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و�شع حجر اأ�شا�ش كورني�ش ال�شيخ 
زايد وحديقة اأم الإمارات يف �شقطرى

•• حديبو-وام:

الإن�سانية حجر  للأعمال  نهيان  اآل  زايد  بن  م�ؤ�س�سة خليفة  د�سنت 
نهيان يف مدينة حديب�  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  اأ�سا�ش ك�رني�ش 
يف  الإم�����ارات  اأم  حديقة  اأ���س��ا���ش  وح��ج��ر  اليمنية  �سقطرى  عا�سمة 

الأرخبيل.
م�ؤ�س�سة  مندوب  امل��زروع��ي  مبارك  خلفان   .. التد�سني  حفل  ح�سر 

خليفة الإن�سانية ورمزي حمرو�ش حمافظ �سقطرى .
ياأتي ذلك يف اإطار جه�د امل�ؤ�س�سة لدعم البنى التحتية وامل�سروعات 

اخلدمية يف �سقطرى.                                  )التفا�سيل �ش7(

م�شاعدات اإماراتية لألف اأ�شرة 
يف مديرية جحاف يف ال�شالع 

•• ال�ضالع-وام:

�سريت هيئة الهلل الأحمر الإماراتي قافلة م�ساعدات اإغاثية لألف 
خطة  �سمن  وذل��ك  ال�سالع  حمافظة  يف  جحاف  مديرية  يف  اأ���س��رة 
الهيئة ل�سهر ن�فمرب اجلاري باإغاثة 5000 األف اأ�سرة يف عدد من 

مديريات ومناطق ال�سالع.
�سلة  األ��ف  تت�سمن  التي   - الإم��ارات��ي��ة  امل�ساعدات  قافلة  وت�ستهدف 
مديرية  اأه���ايل  م��ن  واملتعففة  الفقرية  الأ���س��ر   - متكاملة  غذائية 
امل�ارد  و�سحيحة  ال��ف��ق��رية  امل��دي��ري��ات  اإح���دى  تعترب  وال��ت��ي  ج��ح��اف 
الأ�سا�سية  الحتياجات  ت�فري  يف  �سع�بة  يعان�ن  �سكانها  ومعظم 

نتيجة غلء الأ�سعار وتده�ر ال��سع الإقت�سادي يف البلد .
)التفا�سيل �ش7(

مواقــيت ال�صالة
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نائب رئي�س الدولة وويل عهد اأبوظبي ي�سهدان اإطالق 7 ا�سرتاتيجيات وطنية م�ستقبلية 
حممد بن را�شد: الجتماعات تو�شح اأين و�شلنا ؟ واأين نريد اأن ن�شل يف اخلم�شني �شنة القادمة؟ 

حممد بن زايد: الإمارات تعد ملتطلبات الغد وت�شتبق حتدياته، لت�شنع الفارق يف حياة املجتمع

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

حممد بن را�سد وحممد بن زايد خلل ح�س�رهما الجتماعات ال�سن�ية حلك�مة الإمارات بح�س�ر اأولياء العه�د  )وام(

الرئي�ش امل�سري خلل مباحثاته مع ويل العهد ال�سع�دي )وام(

خالل مباحثاته مع الأمري حممد بن �سلمان 

ال�شي�شي: اأمن وا�شتقرار ال�شعودية جزء من الأمن القومي امل�شري
•• القاهرة-وام:

الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�ش  اأك���د 
اململكة  وا�ستقرار  اأمن  اأن  ال�سي�سي 
يتجزاأ  ل  ج��زء  ال�سع�دية  العربية 

من الأمن الق�مي امل�سري.
مباحثات  جل�سة  خ���لل  ذل���ك  ج���اء 
ام�����ش م���ع ���س��اح��ب ال�����س��م��� امللكي 
عبد  بن  �سلمان  بن  الأم��ري حممد 
اململكة  عهد  ويل  �سع�د  اآل  العزيز 

العربية ال�سع�دية.
وقال ال�سفري ب�سام را�سي، املتحدث 
امل�سرية  ال��رئ��ا���س��ة  با�سم  الر�سمي 
خلل  اأك����د  ال�سي�سي  ال��رئ��ي�����ش  اأن 
التحالف  وم���ت���ان���ة  ع���م���ق  ال���ل���ق���اء 
م�سر  ب��ني  ال��را���س��خ  ال�سرتاتيجي 

وال�سع�دية.
الثنائية؛  ال��ع��لق��ات  �سعيد  وع��ل��ى 
حر�ش  اإىل  ال�سي�سي  الرئي�ش  اأ�سار 
الثنائي  التعاون  تعزيز  على  م�سر 
املجالت،  ال�سع�دية يف خمتلف  مع 
اللقاءات  ان��ع��ق��اد  وت����رية  وت��ك��ث��ي��ف 
من  امل�سئ�لني  ك��ب��ار  ب��ني  الثنائية 
للتن�سيق  دوري����ة  ب�����س���رة  ال��ب��ل��دي��ن 
التط�رات  جت��اه  واملتبادل  احلثيث 
حالياً  ت�����س��ه��ده��ا  ال��ت��ي  امل��ت��لح��ق��ة 
وتعزيز  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة 
العربي  وال���ع���م���ل  ال�������س���ف  وح������دة 
امل�����س��رتك يف م�اجهة  والإ���س��لم��ي 

خمتلف التحديات الإقليمية.
ال�سم�  ���س��اح��ب  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
اأن  امللكي الأمري حممد بن �سلمان 
زيارته احلالية مل�سر تاأتي ا�ستمراراً 
مل�سرية العلقات ال�ثيقة واملتميزة 
التي تربط البلدين وما يجمعهما 
من م�سري وم�ستقبل واحد، ودعماً 
لأوا�سر التعاون الثنائي على جميع 

الأ�سعدة.
اللقاء  اأن  الر�سمي  املتحدث  وذك��ر 
التعاون  واآف������اق  اأط����ر  ب��ح��ث  ���س��ه��د 
وال�سع�دية،  م�سر  ب��ني  امل�����س��رتك 
ح��ي��ث مت الإع��������راب ع���ن الرت���ي���اح 
القائم  والتن�سيق  التعاون  مل�ست�ى 

ب��ني ال��دول��ت��ني، م��ع ت��اأك��ي��د اأهمية 
البلدين  ل�����س��ال��ح  وت��ع��زي��زه  دع��م��ه 
يف  خ��ا���س��ًة  ال�سقيقني،  وال�����س��ع��ب��ني 
املجالت القت�سادية وال�ستثمارية، 
بال�ستغلل الأمثل جلميع الفر�ش 
بينهما،  ال��ت��ك��ام��ل  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ت��اح��ة 
ف�سًل عن البناء على ما �سبق واأن 
حت��ق��ق م��ن ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة خلل 
ال����زي����ارات امل��ت��ب��ادل��ة الأخ������رية بني 

م�سئ�يل الدولتني.
املنطقة؛  ب��ق�����س��اي��ا  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
ت��ن��اول��ت امل��ب��اح��ث��ات ع����دداً م��ن اأبرز 
ال�ساحة  ع��ل��ى  امل���ط���روح���ة  امل��ل��ف��ات 
املناق�سات  عك�ست  حيث  الإقليمية، 

اإزاء  اجلانبني  بني  متبادًل  تفاهماً 
�سبل التعامل مع تلك امللفات، ومت 
الت���ف���اق ع��ل��ى ال���س��ت��م��رار يف بذل 
اجله�د امل�سرتكة �سعياً للت��سل اإىل 
القائمة  ت�س�يات �سيا�سية للأزمات 
يحفظ  مبا  املنطقة  دول  من  بعدد 
الإقليمية  و���س��لم��ت��ه��ا  ���س��ي��ادت��ه��ا 
ويحقق  م�����ق�����درات�����ه�����ا  وي�����������س������ن 
ط��م���ح��ات ���س��ع���ب��ه��ا، ل ���س��ي��م��ا من 
خلل العمل على بل�رة روؤية �ساملة 
العربي  العمل  منظ�مة  لتط�ير 
امل�سرتك، مبا يكفل تعزيز القدرات 
التحديات  م���اج��ه��ة  على  العربية 
والتهديدات  املنطقة  ت���اج��ه  التي 
امل��ت��زاي��دة ل��لأم��ن الإق��ل��ي��م��ي. كما 
ال�����س��ي��اق على  مت الت���ف���اق يف ه����ذا 
امل�سري  والتن�سيق  التعاون  تعظيم 
اأ�سا�سية حلماية  ال�سع�دي كدعامة 
وم�اجهة  العربي،  الق�مي  الأم��ن 
ال�سئ�ن  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��دخ��لت 
ال�سيادية لدول املنطقة وحماولت 
اأف�ست  وال��ت��ي  بينها،  ال��ف��رق��ة  ب��ث 
ال���ت����ت���رات  ت���اأج���ي���ج  اإىل  م������ؤخ�����راً 
الإرهابية  والن�ساطات  وال��ن��زاع��ات 
واملتطرفة بها، حيث �سدد الرئي�ش 
ال�سي�سي يف هذا الإطار على التزام 
اأمن  جت��اه  الثابت  مب�قفها  م�سر 
اخلليج ورف�ش اأية ممار�سات ت�سعى 

اإىل زعزعة ا�ستقراره.

تعديل اخلريطة التي ُوّقعت عام 2014:
اأوكرانيا ورو�شيا: بوتني ولعبة احلرب!

•• الفجر - ترجمة خرية ال�ضيباين

يف تكتيكه، الذي �سبق اختباره، يف حتريك البيادق، هدف تقّدم لعب ال�سطرجن فلدميري 
ب�تني دائما قلب اللعبة، ول �سك ان خطته تق�سي بال�سيطرة على ُقطر جديد من اجل 

احتلل املركز.
البحرية  طرف  من  الثلث،  الأوكرانية  البحرية  �سفن  احتجاز  ُيجيب  احلالة،  هذه  يف 

معّقدة.  ح�سابات  على  يجيب  ن�فمرب،  الرو�سية ي�م الأحد 25 
التابع للأمم  الأم��ن  النات� وجمل�ش  �ساد يف كييف، واجتماعات  ال��ذي  الندها�ش  اإن كل 
املتحدة، واإدانة الحتاد الأوروبي، لن تغري من المر �سيئا. لقد قررت م��سك� امل�سي اأبعد 
من ذلك، وجاءت هذه احلادثة لتناق�ش التفاق الذي مت الت��سل اإليه عام 2003 بني 
رو�سيا واأوكرانيا ح�ل بحر اآزوف، والذي يعّرفه الطرفان كمنطقة بحرية حرة، تتاح فيها 

امللحة للبلدين، مبا يف ذلك ال�سفن احلربية. انتهاك اآخر ملبداأ التفاقات الدولية.
على  �س�اطئ  بثلثة  احتفظت   ،2014 مار�ش  يف  القرم  جزيرة  �سبه  رو�سيا  �سّم  منذ 
امل��ي��اه؛ وحدها  ال�����س��رق، واإىل اجل��ن���ب م��ن ه��ذه  ال��غ��رب، واإىل  اآزوف، اإىل  اأرب��ع��ة يف بحر 
اأوكرانيا،مع ميناء ماري�ب�ل احلي�ي وامل�سريي. ال�سمالية بقيت من مكت�سبات  ال�سفة 

•• اأبوظبي-وام:

رئي�ش  نائب  مكت�م  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  �سهد 
الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي "رعاه اهلل " و�ساحب ال�سم� 

القائد  ن��ائ��ب  اأب���ظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�سيخ حم��م��د 
الأعلى للق�ات امل�سلحة، اإطلق 7 ا�سرتاتيجيات وطنية م�ستقبلية يف 

القطاعات احلي�ية ملئ�ية الإمارات 2071.
ال�سن�ية  الجتماعات  م��ن  الثانية  ال���دورة  فعاليات  �سمن  ذل��ك  ج��اء 

حلك�مة دولة الإمارات، يف اإمارة اأب�ظبي، بح�س�ر �سم� ال�سيخ حمدان 
بن حممد بن را�سد اآل مكت�م ويل عهد دبي و�سم� ال�سيخ حمدان بن 

را�سد اآل مكت�م نائب حاكم دبي وزير املالية.  
                                                                      )التفا�سيل �ش3-2(

الحتالل ي�شتويل على اأرا�شي كني�شة فل�شطينية
•• رام اهلل-وكاالت:

اأرا�سي  267 دومنا من  اأم�ش، على  الإ�سرائيلي،  ا�ست�لت ق�ات الحتلل 
تع�د  ال�سمالية،  والأغ�����ار  ط�با�ش  حمافظة  يف  وتيا�سري  ب��ردل��ة  قريتي 
اإعلم  و���س��ائ��ل  ذك���رت  م��ا  وف���ق  ال��ق��د���ش،  يف  ال��لت��ني  كني�سة  اإىل  ملكيتها 

فل�سطينية.
ياأتي  الإ�سرائيلي  التحرك  "وفا" اإن هذا  الفل�سطينية  الأنباء  وكالة  وقال 
"�سمن �سيا�سة و�سع اليد التي يتخذها الحتلل حجة لبتلع املزيد من 

الأرا�سي الفل�سطينية لت��سيع ا�ستيطانه املخالف للق�انني الدولية".
بيان،  يف  واملقد�سات  القد�ش  لن�سرة  امل�سيحية  الإ�سلمية  الهيئة  ون��ددت 
ب�"م�سادرة �سلطات الحتلل ملئات الدومنات من الأرا�سي ال�قفية التابعة 

لكن�سية اللتني يف منطقة الأغ�ار لأغرا�ش ع�سكرية".
ال�قفية، وحت�يلها  اللتني  كني�سة  اأرا�سي  قرار م�سادرة  الهيئة  وو�سفت 
اإىل مع�سكر للجي�ش، "انتهاك �سارخ للقان�ن الدويل الإن�ساين، الذي يحدد 

املبادئ التي تطبق خلل احلرب والحتلل".
املتطرفني  وامل�ست�طنني  الح��ت��لل  "�سلطات  اأن  بيانها  يف  الهيئة  واأك���دت 
ودور  الفل�سطينية  والأرا����س���ي  امل��ع��امل  على  ل��لع��ت��داء  فر�سة  ي��ف���ت���ن  ل 
العبادة". وتقع الأرا�سي امل�سادرة يف ح��ش رقم 159 يف املنطقة، وبالقرب 
من مع�سكر �سابق لق�ات الحتلل، عملت م�ؤخرا على اإعادة بناءه وتزويده 

بغرف وخدمات داخله ويف حميطه.
"خطرا حقيقيا" على عدد من العائلت الفل�سطينية  وي�سكل هذا القرار 
القرار  ه��ذا  يك�ن  اأن  العائلت  ه��ذه  تخ�سى  حيث  املنطقة،  يف  ت�سكن  التي 

مقدمة لرتحيلها.

من  اجلثث  من  مزيد  انت�شال 
بالرقة جماعية  مقربة  اأكببرب 

•• بريوت-وكاالت:

الرقة  يف  املحلية  ال�سلطات  متكنت 
انت�سال  م��ن  اأم�����ش،  �س�ريا،  �سمايل 
اأك��رب مقربة  املزيد من اجلثث من 
ج��م��اع��ي��ة ي��ج��ري اك��ت�����س��اف��ه��ا قرب 
لتنظيم  معقل  كانت  التي  املدينة، 
تقهقره،  ق��ب��ل  الإره����اب����ي،  داع�������ش 
وفق ما ذكرت م�سادر "�سكاي ني�ز 

عربية".
الأولية"  ال�ستجابة  "فريق  وق��ال 
اإنه  امل����دين،  ال��رق��ة  ملجل�ش  ال��ت��اب��ع 
مت��ك��ن م���ن ان��ت�����س��ال 11 ج��ث��ة من 
ال�اقعة  "البان�راما"،  م���ق���ربة 
ج��ن���ب��ي امل���دن���ي���ة، ال���ت���ي اأع���ل���ن عن 
حت���ري���ره���ا م���ن ق��ب�����س��ة داع�������ش يف 

اأكت�بر 2017.
وتعترب املقربة اجلماعية يف منطقة 
البان�راما، الأكرب يف املدينة، حيث 
اأكرث  وج���د  الطبية،  الفرق  ق��درت 
من 1500 جثة دفنت فيها خلل 

�سيطرة التنظيم الإرهابي عليها.

 6 وجترح  تقتل  بدائية  عبوة 
اأفغان�شتان يف  اأمريكيني  جنود 

•• كابول-وكاالت:

الأطل�سي  ����س���م���ال  ح���ل���ف  اأع�����ل�����ن 
جن�د  )النات�(، اأم�ش، عن مقتل 3 
من  اآخ��ري��ن،   3 واإ�سابة  اأمريكيني 
ال�سنع  بدائية  عب�ة  انفجار  ج��راء 
يف ولي���ة غ��زين الأف��غ��ان��ي��ة، جن�ب 

العا�سمة كابل.
وذكرت مهمة "الدعم احلازم" التي 
يق�دها احللف باأفغان�ستان يف بيان، 
اأن النفجار وقع قرب مدينة غزنة، 
اأوردت  ع��ا���س��م��ة ال����لي���ة، وف���ق م��ا 
وك��ال��ة »روي�����رتز«. واأ����س���اف البيان 
اأ�سيب  اأمريكيا  مدنيا  متعاقدا  اأن 
العلج  ويتلقى  النفجار،  يف  اأي�سا 
يذكر  ومل  امل�������س���اب���ني.  ب��ق��ي��ة  م����ع 

البيان مزيدا من التفا�سيل.
ميندي،  اأوب��������ن  ال�����س��اب��ط  وق�����ال 
الأمريكية،  الق�ات  با�سم  املتحدث 
امل�سابني  اجل���ن����د  اإج�����لء  مت  اإن�����ه 
الرعاية  جميعا  ويتلق�ن  وامل��ق��اول، 

الطبية. 
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اأخبـار الإمـارات

••اأبوظبي-وام:

�سهد �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن 
الدولة  رئي�ش  نائب  مكت�م  اآل  را���س��د 
رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال��������زراء ح���اك���م دبي 
ال�سيخ  ال�سم�  و�ساحب  اهلل”  “رعاه 
حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ويل عهد 
للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي 
ا�سرتاتيجيات   7 اإط�����لق  امل�����س��ل��ح��ة، 
القطاعات  يف  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وط���ن���ي���ة 

احلي�ية ملئ�ية الإمارات 2071.
ج����اء ذل����ك ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة 
ال�سن�ية  الج��ت��م��اع��ات  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
حل��ك���م��ة دول����ة الإم��������ارات، يف اإم����ارة 
اأب�ظبي، بح�س�ر �سم� ال�سيخ حمدان 
ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت���م ويل 
ع��ه��د دب���ي و���س��م��� ال�سيخ ح��م��دان بن 
را�سد اآل مكت�م نائب حاكم دبي وزير 
املالية و�سم� ال�سيخ �سلطان بن حممد 
بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب 
عمار  ال�سيخ  و���س��م���  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
النعيمي ويل عهد عجمان  بن حميد 
و���س��م��� ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د بن 
الفجرية  ع��ه��د  ال�����س��رق��ي ويل  حم��م��د 
و�سم� ال�سيخ را�سد بن �سع�د بن را�سد 
و�سم�  ال��ق��ي���ي��ن  اأم  ع��ه��د  ويل  امل��ع��ل 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ���س��ع���د ب���ن �سقر 

القا�سمي ويل عهد راأ�ش اخليمة.
�سم�  الفريق  الجتماعات  ح�سر  كما 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ 
رئي�ش جمل�ش ال�زراء وزير الداخلية 
و���س��م��� ال�����س��ي��خ م��ن�����س���ر ب���ن زاي����د اآل 
ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����ش جمل�ش ال�����زراء 
ال�سيخ  و�سم�  ال��رئ��ا���س��ة  ���س���ؤون  وزي���ر 
اآل نهيان  ذي���اب ب��ن حم��م��د ب��ن زاي���د 
ومعايل  باأب�ظبي  النقل  دائ��رة  رئي�ش 
حم��م��د ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزير 
وامل�ستقبل  ال��������زراء  جم��ل�����ش  ����س����ؤون 
وعدد من معايل ال�زراء وامل�س�ؤولني. 

حممد  ال�سيخ  ال�سم�  ���س��اح��ب  واأك����د 
الإمارات  اأن دولة  اآل مكت�م  را�سد  بن 

بقيادة �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة “حفظه 
ال���ذي  ال��ت��ك��ام��ل  ن��ه��ج  ت��ر���س��خ  اهلل” ، 
بن  زايد  ال�سيخ  امل�ؤ�س�ش  ال�الد  اأر�ساه 
�سلطان اآل نهيان رحمه اهلل، وماأ�س�سة 
لتحقيق  رحلتها  يف  امل�ستقبل،  �سناعة 
 ،2071 الإم��������ارات  م��ئ���ي��ة  اأه������داف 

من  ع����ق�����د  م�������س���رية  اإىل  م�������س���ت���ن���دة 
وال�ستفادة  التجارب  وتط�ير  التميز 
لت�سبح  العاملية،  النماذج  اأف�سل  م��ن 
م�سريا  يحتذى،  عامليا  من�ذجا  الي�م 
�سم�ه اإىل اأن هذه الجتماعات حمطة 
وطنية �سن�ية يف اأجندة دولة الإمارات 
ت�����س��ع��ى ل��لإج��اب��ة ع���ن ����س����ؤال���ني، اأين 

اأن  واأي���ن نريد  ك��دول��ة؟  ال��ي���م  و�سلنا 
ن�سل يف اخلم�سني �سنة القادمة؟ .

اأكد �ساحب ال�سم� ال�سيخ  من جهته، 
دولة  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
لبناء  ���س��ع��ي��ه��ا  يف  ت�����س��ت��ن��د  الإم���������ارات 
القادمة  ل��لأج��ي��ال  اأف�����س��ل  م�ستقبل 
ع��ل��ى ���س��ي��غ��ة ت��ك��ام��ل��ي��ة ���س��ام��ل��ة جتمع 

الحتادية  احل��ك���م��ي��ة  اجل��ه��ات  ك��اف��ة 
وت�ستبق  الغد  ملتطلبات  تعد  واملحلية، 
ال���ف���ارق يف حياة  ل��ت�����س��ن��ع  حت���دي���ات���ه، 

املجتمع.
املح�ري  ب����ال����دور  ���س��م���ه��م��ا  واأ�����س����اد 
دولة  حلك�مة  ال�سن�ية  للجتماعات 
الإم��ارات يف ت�حيد اجله�د امل�سرتكة 

م�سرية  ودع����م  الحت�����اد  روح  ل��ت��ع��زي��ز 
الدولة  تطلعات  ي��خ��دم  مب��ا  التنمية 
التقدم  حتقيق  نح�  ق��دم��ا  امل�سي  يف 
والزدهار، وحث �سم�هما فرق العمل 
معا  وال��ع��م��ل  اجل��ه���د  م�ساعفة  ع��ل��ى 
الفر�ش  وا�ستثمار  مت�سارعة  ب�ترية 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�������داف م��ئ���ي��ة الإم�������ارات 

.2071
ذاته، �سهد �سم�هما �سمن  ال�سياق  يف 
جل�سات الجتماعات ال�سن�ية حلك�مة 
دولة الإمارات عر�ش 7 ا�سرتاتيجيات 
ت��ر���س��م ملمح  وط��ن��ي��ة م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
مئ�ية  ت��ن��ف��ي��ذ  م���ن  الأوىل  امل���راح���ل 
الإمارات يف القطاعات احلي�ية، حيث 

ق��دم م��ع��ايل ال��دك��ت���ر اأح��م��د ب��ن عبد 
ال��ف��ل���س��ي وزير  ب��ال��ه���ل  اهلل ح��م��ي��د 
دولة ل�س�ؤون التعليم العايل واملهارات 
ا�سرتاتيجية  ع���ن  ���س��رح��ا  امل��ت��ق��دم��ة 

املهارات املتقدمة.
ف��ي��م��ا ا���س��ت��ع��ر���س��ت م��ع��ايل ���س��ارة بنت 
ي��سف الأمريي وزيرة دولة م�س�ؤولة 
ع��ن م��ل��ف ال��ع��ل���م امل��ت��ق��دم��ة تط�رات 
ت���ط���ب���ي���ق ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة الإم����������ارات 
امل���ت���ق���دم���ة، وع���ر����ش معايل  ل��ل��ع��ل���م 
ع���م���ر ب�����ن ����س���ل���ط���ان ال���ع���ل���م���اء وزي�����ر 
ل��ل��ذك��اء الإ���س��ط��ن��اع��ي تط�رات  دول���ة 
للذكاء  الإم���ارات  ا�سرتاتيجية  تنفيذ 
ال���س��ط��ن��اع��ي، وق��دم��ت م��ع��ايل مرمي 
بنت حممد �سعيد حارب املهريي وزيرة 
دولة امل�س�ؤولة عن ملف الأمن الغذائي 
ال�سرتاتيجية  عن  �سرحا  امل�ستقبلي 
ال��غ��ذائ��ي، وعر�ش  ال���ط��ن��ي��ة ل��لأم��ن 
وزير  الهاملي  ثاين  بن  نا�سر  معايل 
امل������ارد ال��ب�����س��ري��ة وال��ت���ط��ني حماور 
ال�طنية  ال�سرتاتيجية  وم�ستهدفات 
ن�رة  م��ع��ايل  ق��دم��ت  فيما  للت�سغيل، 
الثقافة  ال��ك��ع��ب��ي وزي����رة  ب��ن��ت حم��م��د 
وتنمية املعرفة عر�سا ح�ل “الأجندة 
الإمارات”، واختتمت  الثقافية لدولة 
الرومي  ب��ن��ت خ��ل��ف��ان  ع���ه����د  م���ع���ايل 
احلياة  وج����دة  لل�سعادة  دول���ة  وزي���رة 
م���دي���ر ع�����ام م��ك��ت��ب رئ���ا����س���ة جمل�ش 
ال�سرتاتيجيات  ع���رو����ش  ال���������زراء 
واأهداف  حماور  با�ستعرا�ش  ال�طنية 

الإطار ال�طني جل�دة احلياة.
وت�سهد الجتماعات ال�سن�ية حلك�مة 
 500 دول�������ة الإم�������������ارات، م�������س���ارك���ة 
املجال�ش  روؤ�ساء  من  وطنية  �سخ�سية 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف الإم���������ارات، وال�������زراء 
وروؤ�ساء اجلهات احلك�مية الحتادية 
وامل��ح��ل��ي��ة، ووك���لء ال������زارات وم���دراء 
وال�كلء  ع��م���م اجل��ه��ات احل��ك���م��ي��ة 
يف  التنفيذيني،  وامل����دراء  امل�ساعدين 
اجتماعات فرق عمل م�سرتكة تبحث 

30 جمال حي�يا.

نائب رئي�س الدولة وويل عهد اأبوظبي ي�سهدان اإطالق 7 ا�سرتاتيجيات وطنية م�ستقبلية 

حممد بن را�شد: الجتماعات تو�شح اأين و�شلنا ؟ واأين نريد اأن ن�شل يف اخلم�شني �شنة القادمة؟ 
حممد بن زايد: الإمارات تعد ملتطلبات الغد وت�شتبق حتدياته، لت�شنع الفارق يف حياة املجتمع

الجتماعات ال�شنوية حلكومة الإمارات 
تتبنى 3 مبادرات لتطوير الإ�شكان

الإمارات تطلق ال�شرتاتيجية الوطنية لالأمن الغذائي
•• اأبوظبي-وام:

ال�سرتاتيجية  الإم��ارات  دولة  حك�مة  اأطلقت 
تط�ير  اإىل  الهادفة  الغذائي  للأمن  ال�طنية 
منظ�مة وطنية �ساملة تق�م على اأ�س�ش متكني 
اإن���ت���اج ال���غ���ذاء امل�����س��ت��دام، م���ن خ���لل ت�ظيف 
وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا احل��دي��ث��ة، وتعزيز  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
الدولية  ال�����س��راك��ات  وتنمية  امل��ح��ل��ي،  الإن���ت���اج 
الت�سريعات  وتفعيل  ال��غ��ذاء،  م�سادر  لتن�يع 
التغذية  حت�سني  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  وال�سيا�سات 
ال��ه��در ل�سمان الأم���ن الغذائي يف  واحل��د م��ن 
كافة الظروف واملراحل. جاء ذلك خلل اأعمال 
ال�سن�ية  “الجتماعات  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال����دورة 
اأ�سحاب  الإمارات” التي جتمع  حلك�مة دولة 
املجال�ش  وروؤ�ساء  العه�د  اأولياء  و�سم�  ال�سم� 
الحتادية  احلك�مة  يف  وامل�س�ؤولني  التنفيذية 
على  اأب���ظ��ب��ي  يف  وتعقد  املحلية  واحل��ك���م��ات 
والتكامل  التن�سيق  تعزيز  مدى ي�مني بهدف 
الحتادي  امل�ست�يني  على  احلك�مي  العمل  يف 
حتقيق  لت�سريع  التن�سيق  وت��ع��زي��ز  وامل��ح��ل��ي، 
واأكدت   .2021 الإم����ارات  روؤي���ة  م�ستهدفات 
معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب املهريي 
وزيرة دولة اأن ال�سرتاتيجية ال�طنية للأمن 
الإم��ارات يف  تعزيز مكانة  �ست�سهم يف  الغذائي 
م�ؤ�سرات الأمن الغذائي العاملي، وحت�يلها اإىل 
البتكار،  على  القائم  ال��غ��ذائ��ي  ل��لأم��ن  مركز 
حيث ت�ستهدف اأن تك�ن دولة الإمارات الأف�سل 
العاملي بحل�ل  الغذائي  الأمن  عاملياً يف م�ؤ�سر 
اأف�سل ع�سر دول بحل�ل  2051، و�سمن  عام 
عام 2021. وقالت املهريي اإن الأمن الغذائي 
الإم����ارات  دول���ة  حلك�مة  عمل  اأول���ي��ة  ي�سكل 
وكفاءة  فعالية  ع��ن  يعرب  ح��ي���ي  م���ؤ���س��ر  وه��� 
والقت�سادية  والتنم�ية  احلك�مية  ال�سيا�سات 
ال�طني،  للقت�ساد  مهم  رافد  وه�  والبيئية، 
م�سرية اإىل اأن ال�سرتاتيجية ال�طنية للأمن 
ل�ساحب  ال�����س��دي��دة  ال���روؤي���ة  جت�سد  ال��غ��ذائ��ي 
ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب 
حاكم  ال�����زراء  جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش 
دبي “رعاه اهلل” التي تهدف اإىل حت�يل دولة 
اإىل رائدة  اآم��ن��ة غ��ذائ��ي��اً  الإم�����ارات م��ن دول���ة 

الأمن الغذائي امل�ستقبلي.

