�سامح  العاملية  القمة  معر�ص 
يف دب���ي وال����ذي اق��ي��م خ���الل �سهر 
�سيتم  ح���ي���ث   ، احل������ايل  ن���وف���م���رب 
ل������زوار متحف  ال��ف��ر���س��ة  اإت����اح����ت 
راأ�ص اخليمة الوطني التعرف على 
والتي ترمز  االأثرية  القطعة  هذه 

للت�سامح خالل الفرتة القادمة . 

مبادرة  م��وؤ���س��رات  حتقيق  ل�سمان 
جم��م��ع ال��ف��ق��ه��اء واخل������رباء على 
ت��ن��ف��ذ م��ق��ارن��ات م��ع��ي��اري��ة مع  اأن 
البحوث  ومراكز  املجامع  اأ�سحاب 
لفكرة  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ت�����س��ور  ورف�����ع 
وخ�سائ�سه  وحمتوياته  التطبيق 
التنفيذي  للمدير  ج���دواه  وم��دى 

لقطاع ال�سوؤون االإ�سالمية.
اإن�ساء  درا�����س����ة  "فريق  وي���ع���م���ل 
على  واخلرباء"  ال��ف��ق��ه��اء  جم��م��ع 
ومناق�ستها  دوري�����ة  ت��ق��اري��ر  رف���ع 
والقوة  ال�����س��ع��ف  م���واط���ن  وب���ي���ان 
وع����ر�����ص ف����ر�����ص ال��ت��ح�����س��ني مع 
ال�سوؤون  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
االإ����س���الم���ي���ة ل��ل��وق��وف ع��ل��ى اآخ���ر 

التطورات يف تنفيذ مراحل املبادرة 
ملناق�سة  ذهني  ع�سف  ور���ص  وعقد 
للخروج  املخت�سني  مع  املخرجات 

باأف�سل احللول والتو�سيات.



اخلميس    5   ديسمبر   2019  م   -   العـدد  12798  
Thursday  5   December   2019  -  Issue No   12798

05

اأخبـار الإمـارات
املوقع الإلكرت�ين ل�شند�ق ثامر للتكافل التعليمي ِبُحلة جديدة

•• عجمان ـ الفجر 

اإدارة  اج��ت��م��اع جمل�ص  وخ���الل  ع��ج��م��ان،  اأع��ل��ن��ت جامعة 
موؤخرا،  عقد  ال���ذي  التعليمي  للتكافل  ث��ام��ر  ���س��ن��دوق 
املوقع االإلكرتوين )ل�سندوق ثامر للتكافل  اإطالق  عن 
التعليمي( بحلته اجلديدة التي تتميز ب�سهولة الو�سول 
واالإجنليزية،  العربية  باللغتني  وتوفره  املعلومات،  اإىل 
ك��م��ا مُي��ك��ن م��ن خ���الل امل��وق��ع امل�����س��اه��م��ة يف دع���م طلبة 
يذهب  ن�سية  ر�سالة  باإر�سال  وذل��ك  املع�سرين  اجلامعة 
ريعها ل��دع��م ال�����س��ن��دوق، وق��د مت اإط���الق ه��ذه اخلدمة 
ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ه��ي��ئ��ة االأع���م���ال اخل���ريي���ة يف 
https://www.ajman.ac.ae/ar/ ع���ج���م���ان، 

thamer-fund-1.html
كان  التعليمي  للتكافل  ثامر  �سندوق  اإط��الق  اأن  ُيذكر 
اجلامعة  طلبة  م�ساعدة  بهدف   ،2013 ع��ام  يونيو  يف 
وقدم  العلمية.  م�سريتهم  موا�سلة  على  القادرين  غري 
طالبا   )864( لعدد  امل�ساعدة  اإن�سائه  منذ  ال�سندوق 
البالغ  لل�سندوق  املتقدمني  ع��دد  اإجمايل  من  وطالبة، 
عددهم )1434(، اأي ما ن�سبته 60 % من املتقدمني، 
األف  9 م��الي��ني و500  اإج��م��ايل م��ق��داره  وذل���ك مببلغ 

درهم.
وي�ستفيد من دعم ال�سندوق الطلبة الدار�سني يف جامعة 
الدرا�سة  يف  واملنتظمني  البكالوريو�ص،  مبرحلة  عجمان 
اأو املتوقفني عن الدرا�سة ب�سبب املديونيات املالية. على 

اأن ال تقل عدد ال�ساعات الدرا�سية التي اأجنزها الطالب 
�ساعة   30 ع��ن  الطلب  ت��ق��دمي  عند  لل�سندوق  امل��ت��ق��دم 
درا�سية معتمدة، واأن يكون هو واأ�سرته من ذوي الدخل 
الرتاكمي عن )2.5( عند  واأن ال يقل معدله  املحدود، 
تاريخ تقدمي الطلب، واأن ال يكون قد �سدر بحقه عقوبة 
ان�سباطية من جلنة ان�سباط الطلبة يف اجلامعة، عدا 
التنبيه، واأن ال يكون من بني الطلبة  اأو  عقوبة االإن��ذار 
خارجية  اأو  داخ��ل��ي��ة  اإع���ان���ة  اأو  منحة  م��ن  امل�ستفيدين 
املمنوحة  ال��درا���س��ي��ة  احل�����س��وم��ات  تعترب  وال  م�ستمرة، 
اأو  منحة  باجلامعة  واحل�سومات  املنح  الئحة  مبوجب 
اأول���وي���ة امل�ساعدة  ال��الئ��ح��ة، وُت��ع��ط��ى  اإع��ان��ة يف م��ف��ه��وم 

للطلبة املتوقع تخرجهم.

PISA نتائج الربنامج الدويل لتقييم الطلبة

طلبة املدار�ش اخلا�شة بدبي يجتاز�ن املتو�شط العاملي يف مهارات الريا�شيات �العلوم �القراءة

م����ه����ارات  يف  ن���ق���ط���ة   36 ب���ل���غ���ت 
عامي  ب��ني  ال��ف��رتة  يف  الريا�سيات 
يعادل  ما   ، – 2018م   2009
اأحرز  كما  اإ���س��اف��ي��ة،  درا���س��ي��ة  �سنة 
 27 بلغ  االأداء  يف  حت�سناً  الطلبة 
ن��ق��ط��ة يف م���ه���ارات ال��ع��ل��وم، و19 

•• دبي – الفجر 

اخلا�سة  امل�����دار������ص  ط��ل��ب��ة  ح���ق���ق 
العاملي  املتو�سط  يفوق  اأداًء  بدبي 
والعلوم  ال��ري��ا���س��ي��ات  م���ه���ارات  يف 
والقراءة من بني 79 دولة ومدينة 
عاملية �ساركت يف الربنامج الدويل 
لتقييم الطلبة PISA (( والذي 
تنفذه منظمة التعاون االإقت�سادي 
ومت   )OECD( وال���ت���ن���م���ي���ة  
اأول  االإع��الن الر�سمي عن نتائجه 
بالعا�سمة  املنظمة  مقر  يف  اأم�����ص 

الفرن�سية باري�ص. 
النتائج، فقد حقق طلبة  وبح�سب 
امل����دار�����ص اخل���ا����س���ة ب���دب���ي 501 
القراءة  م��ه��ارات  كل من  نقطة يف 
ن��ق��ط��ة يف  و500  وال��ري��ا���س��ي��ات، 
املتو�سط  يفوق  ما  العلوم،  مهارات 

من طلبة املدار�ص اخلا�سة يف دبي، 
والذين ينتمون اإىل 183 جن�سية 
وثقافة حول العامل، كما متنح هذه 
النتائج للعائالت املقيمة يف دبي - 
دبي  اإىل  باالنتقال  تفكر  ال��ت��ي  اأو 
اأطفالهم  ب��اأن  الثقة  امل�ستقبل-  يف 
من  اجل���ودة  ع��ايل  تعليماً  يتلقون 

بني االأف�سل عاملياً".
للدعم  امتنانه  عن  الكرم  واأع��رب 
الذي اأبداه جمتمع التعليم يف دبي 
من معلمني وقادة املدار�ص واأولياء 
النتائج  ه����ذه  وت��ع��ك�����ص  االأم��������ور، 
تفانيهم بكل حمبة يف منح جميع 
اأطفالنا تعليماً عايل اجلودة يركز 
بهم  وي��رت��ق��ي  حياتهم  ج���ودة  على 

نحو امل�ستقبل".
التعليمية  امل����ن����اه����ج  وب���ح�������س���ب 
طلبة  حقق  فقد  دب��ي،  يف  املطبقة 

العاملي ملنظمة التعاون االإقت�سادي 
نقطة   489 وال���ب���ال���غ  وال��ت��ن��م��ي��ة 
الريا�سيات  م���ه���ارات  م���ن  ك���ل  يف 
م����ه����ارات  يف  و487  وال�����ع�����ل�����وم، 

القراءة.
و�سجلت دبي امل�ساركة االأوىل لها يف 
الربنامج الدويل لتقييم الطلبة ) 
كما   ،2009 العام  يف   )PISA
حقق طلبتها حت�سناً ملحوظاً بني 
– 2018م بواقع   2009 عامي 
27 نقطة يف مهارات الريا�سيات، 
العلوم،  م���ه���ارات  يف  ن��ق��ط��ة  و14 
القراءة،  م��ه��ارات  يف  نقطة  و22 
ما يعادل حوايل 6 �سهور من اأيام 

التعليم االإ�سايف.
الطلبة  اإح����راز  النتائج  واأظ��ه��رت 
امل��دار���ص اخلا�سة  االإم��ارات��ي��ني يف 
باالإمارة ملعدالت حت�سن ملحوظة 

ال���ت���ي تطبق  امل�����دار������ص اخل���ا����س���ة 
بدبي  ال��دول��ي��ة  البكالوريا  منهاج 
برنامج  يف  م���ت���ق���دم���ة  م����ع����دالت 
املناهج  اأقرانهم يف  تفوق   PISA
يليهم  ب��دب��ي،  االأخ���رى  التعليمية 
التي  اخل���ا����س���ة  امل�����دار������ص  ط��ل��ب��ة 
ت��ط��ب��ق امل���ن���ه���اج ال����ربي����ط����اين، ثم 
طلبة املدار�ص اخلا�سة التي تطبق 
املنهاج الهندي، واملدار�ص اخلا�سة 

التي تطبق املنهاج االأمريكي.
لتقييم  ال��دويل  الربنامج  ويقي�ص 
قدرة  م��دى   )  PISA  ( الطلبة 
مهارات  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة 
ال����واق����ع����ي����ة يف جم�����االت  احل�����ي�����اة 
وبالقراءة  وب��ال��ع��ل��وم  ال��ري��ا���س��ي��ات 
العملية  امل����واق����ف  يف  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
من  ذل���ك  يتطلبه  وم���ا  ال��ي��وم��ي��ة، 
والقدرة على حل  كالثقة،  مهارات 

ال���ق���راءة خ���الل الفرتة  ن��ق��ط��ة يف 
ذاتها.

حلَّت  ف���ق���د  ال���ن���ت���ائ���ج،  وب���ح�������س���ب 
املدار�ص اخلا�سة يف دبي يف املرتبة 
19 عاملياً �سمن الدول امل�ساركة يف 
الطلبة  لتقييم  ال��دويل  الربنامج 
اأحد  ب��ذل��ك  حم��ق��ق��ة   )PISA(
الوطنية  االأج����ن����دة  م�����س��ت��ه��دف��ات 
ل��دول��ة االإم�����ارات ، ب���اأن ت��ك��ون من 
بني اأف�سل 20 دولة على م�ستوى 
 PISA العامل يف التقييم الدويل

بحلول عام 2021م.
وقال �سعادة الدكتور عبد اهلل الكرم، 
رئي�ص جمل�ص املديرين مدير عام 
الب�سرية  والتنمية  امل��ع��رف��ة  هيئة 
التزام  النتائج  هذه  "توؤكد  بدبي: 
ب��دب��ي بتوفري  امل���دار����ص اخل��ا���س��ة 
تعليم مبعايري عاملية ملئات االآالف 

والتعاطف،  وامل��ث��اب��رة،  امل�����س��ك��الت، 
بجودة  ج��م��ي��ع��ه��ا  ت��رت��ب��ط  وال���ت���ي 
اخلا�سة  امل��دار���ص  وتلتزم  احل��ي��اة. 
يف دب������ي ب������اإج������راء حت�������س���ي���ن���ات يف 
م��ع��دالت ج���ودة ح��ي��اة طلبتها من 
خالل ا�ستخدام بيانات نتائج امل�سح 

ال�سامل جلودة حياة الطلبة.

وي����ن����ع����ق����د ال�����ربن�����ام�����ج ال��������دويل 
كل    PISA ال���ط���ل���ب���ة  ل��ت��ق��ي��ي��م 
���س��ن��وات م���ن ق��ب��ل منظمة  ث����الث 
والتنمية  االق���ت�������س���ادي  ال���ت���ع���اون 
الدورة  �سهدت  كما   ،)OECD(
االأخرية م�ساركة 800 األف طالب 

وطالبة من 79 دولة.

مناق�شة تفعيل الإجراءات مل�شاركة الأردن يف الد�رة الثالثة من جائزة حممد بن زايد لأف�شل معلم خليجي

يف  والتعليمي  ال��رتب��وي  ال��ن��ظ��ام 
دولة االإمارات العربية ال�سقيقة، 
باملعلم  ال����ك����ب����ري  وااله������ت������م������ام 
وحت���ف���ي���زه، وم�����ا ي���زخ���ر ب����ه من 

برامج تعليمية رائدة.
اأمني عام جائزة  اأ�ساد  من جانبه 
حم��م��د ب���ن زاي����د الأف�����س��ل معلم 
الدرمكي  حمد  الدكتور  خليجي 
وما  االأردين،  ال��رتب��وي  بالنظام 

واإبراز  اأقرانهم،  ملعلمينا مناف�سة 
ق��درات��ه��م وخ��ربات��ه��م واظ��ه��ار ما 
ابتكارية  مهارات  من  به  يتمتعوا 
الغرفة  على  بالنهاية  لتنعك�ص 

ال�سفية وتعزيز جودة التعليم .
هو  امل���ع���ل���م  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي  وب�����ني 
، موؤكدا  ت��رب��وي  نظام  اأي  رك��ي��زة 
حتفيزه  ع���ل���ى  ال���������وزارة  ح���ر����ص 
وت����ق����دي����ر م���ك���ان���ت���ه ور����س���ال���ت���ه، 

من  التعليمية  العملية  اإث���راء  يف 
خالل قدرتها على اإحداث قفزات 
ا�ستثنائية يف م�ساراتها مبا ي�سهم 
يف حتقيق توجهاتها نحو نه�سة 
التعليم  ي�سكل   ، �ساملة  تنموية 
ع��م��وده��ا ال��ف��ق��ري، ورك��ي��زة نحو 
مناحي  ك��ل  يف  هائلة  ان��ط��الق��ات 

احلياة وجماالتها .
واأكد الدرمكي اأن اجلائزة تهدف 

القائم  الرتبوي  التعاون  اأوا�سر 
و�سبل  ال�سقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 

تعزيزها وتطويرها .
حر�ص  النعيمي  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
الفاعلة يف  امل�ساركة  ال��وزارة على 
زاي���د الأف�سل  ب��ن  ج��ائ��زة حممد 
الثالثة  دورت��ه��ا  يف  خليجي  معلم 
اإىل  م�����س��رياً   ،2020/2019
يتيح  االأردن للجائزة  ان�سمام  اأن 

رائ����دة على  حققه م��ن اجن����ازات 
امل�����س��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي واالإق��ل��ي��م��ي ، 
وامل�ستوى الرفيع للمعلم االأردين 

ومكانته يف املنظومة التعليمية .
العالقات  ع��م��ق  ال��درم��ك��ي  واأك����د 
البلدين  جت��م��ع  ال��ت��ي  االأخ���وي���ة 
املجاالت  يف  خ��ا���س��ة  ال�����س��ق��ي��ق��ني 

الرتبوية والتعليمية . 
اجلائزة  دور  ع���ن  ع��ر���س��اً  وق����دم 

وت���ق���دمي ك���اف���ة االع����ت����ب����ارات له 
القيام  من  ليتمكن  املجتمع  من 
بدوره احلقيقي مبا ينعك�ص على 
الطالب الذي هو حمور العملية 

التعليمية .
مبكرا  اأدرك  االأردن  اأن  واأ���س��اف 
التميز  ث���ق���اف���ة  حت��ف��ي��ز  اأه���م���ي���ة 
لدى املعلمني وجتذيرها، م�سيداً 
اإليه  ال���وق���ت ذات����ه مب���ا و���س��ل  يف 

•• دبي - الفجر 

الرتبية  وزي����ر  م��ع��ايل  ا���س��ت��ق��ب��ل 
وال��ت��ع��ل��ي��م يف امل��م��ل��ك��ة االأردن����ي����ة 
تي�سري  ال����دك����ت����ور  ال���ه���ا����س���م���ي���ة 
ال��ن��ع��ي��م��ي يف م��ك��ت��ب��ه ب����ال����وزارة 
الدرمكي،  الدكتور حمد  موؤخراً، 
اأمني عام جائزة حممد بن زايد 
يف  وذل��ك  خليجي،  معلم  الأف�سل 
ملناق�سة  اململكة،  اإىل  زي���ارة  اإط���ار 
يف  ل���ل���ج���ائ���زة  االأردن  ان�������س���م���ام 
اجلائزة  وتطبيق  الثالثة  دورتها 
واآليات العمل ون�سر معايريها يف 

امليدان الرتبوي االأردين.
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي����ر  واأك�����د 
عمق  النعيمي  تي�سري  ال��دك��ت��ور 
ال��ع��الق��ات االأخ���وي���ة ال��ت��ي تربط 
العربية  االإم���ارات  بدولة  االأردن 
اأر�سى  وال��ت��ي  ال�سقيقة،  امل��ت��ح��دة 
البلدين  ق����ي����ادت����ا  ق�����واع�����ده�����ا 

احلكيمتان .
وعرّب النعيمي عن اأهمية ان�سمام 
االأردن للم�ساركة يف جائزة حممد 
خليجي،  معلم  الأف�سل  زاي��د  ب��ن 
تعزيز  اإىل  ال����وزارة  �سعي  م��وؤك��دا 

املتميزين  امل��ع��ل��م��ني  مت��ك��ني  اإىل 
واملبتكرين وتكرميهم ، واال�سهام 
يف اإع������داد ك���ف���اءات امل�����س��ت��ق��ب��ل يف 

امليدان التعليمي .
ت�سعى  اجل�����ائ�����زة  اأن  واأ�������س������اف 
واالبتكار  التميز  ثقافة  لرت�سيخ 
وا�ست�سراف   ، التعليمي  املجال  يف 
م����ع����اي����ري ال����ت����م����ي����ز واالب�����ت�����ك�����ار 
التعليمي وتطويرها وفقا الأف�سل 
اإىل  اإ���س��اف��ة   ، العاملية  املمار�سات 
وال�سخ�سيات  املوؤ�س�سات  تقدير 

الداعمة لقطاع التعليم .
يذكر اأن جائزة “حممد بن زايد 
اأعلنت  خليجي”  معلم  الأف�����س��ل 
الدول  نطاق  تو�سيع  عن  موؤخراً 
امل�ساركة يف اجلائزة، لت�سمل كال 
العربية،  م�����س��ر  ج��م��ه��وري��ة  م���ن 
الها�سمية  االأردن�����ي�����ة  وامل��م��ل��ك��ة 
لتكونا �سيفتي �سرف، بجانب فتح 
املقيمني  املعلمني  مل�ساركة  املجال 
يف الدول امل�ساركة الذين يعملون 
املعتمد  ال��ت��ع��ل��ي��م  ل��ن��ظ��ام  وف���ق���ا 
للجائزة  الثالثة  ال���دورة  يف  فيها 
تنطبق  2020- وممن   2019

عليهم ال�سروط.

التغري املناخي �البيئة تطلق القائمة الوطنية احلمراء لالأنواع املهددة بالنقرا�ش يف الد�لة
•• دبي-وام:

اأعلنت وزارة التغري املناخي والبيئة اإطالق القائمة الوطنية احلمراء لالأنواع 
املهددة باالنقرا�ص واملوؤ�سر اخلا�ص بها بعدما انتهت ب�سكل كامل من اجناز 
املرحلة االأوىل منها وت�سمل تقييم حالة الثدييات والزواحف والربمائيات 
يف البيئة املحلية للدولة وذلك يف اإطار ا�سرتاتيجيتها للحفاظ على التنوع 
البيولوجي املحلي وحماية االأنواع احلية املهددة باالنقرا�ص والعمل على 
تاأهيلها واإعادة تاأهيلها. ياأتي امل�سروع - الذي بداأت الوزارة العمل عليه العام 
الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  نحو  الدولة  اللتزامات  تنفيذاً   - املا�سي 
اخلطة  مثل  الوطنية  واخل��ط��ط  لال�سرتاتيجيات  وتنفيذا  واالإق��ل��ي��م��ي��ة، 
للتكيف  الوطني  والربنامج   2050  -  2017 املناخي  للتغري  الوطنية 
املناخي واال�سرتاتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التي مت اإ�سدارها عام 

.2014
و ي�ستهدف امل�سروع تقييم حالة االأن��واع احلية املوجودة يف الدولة وقيا�ص 
فاعلية ال�سيا�سات املطبقة للحفاظ على واالحتياجات واملتطلبات الالزمة 
 2030 امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق  يف  وامل�ساهمة  عليها،  للحفاظ 

اخلا�سة باحلفاظ على االأنواع احلية.
انقرا�ص  موؤ�سرات  يف  تراجع  ت�سجيل  اإىل  االأوىل  املرحلة  نتائج  خل�ست  و 
االأنواع احلية من الثدييات يف البيئة املحلية للدولة بن�سبة %2.97 خالل 
الفرتة من 1996 اإىل 2018 حيث كانت قيمة موؤ�سر القائمة احلمراء 
التي  املكثفة  اإىل اجلهود  هذا التح�سن  عازية   0.63 اإىل  ارتفعت   0.61
اأعداد املحميات الطبيعية واإطالق العديد من  بذلتها الدولة ومنها زيادة 

برامج االإكثار للحيوانات املهددة باالنقرا�ص.
من جهته قال معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي 
ا�ستدامته  و�سمان  املحلي  البيولوجي  التنوع  على  احلفاظ  "اإن   : والبيئة 
ميثل اأحد االأولويات واالأهداف اال�سرتاتيجية لدولة االإمارات، لذا حر�ست 
بنية  اعتماد  ت�سمل  الهدف  هذا  تدعم حتقيق  �ساملة  اإيجاد منظومة  على 
التعامل  وطبيعة  احلية  االأن���واع  حلماية  قوانني  ت�سم  متكاملة  ت�سريعية 

معها، وتواكب االتفاقات واملعاهدات الدولية مثل اتفاقية �سايت�ص".
و اأ�ساف معاليه: "اجلهود التي بذلتها دولة االإمارات بف�سل روؤى وتوجيهات 
القيادة الر�سيدة �ساهمت يف تاأهيل واإعادة تاأهيل العديد من االأنواع املهددة 
املناطق  اأع���داد  وزي���ادة  لها،  اإك��ث��ار وطنية  ب��رام��ج  اإط���الق  ع��رب  باالنقرا�ص 

املحمية الربية والبحرية".
و اأ�سار معاليه اإىل اأن م�سروع القائمة احلمراء لالأنواع املهددة باالنقرا�ص 
القيادة  وتوجيهات  ال��دول��ة  لتوجهات  مواكبة  ي��اأت��ي  بها  اخل��ا���ص  وامل��وؤ���س��ر 
الر�سيدة، وميثل قاعدة رئي�سة ميكن عرب ما يوفره من بيانات واح�ساءات 
ر�سم  احلية  الكائنات  م��ن  ال��ن��وع  لهذا  احلالية  ل��الأو���س��اع  وتقييم  ودرا���س��ة 
حماية  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  �ساأنها  م��ن  م�ستقبلية  وب��رام��ج  خطط  واعتماد 
من  العديد  على  واحل��ف��اظ  ا�ستدامته  و�سمان  املحلي  البيولوجي  التنوع 

االأنواع احلية املهددة باالنقرا�ص عرب تاأهيلها واإعادة تاأهيليها".
اإليه املرحلة االأوىل من نتائج ومعلومات  اأن ما و�سلت  اإىل  و لفت معاليه 
والتي  البيولوجي  التنوع  البارزة يف جهود حماية  الدولة  مكانة  يعزز من 
اأظهرت تراجع قيمة املوؤ�سر االأحمر لالنقرا�ص وعودة اأنواع من الثدييات 
اإىل الطبيعة مرة اأخرى بعد اأن و�سلت اإىل مرحلة االنقرا�ص مو�سحا اأن 
من  فئات   3 �سملت  منها  كامل  ب�سكل  االنتهاء  مت  التي  و  االأوىل  املرحلة 
املرحلة  اأن  اإىل  ونوه  والربمائيات  والزواحف  الثدييات  احلية هي  االأن��واع 

الثانية �ست�سمل فئات الطيور والنباتات.
كانت املرحلة االأوىل من امل�سروع قد �سملت تقييم احلالة القائمة للثدييات 
ن��وع��اً من   78 اإىل وج���ود  ال��دول��ة وخل�ست  وال��ربم��ائ��ي��ات يف  وال���زواح���ف 
ومن  بحريا  ن��وع��اً  و19  ال��ربي��ة  الثدييات  م��ن  منها  ن��وع��اً   59 الثدييات، 

اإجمايل اأنواع الثدييات هناك 14 نوعاً دخياًل على البيئة املحلية.
املرحلة  �سملتها  التي  التقييم  عمليات  اأو�سحت  الربية  الثدييات  ح��ول  و 
االأوىل من امل�سروع اأن هذه االأنواع من الثدييات يف الدولة تتعدد باختالف 
 28.2% ن�سبة  اللحوم  اآكلة  احليوانات  وت�سكل  فيها  املتواجدة  البيئات 
االأن���واع  م��ن   30.7% اخلفافي�ص  ت�سكل  بينما   ،20.5% وال��ق��وار���ص 

املحلية املوؤكد تواجدها.
و حددت الطهر العربي باأنه النوع الوحيد املتوطن يف الدولة من الثدييات 
وال  فقط  املتواجد يف منطقة جغرافية حم��ددة  النوع  هو  املتوطن  /النوع 
يتواجد يف اأي مكان اآخر يف العامل/ ويتواجد يف �سل�سلة جبال احلجر بني 
دولة االإمارات و�سلطنة عمان، بينما يتواجد يف الدولة 5 اأنواع من الثدييات 
املتوطنة يف �سبه اجلزيرة العربية وهي املها العربي والغزال العربي والغزال 

الرملي واجلربوع واجلرذ العربي.
و بخ�سو�ص الثدييات البحرية اأو�سحت القائمة اأن البيئة البحرية للدولة 
ت�سكل موطًنا ملجموعة متنوعة من هذه الكائنات احلية منها 18 نوعاً من 

احلوتيات ونوع واحد من اخليالنيات وهو اأبقار البحر والذي يعترب ثاين 
الأربعة  هامة  جمموعات  اإىل  باالإ�سافة  اأ�سرتاليا  بعد  بالعامل  جتمع  اأك��رب 
الذي  االأح��دب  الدولفني  واأهمها  االأق��ل  البحرية على  الثدييات  اأن��واع من 

ت�سري الدرا�سات اإىل اأنه اأكرب جتمع لهذا النوع يف العامل.
وخل�ست نتائج هذه املرحلة بخ�سو�ص الثدييات اإىل ت�سجيل الدولة تراجعا 
كما   2.97% بن�سبة  احلية  الكائنات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  انقرا�ص  موؤ�سر  يف 
اأظهرت الدرا�سة التي �سملتها املرحلة تعر�ص 3 اأنواع من الثدييات الربية 

لالنقرا�ص وهي الذئب العربي والنمر العربي وال�سبع املخطط.
اأن��واع الثدييات  وبناء على نتائج املرحلة مت تطوير خرائط توزيع وجتمع 
الدولة ما ي�سهم يف ر�سم خطط وبرامج م�ستقبلية  املهددة باالنقرا�ص يف 
للمحافظة على هذه االأنواع و�سن �سيا�سات تعزز من املحافظة عليها وعلى 

موائلها الطبيعية.

الزواحف والربمائيات.
وفيما يخ�ص اأنواع الزواحف والربمائيات اأو�سحت الدرا�سة - التي �سملتها 
60 نوعاً من الزواحف الربية منها نوع واحد  املرحلة - وجود ما يقارب 
"الوزع ذو االأ�سابع الورقية" ووجود نوعني من الربمائيات  متوطن وهو 
وهما ال�سفادع التي تعي�ص يف الوديان .. كما حتتوي البيئة املحلية للدولة 

على 9 اأنواع من الثعابني البحرية وخم�سة اأنواع من ال�سالحف البحرية.
وك�سفت النتائج اأن %69 من اأنواع الزواحف يف البيئة املحلية غري مهددة 

باالنقرا�ص.
و بلغت قيمة موؤ�سر القائمة احلمراء للزواحف 0.91 ما يعك�ص انخفا�سا 

كبريا يف تهديدات االنقرا�ص على اأنواع الزواحف يف الدولة.
املهددة  االأن���واع  توزيع  متثل  خرائط  تطوير  مت  املرحلة  نتائج  على  وبناء 
و�سع خطط  �ساأنها  الدولة من  وتوزيع جتمعها يف  الدولة  باالنقرا�ص يف 
وبرامج للمحافظة على االأنواع و�سن �سيا�سات تعزز من املحافظة على نطاق 

انت�سارها.
باالنقرا�ص  املهددة  لالأنواع  احلمراء  القائمة  م�سروع  خمرجات  ت�ساهم  و 
واملوؤ�سر اخلا�ص بها يف حتقيق ثالثة من اأهداف التنمية امل�ستدامة املتعلقة 
واآليات وجهود احلفاظ عليها وت�سمل  البيولوجي واالأن��واع احلية  بالتنوع 
حالة  ومراقبة  تقييم  مت  ق��د  يكون   2021 ع��ام  فبحلول   5 رق��م  ال��ه��دف 
واجتاه عنا�سر التنوع البيولوجي الرئي�سية بالدولة وربطها بعملية �سنع 

القرار، والهدف رقم 7 حيث �ست�سنف دولة االإمارات بحلول 2021 �سمن 
اأف�سل 10 دول يف املوؤ�سر الفرعي املتعلق بالتنوع البيولوجي �سمن موؤ�سر 
9 و�سيتم تطوير وتنفيذ العديد من الربامج  االأداء البيئي، والهدف رقم 

باالنقرا�ص. تهديداً  االأنواع  اأكرث  من  لتعزيز حالة ال�سون ل� 70% 
التي  وامل��ع��ل��وم��ات  وال��ن��ت��ائ��ج  ال��درا���س��ات  الكاملة جلميع  ال��ت��ق��اري��ر  وت��ت��وف��ر 
ل��وزارة التغري  امل�سروع على املوقع االإلكرتوين  �سملتها املرحلة االأوىل من 

املناخي والبيئة.
و يعمل م�سروع القائمة احلمراء لالأنواع املهددة باالنقرا�ص على اإبراز قيمة 
الفطرية،  احلياة  على  املحافظة  يف  الدولة  تبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود 
واملبادرات والربامج التي يتم اإطالقها يف هذا املجال واأهمها برامج االإكثار 

الوطنية ال�ستعادة االأنواع التي انقر�ست من الربية.
ت��ع��زي��ز ع��م��ل��ي��ات ر���س��م وو����س���ع اخل��ط��ط والربامج  امل�������س���روع يف  ي�����س��ه��م  و 
واال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية املنا�سبة للمحافظة على االأنواع االأكرث تهديداً 

باالنقرا�ص.
وتوفر خمرجات امل�سروع مادة ذات قيمة عالية للباحثني واالأكادمييني يف 
الدولة ودافعا قويا لرتكيز اأبحاثهم امل�ستقبلية على االأنواع التي ال تتوفر 
بياناتها يف الو�سع احلايل مما ي�ساعد على تغذية قاعدة البيانات الوطنية 
املوائل  حماية  جهود  تكثيف  يف  اأي�سا  وت�سهم  باالنقرا�ص  املهددة  لالأنواع 
الطبيعية لالأنواع املهددة باالنقرا�ص واإعادة تاأهيلها واحلد من التهديدات 
اال�سرتاتيجيني من  ال�سركاء  التعاون مع  تعزيز  اإىل جانب  تواجهها  التي 
داخل الدولة ومن املنظمات الدولية واالإقليمية مع الدفع نحو اإن�ساء بنك 
خمزون جيني جلميع االأن��واع املتوطنة بالدولة وذلك �سعيا للحفاظ على 

التنوع احليوي املحلي.
امل�سروع و  الثانية من  املرحلة  املقبلة �سمن  ال��وزارة خالل الفرتة  و تعمل 
التي ت�سمل االأنواع احلية من الطيور والنباتات املوجودة يف البيئة املحلية 
للدولة و ُتعرف القائمة احلمراء للكائنات احلية املهددة باالنقرا�ص باأنها 
منهجية اأو طريقة ُتعنى بتقييم ومراقبة و�سع التنوع احليوي على كوكب 

االأر�ص.
و يدعم هذه القائمة جمموعة من املوؤ�س�سات الدولية على راأ�سها االحتاد 
االأن���واع   ب��ق��اء  "هيئة  خ��ا���ص  وب�سكل   IUCN الطبيعة  حلماية  ال���دويل 
SSC ، واملجل�ص العاملي للطيور وغريها ،وتعمل هذه املوؤ�س�سات معاً لتقييم 

و�سع االأنواع احلية يف العامل.
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اأخبـار الإمـارات

ا�ستحدثت فئات جديدة وو�سائل تر�سح متعددة 

جائزة ال�شارقة لالت�شال احلكومي ت�شتقبل ملفات املر�شحني حتى 2 يناير 2020

اأال تتجاوز مدته 3 دقائق.
يف  فتتمثل  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ط��ري��ق��ة  اأم����ا 
جتهيز ملف ي�سمل تو�سيحاً �ساماًل 
عن املبادرة اأو املمار�سة املر�سحة، اإىل 
جتعل  التي  االأ�سباب  تو�سيح  جانب 

منها موؤهلة للفوز والتمّيز.
اقرتاح  يتم  املجتمع،  ويف فئة �سوت 
قبل  م���ن  احل���م���الت  اأو  امل��وؤ���س�����س��ات 
ب�سكل  اجلمهور على موقع اجلائزة 
املتفاعلني  ل��ب��ق��ي��ة  وي��ح��ق  م��ب��ا���س��ر، 
اأو نق�ص  م���ع م��وق��ع اجل���ائ���زة دع���م 
مع  غ���ريه���ا  ت��ر���س��ي��ح  اأو  ت��ر���س��ح��ه��ا 

�سمن الفئات التي تتنا�سب معها. 
�سركاء  يقوم  الثالثة،  الطريقة  ويف 
اجلائزة برت�سيح جهات اأو موؤ�س�سات 
موؤثراً  ح��ك��وم��ي��اً  ات�������س���ااًل  م��ار���س��ت 
االت�سال  ه���ذا  خ���الل  م���ن  واأث��ب��ت��ت 
التخطيط  يف  واح���رتاف���ّي���ة  ف������رادًة 
والتنفيذ.  وتعتمد الطريقة الرابعة 
���س��وت امل��ج��ت��م��ع ب�����س��ك��ل ك��ام��ل على 
العربية  االإم��ارات  اجلمهور يف دولة 
اأفراد  اجلائزة  تدعو  حيث  املتحدة، 
حمالت  وتر�سيح  الق���رتاح  املجتمع 
حياتهم  يف  اأث����رت  حكومية  ات�����س��ال 

ل���ل���ربن���ام���ج ال������ذي اأح�������دث ت����اأث����رًيا 
اإيجابًيا من خالل و�سائل  اجتماعًيا 
و�سائل  اأو  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
"اأف�سل  وف��ئ��ة  التقليدية.  االإع����الم 
التي  احلكومي"  ل��الت�����س��ال  من�سق 
قدرات  ال��ذي يظهر  للموظف  متنح 
مثالية يف تويل وظيفة االت�سال يف 

هيئة حكومية بدولة االإمارات.
امل�����س��ت��وي العاملي،  ال��ف��ئ��ات ع��ل��ى  اأم���ا 
"اأف�سل  ف��ئ��ة  اجل��ائ��زة  فا�ستحدثت 
�سورة اإعالمية لالت�سال احلكومي"، 
و�ستمنح ل�سخ�سية اأو جهة اإعالمية 

اأواملوؤ�س�سة  اجلهة  مبا�سر من  ب�سكل 
و�سروط  ملتطلبات  وف��ق��اً  االأف���راد  اأو 
التجارب  مل�����س��ارك��ة  اجل���ائ���زة،  ف��ئ��ات 
املتميزة ملمار�سات االت�سال احلكومي 
االت�سال  وثقافة  لفكر  ي�سيف  مب��ا 
الثانية،  الطريقة  اأم���ا  احل��ك��وم��ي.  
قبل  من  املبا�سر  باالختيار  فتتمثل 
تقوم  اجل���ائ���زة، ح��ي��ث  جل��ن��ة حتكيم 
التجارب  ور���س��د  مب��ت��اب��ع��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ومن  احلكومي  االت�سال  ال��ب��ارزة يف 
املوؤ�س�سة  م��ع  ب��ال��ت��وا���س��ل  ت��ق��وم  ث��م 
لرت�سيحها  نفذتها  ال��ت��ي  اجل��ه��ة  اأو 

واملوثقة  امل��ق��ن��ع��ة  االأ����س���ب���اب  ت��ق��دمي 
حلالتي الرف�ص والقبول.

الفئات اجلديدة
التي  اجل�����دي�����دة  ال����ف����ئ����ات  وت�������س���م 
"�سوت  اجل������ائ������زة،  ا����س���ت���ح���دث���ت���ه���ا 
االإمارات  بدولة  اخلا�سة  املجتمع" 
للحملة  ومُت��ن��ح  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
تاأثري  اأك��رب  اأح��دث��ت  التي  اجلهة  اأو 
االت�سال  خ�����الل  م����ن  امل��ج��ت��م��ع  يف 
برنامج  "اأف�سل  فئة  ثم  احلكومي، 
اأح���دث فارقاً" ال��ت��ي متنح  اإع��الم��ي 

املوقع  ع��ل��ى  وذل�����ك  وم�����س��ل��ك��ي��ات��ه��م 
االإلكرتوين للجائزة. 

قنوات ا�ستقبال الطلبات املرت�سحة
فعالة  ط������ّرق������اً  اجل������ائ������زة  وت����ت����ي����ح 
مي��ك��ن اإر����س���ال ط��ل��ب��ات ال��رت���س��ح من 
اإر�����س����ال فيديو  ت��ت�����س��م��ن  خ��الل��ه��ا، 
احلكومي  االت�سال  ممار�سات  ي��ربز 
ميزات  وي��و���س��ح  للرت�سح،  امل��خ��ت��ارة 
االت�سال من جوانبه املختلفة والتي 
ت�سمل التخطيط والتنفيذ واملهارات 
على  املتوقعة  والنتائج  امل�ستخدمة 

•• ال�شارقة-الفجر:

لالت�سال  ال�������دويل  امل����رك����ز  اأع����ل����ن 
االإعالمي  للمكتب  التابع  احلكومي 
ا�ستقبال  ع���ن  ال�����س��ارق��ة،  حل��ك��وم��ة 
ملفات املر�سحني يف جائزة ال�سارقة 
يناير   2 حتى  احلكومي  لالت�سال 
اإت����اح����ة  ب����ه����دف  وذل�������ك   ،2020
امل�ساركات  م���ن  ع���دد  الأك����رب  امل���ج���ال 
ال����ت����ي متت  ال���ف���ئ���ات اجل�����دي�����دة  يف 
الوقت  ل��ل��ج��ائ��زة، وم��ن��ح  اإ���س��اف��ت��ه��ا 
الكايف للجمهور للتعرف على قنوات 
الرت�سح  و���س��روط  امللفات  ا�ستقبال 
بهذه  ال����ف����وز  وم���ع���اي���ري  اجل����دي����دة 
النقبي،  جل���واه���ر  ووف���ق���اً  ال��ف��ئ��ات. 
لالت�سال  ال�������دويل  امل����رك����ز  م���دي���ر 
التي تتبنى  ف��اإن  اجلائزة  احلكومي 
امل�ستوى  على  التو�سع  ا�سرتاتيجية 
فئات  ا�ستحدثت  والعاملي،  االإقليمي 
واآليات جديدة للم�ساركة بها الإتاحة 
جم���ال اأك����رب ل��ت��ع��زي��ز ق��درت��ه��ا على 
يف  املتمثل  الرئي�سي  هدفها  حتقيق 
ات�����س��ال حكومي  ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة 

على امل�ستوى العاملي.

قائمة  اإىل  للو�سول  طرق  اأربع 
املر�سحني  

وتتنوع طرق تقدمي امللفات املر�سحة 
للجائزة، حيث ميكن التقدم بالطلب 

تاأثري  اإح����داث  يف  �سورتها  اأ�سهمت 
جتاه  م���واق���ف���ه  اأو  اجل���م���ه���ور  ع��ل��ى 
فئة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  معينة،  ق�سية 
للبيانات"، ومُتنح  ا�ستخدام  "اأف�سل 
للهيئة التي اأظهرت اأف�سل ا�ستخدام 
عر�سها  فنون  يف  واأب��دع��ت  للبيانات 

بهدف تو�سيل املعلومات.
ك��م��ا ت�����س��م ال��ف��ئ��ات اجل����دي����دة، فئة 
اأجيال  اإ�سراك  لزيادة  فكرة  "اأف�سل 
مُتَنح  وال��ت��ي  )التاأثري("،  امل�ستقبل 
حملة  يف  يعمل  ف��ري��ق  اأو  هيئة  اإىل 
اأث���ب���ت���ت زي�������ادة ال���ت���ف���اع���ل م����ن ِقبل 
ال�سباب  جيل  من  خمتلفة  جماهري 
�سراكة  ح  "اأجّنَ وف��ئ��ة  وال��ي��اف��ع��ني، 
للتوا�سل املجتمعي"، وتقّدم اإىل اأي 
هيئة اأثبتت جناح حملة ما باالعتماد 
اأو  طرفني  بني  مبتكرة  �سراكة  على 
مبادرة  "اأف�سل  فئة  واأخ����رًيا  اأك���رث، 
املفربكة"،  االأخ����ب����ار  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
اأدوات  ط���ّورت  التي  للهيئات  ومُت��ن��ح 
ور�سد  امل��ع��ل��وم��ات  لتحليل  ن��اج��ح��ة 

املزيف منها".

متطوعو دبي العطاء يبعثون الأمل يف قلوب اأطفال قرية نائية يف ال�شنغال
•• دبي-الفجر: 

اأكمل ثالثة ع�سر متطوعاً من دولة 
م��ه��م��ة تطوعية  ب��ن��ج��اح  االإم������ارات 
يف ق��ري��ة ���س��ي��و يف ال�����س��ن��غ��ال، حيث 
�ساركوا يف بناء مدر�سة جديدة. هذا 
املتنوعة  املجموعة  اختيار  مت  وق��د 
وخلفيات  جن�سية  متثل11  ال��ت��ي 
بدقة متناهية من  مهنية خمتلفة 
قبل دبي العطاء، جزء من مبادرات 
حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية، 
املتطوعني  ف��ري��ق  لت�سكيل  وذل���ك 
للدورة الثانية من مبادرة "التطوع 
وامتدت   ."2019 ال���ع���امل  ح���ول 
 30 23 اإىل  املهمة التطوعية من 
نوفمرب 2019، حيث تعاون فيها 
املتطوعون مع املجتمع املحلي لبناء 
جديدة  جمتمعية  ملدر�سة  االأ�س�ص 
 50%( طفاًل   60 منها  ي�ستفيد 
���س��خ�����س��اً من  اإن������اث(، و60  م��ن��ه��م 
مبا�سر،  ب�سكل  االأم��ي��ني  البالغيني 

انطالًقا  الدعم  وياأتي هذا  اجليد، 
على  التعليم  ب��ق��درة  اإمي��ان��ه��ا  م��ن 
تغيري حياة املجتمعات وال�سعوب."

"دبي  م���ب���ادرات  "تلقى  واأ�����س����اف: 
للعطاء" يف ال�سنغال تقديرا كبريا 
وال�سعبي،  الر�سمي  امل�ستويني  على 
ْت عن ذلك موؤخرا وزيرة  َ حيث َعرَبّ
�سار  املدنية معايل مرمي  اخلدمة 
امل�ساعدات  ح���زم���ة  ث���م���ّن���ت  ال���ت���ي 
تقدمها  ال��ت��ي  وامل�ستمرة  النوعية 
التعليمي  للقطاع  للعطاء"  "دبي 
توزيع  اإىل  اإ���س��ارة  يف  ال�سنغال،  يف 
ل�سالح  مدر�سية  حقيبة  األف   30
االأطفال التالميذ يف مدينة كولخ 

و�سط ال�سنغال."
واختتم قائال: "واإذ ُت�سيد ال�سفارة 
ب��ج��ه��ود م��وؤ���س�����س��ة دب���ي ل��ل��ع��ط��اء يف 
باأهمية  ت��و���س��ي  ف��اإن��ه��ا  ال�����س��ن��غ��ال 
اال����س���ت���م���رار يف ه����ذا االجت������اه مبا 
للدولة  االإن�سانية  الر�سالة  يخدم 
عالقات  ع���ل���ى  اإي���ج���اب���ا  وت��ن��ع��ك�����ص 

بالفعل متلوؤها ذكريات رائعة.
وقال عبداهلل اأحمد ال�سحي، رئي�ص 
ال��ع��ط��اء وقائد  دب���ي  ال��ع��م��ل��ي��ات يف 
كل  "مع  ال��ت��ط��وع��ي��ة:  امل��ج��م��وع��ة 
حول  ’التطوع  م���ب���ادرة  م���ن  دورة 
باالإجنازات  فخرنا  ي���زداد  العامل‘ 
ال���ت���ي ن��ح��ق��ق��ه��ا؛ ����س���واء م���ن حيث 
اأو من حيث  املجتمع،  التاأثري على 
اإ����س���راك امل��ت��ط��وع��ني. وع����اد جميع 
يف  اإلينا  ان�سموا  الذين  املتطوعني 
هذه الدورة باالإ�سافة اإىل الدورات 
جديدة  بنظرة  دب��ي  اإىل  ال�سابقة، 
لدورهم  ج���دي���داً  واإدراًك  ل��ل��ح��ي��اة 
عن  ن����ع����رب  اأن  ن������ود  ال�����ع�����امل.  يف 
بذلوا  ال��ذي��ن  للمتطوعني  �سكرنا 
والتقدير  ال��ث��ن��اء  ي�ستحق  ج���ه���داً 
وذل���ك م��ن خ���الل ت��ك��ري�����ص وقتهم 
نبيلة.  ق�سية  اأج���ل  م��ن  وطاقتهم 
ملري�سك-كانو  اأي�سا  ممتنون  نحن 
لرعايتها بناء املدر�سة. لوال دعمها 
ال��ك��ب��ري وال�����س��خ��ي، مل��ا ك���ان حتقيق 

بالغ  �سخ�ص   300 اإىل  باالإ�سافة 
مبا�سر.  غ��ري  ب�سكل  املجتمع  م��ن 
ب��رع��اي��ة �سخية  امل��در���س��ة  ب��ن��اء  ومت 
مري�سك-كانو،  ���س��رك��ة  ق��ب��ل  م���ن 
العاملة  ال��ك��ربى  ال�سركات  اح��دى 
يف جم��ال احل��اوي��ات وال�سحن على 

م�ستوى العامل.
اأن�سطة  يف  م�ساركتهم  جانب  واإىل 
امل��ت��ط��وع��ني فر�سة  ُم���ن���ح  ال���ب���ن���اء، 
للحياة  ن��ظ��رت��ه��م  الإث������راء  ف���ري���دة 
وال����ع����امل م���ن ح��ول��ه��م م���ن خالل 
على  املحلي  املجتمع  م��ع  تفاعلهم 
مدى اأ�سبوع كامل. و�سمن اجلهود 
االإن�سانية  امل��وؤ���س�����س��ة  تبذلها  ال��ت��ي 
ل��غ��ر���ص ق��ي��م ال��ت�����س��ام��ح م���ن خالل 
العاملية  املجتمعية  امل�ساركة  مبادرة 
هذه،  تفاعل املتطوعون كذلك مع 
وتوا�سلوا معهم،  املحلية  العائالت 
ث��ق��اف��ت��ه��م وقيمهم  ع��ل��ى  واط��ل��ع��وا 
التي  املهمة  جعل  مما  وتقاليدهم، 
اإم����ت����دت الإ����س���ب���وع جت���رب���ة جمزية 

ذل���ك مم��ك��ن��ا. وم���ن خ���الل عملية 
اإننا  ال�سنغال،  املدر�سة يف  بناء هذه 
لتحقيق  ل��الأط��ف��ال  الفر�سة  نتيح 
مل�ستقبل  وال��ت��اأ���س��ي�����ص  اأح���الم���ه���م 
م�����س��رق ون��اج��ح. واأدع����و ال��ذي��ن مل 
التطوعية  دورات���ن���ا  اإىل  ي��ن�����س��م��وا 
اأن  اأو اخلارجية حتى االآن،  املحلية 
على  الأن��ن��ي  بالت�سجيل  ي���رتددوا  ال 
ث��ق��ة ت���ام���ة ب��اأن��ه��ا ���س��ت��ك��ون جتربة 

كفيلة بتغري جمرى حياتهم."
وقال ال�سيد حممد علي بن عيالن 
ال�سام�سي، القائم باالأعمال باالإنابة 
لدى �سفارة دولة االإمارات العربية 
ال�سفارة  "تود  ب����دك����ار:  امل���ت���ح���دة 
االإ�سادة عالًيا باجلهود املتميزة التي 
ال�سنغال،  يف  العطاء  دبي  بها  تقوم 
املوؤ�س�سات  اأب����رز  اإح����دى  وب�سفتها 
االإماراتية العاملة يف البالد، تقدم 
ال�سنغايل  لل�سعب  جليلة  خ��دم��ات 
ف���ر����ص ح�سول  ت��ع��زي��ز  اأج�����ل  م���ن 
التعليم  على  ال�سنغاليني  االأطفال 

املتحدة.  ل��الأمم  الب�سرية  التنمية 
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن مت��ت��ع��ه��ا ب�����اأداء 
االأربع  ال�سنوات  يف  قوي  اقت�سادي 
البلد  اق��ت�����س��اد  ي����زال  امل��ا���س��ي��ة، ال 
ع���ر����س���ة ل���ل�������س���دم���ات اخل���ارج���ي���ة 
ويواجه حتديات تعليمية مهمة؛ اإذ 
 56% فيها  املتعلمني  معدل  يبلغ 

ال�����س��داق��ة وال��ت��ع��اون امل��ت��م��ي��زة بني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 

وجمهورية ال�سنغال."
حت��ت��ل ال�����س��ن��غ��ال، ال��ت��ي ت��ق��ع غرب 
 16 �سكانها  ع���دد  وي��ب��ل��غ  اأف��ري��ق��ي��ا 
م��ل��ي��ون ن�����س��م��ة، امل��رت��ب��ة 164 من 
موؤ�سر  ع��ل��ى  دول�����ة   189 اأ����س���ل 

اليون�سكو  اإح�����س��اءات  ح�سب  فقط 
ت�سرب  ن�سبة  وت�سل   ،2015 لعام 
اأط�����ف�����ال االأري����������اف م����ن امل����دار�����ص 
ويعتمد   .59% اإىل  االأ���س��ا���س��ي��ة 
م�ستقبل ال�سنغال ب�سكل كبري على 
نظامها التعليمي، حيث اأن 58% 

من �سكانها دون 20 عاماً.

حاكم ال�شارقة يفتتح اأعمال الف�شل الت�شريعي العا�شر للمجل�ش ال�شت�شاري
•• ال�شارقة-وام:

يفتتح �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
اأعمال دور االنعقاد العادي االأول  ال�سارقة اليوم  املجل�ص االأعلى حاكم 
ال�سارقة  الإم��ارة  اال�ست�ساري  للمجل�ص  العا�سر  الت�سريعي  الف�سل  من 
وذلك مبقر املجل�ص بح�سور �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان 
القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة رئي�ص املجل�ص التنفيذي وعدد 
من اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ واملعايل الوزراء ووكالء الوزارات ومديريها 
واأع�ساء املجل�ص التنفيذي واملجال�ص البلدية ومديري الدوائر املحلية 

واالأعيان.
اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة ان��ت��خ��اب��ات املجل�ص  وي���اأت���ي االف��ت��ت��اح ب��ع��د اأن ���س��ه��دت 
على  امل�ساركة  ن�سبة  بلغت  حيث  م��وؤخ��را  الثانية  ل��ل��دورة  اال�ست�ساري 

ناخب  و600  ال��ف��اً   26 �سوت  فيما  باملائة   59،4 االإم����ارة  م�ستوى 
الفاً   44 البالغ  االنتخابية  الهيئات  اأع�ساء  عدد  جمموع  من  وناخبة 
و758 مواطناً ومواطنة ليتم انتخاب خم�سة وع�سرين ع�سوا وحققت 
ومنطقتي  ال�����س��ارق��ة  مدينة  ع��ن  مر�سحات  ث��الث  ب��ف��وز  تقدما  امل����راأة 

البطائح واحلمرية.
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأ���س��در 
27 ل�سنة  ال�سارقة املر�سوم االأم��ريي رقم  ع�سو املجل�ص االأعلى حاكم 
للف�سل  ال�سارقة  الإم��ارة  اال�ست�ساري  املجل�ص  ت�سكيل  ب�ساأن  2019م 
الت�سريعي العا�سر من خم�سني ع�سوا وع�سوة وارتفعت م�ساركة الن�ساء 
بن�سبة بلغت 20 باملائة بعدد ع�سر ع�سوات كما تتميز ت�سكيلة املجل�ص 
ع��دد من  ال��دك��ت��وراه يف  ���س��ه��ادة  اأع�����س��اء على  �ستة  اجل��دي��دة بح�سول 
�ساحب  با�ستقبال  احلفل  وقائع  وتبداأ  املختلفة.  العلمية  التخ�س�سات 

الق�سم  املجل�ص  وع�سوات  اأع�ساء  ي��وؤدي  بعدها  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 
اأكرب  اإىل  الرئا�سة  باإ�سناد  االأوىل  انعقاد اجلل�سة  ذلك  يلي  �سموه  اأم��ام 
االأع�ساء �سنا ثم يتم انتخاب رئي�ص املجل�ص اال�ست�ساري وبعدها انتخاب 
القوانني  كافة  والع�سوات على  االع�ساء  واإط��الع  املجل�ص  رئي�ص  نائب 
�سيقوم  االفتتاح  مرا�سم  انتهاء  وبعد  املجل�ص.  غياب  يف  �سدرت  التي 
والقانونية  الت�سريعية  ال�����س��وؤون  جلنة  وه��ي  جل��ان��ه  بت�سكيل  املجل�ص 
والطعون واالقرتاحات وال�سكاوى وجلنة ال�سوؤون املالية واالقت�سادية 
وال�سناعية وجلنة �سوؤون الرتبية والتعليم وال�سباب والثقافة واالإعالم 
وجلنة ال�سوؤون ال�سحية والعمل وال�سوؤون االجتماعية وجلنة ال�سوؤون 
االإ�سالمية واالأوقاف والبلديات و�سوؤون االأمن واملرافق العامة وجلنة 
املراقبني  انتخاب  ثم  التو�سيات  م�سروع  اإع��داد  وجلنة  االأ���س��رة  �سوؤون 

وت�سكيل جلنة الرد على خطاب االفتتاح.

مدينة املعلومات حتتفل بختام مبادرة �شعادة
•• دبي -وام:

اأق��ام��ت م��دي��ن��ة امل��ع��ل��وم��ات ب��رئ��ا���س��ة ال�سيخ حم��م��د بن 
�سعادة  م��ب��ادرة  ختام  حفل  مكتوم  اآل  جمعه  ب��ن  مكتوم 
جمموعة  بح�سور  ج��م��ريا  بنخلة  اأتلنتي�ص  ف��ن��دق  يف 
من كبار ال�سخ�سيات وامل�سوؤولني يف الهيئات احلكومية 

املختلفة واملوؤ�س�سات الراعية بالدولة.
الفاعل  دوره���ا  "�سعادة"  م��ب��ادرة  على  القائمون  واأك���د 
مل�ساعدة املجتمع ب�سكل عام ودفع عجلة التقدم يف كافة 
وحققت  واالجتماعية.  وال�سحية  التعليمية  امليادين 
�سخمة  اإجن���ازات  متتاليني  عامني  م��دى  على  امل��ب��ادرة 
وذلك  وتعليميا  اجتماعيا  االأطفال  م�ساعدة  حيث  من 
قدمت  حيث  مهمة  مراحل  ث��الث  تنفيذها  خ��الل  من 
مدينة املعلومات مع �سريكها اال�سرتاتيجي MTN يف 
جمموعة  مع  مدر�سية  حقيبة   1000 االأوىل  املرحلة 
ترتاوح  ال��ذي��ن  للطالب  القرطا�سية  م�ستلزمات  م��ن 
���س��ن��وات ومت��ث��ل��ت املرحلة  ب��ني خم�ص وت�����س��ع  اأع��م��اره��م 

 250 لعدد  املدر�سية  الر�سوم  من  جزء  ب�سداد  الثانية 
ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة اأم����ا امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة ف��ق��د مت تقدمي 
1000 طالب يف مدار�ص  اإىل  1000 البتوب حديث 
دبي. وكان ال�سيخ حممد بن مكتوم بن جمعه اآل مكتوم 
"�سعادة" اأهدافها بنجاح  قد ركز على اأن حتقق مبادرة 
التعليم  توفري  اأهمية  على  ال�سوء  ت�سليط  حيث  م��ن 
وال���رتف���ي���ه وال�����س��ح��ة جل��م��ي��ع االأط����ف����ال م���ن خمتلف 
املعلومات  مدينة  واأن  ال�سيما  االإم��ارات��ي  املجتمع  فئات 
امل�ستقبل  بجيل  االهتمام  على  حتر�ص  تاأ�سي�سها  منذ 
وال�سحي  والرتفيهي  التعليمي  مب�ستواهم  واالرت��ق��اء 
وي�سهد على ذلك م�سريتها على مدى 10 �سنوات من 
العطاء، اأجنزت خاللها العديد من املبادرات وامل�ساريع 
التي  "�سعادة"  م��ب��ادرة  وح���ازت  والتعليمية.  الرتبوية 
اال�سرتاتيجي  و���س��ري��ك��ه��ا  امل��ع��ل��وم��ات  م��دي��ن��ة  نظمتها 
املعرفة  هيئة  من  امل�سوؤولني  كبار  ثناء  على   MTN
والتنمية الب�سرية والهيئات احلكومية و�سبه احلكومية 

وكربى املوؤ�س�سات املحلية والعاملية الراعية لها.

بدء ت�شويت املتعاملني على اأف�شل مبادرة حكومية يف دبي لعام 2019
•• دبي - وام:

اأع��ل��ن م��رك��ز من����وذج دب���ي التابع 
للمجل�ص  ال����ع����ام����ة  ل�����الأم�����ان�����ة 
التنفيذي الإمارة دبي عن فتح باب 
املبادرات  على  اجلمهور  ت�سويت 
على  للح�سول  مر�سحة  الت�سع 
ب��ن حممد  راي���ة برنامج ح��م��دان 
ل���ل���ح���ك���وم���ة ال����ذك����ي����ة وال����ت����ي مت 
اخ��ت��ي��اره��ا م���ن اأ����س���ل اأك�����رث من 
70 مبادرة عملت عليها اجلهات 
احلكومية امل�ساركة لتح�سني 40 

خدمة رئي�سية.
وتتميز الدورة احلالية با�ستحداث 
اآلية ت�سويت هي االأوىل من نوعها 
املتعاملني  باإمكان  �سيكون  حيث 
هذه  متعاملي  م��ن  امل�ستهدفني 
املبادرات املر�سحة فقط الت�سويت 
للمبادرة املتميزة التي �ساهمت يف 
عند  جتربتهم  وت�سهيل  اإ�سعادهم 

تلقي اخلدمات.
واأك�����دت اإمي����ان ال�����س��وي��دي مدير 
ل�  اأن  دب�����ي..  من�����وذج  م���رك���ز  اأول 
برنامج حمدان بن حممد  "راية 
يف  فاعل  دور  الذكية"  للحكومة 
اإىل تطوير  الرامية  دفع اجلهود 
بال�سكل  احلكومي  العمل  اأدوات 
الذي ي�سمن اإيجاد حلول ناجحة 

تطبيق اأعلى معايري ال�سفافية يف 
اختيار املبادرة الفائزة ومبا ي�سهم 
احلكومية  اجلهات  دفع جهود  يف 
ت��ق��دمي خدمات  اآل���ي���ات  ل��ت��ط��وي��ر 
ع��امل��ي��ة امل�����س��ت��وى وت��ر���س��ي��خ مكانة 

دبي الريادية عامليا".
وياأتي ا�ستحداث مركز منوذج دبي 
الآلية الت�سويت اجلديدة يف اإطار 
اإميانه ب�سرورة اإ�سراك املتعاملني 
امل�ستمر  ال��ت��ح�����س��ني  ع��م��ل��ي��ة  يف 
لقيا�ص  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
م��دى جن��اح ه��ذه اخل��دم��ات حيث 
احلكومية  امل��ب��ادرة  اختيار  �سيتم 
االأك��رث ابتكارا وج��دارة للح�سول 
ب��رن��ام��ج ح��م��دان بن  "راية  ع��ل��ى 
حممد للحكومة الذكية" ا�ستنادا 
اإىل اآلية جديدة قائمة على ح�سد 
اىل  باالإ�سافة  اجلمهور  اأ���س��وات 

تقييم عال من جلنة التحكيم.
فرتة  ت�����س��ت��م��ر  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
ال��ت�����س��وي��ت خ�����الل ال����ف����رتة من 
 18 وح��ت��ى  احل���ايل  دي�سمرب   4
م����ن ه������ذا ال�������س���ه���ر ع����رب امل���وق���ع 
http://vote./ االإلكرتوين 

dtmc.gov.ae/ على اأن يتم 
االإعالن عن اجلهة الفائزة خالل 
"ملتقى حمدان 2019" والذي 
"خدمات  ����س���ع���ار  حت����ت  ����س���ي���ق���ام 

واملتغريات  احل��ال��ي��ة  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
نحو  بثقة  واالن��ط��الق  املت�سارعة 
�ساحب  ل��روؤي��ة  ترجمة  امل�ستقبل 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��������وزراء حاكم  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص 
وتوجيهات  اهلل"  "رعاه  دب�����ي 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
عهد  ويل  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص  دب����ي 
واأفراد  املتعاملني  �سعادة  لتحقيق 
اأ�سا�سية  املجتمع باعتبارها ركيزة 
ل�سمان مواكبة اخلدمات املبتكرة 
لتطلعات وطموحات اأفراد املجتمع 
ل�سعادة  جديدة  اآف��اق  وا�ستك�ساف 
املتعاملني.. م�سرية اإىل اأن اختيار 
املر�سحة  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����ب�����ادرات 
ي��ن��ط��وي ع��ل��ى ع���دد م���ن املعايري 
والفعالية  ال��ك��ف��اءة  تقي�ص  ال��ت��ي 
واال�ستدامة ومدى االلتزام بنهج 
" متثل  احلكومة الذكية. وقالت 
ه���ذه ال�����دورة حم��ط��ة ج��دي��دة يف 
رحلة الربنامج ملوا�سلة جناحاته 
الالفتة والتي انعك�ست اإيجابا يف 
امل�ستمر  التح�سني  ثقافة  تر�سيخ 
وتكت�سب  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
اأهمية  اجل��دي��دة  الت�سويت  اآل��ي��ة 
�سمان  اإىل  ت�ستند  حيث  خا�سة 

ريادية".
مقدمة  م���ب���ادرات   9 وت��ر���س��ح��ت 
للح�سول  حكومية  جهات   8 من 
ح���م���دان  ب����رن����ام����ج  "راية  ع���ل���ى 
الذكية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  حم���م���د  ب����ن 
قائمة  وت���ت�������س���م���ن   ،2019
املر�سحة..  وامل����ب����ادرات  اجل���ه���ات 
االإلكرتونية"  "اجلرمية  مبادرة 
دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  من 
و"تك  بال�ص"  "نول  وم��ب��ادرت��ي 
ال���ط���رق  ه���ي���ئ���ة  م�����ن  تاك�سي" 
"االت�سال  وم��ب��ادرة  وامل��وا���س��الت 
املرئي" من حماكم دبي ومبادرة 
من  م��ي��اه  ال��ذك��ي��ة  "اال�ستجابة 
و"نظام  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة 
االأرا������س�����ي  دائ��������رة  م����ن  مالك" 
ترخي�ص  و"نظام  واالأم����������الك 
االأفراد الذكي" من هيئة ال�سحة 
من  الفورية"  و"الرخ�سة  بدبي 
من  و"املن�سق"  دب���ي،  اق��ت�����س��ادي��ة 

جمارك دبي.
وع��ل��ى ج��ان��ب اآخ����ر اأع���ل���ن مركز 
ع���ن هويته  اأي�������س���ا  دب����ي  من�����وذج 
املرئية اجلديدة التي تعتمد على 
التح�سني  قوامها  اأ�سا�سية  ركائز 
والتاأ�سي�ص  امل�سرتكة  واخل��دم��ات 
رحلته  يف  جديدة  مرحلة  لبداية 
احلافلة باالإجنازات النوعية حيث 

الذي  احلا�سل  التطور  تعرب عن 
يقوده املركز على �سعيد االرتقاء 
مب�ستوى اخلدمات العامة يف دبي 
والو�سول بها اإىل م�ستويات غري 
والتميز  ال���ري���ادة  م���ن  م�����س��ب��وق��ة 
حتفيز  اإىل  اأي�سا  امل��رك��ز  وي�سعى 
تطوير  على  احلكومية  اجل��ه��ات 
منهجيات  با�ستخدام  اخل��دم��ات 
للخدمات  دب����ي  من����وذج  واأدوات 
ت�سجيع  ع���ن  ف�����س��ال  احل��ك��وم��ي��ة 
ال���ت���ع���اون وال���ت���ب���ادل امل���ع���ريف بني 
اجلهات احلكومية املعنية واإيجاد 
حكومة رائ��دة �سباقة ومبدعة يف 
تلبية حاجات احلا�سر وامل�ستقبل. 
اأن اجلهات احلكومية التي  يذكر 
ح�سلت على الراية خالل االأعوام 
"هيئة  م��ن  ك��ال  ت�سمل  ال�سابقة 
مبادرة  واملوا�سالت" عن  الطرق 
و"تراخي�ص"  ال�سريع"  "املرتو 
و"دائرة  "ال�سامل"  م��ب��ادرة  ع��ن 
التجاري"  وال��ت�����س��وي��ق  ال�سياحة 
عن نظام "التذاكر االإلكرتونية" 
واملوا�سالت"  ال���ط���رق  و"هيئة 
الذكية"  "املظالت  م���ب���ادرة  ع��ن 
م����ب����ادرة  ع�����ن  دبي"  و"بلدية 
دبي"  "�سرطة  "منتجي" وحتمل 
الراية احلالية عن مبادرة "مركز 

ال�سرطة الذكي".



اخلميس    5   ديسمبر   2019  م   -   العـدد  12798  
Thursday  5   December   2019  -  Issue No   12798

07

اأخبـار الإمـارات
الحتادية للموا�شالت تتعا�ن مع �شاعد لالأنظمة املر�رية يف خدمات التفتي�ش

•• دبي-وام:

والبحرية  الربية  للموا�سالت  االحتادية  الهيئة  وقعت 
اتفاقية تعاون مع �سركة �ساعد لالأنظمة املرورية ب�ساأن 

خدمات التفتي�ص على و�سائل النقل الربي.
املهند�ص  �سعادة  من  كل  وقعها  التي  االتفاقية،  تهدف 
اأح���م���د حم��م��د ���س��ري��ف اخل�������وري، م���دي���ر ع����ام الهيئة 
رمل،  يو�سف  اإبراهيم  و�سعادة  للموا�سالت؛  االحتادية 
اإىل  املرورية”،  ل��الأن��ظ��م��ة  “�ساعد  ���س��رك��ة  ع���ام  م��دي��ر 
التعاون يف متابعة مدى التزام �سركات وموؤ�س�سات و�سائل 
2011 يف  ل�سنة   9 رقم  القانون  باأحكام  ال��ربي  النقل 

�ساأن النقل الربي والئحته التنفيذية.
ا�ستخدام  على  االتفاقية  ه��ذه  يف  العمل  اآلية  وتنطوي 
اأ�ساليب عمل وحلول متكاملة وذكية ت�سمن اال�ستخدام 
التفتي�ص  عمليات  حت�سني  اإىل  وتهدف  للموارد  االأمثل 
وتطوير اإجراءاته، باالإ�سافة اإىل ت�سهيل وقيا�ص كفاءة 
ي�سهم  مبا  والرقابة  التفتي�ص  عمليات  خمرجات  ودق��ة 
اأن�سطة  عمل  �سالمة  على  ال�سلبية  االآث���ار  تخفي�ص  يف 
النقل الربي اإىل احلد االأدنى وت�ساهم يف حتقيق الروؤية 

واالأهداف اال�سرتاتيجية للدولة.
واأك���د اخل���وري احل��ر���ص كهيئة احت��ادي��ة معنية بقطاع 
النقل لتحقيق التكامل واال�ستدامة واالبتكار يف منظومة 

النقل الربي والبحري من خالل �سمان �سالمة النقل 
وتكامل قطاعاته مبا يرفع من كفاءة االأداء اللوج�ستي 
ل��ل��دول��ة. م��ن ج��ه��ت��ه، اأك����د امل��ه��ن��د���ص اإب��راه��ي��م رم���ل اأن 
الربية  ل��ل��م��وا���س��الت  االحت���ادي���ة  الهيئة  م��ع  ال�����س��راك��ة 
والبحرية جت�سد مبداأ العمل والتعاون امل�سرتك كفريق 
وطني واحد لتقدمي خدمات عالية اجلودة للعمالء من 
الربي،  النقل  جم��ال  يف  العاملة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 
الفتاً اإىل اأن االتفاقية تعد خطوة اإ�سافية باجتاه تو�سيع 
م�ستقبل  �سناعة  يف  م�ساهمتها  وتعزيز  ال�سركة  اأعمال 
القيادة  توجيهات  مع  متا�سياً  االإم��ارات  لدولة  م�ستدام 

الر�سيدة.

•• اأبوظبي-وام:

لالأر�ساد  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  ����س���ارك 
الدكتور  �سعادة  يف  ممثال  اجل��وي��ة 
املركز  م���دي���ر  امل���ن���دو����ص  ع����ب����داهلل 
االآ�سيوي  ل��الحت��اد  رئي�ساً  ب�سفته 
اجتماع  يف  اجل�����وي�����ة،  ل����الأر�����س����اد 
املرحلة  ع���ل���ى  امل�������س���رف  ال���ف���ري���ق 
العاملية  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة  االن���ت���ق���ال���ي���ة 

لالأر�ساد اجلوية.
جنيف  مدينة  يف  االج��ت��م��اع  وع��ق��د 
خ���الل ال��ف��رتة م��ن 25 ح��ت��ى 29 
�سمان  ب���ه���دف  امل���ا����س���ي  ن���وف���م���رب 
اللجان  مل���ه���ام  ال�����س��ل�����ص  االن���ت���ق���ال 
الفنية املنبثقة عن املنظمة العاملية 
ل��الأر���س��اد اجل��وي��ة خ���الل فرتتها 
من  املمتدة  ع�سرة  ال�سابعة  املالية 

ف�ساًل   ،2019 ح��ت��ى   2016
ع���ن م���واءم���ة اأع���م���ال ال��ل��ج��ان مع 
م���ت���ط���ل���ب���ات ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة اجل����دي����دة 

للمنظمة وخطتها اال�سرتاتيجية.
االجتماع  اأع��م��ال  ج���دول  وت�سمن 
تقييم واإدارة املخاطر املرتبطة بهذا 
التح�سريات  ومناق�سة  االن��ت��ق��ال، 
امل�سرتكة  ال�����دورة  ل��ع��ق��د  اجل���اري���ة 
االأوىل بني اللجان الفنية اجلديدة 
وجم��ل�����ص االأب���ح���اث امل��زم��ع عقدها 
رفع  ع��ن  2020 ف�ساًل  اأب��ري��ل  يف 
الهيئات  اإن�������س���اء  ب�����س��اأن  ت��و���س��ي��ات 

الفرعية للمنظمة.
االجتماع،  يف  م�����س��ارك��ت��ه  وخ�����الل 
عبداهلل  الدكتور  �سعادة  ا�ستعر�ص 
املندو�ص التو�سيات االإقليمية التي 
العامة  االإدارة  اج��ت��م��اع  ب��ه��ا  خ���رج 

للمنظمة العاملية لالأر�ساد اجلوية 
ملنطقتي اآ�سيا وجنوب غرب املحيط 
مدينة  ا�ست�سافته  وال���ذي  ال��ه��ادئ 
 29 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  �سنغافورة 

حتى 31 اأكتوبر 2019.
ك��م��ا ���س��ارك يف اج��ت��م��اع االحت����ادات 
وعرب  اجلوية  لالأر�ساد  االإقليمية 
عن دعمه القوي لبقاء وا�ستمرارية 
االحت������ادات االإق��ل��ي��م��ي��ة ع��ل��ى �سوء 
التاأ�سي�سية  ال��ه��ي��ئ��ات  اإ����س���الح���ات 
للمنظمة العاملية لالأر�ساد اجلوية 
عن  ف�ساًل  املقبلة،  املرحلة  خ��الل 
الدعم  ل��ت��ق��دمي  امل��ن��ظ��م��ة  دع���وت���ه 
االإقليميني  ل��ل��روؤ���س��اء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الفعاليات  يف  م�����س��ارك��ت��ه��م  خ����الل 
منطقة  ت�ست�سيفها  التي  الدولية 
�سعادة  ق��ال  ال�سدد  ه��ذا  ويف  اآ�سيا. 

“جاءت  املندو�ص:  الدكتور عبداهلل 
لالأر�ساد  الوطني  امل��رك��ز  م�ساركة 
يف اج��ت��م��اع ال��ف��ري��ق امل�����س��رف على 
التابع للمنظمة  املرحلة االنتقالية 
انطالقاً  اجلوية  لالأر�ساد  العاملية 
م���ن ال�����دور ال���ري���ادي ال����ذي تلعبه 
القرار  �سناعة  يف  االإم�����ارات  دول���ة 
التاأ�سي�سية  ال���ه���ي���ئ���ات  مب��خ��ت��ل��ف 
للمنظمة كوننا نتوىل حالياً رئا�سة 
االحتاد االآ�سيوي لالأر�ساد اجلوية، 
حقيقيني  ك�������س���رك���اء  ن���ع���م���ل  ك���م���ا 
وحتقيق  املنظمة  وظ��ائ��ف  لتعزيز 
..ونحن  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه��داف��ه��ا 
االجتماع  ه��ذا  نتائج  ب��اأن  ثقة  على 
للمنظمة  العليا  االأه���داف  �ستدعم 
وخطتها اال�سرتاتيجية، ف�ساًل عن 
اللجان  مهام  انتقال  عملية  �سمان 

يتما�سى  مبا  �سل�سة  ب�سورة  الفنية 
مع تو�سيات املوؤمتر العاملي الثامن 

ع�سر لالأر�ساد اجلوية«.
واجلدير بالذكر اأن املوؤمتر العاملي 
لالأر�ساد اجلوية يف دورته الثامنة 
 /7/ رق��م  القرار  اأ�سدر  قد  ع�سرة 
لالإ�سراف  انتقايل  فريق  لت�سكيل 
التاأ�سي�سية  الهيئات  اإ���س��الح  على 
للمنظمة العاملية لالأر�ساد اجلوية 
ال��ل��ج��ان اجلديدة  ب��رئ��ا���س��ة روؤ����س���اء 
وي�سم  االأب���ح���اث،  جمل�ص  ورئ��ي�����ص 
روؤ�ساء  ون���واب  روؤ���س��اء  ع�سويته  يف 
واجلديدة،  احلالية  الفنية  اللجان 
وروؤ������س�����اء ون������واب روؤ�����س����اء جمل�ص 
الهيدرولوجية  واجلمعية  االأبحاث 
االحت�������ادات  وروؤ������س�����اء  ج���ان���ب  اإىل 
املركز  اأن  اإىل  وي�����س��ار  االإق��ل��ي��م��ي��ة. 

الوطني لالأر�ساد يف دولة االإمارات 
العاملية  امل��ن��ظ��م��ة  يف  ع�������س���واً  ي��ع��د 
وجمل�سها  اجل�����وي�����ة  ل�����الأر������س�����اد 
التن�سيق  وف�����ري�����ق  ال���ت���ن���ف���ي���ذي، 
احل��ك��وم��ي ال�����دويل ل��ل��ت��ح��ذي��ر من 

الهندي  امل���ح���ي���ط  يف  ت�������س���ون���ام���ي 
وجلنة االأعا�سري املدارية للمحيط 
الهندي التابعني للمنظمة، واملكتب 
العرب  ال����وزراء  ملجل�ص  التنفيذي 
اجلوية  االأر���س��اد  ب�����س��وؤون  املعنيني 

الدائمة  العربية  واللجنة  وامل��ن��اخ، 
الدول  لالأر�ساد اجلوية يف جامعة 
االآ�سيوي  االحتاد  ورئا�سة  العربية، 
الثاين  االإقليم   - لالأر�ساد اجلوية 

اآ�سيا من 2017 اإىل 2021.

•• ال�شارقة -وام:

عقدت الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية 
اأعمال امللتقى الثامن لنادي املوارد الب�سرية خالل 
العام 2019، بعنوان البيانات والذكاء اال�سطناعي 
يف املوارد الب�سرية، وذلك بالتعاون مع دائرة املوارد 

الب�سرية بال�سارقة .
ال�سارقة، �سعادة  اإم��ارة  ال��ذي عقد يف  امللتقى  ح�سر 
ال��دك��ت��ور ط����ارق ���س��ل��ط��ان ب��ن خ����ادم ع�����س��و املجل�ص 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة ال�����س��ارق��ة رئ��ي�����ص دائ����رة امل����وارد 
ال�سويدي  عبيد  ليلى  و�سعادة  بال�سارقة،  الب�سرية 
املوارد  وتخطيط  الربامج  لقطاع  التنفيذي  املدير 
الب�سرية  ل��ل��م��وارد  االحت���ادي���ة  الهيئة  يف  الب�سرية 
املدير  ال�سويدي  خليفة  عائ�سة  و�سعادة  احلكومية، 
التنفيذي لقطاع �سيا�سات املوارد الب�سرية يف الهيئة، 
ال��ن��ادي، وموظفي  م��ن منت�سبي   500 م��ن  واأك���رث 

احلكومة االحتادية و حكومة ال�سارقة.
و�سلط امللتقى الذي ا�ست�ساف داوود اأبو ق�سة نائب 
الرئي�ص يف �سركة بلوفو ال�سرق االأو�سط ال�سوء على 
وتقنيات  ال�سخمة  البيانات  من  اال�ستفادة  اأهمية 
الذكاء اال�سطناعي يف جمال تنمية وتطوير العمل 
املوؤ�س�سات  حتتاجها  التي  امل��ه��ارات  واأه��م  املوؤ�س�سي، 
لكي تكون قادرة على اال�ستفادة من تقنيات الذكاء 

اال�سطناعي، وفر�ص النمو التي يخلقها.
و يف هذا ال�سدد اأو�سح �سعادة الدكتور عبد الرحمن 
ال���ع���ور م��دي��ر ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة االحتادية  امل���ن���ان  ع��ب��د 
للموارد الب�سرية احلكومية اأن عقد امللتقى يف اإمارة 
ال�سارقة، ياأتي تنفيذاً لتو�سيات اجتماعات حكومة 
نطاق  تو�سيع  مبوجبها  تقرر  التي  االإم���ارات  دول��ة 
ملتقيات نادي املوارد الب�سرية لتغطي جميع اإمارات 
الدولة؛ مبا يحقق اأكرب قدر من الفائدة للمهتمني 

واملخت�سني باملوارد الب�سرية.
ي�سكل  الب�سرية  امل��وارد  ن��ادي  اأن  اإىل  �سعادته  واأ�سار 

املعنيني بتنمية وتطوير  فر�سة هامة للتعاون بني 
باأبرز  موا�سيع مرتبطة  الب�سري وطرح  املال  راأ���ص 
امل��وؤ���س�����س��ات واجلهات  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
واحلكومات، فيما يتعلق بتنمية راأ�ص املال الب�سري، 
وا�ستعرا�ص اأبرز احللول ملعاجلة مثل هذه التحديات 

ومواكبة املتغريات يف هذا املجال.
ت��ف��اع��ل��ي��ة جتمع  ال����ن����ادي مي��ث��ل م��ن�����س��ة  اأن  وذك�����ر 
املهتمني و املخت�سني باملوارد الب�سرية و اخلرباء و 
لتبادل  واحد  �سقف  املميزة حتت  التجارب  اأ�سحاب 
تعزيز  �ساأنها  التي من  واخل��ربات واحللول  االأفكار 
امل��وارد الب�سرية واخلدمات  ب��اإدارات  االأدوار املنوطة 

املوؤ�س�سية وغريهما يف خمتلف القطاعات بالدولة.
بدوره �سدد �سعادة الدكتور طارق �سلطان بن خادم 
رئي�ص  ال�����س��ارق��ة  الإم����ارة  التنفيذي  املجل�ص  ع�سو 
مو�سوع  ط��رح  اأه��م��ي��ة  على  الب�سرية  امل����وارد  دائ���رة 
خدمة  يف  اال�سطناعي  وال��ذك��اء  البيانات  توظيف 
امل��وارد الب�سرية ملا له من دور هام يف اإي�ساح كيفية 
البيانات،  من  املجال  بهذا  املعنية  االإدارات  ا�ستفادة 
وفق  الب�سرية  للموارد  اال�سرتاتيجي  والتخطيط 

معطيات الذكاء اال�سطناعي.
اال�سطناعي  للذكاء  الهائلة  التاأثريات  اإىل  ولفت 
م�سرياً  العاملي  امل�ستوى  على  الوظائف  �سوق  على 
ا�ستحداث وظائف مبتكرة  املبا�سر على  تاأثريه  اإىل 
وجديدة.. و اأكد اأهمية التعاون وتكامل االأدوار بني 
جميع اجلهات املعنية بتنمية راأ�ص املال الب�سري يف 
وتعزيز  الب�سرية،  املوارد  لتطوير منظومة  الدولة، 
ك��ف��اءة راأ�����ص امل����ال ال��ب�����س��ري واإن��ت��اج��ي��ت��ه، وتر�سيخ 
املكانة العاملية املرموقة التي تبواأتها الدولة يف هذا 

اجلانب.
اأب����و ق�سة  امل��ل��ت��ق��ى داوود  م��ن ج��ه��ت��ه ت��ط��رق ���س��ي��ف 
توظيف  �سعيد  على  العاملية  التوجهات  اأح��دث  اإىل 
التكنولوجيا احلديثة وتقنيات الذكاء اال�سطناعي 
يف جمال اإدارة املوارد الب�سرية كالتوظيف والتدريب 

والتطوير، والنمو الوظيفي.
اأ�سهم  اال�سطناعي  الذكاء  اأن  اإىل  ق�سة  اأب��و  اأ�سار  و 
التوظيف  منظومة  ك��ف��اءة  ت��ع��زي��ز  يف  ك��ب��ري  ب�سكل 
وا�ستقطاب الكفاءات يف املوؤ�س�سات وال�سركات بعدما 
اأنظمة  م��ن  العديد  ت�ستخدم  ال�سركات  ه��ذه  باتت 
تقييم  القادرة على  اال�سطناعي  الذكاء  وتطبيقات 
كفاءة املر�سحني للوظائف ال�ساغرة لديها ما يعزز 
االأكرث  املواهب  توظيف  على  املوؤ�س�سات  تلك  ق��درة 
التوظيف  موؤ�سرات  متابعة  اإمكانية  ويتيح  كفاءة، 

ب�سكل اآين.
يف  ب����ارزاً  دوراً  لعب  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  اأن  وذك���ر 
غري  فقد  املوؤ�س�سة  يف  امل��وظ��ف  ح��ي��اة  دورة  حت�سني 
اإ�سراك  يف  ال�����س��ائ��دة  التقليدية  وال��ط��رق  املفاهيم 
امل��وظ��ف��ني وم��ك��ن امل��وؤ���س�����س��ات م���ن ا���س��ت��ط��الع اآراء 
املو�سوعات  خم��ت��ل��ف  يف  وم��رئ��ي��ات��ه��م  امل���وظ���ف���ني 
اإىل اأن  والق�سايا التي تهمهم يف بيئة العمل، الفتاً 
التكنولوجيا احلديثة وتقنيات الذكاء اال�سطناعي 
اأ�سبحت جزءاً ال يتجزاأ من منظومة عمل املوؤ�س�سات 
الراغبة يف مواكبة امل�ستجدات واملتغريات املت�سارعة 

عاملياً.
حول  املوؤ�س�سات  من  العديد  اأن  اإىل  ق�سة  اأب��و  ون��وه 
تقنيات  ع��ل��ى  ك��ب��رياً  اع��ت��م��اداً  تعتمد  ب��ات��ت  ال��ع��امل 
وتطوير  املوظفني،  تدريب  يف  اال�سطناعي  الذكاء 
اأن  �ساأنه  الذي من  االأمر  قدراتهم ومتكينهم، وهو 
يعزز جاذبية بيئة العمل يف تلك املوؤ�س�سات، ويجعلها 

وجهة للكفاءات واأ�سحاب اخلربات واملهارات.
املوؤ�س�سات  تواجه  التي  التحديات  اأب��رز  وا�ستعر�ص 
عند تبني تقنيات الذكاء اال�سطناعي ومنها حتدي 
اإ�سراك املوظفني ودجمهم يف بيئة العمل، وقلة عدد 
اخلرباء واملخت�سني يف جمال الذكاء اال�سطناعي، 
وع�����دم ت��ق��ب��ل امل���وظ���ف���ني ل��ل��ت��غ��ي��ري وت��خ��وف��ه��م من 
تقنيات  وافتقار  الذكية  التكنولوجيا  نحو  التحول 

الذكاء اال�سطناعي للذكاء العاطفي.

•• دبي -وام:

اأعلنت هيئة الطرق واملوا�سالت عن 
خدمات  حتويل  ب��دء  موعد  متديد 
مركز احلجز والتوزيع بكاملها اىل 
هيئة  ب��ني  م�سرتك  م�سروع   ��� ه��ال 
كرمي  و�سركة  واملوا�سالت  الطرق 
 7 ب��داًل من  املقبل  15 يناير  اإىل   ��

دي�سمرب اجلاري.
وتاأتي تلك اخلطوة الإعطاء فر�سة 
التدريجي  لال�ستعداد  للمتعاملني 
النوعية  النقلة  ه��ذه  م��ع  للتعامل 
النظام  م����ن  حت�������ّواًل  مت���ث���ل  ال���ت���ي 
مركبات  حلجز  ال�سوتي  التفاعلي 
“هال”  ن��ظ��ام  اإىل  دب���ي  االأج����رة يف 
با�ستخدام  االإل����ك����رتوين  ل��ل��ح��ج��ز 
تطبيق كرمي وذل��ك يف ظل حت�سن 
م�����س��ت��وى اجل������ودة واالق����ب����ال على 
خ��دم��ة ه���ال ل��ل��ح��ج��ز االإل���ك���رتوين 
اأغ�سط�ص   29 يف  اط��الق��ه��ا  م��ن��ذ 

املا�سي.
املدير  ب����ه����روزي����ان  اأح����م����د  وق�������ال 
التنفيذي ملوؤ�س�سة املوا�سالت العامة 
يف الهيئة اإن متديد موعد بدء هذا 
ال��ت��ح��ّول ال��ت��ق��ن��ي م��ن احل��ج��ز عرب 
مركز االت�سال اإىل ا�ستخدام تطبيق 
“كرمي” اإىل 15 يناير املقبل بداًل 
يهدف  اجل������اري  دي�����س��م��رب   7 م���ن 
ال�ستخدام  امل��ت��ع��ام��ل��ني  تهيئة  اإىل 
اإعطائهم  ع���رب  اجل���دي���د  ال���ن���ظ���ام 
..موؤكداً  عليه  للتعّود  كافياً  وق��ت��اً 
اأن ه��ذه اخل��ط��وة ت�سكل ج���زءاً من 
التوجه اال�سرتاتيجي للهيئة لدعم 

التي  الذكية”  “املدينة  م���ب���ادرة 
وتاأتي  الر�سيدة  حكومتنا  اأطلقتها 
نتيجة حتقق معلم بارز باكتمال ما 
االإطالق  يعادل مليوين رحلة منذ 
 29 “هال” يف  ال��ر���س��م��ي خل��دم��ة 

اأغ�سط�ص 2019.
املهمة  الفروقات  واأو�سح بهروزيان 
ال��ق��دمي واجلديد  ال��ن��ظ��ام��ني  ب��ني 
حلجز مركبات االأجرة حيث ميتاز 
تاأكيد احلجز عرب تطبيق “كرمي” 
ب���داًل من  ث���وان   10 ي�ستغرق  ب��اأن��ه 
معدل  ي�سل  فيما  دقائق   3 –  2
مقابل  ث����وان   3.5 اإىل  االن���ت���ظ���ار 
القدمي  ال���ن���ظ���ام  يف  دق��ي��ق��ة   11
قيمة  يف  ت��غ��ي��ري  اأي  وج�����ود  وع�����دم 
ال��ت��ع��رف��ة ف�����س��اًل ع��ن ظ��ه��ور قيمة 
االأجرة املتوقعة تقريباً على تطبيق 

“كرمي” قبل تاأكيد احلجز وكذلك 
قبل  لل�سائق  اخلارجية  املوا�سفات 
جانب  اإىل  اإل��ي��ه  للتعرف  و���س��ول��ه 
ال���دف���ع نقداً  امل��ت��ع��ام��ل��ني  اإم��ك��ان��ي��ة 
مع  االئتمانية  بطاقاتهم  رب��ط  اأو 
ال��ت��ط��ب��ي��ق ل��ت�����س��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ات دفع 
الوالء  نقاط  نظام  وت��وف��ر  االأج���رة 
املعني بح�ساب عدد نقاط ا�ستخدام 
“كرمي”  ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب  ال���رح���الت 
االأكرث  للمتعاملني  مكافاآت  ور�سد 
م��ع ع��رو���ص حتفيزية  ا���س��ت��خ��دام��اً 
تقييم  اإمكانية  اإىل  اإ�سافة  اأخ���رى 
ن���ه���اي���ت���ه���ا ميكن  ال�����رح�����الت ع���ن���د 
احتياجات  م��ع��رف��ة  خ��الل��ه��ا  م���ن 

امل�ستخدمني وتطلعاتهم.
هيئة  ف�����رق  اأن  ب����ه����روزي����ان  واأك�������د 
ال��ط��رق وامل��وا���س��الت و���س��رك��ة هال 

اخلدمة  توفري  �سمان  على  تعمل 
����س���ك���ان دب�����ي مب����ا يف ذلك  جل��م��ي��ع 
االت�سال  مركز  متعاملي  م�ساعدة 
اإىل  ب�������س���ال����س���ة  االن�����ت�����ق�����ال  ع����ل����ى 
ا�ستخدام “هال” من خالل تطبيق 
تخطي  اإىل  ..ب����االإ�����س����اف����ة  ك�����رمي 
فئات  ببع�ص  اخل��ا���س��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
الذين  ال�سن  كبار  مثل  املتعاملني 
لديهم اإمكانية و�سول حمدودة اإىل 
يواجهون  الذين  الذكية  اخلدمات 
التطبيق  ا����س���ت���خ���دام  يف  حت���دي���ات 
“هال” على  ف��ري��ق  يعمل  ول��ذل��ك 
اأر�سي جديد ومنف�سل  اإن�ساء خط 
ح�سرياً لهذه الفئات ل�سمان تلبية 
احتياجاتهم و�سيتم تعميم تفا�سيل 
هذا اخلط الثابت للفئات املعنية يف 

الوقت املنا�سب.

الأر�شاد ي�شارك يف اجتماع الفريق امل�شرف على املرحلة النتقالية للمنظمة العاملية

ال�شارقة ت�شت�شيف امللتقى الثامن لنادي 
املوارد الب�شرية خالل 2019 

متديد موعد حتول خدمات مركز 
احلجز �التوزيع للنظام الإلكرت�ين

•• ال�شارقة-وام:

ال�سارقة  ال��ع��ام��ة يف  االأ���س��غ��ال  دائ����رة  ان��ت��ه��ت 
م��ن اإن�����س��اء ���س��ور ج���دار اأم����ام جم���رى ال���وادي 
مياه  ف��ي�����س��ان  مل��ن��ع  وذل���ك  �سي�ص  منطقة  يف 
االأم��ط��ار ب��اجت��اه جميع امل��ن�����س��اآت ال��ع��ام��ة اإىل 
ج��ان��ب اإن�������س���اء ق��ن��اة م��ائ��ي��ة ل��ت�����س��ري��ف مياه 

االأمطار اإىل الوادي.
ال�سويدي  ���س��اه��ني  ب��ن  امل��ه��ن��د���ص ع��ل��ي  وق����ال 
رئ��ي�����ص دائ����رة االأ���س��غ��ال ال��ع��ام��ة ب��ال�����س��ارق��ة : 
التنموية  امل�ساريع  �سمن  االأع��م��ال  ه��ذه  تاأتي 

للدائرة و الت�سديد على اأهمية مراعاة �سالمة 
مرتادي املكان و �سرورة توفري و�سائل االأمان 
و ال�سالمة والراحة كافة اأمام جمرى الوادي 
وتهيئة  وامل�ساة  لل�سيارات  اآمن  �سياج  توفري  و 
وجماري  الطبيعية  االأم���ط���ار  م��ي��اه  مم����رات 

االأودية اإىل جانب رفدها باإجراءات الوقاية.
واأ�ساف : ت�سهد منطقة �سي�ص نقلة ح�سارية 
ال�سنوات االأخ���رية وي��ع��ود ذلك  ك��ربى خ��الل 
املنبثقة عن مبادرات  امل�ساريع  اإىل حزمة من 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمّو  �ساحب 
حاكم  االأعلى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي  حممد 

ال�سارقة وحر�سه على تنمية املنطقة وتوفري 
كل �سبل العي�ص الرغيد ل�سكانها حتى حتولت 

املنطقة اإىل واحة غّناء تنب�ص باحلياة.
اإدارة  املهند�ص حممد بن يعروف مدير  واأكد 
االأفرع يف دائرة االأ�سغال العامة بال�سارقة اأنه 
اأم���ام جمرى  ا�ستنادي  ���س��ور ج���دار  اإن�����س��اء  مت 
 2.8 ال����وادي ب��ط��ول 160 م���رتا و ب��ارت��ف��اع 
مرت و ب�سماكة ترتاوح بني 25 و50 �سم ملنع 
املن�ساآت  جميع  باجتاه  االأمطار  مياه  في�سان 
العامة اأبرزها امل�سجد و امل�ستو�سف و اجلمعية 
التعاونية منوها اإىل اأنه مت اإن�ساء قناة ت�سريف 

مياه اأمطار عر�سها 2.5 مرت لت�سريف املياه 
اإىل الوادي القائم يف منطقة �سي�ص باالإ�سافة 
اال�ستنادي  ل��ل��ج��دار  جبلي  ق��ط��ع  اأع��م��ال  اإىل 
اأمتار   3 بعر�ص  اجل���دار  م���دار  على  واجل��ب��ل 
 60 فيه  اجلبلي  القطع  كمية  بلغت  وبحجم 
على  �سي�ص  منطقة  وتقع  مكعب.  م��رت  األ��ف 
بعد نحو 17 كيلو مرتاً من مدينة خورفكان 
بني اأح�سان اجلبال ال�ساهقة و متتاز بطبيعة 
الع�سرية  م�����س��اك��ن��ه��ا  ت��ط��وق  ح��ي��ث  خ�����س��راء 
وتنت�سر  النخيل  اأ���س��ج��ار  م��ن  مم��ت��دة  �سل�سلة 

فيها املزارع اخل�سراء الغنية.

اأ�شغال ال�شارقة تنفذ اإجراءات �قائية من الأمطار مبنطقة �شي�ش يف خورفكان
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -وام:

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ا���س��ت��ق��ب��ل��ت 
الت�سامح،  م��وك��ب  م�����س��رية  ع��ج��م��ان 
التي تنظمها االإدارة العامة للعمليات 
الداخلية،  ب��وزارة  االحتادية  املركزية 
وت�سم املركبات ال�سرطية والدوريات 
القيادات  االأم��ن من خمتلف  ورج��ال 
ال�سرطية ومن القطاعات االأمنية يف 
الدولة وذلك �سمن فعاليات االحتفال 

باليوم الوطني ال� 48 للدولة.
امارة  اأن��ح��اء  الت�سامح  موكب  وط��اف 
عجمان  �سرطة  دوري���ات  م��ع  عجمان 
ال��ف��اره��ة وامل����روري����ة ودوري������ات اأم���ان 
ال�سرطة  ال�سياحية ودورية  والدورية 
واملجتمع لبث روح الت�سامح والبهجة 

باليوم  اح���ت���ف���ااًل  االإم��������ارة  جل��م��ه��ور 
وا�ستقر  واالأرب��ع��ني  الثامن  الوطني 

و�سط  عجمان  كورني�ص  على  امل��وك��ب 
ا�ستقبال حافل من اجلمهور و�سباط 

واأفراد ال�سرطة.
واأل����ق����ى ����س���ع���ادة ال��ع��م��ي��د ع��ل��ي عبيد 

اال�سرتاتيجية  اإدارة  مدير  ال�سام�سي 
عجمان  ب�����س��رط��ة  االأداء  وت���ط���وي���ر 

عن  فيها  اع��رب  املنا�سبة  بهذه  كلمة 
فخر واعتزاز القيادة العامة ل�سرطة 

ال��ت�����س��ام��ح مرحبا  ع��ج��م��ان مب���وك���ب 
بزيارته الإمارة عجمان.

م�سابقات  ال���ف���ع���ال���ي���ات  وت�����س��م��ن��ت 
ث��ق��اف��ي��ة وت��راث��ي��ة وت��رف��ي��ه��ي��ة وزعت 
وهدايا  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  ج���وائ���ز  خ��الل��ه��ا 
ل��ل��ج��م��ه��ور و���س��ط اج�����واء م���ن الفرح 
واملحبة والت�سامح، عربوا خاللها عن 
لالمارة،  امل��وك��ب  ب��و���س��ول  �سعادتهم 
موؤكدين على دور االإم��ارات املت�سامح 
فئاتهم  مبختلف  املقيمني  جميع  مع 
وج��ن�����س��ي��ات��ه��م واأدي����ان����ه����م. ي���ذك���ر ان 
انطلقت من  الت�سامح  م�سرية موكب 
العا�سمة  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ق��ر 
اب���وظ���ب���ي يف ج����ول����ة ح�����ول اإم��������ارات 
مناطق  يف  وق��ف��ات  تتخللها  ال��دول��ة، 
باإمارات  وتاريخية  وتراثية  �سياحية 
وطنية  فعاليات  ج��ان��ب  اإىل  ال��دول��ة، 

وعرو�ص للجهات ال�سرطية.

•• اأبوظبي-الفجر:

من  اأبوظبي  مدينة  بلدية  احتفلت 
ال��ب��ل��دي��ات الفرعية )  خ��الل م��راك��ز 
بلدية مركز املدينة ، بلدية ال�سهامة 
زايد(  مدينة  بلدية  الوثبة،  بلدية   ،
دولة  ل��ق��ي��ام  ال�48  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
وتعبريا  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
عن فرحتها وابتهاجها بهذه املنا�سبة 
الفعاليات  اإط�������الق  ع����رب  ال���غ���ال���ي���ة 
التي  املتنوعة والرتفيهية  والفقرات 
اأف����راد  اأدخ���ل���ت ال�����س��ع��ادة اإىل ق��ل��وب 
املجتمع يف اأجواء وطنية تزخر باآيات 
والقيادة  ل��ل��وط��ن  واالن��ت��م��اء  ال����والء 

احلكيمة.
من جانبها نظمت بلدية مركز املدينة 
اح��ت��ف��ال��ي��ة ج��م��اه��ريي��ة ك��ب��رية على 
وابتهاجا  احتفاء  اأبوظبي  كورني�ص 
واالأربعني  ال��ث��ام��ن  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
مب�����س��ارك��ة ج��م��اه��ريي��ة وا���س��ع��ة حيث 
ت�������س���م���ن االح����ت����ف����ال ال����ع����دي����د من 
وامل�سابقات  واال�ستعرا�سات  الفقرات 
واالأل����ع����اب، واأع�����رب امل�����س��ارك��ون عن 
حققته  مب���ا  واع����ت����زازه����م  ف��خ��ره��م 
م�سرية االحتاد من اإجنازات و�سروح 

�ساخمات .
ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ذات�����ه اح��ت��ف��ل مركز 

االأر�سيف  ال�سهامة ومب�ساركة  بلدية 
ال���وط���ن���ي ون������ادي ت�����راث االإم��������ارات، 
املنطقة،  اأه��ايل  من  املركز  و�سيوف 
اأعربوا  حيث  املجيد  الوطني  باليوم 
الر�سيدة  ل���ل���ق���ي���ادة  والئ�����ه�����م  ع�����ن 
وف���خ���ره���م واع�����ت�����زازه�����م ب����االحت����اد 
ومكت�سباته وما و�سلت اإليه االإمارات 
م��ن ت��ط��ور وت��ق��دم وم��ك��ان��ة مرموقة 

بني االأمم.
ب��داأ االحتفال مب�سرية االحت��اد التي 
�ساركت فيها جموع املواطنني وطلبة 
املدار�ص واخليالة، لي�ستمتع اجلمهور 
املركز،  داخ��ل  امل�سرح  بفقرات  بعدها 

ال��ت��ي ب���داأت ب��ع��زف ال�����س��الم الوطني 
لدولة االإمارات العربية املتحدة.

وت�����س��م��ن االح���ت���ف���ال ال���ع���دي���د من 
والفلكلورية  ال���ف���ن���ي���ة  ال����ف����ق����رات 
امل����دار�����ص التي  ل��ط��ب��ل��ة  وال���ع���رو����ص 
وطنية،  اأج�����������واء  ����س���م���ن  اأق����ي����م����ت 
التي  ال�����س��ع��ر  ف��ق��رة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
ق�سائد  اإىل  احل�����س��ور  فيها  ا�ستمع 
االإماراتي  ال�����س��اع��ر  ق��دم��ه��ا  �سعرية 
املركز  على  احلا�سل  الرميثي  را�سد 

االأول يف م�سابقة )�ساعر املليون(.
الوطني(  )االأر����س���ي���ف  ����س���ارك  ك��م��ا 
االحتاد  قيام  جت�سد  �سور  مبعر�ص 

بن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  للمغفور  و���س��ور 
�سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، 
بينما ق��دم )ن���ادي ت���راث االإم����ارات( 
العديد من الور�ص الرتاثية للتعريف 
ب����احل����رف ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة االإم����ارات����ي����ة 
االأجداد  يزاولها  كان  التي  القدمية 
يف كافة البيئات االإماراتية البحرية 

والزراعية وال�سحراوية واجلبلية.
�سوؤال  ب��ف��ق��رة  االح���ت���ف���ال  واخ���ت���ت���م 
فيها احل�سور  ���س��ارك  ال��ت��ي  وج���واب 
توزيع  مت  ك���م���ا  امل�����دار������ص،  وط���ل���ب���ة 
وامل�ساركني،  الفائزين  على  الهدايا 
ح���ي���ث ق������ام ال�������س���ي���د ح���م���ي���د را����س���د 

الدرعي، مدير مركز بلدية ال�سهامة، 
ب��ت��ك��رمي االأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي ون���ادي 
يف  م�ساركتهم  على  االإم�����ارات  ت���راث 
االحتفال وتقدمي فعاليات تعزز روح 
االحتاد لدى طلبة املدار�ص وحتثهم 

على التم�سك برتاث االأجداد.
الوثبة  ب���ل���دي���ة  م���رك���ز  ن���ظ���م  ك���م���ا   
ابتهاجا  ال��وث��ب��ة  م��ن��ت��زه  اح��ت��ف��اال يف 
لقيام  واالأرب��ع��ني  الثامنة  بالذكرى 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  دول����ة 
وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع دائ����رة الثقافة 
وال�سياحة -اأبوظبي وطالب املدار�ص، 
وق���د ع���ربت االح��ت��ف��ال��ي��ة ع��ن الروح 

الوطنية، واالنتماء للقيادة الر�سيدة، 
والفخر واالع��ت��زاز ب��االإجن��ازات التي 
حققتها دولة االحتاد يف ظل القيادة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  ال��ر���س��ي��دة 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 

الدولة حفظه اهلل.
وق����د ت��ن��وع��ت ف���ق���رات ال��ف��ع��ال��ي��ة ما 
كانت  ال��ت��ي  وال��ور���ص  امل�سابقات  ب��ني 
ف��رح��ة وطن  يف جمملها ع��ب��ارة ع��ن 
تفاعل  والتي  الغالية  املنا�سبة  بهذه 
الوطنية  بالق�سائد  ال��ط��الب  معها 
والفقرات  احل��م��ا���س��ي��ة  واالأغ���������اين 

الرتاثية 

و���س��م��ن االإط�������ار ذات�����ه ن��ظ��م مركز 
بلدية مدينة زايد، فعالية احتفالية 
حديقة  يف  ال�48  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
اأيام   3 ملدة  ا�ستمرت  بني اجل�سرين، 
مب�ساركة غرين اليت، بيزي بيز، بيغ 

بوك�ص.
االحتفاء  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وا����س���ت���ه���دف���ت 
لقيادم  واالأربعني  الثامنة  بالذكرى 
دولة االحتاد ، وتعزيز الروح الوطنية 
واالنتماء للوطن والقيادة احلكيمة ، 
والفخر  وال�����س��رور  البهجة  واإ���س��اع��ة 
باإجنازات االإمارات ومبا حققته عرب 
نحو  قدما  املا�سية  االحت���اد  م�سرية 

وكل  وال��رف��ه��ي��ة  والتمكني  االزده����ار 
ما يحقق ال�سعادة واال�ستقرار ل�سعب 

االإمارات وال�سالم يف العامل .
التي  الرتفيهية  الفعالية  وت�سمنت 
خ�س�ست ملختلف فئات املجتمع اإقامة 
وامل�سابقات  االأن�����س��ط��ة  م���ن  ال��ك��ث��ري 
وال���ع���رو����ص امل��ت��ن��وع��ة ال���ت���ي ج���اءت 
�سمن اإطار احتفاالت اليوم الوطني 
ال�48، كما مت خاللها توزيع الكثري 
من الهدايا واجلوائز على اجلمهور 

امل�سارك يف امل�سابقات واالأن�سطة.
من جانبه نظم مركز بلدية م�سفح 
بازار  يف  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  احتفالية 
خدمات  اإدارة  ق��ام��ت  حيث  م�سفح، 
باليوم  ب��اح��ت��ف��ال  امل��ج��ت��م��ع  واإ����س���ع���اد 
بازار  يف  العمالية  الفئة  مع  الوطني 
م�ست�سفى  م��ع  وب��امل�����س��ارك��ة  م�سفح، 
احلفل  ا���س��ت��م��ل  و  كري”  “اليف 
للجمهور  ث��ق��اف��ي��ة  م�����س��اب��ق��ات  ع��ل��ى 
ابتهاجا  وحلويات  جوائز  توزيع  مع 
باملنا�سبة الغالية، واأعرب العمال عن 
وفخرهم  املنا�سبة  ب��ه��ذه  �سعادتهم 
رافعني   ، االحت�����اد  دول����ة  ب����اإجن����ازات 
للقيادة  والتربيكات  التهاين  اأ�سمى 
وتوفري  لهم  رعايتها  على  احلكيمة 
احلياة الكرمية جلميع املقيمني على 

اأر�ص الدولة.

•• دبي-وام:

ا�ست�سافت دبي فعاليات الدورة التا�سعة من ملتقى “اأدفان�ص هيلث” الذي 
نظمه جممع دبي للعلوم - جممع االأعمال املتخ�س�ص يف قطاعات العلوم 
والرعاية ال�سحية - و األقى ال�سوء على اأحدث التوجهات يف تقنية اجليل 

الثاين لت�سل�سل احلم�ص النووي -.
�سارك يف هذا احلدث - الذي جرى تنظيمه حتت عنوان “اجليل التايل 
“�سيناب�ص  مع  بال�سراكة  ال�سريرية”  املمار�سات  متكني  الت�سل�سل-  من 
واملخت�سني  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  ع��دد   - كومنك�سنز”  و”كونكت  ميديكال” 

املعنيني.
يعد اجليل التايل من تقنية ت�سل�سل احلم�ص النووي الذي يعرف اأي�سا 
جمموعة  لو�سف  ي�ستعمل  �سامال  م�سطلحا  االإنتاجية  عايل  بالت�سل�سل 
االقت�سادي  ال��ن��ووي  احلم�ص  ت�سل�سل  م��ن  م��زي��دا  تتيح  حديثة  تقنيات 

ب�سرعة اأكرب .

م��ع ظهور  وال��ي��وم  ال��وراث��ي��ة  ال��ن��ووي على معلوماتنا  و يحتوي احلم�ص 
تقنيات اجليل اجلديد تغريت طريقة نظر العلماء للم�سائل البيولوجية 

وكيفية التعامل معها.
ت�سمن امللتقى حلقة نقا�ص بعنوان »روؤى عديدة من منظور �سريري ودوائي 
التكنولوجيا  مركز  م��دي��رة  ال�سفار  حبيبة  فيها  �ساركت   « وتكنولوجي 
اجلينات  علم  خمترب  مدير  اأبوطيون  واأحمد  خليفة  جامعة  يف  احليوية 
يف م�ست�سفى اجلليلة لالأطفال ونادية دبا املديرة الطبية لالأ�سواق العاملية 
النا�سئة يف »Sanofi Genzyme« و عبد اهلل الرحو مدير مبيعات 
القنوات يف »Thermo Fisher Scientific« ومروان عبد العزيز 
�سناعة  قطاع  عمل  فريق  رئي�ص  للعلوم  دب��ي  جممع  ع��ام  مدير  جناحي 

االأدوية واملعدات الطبية �سمن ا�سرتاتيجية دبي ال�سناعية 2030.
ل�سالح  احل��وار  بتحفيز  “ ملتزمون  جناحي:  العزيز  عبد  م��روان  وق��ال 
ب�سفة  واملنطقة  االإم��ارات  العلوم يف  االأعمال وجمتمع  �سركائنا يف قطاع 
عامة.. فمن خالل مواكبة التوافر العاملي للجيل الثاين لت�سل�سل احلم�ص 

النووي ميكننا تعزيز اخلطى لتحويل دبي اإىل مركز لبحوث علوم احلياة 
احليوية  العلوم  لالبتكار يف  ومنطلقا  وال�سريرية  الدوائية  واالكت�سافات 

على امل�ستوى االإقليمي«.
اأكرث  اأح��د  يعترب  ال��ن��ووي  لت�سل�سل احلم�ص  ال��ث��اين  اجليل  اأن  اأ���س��اف  و 
التقنيات �سرعة يف التطور عرب التاريخ و يتيح عددا �سخما من الفر�ص 
الرعاية  م��ع��امل  وتغيري  احل��ي��وي  ال��ط��ب  جت��اه  م��دارك��ن��ا  لتو�سيع  الهامة 
ال�سريرية وحت�سني ال�سحة الب�سرية ويفتح اآفاقا وا�سعة لالبتكار والنمو 
املكانة  �سيحتل  الدقيق  الطب  يف  التناف�ص  اأن  اإىل  م�سريا   .. االقت�سادي 

التي �سغلها ال�سباق العاملي نحو الف�ساء.
مزيج  ه��و  �سحتنا  ي��ح��دد  م��ا  “ اإن  ال�����س��ف��ار:  حبيبة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
االختالفات الكامنة فينا و التي ت�سكلنا اإىل جانب اأمناط حياتنا والبيئة 
نتجاوز  فاإننا  اجلينوم  ب��اأب��ح��اث  زمننا  يف  الهائل  التطور  وم��ع  املحيطة 
الطريق التقليدي املتمثل يف نهج طبي يقدم خدمة واحدة للجميع .. و 
الرتكيب  ووف��ق  حاجاتهم  ح�سب  لالأفراد  خم�س�سة  العالجات  �ست�سبح 

ا�سلوب حياتك  و  العالقة بني اجلينوم  فهم  ف��اإن  ل��ذا  ال��ف��ردي..  اجليني 
خطوة اأوىل هامة ومهمة لتخ�سي�ص رعايتك ال�سحية«.

قدرات  �سيتيح  النووي  احلم�ص  لت�سل�سل  الثاين  اجليل  اأن  اإىل  اأ�سارت  و 
اأكرث �سهولة يف  ت�سخي�سية جديدة ويجعل االختبارات اجلينية املتقدمة 

دولة االإمارات ل�سمان حياة اأطول واأكرث �سعادة و�سحة للجميع.
و توا�سل دبي امل�ساهمة بدور هام يف امل�سي قدما بقطاع التقنية احليوية 
املحلي ومن املتوقع اأن جتذب االإمارة ا�ستثمارات بقيمة 2.5 مليار دوالر 
تكثيف اجلهود  م��ع  املقبلة  اخل��م�����ص  ال�����س��ن��وات  خ���الل  االأدوي�����ة  ق��ط��اع  يف 
الرامية اإىل ت�سجيع املوؤ�س�سات الدولية على اإقامة امل�سانع هنا كجزء من 

ا�سرتاتيجية دبي ال�سناعية 2030.
ومن �ساأن طرح منتجات التقنية احليوية اجلديدة - التي تلبي احتياجات 
وتطوير  الت�سخي�ص  حقل  يف  تعمل  ال��ت��ي  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  موؤ�س�سات 
االأدوي��ة احليوية - منح دفعة قوية لل�سوق العاملية مع توقعات باأن تكون 

�سوق اآ�سيا املحيط الهادئ االأ�سرع منوا .

�سملت كورني�س اأبوظبي وال�سهامة والوثبة وحديقة بني اجل�سرين وم�سفح

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعاليات متنوعة احتفاء باليوم الوطني  

ملتقى اأدفان�ش هيلث بدبي يبحث تقنية اجليل الثاين لت�شل�شل احلم�ش النو�ي

�شرطة عجمان ت�شتقبل موكب الت�شامح �تنظم فعاليات ترفيهية احتفال باليوم الوطني 48
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•• دبي-الفجر:

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ن��ظ��م��ت 
دب����ي، ب��ال��ت��ع��اون م���ع جم��ل�����ص دبي 
املحرتفني  وراب����ط����ة  ال���ري���ا����س���ي، 
وموؤ�س�سة  القدم،  لكرة  االإماراتية 
توعوياً يف   دبي لالإعالم، برناجماً 
بهدف  اخلريية،  االأهلية  امل��دار���ص 
“التزامكم  حملة  اأه����داف  ت��ع��زي��ز 
بالتوعية  واملُ��خ��ت�����س��ة  �سعادة”، 
الريا�سي  اجل��م��ه��ور  ب��ال��ت��زام��ات 

ي��ن�����ص عليها  وال���ت���ي  امل���الع���ب،  يف 
8 ل�سنة  ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق���م 
املن�ساآت  اأم������ن  ب�������س���اأن   2014

والفعاليات الريا�سية.
واأكد الوكيل نابت �سلطان الكتبي، 
خ���الل امل��ح��ا���س��رة ال��ت��وع��وي��ة التي 
االإداري���ة  الهيئة  اأع�����س��اء  ح�سرها 
حملة  اأن  وال��ط��ل��ب��ة،  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
يف  ت�ستهدف  �سعادة”  “التزامكم 
عامها الثالث تعزيز التوا�سل بني 
الريا�سية،  واجل��م��اه��ري  االأن���دي���ة 

وتوحيد اجلهود الإ�سعاد اجلماهري 
الت�سجيع  ث���ق���اف���ة  ت��ر���س��ي��خ  ع����رب 
اال�ستفادة  خ���الل  م���ن  االإي���ج���اب���ي 
التوا�سل  و�����س����ائ����ل  م�����ن  امل���ث���ل���ى 
الر�سائل  لنقل  وذلك  االجتماعي، 
البّناء  ال��ن��ق��د  وث��ق��اف��ة  االإي��ج��اب��ي��ة 
ب���ني ج��م��ي��ع اأط������راف ال��ل��ع��ب��ة، مبا 
يعك�ص الوجه احل�ساري للدولة يف 

مالعبنا الريا�سية.
احلملة  اأن  الكتبي  ال��وك��ي��ل  وذك���ر 
ت���ع���م���ل ع���ل���ى ن�������س���ر ال����وع����ي لدى 

الت�سجيع ومدى  بحدود  اجلمهور 
امل�ساعر  ع����ن  ال���ت���ع���ب���ري  خ����ط����ورة 
ب�سورة �سلبية جتاه االآخرين، واأن 
التزاماتهم  ج��ي��داً  اجل��م��ه��ور  يعي 
ط���ب���ق���اً ل���ل���ق���ان���ون االحت�����������ادي يف 
والفعاليات  امل��ن�����س��اآت  اأم����ن  ����س���اأن 
حملة  اأن  اإىل  م�سرياً  الريا�سية، 
حظيت  �سعادة”  “التزامكم 
املوؤ�س�سات  م��ن  ك��ب��رية  با�ستجابة 
وتفاعل  واالإع���الم���ي���ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
جمتمعي، وهو ما اأدى ب�سكل الفت 

اإىل انخفا�ص الظواهر ال�سلبية يف 
مدرجات املالعب.

ولفت  الوكيل الكتبي اإىل اأن مواد 
ال��ق��ان��ون االحت�����ادي يف ���س��اأن اأمن 
الريا�سية،  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ن�����س��اآت 
ت�����س��م��ن حت���ق���ي���ق ك����ل اإج����������راءات 
وملختلف  ل��ل��ري��ا���س��ي��ني  ال�����س��الم��ة 
امل��ن�����س��اآت يف ال����دول����ة، وذل����ك وفق 
متطورة  اأمنية  و�سوابط  معايري 
الدولية  املعايري  مع  يتما�سى  مبا 
االأمنية  اجل��وان��ب  لتنظيم  املتبعة 

ب���اأع���ل���ى م�����س��ت��وي��ات��ه��ا جل��م��ي��ع من 
املهرجانات  يف  وي�����س��ارك  يح�سر 
والفعاليات الريا�سية، والتي باتت 

الثقافة  م���ن  م��ه��م��اً  ت�����س��ك��ل ج�����زءاً 
املجتمعية الأبناء االإمارات يف �سوء 
تعا�سرها  التي  احل�سارية  النقلة 

مبختلف  ال������دول������ة  وت����واك����ب����ه����ا 
امل���ج���االت، وال��ت��ق��دم ال��ك��ب��ري الذي 

حتقق على اأر�ص الواقع.

•• ال�شارقة-الفجر:

االجتماعية  اخلدمات  دائ��رة  قامت 
ب���ت���وع���ي���ة )األ����ف����ني  ال���������س����ارق����ة؛  يف 
و200( اأ�سرة باأهم اأرقام الطوارئ 
يف اإمارة ال�سارقة، بهدف ن�سر الوعي 
وال��ت��وع��ي��ة ب��اأه��م��ي��ة ت��ل��ك االأرق������ام 
كبار  �سالمة  على  احلفاظ  ل�سمان 
ال�سن والفئات ال�سعيفة والقائمني 
ع���ل���ى خ���دم���ت���ه���م، ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
�سواء  و�سهولة  ي�سر  بكل  االت�����س��ال 
احل�����االت  اأو  ال����ط����ارئ����ة  ل���ل���ح���االت 

اخلدمية االعتيادية.
اآل ع��ل��ي، م��دي��ر اإدارة  وق��ال��ت خ��ل��ود 
اخلدمات  ب��دائ��رة  املنزلية  الرعاية 
التي  امل�����ب�����ادرة  اأن  االج���ت���م���اع���ي���ة؛ 
التوعية  م���ن  ك���ن���وع  اإط���الق���ه���ا  مت 
االحرتازية اال�ستباقية؛ تاأتي �سمن 

اال�سرتاتيجية  ال�����دائ�����رة  خ���ط���ط 
من  ال�سعفاء  وق��اي��ة  اإىل  ال��رام��ي��ة 
وذلك  ا�ستبقاية،  املخاطر بخطوات 
من خالل تطوير منط اال�ستجابة 
املنظمة التي ت�سمن حماية خمتلف 
اأفراد املجتمع وال �سيما كبار ال�سن 
خدمات  م�ستفيدي  م��ن  واالأط��ف��ال 

الرعاية املنزلية.

م�ستوى  على  ن�سخة   2200
مدينة ال�سارقة

ال���رع���اي���ة  اإدارة  م����دي����ر  واأف�����������ادت 
الطوارئ  اأرق��ام  قائمة  اأن  املنزلية؛ 
للطوارئ،  اأرق������ام  ت�����س��ع��ة  ت��ت�����س��م��ن 
لتكون   A3 مبقيا�ص  طباعتها  مت 
كل  اأو  ال�سن  لكبار  الروؤية  وا�سحة 
القاطنني  م��ن  نظر  �سعف  ل��ه  م��ن 
اإىل   ت�سليمها  مت  ح��ي��ث  ال��ب��ي��ت،  يف 

 1000 �سملت  اأ����س���رة،   )2200(
بينما  ال�سارقة،  مدينة  اإىل  ن�سخة 
اإىل  ن�����س��خ��ة   1200 ت����وزي����ع  مت 
م��دي��ن��ة احل���م���ري���ة، ال���ذي���د، امل����دام، 
كلباء، خورفكان،  مليحة،  البطائح، 
اآل  . ودع������ت خ���ل���ود  دب�����ا احل�������س���ن 

�سرورة  اإىل  املجتمع  اأف����راد  ع��ل��ي،  
واإر�ساد  االأرق��ام  اال�ستفادة من هذه 
بكيفية  امل���ن���زل  ي��ق��ط��ن يف  م���ن  ك���ل 
ال�سحيحة  بالطرق  معها  التعامل 
التي ت�سمن له اال�ستجابة ال�سريعة 
ع��ن��د االت�سال  امل��ع��ن��ي��ة  م��ن اجل��ه��ة 
وا�سحة  مبعلومات  كتزويدهم  بها 
مثل طبيعة االت�سال واملكان ومدى 
�سيما  احل���ال���ة، وال  خ��ط��ورة  درج����ة 
اأنها مُتكن كبار ال�سن اأو االأفراد من 
ذوي االإعاقة  من االت�سال يف حال 

الطوارئ اأو احلاجة اإىل امل�ساعدة.

اأرقام طوارئ..  9
وت�سمنت القائمة اأهم اأرقام الطوارئ 
املتمثلة يف رقم ال�سرطة )999( و 
االإ�سعاف الوطني ) 998( والدفاع 
الكهرباء  وط���وارئ   )997( امل��دين 

الطفل  جن�������دة  وخ�������ط   )991(
ال�ساخن  واخل�����ط   )800700(
 )8007080( املنزلية  بالرعاية 
ال�سارقة  ببلدية  ال��ط��وارئ  ومكتب 
 )992( امل����اء  ط�����وارئ  و   )993(
الفرا�ص  لطريحي  اخلا�ص  والنقل 

. )065584444(
التابع  االت�������س���ال  م���رك���ز  اأن  ع��ل��م��اً 
املكاملات  خمتلف  ي�ستقبل  للدائرة، 
الرئي�سي  الرقم  من اجلمهور عرب 
ع���رب  اأو   065015555
املتخ�س�سة،  امل��ج��ان��ي��ة  اخل���ط���وط 
ح�������ي�������ث خ����������ط جن�������������دة ال�����ط�����ف�����ل 
للطفل  احلماية  يوفر   800700
وت��وف��ري ب��ي��ئ��ة اآم��ن��ه ل��ه م��ن خالل 
حقوقة،  وتاأمني  للبالغ  اال�ستجابة 
واإزال���ة اآث��ار االإي���ذاء عن الطفل، اأو 
خط حماية املراأة 800800700  

الن�ساء  من  العنف  �سحايا  حلماية 
تقدمي  اإىل  باالإ�سافة  وم�ساعدتهن 
اال�ست�سارات االجتماعية والقانونية 
املنزلية  الرعاية  اأوخ��ط  والنف�سية، 
8007080 والذي يقدم خدماته 
ل��ف��ئ��ت��ي ك��ب��ار ال�����س��ن وامل��ع��اق��ني من 
واالإبالغ  املنزلية،  الرعاية  خدمات 
يف  والت�سجيل  اإ���س��اءة،  اأو  عنف  ع��ن 
مراكز العالج الطبيعي، والت�سجيل 
امل����ن����زيل  ال���ت���م���ري�������ص  خ�����دم�����ة  يف 
طريحي  ونقل  الفرا�ص،  لطريحي 
وطلب  الطبية،  للمواعيد  الفرا�ص 
ال�سن  ك��ب��ري  جلي�ص  ت��اأه��ي��ل  خ��دم��ة 
االجتماعي  الرفاه  خط  اأو  واملعاق، 
امل�ساعدات  لتقدمي   8008007
جانب  اإىل  ال�سهرية   االجتماعية 
sssd@ االإل������ك������رتوين  ال����ربي����د 

sssd.shj.ae

ت�ستهدف كبار ال�سن والفئات ال�سعيفة من منت�سبي اجتماعية ال�سارقة

توعية األفني �200 اأ�شرة باأرقــام الطوارئ يف اإمارة ال�شارقة 

•• ال�شارقة-وام:

400 �سيدة وفتاة يف فعالية حتدي االألوان لل�سيدات التي نظمتها  �ساركت 
فروع نادي �سيدات ال�سارقة يف حديقة البطائح.

وت�سجع هذه الفعالية الريا�سية ال�سنوية الن�ساء والفتيات على امل�ساركة يف 
االألعاب الرتفيهّية والريا�سّية وتعزز وعيهن باأهمية ممار�سة الريا�سة.

وت�سمنت الفعالية جمموعة من االأن�سطة احلما�سية وال�سباقات ومناف�سات 

احلواجز  اجتياز  منها  متعددة  مغامرات  امل�ساركات  خا�ست  حيث  اجل��ري 
املتاهة  وحتدي  الت�سلق  حتدي  مثل  النهاية  خط  اإىل  للو�سول  والتحديات 

وحتدي احلفر.
ننظم  اإننا  ال�سارقة  �سيدات  ن��ادي  ف��روع  اإدارة  مدير  ال�سنا�سي  اآمنة  وقالت 
�ساحب  قرينة  ودع��م  لروؤية  ترجمة  لل�سيدات  االأل��وان  الرابع حتدي  للعام 
رئي�ص  القا�سمي  حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو 
باملراأة يف  االرتقاء  اأهمية  اأك��دت  لطاملا  التي  االأ�سرة  ل�سوؤون  االأعلى  املجل�ص 

خمتلف اجلوانب احلياتية والعملية و�سرورة توفري كل ما يدعم مواهبها 
وتطلعاتها ويحقق ح�سورها على خمتلف االأ�سعدة.

الروؤية  ال�سارقة حتر�ص على ترجمة هذه  �سيدات  نادي  اأن فروع  واأ�سافت 
والرتفيهية  الريا�سية  واالأن�سطة  الفعاليات  من  �سل�سلة  تنظيم  خالل  من 
مبختلف  والفتيات  ال�سيدات  مع  تتنا�سب  التي  والتثقيفّية  واالجتماعية 
اأهم الفعاليات ال�سنوية  الفئات العمرية وي�سكل حتدي االأل��وان واحدًة من 
ننظمها لت�سجيع ال�سيدات على اتباع نظام حياة �سحية وممار�سة الريا�سة 

ب�����س��ك��ل ي��وم��ي الأه��م��ي��ت��ه��ا يف م��ده��ن ب��ال��ط��اق��ة واحل��ي��وي��ة وح��م��اي��ت��ه��ن من 
االأمرا�ص.

بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  ل�سمو  والتحديثية  ال��ت��ط��وي��ري��ة  ال���روؤي���ة  اإط����ار  ويف 
حممد القا�سمي مت تاأ�سي�ص فروع للنادي يف خمتلف مناطق اإمارة ال�سارقة 
10 فروع موزعة يف املنطقتني ال�سرقية والو�سطى وهي  لتت�سكل باقة من 
واملليحة  والذيد  احللو  ووادي  احل�سن  ودبا  وكلباء  خورفكان  �سيدات  نادي 

والبطائح واحلمرية والثميد واملدام.