ال�ستفادة من  ���س��رورة  امل��ه��ريي على  و���س��ددت 
امل�ا�سفات  ذات  والل�ج�ستية  التحتية  البنية 
العاملية يف الإمارات لتن�يع م�سادر الغذاء وبناء 
غذاء  اختيار  واملعرفة يف  الرغبة  جيل ميتلك 
املبتكرة  التقنيات  وت�ظيف  ومنا�سب،  �سحي 
ي�سهم  مب��ا  ال��غ��ذاء  اإن��ت��اج  تكن�ل�جيا  وتط�يع 
ا�ستقرار وتن�ع �سل�سلة الإم��دادات الغذائية  يف 
يف الدولة، وم�اجهة جميع اأن�اع الهدر و�س�ء 
�سلمة  لتعزيز  الطبيعية،  امل�����ارد  ا�ستغلل 
ما  ال�سليمة  ال�سحية  والعادات  الغذاء  وج���دة 
الناجمة  ال�سحية  احل���ادث  تقليل  يف  ي�ساهم 

عن اأمرا�ش الغذاء بن�سبة ت�سل اإىل 35 %.
للأمن  ال�طنية  “ال�سرتاتيجية  وتت�سمن 
الغذائي” 38 مبادرة رئي�سية ق�سرية وط�يلة 
واأجندة   ،2051 ل���ع���ام  روؤي�����ة  ���س��م��ن  امل�����دى 
ت�جهات   5 خ���لل  م���ن   ،2021 ل��ع��ام  ع��م��ل 
الغذاء  جت��ارة  ت�سهيل  على  تركز  ا�سرتاتيجية 
الغذاء،  ا���س��ت��رياد  م�����س��ادر  وت��ن���ي��ع  ال��ع��امل��ي��ة، 
وحتديد خطط ت�ريد بديلة ت�سمل من 3 اإىل 
ل�سيما  رئي�سي،  غذائي  �سنف  لكل  م�سادر   5
املنتجات  م���ن  ل��ل��دول��ة  ال���������اردات  ق��ي��م��ة  واأن 
درهم،  53 مليار  بلغت  املا�سي  العام  الغذائية 
وال�������س���ادرات 10 م��ل��ي��ارات دره�����م، وم���ا متت 
تتبنى  كما  دره��م.  مليار   8.5 ت�سديره  اإع��ادة 
م�ستدام  حملي  اإن��ت��اج  تط�ير  ال�سرتاتيجية 
القيمة  �سل�سلة  لكامل  بالتكن�ل�جيا  ممكن 
اإ�سايف  ط���ن  األ�����ف   100 اإن���ت���اج  ���س��ي��ت��م  ح��ي��ث 
م��ن الأغ��ذي��ة يف الأع�����ام ال��ث��لث��ة املقبلة من 
 ،30% بن�سبة  الإنتاج  نظم  كفاءة  رفع  خلل 
األ��ف فر�سة عمل   16 اإىل ت�فري نح�  اإ�سافة 
ال��زراع��ة احلديثة، واحلد  تقنيات  يف جم��الت 
%15 حيث  بن�سبة  ال��غ��ذاء  وه���در  ف��ق��د  م��ن 
�سن�ياً  امل���ه���دورة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����اد  قيمة  ت��ق��در 
الغذاء  6 م��ل��ي��ارات دره���م، و���س��م��ان �سلمة  ب��� 
وحت�سني نظم التغذية، وتعزيز القدرة مل�اجهة 
الغذائي.  ب��الأم��ن  املتعلقة  والأزم���ات  املخاطر 
ت�سهيل  ت���ج��ه  �سمن  ال�سرتاتيجية  وت�سعى 
ا�سترياد  وتن�يع م�سادر  العاملية  الغذاء  جتارة 
الغذاء، اإىل تط�ير اأطر عمل تعاون فعالة مع 
ال�سركاء التجاريني الدوليني يف جمال الغذاء، 
وت��ع��زي��ز امل��ك��ان��ة ال��ري��ادي��ة ل��دول��ة الإم�����ارات يف 

بنية  واإن�ساء  الغذائي،  للأمن  العاملي  امل�سهد 
رائ���دة  ل�ج�ستية  وخ���دم���ات  م��ت��ط���رة  حت��ت��ي��ة 
ل�اردات الأغذية، كما تهدف اإىل تط�ير ون�سر 
الغذائية  ا�ستثمار دولية للم�اد  ا�سرتاتيجيات 

ال�سرتاتيجية.
و���س��م��ن ت���ج��ه ت��ط���ي��ر اإن��ت��اج حم��ل��ي م�ستدام 
القيمة،  �سل�سلة  لكامل  بالتكن�ل�جيا  ممكن 
املبادرات  تفعيل  ع��ل��ى  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ع��م��ل 
وال��ت��ط���ي��ر يف جمال  ال��ب��ح��ث  ق����درات  لتعزيز 
با�ستزراع  ي��ع��ن��ى  ب��رن��ام��ج  وت��ط���ي��ر  ال����غ����ذاء، 
ممار�سة  اإج�����راءات  وت�سهيل  امل��ائ��ي��ة،  الأح��ي��اء 
الأع�����م�����ال ���س��م��ن ق���ط���اع الإن�����ت�����اج ال����زراع����ي، 
الغذاء،  اإن��ت��اج  يف  ال��ذك��ي��ة  التقنيات  وتكري�ش 
الزراعي، وم�اءمة  التعاقد  اإج��راءات  وت�سهيل 
مثيلتها  م���ع  امل��ح��ل��ي��ة  ال���زراع���ي���ة  ال���ر����س����م 
وت�سجيع  امل��ح��ل��ي،  الإن���ت���اج  لتح�سني  ال��دول��ي��ة 
ودعم  ال��ط��ازج��ة،  املحلية  املنتجات  ا�ستهلك 
والغذائية.  الزراعية  للن�ساطات  التم�يل  نظم 
وت�����س��ع��ى ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ���س��م��ن ت���ج��ه احلد 
اإىل تط�ير منظ�مة  ال��غ��ذاء،  وه��در  م��ن فقد 
متكاملة خلف�ش نفايات الطعام �سمن �سل�سل 
التنظيمية  الأط��ر  و�سع  اإىل  اإ�سافة  الت�ريد، 
للحد م��ن ف��ق��دان الأغ��ذي��ة، مب��ا يف ذل��ك فرز 
ال��ن��ف��اي��ات م��ن امل�����س��در، واإي��ج��اد اأط���ر التعاون 
النفايات  ت���دوي���ر  اإع�����ادة  امل�����س��رتك��ة يف جم���ال 
بن�ك  واإي��ج��اد  ال��غ��ذائ��ي��ة،  املخلفات  وم��ع��اجل��ة 
الدولة. كما ي�سمل  طعام متعددة على امتداد 
ت���ج��ه ���س��م��ان ���س��لم��ة ال��غ��ذاء وحت�����س��ني نظم 
التغذية، اإيجاد برامج تدريبية تعنى بال�سلمة 
ال�سلمة  اإج��راءات  وتعزيز  ال�طنية  الغذائية 
وال�قاية يف جمال ن�ساطات الأغذية التجارية، 
واإطلق حملت وطنية ل�سلمة الأغذية عرب 
من  للحد  الناظمة  الأط���ر  واإي��ج��اد  امل���دار����ش، 
تناول الأغذية غري ال�سحية التي حتت�ي على 
اأو الغنية  ن�سبة عالية من ال�سكر وال�س�دي�م، 
بالده�ن امل�سبعة، كما �ستعمل على و�سع ل�ائح 
بكل  اخل��ا���س��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  للمك�نات  تنظيمية 
ن�سرها من خ��لل حملت  يتم  غ��ذائ��ي،  منتج 
الت�جه  مبادرات  وتهدف  م�ستهدفة.  ت�ع�ية 
ال�سرتاتيجي اخلا�ش بتعزيز القدرة مل�اجهة 
املخاطر والأزمات املتعلقة بالأمن الغذائي اإىل 

ال�طنية  ال�سرتاتيجية  الحتياطيات  ر�سد 
وتنفيذ  وتط�ير  والأع���لف،  الغذائية  للم�اد 
ال��لزم��ة على م�ست�ى  ال��ت��اأه��ب  ب��روت���ك���لت 
ال���دول���ة، وت��خ��ط��ي��ط وت��ف��ع��ي��ل م��راك��ز التحكم 
الذكية  بالتكن�ل�جيا  امل��دع���م��ة  الت�سغيلي 

ح�سب املنطقة.
املمكنات  ال�سرتاتيجية حزمة من  ت�سمل  كما 
للأمن  فعال  ح�كمة  من���ذج  بناء  تدعم  التي 
الغذائي، واإعداد وتطبيق اأجندة وطنية للبحث 
والتط�ير، وتط�ير قاعدة بيانات وطنية، وبناء 
واإ�سراك  املخت�ش،  الب�سري  امل��ال  راأ���ش  ق��درات 
املجتمع لتغيري املفاهيم وال�سل�كيات املرتبطة 
ت����ع����ي �سامل  ال���غ���ذائ���ي يف ح�����راك  ب���الأم���ن 
وممار�سات  باأنظمة  املجتمع  ع��لق��ة  لت�ثيق 
م�ستدامة، حتت مظلة “حراك الغذاء” الذي 
يعترب اأحد اأهم ممكنات تنفيذ ال�سرتاتيجية.

الغذاء  �سلة  عنا�سر  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وحت���دد 
بناء  رئي�سياً  ن�عاً   18 تت�سمن  التي  ال�طنية 
ع��ل��ى 3 م��ع��اي��ري رئ��ي�����س��ي��ة ه���ي م��ع��رف��ة حجم 
والقدرة  املنتجات،  لأه���م  املحلي  ال�ستهلك 
على الإنتاج والت�سنيع، والحتياجات التغذوية، 
وهي:  الزراعية  ال��رثوة  الأغذية  �سلة  وت�سمل 
واخل�سار،  التمر”،  امل���ز،  التفاح،  “الف�اكه، 
اخليار،  ال�رقية،  اخل�سار  “الطماطم،  وه��ي: 
ت�سم،  التي  احلي�انية  وال��رثوة  البطاط�ش”، 
حل�م  البي�ش،  ال���دواج���ن،  حل���م  “احلليب، 
ال�سمكية،  وال�����رثوة  املاعز”،  حل����م  امل��ا���س��ي��ة، 
كالزي�ت  اأخ������رى  وم��ن��ت��ج��ات  “الأ�سماك” 

باأن�اعها.
العاملي حتديات  الغذائي  وي�اجه قطاع الأمن 
وم��ت��غ��ريات ع���دي���دة اأه��م��ه��ا ���س��ح امل���ي���اه وتغري 
على  الطلب  وارتفاع  ال�سكاين  والزدي��اد  املناخ 
ال���غ���ذاء واأمن�����اط ���س���ء ال��ت��غ��ذي��ة م��ا ي�ستدعي 
اأقل،  مب���ارد  وامل�ستدام  ال�سحي  الغذاء  ت�فري 
العامل  يف  املناخي  التغري  لتقلبات  وال�ستعداد 
الطبيعية  امل�����ارد  ا���س��ت��خ��دام  وال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن 
وزي������ادة الب���ت���ك���ار ل��ت��ع��زي��ز الإن����ت����اج ال���زراع���ي، 
وت�سجيع الأطفال على تناول الطعام ال�سحي 
واتباع اأمناط �سليمة يف الأكل وال�سرب واإيجاد 
ال���غ���ذائ���ي لتحقيق  الأم�����ن  ل��ت��ح��دي��ات  ح��ل���ل 

م�ستقبل اأف�سل للأجيال املقبلة.

•• اأبوظبي-وام:

م�ساريع  ق��ط��اع  لتط�ير  الإم�����ارات  دول���ة  ح��ك���م��ة  ت�سعى 
الإن�������س���اءات وال��ب��ن��اء وال��ت�����س��ي��ي��د م��ن خ���لل ت��ب��ن��ي اأح���دث 
للم�ساهمة  الرقمية  التكن�ل�جية  والأ�ساليب  التقنيات 
�سرعة  امل�ساريع و�سمان  وا�ستدامة  يف رفع ج�دة و�سلمة 
اإجنازها. وركز فريق عمل الإ�سكان خلل اجتماعه �سمن 
الإم���ارات  دول���ة  حلك�مة  ال�سن�ية  الج��ت��م��اع��ات  فعاليات 
تاأثري  حيث  من  العاملية  الت�جهات  اأب��رز  على  اأب�ظبي  يف 
معطيات  وت���ظ��ي��ف  الرقمية  والجت���اه���ات  التكن�ل�جيا 
و�سلمة  وج���دة  واإنتاجية  ا�ستدامة  يف  ال�سناعية  الث�رة 
الدكت�ر  معايل  واأك��د  الإن�سائية.  امل�ساريع  اإجن��از  و�سرعة 
املهند�ش عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير تط�ير 
زايد  ال�سيخ  برنامج  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  التحتية،  البنية 
للإ�سكان اأن الجتماعات ال�سن�ية حلك�مة دولة الإمارات 
على  املبني  امل�ستقبلي  العمل  م��ن  ج��دي��د  ملرحلة  ت�ؤ�س�ش 
دولة  ت�جهات  واملت�افقة مع  املدرو�سة  والربامج  اخلطط 
بتكامل اخلطط،  تتميز  والتي  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
�سمن  والعمل  امل�ستقبل،  على  والرتكيز  اجله�د،  وت�حيد 
اإىل  معاليه  واأ���س��ار  الإم���ارات.  لدولة  ال�احد  الفريق  روح 
اأه��م��ي��ة ب��ل���رة م��ن��ظ���م��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ك��ام��ل بني 
يف  ونظرياتها  التحتية  بالبنية  املعنية  الحتادية  اجلهات 
احلك�مات املحلية، ما ينعك�ش اإيجاباً على منظ�مة الت�افق 
يف ا�ستخدام الأرا�سي والطرق، بالإ�سافة اإىل اإجناز قاعدة 

بيانات مكانية ت�ساعد يف عملية اتخاذ ق��رارات التخطيط 
الجتماعات  وتبنت  ال��دول��ة.  مناطق  مبختلف  العمراين 
ال�سن�ية حلك�مة دولة الإمارات 3 مبادرات وطنية هادفة 
والإ�سكان،  الإن�ساء  قطاع  يف  الدولة  مبكانة  الرت��ق��اء  اإىل 
يهدف  ال��ذي  الذكي  الإن�سائي  التنفيذ  تقييم  نظام  ه��ي: 
يف  احل��دي��ث��ة  التقنيات  وا���س��ت��خ��دام  الإن��ت��اج��ي��ة  تعزيز  اإىل 
البيئية، ومبادرة الدليل  �سناعة الإن�ساءات وتقليل الآثار 
احلديثة  التقنيات  لت�ظيف  الذكية  للإن�ساءات  ال�طني 
والأدلة  وامل�ا�سفات  امل�اد  ت��سيف  يف  الذكية  وال�سناعات 
ي�اكب  مب��ا  الإن�����س��ائ��ي��ة  بالعملية  اخل��ا���س��ة  الت�سميمية 
اأف�سل املمار�سات والتقنيات وب�سكل يدفع عجلة ال�سناعات 
الرقمية  املن�سة  مبادرة  الجتماعات  تبنت  كما  احلديثة. 
عن  ع��ب��ارة  وه��ي  “الزاجل”،  للإ�سكان  امل���ح��دة  ال�طنية 
نظام رقمي لت�حيد بيانات الإ�سكان والبيانات ذات ال�سلة 
واجلهات  والحت��ادي��ة  املحلية  الإ�سكان  برامج  جميع  بني 
امل�سكن.  على  للح�س�ل  امل�اطن  رحلة  يف  امل�ؤثرة  الأخ��رى 
وتهدف املبادرة لتحليل ال��سع احلايل للإ�سكان وتط�ير 
احلالية  الإ�سكانية  الحتياجات  ل�سد  ا�سرتاتيجي  ت�س�ر 
وامل�ستقبلية وتط�ير اخلدمات ال�سكنية املقدمة للم�اطن 
خلل عامني من تقدميه للطلب. وت�سمل هذه الت�جهات 
ال�سطناعي  والذكاء  الروب�تات  من  وال�ستفادة  العاملية 
تكن�ل�جيا  وت��اأث��ري  التحتية،  البنية  عمليات  ت�سريع  يف 
الت�سالت يف تقليل الطلب على املكاتب واملباين الإدارية، 

وا�ستخدام تقنية البل�ك ت�سني يف اإدارة م�ساريع الإن�ساء.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

اعتمدت حك�مة دولة الإمارات خلل 
اأعمال الدورة الثانية من اجتماعاتها 
تهدف  تنم�ية  م��ب��ادرات   6 ال�سن�ية 
الإلكرتونية على  التجارة  اإىل تنظيم 
القت�ساد  وحت��ف��ي��ز  ال��دول��ة  م�ست�ى 
ال�سراكة  وت��ن��ظ��ي��م  دع���م  يف  ال���ط��ن��ي 
واخلا�ش،  احلك�مي  القطاعني  ب��ني 
ال�سادرات  اإىل حتقيق من� يف  و�س�ل 
اإىل  اإ���س��اف��ة  النفطية،  غ��ري  ال�سلعية 
تر�سيخ مكانتها كمق�سد لل�ستثمارات 
�سلطان  واأكد معايل  املتميزة.  العاملية 
القت�ساد  وزي��ر  املن�س�ري  �سعيد  ب��ن 
ت��ر���س��م طريقا  الج��ت��م��اع��ات  ه���ذه  اأن 
الرئي�سية  ال��ق��ط��اع��ات  لأداء  وا���س��ح��ا 
ال����دول����ة، وو����س���ع خ��ري��ط��ة طريق  يف 
حتقيق  نح�  قدما  للم�سي  مدرو�سة 

اأول  ال����دول����ة واإط�������لق  م�����س��ت��ه��دف��ات 
لل��س�ل  العملية  التنم�ية  امل�سارات 
الإم��������ارات  م���ئ����ي���ة  تطلعات”  اإىل 
دول����ة  ق����ي����ادة  اأن  ح���ي���ث   ،”2071
الإم����ارات وف��رت من�سة رائ���دة لطرح 
ال�سرتاتيجيات  واإط���لق  التحديات 
وت�سميم املبادرات والربامج ال�طنية 
التطلعات  ي���ل���ب���ي  مب�����ا  امل���������س����رتك����ة 
معاليه  واأ����س���ار  ل��ل��دول��ة.  امل�ستقبلية 
غني  الق���ت�������س���ادي  ال���ق���ط���اع  اأن  اإىل 
بالفر�ش التي تفتح اآفاق امل�ستقبل من 
اأكرب يف ال�سادرات  خلل حتقيق من� 
ال�سلعية، وتنظيم التجارة الإلكرتونية 
القت�ساد،  ع�����س��ب  يف  دخ���ل���ت  ال���ت���ي 
على  تطراأ  قد  التي  املتغريات  ور�سد 
القطاع وتط�ير البنية التحتية التي 
ت����اك���ب ه����ذه امل���ت���غ���ريات مب���ا ي�سمن 
م�ستقبل مزدهرا وم�ستداما للأجيال 

فريق  اج��ت��م��اع  وا�ستعر�ش  ال��ق��ادم��ة. 
قطاع  حتفيز  اأدوات  الق��ت�����س��اد  عمل 
النفطية  غ���ري  اخل���ارج���ي���ة  ال���ت���ج���ارة 
تنفيذ  الذي تبنى مبادرة  وتط�يرها، 
وم�ساريع  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  اآل��ي��ات   “
تت�سمن  للت�سدير”  للت�جه  داع��م��ة 
م�����س��روع��ات وم���ب���ادرات حم����ددة، ذات 
النم� يف قيمة  اأث��ر مبا�سر يف حتقيق 
النفطية.  غ��ري  ال�سلعية  ال�����س��ادرات 
ال���ت���ج���ارة الإل����ك����رتوين،  ت��ن��ظ��ي��م  ويف 
ت��خ��ط��ط ال���دول���ة اإىل ت��ب��ن��ي ع���دد من 
لرتخي�ش  املنظمة  والأط���ر  امل��ب��ادرات 
ت�����س��اه��م يف حتفيز  واإر����س���اء ���س���اب��ط 
الرخ�ش، ت�سمل مبادرة  اأ�سحاب هذه 
للتجارة  احتادية  الكرتونية  “من�سة 
لتحقيق  اأداة  ت�سكل  اللكرتونية”، 
اأ�سحاب  ب���ني  وال��ت��ف��اع��ل  ال��ت���ا���س��ل 
ه���ذه ال��رخ�����ش وامل�����س��ت��ه��ل��ك��ني. وتبنى 

ا�سرت�سادي  “اإطار  م��ب��ادرة  الجتماع 
التجارة  اأن�سطة  لرتخي�ش  تنظيمي 
امل�سارك�ن  اعتمد  كما  اللكرتونية”، 
يف اجلل�سة مبادرة و�سع اإطار تنظيمي 
ب�سركات  اخلا�سة  ال�س�ابط  لإر���س��اء 
التجارة الإلكرتونية العابرة للقارات، 
العادلة  املناف�سة  اإىل  ال��س�ل  بهدف 
ب���ني ال�����س��رك��ات امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة يف 
اإ�سافة  الإلكرتونية،  التجارة  جم��ال 
املحفزات  م��ن  جم��م���ع��ة  ت��ق��دمي  اإىل 
لأ�سحاب رخ�ش التجارة اللكرتونية 
امل�اطنني  وخ�����س������س��ا  ال����دول����ة،  يف 
لتنمية روح املبادرة والبتكار. وو�سعت 
حك�مة دولة الإم��ارات خططا هادفة 
لر�سد التغريات امل�ستقبلية يف اقت�ساد 
التحتية،  البنية  وديناميكية  الدولة، 
باعتماد مبادرة “اإ�سدار تقرير �سن�ي 
وي�ستند  الدولة”،  اقت�ساد  اآفاق  ح�ل 

القت�سادي  ال��ن��م���ذج  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر 
التط�رات  لتحليل  ل��لإم��ارات  الكلي 
امل�ستقبلية، يرتكز على �سيا�سات التن�ع 
م�سادر  وا���س��ت��ك�����س��اف  الق���ت�������س���ادي، 
ا�ستدامة  يف  ت�����س��ه��م  ل��ل��ن��م���  ج���دي���دة 
الق���ت�������س���اد ع���ل���ى امل�������دى ال���ط����ي���ل. 
الإم���ارات حققت من�ا  اأن دول��ة  يذكر 
غري  ال�سلعية  ال�سادرات  يف  ملح�ظا 
 1.612 ن��ح���  ب��ل��غ��ت  اإذ  ال��ن��ف��ط��ي��ة، 
ال��ع��ام املا�سي،  ت��رل��ي���ن دره���م خ���لل 
التجارة  منظمة  لإح�����س��اءات  ووف��ق��ا 
العاملية لقيمة ال�سادرات ال�سلعية، تعد 
الإم���ارات من اأه��م 20 دول��ة م�سدرة 
العربية  ال���دول  وتت�سدر  ال��ع��امل،  يف 
ال�سادرات  ومت��ل��ك  اجل���ان���ب.  ه���ذا  يف 
اإىل  للنفاذ  عديدة  فر�سا  الإم��ارات��ي��ة 
تتمتع  الدولة  ك���ن  العاملية،  الأ���س���اق 
طرق  وت�افر  متميز،  جغرايف  مب�قع 

ال�سحن اجل�ي والبحري والربي من 
قائمة  �سمن  م�سنفة  وه��ي  خللها، 
اأه���م ال����دول ال���رائ���دة يف ه���ذا املجال، 
ك��م��ا اأن ال���س��ت��ث��م��ارات الإم���ارات���ي���ة يف 
100 دولة  اأك��رث م��ن  اخل���ارج تغطي 
اأحد  الإم����ارات  ا�سم  تر�سيخ  يف  ت�سهم 
اجل�دة  ذات  لل�سادرات  الأ���س���اق  اأه��م 
العالية. وتهدف احلك�مة اإىل حت�سني 
بيئة الأعمال لتحفيز ال�ستثمار املحلي 

وتبني  الأجنبية،  ال�ستثمارات  وجذب 
التحديات  لتقليل  ابتكارية  �سيا�سات 
التي ي�اجهها القطاع اخلا�ش، اإ�سافة 
ما بني  لل�سراكة  ع��ام  اإط��ار  اإىل و�سع 
مبا  واخل��ا���ش،  احل��ك���م��ي  القطاعني 
البتكارات  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة  ي�����س��م��ن 
منا�سبة  عمل  ف��ر���ش  وخ��ل��ق  املتميزة 
ل��ل��م���اط��ن��ني. وت�����س��ع��ى احل��ك���م��ة اإىل 
للم�ستهلكني  م�سرتكة  ق���اع��د  و���س��ع 

الأعمال  مم��ار���س��ة  يف  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
اللكرتونية  ال��سائل  عرب  التجارية 
لهذا  امل�ستمر  النم�  ظل  يف  احلديثة، 
ال��ن���ع م��ن ال��ت��ج��ارة يف ال��دول��ة الذي 
اأعلى املعدلت يف العامل  يعد من بني 
ي�سل  اأن  امل���ت����ق���ع  م���ن  اإذ  ال���ع���رب���ي، 
اإجمايل �س�ق التجارة الإلكرتونية يف 
دولر مع  مليارات   10 اإىل  الإم���ارات 

نهاية 2018.