مناف�شات ريا�شية �فعاليات ترفيهية جتمع 400 �شيدة �فتاة يف حتدي الألوان

•• دبي-وام:

اأعلن مركز حممد بن را�سد للف�ساء عن فتح باب الت�سجيل للطلبة يف 
الفئة العمرية من -11 14 عاما يف املخيم ال�ستوي ل�م�ستك�سف الف�ساء 

2019 الذي يقام على مدار 6 اأيام من 15 اإىل 24 دي�سمرب اجلاري.
 15 اأيام من  اأن خميم الطالبات ينظم على مدار ثالثة  واأو�سح املركز 
اإىل 17 دي�سمرب فيما ينظم خميم الطالب على مدار ثالثة اأيام اأخرى 

من 22 اإىل 24 دي�سمرب اجلاري.
ويهدف م�ستك�سف الف�ساء 2019 ، تزويد الطالب بتجربة ا�ستثنائية 
وور�ص  وتثقيفية  تعليمية  اأن�سطة  تت�سمن  الف�ساء  ال�ستك�ساف  وفريدة 

الف�ساء من مركز حممد بن  عمل يقدمها خرباء وخمت�سون يف علوم 
وبرنامج  النظيفة  وال��غ��رف  اال�سطناعية  االأق��م��ار  ع��ن  للف�ساء  را���س��د 
االإمارات لرواد الف�ساء ومهام رائد الف�ساء على منت حمطة الف�سائية 
الدولية والربوتات للف�ساء وم�سروع االإمارات ال�ستك�ساف املريخ م�سبار 

االأمل وكيفية ر�سم خرائط املريخ والنظام ال�سم�سي.
را�سد  بن  ملركز حممد  العام  املدير  ال�سيباين  يو�سف حمد  �سعادة  وق��ال 
مميزة  فر�سة  يعد  ال��ع��ام  ه��ذا  الف�ساء  م�ستك�سف  خميم  اإن  للف�ساء.. 
للطالب والطالبات املهتمني بعلوم الف�ساء حيث ياأتي عقب تنفيذ اأول 
مهمة اإماراتية ماأهولة اإىل حمطة الف�ساء الدولية والذي �سيتم خالله 

تزويد الطالب بالعديد من اخلربات املكت�سبة من هذه املهمة.

اأن املخيم ياأتي �سمن جهود املركز يف دعم روؤي��ة القيادة الر�سيدة  واأك��د 
الهادفة اإىل حتفيز االأجيال القادمة على درا�سة علوم الف�ساء وت�سجيعهم 

على درا�سة التخ�س�سات العلمية املتعلقة بقطاع الف�ساء.
ويت�سمن برنامج املخيم اأن�سطة نظرية وتطبيقية من بينها ور�ص عمل 
حول االأقمار اال�سطناعية وتكنولوجيا الروبوتات كما �ستتاح للم�ساركني 
باملخيم فر�سة القيام بزيارات ميدانية ملرافق البحث والتطوير املوجودة 
يف مركز حممد بن را�سد للف�ساء مبا يف ذلك خمتربات تقنيات الف�ساء 
االأمل”  “م�سبار  امل��ري��خ  ال�ستك�ساف  االإم����ارات  م�سروع  على  وال��ت��ع��رف 
وبرنامج تطوير االأقمار اال�سطناعية وبرنامج االإمارات لرواد الف�ساء 

وم�سروع املريخ 2117.

اإقباال  وقال املهند�ص عدنان الري�ص اإن خميم م�ستك�سف الف�ساء ي�سهد 
اإىل برامج وعلوم  كبريا من الطالب حيث يوفر فر�سة مهمة للتعرف 

الف�ساء يف الدولة.
واأ�ساف اإن املخيم مكان ثري باملحتوى علميا وتثقيفيا لتمكني االأجيال 
النا�سئة من املعرفة االأ�سا�سية بعلوم الف�ساء وتقنياته واإك�سابهم اخلربات 

اخلا�سة بقطاع الف�ساء الوطني.
واأو�سح اأن الت�سجيل متاح للطالب والطالبات من داخل دولة االإمارات 
 14 اآخ���ر م��وع��د للت�سجيل ه��و  ب���اأن  امل��ت��ح��دة وخ��ارج��ه��ا علما  ال��ع��رب��ي��ة 
www.mbrsc.ae/ االإل���ك���رتوين:  امل��وق��ع  ع��رب  احل���ايل  دي�سمرب 

.  /spaceexplorer

مركز حممد بن را�شد للف�شاء يفتح باب الت�شجيل يف خميم م�شتك�شف الف�شاء 2019 

لطلبة املدار�س الأهلية اخلريية

�شرطة دبي تنظم برناجمًا توعويًا حول 
حملة »التزامكم �شعادة«

•• دبي-الفجر

�سهد العميد الدكتور �سالح عبداهلل مراد، مدير االإدارة العامة للموارد الب�سرية 
يف �سرطة دبي، ونائبه العقيد را�سد نا�سر عبداهلل، وبح�سور مديري االإدارات 
الفرعية، ومدير مكتب التطوير املوؤ�س�سي بقطاع االإدارة، حفل التكرمي ال�سنوي 

لالإدارة، والذي اأقيم يف نادي �سباط ال�سرطة يف منطقة القرهود.
ال�سنوي، مثنياً على  ورحب العميد الدكتور �سالح مراد، باملكرمني يف احلفل 
اأن  موؤكداً  دب��ي،  ل�سرطة  العامة  القيادة  يف  الهام  ودوره��م  املُخل�سة،  جهودهم 
االإدارة العامة للموارد الب�سرية هي من االإدارات التي يفخر موظفوها بالعمل 
ال�سامي الذي يقومون به يف خدمة الكادر الب�سري، ودعم كافة القطاعات يف 

�سرطة دبي.
وقال العميد الدكتور �سالح مراد اإن االإدارة حققت اإجنازات متميزة، وا�ستطاعت 
اأن تتقدم يف م�ستوى اإدارة املورد الب�سري ملراحل متطورة، وهو ما يعك�ص م�ستوى 

التقدم يف اأنظمة العمل املوؤ�س�سي يف �سرطة دبي، وكانت والزالت داعمة للمورد 
اإىل جنب معهم يف حتقيق االأهداف  الب�سري يف كافة القطاعات، وتعمل جنباً 

والروؤى والتطلعات امل�ستقبلية ل�سرطة دبي. 
املوظفني،  للقاء  فر�سة  هو  التكرمي  هذا  اإن  �سالح،  الدكتور  العميد  واأ�ساف 
اأن  تاأكيد على  اأنه  كما  املا�سية،  املراحل  بذلوها خالل  التي  وتقدير جهودهم 
بالتميز  اإال  تقبل  ال  االإدارة  واأن  عالية،  التطلعات  واأن  االأف�سل،  القادم يحمل 
املوظفني  ب��ني  فيما  والتناغم  التعاون  مب�ستوى  م�سيداً  االأداء،  يف  وال��ري��ادة 

واملديرين، وكذلك بني االإدارات الفرعية.
للموارد  العامة  االإدارة  اإجن��ازات  يو�سح  فيديو  وت�سمن احلفل عر�ص مقطع 
املوظفني  وت��ك��رمي  امل��وح��دة،  التكرمي  اآل��ي��ة  وف��ق  املوظفني  وت��ك��رمي  الب�سرية، 
2020م،  للعام  االإيجابية”  “راية  مبادرة  واإط��الق  خا�ص،  ب�سكل  املتميزين 
الب�سرية،  للموارد  العامة  االإدارة  يف  �سُتطبق  والتي  واح��د،  لعام  متتد  والتي 

بهدف حتفيزاملوظفني وبث الطاقة االإيجابية.    

�شرطة دبي حتتفي مبوظفي املوارد الب�شرية املتميزين
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اأخبـار الإمـارات

•• عوا�شم-وام: 

وبعثاتها  ال���دول���ة  ����س���ف���ارات  اح��ت��ف��ل��ت 
الدبلوما�سية يف اخلارج باليوم الوطني 
ال�48، وذلك تعبرياً عن م�ساعر الفخر 
واالع���ت���زاز وال���وف���اء ل��دول��ة االإم�����ارات 
بالذكرى  واح���ت���ف���اء  و����س���ع���ب���اً  ق����ي����ادة 
حققته  وم���ا  االحت����اد  ل��ق��ي��ام  العظيمة 
االإم��������ارات م���ن ن��ه�����س��ة واإجن��������ازات يف 
ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  القيادة  ظل 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
اأ�سحاب  واإخ��وان��ه  ال��دول��ة حفظه اهلل، 
وات�سمت  االإم�����������ارات.  ح���ك���ام  ال�����س��م��و 
يف  اخل��ارج  يف  الدولة  بعثات  احتفاالت 
وال�سديقة  ال�سقيقة  البلدان  خمتلف 
ال��ع��دي��د من  ب��اأج��واء وط��ن��ي��ة، و�سملت 
الفعاليات الرتاثية والثقافية املتنوعة 
والتقدم  النه�سة  م�سرية  اأب��رزت  التي 
ل���دول���ة االإم�������ارات واإجن���ازات���ه���ا خالل 

ال�48 عاماً املا�سية.
ف���ق���د اأق����ام����ت ����س���ف���ارة ال����دول����ة لدى 
ا�ستقبال  ح��ف��ل  ك��ول��وم��ب��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 48 للدولة 
يف ال��ع��ا���س��م��ة ب��وغ��وت��ا، ح�����س��ره مدير 
واإيقيانو�سيا  واأف��ري��ق��ي��ا  اآ���س��ي��ا  اإدارة 
وم�ست�سارة  رام��و���ص  األ��ف��ري��دو  ال�سيد 
نائبة رئي�ص اجلمهورية وممثلة رئي�سة 
جمل�ص دولة كولومبيا الدكتورة لو�سي 
اجلمهورية  رئي�ص  بريموديز  جانيت 
وممثلون  لل�سرطة  االأع���ل���ى  وال��ق��ائ��د 
ال�سياحة  الوطنية لرتويج  الهيئة  عن 
بكولومبيا  االأج��ن��ب��ي��ة  واال���س��ت��ث��م��ارات 
وروؤ�ساء  الكونغر�ص  اأع�ساء  من  وع��دد 
ال��ب��ل��دي��ات واجل��ام��ع��ات و���س��ف��راء دول 
كبري  ع��دد  جانب  اإىل  واأجنبية  عربية 
والثقافية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من 
واالإع������الم������ي������ة وك�����ب�����ار امل���������س����وؤول����ني 
وغرف  الهيئات  وروؤ�ساء  الكولومبيني 

التجارة ورجال االأعمال.
اململكة  ل��دى  ال��دول��ة  �سفارة  واحتفلت 
لليوم   48 ال�����  ب���ال���ذك���رى  االإ���س��ب��ان��ي��ة 
اإقامة  ل���ل���دول���ة، م���ن خ����الل  ال��وط��ن��ي 
امللكي مبدريد،  بامل�سرح  ا�ستقبال  حفل 
ح�����س��ره ع���دد ك��ب��ري م��ن امل�����س��وؤول��ني يف 
ووزارة  االإ���س��ب��ان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
الربية  ق���ط���اع���ات���ه���ا  ب���ك���اف���ة  ال�����دف�����اع 
واجلوية والبحرية وممثلني عن كافة 
والق�سر  االأخ��رى  االإ�سبانية  ال���وزارات 
االأق��ال��ي��م وحمافظي  امل��ل��ك��ي وروؤ����س���اء 
ال�سعادة  اأ�سحاب  اإىل جانب  البلديات، 
ال�سفراء العرب واالأجانب والعديد من 
امللحقني الع�سكريني العرب واالأجانب 
االإ�سبانية،  امل��م��ل��ك��ة  ل���دى  امل��ع��ت��م��دي��ن 
ف�سال عن ممثلني عن القطاع اخلا�ص 
البارزة  ال�سخ�سيات  م��ن  كبري  وع���دد 
واالإعالمي  االج��ت��م��اع��ي  ال��و���س��ط  م��ن 

والثقايف.
واأقامت �سفارة دولة االإم��ارات العربية 
املتحدة يف طوكيو حفل ا�ستقبال بهذه 
املنا�سبة الغالية ح�سره مئات املدعوين 
لل�سوؤون  ال�����دول�����ة  وزي�������ر  ت���ق���دم���ه���م 
اخل����ارج����ي����ة ك��ي��ن��ج��ي ك���ام���ي���ا، ووزي�����ر 
اإي�سيبا رئي�ص  الدفاع ال�سابق �سيجريو 
اليابانية  الربملانية  ال�سداقة  راب��ط��ة 
االإماراتية، والرئي�ص الفخري جلمعية 
ال�سداقة اليابانية االإماراتية موريتاوا 
االقت�سادية  ال�سيا�سة  ووزي���ر  ك��ي��ن��زو، 
امل�سوؤولني  م��ن  وع���دد  اأم����اري  ال�سابق 
واالقت�ساد  اخل����ارج����ي����ة  وزارات  يف 
واأع�ساء  والدفاع  وال�سناعة  والتجارة 
يف  وامل�ست�سارين  ال��ن��واب  جمل�سي  م��ن 
الربملان الياباين واأع�ساء من االأحزاب 
قوات  و���س��ب��اط  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال�سيا�سية 
الدفاع الذاتي بوزارة الدفاع اليابانية.

اأم�����ا يف ال�����ربازي�����ل، ف��اح��ت��ف��ل��ت والي���ة 
“اليوم  االإم��ارات��ي  بالعر�ص  باولو  �ساو 
واإ�ساءة  بتزين  وذل���ك   ”48 الوطني 
االإم��ارات��ي، ومبا يعك�ص  بالعلم  معاملها 
لدى  االإم���ارات  لدولة  اخلا�سة  املكانة 
الربازيل  ج��م��ه��وري��ة  و���س��ع��ب  ح��ك��وم��ة 
باولو  �ساو  والية  وباالأخ�ص  االحتادية 
حيث مّت��ت اإ���س��اءة ه��ذه امل��ع��امل مل��دة 4 
اأيام متوا�سلة من تاريخ 11/28 اإىل 

.  2019/  12/2
واأقامت القن�سلية العامة للدولة لدى 
ا���س��ت��ق��ب��ال مبنا�سبة  ب��اول��و ح��ف��ل  ���س��او 
48 ح�سره حاكم  ال���  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
والية �ساو باولو، ورئي�ص جمل�ص نواب 
ال���والي���ة، وع���دد م��ن ال�����وزراء والنواب 
اإ�سافة  ال���ربمل���ان،  واأع�����س��اء  امل��ح��ل��ي��ني 
ال�سخ�سيات  ك��ب��ار  م��ن  جم��م��وع��ة  اإىل 
الدين واالأع��م��ال وممثلي من  ورج��ال 
وال�سلك  برازيليا  ل��دى  الدولة  �سفارة 

الدبلوما�سي والقن�سلي.
وا�ستقبل �سعادة خالد عمران العامري 

واأع�ساء  ال��ي��اب��ان  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري 
ال�سفارة ال�سيوف وبينهم رائد الف�ساء 
الياباين كويت�سي اأكاتا، وروؤ�ساء �سركات 
واخلا�سة  احلكومية  والبنوك  يابانية 
العاملة  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال��ن��ف��ط  و���س��رك��ات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة  يف 
فوكو�سيما  حم��اف��ظ��ة  م��ن  وم��ن��ظ��م��ات 
ب�سكل خا�ص، اإ�سافة اإىل عدد كبري من 
ال�سخ�سيات اليابانية من كافة �سرائح 

املجتمع.
كما ح�سر احلفل �سفراء وروؤ�ساء بعثات 
الدول االأجنبية والعربية واالإ�سالمية 
املعتمدون لدى اليابان وطلبة االإمارات 
و�سخ�سيات  ال���ي���اب���ان  يف  ال���دار����س���ون 

اإعالمية وعربية واإ�سالمية.
ومت خالل احلفل عر�ص فيلم وثائقي 
ع��ن ت��اري��خ وح��ا���س��ر وم��ع��امل النه�سة 
احل�سارية التي حققتها دولة االإمارات 
املتوا�سل  والتقدم  امل��ج��االت  جميع  يف 
ال�سمو  �ساحب  ب��ق��ي��ادة  ت�سهده  ال���ذي 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
مل�سرية  اهلل” متابعة  “حفظه  ال��دول��ة 
ال��ب��ن��اء وال��ع��ط��اء ال��ت��ي اأر���س��ى دعائمها 
قائد امل�سرية املغفور له ال�سيخ زايد بن 

�سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«.
العديد م��ن مناذج  وك��ذل��ك مت ع��ر���ص 
الثقايف  وامل�������وروث  ال���وط���ن���ي  ال������رتاث 
واالأزي�������اء ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
ال�����س��ور ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر حركة 
النه�سة امل�سطردة التي ت�سهدها دولة 
نقلت  ..كما  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
مناذج من املعامل ال�سياحية والعمرانية 

يف جميع اأنحاء الدولة.
واأقامت �سفارة الدولة لدى جمهورية 
مبنا�سبة  ا����س���ت���ق���ب���ال  ح���ف���ل  ال��ن��م�����س��ا 
االح���ت���ف���ال ب���ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ال����� 48 
ل��ل��دول��ة، ب��ح�����س��ور م��ع��ايل ���س��ه��ي��ل بن 
حم��م��د ف����رج ف���ار����ص امل����زروع����ي وزي���ر 
ال���ط���اق���ة وال�����س��ن��اع��ة، و����س���ع���ادة حمد 
لدى  للدولة  ال��دائ��م  امل��ن��دوب  الكعبي، 
الذرية  ل��ل��ط��اق��ة  ال���دول���ي���ة  ال���وك���ال���ة 
ولفيف من كبار امل�سوؤولني النم�ساويني 
املعتمدين  واالأجانب  العرب  وال�سفراء 
واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي وم�سوؤويل 
واالأمم  واحلكومية  الدولية  املنظمات 
اأعمال  ورج�����ال  ال��ن��م�����س��ا،  يف  امل��ت��ح��دة 
واقت�سادية  اإع���الم���ي���ة  و���س��خ�����س��ي��ات 
اإماراتية  �سركات  وممثلي  واجتماعية 
ت��ع��م��ل يف ال��ن��م�����س��ا، وح�����س��ر احل��ف��ل - 
ق�����س��ر فري�ستل  ق��اع��ه  اأق��ي��م يف  ال����ذي 
مواطني  من  جمع   - فيينا  بالعا�سمة 

الدولة املوجودين يف النم�سا.
واأق�������ام ����س���ع���ادة ال�����س��ف��ري ع��ب��ي��د �سامل 
ال����زع����اب����ي امل�����ن�����دوب ال�����دائ�����م ل���دول���ة 
املقر  ل��دى  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
واملنظمات  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  االأوروب�����ي 
امل��ع��ت��م��دة بجنيف  االأخ������رى  ال���دول���ي���ة 
حفل ا�ستقبال مبنا�سبة اليوم الوطني 
ال��ث��ام��ن واالأرب���ع���ني ل��ل��دول��ة، يف فندق 

“الربيزيدنت” بجنيف.
ح�سر احلفل ح�سد كبري من ال�سفراء 
الدبلوما�سية  ال���ب���ع���ث���ات  وروؤ�������س������اء 
املعتمدين لدى االأمم املتحدة بجنيف 
امل�ستوى  رفيعي  م�سوؤولني  عن  ف�سال 
يف حكومة جنيف ويف عدد من املنظمات 
الدولية بجنيف وممثلني عن خمتلف 
واملرئية  املقروءة منها  االإعالم  و�سائل 
املواطنني  م���ن  ع����دد  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
وال���ط���ل���ب���ة م����ن خم���ت���ل���ف اجل���ام���ع���ات 
ال�سوي�سرية وكذلك طلبة من مدر�سة 
االحت�����اد اخل��ا���س��ة ب��دب��ي واأف�������راد من 
املقيمة  واالإ�سالمية  العربية  اجلالية 

بجنيف.
اأ�سرطة  ع���ر����ص  احل���ف���ل  خ�����الل  ومت 
وثائقية جت�ّسد النه�سة ال�ساملة التي 

حققتها الدولة يف �ستى املجاالت.
واحتفلت �سفارة دولة االإمارات العربية 
بالذكرى  برلني  االأملانية  العا�سمة  يف 
الوطني  ل��ل��ي��وم  واالأرب����ع����ني  ال��ث��ام��ن��ة 
���س��ع��ادة حم��م��د احلربي  ..وا���س��ت��ق��ب��ل 
امللحق  ج��ان��ب  اإىل  ب��االأع��م��ال  ال��ق��ائ��م 
الع�سكري وطاقم ال�سفارة الدبلوما�سي 
الدبلوما�سي  ال�����س��ل��ك  م��ن  ال�����س��ي��وف 
واجلهات الر�سمية من جمهورية اأملانيا 

لالحتفال بهذا اليوم املميز.
�سامل  خمي�ص  فاطمة  �سعادة  واأق��ام��ت 
ال��دول��ة لدى  �سفرية  امل��زروع��ي  خلفان 
مملكة الدمنارك حفال مبنا�سبة اليوم 
 Moltke بق�سر  ل��ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي 
امل��م��ي��ز ب��ت��اري��خ ع��ري��ق م���ن ف���ن البناء 
والزخرفة الذي يعود الأكرث من 300 
عام وكان �سكًنا لطبقة امللوك والنبالء 

على مر الع�سور.
وح�����س��ر احل��ف��ل م��ا ي��ق��ارب 300 من 
خا�سة  ال����دمن����ارك����ي����ني،  امل�������س���وؤول���ني 

�سوؤون  ودائ�����رة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ن 
ال�����س��رق االأو����س���ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا /

وم�ساركة  والربوتوكول   /MENA
يف  امل���ع���ت���م���دي���ن  ال�������س���ف���راء  م����ن   38
الدولية  املنظمات  وممثلي  كوبنهاجن 
واجلمعيات  احلكومية  غري  والهيئات 
االإ�سالمية واخلريية والثقافية ورجال 

االأعمال واالإعالميني واملثقفني.
ومت خالل احلفل عر�ص فيلم وثائقي 
االإمارات،  يحكي ق�سة االحتاد وتطور 
ال�سيافة  ب��ك��رم  ال�����س��ي��وف  وا���س��ت��م��ت��ع 
املتميزة  امل�ساركة  اأنغام  االإماراتية على 
ورق�ساتهم  احل��رب��ي��ة  امل���زي���ود  ل��ف��رق��ة 
املنا�سبة  لتاألق  اأ�سافت  التي  ال�سعبية 

و�سرور احل�سور.
العربية  االإم��������ارات  ���س��ف��ارة  واأق����ام����ت 
حفل  بولندا  جمهورية  ل��دى  املتحدة 
�سعادة  وكان  نف�سها  باملنا�سبة  ا�ستقبال 
حممد  يو�سف  الرحيم  عبد  ال��دك��ت��ور 
العو�سي �سفري الدولة لدى جمهورية 
كبار  املدعوين من  ا�ستقبال  بولندا يف 
امل�سوؤولني البولنديني والنواب وروؤ�ساء 
الدبلوما�سي ونخبة من رجال  ال�سلك 

االأعمال واالأكادمييني واالإعالميني.
وح�����س��ر احل���ف���ل م���ا ي���زي���د ع���ل 500 
ال�سلك  ع��م��ي��د  ط��ل��ي��ع��ت��ه��م  يف  ���س��خ�����ص 
لدى  املعتمد  االأج��ن��ب��ي  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
ب��ول��ن��دا، ون��ائ��ب وزي���ر ال���ع���دل، ونائب 
وزير  ون��ائ��ب  الرقمية،  ال�����س��وؤون  وزي��ر 
الدفاع،  وزارة  ووكيل  التحتية،  البنية 
ومدير  ال��ت��ن��م��ي��ة،  وزارة  ع���ام  وم���دي���ر 
بوزارة  االأو�سط  وال�سرق  اأفريقيا  اإدارة 
املفو�ص  ونائبة  البولندية،  اخلارجية 
يف  بولندا  م�ساركة  عن  امل�سوؤول  العام 
دب���ي من  2020 يف  اإك�����س��ب��و  م��ع��ر���ص 
الهيئة البولندية لال�ستثمار والتجارة 
اإدارة التعاون الدويل يف غرفة  ومدير 
ال��ت��ج��ارة ال��ب��ول��ن��دي��ة، وم��دي��ر طريان 
ب��ول��ن��دا ومم��ث��ل طريان  االإم�������ارات يف 

فالي دبي.
اأفالم  عر�ص  اال�ستقبال  حفل  وتخلل 
ع���ن م��ع��ط��ي��ات وم��ع��ل��وم��ات ع���ن دول���ة 
االإم������ارات وت��ط��وره��ا وازده���اره���ا على 
م���دى ث��م��ان واأرب���ع���ني ع��ام��اً م��ن قيام 
 2020 اإك�سبو  االحت��اد، وعن معر�ص 
تاريخ  م����ن  ����س���ور  وم���ع���ر����ص  دب�����ي  يف 

تاأ�سي�ص دولة االإمارات.
�سعادة  ا�ستقبل  ف��ق��د  االأردن  يف  واأم����ا 
اأح���م���د ع��ل��ى حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي �سفري 
ال������دول������ة ل�������دى امل���م���ل���ك���ة االأردن������ي������ة 
اأقامته  ال��ذي  االح��ت��ف��ال  يف  الها�سمية 
عّمان،  االأردن���ي���ة  بالعا�سمة  ال�����س��ف��ارة 
املدنيني  االأردن���ي���ني  امل�����س��وؤول��ني  ك��ب��ار 
جمل�ص  رئي�ص  يتقدمهم  والع�سكريني 
ورئي�ص  ال��ف��اي��ز  في�سل  دول���ة  االأع��ي��ان 
الديوان امللكي معايل يو�سف العي�سوي، 
وممثل احلكومة االأردنية معايل �سامي 
ال����داوود وزي��ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون رئا�سة 
الوزراء، ورئي�ص هيئة االأركان امل�سرتكة 
ودول��ة طاهر  يو�سف احلنيطي،  اللواء 
ودولة  االأ�سبق  ال��وزراء  رئي�ص  امل�سري 
الوزراء  رئي�ص  ال��رواي��دة  ع��ب��دال��روؤوف 
وزير  النعيمي  تي�سري  ومعايل  االأ�سبق 
الرتبية والتعليم وامني عمان الكربى 
م��ع��ايل ي��و���س��ف ال�����س��وارب��ة وع����دد من 
االأع��ي��ان وال��ن��واب وكبار رج��ال ال�سلك 
والع�سكري  والق�سائي  الدبلوما�سي 
وروؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية العربية 
ال�سيا�سية  واالأو������س�����اط  واالأج���ن���ب���ي���ة 
واالإعالمية  والثقافية  واالقت�سادية 
واملنظمات  امل��دين  املجتمع  وموؤ�س�سات 

الدولية.
العالقات  ي���وث���ق  ف��ي��ل��م  ع���ر����ص  ومت 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  ب��ني  املتميزة 

املتحدة واململكة االأردنية الها�سمية.
هذا و�سارك مواطنو الدولة يف االأردن 
يف االحتفال، كما �ساركت فرقة املزيود 
بفعاليات  ال�سعراء  من  وعدد  احلربية 
االح��ت��ف��ال وال����ذي اأق��ي��م ع��ل��ى هام�سه 
ال�سركات  م����ن  ع�������دداً  ����س���م  م���ع���ر����ص 
االأردنية  باململكة  العاملة  االإم��ارات��ي��ة 

الها�سمية.
نا�سر عبدالرحيم  اأحمد  �سعادة  واأق��ام 
حم��م��د اخل���اج���ة ���س��ف��ري ال���دول���ة لدى 
جمهورية غينيا حفل ا�ستقبال مبنا�سبة 
اليوم الوطني الثامن واالأربعني بفندق 
كالوم – كوناكري ح�سره معايل األبري 
دامنتان كمارا- وزير االأمن واحلماية 
احلكومة  مم���ث���ل  ب�����س��ف��ت��ه  امل����دن����ي����ة 
وزير  ج��اين  حممد  وم��ع��ايل  الغينية، 
كمارا  م��رمي  ومعايل  الوطني،  الدفاع 
ومتكني  االجتماعية  ال�����س��وؤون  وزي���رة 
امل��������راأة، وم���ع���ايل خم���ت���ار ج���ال���و وزي���ر 
ال�����س��ب��اب، وم��ع��ايل غ��اب��ري��ي��ل كريتي�ص 
جمال  علي  وم��ع��ايل  اال�ستثمار،  وزي��ر 
الدينية  لل�سوؤون  العام  االأمني  بنجورا 
اإىل جانب روؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية 
الدولية  الهيئات  وممثلي  والقن�سلية 
غينيا،  ج��م��ه��وري��ة  ل����دى  امل��ع��ت��م��دي��ن 

ورجال االأعمال.
واأقامت �سفارة الدولة لدى جمهورية 
م��وزم��ب��ي��ق حت��ت رع��اي��ة ���س��ع��ادة خالد 
اإبراهيم عبد العزيز �سهيل القحطاين 
للدولة  وم��ف��و���ص  ال���ع���ادة  ف���وق  �سفري 
جمهورية موزمبيق احتفالية مبنا�سبة 
ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ال���ث���ام���ن واالأرب����ع����ني 
اأع�ساء  م���ن  ع����دد  ب��ح�����س��ور  ل���ل���دول���ة، 
كارلو�ص  معايل  راأ�سهم  على  احلكومة 
واالت�ساالت،  ال��ن��ق��ل  وزي����ر  م�����س��ك��ي��ت��ا، 
واالأجنبية  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  و���س��ف��راء 
الدبلوما�سية  ال���ب���ع���ث���ات  وروؤ�������س������اء 
وال��ق��ن�����س��ل��ي��ة وامل���ن���ظ���م���ات ال���دول���ي���ة 
امل��ع��ت��م��دي��ن ل����دى م��وزم��ب��ي��ق ورج����ال 
االأعمال، وكذلك ممثلني عن الهيئات 
ال��دي��ن��ي��ة وخم��ت��ل��ف و���س��ائ��ل االإع�����الم. 
فخامة  كلمته  يف  ال��دول��ة  �سفري  وه��ن��اأ 
اإع����ادة  ع��ل��ى  ن��ي��و���س��ي،  �سا�سنتو  فليبي 
موزمبيق  جلمهورية  رئي�سا  انتخابه 
م��ت��م��ن��ي��ا حلكومة  ال���ث���ان���ي���ة،  ل���ل���والي���ة 
واالزده����ار.  ال��ت��ق��دم  موزمبيق  و�سعب 
واأ�ساد �سعادته مب�ستوى العالقات بني 
موزمبيق،  وجمهورية  االإم���ارات  دول��ة 
االقت�سادية  امل�����ج�����االت  يف  خ���ا����س���ة 
التبادل  ح��ج��م  م��و���س��ح��ا  وال��ت��ج��اري��ة، 
ال�سنوات  البلدين خالل  التجاري بني 
ال�سفارة  ا�ستعداد  معربا عن  االأخ��رية، 
للعمل على زيادة امل�ساريع اال�ستثمارية 
امل�سرتكة،  للم�سلحة  البلدين  كال  يف 
كما رحب ال�سفري م�ساركة موزمبيق يف 
الأهميته   ،2020 دبي  اإك�سبو  معر�ص 

لعر�ص الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة.
اأما �سفارة الدولة يف اخلرطوم فاأقامت 
ح��ف��اًل ا���س��ت��ق��ب��ل خ��الل��ه ���س��ع��ادة حمد 
الدولة  �سفري  اجلنيبي  حميد  حممد 
واأع�ساء  ال�������س���ودان  ج��م��ه��وري��ة  ل����دى 
مقدمتهم  ويف  ال�����س��ي��وف  ال�������س���ف���ارة 
معايل الدكتور اإبراهيم احمد البدوي 
ال�سوداين  وال��ت��خ��ط��ي��ط  امل��ال��ي��ة  وزي����ر 
مم��ث��ال ك���ل م���ن ف��خ��ام��ة ال��ف��ري��ق اأول 
ع��ب��دال��ف��ت��اح ال���ربه���ان رئ��ي�����ص جمل�ص 
ال�����س��ي��ادة االن��ت��ق��ايل ورئ��ي�����ص جمل�ص 
ح��م��دوك وبح�سور  اهلل  ع��ب��د  ال�����وزراء 
كل من معايل عمر ب�سري ماني�ص وزير 
ومعايل مدين  ال��وزراء  رئا�سة جمل�ص 
عبا�ص مدين وزير ال�سناعة والتجارة، 
وزير  ط��ه  �سيخ  ط��اه��ر  ها�سم  وم��ع��ايل 
البني التحتية والنقل، واأع�ساء ال�سلك 
ال�سودان  يف  املعتمدين  الدبلوما�سي 
 2000 اأكرث من  وبلغ ح�سور احلفل 
املجتمع  ����س���رائ���ح  مي���ث���ل���ون  ���س��خ�����ص 
الدين  ورج��ال  واالأكادمييني  املختلفة 
واإع���الم���ي���ني. واح��ت��ف��ل��ت ���س��ف��ارة دولة 
نيقو�سيا  يف  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
ال�  الوطني  باليوم  قرب�ص  بجمهورية 
وق��د مثل  ب��ارك  الهيلتون  بفندق   48
معايل  احلفل  القرب�سية يف  احلكومة 
ال�سيد �سافا�ص  وزير الدولة لل�سياحة، 
ب���ريذي���و����ص، ك��م��ا ح�����س��ر احل���ف���ل عدد 
كبري من املدعوين من احلكومة ومن 
ال�سلك الدبلوما�سي العربي واالأجنبي 
ومم��ث��ل��ون ع��ن روؤ���س��اء االأح����زاب وكبار 
وعدد  قرب�ص  يف  والتجار  امل�ستثمرين 

م���ن اأ����س���دق���اء ال�����س��ف��ارة م���ن مدنيني 
وع�سكريني.

حفل  بجاكرتا  الدولة  �سفارة  واأق��ام��ت 
�سيزون بجاكرتا،  فور  بفندق  ا�ستقبال 
ال�سخ�سيات  م��ن  ع��دد  بح�سور  وذل��ك 
االأعمال  ورج��ال  وال�سيا�سية  الر�سمية 
وال�سحافة واالإعالم، و�سفراء وروؤ�ساء 
واالأجنبية  ال��ع��رب��ي��ة  ال���دول���ة  ب��ع��ث��ات 

املعتمدة لدى جمهورية اإندوني�سيا.
الفريق  م��ع��ايل  ال�����س��رف  �سيف  وك���ان 
تيتو كارنافيان وزير ال�سوؤون الداخلية 
معايل  م��ن  ك��ل  وح�سره  باإندوني�سيا، 
ل����وه����وت ب��ي��ن�����س��ار ب���اجن���اي���ت���ان وزي����ر 
واال�ستثمار،  البحرية  ال�سوؤون  تن�سيق 
االأرا�سي  وزي��ر  جليل  �سفيان  وم��ع��ايل 

والتخطيط احل�سري.
بن  عبداهلل  حممد  �سعادة  وا�ستعر�ص 
م��ط��ل��ق ال��غ��ف��ل��ي ���س��ف��ري ال���دول���ة لدى 
دول  ورابطة  االإندوني�سية  اجلمهورية 
جنوب �سرق اآ�سيا “االآ�سيان” يف كلمته 
بهذه املنا�سبة، االإجنازات العظيمة التي 
والتنمية،  ال��ب��ن��اء  م�����س��رية  يف  حتققت 
حيث مت�سي االإم��ارات بخطى را�سخة 
الريادي  ط��م��وح��ه��ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وق���وي���ة 
“لروؤية  جت�����س��ي��داً  امل���ج���االت  ك��اف��ة  يف 
اإىل  ت��ه��دف  2021” ال��ت��ي  االإم�����ارات 
جعل دولة االإمارات الغالية من اأف�سل 
اخلم�سني  ال����ذك����رى  يف  ال���ع���امل  دول 

الإن�سائها.
واأق����ام ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ���س��امل اخلدمي 
االإمارات  دول��ة  ع��ام  قن�سل  الظنحاين 
حفل  كرات�سي  ل��دى  امل��ت��ح��دة  العربية 
ا�ستقبال مبنا�سبة اليوم الوطني ال�48 
لدولة االإمارات العربية املتحدة بفندق 
الربيل كونتيننتال بكرات�سي، بح�سور 
اإقليم  حاكم  اإ�سماعيل  ع��م��ران  معايل 
ال�سند، وبع�ص الوزراء يف اإقليم ال�سند 
واإقليم بلوت�س�ستان، وكبار قادة اجلي�ص 
االأجنبية،  البعثات  وروؤ�ساء  بكرات�سي، 
واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي املعتمدين 
يف ك��رات�����س��ي، ب��االإ���س��اف��ة اإىل ع��دد من 
وممثلي  الر�سمية  ال�سخ�سيات  ك��ب��ار 
ال�سركات االإماراتية وعدد من مواطني 
الدولة املوجودين يف كرات�سي وو�سائل 
االإعالم الباك�ستانية املختلفة بكرات�سي 

وعدد من ال�سخ�سيات االأكادميية.
اإلكرتونياً  م��ع��ر���س��اً  احل���ف���ل  و���س��ه��د 
ل�������س���ور ت���راث���ي���ة ن�������ادرة ل��ل��م��غ��ف��ور له 
ال�����س��ي��خ زاي���د ب��ن ���س��ل��ط��ان “طيب اهلل 
ثراه” ولتاريخ دولة االإمارات العربية 
ت��روي��ج��ي ملعر�ص  امل��ت��ح��دة، وب��رن��ام��ج 
فنية  لوحات  وعر�ص   ،2020 اإك�سبو 
والباك�ستاين  االإم��ارات��ي  الرتاثني  من 
االإماراتية  احلربية  العوايد  لفرقتي 
الباك�ستانية،  ق�����وال  ح���م���زة  وف���رق���ة 

وبرامج وفعاليات متنوعة.
ال���دول���ة يف جورجيا  ���س��ف��ارة  واأق���ام���ت 
يف   48 ال����  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  احتفالها 
اأحد  بلتمور  ب��ف��ن��دق  ال��ك��ربى  ال��ق��اع��ة 
بالعا�سمة  االإم���ارات���ي���ة  اال���س��ت��ث��م��ارات 
تبلي�سي و�سط مظاهر احتفالية كانت 
ك��ث��اف��ة احل�����س��ور وا���س��ح��ة ����س���واًء من 
و�سفراء  اجل��ورج��ي��ني  امل�����س��وؤول��ني  قبل 
املوجودين  الدولة  مواطني  اأو  ال��دول 
جورجيا  يف  لل�سياحة  اأو  للدرا�سة  اإم��ا 
وق��د مثل احل��ك��وم��ة اجل��ورج��ي��ة نائب 
األك�سندر  اجل��ورج��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر 
خفتي�سيا�سفيلي ومديرة اإدارة ال�سياحة 
مرمي كفريفي�سفيلي وعدد من ممثلي 
ال���دي���ن مبختلف  امل��ق��اط��ع��ات ورج�����ال 
ال���ط���وائ���ف وع������دد م����ن االأك���ادمي���ي���ني 
االإع������الم ح��ي��ث رح����ب �سعادة  ورج�����ال 
�سفري  النعيمي  البا�سه  عي�سى عبداهلل 
جورجيا  ج���م���ه���وري���ة  ل�����دى  ال�����دول�����ة 
بال�سيوف ثم ا�سطحب �سيف ال�سرف 
الوطني  ال�سالم  ع��زف  حيث  للمن�سة 
األقى  ثم  وجورجيا  االإم���ارات  من  لكل 
اخلالدة  املنا�سبة  بهذه  كلمة  �سعادته 
فيما  ال�سرف  ل�سيف  كلمة  ذلك  وتلى 
عر�ست ال�سركات االإماراتية امل�ستثمرة 
ع���رب امل��ن�����س��ات امل��خ�����س�����س��ة ل��ه��ا اأه���م 

اإجنازاتها االقت�سادية يف جورجيا ومت 
على  ال�سركات  ه��ذه  من  جوائز  توزيع 
بع�ص احلا�سرين وتفاعل احل�سور مع 
�سواء على �سعيد  االإم��ارات��ي��ة  االأج���واء 
الوطنية  واملو�سيقى  االإعالمية  امل��واد 
يعترب  ح��ي��ث  االإم���ارات���ي���ة  االأط���ب���اق  اأو 
الغذاء جزءا من مظاهر الثقافة لدى 
ال�����س��ع��وب. واأق���ام���ت ���س��ف��ارة ال��دول��ة يف 
اليوم  اال�ستقبال مبنا�سبة  كييف حفل 
الوطني ال� 48 حيث كان �سعادة �سامل 
اأحمد �سامل الكعبي �سفري الدولة لدى 
الطاقم  واأع�����س��اء  اأوك��ران��ي��ا  جمهورية 
مقدمة  يف  ب��ال�����س��ف��ارة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
م�ستقبلي ال�سيوف من كبار امل�سوؤولني 
االأوكرانيني واأع�ساء الربملان وال�سلك 

الدبلوما�سي ورجال االأعمال.
الأهم  كلمته  يف  ال�سفري  �سعادة  واأ���س��ار 
وتطرق   2019 ل���ع���ام  االإجن�����������ازات 
التي  االأوكرانية  االإماراتية  للعالقات 
املجال  يف  م��ل��ح��وظ��اً  ت���ط���ورا  ���س��ه��دت 
خالل  والثقايف  والتجاري  االقت�سادي 

ال�سنوات االأخرية.
جوفكفا  اإي��غ��ور  �سعادة  نقل  جانبه  من 
االأوكراين  الرئي�ص  نائب مدير مكتب 
زيلين�سكي  فولودميري  فخامة  تهاين 
اإىل قيادة  املوجهة  االأوك��راين  الرئي�ص 
ب�����الده لتوطيد  ���س��ع��ي  واأك�����د  ال���دول���ة 
العالقات مع الدولة يف �ستى املجاالت.

القائم  اأق������ام  ف��ق��د  ال�����س��ن��غ��ال  يف  اأم�����ا 
ب����االأع����م����ال ال�����س��ي��د حم���م���د ع���ل���ي بن 
ع��ي��الن ب��رف��ق��ة اأع�����س��اء ال��ب��ع��ث��ة حفل 
احل�سارات  متحف  يف  ر�سمي  ا�ستقبال 
االإف��ري��ق��ي��ة ب���داك���ار ال��ع��ا���س��م��ة، وذلك 
�سي�سي  خمتار  حممد  معايل  بح�سور 
وزير النفط والطاقة ال�سنغايل ممثال 
ورئي�ص هيئة  ال�سنغالية  عن احلكومة 
اإىل  باالإ�سافة  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأرك���ان 
وال�سفراء  ال��ربمل��ان  اأع�����س��اء  م��ن  ع���دد 
الكبرية يف  البلديات  وروؤ�ساء  االأجانب 

ال�سنغال.
واأقامت �سفارة الدولة لدى جمهورية 
بيالرو�ص حفل ا�ستقبال مبنا�سبة اليوم 
اأندريه  �سعادة  ح�سره  ال�48  الوطني 
اخلارجية  وزي�����ر  ن���ائ���ب  داب��ك��ي��ون��ا���ص 
البيالرو�سي، و�سعادة فالريي �سادوخو 
البيالرو�سي  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  م��دي��ر 
من  وع��دد  االأ�سعار،  ودرا���س��ة  للت�سويق 
واملدنيني،  ال��ع�����س��ك��ري��ني  امل�������س���وؤول���ني 
واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي املعتمدين 
لدى جمهورية بيالرو�ص، وكبار رجال 
االأع���م���ال ال��ب��ي��الرو���س��ي��ني واالأج���ان���ب، 
ومم����ث����ل����ي االأو���������س��������اط االأك�����ادمي�����ي�����ة 
املبدعني  م��ن  كبري  وع���دد  والثقافية، 

من فنانني ومثقفني.
واأقامت �سفارة دولة االإم��ارات العربية 
نيجرييا  ج���م���ه���وري���ة  ل�����دى  امل���ت���ح���دة 
ا���س��ت��ق��ب��ال مبنا�سبة  ح��ف��ل  االحت���ادي���ة، 
ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ال���ث���ام���ن واالأرب����ع����ني 
العربية  االإم���������ارات  دول�����ة  ل��ت��اأ���س��ي�����ص 
معر�ص  احل��ف��ل  تخلل  حيث  امل��ت��ح��دة، 
فني لعدد من اللوحات الفنية لفنانني 
اإماراتيني، باالإ�سافة لعدد من الفقرات 
الفنان  اأداه��ا  التي  والغنائية  الرتاثية 
االإماراتي وليد اجلا�سم وفرقة فر�سان 
االإم��ارات احلربية، كما ا�ستقبل �سعادة 
فهد عبيد حممد التفاق �سفري الدولة 
االإحتادية  ن��ي��ج��ريي��ا  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى 
ومنهم  احل����ف����ل  ����س���ي���وف  م����ن  ع�������ددا 
م���ع���ايل اأح���م���د ل�����وان رئ��ي�����ص جمل�ص 
ال�������س���رف- ومعايل  -���س��ي��ف  ال�����س��ي��وخ 
والثقافة  املعلومات  وزي��ر  حممد  الي 
وم���ع���ايل ك��ري�����ص ن��غ��ي��غ��ي وزي����ر العمل 
ومعايل اوت�سي�سوكو اوغا وزير الدولة 
من  غفري  وع���دد  واحل��دي��د،  للتعدين 
املدنيني  النيجرييني  امل�سوؤولني  كبار 
وال���ع�������س���ك���ري���ني وع�������دد م����ن ال��������وزراء 
جمل�ص  واأع�����س��اء  ال�سابقني،  واحل��ك��ام 
ال�����س��ي��وخ وال����ن����واب واالأع����ي����ان ورج����ال 
واأع�ساء  ال�سفراء  اإىل  اإ�سافة  ال��دي��ن، 
ال�سلك الدبلوما�سي العربي واالأجنبي 
ل���دى ج��م��ه��وري��ة نيجرييا  امل��ع��ت��م��دي��ن 
الدولة  ���س��ف��ارة  و���س��ارك��ت  االحت���ادي���ة. 
نواك�سوط  امل��وري��ت��ان��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 
يف اح��ت��ف��االت دول���ة االإم����ارات العربية 
الثامنة  ل���ل���ذك���رى  امل���خ���ل���دة  امل���ت���ح���دة 
ال��وط��ن��ي، ونظمت  ل��ل��ي��وم  واالأرب����ع����ني 
تراأ�سه  كبري  ا�ستقبال  حفل  ال�سفارة 
�سعادة حمد غامن املهريي �سفري الدولة 
لدى اجلمهورية االإ�سالمية املوريتانية 
مهم  موريتاين  حكومي  وفد  وح�سره 
برئا�سة معايل وزير ال�سوؤون اخلارجية 
والتعاون الدكتور اإ�سماعيل ولد ال�سيخ 
اأحمد، اإ�سافة اإىل االأمني العام للوزارة 
وم��دي��ر ���س��وؤون ال��ع��امل ال��ع��رب��ي وعدد 
املوريتانية،  باخلارجية  امل�سوؤولني  من 

ك��م��ا ح�����س��ر االح��ت��ف��ال ���س��ف��راء ال���دول 
املنظمات  وممثلو  واالأجنبية  العربية 
ال���دول���ي���ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة امل��ع��ت��م��دون يف 
موريتانيا، اإ�سافة اإىل جمهور عري�ص 
ورجال  واالإعالميني  ال�سيا�سيني  من 
االأعمال يف البالد. واأقامت �سفارة دولة 
االإم��ارات العربية املتحدة لدى مملكة 
الرنويج حفل ا�ستقبال يف متحف فرام 
ال�����س��ه��ري، ب��ح�����س��ور ع����دد م���ن ممثلي 
احلكومة الرنويجية من اأع�ساء وزارة 
اخل��ارج��ي��ة وال��ربمل��ان، وامل��ف��و���ص العام 
باالإ�سافة   2020 الإك�سبو  الرنويجي 
اإىل عدد من روؤ�ساء البعثات التمثيلية 
امل��ع��ت��م��دي��ن ل�����دى مم��ل��ك��ة ال����رنوي����ج، 

وال�سخ�سيات البارزة ورجال االأعمال.
واح���ت���ف���ل���ت ����س���ف���ارة دول������ة االإم���������ارات 
امل��ت��ح��دة يف ج��م��ه��وري��ة غانا  ال��ع��رب��ي��ة 
معايل  بح�سور   48 ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
ياو او�سافو مافو الوزير االأول، و�سيف 
اويوكو  ماثيو  الدكتور  معايل  ال�سرف 
التعليم وعدد كبري من  برميبي وزير 
وامل�سوؤولني  الربملان  واأع�ساء  ال���وزراء 
البعثات  وروؤ���س��اء  الغانية  احلكومة  يف 
الدولية  وامل��ن��ظ��م��ات  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
ورجال  غانا  جمهورية  ل��دى  املعتمدة 
الدولة  ����س���ف���ارة  واأق����ام����ت  االأع�����م�����ال. 
مبنا�سبة  ا�ستقبال  حفل  ماليزيا  لدى 
معايل  بح�سور  ال�48  الوطني  اليوم 
و�سقيقة  ال��زراع��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ات  وزي���ر 
م��ل��ك��ة م��ال��ي��زي��ا ���س��م��و االأم������رية مرمي 
وكان  ا���س��ك��ن��در،  ال�سلطان  بنت  زه���راء 
�سعادة  ال�سيوف  م�ستقبلي  مقدمة  يف 
خالد غامن الغيث �سفري الدولة لدى 
ال�سيدة  البعثة  رئي�ص  ونائب  ماليزيا 
امللحق  و����س���ع���ادة  ال��ب�����س��ت��ك��ي،  ن��ي��ل��وف��ر 
عبد  مهند�ص  رك��ن  العميد  الع�سكري 
اهلل الطياري، ونائب امللحق الع�سكري 

املقدم ركن علي النعيمي.
ك���م���ا ح�������س���ر احل����ف����ل ع�����دد م����ن كبار 
العرب  وال�سفراء  املاليزيني  امل�سوؤولني 
ماليزيا  ل���دى  امل��ع��ت��م��دي��ن  واالأج���ان���ب 
القطاع  ومم���ث���ل���ي  االإع��������الم  ورج�������ال 

اخلا�ص ورجال االأعمال.
املنهايل  ح����امت  اأح���م���د  ���س��ع��ادة  واأق������ام 
ال��والي��ات املتحدة  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري 
ر�سمي  ا���س��ت��ق��ب��ال  ح���ف���ل  امل��ك�����س��ي��ك��ي��ة 
نف�سها،  ب��امل��ن��ا���س��ب��ة  ال�������س���ف���ارة  مب���ق���ر 
وا���س��ت��ق��ب��ل خ��الل��ه مم��ث��ل��ني ع���ن اأرق���ى 
وزارات  م���ن  احل��ك��وم��ي��ة،  امل�����س��ت��وي��ات 
واالقت�ساد،  وال�����س��ي��اح��ة،  اخل��ارج��ي��ة، 
ومن  املعتمدين،  وال�سفراء  والطاقة، 
اخلا�ص  والقطاع  الت�سريعي،  املجل�ص 
وممثلني عن خمتلف الغرف التجارية 
االأكادميي  وال��ق��ط��اع��ني  وال�����س��ن��اع��ي��ة 
واملجتمع  الدينية،  والهيئات  والثقايف، 

املدين واالإعالميني.
واأقامت �سفارة دولة االإم��ارات العربية 
اأرمينيا  ج���م���ه���وري���ة  ل�����دى  امل���ت���ح���دة 
بح�سور  ال���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم  اح���ت���ف���اال 
معايل ماهر جريجوريان نائب رئي�ص 
اأرمينيا، وعدد من  ال��وزراء جلمهورية 
وامل�سوؤولني  ال�����وزراء  ون����واب  ال�����وزراء 
م��ن احل��ك��وم��ة االأرم��ن��ي��ة وك��ب��ار رجال 
واأع�ساء  ال��ربمل��ان  واأع�����س��اء  االأع���م���ال 
لدى  املعتمدين  الدبلوما�سي  ال�سلك 
املنظمات  وممثلي  اأرمينيا  جمهورية 
الدولية باالإ�سافة اإىل ممثلي ال�سركات 

الوطنية يف اأرمينيا.
�ساركت  اأرمينيا  ت��اري��خ  يف  م��رة  والأول 
الدفاع  ل��وزارة  الع�سكرية  االأورك�سرتا 
االأرم��ن��ي��ة يف احل��ف��ل امل��ن��ظ��م م��ن قبل 
ال�سفارات املعتمدة لدى يريفان بعزف 
اأرمينيا ودولة االإمارات وذلك  ن�سيدي 
تباعاً لعر�سها املميز يف معر�ص اآيدك�ص 
احتفلت  ك��م��ا  اأب���وظ���ب���ي.  يف   2019
املتحدة  العربية  االإم��ارات  �سفارة دولة 
يف كوبا باليوم الوطني للدولة بح�سور 
احلكومة  مم���ث���ل���ي  م����ن  غ���ف���ري  ع������دد 
الكوبية وعلى راأ�سهم معايل مارغريتا 
وزيرة  فرينانديز،  غونزاليز  مارليني 
و�سعادة  االجتماعي  وال�سمان  العمل 
اأن��اي��ان�����س��ي رودري��غ��ي��ز ك��ام��ي��خ��و، نائبة 
وزي����ر اخل���ارج���ي���ة، ك��م��ا ح�����س��ر احلفل 
وممثلو  ����س���ف���راء  ال�������س���ع���ادة  اأ����س���ح���اب 
الدول واملوؤ�س�سات احلكومية والثقافية 

واالقت�سادية يف كوبا.
اأقام �سعادة عمر عبيد حممد احل�سان 
ال�������س���ام�������س���ي ����س���ف���ري ال������دول������ة ل����دى 
ا�ستقبال  حفل  االإيطالية  اجلمهورية 
مبنا�سبة اليوم الوطني ال�48 يف فيال 
ميانيربوما ح�سره عدد من امل�سوؤولني 
يف احلكومة االإيطالية واأع�ساء ال�سلك 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي امل��ع��ت��م��دون وح�����س��د من 
ال�سركات  االأعمال وم��دراء  كبار رج��ال 

واملوؤ�س�سات االإيطالية.

للدولة يف  العامة  القن�سلية  واحتفلت 
ال�سعبية  ال�سني  كوانغ جو بجمهورية 
باليوم الوطني ال�48، حيث اأقام �سعادة 
ال�سام�سي  ع��ب��دال��رح��م��ن  ب���ن  رح���م���ه 
حفل  جو  كوانغ  يف  العام  القن�سل   –
ح�سرها  التي  املنا�سبة  بهذه  ا�ستقبال 
ت�سنغ  �سيه  وان��غ  �سعادة  ال�سرف  �سيف 
ملجل�ص  ال��دائ��م��ة  اللجنة  رئي�ص  ن��ائ��ب 
ال�سعب،  ل��ن��واب  دون���غ  ك��وان��غ  مقاطعة 
باالإ�سافة اإىل كبار امل�سوؤولني بحكومة 
امل��ق��اط��ع��ة وم��دي��ن��ة ك��وان��غ ج��و وامل���دن 
ك��م��ا ح�سر  امل��ق��اط��ع��ة.  ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف 
�سليمان  ع��ل��ي  ال�سفري  ���س��ع��ادة  احل��ف��ل 
ال�سعيد م�ساعد وزير اخلارجية ل�سوؤون 
الكويت  بدولة  اخلارجية  ب��وزارة  اآ�سيا 
عبدالرزاق  امل�ست�سار  و�سعادة  ال�سقيقة 
ح��م��ود اخل��ل��ي��ف��ة ن��ائ��ب م�����س��اع��د وزير 
املتواجدان  اآ���س��ي��ا  ل�����س��وؤون  اخل��ارج��ي��ة 
يف ك��وان��غ ج��و يف زي���ارة ع��م��ل، وروؤ�ساء 
يف  والدبلوما�سيون  التمثيلية  البعثات 
كوانغ جو، ونخبة من خمتلف اجلهات 
والثقافية  االق��ت�����س��ادي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
واملوؤ�س�سات  واالإع��الم��ي��ة  والتعليمية 
البنوك  وممثلي  وال�سياحية  ال�سحية 
ورجال االأعمال، وال�سركات االإماراتية 

يف مدينة كوانغ جو.
���س��ع��ادة را����س���د م��ط��ر ال�سريي  واأق������ام 
القمزي القن�سل العام لدولة االإمارات 
���س��ن��غ��ه��اي حفل  امل��ت��ح��دة يف  ال��ع��رب��ي��ة 
ح�سره  ذات���ه���ا  ب��امل��ن��ا���س��ب��ة  ا���س��ت��ق��ب��ال 
وعلى  �سنغهاي  مدينة  حكومة  ممثلو 
راأ����س���ه���م ���س��ع��ادة ���س��و ك����ون ل����ني، نائب 
عمدة حكومة �سنغهاي وال�سيدة �سونغ 
ي���ان، ن��ائ��ب م��دي��ر ع���ام جل��ن��ة ال�سوؤون 
اخلارجية التابعة ملجل�ص نواب ال�سعب 
نائب  وي،  وان�����غ  وال�����س��ي��د  ب�����س��ن��غ��ه��اي 
التابعة  ال���درا����س���ة  جل��ن��ة  ع����ام  م���دي���ر 
اال�ست�ساري  للموؤمتر  �سنغهاي  ملجل�ص 
وال�سيد  ال�سيني  لل�سعب  ال�سيا�سي 
ع��ام مكتب  ت�سو وي م��ني، نائب مدير 
من  كبري  وع���دد  ب�سنغهاي  اخل��ارج��ي��ة 
كبار امل�سوؤولني احلكوميني وامل�سوؤولني 
من مكتب وزارة اخلارجية يف �سنغهاي 
املحلية  ال�����س��ح��ف  وروؤ�����س����اء وحم�����ررو 
وال�سخ�سيات االقت�سادية واالأكادميية 
البعثات  اإىل روؤ�ساء واأع�ساء  باالإ�سافة 
ونخبة  واالأجنبية  العربية  القن�سلية 
مكاتب  وم���دراء  ال�سيني  املجتمع  من 
امل���وؤ����س�������س���ات ال��وط��ن��ي��ة ل�����الإم�����ارات يف 
���س��ن��غ��ه��اي وامل����واط����ن����ون امل�����وج�����ودون، 
حكومات  ع��ن  ممثلني  اىل  ب��اال���س��اف��ة 
وت�سجيانغ  ج��ي��ان��غ�����س��و  م���ق���اط���ع���ات 
تغطيها  ال���ت���ي  وف���وج���ي���ان  واآن�����خ�����وي 

القن�سلية العامة يف �سنغهاي .
واأقامت �سفارة الدولة لدى جمهورية 
فندق  ب��ه��ي��ج��ا يف  ح��ف��ال  ب��ن��غ��الدي�����ص 
على  اهلل  عبد  �سعادة  ق��ام  حيث  حملي 
باأعمال  ال��ق��ائ��م  احل���م���ودي،  خ�����س��ي��ف 
ال�سفارة باالإنابة بالرتحيب بال�سيوف 
املنا�سبة  بهذه  األقاها  التي  الكلمة  يف 
واأ�ساد فيها بالعالقات الثنائية القائمة 

بني البلدين يف كافة املجاالت.
وق����د ق����ام م���ع���ايل اأب�����و احل���ن���اء حممد 
بتمثيل  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  ك��م��ال  م�سطفي 
ب��ن��غ��الدي�����ص يف احل��ف��ل الذي  ح��ك��وم��ة 
امل�����س��وؤول��ني احلكوميني  ك��ب��ار  ح�����س��ره 
وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني االأج����ان����ب وال�����دول 
جمل�ص  دول  خا�سة  ال�سقيقة  العربية 
اإىل ج���ان���ب ع����دد ك��ب��ري من  ال���ت���ع���اون 
امل�ستويات،  ك���اف���ة  يف  ال�����س��خ�����س��ي��ات 
كبري  الرحمن  جنيب  �سعادة  واأبرزهم 
رئي�سة  فخامة  مكتب  يف  امل�ست�سارين 
ط��ي��ار حممد  اأول  وال��ف��ري��ق  ال������وزراء 
القوات  قائد  �سرنيابات  الزمان  م�سيح 
اجل��وي��ة ال��ب��ن��غ��الد���س��ي��ة وال��ف��ري��ق اأول 
������س�����ودري قائد  اأورن���������غ زي�����ب  ب���ح���ري 
ال���ب���ح���ري و م����ع����ايل ت���وف���ي���ق اإاله������ي 
�����س����ودري، م�����س��ت�����س��ار رئ��ي�����س��ة ال������وزراء 
عن  ف�ساًل  والكهرباء  الطاقة  ل�سوؤون 

عدد من االأكادمييني واالإعالميني.
واأقامت �سفارة دولة االإم��ارات العربية 
ا�ستقبال  حفل  روم��ان��ي��ا  ل��دى  املتحدة 
للدولة  ال�48  الوطني  اليوم  مبنا�سبة 
بوخار�ست  �ستيجاري يف  نادي  قاعة  يف 
�سخ�ص   400 ن��ح��و  احل��ف��ل  وح�����س��ر 
م��ن ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني ال���روم���ان وعلى 
ميلي�سكانو،  ت���ي���ودور  م��ع��ايل  راأ���س��ه��م 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����س��ي��وخ ال���روم���اين 
وال����رج����ل ال���ث���اين يف ال����دول����ة، وع���دد 
ال��روم��ان��ي��ني وكبار  ال����وزراء  كبري م��ن 
امل�����س��وؤول��ني احل��ال��ي��ني وال�����س��اب��ق��ني يف 
االأحزاب  وروؤ�ساء  الرومانية  احلكومة 
البعثات  وروؤ�ساء  الرومانية  الربملانية 
ال�سلك  واأع�����������س�����اء  ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة 

الدبلوما�سي املعتمدين لدى رومانيا.

�شفارات الد�لة �بعثاتها الدبلوما�شية يف اخلارج حتتفل باليوم الوطني الـ 48
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عربي ودويل

اأب���رز م�����س��وؤويل نظام  االأرب���ع���اء، حماكمة  اأم�����ص  انطلقت يف اجل��زائ��ر، 
الرئي�ص املخلوع عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة الف�ساد. وبداأت اجلل�سات 
تاأجيلها  بعد  اجلزائر،  العا�سمة  و�سط  �سيدي احممد”  “حمكمة  يف 
ليومني، ب�سبب ان�سحاب هيئة الدفاع عن املتهمني بدعوى “عدم توفر 
احممد  �سيدي  حمكمة  اإىل  وو���س��ل  النطالقها«.  املنا�سبة  ال��ظ��روف 
�سباح اأم�ص رئي�سا الوزراء ال�سابقني اأحمد اويحيى وعبد املالك �سالل، 
)وزيرا  ب��دة  وحم��ج��وب  يو�سفي،  يو�سف  ه��م  �سابقني  وزراء  وث��الث��ة 
اإىل  ال�سابق(،  النقل  )وزي��ر  الغني زعالن  وعبد  ال�سابقني(،  ال�سناعة 
جانب عدد من كبار رجال االأعمال، وميينة زرهوين وال ) حمافظ( 
املركزية واملحلية. بينما غاب وزير  االإداري��ة  الكوادر  �سابق، وعدد من 
ال�سناعة االأ�سبق عبد ال�سالم بو�سوارب، الفار اإىل خارج البالد. ويحاكم 
هوؤالء يف ق�سية م�سانع جتميع ال�سيارات حيث يواجهون تهم تبديد 
م�ستحقة  مزايا غري  ومنح  الوظيفة،  ا�ستغالل  �سوء  اأم��وال عمومية، 
للغري، وتعار�ص امل�سالح، واحل�سول على قرو�ص بنكية بطريقة غري 
م�سروعة، واالإ�سرار مب�سالح بنك حكومي وتبيي�ص اأموال. وا�ستنكر 
حمكمة  يف  اجلل�سة  اإج����راء  اأوي��ح��ي،  اأح��م��د  ال�سابق  احل��ك��وم��ة  رئي�ص 
مطالباً بتطبيق املادة  �سيدي حممد التي تعنى ب�”الق�سايا العادية”، 
177 من الد�ستور اجلزائري والتي تن�ص على “تاأ�سي�ص حمكمة عليا 
للدولة، تخت�ص مبحاكمة رئي�ص اجلمهورية عن االأفعال التي ميكن 
التي  و�سفها باخليانة العظمى، والوزير االأول عن اجلنايات واجلنح 

يرتكبانها مبنا�سبة تاأدية مهامهما«.

وجهت ال�سرطة االأيرلندية اتهامات المراأة مرتبطة بتنظيم داع�ص 
اأيام  اإرهابية بعد ثالثة  ارتكابها جرائم  ام�ص االأربعاء لال�ستباه يف 
من اعتقالها عقب عودتها من تركيا اإىل دبلن. ومل تقدم ال�سرطة 
تفا�سيل عن التهم املوجهة اإىل ليزا �سميث، وهي مواطنة اأيرلندية 
ن�ساط  اأي  �سوريا وتنكر تورطها يف  اإىل تركيا من  انتقلت  كانت قد 
اأن متثل  امل��ق��رر  م��ن  اإن  بيان  ال�سرطة يف  وق��ال��ت  ب��االإره��اب.  يت�سل 

�سميث )38 عاما( اأمام املحكمة يف وقت الحق .
العمر  م��ن  البالغة  وابنتها  �سميث  ا�ستعادة  على  اأي��رل��ن��دا  وواف��ق��ت 
املرتبطني  االأج��ان��ب  املواطنني  ترحيل  اأن��ق��رة  ب��داأت  اأن  بعد  عامني 

بتنظيم داع�ص ال�سهر املا�سي.
�سرق  �سمال  287 م�سلحا يف  القب�ص على  األقت  اإنها  وتقول تركيا 
حماية  وح���دات  على  هجوما  تركية  ق��وات  فيه  �سنت  ال��ذي  �سوريا، 
ال�سعب الكردية ال�سورية ال�سهر املا�سي، وحتتجز مئات من امل�ستبه 
تتحمل  اإنها  اأ�سهر  ع��دة  منذ  تقول  دبلن  وكانت  مت�سددون.  باأنهم 
م�سوؤولية اإعادة �سميث اإىل اأيرلندا، لكن ال�سرطة قد تكون يف و�سع 
يوم  عليها  وُقب�ص  عودتها.  بعد  اإليها  االت��ه��ام  توجيه  م��ن  ميكنها 

االأحد يف مطار دبلن.
الرئي�سي  احلكومة  اهتمام  اإن  ف��ارادك��ار  ليو  ال����وزراء  رئي�ص  وق���ال 
يرتكز على العودة االآمنة البنتها. وقالت ال�سرطة اإن الفتاة حتظى 

االآن برعاية االأقارب.
 

اأودى  اأم�ص  اأفغان�ستان يف هجوم  يف  لعقود  ياباين عمل  قتل طبيب 
�سرق  اأب��اد يف  برفقته يف جالل  كانوا  اأفغانيني  كذلك بحياة خم�سة 

البالد، وفق ما اأكد م�سوؤولون و�سهود يف املكان.
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ح��اك��م والي����ة ن��ان��غ��ره��ار ع��ط��ا اهلل خوجاين 
اأباد،  “الهجوم الذي وقع �سباحاً يف جالل  اإن  لوكالة فران�ص بر�ص 
ا�ستهدف �سيارة تقل الطبيب تيت�سو ناكامورا، مدير منظمة خدمات 
اأي  طالبان  حركة  ونفت  احلكومية«.  غري  لل�سالم  الطبية  اليابان 
عالقة لها بالهجوم يف هذه املحافظة التي يتواجد فيها عدد كبري 
وكان  داع�ص.  تنظيم  عنا�سر  من  كبري  عدد  وكذلك  مقاتليها،  من 
خوجاين اأعلن يف وقت �سابق اإ�سابة الطبيب بجروح، ومقتل ثالثة 
“بعد  اأن��ه  واأك��د الحقاً  له.  و�سائقه وزميل  ال�سخ�سيني  من حرا�سه 
نقله  تقرر  اأب���اد،  ج��الل  م�ست�سفى  يف  )الطبيب(  تلقاه  اأويل  ع��الج 
اإىل برغام )قاعدة جوية �سمال كابول( لكنه لالأ�سف تويف يف مطار 
كان  وهو  املنطقة جيداً  عاماً(  ناكامورا )73  ويعرف  اأب��اد«.  جالل 
يعمل ويعي�ص فيها منذ عام 1984 حني بداأ يعالج مر�سى اجلذام 

من بني الالجئني االأفغان يف باك�ستان.

عوا�شم

طرابل�س

دبلن

كابول

اأملانيا تطرد دبلوما�شيني ر��شيني  
 •• برلني-اأ ف ب

طردت اأملانيا دبلوما�سيني رو�سيني اثنني اأم�ص بعد اأن خل�ص املدعون اإىل اأن 
مو�سكو قد تكون متورطة يف مقتل جورجي متحدر من االقلية ال�سي�سانية 

وكان قياديا �سابقا يف ال�سي�سان، يف حديقة يف برلني.
فران�ص  لوكالة  الرو�سية  اخلارجية  وزارة  با�سم  متحدث  قال  مو�سكو  ويف 
بر�ص طالبا عدم ك�سف ا�سمه “اإننا م�سطرون التخاذ �سل�سلة من التدابري 
يبلغ من  وه��و جورجي  خ��ان خانغو�سفيلي  �سليم  وك��ان  ذل��ك.  على  للرد” 
العمر 40 عاما، قتل يف 23 اآب اأغ�سط�ص بطلقتني يف الراأ�ص من م�سافة 
وقت  بعد  اعتقاله  رو�سي مت  يد  قريبة يف حديقة كاليرن تريغارتن على 
ق�سري على ذلك. وكان امل�ستبه به على دراجة وراآه �سهود عيان بعد ذلك وهو 
يرمي بالدراجة وبكي�ص فيه امل�سد�ص وحجر يف نهر. واأ�سارت اإليه ال�سرطة 
با�سم فادمي اإ�ص. وقالت وزارة اخلارجية يف بيان “اأعلنت وزارة اخلارجية 
اليوم اثنني من موظفي ال�سفارة الرو�سية يف برلني �سخ�سني غري مرغوب 
فيهما مبفعول فوري«. واأ�ساف البيان “رغم مطالب متكررة وملحة من 
يف  التحقيق  يف  ك��اف  ب�سكل  الرو�سية  ال�سلطات  تتعاون  مل  رفيعة،  مراكز 
يف  ا�ستخبارات  ق�سايا  املكلفون  الفدراليون  املدعون  وق��ال  القتل«.  عملية 

وقت �سابق االأربعاء اإنهم تولوا التحقيق يف الق�سية من �سلطات برلني.
وقال املدعون “هناك اأدلة واقعية كافية ت�سري اإىل اأن القتل ... قد مت اإما 
جلمهورية  التابعة  تلك  اأو  الرو�سي  االحت��اد  يف  الدولة  وك��االت  عن  نيابة 
اال�ستق�سائي  ال�����س��ح��ايف  امل��وق��ع  وذك���ر  ذات����ي«.  بحكم  املتمتعة  ال�سي�سان 

بيلينغكات الثالثاء اأن امل�ستبه به املوقوف ي�ستخدم هوية مزورة.
وقال اإنه يدعى فادمي نيكواليفيت�ص كرا�سيكوف يبلغ من العمر 54 عاما، 
وباأنه ن�ساأ يف كازاخ�ستان عندما كانت جزءا من االحتاد ال�سوفياتي قبل اأن 

يتوجه اإىل �سيبرييا حيث اأم�سى بع�ص الوقت.

قالت :  اإنه ميثل خطرا على تون�س

حركة ال�شعب: اتفاقية ال�شّراج مع تركيا احتالل لليبيا

ال�ستخبارات املالية الأمريكية: اإيران على حافة اأزمة 

النظام الإيراين يف اأخطر ��شع منذ ن�شاأته
•• وا�شنطن-وكاالت:

اإيرانية  100 مدينة  التي عمت  اأن االحتجاجات  من يعتقد 
اأ���س��ع��ار ال���وق���ود خم��ط��ئ ومل ي��ف��ه��م ما  ك��ان��ت ب�سبب ارت���ف���اع 
لدى  زميل  كا�سيتا،  جي  اأي.  ي��راه  ما  ه��ذا  املنتف�سون.  قاله 
ال�سرق االأو�سط، وحما�سر بارز لدى معهد روت�سرت  منتدى 
للبنان،  ال  لغزة،  ال  مثل  ل�سعارات  يلفت  ال��ذي  للتكنولوجيا 
اأن  اإىل  ي�سري  ما  لفل�سطني  امل��وت  بنا.  وفكروا  �سوريا  اتركوا 

�سبب الغ�سب كان �سيئاً ما اأكرب بكثري من �سعر الوقود.
الثورة  على  عاماً   40 بعد  اأن��ه،  حلقيقة  املقال  كاتب  ويلفت 
االإ�سالمية، بداأت اأخرياً اأعداد كبرية من االإيرانيني يف رف�ص 
قب�سته  اخلميني  اهلل  روح  اأحكم  وعندما  اأ�سيادهم.  اأولويات 
يرف�ص  خطيئة  ارت��ك��ب   ،1979 يف  اإي���ران  يف  ال�سلطة  على 
حكومة  اأي��ة  قبل  من  اتباعها  امل�سارب  جميع  من  اإ�سالميون 
اأمر  االإن�سان  تاأليه  اأو  اهلل،  م�ساركة  وهي  ال�سريعة،  تطبق  ال 
ال��ق��راآن، وورد ذك��ره يف ع��دد من االآيات.  حمظور �سراحة يف 

ولهذا االتهام اأهمية خا�سة بالن�سبة الأنظمة دميقراطية. 
والية  اخلميني  اأ�س�ص  وه��ك��ذا   .. الفقيه  ولي��ة  تاأ�سي�س 
قوانني  حتكمها  اإي���ران  ب��اأن  يتظاهر  جعله  م�سطلح  الفقيه، 
اخلميني  اختيار  فر�سية  وت�ستند  ب�سرية.  ولي�ست  مقد�سة 
للماليل كي يقودوا اإيران حتت اإ�سرافه )املر�سد االأعلى( اإىل 
اأن يعود املهدي املنتظر، اأو االإمام االإثنا ع�سر من غيبته ليقود 
اإيرانيني ي�سعون  االأم��ة.  ويف الوقت نف�سه، ومن اأجل تهدئة 
اأن  على  الرئي�ص،  ومن�سب  الربملان  اخلميني  اأن�ساأ  للحرية، 
جترى انتخابات حتت �ستار املناف�سة، حتى واإن مل يكن ي�سمح 
الأحد بالرت�سح دون موافقة املاليل. وقد ولَّد هذا الرتتيب 

وهم ممار�سة الدميقراطية فيما بقيت الهيمنة الدينية. 
بوادر  اأوىل  لظهور  امل��ق��ال  ك��ات��ب  وي�سري   .. البوادر  اأوىل 
رف�����ص االإي��ران��ي��ني للنظام ال��دي��ن��ي ال��ذي��ن ح��ل م��ك��ان نظام 
ال�ساه، يف �سيف عام 1999 عندما انتف�ص طالب اجلامعات 
انت�سار  اأك��رب. وبعد  اأف�سل وحريات  الأي��ام، مطالبني بظروف 
عفوية  مظاهرات  خرجت   ،11/9 اأح��داث  ح��ول  فيديوهات 
�سد القاعدة واالإرهاب، وحمل النا�ص يف مدن اإيرانية �سموعاً 

واأعالماً اأمريكية ورددوا هتاف: “املوت لالإرهابيني«.
يف  تبعها  اأن  اإىل  امل��ظ��اه��رات  تلك  توقفت  امل��ط��اف،  نهاية  ويف 
2003 ما عرف با�سم احتجاجات كرة القدم ، التي ا�ستخدم 
ما  �سرعان  ف��وزه يف جتمعات  اأو  فريقهم  النا�ص هزمية  فيها 

حتولت اإىل مظاهرات �سد النظام.
للدميقراطية  االإي��ران��ي��ون  يكرتث  مل  الكاتب،  وح�سب  لكن، 

•• الفجر -تون�س
بني  املوقعة  االتفاقية  لها  بيان  يف  التون�سية  ال�سعب  حركة  اع��ت��ربت    
املنطقة  على  العثمانية  للو�ساية  ع��ودة  وتركيا  الليبية  الوفاق  حكومة 
ي�سارع  ال���ذي  العربي  �سعبها  على  واع��ت��داء  ليبيا  ال�ستقالل  وت��ه��دي��دا 

اجلماعات االإرهاّبية التي متكنت من مقدراته واأر�سه.
   واأكدت احلركة حق ال�سعب العربي الليبي وكل قواه احلية يف مقاومة 
هذا االتفاق الذي ي�سلب ال�سعب �سيادته على اأر�سه بكل ال�سبل والو�سائل 
التكّفريية  للجماعات  مبا�سرا  ودعما  ترّكيا  احتالال  باعتباره  املتاحة 
االإرهاّبية يف ليبيا ويف كل املناطق وفق ن�ص البيان حمذرة من خطورة 
والبحّرية  اّل��ربي��ة  اجلنوّبية  احل���دود  على  ال��رتك��ي  الع�سكري  ال��وج��ود 

واجلّوية مع تون�ص.
التون�سي عن  ال��ربمل��ان  بكتلة هامة يف  املمثلة  ال�سعب  واأع��رب��ت حركة     
هذا  ع��ن  ورئا�سة”  “حكومة  الر�سمية  اجل��ه��ات  �سكوت  م��ن  ا�ستغرابها 
املعر�سة  تون�ص  له من خطر مبا�سر على  ملا  له  الّت�سدي  االتفاق وعدم 
ب��ا���س��ت��م��رار خل��ط��ر اجل��م��اع��ات االإره��اّب��ي��ة امل��ح��ّم��ي��ة م��ن ح��ك��وم��ة الوفاق 

بطرابل�ص واحلكومة الرتكية. 

اأدان��ت هذا  التي  ال�سيا�سّية  ال��ّدول واالأط���راف     وحّيت احلركة مواقف 
واالحتالل  الو�ساية  ع��ن  يختلف  ال  ت��رك��ّي��ا  اح��ت��الال  وت��ع��ت��ربه  االت��ف��اق 

العثماين الذي �سهدته البالد العربّية.
   ويرى متابعون لل�ساأن الليبي يف �سقه الع�سكري باأن ال�سراج وجماعة 
االإخوان املتحالفة معه اأيقنا بقرب �سقوط طرابل�ص بيد اجلي�ص الوطني 
واأن املجتمع الدويل ي�سري اإىل التخلي عن حكومة الوفاق وبالتايل مل 
يكن اأمام جماعة االإخوان من خيار اإال توقيع اتفاق مع تركيا مل�ساعفة 
اإىل  والقتال  الإنقاذهم  ع�سكرية  لقوات  اإر�سالها  وحتى  الع�سكري  الدعم 

جانبهم.
   ي�سار اإىل اأن اتفاقا للتعاون الع�سكري واالأمني مت توقيعه م�ساء الثالثاء 
املا�سي خالل لقاء يف ا�سطنبول بني الرئي�ص رجب طيب اأردوغان ورئي�ص 

حكومة الوفاق الليبية فايز ال�سراج.
   من جهتها رف�ست جلنة ال�سوؤون اخلارجية يف برملان طربق االتفاقية 
وقالت اإنها ت�سمح لرتكيا با�ستخدام االأجواء الليبية واإن�ساء قواعد فيها.    
وانتهاكا  حقيقا  “تهديدا  تعترب  االتفاقية  اإن  بيان  يف  اللجنة  وق��ال��ت 
النواب  على �سالحيات جمل�ص  كامال  واعتداء  الليبية  لل�سيادة  �سارخا 

املنتخب من ال�سعب«.

انتهاكات حكومته. ولن ن�سكت اأي�ساً. عندي ر�سالة اإىل ال�سعب 
االإيراين: الواليات املتحدة ت�سمعكم، وتدعمكم وتقف معكم«.  
ويف عام 2009، اأن�سد منتف�سون” اأين �سوتي؟” و “اأعيدوا 
واليوم يعلو �سوت املحتجني بعبارات” ال نريد  لنا اأ�سواتنا”. 
واأخذ النا�ص يف اإنزال لوحات  املاليل” و” املوت للديكتاتور”. 
مباين  منتف�سون  اأح���رق  كما  الأم��ري��ك��ا.  مناه�سة  و���س��ع��ارات 
حكومية ومراكز لل�سرطة. وهكذا بدت اأجواء �سهر نوفمرب) 
الثورية  اإي��ران �سبيهة باحلما�سة  2019 يف  الثاين(  ت�سرين 
التي اأ�سقطت حكم ال�ساه حممد ر�سا بهلوي قبل 40 عاماً – 
با�ستثناء اأن الغ�سب موجه اليوم �سد امل�سوؤولني عن اإ�سقاط 
ال�ساه. ويف احلقيقة، نقل عن بع�ص املنتف�سني قولهم: “اأيها 

ال�ساه، عد اإىل اإيران«. 

 .2009 ب��روز احل��رك��ة اخل�سراء يف ع��ام  اإال عند  االإي��ران��ي��ة 
فقد انطلقت احتجاجات عامة عندما مل يفز رئي�ص الوزراء 
و�سعى  الرئا�سة،  انتخابات  يف  مو�سوي  ح�سني  م��ري  االأ�سبق 
امل���اليل ل��ت��اأك��ي��د ف���وز حم��م��ود اأح��م��دي جن���اد. وال��ي��وم يعي�ص 
االأمريكي  الرئي�ص  تودد  االإقامة اجلربية. ومنذ  مو�سوي يف 
اأوباما للماليل من اأجل �سفقته النووية لعام  ال�سابق باراك 
اأي بالكف  اآي  اأمر �سي  2015، مل ي�سكت عنهم وح�سب، بل 

عن التوا�سل مع من�سقني يدعمون الثورة النا�سئة. 
اليوم  االأو���س��اع  تبدو  الكاتب،  وح�سب    .. خمتلفة  اأ�سياء 
خمتلفة. فقد كتب وزير اخلارجية مايك بومبيو على تويرت، 
حينما كانت االحتجاجات االأخرية يف اأوجها: “بعد 40 عاماً 
من اال�ستبداد، مل يعد ال�سعب االإيراين الفخور �سامتاً على 

اإن الرئي�ص االإيراين ح�سن روحاين رمبا  ويقول كاتب املقال 
النظام منت�سر. ولكن حتى  واأن  انتهت  اأن االحتجاجات  ظن 
اأقروا باأن حملته لل�سغط االق�سى  منتقدي الرئي�ص ترامب 
�سببت وجعاً كبرياً يف اإيران، ويرى كثريون اأن النظام بات يف 
اإىل  باالإ�سارة  راأي��ه  الكاتب  ويختم  ن�ساأته.   منذ  و�سع  اأخطر 
اإي��ران، ي�سعبون  النا�ص املاليل يف �سوارع  اأن كل يوم يتحدى 

عليهم موا�سلة اإحكام �سيطرتهم على البالد. 
اخلا�سع  االإي������راين  االق��ت�����س��اد  اأث����ار  ف��ي��م��ا   .. مالية  اأزم��ة 
للعقوبات احتجاجات يف جميع اأنحاء البالد، تقول معلومات 
ا�ستخباراتية جديدة اإن االأزمة املالية يف طهران اأ�سواأ مما كان 
املتطورة  اجلهود  واأدت  اأزم��ة.  حافة  على  البالد  واأن  ُيعتقد، 
تعوي�ص  اإىل  ال��ع��ق��وب��ات  م��ن  للتهرب  ط��ه��ران  بذلتها  ال��ت��ي 
ب�سبب  النفط  ���س��ادرات  هبوط  عن  الناجمة  اخل�سائر  بع�ص 
العقوبات االأمريكية. ولكن �سحيفة “وول �سرتيت جورنال” 
تن�سب اإىل اال�ستخبارات املالية االأمريكية، اأن احلكومة تعاين 
على  حا�سم  موؤ�سر  وه��و  االأج��ن��ب��ي،  النقد  احتياطي  يف  اأزم���ًة 
وعلى  االقت�سادية،  القوى  على  ال�سيطرة  على  البالد  ق��درة 
ا�سترياد املعدات، واالإم��دادات. ويقول امل�سوؤولون االأمريكيون 
اإن هذا النق�ص، باالإ�سافة اإىل انخفا�ص النفط، وتزايد العجز 
التجاري، ي�سع اإيران يف �سائقة اقت�سادية اأكرب مما كانت عليه 
روحاين  ح�سن  الرئي�ص  حكومة  تعر�ست  عندما   ،2013 يف 
العاملية.   القوى  مع  ر�سمية  نووية  مفاو�سات  لبدء  ل�سغوط 
تعترب  اإذ ال  االإي�����راين،  االق��ت�����س��اد  و���س��ع  ال��غ��م��و���ص  ويكتنف 
�سفافة.  اأو  موثوقة  دائماً  الر�سمية  االقت�سادية  االإح�ساءات 
وت�سري املعلومات اال�ستخباراتية اإىل اأن احلكومة االإيرانية قد 
املداخيل اخلارجة من احل�ساب  كاٍف من  حت�سل على ق�سط 
لتخفيف العجز. ومع ذلك، ُت�سري اال�سطرابات يف اإيران التي 
اأ�سعار البنزين، اإىل ا�ستياء مرتاكم بني �سكان  اأ�سعلها ارتفاع 
املهمة  االح��ت��ج��اج��ات  وُت���ربز  ال��ع��ق��وب��ات.  ت�سديد  ا�ستنفدهم 
ال�سعبة التي تواجهها احلكومة التي حتاول تقلي�ص الطلب 
على الوقود يف الداخل لتتمكن من اإطالق عوائد جديدة عن 
طريق بيع املزيد من الوقود يف اخلارج عرب القنوات ال�سرية.

اجلديد  التقييم  اإن  اأم��ري��ك��ي��ون،  وخ����رباء  م�����س��وؤول��ون  وق���ال 
للواليات املتحدة ي�سري اإىل اأن اإيران تقرتب من نقطة تواجه 
فيها خياراً بني العودة اإىل املفاو�سات، اأو �سن هجمات جديدة 
على حلفاء اأمريكا، واإمدادات الطاقة العاملية. واأفاد م�سوؤول 
ت�سمل  اع���ت���داءات  اإىل  اإ���س��ارة  يف  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة  يف  كبري 
هجمات على اإمدادات الطاقة ون�سر �سواريخ موجهة بدقة يف 

لبنان و�سوريا: “اإنها يف حالة عدوان مذعور«.

الف�شائل املوالية لأنقرة تبداأ هدم منازل الأكراد يف تل اأبي�ش
•• اأنقرة-وكاالت:

نقل املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان م�سادر و�سفها ب�املوثوقة اأن الف�سائل امل�سلحة املوالية لرتكيا بداأت 
للمر�سد  ووفقاً  الرقة.  ريف  اأبي�ص يف  تل  مدينة  جنوب  الواقعة  كورمازات  قرى  منازل يف جتمع  بهدم 
اأه��ايل القرية ممن هجروا منها بفعل العملية  فاإن عملية التهدمي ت�سمل منازل املواطنني االأك��راد من 
ق�سد  يف  عنا�سر  منازل  املمنهجة  الهدم  عمليات  وت�سمل  ال�سالم.  نبع  با�سم  املعروفة  الرتكية  الع�سكرية 
)قوات �سوريا الدميقراطية( من اأهايل املنطقة، يف اإطار االنتهاكات املتوا�سلة للقوات الرتكية والف�سائل 
ال�سلب  عمليات  ا�ستمرار  املا�سي،  الثاين(  نوفمرب)ت�سرين   30 يف  املر�سد  واأ���س��ار  لها.  املوالية  امل�سلحة 
والنهب �سمن منطقة �سمال �سرق �سوريا من قبل الف�سائل امل�سلحة املوالية الأنقرة. وعلم املر�سد ال�سوري 
ال�سعري  ال�سطو على مادة  بعملية  ب��داأت  تركيا  املدعومة من  ال�سالم  نبع  امل�سلحة يف عملية  الف�سائل  اأن 
3 �ساحنات )قاطرة  اأبو جلود مبنطقة مربوكة بريف راأ�ص العني الغربي، وجرى حتميل ونقل  يف قرية 

مقطورة( من املنطقة فيما جرى ن�سب راية الف�سيل يف املنطقة.

النواب  وواف���ق جمل�ص  ال��ث��م��ن.  ي��دف��ع��وا  اأن  )امل��ن��ف��ذي��ن(  على 
االأمريكي باأغلبّية �ساحقة الثالثاء على م�سروع قانون يدعو 
الرئي�ص دونالد ترامب اإىل فر�ص عقوبات على كبار امل�سوؤولني 
امل�سلمني  بحّق  اجلماعّية”  االع��ت��ق��االت  على  رًدا  ال�سينّيني 

االأويغور.
وال يزال يتوّجب اأن تتّم املوافقة على الن�ّص يف جمل�ص ال�ّسيوخ 
ا دعًما كبرًيا، قبل اإر�ساله اإىل ترامب  حيث ُيتوّقع اأن يلقى اأي�سً

لكي يوّقعه اأو يرف�سه.
بيلو�سي  نان�سي  الدميوقراطّية  النّواب  رئي�سة جمل�ص  وقالت 
قبل الت�سويت “اليوم، كرامة االأويغور وحقوقهم مهّددة جراء 
اجلماعي  لل�سمري  اإهانة  ُت�سّكل  والتي  الوح�سّية  بكني  اأعمال 

•• بكني-اأ ف ب

اأم�ص الواليات املتحدة ب�دفع الثمن العتمادها  هددت ال�سني 
م�سروع قانون من �ساأنه اأن يفر�ص عقوبات على كبار امل�سوؤولني 
�سينجيانغ  منطقة  يف  االأوي��غ��ور  ملف  خلفية  على  ال�سينّيني 

ب�سمال غرب ال�سني.
واأعلنت هوا �سون يينغ وهي متحدثة با�سم اخلارجية ال�سينية 
“هل تعتقدون اأننا �سنبقى غري مكرتثني اإذا اأ�سرت الت�سرفات 

االأمريكية مب�سالح ال�سني؟.
ك��ل خطاأ  اأن مقابل  اأع��ت��ق��د  م��وؤمت��ر �سحايف  واأ���س��اف��ت خ��الل 
يجب  ي��دف��ع.  اأن  يجب  ثمن  ه��ن��اك  الت�سريح،  اأو  بالت�سرف 

ُتراقب  اأمريكا  بكني:  اإىل  ر�سالة  “نبعث  واأ�سافت  العاملي”. 
ولن تبقى �سامتة«.

وكانت بكني قد انتقدت يف وقت �سابق االأربعاء ب�سّدة جمل�ص 
النواب االأمريكي لتمريره م�سروع القانون.

جمل�ص  يف  الت�سويت  بعد  ال�سديد  غ�سبها  عن  بكني  وع��رّبت 
وعدم  خطئه”  “ت�سحيح  اإىل  اإّي��اه  داعيًة  االأم��ريك��ي،  النواب 

التدّخل يف ال�سوؤون ال�سينّية الداخلّية .
اإّن  ينغ  ت�سون  هوا  ال�سينّية  اخلارجّية  با�سم  املتحّدثة  وقالت 
ال�سني  ج��ه��ود  اإىل  تع�ّسفي  “ب�سكل  ُي�سيء  ال��ق��ان��ون  م�سروع 
يف منطقة  االإرهاب”  وم��ك��اف��ح��ة  ال��ت��ط��ّرف  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  يف 

�سينجيانغ.

بكني تهدد �ا�شنطن بعد فر�ش عقوبات على �شينيني

اإ�سرائيل تربر ر�سها بالأ�سباب الأمنية وملنع هجمات 

املبيدات الإ�شرائيلية تدمر اأرا�شي الفل�شطينيني يف غزة
•• غزة-اأ ف ب

الغزي م�سعود حبيب  امل��زارع  يقف 
يف ح��ق��ل ال��ب��اذجن��ان ال���ذي ميلكه 
ي����راق����ب ال�������س���ي���اج ال���ف���ا����س���ل بني 
املحا�سر خ�سية  اإ�سرائيل والقطاع 
ر�ص  االإ�سرائيلي  ا�ستئناف اجلانب 
اأحرقت  اإن��ه��ا  يقول  التي  املبيدات 
املحا�سيل الزراعية على مدار اأربع 

�سنوات خلت.
املبيدات  ر���س��ه��ا  اإ����س���رائ���ي���ل  ت����ربر 
ب��االأ���س��ب��اب االأم��ن��ي��ة ومل��ن��ع هجمات 
���س��ده��ا ل���ذل���ك ه���ي ت���ق���وم ب���اإزال���ة 
املنطقة  م���ن  ال�������س���ارة  االأع�������س���اب 
ال���ف���ا����س���ل���ة ب�����ني ال����ق����ط����اع ال�����ذي 
حما�ص  ح����رك����ة  ع���ل���ي���ه  ت�����س��ي��ط��ر 
االإ�سالمية والدولة العربية، لكن 
هذا االإجراء يعود بعواقب وخيمة 

على املزارعني يف غزة.
يقول م�سعود مرتديا قمي�سا اأزرق 
ملطخا بالطني “لقد كانوا ير�سون 
وكانت  الباكر  ال�سباح  يف  املبيدات 
الرياح تهب ل�ساحلهم فتحمل كل 
املبيدات باجتاه اأرا�سينا«. وي�سيف 
اأ�سبه  رائ��ح��ة  تفوح  كانت  “بعدها 
ال���ع���ادم���ة، تقطع  امل���ي���اه  ب���رائ���ح���ة 

اأنفا�ص من ي�ستن�سقها«.
ويعلق زميله مطيع حبيب “ت�سبح 
االأر�ص حمراء هكذا” م�سريا اإىل 

الرتبة بني نباتات الباذجنان.
لكنه ي�سيف “بعد يومني اأو ثالثة 
من ر�ص املبيدات يختفي كل ما هو 
نزرع  اأن  علينا  وي�����س��ب��ح  اأخ�����س��ر، 
م�ساعدة  دون  جديد  من  احلقول 
مل��ن��ظ��م��ة غي�سا  اأح������د«. وف���ق���ا  م���ن 

قد  “التي  امل��واد  بني  الغليفو�سات 
االحتاد  لكن  بال�سرطان”  تت�سبب 
االأول  ك���ان���ون  ج���دد يف  االأوروب�������ي 
2017 الرتخي�ص ملبيد  دي�سمرب 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ه����ذا  االأع�������س���اب 

اأوروبا خلم�ص �سنوات.
ع��م��ل��ي��ة ر�ص  اإن  امل����زارع����ون  ي��ق��ول 
للمبيدات  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجل���ان���ب 
توقفت الربيع املا�سي، دون تاأكيد 

ر�سمي.
االإ�سرائيلية  الدفاع  وزارة  وتقول 
“يتم ر���ص امل��ب��ي��دات م��ن وق��ت اإىل 
دون  االحتياجات”،  وف����ق  اآخ�����ر 

اإ�سرائيلي  م��رك��ز  وه���ي  )م�����س��ل��ك( 
قامت  احلركة،  حرية  عن  للدفاع 
عامي  بني  االإ�سرائيلية  ال�سلطات 
املبيدات  ب��ر���ص   2018-2014
30 م���رة على  ال���زراع���ي���ة ح����وايل 
ال����واق����ع����ة ع���ل���ى طول  االأرا�������س������ي 

ال�سياج.
كانت  ك���ي���ف  امل������زارع������ون  وي�������روي 
تر�ص  االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة  ال�����س��ل��ط��ات 
يف  م��رت��ني  دوري  ب�سكل  امل��ب��ي��دات 
العام، خالل �سهري كانون االأول/
ويقوم  اآذار/م�����ار������ص،  و  دي�����س��م��رب 
االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ون ب��ع��ده��ا ب���اإح���راق 
االإطارات للتاأكد من اجتاه الرياح. 
وب��ح�����س��ب امل�����زارع�����ني، ت����ب����داأ بعد 
ال�سغرية  املدنية  ال��ط��ائ��رات  ذل��ك 
الزراعية  املبيدات  ور���ص  بالدوران 
 ،2015 ال��ع��ام  ال��ن��ب��ات��ات. يف  على 
حكومية  غ����ري  م��ن��ظ��م��ات  ب�������داأت 
م���ع���رك���ة ق�������س���ائ���ي���ة ل����وق����ف ر����ص 
الدفاع  وزارة  واع��رتف��ت  املبيدات. 
بر�ص  فران�ص  لوكالة  االإ�سرائيلية 
تغطية  اأي  الإزال��ة  املبيدات  “بر�ص 
االإرهابية”.  للعنا�سر  حمتملة 
ب��اأن عملية الر�ص  ال���وزارة  وت��ق��ول 
دول����ة  “اأرا�سي  ع���ل���ى  ت��ق��ت�����س��ر 
للت�سريع  وف���ق���ا  ف��ق��ط  اإ����س���رائ���ي���ل 

ووفقا ملا ت�سمح به ال�سلطات«.
اأجرتها جمموعة  درا�سة  واأظهرت 

تقدمي مزيد من التفا�سيل.
التي  بحقوله  فرحا  م�سعود  وب��دا 
اك��ت�����س��ب��ت ال����ل����ون االأخ�������س���ر مرة 

اأخرى.
ويقول ب�سوت عال مم�سكا بحبات 
ال��ب��اذجن��ان ذات ال��ل��ون االأرج���واين 
اأف�سل  اإن��ه��ا  “احلمدهلل  ال���داك���ن 

بكثري، اأنظري«.
مل�سعود ح�ساب اخل�سائر  وال ميكن 

التي ُمني بها منذ العام 2014.
لكنه يوؤكد اأن زراعة حقل م�ساحته 
اآالف   10 نحو  يكلف  دومن���ا   20
دوالر(   2800 )ح�����وايل  ���س��ي��ك��ل 
اأي  ت��ع��وي�����ص  ي���ت���م  ومل  ����س���ن���وي���ا. 
ال�سلطات  ق��ب��ل  م��ن  ���س��واء  م����زارع 
الزراعة  وزارة  اأو  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
يف غ���زة. وت��وا���س��ل امل��ن��ظ��م��ات غري 
اإ�سرائيل  على  ال�سغط  احلكومية 

لوقف ر�ص املبيدات ب�سكل دائم.
ويقول �ساب غرونربغ من منظمة 
غي�سا “ال يوجد اأي مربر اأو اأ�سا�ص 
املمار�سة  ه����ذه  مل��وا���س��ل��ة  ق���ان���وين 

املدمرة للغاية«.
مدير  ن��ائ��ب  زق���وت  �سمري  وي�سري 
مركز امليزان حلقوق االإن�سان وهو 
قطاع  يف  يعمل  فل�سطيني  م��رك��ز 
غزة اإىل اأن املمار�سات االإ�سرائيلية 
هذه تعود اإىل 2005 بعد ان�سحاب 
اإ�سرائيل من القطاع. وقال “عادوا 

اآركيتكت�سر”  “فورين�سيك 
“تعر�ص  لندن  ومقرها  البحثية 
ال���ت���ي تبعد  ال���زراع���ي���ة  االأرا�����س����ي 
300 مرت عن احلدود  اأك��رث من 
كون  للتلف  غ��زة  لقطاع  ال�سرقية 
تركيز املبيدات اأعلى ملا هو م�سموح 
االأرا�سي  م��ا ج��ع��ل  اأوروب������ا،  ب��ه يف 

غري �ساحلة للزراعة«.
امل�ستخدمة  امل���ب���ي���دات  ب���ني  وم����ن 
فلو  و”اأوك�سي  “الغليفو�سات” 
اأن  ويعتقد  “ديورون”.  و  فورن” 

الغليفو�سات م�سرة لالإن�سان.
العاملية  ال�سحة  منظمة  و�سنفت 

اإىل االأرا�سي با�ستخدام اجلرافات 
االأرا�سي  لتنظيف  املبيدات  ور���ص 
الإن�ساء منطقة عازلة متكنهم من 

مراقبة القطاع«.
اإىل  النا�سر  ري��ا���ص  امل���زارع  ي�سري 
اأن ر�ص املبيدات توقف موؤقتا لكن 
خم�����اوف امل����زارع����ني مل ت��ت��ب��دد يف 
ظل اإطالق حمتمل للنار من قبل 
اجلنود االإ�سرائيليني باجتاههم يف 
حال اقرتبوا من ال�سياج الفا�سل.

اإغالق  يحاول  وهو  ريا�ص  ويقول 
يده التي تركت ر�سا�سة اإ�سرائيلية 
التا�سع  “يف  ف��ي��ه��ا  ع��م��ي��ق��ة  ن���دب���ة 
 ،2017 ح���زي���ران/ي���ون���ي���و  م����ن 
اأ�ستطيع  ال  اأنظري  ي��دي،  جرحت 

اإغالقها«.
الوحيدة  االإ���س��اب��ة  ه���ذه  ول��ي�����س��ت 
ال���ت���ي ت��ع��ر���ص ل��ه��ا ري���ا����ص “لقد 
جرحت يف قدمي يف 14 اأيار/مايو 
2018 وا�سطر االأطباء اإىل قطع 

اإثنني من اأ�سابع رجلي«.
املعادلة  يفهم  اأ�سبح  النا�سر  لكن 
اإطالق  اأن خطر  اإىل  وينوه  جيدا، 
اجل�����ن�����ود االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني ال���ن���ار 
باجتاههم حمتمل وحتى لو كانوا 
التي  تلك  م��ن  اأب��ع��د  م�سافة  على 

حتددها اإ�سرائيل.
ي�����راق�����ب ري�����ا������ص ال����ع����م����ال وه����و 
ي��ح�����س��دون ح��ب��ات ال��ف��ل��ف��ل احلار 

معتمرا قبعة بي�ساء.
اإ�سابته  لكن  م�ساعدتهم  ويحاول 

جعلت من ذلك مهمة م�ستحيلة.
“اآتي اإىل العمل واأنا  يقول ريا�ص 
غري مرتاح ومع ذلك اأريد اأن اأدخل 

اإىل اأر�سي فهذا حقي«.

اال�سرة املالكة يف مواجهة ال�سحافة
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العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5 

اإع����������الن
ازوريت  ال�س�����ادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ملعدات وخلدمات حقول النفط ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1198385 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة الطاف احمد منجلور �سيد بانتوال �سيد احمد %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد �ساهد احمد �سريف حممد ن�سار احمد �سريف

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بوابة م�سر لل�سحن ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1454779 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ح�سن حامد ح�سن احلامد %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عمرو علي احمد عبدالرحمن %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداهلل ال�سيد علي احمد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سالح علي عبداهلل اجلنيبي

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/واحة االمان للرعاية ال�سحيه املنزليه 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�سة رقم:2031947 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ا�سرت دي ام هيلث كري �ص.م.ح

ASTER DM HEALTHCARE FZC 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الرفاعة القاب�سة املحدوده 
AL RAFA HOLDINGS LIMITED

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ايه دي هيلثكري �سريف�سي�ص ليمتد
AD HEALTHCARE SERVICES LIMITED

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف دي فري�ست دبي كوربوري�سن �ص.ذ.م.م
the first dubai corporation LLC

تعديل �سركاء/حذف ا�سرت دي ام هيلث كري �ص.م.ح
تعديل �سركاء/حذف الرافعة القاب�سة املحدوده

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم نيو برند

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2810470 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بالل ح�سني حاجي نور حممد %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سامل حمد را�سد النعيمي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيدح�سن ال�سيداحمد ال�سيدحممد ال�سيدعقيل

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن/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/مطعم نيو برند  

NEW BRAND RESTAURANT
اىل/مطعم نيو برند ذ.م.م

NEW BRAND RESTAURANT LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الب�ستان الذهبي للتمديدات ال�سحية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2820415 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد ا�سجور علي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد ا�سجور علي من 100% اىل %33
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سجاد ح�سني حممد �سايف %16

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ح�سن عبداهلل �ساهني الزعابي %51
تعديل وكيل خدمات/حذف �سلوى احمد حممد ال�سحي

تعديل راأ�ص املال/من 100000 اىل 150000
تعديل نوع الرخ�سة/من حرفية اىل جتارية

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/الب�ستان الذهبي للتمديدات ال�سحية  

AL BUSTAN AL THAHBI PLUMBING INSTALLATION
اىل/الب�ستان الذهبي للتمديدات ال�سحية ذ.م.م

AL BUSTAN AL THAHBI PLUMBING INSTALLATION LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فيربك�ص العمال اخلر�سانه اجلاهزة   

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2218406 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/فيربك�ص العمال اخلر�سانه اجلاهزة  

FIBREX FOR CONCRETE WORKS

اىل/فيربك�ص العمال اخلر�سانه اجلاهزة- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
FIBREX FOR CONCRETE WORKS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فيربك�ص للتجارة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1031243 

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/فيربك�ص للتجارة  

FIBREX TRADING

اىل/فيربك�ص للتجارة ذ.م.م - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

FIBREX TRADING LLC- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 

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

االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فيربك�ص للنقليات العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1418866 

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/فيربك�ص للنقليات العامة  

FIBREX GENERAL TRANSPORT

اىل/فيربك�ص للنقليات العامة - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

FIBREX GENERAL TRANSPORT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 

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

االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فيربك�ص لنقل الركاب باحلافالت 

CN  قد تقدموا الينا بطلب املوؤجره  رخ�سة رقم:1525298 

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/فيربك�ص لنقل الركاب باحلافالت املوؤجره  

FIBREX PASSENGERS TRANSPORT VIA RENTED BUSES

اىل/فيربك�ص لنقل الركاب باحلافالت املوؤجره - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

FIBREX PASSENGERS TRANSPORT VIA RENTED BUSES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 

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

االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املدينه 

الذكيه للمقاوالت االلكرتوميكانيكية
 رخ�سة رقم:CN 1092549 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/بلو  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سبايدر لل�سيانه العامة
 رخ�سة رقم:CN 2832097 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/روال  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واي للو�ساطة التجارية
 رخ�سة رقم:CN 2202994 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
رقم:CN 1128749 باال�سم التجاري تور�ست للخ�سار 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  والفواكه 

الو�سع كما كان عليه �سابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
نور  موؤ�س�سة  التجاري  باال�سم   CN رقم:1132604 
العني خلدمات النظافة بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم 

وكافيه قرقيعان
رخ�سة رقم:CN 2592505 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5 

اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/�سناعات الباندا 

IN1000245 :رقم الرخ�سة ال�سناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل االآتي:

تعديل اال�سم التجاري من �سناعات الباندا

اىل/�سناعات الباندا - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سم:�سناعات الباندا 

 �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ال�سكل قانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

وعلى كل من لديه اعرتا�ص على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 

ال�سناعه - دائرة عالقات امل�ستثمرين - خالل اأ�سبوع من تاريخ ن�سر االإعالن ، 

واإال فلن تقبل االدارة اأية اعرتا�ص بعد انق�ساء مدة االإعالن .

مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/برق كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2680442 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سعيد �سلطان عبداهلل الكتبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عي�سى حممد عبداهلل جا�سم احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اخلياط عبدال�ستار 

CN قد تقدموا الينا بطلب ان�ساري  رخ�سة رقم:1105800 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ا�ستياق احمد قيام علي %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة احمد عتيق �سلطان العفريت الكويتي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سامل حمد العلوي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جممع الدنيا الطبي

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:2721829 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زياد اكرم �سليم عيا�ص %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/مانع خالد �سعيد مراد البلو�سي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ مانع خالد �سعيد مراد البلو�سي من 100% اىل %51
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/جممع الدنيا الطبي  
ALDUNIA MEDICAL COMPLEX

اىل/جممع الدنيا الطبي ذ.م.م
ALDUNIA MEDICAL COMPLEX LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
الين  باور  التجاري  باال�سم   CN رقم:2456603 
للنقليات بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

كما كان عليه �سابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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عربي ودويل
»مرحًبا بكم يف اأعايل البحار«:

ملواجهة �شالفيني، موجة من ال�شردين تغز� اإيطاليا...!
•• الفجر–خرية ال�شيباين

�سعار  هو  هذا  اأبًدا”...  فارغة  بحارنا  تكون  »لن      
الرئي�سية  ال�ساحة  يف  رّدد  ال��ذي  “ال�سردين” 
ماتيو  اف��ت��ت��ح  ع��ن��دم��ا  ن��وف��م��رب،   14 ب��ول��ون��ي��ا  يف 
الرابطة،  ملر�سحة  النتخابية  احلملة  �سالفيني 

ملنطقة  احل��ايل  الرئي�س  �سد  بورغونزوين،  لو�سيا 
احلزب  ع�سو  بون�سيني،  �ستيفانو  رومانيا  اإميليا 

الدميقراطي.
حتت  �سالفيني  �سخ�س  األ��ف   15 من  اأك��ر  انتظر      
ب��الدوزا،  من  قليلة  خطوات  بعد  على  غزير،  مطر 

مقر ورمز بولونيا “احلمراء”..

للحزب  �سكرتريا  بريلينغري  اإنريكو  تعيني  مت  حيث   
ال�سيوعي الإيطايل عام 1969. هكذا ولدت حركة 

“ال�سردين«.
اإ�سقاط  مت  �سهور،  منذ  مرة  ولأول  الليلة،  تلك  يف     
على  يطلق  ال���ذي  ال���س��م  ه��و  “هذا  “الوح�س” 
ل�سالفيني  والعنيفة  القوية  التوا�سل  ا�سرتاتيجية 

بال�سربة  الجتماعي”  ال��ت��وا���س��ل  �سبكة  ع��ل��ى 
القا�سية. 

يف  اأ���س��دق��اء  اأرب��ع��������ة  مب������ادرة  بف�س���ل  وذل���ك 
وروبرتو  وجوليا  ماتيا  العمر،  من  الثالثين������ات 
منظمة  اأ�سبوع  من  اأق��ل  يف  اأق��ام��وا  الذين  واأن��دري��ا، 

ا�ستثنائية. 

يف اأف��ق احل��دث الكبري ال��ذي �سيتم 
يف 14 دي�سمرب. 

اأوغوجنو، �سحفي كيني،    �ستيفن 
التجمع.  ه����ذا  م��ن��ظ��م��ي  ب���ني  م���ن 
من  اأك���رث  قبل  اإيطاليا  اإىل  و���س��ل 
كيف  جيًدا  ويعرف  عاًما،  ع�سرين 
الأنه  �سالفيني،  ا�سرتاتيجية  تعمل 
اعتداءات  �سحية  نف�سه  ه��و  ك���ان 
ال�سبكات  على  وتهديدات  عن�سرية 
االج���ت���م���اع���ي���ة م����ن ن��ا���س��ط��ني من 
��ا حملة  ال��راب��ط��ة. وق��د اأط��ل��ق اأي�����سً
ت��ط��ال��ب ب����اإغ����الق ���س��ف��ح��ات وزي���ر 
ال�سبكات  ع��ل��ى  ال�����س��اب��ق  ال��داخ��ل��ي��ة 
من�سوراته  ب�����س��ب��ب  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
الكراهية.  ع���ل���ى  حت����ر�����ص  ال����ت����ي 
فري�سة  ���س��ال��ف��ي��ن��ي  رم�����اين  “لقد 
لكنني  ذلك،  وحطمني  الأن�ساره... 
ل�ست خائًفا من امل�ساركة يف احلركة 
العي�ص يف  اأرغ��ب يف  عالنية، الأنني 
االإن�سان  ك���رام���ة  ف��ي��ه  حت��ظ��ى  ب��ل��د 
لهذا  وب��ال��ن�����س��ب��ة   .“ ب�����االح�����رتام 
متاما  ال��ن��ا���ص  “فقد  ال�����س��ح��ف��ي، 
اإىل  عدنا  وكاأننا  ل��ل��واق��ع...  النظر 

زمن برل�سكوين ».

طيور البطريق وال�سردين
“ال�سردين”  ي�����س��ت��ع��د  وب��ي��ن��م��ا     
اجلزيرة  �سبه  يف  “البحار”  لغزو 
باأكملها، فاإن ميني الو�سط ال يقف 
االأي��دي. فقد �سرح ماتيو  مكتوف 
�سالفيني، الذي قرر عك�ص الهجوم 
يف العا�سمة يف 14 دي�سمرب، “يوم 
تتهمنا  “بينما  ال�سريبة”:  ع��دم 
بالعن�سرية  ال�����س��غ��رية  االأ���س��م��اك 
والفا�سية –رغم اأن االأمر ال عالقة 
بالفا�سية،  وال  بالعن�سرية  ال  ل��ه 
وال�سباب  بال�سرائب  نن�سغل  نحن 

والعمل«.
ال��ي��م��ي��ن��ي حلركة  ال��ب��دي��ل  ُول�����د     
“حركة  ا������س�����م  حت������ت  ب����ول����ون����ي����ا 
املائية  ال��ط��ي��ور  وه���ي  البطريق”، 
وهم  بال�سردين.  ب�سغفها  املعروفة 
ت�سكيل من القوميني وال�سياديني، 
االإيطايل  اليمني  مع  واملتعاطفني 
“طيور  وه���������دف  واالأوروب��������������������ي، 
100 األف موؤيد  جمع  البطريق” 
اأن  غ���ري  ال�������س���ارع...  اإىل  ل��ل��خ��روج 
اأ���س��وات��ا ارت��ف��ع��ت �سد اخ��ت��ي��ار رمز 
“غرائز  له  للبع�ص،  وفًقا  حيوان، 

مثلّية«.             عن �سليت اف ار

ملء ال�ساحات
يف  ال���ن���ج���اح  االأويل:  ه���دف���ه���م      
جت�����اوز ط���اق���ة ا���س��ت��ي��ع��اب ب�����االدوزا 
�سخ�ص”   5500“ ال���ق�������س���وى 
ل�������س���رب ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال����وزي����ر 
اإىل  النزول  “اإن  القلب.  ال�سابق يف 
اإجابة ملمو�سة الإجماع  ال�سارع هو 
افرتا�سي. يف اإيطاليا، من الوا�سح 
اأن االإعجاب ال�سديد ببع�ص القوى 
ال�سيا�سية مبني ب�سكل م�سطنع، يف 
حني اأن ال�ساحات التي مُتالأ، تثري 
يو�سح  وترهب”،  الده�سة  دائ��ًم��ا 
املنظمني  اأح����د  ���س��ان��ت��وري،  م��ات��ي��ا 

لتعبئة 14 نوفمرب.
    »نظمنا هذا االحتجاج يف بولونيا 
ملنع �سالفيني من الغ�ص حول عدد 
الرابطة  اأكد زعيم  امل�ساركني. لقد 
الوحيد  احل��رارة  مقيا�ص  اأن  دائًما 
امل���وث���وق ب���ه ع���ن االإج���م���اع واحلب 
ال����ذي ي��ك��ن��ه ل���ه االإي���ط���ال���ي���ون، هو 
العامة.  ال�ساحات  قدرته على ملء 
اإعادة  اأردن��ا  اأننا  ال�سبب يف  هذا هو 
ا�ستثمار تلك االأماكن، وا�ستخدامها 
و�سيلة لبناء وعي املواطنني والقادة 

ال�سيا�سيني«.
ا من ا�ستطالع     وهذا ما يت�سح اأي�سً
اإن��دك�����ص ري�����س��ري���ص، ال����ذي اأج���ري 
التلفزيوين”  ال��ربن��ام��ج  ل�����س��ال��ح 
باملئة   6 فا�سل  بوليتا:43  ب���الزا 
�سملهم  ال����ذي����ن  ال���ن���اخ���ب���ني  م����ن 
اخل�سم  ان  يعتربون  اال�ستطالع، 
هي  ل�سالفيني  بالن�سبة  االأخ��ط��ر 
اأن  حني  يف  ال�سعبية،  االحتجاجات 
14 فا�سل 4 باملئة فقط، يعتقدون 
ق��ادر على  اأن احل��زب الدميقراطي 

املناف�سة مع الرابطة.

املتظاهرون يف اأ�سراب
حركة  “ال�سردين”،  ح��رك��ة  اإن     
ومعار�سة  وع��ف��وي��ة  �سيا�سية  غ��ري 
“التي مت،  اأ�سكال الكراهية  جلميع 
يف االآون��ة االخ��رية، ت�سجيل رمزها 
امللكية  مكتب  ���س��ج��الت  يف  ر���س��م��ًي��ا 
ال��ف��ك��ري��ة يف االحت������اد االأوروب��������ي، 
املنظمني  ���س��د  حمايتها  اأج���ل  م��ن 
توحيد  ب�����س��دد  وه����ي  املزيفني” 

حما�سة االآالف من النا�ص.
   من بينهم: �سباب و�سغار، اأ�سيبوا 
بخيبة اأمل يف ال�سيا�سة، واإيطاليون 
ودعاة  للي�سار،  ال�سابق  يف  �سوتوا 

احل�سرية  وامل��راك��ز  الكبرية  امل���دن 
ال�سغرية التي، على غرار بولونيا، 
تدق ناقو�ص اخلطر قبل االنتخابات 
والتي   ،2020 ل��ع��ام  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
اأخرى،  مناطق  ب��ني  م��ن  �ست�سمل، 

تو�سكانا وكامبانيا وكاالبريا.
�ساحلية  بلدة  وه��ي  �سورينتو،     يف 
 50 ح��وايل  بعد  على  تقع  �سغرية 
كيلومرتاً جنوب نابويل -ال ت�ستهر 
-جتّمع  ال�سيا�سي  ب��االف��ت��ت��ان  ح��ًق��ا 
“ال�سردين”  م���ن   700 ح�����وايل 
زعيم  و���س��ول  خ��رب  انت�سر  ع��ن��دم��ا 
مذهلة  اأرق�����ام  “هذه  ال���راب���ط���ة... 
مي�سيل  ي���ق���ول  لنا”،  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
احلركة،  ق�����ادة  اأح�����د  اإ����س���ب���وزي���ت���و، 

منت�سيا.

ال��ب��ي��ئ��ة يف ح��رك��ة فريداي  ح��م��اي��ة 
ون�ساء  ورج��ال  امل�ستقبل،  اأج��ل  من 
التع�سب  ج�����ّو  ���س��ئ��م��وا  ع����ادي����ني، 
قبل  من  بذكاء  املدبر  والعن�سرية 
وال�سيادية.  ال�����س��ع��ب��وي��ة  ال���ق���وى 
���س��ي��ا���س��ة عنيفة  ومل��واج��ه��ة ���س��خ��ب 
وع��دوان��ي��ة، ت��ق��رتح احل��رك��ة �سمت 
وهم  وان�����س��ج��ام��ه��م  “ال�سردين” 
يف  ويتنقلون  ويتدفقون  يتحركون 

اأ�سراب.
املعنون  “ال�سردين”،  مانيف�ستو     
البحار”،  اأع���ايل  يف  بكم  “مرحًبا 
ه���و ن���وع م���ن اإع�����الن ن���واي���ا موّجه 
الذين  ال�����س��ع��ب��وي��ني  ل��ل�����س��ي��ا���س��ي��ني 
خالل  م��ن  اأ�سواتهم  على  ح�سلوا 
امل�سللة.  اخل�����ط�����ب  م�������س���اع���ف���ة 
“نحن  عليهم:  ي���ردون  فالن�سطاء 
الإقناع  باأنف�سنا  �سن�سحي  ال��ذي��ن 
واأ�سدقائنا  واأق����ارب����ن����ا  ج���ريان���ن���ا 
تكذبون  ك��ن��ت��م  ال���ذي���ن  وم��ع��ارف��ن��ا 

وتاأكدوا  طويلة،  فرتة  منذ  عليهم 
اأننا �سنقنعهم«.

   الهجرة والعمل وا�ستغالل املراأة، 
ميني  اخ��ت��اره��ا  التي  املوا�سيع  ه��ي 
ال��و���س��ط االإي��ط��ايل ل��رياه��ن عليها 
“االإيطاليون  خ��ط��اب��ه  ت��غ��ذي��ة  يف 
اأواًل”. وتظهر احلكومة االئتالفية 
5 جن�������وم واحل�������زب  ب�����ني ح����رك����ة 
ال���دمي���ق���راط���ي، م���ن ج��ه��ت��ه��ا، غري 
قادرة على وقف االنهيار االأخالقي 
وامل�����ادي ال���ذي ي��ب��دو اأن���ه ب���ات قدر 

البالد.
   خالل االنتخابات االإقليمية التي 
املا�سي،  ال�سهر  اأومربيا  اأجريت يف 
“احلمراء”  املنطقة  ه��ذه  انتقلت 
الأكرث من خم�سني عاًما، اىل اأيدي 

الرابطة وحزب فراتلي دي ايطاليا، 
وللحيلولة  ��ا.  اأي�����سً اليمني  اأق�سى 
اإميليا  م��ن��ط��ق��ة  ي�����س��ي��ب  اأن  دون 
رومانيا امل�سري نف�سه ، ي�سعى ماتيا 
على  ال��ت�����س��وي�����ص  اىل  واأ�����س����دق����اوؤه 
جداً  امل��ع��زول��ة  ال�سيا�سية،  الطبقة 
ال��ع��ادي��ني، حت�سباً  امل��واط��ن��ني  ع��ن 
باحث  “اأنا  يناير.   26 النتخابات 
يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة واأع��م��ل م��ع ذوي 
ب�سيط،  �سخ�ص  اأن����ا  االإع����اق����ات... 
حويل،  من  االأ�سدقاء  معظم  مثل 
على ال�سيا�سيني ان ي�سعوا اأنف�سهم 

يقول ماتيا �سانتوري. مكاننا”، 

تعبئة تنمو
جميع  اىل  م��وج��ه��ة  ر���س��ال��ت��ه��م     

   »يف ال�ساحة، كان هناك اأ�سخا�ص 
�سحبة  وع�����ائ�����الت  ال�������س���ن  ك����ب����ار 
احلنني  ي�سكنهم  وم���ن  اأط��ف��ال��ه��م، 
ال���ذي���ن مل  ال���ي�������س���ار، وج��م��ي��ع  اإىل 
ي��ن�����س��وا خ���ط���اب ال���ك���راه���ي���ة ال���ذي 
رّوجه �سالفيني �سد جنوب اإيطاليا 
حماربة  ه����و  ه���دف���ن���ا  و����س���ك���ان���ه���ا. 
تختلق  ال��ت��ي  ال�سالفينية،  عقلية، 
اأ�سا�ص  تعالج  وال  خاطئة،  اإج��اب��ات 
اإىل تقدمي عدو  امل�سكالت، وت�سعى 
م�����س��رتك ل��ل��ن��اخ��ب��ني خم��ت��ل��ف كل 
والروما،  والن�ساء،  االأج��ان��ب،  ي��وم: 

واملثليون«.
التي  ال����ك����ربى  امل������دن  ب����ني     م����ن 
�سهر  خ���الل  احل��رك��ة  يف  �ست�سارك 
عا�سمة  روم������ا،  ه���ن���اك  دي�����س��م��رب، 
قليلة،  �ساعات  غ�سون  يف  ال��ب��الد. 
االف   110 م����ن  اأك������رث  ا�����س����رتك 
على  املجموعة  �سفحة  يف  �سخ�ص 
في�سبوك “6 اآالف �سردين -روما” 

القوى ال�سيا�سية، التي تنظر بعني 
اجلديدة.  احل���رك���ة  ل��ه��ذه  ال��ري��ب��ة 
على الي�سار، رحب البع�ص بالدفعة 
“ال�سردين”،  ل����  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
االآخ��ر، ممن مل يروا  البع�ص  لكن 
االإمكانيات  روؤي������ة  ي��رف�����س��ون  اأو 
ال����ت����دم����ريي����ة ل���ت���ل���ك ال�������س���اح���ات، 
يعتربون اأنها جمرد ظاهرة عابرة. 
اإن م�����س��رية ب��ول��ون��ي��ا ه��ي جمرد     
كل  زخ���م���اً  تكت�سب  حل��رك��ة  ب���داي���ة 
ت��ك��ون ح��ا���س��رة يف  اأن  ي���وم، وتق�سم 
الداخلية  وزي��ر  يدخلها  مدينة  كل 
خ����رج  االآن،  وح�����ت�����ى  ال���������س����اب����ق. 
مودينا  ���س��وارع  اإىل  “ال�سردين” 
وبالريمو  وب��ارم��ا  اإميليا  وري��ج��ي��و 
ورمييني.  وب��ريوج��ي��ا  و���س��وري��ن��ت��و 

ُولد البديل اليميني للحركة حتت ا�سم »حركة البطريق«، وهي الطيور املائية املعروفة ب�سغفها بال�سردين
حركة ال�شردين غري �شيا�شية �عفوية �معار�شة جلميع اأ�شكال الكراهية

ملواجهة �سخب �سيا�سة عدوانية، تقرتح احلركة �سمت ال�سردين وان�سجامه عند تنقله يف اأ�سراب

ائتالف حركة 5 جنوم واحلزب الدميقراطي غري قادر على وقف النهيار الأخالقي واملادي يف البالد

حركة عفوية

�سالفيني يخو�ص حرب ملء ال�ساحات االإيطالية بالداعمني

انطالق احلركة يف بولونيا

ماتيا �سانتوري موؤ�س�ص احلركة

حركة ال�سردين تزداد ات�ساعا

حما�سرة اليمني املتطرف اينما ذهب
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الفيديو؛  األعاب  لعب  يف  لال�ستخدام  ومكيفة  املختلط  املعزز  االفرتا�سي  الواقع  وخ��وذات  الراأ�ص  �سماعات 
الفيديو  األعاب  حتكم  ووح��دات  بالكمبيوتر  لالت�سال  الفيديو  األعاب  لت�سغيل  االفرتا�سي  الواقع  �سماعات 
ووحدات حتكم األعاب الفيديو املحمولة واأجهزة الكمبيوتر اللوحية واالأجهزة املحمولة والهواتف املحمولة 
التفاعلية عن  التحكم  الفيديو؛ وح��دات  األعاب  الواقع االفرتا�سي؛ وح��دات حتكم  اأجل متكني جتربة  من 
الأجهزة  ا  خ�سي�سً املكيفة  الفيديو  األعاب  للعب  لالرتداء  القابلة  الطرفية  االأجهزة  الفيديو؛  الألعاب  بعد 
الكمبيوتر  الفيديو املحمولة واأجهزة  األعاب  الفيديو ووح��دات حتكم  األعاب  التحكم يف  الكمبيوتر ووح��دات 
ال�سمعية  ال�سماعات  الكمبيوتر؛  الألعاب  التحكم  اأجهزة  املحمولة؛  والهواتف  املحمولة  واالأجهزة  اللوحية 
واألعاب  االإل��ك��رتون��ي��ة  االأل��ع��اب  للعب  ي��دوي��ة  وح���دات  الفيديو؛  األ��ع��اب  ت�سغيل  يف  ال�ستخدامها  والب�سرية 
اآالت  االألعاب املحمولة واملعنى بها  واأجهزة  االألعاب  اأجهزة  الفيديو؛  واألعاب  التفاعلية  الكمبيوتر واالألعاب 
االألعاب مزودة اأو غري مزودة  باإخراج الفيديو للعب األعاب الكمبيوتر واألعاب الفيديو؛ وحدات حتكم الألعاب 
الكمبيوتر ال�ستخدامها مع �سا�سة عر�ص خارجية اأو �سا�سة؛ جهاز لالألعاب االإلكرتونية غري تلك التي مت 
تكييفها لال�ستخدام مع �سا�سة العر�ص اخلارجية اأو ال�سا�سة؛ جهاز لالألعاب االإلكرتونية مكيفة لال�ستخدام 
ا الألعاب الفيديو املحمولة وحدات حتكم لعبة  مع �سا�سة عر�ص خارجية اأو �سا�سة؛ احلقائب املكيفة خ�سي�سً
االألعاب  للعب  الكمبيوتر  الألعاب  املفاتيح  لوحات  والفيديو؛  الكمبيوتر  الألعاب  التوجيه  ق�سيب  فيديو؛ 
الرتفيهية؛ اأغ�سية بال�ستيكية مثَبته تعرف باجللود لتغطية و حماية جهاز اللعب االإلكرتوين واملعنى بها 
األعاب الفيديو املحمولة باليد؛ اأجهزة التحكم يف اللعبة يف طبيعة  ووحدات حتكم األعاب الفيديو ووحدات 
لوحات املفاتيح الألعاب الكمبيوتر؛ األعاب مكيفة لال�ستخدام مع اأجهزة ا�ستقبال التلفزيون؛ �سماعات االألعاب 
مكيفة لال�ستخدام يف لعب األعاب الفيديو؛ وحدات ق�سيب التوجيه حتمل باليد للعب األعاب الفيديو؛ اأجهزة 
التحكم االألعاب املحمولة باليد؛ االألعاب االإلكرتونية املحمولة باليد التي مت تكييفها لال�ستخدام مع اأجهزة 
ال�سائل؛ وحدات حممولة باليد  التلفزيون فقط؛ االألعاب املحمولة باليد مع �سا�سات الكري�ستال  ا�ستقبال 
لت�سغيل االألعاب االإلكرتونية لال�ستخدام مع �سا�سة العر�ص اخلارجية اأو ال�سا�سة؛ اآالت األعاب الفيديو؛ اآالت 
األعاب ال �سي دي؛ وحدات حتكم اإلكرتونية تعمل بوا�سطة امل�سّغل الآالت األعاب الفيديو االإلكرتونية؛ �سناديق 
ا حلمل األعاب الفيديو املحمولة ووحدة حتكم األعاب الفيديو؛ اآلة لعبة فيديو  احلمل الواقية مكيفة خ�سي�سً
ووحدات  الفيديو  األعاب  حتكم  وح��دات  بها  واملعنى  االإلكرتونية  اللعب  لعبة  جهاز  الجل  �ستاند  م�ستقلة؛ 
األعاب الفيديو املحمولة؛ وحدات من�سدية للعب االألعاب االإلكرتونية بخالف تلك املقرتنة بالتلفزيون اأو 
الكمبيوتر؛ وحدة التحكم عن بعد للعبة فيديو تفاعلية للعب االألعاب االإلكرتونية؛ متجكمات الجل وحدات 