•• اأبوظبي-وام:

اأط���ل���ق���ت ح���ك����م���ة دول������ة الإم���������ارات 
للت�سغيل  ال���ط��ن��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ا�ستقطاب  اإىل  ال���ه���ادف���ة   ،2031
الب�سرية  والطاقات  القدرات  وتاأهيل 
امل�������اط������ن������ة ومت�����ك�����ني م�������س���ارك���ت���ه���ا 
وبناء  ال��ع��م��ل،  ���س���ق  وح�����س���ره��ا يف 
عالية  ب��اإن��ت��اج��ي��ة  م���ع���ريف  اق��ت�����س��اد 
لتحقيق ريادة الأعمال وتعزيز مكانة 
امل�ؤ�سرات  يف  وت��ن��اف�����س��ي��ت��ه��ا  ال���دول���ة 
ال�سرتاتيجية  وت���ه���دف  ال���ع���امل���ي���ة. 
مت  التي   ،2031 للت�سغيل  ال�طنية 
اإطلقها خلل اأعمال الدورة الثانية 
دولة  ال�سن�ية حلك�مة  للجتماعات 
اأح��د خمرجات  الإم���ارات، والتي تعد 
الب�سرية،  وامل������ارد  التعليم  جمل�ش 
ال�طنية  الب�سرية  امل���ارد  تزويد  اإىل 
من  العمل  ل�س�ق  املطل�بة  باملهارات 
خ����لل ت��ع��زي��ز ب���رام���ج ال��ت��ع��ل��م مدى 

احل����ي����اة، وال����ت����دري����ب ع���ل���ى م���ه���ارات 
تط�ير  ب��رام��ج  وت�سميم  امل�ستقبل، 
ا�ستقطاب  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز  امل���ه���ارات، 
املتميزة  املهارات  واأ�سحاب  الكفاءات 
املعرفة  ن�����س��ب��ة  ت���ع���زي���ز  خ�����لل  م����ن 
نا�سر  معايل  واأك��د  الثقايف.  والتن�ع 
بن ثاين الهاملي وزير امل�ارد الب�سرية 
امل�ستقبلية  ال��ت��غ��ريات  اأن  وال��ت���ط��ني 
عام  بحل�ل  ال��دول��ة  �ست�سهدها  التي 
2031 �ستك�ن لها تاأثريات مبا�سرة 
ع��ل��ى ���س���ق ال��ع��م��ل م���ن ح��ي��ث اإيجاد 
دور  اأهمية  وزي���ادة  ج��دي��دة  قطاعات 
العديد من القطاعات القت�سادية يف 
ظل التقديرات التي ت�سري اإىل ارتفاع 
�سيدخل�ن  الذين  الإماراتيني  اأع��داد 
اأن  الهاملي  واأو���س��ح    . العمل  ���س���ق 
للت�سغيل  ال���ط��ن��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأ�سا�سية،  حماور  خم�سة  على  �سرتكز 
و�ست�سعى اإىل حتقيق اإجن��ازات مهمة 
خ���لل اأق����ل م��ن ���س��ن��ة وذل����ك تنفيذا 

ال�سيخ  ال�����س��م���  ���س��اح��ب  ل��ت���ج��ي��ه��ات 
نائب  م��ك��ت���م  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
ال�زراء  رئي�ش جمل�ش  الدولة  رئي�ش 
ب�سرورة   ، اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
القطاع  يف  امل�اطنني  م�ساركة  تعزيز 
الت�طني  وت����رية  وت�����س��ري��ع  اخل���ا����ش 
 ،200% من  باأكرث  ت�ساعف  ال��ذي 
ما ميثل ثمرة لعمل دوؤوب ومت�ا�سل 
من اأكرث من 10 فرق عمل م�سرتكة 
من 27 جهة حك�مية و400 �سركة 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ع��ام��ل��ة 
احلي�ية امل�ستهدفة بالت�طني. ولفت 
جممل  يبلغ  اأن  املت�قع  م��ن  اأن���ه  اإىل 
اجلهات  يف  العاملة  ال�طنية  الق�ى 
احلك�مية واخلا�سة نح� 610 اآلف 
م�اطن وم�اطنة بحل�ل عام 2031، 
ان��ط��لق��ا م���ن هذه  اأن����ه  م�����س��ريا اإىل 
عبداهلل  ال�سيخ  �سم�  وج��ه  املعطيات 
وزي���ر اخلارجية  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
رئ��ي�����ش جمل�ش  ال������دويل  وال���ت���ع���اون 

ب�سرورة  الب�سرية  وامل�����ارد  التعليم 
للت�سغيل  وطنية  ا�سرتاتيجية  و�سع 
ت�سكل خارطة الطريق مل�ستقبل �س�ق 
حتى  ال��ت���ط��ني  ملف  ولإدارة  العمل 
روؤية  مع  ين�سجم  مبا   2031 العام 
الهاملي  واأك�����د  امل�����س��ت��ق��ب��ل.  ح��ك���م��ة 
�ساأنها  م��ن  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ه���ذه  اأن 
التعليم  خم����رج����ات  ب����ني  امل������اءم�����ة 
ال��ع��م��ل م��ن ال�ظائف  ���س���ق  وح��اج��ة 
القت�سادية  التنمية  �ست�فرها  التي 
والطلب  ال����ع����ر�����ش  م����ع����ادل����ة  وف������ق 
العمل  ف��ر���ش  ي���ف��ر  ال���ذي  وبال�سكل 
ال�طنية  الب�سرية  للم�ارد  املنا�سبة 
ويجعلها  م��ن��ه��ا  ال���ك���ف���اءات  ومي���ك���ن 
ق����ادرة ع��ل��ى ق��ي��ادة الق��ت�����س��اد املعريف 
ال�سرتاتيجية  وت�سعى  التناف�سي. 
اإىل زيادة   2031 ال�طنية للت�سغيل 
�س�ق  يف  امل�اطنني  م�ساركة  معدلت 
العمل من خلل تعزيز م�ساركة املراأة 
قطاعات  يف  ال��ت���ط��ني  ن�سب  وزي����ادة 

ق��ي��م��ة م�����س��اف��ة ويف  اق��ت�����س��ادي��ة ذات 
اأهمها  م���ن  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة،  وظ���ائ���ف 
ق����ط����اع����ات ال����ط����اق����ة والت���������س����الت 
والتخزين،  وال��ن��ق��ل  وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
وال�سحية  امل����ال����ي����ة  وال����ق����ط����اع����ات 
ال�ظائف  ج���ان���ب  اإىل  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال��ت��ي ���س��ت���ج��ده��ا ح��ك���م��ة الإم�����ارات 
ال�سطناعي  ال����ذك����اء  جم������الت  يف 
الرقمية  وال���ت���ع���ام���لت  وال���ف�������س���اء 
املتقدمة.  والعل�م  ت�سني”  “البل�ك 
كما تهدف اإىل دعم جه�د احلك�مة يف 
بناء اقت�ساد يرتكز على املعرفة، عرب 
متكني اإنتاجية الق�ى العاملة وزيادة 
البحث  ال��ع��ام��ل��ني يف جم����ال  اأع������داد 
الأعمال  ري�����ادة  وت��ع��زي��ز  وال��ت��ط���ي��ر 
العام  الإط���ار  ويتبنى  احل��ر.  والعمل 
للت�سغيل  ال�طنية  لل�سرتاتيجية 
امل�ستقبلية  ال��ت���ج��ه��ات  تعك�ش  ال��ت��ي 
م�ستهدفات  الإم���ارات  دول��ة  حلك�مة 
ومئ�ية   ،2021 الإم��������ارات  روؤي������ة 

وال�سرتاتيجية   ،2071 الإم����ارات 
ال����ط���ن���ي���ة ل��ت��م��ك��ني وري��������ادة امل�������راأة، 
لتمكني  ال���ط��ن��ي��ة  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�����س��ب��اب، وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة الإم������ارات 
للذكاء ال�سطناعي، وال�سرتاتيجية 
واأجندة  امل��ت��ق��دم،  للبتكار  ال�طنية 
وا�سرتاتيجية  امل���ت���ق���دم���ة،  ال���ع���ل����م 
الرابعة.  ال�سناعية  للث�رة  الإم��ارات 
وي�����س��رف جم��ل�����ش ال��ت��ع��ل��ي��م وامل������ارد 

ال����ب���������س����ري����ة ع����ل����ى ت���ن���ف���ي���ذ حم������اور 
ت�سكيل  �سيتم  فيما  ال�سرتاتيجية، 
ال������زارات  ب��ق��ي��ادة  خم�سة ف���رق ع��م��ل 
املعنية تت�ىل م�س�ؤوليات التنفيذ، بناء 
ال�طنية  ال�سرتاتيجية  حماور  على 
ي�سهم يف دعم وتط�ير  للت�سغيل مبا 
والت�جهات  ال���ب�������س���ري  امل������ال  راأ��������ش 
وتت�ىل  الإم���ارات.  لدولة  امل�ستقبلية 
وزارة الرتبية والتعليم مهمة تزويد 

باملهارات  ال�طنية  الب�سرية  امل�����ارد 
تعمل  بينما  العمل،  ل�س�ق  املطل�بة 
وزارة امل�ارد الب�سرية والت�طني على 
زي����ادة م��ع��دل م�����س��ارك��ة امل���اط��ن��ني يف 
�س�ق العمل والرتكيز على ا�ستقطاب 
الكفاءات، فيما تق�م وزارة القت�ساد 
اإنتاجية  على بناء اقت�ساد معريف ذي 
والعمل  الأعمال  ريادة  وتعزيز  عالية 

احلر.

•• اأبوظبي -وام:

اأط���ل���ق���ت ح���ك����م���ة دول�������ة الإم���������ارات 
الثقافية، الأوىل من ن�عها،  الأجندة 
ال�سرتاتيجي  الإط�������ار  مت��ث��ل  ال���ت���ي 
الإم���ارات  يف  الثقايف  القطاع  لتنمية 
 .2031 اإىل   2018 م���ن  ل��ل��ف��رتة 
ال��ت��ي مت  الثقافية  الأج���ن���دة  وت��ه��دف 
الجتماعات  اأع��م��ال  �سمن  اإط��لق��ه��ا 
الإم���ارات، يف  دول��ة  ال�سن�ية حلك�مة 
العا�سمة  يف  املنعقدة  الثانية  دورت��ه��ا 
ثقايف  ق��ط��اع  ت��ط���ي��ر  اإىل  اأب����ظ���ب���ي، 
رائد ير�سخ مكانة الدولة يف املجالت 
الثقافية، نح� حتقيق حماور “مئ�ية 
معايل  واأك�����دت   .»2071 الإم������ارات 
ن�������رة ب���ن���ت حم���م���د ال���ك���ع���ب���ي وزي�����رة 
اأن دول���ة  امل���ع���رف���ة  ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة 
مكانتها  ل��رت���س��ي��خ  ت�����س��ع��ى  الإم�������ارات 
الثقافية كب�ابة للمعرفة والعلم عرب 
داعمة  ا�سرتاتيجيات  وتطبيق  تبني 
الثقافية،  الدبل�ما�سية  على  ترتكز 
لت�سهم الإمارات ب�سكل فاعل يف تط�ر 
وتعزز  الإن���������س����اين،  ال���رك���ب  م�����س��رية 
والفن�ن.  للثقافة  كعا�سمة  �سمعتها 
واأ�سارت معاليها اإىل اأن امل�سهد الثقايف 
اإطلق  اإىل  يحتاج  العربي  ال�طن  يف 
الذين  ال�����س��ب��اب،  الإب������داع يف  ����س���رارة 
يق�دون النه�سة الفكرية واحل�سارية 
اقت�سادياً،  ومت��ك��ي��ن��ه��م  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ب��ح��ي��ث ي���ن���ق���ل����ن ر����س���ال���ة الإم���������ارات 
القطاع  متكني  يف  ال��ع��امل  تلهم  ال��ت��ي 
اإىل  ب��امل���اه��ب. ودع��ت  الثقايف ورف���ده 
الدولة  م�ؤ�س�سات  بني  التكامل  تعزيز 
�س�رة  ن�����س��ر  يف  ف��اع��ل  ب����دور  لت�سهم 
اإي���ج���اب���ي���ة ل�����لإم�����ارات، ت��ع��ك�����ش واق���ع 
ال���دول���ة ال���ت���ي مت��ث��ل ال��ب��ي��ئ��ة الأك����رث 
ال��ع��امل، وت�سهم يف  ث��ق��اف��ي��اً يف  ت��ن���ع��اً 
اأف�سل  مب�����س��ت��ق��ب��ل  الأم�������ل  ���س��ن��اع��ة 
الثقافية  الأج���ن���دة  وت��ه��دف  ل��ل��ع��امل. 
ترتقي  ع��م��ل  م��ن��ظ���م��ة  ت��اأ���س��ي�����ش  اإىل 
بالثقافة ومتكن املجتمع، وتعمل على 
تعزيز تكامل الأدوار وامل�س�ؤوليات بني 
تت�سمن  ب��ح��ي��ث  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  اجل���ه���ات 
امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة م���ن الأج���ن���دة و�سع 
ال�سركاء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ع��م��ل  خ��ط��ة 
الرئي�سيني، والبدء بتطبيق م�ؤ�سرات 

ال����دول����ة،  يف  ال���ث���ق���ايف  ل��ل��ق��ط��اع  اأداء 
الرئي�سية  الثقافية  امل��ج��الت  �سمن 
الثقايف  ال�������رتاث  وه������ي:  امل���ع���ت���م���دة، 
والفن�ن  والأدب،  امل��ادي،  امل��ادي وغري 
الب�سرية والأدائية، وال��سائط املرئية 
وامل�����س��م���ع��ة، وال��ت�����س��م��ي��م، والإب������داع 
الرقمي. كما ت�سعى الأجندة الثقافية 
التي ت�سهم  اأف�سل احلل�ل  ابتكار  اإىل 
بالقطاع  للرقي  التحديات  يف تخطي 
ال��ث��ق��ايف يف ال���دول���ة وخ��دم��ة ومتكني 
بحيث  م�ستدامة،  بطريقة  املجتمع 
ت�فر  اقت�سادية  اأداة  الثقافة  جتعل 
البدائل  وت���ط���رح  وظ��ي��ف��ي��ة  ف���ر����س���اً 
اإىل  ال��س�ل  يف  ت�ساهم  التي  املهنية 
ال�سياحة  على  يعتمد  معريف  اقت�ساد 
الثقافية  وال�������س���ن���اع���ات  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
والإب��داع��ي��ة والإن��ت��اج امل��ع��ريف. وتركز 
امل�ساهمة  ع��ل��ى  ال��ث��ق��اف��ي��ة  الأج����ن����دة 
الفعالة يف من� الناجت املحلي للدولة، 
لل�سباب،  جديدة  عمل  فر�ش  وت�فري 
القطاع  يف  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  وت�سجيعهم 
الثقافة،  ق���ط���اع  وت���ط����ي���ر  اخل���ا����ش 
والعلقات  البتكار،  جمالت  وتعزيز 
الدبل�ما�سية  خ����لل  م���ن  ال���دول���ي���ة 
التن�ع  ت��رت��ك��ز ع��ل��ى  ال��ت��ي  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الثقافة  دمج  اإىل  تهدف  كما  الثقايف، 
املجتمع  م���ث���ل  امل�����ج�����الت  مب��خ��ت��ل��ف 
وو�سع  القطاع،  دور  لتعزيز  وال�سحة 
منظ�مة خدمات وبرامج ثقافية ذات 
دولة  حك�مة  واعتمدت  م�ستدام.  اأثر 
الثقافية  ال�سناعات  جم��ال  الإم���ارات 
�سمن  الأوىل  ل��ل��م��رة  والإب����داع����ي����ة 
الأج����ن����دة ال��ث��ق��اف��ي��ة، ب��ه��دف حتقيق 
العمل  فر�ش  وتعزيز  عاملية  تناف�سية 
لل�سباب، اأ�س�ة بالدول الرائدة يف هذا 
الثقافة فيها دوراً  التي تلعب  القطاع 
اأ�سا�سياً يف دعم اقت�سادها وبناء قطاع 
دور  تعزيز  اإىل  اإ���س��اف��ة  ق����ي،  خ��ا���ش 
بهدف  التعليمية  املناهج  يف  الثقافة 

�سقل املهارات الثقافية وتط�يرها.
ت�جهات   7 الأج������ن������دة  وت���ت�������س���م���ن 
مكانة  تر�سيخ  ت�ستهدف  ا�سرتاتيجية 
املجالت  يف  رائ������دة  دول�����ة  الإم��������ارات 
اإقليمياً  ل��ل��ف��ن���ن  وراع���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
وع��امل��ي��اً، ه���ي: احل��ف��اظ ع��ل��ى اله�ية 
ال�طنية وامل�روث والأ�سالة الثقافية، 

وتعزيز العلقة بني املجتمع والقطاع 
ال��ث��ق��ايف، ودع���م امل���ه���ب��ني يف القطاع 
ثقافية  حتتية  بنية  وت�فري  الثقايف، 
منظ�مة  وب���ن���اء  ع��ال��ي��ة،  ج������دة  ذات 
ث���ق���اف���ي���ة م�������س���ت���دام���ة وم���ت���ك���ام���ل���ة، 
وا�ستحداث جمال ال�سناعات الثقافية 
دور  تعزيز  اإىل  اإ���س��اف��ة  والإب��داع��ي��ة، 
ومن  ال��دول��ي��ة.  العلقات  يف  الثقافة 
ال�سرتاتيجية  ال���ت����ج���ه���ات  خ�����لل 
اإطلق  على  الثقافية  الأج��ن��دة  تعمل 
م���ب���ادرة وط��ن��ي��ة بهدف   73 وت��ن��ف��ي��ذ 
وح�سر  ال�����دول�����ة  ت�����اري�����خ  ت�����س��ج��ي��ل 
املناهج  يف  واإدراج����ه  ال�طني  ال���رتاث 
الإماراتية،  القيم  وتعزيز  التعليمية 
واحلفاظ  الأث��ري��ة  امل���اق��ع  وت�سجيل 
الت�سريعات  وتفعيل  ودرا���س��ة  عليها، 
فئات  خمتلف  واإ���س��راك  وال�سيا�سات، 
املجتمع يف الربامج الثقافية وتط�ير 
املنتج الثقايف وت�فريه حملياً وعاملياً، 
دور  باأهمية  املجتمعي  ال�عي  وتعزيز 
الثقافية،  ال�سناعة  وتط�ير  الثقافة، 

اإ�سافة اإىل اكت�ساف ودعم امل�ه�بني.
ال��ت��ح��دي��ات التي  وح�����ددت الأج����ن����دة 
ت�اجه القطاع الثقايف يف الدولة، من 
خلل 10 جمالت رئي�سية، مبا فيها 
واعتماد  امل���ؤه��ل��ة،  ال���ط��ن��ي��ة  امل����اه���ب 
الإبداع والبتكار يف الثقافة، والتم�يل 
وال�ستدامة الثقافية، والعتماد على 
وخمرجاتها،  والتكن�ل�جيا  ال��ع��ل���م 
ودور احلك�مة واخلدمات احلك�مية، 
احلياة  وبيئة  العربية،  اللغة  ومكانة 

الإيجابية وال�سعادة، واله�ية ال�طنية 
والتلحم املجتمعي، والبنية التحتية 
اإ�سافة  الإم��ارات��ي��ة،  للثقافة  وامل��راف��ق 
اإىل الدبل�ما�سية الثقافية والعلقات 
عدد  على  الأج��ن��دة  وتعتمد  الدولية. 
جناحها،  ت�سمن  ال��ت��ي  املمكنات  م��ن 
وتكامل  ال��ف��اع��ل��ة  ال�����س��راك��ات  اأه��م��ه��ا 
الأدوار بني م�ؤ�س�سات الدولة، وت�فري 
مبا  املعنيني  جلميع  امل�ستمر  ال��دع��م 
والنظم  ال��ت�����س��ري��ع��ات  اع��ت��م��اد  ف��ي��ه��ا 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وت���ط����ي���ر  امل����ع����ززة، 
والتكن�ل�جيا، وت�فر امل�ارد الب�سرية 
بالأجندة،  ق���دم���اً  ل��ل��م�����س��ي  امل����ؤه���ل���ة 
تعزز  التي  املالية  امل����ارد  اإىل  اإ���س��اف��ة 
“الأجندة  جانب  واإىل  جناحها.  م��ن 
حك�مة  �ستنفذ   ”2031 الثقافية 
الإم�������ارات ع�����دداً م���ن امل����ب����ادرات التي 
ال��دول��ة، مبا  الثقايف يف  امل�سهد  ت��رثي 
الثقافية”  الإم�����ارات  “خارطة  فيها 
بيانات  ق��اع��دة  مب��ث��اب��ة  �ستك�ن  ال��ت��ي 
الثقافة  وزارة  عليها  ت�سرف  �ساملة 
معل�مات  جل���م���ع  امل���ع���رف���ة  وت��ن��م��ي��ة 
القطاع مثل املن�ساآت واملرافق وامل�اقع 
والق�انني،  وال��ت�����س��ري��ع��ات  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
واأجندة  والإح�������س���اءات،  وال���درا����س���ات 
م�ست�ى  ع��ل��ى  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
الدولة. وتهدف اخلارطة، التي جاءت 
�سمن خمرجات الجتماعات ال�سن�ية 
للحك�مة يف دورتها الأوىل، اإىل اإن�ساء 
البيانات  ت���ث��ق  اإل��ك��رتون��ي��ة  خ���ارط���ة 
وت�فريها  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة  وامل���ع���ل����م���ات 

ب�س�رة تفاعلية لأفراد املجتمع وزوار 
عملية  تعزيز  ي�سمن  مب��ا  الإم�����ارات، 
اجلهات  ب���ني  امل�������س���رتك  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
الجتماعات  واع���ت���م���دت  ال��ث��ق��اف��ي��ة. 
يف  امل���ه���ب��ني  دع���م  “�سيا�سة  ك��ذل��ك 
مبادرة  متثل  التي  الثقايف”  القطاع 
القطاع  ري������ادة  ت���ع���زز  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
امل�ه�بني  ت��ن��م��ي��ة  ب��ه��دف  وازده��������اره 
املمار�سات،  اأف�����س��ل  وف���ق  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
اجلهات  ب���ني  ب���ال���ت���ع���اون  وت��ن��ف��ي��ذه��ا 
املعنية، تاأكيداً على التزام هذه اجلهات 
وتعزيز  امل�ه�ب  م�سرية  دعم  باأهمية 
دوره يف القطاع الثقايف، بحيث ت�اكب 

هذه املمار�سات ت�جهات احلك�مة.
حماور  خم�سة  على  ال�سيا�سة  وت��ق���م 
رئ���ي�������س���ي���ة ب�����ن�����اًء ع����ل����ى اح���ت���ي���اج���ات 
امل����ه����ب���ني، ه����ي: اك���ت�������س���اف، ودع����م، 
امل�ه�بني،  وجذب  وحتفيز،  وتدريب، 
الدولة  اأه��داف  على حتقيق  و�ستعمل 
يف ال��س�ل اإىل اأف�سل حك�مة وتعليم 

وجمتمع واقت�ساد بحل�ل 2071.
الثقافية”  “املجال�ش  اإط��لق  مت  كما 
جمالت  لتغطي  ال����زارة  مظلة  حتت 
وال�سناعات  وال����������رتاث،  ال����ف����ن�����ن، 
درا�سة  ب��ه��دف  والإب��داع��ي��ة،  الثقافية 
الثقايف  العمل  ت�اجه  التي  التحديات 
على امل�ست�يات الت�سريعية والتنظيمية 
املبادرات  ومناق�سة  وال�سرتاتيجية، 
ت�سهم  والحتياجات، بحيث  املقرتحة 
تت�سمن  ع���م���ل  خ���ري���ط���ة  و�����س����ع  يف 
مقرتحات تط�ير القطاع لعتمادها.

•• �ضبوة-وام:

رفدت هيئة الهلل الأحمر الإماراتي معامل احلا�س�ب 
باأجهزة  ���س��ب���ة  مبحافظة  وال��ن��ف��ط  ال��رتب��ي��ة  كليتي  يف 
“لبت�ب” وذلك يف اطار الدعم الذي تقدمه  كمبي�تر 
املحافظة وت�فري كل  التعليم يف  الإم���ارات لقطاع  دول��ة 
النعيمي  �سلطان  واأك����د  اجل��ام��ع��ات.  ل��ط��لب  امل��ق���م��ات 
دعم  اأن  ب�سب�ة  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��لل  ممثل هيئة 

العملية التعليمية ياأتي �سمن اأول�يات وجه�د “الهيئة” 
على ال�ساحة اليمنية ملا له من اأثر كبري يف بناء وتنمية 
اليمن اجلديد. من جانبهم اأكد اأع�ساء هيئة التدري�ش 
يف كليتي الرتبية والنفط مبحافظة �سب�ة ان هذا الدعم 
ي�سهم يف م�اكبة التط�ر العلمي والتكن�ل�جي �ساكرين 
هيئة الهلل الأحمر الإماراتي على اجله�د التي تبذلها 
املحافظات  والإن�سانية يف  التنم�ية  املجالت  يف خمتلف 

اليمنية املحررة.

»الهالل الحمر« يزود كليتي الرتبية 
والنفط مبحافظة �شبوة باأجهزة كمبيوتر

القت�شاد م�شتقبل  و�شناعة  التجارة  لتحفيز  حكومية  مبادرات   6

حكومة الإمارات تطلق ال�شرتاتيجية الوطنية للت�شغيل 2031 

حكومة الإمارات تطلق »الأجندة الثقافية 2031 «

ال�شطناعي  الذكاء  لتوظيف  مبادرات   3
والبيانات ال�شخمة لالرتقاء بالرقابة املالية

•• اأبوظبي-وام:

الرقابة  ق��ط��اع  وتط�ير  دع��م  اإىل  الإم����ارات  دول���ة  ت�سعى 
املالية من خلل تاأهيل وتدريب الك�ادر ال�طنية لل��س�ل 
اإىل اأف�سل امل�ست�يات العاملية يف هذا املجال، ل �سيما اأنها 
املالية  للرقابة  العليا  للأجهزة  الدولية  املنظمة  ترتاأ�ش 

ال�سن�ية  الجتماعات  وتبنت  واملحا�سبة. 
حل���ك����م���ة دول������ة الإم����������ارات يف دورت���ه���ا 
ال��ث��ان��ي��ة، خ���لل اج��ت��م��اع ل��ف��ري��ق العمل 
الرقابة  مب��������س����ع  امل���ع���ن���ي  احل���ك����م���ي 
ت�ظيف  اإمكانية  “درا�سة  مبادرة  املالية، 
الذكاء ال�سطناعي يف عمليات واإجراءات 
الرقابة والتدقيق” التي تت�سمن اإجراء 
الدرا�سات التخ�س�سية والتقنية اللزمة 
يف م��س�ع تطبيقات الذكاء ال�سطناعي 
النماذج  واإع�����داد  ال��رق��اب��ة  عمليات  ع��ل��ى 
امل��ع��ل���م��ات، وعقد  وال���س��ت��ب��ي��ان��ات جلمع 
اإمكانية  م����دى  ل��ت��ح��دي��د  ال��ع��م��ل  ور�����ش 
عمليات  يف  ال�سطناعي  الذكاء  ت�ظيف 

واإج������راءات ال��رق��اب��ة وال��ت��دق��ي��ق ون��ط��اق��ه، ل��ل���ق���ف على 
ال�سطناعي  الذكاء  برامج  لت�سميم  ال�سا�سية  املتطلبات 
لأغرا�ش التدقيق. وقال معايل الدكت�ر حارب بن �سعيد 
الجتماعات  اإن   “  : امل��ح��ا���س��ب��ة  دي�����ان  رئ��ي�����ش  العميمي 
ال�سن�ية حلك�مة دولة الإمارات جت�سد م�ست�ى الن�سجام 
الحتادية  احل��ك���م��ة  م�����س��ت���ى  ع��ل��ى  الداء  يف  وال��ت��ن��اغ��م 
واحل���ك����م���ات امل��ح��ل��ي��ة ب��غ��ي��ة ال������س���ل مب�����س��ت���ى العمل 
ا�ستدامة  ي�����س��م��ن  ومب���ا  م��ت��ق��دم  م�����س��ت���ى  اإىل  ال���ط��ن��ي 
الأهداف التنم�ية على الأ�سعدة كافة “ . واأكد اأن الأجهزة 
الرقابية للحك�مات املحلية بقيادة دي�ان املحا�سبة يتجلى 
دورها املح�ري يف دعم خطط التنمية من خلل حر�سها 
من  عالية  بدرجة  العامة  الأم����ال  وا�ستخدام  اإدارة  على 
الدور  هذا  اأن  اإىل  م�سريا  والقت�ساد،  والفعالية  الكفاءة 
نظرياتها  تط�ير  �سرورة  الرقابية  الأجهزة  على  فر�ش 