حتكم؛ ممرات اآالت لعبة فيديو- بالفئة: 28
و�سف العالمة: عبارة عن كلمة QUEST باحرف التينية باللون اال�سود 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 
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خدمات الت�سويق واالإعالن والرتويج؛ توفري خدمات اأبحاث ال�سوق واملعلومات؛ الرتويج لل�سلع واخلدمات 
لالآخرين عرب �سبكات الكمبيوتر واالت�ساالت؛ خدمات االأعمال واالإعالنات؛ ت�سهيل خدمات التبادل  وبيع 
االإنرتنت  اأ�سواق عرب  توفري  واالت�ساالت؛  الكمبيوتر  �سبكات  ثالث من خالل  املنتجات واخلدمات لطرف 
ال�سبكات  ؛  بامل�سرتين  البائعني  لتو�سيل  االإن��رتن��ت  عرب  ت�سهيالت  توفري  اخل��دم��ات؛  و/اأو  لل�سلع  لبائعي 
م�ساحة  توفري  بها  واملعنى  املعلومات  وتوزيع  االإع��الن  خدمات  والتعيني؛  التوظيف  اخلدمات  التجارية؛ 
بها  واملعنى  م�سبًقا  املدفوعة  الهدايا  بطاقات  خدمات  االت�ساالت؛  و�سبكات  االإنرتنت  عرب  �سرية  اإعالنية 
واملعنى  اأو اخلدمات؛ اخلدمات اخلريية  الب�سائع  مقابل  ا�سرتدادها  بطاقات هدايا ميكن  �سهادات  اإ�سدار 
بها تعزيز الوعي العام باخلدمات اخلريية واالإن�سانية والتطوعية واخلدمات العامة واملجتمعية واالأن�سطة 
اأو  املادية الأغرا�ص جتارية  املعار�ص والفعاليات يف جمال تطوير الربجميات واالأجهزة  االإن�سانية؛ تنظيم 
برجميات  تطبيقات  تطوير  جمال  يف  وال�سركات  املهنيني  م�سالح  تعزز  التي  اجلمعيات  خدمات  اإعالنية؛ 
االإنرتنت؛ خدمات  ملنتجات وخدمات لالآخرين عرب  والرتويج  االإنرتنت  االإع��الن عرب  ؛  املحمول  الهاتف 
اأو  ترويجية  اأو  جتارية  الأغ��را���ص  خا�سة  منا�سبات  واإج���راء  تنظيم  واالإع��الن��ي��ة؛  الت�سويقية  اال�ست�سارات 
التجارية  والفعاليات  املعار�ص  واإج���راء  وت��روي��ج  تنظيم  االإل��ك��رتون��ي��ة؛  الو�سائط  ع��رب  االإع���الن  اإع��الن��ي��ة؛ 
واالأحداث الأغرا�ص العمل؛ خدمات البيع بالتجزئة عرب االإنرتنت التي تتميز ب�سماعات الواقع االفرتا�سي 
و�سبكات  االإنرتنت  عرب  الالآخرين  االإع��الن  ن�سر  ؛  الرقمية  والو�سائط  واملحتوى  واالألعاب  املعزز  والواقع 
االت�����س��االت؛ ال��رتوي��ج لل�سلع واخل��دم��ات ل��الآخ��ري��ن ع��رب االإن��رتن��ت و�سبكات االت�����س��االت؛ ال��رتوي��ج ل�سلع 
الدعاية  االت�سال؛ خدمات  و�سبكات  االإنرتنت  على  الفيديو  اإعالنات  توزيع  االآخرين عن طريق  وخدمات 
االأعمال، وظائف  االأعمال؛ توجيه  واإدارة  ا�ستهداف وحت�سني االإعالن عرب االإنرتنت؛  االإعالن واملعنى بها 
املكتب ؛ ا�ست�سارات العالمة التجارية؛ ت�سميم مواد الدعاية لالآخرين؛ توفري اأدلة االأعمال التجارية عرب 

االإنرتنت التي تتميز باالأعمال واملنتجات واخلدمات لالآخرين
بالفئة: 35

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة QUEST باحرف التينية باللون اال�سود 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
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وم�سفرة(؛  اآمنة  بطريقة  للتغيري  قابلة  غري  ببيانات  )حفظ  بلوك�سني  الكمبيوتر؛  اأج��زاء  الربجميات؛ 
برجميات  امل�����س��ف��رة؛  ال��ع��م��الت  م��ع  لال�ستخدام  ب��رجم��ي��ات  ال��رق��م��ي��ة؛  العملة  م��ع  لال�ستخدام  ب��رجم��ي��ات 
لال�ستخدام مع العملة االفرتا�سية؛ حمفظة العملة الرقمية وخدمات التخزين؛ اأدوات تطوير الربجميات؛ 
بي  )اي��ه  التطبيقات   برجمة  واج��ه��ة  اي(؛  ب��ي  )اي��ه  التطبيقات  برجمة  كواجهة  لال�ستخدام  برجميات 
وحتريرها  واإدارتها  واملعلومات  البيانات  جلمع  برجميات  الربجميات؛  تطبيقات  بناء  يف  لال�ستخدام  اي( 
ال�سرافة؛  الرقمية ومعامالت  العملة  لدفع  ونقلها وم�ساركتها وتخزينها؛ برجميات  وتعديلها  وتنظيمها 
واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  العملة  حمافظ  اإدارة  يف  ال�ستخدامها  برجميات 
الرقمية و بلوك�سني واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز املنفعة؛ خدمات املحفظة 
عر�ص  على  امل�ستخدمني  ق��درة  ت�سهل  برجميات  املوزعة؛  احل�سابات  دفرت  من�سة  برجميات  االإلكرتونية؛ 
وحتليل وت�سجيل وتخزين ومراقبة واإدارة وجتارة وتداول العمالت الرقمية والعملة االفرتا�سية والعمالت 
امل�سفرة واالأ�سول الرقمية  وبلوك�سني واال�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز املنفعة؛ 
الرقمية والعملة  برجميات الإر�سال وا�ستقبال وقبول و�سراء وبيع وتخزين ونقل وجتارة وتبادل العمالت 
االفرتا�سية والعمالت امل�سفرة واالأ�سول الرقمية  وبلوك�سني واال�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز 
امل�سفرة ورموز املنفعة؛ برجميات لتنفيذ وت�سجيل املعامالت املالية؛ برجميات الإن�ساء احل�سابات واحلفاظ 
اإىل  نظري  من  الدفع  و�سبكات  امل��وزع��ة  احل�سابات  دف��رت  على  املالية  املعامالت  ح��ول  املعلومات  واإدارة  على 
نظري؛ برجميات لال�ستخدام يف التداول املايل؛ برجميات لال�ستخدام يف التبادل املايل؛ برجميات للو�سول 
لتوفري  برجميات  املالية؛  املعامالت  لت�سوية  برجميات  واالجتاهات؛  ال�سوق  وبيانات  املالية  املعلومات  اإىل 
املالية؛ برجميات  للمعامالت  املوزعة  املالية؛ برجميات ل�سيانة دفرت احل�سابات  املعاملة  اأطراف  م�سادقة 
الإدارة اأمان الت�سفري لالإر�سال االإلكرتوين عرب �سبكات الكمبيوتر؛ برجميات لت�سفري ومتكني النقل االآمن 
للمعلومات الرقمية عرب االإنرتنت؛ برجميات لل�سماح للم�ستخدمني بح�ساب املتغريات املتعلقة باملعامالت 
لتحويل  برجميات  املالية؛  املعامالت  معاجلة  يف  لال�ستخدام  امل��وزع��ة  احل�سابات  دف��رت  برجميات  املالية؛ 
االأموال االإلكرتونية؛ برجميات لتحويل العمالت؛ برجميات جلمع البيانات وتوزيعها؛ برجميات ملعامالت 
الدفع؛ برجميات لتو�سيل اأجهزة الكمبيوتر بقواعد البيانات املحلية و�سبكات الكمبيوتر العاملية؛ برجميات 
العملة  والتحقق من �سحة  الإدارة  والبيانات؛ برجميات  املعلومات  للبحث عن  قابلة  بيانات  الإن�ساء قواعد 
الرقمية والعملة االفرتا�سية وعملة الت�سفري واالموال الرقمية وا�سول الت�سفري واالأ�سول الرقمية والرمز 
الرقمي ورمز الت�سفري واملعامالت رموز املنفعة؛ برجميات الإن�ساء واإدارة العقود الذكية؛ برجميات الإدارة 
معامالت الدفع والتبادل؛ الربجميات واالأجهزة لال�ستخدام كمحفظة عملة رقمية؛ الربجميات واالأجهزة 
رقمية؛  اأ���س��ول  كمحفظة  لال�ستخدام  واالأج��ه��زة  ال��ربجم��ي��ات  اف��رتا���س��ي��ة؛  عملة  كمحفظة  لال�ستخدام 
كمحفظة  لال�ستخدام  واالأج��ه��زة  الربجميات  رقمية؛  رم��وز  كمحفظة  لال�ستخدام  واالأج��ه��زة  الربجميات 
ت�سفري رمزية؛ الربجميات واالأجهزة لال�ستخدام كمحفظة رموز املنفعة؛ الربجميات الإن�ساء عملة رقمية 
عملة  الإن�ساء  الربجميات  بلوك�سني؛  على  القائمة  املعامالت  يف  ال�ستخدامها  امل�سدر  ومفتوحة  المركزية 
افرتا�سية المركزية ومفتوحة امل�سدر ال�ستخدامها يف املعامالت القائمة على بلوك�سني؛ برجميات الإن�ساء 
عملة م�سفرة المركزية ومفتوحة امل�سدر ال�ستخدامها يف املعامالت القائمة على بلوك�سني؛ برجميات الإن�ساء 
اأ�سل رقمي المركزي ومفتوح امل�سدر ال�ستخدامه يف املعامالت القائمة على بلوك�سني؛ برجميات الإن�ساء رمز 
رقمي المركزي ومفتوح امل�سدر لال�ستخدام يف املعامالت القائمة على بلوك�سني؛ برجميات للم�ستخدمني 
الرقمية  الت�سفري  واالم��وال  الرقمية والعملة االفرتا�سية وعملة  العملة  با�ستخدام  املنتجات  ل�سراء وبيع 
الربجميات  من�سات  ؛  املنفعة  ورم��وز  امل�سفرة  وال��رم��وز  الرقمية  وال��رم��وز  الرقمية  واالأ���س��ول  وبلوك�سني  
اأو  الت�سفري  عملة  اأو  االفرتا�سية  العملة  اأو  الرقمية  العملة  با�ستخدام  وامل��دف��وع��ات  املعامالت  لت�سهيل 
املنفعة  رم��وز  اأو  امل�سفرة  الرموز  اأو  الرقمية  الرموز  اأو  الرقمية  االأ�سول  اأو  وبلوك�سني   الرقمية  االأ�سول 
التي ت�سمح للم�ستخدمني بال�سراء من وبيع املنتجات واخلدمات لالآخرين؛ برجميات تطبيقات الكمبيوتر 
الرقمي للعنا�سر االفرتا�سية؛ برجميات  التبادل  اإىل بلوك�سني واملعنى بها برامج  امل�ستندة  الجل من�سات 
الإن�ساء وبيع واإدارة الرموز امل�ستندة اإىل بلوك�سني اأو االبكوينز )بروتوكول القت�ساد التطبيقات(؛ برجميات 
اإلكرتونية؛ برجميات ملعاجلة املدفوعات االإلكرتونية ولتحويل االأموال من  لال�ستخدام يف من�سات مالية 
واإىل االآخرين؛ برجميات لتحويل العملة الرقمية والعملة االفرتا�سية والعملة امل�سفرة واالأ�سول الرقمية 
وبلوك�سني واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة والرموز املنفعة بني االأطراف؛ برجميات 
من�سة بلوك�سني؛ برجميات لال�ستخدام يف اإدارة وتنفيذ العملة الرقمية والعملة االفرتا�سية والعملة  امل�سفرة 
لرموز  ومعامالت  امل�سفرة  والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية   واالأ�سول  بلوك�سني  و  الرقمية  واالأ�سول 
املنفعة؛ برجميات الإن�ساء واإدارة من�سة بلوك�سني ال�ستخدامه يف اإدارة العمالت الرقمية والعملة االفرتا�سية 
والعمالت امل�سفرة واالأ�سول الرقمية وبلوك�سني واالأ�سول الرقمية والرمز الرقمي ورمز الت�سفري وح�سابات 
رموز املنفعة؛ برجميات الإدارة ح�سابات العملة امل�سفرة والعملة الرقمية؛ برجميات ال�ستخدامها يف عمليات 
الدفع وامل�سرتيات واال�ستثمارات با�ستخدام العملة الرقمية والعملة االفرتا�سية وعملة الت�سفري واالأ�سول 
الرقمية وبلوك�سني واالأ�سول الرقمية ورموز املنفعة؛ برجميات لال�ستخدام يف متكني التحويل االإلكرتوين 
لالأموال من واإىل االآخرين؛ برجميات ال�ستخدامها يف اإدارة حتويل العملة الرقمية والعملة االفرتا�سية 
والعملة امل�سفرة واالأ�سول الرقمية وبلوك�سني واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز 
املنفعة اإىل عملة �سعبة؛ برجميات لتطوير ون�سر واإدارة تطبيقات الربجميات ودمج تطبيقات الربجميات 
الرقمية  وال��رم��وز  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ���س��ول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  للعملة 
دفرت  اأو  بلوك�سني  ا�ستخدام  ت�سهيل  يف  ال�ستخدامها  برجميات  املنفعة؛  رموز  وح�سابات  الرقمية  والرموز 
تتم  التي  املالية  ال��ت��داوالت  بها  واملعنى  املالية  املعامالت  وت�سجيل  لتنفيذ  االإل��ك��رتوين  املوزعة  احل�سابات 
واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  العملة  با�ستخدام 
تبادل  يف  امل�ستخدمة  واالأج��ه��زة  الربجميات  املنفعة؛  الرموز  الت�سفري  ورم��وز  الرقمية  وال��رم��وز  الرقمية 
وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  للعملة  اإلكرتونيا  العمالت 
)اي  املنفعة؛ برجميات ال�ستخدامها كواجهة برجمة تطبيقات  الرموز  الت�سفري  الرقمية ورموز  والرموز 
والعملة  الرقمية  للعملة  كمبيوتر  اأجهزة  بلوك�سني؛  تطبيقات  برجميات  ودم��ج  واختبار  لتطوير  اي(  بي 
االفرتا�سية والعملة امل�سفرة واالأ�سول الرقمية وبلوك�سني وتعدين االأ�سول الرقمية؛ اأجهزة رموز االأمان؛ 
حموالت العمالت االإلكرتونية؛ الربجميات واملعني بها من�سة مالية اإلكرتونية ت�ستوعب اأنواع متعددة من 
الدفعات واملعامالت يف هاتف حممول املتكامل و بي دي ايه وبيئة تعتمد على الويب؛ برنامج الإن�ساء الرموز 
اأو ا�ستبدالها بالقيمة النقدية؛  التي يتم ا�ستخدامها لدفع ثمن املنتجات واخلدمات والتي ميكن تداولها 
امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  للعملة  االآم��ن  التحويل  اإدارة  يف  ال�ستخدامها  برجميات 
اإىل  املنفعة  والرموز  امل�سفرة  والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول 
العملة ال�سعبة؛ برجميات الإدارة العملة الرقمية والعملة االفرتا�سية والعملة امل�سفرة واالأ�سول الرقمية 
والتحويالت  املنفعة  رم��وز  ومدفوعات  امل�سفرة   والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني 
املالية ونقل ال�سلعة؛ برجميات لت�سهيل حتويل االأموال وحتويالت االأموال االإلكرتونية وحتويالت ال�سلع 
وحتويل دفع الفواتري وحتويل االأموال بني االأطراف؛ برجميات ال�ستخدامها كواجهة  برجميات التطبيق 
الكمبيوتر؛ برجميات لال�ستخدامها يف م�سادقة دخول  اأجهزة  اداة  اي( لال�ستخدامها يف حتديد  بي  )اي 
امل�ستخدم اإىل اأجهزة الكمبيوتر و�سبكات الكمبيوتر؛ برجميات لال�ستخدامها يف ت�سهيل املعامالت االآمنة؛ 
برجميات لال�ستخدامها يف الو�سول والقراءة والتتبع وتقنية بلوك�سني؛ برجميات واجهزة الإدارة معلومات 
الهوية وحقوق الو�سول اإىل موارد املعلومات والتطبيقات ووظائف امل�سادقة؛ برجميات للتحقق من هوية 
واالت�ساالت  الو�سول  للتحكم يف  امل�سادقة  االأم��ان؛ برجميات  واالإدارة الأغرا�ص  التوثيق  ال�سبكة وخدمات 
اأجهزة  مغناطي�سيا؛  امل�سفرة  الدفع  وبطاقات  االئتمان  بطاقات  الكمبيوتر؛  و�سبكات  الكمبيوتر  اأجهزة  مع 
والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  العملة  اإ�سدار  يف  ت�ستخدام  برجميات  االأمنية؛  الرموز  الت�سفري؛ 
امل�سفرة واالأ�سول الرقمية بلوك�سني واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة والرموز املنفعة؛ 
الرقمية  واالأ���س��ول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  العملة  تدقيق  يف  برجميات  ا�ستخدام 

بلوك�سني واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة والرموز املنفعة
بالفئة: 9

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة LIBRA باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

اأو   ، الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  التقدم به مكتوباً  فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
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التطبيق )ايه  الكمبيوتر؛ خدمات مزود خدمة  الكمبيوتر والربجميات؛ خدمات  اأجهزة  ت�سميم وتطوير 
ا�ص(؛  ايه  ايه  ا���ص(؛ من�سة كخدمة  اخلدمات )بي  ايه  ايه  ب��ي(؛ الربجميات كخدمة اخلدمات )ا���ص  ا�ص 
الرقمية  العملة  يف  اال�ستثمار  من  امل�ستخدمني  متكن  برامج  توفري  ال�سحابية؛  احلو�سبة  برامج  توفري 
الرقمية  والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة 
والرموز امل�سفرة ورموز املنفعة؛ توفري تكنولوجيا دفرت احل�سابات املوزعة؛ توفري برجميات ال�ستخدامها 
وبلوك�سني  الرقمية  واالأ���س��ول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  العملة  حمافظ  اإدارة  يف 
التي ت�سهل  املنفعة؛ توفري الربامج  امل�سفرة واالأ�سول رموز  واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز 
الرقمية  العملة  وتبادل  واإدارة وتداول  امل�ستخدمني على عر�ص وحتليل وت�سجيل وتخزين ومراقبة  قدرة 
الرقمية  والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة 
ونقل  وتخزين  وبيع  و�سراء  وقبول  وا�ستقبال  الإر���س��ال  برجميات  توفري  املنفعة؛  ورم��وز  امل�سفرة  وال��رم��وز 
وبلوك�سني  الرقمية  واالأ���س��ول  امل�سفرة  والعملة  االف��رتا���س��ي��ة  والعملة  الرقمية  العملة  وت��ب��ادل  وت���داول 
وت�سجيل  لتنفيذ  ب��رام��ج  توفري  املنفعة؛  ورم���وز  امل�سفرة  وال��رم��وز  الرقمية  وال��رم��وز  الرقمية  واالأ���س��ول 
املعامالت املالية الإن�ساء ح�سابات واحلفاظ على واإدارة املعلومات حول املعامالت املالية على دفاتر احل�سابات 
وحتويل  االإلكرتونية  املدفوعات  ملعاجلة  برجميات  توفري  نظري؛  اإىل  نظري  من  الدفع  و�سبكات  امل��وزع��ة 
لال�ستخدام  برامج  توفري  االإلكرتونية؛  املالية  املن�سة  الربجميات  توفري  االآخ��ري��ن؛  واإىل  من  االأم���وال 
كواجهة برجمة تطبيقات )ايه بي اي( لتطوير تطبيقات واختبار ودمج تطبيقات برامج بلوك�سني؛ توفري 
وبلوك�سني  الرقمية  واالأ���س��ول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  العملة  لنقل  برجميات 
االأط���راف؛ توفري الربجميات  املنفعة بني  ورم��وز  امل�سفرة  وال��رم��وز  الرقمية  وال��رم��وز  الرقمية  واالأ���س��ول 
ل��ال���س��ت��خ��دام يف ال���ت���داول امل����ايل؛ ت��وف��ري ال��ربجم��ي��ات ل��ال���س��ت��خ��دام يف ال��ت��ب��ادل امل����ايل؛ ت��وف��ري برجميات 
لت�سوية  برجميات  ت��وف��ري  واالجت���اه���ات؛  ال�سوق  وب��ي��ان��ات  املالية  املعلومات  اإىل  ال��و���س��ول  يف  لال�ستخدام 
املعامالت املالية لتوفري م�سادقة اأطراف املعاملة املالية للحفاظ على دفرت احل�سابات املوزعة للمعامالت 
اأمان الت�سفري لالإر�سال االإلكرتوين عرب �سبكات الكمبيوتر؛ توفري برامج  املالية؛ توفري برجميات الإدارة 
لال�ستخدام مع العملة الرقمية؛ توفري برامج لال�ستخدام مع العملة امل�سفرة؛ توفري برامج لال�ستخدام 
مع العملة االفرتا�سية؛ توفري برامج لال�ستخدام مع حمفظة العملة الرقمية وخدمات التخزين؛ توفري 
برامج للدفع بالعملة الرقمية ومعامالت التبادل؛ توفري برجميات الدفرت احل�سابات املوزعة لال�ستخدام 
ب��رام��ج لتحويل  ت��وف��ري  ت��وف��ري ب��رجم��ي��ات لتحويل االأم����وال االإل���ك���رتوين؛  امل��ال��ي��ة؛  امل��ع��ام��الت  يف معاجلة 
العمالت؛ توفري برجميات جلمع البيانات وتوزيعها؛ توفري الربجميات ملعامالت الدفع؛ توفري برجميات 
لتو�سيل اأجهزة الكمبيوتر بقواعد البيانات املحلية و�سبكات الكمبيوتر العاملية؛ توفري برامج الإن�ساء قواعد 
العملة  معامالت  �سحة  من  والتحقق  الإدارة  برامج  توفري  والبيانات؛  املعلومات  عن  للبحث  قابلة  بيانات 
والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية 
الذكية؛ توفري برامج الإدارة  العقود  واإدارة  املنفعة؛ توفري برامج الإن�ساء  امل�سفرة ورموز  الرقمية والرموز 
والعملة  الرقمية  العملة  الج��ل  للعملة  االإل��ك��رتوين  للتبادل  ب��رام��ج  ت��وف��ري  وال��ت��ب��ادل؛  ال��دف��ع  معامالت 
والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية 
واإىل  من  لالأموال  االإل��ك��رتوين  التحويل  متكني  يف  لال�ستخدام  برجميات  توفري  املنفعة؛  ورم��وز  امل�سفرة 
االآخرين؛ توفري برامج الإن�ساء عملة رقمية المركزية ومفتوحة امل�سدر ال�ستخدامها يف املعامالت القائمة 
على بلوك�سني؛ توفري برامج الإن�ساء عملة افرتا�سية المركزية ومفتوحة امل�سدر ال�ستخدامها يف املعامالت 
يف  ال�ستخدامها  امل�سدر  ومفتوحة  المركزية  م�سفرة  عملة  الإن�ساء  برنامج  توفري  بلوك�سني؛  على  القائمة 
امل��ع��ام��الت ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى بلوك�سني؛ ت��وف��ري ب��رام��ج الإن�����س��اء اأ���س��ول رق��م��ي��ة الم��رك��زي��ة وم��ف��ت��وح��ة امل�سدر 
رقمية المركزية ومفتوحة  رموز  الإن�ساء  برامج  توفري  بلوك�سني؛  القائمة على  املعامالت  ال�ستخدامها يف 
االآمن  النقل  ومتكني  لت�سفري  برامج  توفري  بلوك�سني؛  على  القائمة  املعامالت  يف  ال�ستخدامها  امل�سدر 
توفري  احلو�سبة؛  اأجهزة  بني  االأخ��رى  االت�سال  و�سائل  عرب  وكذلك  االإن��رتن��ت  عرب  الرقمية  للمعلومات 
لدفرت  من�سة  برجميات  املالية؛  باملعامالت  املتعلقة  العوامل  بح�ساب  للم�ستخدمني  لل�سماح  برجميات 
احل�سابات املوزعة لال�ستخدام يف معاجلة املعامالت املالية؛ توفري برجميات لتحويل االأموال االإلكرتونية 
والعملة  الرقمية  العملة  لتحويل  االآم��ن��ة  االإدارة  يف  ال�ستخدامها  برجميات  توفري  ال��ع��م��الت؛  وحت��وي��ل 
والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية 
القابلة  غري  واملن�سورات  امل��دون��ات  ت�سم  الويب  بوابة  توفري  ال�سعبة؛  العملة  اىل  املنفعة  ورم��وز  امل�سفرة 
للتنزيل يف طبيعة املقاالت واالأعمدة واالأدلة املعلوماتية يف جماالت العمالت االفرتا�سية واالأ�سول الرقمية 
وبلوك�سني واجتاهات ال�سوق والتداول؛ توفري بوابة الويب للم�ستخدمني للو�سول اإىل املعلومات يف جمال 
العمالت االفرتا�سية واالأ�سول الرقمية وبلوك�سني؛ من�سة برنامج كخدمة )بي ايه ايه ا�ص( الذي يتميز 
واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  العملة  و�سراء  لبيع  الكمبيوتر  برامج  مبن�سات 
الرقمية وبلوك�سني واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز املنفعة؛ الربنامج كخدمة 
)ا�ص ايه ايه ا�ص( الذي يتميز مبن�سات برامج الكمبيوتر لبيع و�سراء العملة الرقمية والعملة االفرتا�سية 
والعملة امل�سفرة واالأ�سول الرقمية وبلوك�سني واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز 
العملة  و�سراء  لبيع  االإنرتنت  على  مبا�سرة  افرتا�سية  بيئة  اإن�ساء  بها  واملعنى  الكمبيوتر  خدمات  املنفعة؛ 
والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية 
يتميز مبن�سات  ال��ذي  ا���ص(  ايه  ايه  برنامج كخدمة )بي  املنفعة؛ من�سة  امل�سفرة ورم��وز  والرموز  الرقمية 
من�سة  امل��وزع��ة؛  الكمبيوتر  التخزين  الأنظمة  املدفوعة  والرمزية  بلوك�سني  الإدارة  الكمبيوتر  برجميات 
والرمزية  بلوك�سني  الإدارة  الكمبيوتر  يتميز مبن�سات برجميات  ال��ذي  ا���ص(  ايه  ايه  )ا���ص  برنامج كخدمة 
امللفات  بها توفري نظام تخزين  واملعنى  الكمبيوتر  املوزعة؛ خدمات  الكمبيوتر  التخزين  املدفوعة الأنظمة 
توفري  بها  واملعنى  الكمبيوتر  خدمات  امل�سدر؛  مفتوحة  �سحابية  تخزين  ومن�سة  الالمركزي  االإلكرتوين 
بلوك�سني  من  ومدعوم  النهاية  اىل  نهايى  ت�سفري  الجل  الالمركزية  االإلكرتونية  االأ�سياء  تخزين  من�سة 
االآمنة  امل�سفرة  ال�سحابية  التخزين  خدمات  توفري  بها  واملعنى  الكمبيوتر  خدمات  بلوك�سني؛  واملدفوعات 
واخلا�سة؛ خدمات الكمبيوتر واملعنى بها توفري تخزين بيانات نظري اإىل نظري اإلكرتوين يتم توزيعه عرب 
موارد التخزين االإلكرتونية للعميل غري امل�ستخدمة؛ خدمات الكمبيوتر واملعنى بها توفري من�سة تخزين 
بلوك�سني  بتكنولوجيا برجميات  تتميز  التي  البيانات  ت�سفري  امل�سدر؛ خدمات  �سحابية المركزية مفتوحة 
اإلكرتوين  وتخزين  توزيع  وم�سفر؛  وخا�ص  اآم��ن  �سحابي  تخزين  لتوفري  نظري  اإىل  نظري  وب��روت��وك��والت 
للو�سائط االإلكرتونية واملعنى بها البيانات وامل�ستندات وامللفات والن�سو�ص وال�سور والر�سومات واملو�سيقى 
امل�سفرة؛  العملة  كمحفظة  لال�ستخدام  الربامج  توفري  املتعددة؛  الو�سائط  وحمتوى  والفيديو  وال�سوت 
العقود  خ��الل  م��ن  االفرتا�سية  للعنا�سر  دميقراطية  بطريقة  الرقمية  ال��ت��ب��ادالت  الإدارة  ب��رام��ج  توفري 
الذكية؛ بيانات التعدين؛ توفري برجميات ال�ستخدامها يف تداول وت�سوية واإر�سال وا�ستالم وتخزين وتاأكيد 
االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  العملة  جم��االت  يف  ال�سرف  �سوق  ملعامالت  امل��ايل  ال��ت��داول  خماطر  واإدارة 
والعملة امل�سفرة واالأ�سول الرقمية وبلوك�سني واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز 
واملطابقة  والتي�سري  للم�سادقة  برجمية  من�سات  ي�سم  ا���ص(  ايه  ايه  )بي  كخدمة  برنامج  من�سة  املنفعة؛ 
املعامالت  تفا�سيل  وتبادل  التجارية  البيانات  وتقدمي  ونقل  وتتبع  وا�ستالم  وتخزين  وت�سوية  واملعاجلة 
ايه ا�ص( ي�سم من�سات برجمية  ايه  ال�ساملة؛ برجميات كخدمة )ا�ص  التداول  التجارية واإدارة دورة حياة 
للم�سادقة والتي�سري واملطابقة واملعاجلة وت�سوية وتخزين وا�ستالم وتتبع ونقل وتقدمي البيانات التجارية 
وتبادل تفا�سيل املعامالت التجارية واإدارة دورة حياة التداول ال�ساملة؛ توفري الربجميات لال�ستخدام مع 
الت�سوية  التي تتميز بربجميات الجل  ايه ا�ص(  ايه  تكنولوجيا بلوك�سني؛ خدمات برجميات كخدمة )ا�ص 
والتخ�سي�ص واالمتثال والت�سجيل والت�سديد للتداول املتعلق بالعملة الرقمية والعملة االفرتا�سية والعملة 
امل�سفرة واالأ�سول الرقمية وبلوك�سني واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز املنفعة؛ 
والتخ�سي�ص  الت�سوية  الج��ل  بربجميات  تتميز  التي  ا���ص(  اي��ه  اي��ه  )ب��ي  كخدمة  برنامج  من�سة  خ��دم��ات 
امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  بالعملة  املتعلق  للتداول  والت�سديد  والت�سجيل  واالمتثال 
واالأ�سول الرقمية وبلوك�سني واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز املنفعة؛ من�سة 
برنامج كخدمة )بي ايه ايه ا�ص( ي�سم من�سات برجمية لت�سهيل املعامالت واملدفوعات با�ستخدام العملة 
والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية 
الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز املنفعة التي ت�سمح للم�ستخدمني بال�سراء من املنتجات وبيعها واخلدمات 
لالآخرين؛ من�سة برنامج كخدمة )ا�ص ايه ايه ا�ص( ي�سم من�سات برجمية لت�سهيل املعامالت واملدفوعات 
واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  العملة  با�ستخدام 
الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز املنفعة التي ت�سمح للم�ستخدمني بال�سراء من املنتجات 
وبيعها واخلدمات لالآخرين؛ من�سات الربامج القائمة على بلوك�سني ومن�سات برجميات احلو�سبة املوزعة 
واالأمن  التدقيق  ب��رام��ج  وتنفيذ  وتطوير  ت�سميم  الرقمية؛  وال��رم��وز  املعلومات  م��ن  والتحقق  للتدقيق 
توفري  االآم��ن��ة؛  امل��ع��ام��الت  ت�سهيل  يف  لال�ستخدام  ب��رجم��ي��ات  ت��وف��ري  بلوك�سني؛  على  القائمة  للمن�سات 
وبلوك�سني  الرقمية  واالأ���س��ول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  العملة  لتدقيق  برجميات 
لالت�ساالت  الربجميات  من�سات  املنفعة؛  ورم��وز  امل�سفرة  وال��رم��وز  الرقمية  وال��رم��وز  الرقمية  واالأ���س��ول 
الالمركزية بنمط بلوك�سني؛ من�سات الربجميات لتتبع ودعم معامالت البيانات؛ ت�سميم وتطوير وتنفيذ 
وتطوير  ت�سميم  بلوك�سني؛  الربجميات  وتنفيذ  وتطوير  ت�سميم  املوزعة؛  احلو�سبة  ملن�سات  الربجميات 
العملة  الجل  الربجميات  وتنفيذ  وتطوير  ت�سميم  الرقمية؛  العمالت  الأمن  الربجميات  للحلول  وتنفيذ 
والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية 
طرف  من  التحقق  خدمات  برجميات  وتنفيذ  وتطوير  ت�سميم  املنفعة؛  ورم��وز  امل�سفرة  والرموز  الرقمية 
ت�سمل عملة  التي  املعامالت  املثال ال احل�سر  �سبيل  الرقمية مبا يف ذلك على  بالعمالت  للمعامالت  ثالث 
البيتكوين؛ توفري ا�ستخدام موؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل ال�ستخدامها يف جمع ونقل وتلقي وتتبع 
البيتكوين؛ توفري برجميات لال�ستخدام يف جمع ونقل وتلقي وتتبع وتخزين ونقل  وتخزين ونقل عملة 
عملة الند للند؛ توفري برجميات للم�ستخدمني ل�سراء وبيع املنتجات با�ستخدام العملة الرقمية والعملة 
والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية 
امل�سفرة ورموز املنفعة؛ توفري من�سات برجمية لت�سهيل املعامالت واملدفوعات با�ستخدام العملة الرقمية اأو 
العملة االفرتا�سية اأو العملة امل�سفرة اأو االأ�سول الرقمية وبلوك�سني اأو االأ�سول الرقمية اأو الرموز الرقمية 
وبيعها  واخل��دم��ات  املنتجات  م��ن  بال�سراء  للم�ستخدمني  ت�سمح  التي  املنفعة  رم��وز  اأو  امل�سفرة  ال��رم��وز  اأو 
وتتبعها  وق��راءت��ه��ا  بلوك�سني  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اإىل  ال��و���س��ول  يف  ل��ال���س��ت��خ��دام  ب��رجم��ي��ات  ت��وف��ري  ل��الآخ��ري��ن؛ 
وا�ستخدامها؛ خدمات اال�ست�سارات التقنية املتعلقة بالعملة الرقمية والعملة االفرتا�سية والعملة امل�سفرة 
رموز  ومعامالت  امل�سفرة  وال��رم��وز  الرقمية  وال��رم��وز  الرقمية  واالأ���س��ول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ���س��ول 
وتطوير  الكمبيوتر  لنظام  الكمبيوتر  ي�سم من�سات برجميات  ا�ص(  ايه  ايه  )بي  املن�سات كخدمة  املنفعة؛ 
لنظام  الكمبيوتر  برجميات  من�سات  ي�سم  ا�ص(  ايه  ايه  )ا�ص  التطبيقات؛ برجميات كخدمة  واإدارة  ون�سر 
الكمبيوتر وتطوير ون�سر واإدارة التطبيقات؛ توفري الربجميات التي متكن امل�ستخدمني من تطوير وبناء 
وت�سغيل التطبيقات املوزعة من خالل من�سة مفتوحة لل�سبكات الند للند الذكية للدفع مفتوحة امل�سدر؛ 
ال�سحابية الأغرا�ص  الكمبيوتر  ال�سبكة  القائمة على  الهوية والتوثيق واالإدارة  التحقق من  توفري خدمات 
املتعلقة  الهوية  ومعلومات  االعتماد  وبيانات  امل��رور  كلمات  واإدارة  وتخزين  امنة  م�ست�سافة  اإدارة  اأمنية؛ 
اأجهزة  اإىل  اأمنية؛ توفري برامج امل�سادقة للتحكم يف الو�سول  باالأ�سخا�ص واحل�سابات واالأجهزة الأغرا�ص 
العنا�سر  ت��ب��ادل  يف  ل��ال���س��ت��خ��دام  ب��رجم��ي��ات  ت��وف��ري  م��ع��ه��ا؛  واالت�����س��االت  الكمبيوتر  و���س��ب��ك��ات  الكمبيوتر 
العمالت  تطبيق  اأو  بلوك�سني  على  القائمة  ال��رم��وز  واإدارة  وت���داول  لبيع  برجميات  توفري  االفرتا�سية؛ 
املعدنية؛ توفري ت�سريف العلمات الرقمي؛ توفري برجميات ال�ستخدامها يف اإ�سدار العملة الرقمية والعملة 
والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية 
امل�سفرة ورموز املنفعة؛ توفري خدمات التحقق من الهوية والتوثيق واالإدارة القائمة على ال�سبكة ال�سحابية 
امل�سفرة واالأ�سول  العملة الرقمية والعملة االفرتا�سية والعملة  اأمنية؛  توفري برجميات الإدارة  الأغرا�ص 
املنفعة   رم���وز  وم��دف��وع��ات  امل�سفرة  وال��رم��وز  الرقمية  وال��رم��وز  الرقمية  واالأ����س���ول  وبلوك�سني  الرقمية 
والتحويالت املالية ونقل ال�سلع؛ توفري برجميات لت�سهيل حتويل االأموال وحتويالت االأموال االإلكرتونية 

وحتويالت ال�سلع ودفع الفواتري وحتويل االأموال بني االأطراف
بالفئة: 42

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة LIBRA باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�شمرب  2019 العدد 12798 

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

بتاريخ : 2019/03/10 املودعة حتت رقم : 307545 
تاريخ االأولوية: 2018/09/18 رقم االأولوية : 075897 

البلد االأولوية: جامايكا
با�س��م: في�سبوك تكنولوجيز، ال ال �سي

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

)ايه  تطبيق  برجمة  كواجهة  لال�ستخدام  برنامج  الربجميات؛  تطوير  اأدوات  امل��ادي��ة؛  الكمبيوتر  اأجهزة 
برجمة  واجهة  الربامج؛  تطبيقات  بناء  يف  لال�ستخدام  اي(  بي  )اي��ه  التطبيقات  برجمة  واجهة  اي(؛  بي 
االجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  االإنرتنت  عرب  اخلدمات  ت�سهل  التي  للربجميات  اي(  بي  )اي��ه  التطبيقات 
والتفاعل  واإدارة  الإن�ساء  برنامج  واإدارت��ه��ا؛  اإليها  والو�سول  وتنزيلها  وحتميلها  البيانات  ا�سرتجاع  والج��ل 
مع التوا�سل االجتماعي مبا�سرة عرب االإنرتنت؛ برنامج لتنظيم االأحداث والبحث عنها واإدارتها؛ برنامج 
لالإن�ساء والتعديل  والتحميل والتنزيل والو�سول واالطالع والن�سر والعر�ص وو�سع العالمات والتدوين 
توفري  ذل��ك  غري  اأو  وامل�ساركة  واالإر���س��ال  والت�سمني  والتعقيب  ال�سعور  وبيان  والتعليق  والربط  والتدفق 
ال�سور  نقل  لتعديل ومتكني  برنامج  واالت�ساالت؛  الكمبيوتر  �سبكات  اإلكرتونية عرب  اأو معلومات  و�سائط 
ونقل  وتعديل  وتنظيم  وحترير  واإدارة  جلمع  برامج  والبيانات؛  ال�سمعية   الب�سرية  واملحتوى  وال�سوت 
وتقا�سم وتخزين البيانات واملعلومات؛ برامج الكمبيوتر الإر�سال وا�ستقبال الر�سائل االإلكرتونية والتنبيهات 
الواقع االفرتا�سي؛ برنامج  ؛ برنامج لعبة  امل�سفرة مغناطي�سيا  الهدايا  واالإ�سعارات والتذكريات؛ بطاقات 
لعبة الواقع املعزز؛ برنامج لعبة الواقع املختلط ؛ اأجهزة الكمبيوتر املادية لعبة الواقع االفرتا�سي؛ اأجهزة 
الكمبيوتر  اأجهزة  املختلط؛  الواقع  لعبة  املادية  الكمبيوتر  اأجهزة  املعزز؛  الواقع  لعبة  املادية  الكمبيوتر 
اأجهزة الكمبيوتر ووحدات  الطرفية؛ برنامج الواقع االفرتا�سي واملزدوج واملختلط لال�ستخدام يف متكني 
حتكم لعبة فيديو ولوحات لعبة فيديو املحمولة واأجهزة الكمبيوتر اللوحية واالأجهزة املحمولة والهواتف 
املحمولة لتوفري جتارب الواقع االفرتا�سي ؛ برنامج االألعاب لالأجهزة الال�سلكية؛ برنامج االألعاب لالأجهزة 
املعزز؛  الواقع  برنامج  االفرتا�سي؛  الواقع  برنامج  الكرتونية؛  االألعاب  برنامج  ؛  املحمولة  االإلكرتونية 
برنامج الواقع املختلط؛ برنامج األعاب الفيديو؛ برامج لعبة كمبيوتر الو�سائط املتعددة التفاعلية؛ برامج 
االألعاب االإلكرتونية القابلة للتنزيل ؛ برنامج األعاب الكمبيوتر؛ �سماعات لال�ستخدام مع اأجهزة الكمبيوتر؛ 
معدات الليزر الأغرا�ص غري طبية؛ برنامج لدمج البيانات االإلكرتونية مع بيئات العامل احلقيقي الأغرا�ص 
اأوامر  اإىل  الطبيعية  اللغة  لتحويل  برنامج  االجتماعية؛  وال�سبكات  والتوا�سل  واالألعاب  والتعليم  الرتفيه 
برنامج  واالآالت؛  الب�سر  بني  التفاعل  لت�سهيل  تف�سريية  واجهة  بها  واملعنى  الربامج   اآليا؛  للتنفيذ  قابلة 
م�ساعد �سخ�سي؛ برنامج م�ساعد اجتماعي؛ برنامج لتخطيط االأن�سطة مع امل�ستخدمني االآخرين وتقدمي 
واخلدمات؛  ال�سلع  �سراء  و/اأو  الطلب  برامج  والوجهة؛  االجتماعية  اخلرائط  لر�سم  برنامج  التو�سيات؛ 
داخل  املجموعات  اإىل  والو�سول  واإدارة  الإن�ساء  برنامج  واملعلومات؛  والبيانات  الال�سلكي  للمحتوى  برنامج 
الواقع  لعبة  املادية  الكمبيوتر  اأجهزة  االفرتا�سي؛  للواقع  املادية  اأجهزة كمبيوتر  االفرتا�سية؛  املجتمعات 
الفيديو  األعاب  حتكم  ووح��دات  الكمبيوتر  متكني  يف  لال�ستخدام  االفرتا�سي  الواقع  برنامج  االفرتا�سي؛ 
ووحدات حتكم األعاب الفيديو املحمولة واأجهزة الكمبيوتر اللوحية واالأجهزة املحمولة والهواتف املحمولة 
لتوفري جتارب الواقع االفرتا�سي؛ برامج األعاب الكمبيوتر لوحدات حتكم األعاب الفيديو املنزلية؛ االأجهزة 
والهواتف  املحمولة  واالأجهزة  اللوحية  الكمبيوتر  واأجهزة  الكمبيوتر  الأجهزة  لالرتداء  القابلة  الطرفية 
املحمولة واملعني بها �سا�سات العر�ص املثبتة على الراأ�ص؛ �سماعات الراأ�ص لال�ستخدام مع وحدة حتكم األعاب 
املادية الواقع املعزز؛ �سماعات الواقع االفرتا�سي؛ �سماعات  اأجهزة الكمبيوتر  الفيديو؛ برامج الكمبيوتر؛ 
الواقع املعزز؛ نظارات الواقع االفرتا�سي؛ نظارات الواقع املعزز؛ برنامج الواقع االفرتا�سي لت�سفح بيئة 
الواقع االفرتا�سي؛ برنامج الواقع املعززة لت�سفح بيئة الواقع املعززة؛ برامج الواقع املعزز ال�ستخدامها يف 
متكني اأجهزة الكمبيوتر ووحدات حتكم األعاب الفيديو ووحدات التحكم يف األعاب الفيديو املحمولة واأجهزة 
�سماعات  ؛  واقعية معززة  لتوفري جتارب  املحمولة  والهواتف  املحمول  الهاتف  واأجهزة  اللوحية  الكمبيوتر 
الراأ�ص الألعاب الواقع االفرتا�سي؛ �سماعات الراأ�ص الألعاب الواقع املعزز ؛ وحدات حتكم الواقع االفرتا�سي 
املحمولة؛ وحدات حتكم الواقع املعزز املحمولة؛ برامج األعاب الفيديو والكمبيوتر؛ برنامج ترفيه تفاعلي؛ 
برنامج التعرف على االإمياءات؛  اأجهزة تتبع احلركة لتكنولوجيا الواقع االفرتا�سي؛ اأجهزة تتبع احلركة 
تدفق  اأجهزة  والفيديو؛  ال�سوت  اأجهزة  ت�سغيل  يف  للتحكم  الكمبيوتر  برامج  املعزز؛  الواقع  لتكنولوجيا 
الو�سائط الرقمية؛ �سماعات االأذن؛ �سماعات الراأ�ص؛ برنامج عر�ص الفيديو؛ اأجهزة عر�ص الفيديو واملعنى 
بها برامج ت�سغيل الفيديو لنظارات الفيديو؛ برنامج لت�سفح بيئة الواقع االفرتا�سي؛ برامج لال�ستخدام 
يف متكني اأجهزة الكمبيوتر ووحدات حتكم األعاب الفيديو ووحدات حتكم األعاب الفيديو املحمولة واأجهزة 
الكمبيوتر اللوحية واالأجهزة املحمولة والهواتف املحمولة لتوفري الواقع االفرتا�سي وجتارب الواقع املعزز؛ 
برنامج الواقع االفرتا�سي لتتبع الكيانات والتحكم يف احلركة وت�سور املحتوى؛ برنامج الواقع املعزز لتتبع 
الواقع  لتجربة  للم�ستخدمني  االفرتا�سي  الواقع  برنامج  املحتوى؛  وت�سور  والتحكم يف احلركة  الكيانات 
والتالعب  املعزز  الواقع  لتجربة  للم�ستخدمني  املعزز  الواقع  برنامج  واالنغما�ص؛  والتالعب  االفرتا�سي 
واالنغما�ص؛ برنامج الواقع االفرتا�سي لت�سغيل الواقع االفرتا�سي لت�سغيل �سماعات الواقع االفرتا�سي؛ 
برنامج الواقع املعزز لت�سغيل �سماعات الواقع املعزز؛ برنامج الواقع للت�سلية التفاعلية؛ برنامج الواقع املعزز 
من  البيانات  وحتليل  وعر�ص  وا�ستقبال  ونقل  وتخزين  لت�سجيل  برنامج  ال�سماعات؛  التفاعلية؛  للت�سلية 
و�سا�سات  برامج  اأ�سا�ًسا من  تتكون  القابلة لالرتداء  الكمبيوتر  اأجهزة  القابلة لالرتداء؛  الكمبيوتر  اأجهزة 
العر�ص لالت�سال باأجهزة الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر اللوحية واأجهزة املحمولة والهواتف املحمولة من 
االفرتا�سي  الواقع  لتمكني  واقية  نظارات  املعزز؛  الواقع  العامل  االفرتا�سي  وجت��ارب  الواقع  اأج��ل متكني 
وجتارب العامل الواقع املعزز؛ برنامج لال�ستخدام يف اإن�ساء وت�سميم الواقع االفرتا�سي وبرامج الواقع املعزز 
؛ واجهة برجمة التطبيقات )ايه بي اي( لربجميات الكمبيوتر لتطوير وخلق الواقع االفرتا�سي وجتارب 
الكمبيوتر؛ برنامج لتتبع  اأنظمة ت�سغيل  الت�سغيل؛  الثابتة لربامج نظام  املعزز؛ الربامج والربامج  الواقع 
احلركة يف وت�سور والتالعب وم�ساهدة وعر�ص جتارب الواقع االفرتا�سي واملعزز؛ الربامج والربامج الثابتة 
واالأجهزة لال�ستخدام يف التتبع الب�سري وال�سوتي ال�سمعي واحلركي والعيني واالإميائي والتعرف عليها؛ 
واأجهزة  والكامريات   االإلكرتونية   اال�ست�سعار  اأجهزة  اال�ست�سعار؛  اأجهزة  لت�سغيل  والربجميات  االأجهزة 
اأجهزة وبرامج  العر�ص وامليكروفونات للك�سف عن االإمياءات والوجه وال�سوت والتقاطها والتعرف عليها؛ 
للك�سف عن الكيانات اإمياءات امل�ستخدم واالأوامر؛ الربامج والربامج الثابتة للتحكم  وتكوين واإدارة وحدات 
مع  والتوا�سل  البيانات  م�ساركة  االإلكرتونية من  االأجهزة  لتمكني  الثابتة  والربامج  الربجميات  التحكم؛ 
بع�سها البع�ص؛ برنامج ت�سغيل نظام الكمبيوتر؛ برامج ت�سغيل الربجميات لالأجهزة االإلكرتونية لتمكني 
اأجهزة الكمبيوتر واالأجهزة االإلكرتونية من التوا�سل مع بع�سها البع�ص؛ الكامريات؛ بطاريات؛. �سواحن 
االإلكرتونية  لالأجهزة  الطاقة  واإدارة  الطاقة  �سحن  اأجهزة  البطارية؛  حزم  البطارية؛  �سناديق  بطاريات؛ 
لالأجهزة  ال�سحن  قاعد  املحمولة؛  االإلكرتونية  لالأجهزة  ال�سحن  ا�ستندات  ال�سحن؛  احوا�ص  املحمولة؛ 
االإلكرتونية املحمولة ؛ بنوك الطاقة؛ اأجهزة �سحن خارجية؛ �سناديق ال�سحن الال�سلكي؛ اأجهزة بطارية 
قابلة لل�سحن الكهربائية  واملعنى بها البطاريات القابلة الإعادة ال�سحن واإم��دادات الطاقة املحمولة؛ حزم 
�سواحن  ؛  املحمولة  االإلكرتونية  االأج��ه��زة  مع  لال�ستخدام  ال�سحن  الإع���ادة  القابلة  اخلارجية  البطاريات 
للبطاريات؛ حموالت الطاقة؛ حموالت كهربائية؛ املو�سالت الكهربائية واالإلكرتونية؛ مو�سيالت حمولة 
الظهر  وحقائب  حقائب  املحمولة؛  االإلكرتونية  لالأجهزة  ا  خ�سي�سً مكيفة  وحقائب  �سناديق  الطاقة؛ 
و�سناديق احلمل لالأجهزة االإلكرتونية املحمولة ؛ �سناديق لالأجهزة االإلكرتونية املحمولة ؛ لوحات الوجه؛ 
املحمولة  االإلكرتونية  لالأجهزة  الواقية  اأكمام  املتنقلة؛  االإلكرتونية  لالأجهزة  الواقية  و�سناديق  اأغطية 
؛  املحمولة  االإلكرتونية  لالأجهزة  ا  خ�سي�سً مكيفة  حمل  و�سناديق  وامل�سابك  ال��ذراع  و�سريط  حامالت  ؛ 
املحمولة؛  االإلكرتونية  الأجهزة  من�سات  ؛  املحمولة  االإلكرتونية  االأجهزة  لرتكيب  اجل��دار  على  حامالت 
حامالت االأجهزة االإلكرتونية املحمولة ؛ اأجهزة التحكم عن بعد لالأجهزة االإلكرتونية املحمولة ؛ كابالت 
اإر�ساء لالأجهزة االإلكرتونية  ومو�سالت ال�سوت واملكربات ال�سوت الكهربائية؛ مكربات ال�سوت؛ حمطات 
االت�سال؛  كابالت  كهربائية؛  كابالت  اإلكرتونية؛  الكابالت  التجهيزات  ال�سوت؛ قطع  ؛ مكربات  املحمولة 
امليكروفونات؛ م�ستقبالت �سوتية؛  الكابل؛  الطاقة ومو�سالت  ؛ كابالت  ال�سوئية  االإ�سارات  لنقل  كابالت 
م�ستقبالت  ال��راأ���ص؛  على  املركبة  الفيديو  عر�سات  الال�سلكية؛  الكمبيوتر  ملحقات  �سوتية؛  مر�سالت 
ال�سوت  ال�ستن�ساخ  الال�سلكية  واال�ستقبال  االإر���س��ال  اأجهزة  الفيديو؛  م�ستقبالت  ؛  االإلكرتونية  االإ���س��ارات 
واالإ�سارات؛ جم�سات كهربائية؛ اأجهزة ا�ست�سعار لر�سد احلركات املادية؛ برنامج يف طبيعة تطبيق املحمول؛ 
الر�سائل؛  برامج  والن�سو�ص؛  والفيديو  وال�سوت  والر�سومات  ال�سور  ملعاجلة  برنامج  ام؛  اي  ا�ص  بطاقات 
الكمبيوتر خلدمات  والهبات؛ برنامج  التربعات  لت�سهيل وترتيب الجل متويل وتوزيع  الكمبيوتر  برنامج 

جمع التربعات اخلريية وخلدمات التربعات املالية مبا�سرة عرب االإنرتنت
بالفئة: 9

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة QUEST باحرف التينية باللون اال�سود 
اال�س��رتاطات: 

اأو   ، الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  التقدم به مكتوباً  فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�شمرب  2019 العدد 12798 

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

بتاريخ : 2019/07/15 املودعة حتت رقم : 313814 
تاريخ االأولوية: 2019/01/16 رقم االأولوية : 2019.0017 

البلد االأولوية: تركمان�ستان
با�س��م: جيه ال يف، ال ال �سي 

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

التطبيق )ايه  الكمبيوتر؛ خدمات مزود خدمة  الكمبيوتر والربجميات؛ خدمات  اأجهزة  ت�سميم وتطوير 
ا�ص(؛  ايه  ايه  ا���ص(؛ من�سة كخدمة  اخلدمات )بي  ايه  ايه  ب��ي(؛ الربجميات كخدمة اخلدمات )ا���ص  ا�ص 
الرقمية  العملة  يف  اال�ستثمار  من  امل�ستخدمني  متكن  برامج  توفري  ال�سحابية؛  احلو�سبة  برامج  توفري 
الرقمية  والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة 
والرموز امل�سفرة ورموز املنفعة؛ توفري تكنولوجيا دفرت احل�سابات املوزعة؛ توفري برجميات ال�ستخدامها 
وبلوك�سني  الرقمية  واالأ���س��ول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  العملة  حمافظ  اإدارة  يف 
التي ت�سهل  املنفعة؛ توفري الربامج  امل�سفرة واالأ�سول رموز  واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز 
الرقمية  العملة  وتبادل  واإدارة وتداول  امل�ستخدمني على عر�ص وحتليل وت�سجيل وتخزين ومراقبة  قدرة 
الرقمية  والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة 
ونقل  وتخزين  وبيع  و�سراء  وقبول  وا�ستقبال  الإر���س��ال  برجميات  توفري  املنفعة؛  ورم��وز  امل�سفرة  وال��رم��وز 
وبلوك�سني  الرقمية  واالأ���س��ول  امل�سفرة  والعملة  االف��رتا���س��ي��ة  والعملة  الرقمية  العملة  وت��ب��ادل  وت���داول 
وت�سجيل  لتنفيذ  ب��رام��ج  توفري  املنفعة؛  ورم���وز  امل�سفرة  وال��رم��وز  الرقمية  وال��رم��وز  الرقمية  واالأ���س��ول 
املعامالت املالية الإن�ساء ح�سابات واحلفاظ على واإدارة املعلومات حول املعامالت املالية على دفاتر احل�سابات 
وحتويل  االإلكرتونية  املدفوعات  ملعاجلة  برجميات  توفري  نظري؛  اإىل  نظري  من  الدفع  و�سبكات  امل��وزع��ة 
لال�ستخدام  برامج  توفري  االإلكرتونية؛  املالية  املن�سة  الربجميات  توفري  االآخ��ري��ن؛  واإىل  من  االأم���وال 
كواجهة برجمة تطبيقات )ايه بي اي( لتطوير تطبيقات واختبار ودمج تطبيقات برامج بلوك�سني؛ توفري 
وبلوك�سني  الرقمية  واالأ���س��ول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  العملة  لنقل  برجميات 
االأط���راف؛ توفري الربجميات  املنفعة بني  ورم��وز  امل�سفرة  وال��رم��وز  الرقمية  وال��رم��وز  الرقمية  واالأ���س��ول 
ل��ال���س��ت��خ��دام يف ال���ت���داول امل����ايل؛ ت��وف��ري ال��ربجم��ي��ات ل��ال���س��ت��خ��دام يف ال��ت��ب��ادل امل����ايل؛ ت��وف��ري برجميات 
لت�سوية  برجميات  ت��وف��ري  واالجت���اه���ات؛  ال�سوق  وب��ي��ان��ات  املالية  املعلومات  اإىل  ال��و���س��ول  يف  لال�ستخدام 
املعامالت املالية لتوفري م�سادقة اأطراف املعاملة املالية للحفاظ على دفرت احل�سابات املوزعة للمعامالت 
اأمان الت�سفري لالإر�سال االإلكرتوين عرب �سبكات الكمبيوتر؛ توفري برامج  املالية؛ توفري برجميات الإدارة 
لال�ستخدام مع العملة الرقمية؛ توفري برامج لال�ستخدام مع العملة امل�سفرة؛ توفري برامج لال�ستخدام 
مع العملة االفرتا�سية؛ توفري برامج لال�ستخدام مع حمفظة العملة الرقمية وخدمات التخزين؛ توفري 
برامج للدفع بالعملة الرقمية ومعامالت التبادل؛ توفري برجميات الدفرت احل�سابات املوزعة لال�ستخدام 
ب��رام��ج لتحويل  ت��وف��ري  ت��وف��ري ب��رجم��ي��ات لتحويل االأم����وال االإل���ك���رتوين؛  امل��ال��ي��ة؛  امل��ع��ام��الت  يف معاجلة 
العمالت؛ توفري برجميات جلمع البيانات وتوزيعها؛ توفري الربجميات ملعامالت الدفع؛ توفري برجميات 
لتو�سيل اأجهزة الكمبيوتر بقواعد البيانات املحلية و�سبكات الكمبيوتر العاملية؛ توفري برامج الإن�ساء قواعد 
العملة  معامالت  �سحة  من  والتحقق  الإدارة  برامج  توفري  والبيانات؛  املعلومات  عن  للبحث  قابلة  بيانات 
والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية 
الذكية؛ توفري برامج الإدارة  العقود  واإدارة  املنفعة؛ توفري برامج الإن�ساء  امل�سفرة ورموز  الرقمية والرموز 
والعملة  الرقمية  العملة  الج��ل  للعملة  االإل��ك��رتوين  للتبادل  ب��رام��ج  ت��وف��ري  وال��ت��ب��ادل؛  ال��دف��ع  معامالت 
والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية 
واإىل  من  لالأموال  االإل��ك��رتوين  التحويل  متكني  يف  لال�ستخدام  برجميات  توفري  املنفعة؛  ورم��وز  امل�سفرة 
االآخرين؛ توفري برامج الإن�ساء عملة رقمية المركزية ومفتوحة امل�سدر ال�ستخدامها يف املعامالت القائمة 
على بلوك�سني؛ توفري برامج الإن�ساء عملة افرتا�سية المركزية ومفتوحة امل�سدر ال�ستخدامها يف املعامالت 
يف  ال�ستخدامها  امل�سدر  ومفتوحة  المركزية  م�سفرة  عملة  الإن�ساء  برنامج  توفري  بلوك�سني؛  على  القائمة 
امل��ع��ام��الت ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى بلوك�سني؛ ت��وف��ري ب��رام��ج الإن�����س��اء اأ���س��ول رق��م��ي��ة الم��رك��زي��ة وم��ف��ت��وح��ة امل�سدر 
رقمية المركزية ومفتوحة  رموز  الإن�ساء  برامج  توفري  بلوك�سني؛  القائمة على  املعامالت  ال�ستخدامها يف 
االآمن  النقل  ومتكني  لت�سفري  برامج  توفري  بلوك�سني؛  على  القائمة  املعامالت  يف  ال�ستخدامها  امل�سدر 
توفري  احلو�سبة؛  اأجهزة  بني  االأخ��رى  االت�سال  و�سائل  عرب  وكذلك  االإن��رتن��ت  عرب  الرقمية  للمعلومات 
لدفرت  من�سة  برجميات  املالية؛  باملعامالت  املتعلقة  العوامل  بح�ساب  للم�ستخدمني  لل�سماح  برجميات 
احل�سابات املوزعة لال�ستخدام يف معاجلة املعامالت املالية؛ توفري برجميات لتحويل االأموال االإلكرتونية 
والعملة  الرقمية  العملة  لتحويل  االآم��ن��ة  االإدارة  يف  ال�ستخدامها  برجميات  توفري  ال��ع��م��الت؛  وحت��وي��ل 
والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية 
القابلة  غري  واملن�سورات  امل��دون��ات  ت�سم  الويب  بوابة  توفري  ال�سعبة؛  العملة  اىل  املنفعة  ورم��وز  امل�سفرة 
للتنزيل يف طبيعة املقاالت واالأعمدة واالأدلة املعلوماتية يف جماالت العمالت االفرتا�سية واالأ�سول الرقمية 
وبلوك�سني واجتاهات ال�سوق والتداول؛ توفري بوابة الويب للم�ستخدمني للو�سول اإىل املعلومات يف جمال 
العمالت االفرتا�سية واالأ�سول الرقمية وبلوك�سني؛ من�سة برنامج كخدمة )بي ايه ايه ا�ص( الذي يتميز 
واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  العملة  و�سراء  لبيع  الكمبيوتر  برامج  مبن�سات 
الرقمية وبلوك�سني واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز املنفعة؛ الربنامج كخدمة 
)ا�ص ايه ايه ا�ص( الذي يتميز مبن�سات برامج الكمبيوتر لبيع و�سراء العملة الرقمية والعملة االفرتا�سية 
والعملة امل�سفرة واالأ�سول الرقمية وبلوك�سني واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز 
العملة  و�سراء  لبيع  االإنرتنت  على  مبا�سرة  افرتا�سية  بيئة  اإن�ساء  بها  واملعنى  الكمبيوتر  خدمات  املنفعة؛ 
والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية 
يتميز مبن�سات  ال��ذي  ا���ص(  ايه  ايه  برنامج كخدمة )بي  املنفعة؛ من�سة  امل�سفرة ورم��وز  والرموز  الرقمية 
من�سة  امل��وزع��ة؛  الكمبيوتر  التخزين  الأنظمة  املدفوعة  والرمزية  بلوك�سني  الإدارة  الكمبيوتر  برجميات 
والرمزية  بلوك�سني  الإدارة  الكمبيوتر  يتميز مبن�سات برجميات  ال��ذي  ا���ص(  ايه  ايه  )ا���ص  برنامج كخدمة 
امللفات  بها توفري نظام تخزين  واملعنى  الكمبيوتر  املوزعة؛ خدمات  الكمبيوتر  التخزين  املدفوعة الأنظمة 
توفري  بها  واملعنى  الكمبيوتر  خدمات  امل�سدر؛  مفتوحة  �سحابية  تخزين  ومن�سة  الالمركزي  االإلكرتوين 
بلوك�سني  من  ومدعوم  النهاية  اىل  نهايى  ت�سفري  الجل  الالمركزية  االإلكرتونية  االأ�سياء  تخزين  من�سة 
االآمنة  امل�سفرة  ال�سحابية  التخزين  خدمات  توفري  بها  واملعنى  الكمبيوتر  خدمات  بلوك�سني؛  واملدفوعات 
واخلا�سة؛ خدمات الكمبيوتر واملعنى بها توفري تخزين بيانات نظري اإىل نظري اإلكرتوين يتم توزيعه عرب 
موارد التخزين االإلكرتونية للعميل غري امل�ستخدمة؛ خدمات الكمبيوتر واملعنى بها توفري من�سة تخزين 
بلوك�سني  بتكنولوجيا برجميات  تتميز  التي  البيانات  ت�سفري  امل�سدر؛ خدمات  �سحابية المركزية مفتوحة 
اإلكرتوين  وتخزين  توزيع  وم�سفر؛  وخا�ص  اآم��ن  �سحابي  تخزين  لتوفري  نظري  اإىل  نظري  وب��روت��وك��والت 
للو�سائط االإلكرتونية واملعنى بها البيانات وامل�ستندات وامللفات والن�سو�ص وال�سور والر�سومات واملو�سيقى 
امل�سفرة؛  العملة  كمحفظة  لال�ستخدام  الربامج  توفري  املتعددة؛  الو�سائط  وحمتوى  والفيديو  وال�سوت 
العقود  خ��الل  م��ن  االفرتا�سية  للعنا�سر  دميقراطية  بطريقة  الرقمية  ال��ت��ب��ادالت  الإدارة  ب��رام��ج  توفري 
الذكية؛ بيانات التعدين؛ توفري برجميات ال�ستخدامها يف تداول وت�سوية واإر�سال وا�ستالم وتخزين وتاأكيد 
االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  العملة  جم��االت  يف  ال�سرف  �سوق  ملعامالت  امل��ايل  ال��ت��داول  خماطر  واإدارة 
والعملة امل�سفرة واالأ�سول الرقمية وبلوك�سني واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز 
واملطابقة  والتي�سري  للم�سادقة  برجمية  من�سات  ي�سم  ا���ص(  ايه  ايه  )بي  كخدمة  برنامج  من�سة  املنفعة؛ 
املعامالت  تفا�سيل  وتبادل  التجارية  البيانات  وتقدمي  ونقل  وتتبع  وا�ستالم  وتخزين  وت�سوية  واملعاجلة 
ايه ا�ص( ي�سم من�سات برجمية  ايه  ال�ساملة؛ برجميات كخدمة )ا�ص  التداول  التجارية واإدارة دورة حياة 
للم�سادقة والتي�سري واملطابقة واملعاجلة وت�سوية وتخزين وا�ستالم وتتبع ونقل وتقدمي البيانات التجارية 
وتبادل تفا�سيل املعامالت التجارية واإدارة دورة حياة التداول ال�ساملة؛ توفري الربجميات لال�ستخدام مع 
الت�سوية  التي تتميز بربجميات الجل  ايه ا�ص(  ايه  تكنولوجيا بلوك�سني؛ خدمات برجميات كخدمة )ا�ص 
والتخ�سي�ص واالمتثال والت�سجيل والت�سديد للتداول املتعلق بالعملة الرقمية والعملة االفرتا�سية والعملة 
امل�سفرة واالأ�سول الرقمية وبلوك�سني واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز املنفعة؛ 
والتخ�سي�ص  الت�سوية  الج��ل  بربجميات  تتميز  التي  ا���ص(  اي��ه  اي��ه  )ب��ي  كخدمة  برنامج  من�سة  خ��دم��ات 
امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  بالعملة  املتعلق  للتداول  والت�سديد  والت�سجيل  واالمتثال 
واالأ�سول الرقمية وبلوك�سني واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز املنفعة؛ من�سة 
برنامج كخدمة )بي ايه ايه ا�ص( ي�سم من�سات برجمية لت�سهيل املعامالت واملدفوعات با�ستخدام العملة 
والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية 
الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز املنفعة التي ت�سمح للم�ستخدمني بال�سراء من املنتجات وبيعها واخلدمات 
لالآخرين؛ من�سة برنامج كخدمة )ا�ص ايه ايه ا�ص( ي�سم من�سات برجمية لت�سهيل املعامالت واملدفوعات 
واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  العملة  با�ستخدام 
الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز املنفعة التي ت�سمح للم�ستخدمني بال�سراء من املنتجات 
وبيعها واخلدمات لالآخرين؛ من�سات الربامج القائمة على بلوك�سني ومن�سات برجميات احلو�سبة املوزعة 
واالأمن  التدقيق  ب��رام��ج  وتنفيذ  وتطوير  ت�سميم  الرقمية؛  وال��رم��وز  املعلومات  م��ن  والتحقق  للتدقيق 
توفري  االآم��ن��ة؛  امل��ع��ام��الت  ت�سهيل  يف  لال�ستخدام  ب��رجم��ي��ات  ت��وف��ري  بلوك�سني؛  على  القائمة  للمن�سات 
وبلوك�سني  الرقمية  واالأ���س��ول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  العملة  لتدقيق  برجميات 
لالت�ساالت  الربجميات  من�سات  املنفعة؛  ورم��وز  امل�سفرة  وال��رم��وز  الرقمية  وال��رم��وز  الرقمية  واالأ���س��ول 
الالمركزية بنمط بلوك�سني؛ من�سات الربجميات لتتبع ودعم معامالت البيانات؛ ت�سميم وتطوير وتنفيذ 
وتطوير  ت�سميم  بلوك�سني؛  الربجميات  وتنفيذ  وتطوير  ت�سميم  املوزعة؛  احلو�سبة  ملن�سات  الربجميات 
العملة  الجل  الربجميات  وتنفيذ  وتطوير  ت�سميم  الرقمية؛  العمالت  الأمن  الربجميات  للحلول  وتنفيذ 
والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية 
طرف  من  التحقق  خدمات  برجميات  وتنفيذ  وتطوير  ت�سميم  املنفعة؛  ورم��وز  امل�سفرة  والرموز  الرقمية 
ت�سمل عملة  التي  املعامالت  املثال ال احل�سر  �سبيل  الرقمية مبا يف ذلك على  بالعمالت  للمعامالت  ثالث 
البيتكوين؛ توفري ا�ستخدام موؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل ال�ستخدامها يف جمع ونقل وتلقي وتتبع 
البيتكوين؛ توفري برجميات لال�ستخدام يف جمع ونقل وتلقي وتتبع وتخزين ونقل  وتخزين ونقل عملة 
عملة الند للند؛ توفري برجميات للم�ستخدمني ل�سراء وبيع املنتجات با�ستخدام العملة الرقمية والعملة 
والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية 
امل�سفرة ورموز املنفعة؛ توفري من�سات برجمية لت�سهيل املعامالت واملدفوعات با�ستخدام العملة الرقمية اأو 
العملة االفرتا�سية اأو العملة امل�سفرة اأو االأ�سول الرقمية وبلوك�سني اأو االأ�سول الرقمية اأو الرموز الرقمية 
وبيعها  واخل��دم��ات  املنتجات  م��ن  بال�سراء  للم�ستخدمني  ت�سمح  التي  املنفعة  رم��وز  اأو  امل�سفرة  ال��رم��وز  اأو 
وتتبعها  وق��راءت��ه��ا  بلوك�سني  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اإىل  ال��و���س��ول  يف  ل��ال���س��ت��خ��دام  ب��رجم��ي��ات  ت��وف��ري  ل��الآخ��ري��ن؛ 
وا�ستخدامها؛ خدمات اال�ست�سارات التقنية املتعلقة بالعملة الرقمية والعملة االفرتا�سية والعملة امل�سفرة 
رموز  ومعامالت  امل�سفرة  وال��رم��وز  الرقمية  وال��رم��وز  الرقمية  واالأ���س��ول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ���س��ول 
وتطوير  الكمبيوتر  لنظام  الكمبيوتر  ي�سم من�سات برجميات  ا�ص(  ايه  ايه  )بي  املن�سات كخدمة  املنفعة؛ 
لنظام  الكمبيوتر  برجميات  من�سات  ي�سم  ا�ص(  ايه  ايه  )ا�ص  التطبيقات؛ برجميات كخدمة  واإدارة  ون�سر 
الكمبيوتر وتطوير ون�سر واإدارة التطبيقات؛ توفري الربجميات التي متكن امل�ستخدمني من تطوير وبناء 
وت�سغيل التطبيقات املوزعة من خالل من�سة مفتوحة لل�سبكات الند للند الذكية للدفع مفتوحة امل�سدر؛ 
ال�سحابية الأغرا�ص  الكمبيوتر  ال�سبكة  القائمة على  الهوية والتوثيق واالإدارة  التحقق من  توفري خدمات 
املتعلقة  الهوية  ومعلومات  االعتماد  وبيانات  امل��رور  كلمات  واإدارة  وتخزين  امنة  م�ست�سافة  اإدارة  اأمنية؛ 
اأجهزة  اإىل  اأمنية؛ توفري برامج امل�سادقة للتحكم يف الو�سول  باالأ�سخا�ص واحل�سابات واالأجهزة الأغرا�ص 
العنا�سر  ت��ب��ادل  يف  ل��ال���س��ت��خ��دام  ب��رجم��ي��ات  ت��وف��ري  م��ع��ه��ا؛  واالت�����س��االت  الكمبيوتر  و���س��ب��ك��ات  الكمبيوتر 
العمالت  تطبيق  اأو  بلوك�سني  على  القائمة  ال��رم��وز  واإدارة  وت���داول  لبيع  برجميات  توفري  االفرتا�سية؛ 
املعدنية؛ توفري ت�سريف العلمات الرقمي؛ توفري برجميات ال�ستخدامها يف اإ�سدار العملة الرقمية والعملة 
والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية 
امل�سفرة ورموز املنفعة؛ توفري خدمات التحقق من الهوية والتوثيق واالإدارة القائمة على ال�سبكة ال�سحابية 
امل�سفرة واالأ�سول  العملة الرقمية والعملة االفرتا�سية والعملة  اأمنية؛  توفري برجميات الإدارة  الأغرا�ص 
املنفعة   رم���وز  وم��دف��وع��ات  امل�سفرة  وال��رم��وز  الرقمية  وال��رم��وز  الرقمية  واالأ����س���ول  وبلوك�سني  الرقمية 
والتحويالت املالية ونقل ال�سلع؛ توفري برجميات لت�سهيل حتويل االأموال وحتويالت االأموال االإلكرتونية 