الرقابية والعمل على بناء القدرات املهنية ملدققي القطاع 
العام، وعملت الأجهزة على تقدمي عدد من املبادرات تعنى 
با�ستخدام تقنية املعل�مات والذكاء ال�سناعي يف العمليات 
ال��رق��اب��ي��ة واأخ�����رى ت��رك��ز ع��ل��ى ب��ح��ث ���س��ب��ل زي����ادة اإع����داد 
واأو�سح  املالية«.  الرقابة  تخ�س�ش  يف  اجلامعات  خريجي 
على  املقبلة  املرحلة  خلل  �ستعمل  الرقابية  الأجهزة  اأن 
مع  والتن�سيق  امل��ب��ادرات  ه��ذه  ب��ل���رة 
امل�ست�يني  يف  العلقة  ذات  اجل��ه��ات 
اأج��ل حتقيق  الحت���ادي واملحلي من 
ي��ع���د بالنفع  امل����ب����ادرات ومب���ا  ه���ذه 
الجتماع  على اجلميع«. ومت خلل 
والتدقيق  ال��رق��اب��ة  برنامج  اإط���لق 
ذكاء  برنامج  ت�سميم  بهدف  الذكي 
قراءة  على  ق��ادر  متط�ر  ا�سطناعي 
واتخاذ  ال�سخمة  البيانات  وحتليل 
اأي���ة م��لح��ظ��ات اإ�سافة  ق���رار ب�����س��اأن 
متعلقة  اأخ���رى  وم��ه��ام  عمليات  اإىل 
بالرقابة والتدقيق. وتبنى الجتماع 
ال���ط��ن��ي لتاأهيل  ال��ربن��ام��ج  م��ب��ادرة 
الك�ادر الب�سرية يف مهنة التدقيق الذي يهدف اإىل اإجراء 
مهنة  و�سع  على  لل�ق�ف  العمل  ور���ش  وعقد  ال��درا���س��ات 
املتخ�س�سني  ع��دد  وزي���ادة  احلك�مي  القطاع  يف  التدقيق 
لتنفيذ  وال��ت������س��ي��ات  بالنتائج  واخل����روج  امل��ج��ال  ه���ذا  يف 
ال�سرتاتيجية واإطلق اأول برنامج عملي لتاأهيل وتدريب 
والتدقيق.  الرقابة  جمال  يف  ال�طنية  الك�ادر  وت�ظيف 
امل�ست�ى  ع��ل��ى  ال��ت��دق��ي��ق  اأه��م��ي��ة مهنة  امل��ج��ت��م��ع���ن  واأك����د 
العاملي الذي يتج�سد ب�سعي املنظمات الدولية لتط�ير هذا 
التدقيق والتدريب  القطاع من خلل حتديث منهجيات 
وتط�ير معايري املحا�سبة والرقابة املالية، م�سددين على 
اأهمية تط�ير الربامج والتخ�س�سات الأكادميية املتعلقة 
وتاأهيل  واخل��ا���س��ة،  الحت���ادي���ة  اجل��ام��ع��ات  يف  بالتدقيق 
والتدقيق  املحا�سبة  مهنة  يف  ال�طنية  ال��ك���ادر  وت��دري��ب 

وفق اأف�سل املعايري واملمار�سات املعتمدة دولياً.
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اأخبـار الإمـارات

الدولة  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
حكام  ول���ك���اف���ة  ورع�������اه،  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
املطاف  جمعية  قامت  ث��م  الإم����ارات، 
بتقدمي  البحرية  وال��ف��ن���ن  ل��ل��رتاث 
الإماراتي  ال��رتاث  من  �سعبية  فقرة 

الأ�سيل، ويف ختام احلفل تلقى �سعادة 
الل�اء علي بن عل�ان النعيمي القائد 
اخل��ي��م��ة، هدية  راأ����ش  ل�سرطة  ال��ع��ام 
ت��ذك��اري��ة م��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة لأمن 
امل��ن��اط��ق احلرة  امل��ن��اف��ذ واحل�����دود و 

تعك�ش  رائ��ع��ة  غنائية  وا�ستعرا�سات 
م���دى احل���ب وال������لء ل��ب��اين نه�سة 
ل���ه ال�سيخ  امل��غ��ف���ر  ال��ع��زي��زة  دول��ت��ن��ا 
ن��ه��ي��ان رحمه  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د 
اهلل، و ل�ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة 

هذه الأيام وما تبعهم للي�م .
الأي���ام بذكرى  ه��ذه  اإذ نحتفل  واإن��ن��ا 
ي���م��ن��ا ال����ط���ن���ي ف���اإن���ن���ا ن���ح���اول اأن 
واملفاهيم  ال���ق���ي���م  ك����ل  ن�����س��ت��ح�����س��ر 
التي  امل�سنية  واجله�د  والت�سحيات 
العملق،  الكيان  ه��ذا  بناء  �ساحبت 
حمبة  من  �سدورنا  تكنه  عما  لنعرب 
وتقدير لهذه الأر���ش و ملن كان لهم 
تنعم  م��ا  يف  ت��ع��اىل  اهلل  ب��ع��د  الف�سل 
به بلدنا من رفاهية وا�ستقرار، فلم 
منذ  والنماء  اخل��ري  م�سرية  تت�قف 
ال��ب��لد على  ه��ذه  �سمل  اأن جمع اهلل 
من  اأب��ن��اوؤه  و  اهلل  رحمه  امل�ؤ�س�ش  ي��د 
ل�ساحب  ال��زاه��ر  العهد  وحتى  بعده 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��� 
نهيان رئي�ش الدولة واإخ�انه اأ�سحاب 
ال�سم� حكام الإمارات اأع�ساء املجل�ش 
الأعلى للإحتاد ، حيث �سهدت الدولة 
يف �سن�ات قلئل قفزات ح�سارية ل 
مثيل لها يف جميع املجالت وحققت 

الدولة يف فرتة وجيزة ل تكاد تذكر 
ما حققته دول يف مئات ال�سنني .

العزيزة  ال���ذك���رى  ه���ذه  يف  ل��ن��ا  واإن 
ع��ل��ى ق��ل���ب��ن��ا ف��ر���س��ة ت��اأك��ي��د ولءن����ا 
وتر�سيخ حبنا لكم ولدولتنا احلبيبة 
وال��ع��ظ��ي��م��ة ، ودع������ة ل��ت��ك��ري�����ش هذا 
فينا  زرع��ت��م���ه  ال���ذي  الطيب  الإرث 
اخلرية  امل�سرية  وذك��ر   ، اأبنائنا  ل��دى 
ننعم  ال��ذي  باأمنها  ال�ارفة  بظللها 
ب���ه ي��ب��ع��ث ف��ي��ن��ا ف���خ���راً واع�����ت�����زازاً ل 
الذي  الطيب  ولأث��ره��ا   ، لهما  مثيل 
مل�����س��ن��اه ع��ل��ى م���دى الأع������ام املا�سية 
ن��رف��ع اأي��دي��ن��ا ب��ال��دع��اء هلل ع��ز وجل 
اأ�سباب  ويهيئ   ، عمركم  يف  مي��د  ب��اأن 
الرفعة لهذا البلد ، وياأخذ بيد اأبنائه 
اإىل م��ع��ارج ال��رق��ي والزده����ار يف ظل 
قيادة حكيمة منكم . حيث بداأ احلفل 
ال�سلم  راعي احلفل وعزف  ب��س�ل 
القائد  ���س��ع��ادة  ب��ح�����س���ر  ال����ط���ن���ي، 
ال��ع��ام، ي��راف��ق��ه ���س��ع��ادة ن��ائ��ب القائد 

دبي،  ح��اك��م  ال������زراء  رئ��ي�����ش جمل�ش 
�سع�د  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  اإىل  و 
ب��ن ���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��� املجل�ش 
راأ�ش اخليمة،  الأعلى للحتاد حاكم 
حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  واإىل 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي، 
واأولياء  الإم�����ارات  ح��ك��ام  ك��اف��ة  واإىل 
على  الغالية  املنا�سبة  بهذه  العه�د، 
عزوجل  امل���ىل  داعياً  اجلميع،  قل�ب 
اأن ي��دمي نعمة الأم���ن والأم����ان على 
الإم������ارات، واأ����س���اف ب���اأن ال��ث��اين من 
دي�����س��م��رب، ي�����م ي��ب��ع��ث يف ن��ف�����ش كل 
راية  رافعاً  والعتزاز  الفخر  اإماراتي 
دولة  �سماء  يف  تخفق  ال��ت��ي  ال���ح��دة 
اإىل  ل��ي��دف��ع��ن��ا  ذل����ك  واإن  الإم��������ارات 
القريب  ال��ت��اري��خ   اأع��م��اق  الغ��ش يف 
التي  الأح������داث  ج�����س��ام��ة  لن�ست�سعر 
ارتفعت على اإثرها هذه الراية بقيادة 
بن  زاي��د  ال�سيخ  ب��اإذن اهلل  له  املغف�ر 
اآل نهيان واإخ�انه احلكام يف  �سلطان 

••راأ�س اخليمة- الفجر:

احتفلت القيادة العامة ل�سرطة راأ�ش 
ال�)47(  ال���ط��ن��ي  ب��ال��ي���م  اخل��ي��م��ة 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ل��دول��ة 
وذل�������ك ����س���م���ن اح����ت����ف����الت ال����دول����ة 
وزارة  و  عامة،  ب�سفة  املنا�سبة  بهذه 
والتي  خ���ا����س���ة  ب�����س��ف��ة  ال���داخ���ل���ي���ة 
 )2018/11/27( ت��اري��خ  ح���ددت 
م�ست�ى  على  احتفاًل م�حداً  ليك�ن 
ال�سرطية  ال��ق��ي��ادات  وك��اف��ة  ال������زارة 
تقدم  ال���دول���ة.  ح��ي��ث  ع��ل��ى م�ست�ى 
الل�اء علي عبداهلل بن عل�ان  �سعادة 
ال��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د ع����ام ���س��رط��ة راأ�����ش 
التربيكات  و  التهاين  باأحر  اخليمة، 
ال�سيخ  ال�����س��م���  ���س��اح��ب  م���ق���ام  اإىل 
رئي�ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ال��دول��ة – حفظه اهلل ورع���اه- و اإىل 
���س��اح��ب ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ش  نائب  مكت�م  اآل  را�سد 

ال���ع���ام، و امل������دراء ال��ع��ام��ني وم�����دراء 
ال�سرطة  م��راك��ز  وروؤ����س���اء  الإدارات 
ال�سباط  م��ن  كبري  وع��دد  ال�ساملة، 
ال�سف والأف���راد، تل ذلك  و �سباط 
م��سيقى  لفرقة  ا�ستعرا�سية  فقرة 
نالت  ف��ق��رة  خ��لل��ه  ق��دم��ت  ال�سرطة 
على اإعجاب احل�س�ر، ثم قامت فرقة 
والرم�ش  اخليمة  راأ���ش  من جمعيتي 
واأهازيج  رق�����س��ات  بتقدمي  للعيالة، 
�سعبية تعك�ش امل�روث ال�سعبي لدولة 
بالعادات  اأبنائها  ومت�سك  الإم����ارات 
وال��ت��ق��ال��ي��د امل��ت���ارث��ة ع��ن اأج���دادن���ا، 
مطر  علي  الكبري  ال�ساعر  ق��دم  كما 
بها  تغنى  �سعرية  ق�سيدة  امل��زروع��ي 
قادتنا  بحكمة  و  الفتية  دولتنا  بعز 
و�سي�خنا وحب �سبعهم لهم.  كذلك 
�ساركت جمم�عة من مدار�ش الإمارة 
ال��ث��ان���ن��ي��ة للبنني و  ) م��در���س��ة خ��ت 
للبنات،  ك��ع��ب  ب��ن��ت  ن�سيبة  م��در���س��ة 
بفقرات  ل��ل��ب��ن��ات(  زم�����زم  وم���در����س���ة 

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

مذكرة  اخليمة،  راأ����ش  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  وق��ع��ت 
اللكرتونية  احل���ك����م���ة  ه��ي��ئ��ة  م���ع  و����س���راك���ة  ت��ف��اه��م 
و  امل�ساريع  وتط�ير  تعزيز  ب�ساأن  وذلك  اخليمة،  براأ�ش 

الخت�سا�سات املرتبطة بني اجلانبني
، حيث وقع من جانب �سرطة راأ�ش اخليمة الل�اء علي 
راأ�ش  ���س��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل���ان  ب��ن  ع��ب��د اهلل 
اخليمة، ومن جانب هيئة احلك�مة اللكرتونية �سعادة 
املهند�ش اأحمد �سعيد ال�سياح، وذلك بح�س�ر عدد من 
�سباط ال�سرطة. واأو�سح  الل�اء علي بن عل�ان النعيمي، 
ب���اأن ه��ذه امل��ذك��رة ق��د ج���اءت �سمن اإط���ار �سعي �سرطة 
اإىل  الأمنية  اأف�سل اخلدمات  اإىل تقدمي  راأ���ش اخليمة 
فيما  وخا�سة  العاملية  املعايري  اأف�سل  وف��ق  اجل��م��ه���ر، 

الذكي،  والتح�ل  الإل��ك��رتوين،  الربط  باأن�سطة  يتعلق 
للم�ؤ�س�سات احلك�مية،  الإلكرتونية  وتقدمي اخلدمات 
خللق ن�ع من التعاون البناء بني �سرطة راأ�ش اخليمة 
وامل�ؤ�س�سات احلك�مية، ف�سًل عن حتقيق �سه�لة اإجناز 
خدمات  ت��ق��دمي  ي�سمن  مب��ا  والإج�������راءات  امل��ع��ام��لت 
اإجراءات  �سري  يف  ان�سيابية  ويحقق  م�سرتكة،  متميزة 

العمل احلك�مي.  
واأكد قائد عام �سرطة راأ�ش اخليمة، على اأهمية تعزيز 
اأطر التعاون بني �سرطة راأ�ش اخليمة، وهيئة احلك�مة 
�سلطة  و�سيادة  فر�ش  حتقيق  يكفل  مبا  اللكرتونية، 
بني  والتط�ير  التعاون  من  املزيد  اإىل  داعياً  القان�ن، 
على  التغلب  حتقيق  ي�سمن  ال���ذي  الأم����ر  اجل��ان��ب��ني، 
مع�قات العمل امل�سرتك مع مزيد من ال�ستمرارية يف 

العمل املتميز امل�سرتك.

•• اأبوظبي-وام:

الإم���ارات  دول���ة  حك�مة  اأطلقت 
لتط�ير  وط��ن��ي��ة  م����ب����ادرات   5
امل�ساعي  اإط���ار  ال��ن��ق��ل، يف  ق��ط��اع 
ومبتكرة  ذك��ي��ة  ح��ل���ل  لتط�ير 
على  بالعتماد  والطرق  للتنقل 
لتح�سني  املتقدمة  التكن�ل�جيا 
وتهيئة  ال�����س��لم��ة  م�����س��ت���ي��ات 
ل�ستخدام  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال���ب���ن���ي���ة 
وو�سائل  القيادة  ذاتية  املركبات 
واإيجاد  ال�����س��رع��ة  ع��ال��ي��ة  ال��ن��ق��ل 
بدائل تقنية م�ستدامة و�سديقة 
للبيئة. وتبنى فريق العمل املعني 
اجتماعه  خ���لل  ال��ن��ق��ل  ب��ق��ط��اع 
����س���م���ن اأع�����م�����ال الج���ت���م���اع���ات 
ال�سن�ية حلك�مة دولة الإمارات 
م�سرتكة،  وط��ن��ي��ة  م���ب���ادرات   4
ال�طنية  ال�������س���ي���ا����س���ة  ����س���م���ل���ت 
يف  الن��ب��ع��اث  م��ن  للحد  املنظمة 
ق��ط��اع ال��ن��ق��ل ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
وامل�ا�سفات  امل���ع���اي���ري  حت���دي���د 
للمركبات الكهربائية والهجينة 
والتي  ال��ه��ج��ي��ن��ة  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
با�ستدامة  ت�ساهم  �س�ف  بدورها 

قطاع النقل يف الدولة.
واأكد معايل الدكت�ر عبداهلل بن 
وزير  النعيمي  بلحيف  حم��م��د 
تط�ير البنية التحتية، اأن دولة 
املتحدة تنظر  العربية  الإم��ارات 

لقطاع النقل من منظ�ر �سم�يل 
التن�سيق  ع��ل��ى  ي�ستند  متكامل 
اجلهات  خمتلف  ب��ني  امل�����س��رتك 
جت����اوز  ب����ه����دف  ال����ع����لق����ة  ذات 
العمل،  يف  ال���ت���داخ���ل  م���رح���ل���ة 
الأم����ر  ال���ت���ك���ام���ل،  م��رح��ل��ة  اإىل 
تعزيز منظ�مة  �ساأنه  الذي من 
حم�ر  ودع���م  ال�ساملة  التنمية 
لتتجاوزا  وال��ت��ج��ارة  الق��ت�����س��اد 

حدود المارات نح� العاملية.
الإم�����ارات  دول����ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
تعمل وفق منظ�مة ت�ستند على 
ت�ستهدف  امل�ستقبلي،  التخطيط 
تكاملية م�انئ الدولة، ما يعزز 
ويحقق  التناف�سية  قدرتها  م��ن 
باأن  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  تطلعات 
تك�ن الدولة من الأف�سل عاملياً 

بحل�ل العام 2021.
ال�سرتاتيجية  اإط����لق  مت  ك��م��ا 
الذكية  النقل  ل��سائل  ال�طنية 
نظام  اإي���ج���اد  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
التكامل  ي�سمن  عاملي  ذكي  نقل 
والت�افق على امل�ست�ى الحتادي 
م�ست�ى  وحت�������س���ني  وامل����ح����ل����ي 
ال�����س��لم��ة امل���روري���ة واحل����د من 
الإنتاجية  ورف��ع  البيئية  الآث���ار 

القت�سادية.
اإطلق  اأي�����س��اً  الج��ت��م��اع  و�سهد 
مبادرة “مدننا ال�طنية املت�سلة” 
وجمم�عة برامج وطنية لتعزيز 

القطاع  ه������ذا  ت��ف��ع��ي��ل  ب����ه����دف 
ب�س�رة تكاملية، وتعزيز الفر�ش 

ال�ستثمارية.
كما مت اإطلق “النظام امللحي 
ال�طني لقطاع النقل البحري” 
ت��ك��ام��ل نظم  ع��ل��ى  يعتمد  ال���ذي 
امل����ع����ل�����م����ات اجل����غ����راف����ي����ة مع 
املختلفة  ال��ب��ح��ري��ة  ال���ب���ي���ان���ات 
املحليني  ال�����س��رك��اء  ج��م��ي��ع  م���ن 
من  يتم  والعامليني  والحتاديني 
خلله ت�سنيف املناطق البحرية 
وامل�������س���ارات ال��ب��ح��ري��ة وامل����ان���ئ 
الأمنية  املعل�مات  مع  ويتكامل 

م��ك��ان��ة ال����دول����ة ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة يف 
م�ؤ�سر ات�سال الطرق يف الدولة 
مبا يحقق املتطلبات الدولية يف 
ال�سرعات  وت���ح��ي��د  ال���س��ت��ق��ام��ة 
منها  ح��ل���ل  ���س���رة  يف  و�ستك�ن 
والبعيد  وامل���ت��������س���ط  ال��ق�����س��ري 
اجلهات  جميع  ومب�ساركة  املدى 

احلك�مية املعنية.
ويف ق��ط��اع ال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري، مت 
ال�طنية  ال�سرتاتيجية  اإط��لق 
القطاع  يف  ال���ع���م���ل  ل���ت���ن���ظ���ي���م 
جميع  تكامل  ل�سمان  البحري 
واملحلية  الحت�����ادي�����ة  اجل����ه����ات 

والبيئية واجلمركية.
و���س��ل��ط الج��ت��م��اع ال�����س���ء على 
���س��ب��ل وجم�����الت ت��ط���ي��ر قطاع 
النقل، مبا يعزز م�قع الدولة يف 
ال�طني  امل�ؤ�سر  يف  الأول  املركز 
اأبرز  وا�ستعر�ش  الطرق،  جل�دة 
ال��ت���ج��ه��ات ال��ع��امل��ي��ة م���ن حيث 
والجتاهات  التكن�ل�جيا  تاأثري 
النقل  قطاع  تط�ر  يف  الرقمية 
الإي���ج���اب���ي���ة على  وان��ع��ك��ا���س��ات��ه 
ال��ط��رق، وكيفية  ج����دة وك��ف��اءة 
ال�ستفادة من الفر�ش البتكارية 

املتاحة.

�شعود بن �شقر ي�شهد احتفالت اأكادميية راأ�ش اخليمة باليوم الوطني 47

حكومة الإمارات تطلق 5 مبادرات لتطوير قطاع النقل 

•• را�س اخليمة -وام:

اأك����د ���س��اح��ب ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ ���س��ع���د ب���ن ���س��ق��ر القا�سمي 
من  ال��ث��اين  اأن  اخليمة  راأ����ش  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ش  ع�س� 
ال�طن  اأب��ن��اء  قل�ب  يف  ع��زي��زة  ذك��رى  ميثل  دي�سمرب  �سهر 
معاين  من  الكثري  ويحمل  الطيبة،  اأر�سها  على  واملقيمني 
ال�فاء والعتزاز والفخر باملنجزات احل�سارية والعمرانية 
التي  الدولة الحتادية  التي حتققت يف ظل  والجتماعية، 
اأ�س�سها املغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، واأر�سى 

دعائمها على اأ�س�ش احلكمة والعدالة واملحبة.
وقال �سم�ه خلل ح�س�ره �سباح ام�ش احتفالت اأكادميية 

بعد  “ الي�م  للدولة   47 ال���  ال�طني  بالي�م  راأ���ش اخليمة 
47 عاماً من عمر الإمارات مازالت عملية البناء والتط�ير 
خلف  مت�ساعدة  ب�ترية  امل�ؤ�س�سني،  الآب��اء  نهج  على  ت�سري 
قيادة �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  اهلل” و�ساحب  “حفظه  ال��دول��ة 
اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء  را�سد 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سم�  “رعاه اهلل” و�ساحب  دبي  حاكم 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات 

امل�سلحة واإخ�انهم اأ�سحاب ال�سم� حكام الإمارات«.
ب����داأ الح��ت��ف��ال ب��ال�����س��لم ال���ط��ن��ي ل���دول���ة الإم��������ارات، ثم 
اآي��ات عطرة من ال��ق��راآن الكرمي، بعدها ق��دم طلب  ت��لوة 

خمتلفة  ا�ستعرا�سية  ورق�سات  فنية  عرو�ساً  الأك��ادمي��ي��ة 
بالنتماء  وال��ف��خ��ر  الع��ت��زاز  م��ع��اين  م��ن خللها  ج�����س��دوا 

لل�طن .
القا�سمي  �سقر  بن  حممد  بن  �سقر  ال�سيخ  احلفل  ح�سر 
 ، الثقايف  الريا�سي  اخليمة  را����ش  ل��ن��ادي  الع��ل��ى  الرئي�ش 
وحممد  القا�سمي  كايد  بن  امللك  عبد  بن  م��روان  وال�سيخ 
احمد الكيت امل�ست�سار يف الدي�ان المريي ورا�سد �س�يدان 
اخلاطري مدير عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة، واملهند�ش 
اخليمة  راأ���ش  اأكادميية  اإدارة  الأ�سقر ع�س� جمل�ش  ي��سف 
ادارة  جمل�ش  واع�ساء  الك��ادمي��ي��ة  مدير  �ستيفن  وال�سيد 

الكادميية وعدد من امل�سئ�لني واولياء ام�ر الطلب .

تاأهيل عنا�شر من �شرطة اأبوظبي يف حقوق الإن�شان والتحقيق يف احلوادث
•• ابوظبي-وام:

نفذت �سرطة اأب�ظبي دورة تدريبية متخ�س�سة ملنت�سبيها 
ال�سرطية،  الأخ��لق��ي��ات  واإدارة  الإن�����س��ان  حق�ق  مبجال 
اأب�ظبي.  يف  الفرن�سية  ال�����س��رط��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك 
واأو�����س����ح ال��ع��ق��ي��د خ��ل��ف��ان ال��ك��ع��ب��ي، ن���ائ���ب م���دي���ر اإدارة 
على  رك��زت  ال���دورة  اأن  الب�سرية  امل����ارد  بقطاع  التدريب 
العمل  الإن�سان يف  باأخلقيات وحق�ق  امل�ساركني  تعريف 
ال�سرطي، والق�انني الناظمة لذلك اإىل جانب عدد من 
امل��س�عات الأمنية وح�سر حفل التخريج املقدم عبداهلل 
النعيمي، من اإدارة التدريب. كما اختتمت دورة التحقيق 

يف احل�ادث وحتديد �سبب ومكان اندلع احلرائق، والتي 
الك�رية،  ال�طنية  ال�سرطة  عقدها عدد من اخل��رباء يف 
واملنافذ  الأم���ن  ���س���ؤون  بقطاع  اجل��رمي��ة  م�سرح  اإدارة  يف 
نائب  املقدم ح�سني اجلنيبي،  واأك��د  اأب��� ظبي.  �سرطة  يف 
التخ�س�سية  ال���دورات  اأن  اجل��رمي��ة،  م�سرح  اإدارة  مدير 
العنا�سر  ق���درات  تط�ير  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��دري��ب  وب��رام��ج 
من  لتمكينهم  ال�ظيفية؛  مهاراتهم  وتنمية  الب�سرية 
اأداء واجباتهم بال�سكل الأمثل، وتعك�ش جناح وا�ستمرارية 
العمل يف تطبيق اخلطة ال�سرتاتيجية ل�سرطة اأب�ظبي، 
وال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى ت��اأه��ي��ل ال��ع��ام��ل��ني وف���ق اأرق����ى املعايري 

والنظم يف العل�م الأمنية وال�سرطية والقان�نية.

�شرطة راأ�ش اخليمة واحلكومة اللكرتونية تتفاهمان على تطوير امل�شاريع

�شرطة راأ�ش اخليمة حتتفل باليوم الوطني )47(

ال�سهداء،  ع���ائ���لت  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
وبعطاءاتهم  بهم  الفخر  عن  معرباً 
اأن كل �سهيد  ، وم�سرياً  وت�سحياتهم 
يرتقي يف �سماء املجد ه� نربا�ش لنا 

وو�سام �سرف نعتز به ونفخر.