وحتويالت ال�سلع ودفع الفواتري وحتويل االأموال بني االأطراف
بالفئة: 42

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة CALIBRA باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
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اأحيانا  ال��ع��ام، يف رح��الت تعترب  اأو مرتني يف  املكان م��رة  وي��زور كيم 
موؤ�سرا على تغيريات يف ال�سيا�سية.

فقد توجه اإىل املنطقة يف ت�سرين الثاين نوفمرب 2013 قبيل قيامه 
باإقالة واإعدام عمه جانغ �سونغ- ثايك الذي كان يتمتع بنفوذ.

كما زار اجلبل يف كانون االأول دي�سمرب 2017 قبل وقت ق�سري على 
اأف�سى اإىل قمة يف �سنغافورة مع دونالد  التقارب الدبلوما�سي الذي 
ترامب، هي االأوىل من نوعها بني زعيمي كوريا ال�سمالية والواليات 

املتحدة.
يف  �سخما  معماريا  م�سروعا  كيم  د�سن  االأ�سبوع  ه��ذا  �سابق  وق��ت  يف 
�ساجميون قرب جبل بايكتو، ي�سمل اإعادة بناء بلدة باأكملها، تعتربها 
على  عليها  املفرو�سة  العقوبات  وج��ه  يف  لل�سمود  رم��زا  يانغ  بيونغ 

خلفية برناجميها النووي وال�ساروخي.

كما ن�سرت الوكالة �سور جديدة لكيم مرتديا معطفا باللون البني 
زاره يف  ك��ان قد  ال��ذي  ال��ف��رو، على قمة اجلبل  ياقة من  الفاحت مع 

ت�سرين االأول اأكتوبر على ظهر ح�سان.
الذي يظهر  املوقع  بايكتو --  اإن �سور كيم يف جبل  املحللون  ويقول 
للقيادة  تر�سيخا  متثل  ال�سمالية  ال��ك��وري��ة  ال�سور  يف  وا���س��ع  ب�سكل 

وال�سرعية نظرا اإىل خلفيته التاريخية.
الكوري  ال��زع��ي��م  وال���د  ف��ان  ي��ان��غ،  لبيونغ  الر�سمية  ال��دع��اي��ة  ووف���ق 
كوريا  موؤ�س�ص  ك��ان  املنطقة حيث  �سري يف  مع�سكر  ول��د يف  ال�سمايل 
امل�ستعمر  ي��ح��ارب  اون،  ج��ون��غ  ك��ي��م  ج��د  ���س��ون��غ،  اإي���ل  ك��ي��م  ال�سمالية 

الياباين املحتل.
لكن وفق موؤرخني م�ستقلني و�سجالت �سوفياتية فاإن كيم جونغ اأون 

ولد يف رو�سيا حيث كان والده يقيم يف املنفى.

ظهر  على  االأ�سخا�ص  من  جمموعة  متقدما  ال�سور  يف  يبدو 
خيول يف غابة يك�سوها الثلج قرب جبل بايكتو.

ومن �سمن جمموعة االأ�سخا�ص زوجته ري �سول جو والعديد 
من امل�سوؤولني، وفق ال�سور التي ن�سرتها وكالة االأنباء الكورية 

ال�سمالية الر�سمية.
واجل��ب��ل وه��و ب��رك��ان خ��ام��د على احل���دود م��ع ال�����س��ني، يحمل 
الروحي  الرمز  كونه  ال�سمالية  كوريا  يف  كبرية  رمزية  اأهمية 
لالأمة الكورية، ووفق معتقدات بيونغ يانغ م�سقط راأ�ص والده 

كيم جونغ اإيل.
وجال الزعيم احلايل يف العديد من املواقع التاريخية وت�سلق 
اجلبل، وفق وكالة االأنباء الر�سمية، تاركا وراءه “اأثرا مقد�سا 
يف مواقع احلرب الثورية” على “ثلوج عذراء بارتفاع الركبة«.

••�شيول-اأ ف ب

جديدة  �سورا  اأم�ص  ال�سمالية  الكورية  االإع��الم  و�سائل  ن�سرت 
للزعيم كيم جونغ اأون على ظهر ح�سان اأبي�ص يف جبل بايكتو 
كبرية  رم��زي��ة  حتمل  اإن��ه��ا  اخل���رباء  يقول  م�ساهد  يف  املقد�ص، 

وميكن اأن ت�سري اإىل اإعالن �سيا�سي.
وتاأتي تلك ال�سور يف وقت تتعرث مفاو�سات امللف النووي مع 
الواليات املتحدة ، وفيما تقرتب مهلة حددتها كوريا ال�سمالية 
من  نوع  وا�سنطن  لتقدمي  العام  نهاية  حتى  املتحدة  للواليات 

التنازالت.
ارت���داه موؤخرا  اأ���س��ود  ي��رت��دي معطفا جلديا  ك��ان  ال��ذي  وكيم 
خالل تد�سينه م�سروع بناء �سخما واأ�سرف على اختبار اأ�سلحة 

�شور جديدة لكيم جونغ ت�شري اإىل اإعالن �شيا�شي

رئي�سة  ���س��وداء  ام���راأة  اأول  ولت�سبح   ،
بات  ال�سباق  ف���اإن  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��والي��ات 
ينح�سر بني مرت�سحني معظمهم من 

البي�ص وامل�سّنني.
   يف الوقت احلايل، من بني املتناف�سني 
اخل��م�����س��ة ع�����س��ر ال���ذي���ن م���ا زال������وا يف 
للمناظرة  فقط  �ستة  تاأهل  املناف�سة، 
لو�ص  يف  دي�������س���م���رب   19 ال����ق����ادم����ة، 
جو  ال�سابق  الرئي�ص  نائب  اأجنلو�ص: 
اال�ستطالعات  يت�سدر  ال��ذي  ب��اي��دن، 
كلري  ري���ال  معهد  وف���ق  ب��امل��ئ��ة،   27(
�ساندرز  بريين  وال�سناتور  بوليتيك(، 
)16 باملئة(، واإليزابيث وارين، واآميي 
ك��ل��وب�����س��ر، وع���م���دة ����س���اوث ب��ي��ن��د بيت 

بيتيغيغ، وامللياردير توم �ستاير.

»هواية املليارديرات«
    لي�ست كاماال هاري�ص اأول مر�سحة 
الطويل  ال�����س��ب��اق  ه����ذا  ع���ن  ت��ت��خ��ل��ى 
�سيناتورة  �سبقتها  فقد  ج��دا،  واملكلف 
جيليرباند،  ك��ري�����س��ت��ني  ن���ي���وي���ورك 

وممثل تك�سا�ص بيتو اأوروك.
اجل  م����ن  ح��م��ل��ت��ي  اإن  »ب���ب�������س���اط���ة،    
االمكانات  متلك  ال  رئي�سة  انتخابي 
ال���ت���ي حت��ت��اج��ه��ا ل��ال���س��ت��م��رار، كتبت 
وداعميها،  اأن�سارها  خماطبة  هاري�ص 
ميكنني  وال  م���ل���ي���اردي���رة،  ل�����س��ت  اأن�����ا 
اإ�سارة،  يف  اخلا�سة”،  حملتي  متويل 
توم  ل��ل��م��ل��ي��اردي��ر  ت�سميهما،  اأن  دون 
بلومربغ،  م��اي��ك��ل  ون���ظ���ريه  ���س��ت��اي��ر، 
التمهيدية  لالنتخابات  املرت�سحني 

الدميقراطية بجيوب عميقة.
  »ك���م���اال ع��ل��ى ح����ق: ن��ظ��ام��ن��ا معيب 

املليارديرات  ي�ستطيع  عندما  للغاية 
���س��ارت على  ت��ذك��رة دخولهم”،  ���س��راء 
ال�سناتورة  ت����وي����رت،  ع���ل���ى  خ���ط���اه���ا، 
الدميوقراطية اإليزابيث وارين، التي 
ا�ستطالعات  يف  الثالثة  املرتبة  حتتل 
ال����راأي )14 ب��امل��ئ��ة(، وال��ت��ي م��ن بني 
م���ا ي��ت�����س��م��ن��ه ب��رن��اجم��ه��ا ع��ل��ى وجه 
اخل�����س��و���ص، م�����س��روع ���س��ري��ب��ة على 

االأثرياء. قبل ان ت�سيف غمزة اخرى 
الأن�سارها  وجهته  الكرتوين  بريد  يف 
يف اإطار ملة جمع تربعات: “ال يجب 
ت�سبح  اأن  اأج��ل  م��ن  احلملة  تكون  اأن 
الذين  للمليارديرات  ه��واي��ة  رئي�ًسا، 
�سيناتورة  ك��ت��ب��ت  بامللل”،  ي�����س��ع��رون 

والية ما�سات�سو�ست�ص.

للوالية  ال�����س��ي��وخ  جم��ل�����ص  يف  مم��ث��ل��ة 
االأكرث كثافة �سكانية يف البالد.

امل������ن������اظ������رات  يف  م������داخ������الت������ه������ا    
ولفتت  االنظار  �سّدت  الدميقراطية، 
�سعدت  ان���ه���ا  درج������ة  اىل  االن����ت����ب����اه، 
يف  االأول  ال���ث���الث���ي  اىل  ال�����س��ي��ف  يف 
ا�ستطالعات الراأي، واأك�سبتها تعاطف 
ان  اال  ال��دمي��ق��راط��ي.  اال�ستبل�سمنت 

املتاأخر يف مو�سوعات عزيزة  تطورها 
على اجلناح التقدمي للحزب -اإ�سفاء 
احل�سي�ص،  ا�ستهالك  على  ال�سرعية 
-عّطل  اجل��م��اع��ي  ال�سجن  وم��ق��اوم��ة 
موؤخراً  �سعوبة  وجدت  التي  حملتها، 
قاعدة  وت��و���س��ي��ع  االأم��������وال،  ج��م��ع  يف 

دعمها. 
مت�ساربة  ب��اإ���س��ارات  بعثت  انها  كما     

م�سرية رائدة
   ان�سحاب جديد ي�سّجل رغم اأن حملة 
كاماال هاري�ص انطلقت بقوة. يف اأواخر 
البالغة  ال�سناتورة  اأعلنت  يناير،  �سهر 
للفوز  تر�ّسحها  عاًما،   55 العمر  من 
األف   20 اأم��ام  الدميقراطيني  بورقة 
اأوكالند  يف  املتحم�سني  املعجبني  من 

بوالية كاليفورنيا، حيث ن�ساأت. 

   وخ��الل ه��ذه االأ���س��ه��ر الع�سرة، من 
جوالتها يف قاعات االجتماعات، ك�سفت 
عن م�سرية رائدة. ابنة ملهاجرين من 
الهند وجامايكا، كانت اأول امراأة، واأول 
اأمريكية �سوداء، تنتخب مدعية عامة 
2011، وال�سناتورة  لكاليفورنيا عام 
االأمريكي  التاريخ  الثانية يف  ال�سوداء 
 2016 ع�����ام  ان��ت��خ��اب��ه��ا  مت  ع���ن���دم���ا 

للناخبني الدميقراطيني، موؤيدة، ثم 
من�سحبة من اقرتاح التاأمني ال�سحي 
ال�����س��ام��ل ال���ذي ي��داف��ع ع��ن��ه خ�سمها 
امل�ستقل  فريمونت  �سناتور  االأ�سا�سي، 
برناجمها  جعل  مما  �ساندرز،  ب��ريين 
غري وا�سح. ي�ساف اىل ذلك م�ساكل 
ورحيل  حلملتها،  الداخلية  االإدارة  يف 
تداوله  مت  ك��م��ا  امل���ت���ع���اون���ني،  ب��ع�����ص 
يف ال�����س��ح��اف��ة االأم��ري��ك��ي��ة يف االأي����ام 

االأخرية.
   قبل رمي املنديل، “من بني اأ�سعب 
تدحرجت  ح��ي��ات��ه��ا،  يف  القرارات” 
ال�ساد�ص يف  املركز  اإىل  كاماال هاري�ص 
نوايا الت�سويت )3 فا�سل 4 باملئة( ، 
ال�سابق،  نيويورك  بلدية  رئي�ص  خلف 
باملئة(،  امللياردير مايكل بلومربغ )4 
اأواخر  يف  ر�سمًيا  حملته  اأط��ل��ق  ال��ذي 

نوفمرب.
   وبهذه البداية املتاأخرة جدا للحملة، 
يقوم املرت�سح الو�سطي برهان جريء 
يظهر  لن  م�سبوق:  هو غري  ما  بقدر 
�ست�سوت يف  التي  االأوىل  ال��والي��ات  يف 
وهي  هامب�ساير(،  ونيو  )اأي��وا  فرباير 
حمطة عادة ما تر�سم مناخ وايقاع ما 

يتبقى من ال�سباق.
يف  فقط  بلومربغ  مايكل  �سي�سارك     
3 مار�ص،  ال��ك��ب��ري،  ال��ث��الث��اء  اق����رتاع 
ت���ق���ام خ���الل���ه خ��م�����ص ع�سرة  وال������ذي 
انتخابات متهيدية. ويعتزم امللياردير، 
يف االأ�سهر املقبلة، ا�ستهداف الواليات 
التي �ست�سوت يف ذلك اليوم من خالل 
اال�سهارية  ال��وم�����س��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
ميزانية  ب��ف�����س��ل  وذل������ك  حل���م���ل���ت���ه، 

اإعالنية قيا�سية ومتويل ذاتي.

»خ�سارة«
   اأثناء زيارته اإىل لندن حل�سور قمة 
الرئي�ص االأمريكي  الناتو، مل يتخلف 
دونالد ترامب عن التعليق على قرار 
كبرية...  خل�����س��ارة  “اإنها  ه���اري�������ص. 
على  “�سخر  ك���ام���اال!  ي��ا  �سنفتقدك 
الرئي�ص،  ���س��ي��دي  ت��ق��ل��ق  “ال  ت��وي��رت. 
يف  �ساأراك  كاليفورنيا،  �سناتورة  قالت 
اإجراءات  اإىل  اإ���س��ارة  يف  حماكمتك”، 
الرئي�ص  ����س���د  احل����ال����ي����ة  االإق������ال������ة 
االأم���ري���ك���ي واجل�����زء ال���ث���اين م��ن��ه��ا يف 

جمل�ص ال�سيوخ.
   هذا واأكدت كاماال هاري�ص يف بيانها، 
ومبادئها  باحلملة  التزامها  الثالثاء، 

التي جتمع الدميقراطيني. 
تكون،  اأن  ال������وارد  م���ن  ال����واق����ع،  يف    
اأمريكية،  اإع�����الم  و���س��ائ��ل  ت���رى  ك��م��ا 
اأف�������س���ل ا����س���م ث�����ان ع���ل���ى ق���ائ���م���ة من 
ال�سيف،  هذا  احلزب  مببايعة  �سيفوز 
رئي�ص  ن��ائ��ب  من�سب  ت�ستهدف  واأن 

الواليات املتحدة.

رغم دخولها القوي يف ال�سباق:

الرئا�شية الأمريكية: كامال هاري�ش ترمي املنديل...!

كاماال هاري�ص... انتهى امل�سواركري�ستني جيليرباند كانت من ال�سابقني

بيتو اأوروك...من اأبرز املر�سحني اىل رمي املنديل

توم �ستاير... رئا�سية للمليارديرات فقط

اآميي كلوب�سر... من الناجني ولكن اىل متى؟

الرت�سيح  حملة  ب��داأت    
كواحدة  ال��دمي��ق��راط��ي 
م����ن اأك�������ر امل���ح���ط���ات 
ال���ت���اري���خ،  يف  ت���ن���وًع���ا 
على  مفتوحة  ونتيجتها 
ك��ل الح��ت��م��الت. ومع 
عن  الثالثاء،  الإع���الن، 
عن  ال�سناتورة  ان�سحاب 
ولية كاليفورنيا، كامال 
هاري�س، التي كانت تطمح 
يف  ترامب  دون��ال��د  لهزم 

نوفمرب 2020

•• الفجر – خرية ال�شيباين

حتليل اخباري

ك����ام����ال ه���اري�������س 
من  اأول  ل��ي�����س��ت 
ي����ن���������س����ح����ب م���ن 
ال���������س����ب����اق ف��ق��د 
كري�ستني  �سبقتها 
ج����ي����ل����ي����ربان����د، 
اأوروك وب���ي���ت���و 

ل متلك الإمكانات 
ـــة  ـــر�ري ـــش ـــ� ال
ــرار،  ــم ــت ــش ــال� ل
�لــــيــــ�ــــشــــت 
�ل  مليارديرة، 
ميــكــنــهــا متــويــل 
اخلا�شة حملتها 

اأمريكية  اأ�ل 
تنتخب  ــوداء  ــش �
ــة عــامــة  ــي ــدع م
لــكــالــيــفــورنــيــا، 
�شناتورة  ــاين  �ث
�شوداء يف التاريخ 
ــــي  ــــك ــــري الأم

ت���رام���ب ���س��اخ��را: 
»�����س����ن����ف����ت����ق����دك

ك������ام������ال!«،  ي������ا   
تقلق  »ل  ه��اري�����س: 
���س��ي��دي ال��رئ��ي�����س 
�������������س������������اأراك يف 
حم������اك������م������ت������ك«

موؤ�س�سة ال�سيا�سة اخلارجية غا�سبة بحدة من الأتراك 
لقاء ترامب-اأرد�غان حتت املجهر يف �ا�شنطن

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأبدى الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب ا�ستعداده للقاء نظريه الرتكي رجب طيب 
اأث��اره اجتماعهما ال�سهر  اأردوغ��ان يف لندن االأ�سبوع اجل��اري، رغم اال�ستياء الذي 
املا�سي يف وا�سنطن.  وقال ترامب ل�سحفيني يف لندن، حيث يح�سر قمة مبنا�سبة 
الذكرى ال�سبعني لتاأ�سي�ص حلف الناتو، اإن تركيا كانت حليفاً هاماً للواليات املتحدة، 

وخا�سة يف احلرب �سد داع�ص، وتربطها عالقات وثيقة بالواليات املتحدة. 
وزميله  االأبي�ص،  البيت  لدى  “بلومربغ”  موقع  مرا�سل  �سينك،  جو�ستني  ونقل 
�سلكان هاغا اأوغلو، عن ترامب قوله: “اأحب تركيا”، ولكنه اأ�سار اإىل اأنه لي�ص واثقاً 
اأعمال ترامب الر�سمي  اأردوغ��ان. وال ي�سمل جدول  اأن مت ترتيب درد�سة مع  من 
لقاًء مع الزعيم الرتكي.  اإىل ذلك، اأمل م�سوؤولون اأتراك يف ح�سول ذلك النوع من 
التفاعل. ولكن ي�سري كاتبا املقال اإىل اأنه حتى لو مل يتم اللقاء، �ستكون العالقة 

يوم الثالثاء اإن “عالقاتنا مع رو�سيا ودول اأخرى لي�ست بدياًل لعالقاتنا الطيبة 
مع حلفائنا بل تكملها”. كما لفت اإىل اأن تركيا “�سريك ال غنى عنه حللف الناتو«. 
اأحدث  اإال  لي�ص  الرو�سية  واالأ�سلحة  �سوريا  اأن اخلالف حول  املقال  كاتبا  ويعترب 
حلقات ال�سيا�سة اخلارجية الفائقة اخلطورة التي اأثارت قلق حلفاء، ب�سبب موقف 
ترامب من اأردوغان، والذي ي�سل بنظرهم اإىل درجة التواطوؤ. يف ذات ال�سياق، قال 
بن�سلفانيا:  والي��ة  يف  ليهاي  جامعة  لدى  الدولية  العالقات  اأ�ستاذ  باركي،  هرني 
“هناك بريوقراطية وكونغر�ص وموؤ�س�سة ال�سيا�سة اخلارجية الغا�سبة بحدة من 

الناتو عن قلقهم  اأع�ساء يف  اأردوغ��ان وترامب حمور مراقبة حثيثة.  وعربَّ  بني 
اإزاء توطيد اأردوغان للعالقات مع رو�سيا، وهجومه الع�سكري �سد مقاتلني اأكراد 
يف �سوريا، عملية بداأت بعدما مهد لها ترامب الطريق ب�سحبه قوات اأمريكية.  ويف 
وقت �سابق، قال م�سوؤولون كبار يف االإدارة االأمريكية، اإن الزعيمني لن يجريا حديثاً 
ر�سمياً الأن الرئي�ص الرتكي زار اأخرياً وا�سنطن. ولكن هوؤالء اأعربوا عن اإحباطهم 
العميق ب�سبب م�سي اأنقره قدماً يف ن�سر منظومة دفاع جوي رو�سي على اأرا�سيها.  
لكن قبل و�سوله اإىل لندن، �سعى اأردوغان ال�ستباق تلك الرواية، وقال ل�سحفيني 

االأتراك، ولكن هناك رئي�ص يلبي كل ما يريده االأتراك«.  وفيما يعمل الكونغر�ص 
على معاقبة تركيا لن�سرها نظام S-400 الرو�سي، مل يبد ترامب، ح�سب كاتبي 
م�سوؤولية  اأوباما،  ب��اراك  �سلفه،  بل حمل  البلد،  ذلك  ملعاقبة  �سديدة  رغبة  املقال، 
دفع اأردوغان باجتاه مو�سكو. اإىل ذلك، يقول م�سوؤولون اأتراك اإن التهديد بفر�ص 
عقوبات اأمريكية لن مينع اأنقره من ن�سر كامل نظام S-400، والذي من املقرر 
االنتهاء منه يف الن�سف االأول من 2020. ولكن يقال اإن االقت�ساد الرتكي غري 
موؤهل لتحمل انتقام اأمريكي. ويف العام املا�سي، اأدى خالف ديبلوما�سي لت�سريع 
ت�سهده تركيا  اقت�سادي  باأول ركود  ت�سبب  الرتكية، ما  وا�سعة للرية  بيع  عمليات 
منذ ع�سر �سنوات. ويلفت كاتبا املقال اإىل ت�سكيل ترامب عالقة مع اأردوغان رغم 
ما �سببه الزعيم الرتكي اأحياناً من اإزعاج علني له. فقد قال اأردوغان، اأثناء زيارته 
اإىل وا�سنطن، ل�سحفيني اإنه اأعاد بنف�سه ر�سالة ت�سلمها من ترامب حذره فيها من 

العملية يف �سوريا. ومل يعرتف ترامب بتلك االإهانة.
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افرتا�سية  جمتمعات  اإن�ساء  بها  واملعنى  الكمبيوتر  خدمات  الكمبيوتر؛  وبرامج  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم 
الفعل  املناق�سات واحل�سول على ردود  امل�سجلني لتنظيم املجموعات واالأح��داث وامل�ساركة يف  للم�ستخدمني 
الكمبيوتر  خدمات  ؛  واملجتمعية  التجارية  واالأعمال  االجتماعية   ال�سبكات  يف  واالنخراط  نظرائهم   من 
واملناق�سات  واملنا�سبات  االجتماعات  واإج���راء  لتنظيم  لالآخرين  اإلكرتونية  مرافق  ا�ست�سافة  بها  واملعنى 
اإلكرتونية  ملجموعة  او  �سخ�سية  ملفات  طبيعة  يف  الكمبيوتر  خدمات  االت�ساالت؛  �سبكات  عرب  التفاعلية 
خم�س�سة اأو �سفحات الويب املخ�س�سة ت�سم املعلومات املعرفة من قبل امل�ستخدم اأو معلومات حمددة مبا 
يف ذلك ال�سوت والفيديو وال�سور والن�ص واملحتوى والبيانات؛ خدمات الكمبيوتر واملعنى توفري حمركات 
البيانات على االإنرتنت و�سبكات االت�ساالت؛ توفري ت�سهيالت على االإنرتنت تتميز  البحث للح�سول على 
اإن�ساء ملفات تعريف �سخ�سية ت�سم معلومات ال�سبكات  بتكنولوجيا متكن امل�ستخدمني عرب االإنرتنت من 
االجتماعية والتجارية و لنقل هذه املعلومات وتبادلها بني مرافق متعددة على االإنرتنت؛ برامج غري قابلة 
والن�ص  وال�سور  والفيديو  ال�سوت  ونقل  افرتا�سي  واإن�ساء جمتمع  االجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  للتنزيل 
االإنرتنت  ع��رب  مبا�سر  �سبكة  خدمة  توفري  ب��ي(؛  ا���ص  )اي��ه  التطبيقات  خدمة  مقدم  خ��دم��ات  والبيانات؛ 
وبني  مع  ال�سخ�سية  الهوية  بيانات  وم�ساركة  ال�سخ�سية  الهوية  بيانات  نقل  من  امل�ستخدمني  متكن  التي 
العديد من مرافق عرب االإنرتنت؛ توفري املعلومات من الفهار�ص وقواعد بيانات املعلومات القابلة للبحث 
مبا يف ذلك الن�سو�ص والوثائق االإلكرتونية وقواعد البيانات والر�سومات والو�سائط االإلكرتونية وال�سور 
ت�سمح  للتنزيل  قابلة  غري  برامج  توفري  االت�ساالت؛  و�سبكات  االإنرتنت  عرب  الب�سري  ال�سمعي  واملحتوى 
للم�ستخدمني باإجراء معامالت جتارية اإلكرتونية عرب االإنرتنت و�سبكات االت�ساالت؛ خدمات الربجميات 
كخدمة )ا�ص ايه ايه ا�ص( التي تتميز برنامج الإر�سال وتلقي الر�سائل االإلكرتونية واالإخطارات والتنبيهات؛ 
تطوير االأجهزة املادية لال�ستخدام يف ات�سال مع األعاب الو�سائط املتعددة االإلكرتونية والتفاعلية؛ خدمات 
امل�ستخدمني  االإنرتنت متنح  على  توفري مواقع  والتفاعلية؛  االإلكرتونية  املتعددة  الو�سائط  األعاب  تطوير 
والبيانات؛ توفر  واملعلومات واخل��ربات  الواقع االفرتا�سي  القدرة على حتميل وتعديل وم�ساركة حمتوى 
املعزز  ال��واق��ع  حمتوى  وم�ساركة  وتعديل  حتميل  على  ال��ق��درة  امل�ستخدمني  متنح  االإن��رتن��ت  على  م��واق��ع 
واملعلومات واخلربات والبيانات؛ توفري مواقع على االإنرتنت متنح امل�ستخدمني القدرة على حتميل وتعديل 
وم�ساركة املحتوى الواقعي املختلط واملعلومات واخلربات والبيانات ؛ برنامج غري قابل للتحميل ملعاجلة 
املدفوعات االإلكرتونية ؛ خدمات كخدمة )بي ايه ايه ا�ص( ي�سم برامج الكمبيوتر لل�سماح للم�ستخدمني 
التطبيقات  برجمة  واجهة  برامج  توفري  االإلكرتونية؛  والتجارة  االإلكرتونية  التجارية  املعامالت  باإجراء 
واملحتوى  والن�ص  وال�سور  والفيديو  ال�سوت  ونقل  االإلكرتونية  املرا�سالت  يف  لال�ستخدام  اي(  بي  )اي��ه 
موقع  وعر�ص  مل�ساركة  للتنزيل  قابلة  غري  كمبيوتر  برامج  االإلكرتونية؛  للمرا�سالت  برنامج  والبيانات؛ 
)ايه  التطبيقات  خدمة  مزود  تو�سيات؛  وتقدمي  االآخرين  امل�ستخدمني  مع  التخطيط  واأن�سطة  امل�ستخدم 
االأن�سطة  وتخطيط  امل�ستخدم  موقع  وعر�ص  امل�ساركة  ت�سهيل  اأو  لتمكني  بربنامج  يتميز  ال��ذي  ب��ي(  ا���ص 
اخلرائط  لر�سم  للتحميل  القابلة  غري  الكمبيوتر  برامج  التو�سيات؛  وتقدمي  االآخرين  امل�ستخدمني  مع 
االجتماعية والوجهة؛ مزود خدمة التطبيقات )ايه ا�ص بي( الذي يتميز بربجميات لتمكني اأو ت�سهيل ر�سم 
اخلرائط االجتماعية والوجهة؛ برامج كمبيوتر غري قابلة للتنزيل للطلب و/اأو �سراء ال�سلع واخلدمات؛ 
ال�سلع  �سراء  و/اأو  الطلب  ت�سهيل  اأو  لتمكني  يتميز بربجمية  الذي  بي(  ا�ص  )ايه  التطبيقات  مزود خدمة 
اخلا�سة  واملجموعات  امل�ستخدم  اإن�ساء  اإىل  والو�سول  واإدارة  الإن�ساء  للتنزيل  قابلة  غري  برامج  واخلدمات؛ 
افرتا�سي؛  �سوق  لتوفري مكان  للتنزيل  قابل  برنامج غري  املجتمعات االفرتا�سية؛  داخل  اإدارتها  تتم  التي 
الذكاء اال�سطناعي  الب�سر و من�سات  التفاعل والتوا�سل بني  لت�سهيل  للتنزيل  برامج كمبيوتر غري قابلة 
واملعنى بها الروبوتات والوكالء االفرتا�سيني وامل�ساعدين االفرتا�سيني؛ مزود خدمة التطبيقات )ايه ا�ص 
بي( الذي يتميز بربجمية لتمكني اأو ت�سهيل التفاعل والتوا�سل بني الب�سر و من�سات الذكاء اال�سطناعي 
واملعنى بها الروبوتات والوكالء االفرتا�سيني وامل�ساعدين االفرتا�سيني؛ املن�سات كخدمة )بي ايه ايه ا�ص( 
ي�سم من�سات الربجميات للتوا�سل االجتماعي ونقل ال�سور واملحتوى ال�سوتي واملرئي وحمتوى الفيديو 
والر�سائل؛ برنامج غري قابل للتنزيل لتدفق حمتوى الو�سائط املتعددة الرتفيهية؛ تقدمي برامج م�ساعدة 
�سخ�سية؛ توفري برامج امل�ساعدة االجتماعية؛ ت�سميم وتطوير اأجهزة وبرامج األعاب الكمبيوتر ؛ ت�سميم 
وتطوير اأجهزة وبرامج الواقع االفرتا�سي؛ ت�سميم وتطوير اأجهزة وبرامج الواقع املعزز؛ ت�سميم وتطوير 
يف  الكمبيوتر  خدمات  الفيديو؛  األعاب  وبرامج  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم  ؛  املختلط  الواقع  وبرامج  اأجهزة 
وامللفات  حمددة  املعلومات  اأو  امل�ستخدم  تعريف  تت�سمن  االإنرتنت  على  خم�س�سة  �سفحات  تقدمي  طبيعة 
وتطوير  ت�سميم  الربجميات؛  تطوير  املعزز؛  الواقع  وبيانات  وحمتوى  االفرتا�سي  وال��واق��ع  ال�سخ�سية 
لنقل  للتحميل  قابلة  غري  برامج  الكمبيوتر؛  برامج  واإ�سالح  �سيانة  التفاعلية؛  املتعددة  الو�سائط  برامج 
املرئية  واالأع��م��ال  والن�ص  املحتوى  ونقل  مع  والتفاعل  والعر�ص  والتنزيل  واال�ستالم  وامل�ساركة  املحتوى 
واالأعمال ال�سوتية واالأعمال ال�سمعية الب�سرية واالأعمال االأدبية والبيانات وامللفات وامل�ستندات واالأعمال 
االإلكرتونية؛ خدمات الكمبيوتر واملعني بها توفري املعلومات يف جماالت التكنولوجيا وتطوير الربجميات 
عرب االإنرتنت؛ خدمات الدعم الفني واملعني بها ا�ستك�ساف االأخطاء واإ�سالحها يف طبيعة ت�سخي�ص م�ساكل 
اأجهزة الكمبيوتر والربجميات؛ خدمات الكمبيوتر واملعني بها خدمات مزود ا�ست�سافة ال�سحابية؛ برامج 
للبيانات؛  االإلكرتوين  التخزين  يف  ال�ستخدامها  االإنرتنت  عرب  للتنزيل  القابلة  غري  ال�سحابية  احلو�سبة 
برامج احلو�سبة ال�سحابية غري القابلة للتنزيل عرب االإنرتنت لتطبيقات وبيئة الواقع االفرتا�سي املعَزز؛ 
متكن  بتكنولوجيا  تتميز  لالآخرين  االإن��رتن��ت  على  ت�سهيالت  توفري  بها  واملعني  امللفات  م�ساركة  خدمات 
امل�ستخدمني من حتميل وتنزيل امللفات االإلكرتونية؛ ا�ست�سافة املحتوى الرقمي على االإنرتنت؛ اخلدمات 
العلمية والتكنولوجية والبحوث والت�سميم املتعلق بها ؛ التحليل ال�سناعي واخلدمات البحثية ؛ خدمات 
اأو  الال�سلكية  ال�سبكات  اأو  الكمبيوتر  �سبكات  عرب  لالأجهزة  بعد  عن  االإدارة  توفري  بها  واملعني  الكمبيوتر 
االإنرتنت؛ توفري برامج لت�سهيل وترتيب متويل وتوزيع التربعات والهبات؛ توفري برامج جلمع التربعات 

اخلريية عرب االإنرتنت وخدمات التربعات املالية- بالفئة: 42
و�سف العالمة: عبارة عن كلمة QUEST باحرف التينية باللون اال�سود 

اال�س��رتاطات: 
اأو   ، االقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوباً  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ص  لديه  فعلى من 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�شمرب  2019 العدد 12798 

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

بتاريخ : 2019/07/15 املودعة حتت رقم : 313824 
تاريخ االأولوية: 2019/01/16 رقم االأولوية : 2019.0018 

البلد االأولوية: تركمان�ستان
با�س��م: ليربا ا�سو�سوي�سن 

وعنوانه: كاي دي ليل 13، 1204 جنيف، �سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املايل  والتنبوؤ  املايل  والتخطيط  املالية  االإدارة  بها  واملعنى  املالية  ال�سوؤون  املايل؛  التبادل  املالية؛  اخلدمات 
واإدارة املحافظ املالية والتحليل املايل واال�ست�سارات؛ املعلومات املالية املقدمة بالو�سائل االإلكرتونية؛ خدمات 
ال�سم�سرة؛ خدمات التاجر؛ العملة الرقمية؛ العملة امل�سفرة؛ العملة االفرتا�سية؛ حمفظة العملة الرقمية 
وخدمات التخزين؛ اخلدمات امل�سرفية االإلكرتونية عرب �سبكة الكمبيوتر العاملية؛ تداول العمالت؛ خدمات 
الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  العملة  ت��داول  خدمات  الدفع؛  معاجلة 
لالآخرين  معاجلة  خدمات  املنفعة؛  ورم��وز  امل�سفر  والرمز  الرقمي   والرمز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني 
الرقمية  واالأ���س��ول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ���س��ول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  للعملة 
توفري  ؛  االإلكرتونية  النقدية  امل��ع��ادالت  حتويل  ت�سهيل  املنفعة؛  ورم��وز  امل�سفر  وال��رم��ز  الرقمي   وال��رم��ز 
املعلومات املالية يف طبيعة العملة الرقمية والعملة االفرتا�سية والعملة امل�سفرة واالأ�سول الرقمية وبلوك�سني 
واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة  وت�سنيفات رموز املنفعة؛ توفري املعلومات املالية يف 
واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ���س��ول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  العملة  جم��االت 
الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة  واأ�سواق رموز املنفعة؛ خدمات تقارير االأخبار يف جمال االأخبار 
املالية؛ اخلدمات املالية واملعنى بها توفري خدمات العملة االفرتا�سية ال�ستخدامها من قبل اأع�ساء جمتمع 
الرقمية  العملة  اإدارة  القيمة؛  ذات  الرموز  اإ�سدار  العاملية؛  الكمبيوتر  �سبكة  عرب  االإنرتنت  عرب  مبا�سرة 
الرقمية  والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة 
الرقمية  العملة  لتداول  مايل  تبادل  توفري  بها  واملعنى  املالية  اخلدمات  املنفعة؛  ورم��وز  امل�سفرة  والرموز 
الرقمية  والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة 
والرموز امل�سفرة ورموز املنفعة؛ خدمات تداول العملة امل�سفرة؛ خدمات تبادل العملة امل�سفرة؛ معاجلة دفع 
املحفظة  خدمات  خالل  من  االإلكرتونية  املدفوعات  معاجلة  االإلكرتوين؛  الدفع  خدمات  امل�سفرة؛  العملة 
االإلكرتونية؛ خدمات اإدارة العمالت؛ خدمات حتويل العمالت؛ اخلدمات املالية واملعنى بها توفري التحويل 
االإلكرتوين للعملة الرقمية والعملة االفرتا�سية والعملة امل�سفرة واالأ�سول الرقمية وبلوك�سني واالأ�سول 
الرقمية  العملة  جمال  يف  املالية  اال�ست�سارات  املنفعة؛  ورم��وز  امل�سفرة  والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية 
الرقمية  والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة 
والرموز امل�سفرة ورموز املنفعة؛ توفري املعاجلة االإلكرتونية وتتبع حتويالت االأموال االإلكرتونية؛ خدمات 
لالموال  اال�ستثمارية  املحافظ  اإدارة  النقود؛  �سرف  خدمات  اال�ستثمار؛  اإدارة  خدمات  العمالت؛  �سرف 
الرقمية؛ خدمات الو�ساية للموؤ�س�سات املالية وال�سناديق؛ اإدراج وتداول املقاي�سات وم�ستقاتها على العملة 
والرموز  الرقمية  واالأ�سول  وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة  والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية 
الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز املنفعة؛ ال�سرافة النقدية، تبادل املال؛ ت�سفية احل�سابات وت�سوية املعامالت 
املالية؛ حتويل االأموال االإلكرتوين؛ خدمات املعلومات املالية؛ خدمات التجارة املالية االإلكرتونية؛ التداول 
املايل االإلكرتوين واملعنى به تداول يف جمال االأ�سول الرقمية؛ توفري معلومات مالية عند الطلب ويف الوقت 
الفعلي حول العملة الرقمية والعملة االفرتا�سية والعملة امل�سفرة واالأ�سول الرقمية وبلوك�سني واالأ�سول 
الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز املنفعة؛ توفري موقع على �سبكة االإنرتنت ي�سم معلومات 
مالية تتعلق بالعملة الرقمية والعملة االفرتا�سية والعملة امل�سفرة واالأ�سول الرقمية وبلوك�سني واالأ�سول 
اال�ستثمار  املعلومات يف جماالت  املنفعة؛ توفري  امل�سفرة ودفعات رموز  الرقمية والرموز  الرقمية والرموز 
والتمويل عرب �سبكات الكمبيوتر و�سبكة االت�ساالت العاملية؛ التداول االإلكرتوين لالأدوات املالية؛ خدمات 

الدفع التجارة االإلكرتونية
بالفئة: 36

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة LIBRA باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�شمرب  2019 العدد 12798 

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

بتاريخ : 2019/01/13 املودعة حتت رقم : 304630 
تاريخ االأولوية: 2019/01/08 رقم االأولوية : 88254056 

البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية
با�س��م: كاتريا انك.

املتحدة  الواليات   ،94025 كاليفورنيا  ب��ارك،  مينلو  رود،  هيل  �ساند   2494  ،7 بلدينج   ،100 �سويت  وعنوانه: 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
القابلة  الكمبيوتر  برامج  واإدارت��ه��ا؛  الطاقة  توزيع  اأنظمة  بناء  الجل  للكمبيوتر  املادية  واملعدات  الربامج 
الكمبيوتر  اأنظمة  واإدارت��ه��ا؛  الطاقة  توزيع  اأنظمة  بناء  الجل  املحمول  الهاتف  تطبيقات  وبرامج  للتنزيل 
امل�ستخدمة  للكمبيوتر  املادية   واملعدات  الربامج  ت�سم  املوؤمتتة  طاقة  بناء  اإدارة  اأجهزة  الجل  امل�ستخدمة 
لقيا�ص ومراقبة والتحكم با�ستهالك الطاقة يف املباين واأنظمة التدفئة والتربيد وتكييف الهواء واالإ�ساءة 
واالأمن؛ وحدات حتكم اإلكرتونية قابلة للربجمة لبناء اأنظمة اإدارة الطاقة؛ لوحات التحكم االإلكرتونية؛ 
الطاقة  مل�سادر  لال�ستبدال  القابلة  الطاقة  حموالت  واإدارتها؛  الطاقة  توزيع  الأنظمة  وبطاريات  حموالت 
املختلفة وخيارات التخزين زاملعنى بها الطاقة ال�سم�سية وتوربينات الرياح وطاقة  التيار امل�ستمر/ وطاقة  

التيار املرتدد والبطاريات
بالفئة: 9

و�سف العالمة: عبارة عن احرف KES بالالتينية باللون اال�سود 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�شمرب  2019 العدد 12798 

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

بتاريخ : 2019/07/15 املودعة حتت رقم : 313828 
تاريخ االأولوية: 2019/01/16 رقم االأولوية : 2019.0018 

البلد االأولوية: تركمان�ستان
با�س��م: ليربا ا�سو�سوي�سن 

وعنوانه: كاي دي ليل 13، 1204 جنيف، �سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الت�سديق؛ خدمات ال�سبكات االجتماعية عرب االإنرتنت؛ �سبكة اال�ستثمار االجتماعي عرب االإنرتنت 
يف طبيعة خدمات التوا�سل االجتماعي عرب االإنرتنت يف جمال اال�ستثمارات؛ خدمات التحقق من امل�ستخدم؛ 
خدمات التحقق من الهوية؛ توفري موقع على �سبكة االإنرتنت يعر�ص معلومات عن تطوير اخل�سو�سية 
ا�ست�سارات االمتثال  البيانات؛  املوزعة وقانون حوكمة  بلوك�سني وتقنيات دفرت احل�سابات  واالأمان وتقنيات 
وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة   والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  العملة  التنظيمي يف جمال 
واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة وتطبيقات رموز املنفعة؛ خدمة ال�سبكات االجتماعية 
والعملة  الرقمية  العملة  وتبادل  املالية  بال�سفقات  ي�سمحون  الذين  للم�ستثمرين  االإنرتنت  عرب  مبا�سرة 
االفرتا�سية والعملة امل�سفرة واالأ�سول الرقمية وبلوك�سني واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية  والرموز 

امل�سفرة ورموز املنفعة؛ توفري خدمات م�سادقة امل�ستخدم
بالفئة: 45

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة LIBRA باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�شمرب  2019 العدد 12798 

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

املودعة حتت رقم : 320942           بتاريخ : 20/ 11/ 2019
با�س��م: نوفي�سن بايو انك.

وعنوانه: 1500 برودواي، �سويت 1401، نيويورك، ان واي 10036، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

التطوير والبحوث ال�سيدالنية والبيولوجية؛ خدمات ا�ست�سارية يف جمال تطوير وبحوث للم�ستح�سرات 
ال�سيدالنية والبيولوجية؛ توفري معلومات البحوث الطبية والعلمية يف جماالت امل�ستح�سرات ال�سيدالنية 

والبيولوجية
بالفئة: 42

و�سف العالمة: كلمة NUVATION باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�شمرب  2019 العدد 12798 

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

بتاريخ : 2019/07/15 املودعة حتت رقم : 313822 
تاريخ االأولوية: 2019/01/16 رقم االأولوية : 2019.0018 

البلد االأولوية: تركمان�ستان
با�س��م: ليربا ا�سو�سوي�سن 

وعنوانه: كاي دي ليل 13، 1204 جنيف، �سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املعلومات؛  وخ��دم��ات  ال�سوق  اأب��ح��اث  توفري  االأع��م��ال؛  معلومات  وال��رتوي��ج؛  واالإع���الن  الت�سويق  خ��دم��ات 
واالإعالنات؛  االأعمال  خدمات  واالت�ساالت؛  الكمبيوتر  �سبكات  عرب  لالآخرين  واخلدمات  لل�سلع  الرتويج 
الكمبيوتر  �سبكات  عرب  ثالث  لطرف  ومنتجات  خدمات  وبيع  تبادل  ت�سهيل  ال�سوق؛  ا�ستعالمات  خدمات 
واالت�ساالت؛ توفري االأ�سواق عرب االإنرتنت لبائعي ال�سلع و/اأو اخلدمات؛ توفري الت�سهيالت عرب االإنرتنت 
لربط البائعني بامل�سرتين؛ توفري موقع على �سبكة االإنرتنت ي�سم �سوقا مبا�سر على االإنرتنت لبيع ال�سلع 
واإج��راء منا�سبات  االإنرتنت؛ ترتيب  التداول عرب  اآخرين؛ خدمات  االفرتا�سية وتداولها مع م�ستخدمني 
خا�سة لالأغرا�ص التجارية اأو الرتويجية اأو االإعالنية؛ ترتيب واإجراء منا�سبات خا�سة الأغرا�ص جتارية؛ 
بلوك�سني )حفظ ببيانات غري قابلة للتغيري بطريقة اآمنة وم�سفرة( كخدمة واملعنى بها ن�سيحة االأعمال 

واملعلومات يف جمال تكنولوجيا بلوك�سني
بالفئة: 35

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة LIBRA باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�شمرب  2019 العدد 12798 

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

بتاريخ : 2019/07/15 املودعة حتت رقم : 313810 
تاريخ االأولوية: 2019/01/16 رقم االأولوية : 2019.0017 

البلد االأولوية: تركمان�ستان
با�س��م: جيه ال يف، ال ال �سي 

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املعلومات؛  وخ��دم��ات  ال�سوق  اأب��ح��اث  توفري  االأع��م��ال؛  معلومات  وال��رتوي��ج؛  واالإع���الن  الت�سويق  خ��دم��ات 
واالإعالنات؛  االأعمال  خدمات  واالت�ساالت؛  الكمبيوتر  �سبكات  عرب  لالآخرين  واخلدمات  لل�سلع  الرتويج 
الكمبيوتر  �سبكات  عرب  ثالث  لطرف  ومنتجات  خدمات  وبيع  تبادل  ت�سهيل  ال�سوق؛  ا�ستعالمات  خدمات 
واالت�ساالت؛ توفري االأ�سواق عرب االإنرتنت لبائعي ال�سلع و/اأو اخلدمات؛ توفري الت�سهيالت عرب االإنرتنت 
لربط البائعني بامل�سرتين؛ توفري موقع على �سبكة االإنرتنت ي�سم �سوقا مبا�سر على االإنرتنت لبيع ال�سلع 
واإج��راء منا�سبات  االإنرتنت؛ ترتيب  التداول عرب  اآخرين؛ خدمات  االفرتا�سية وتداولها مع م�ستخدمني 
خا�سة لالأغرا�ص التجارية اأو الرتويجية اأو االإعالنية؛ ترتيب واإجراء منا�سبات خا�سة الأغرا�ص جتارية؛ 
بلوك�سني )حفظ ببيانات غري قابلة للتغيري بطريقة اآمنة وم�سفرة( كخدمة واملعنى بها ن�سيحة االأعمال 

واملعلومات يف جمال تكنولوجيا بلوك�سني
بالفئة: 35

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة CALIBRA باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�شمرب  2019 العدد 12798 

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

بتاريخ : 13/ 11/ 2019 املودعة حتت رقم : 320579 
با�س��م: ميديا تك انك

وعنوانه: رقم 1. طرق دو�سنغ االول، منطقة �سين�ص بيز ال�سناعية،  هي�سن – �سو 300، تايوان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

من  اأ�سا�سا  تتاألف  املو�سالت  اأ�سباه  �سرائح  جمموعات  بها  واملعنى  ال�سرائح  جمموعات  املتكاملة؛  الدوائر 
اأ�سباه املو�سالت؛  اأ�سباه املو�سالت لوحات الدوائر االلكرتونية املجمعة والدوائر املتكاملة؛ �سرائح  �سرائح 
الفيديو،  و/اأو  ال�سمعية  االأجهزة  لت�سغيل  الكمبيوتر  برامج  اخللوية؛  الهواتف  املطبوعة؛  الدوائر  لوحات 
برامج الكمبيوتر لربط االأجهزة امل�ستهلك االإلكرتونية مع اأجهزة االت�ساالت الال�سلكية، برامج الكمبيوتر 
للتحكم وا�ستخدام الدوائر املتكاملة؛ برنامج لت�سغيل ال�سوت و/اأو الفيديو؛ اأجهزة لت�سغيل ال�سوت و/اأو 
الكمبيوتر  برامج  ال�سوئية؛  االأقرا�ص  وم�سغالت  الرقمية  الفيديو  اأقرا�ص  م�سغالت  بها  واملعنى  الفيديو 
والربجميات الأجهزة االت�ساالت واملعنى بها الربامج والربجميات لتمكني من االت�ساالت/االت�سال املحلي 
و/اأو  القاعدة  حمطات  و/اأو  الال�سلكية  االت�ساالت  اأجهزة   ، االلكرتونية  امل�ستهلك  اأجهزة  بني  العاملي  اأو 
معدات/مرافق االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية؛ برامج الكمبيوتر لتمكني امل�ستخدمني الأجهزة االت�ساالت 
البيانات  نقل  من  متكن  الكمبيوتر  برامج  العاملية؛  الكمبيوتر  و�سبكات  البيانات  قواعد  اإىل  الو�سول  اإىل 
لعب  والربامج  الربجميات  االت�ساالت؛  الأجهزة  الكمبيوتر  لعب  برنامج  النقالة؛  االت�ساالت  اأجهزة  بني 

الكمبيوتر التي متكن امل�ستخدمني للعب مباريات مع الهواتف املحمولة يف الفئة 9 
بالفئة: 9

و�سف العالمة: عبارة DIMENSITY باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�شمرب  2019 العدد 12798 

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

املودعة حتت رقم : 320580           بتاريخ : 13/ 11/ 2019
با�س��م: ميديا تك انك

وعنوانه: رقم 1. طرق دو�سنغ االول، منطقة �سين�ص بيز ال�سناعية،  هي�سن – �سو 300، تايوان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ت�سميم برامج الكمبيوتر لالآخرين؛ ت�سميم الدوائر املتكاملة لالآخرين؛ ت�سميم �سرائح اأ�سباه املو�سالت 
لالآخرين؛ اخلدمات اال�ست�سارية املتعلقة بت�سميم االأجهزة االإلكرتونية واأجهزة االت�ساالت الال�سلكية مبا 

يف ذلك الهواتف املحمولة لال�ستخدام مع اأنظمة الكمبيوتر واالت�ساالت يف الفئة 42
بالفئة: 42

و�سف العالمة: عبارة DIMENSITY باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�شمرب  2019 العدد 12798 

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

املودعة حتت رقم : 320941           بتاريخ : 20/ 11/ 2019
با�س��م: نوفي�سن بايو انك.