بف�سل  ل����لأم����ة،  ح�����س��ن��اً  اهلل  ب������اإذن 
الرا�سخة،  وعزميتهم  اأبنائها  بط�لة 
و�ستبقى راية الإمارات خفاقًة عاليًة 
اأ�سحاب عزم  م��ادام فينا قادة حكماء 
وح��زم واإق���دام، واإن الإم���ارات حاملة 
هي  والت�سامح  واملحبة  ال�سلم  راي��ة 
من  باأ�سيجة  حم�سنة  ذات��ه  بال�قت 
امل�سلحة  اأب��ط��ال، رج��ال ق�اتنا  رج��ال 

الأفذاذ امليامني.
الإجلل  اآي���ات  اأ�سمى  �سعادته  ورف��ع 

لكل  واإك��ب��اراً  اإج��لًل  لنحني هاماتنا 
�سهداوؤنا  ب��ه��ا  ج���اد  زك��ي��ة  دم  ق��ط��رة 
واإنَّ  وب�سالًة،  وت�سحيًة،  منهم  عطاًء 
جت�سيدا   - املنا�سبة  ب��ه��ذه  احتفالنا 
وقفة  ه���   - الر�سيدة  قيادتنا  ل��ق��رار 
اإجلل لدماء �سهدائنا وفخر واعتزاز 
باأبنائنا واأخ�تنا الأبطال الذي قدم�ا 
اآيات العطاء والبذل وال�سخاء  اأ�سمى 
والت�سحية.   واختتم �سعادته م�ؤكداً 
و�ستبقى  وماتزال  كانت  الإم��ارات  اأن 

•• اأبوظبي –الفجر:

القبي�سي  ب����در  ���س��ي��ف  ����س���ع���ادة  اأك�����د 
اأب�ظبي  مدينة  لبلدية  العام  املدير 
تلك  واأ�سدقها  ال��ع��ط��اءات  اأع��ظ��م  اأن 
التي جاد بها اأبناء الإمارات الأبطال 
�سهداء العزة والكرامة، الذين �سح�ا 
بدمائهم الطاهرة من اأجل اأن يبقى 
على  وع�سياً  حممياً  م�سانا،  وطننا 
قيادته  ح��ك��م��ة  ب��ف�����س��ل  ال��ط��ام��ع��ني 

اأبناوؤه  يقدمها  التي  الزكية  والدماء 
ال�����س��ه��داء، وب�����س��ال��ة ق�اته  الأب���ط���ال 

امل�سلحة.
ل�سعادته  ت�������س���ري���ح  يف  ذل������ك  ج������اء 
مدينة  ب���ل���دي���ة  اح���ت���ف���ال  مب��ن��ا���س��ب��ة 
اأن  م�سيفاً  ال�سهيد،  ب��ي���م  اأب���ظ��ب��ي 
الإمارات �ستبقى حاملة ل�اء ال�سلم 
وال��ت�����س��ام��ح، ومت����د ج�س�ر  وامل��ح��ب��ة 
�سع�ب  كافة  مع  والتعاون  الت�ا�سل 
العامل، وبال�قت نف�سه تعتز وتفتخر 

احلكيمة  ال�����س��ي��ا���س��ة  ب��ف�����س��ل  وذل�����ك 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سم�  ل�ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة “حفظه 
ال�سم�  اهلل”، ودعم ومتابعة �ساحب 
مكت�م  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  ن��ائ��ب 
ال�زراء حاكم دبي، والعزمية واحلزم 
وامل�����اق����ف ال��رج���ل��ي��ة ال�����س��ام��دة يف 
وج���ه الأط���م���اع م��ن ���س��اح��ب ال�سم� 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

ق�اتها  وب��اأب��ط��ال  ال��ب��ا���س��ل  بجي�سها 
����س���ط���روا ملحم  ال����ذي����ن  امل�����س��ل��ح��ة 
حماية  اأج��ل  من  والبط�لت  ال��ف��داء 
اأم���ت���ن���ا، ودفع  ع��روب��ت��ن��ا، وا���س��ت��ق��رار 
ح�سارتنا  ع��ل��ى  احل���اق���دي���ن  اأط���م���اع 
واإجن��ازات��ن��ا، ف��ك��ان وم��ا ي���زال جي�سنا 
البا�سل ح�سناً منيعاً، و�سمانة لتبقى 
عالية،  وامل��ج��د خفاقة  الحت���اد  راي���ة 
اأك��رث �سع�ب  وليبقى �سعب الإم��ارات 
و�سعادًة،  وا����س���ت���ق���راراً  اأم���ن���اً  ال���ع���امل 

الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب���ظ��ب��ي  عهد 
�سعادته:  واأ���س��اف  امل�سلحة.  للق�ات 
ي�ا�سل�ن  امل�سلحة  ق�اتنا  اأبطال  اإن 
وحت���ٍد  رج����ل���ة  ب��ك��ل  ال�����اج����ب  اأداء 
وعزمية معززين باإمياٍن باهلل وب�لء 
لل�طن، وبعهد لقادة ال�طن ورافعي 
راي��ة جم��ده ومنائه وع��زت��ه، واإن��ن��ا يف 
فخراً  روؤو���س��ن��ا  ل��رف��ع  ال�سهيد  ي����م 
واع����ت����زازاً ب��ب�����س��ال��ة اأب���ن���اء الإم������ارات، 
واإننا  والت�سدي،  واحلزم  العزم  اأبناء 

 مبنا�سبة احتفال بلدية مدينة اأبوظبي بيوم ال�سهيد

�شيف بدر القبي�شي : وطننا عزيز بعزمية قيادته.. ُمهاب بت�شحيات اأبنائه الأبطال ودمائهم الزكية 
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اأخبـار الإمـارات
بلدية دبي حت�شد جائزة احلكام املميزة عن فكرة الإدارة الذكية لنواجت احلفريات

•• دبي - وام:

ح�سلت بلدية دبي على جائزة احلكام املميزة يف فعاليات امل�ؤمتر ال�سن�ي 
ملنظمة الأفكار الربيطانية عن فكرة “الإدارة الذكية لن�اجت احلفريات” 
خمتلف  يف  وال�سبق  ال��ف���ز  حتقيق  جت��اه  و�سعيها  البلدية  جه�د  �سمن 
وتر�سيخ  اأعمالها  يف  وريادتها  الدائرة  ي�ؤكد متيز  الذي  الأم��ر  املجالت 

ت�جيهات احلك�مة الر�سيدة ل�ست�سراف املراكز املتميزة .
وذكر املهند�ش عبد اهلل ال�سيزاوي مدير اإدارة رقابة البناء يف بلدية دبي 
اأن البلدية ت�جت باملركز الأول لريتفع عدد اجل�ائز والعتمادات العاملية 
اإىل عدد ثلثة اعتمادات بعد اأن نالت ذات الفكرة �سهادة م�سادقة البتكار 
من معهد البتكار العاملي GInI وفازت باملركز الأول يف جائزة الأفكار 
“ الإدارة الذكية  اأن مبادرة  ال�سيزاوي  املالية. واأو�سح  الفئة  العربية يف 

حققت   2014 ع��ام  منذ  دب��ي  بلدية  اأطلقتها  احلفريات” التي  لرمال 
والقت�سادية  البيئية  اجل���ان��ب  جميع  يف  والتميز  النجاح  م��ن  م��زي��دا 
واملجتمعية واأثبتت فعاليتها يف دفع عجلة البناء وتخفي�ش كلفة البناء.

وق����ال ال�����س��ي��زاوي “اأننا جن��ح��ن��ا يف اإع�����ادة ت��دوي��ر رم����ال احل��ف��ري��ات يف 
لرمال  الأم��ث��ل  ال�ستغلل  خ��لل  م��ن  باملائه   97 بن�سبة   2017 ع��ام 
العملء من رمال  واإع��ادة تدويرها لتلبية متطلبات وحاجة  احلفريات 
الدفان باأق�سر م�سافة ممكنة بني امل�اقع الإن�سائية وامل�ازنة بني العر�ش 
الإن�ساء  اإىل م�قع قيد  الرمال  الإن�ساء فائ�ش  والطلب من م�قع قيد 
والتكن�ل�جيا  التقنيات  اأح��دث  م�ستخدمني  للدفان  رم��ال  اإىل  يحتاج 
النقل  كلفة  تقليل  �ساهم يف  وفعالية مما  بكفاءة  لأداء مهامنا  الداعمة 
قبل  �سابقا  ال��سع  ا�ستعر�ش  كما  احلفريات”.  مرحلة  تنفيذ  وكلفة 
البيا�سة  م��ك��ب  اإىل  ال���رم���ال  ت��ل��ك  ت��ر���س��ل  ك��ان��ت  ح��ي��ث  امل���ب���ادرة  تطبيق 

املتخ�س�ش باملخلفات الإن�سائية كنفايات ل ي�ستفاد منها بل على العك�ش 
تلك  والتعامل مع  لكيفية معاجلتها  وبيئيا  اقت�سادي  ت�سكل عبئا  كانت 
الكميات ال�سخمة يف ظل حمدودية القدرة ال�ستيعابية للمكبات احلالية 
الزيادة  ل�ستيعاب  اإ�سافية  مكبات  اإن�����س��اء  يف  للت��سع  املا�سة  واحل��اج��ة 
املطردة يف حركة البناء بالإمارة والكلف الت�سغيلية العالية الناجتة عن 
معاجلتها يف ظل حمدودية الأرا�سي يف دبي. وقد �ساهمت مبادرة بلدية 
دبي يف تعزيز ال�ستدامة البيئية من خلل تخفي�ش الب�سمة الكرب�نية 
اأي   CO2100،000 طن من ال�ساحنات مبقدار  الناجتة عن حركة 
املقط�عة  امل�سافات  واخ��ت��زال  �سجرة  ملي�ن   1.8 ع��دد  زراع��ة  يعادل  ما 
النفقات  برت�سيد  �ساهمت  كما  كم  ملي�ن   280 يقارب  مبا  لل�ساحنات 
على حك�مة دبي مبقدار 150 ملي�ن درهم من خلل تلبية احتياجات 
امل�ساريع الإن�سائية وم�ساريع البنية التحتية للدوائر احلك�مية يف اإمارة 

دبي من رمال الدفان جمانا وباأقل وقت وجهد ممكن حيث بلغت كمية 
الرمال التي مت ت�ريدها ما يقارب 15 ملي�ن م³.

وفيما يخت�ش بال�ستدامة املجتمعية فاإن املبادرة جاءت لإ�سعاد امل�اطنني 
وم�ساعدتهم يف بناء م�ساكنهم اخلا�سة وذلك من خلل ت�ريد الرمال 
“3.00 ملي�ن  ب������  تقدر  بكمية  اإىل م�ساريع م�ساكنهم اخلا�سة جمانا 

م³” وبت�فري للتكاليف مبقدار 30 ملي�ن درهم.
الرمال  ت���داول  بتنظيم  الرت��ق��اء  على  تق�م  البناء  رق��اب��ة  اإدارة  اأن  كما 
الناجتة عن اأعمال احلفر والبناء يف كافة مناطق اإمارة دبي ب�سكل فني 
ال�سامل  الإل��ك��رتوين  التح�ل  رق��اب��ي وب��ج���دة عالية وذل���ك م��ن خ��لل 
مبا  الكرتونيا  عليها  والإ���س��راف  الرمال  وت�ريد  نقل  ت�ساريح  لإ�سدار 
ي�ساهم يف احلفاظ على تربة حفريات البناء باعتبارها م�رد طبيعيا غري 

متجدد.

حاكم ال�شارقة يح�شل على زمالة ريبا الربيطانية الفخرية لإ�شهاماته يف الهند�شة املعمارية

جواهر القا�شمي : تقدم الأمم ل يكتمل اإل ب�شحة جمتمعاتها وتطور منظوماتها ال�شحية والتعليمية

•• ال�ضارقة-وام:

ع�س�  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكت�ر  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  ح�سل 
للمعهد  املرم�قة  الفخرية  الزمالة  على  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ش 
�سم�ه  جله�د  تقديرا  /ريبا/  الربيطانيني  املعماريني  للمهند�سني  امللكي 
بيئة مبتكرة من  واإيجاد  والعمارة  الت�سميم  املثمرة يف تط�ير  وم�ساهماته 

البناء امل�ستدام.
ومن املقرر اأن تعقد مرا�سم تكرمي �ساحب ال�سم� حاكم ال�سارقة يف احتفال 

كبري يف العا�سمة الربيطانية لندن خلل فرباير من العام املقبل.
ومتنح الزمالة الفخرية لريبا �سن�يا لأ�سخا�ش لي�س�ا مهند�سني معماريني 
لكنهم �ساهم�ا ب�سكل خا�ش بالنه��ش مبختلف اأ�سكال العمارة واإيجاد بيئة 

م�ستدامة للأجيال.
وتاأ�س�ش املعهد امللكي للمهند�سني املعماريني الربيطانيني “ريبا” للنه��ش 
بالعمارة مب�جب ميثاق ملكي منح يف عام 1837 واآخر تكميلي يف 1971 
اأع�ساءها واملجتمع من  وه� عبارة عن هيئة عاملية للع�س�ية املهنية تخدم 

اأجل ت�فري مبان واأماكن اأف�سل ملجتمعات اأق�ى وبيئة م�ستدامة.
وقال بيرت جاك�س�ن امل�ست�سار الهند�سي مبكتب �سم� احلاكم ع�س� م�ؤ�س�ش 
“ريبا” يف اخلليج  املعماريني  للمهند�سني  امللكي  الربيطاين  املعهد  يف فرع 
تط�ير  يف  امل�ساهمات  من  العديد  لديه  ال�سارقة  حاكم  ال�سم�  �ساحب  اإن 
الهند�سة املعمارية وعمل على �سياغة وت�سكيل عمارة ال�سارقة التي منحتها 
والعمارة  الإب���داع���ي  بالت�سميم  اخل��ا���ش  �سغفه  خ��لل  م��ن  م��ن��ف��ردا  �سكل 
الإ�سلمية. واأ�ساف اإن �ساحب ال�سم� حاكم ال�سارقة ينخرط عن كثب يف 

التخطيط والهند�سة املعمارية للإمارة يف العديد من مباين الإمارة الراقية 
مما منح ال�سارقة ه�يتها الفريدة واملتميزة يف العامل العربي والإ�سلمي... 
التقليدي  املعماري  ال��رتاث  على  احلفاظ  يف  ال��ب��ارز  �سم�ه  دور  اإىل  ا�سافة 

الرفيع واملباين التاريخية واحل�سرية.
املر�س�م   2009 ع��ام  اأ���س��در يف  ق��د  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  ال�سم�  �ساحب  وك���ان 
الأمريي الذي اأن�ساأ فرع “ريبا” يف اخلليج حتت رعاية اجلامعة الأمريكية 
يف ال�سارقة تقديرا للم�ساهمة املهمة التي يقدمها “ريبا” لتح�سني التعليم 

املهني وتعزيز اجل�دة املعمارية.
من جانبها قالت �سمية دباغ م�ؤ�س�ش �سركة الدباغ للعمارة ومقرها دبي رئي�ش 
فرع املعهد الربيطاين امللكي للمهند�سني املعماريني “ريبا” يف اخلليج اإنه 
ل�سرف كبري لنا اأن يك�ن �ساحب ال�سم� ال�سيخ الدكت�ر �سلطان بن حممد 

القا�سمي ع�س� املجل�ش الأعلى حاكم ال�سارقة زميل فخريا للمعهد امللكي 
للمهند�سني املعماريني الربيطانيني “ريبا”.. م�سرية اإىل اأن هذه الزمالة 
والتط�ير  للتعليم  ورعايته  ودعمه  �سم�ه  جله�د  وتقديرا  اعرتافا  ت�سكل 

املعماري يف اإمارة ال�سارقة.
واأ�سارت دباغ اإىل ما ي�سهده املعهد امللكي للمهند�سني املعماريني الربيطانيني 
من  “ريبا” طابعا  اعتماد  مينح  اإذ  املنطقة  يف  متزايدة  اأهمية  “ريبا” من 
اجل�دة  معايري وممار�سات  وفق  املحلية  للممار�سات  مهنيا  وتاأييدا  اجل���دة 
العاملية. يذكر اأن املعهد امللكي للمهند�سني املعماريني الربيطانيني “ريبا” 
ل��دي��ه ال��ع��دي��د م��ن اجل���ائ��ز الإقليمية وال���ط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة ال��ت��ي حتتفي 
املعمارية  الهند�سة  يف  التميز  وتكافىء  وتلهم  الدولية  املعمارية  بامل�اهب 

وت�ساهم يف تط�يرها.

•• ال�ضارقة -وام:

اأكدت قرينة �ساحب ال�سم� حاكم ال�سارقة �سم� ال�سيخة ج�اهر بنت حممد 
القا�سمي رئي�سة املجل�ش الأعلى ل�س�ؤون الأ�سرة اأن تقدم الأمم وحت�سرها ل 
يكتمل اإل ب�سحة جمتمعاتها و�سلمة اأبنائها من اأمرا�ش الع�سر ال�سارية 

ملا فيها من دلئل على ق�ة وتط�ر منظ�مة الرعاية ال�سحية.
بثقافة  يكتمل  اأن  يجب  والعلمي  الق��ت�����س��ادي  التقدم  اأن  �سم�ها  وق��ال��ت 
عليها..  وحت��اف��ظ  الب�سرية  امل����ارد  اأهمية  ت��درك  وم�ؤ�س�ساتية  جمتمعية 
والرقي  واحل�سارة  التقدم  مفاهيم  اأ�سمى  هي  الإن�سانية  اأن  اإىل  م�سرية 
ولي�ش اأي �سي اأخر.. ودعت �سم�ها دول العامل كافة اإىل التعامل مع الإن�سان 

مبا يرتجم املعنى احلقيقي للإن�سانية وبدون اأي تفريق.
من  ال�سابعة  الن�سخة  اأع��م��ال  يف  ام�ش  �سم�ها  األقتها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اءت 
نغري” الذي  ن�ستمع  “نحاور  �سعار  حت��ت  يعقد  “�سحتي” ال��ذي  م���ؤمت��ر 
بالتعاون  الأ�سرة  الأعلى ل�س�ؤون  املجل�ش  ال�سحي يف  التثقيف  اإدارة  تنظمه 
وب�سراكة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  ووزارة  العاملية  ال�سحة  منظمة  م��ع 
للعلماء  الأملانية  العربية  والأك��ادمي��ي��ة  ال�سارقة  جامعة  مع  ا�سرتاتيجية 
ال�سباب يف العل�م والإن�سانيات “اآغيا” ح�ل م��س�ع التغذية كعامل رئي�سي 

يف ال�قاية من الأمرا�ش املزمنة.
حياة  لنمط  انعكا�ش  ال�سحة  “ اأن  القا�سمي  ج�اهر  ال�سيخة  �سم�  وقالت 
تت�سكل ب�سفات  املجتمعات  املجتمع فه�ية  لثقافة ووعي  ال�سع�ب وترجمة 
عن  للحديث  الي�م  ولقاوؤنا  اآخ��ر  �سيء  ب��اأي  ولي�ش  حياتهم  واأمن��اط  اأهلها 
دليل على وج�د ثغرات يف منظ�متنا  �سبابنا  املفرطة بني  ال�سمنة  ظاهرة 
ال�سحية والت�ع�ية امللزمة لها مما ي�ست�جب التعامل معها ب�سكل �سريع 

وفعال”.
اأنعم اهلل علينا  املتحدة  العربية  الإم��ارات  “ نحن يف دول��ة  وتابعت �سم�ها 
بقيادة ت�جه با�ستمرار نح� تعزيز كفاءة خدمات الرعاية ال�سحية ورفدها 
تتمثل  التي  امل�ؤهلة  التحتية  البنية  ولدينا  وتقنيات  كفاءات  من  يلزم  مبا 
يف انت�سار مراكز الرعاية مبختلف تخ�س�ساتها ولدينا اأي�سا امل�ارد الكافية 
لتك�ن منظ�مة الرعاية ال�سحية لدينا من الأف�سل على م�ست�ى العامل 
الرعاية  منظ�مة  ت�سبح  حتى  الكثري  اأم��ام��ن��ا  ي���زال  ل  �سك  وب��ل  ول��ك��ن 

ال�سحية كما ينبغي لها اأن تك�ن”.
وحتدثت �سم�ها عن م�ساهداتها يف الدول املتقدمة فيما يتعلق مبنظ�مة 
العاملية  ج�لتنا  “ خ��لل  وقالت  التحديد..  وج��ه  على  ال�سحية  الرعاية 
وزياراتنا للم�ست�سفيات يف العديد من دول العامل راأينا اأنظمة رعاية طبية 

يف غاية التط�ر وقمة الإن�سانية معززة باأحدث التقنيات واملعدات واطلعنا 
على اآليات جلمع البيانات ال�سحية ومتابعة احلالت ور�سدها عرب اأنظمة 
للمجتمعات  وحتفظ  الأم��را���ش  على  الطريق  تقطع  متط�رة  ا�ستباقية 
بلدنا  املتط�رة يف  الأنظمة  ه��ذه  مثل  وج���د  اإن  والب�سرية  املادية  م���ارده��ا 

اأ�سبح �سرورة ل ميكن تاأجيلها”.
املتغريات  �سرعة  هي  املرحلة  لهذه  الأ�سا�سية  ال�سمة  اأن  �سم�ها  واعتربت 
اأمناط  وتبدل  والتكن�ل�جيا  التقنيات  ظه�ر  يف  فقط  لي�ست  ال�سرعة  واأن 
احلياة بل ويف ظه�ر اأمرا�ش وحتديات �سحية مل نكن نعانيها يف ال�سابق.. 
التحديد  وج��ه  وال�سباب على  الأط��ف��ال  اأو���س��اط  ال�سمنة يف  اأن  اإىل  م�سرية 
ظاهرة خطرية لأنها ت�سكل بداية جلملة من الأمرا�ش التي ت�ستنزف امل�ارد 

الب�سرية واملادية للمجتمع.
ال�سحية  الرعاية  “ على منظ�مة  القا�سمي  ال�سيخة ج�اهر  �سم�  وقالت 
ذاتها  بال�سرعة  والظ�اهر  التحديات  لهذه  ت�ستجيب  اأن  اإليها  ن�سعى  التي 
واملهارات  والبيانات  باملعدات  والتجهيز  بالتخطيط  ت�سبقها  اأن  يجب  بل 
تكامل وظائف  تكمن يف  ال��دول  ق�ة  اأن  دائما  ولنتذكر  ال�قائية  والربامج 
ال�سحية  واملنظ�متني  امل�ؤ�س�ستني  راأ�سها  وعلى  ومنظ�ماتها  م�ؤ�س�ساتها 
املنظ�متني  هاتني  تذكر  اأن  غ��راب��ة  ل   “ �سم�ها  واأ���س��اف��ت  والتعليمية”. 

ف��الأوىل ت�سنع  ال��دول وا�ستقرارها  يف مكان واحد عند احلديث عن تقدم 
والأمان  ال�ستقرار  لها  وت�فر  والثانية حتفظها وحتميها  الب�سرية  امل���ارد 
فلننب على القرارات ال�سيادية ال�سخية وليكن تنفيذنا لها مبدعا وخمل�سا 
ولتكن الرعاية ال�سحية يف هذا ال�طن مفخرتنا الأوىل التي نتباهى بها 

بني الأمم”.
املدير  م�ست�سار  ال�ساعدي  عبداهلل  الدكت�ر  �سعادة  امل�ؤمتر  فعاليات  ح�سر 
الإقليمي ملنظمة ال�سحة العاملية ل�سرق املت��سط واإميان را�سد �سيف مدير 
اإدارة التثقيف ال�سحي باملجل�ش الأعلى ل�س�ؤون الأ�سرة يف ال�سارقة و�سعادة 
الدكت�ر ح�سني الرند ال�كيل امل�ساعد لقطاع املراكز والعيادات ال�سحية يف 
وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع والدكت�ر اأي�ب اجل�الدة امل�ست�سار الإقليمي 
للتغذية يف منظمة ال�سحة العاملية و الدكت�ر حميد جم�ل النعيمي مدير 

جامعة ال�سارقة.
خبريا   32 من  اأك��رث  م�ساركة  ال�سابعة  ن�سخته  يف  �سحتي  م�ؤمتر  و�سهد 
وممثل لدول اإقليم ال�سرق املت��سط و20 خمت�سا وم�س�ؤول من القطاعات 
ال�سحية  املجالت  اأخ�سائيا ومتحدثا يف  الإم��ارات و25  ال�سحية يف دولة 
2000 �سخ�ش و ي�ستمر على مدى  يف اجلل�سات التثقيفية وح�س�ر نح� 

ي�مني.

حجز 95 % من م�شاحة معر�شي اآيدك�ش و نافدك�ش 2019
•• اأبوظبي-الفجر:

%95 من  “اأدنيك” عن حجز  للمعار�ش  ال�طنية  اأب�ظبي  �سركة  اأعلنت 
الدفاع  معر�ش  يف  للعرو�ش  املخ�س�سة  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية  امل�ساحات 
 ،)2019 )نافدك�ش  البحري  الدفاع  ومعر�ش   )2019 )اآيدك�ش  ال��دويل 
حتت  فربايراملقبل،   21 ولغاية   17 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  يف  �سيقامان  اللذين 
رئي�ش  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  من  كرمية  رعاية 

الدولة “حفظه اهلل”.
املعر�سني  بتنظيم  )اأدن���ي���ك(  للمعار�ش  ال�طنية  اب���ظ��ب��ي  �سركة  وت��ق���م 
بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للق�ات امل�سلحة لدولة الإمارات 
املتعلقة  الدفاعية  التط�رات  اآخ��ر  على  ال�س�ء  وي�سلطان  املتحدة،  العربية 
الذكاء ال�سطناعي ودوره��ا يف تط�ير  الرابعة وتقنيات  ال�سناعية  بالث�رة 
حتت  املرتقب  احل��دث  ويقّدم  ال�سلة.  ذات  ال�سناعات  وكافة  الدفاع  جمال 
بهدف  املجال،  يف هذا  جديداً  �سعار “الدفاع من اأجل الأمن والأمان” بعداً 
الإ�سطناعي،  ال��ذك��اء  ق��ط��اع  يف  ال��دول��ة  ا�سرتاتيجية  حتقيق  يف  امل�ساهمة 
التي متثل املرحلة اجلديدة بعد احلك�مة الذكية، مبا ين�سجم مع الأهداف 
امل�ستقبلية ملئ�ية الإمارات 2071 يف جعل دولة الإمارات الأف�سل عاملياً يف 

املجالت كافة.
وت�سادف الدورة املقبلة من معر�ش”اآيدك�ش”، الحتفال بالي�بيل الف�سي 

حيث   ،1993 ع��ام  يف  الأوىل  انطلقته  على  ع��ام   25 وم���رور  للمعر�ش 
والأم���ن  ال��دف��اع  ال��رائ��دة يف جم��ال  العاملية  ال�����س��رك��ات  ك��ربى  �سي�ستقطب 
لعر�ش اأحدث البتكارات؛ مقدماً من�سة مثالية لكت�ساب اخلربات وتط�ير 

ال�سناعات الدفاعية املحلية والإقليمية.   
ال�طنية  اأب�ظبي  ل�سركة  التفنيذي  الرئي�ش  الظاهري،  مطر  حميد  واأك��د 
القادمة  ال���دورة  اأن  لها  التابعة  ال�سركات  وجم��م���ع  “اأدنيك”  للمعار�ش 
عاملية  من�سة  مبثابة  �ستك�ن   2019 و”نافدك�ش”  “اآيدك�ش”  ملعر�سي 
الت�ّجه  مع  متا�سياً  والدفاع  الأم��ن  �سناعات  اليه  ت��سلت  ما  اآخ��ر  لعر�ش 
مكانته  ير�سخ  امل��ع��ر���ش  اأن  اإىل  لف��ت��اً  ال��راب��ع��ة،  ال�سناعية  ل��ل��ث���رة  ال��ع��امل��ي 
بال�سناعات  املتخ�س�سة  ال��دول��ي��ة  امل��ع��ار���ش  اأب���رز  ك��اأح��د  املتميزة  ال��دول��ي��ة 
ال��دف��اع��ي��ة، وي�����س��اه��م وب�����س��ك��ل ف��اع��ل يف اإظ���ه���ار اجل��ه���د امل��ب��ذول��ة م��ن قبل 
يف  الدفاعية  ال�سناعات  قطاع  وم�ستقبل  ب�اقع  للنه��ش  الر�سيدة  القيادة 
الدولة وو�سعها على اخلارطة العاملية يف هذا املجال. واأ�سار الظاهري اإىل 
كحدثني  الق�ية  �سمعتهما  تعزيز  ي�ا�سلن  “اآيدك�ش”و”نافدك�ش”  اأّن 
ال�سركات  للعديد من  الت��سع  وفر�ش  الت�س�يقية  القدرات  دعم  فاعلني يف 
تنتهجها  التي  القت�سادي  التن�يع  ا�سرتاتيجية  يخدم  ما  وه���  ال�طنية، 
امل�ستدامة،  التنمية  النفطية وحتقيق  القطاعات غري  اأب�ظبي لدعم  اإم��ارة 

وفقاً للروؤية القت�سادية 2030 لمارة اأب�ظبي.
واأ�ساف: “�ست�سهد الدورة املقبلة للمعر�ش اإقباًل كبرياً من قبل امل�سنعني، 

و�سناع  احلك�مية  ال�سخ�سيات  وكبار  والقادة  الدفاعية  الأنظمة  و�سركات 
العامل،  يف  واملتخ�س�سني  والأم����ن  ال��دف��اع  ق��ط��اع  ورواد  واخل����رباء  ال��ق��رار 

بالإ�سافة لكربى ال�سركات الدولية”. 
الدفاع  معر�ش  �سيقام  “اآيدك�ش”،  ال��دويل  الدفاع  معر�ش  مع  وبالتزامن 
ح�ل  من  القطاع  ورواد  العاملني  ي�ستقطب  ال��ذي  “نافدك�ش”،  البحري 
العامل اإىل مكان واحد ملناق�سة وم�ساركة الأفكار واملفاهيم املبتكرة يف جمال 
دولة  مكانة  تر�سيخ  على  “نافدك�ش”  و�سيعمل  البحري.  وال��دف��اع  الأم���ن 
الإمارات على م�ست�ى املنطقة كمركز رائد لبناء ال�سفن البحرية، و�سيانة 
واإ�سلح وجتديد ال�سفن احلربية، ما يجعل الدولة لعباً رئي�ساً يف املنطقة 
ال�س�ء  لت�سليط  ا�سرتاتيجية  من�سة  مقدماً  البحرية،  ال�سناعة  جمال  يف 
يف  والإقليمية  املحلية  البحرية  واملنظمات  ال�سركات  ابتكارات  اأح��دث  على 

جمال الأمن البحري وتاأمني ال�س�احل اأمام جمه�ر عاملي.
كبرياً  اإقباًل  “ و”نافدك�ش” �سهدا  “اآيدك�ش  معر�سي  ب��اأن  الذكر،  ويجدر 
األف زائر، مب�ساركة ما يزيد   105 اأكرث من  ا�ستقطبا  املا�سي، حيث  العام 
عن 1،200 �سركة حملية واإقليمية ودولية، م�سّجلني عقد �سفقات بقيمة 
تعزيز �سمعتيهما  من  املعر�سان  متكَّن  كما  اماراتي.  درهم  مليار   19.17
كحدثني فاعلني يف دعم �سيا�سة دولة الإمارات للتن�يع القت�سادي، واأ�سبحا 
الدفاع  قطاع  يف  واملتخ�س�سني  واخل��رباء  القرار  �سناع  كبار  اهتمام  حمط 

احلي�ي.