وعنوانه: 1500 برودواي، �سويت 1401، نيويورك، ان واي 10036، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

باركن�سون  وم��ر���ص  الزهامير  وم��ر���ص  االأورام  وا�سطرابات  ال�سرطان  لعالج  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات 
البيولوجية  امل�ستح�سرات  بالعمر؛  املرتبطة  واال�سطرابات  الع�سبية  واال�سطرابات  الرعا�ص(  )ال�سلل 
لعالج ال�سرطان وا�سطرابات االأورام ومر�ص الزهامير ومر�ص باركن�سون )ال�سلل الرعا�ص( واال�سطرابات 
الع�سبية  التنك�سية  االأمرا�ص  لعالج  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات  بالعمر؛  املرتبطة  واال�سطرابات  الع�سبية 
واالأمرا�ص  الع�سبية  التنك�سية  االأمرا�ص  لعالج  البيولوجية  امل�ستح�سرات  بالعمر؛  املرتبطة  واالأم��را���ص 

املرتبطة بالعمر
بالفئة: 5

و�سف العالمة: كلمة NUVATION باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�شمرب  2019 العدد 12798 

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

بتاريخ : 2019/07/15 املودعة حتت رقم : 313816 
تاريخ االأولوية: 2019/01/16 رقم االأولوية : 2019.0017 

البلد االأولوية: تركمان�ستان
با�س��م: جيه ال يف، ال ال �سي 

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الت�سديق؛ خدمات ال�سبكات االجتماعية عرب االإنرتنت؛ �سبكة اال�ستثمار االجتماعي عرب االإنرتنت 
يف طبيعة خدمات التوا�سل االجتماعي عرب االإنرتنت يف جمال اال�ستثمارات؛ خدمات التحقق من امل�ستخدم؛ 
خدمات التحقق من الهوية؛ توفري موقع على �سبكة االإنرتنت يعر�ص معلومات عن تطوير اخل�سو�سية 
ا�ست�سارات االمتثال  البيانات؛  املوزعة وقانون حوكمة  بلوك�سني وتقنيات دفرت احل�سابات  واالأمان وتقنيات 
وبلوك�سني  الرقمية  واالأ�سول  امل�سفرة   والعملة  االفرتا�سية  والعملة  الرقمية  العملة  التنظيمي يف جمال 
واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة وتطبيقات رموز املنفعة؛ خدمة ال�سبكات االجتماعية 
والعملة  الرقمية  العملة  وتبادل  املالية  بال�سفقات  ي�سمحون  الذين  للم�ستثمرين  االإنرتنت  عرب  مبا�سرة 
االفرتا�سية والعملة امل�سفرة واالأ�سول الرقمية وبلوك�سني واالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية  والرموز 

امل�سفرة ورموز املنفعة؛ توفري خدمات م�سادقة امل�ستخدم
بالفئة: 45

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة CALIBRA باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�شمرب  2019 العدد 12798 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 137456

با�س��م: ايه جي تي اجاك �سانايي يف تيكاريت اأنونيم �سريكتي

وعنوانه: اورغانيزي �سانايي بوجلي�سي، اكدينيز بولفاري انطاليا / تركيا

وامل�سجلة بالرقم )107405( بتاريخ 2010/09/01

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

احلماية يف : 2019/12/28 وحتى تاريخ : 2029/12/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�شمرب  2019 العدد 12798 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 137457

با�س��م: ايه جي تي اجاك �سانايي يف تيكاريت اأنونيم �سريكتي

وعنوانه: اورغانيزي �سانايي بوجلي�سي، اكدينيز بولفاري انطاليا / تركيا

وامل�سجلة بالرقم )107404( بتاريخ 2010/09/01

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

احلماية يف : 2019/12/28 وحتى تاريخ : 2029/12/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�شمرب  2019 العدد 12798 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 137458

با�س��م: ايه جي تي اجاك �سانايي يف تيكاريت اأنونيم �سريكتي

وعنوانه: اورغانيزي �سانايي بوجلي�سي، اكدينيز بولفاري انطاليا / تركيا

وامل�سجلة بالرقم )107403( بتاريخ 2010/09/01

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

احلماية يف : 2019/12/28 وحتى تاريخ : 2029/12/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�شمرب  2019 العدد 12798 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 34350

با�س��م: انزا انرتنا�سيونال ليمتد

ج��زر فريجن  ت��ورت��وال،  ت��اون  �سارع   71 وعنوانه: كرايجموير جامربز، �ص ب 

الربيطانية

وامل�سجلة بالرقم )33075( بتاريخ 2002/08/26

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

احلماية يف : 2020/01/03 وحتى تاريخ : 2030/01/03

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�شمرب  2019 العدد 12798 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 34357
با�س��م: انزا انرتنا�سيونال ليمتد

ج��زر فريجن  ت��ورت��وال،  ت��اون  �سارع   71 وعنوانه: كرايجموير جامربز، �ص ب 
الربيطانية

وامل�سجلة بالرقم )27245( بتاريخ 2001/01/30
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/01/03 وحتى تاريخ : 2030/01/03
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�شمرب  2019 العدد 12798 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 34358
با�س��م: انزا انرتنا�سيونال ليمتد

ج��زر فريجن  ت��ورت��وال،  ت��اون  �سارع   71 وعنوانه: كرايجموير جامربز، �ص ب 
الربيطانية

وامل�سجلة بالرقم )33074( بتاريخ 2002/08/26
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/01/03 وحتى تاريخ : 2030/01/03
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�شمرب  2019 العدد 12798 
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الفجر الريا�ضي

يطلق نادي تراث االإم��ارات بعد ظهر اليوم اخلمي�ص يف �سالة �سلطان بن زايد 
مبارك  ال�سيخ  بطولة  مناف�سات  اخلتم  مبدينة  بوذيب  ا�سطبالت  يف  الكربى 
االإمارات  احت��اد  م��ع  والتن�سيق  بالتعاون  احل��واج��ز،  لقفز  نهيان  اآل  حممد  ب��ن 
ا�سطبالت  خمتلف  من  الفر�سان  من  كبرية  جمموعة  ومب�ساركة  للفرو�سية، 
اأ�سواط  وت�ستمر  ال��دول��ة،  يف  الفرو�سية  واأن��دي��ة  واخل��ا���س��ة  العامة  الفرو�سية 
وال�سياح  ال���زوار  فعالياتها  وت�ستقطب  ي��وم��ني،  م��دى  على  املتنوعة  البطولة 

املهتمني بهذه الريا�سة من ريا�سات الفرو�سية. 
فيها،  للفائزين  وعينية  مالية  قيمة  ج��وائ��ز   ر���س��د  مت  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة،  وت��ت��م 
وبرعاية  بوذيب  اأكادميية  مع  وبال�سراكة  زاي��د  بن  �سلطان  مركز  مع  بالتعاون 

االأ�سواط  متنوع  برنامج  �سمن  يومني  م��دار  على  املناف�سات  وجت��ري  لوجنني، 
الريا�سة  ه��ذه  ه��واة  م��ن  املبتدئني  جانب  اإىل  املحرتفني،  الفر�سان  ي�ستوعب 
الذين يطمحون م�ستقباًل اإىل الت�سجيل يف احتاد االإم��ارات للفرو�سية ملمار�سة 
ريا�سة قفز احلواجز ر�سمياً، اإذ يت�سمن برنامج اليوم االأول من البطولة ثالث 
جوالت مبجموع خم�ص مراحل، منها جولة ل�سوط املبتدئني، وكذلك جولة على 
مرحلتني للم�ستوى الثاين وفئة النا�سئني واخليول ال�سغرية من اأعمار 5 – 6 

�سنوات.
وي�ستمل برنامج اليوم الثاين للبطولة على مناف�سات عديدة، ت�ستهل باجلولة 
وفئة  ال��ث��اين  للم�ستوى  وخ�س�ست  مرحلتني  ع��ل��ى  �ستكون  ال��ت��ي  ال�سباحية 

اجلوالت  ت�سمل  فيما  �سنوات.   6–  5 اأعمار  من  ال�سغرية  واخليول  النا�سئني 
امل�سائية جولة على مرحلتني للخيول العربية االأ�سيلة، وجولة على مرحلتني 

ل�سوط املبتدئني، وجولتني مع التحدي واحدة منها للفر�سان املواطنني .
وتعد هذه البطولة واحدة من الفعاليات الرئي�سة التي ت�سكل مبجملها مو�سما 
�سنويا للفرو�سية يلتزم النادي بتنفيذه منذ �سنوات طويلة بغية دعم وت�سجيع 
املغفور له -ب��اإذن اهلل -ال�سيخ  ملا كان و�سعه  الدولة، وفقا  الفرو�سية يف  ريا�سة 
�سلطان بن زايد اآل نهيان موؤ�س�ص النادي من روؤى عملية للعمل على تطوير هذه 
االإم��ارات، وبخا�سة  اأبناء  ملا لها من مكانة مميزة يف نفو�ص  العريقة،  الريا�سة 
�سجلت  التي  احلواجز  قفز  بريا�سة  املهتمني  والفار�سات  الفر�سان  من  ال�سباب 

تقدماً ريادياً. كما ت�سكل الفرو�سية ركنا من اأركان م�سروع املحافظة على املوروث 
الرتاثي الذي ي�سطلع به النادي منذ تاأ�سي�سه، وي�سعى لنقله ب�سورة ح�سارية 
رها رعى تنفيذها موؤ�س�ص  اإىل االأجيال اجلديدة، �سمن ا�سرتتيجية طموحة طوَّ
النادي “طيب اهلل ثراه”، عرب برامج واأن�سطة مدرو�سة وو�سائل متنوعة تهتم 
مبختلف مفردات الرتاث، ال �سيما الريا�سات الرتاثية التي على راأ�سها ريا�سات 
الفرو�سية، اإذ �سجل النادي، بف�سل كل ذلك، ب�سمات را�سخة يف دعم ا�سم الدولة 
يف ميادين الفرو�سية على امل�ستوى الدويل، من خالل تبني العديد من الفر�سان 
يف  واع��دة  اأجيال  بناء  يف  ت�سهم  التي  واملهارات  باخلربات  وتزويدهم  النا�سئني، 

ريا�سات الفرو�سية بعامة، وريا�سة قفز احلواجز بخا�سة.

الدكتور �سلطان  ال�سيخ  رحب �سمو 
م�ست�سار  ن���ه���ي���ان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن 
�ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص اإدارة نادي اأبوظبي الدويل 
بالوفود  ال���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����س���ات 
من  اخلتامية  اجل��ول��ة  يف  امل�ساركة 
الفورموال  ل���زوارق  ال��ع��امل  بطولة 
تنطلق ابتداء من يوم غد  والتي   2
اجلمعة حتى ال�سبت لرت�سم لوحة 

اآخر جولة يف املو�سم احلايل.
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  �سمو  واأك��د 
البطولة  اأن  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن 
يف  االأوىل  ل���ل���م���رة  ت����ق����ام  وال�����ت�����ي 
منذ  االأوىل  ول���ل���م���رة  ال��ع��ا���س��م��ة 
2009 يف االإمارات �ست�سهد تطورا 
كبريا من خمتلف النواحي ال �سيما 
�سنوات  جهود  تتوج  كي  تاأتي  واأنها 
للنادي،  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  اخل����ربة  م���ن 
مرحلة  اإىل  و�سلنا   : �سموه  وق���ال 
م�ستويات  خمتلف  وعلى  متطورة 
ذلك  ويجعلنا  املتنوعة،  البطوالت 
ن��ب��ح��ث ع���ن االأف�������س���ل دائ���م���ا وعن 
التجديد، واجلديد هو يف ا�ست�سافة 

الفورموال 2 هذا املو�سم.
الكربى  االأهمية   : �سموه  واأ���س��اف 
التي  الكبرية  املكانة  هي  للبطولة 
وهو  العاملي،  امل�ستوى  على  حتتلها 
ثريا  م�سدرا  اأي�سا  منها  يجعل  ما 
جل����ذب ال�����س��ي��اح واالأن�����ظ�����ار خالل 
التي تقام من خاللها، ويف  الفرتة 
اجلانب  ننع�ص  ف��اإن��ن��ا  ال�����س��دد  ه��ذا 
ب�سكل  الرتويجي لالإمارة ون�ساهم 

اأن نكون مروجا للعا�سمة  فعال يف 
خا�سة مع وجود العديد من الدول 
املعتاد  يف  يرافقها  وال��ت��ي  امل�ساركة 

االأجهزة االإعالمية املختلفة.
اأه��م��ي��ة التمثيل  واأك����د ���س��م��وه ع��ل��ى 
ال���ري���ا����س���ي ل�����الإم�����ارة م����ن خالل 
ال��ب��ط��ول��ة مب�����س��ارك��ة فريق  ه����ذه 
الرتتيب  ي��ت�����س��در  ال����ذي  اأب��وظ��ب��ي 
اللقب  ح�سم  وق��د  للبطولة  ال��ع��ام 
وقال  اخل���ت���ام،  ج��ول��ة  ق��ب��ل  م�سبقا 
املناف�سة  يف  �سعب  رق��م  اأب��وظ��ب��ي   :
وقد ح�سم اللقب قبل جولة كاملة 
م���ن ال���ب���ط���ول���ة، ون��ف��خ��ر ب���اأن���ه قد 
التطور  من  بعيدة  اآف��اق  اإىل  و�سل 
االعتيادية  امل�ساركة  حاجز  وجت��اوز 
يف اأي بطولة لي�سبح بطال وحامال 

للقب.

واأ�ساف �سموه : بكل تاأكيد �سنكون 
ا�ستثنائية  ج��ول��ة  م��ع  م��وع��د  ع��ل��ى 
وق����وي����ة و����س���ت���ك���ون امل���ن���اف�������س���ة بني 
امل�ساركني جديرة باملتابعة يف نهاية 

هذا االأ�سبوع.
وت��ب��ح��ر خ��ت��ام ج���والت ال��ب��ط��ول��ة يف 
الفح�ص  م���ع  اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ا���س��م��ة 
امل�ساركة  ال�������زوارق  ل��ك��اف��ة  ال��ف��ن��ي 
واأي�سا الت�سجيل من خالل املناف�سة، 
زورق��ا من خمتلف   18 ومب�ساركة 
الرتتيب  ويت�سدر  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
ال��ع��ام قبل ب��دء ه��ذه اجل��ول��ة زورق 
القمزي  را�سد  بقيادة   35 اأبوظبي 
75 نقطة، يف حني يحل  ور�سيده 
دوارت������ي  ال���ربت���غ���ايل  زورق  ث���ان���ي���ا 
38 نقطة وثالثا  بينيفتي بر�سيد 
بيرت�سون  اأوال  ال�����س��وي��دي  زورق 

زورق  وراب��ع��ا  نقطة   34 ور���س��ي��ده 
فرديناند  ب��ق��ي��ادة  ال�����س��ارق��ة  ف��ري��ق 
نقطة،   34 بر�سيد  زينديربيجن 
ال��ق��م��زي ق��د ح�����س��م النقاط  وك����ان 
بابتعاده عن اأقرب مناف�سيه وبفارق 
ي��زي��د ع���ن ال���� 25 ن��ق��ط��ة وه���و ما 
لو مل يحرز  اللقب حتى  له  �سمن 

مركزا يف جولة اأبوظبي.
ك���م���ا ت���ق���ام ال����ي����وم االإ�����س����ت����ع����دادات 
يف  للمت�سابقني  احل����رة  ل��ل��ت��ج��ارب 
الظهر  بعد  الثالثة  ال�ساعة  مت��ام 
اج���ت���م���اع  ع���ق���د  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة 
ظهرا  الثانية  متام  يف  للمت�سابقني 
م���ن اأج�����ل ����س���رح ق���وان���ني ول���وائ���ح 
كل  وتو�سيح  اأك���رب  ب�سكل  اجل��ول��ة 

التفا�سيل املتعلقة باحلدث.
واأك�����د ���س��امل ال��رم��ي��ث��ي م��دي��ر عام 

واملتعة  االإث����ارة  عنا�سر  اأن  ال��ن��ادي 
خالل  م��ن  وب��ق��وة  حا�سرة  �ستكون 
ال�سباق  اأبوظبي ومن خالل  جولة 
كا�سر  ع���ل���ى  ل���ل���ج���ول���ة  اخل����ت����ام����ي 
االأمواج، وقال : و�سلت البطولة اإىل 
ذروتها يف جولة اأبوظبي بالرغم من 
ح�سم اللقب، وال يزال املجال متاحا 
الثاين  امل��رك��زي��ن  ع��ل��ى  للمناف�سة 
اأن  كما  العام،  الرتتيب  يف  والثالث 
جولة اأبوظبي تاريخية اأي�سا حيث 
اأول  �سيكون  خاللها  من  الفائز  اأن 
مت�سابق يحقق لقب اجلولة االأوىل 

للفورموال 2 يف العا�سمة.
واأك����د اال���س��ت��ع��داد م��ن اأج���ل اإخ���راج 
���س��ب��اق مم���ي���ز، ول���ك���ي ت���ك���ون جولة 
اأبوظبي كاملعتاد ناجحة من خمتلف 
ال��ن��واح��ي، وق���ال : ال ي��وج��د لدينا 

بتنظيم  اخل���ا����ص  ال���ك���ادر  اأن  ���س��ك 
اإبهار  �سناعة  على  ق���ادر  البطولة 
اأبوظبي  ���س��ب��اق  ج��دي��د م��ن خ���الل 
الرئي�سي،  ال�سباق  ويف  ال�سرعة  يف 
ملحمة  ال�سباق  ي��ك��ون  اأن  متوقعا 
روعة  م��ن  �ستزيد  ومناف�سة  ق��وي��ة 

�سباقات الزوارق ال�سريعة.
�سفوفه  يف  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  وي�سم 
اأف�����س��ل واأم��ي��ز ال���ك���وادر واخل���ربات 
يف جم��ال��ه��م، وي�����ربز ا����س���م امل����درب 
االإي����ط����ايل ج���ي���دو ك��اب��ل��ي��ن��ي يكون 
اأف�����س��ل امل��ت�����س��اب��ق��ني يف عامل  اأح����د 
ل��ه واأن  امل�����س��اب��ق��ة ح��ي��ث �سبق  ه���ذه 
م��رات، وهو رقم  باللقب ع�سر  توج 

قيا�سي مل ي�سبقه له مت�سابق اآخر.
م��ن �سقل  كابليني  امل���درب  ومت��ك��ن 
مهارة مت�سابقيه يف فئة الفورموال2 

وو�سع  بالتحديد،  القمزي  ورا�سد 
مكنته  الفريق  على  مميزة  ب�سمة 
ي��ك��ون رق��م��ا �سعبا ج���دا يف  اأن  م��ن 
ا�ستمر الفريق على  البطولة حيث 
يف  والتمكن  القوة  من  النهج  نف�ص 
عهد كابليني االأ�سطورة، وقد عكف 
كابليني على العديد من التدريبات 
املا�سية،  االأ�سابيع  والتمارين طيلة 
وم����ع ب���داي���ة ه����ذا االأ����س���ب���وع كثف 
وب�سكل  ت���دري���ب���ات���ه  م����ن  ال���ف���ري���ق 
وحتى  �سباحا  التا�سعة  م��ن  يومي 
الواحدة ظهرا وباأ�سلوب حاول من 
اأداء  اإىل  الو�سول  كابليني  خالله 
اأف�سل للمحركات، ومراوح مالئمة 

للم�سار.
وي����ع����رف ع����ن ك���اب���ل���ي���ن���ي يف ع���امل 
باأنه  ب��اأن��واع��ه��ا  ال��ف��ورم��وال  زوارق 

م���ه���ن���د����ص ����س���ن���اع���ة ال����ف����وز دوم����ا 
و���س��اح��ب االأ����س���رار يف ه���ذا العامل 
مع  جنح  وق��د  واملت�سعب،  املت�سابك 
اأبوظبي يف �سناعة منظومة  فريق 
م��ت��ك��ام��ل��ة م��ن امل�����س��ارك��ات ل��ي�����ص يف 
واإمنا  فقط  الفورموال2  م�سابقة 
 24 ال���ف���ورم���وال  زوارق  حت���دي  يف 
�ساعة العاملي، واأي�سا بطولة العامل 
باالإ�سافة  الفورموال1،  ل�����زوارق 

للح�سور يف كاأ�ص القارات.
وح������ول ط��ب��ي��ع��ة ال���ت���م���اري���ن، اأك����د 
الكبرية  االأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ك��اب��ل��ي��ن��ي 
الإخ�ساع الزوارق الأكرث من اختبار، 
واجلاهزية  اال����س���ت���ع���داد   : وق�����ال 
ه����ي امل����ع����ت����ادة، وم���ت���ف���ائ���ل���ون ب����اأن 
يف  متقدمة  نتائج  �سيحقق  فريقنا 
اأهم  اإىل  ون��ن��ظ��ر  اأب��وظ��ب��ي،  ج��ول��ة 
االإيجابيات وهي االأر�ص واجلمهور 
واللذان �سيعطياننا ميزة االأف�سلية 
اأننا  �سحيح  امل�ساركني،  جميع  بني 
يزال  ال  ول��ك��ن  ال��ل��ق��ب  ح�سمنا  ق��د 
ه��ن��اك ل��ق��ب اأب��وظ��ب��ي ال���ذي ن�سعى 

للفوز به.
القمزي  را����س���د  ال��ب��ط��ل  وي�����س��ت��ع��د 
ك���ي ي��ع��ان��ق ل��ق��ب��ه ال���ث���اين يف عامل 
قد  واأن���ه  خا�سة  غ��دا  الفورموال2 
ح�����س��م ال��ل��ق��ب ق��ب��ل اخل��ت��ام بجولة 
تدريبات  ال��ق��م��زي  ودخ����ل  ك��ام��ل��ة، 
لل�سباق،  ا�ستعدادا  فرتة  منذ  قوية 
حيث اأكد اأنه جاهز وبقوة كي يتوج 
وي��ك��ون بطال  اجل��ول��ة  بلقب  نف�سه 

كاملعتاد يف مياه العا�سمة.

موؤ�س�سة  تنظمها  التي  لل�سيدات،  العربية  لالأندية  االألعاب  دورة  اأعلنت 
ال�سارقة لريا�سة املراأة، عن ال�سماح مب�ساركة ناديني من كل دولة عربية 
اخلام�سة  دورت��ه��ا  خ��الل  تطرحها  ال��ت��ي  ال��ف��ردي��ة  االأل��ع��اب  �سعيد  على 
 ،2020 املقبل  فرباير   12-2 من  الفرتة  يف  اإقامتها  وامل��زم��ع  املقبلة، 
باإمارة ال�سارقة، وذلك بهدف رفع �سوية الدورة وا�ستقطاب اأكرب عدد من 

الالعبات.
وامل��ت��اب��ع��ة اخلا�سة  االإ����س���راف  للجنة  االأول  االج��ت��م��اع  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
ال�سيخة حياة  �سعادة  برئا�سة  ال�سارقة،  يف  الذي عقدته موؤخراً  بالدورة، 
بنت عبد العزيز اآل خليفة، رئي�سة اللجنة، وح�سور كّل من عبد الرحمن 
نائب  اللجنة،  النقبي، ع�سو  الرئي�ص، و�سعادة ندى ع�سكر  نائب  امل�سعد، 
رئي�ص اللجنة املنظمة العليا للدورة، رئي�ص اللجنة التنفيذية، ومدير عام 
موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة، وميثاء بن �ساوي، ع�سو اللجنة، مدير 
الدورة، وبا�سل ال�ساعر ع�سو ومقرر اللجنة، وهويدا خليل، ع�سو اللجنة، 

اإىل جانب اأع�ساء جلنة ال�سكرتارية املعاونة.  
وك��ان��ت ال��ل��ج��ن��ة ق��د ن��اق�����س��ت خ���الل االج��ت��م��اع جم��م��وع��ة م��ن القرارات 
مت  حيث  ال�سابقة،  االجتماعات  حما�سر  على  اطالعها  بعد  والتو�سيات 
احلديث عن اللوائح الت�سعة اخلا�سة باالألعاب املطروحة، وت�سكيل معظم 
اللجان الفنية والتحكيمية امل�سرفة على الدورة، اإىل جانب االطالع على 
روابط املواد املحظورة ال�سادرة عن الوكالة الدولية للمن�سطات “وادا”، 

للفرو�سية  واالإماراتي  العربي  االحتادين  اإ�سراف  حول  التباحث  وجرى 
على مناف�سات الفرو�سية وقفز احلواجز خالل احلدث. 

واملرافق  املن�ساآت  جميع  جهوزية  على  االج��ت��م��اع  خ��الل  اللجنة  واأك���دت 
االحكام  مع  تتوافق  اأنها  بّينت  ال��دورة، حيث  �ستحت�سن  التي  الريا�سية 
تعزيز  اإىل  يهدف  مقرتح  مناق�سة  مت  كما  املعتمدة،  العاملية  واملوا�سفات 
�سوية الدورة واعتمادها كحدث موؤهل للدورات الدولية والقارّية، وجرى 
�سراكة  اتفاقية  توقيع  �سعيد  على  اخلا�سة  امل�ستجدات  اآخ��ر  ا�ستعر�ص 
اإىل  املن�سطات،  عن  للك�سف  الالعبات  عينات  لفح�ص  دويل  خمترب  مع 
املوؤ�س�سي  واالت�سال  العامة  العالقات  تقارير جلان  على  االط��الع  جانب 
واللجنة  وال�سالمة  والتتويج  واملرا�سم  الفنية  املتابعة  وجلان  للفعاليات 
االإعالمية وغريها من االأ�سا�سيات قبيل انطالق احلدث الن�سائي االأبرز 

يف املنطقة. 
وحول هذا االإعالن اأكدت �سعادة ال�سيخة حياة بنت عبد العزيز اآل خليفة 
على اأن اللجنة مت�سي يف و�سع خطط وا�سرتاتيجيات ت�سعى من خاللها 
املنطقة  االأب��رز على م�ستوى  باعتبارها  ال��دورة  و�سوية  لالرتقاء مبكانة 
التي حت�سد على ميادين مناف�ساتها خرية االأندية العربية الن�سائية التي 
مثالية  �سورة  وت�سدير  واملناف�سة  للم�ساركة  الالعبات  من  نخبة  ت�سم 

لواقع ريا�سة املراأة العربية من اأر�ص ال�سارقة. 
اآل خليفة:” ارتاأينا خالل  العزيز  ال�سيخة حياة بنت عبد  وقالت �سعادة 

ب��واق��ع ومكانة  االرت��ق��اء  ب��اجت��اه  ع��ّدة مقرتحات تدفع  االج��ت��م��اع لطرح 
الدورة، وقد خرجنا بقرار ال�سماح لناديني من كّل دورة عربية للم�ساركة 
االأم���ام متّهد  وك��ب��رية نحو  واع���دة  نعّدها  الفردية يف خطوة  االأل��ع��اب  يف 
الالعبات  م��ن  ع��دد  اأك��رب  وا�ستقطاب  امل�ساركة  م�ساعفة  نحو  الطريق 
االألعاب  هذه  �سعيد  على  للم�ساركة  لنظرياتهّن  املجال  وفتح  املوهوبات 
بعد اأن كانت مقت�سرة فيما م�سى على ناٍد واحد من كّل دولة«.  وتابعت 
رئي�ص جلنة اال�سراف واملتابعة:” نتطلع قدماً الأن ت�سّدر الدورة املقبلة 
مناذج م�سّرفة على �سعيد امل�ستويات الفنية والبدنية واالأداء كما عهدناه 
التي  وطاقاتهّن  بقدراتهّن  نوؤمن  اللواتي  العربيات  العباتنا  جميع  من 
الن�سوية  الريا�سة  بواقع  والنهو�ص  املنجزات  وت��رية  رف��ع  باجتاه  تدفع 
يكون احلدث  الأن  ن�سعى  كما  ال��دورة،  نعلم حجم ومكانة  الأننا  العربية، 
يحتذى  منوذجاً  ال�سيدات  عربية  لتبقى  وقارية،  دولية  ل��دورات  موؤهاًل 
ع�سكر  ن��دى  �سعادة  قالت  جهتها  من  العربية«.   امل���راأة  ريا�سة  تاريخ  يف 
النقبي، ع�سو جلنة اال�سراف واملتابعة، نائب رئي�ص اللجنة املنظمة العليا 
للدورة، رئي�ص اللجنة التنفيذية، ومدير عام موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة 
ترفع  ب��ق��رارات  نخرج  الأن  اللجنة  اجتماعات  وخ��الل  “نحر�ص  امل���راأة: 
املجال  يفتح  القرار  وه��ذا  بها،  وترتقي  مبكانتها  وتنه�ص  ال��دورة  �سوية 
مل�ساركة لالعبات العربيات ب�سكل اأكرب على �سعيد االألعاب الفردية، كما 
يتيح لالعبات اللواتي مل ت�سنح لهّن الفر�سة بامل�ساركة اأن يخ�سن غمار 

املناف�سات واثبات ح�سورهّن اىل جانب نظرياتهّن لن�سهم يف ذلك بتنمية 
الريا�سات من  تلك  الالعبات من جهة، وتعزيز مكانة  ق��درات ومواهب 

جهة اأخرى واثراء الدورة بعنا�سر جديدة ومتميزة«. 
وتابعت النقبي”: اال�ستعدادات على قدم و�ساق ال�ست�سافة اال�سقاء العرب 
امل�ساركات  الدورة بنوعية  املقبلة، ونتطلع الأن تتمّيز هذه  االأ�سهر  خالل 
االجتماع حزمة  ناق�سنا خالل  ال�سريف، وقد  والتناف�ص  العالية  واملهارة 
من القرارات والتو�سيات التي ت�سمن توفري هذا املناخ اأبرزها اآلية الك�سف 
جلان  وج��ود  ونوؤكد  واملن�ساآت،  والتقييم  التحكيم  وجل��ان  املن�سطات  عن 
دولية متخ�س�سة للك�سف عن املن�سطات �سمن خمتربات عاملية مرموقة، 
كما دّعمنا اللجان وطواقم التحكيم باأحدث الو�سائل التحكيمية املتبعة يف 
الدورات والبطوالت العاملية كّل لعبة على حدة، يف الوقت نف�سه تاأكدنا من 
جهوزية املرافق ال�13 اخلا�سة باحت�سان املناف�سات وا�ست�سافة تدريبات 

الفرق، وناأمل يف اأن تكون الدورة على م�ستوى التطلعات واالأهداف«. 
العام  يف  انطلقت  لل�سيدات  العربية  ل��الأن��دي��ة  االأل��ع��اب  دورة  اأن  ي��ذك��ر 
حاكم ال�سارقة، �سمو  ال�سمو  �ساحب  قرينة  من  كرمية  مببادرة   2012
ل�سوؤون  االأع��ل��ى  املجل�ص  رئي�سة  القا�سمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة 
االأ�سرة، رئي�سة موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة، وتقام مناف�ساتها يف اإمارة 
على  امل��راأة حالياً  ال�سارقة لريا�سة  ال�سارقة كل عامني، وتعُكف موؤ�س�سة 

اال�ستعداد لتنظيم ن�سختها الرابعة يف فرباير املقبل.

نادي تراث الإمارات يطلق اليوم بطولة ال�شيخ مبارك بن حممد اآل نهيان لقفز احلواجز

�شلطان بن خليفة يرحب ب�شيوف الإمارات امل�شاركني يف اجلولة اخلتامية من مونديال الفورمول 2 باأبوظبي

بهدف رفع �سوية الدورة وتو�سعة نطاق ا�ستقطاب الالعبات

»عربية ال�شيدات 2020« ت�شمح مب�شاركة ناديني من كل د�لة عربية يف الألعاب الفردية 
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ع��ق��د ن���ادي غ��ن��ت��وت ل�����س��ب��اق اخليل 
وال���ب���ول���و ����س���ب���اح اأم���������ص م���وؤمت���را 
ك�سف  غ��ن��ت��وت  يف  مب��ق��ره  �سحفيا 
خالله عن تنظيم بطولة االإمارات 
ل��ل��ب��ول��و التي  ال�����س��ن��وي��ة  ال���دول���ي���ة 
برعاية  القوية  انطالقتها  تتجدد 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ف����الح ب���ن زاي�����د اآل 
نادي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ن��ه��ي��ان، 
والبولو  اخل���ي���ل  ل�����س��ب��اق  غ��ن��ت��وت 
ال�سبت  ي����وم  م���ن  اع���ت���ب���ارا  وذل�����ك 
دي�����س��م��رب والتي   7 امل���واف���ق  امل��ق��ب��ل 
احلايل  دي�سمرب  ت�ستمر حتى 20  
تاأتي �سمن برنامج جمل�ص  ،والتي 
يتوا�سل  ،ال�����ذي  اجل���دي���د  االإدارة 
تنفيذه عقب االجتماع االأول الذي 
�سعادة  برئا�سة  النادي  مبقر  عقده 
نائب  املن�سوري  ح��وف��ان  ب��ن  �سعيد 
�سعادة:  وح�����س��ور  ال���ن���ادي  رئ��ي�����ص 
�سعادة:  ال��ي��ب��ه��وين،  ���س��ه��ي��ل  م��ط��ر 
زايد خليفة زايد العبودي الزعابي 
– امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���ن���ادي.
اليبهوين،  �سهيل  ف��ار���ص   : ال�سيد 
اأحمد   حم���م���د  ال�������س���ي���د:ع���ب���داهلل 
ال�����س��وي��دي،ال�����س��ي��د: نا�سر  د���س��م��ال 
ال�سيد:  ال�سام�سي،  �سامل  ع��ب��داهلل 
ن�ساط  وي�ستمر  امل���ري  ���س��امل   علي 

النادي حتى ابريل 2020 .
اأم�ص  ال���ب���ط���ول���ة  م����وؤمت����ر  وع���ق���د 
حوفان  ب��ن  �سعيد  �سعادة  بح�سور 
ن���ائ���ب رئ��ي�����ص جمل�ص  امل��ن�����س��وري 
زايد  ���س��ع��ادة  و���س��ع��ادة  ال��ن��ادي  اإدارة 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��زع��اب��ي  خليفة 
ل����ن����ادي غ���ن���ت���وت، ك���م���ا �����س����ارك يف 
د�سمال  بن  عبداهلل  ال�سيد  املوؤمتر 
ال�سويدي قائد فريق غنتوت نيابة 
وال�سيد  امل�����س��ارك��ني  ال��الع��ب��ني  ع��ن 
نيل ممثل جمعية االإم��ارات للبولو 

،واأعلن خالل املوؤمتر قيام مباريات 
البطولة مبالعب النادي الرئي�سية 
اليوم  يف  مباراتني  بواقع  املختلفة 
مب�ساركة عدد 5 فرق وهي غنتوت 
اأب�����و ظ��ب��ي بولو  ف���ري���ق   ، ل��ل��ب��ول��و 
للبولو  اأم  اأي����ة  احل��ب��ت��ور  ،وف���ري���ق 
بولو  بنجا�ص  بولو:  مهرة  ،وفريق 
،وف��ري��ق دي���زرت ب��امل بولو ، والتي 
تاأتي انطالقتها  يوم ال�سبت املقبل 
ال�سابع من دي�سمرب احلايل باإ�ستاد 
ال�سيخ زايد الرئي�سي بنادي غنتوت 
بالتن�سيق  وال��ب��ول��و  اخل��ي��ل  ل�سباق 
م���ع م�����س��اب��ق��ات ج��م��ع��ي��ة االإم������ارات 
للبولو، وبدعم من جمل�ص اأبوظبي 
لربنامج  م���وا����س���ل���ة  ال����ري����ا�����س����ي 
ال�����س��ن��وي ال�����ذي مت اع���ت���م���اده من 
فعاليات  �سمن  النادي  رئي�ص  �سمو 
والتي    ،  2019 ال��ت�����س��ام��ح  ع����ام 
ت�سهد جولتها االفتتاحية لقاء بني 
بامل  ودي���زرت  بولو  غنتوت  فريقي 

يف اأقوى املواجهات.
م�ساركة  ال�سنوية  البطولة  و�سمت 
خم�سة فرق ممثله يف فريق غنتوت 
،وفريق  د�سمال  بن  عبداهلل  بقيادة 
اليبهوين  ف��ار���ص  ب��ق��ي��ادة  اأب��وظ��ب��ي 

ال�سيخة  ب��ق��ي��ادة  احل��ب��ت��ور  وف��ري��ق 
مهرة  وف���ري���ق   ، م��ك��ت��وم  اآل  ع��ل��ي��اء 
احلبتور  ط�����ارق  ب���ق���ي���ادة  ب��ن��ج��ا���ص 
را�سد  بقيادة  ب��امل  دي��زي��رت  وفريق 

البواردي.
ال����ن����ادي مبلغ  ل���ه���ا  وال����ت����ي ر����س���د 
نقدية  ك��ج��وائ��ز  دوالر  100األف 
،اإ�سافة للجوائز العينية والتذكارية  
بعد اأن �سنفت البطولة مب�ستوى) 
متثل  هانديكاب(،والتي   12-10
ق��م��ة ب���ط���والت ب���ول���و يف االإم������ارات 
العديد  م�������س���ارك���ة  ت�����س��ه��د  وال����ت����ي 
م���ن ال���وج���وه ال�����س��اب��ة ون��خ��ب��ة من 
املواطنني  املخ�سرمني  ال��الع��ب��ني 
امل��ح��رتف��ني مم��ا ي�سهم  وامل��ق��ي��م��ني 
للبطولة  الفني  امل�ستوى  ارتفاع  يف 
مما ينعك�ص على م�ستوى الالعبني 
البطولة  ..وك����ان����ت  ال�����س��اع��دي��ن 
فرق  املا�سية قد �سهدت م�ساركة 5 
املركز  م��ب��اراة حتديد  ،وق��د جمعت 
االأول والثاين بني فريقي االإمارات 
بنت  م��ي��ث��اء  ال�سيخة  �سمو  ب��ق��ي��ادة 
ونادي  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
بن  يو�سف  ال���دويل  بقيادة  غنتوت 
د�سمال ال�سويدي .. وجمعت مباراة 

املركز الثالث الربونزي بني فريقي 
اأبوظبي واحلبتور وبلغت جوائزها 
درهم  مليون  ن�سف  مبلغ  النقدية 
الهدايا  ب��ج��ان��ب  ن��ق��دي��ة  ك��ج��وائ��ز 
خالل  ويتم  والعينية..  التذكارية 
البطولة  ق���رع���ة  اإج�������راء  امل����وؤمت����ر 
الفرق  ب��ح�����س��ور مم��ث��ل��ي  ال��ع��ل��ن��ي��ة 
جدول  واع��ت��م��اد  واإ���س��دار  امل�ساركة 
بدعم  تقام  التي  البطولة  مباريات 
جمل�ص اأبوظبي الريا�سي واإ�سراف 
وبدعم  ل��ل��ب��ول��و  االإم������ارات  جمعية 
ورعاية من يا�ص الدولية العقارية 
ال��ق��اب�����س��ة، �سركة  ال��دول��ي��ة  ي��ا���ص   ،
����س���ي���ارات م���ازي���رات���ي م���ن برميري 
فندق   ، �سيدلية الرو���ص   ، موتورز 
كا�سلز الرب�ساء، وبن حم لل�سفريات 
وقد ر�سدت جوائز قيمة للجمهور 
ن���ق���دي���ة وت�����ذاك�����ر ����س���ف���ر واأج����ه����زة 
احلفل  يف  وذل��������ك  ال���ي���ك���رتون���ي���ة 

اخلتامي.

احلفل اخلتامي
للبطولة  املنظمة  اللجنة  وك��ان��ت 
برئا�سة �سعادة زايد خليفة الزعابي 
قد  غنتوت  لنادي  التنفيذي  املدير 

اخلتامي  احلفل  برنامج  اعتمدت 
 12-20 ي��وم  ل��ه  امل��ق��رر  للبطولة 
وال����ذي ي��ب��داأ ع��ن��د ال��ث��ان��ي��ة ظهرا، 
الربامج  ت��ب��داأ   ع�سرا  الثالثة  ويف 
الرتاث  معر�ص  وتفقد  الرتفيهية 
ال���ع���ائ���ل���ة واالأط�����ف�����ال ، ثم  ورك������ن 
ي�����س��ت��م��ت��ع احل�������س���ور ب��ع��ر���ص قفز 
الرابعة  ال�����س��اع��ة  وع��ن��د  امل���ظ���الت، 
الوطني  الن�سيد  ي��ع��زف  والن�سف 
اإي�����ذان�����ا ب���ب���داي���ة م���را����س���م امل����ب����اراة 
اخلتامية والتي يعقبها يف ال�ساد�سة 
م�ساء مرا�سم تتويج الفرق وتكرمي 
املخ�س�ص  ال�سحب  واإج��راء  احلكام 
ل��ل��ج��م��ه��ور وع�����س��اق ال��ب��ول��و ..ومت 
قم�سان  ع���ر����ص  احل���ف���ل  خ���ت���ام  يف 
و���س��ع��ارات ال��ف��رق امل�����س��ارك��ة وقطع 
)كيكة( االحتفال باليوم الوطني ال� 

رائعة. احتفالية  و�سط   48

كلمة »�سعادة: �سعيد بن حوفان 
املن�سوري

تعاىل  اهلل  ورح��م��ه  عليكم  ال�����س��الم 
وبركاته - احل�سور الكرمي .. 

 ، دارك����م  ب��ك��م يف  ن��رح��ب  اأن  ي�سرنا 
اأنها ملنا�سبة اأن يتجدد اللقاء معكم 
برعاية   ، غنتوت  ن���ادي  رح���اب  يف   ،
بن  ف��الح  ال�سيخ  �سمو  م��ن  ك��رمي��ة 
جمل�ص  رئ��ي�����ص  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي�����د 
اخليل  ل�سباق  غنتوت  ن���ادي  اإدارة 
والبولو، لنلقى ال�سوء على بطولة 
ل��ل��ب��ول��و التي  ال���دول���ي���ة  االإم��������ارات 
النادي  م��ب��اري��ات��ه��ا مب��الع��ب  ت��ق��ام 
ال�سبت  ي��وم  من  اعتبارا  الرئي�سية 
 20 يوم  ت�ستمر حتى  والتي  املقبل 
دي�سمرب احلايل بدعم من جمل�ص 
،وبتوجيهات  ال��ري��ا���س��ي  ظ��ب��ي  اأب���و 
اآل  ال�سيخ نهيان بن زايد  من �سمو 
نهيان رئي�ص املجل�ص ،والتي تتجدد 
اإقامتها �سمن فعاليات عام الت�سامح 

الوطني  باليوم  البالد  واحتفاالت 
املبارك الذي �سيظل �ساخما.

احل�سور الكرمي .
فيها  نرفع  اأن  غالية  ملنا�سبة  اإن��ه��ا 
اأن  ن�����س��األ اهلل  ال�����س��م��اء  اإىل  اأي��دي��ن��ا 
يحفظ قيادتنا الر�سيدة الهتمامها 
مل  والتي   ، واملواطن  الوطن  ب�ساأن 
تبخل على قطاع ال�سباب والريا�سة 
بوجه خا�ص ، مما جعل من اإمارات 
لكل  ظليلة  واح���ة  وال�����س��الم  املحبة 
واالأ�سقاء  االأ����س���دق���اء  م���ن  حم���ب 
قادتنا  يحفظ  اأن  امل���وىل  ،���س��ائ��ل��ني 

وبالدنا .
ال��ن��ادي البد   وب��ا���س��م �سمو رئ��ي�����ص 
ظلت  التي  اجلهات  كافة  ن�سكر  اأن 
ت�����س��ه��م يف دع�����م م�������س���رية ال���ن���ادي 
ل��ك��اف��ة و�سائل  م��و���س��ول  ،وال�����س��ك��ر 
االإعالم الريا�سية التي ظلت تدعم 
اأن يتوا�سل  م�سرية النادي ، اأملني 
التعاون ملا فيه خري ال�سباب وريا�سة 
البولو انطالقا من موطن البولو 

االإماراتي .

خليفة  زاي���د  ���س��ع��ادة   : كلمة 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��زع��اب��ي 

لنادي غنتوت
عليكم  ال�سالم   : الكرمي   احل�سور 

باألف  الت�سامح  واإم����ارات  ع��ام  وك��ل 
خري يف البداية ي�سعدين وي�سرفني 
ال�سيخ  �سمو  حت��ي��ات  لكم  اأن��ق��ل  اأن 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ف����الح 
والبولو  اخل���ي���ل  ل�����س��ب��اق  غ��ن��ت��وت 
����س���م���وه -ح���ف���ظ���ه اهلل-  وت��ه��ن��ئ��ة   ،
ال��وط��ن��ي لدولة  ال���ي���وم  مب��ن��ا���س��ب��ة 
تعود  اأن  اأم��ل��ني   ،  48 ال����  االحت����اد 
يف  والت�سامح  االأم��ن  وبلد  املنا�سبة 

اأمن واأمان.

ال�سيدات وال�سادة:
تتجدد املنا�سبة �سمن فعاليات عام 
الت�سامح 2019 ، من خالل اإقامة 
الدولية  االإم���ارات  بطولة  فعاليات 
املفتوحة للبولو يف ن�سختها التا�سعة 
 2020\2019 مل��و���س��م  ع�����س��رة 
، وال��ت��ي ت��ق��ام حت��ت  رع��اي��ة كرمية 
الفرتة  خالل  النادي  رئي�ص  ل�سمو 
احلايل  دي�سمرب  وحتى20   7 من 
النادي  ن�ساط  �سمن  ت��اأت��ي  ،وال��ت��ي 
ال�������س���ن���وي ال�������ذي ي���ت���وا����س���ل حتت 
مظلة جمل�ص اإدارة النادي اجلديد 
اأب�����و ظبي  ، وب���دع���م م���ن جم��ل�����ص 
برامج  م��ع  وبالتن�سيق  ال��ري��ا���س��ي 
جمعية االإم��ارات للبولو وم�ساهمة 
ت�ستحق  التي  اجلهات  من  العديد 
ال�سكر واالإ�سادة  مل�ساهمتها يف دعم 

م�سرية النادي .

الإخوة والأخوات:
الدولية  ال�����ن�����ادي  ب���ط���ول���ة  ت����اأت����ي 
من  ك��ب��ري  اه��ت��م��ام  و���س��ط  ال�سنوية 
وع�ساق  وال����الع����ب����ات  ال���الع���ب���ني 
البولو على م�ستوى الدولة الذين 
ن�ساط  م���ت���اب���ع���ة  ع���ل���ى  ي���ح���ر����س���وا 
البولو  يعترب موطن  ال��ذي  النادي 
البطولة  ت��ل��ك  ،ومت��ث��ل  االإم���ارات���ي 
ال����دول����ي����ة االأع����ل����ى واالأغ�����ل�����ى من 
لوجود   ، ال��دويل  الت�سنيف  ناحية 
العبني بارزين على م�ستوى العامل 
امل���واط���ن���ني  ال���الع���ب���ني  ب���ج���ان���ب   ،
ال���ب���ارزي���ن ،وق����د ف����رغ ال���ن���ادي من 
خ������الل جل���ن���ت���ه ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة من 
التنظيمية  الرتتيبات  كافه  اإن��ه��اء 
الزمان  يف  ال��ب��ط��ول��ة  الن���ط���الق���ة 
وامل��ك��ان امل��ح��ددي��ن الإجن���اح احلدث 
الريا�سي ال�سنوي الذي يقام �سمن 
روزمانة جمل�ص اأبوظبي الريا�سي 
و�سائل  ب��ك��اف��ة  ال��رتح��ي��ب  اأك�����رر   .
االإع�����الم ال��ري��ا���س��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة على 
 ، امل�ستمر  جهودها وتعاونها الدائم 
البطولة  تلك  حتظى  اأن  اأم��ل  على 
يتبعها من  وم���ا   ، خ��ا���ص  ب��اه��ت��م��ام 
كاأ�ص  يتمثل يف بطولة  قادم  ن�ساط 

غنتوت الذهبي للبولو .

 ••  دبي-الفجر: 

 رح��ب حممد عبد اهلل ح��ارب املدير 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����ن�����ادي دب������ي ال������دويل 
للريا�سات البحرية بالفرق امل�ساركة 
يف جائزة دبي للزوارق ال�سريعة -اك�ص 
كات- اجلولة الثالثة واخلتامية من 
تنطلق  والتي  بطولة العامل 2019 
اخلمي�ص  ي����وم  ج���م���ريا  ����س���واط���ئ  يف 
 14 املقبل وت�ستمر حتى يوم ال�سبت 

اجلاري.
بالدعم  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  واأ�����س����اد 
التي  امل�����س��ت��م��رة  وامل���ت���اب���ع���ة  ال���ك���ب���ري 
يجدها احلدث الكبري من قبل �سمو 
را�سد  بن  حممد  بن  من�سور  ال�سيخ 
الدويل  دب��ي  ن���ادي  رئي�ص  مكتوم  اآل 
ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة وال�����ذي وجه 
باأف�سل  واإخ���راج���ه  احل����دث  ب���اإجن���اح 
اخلتام  م�سك  كاملعتاد  ليكون  ���س��ورة 
�سمل  وال��ذي  الكبري  العاملي  للعر�ص 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��ط��ات ب��ني كربيات 

املدن العاملية.

احلدث  يف  ي�����س��ارك  اأن  املنتظر  وم��ن 
بينها  م��ن  عامليا  زورق���ا   12 املرتقب 
الزوارق  يف  االإم���ارات  ريا�سة  �سفراء 
عارف  الثنائي  بقيادة   3 دبي  �سرطة 
وزورق  ه���ن���دي  ب����ن  ون�������ادر  ال����زف����ني 
فالح  ال��ث��ن��ائ��ي  ب���ق���ي���ادة   4 اأب���وظ���ب���ي 
تورنتي  �سون  واالأم��ري��ك��ي  املن�سوري 
الثنائي  ب��ق��ي��ادة   5 اأب��وظ��ب��ي  وزورق 
املن�سوري  وم���اج���د  ال���ط���اي���ر  را����س���د 
الثنائي  بقيادة   33 فيكتوري  وزورق 
علي  اآل  وع��ي�����س��ى  ال���ع���دي���دي  ����س���امل 

والذي اأعلن عن م�ساركته موؤخرا.
وت�����س��م ق��ائ��م��ة ال�����زوارق امل�����س��ارك��ة يف 
ريا�سة  ���س��ف��راء  ج��ان��ب  اإىل  احل����دث 
االإم���������ارات ال����ف����رق  م��اري��ت��ي��م��و 12  
 10 ت����و  ت����راب����ل  ا����س���رتال���ي���ا و  م����ن 
اأي  ب��ي  وات�����ص  -ا���س��رتال��ي��ا(  )ايطاليا 
-رو�سيا   9 �ستار  ونيو  -ايطاليا   96
مرتي  ودي  -ال��ك��وي��ت   17 وره��ي��ب 
-20 ايطاليا وفيدك�ص 22 -ايطاليا 
وكون�سول بروكري�ص - ايطاليا بينما 
زي  الفريقني  م�ساركة  ع��دم  ت��اأك��دت 

8 - الرنويج  الأ�سباب خا�سة  بلو رو 
لتعر�سه  ال�����س��وي��د    2- و���س��وي��ك��ات 
ل���الن���ق���الب يف اجل���ول���ة امل��ا���س��ي��ة يف 

ال�سني وتاأثره باإ�سرار.
اأن  ح������ارب  ع���ب���د اهلل  وق������ال حم���م���د 
اجل���م���ه���ور وك���امل���ع���ت���اد ���س��ي��ك��ون على 
موعد مع االإثارة والت�سويق مع ختام 
تعانق  �سوف  والتي  العاملية  البطولة 
يف  جديد  مكان  يف  العزيز  اجلمهور 
اجتذابا  امل���واق���ع  اأك����رث  ب���ني  ج��م��ريا 

امل�ساهدة  متعة  يوفر  مم��ا  للجمهور 
االإث����ارة هو  للجميع ومم��ا يزيد م��ن 
التناف�ص ال�ساخن على قمة الرتتيب 
اأكرث من زورق مما يجعل  العام بني 
احلدث ياأخذ بعدا م�سوقا خا�سة وان 
اأف�سل  البطولة العاملية �سوف جتمع 
�سهرة  واأكرثهم  العامليني  املت�سابقني 

يف املحافل والبطوالت العاملية.
ح�����ارب  اهلل  ع����ب����د  ومت�����ن�����ى حم����م����د 
الفرق  وال�������س���داد جل��م��ي��ع  ال��ت��وف��ي��ق 
وخا�سة �سفراء ريا�سة االإمارات حيث 
ظل اللقب ومن التحول الكبري لهذا 
احل���دث م��ن هنا م��ن م��ي��اه االإم����ارات 
اإماراتيا  ت��ف��وق��ا  ي�����س��ه��د  ال���ع���امل  اإىل 
 2010 ن�سخة عام  اأول  خال�سا منذ 
املري  را�سد  الثنائي  فوز  �سهد  والتي 
زوارق  �سيطرة  ث��م  ال��ه��ام��ل��ي  و���س��امل 
عارف  الفيكتوري تيم اأعوام 2012 
و2013  امل������ري  وحم���م���د  ال����زف����ني 
عارف  و2016  و2015  و2014 
ال��زف��ني ون����ادر ب��ن ه��ن��دي و2017 
اآل علي قبل  العديدي وعي�سى  �سامل 

اللقب   4 اأب��وظ��ب��ي  زورق  ي��ح��رز  اأن 
عرب   2018 ع�����ام  االأوىل  ل���ل���م���رة 
و�سون  امل���ن�������س���وري  ف���ال���ح  ال���ث���ن���ائ���ي 

تورنتي.
 

33
تيم  ال���ف���ي���ك���ت���وري  ف����ري����ق  وي�����ع�����ود   
مناف�سات  يف  ج��دي��د  م��ن  للم�ساركة 
ال�سريعة  ل����ل����زوارق  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
ان��ط��الق فعاليات  ك����ات- م��ع  -اك�����ص 
جائزة دبي الكربى - اجلولة الثالثة 
العاملية  ال��ب��ط��ول��ة  م���ن  واخل��ت��ام��ي��ة 
الفريق  ح�����س��ور  وي�سكل   2019-
غاب  بعدما  للبطولة  كبرية  اإ�سافة 
امل�����س��ارك��ة يف اجلولتني  ع��ن  ال��ف��ري��ق 
االأوىل يف ايطاليا والثانية يف ال�سني 
واأكمل الفريق حت�سرياته للم�ساركة 
يف احل����دث م��ع ب��اق��ي ال������زوارق التي 
�سوف ت�ستكمل م�سوارها يف البطولة 
ال���ع���امل���ي���ة ل��ي�����س��ل ع�����دد ال���������زوارق يف 
احلدث املرتقب اإىل 12 زورقا حيث 
���س��ت��ك��ون امل�����س��ارك��ة ب����زورق واح����د هو 

الثنائي  بقيادة   33 فيكتوري  زورق 
اآل  ال��ع��دي��دي وعي�سى  ���س��امل  ال��ع��امل��ي 
علي واملنت�سي قبل اأ�سابيع بفوز زورق 
فيكتوري 3 بلقب البطولة العاملية يف 

اأمريكا للفئة االأوىل.
فيكتوري  زورق  وج����ود  و���س��ي�����س��ي��ف 
اإث�������ارة ك���ب���رية ل��ل��ح��دث وي���رف���ع من 
ال�سراع  احتدام  التناف�ص مع  درجات 
على قمة الرتتيب العام يف البطولة 
اخلتامية  املحطة  اإىل  ال��و���س��ول  م��ع 
�سرطة  زورق  امل�سهد  يت�سدر  ح��ي��ث 
عارف  العاملي  الثنائي  بقيادة   3 دبي 
�سيف الزفني ونادر بن هندي بر�سيد 
عن  ن��ق��اط   6 ب��ف��ارق  نقطة   143
الرتتيب  ال��ث��اين يف  امل��رك��ز  ���س��اح��ب 
ال���زورق اال���س��رتايل ماريتيمو  ال��ع��ام 

املركز  ���س��اح��ب  ع��ن  ن��ق��اط  و7   12
املا�سي  ال��ع��ام  اللقب  وح��ام��ل  الثالث 
الثنائي  ب��ق��ي��ادة   4 اأب���وظ���ب���ي  زورق 
املن�سوري  ف����ال����ح  ب��ط��ل��ن��ا  ال����ع����امل����ي 

واالأمريكي �سون تورنتي.
 

الرتتيب العام لبطولة العامل:
 

 143 -االإمارات   3 دبي  �سرطة   1-
نقطة

 137 -ا�سرتاليا   12 ماريتيمو   2-
نقطة

 136 االإم�����ارات   -  4 اأب��وظ��ب��ي   3-
نقطة

 113 -االإم�������ارات   5 اأب��وظ��ب��ي   4-
نقطة

 71 -اي��ط��ال��ي��ا   10 ت��و  ت��راب��ل   5-
نقطة

 64 -ايطاليا   96 اأي  بي  ات�ص   6-
نقطة

 48 ال��رنوي��ج   -  8 رو  ب��ل��و  زي   7-
نقطة

نقطة  47 -رو�سيا   9 �ستار  نيو   8-
نقطة  44 ال�سويد   2- �سويكات   9-

 42 -ال���ك���وي���ت   17 ره���ي���ب   10-
نقطة

 34 ايطاليا   20- دمي���رتي   11-
نقطة

 30 -اي��ط��ال��ي��ا   22 فيدك�ص   12-
نقطة

ايطاليا   - بروكري�ص  كون�سول   13-
نقطة  24

فيكتوري 33 يرفع درجات التناف�س

ختام ملونديال اك�ش كات مالحم  تر�شم  ز�رقا   12
حارب : اجلمهور على موعد مع الإثارة والت�سويق

غنتوت �ديزيرت بامل يف افتتاح بطولة الإمارات الد�لية للبولو

•• عجمان ـ الفجر 

ا�ستطاعت الفرق الريا�سية يف جامعة عجمان حتقيق مراكز متقدمة 
ملوؤ�س�سات  الريا�سي  االحت���اد  نظمها  التي  البطوالت  م��ن  العديد  يف 
مب�ساركة  جامعات  نظمتها  بطوالت  اإىل  باالإ�سافة  العايل،  التعليم 
فريق  ح�سد  حيث  الدولة.  يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  من  العديد 
الريا�سي  االحت��اد  بطولة  يف  الثالث  املركز  الطاولة  لكرة  اجلامعة 
بني  االأق��وى  البطولة  وهي  الطاولة،  لكرة  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات 
ال�سلة   ك��رة  بطولة  يف  اجلامعة  ف��رق  �ساركت   كما  ال��دول��ة.  جامعات 
ط��ال��ب��ات، وال�����س��ط��رجن ط���الب وط��ال��ب��ات، ك���رة ال��ق��دم ط���الب، والتي 
القدم يف اجلامعة من  العام. كما جنح فريق كرة  ت�ستمر على م��دار 
مناف�سات  يف  الثاين  للدور  والتاأهل  جمموعته  �سدارة  اإىل  الو�سول 

جامعة  نظمته  ال��ذي  الريا�سية  ل��الأل��ع��اب  اجل��ام��ع��ات  بطولة  دوري 
وات  فوزه على جامعة هرييوت  اإثر  املغلوب،  بنظام خروج  ولونغونغ 
النهائية  ن�سف  امل��ب��اراة  اإىل  اجلامعة  فريق  لينتقل   ،0-1 بنتيجة 
لتنتهي  امل��ت��اأه��ل،  اخليمة  ب��راأ���ص  االأمريكية  اجلامعة  فريق  ملواجهة 
النهائية حقق  املباراة  2-1. ويف  بفوز فريق جامعة عجمان بنتيجة 
�سيك�ص ليتوج بطاًل على  التي جمعته بفريق ميدل  املباراة  الفوز يف 
اجلامعات امل�ساركة، ويح�سد ذهبية البطولة. ومن جانب اآخر، ح�سد 
البطولة  وف�سية  ال��ث��اين  امل��رك��ز  عجمان  بجامعة  ال��ق��دم  ك��رة  فريق 
بعد م�ساركته يف البطولة  التي نظمتها اجلامعة االأمريكية يف راأ�ص 
اأن ي�سل  اخليمة  لكرة القدم للجامعات، وا�ستطاع فريق كرة القدم 
املناف�سة  كانت  الثاين، وقد  املركز  النهائية ويح�سل على  املباراة  اإىل 

قوية بني اجلامعات امل�ساركة يف البطولة.

الفرق الريا�شية يف جامعة عجمان حت�شد مراكز متقدمة يف بطولت ريا�شية على م�شتوى اجلامعات

بداأت اأم�ص رحلة الهجن التي ينظمها مركز حمدان بن حممد الإحياء الرتاث 
فر�سان  وانطلق  دول.   6 �سخ�ساً ميثلون   11 وذل��ك مب�ساركة  ال�ساد�ص  للعام 
ملركز  التنفيذي  الرئي�ص  دمل��وك،  بن  حمدان  عبداهلل  �سعادة  بقيادة  ال�سحراء 
مندر  منطقة  م��ن  الباكر  ال�سباح  منذ  ال���رتاث،  الإح��ي��اء  حممد  ب��ن  ح��م��دان 
االأ�سالب نحو ج�سيورة على خط �سري مت اإعداده م�سبقاً، لتم�سي القافلة يف 
�ساه والرثوانية  م��روراً مبنطقة  ال�سراب  ال�سحراء عرب حممية ق�سر  اأغ��وار 
و�سمال الع�سب وح�سن الظفرة وحممية املرزوم وال�سبيكة وبوقرين و�سمال 
يف  رحالها  القافلة  حتط  حتى  ال�سلم  و�سيح  والعجبان  احلفار  وغابات  رزي��ن 
تقطع  يوماً   14 الرحلة  ت�ستغرق  اأن  على  العاملية،  بالقرية  الرتاثية  القرية 
فيها نحو 65 كيلومرتاً يف اليوم الواحد وذلك وفقاً لالأحوال اجلوية. ورحبت 
حممد  بن  حمدان  مركز  يف  الفعاليات  اإدارة  مدير  القمزي،  دميثان  بن  هند 
الإحياء الرتاث بامل�ساركني واأعربت عن تقديرها لكل من �ساهم يف اإجناح هذه 
اأو اجلهات  اأو امل�ساركني  الفعالية عرب ال�سنوات املا�سية �سواء من فرق العمل 

االأخرى املتعاونة.
وقالت اإن هذه الفعالية اأثبتت طيلة االأعوام املا�سية جناحها وباتت ت�ستقطب 
اأ�سخا�ساً من حول العامل ممن توا�سلوا مع املركز رغبة منهم يف خو�ص هذه 
املغامرة للتعرف على الرتاث احلقيقي للدولة وهذا ما يجعل منها حدثاً ي�سع 
كل م�سارك يف دائرة ال�سوء، فهو ال�سفري الذي �سيعود لوطنه ويروي لالأهل 
الهجن  االرحت��ال على ظهور  كيفية  ماألوفة، عن  تعد  واالأ�سدقاء ق�س�ساً مل 
ون�سب اخليام وتّو�سد رمال ال�سحراء والتحاف ال�سماء والعمل بروح الفريق 
الواحد الإع��داد املخيم وال��زاد واإطعام اجلمال والعناية بها ومن ثم الرتحال 

على ظهورها ل�ساعات طوال.
واأ�سافت: “نفتخر باإطالق الرحلة يف وقت مبكر، فهي هذا العام تعد امتداداً 
وتتما�سى  48، وهي منا�سبة غالية علينا جميعاً  ال�  اليوم الوطني  الحتفالية 
بن  هند  وك�سفت  الثقايف”.  مبوروثنا  االحتفاء  اإىل  الرامية  املركز  واأه���داف 
الرحلة  ه��ذه  يف  العمر  م��ن  اخلام�سة  يبلغان  طفلني  م�ساركة  ع��ن  دم��ي��ث��ان 

..موؤكدة: “نحن فخورون با�ستقطاب اأعداد اأكرب من مواطني دولة االإمارات 
املواطنني  ع��دد  ب��ني  امل��وازن��ة  م��ن  لنتمكن  الن�سخة،  ه��ذه  يف  املتحدة  العربية 
الطفلني  م�ساركة  وه��ي  كثريا  اأ�سعدتنا  التي  املفاجاأة  اإىل  اإ�سافة  واملقيمني، 
عبداهلل وحمدان اآملني اأن ميثال قدوة لالأطفال، وهي اي�ساً جتربة ت�ساعدنا 

على التطلع نحو اأفق جديد لفتح باب م�ساركة االأطفال برفقة ذويهم«.
واأملانيا وفرن�سا  االإم��ارات  الن�سخة م�ساركني من  الهجن يف هذه  وت�سم رحلة 
للرحلة  متقدم   700 و�سط  اختيارهم من  والبانيا، ومت  وال�سني  وبريطانيا 
وذلك بناء على التزامهم يف التدريبات االإلزامية بالعزبة املخ�س�سة من قبل 
املركز، اإىل جانب اجتيازهم كافة االمتحانات املطلوبة للم�ساركة. واأعلن املركز 
هذا العام عن انطالقة مبكرة للن�سخة ال�ساد�سة من رحلة الهجن التي القت 
رواجاً كبرياً يف ال�سنوات القليلة املا�سية، ال�سيما اأن عدد املتقدمني لرحلة العام 
املا�سي بلغ نحو 1000 �سخ�ص، بينما تقدم للت�سجيل اأكرث من 700 �سخ�ص 
هذا العام وذلك فور االإعالن عن الرحلة على هام�ص املعر�ص الدويل لل�سيد 

والفرو�سية اأكتوبر املا�سي.
عي�ص  على  الرتكيز  يف  اأهدافها  وت�سب  مثيالتها  عن  الهجن  رحلة  وتختلف 
االأجواء احلقيقية ولي�ص تهيئتها من منظور �سياحي وتعتمد على التدريبات 
وامتحان قدرات  الهجن  امتطاء  امل�ساركني الح��رتاف عملية  قبل  املكثفة من 
امل�ساركني الفردية وعزميتهم خلو�ص حتٍد جديد يف ال�سحراء املرتامية و�سط 
طرق وعرة وتالل رملية وحلة تتطلب منهم النزول ودفع الهجن الجتيازها 
ل عالية، واالنعزال التام عن حياة املدينة، وااللتزام  ولياقة بدنية وقدرة حتمُّ
بتعليمات قائد الرحلة ملدة ت�سل اإىل نحو اأ�سبوعني حتى الو�سول اإىل املحطة 

النهائية.
يوماً   14 يف  كيلومرت   700 قطعت  قد  املا�سية  الن�سخة  يف  القافلة  وكانت 
الهجن لنحو  امل�ساركون حتديات جّمه ورك��وب  على ظهر اجلمال حيث واجه 
رقماً ي�سعب  الوقت  هذا  يف  امل�سافة  هذه  اجتياز  ويعترب  يومياً،  �ساعات   10

حتقيقه.

انطالق الن�شخة ال�شاد�شة من رحلة الهجن التي ينظمها مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث

نادي تراث الإمارات ي�شارك يف كاأ�ش رئي�ش 
الد�لة ل�شباحة املياه املفتوحة باأبوظبي

الدولة  رئي�ص  ك��اأ���ص  االإم����ارات يف بطولة  ت��راث  ب��ن��ادي  ال�سباحة  ���س��ارك فريق 
ل�سباحة املياه املفتوحة، التي نظمها احتاد االإمارات العربية املتحدة لل�سباحة 
م�ست�سار  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  �سمو  برعاية 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة،  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب 
نادي  وا�ست�سافها  اأبوظبي،  كورني�ص  على  االثنني  ي��وم  البحرية،  للريا�سات 
احلمادي  را�سد  حممد  ال�سباح  واأح��رز  البحرية.  للريا�سات  ال��دويل  اأبوظبي 
حاز  فيما  �سنة،   14-13 ملرحلة  مفتوحة،  مياه  مرت   3000 �سباق  برونزية 

فريق النادي كاأ�ص املركز الثاين يف الرتتيب العام ملرحلة 13-14 �سنة.
وجاءت م�ساركة فريق ال�سباحة بالنادي يف البطولة، يف اإطار الن�ساط املتوا�سل 
على  النادي  �سباحو  اعتاد  الدولة، حيث  ال�سباحة يف  مناف�سات  للفريق �سمن 

اإحراز مراكز متقدمة يف كل البطوالت التي ي�ساركون بها.
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الفجر الريا�ضي

اأملح العب كرة القدم ال�سويدي زالتان اإبراهيموفيت�ص اإىل اإمكانية عودته 
اإىل ايطاليا حيث لعب �سابقا ل�سالح االأندية الثالثة الكربى ميالن، انرت 

ويوفنتو�ص، حني قال يف مقابلة “اأراكم قريبا يف ايطاليا«.
لو�ص  ع��ن  رحيله  ع��ام��ا   38 ال��ب��ال��غ  اإبراهيموفيت�ص  واأع��ل��ن 

النادي  خ��روج  عقب  الفائت  ال�سهر  غاالك�سي  اأجنلي�ص 
من االأدوار االإق�سائية للدوري االمريكي.