مدينة ال�شارقة تطلق اليوم 
احتفالتها باليوم الوطني الب 47 

•• ال�ضارقة -وام:

تنطلق الي�م الحتفالت ال�طنية الكربى يف مدينة ال�سارقة التي تنظمها 
اللجنة العليا لحتفالت اإمارة ال�سارقة بالي�م ال�طني 47 للدولة حيث 
تبداأ من منتزه ال�سارقة ال�طني لت�ستمر حتى الثالث من دي�سمرب املقبل 
حيث  اجل���اري  ن�فمرب  م��ن   30 يف  امل��ج��از  م�سرح  على  رح��ال��ه��ا  و�ستحط 
“اأوبريت اإم��ارات زايد” لت�سل يف 2 من دي�سمرب املقبل اإىل جزيرة العلم 
اإخ��راج الدكت�ر علي ح�سن وتلحني فايز ال�سعيد  ..والعمل الوب��رايل من 

وي�سارك فيه ح�سني اجل�سمي 
حممد  و  ال�������س���ع���ي���د  ف����اي����ز  و 

ال�سحي اأريام و حنان ر�سا.
و يتخلل الحتفالت فعاليات 
عديدة يف احلمرية والبطائح 
م�سهد  ليكتمل  احلل�  ووادي 
ال�طني  ب��ال��ي���م  الح��ت��ف��الت 
ومناطق  م��دن  خمتلف  وي��ع��م 

الإمارة.
وت��ت��ن���ع األ�������ان الح���ت���ف���ال يف 
ال�طني  ال�������س���ارق���ة  م���ن���ت���زه 
واأن�سطة  ف��ع��ال��ي��ات  مت�سمنة 
ت�سلط  ولفتة  جاذبة  وبرامج 
الفرح  م�����س��ه��د  ع��ل��ى  ال�������س����ء 
امل�اطن�ن  ع��ن��ه  ي��ع��رب  ال�����ذي 
وال�������س���ك���ان يف ه�����ذه الأع����ي����اد 

لحتفالت  العليا  اللجنة  رئي�ش  املدفع  جا�سم  خالد  �سعادة  املجيدة.وقال 
العام  ه��ذا  احتفالتنا  ت��اأت��ي  للدولة   47 ال�طني  بالي�م  ال�سارقة  اإم���ارة 
املتن�عة  وال��ف��ق��رات  وال��ربام��ج  وال��ف��ع��ال��ي��ات  بالأن�سطة  وح��اف��ل��ة  متن�عة 
والفنية  والرتاثية  الثقافية  املجالت  لت�سمل  الإم��ارة  مدن  يف  تقدم  التي 
والرتفيهية والت�ع�ية والعرو�ش الع�سكرية واجل�ية واملظلية والعرو�ش 
الكرنفالية  وامل�سريات  البهل�انية  والعرو�ش  املائية  والعرو�ش  الرتاثية 
جمالياً  م�سهداً  لت�سكل  وغ��ريه��ا  الأط��ف��ال  واأل��ع��اب  امل�سرحية  وال��ع��رو���ش 

مبهجاً يليق باملنا�سبة ال�طنية العظيمة.
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�شندوق الدويل للحفاظ على احلبارى يحتفل باليوم الوطني الب47 وبعام زايد
•• اأبوظبي -وام:

اأطلق ال�سندوق الدويل للحفاظ على احلبارى احتفال بالي�م ال�طني 
ال�سابع والأربعني للدولة 47 طائرا من احلبارى الآ�سي�ية يف �سحراء 
الإمارات ويحمل كل طائر حلقة �ساق بل�ستيكية خفيفة ال�زن باأل�ان 
زايد  ع��ام  يف  ال�طني  بالي�م  للحتفال  رم��زي��ة  اإ���س��ارة  يف  ال��دول��ة  علم 
روؤية م�ؤ�س�سي الحتاد يف احلفاظ على احلياة  ا�ستمرار عطاء  ولتاأكيد 

الربية والرتاث الطبيعي للدولة.
وللمرة الأوىل �سارك يف الحتفال م�س�ؤول�ن من وزارة الرتبية والتعليم 
تعليمي  برنامج  اإط��لق  بعد  ال�سندوق  مع  القائمة  ال�سراكة  اإط��ار  يف 

اأه��م��ي��ة احل��ف��اظ على  ال��دول��ة على  مبتكر لط���لع جميع الأط��ف��ال يف 
الأن���اع وامل�ائل الطبيعية والثقافة والرتاث من خلل احلبارى كن�ع 

رئي�سي.
املعلمني  ل��ت��زوي��د  خ�سي�سا  م�سمم  وم���ق��ع  مرجعي  ك��ت��اب  اإع����داد  ومت 
بالأدوات اللزمة لإدماج حمت�يات الربنامج مع امل�اد املختلفة جلميع 
احلبارى  اإط��لق  اإىل  وبالإ�سافة  املدر�سي.  النظام  يف  العمرية  الفئات 
بال�سرتاك مع وزارة الرتبية والتعليم ومنتجع تلل ومدر�سة حممد 
من  طالبا   20“ الطلب  �سارك  ال�سحراء  وفرا�سة  لل�سقارة  زاي��د  بن 
مدر�سة رماح و20 طالبة من مدر�سة الطليعة” يف ور�سة عمل نظمتها 
الرتاث  ال�����س��ح��راء ح���ل  وف��را���س��ة  لل�سقارة  زاي���د  ب��ن  م��در���س��ة حممد 

القه�ة  و���س��ن��ع  ال�����س��ق���ر  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية  م��ث��ل  املحلية  وال��ت��ق��ال��ي��د 
الدويل  لل�سندوق  العام  املدير  البي�ساين  العربية. وقال حممد �سالح 
للحفاظ على احلبارى انه الإ�سافة اإىل الحتفال بالي�م ال�طني نكرم 
تراثنا  وحامي  دولتنا  م�ؤ�س�ش  زاي��د  ال�سيخ  له  املغف�ر  اأي�سا  العام  ه��ذا 
دليلنا  و�ستظل  معنا  �ستبقى  منه  تعلمناها  التي  الدرو�ش  اإن  وبيئتنا.. 
دوما .. بهذا الإطلق الرمزي للحبارى الي�م فاإننا نحتفل بعيد الحتاد 
ومبئ�ية ال�سيخ زايد كما نحتفي بالإرث الذي تركه رحمه اهلل للأجيال 

القادمة لكي ت�ستمر يف روؤية هذا الن�ع مزدهرا يف الربية”.
دولة  يف  الطبيعي  انت�سارها  مناطق  م��ن  ج��زء  يف  الطي�ر  اإط���لق  ومت 
الإمارات وهي من اإنتاج املركز ال�طني لبح�ث الطي�ر التابع لل�سندوق 

الدويل للحفاظ على احلبارى.
يذكر اأن الإنتاج الكلي منذ بدء الربنامج قد و�سل اإىل اأكرث من 420 
األفا من احلبارى الآ�سي�ية وحبارى �سمال اإفريقيا والتي مت ا�ستخدام 
األف للإطلق يف الربية واأي�سا للإ�سهام يف املحافظة   300 اأكرث من 
على احلياة الربية يف اإطار النم�ذج ال�ستباقي الرائد املبنى على روؤية 
املغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان والذي يت�سمن اإكثار احلبارى 
يف الأ�سر واإطلقها اإىل الربية والتعاون مع الدول واملنظمات والهيئات 
املخت�سة للإدارة امل�ستدامة للأن�اع وامل�ائل الطبيعية ومناطق التكاثر 
وم�سارات الهجرة وت�عية املجتمعات املحلية والتعليم على امتداد نطاق 

النت�سار من املغرب غربا وحتى ال�سني ومنغ�ليا يف ال�سرق.

حميد النعيمي ي�شهد حفل تخريج 177 طالبا وطالبة من جامعة اخلليج الطبية
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•• عجمان -وام:

الأعلى  املجل�ش  ع�س�  النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  اأ�ساد 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سم�  ل�ساحب  احلكيمة  بالقيادة  حاكم عجمان 
“حفظه اهلل” واأخيه �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن  نهيان رئي�ش الدولة 
را�سد اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي “رعاه 
اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  اهلل” و�ساحب 
نائب القائد الأعلى للق�ات امل�سلحة واإخ�انهم اأ�سحاب ال�سم� اأع�ساء املجل�ش 
اه��ت��م��ام كبري لت�فري الحتياجات  ي���ل���ن��ه م��ن  مل��ا  الإم�����ارات  الأع��ل��ى ح��ك��ام 
املت�ا�سل  ولدعمهم  وطنه  خدمة  على  القادر  امل�اطن  لبناء  كافة  الأ�سا�سية 
التعليم  تط�ير  تخدم  ا�سرتاتيجية  وخطة  وبرنامج  مبادرة  لكل  ويباركهم 
العايل يف الإمارات خا�سة يف املجال الطب وتنفيذ وبناء اجلامعات واملدار�ش 
خرباتهم  من  وال�ستفادة  الطلبة  لتدريب  ال�سحية  وامل��راك��ز  وامل�ست�سفيات 

م�ستقبل لقيادة العمل الطبي ال�سحي املتميز.
جاء ذلك خلل ح�س�ر �سم�ه حفل تخريج الدفعة اخلام�سة ع�سر من جامعة 
177 طالبا وطالبة يف خمتلف  والبالغ عددهم  الطبية يف عجمان  اخلليج 

كليات اجلامعة من حملة درجتي البكال�ري��ش واملاج�ستري.
واأعرب �ساحب ال�سم� حاكم عجمان عن �سعادته واعتزازه وفخره باخلريجني 
واخلريجات من جامعة اخلليج الطبية وامل�اطنني منهم لأنهم م�سدر فخر 
اإكمال برامج  اإياهم اإىل  لل�طن ووعدهم مب�ا�سلة الدعم واملتابعة .. داعيا 
اأكرب من الطلبة  واأن ين�سم عدد  العليا يف تخ�س�ساتهم املختلفة  الدرا�سات 

امل�اطنني يف تخ�س�سات الطب املختلفة .
وقال �سم�ه اإن الدولة لن تاأل� جهدا يف ت�سهيل مهام اخلريجني لللتحاق 
 .. بتلك الربامج ما �سي�ؤهلهم لتب�ء مراكز قيادية ت�سهم يف خدمة ال�طن 
مثنيا على ما حقق�ه من جناح وتف�ق بهذا الإجناز الأكادميي العلمي الطبي 
تعليمية  خدمات  من  الدولة  تقدمه  مما  بال�ستفادة  اخلريجني  مطالبا   ..
و�سحية وخا�سة اأن اجلامعات والكليات املنت�سرة يف رب�ع ال�طن ت�ساهي يف 
يف  الأخ��رى  اجلامعات  التدري�سية  وهيئاتها  ودرا�ستها  ومناهجها  براجمها 

العامل .
واأ�ساف اأن الدور الريادي الذي ت�ؤديه م�ؤ�س�سات الدولة التعليمية وال�سحية 
الدار�سني  الطلبة  خدمة  بهدف  ي��اأت��ي  وامل�ست�سفيات  واخل��ا���س��ة  احلك�مية 
اخلربات  اكت�ساب  لهم  يت�سنى  حتى  اأم��ام��ه��م  ال��ف��ر���ش  واإت��اح��ة  وامل��ت��درب��ني 
 .. الدولة  م�ست�سفيات  يف  الطب  ملهنة  امليدانية  املمار�سة  واق��ع  من  العملية 
م��سحا اأن تلك الربامج واخلطط ت�ساعد الطلب على اختيار التخ�س�سات 

التي يرغب�ن بدرا�ستها وما يتطلبه �س�ق العمل يف الدولة.
ت�فري  يف  و�سعا  يدخر  ل��ن  واأن���ه  املجتهدين  الطلبة  لكل  دعمه  �سم�ه  واأك���د 
البعثات التعليمية للخريجني املتف�قني بالتن�سيق مع وزارتي التعليم العايل 
وال�سحة ووقاية املجتمع ل�ستكمال درا�ساتهم الأكادميية والبحثية يف اخلارج 

حتى يع�دوا حا�سلني على اأرقى واأحدث العل�م الطبية يف العامل .
ال���دوؤوب  وال��ع��م��ل  وح��ث جميع اخل��ري��ج��ني على م�ا�سلة اجل��د والج��ت��ه��اد 

اأو  ال�سخ�سي  امل�ست�ى  على  �س�اء  اآم��ال وطم�حات  يتمن�نه من  ما  لتحقيق 
على م�ست�ى وطنهم الغايل دولة الإمارات .

وثمن �سم�ه جه�د جامعة اخلليج الطبية يف تاأهيل الأطباء من اخلريجني 
اجلدد وحر�سها على تدريبهم مبهنية خلدمة ال�طن يف هذه املهنة النبيلة 
م�سيدا  م�ؤهلني..  كاأطباء  امل�اطن  ال�سباب  من  لها  املتميزة  النخبة  ليك�ن�ا 
م�ؤهلة  طبية  ك���ادر  لت�فريها  والبناء  الريادي  ودوره��ا  اجلامعة  مبنجزات 

تخدم املجتمع .
هناأ  كما  تاأ�سي�سها  منذ  علمية  منجزات  من  حققته  ما  على  اجلامعة  وهناأ 
�سم�ه اخلريجني واأولياء اأم�رهم بهذا الإجناز العلمي واأو�ساهم مب�ا�سلة 
كما  املهني  م�ستقبلهم  يف  يتميزوا  حتى  نف�سه  والإ���س��رار  بالعزم  م�سريتهم 
اأنهم  ولل�طن  واآبائهم  لأنف�سهم  يثبت�ا  واأن  الدرا�سي  م�سارهم  يف  متيزوا 

جديرون بهذه الثقة وهذا التت�يج.
اإم�ش  للمنا�سبات م�ساء  الإم��ارات  قاعة  اأقيم يف  ال��ذي  التخريج  ح�سر حفل 
الول اإىل جانب �سم�ه كل من ال�سيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �ساحب 
حميد  ب��ن  را���س��د  وال�سيخ  وامل��ال��ي��ة  الإداري����ة  لل�س�ؤون  عجمان  ح��اك��م  ال�سم� 
النعيمي رئي�ش دائرة البلدية والتخطيط ومعايل ال�سيخ الدكت�ر ماجد بن 
�سعيد النعيمي رئي�ش دي�ان احلاكم و�سعادة عبداهلل اأمني ال�سرفاء امل�ست�سار 
يف دي�ان احلاكم و�سعادة طارق بن غليطه مدير مكتب �ساحب ال�سم� احلاكم 
و�سعادة ي��سف النعيمي مدير عام الت�سريفات وال�سيافة وعلي ح�سن مدير 
منطقة عجمان التعليمية وعدد من ال�سي�خ واأع�ساء جمل�ش اأمناء اجلامعة 
وروؤ�ساء ومدراء الدوائر احلك�مية ومدراء بع�ش اجلامعات وعدد من اأع�ساء 
ال�سلك الدبل�ما�سي ووكلء ال�زارات وكبار امل�س�ؤولني يف ال�زارات الحتادية 
والإدارات ال�سحية يف الدولة وعمداء واأ�ساتذة اجلامعة واأولياء اأم�ر الطلبة 

اخلريجني و�سي�ف اجلامعة من كبار ال�سخ�سيات.
وكان احلفل قد بداأ ب��س�ل �ساحب ال�سم� حاكم عجمان اإىل م�قع الحتفال 
ومت عزف ال�سلم ال�طني واآيات بينات من الذكر احلكيم ثم عر�ش فيدي� 
التط�رات  واأب��رز  ن�ساأتها  منذ  الطبية  اخلليج  جامعة  مل�سرية  ق�سري  م�س�ر 
التي رافقت م�سريتها خلل عقدين من الزمن على �سعيد الربامج واملن�ساآت 

الطبية.
جامعة  اأمناء  جمل�ش  ورئي�ش  م�ؤ�س�ش  ث�مبي  الدين  حميي  الدكت�ر  وثمن 
اخلليج الطبية -يف كلمة له بهذه املنا�سبة - الدعم الكبري الذي ي�ليه لها 
�ساحب ال�سم� حاكم عجمان للجامعة منذ ن�ساآتها وحتى الآن .. معربا عن 
غدت  اأنها  اإىل  م�سريا  تاأ�سي�سها..  منذ  اجلامعة  وحتققه  حققته  مبا  فخره 
واحدة من اأكرث اجلامعات اخلا�سة التي حتظى باإقبال كبري ب�سبب ما تتمتع 
به من �سمعة علمية طيبة.. م�ؤكدا اأن اجلامعة ت�سري بخطى حثيثة يف طريق 
حت�لها اإىل جامعة بحثية �ساملة م�سرت�سدة بت�جيهات �ساحب ال�سم� حاكم 

عجمان .
وهناأ الدكت�ر ث�مبي يف ختام كلمته الطلبة اخلريجني وذويهم يف هذا الي�م 
يف  وال�سداد  الت�فيق  لهم  متمنيا   .. لهم  ح�ساد  م��سم  مبثابة  يعترب  ال��ذي 

حياتهم العملية والعلمية املقبلني عليها .

�سعادته وفخر  الدكت�ر ح�سام حمدي مدير اجلامعة عن  اأع��رب  من جانبه 
ع�س�  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  بح�س�ر  اجلامعة 
املجل�ش الأعلى حاكم عجمان تخريج الف�ج ال� 15 من طلبة وطالبات كليات 
والعل�م  والتمري�ش  الطبيعي  وال��ع��لج  وال�سيدلة  الأ���س��ن��ان  وط��ب  ال��ط��ب 

ال�سحية وعددهم 177 من التخ�س�سات الطبية وال�سحية كافة.
وقال اإن ما مييز جامعة اخلليج الطبية ه� ا�ستقطابها لطلبة ينتم�ن لأكرث 
من 80 دولة مما يجعلها جامعة ذات �سمعة دولية متميزة .. م��سحا اأنها 
�سكلت ول تزال بنية م�ؤ�س�سية هامة مت�سي نح� الت��سع والتط�ر واملناف�سة 
وم�ست�سفيات  كليات  وفتح  تخ�س�سات  ادراج  على  داأب��ت  حيث  وعامليا  حمليا 

تعليمية ت�اكب التط�رات والحتياجات.
وا�ستعر�ش الدكت�ر حمدي ما و�سلت اإليه اجلامعة منذ ن�ساأتها يف 1998 
قبل عقدين من الزمن حيث و�سل عدد خريجيها اإىل ما يقرب من 1575 
اأن ي�سل عدد الطلبة  اأبناء دول��ة الإم��ارات مت�قعا  173 من  خريجا منهم 
اآلف طالب  يقرب من ثلثة  ما  اإىل  القادمة  الثلث  ال�سن�ات  فيها خلل 
يدر�س�ن ب�سفة منتظمة اإ�سافة اإىل املتدربني يف كل املجالت الطبية املهنية.

واأ�ساف اأن عدد الكليات و�سل اإىل 6 كليات هي الطب وطب الأ�سنان والعل�م 
وكلية  التمري�ش  كلية  كليتني وهما  اأح��دث  اىل  اإ�سافة  وال�سيدلة  ال�سحية 
الإدارة والقت�ساد يف الرعاية ال�سحية وهي الكلية ال�حيدة يف هذا التخ�س�ش 
يف املنطقة العربية وال�سرق الأو�سط ومت اعتمادها من وزارة التعليم وتطرح 
الرعاية  يف  والقت�ساد  الإدارة  يف  البكال�ري��ش  وهما  متميزين  برناجمني 
ال�سحية  الرعاية  يف  والقت�ساد  الإدارة  يف  التنفيذي  واملاج�ستري  ال�سحية 
وهذه الربامج ذات اأهمية خا�سة نظراً للت��سع الكبري يف اخلدمات ال�سحية 

بالدولة وعامليا .. م�سريا اإىل اأن الدرا�سة �ستبداأ يف ربيع 2019.
اإىل   15 من  ارتفع  العليا  والدرا�سات  البكال�ري��ش  برامج  عدد  اأن  واأ�ساف 
اأن�سيء لأول مرة يف اجلامعة منظ�مة متكاملة للخدمات  كما  برناجما   25
الدولة  يف  ال�ست  م�ست�سفياتها  جميع  م��ن  جعلت  والأك��ادمي��ي��ة  العلجية 
ومراكزها الطبية ومعاملها مراكز اأكادميية علجية مما له كبري الأثر يف 

الرتقاء مب�ست�ى اخلدمات ال�سحية والتعليم والبحث العلمي.
واأ�سار مدير اجلامعة اإىل اأنه مت خلل العام اجلاري افتتاح م�ست�سفى ث�مبي 
للأ�سنان اجلامعي وم�ست�سفى ث�مبي للعلج الطبيعي والتاأهيل .. لفتا اإىل 
ب�سعة  اجلامعي  ث�مبي  م�ست�سفى  افتتاح  قليلة  اأ�سابيع  خ��لل  �سيجري  اأن��ه 
املرحلة  �سرير يف   500 اإىل  اأن ت�سل  الأوىل على  املرحلة  يف  �سريرا   350
دولة  ويف  عجمان  اإم����ارة  يف  جامعي  م�ست�سفى  اأك���رب  ت��ك���ن  وب��ذل��ك  الثانية 
الإمارات فيما ي�سل عدد الأ�سرة املتاحة للتعليم والتدريب يف جامعة اخلليج 

الطبية اإىل ما يقرب من 700 �سرير.
وح�ل ج�دة برامج اجلامعة .. اأو�سح الدكت�ر حمدي اأن جميع برامج كليات 
الطب وطب الأ�سنان وال�سيدلة والعلج الطبيعي والعل�م ال�سحية حا�سلة 
واأ�سبح  الدولة  التعليم يف  وزارة  العتماد من  واإع��ادة  الكامل  العتماد  على 
يف  ال�سحي  احلقل  يف  العاملة  للق�ى  للإن�سمام  م�ؤهلني  خريجيها  جميع 
الدولة وكل دول العامل وجاري حاليا احل�س�ل على العتماد الدويل جلميع 

برامج اجلامعة.
اخلم�ش  لل�سن�ات  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  م�سروع  و�سعت  اجلامعة  اأن  واأك��د 
يف  واجل����دة  ال��ري��ادة  على  املحافظة  ح���ل  اأ�سا�سا  يتمح�ر  وال���ذي  ال��ق��ادم��ة 
التعليم الطبي والت��سع يف البحث العلمي والإرتباط والتفاعل مع املجتمع 
علوة على اإن�ساء ثلثة معاهد وهي “الطب الدقيق والبح�ث التطبيقية” 
و”�سحة ال�سكان وال�سحة العامة “ و”تنمية وتدريب الق�ى الب�سرية” يف 

احلقل ال�سحي.
واأ�ساف اأن اجلامعة ت�يل اهتماما كبرياً بالتعاون الدويل فخلل هذا العام 
دولية مع كربى  اتفاقيات  ع�سرة  اأك��رث من  وتفعيل  بت�قيع  اجلامعة  قامت 
واجلامعة  ك�من�لث  وفرجينيا  اأري��زون��ا  جامعتي  مثل  العاملية  اجل��ام��ع��ات 
الطبية وي�سك�ن�سن وجامعتي �سانت ج�زيف يف ال�ليات املتحدة وهيدل برج 
ج��ستاف  معهد  مثل  فرن�سا  يف  البحثية  واملعاهد  ط�كي�  وجامعة  الأملانية 
ومراكز  اجلامعية  وم�ست�سفياتها  باري�ش  وجامعة  ال�سرطان  لأبحاث  رو�سي 
يف  متميزة  علجية  م��راك��ز  اإن�����س��اء  يف  فرن�سا  م��ع  ال��ت��ع��اون  و�سيتم  اأبحاثها 
م�ست�سفى ث�مبي اجلامعي يف تخ�س�سات الأع�ساب وعلج ال�سرطان الكبد و 

القلب وجراحاته اإ�سافه اإىل التعاون مع جامعة وار�س� وجامعة �سي�ل.
وتقدم الدكت�ر ح�سام حمدي بال�سكر اإىل وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع وهيئة 
�سحة دبي وهيئة �سحة اأب�ظبي على ما يقدم�نه من دعم يف تدريب الطلب 
ال�سحية يف  والهيئات  املتميز بني اجلامعة  والتكامل  التعاون  اإىل  .. م�سريا 
دولة الإمارات.. م�ؤكدا اأن اجلامعة وم�ست�سفياتها �ستعطي اأول�ية خلريجيها 

يف التدريب والتعيني و�ستدعمهم وترعاهم على الدوام.
من ناحيته رفع اأحد الطلبة - يف كلمة األقاها نيابة عن زملئه اخلريجني - 
اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان اإىل �ساحب ال�سم� حاكم عجمان حل�س�ره حفل 

تخريج طلبة اجلامعة مهنئا نف�سه وزملئه ب��س�لهم اإىل الي�م املنتظر.
ويف ختام حفل التخريج .. كرم �ساحب ال�سم� حاكم عجمان عددا من اجلهات 
البلدية  دائ���رة  بينها  م��ن  وال�سحية  منها  اخل��دم��ي��ة  واخل��ا���س��ة  احلك�مية 
والتخطيط يف عجمان حيث ت�سلم التكرمي ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي 
ووزارة ال�سحة ووقاية املجتمع وغرفة جتارة و�سناعة عجمان وهيئة ال�سحة 

يف دبي وعدد من امل�س�ؤولني تقديرا لدورهم وتعاونهم مع جامعة اخلليج.
ل��ل��خ��ري��ج��ني واخل���ري���ج���ات م���ن حملة  ال�����س��ه��ادات  ���س��م���ه بت�سليم  ق���ام  ك��م��ا 
طب  وبكال�ري��ش  خريجا   58 ب���اق��ع  واجل��راح��ة  الطب  يف  البكال�ري��ش 
والعلج  خ��ري��ج��ا   27 ���س��ي��ديل  وب��ك��ال���ري������ش طبيب  33 ط��ال��ب��ا  الأ���س��ن��ان 
وبكال�ري��ش   19 حي�ية  طبية  عل�م  بكال�ري��ش  و  طالبا   22 الطبيعي 
عل�م خمتربات طبية خم�ش طلب وبكال�ري��ش عل�م ت�س�ير طبي طالبني 
اأربعة  اإىل  اإ�سافة  طلب  اأربعة  اجلراحية  والتقنية  التخدير  بكال�ري��ش  و 
خريجني من حملة بكال�ري��ش التمري�ش وثلثة خريجني من حملة درجة 

ماج�ستري علم ال�سم�م.
من  ت��ذك��اري��ة  ه��دي��ة  احل��ف��ل  خ��ت��ام  يف  عجمان  ح��اك��م  ال�سم�  �ساحب  وتلقى 
املت�ا�سل  ولدعمه  ل�سم�ه  تقديرا  اجلامعة  درع  عن  عبارة  ث�مبي  الدكت�ر 

والكبري للجامعة.

•• عجمان -وام:

ح�سر �ساحب ال�سم� ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�س� املجل�ش الأعلى 
 .. النعيمي ويل عهد عجمان  ال�سيخ عمار بن حميد  حاكم عجمان و�سم� 

احتفال اأكادميية عجمان بالي�م ال�طني ال� 47 للدولة.
على  ال�س�ء  �سلطت  التي  بالفعاليات  عجمان  حاكم  ال�سم�  �ساحب  واأ�ساد 
اأبناء  اأن  اإجنازات الدولة وح�سارتها وثقافتها وتراثها ونه�ستها .. م�ؤكدا 
ال�طن من الطلب والطالبات وعلى خمتلف مراحلهم الدرا�سية يعتزون 
ويفخرون مبا حققته الدولة من تقدم ورقي ح�ساري يف امليادين التعليمية 

وال�سحية والثقافية والجتماعية والريا�سية والعمرانية.
ال�سيخ خليفة بن  ال�سم�  اإن ه��ذه الإجن���ازات تنبع من روؤي��ة �ساحب  وق��ال 
زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة “حفظه اهلل” و�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 
دبي  ال���زراء حاكم  رئي�ش جمل�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  اآل مكت�م  را�سد  بن 
نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  اهلل” و�ساحب  “رعاه 

ال�سم�  اأ�سحاب  واإخ�انهم  امل�سلحة  للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي 
اأع�ساء املجل�ش الأعلى حكام الإمارات وحر�سهم الدائم على حتقيق امل�سالح 

ال�طنية العليا ل�سعب الإمارات.
ون�ه �سم�ه بتفاعل الطلب والطالبات والأطفال مع هذه املنا�سبة ال�طنية 
اخلالدة ما ي�ؤكد عمقها ومكانتها يف نف��سهم.. م�ؤكدا اأن هذه الحتفالت 
اأبنائنا  فرحة  م��دى  عن  تعرب  واخلا�سة  احلك�مية  امل��دار���ش  تقيمها  التي 

وبناتنا بذكرى تاأ�سي�ش الإمارات.
واأعرب �سم�ه عن تقديره جله�د الأكادميية وطلبها وطالباتها والعاملني 
واأفكار  ومتن�ع  متجدد  ب�سكل  ال�طني  بالي�م  الحتفالت  تنظيم  يف  بها 

حديثة ومتط�رة.
واأكد اأن الحتفال بالي�م ال�طني كل عام يعد منا�سبة لتجديد ال�لء للقيادة 
واحلفاظ على مرياث الآباء امل�ؤ�س�سني لدولتنا وتر�سيخ معاين الحتاد يف 
نف��ش اأجيالنا احلالية من الطلبة والطالبات التي تنعم بثماره وخرياته ما 

يحفزهم على التم�سك بالحتاد خيارا وحيدا ل بديل عنه.

واأ�سار �ساحب ال�سم� حاكم عجمان اإىل اأن التجربة الحتادية التي انطلقت 
يف الثاين من دي�سمرب عام 1971 واأ�س�ست احتاد دولة الإمارات ت�ؤكد عمق 
الرتابط بني اأبناء الدولة وتعزز من ت�حيد ال�سف خلف قيادة هذا الحتاد 

ال�سامخ.
الأكادميية وعزف  اإىل مقر  �سم�ه ومرافقيه  برنامج احلفل ب��س�ل  وبداأ 
الأكادميية كلمة  اإدارة  األقت  الذكر احلكيم ثم  واآي��ات من  ال�طني  ال�سلم 
ترحيبية ب�ساحب ال�سم� حاكم عجمان وويل عهده وح�س�رهما الحتفال 

بالي�م ال�طني ال� 47 .
التهاين  اآي����ات  ب��اأ���س��م��ى  ال��ت��دري�����س��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ة  الأك��ادمي��ي��ة  اإدارة  وت��ق��دم��ت 
والتربيكات بهذه املنا�سبة اإىل القيادة الر�سيدة للدولة.. متمنني لها م�ف�ر 
ال�سحة وال�سعادة �سائلني العلي القدير اأن يدمي عليها وعلى �سعب الإمارات 
نعمه واأن ي�سدد خطاها على طريق اخلري والتقدم والزده��ار ملا ه� خري 

ال�طن وامل�اطنني .
واملبتكرة  الن�عية  الفعاليات  م��ن  جمم�عة  الح��ت��ف��ال  ب��رن��ام��ج  وت�سمن 

وقدم الطلبة جمم�عة من الل�حات الفنية من بينها ما يتحدث عن دولة 
بقيادة  ت�سيد  التي  الق�سائد  وبع�ش  تراثية  واأخ���رى  وتط�رها  الإم����ارات 
قدمت  فيما   .. ب��الإم��ارات  للنه��ش  اهتمام  من  ت�ليه  ملا  الر�سيدة  الدولة 
الطالبة مهرة عمار النعيمي ل�حة ح�ل مق�لة ال�سيخ زايد “ العلم �سلح “ 
كما قدمت فقرة العازي مب�ساركة طلب ال�سف اخلام�ش الأ�سا�سي واختتم 
اإمارات   .. الإم���ارات  �سعب  تهنئ  العامل  اأنحاء  “ كل  بعن�ان  بفقرة  احلفل 
وتركيا  وم�سر  وليبيا  وال�سن  ا�سبانيا  من  ط��لب  فيها  “ و���س��ارك  املحبة 
النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ   .. الحتفال  ح�سر  وكينيا.  وبريطانيا 
ومعايل  وامل��ال��ي��ة  الإداري�����ة  ل��ل�����س���ؤون  عجمان  ح��اك��م  ال�سم�  �ساحب  ممثل 
وال�سيخ ماجد بن �سعيد النعيمي رئي�ش دي�ان احلاكم و�سعادة عبداهلل اأمني 
امل�ست�سار يف دي�ان احلاكم و�سعادة طارق بن غليطه مدير مكتب  ال�سرفاء 
وال�سيافة  الت�سريفات  ع��ام  مدير  النعيمي  ي��سف  و�سعادة  عجمان  حاكم 
والهيئة الإدارية والتدري�سية بالأكادميية وعدد من كبار امل�س�ؤولني واأولياء 

اأم�ر الطلبة والطالبات .
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اأخبـار الإمـارات

اختتام مهرجان ال�شمحة الرتاثي 

»زايد لالإ�شكان« يعتمد اأ�شماء 1500 مواطن من م�شتحقي الدعم ال�شكني بقيمة مليار و500 مليون درهم 

»اأمانة تنفيذي اأبوظبي« تنظم احتفالية م�شرتكة مبنا�شبة اليوم الوطني الب 47

م�شاعدات اإماراتية لألف اأ�شرة يف مديرية جحاف يف ال�شالع 

و�شع حجر اأ�شا�ش كورني�ش ال�شيخ زايد وحديقة اأم الإمارات يف �شقطرى
••حديبو-وام:

للأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  م�ؤ�س�سة  د���س��ن��ت 
الإن�سانية حجر اأ�سا�ش ك�رني�ش ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اليمنية  �سقطرى  عا�سمة  حديب�  مدينة  يف  نهيان  اآل 

وحجر اأ�سا�ش حديقة اأم الإمارات يف الأرخبيل.
ح�سر حفل التد�سني .. خلفان مبارك املزروعي مندوب 
حمافظ  حمرو�ش  ورم��زي  الإن�سانية  خليفة  م�ؤ�س�سة 
لدعم  امل�ؤ�س�سة  ج��ه���د  اإط���ار  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي   . �سقطرى 

البنى التحتية وامل�سروعات اخلدمية يف �سقطرى.
ياأتي  امل�����س��روع  اأن ه��ذا  امل��زروع��ي  م��ب��ارك  واأك���د خلفان 
تعزيزا للمبادرات التنم�ية والإن�سانية لدولة الإمارات 

اإن�سانية  حت��دي��ات  ت���اج��ه  ال��ت��ي  اليمنية  ال�ساحة  على 
اليمن  يف  الأ�سقاء  لدعم  ال��دول��ة  جه�د  و�سمن  كبرية 
.. فيما ي�ستهدف و�سع حجر اأ�سا�ش م�سروع حديقة اأم 
الإم��ارات - ال��ذي ياأتي يف اإط��ار امل�سروعات اخلدمية - 
و  طبيعية  متنف�سات  وت�فري  اخل�سراء  امل�ساحات  ن�سر 

ترفيهية للأ�سقاء اليمنيني يف اأرخبيل �سقطرى.
واأو����س���ح اأن اجل���ه����د ال��ت��ي ت��ق���م ب��ه��ا دول����ة الإم�����ارات 
اجل�انب  على  فقط  لتقت�سر  اليمنية  ال�ساحة  على 
الإمنائية  امل�ساريع  اإىل  متتد  ب��ل  ال��ع��دي��دة  الإن�سانية 
واحل�سرية حيث يعد ك�رني�ش ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان وحديقة اأم الإمارات يف مدينة حديب� من هذه 

امل�ساريع.

•• ال�ضالع-وام:

�سريت هيئة الهلل الأحمر الإماراتي قافلة م�ساعدات 
اإغ��اث��ي��ة لأل���ف اأ���س��رة يف م��دي��ري��ة ج��ح��اف يف حمافظة 
ال�����س��ال��ع وذل����ك ���س��م��ن خ��ط��ة ال��ه��ي��ئ��ة ل�����س��ه��ر ن�فمرب 
اجلاري باإغاثة 5000 األف اأ�سرة يف عدد من مديريات 

ومناطق ال�سالع.
وت�ستهدف قافلة امل�ساعدات الإماراتية - التي تت�سمن 
واملتعففة  الفقرية  الأ�سر   - متكاملة  غذائية  �سلة  األ��ف 
م���ن اأه������ايل م���دي���ري���ة ج���ح���اف وال���ت���ي ت��ع��ت��رب اإح����دى 
�سكانها  ومعظم  امل����ارد  و�سحيحة  الفقرية  امل��دي��ري��ات 
يعان�ن �سع�بة يف ت�فري الحتياجات الأ�سا�سية نتيجة 

غلء الأ�سعار وتده�ر ال��سع الإقت�سادي يف البلد .
اأول حمافظة ال�سالع من�سق  وقال نبيل العفيف وكيل 
الهلل الإماراتي يف املحافظة اإن ال�سلل الغذائية التي 

اأ�سرة يف جحاف تاأتي �سمن �سل�سلة الدعم  األف  �سملت 
الإماراتي املقدم لل�سالع خلل �سهر ن�فمرب وا�ستمرارا 
تقدمها  التي  والتنم�ية  والأعمال اخلدمية  للم�ساريع 
هيئة الهلل الحمر الإماراتي للمحافظة ب�سكل عام.. 
مثمنا دور الإم��ارات الريادي يف العمل الإن�ساين الذي 
ل ين�سب وه� ما �ساهم ب�سكل كبري يف معاجلة العديد 

من الإ�سكاليات .
�سيخ  ال��ق��ادري  ح�سن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  ثمن  جانبه  م��ن 
اللفتة  ه��ذه  واأعيانها-  م�سايخها  ع��ن  نيابة   - جحاف 
الن�����س��ان��ي��ة م��ن دول���ة الإم�����ارات لإغ��اث��ة األ���ف اأ���س��رة يف 
املزيد  ت�ستدعي  الآلف  معاناة  اأن  م�سيفا   .. املديرية 
العطاء يف  اأي���ادي  با�ستمرار  م���ؤك��دا ثقته  ال��دع��م..  من 
الع�ن  وتقدمي  املحتاجني  مل�ساعدة  الحتياجات  تلبية 
اخلري  زاي��د  اأولد  على  بجديد  لي�ش  وذل��ك  وامل�ساعدة 

والإن�سانية.

العديد  تكرمي  فعالياته  و�سهدت 
من ال�سي�ف من الدبل�ما�سيني 
واأعيان  والفنانني  والإعلميني 
م���ن���ط���ق���ة ال�������س���م���ح���ة واجل����ه����ات 
امل�ساهمة  والأه���ل���ي���ة  ال��ر���س��م��ي��ة 
الإعلمية  وامل�ؤ�س�سات  والداعمة 
والراعي  املهرجان  يف  احلا�سرة 
الراعية  وال�������س���رك���ات  ال��رئ��ي�����ش 

الأخرى.
ال�سحب  وت�����س��م��ن ح��ف��ل اخل��ت��ام 
على اجلائزة الكربى وهي �سيارة 
مقدمة من بن حم�دة لل�سيارات 
اأحد رعاة املهرجان وفازت بها اأم 
زايد احلمادي من اأهايل منطقة 

ا�ستقطب  احل��دث  اإن  للمهرجان 
اأك�������رث م����ن ث����لث����ني األ�������ف زائ����ر 

مدير مركز ال�سمحة. وقال اأحمد 
الإعلمي  املن�سق  الرميثي  خادم 

•• اأبوظبي -وام:

فعاليات  الول  اأم�������ش  اخ��ت��ت��م��ت 
الرتاثي  ال�����س��م��ح��ة  “مهرجان 
ن��ظ��م��ه��ا مركز  “ ال���ت���ي  ال��ت��ا���س��ع 
ال�����س��م��ح��ة ال���ت���اب���ع ل���ن���ادي ت���راث 
ورعاية  ب��ت���ج��ي��ه��ات  الإم���������ارات 
���س��م��� ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن زايد 
ال�سم�  �ساحب  ممثل  نهيان  اآل 
النادي  رئ��ي�����ش  ال����دول����ة  رئ��ي�����ش 
وحتى   19 م���ن  ال���ف���رتة  خ����لل 
منطقة  يف  اجلاري  ن�فمرب   26

ال�سمحة.
�سعادة   .. اخل���ت���ام  ح��ف��ل  ح�����س��ر 
املدير  ال��رم��ي��ث��ي  اهلل  ع��ب��د  ع��ل��ي 
والإع����لم  ل��ل��درا���س��ات  التنفيذي 
اإدارة  م���دي���ر  امل���ن���اع���ي  و����س���ع���ي���د 
الرميثي  و���س��ل��ط��ان  الأن�������س���ط���ة 

التي عربت عن �سكرها  ال�سمحة 
�سلطان  ال�سيخ  ل�سم�  وتقديرها 

بن زايد اآل نهيان.. 
الي�مية  امل�سابقات  حظيت  فيما 
ح���ي���ث ح�سل  ال��������زوار  ب���اه���ت���م���ام 
قيمة  ج�����ائ����ز  ع���ل���ى  ال����ف����ائ����زون 
الرئي�ش  ال����راع����ي  م���ن  م��ق��دم��ة 
�����س����رك����ة الإم�����������������ارات ال���ع���امل���ي���ة 
الراعية  واجل���ه���ات  ل���لأمل����ن���ي����م 
امل�سابقات  و���س��م��ل��ت  الأخ���������رى. 
الأ����س���ئ���ل���ة ال���رتاث���ي���ة والأك�������لت 
والتجديل  وال���ي����ل���ة  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
وم�سابقة  واخل����������ش  واحل����ن����اء 
وم�س������ابقة  تراثي������ة  لعبة  اأجمل 
تراثي  واأج����م����ل جم�����س��م  ال��ت�����ل��ي 
واأجمل  ت��راث��ي��ة  ر���س��م��ة  واأج���م���ل 
واأف�سل �س�رة تراثية  زي تراثي 
ب��ع��د���س��ة ال���ه���ات���ف وغ����ريه����ا من 

امل�سابقات.

�شيف بن زايد يزور املعر�ش امل�شاحب لقمة اأقدر العاملية يف يومها الثاين 
، اجنال �سم�ه واأجن��ال �سم� ال�سيخ حامد بن زايد 
وجنل  اأب���ظ��ب��ي  عهد  ويل  دي����ان  رئي�ش  نهيان  اآل 
املغف�ر له، باإذن اهلل، ال�سيخ اأحمد بن زايد اآل نهيان 

، واأجنال �سم� ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان.
وك�����ان ���س��م���ه ق���د اف��ت��ت��ح ف��ع��ال��ي��ات ال��ق��م��ة اأم�ش 
الث��ن��ني وال��ت��ي تنهي اع��م��ال��ه��ا غ���دا وت��رك��ز القمة 
ُتعنى بتط�ير  على ا�سرتاتيجيات ومفاهيم خا�سة 
امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  يحقق  مب��ا  املجتمعات 
 17 اأطلقتها الأمم املتحدة والتي تتاألف من  التي 
وور�ش  امل���ؤمت��ر  ع��ل��ى جل�سات  ت���زي��ع��ه��ا  حم�����راً مت 

العمل.

والعاملية وما تعر�سه من اأحدث مبادرات يف جمال 
الب�سرية من  ال���ق���درات  وت��ط���ي��ر  الن�����س��ان  مت��ك��ني 

خلل التعليم والبتكار.
اأث���ن���اء ج���ل��ت��ه م���ن م�س�ؤويل  ك��م��ا ا���س��ت��م��ع ���س��م���ه 
الج��ن��ح��ة م��ن ال��ه��ي��ئ��ات وامل���ؤ���س�����س��ات ال���ط��ن��ي��ة، و 
اجلامعات الإماراتية ومعاهد التعليم والكادمييات 
الرتب�ية، عن ما تعر�سه من م�ساريع ومبادرات يف 
وت�فري  وق��درات��ه  الن�سان  بتنمية  تتعلق  جم��الت 
الأدوات والتقنيات لتط�ير البداع الب�سري وتعزيز 

الك�ادر وتدريبها وفق اأ�س�ش ال�ستدامة.
رافق �سم� ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان يف ج�لته 

•• ابوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سم�  الفريق  زار 
نائب رئي�ش جمل�ش ال�زراء وزير الداخلية يرافقه 
�سم� ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�ش جمل�ش 
اإدارة م�ؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية وذوي 
الإحتياجات اخلا�سة م�ساء ام�ش الثلثاء املعر�ش 
اأر�ش  امل��ن��ع��ق��دة يف  ال��ع��امل��ي��ة  اأق����در  امل�����س��اح��ب لقمة 
خلل  �سم�ه  واطلع  اأب�ظبي.  بالعا�سمة  املعار�ش 
ج�لته يف عدد من الأجنحة امل�ساركة، على اجله�د 
التي تق�م بها اجلهات احلك�مية وامل�ؤ�س�سات املحلية 

•• دبي-وام:

1500 م�اطنا  اأ�سماء  ال�سيخ زايد للإ�سكان  اإدارة برنامج  اعتمد جمل�ش 
بقيمة قدرها مليار و500 ملي�ن  ال�سكني  الدعم  ق��رارات  من م�ستحقي 
ال�سابع  درهم وذلك وذلك بالتزامن مع احتفالت الدولة بالي�م ال�طني 

والأربعني.
ال�سيخ خليفة  ال�سم�  ل�ساحب  ال�سامية  للت�جيهات  تنفيذا  الإعتماد  ياأتي 
بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة “حفظه اهلل” واأخيه �ساحب ال�سم� ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�س�ر  ال�سيخ  �سم�  “ ومتابعة  اهلل  “رعاه  دب��ي 

رئي�ش جمل�ش ال�زراء وزير �س�ؤون الرئا�سة .
تط�ير  وزي��ر  النعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  الدكت�ر  معايل  ورف��ع 
اأ�سمى  للإ�سكان  زاي��د  ال�سيخ  برنامج  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  التحتية  البنية 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات 
نهيان رئي�ش الدولة “حفظه اهلل” واأخيه �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي “رعاه 
اأب�ظبي  اآل نهيان ويل عهد  اهلل” و�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد 
نائب القائد الأعلى للق�ات امل�سلحة واإىل اإخ�انهم اأ�سحاب ال�سم� ال�سي�خ 
احلكام  ون���اب  العه�د  اأولياء  واإىل  الإم��ارات  الأعلى حكام  املجل�ش  اأع�ساء 
الي�م  مبنا�سبة  الطيبة  اأر�سها  على  واملقيمني  الإم���ارات  دول��ة  �سعب  واإىل 
جمل�ش  اجتماع  تروؤ�سه  خلل  معاليه  واأ�ساف   . لللدولة   47 ال�  ال�طني 
ننتهز  بدبي  امل�ستقبل  الي�م يف مكتب  الذي عقد  الربنامج اخلام�ش  اإدارة 
ال�سكني  الدعم  م�ستحقي  من  جديدة  دفعة  عن  للإعلن  الي�م  الفر�سة 
بالتزامن مع احتفالنا بالي�م ال�طني ال�سابع والأربعني والذي ياأتي ترجمة 
حلر�ش قيادتنا الر�سيدة على اإ�سعاد امل�اطنني يف منا�سبة عزيزة على دولة 
ال�سكني  امل�اطنني وحتقيق ال�ستقرار  باإ�سكان  البالغ  الإم��ارات واهتمامها 
وت�فري مق�مات احلياة الكرمية والرفاه وال�سعادة للم�اطنني من خلل 

اأ�سكال متعددة من الدعم ال�سكني ووحدات �سكنية حديثة وع�سرية واأحياء 
ت�جيهات  اأن��ه يف ظل  معاليه  واأو���س��ح  امل��راف��ق.  متكاملة  م�ستدامة  �سكنية 
قيادتنا الر�سيدة ي�سري وفق خطة م�سقبلية طم�حة تتمح�ر ح�ل �سعادة 
امل�اطنني وحتقيق اأعلى م�ست�يات الرفاه املعي�سي وتقدمي خدمات مبتكرة 
اإ�سكانية  م�ساريع  خ��لل  من  تطلعاتهم  وتف�ق  احتياجاتهم  تلبي  وذكية 

طم�حة وم�ستدامة تغطي كافة اإمارات الدولة وحتقق �سعادة امل�اطنني.
العامة  املديرة  الفندي  املهند�سة جميلة حممد  �سعادة  ك�سفت  من جانبها 
لربنامج ال�سيخ زايد للإ�سكان اأن الربنامج اأ�سدر منذ بداية العام اجلاري 
4082 قرار دعم �سكني بقيمة 3 مليارات و100 ملي�ن درهم تن�عت ما 
اإمارات  كافة  يف  مت�زعة  �سكنية  اأحياء  �سمن  وم�ساكن  ومنح  قرو�ش  بني 

الدولة ما يعني ا�ستقرار 16،638 م�اطن وم�اطنة.
واأ�سافت اأن الربنامج حر�ش منذ بداية الإعلن عن خطة الأجندة ال�طنية 
2021 على تقلي�ش زمن الإنتظار للح�س�ل على الدعم ال�سكني للعمل 
وا�سحة  خ��لل خطة  اجلانب من  ه��ذا  ملم��سة يف  م�ؤ�سرات  على حتقيق 
اآلت اإىل تقلي�ش زمن انتظار امل�اطنني للح�س�ل على الدعم ال�سكني �سمن 

مت��سط زمن انتظار بلغ 30 ي�ماً لفئة ل ميلك و3 اأ�سهر لباقي الفئات.
القيادة  تطلعات  حتقيق  يف  جهدا  يدخر  ل  الربنامج  اأن  الفندي  واأك���دت 
الإمارات  دولة  وت�جهات  تت�افق  وذكية  مبتكرة  بت�فري خدمات  الر�سيدة 
على  ذكية  خدمات  تقدمي  خ��لل  من  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  ال��ري��ادة  نح� 
ا�سرتاتيجية  �ساهمت يف حتقيق  اإ�سكانية  ال�ساعة وتطبيقات وحل�ل  مدار 
اأحياء �سكنية ع�سرية  ال�سكني واإن�ساء  واأهداف الربنامج يف ت�فري الدعم 
املتعاملني  �سعادة  اأن  اإىل  لفتة  العاملية..  املعايري  اأف�سل  وفق  وم�ستدامة 
امل��ب��ادرات يف جمال  من �سمن الأول���ي��ات حيث قدم الربنامج العديد من 
املتعاملني وت�فري خدمات تف�ق الت�قعات لإبراز دوره الريادي يف  �سعادة 
ا�ست�سراف امل�ستقبل وتط�ير اخلدمات وه� ما حتقق بالفعل نتيجة للجه�د 
التي بذلت يف هذا املجال وكان نتاجها ح�س�ل مركز �سعادة املتعاملني مبقر 
الربنامج الرئي�سي بدبي على ت�سنيف خم�ش جن�م يف الدورة الثالثة لنظام 

للإ�سكان  زايد  ال�سيخ  برنامج  واأ�سهم  اخلدمات.  لت�سنيف  العاملي  النج�م 
�سمن  م�اطنة  اأ�سرة   697 ا�ستقرار  حتقيق  يف  اجل��اري  العام  بداية  منذ 
�سكنية  م�ساريع  ثلثة  خ��لل  م��ن  امل�ستدامة  ال�سكنية  الأح��ي��اء  م�ساريع 
ع�سرية يف ثلث اإمارات حيث �سلم الربنامج خلل هذا العام 306 م�سكنا 
“حي الق�ز  باإمارة عجمان و159 م�سكنا يف  “حي الرقايب” ال�سكني  يف 
اأم  “ باإمارة  “مدينة ال�سهداء  “ال�سكني باإمارة دبي و232 م�سكنا يف حي 

القي�ين.
“بطني  مدينة  يف  �سخمة  �سكنية  اأحياء  م�ساريع  بتنفيذ  الربنامج  ويق�م 
ال�سمر “ ال�سكنية باإمارة راأ�ش اخليمة مبا يقارب 888 م�سكنا من املت�قع 
م�سروع  �سمن  م�سكنا   761 اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   2021 ال��ع��ام  يف  ت�سليمها 
“حي املنتزي “يف مدينة حممد بن زايد باإمارة عجمان و341 م�سكنا يف 
باإمارة دبي  الت�سامح” ال�سكني اجلاري تنفيذه يف منطقة اخل�انيج  “حي 

بالإ�سافة اإىل م�سروع “حي الع�ير “ بدبي الذي ي�سم 248 م�سكنا.
وي�سعى برنامج ال�سيخ زايد للإ�سكان من خلل م�ساريع الأحياء ال�سكنية 
لروؤية  حتقيقا  العاملية  املعايري  اأف�سل  وا�ستخدام  ال�ستدامة  حتقيق  اإىل 
ت�فري  يف  ال��ري��ادة  حتقيق  اإىل  الرامية  وا�سرتاتيجيته   2021 الإم���ارات 
امل�سكن امل�ستدام وت�عية املجتمع باأهمية ا�ستخدام الطاقة املتجددة وتعزيز 
ال�عي مبفاهيم امل�ساكن امل�ستدامة اإىل جانب اإبراز الدور الهام الذي يق�م 
على  واملحافظة  اخل�سراء  والتنمية  ال�ستدامة  جم��ال  يف  الربنامج  فيه 

امل�ارد الطبيعية والبيئية.
كما يحر�ش الربنامج على ا�ستيفائه ملتطلبات معايري برنامج “ا�ستدامة” 
للتقييم بدرجات الل�ؤل�ؤ ملرحلة الت�سميم والتنفيذ يف كافة م�ساريع الأحياء 
باأهمية تر�سيخ ممار�سات  اإمياناً منه  اإم��ارات الدولة  ال�سكنية ويف خمتلف 

ال�ستدامة والرتقاء بنمط احلياة واحلفاظ على البيئة.
وت�سمل معايري ا�ستدامة �سبع نقاط رئي�سة هي خف�ش معدلت الطلب على 
املياه واحلث على البحث عن اأفكار عملية لت�فريها وا�ستهداف التقليل من 
ا�ستخدام الطاقة من خلل معايري الت�سميم التي تقلل احلاجة للكهرباء 

والتاأكد من مراعاة دورة احلياة الكاملة عند اختيار م�اد البناء والتخل�ش 
واإن�ساء  ت�سميم  يف  الثقافية  اله�ية  عن  والتعبري  الإبتكار  وت�سجيع  منها 
وحماية  وال�سناعي  ال�س�قي  القطاع  يف  التح�ل  عملية  لتي�سري  امل��ب��اين 
واحلفاظ على واإعادة البيئات وامل�ارد الطبيعية املهمة اإىل حالتها الأ�سلية 
اجلماعي  العمل  وت�سجيع  واخلارجية  الداخلية  امل�ساحات  ج���دة  و�سمان 
املعماري  ي�سم  وال����ذي  التخ�س�سات  خمتلف  م��ن  ال���س��ت�����س��اري  للفريق 

واملهند�ش الكهربائي املهند�ش وامليكانيكي لتحقيق متطلبات ا�ستدامة.
مقاولت  �سركة   5437 ب���  قائمة  للإ�سكان  زاي���د  ال�سيخ  برنامج  ول���دى 
�سركة   1114 اإىل  بالإ�سافة  ال��دول��ة  اإم���ارات  كافة  يف  ومعتمدة  م�سجلة 
ال�سكني  الدعم  من  للم�ستفيدين  خدماتهم  يقّدم�ن  هند�سية  ا�ست�سارات 
وم�سنفني �سمن نظام ت�سنيف الإ�ست�ساريني واملقاولني الذي يحمل اإ�سم 
“اختارهم �سح” ود�سنه الربنامج العام املا�سي يف بادرة تهدف اإىل تط�ير 
اآليات املتابعة الهند�سية وتعزيز مبادئ ال�سفافية يف قطاع البناء مبا ي�سمن 
حتقيق املناف�سة العادلة بني ال�سركات العاملة يف هذا املجال ويعزز القدرة 
التناف�سية للقت�ساد املحلي وحماية حق�ق واأعمال جميع الأطراف املعنية 

من متعاملني وا�ست�ساريني ومقاولني.
والإ�ست�سارات  امل��ق��اولت  �سركات  قائمة  على  التعرف  للمتعاملني  وميكن 
الإلكرتونية  اخل��دم��ات  قائمة  زي��ارة  خ��لل  من  لديه  املعتمدة  الهند�سية 
اإىل  والإم���ارة  ال�سركة  ن���ع  واختيار  للربنامج  الر�سمي  امل�قع  يف  والذكية 
املقاولني وال�ست�ساريني للح�س�ل على  اإىل نظام ت�سنيف  الدخ�ل  جانب 
جداً  جيد  ممتاز  فئة  و�سمن  الربنامج  معايري  ح�سب  املقاولني  ت�سنيف 

جيد ومقب�ل وت�سنيف ملغي من الت�سجيل وغري م�سنف.
وي�سعى الربنامج من خلل هذه املبادرة اإىل حتقيق ا�سرتاتيجية الربنامج 
ت�قعات  يف�ق  مبا  واملبتكرة  امل�ستدامة  ال�سكنية  البيئة  وتط�ير  ت�فري  يف 
القت�سادية  التنمية  حتقيق  يف  ال��دول��ة  ت�جهات  تدعم  وال��ت��ي  امل�اطنني 
والعمرانية وتط�ير قطاع البناء للإرتقاء بج�دة البناء وحتقيق ا�ستدامة 
يحقق  ومب��ا   2021 ال�طنية  الأج��ن��دة  ملتطلبات  وفقا  ال�سكنية  امل�ساريع 

•• اأبوظبي-وام:

احتفالية  اأب���ظ��ب��ي  لإم����ارة  التنفيذي  للمجل�ش  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  نظمت 
م�سرتكة جمعت 10 جهات حك�مية مبنا�سبة الي�م ال�طني ال�47 لقيام 
احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة .. ت�سمنت اأجندة الحتفال فعاليات 
واأن�سطة متن�عة اختلطت فيها م�ساعر البهجة والألفة مب�ساعر النتماء 

وال�فاء لل�طن وقيادته.