يونايتد  مان�س�سرت  م��ن  انتقل  ال��ذي  ال��الع��ب  وق��ال 
االن��ك��ل��ي��زي اىل ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف اآذار-م����ار�����ص 
ايطاليا”  كيو  “جي  م��وق��ع  اىل  ح��دي��ث  يف   2018

االنت�سارات  اىل  ل��ل��ع��ودة  بحاجة  ن��اد  اىل  “�ساأن�سم 
وجتديد تاريخه وهو يف عملية البحث عن معركة �سد 

اجلميع«.
الطريقة  “اإنها  ال�سويدي  العمالق  واأك��د 

ال���وح���ي���دة ال���ت���ي ����س���اأك���ون ق������ادرا من 
التحفيز  اإي����ج����اد  ع���ل���ى  خ���الل���ه���ا 

االأمر   )...( جم��ددا  ملفاجاأتكم 
باختيار  ف���ق���ط  ي���ت���ع���ل���ق  ال 

فريق، اإذ اأن هناك عوامل 
تكون  اأن  ي��ج��ب  اأخ����رى 

يف م��ك��ان��ه��ا، مب��ا يف 
م�سالح  ذل��������ك 

عائلتي«. واأردف “اأراكم قريبا يف ايطاليا«.
واأ�سارت تقارير �سحافية ايطالية اأن ميالن قدم الإبراهيموفيت�ص عر�سا 
املركز  اإىل احتالله  اأدت  ال�سيئة للفريق  امل�ستويات  اأ�سهر يف ظل  ملدة �ستة 

ال�11 يف “�سريي اأ«.
النادي  يحتل  اإذ  املا�سي وجهة حمتملة،  املو�سم  و�سيف  نابويل  ويبدو 

اجلنوبي املركز ال�سابع بعد �ست مباريات متتالية من دون اأي فوز.
اأن  “اأحب  ال�سابق  الفرن�سي  ج��رم��ان  �سان  باري�ص  مهاجم  وق��ال 
�سائبة،  بطريقة  االأم���ور  ببع�ص  اأق���وم  اأن  اأري���د  ال  ال��ف��ارق  اأ�سنع 
عامي  بني  ميالن  ل�سالح  ابراهيموفيت�ص  ولعب  �سيء«.  بكل  بل 
“�سريي  يف  األقابه  اآخ��ر  اىل  الفريق  وق��اد  و2012   2010
 61 يف  ه���دف���ا   42 م�����س��ج��ال   ،2011 ع����ام  اأ” 
م��ب��اراة يف ال����دوري االي��ط��ايل خ���الل هذين 
ثالث  ال���دوري  لقب  وحقق  املو�سمني. 
 ،2008  ،2007“ م��رات مع انرت 
يوفنتو�ص  مع  2009”ومرتني 
مت   ”2006  ،2005“
اأعقاب ف�سيحة  اإبطالهما يف 
املباريات  بنتائج  التالعب 
التي  “كالت�سيوبويل” 
هزت اإيطاليا يف العام 

.2006

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
بدعم  و  اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  وم��ت��اب��ع��ة 
رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الرئا�سة  �����س����وؤون  وزي������ر  ال���������وزراء 
اأبدا” ، حتت�سن  “معا  �سعار  وحتت 
ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
اخلتامية  امل��ح��ط��ة  اخلمي�ص  ال��ي��وم 
�سباقات  ل�سل�سلة  ع�����س��رة  ال��ث��ان��ي��ة 
الدولة  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  كاأ�ص 
بن�سختها  االأ�سيلة  العربية  للخيول 

ال�ساد�سة والع�سرين.
وي�ست�سيف ميدان االأمري �سلطان بن 
عبد العزيز اآل �سعود للخيل العربية 
الرابع  احل��ف��ل  اأم�سية  ال��ري��ا���ص  يف 
ع��ل��ى ك��اأ���ص ���س��اح��ب ال�����س��م��و رئي�ص 
و  االأ�سيلة  العربية  للخيول  الدولة 
مب�ساركة  اأ�سواط   6 يت�سمن  ال��ذي 
اأك����رب  م����ن  واح��������دة  يف  خ���ي���ال   79
العربية  اخليل  ب�سباقات  امل�ساركات 
يف امل�سامري ال�سعودية، وذلك تاأكيدا 
على املكانة املرموقة للكاأ�ص الغالية 
وامتدادا لالحتفاالت امل�سرتكة بني 
الوطني  ب��ال��ي��وم  واململكة  االإم����ارات 
يتزامن  وال��ذي  االأرب��ع��ني  و  الثامن 
عمق  يعك�ص  مبا  الت�سامح،  ع��ام  مع 
واال�ستثنائية  التاريخية  العالقات 
وال����رواب����ط امل�����س��ريي��ة ال��ت��ي جتمع 

البلدين.
االأول  بال�سوط  الربنامج  ينطلق  و 
للخيول العربية االأ�سيلة “ املبتدئة 
5 م�ساء بتوقيت  ال�ساعة  “ يف متام 
17 خيال  و�سط م�ساركة  االإم���ارات 
مل�سافة 1200 مرت مبجموع جوائز 
املخ�س�ص  و  �سعودي  ريال  األف   50
يليه  ����س���ن���وات   3 ب��ع��م��ر  ل���ل���خ���ي���ول 
االأ�سيلة  للخيول  ال��ث��اين  ال�����س��وط 
للمهور  وامل��خ�����س�����ص  مفتوح”   “
مل�سافة  ���س��ن��وات   3 ب��ع��م��ر  وامل���ه���رات 
خيول   7 مب�����س��ارك��ة  م��رت   1400

ومبجموع جوائز 50 األف ريال.

ال�����س��وط الثالث  ���س��ب��اق  ي��ق��ام  ف��ي��م��ا 
واملن�ساأ  االأ���س��ل  ال�سعودية  للخيول 
ل��ل��م��ه��ور وامل����ه����رات م���ن ع��م��ر اأرب����ع 
 1600 مل�سافة  ف���وق،  ف��م��ا  ���س��ن��وات 
مرت مبجموع جوائز 50 األف ريال 

�سعودي ومب�ساركة 10 خيول .
يف حني ينطلق �سباق ال�سوط الرابع 
املخ�س�ص للخيول العربية االأ�سيلة 
امليادين  بطل  “ ت�سفيات  “ مفتوح 

ل��������ل��������م��������ه��������ور 
وامل�����ه�����رات من 
�سنوات   4 عمر 
وم������������������ا ف���������وق 
 1600 مل�سافة 
مرت ومبجموع 
 50 ج��������وائ��������ز 
ال��������������ف ري����������ال 
 16 ومب�ساركة 
خ��ي��ال، يف حني 
ال�سوط  ي���ق���ام 
اخل���������ام�������������������ص 
ل��������ل��������خ��������ي��������ول 

العربية االأ�سيلة “ مفتوح “ للمهور 
وامل���ه���رات م��ن ع��م��ر 4 ���س��ن��وات وما 
مبجموع  مرت   1800 مل�سافة  ف��وق 
ومب�ساركة  ري����ال  األ����ف   50 ج��وائ��ز 

خيال.  13
لقب  على  الرئي�سي  ال�سباق  وي��ق��ام 
ل��ك��اأ���ص �ساحب  امل��ح��ط��ة اخل��ت��ام��ي��ة 
للخيول  ال����دول����ة  رئ���ي�������ص  ال�����س��م��و 
ال�ساعة  ب��ت��م��ام  االأ���س��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
االإم�����ارات  ب��ت��وق��ي��ت  م�����س��اء   7:30
و�سط م�ساركة 16 خيال من نخبة 
ال��ع��رب��ي��ة االأ���س��ي��ل��ة التي  اخل���ي���ول 

�سجلت م�ساركات مميزة يف ال�سباقات 
يقام  ال��ذي  بال�سباق  وذل��ك  العاملية 
واملخ�س�ص  م���رت   1800 مل�����س��اف��ة 
ل��ل��م��ه��ور وامل����ه����رات م���ن ع��م��ر اأرب����ع 
جوائز  ومبجموع  ف��وق  وم��ا  �سنوات 

300 األف ريال �سعودي.
ومن اأبرز اخليول امل�ساركة يف �سباق 
اخلالدية  �سخر   “ الغالية  الكاأ�ص 
يعود الإ�سطبالت اخلالدية  “ الذي 
وم��������ال��������ك��������ه��������ا 
خالد  االأم�������ري 
بن  �سلطان  ب��ن 
اآل  العزيز  عبد 
وينحدر  �سعود 
اجل���������������واد م���ن 
ن�����س��ل ط���وي���ق و 
الفر�ص ميا�سك 
الردو����������ص  دي 
وك���ان اآخ���ر فوز 
له يف امل�سامري 
ال�������س���ع���ودي���ة يف 
ن�����وف�����م�����رب   7
العربية  اخل��ي��ول  ب�����س��ب��اق   2019
على  وي�سرف   / املبتدئة   / االأ�سيلة 
ت���دري���ب���ه امل������درب ���س��ع��د ب���ن مطلق 
ال����ذي ق���اد ط���الب اخل��ال��دي��ة العام 
الغالية  الكاأ�ص  بلقب  للفوز  املا�سي 
كا�سرتو،  اي��دي  الفار�ص  يقوده  كما 
املر�سحني  قائمة  يف  ي��ت��واج��د  فيما 
اخلالدية  و �سريح  اخلالدية  مزيد 
ب���ن م��ط��ل��ق وقيادة  ���س��ع��د  ب���اإ����س���راف 
واليك�ص  ال���ده���ام  حم��م��د  ال��ف��ار���ص 
م��وري��ن��و اإىل ج��ان��ب ك��ل م��ن هدبان 
الثاين  اخل��ال��دي��ة  اأ���س��د   ، الق�سيعة 

 ، �سيالة  مليحة  اخل��ال��دي��ة،  منيع   ،
اخلالدية  ن�����س��ار  اخل��ال��دي��ة،  ن��اف��ذ 
اأيهم عذبة ، �سداد ، لبيب اخلالدية، 
 ، البيارق  غزوان اخلالدية، نوما�ص 
اخلالدية  �سامخ  و  اخلالدية  �سايق 

الثاين .
ومن املرجح اأن ي�سهد ال�سباق حتديا 
العربية  اخل��ي��ول  نخبة  ب��ني  م��ث��ريا 
ال�سعودية  امل���ح���ط���ة  يف  االأ����س���ي���ل���ة 
عام  ���س��ب��اق��ات  ل�سل�سلة  اخل��ت��ام��ي��ة 
2019 التي تقام دعما لروؤية ونهج 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان -طيب اهلل ثراه -الإعالء �ساأن 
وتر�سيخ  االأ���س��ي��ل  ال��ع��رب��ي  اخل��ي��ل 
جميع  يف  واأ�سالته  العريقة  مكانته 
وذلك  والعاملية،  العربية  امل�سامري 
اإ����س���راف م��ب��ا���س��ر م��ن اللجنة  حت��ت 
برئا�سة  ال�سباقات  ل�سل�سلة  املنظمة 
�سعادة مطر �سهيل اليبهوين رئي�ص 
اللجنة العليا املنظمة، و�سعادة في�سل 
الرحماين م�ست�سار جمل�ص اأبوظبي 
الريا�سي، م�سرف عام ال�سباقات. و 
متثل اإقامة املحطة اخلتامية للكاأ�ص 
الغالية يف اململكة العربية ال�سعودية 
ت����اأك����ي����دا ع���ل���ى م���ت���ان���ة ال���ع���الق���ات 
وال����رواب����ط ال��ت��ي جت��م��ع االإم������ارات 
واململكة و االأهداف امل�سرتكة يف ظل 
الر�سيدتني  القيادتني  ودع��م  رعاية 
اخليل  ���س��اأن  واإع���الء  نه�سة  مل�سرية 
ال���ع���رب���ي، واحل����ف����اظ ع��ل��ى ال����رتاث 
والعمل  الرثية  ومكت�سباته  العربي 
اأجيال  وج����دان  يف  تر�سيخها  ع��ل��ى 
احلا�سر. و قال �سعادة مطر �سهيل 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص  ال��ي��ب��ه��وين 
كاأ�ص  ���س��ب��اق��ات  ل�����س��ل�����س��ل��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص 
بقيادتها  االإم����ارات  اإن   ”: االأ�سيلة 
فخورة  االأ���س��ي��ل  و�سعبها  الر�سيدة 
للمملكة  ال���ري���ادي���ة  ب��امل�����س��رية  ج���دا 
التي  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 
على  للحفاظ  ق��وي��ة  ���س��اخم��ة  ت��ق��ف 
االإ�سالمية  ال��ع��رب��ي��ة  االأم����ة  وح����دة 
خادم  بقيادة  االأوط����ان،  تقدم  ودع��م 
�سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
و و يل  ���س��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن 

عهده �سمو االأمري حممد بن �سلمان 
بن عبد العزيز اآل �سعود«.

ف���خ���ورون  اليبهوين:”  واأ������س�����اف 
اخلتامية  ل��ل��م��ح��ط��ة  ب���ال���و����س���ول 
الثانية ع�سرة بعد اأن �سجلت الكاأ�ص 
ال��غ��ال��ي��ة ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��ج��زات يف 
اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي  ال�سابقة  امل��ح��ط��ات 
العاملية.. كما  امل�سامري  واأهم  اأعرق 
للعام  ال�سعودية  حمطة  اإق��ام��ة  اأن 
الثاين على التوايل تدل على مكانة 
االإمارات  بني  التاريخية  العالقات 
وال�سعودية وتتزامن مع االحتفاالت 
الوطني  باليوم  امل�سرتكة  الوطنية 
احتاد  لتاأ�سي�ص  واالأرب��ع��ني  الثامن 

االإمارات العربية املتحدة.
وقال : “ تدل االحتفاالت ال�سعودية 
اأي�������س���ا ع��ل��ى ع��م��ق م�����س��اع��ر املحبة 
حقيقيا  جت�سيدا  وت��ع��د  واالع���ت���زاز 
الواحد”  وامل�سري  امل�سرتكة  للروؤى 
ال�سيخ  ���س��م��و  ب��ت��وج��ي��ه��ات  م�����س��ي��دا 

بن  م����ن���������س����ور 
نهيان  اآل  زاي��د 
اه����ت����م����ام����ه  و 
ال���ك���ب���ري ال����ذي 
ال�سل�سلة  ق����اد 
ل������ت������ح������ق������ي������ق 
النتائج  اأف�سل 
وال����ن����ج����اح����ات 
امل�سامري  يف 

العاملية كافة .
واأع���������������������������������رب  
ال��ي��ب��ه��وين عن 
فخره واعتزازه 
ب�������ت�������ن�������ظ�������ي�������م 

املحطة اخلتامية يف اململكة العربية 
ال�����س��ع��ودي��ة وال��ت��ي ق���ال اإن��ه��ا تعترب 
اأجندة  يف  ال���ك���ب���رية  امل���ح���ط���ات  م���ن 
موؤكدا   ،2019 ل���ع���ام  ���س��ب��اق��ات��ن��ا 
واخلتامية  ال�����س��ع��ودي��ة  امل��ح��ط��ة  اأن 
الغالية  ال��ك��اأ���ص  ���س��ب��اق��ات  ل�سل�سلة 
املكانة  و  االأخ��وي��ة  ال��رواب��ط  جت�سد 
البلدين  جت��م��ع  ال���ت���ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
وحر�سهما الكبري على دعم م�سرية 
الرتاث العربي مبزيد من املنجزات 
اأن  واأو���س��ح  التاريخية  واملكت�سبات 

ال�����س��ع��ودي��ة مت��ث��ل عالمة  حم��ط��ة 
وتاريخية  ن��وع��ي��ة  وا���س��اف��ة  ف��ارق��ة 

ملكانة وقيمة الكاأ�ص الغالية.
الرحماين  في�سل  ���س��ع��ادة  ت��وج��ه  و 
الريا�سي  اأبوظبي  جمل�ص  م�ست�سار 
�سباقات  �سل�سلة  على  العام  امل�سرف 
ال�سكر  اآي��ات  باأ�سمى  الغالية  الكاأ�ص 
وال��������ع��������رف��������ان 
خل�������������������������������������ادم 
احل������������رم������������ني 
ال�����������س�����ري�����ف�����ني 
�سلمان  امل����ل����ك 
بن عبد العزيز 
ملك  �سعود  اآل 
العربية  اململكة 
ال�����������س�����ع�����ودي�����ة 
و���س��م��و االأم����ري 
حم���������م���������د ب�����ن 
�سلمان بن عبد 
ويل  ال�����ع�����زي�����ز 
ال����ع����ه����د ن���ائ���ب 
ال��وزراء وزير الدفاع  رئي�ص جمل�ص 
لريا�سة  لدعمهما  تقديرا  باململكة 
العربية  اخليل  و�سباقات  الفرو�سية 
على وجه اخل�سو�ص ولالأمري خالد 
لدعمه  عبدالعزيز  ب��ن  �سلطان  ب��ن 
�سباقات  بتطوير  واهتمامه  الكبري 
اخل����ي����ل ال���ع���رب���ي���ة حم���ل���ي���ا ودول����ي����ا 
اإ�سطبالت  متتلك  “اململكة  وق���ال: 
يف  االأف�سل  تعد  و�سالالت  ومرابط 
التي حققتها  النتائج  بدليل  العامل 
اأن  واأ���س��اف  االأخ����رية«.  ال�سنوات  يف 

متثل  اخلتامية  ال�سعودية  املحطة 
مك�سبا كبريا مل�سرية املنجزات املهمة 
الدولة  رئي�ص  ك��اأ���ص  حققتها  ال��ت��ي 
 2019 ال��ع��رب��ي��ة يف ع���ام  ل��ل��خ��ي��ول 
مل�سرية  وث����ري����ا  م���ه���م���ا  وام������ت������دادا 
ال��ع��الق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي جتمع 

االإمارات وال�سعودية.
الكبرية  بامل�ساركة  الرحماين  واأ�ساد 
مليدان  ال��راب��ع  ال��ربن��ام��ج  اأم�سية  يف 
�سلطان بن عبدالعزيز على  االأم��ري 
اأن هذه  ال��غ��ال��ي��ة م��و���س��ح��ا  ال��ك��اأ���ص 
امل�ساركة تدل على املكانة التاريخية 
 26 م��دار  يقام على  ال��ذي  للحدث 
عاما و م�ستوى التفاعل والرتحيب 
ال��ك��ب��ريي��ن م��ن ق��ب��ل م���الك ومربي 
العربية  اململكة  يف  ال��ع��رب��ي  اخل��ي��ل 
ال�سعودية ال�سقيقة، مبا ميثل دعما 
كبريا خلطط اللجنة العليا املنظمة 
النموذجية القامة الكاأ�ص الغالية يف 
دورا  تلعب  التي  وامل�سامري  ال���دول 
ب����ارزا يف دع���م واإع����الء ���س��اأن اخليل 

العربي االأ�سيل.
وقال الرحماين :” اإن تنظيم �سباق 
ل��ك��اأ���ص �ساحب  امل��ح��ط��ة اخل��ت��ام��ي��ة 
للخيول  ال����دول����ة  رئ���ي�������ص  ال�����س��م��و 
يوؤكد  اململكة  يف  االأ�سيلة  العربية 
االإماراتية  العالقات  متانة  جم��ددا 
االإخاء  رواب���ط  ويج�سد  ال�سعودية، 
بني ال�سعبني ال�سقيقني والقيادتني 
اأهمية  احلكيمتني. واأكد الرحماين 
ل�سل�سلة  اخلتامية  املحطة  تنظيم 
�سباقات كاأ�ص �ساحب ال�سمو رئي�ص 

االأ�سيلة  العربية  للخيول  ال��دول��ة 
ودورها يف حتقيق االإ�سافة الكبرية 
“ اإن  ���س��ب��اق��ات��ن��ا.. وق����ال :  مل�����س��رية 
�سالالت  م��ن  خ��ي��وال  مت��ل��ك  اململكة 
مم��ي��زة و ا���س��ط��ب��الت خ��ي��ل وم����زارع 
ان��ت��اج خ��ي��ول ع��ال��ي��ة اجل����ودة وعودة 
من  اململكة  يف  ال�����س��ب��اق��ات  ت�سنيف 
بوابة الكاأ�ص الغالية يعك�ص حر�سنا 
و اهتمامنا بت�سخري جميع مقومات 
اأجل  من  اململكة  يف  لالأخوة  النجاح 
جميع  يف  ال���ع���رب���ي  اخل���ي���ل  اإع�������الء 
م�سامري العامل«. و ثمن الرحماين 
من  املبا�سرة  والتوجيهات  املتابعة 
���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب��ن زاي����د اآل 
اإع����الء  يف  ال����ري����ادي  ودوره  ن��ه��ي��ان 
رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  ك��اأ���ص  مكانة 
االأ�سيلة  العربية  للخيول  ال��دول��ة 
للنهج  ترجمة  العاملية  امل�سامري  يف 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  اأر�ساه  ال��ذي 
اهلل  طيب   “ نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
ث�����راه “ يف احل���ف���اظ ع��ل��ى ال����رتاث 

الوطني االأ�سيل.
خال�ص  ع���ن  ال���رح���م���اين  اأع������رب  و 
�سكره وتقديره للحفاوة والرتحيب 
ال�سعودي على امل�ستويات كافة مالكاً 
ومربني وجهات مهتمة وخمت�سة يف 
وو�سائل  والفرو�سية  اخليل  جم��ال 
للقيمة  نتيجة  ال�سعودية  االإع���الم 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ل��ك��اأ���ص ال��غ��ال��ي��ة التي 
يف  الفاعل  بح�سورها  و  بها  نفخر 
بغريبة عن  لي�ست  كل حمطة وهي 

اأهلنا يف اململكة.

انطالق اجلولة اخلتامية لكاأ�ش رئي�ش الد�لة للخيول العربية الأ�شيلة بالريا�ش اليوم

ك�سف “ مركز حمدان بن حممد الإحياء الرتاث “ عن جدول بطوالت ال�سيد 
الرتتيبات  اكتمال  اأع��ق��اب  يف  وذل���ك   2020-2019 للمو�سم  بال�سقور 

الالزمة يف هذا ال�سدد .
ياأتي ذذلك يف اإطار حر�ص اإدارة البطوالت يف املركز على منح الوقت الكايف 
االأن�سب  االأ���س��واط  واختيار  الطيور  جتهيز  لعملية  لال�ستعداد  للم�ساركني 

وفقا لقدرة كل �سقر و�سرعته.
كان املركز قد اأعلن عن فتح باب الت�سجيل على �سبكات التوا�سل االجتماعي 
على  املا�سي،  نوفمرب  يف البطولتني الرئي�سيتني لل�سيد بال�سقور منذ 20 
يناير  �سهر  يف  يوما   15 بواقع  الرئي�سينت  البطولتني  مناف�سات  تقام  اأن 
املقبل و14 يوما يف �سهر فرباير املقبل وت�سمالن 146 �سوطا يف خمتلف 

الفئات الرئي�سة لل�سيوخ والعامة والنا�سئني والطيارة الال�سلكية.
مركز  يف  البطوالت  اإدارة  مدير  دروي�����ص،  ابراهيم  �سعاد  اأ���س��ارت  جهتها  من 

جلميع  امل�سبق  اال�ستعداد  ���س��رورة  اإىل  ال���رتاث،  الإح��ي��اء  حممد  بن  حمدان 
حلرفية  نظرا  وذل��ك  بال�سقور  ال�سيد  ب��ط��والت  خ�سو�سا  ف���زاع،  ب��ط��والت 
املت�سابقني فيها وحر�سهم الدائم على التطوير وانتقاء اأجود اأنواع ال�سقور 
خلو�ص املناف�سات و قالت : “ن�سهد هذا املو�سم اأ�سواطا جديدة، يف فئات عدة 
املا�سية  املوا�سم  غ��رار  وعلى  واخلليجيني..  النا�سئني  م�سابقات  خ�سو�سا 
نوا�سل الرتكيز على النا�سئة وفقا لروؤى املركز الرامية اإىل نقل هذا املوروث 
املحلي اإىل االأبناء تنفيذا لتوجيهات �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 

اآل مكتوم ويل عهد دبي بتناقل تراث دولة االإمارات عرب االأجيال«.
و اأ�سافت �سعاد اإبراهيم: “الأول مرة هذا املو�سم متت اإ�سافة 4 اأ�سواط جديدة 
للنا�سئني /اأ�سواط نقدية/ لكل بطولة و8 اأ�سواط رئي�سة للخليجيني لفئة 
اأكرب  �سيعطي ثقال  ال��ذي  االأم��ر  التلواح فقط  الرئي�سة  البطولة  اجلري يف 

للم�سابقات وم�ساركة اأو�سع من قبل اخلليجيني والنا�سئة«.

يف  بامل�ساركة  للخليجيني  �سي�سمح  اأن��ه  اإىل  دروي�����ص  اإب��راه��ي��م  �سعاد  ون��وه��ت 
للفئات  وف��ق��ا  يناير  و13   12 ي��وم��ي  فقط  لهم  خ�س�ست  ال��ت��ي  االأ���س��واط 
املحددة، علما باأن االأ�سواط التي كانت خم�س�سة للخليجيني يف البطولتني 
مت دجمها معا هذا العام يف بطولة فزاع لل�سيد بال�سقور التلواح الرئي�سة 
واإ�سافة عددها وذلك لت�سهيل عملية م�ساركة اخلليجيني وا�ستقطاب اأعداد 
اأكرب. ومن املقرر اأن تقام بطولة فزاع لل�سيد بال�سقور التلواح يف موعدها 
نظام  ويتكون  ال��روي��ة..  يف  لل�سباقات  املخ�س�سة  باملنطقة  املقبل  يناير   2

امل�سابقات من اأ�سواط مقطوعة.
وتقام اأ�سواط البطولة يوميا لفرتة 15 يوما حتى م�سك اخلتام يف امل�سابقة 
االأخرية مع نهائيات الطيارة الال�سلكية التي جتري يف 16 يناير املقبل فيما 
تبداأ البطولة الثانية لل�سيد بال�سقور “فخر االأجيال” يف اأول فرباير املقبل 

وت�ستمر حتى �14 من ال�سهر نف�سه.

االأ�سواط  ج���دول  ح�سب  ال��ت��ل��واح  بال�سقور  لل�سيد  ف���زاع  بطولة  وتنطلق 
اخلم�سة وهي فرخ -رمز، فرخ -رئي�سي، فرخ -نقدي، جرنا�ص -رمز، جرنا�ص 
-رئي�سي وفقا للفئات واالأيام ليخ�س�ص اخلمي�ص 2 يناير لفئة جري �ساهني 
/فرخ + جرنا�ص/ لل�سيوخ و اجلمعة 3 يناير لفئة جري تبع /فرخ + جرنا�ص/ 
لل�سيوخ و ال�سبت 4 يناير لفئة بيور جري /فرخ + جرنا�ص/ لل�سيوخ و االأحد 

جرنا�ص/ لل�سيوخ.  + /فرخ  قرمو�سة  لفئة  يناير   5
وتقام م�سابقات العامة ح�سب اأ�سواط �ستة وهي فرخ - رمز، فرخ - رئي�سي، 
فرخ - نقدي، جرنا�ص - رمز، جرنا�ص - رئي�سي، وجرنا�ص - نقدي ح�سب عدة 
الفئات ليخ�س�ص يوم 6 يناير لفئة جري �ساهني /فرخ + جرنا�ص/ للعامة و 
7 يناير لفئة جري تبع /فرخ + جرنا�ص/ للعامة و 8 يناير لفئة بيور جري /
فرخ + جرنا�ص/ للعامة و 9 يناير لفئة قرمو�سة /فرخ + جرنا�ص/ للعامة.. 

اإىل جانب امل�سابقات االأخرى التي حتفل بها املناف�سات.

بطولت فزاع تك�شف عن اأ�شواط م�شابقات ال�شيد بال�شقور ملو�شم 2020-2019

• الرحماين 
: حمطة 

ال�سعودية ... 
مك�سب كبري و 

اإ�سافة تاريخية 
مل�سرية خططنا

• اليبهوين : الكاأ�س 
الغالية ... جت�سيد 

حقيقي للروؤى 
امل�سرتكة والروابط 

الأخوية بني 
البلدين ال�سقيقني

••  دبي-الفجر: 

تنطلق يوم غد اخلمي�ص على ملعب »ذا �سيفنز« بدبي بطولة طريان االإمارات 
ل�سباعيات دبي للرجبي يف ن�سختها ال� 50، وذلك مب�ساركة اأقوى فرق �سباعيات 
اأن ي�ستقطب احلدث، الذي �ساهم على نحو  الرجبي يف العامل، ومن املتوقع 
متفرج  األ��ف  مئة  على  يزيد  م��ا  املنطقة،  يف  الرجبي  ريا�سة  تعزيز  يف  كبري 
املجاين  الدخول  و�سيتيح  الثالثة.  اأيامه  العامل على مدى  اأنحاء  من جميع 
وزواره متابعة مناف�سات  اأم��ام جمهور احل��دث  الفر�سة  للبطولة  يوم  اأول  يف 
بطولتي الرجال وال�سيدات املقرر اأن تنطلق اخلمي�ص 5 دي�سمرب، كما تنطلق 
يف ذات اليوم دورة الفرق التي توجه اإليها الدعوة مب�ساركة 230 فريقاً من 
جميع اأنحاء العامل، �ستتناف�ص يف 15 فئة، و�ست�سنح الفر�سة اأمام الكثريين 
لروؤية عمالقة �سباعيات الرجبي يف العامل على اأر�ص ملعب ذا �سيفنز. كذلك 
�سيتناف�ص يف الن�سخة ال�سنوية اخلام�سة لكرة ال�سبكة التي تقام �سمن فعاليات 
البطولة عدد كبري من الفرق املدعوة يتجاوز ال� 60. وقال غاري ت�سامبان، 
رئي�ص دن��ات��ا وخ��دم��ات ال��دع��م يف جمموعة ط��ريان االإم����ارات، خ��الل املوؤمتر 
ال�سحفي للبطولة الذي عقد اليوم: “تعتز طريان االإمارات، ب�سفتها الراعي 
الرئي�ص والداعم القوي للبطولة، بالتطور والنجاح الكبريين اللذين حققهما 
احلدث عاماً بعد عام، حتى اأ�سبحت بطولة طريان االإم��ارات ل�سباعيات دبي 
ال��ذي يقام فيها منذ زمن  الريا�سي  تاريخ دبي واحل��دث  للرجبي ج��زءاً من 
50 عاماً على انطالقته االأوىل ما زال  اأن نرى احلدث بعد  طويل، وجميل 
تفويته.  للكثريين ال ميكن  واأ�سبح موعداً ممتعاً  كبرياً،  ي�ستقطب جمهوراً 
وحدث العام غني مبناف�ساته وفعالياته الرتفيهية املتنوعة طوال عطلة نهاية 
 60 300 فريق للرجبي، وما يزيد على  اأك��رث من  ي�سارك فيه  اإذ  االأ�سبوع، 
فريقاً يف مناف�سة كرة ال�سبكة. كما تقدم قرية الرجبي لروادها خيارات وا�سعة 
من الت�سلية والرتفيه مثل متنزه االألعاب املائية، واملطاعم املتنوعة، واأماكن 
ال�سيافة لكبار ال�سخ�سيات، وبالطبع حفلة مغنية البوب العاملية كايلي مينوغ، 
اأ�سار  جانبه  من  تن�سى.«  ال  اأ�سبوع  نهاية  عطلة  البطولة  من  �ستجعل  التي 
ال�سري بيل بيمون، رئي�ص جمل�ص اإدارة الرجبي العاملي  اإىل اأن �سباعيات دبي 
للرجبي توؤذن بانطالق حقبة جديدة لهذه الريا�سة، بعد اأن اأ�سبحت بطولة 
دبي االأوىل من �ست بطوالت قيا�سية خمتلطة للرجال وال�سيدات يف �سل�سلة 
طوكيو  اأوملبياد  انطالق  قبل  الرجبي،  ل�سباعيات  العاملية  �سي  بي  ا���ص  ات�ص 
اأب��رز مناف�سات  اأن بطولة دبي تعد من  ال��ذي يلوح يف االأف��ق، موؤكداً   2020
وتتطلع  ال�سواء،  على  واجلمهور  لالعبني  مرتقباً  وحدثاً  العاملية،  ال�سل�سلة 
املقبلة،  االأ�سبوع  نهاية  عطلة  يف   50 ال�  البطولة  ميالد  بعيد  االحتفال  اإىل 
وهّناأ م�سيفي احلدث على اإقامته �سنوياً، متمنياً التوفيق جلميع الفرق. وقال 

في�سل الزرعوين، نائب رئي�ص احتاد االإمارات للرجبي: “نهنئ جميع ع�ساق 
طريان  لبطولة  الذهبي  باليوبيل  اأنف�سنا  ونهنئ  الدولة  يف  الرجبي  ريا�سة 
االإمارات ل�سباعيات دبي للرجبي. ونحن يف احتاد االإمارات للرجبي، امل�سيف 
بكوننا  ونفخر  احل��دث،  مع  ن�سجناها  التي  الوطيدة  بالعالقة  نعتز  للحدث، 
جزءاً اأ�سا�سياً من هذه التظاهرة الريا�سية الكبرية، حيث باتت ريا�سة الرجبي 
حتظى بالتزام قوي من قبل جمتمع الرجبي االإماراتي، وهذا يبدو جلياً من 
العديد من  3500 الع��ب يف  ال���  امل�سجلني، الذين جت��اوزوا  اأع��داد الالعبني 
الكيانات الريا�سية يف الدولة، ويف 15 دورياً حملياً، واالأهم من ذلك ت�سجيع 
الن�صء لالإقبال على اللعبة منذ ال�سغر، حيث اأ�سبح لدينا االآن ما يزيد على 
وكانت هذه النتيجة من ثمار  الرجبي،  ميار�سون  اإماراتي  طالب  األف   118
مذكرة التعاون التاريخية التي اأبرمناها يف هذا ال�ساأن مع وزارة الرتبية، يف 
اإدارة  وجمل�ص  كبرياً.  جناحاً  حقق  ال��ذي  الالعبني«  م�سارات  »برنامج  اإط��ار 
العاملي  الرجبي  والتوفيق ملجل�ص  النجاح  يتمنى كل  للرجبي  االإم��ارات  احتاد 
وطريان االإم��ارات وات�ص ا�ص بي �سي يف تنظيم بطولة اأخرى رائعة وناجحة، 
وحظاً موفقاً جلميع الفرق املحلية والدولية امل�ساركة يف البطولة التي نتطلع 
50 النطالقتها، لتكون فرحتنا م�ساعفة مع  ب�سغف لالحتفال بالذكرى ال� 

احتفاالتنا باليوم الوطني ال� 48 لدولة االإمارات العربية املتحدة.«

ت�سلية وترفيه
يف  مب��ا  املمتعة  الرتفيهية  الفعاليات  م��ن  بالعديد  البطولة  برنامج  يزخر 
العاملية كايلي مينوغ اجلمعة  البوب  الذي حُتييه جنمة  الغنائي  ذلك احلفل 
مو�سيقية اأخرى لعدد من فرق  وعرو�ص   ،)2( رقم  امللعب  على  دي�سمرب   6
ال� دي جي الدولية، وتقدم اخليمة الزرقاء يف قرية الرجبي فقراتها الفنية 
التي تعود اإىل �سبعينيات القرن املا�سي. يف حني �سيمتع الفنان املقلد للمغني 
ال�سهري فريدي مريكري جمهور البطولة على مدرجات امللعب رقم )1(، اإىل 

جانب عرو�ص فريق امل�سجعات االربيطاين »مانا«.

قرية الرجبي
من  العديد  للبطولة  الثالثة  االأي���ام  ط���وال  ل��زواره��ا  الرجبي  ق��ري��ة  وت��ق��دم 
الفعاليات احلما�سية وامل�سلية املوجهة للكبار وال�سغار، مثل االإنزالق باحلبل، 
متنزه األعاب النفخ املائية من �سبال�ص اآن بارتي، قفز البوجني وغريها. كذلك 
ت�سمل  التي  ال�سهري  �سبعة  نادي  بفعاليات  التمتع  بفر�سة  االأطفال  �سيحظى 
طالء الوجوه ومناطق اللعب اخلفيف، وباإمكان اأولياء االأمور ترك اأطفالهم 
مباريات  ملتابعة  وال��ت��ف��رغ  ن��ري���س��ري،  راف��ل��ز  ح�سانة  برعاية  �سنوات   4 حت��ت 

الرجبي.

الدورة ال�سنوية ال� 50 لبطولة طريان الإمارات ل�سباعيات دبي للرجبي تنطلق غدًا

دخول جماين يف اليوم الأ�ل للبطولة �انطالقة متزامنة ملناف�شتي الرجال �ال�شيدات
اإبراهيموفيت�ش: »اأراكم قريبا يف اإيطاليا« 



اأطباء يعيد�ن النب�ش لقلب ميت
يف خرق طبي مذهل، جنح اأطباء باإعادة قلب ميت لينب�ص جمددا، 
عن طريق �سخ االأك�سجني والدم وال�سحنات الكهربائية فيه بالكامل، 
يف اإجراء جديد قد ينقذ حياة االآالف ممن ينتظرون عمليات زراعة 
االأع�ساء. ومتكن اأطباء جراحون يف جامعة "ديوك" االأمريكية من 
اإع��ادة تن�سيط قلب بعد وفاة املتربع به، من اأجل زراعته يف �سخ�ص 
اآخ���ر ك��ان يحتاجه. وك���ان اجل��راح��ون يف اجل��ام��ع��ة ق��د متكنوا من 
احل�سول على القلب من متربع ميت، كان دمه قد توقف بالفعل عن 
تقنية الإعادة  ا�ستخدموا  وبعدها  املتوفى.  ال�ساب  ال��دوران يف ج�سم 
الدم اإىل القلب املتوقف عن العمل، بحيث عاد اإليه النب�ص جمددا، 
وهي عملية مت توثيقها يف ت�سجيل فيديو، قام اأحد االأطباء امل�ساركني 
بن�سره على ح�سابه يف تويرت، وفق ما  التاريخية الحقا  العملية  يف 
نقلت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية. ومتت زراعة القلب بنجاح 
باأنه  يوحي  طبي  انت�سار  باأنه  و�سفه  ميكن  فيما  املتلقي،  ج�سم  يف 
لدى  لزراعتها  املوؤهلة  والقلوب  العمليات  من  املزيد  هناك  �سيكون 
املتلقني يف امل�ستقبل، الأن االأطباء اأ�سبحوا قادرين على احلفاظ على 
الع�سو حيا خارج اجل�سم. ي�سار اإىل اأن اأول قلب ب�سري متت زراعته 
اأفريقيا، وبعد مرور نحو عام،  1967 يف جنوب  العام  الأول مرة يف 
اأول عملية زراع��ة من هذا النوع  اأطباء يف جامعة �ستانفورد  اأج��رى 
يف الواليات املتحدة، وبحلول عام 2018، مت اإجراء اأكرث من 3400 

عملية زراعة قلب يف جميع اأنحاء الواليات املتحدة.

�شمبانزي يغ�شل املالب�ش
اأثبت قرد من نوع ال�سمبانزي كفاءته يف تنفيذ مهمة غري معتادة، 
يف لقطات فيديو مثرية التقطت من داخل حديقة حيوان واأثارت 
التوا�سل. ور�سدت كامريات  واإعجابا كبريين على مواقع  ده�سة 
االإن�سان  مثل  املالب�ص  يغ�سل  وه��و  لل�سمبانزي،  لقطات  مراقبة 

متاما، يف حديقة حيوانات مبقاطعة �سونكينغ ال�سينية.
وقال اأحد العاملني مبنتزه "ليهي ليدو" للحيوانات، اإن ال�سمبانزي 
"يوهوي"، يحب مراقبة وتقليد العاملني يف املنتزه، ح�سبما اأ�سار 
امل�سوؤول  احلار�ص  واأراد  االإخباري.  نيوز" ال�سيني  "ت�ساينا  موقع 
كيفية  تعلم  ال�سمبانزي  ك��ان  اإذا  م��ا  اإذا  ي��رى  اأن  "يوهوي"،  ع��ن 
ثبت فعال. وترك  ما  وه��و  احل��ار���ص،  بعد مراقبة  املالب�ص  غ�سيل 
حار�ص ال�سمبانزي قمي�سا اأبي�ص وفر�ساة وقطعة �سابون، بجانب 
اإخراج  وفور  "يوهوي".  بركة مياه �سغرية و�سخور، كي يخترب 
فيديو  واأظهر  املت�سخ،  للقمي�ص  فورا  توجه  احليوان من قف�سه، 
املنتزه غ�سيله للقمي�ص ب�سغف كبري. وفرك ال�سمبانزي ال�سابون 
املاء  نقعه يف  كافية،  رغ��وة  وبعد احل�سول على  م��رارا،  بالقمي�ص 
متكاملة  غ�سيل  عملية  يف  ليجف،  ال�سخور  على  يرتكه  اأن  قبل 
اأثارت ده�سة العاملني. ووفقا للعاملني يف منتزه احليوانات، فاإن 

ذكاء ال�سمبانزي يقارب ذكاء طفل يبلغ من العمر 3 اأعوام.

جراحة ر�بوتية رائدة لإزالة �رم 
حتاول ميزيل تافاريز اإجناب طفلها الرابع منذ عدة �سنوات، اإال اأنها 
اأ�سيبت بحالة �سحية جعلتها تعاين من االإجها�ص ملرتني متتاليتني 
خالل العامني املا�سيني.  فبعد اأن اأجنبت ثالثة اأطفال، بداأت املراأة 
39 عاماً، حماوالتها احلثيثة يف اإجناب طفل  التي تبلغ من العمر 
ا�ست�سارتها لطبيب خمت�ص، تبني  راب��ع ولكن دون ج��دوى.  ول��دى 
الدرقية، والذي ت�سبب بدوره  الغدة  باأنها م�سابة بفرط ن�ساط يف 
يف اإفراط يف اإنتاج ج�سمها للكال�سيوم.  واأظهرت الفحو�سات الطبية 
باأن ميزيل ولدت بعيب خلقي يتمثل يف منو الغدة الدرقية يف �سدرها 

عو�ساً عن رقبتها، ومنت يف هذه الغدة اأورام عديدة. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طفل يعيل نف�شه بعدما خ�شر اأ�شرته 
تناقلت و�سائل االإعالم حول العامل ق�سة طفل فيتناميي يبلغ من العمر 10 اأعوام فقط، قرر اأن يعيل نف�سه بعد اأن 
فقد اأ�سرته ورف�ص اأن تتبناه اأ�سرة اأخرى.   ويف الوقت الذي ين�سغل االأطفال ممن هم يف مثل �سنه باملدر�سة واللعب 
واال�ستمتاع بطفولتهم، مي�سي دانغ فان خوين وقته يف العمل باحلقول املحيطة مبنزله املتوا�سع يف قرية نائية يف 
فيتنام. ومل تكن حياة دانغ �سهلة اأبداً، حيث فقد والدته يف �سن مبكرة للغاية، وا�سطر للعي�ص مع جدته، بينما ذهب 
والده بعيداً ليجد عماًل يف البناء. ومع ذلك، ازدادت االأمور �سوءاً بعد وفاة والده يف حادث اأثناء العمل، وتزوجت 

جدته وعا�ست يف قرية اأخرى، مم تركه يعي�ص وحيداً دون اأي معيل.
وكان دانغ يعتمد على الدعم املايل من والده، الذي كان ير�سل بانتظام االأموال اإىل املنزل، ل�سراء الطعام واملالب�ص 

وغريها من ال�سروريات، وعلى جدته للطبخ، ولكن بعد اأن اختفيا من حياته، ا�سطر اأن يفعل كل �سيء بنف�سه.
يزرع  وه��و  اأع���وام،   10 العمر  من  البالغ  ال�سبي  يظهر  الفيتنامية،  االإع��الم  و�سائل  عن  �سادر  فيديو  مقطع  ويف 
اخل�سروات يف احلقول املحيطة مبنزله، ويح�سد براعم اخليزران للطهي، ويق�سي اأيامه ولياليه يف كوخ مهجور 

مع �سقف من الق�ص، لكنه ال يريد اأن تتبناه عائلة اأخرى.
اإىل قريته لدفنها، ونبه  املال الإح�سار جثته  اأن �سمع عن وفاة وال��ده، متكن معلمه من جمع ما يكفي من  وبعد 
ال�سلطات املحلية اإىل حالة ال�سبي، ونظراً الأن اأحد من اأقربائه مل يكن على ا�ستعداد ال�ستقباله، كان التبني هو 

احلل الوحيد، لكنه رف�ص ذلك، مدعيا اأن باإمكانه اأن يعتني بنف�سه.
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الكهربائي ال�شلم  �اقعة  بعد  تعوي�شا  د�لر  األف   15
لالعتقال  تعر�ست  الم���راأة،  تعوي�ص  بدفع  كندا  يف  العليا  املحكمة  ق�ست 
واأُجربت على دفع غرامة، بدعوى ارتكابها خطاأ غريبا، الأنها "مل مت�سك 

بحاجز ال�سلم املتحرك" اأثناء وقوفها عليه.
اأحد  يف  املتحرك  ال�سلم  على  تقف  كو�سويان  بيال  كانت   ،2009 ع��ام  ويف 
حقيبتها  يف  وتفت�ص  كيبيك،  مقاطعة  يف  الف��ال  مدينة  يف  امل��رتو  حمطات 
النا�ص  تنبه  الفتة  وج��ود  من  بالرغم  املتحرك،  باحلاجز  مت�سك  اأن  دون 
وطالبها  كو�سويان  من  �سرطي  واق��رتب  باحلاجز.  االإم�ساك  �سرورة  اإىل 
منها  اق��رتب  املتحرك  ال�سلم  م��ن  ترجلت  وعندما  ب��احل��اج��ز،  باالإم�ساك 
وطالبها باللحاق به اإىل موقع اآخر، لكنها رف�ست، معتربة اأنها مل ترتكب 
اأي خطاأ، ورف�ست اأي�سا تقدمي اأوراقها الثبوتية. واإثر ذلك، األقى ال�سرطي 
اأُجربت  �سراحها  اإط��الق  مت  وعندما  واحتجزها،  كو�سويان  على  القب�ص 
اأمريكيا( الأنها مل  100 دوالر كندي )75 دوالرا  بقيمة  على دفع غرامة 
الأنها  دوالرا   320 اإىل  باالإ�سافة  الالفتة،  على  املذكورة  بالتعليمات  تلتزم 
"اأعاقت عمل موظف التفتي�ص". ويف عام 2012، متت تربئة كو�سويان من 
املخالفات، لكنها قا�ست �سلطة النقل يف مونرتيال، واملدينة، ورجل �سرطة، 
ُرف�ست   ،2015 عام  ويف  دوالر.  األ��ف   45 بقيمة  تعوي�سات  على  للح�سول 
2017 من قبل حمكمة  اأخ��رى يف عام  الدعوى يف حمكمة كيبيك، وم��رة 
اال�ستئناف يف كيبيك، وفق ما ذكر موقع "فوك�ص نيوز". لكن املحكمة العليا 
اأن الالفتة  اإذ راأت  دعمت كو�سويان ونق�ست القرارات الق�سائية ال�سابقة، 

التي كانت موجودة يف حمطة املرتو تعترب "حتذيرا ولي�ست قانونا".

رحالت طريان بجنيه اإ�شرتليني �احد
اأو  ال�سياحة  بغر�ص  زيارتها،  يريدون  وجهات  اإىل  بال�سفر  كثريون  يحلم 
زيارة االأ�سدقاء واالأقارب، لكن اأ�سعار تذاكر الطريان عادة ما تقف عائقا 
اأمامهم. لكن مع مو�سم التخفي�سات، من "اجلمعة ال�سوداء" اإىل "االثنني 
اأ�سعار  ع��ل��ى  ت�����س��دق  ال  ع��رو���س��ا  ط���ريان  ���س��رك��ات  ط��رح��ت  االإلكرتوين"، 

تذاكرها، وعلى راأ�سها "فريجن اأتالتنك" الربيطانية.
وقالت ال�سركة، االثنني، اإنها باإمكان امل�سافرين على خطوطها �سراء تذاكر 

ذهاب وعودة بقيمة جنيه اإ�سرتليني واحد.
90 تذكرة ذهبية  "فريجن اأتالنتك" اأنها �ستمنح عرب موقعها  واأو�سحت 
لوجهات �سفر عدة دون اأن حتددها، بحيث يجب على من يرغب يف احل�سول 
و�سيتمتع  النفاد.  قبل  وال�����س��راء  للبحث  االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  زي���ارة  عليها 
احلا�سلون على هذه التذاكر مبزايا عدة، منها احل�سول على مقاعد مع 
ذكرت  ح�سبما  ال�سفر،  اإج���راءات  اإنهاء  واأول��وي��ة  ل��الأق��دام،  مريحة  م�سافة 
الوجهات ومواعيد  البحث عن  ولت�سهيل  "مريور" الربيطانية.  �سحيفة 
موقع  على  ح�سابها  يف  ال�سركة  ن�سرت  ال��ت��ذاك��ر،  تلك  اخلا�سة  ال��رح��الت 

حيل لتوفري الوقت واجلهد يف البحث. على  حتتوي  "تويرت" تغريدات 

براد بيت مل يبك 
منذ 20 عامًا!!

بيت   االأمريكي  براد  املمثل  حتدث 
ال�سنوات  خ����الل  اأح��ا���س��ي�����س��ه  ع���ن 
اأن����ه حاول  اإىل  م�����س��رياً  امل��ا���س��ي��ة، 
خالل ال�سنوات الثالث املا�سية اأن 
زواجه  انهيار  بعد  قلبه  ي�ستجمع 
من املمثلة العاملية  اأجنلينا جويل ، 
ولكنه االآن بات يجد نف�سه "�سديد 
من  اأطفاله  ب�سبب  التاأثر" وذل��ك 
جويل، على الرغم من عدم قدرته 

على البكاء حلاويل ال�20 عاماً.
وجاء حديثه هذا خالل حواره مع 
جملة Interview، اإذ اأ�ساف عن 
 Legends فيلمْي  جتاه  م�ساعره 
و   ،1994 ل���ع���ام   of the Fall
 ،1998 لعام   Meet Joe Black
اأنني ال  "من املعروف عني  قائاًل: 
اأبكي، فاأنا مل اأبِك منذ حوايل 20 
 ، اأج��د نف�سي،  ع��اًم��ا، واالآن ���س��رُت 
باأطفايل  متاأثر  اإنني  ت��اأث��ًرا،  اأك��رث 
متاأثر  وب���االأخ���ب���ار.  وب��اأ���س��دق��ائ��ي 

وح�سب".

فيدرر على عملة �شوي�شرا
قالت  االأ�سطورية،  م�سريته  يج�سد  تكرمي  يف 
احلكومة ال�سوي�سرية اإنها �ستنتج عملة ف�سية 
بقيمة 20 فرنك، و�ست�سع عليها �سورة روجر 

فيدرر.
واأ�سافت اأن هذه املرة االأوىل التي ت�سع فيها 

�سورة �سخ�ص حي على عملة تذكارية.
معدنية  عملة  على  ف��ي��درر  ���س��ورة  و�ستو�سع 

بقيمة 50 فرنك اأي�سا العام املقبل.
التن�ص  بطوالت  اأ�سطورة  اإن  احلكومة  وتقول 
الكربى غراند �سالم، الفائز بها 20 مرة، هو 
�سفري  وهو  �سوي�سري،  فردي  ريا�سي  "اأجنح 

مثايل للبالد".
وهو  امل��ع��دن��ي��ة  العملة  ع��ل��ى  ف��ي��درر  و�سيظهر 

يلعب �سربة خلفية بيد واحدة.
اإن���ه���ا ق���د ت�����س��در 95 األف  وت���ق���ول احل��ك��وم��ة 
�سوي�سري،  فرنك  مليون   30 بتكلفة  قطعة، 

و�ستكون متاحة يف يناير املقبل.
و������س�����ي�����ك�����ون ل����ع����م����ل����ة اخل����م���������س����ني ف����رن����ك 
مل����ا ذك������رت وكالة  ت�����س��م��ي��م خم���ت���ل���ف، وف���ق���ا 

"اأ�سو�سيتدبر�ص".

اأ�شعد ز�جني ت�شاجرا مرة �احدة يف 50 عامًا      
مرة  ت�ساجرا  اإن��ه��م��ا  ي��ق��والن  بريطانيان  زوج���ان  اخ��ت��ري 
واحدة طوال زواجهما على مدى 50 عاماً كاأ�سعد زوجني 
يف بريطانيا.  وعلى مدى ن�سف قرن، اأم�سى باري وليزيل 
هوملز نحو اأ�سبوعني فقط بعيداً عن بع�سهما، ويقوالن اإن 
اأقوى االآن مما كانت عليه  م�ساعر احلب التي جتمعهما 
يف اأي وقت م�سى. والتقى الزوجان يف �سن ال�سباب املبكر، 
باري  م��ي��الد  م��ن عيد  اأي���ام  ث��الث��ة  بعد  قرانهما  وع��ق��دا 
احلادي والع�سرين يف 1969، وو�سف زواجه منها باأف�سل 
هدية يح�سل عليها يف هذه املنا�سبة. ومنذ ذلك احلني ال 
ينف�سالن عن بع�سهما، وال يزاالن ي�ستمتعان بالرحالت 
على الطرق والوجبات خارج املنزل، ويعزيان �سعادتهما اإىل 
الزوجني من مدينة  امل�سرتكة. ومت ت�سمية  الدعابة  روح 
يف  م�ساركتهما  بعد  البالد،  يف  زوج��ني  كاأ�سعد  النك�ساير، 
بيفربروك�ص،  املجوهرات  جت��ارة  �سركة  تديرها  م�سابقة 

بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.

القب�ش على م�شن قّدم 24 األف �شكوى ل�شركة الهاتف
بعد  م�سن  رج��ل  على  القب�ص  اليابانية  ال�سلطات  األقت 
تقدميه نحو 24 األف �سكوى اإىل �سركة االت�ساالت التابع 
لها على مدار عامني.  وتلقت �سركة "كي دي دي اآي" عدداً 
كبرياً من االت�ساالت وال�سكاوى، من اأكيتو�سي اأوكاموتو 
اعتذار  بتلقي  االأحيان  من  كثري  يف  وطالب  عاماً(،   71(
ات�ساالته  متو�سط  وبلغ  للعقد،  مزعومة  انتهاكات  عن 
اليومية نحو 33 ات�سال. ووفقاً لو�سائل االإعالم املحلية، 
فاإن بع�ص املواطنني امل�سنني يف اليابان يت�سلون بانتظام 
تافهة مثل  ب�سركات هواتفهم، لال�ستف�سار عن م�سكالت 
كيفية اإر�سال بريد اإلكرتوين، اأو االن�سمام اإىل نيتفلك�ص، 
وهو اأمر ي�سكل عبئاً كبرياً على موظفي خدمة العمالء يف 
البالد. وجاء اإلقاء القب�ص على اأوكاماتو، بعد اأن ات�سل 
باخلط ال�ساخن خلدمة العمالء لل�سركة 411 مرة خالل 
اأ�سبوع واحد من ال�سهر املا�سي، وطالب يف بع�ص ال�سكاوي 
باأن تعتذر ال�سركة عن انتهاكات يف العقد، وعن املمار�سات 
االإعالم  و�سائل  تقارير  وت�سري  ال��ع��ادل��ة.  غ��ري  التجارية 
املحلية اإىل اأن ال�سركة مل تكن ترغب يف البداية بتوجيه 
ال�سكاوى  لكن  امل�ساألة،  هذه  ب�ساأن  العميل  �سد  اتهامات 
ومت  العمالء،  خدمة  موظفي  على  توؤثر  ب��داأت  امل�ستمرة 
يتم  اأن  وميكن  املطاف.  نهاية  يف  اأوكاماتو  على  القب�ص 
وهي  امل�سن،  للرجل  ال�سركة  اأعمال  عرقلة  تهمة  توجيه 
تهمة يعاقب عليها القانون يف اليابان، لكن التحقيقات ال 

تزال م�ستمرة، بح�سب موقع الد بابل االإلكرتوين.

منر يقطع 1300 كيلومرت للتزا�ج
قطع منر م�سافة تزيد على 1300 كيلومرت متتد يف 6 
مقاطعات بواليتي ماهارا�سرتا وتيالنغانا يف الهند من 
اأجل التزاوج، واإيجاد منطقته اخلا�سة به حيث الطرائد 

والفرائ�ص.
وقال م�سوؤول يف جمال الغابات يف والية ماهارا�سرتا اإن 
150 يوما، واأنه  النمر "�سي 1" قطع هذه امل�سافة خالل 
غادر م�سقط راأ�سه يف حممية تايبي�سوار يف يونيو 2019، 
بعد اأن كان قد انف�سل عن �سقيقيه �سي 2 و�سي 3 يف وقت 

�سابق من العام اجلاري. باري�س هيلتون و�سقيقتها نيكي هيلتون خالل ح�سورهما جوائز الإجناز FN 2019 يف مدينة نيويورك. اأ ف ب

منازل م�شتوحاة من 
املريخ.. �شديقة للبيئة

االأمريكية  الف�ساء  وكالة  تتعاون 
معمارية  ���س��رك��ة  م���ع  "نا�سا"، 
ل��ت�����س��م��ي��م م���ن���ازل م�����س��ت��وح��اة من 
بيئة كوكب املريخ، يف مبادرة ي�سعى 
لال�ستفادة  اجلانبان  خاللها  من 
لبناء  امل����ت����ج����ددة  ال����ط����اق����ات  م����ن 
وقدمت  للبيئة.  �سديقة  م��ن��ازل 
"نا�سا" ن�سف مليون دوالر ل�سركة 
اإن�������س���اء منزل  م���ق���اب���ل  م���ع���م���اري���ة 
البناء  تكنولوجيا  م��ن  م�ستوحى 
اأطلق  ال��ذي  امل��ن��زل  ب��امل��ري��خ. ويعد 
"تريا"، �سديقا للبيئة،  ا�سم  عليه 
وقد طبع بالتقنية ثالثية االأبعاد. 
"تريا"، هو  االهتمام يف  يثري  وما 
واأكرث  ح��ي��وي��ا،  للتحلل  ق��اب��ل  اأن���ه 
متانة ومتا�سكا من املنازل العادية، 
ال�سبب  ويعود  املئة.  يف   50 بن�سبة 
يف ذلك لت�سميمه اخلارجي الذي 
احليوي،  البوليمر  على  يحتوي 
م��ن حما�سيل  م��ادة م�ستقة  وه��ي 
ال�سكر،  وق�����س��ب  ك���ال���ذرة  زراع���ي���ة 
باالإ�سافة اإىل األياف البازلت، وهي 
مادة �سخرية موجودة على كوكبي 
ديفيد  وبح�سب  واالأر�����ص.  امل��ري��خ 
وكبري  التنفيذي  امل��دي��ر  م��ال��وت، 
بال�سركة  امل��ع��م��اري��ني  امل��ه��ن��د���س��ني 
فاإن  فاكتوري"،  �سبي�ص  "اإيه.اآي 
يعاد  م��ن��زل  اأول  �سيكون  "تريا" 
اإعادة  ميكن  اإذ  العامل،  يف  تدويره 
بنائه  يف  امل�ستخدمة  امل��واد  تدوير 
مرات عدة. واأ�ساف مالوت قائال: 
يرغب  ال�����س��خ�����ص  ي��ع��د  مل  "اإذا 
ب��امل��ن��زل ف��ب��اإم��ك��ان��ه ه��دم��ه واإع����ادة 
ا���س��ت��ع��م��ال م�����واده يف م��ك��ان اآخ���ر. 
عادة  ب��ه  القيام  ت�ستطيع  ال  ���س��يء 

مع املنازل التقليدية".

تواأم تاأ�شران القلوب بحركاتهما البهلوانية
و�سامانثا  تيجان  االأ�سرتاليتان  ال�سقيقتان  متلك 
مع  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  وا���س��ع��ة  �سهرة  ريبكا 
التوا�سل  15 مليون متابع على مواقع  اأك��رث من 
البهلوانية  ومهاراتهما  جمالهما  ب�سبب  املختلفة 
البالغتني  التواأم  ال�سقيقتني  جنم  وب��داأ  املده�سة. 
�سنوات،  ب�سع  ق��ب��ل  ي�سطع  ع��ام��اً   23 ال��ع��م��ر  م��ن 
يف  للمواهب  برنامج  يف  الرائع  اأدائهما  اأعقاب  يف 
تفوزا  ال��ث��ن��ائ��ي مل  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى   ،2013
باإطالق  كفياًل  كان  ظهورهما  اأن  اإال  امل�سابقة،  يف 

�سهرتهما على م�ستوى العامل.
من  ب��اأك��رث  ال��ربن��ام��ج  يف  ال�سقيقتني  اأداء  وحظي 
19 مليون م�ساهدة على يوتيوب، وهو اإجناز كبري 
دفعهما اإىل ال�سهرة، وبناء على ن�سيحة املنتجني، 
ب��داأت��ا مب�����س��ارك��ة ���س��وره��م��ا ع��ل��ى م��وق��ع التوا�سل 
كبرياً  واليوم متلكان عدداً  اإن�ستغرام،  االجتماعي 

من املتابعني على املوقع.
وحالياً متلك ال�سقيقتان نحو 6 ماليني م�سرتك 
8 م��الي��ني متابع على  ي��وت��ي��وب، واأك���رث م��ن  على 
ت��ي��ك ت���وك، ن��اه��ي��ك ع��ن اأك���رث م��ن م��ل��ي��ون متابع 

على اإن�ستغرام. ووفقاً لتيجان، ازداد عدد املعجبني 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  ق���ن���وات  ع��ل��ى  وامل��ت��اب��ع��ني 
�سور  بن�سر  ال�سقيقتان  ب���داأت  اأن  بعد  املختلفة، 
لعمليات  فيديو  مقاطع  اإىل  اإ���س��اف��ة  رحالتهما، 
توؤديانها  ال��ت��ي  ال��ب��ه��ل��وان��ي��ة  واحل���رك���ات  االإح���م���اء 
مب���ه���ارة م��ده�����س��ة. وع��ن��دم��ا ك���ان ت��ي��ج��ان يف �سن 
اخلام�سة ع�سرة، ك�سفت �سور االأ�سعة ال�سينية اأنها 
اأنها  م�سابة بورم يف �ساقها، واعتقد املتخ�س�سون 

قد ت�سطر اإىل التخلي عن الرق�ص اإىل االأبد.
ت��ك��ن م�سطرة  اأن��ه��ا مل  ث���اين  راأي ط��ب��ي  وك�����س��ف 
للتخلي ع��ن ال��رق�����ص، وك��ان��ت ب��ح��اج��ة ف��ق��ط اإىل 
ت��خ��ف��ي��ف ن�����س��اط��ه��ا، يف ح���ني اأظ���ه���ر امل���زي���د من 

االختبارات اأن االآفة ا�ستمرت يف النمو.
ب��اأورام عظمية ومتدد يف  اإ�سابتها  وبعد ت�سخي�ص 
جراحية،  عملية  لها  اأج��ري��ت  ال��دم��وي��ة،  االأوع��ي��ة 
واأم�ست �سهرين على عكازين، لكنها مل تكن على 
لتمار�ص  وع���ادت  هوايتها،  ع��ن  للتخلي  ا�ستعداد 
ال��رق�����ص واالأل����ع����اب ال��ب��ه��ل��وان��ي��ة م���ن ج��دي��د بعد 

متاثلها لل�سفاء.

هل انف�شلت ن�شليهان اأتاغول عن ز�جها ؟
اأتاغول   الرتكية  ن�سليهان  النجمة  باأن  تفيد  التي  االأخبار  العديد من  ترددت 
اإثر خالف وقع بينهما  النجم الرتكي  قادير دوغلو ،  انف�سلت عن زوجها  قد 
ب�سبب اإهمالها له، االأمر الذي نفته ن�سليهلن وا�سفة هذه االأخبار بالعارية عن 

ال�سحة، م�ستغربة اأي�سا عن �سبب اإطالق هذه االإ�ساعة.
وعالقتهما  اجل��دي��دة،  باأعمالهما  حاليا  م�سغوالن  اأنهما  ن�سليهان  واأ�سافت 

ممتازة.
اأي�سا عن انزعاجها من  اأتاغول عرّبت موؤخرا  اأن ن�سليهان  اجلدير ذكره 

بينها وبني  �سديدة  اأنه يوجد خالفات  املتداولة حديثا، وهي  ال�سائعات 
زوجها النجم الرتكي قادير اأوغلو ب�سبب تدخله يف م�سل�سلها اجلديد 

ال�سفري"، وطلبه من ال�سركة املنتجة اأن حتذف بع�ص امل�ساهد  "ابنة 
ال�ساخنة التي جمعت زوجته بالنجم الرتكي اأجنني اأكيوريك.