دائرة  رئي�ش  حامد  اآل  حممد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  معايل  الفعالية  ح�سر 
ال�سحة وعدد من القيادات احلك�مية اإىل جانب عدد غفري من م�ظفي 

اجلهات احلك�مية امل�ساركة .
لإمارة  التنفيذي  للمجل�ش  العامة  الأمانة  بجانب  الحتفالية  يف  و�سارك 
اأب�ظبي التنفيذي ودائ��رة الق�ساء ودائ��رة ال�سحة  اأب�ظبي كل من مكتب 
الذكية،  واخل��دم��ات  الأنظمة  وهيئة  اأب���ظ��ب��ي،  جل��م��ارك  العامة  والإدارة 
اأب�ظبي  لإم���ارة  التقاعد  ومكافاآت  معا�سات  و�سندوق  الإح�����س��اء،  ومركز 

وال�سركة ال�طنية لل�سمان ال�سحي “�سمان”، وم�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان 
اآل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية.

ال�طن  اأب��ن��اء  ق��ل���ب  على  ال��ع��زي��زة  املنا�سبة  ب��ه��ذه  الحتفالية  وت�سمنت 
واملقيمني فيه عدداً من الفعاليات الرتاثية والعرو�ش ال�طنية حيث قدم 
م�ظف� اجلهات احلك�مية امل�ساركة وعدد من طلبة املدار�ش وغريهم من 
الفرق املتخ�س�سة عرو�ساً متميزة اأظهرت فرحتهم بهذه املنا�سبة الغالية.

ق��ام طلبة  ثم  وم��ن  الإم���ارات  لدولة  ال�طني  بالن�سيد  الحتفالية  وب��داأت 

ال�ساعر  الغنائية.. و�سارك يف الحتفالية  الل�حات  باأداء عدد من  املدار�ش 
را�سد الرميثي بق�سائد تعك�ش مدى الفخر والعتزاز بال�طن ومنجزاته 
اآل نهيان رئي�ش الدولة  حتت قيادة �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد 

اهلل«. “حفظه 
العيالة  ِفرقة  اأدت  فيما  العازي،  ل�حة  اأخ��رى  طلبية  جمم�عة  اأدت  كما 
اأو�ساط  يف  وال��ف��رح  البهجة  من  اأج����اء  اأ�ساعت  فلكل�رية  تراثية  رق�سات 

احل�س�ر.
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة الفجرية حتتفل باليوم الوطني الب 47 

•• الفجرية -وام: 

مبركز  احتفاًل  الفجرية  ل�سرطة  العامة  القيادة  نظمت 
خدمات املرور والرتخي�ش مبنطقة احليل مبنا�سبة الي�م 

ال�طني ال� 47 للدولة .
ح�����س��ر احل���ف���ل ���س��ع��ادة ال���ل����اء حم��م��د اأح���م���د ب���ن غامن 
بن  حممد  والعميد  الفجرية  �سرطة  ع��ام  ق��ائ��د  الكعبي 
والعميد  الفجرية  �سرطة  نائب قائد عام  الطنيجي  نايع 
دكت�ر �سليمان �سعيد املر�سدي مدير عام امل�ارد واخلدمات 
مدير  نائب  احلل�  اأحمد  حممد  �سعيد  والعميد  امل�ساندة 
عام العمليات ال�سرطية ومدراء الإدارات وروؤ�ساء الأق�سام 

والأفراد  ال�سباط  و�سف  ال�سباط  من  وع��دد  والإدارات 
والعن�سر الن�سائي. واأكد الل�اء الكعبي اأهمية هذه املنا�سبة 
يف تاريخ دولة الإمارات التي تخلد ذكرى الآباء امل�ؤ�س�سني 
والإجنازات التي حتققت يف م�سرية الإحتاد وبناء الدولة 
كرمية  حياة  ت�فري  �سبيل  يف  اإليه  و�سلت  ال��ذي  والتقدم 

للم�اطن واملقيم على اأر�ش ال�طن .
نائب مدير  �سعيد حممد احل�ساين  دكت�ر  العقيد  واألقى 
اإدارة امل�ارد الب�سرية كلمة عرب خللها عن م�ساعر الفرح 
والبهجة التي تغمر قل�ب امل�اطنني واملقيمني على اأر�ش 
يف  الحت��اد  قيام  على  عاماً   47 م��رور  الدولة مبنا�سبة 
احل�ساين  وحت��دث  1971م..  ع��ام  دي�سمرب  م��ن  ال��ث��اين 

ال��ت��ي حتققت يف ظ��ل م�����س��رية الحتاد  ح����ل الجن�����ازات 
ب�ستى جمالت احلياة .

ق��دم��ه��ا ط���لب وط��ال��ب��ات مدر�سة  ف��ق��رات  تخلل احل��ف��ل 
الفجرية للتعليم الأ�سا�سي ح1 ومدر�سة الإمارات اخلا�سة 
�سالح  اأحمد  ال�ساعر  م�ساركة  اإىل  ..بالإ�سافة  بالفجرية 
بن ط�فان وال�ساعر فايز �سعيد اليماحي بق�سائد وطنية 

بهذه املنا�سبة.
ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ك��رم �سعادة ال��ل���اء ب��ن غ��امن ق��ائ��د عام 
ال�����س��رط��ة امل���ؤ���س�����س��ات احل��ك���م��ي��ة واجل���ه���ات امل�����س��ارك��ة يف 
الحتفال .. و زار راعي احلفل املعر�ش املقام على هام�ش 

الفعالية مب�ساركة امل�ؤ�س�سات احلك�مية بالإمارة.

ت�شكيل ب�شري للرقم 47 مبدار�ش �شرطة اأبوظبي احتفاء باليوم الوطني
•• اأبوظبي-وام:

 ”47 “ الرقم  ت�سكيل  يف  اأب�ظبي  ب�سرطة  الب�سرية  امل���ارد  بقطاع  ال�سرطة  مدار�ش  من  م�ستجداً   185 �سارك 
مبيدان اإدارة مدار�ش ال�سرطة يف الف�عة بالعني احتفاء بالي�م ال�طني ال� 47 للدولة وج�سد الطلب رمزية هذه 
املنا�سبة ال�طنية وما حتمله يف طياتها من معاٍن عميقة متجذرة لتعزيز قيم ال�لء واحلب والتلحم ال�ثيق بني 
القيادة وال�سعب. ورفع العميد مهنا حممد النعيمي مدير اإدارة مدار�ش ال�سرطة اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإىل �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة “حفظه اهلل” واأخيه �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�سلحة بهذه املنا�سبة ال�طنية العزيزة �سائل امل�ىل 

عز وجل اأن يدمي نعمة الأمان والأمان يف رب�ع ال�طن الغايل .
ح�سر الفعالية العقيد ر�سا�ش العامري نائب مدير اإدارة مدار�ش ال�سرطة وعدد من ال�سباط واملنت�سبني .

حاكم الفجرية يت�شلم ن�شخة من كتاب دولة الإمارات 
العربية املتحدة يف القرن احلادي والع�شرين

•• الفجرية-وام: 

ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  ت�سلم 
كتاب  ن�سخة من  الفجرية  الأعلى حاكم  املجل�ش  ع�س� 
القرن  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  “جمتمع 
احلادي والع�سرين: ق�سايا وحتديات يف عامل متغري” 

مل�ؤلفه الدكت�ر جمال �سند ال�س�يدي.
جاء ذلك خلل ا�ستقبال �ساحب ال�سم� حاكم الفجرية 
يف ق�����س��ر ال��رم��ي��ل��ة ال��ث��لث��اء، ���س��ع��ادة ال��دك��ت���ر جمال 
للدرا�سات  الإم���ارات  مركز  ع��ام  مدير  ال�س�يدي،  �سند 
والبح�ث ال�سرتاتيجية، الذي قدم لل�سلم على �سم�ه 

واإهدائه ن�سخة من الكتاب.

وبارك �ساحب ال�سم� ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي 
الذي  ال��ك��ت��اب  ال�����س���ي��دي يف  ل��ل��دك��ت���ر  البحثي  اجل��ه��د 
يف  ال����دوؤوب  بعمله  م�سيداً  الم��ارات��ي،  للمجتمع  ي����ؤرخ 
اإثراء املكتبة العربية واخلليجية بالعديد من الأعمال 
بالدولة  املتعلق  امل��ع��ريف  الف�ساء  تغني  ال��ت��ي  البحثية 

وم�ستقبلها.
بدوره �سكر �سعادة الدكت�ر جمال �سند ال�س�يدي حاكم 
الفجرية على ا�ستقباله وتقديره لعمله البحثي، مثمناً 
دعم القيادة الر�سيدة للدولة لإجنازات اأبنائها ، م�ؤكداً 
ل��ه عظيم الأث���ر يف ا�ستمرار عمله  ال��دع��م ك��ان  اأن ه��ذا 
وامل�ساهمة يف  املجتمع،  املزيد من اجلهد خلدمة  وبذل 

م�سرية التنمية ال�طنية الرائدة.

وزارة ال�شحة ترخ�ش 211 من�شاأة �شحية خا�شة وتغلق 24 من�شاأة خمالفة خالل 2018
•• دبي-وام: 

ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  ق���ام���ت 
امل��ج��ت��م��ع خ�����لل ال����ع����ام اجل�����اري 
من�ساأة   211 برتخي�ش   2018
�سحية خا�سة واإغلق 24 من�ساأة 
ط���ب���ي���ة خ���ا����س���ة خم���ال���ف���ة وذل����ك 
التي  امل��ك��ث��ف��ة  احل����م����لت  ���س��م��ن 
التابعة  التفتي�ش  ف��رق  بها  ت��ق���م 
لإدارة التمكني والإمتثال ال�سحي 
املن�ساآت الطبية  اإلتزام  للتاأكد من 

باإ�سرتاطات مزاولة املهنة .
اإ�سرتاتيجة  اإط����ار  يف  ذل���ك  ي��اأت��ي 
تطبيق  اإىل  ال����ه����ادف����ة  ال�����������زارة 
للمرافق  ال�����ط����ن����ي����ة  امل����ع����اي����ري 
الدور  وتعزيز  ال�سحية  واملن�ساآت 
الرقابي والإ�سرايف عليها و �سمان 
خدمات  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع  ح�����س���ل 
املعايري  اأعلى  وف��ق  �سحية  رعاية 

العاملية .
ووقاية  ال�سحة  وزارة  وحت��ر���ش 
تعاون  علقات  بناء  على  املجتمع 
م���ع ال���ق���ط���اع ال��ط��ب��ي وال����دوائ����ي 
الإ�ستثمار  ل��ت�����س��ج��ي��ع  اخل����ا�����ش 
النظم  وتطبيق  خ��دم��ات��ه��ا  ودع���م 

ب��امل��ن�����س��اآت ال�����س��ح��ي��ة اخل��ا���س��ة يف 
وامل�ؤ�س�سات  ال�سيدلة  مهنة  �ساأن 
بن�سبة  وذل���������ك  ال�������س���ي���دلن���ي���ة 
�سنة  ع�����ن  وا�����س����ح����ة  ان���خ���ف���ا����ش 
2017 التي مت خللها مت اإغلق 

�سحية. من�ساأة   42
الإغ����لق  ق�����رارات  اأن  واأو����س���ح���ت 
ج��اءت على خلفية ر�سد عدد من 
املن�ساآت  �سلمة  ملعايري  املخالفات 
وال�������س���ي���دلن���ي���ة حيث  ال�����س��ح��ي��ة 
تن�عت هذه املخالفات بني ممار�سة 
للمهنة  والفنيني  الأط��ب��اء  بع�ش 
بدون ترخي�ش من ال�زارة اأو عدم 
الطبية  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن  التخل�ش 
ال��ق���ان��ني وامل��ع��اي��ري املحلية  وف���ق 
الأدوية  تخزين  �س�ء  اأو  والعاملية 
وامل�ستح�سرات ال�سيدلنية اأوعدم 
ال�سلمة  مب��ت��ط��ل��ب��ات  الإل�����ت�����زام 
العمليات  لغرف  والفنية  الطبية 
باملعايري  امل��ن�����س��اأة  ال���ت���زام  وع�����دم 
الهند�سية واتباع تعليمات النظافة 
وعدم  الطبية  ل���لأدوات  والتعقيم 
الطبية  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن  التخل�ش 
وعدم ت�افر نظام ته�ية للمن�ساأة 
التلعب  و  وال�سيدلنية  الطبية 

والق�انني واملعايري ال�سحية ك�ن 
�سريكا  ي��ع��ت��رب  اخل���ا����ش  ال��ق��ط��اع 
تعزيز  يف  ل����ل�����زارة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ا 
�سحة املجتمع و حتقيق اأهدافها.. 
من  املتزايدة  الأع���داد  ت�سري  فيما 
اجلديدة  ال�سحية  امل��ن�����س��اآت  ع��دد 
الرتخي�ش  ع���ل���ى  حت�����س��ل  ال���ت���ي 
الجراءات  و�سرعة  ال�سفافية  اإىل 
ا�ستقطاب  ال���زارة يف  تتبعها  التي 
ك����ربي����ات ال�������س���رك���ات ال���ط���ب���ي���ة و 
مكاتب  و  ف��روع  لفتتاح  الدوائية 
مت��ث��ي��ل��ي��ة اق��ل��ي��م��ي��ة وم�����س��ان��ع لها 

بالدولة .
الدكت�رة  ذك���رت  الإط����ار  ه��ذا  ويف 
ح�سة مبارك مديرة اإدارة التمكني 
والمتثال ال�سحي بقطاع �سيا�سة 
اإىل  والرتاخي�ش  العامة  ال�سحة 
من�ساأة   24 اأغ��ل��ق��ت  ال�������زارة  اأن 
 2018 ���س��ح��ي��ة خ��ا���س��ة خ����لل 
خمالفة  �سحية  من�ساأة   11 منها 
ا�ستنادا  خمالفة  �سيدلية   13 و 
الرتاخي�ش  جل��ن��ة  ق������رارات  اإىل 
وملخالفة  وال�����س��ي��دلن��ي��ة  الطبية 
الإحت���ادي  للقان�ن  امل��ن�����س��اآت  ه��ذه 
2015 والفقان�ن اخلا�ش  ل�سنة 

يف �سجلت �سرف الأدوية املراقبة 
انعكا�سات  م���ن  ذل����ك  ي��ع��ن��ي��ه  وم����ا 
املجتمعي  الأم�������ن  ع���ل���ى  ���س��ل��ب��ي��ة 
وك��ذل��ك ���س��رف م�����س��ادات حي�ية 

دون و�سفة طبية.
مبارك  ح�سة  الدكت�رة  واأ�سافت 
خلل  ت���ق����م  ال��ت��ف��ت��ي�����ش  ف����رق  اأن 
للمن�ساآت  ال�����دوري�����ة  زي����ارات����ه����ا 
م�اءمة  على  بالتدقيق  ال�سحية 
وال�سيدلنية  الطبية  املمار�سات 
ل��ت��ل��ك ال���ت�������س���ري���ع���ات وال���ق����ان���ني 
املفاجئة  ل���ل���ج����لت  ب���الإ����س���اف���ة 
تعاون  ع���ل���ى  ب���ن���اء  ت��ب��ل��ي��غ��ات  اأو 
الب�ابة  ع���رب  اأو  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد 
الإلكرتونية ل�زارة ال�سحة ووقاية 
ت��ن��ظ��ي��م حما�سر  وي���ت���م  امل��ج��ت��م��ع 
للمخالفني  امل��ن��ا���س��ب��ة  ال�����س��ب��ط 
التي  الج�����راءات  لت��خ��اذ  متهيدا 
ال�سحية  الأن��ظ��م��ة  عليها  ت��ن�����ش 
امل�ؤقت مينح  الإغ��لق  باأن  من�هة 
الفر�سة للمن�ساآت املخالفة باتخاذ 
اللزمة  الت�سحيحية  الإج���راءات 
التفتي�ش  ف���ري���ق  ي���ق����م  اأن  ع��ل��ى 
ب��زي��ارة ه��ذه املن�ساآت وال��ت��اأك��د من 
لت�سحيح  الإج���������راءات  ات���خ���اذه���ا 

اأو�ساعها.
ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  واأ�����س����ادت 
اخلا�ش  القطاع  مبن�ساآت  املجتمع 
التي حتر�ش على الإلتزام بتطبيق 
ال�سحية  والأن���ظ���م���ة  ال���ق����ان���ني 
ال���زارة ت�يل ملحظات  اأن  حيث 
املر�سى وذويهم واملتعلقة بالقطاع 
الطبي اخلا�ش كل اأول�ية واهتمام 
�سحة  وحماية  تعزيز  اإىل  و�س�ل 

املجتمع .
ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأن  ي��ذك��ر 
املجتمع قامت خلل فرتة �سابقة 
املن�ساآت  ع��ل��ى  تفتي�سية  ب���زي���ارات 
بهدف  التابعة  اخلا�سة  ال�سحية 
ر�سد املخالفات وتعديل اأو�ساعها 
املبارك  رم�سان  �سهر  نهاية  قبل 
وذل������ك ت���زام���ن���ا م����ع »ع������ام زاي�����د« 
اأو  تقارير خمالفات  بدون حترير 
بهدف  اإداري����ة  اأو  مالية  غ��رام��ات 
رف������ع ج��������دة خ�����دم�����ات ال���رع���اي���ة 
مبا  اخل��ا���ش  القطاع  يف  ال�سحية 
وتعزيز  امل��ر���س��ى  م�سلحة  ي��خ��دم 
ال�سحية  امل��ن�����س��اآت  م���ع  ال�����س��راك��ة 
وال�سيدلنية للإرتقاء باخلدمات 

ال�سحية .

حماكم دبي حتتفل باليوم الوطني الب 47 للدولة حتت �شعار »زايد الفخر«
•• دبي-الفجر:

احتفلت حماكم دبي مبنا�سبة الي�م 
بح�س�ر  للدولة،   47 ال���  ال�طني 
املن�س�ري،  ع��ي��د  ط��ار���ش  ���س��ع��ادة: 
م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دب���ي، و�سعادة 
القا�سي: عبد القادر م��سى، نائب 
م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دب���ي، والهيئة 
وم�ظفني  والإداري������ة  الق�سائية 
حماكم دبي، اإذ عرب امل�سارك�ن عن 
بهذه  الغامرة  و�سعادتهم  بهجتهم 

املنا�سبة ال�طنية الغالية.
ال�سيخ  ع�����ارف  ال���دك���ت����ر  واأل����ق����ى 
الأ�سرية مبحاكم  الأم�ر  م�ست�سار 
دب����ي ق�����س��ي��دة وط��ن��ي��ة ع���ن دول���ة 
ورفَع  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�سمى 
ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  م��ق��ام  اإىل 
رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سم� 
اآل مكت�م  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
ال�����������زراء ح����اك����م دب�����ي رع�������اه اهلل 
و�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن 
اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للق�ات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�سلحة واإخ�انهم اأ�سحاب ال�سم� 
للحتاد  الأع��ل��ى  املجل�ش  اأع�����س��اء 
حكام الإمارات الكرام و�سم� اأولياء 
ال���ع���ه����د و���س��ع��ب دول�����ة الإم�������ارات 
ال�سابعة  الذكرى  مبنا�سبة  العزيز 

والأم�����ان ال���ذي اأن��ع��م اهلل ب��ه على 
وط��ن��ن��ا ال��غ��ايل وي��ن��ع��م ب��ه ك��ل من 
اأن  اإىل  م�سرياً  اأر�سه،  على  يعي�ش 
كل عام مي�سي على م�سرية احتاد 
ن�عية  نقلة  ميثل  احلبيبة  دولتنا 
ح��ق��ي��ق��ي��ة يف ع���امل ال��ق�����س��اء حتى 
ب��ات��ت ال��ت��ج��رب��ة ال��ق�����س��ائ��ي��ة التي 
يف  وُتنقل  ُتدر�ش  الدولة  تنتهجها 
حمافل دولية مما ي�ؤكد اأن امل�سرية 
واأن  ال�سحيح  طريقها  يف  مت�سي 
الأمن والأمان ورعاية حق�ق كافة 
ال�طن  اأر����ش ه��ذا  م��ن يقيم على 

من اأهم اأول�يات قادتنا. 
�����س����ع����ادة ط�����ار������ش عيد  واخ����ت����ت����م 
امل��ن�����س���ري« واإن��ن��ي ب��الأ���س��ال��ة عن 
نف�سي وبالإنابة عن كافة العاملني 
العهد على  دب��ي جن��دد  يف حماكم 
املزيد  حتقيق  نح�  ب�طننا  امل�سي 
من الإجنازات والإ�سرار على بناء 
امل�ستقبل الذي تتطلع اإليه القيادة 
التي  ال�سديدة  وال��روؤي��ة  احلكيمة 
ونائبه  ال��دول��ة  رئي�ش  بها  يحظى 
وك��اف��ة اإخ���ان��ه��م حكام الإم����ارات«، 
متمنياً املزيد من التقدم والزدهار 
اأب��ن��اء ه��ذا ال�طن ال��ذي مل  لكافة 
ال���دور  ي���م��ا عليهم وج����اء  ي��ب��خ��ل 
وال�فاء  اجل��م��ي��ل  ه����ذا  ل����رد  الآن 
ي�ماً  ال�سعب  قطعه  ال��ذي  بالعهد 
مكت�سبات  بحماية  نف�سه  على  م��ا 
ه���ذا الحت����اد وحت��ق��ي��ق ال���ري���ادة يف 

�ستى املجالت.

واف���ت���ت���ح ����س���ع���ادة ال���ق���ا����س���ي: عبد 
ال���ق���ادر م������س��ى، ن��ائ��ب م��دي��ر عام 
حم���اك���م دب�����ي، الح���ت���ف���الت التي 
حديقة  يف  دب���ي  حم��اك��م  نظمتها 
وال���ت���ي �سملت  مل���ظ��ف��ي��ه��ا،  اخل�����ر 
منها  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن  ال���ع���دي���د 
ع���رو����ش ف��ل��ك��ل���ري��ة، وف��ن��ي��ة منها 
ال���ع���رب���ي، وجت�����س��ي��د لعام  اخل����ط 
وتراثية،  ثقافية  وم�سابقات  زايد، 
وغريها من الأن�سطة التي جت�سد 
من  للجميع  وت��ت��ي��ح  الحت����اد  روح 
عن  التعبري  ومتعاملني  م�ظفني 
ال�طنية  املنا�سبة  م�ساعرهم بهذه 
الرئي�ش  املقر  ازدان  الغالية، حيث 
الإم����ارات  دول���ة  بعلم  دب��ي  ملحاكم 
وال�سعارات  ال�طني  الي�م  و�سعار 

الأخرى  الفروع  وكذلك  ال�طنية 
تعبرياً  وذل��ك  دب��ي  ملحاكم  التابعة 
متلأ  التي  والفرحة  البهجة  ع��ن 
واملقيمني  الإم�����ارات  اأب��ن��اء  نف��ش 

على اأر�سها.

اإدارة  م���دي���ر  ث����اين  ح��م��د  واأ�����س����ار 
اإن  امل�ؤ�س�سي،  والت�س�يق  الت�سال 
م�ظفيها  وج��م��ي��ع  دب����ي  حم���اك���م 
ي�سارك�ن الدولة الي�م احتفالتها 
حتققت  التي  الكربى  باإجنازاتها 
للقيادة  ال��ث��اق��ب��ة  ال���روؤي���ة  بف�سل 
معها،  ال�سعب  وت��لح��م  الر�سيدة 
م��ب��ي��ن��اً م���ا ل���ذل���ك م���ن اأه���م���ي���ة يف 
ا�����س����ت����م����راري����ة ال���ن���م���� وال���ت���ط����ر 
وال������ت������ق������دم ل�������دول�������ة الم�������������ارات 

وامل�ؤثر  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي  وح�����س���ره��ا 
والدولية،  الإقليمية  امل��ح��اف��ل  يف 
دي�سمرب  م����ن  ال����ث����اين  اأن  واأك�������د 
ال�طن،  اأب���ن���اء  ع��ل��ى  غ�����اٍل  ت���اري���خ 
ن�ستذكر الآباء امل�ؤ�س�سني و�سانعي 
الحتاد ونحتفي مبا�سينا وتراثنا 
وبحا�سرنا  الأ����س���ي���ل���ة،  وق��ي��م��ن��ا 
ومب�ستقبلنا  الآن���ي���ة  واإجن���ازات���ن���ا 
وروؤي��ت��ن��ا ال���اع��دة، م��ع��ت��رباً اأن كل 
من على اأر���ش الإم��ارات مبختلف 
ودياناتهم  واأع��راق��ه��م  جن�سياتهم 
ورخاء  وت�سامح  بحب  يتعاي�س�ن 
ع����ل����ى اأر�����������ش الأم����������ن والأم����������ان 
وال�����س��ع��ادة، وه���� م��ا مي��ي��ز دولتنا 
والتمازج  اللتفاف  ذل��ك  احلبيبة 

الفريد من ن�عه. 

والأربعني للي�م ال�طني.
وقال �سعادة طار�ش عيد املن�س�ري، 
مدير عام حماكم دبي:« مبنا�سبة 
والأربع�ن  ال�سابع  ال�طني  الي�م 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة 
اأرف����������ع اأ�����س����م����ى اآي����������ات ال���ت���ه���اين 
�سيدي  م���ق���ام  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات 
ال�����س��ي��خ: خليفة  ال�����س��م���  ���س��اح��ب 
الدولة،  رئي�ش  نهيان،  اآل  زايد  بن 
�ساحب  و�����س����ي����دي  اهلل،  ح���ف���ظ���ه 
را�سد  ب��ن  :حم��م��د  ال�سيخ  ال�سم� 
الدولة،  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  م��ك��ت���م،  اآل 
رئي�ش جمل�ش ال�زراء، حاكم دبي، 
رعاه اهلل، واأ�سحاب ال�سم� اأع�ساء 

ل���لحت���اد حكام  امل��ج��ل�����ش الأع���ل���ى 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
واأولياء العه�د، واإىل �سم� ال�سيخ: 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
و�سم�  دب������ي،  ع���ه���د  ويل  م���ك���ت����م، 
ال�سيخ مكت�م بن حممد اآل مكت�م، 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي، رئ��ي�����ش جمل�ش 
الذكرى  مبنا�سبة  الق�سائي،  دبي 
الإمارات  اأه��ل  قل�ب  على  الغالية 
على  ع��ام��اً   47 مب����رور  جميعهم 
ال��رخ��اء والزده����ار ل��دول��ة الحتاد 
رجال �سدق�ا  وبناها  اأ�س�سها  التي 
اأبناء  ونقل�ا  عليه  اهلل  عاهدوا  ما 
املراتب بني  اأعلى  اإىل  ال�طن  هذا 

اأقرانهم على م�ست�ى العامل«. 
واأك����د م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دب���ي اأن 
دولتنا الإم��ارات اأ�سحت رم��زاً من 
رم����ز ال��ت��ط���ر والزده����ار يف كافة 
العامل،  م�����س��ت���ى  ع��ل��ى  امل���ج���الت 
للدولة  الر�سيدة  بالقيادة  وذل��ك 
ت على التميز والإبداع  التي حر�سّ
امل���رات���ب الأوىل،  ع��ل��ى  واحل�����س���ل 
فالعامل باأ�سره ي�سهد على النجاح 
الباهر للرتقاء بال�طن وامل�اطن 
املتقدمة، منها  اإىل م�ساف الدول 
القطاع الق�سائي الذي حظي بكل 
اله��ت��م��ام وال��دع��م وامل��ت��اب��ع��ة مل��ا له 
من اأهمية ق�س�ى يف تعزيز الأمن 

احتفاًء باليوم الوطني ال�سابع والأربعني 

دائرة املالية املركزية بال�شارقة جتمع بني اأ�شالة املا�شي وحداثة احلا�شر
•• ال�ضارقة-الفجر:

احتفاًء بالي�م ال�طني ال�سابع والأربعني لدولة الإمارات 
العربية املتحدة، نظمت دائرة املالية املركزية بال�سارقة، 
يف مقرها الرئي�سي، �سباح اأم�ش الول )الثنني(، ي�ماً 
مب�ساركة  مفت�حاً حتت �سعار “بني املا�سي واحلا�سر”، 
بالفعاليات  ا���س��ت��م��ت��ع���ا  ال���ذي���ن  م���ظ��ف��ي��ه��ا  م���ن  ج��م��ع 

الرتاثية والفنية الكثرية التي ت�سمنتها الحتفالية.
وجاء اختيار املا�سي واحلا�سر �سعاراً لحتفال هذا العام 

متا�سياً مع عام زايد، واإبراز ما كانت عليه دولة الإمارات 
يف الزمن القدمي، وكيف كانت حياة الأولني، و�س�ًل اإىل 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  امل�ؤ�س�ش  للقائد  امللهمة  الروؤية 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، وما حققته دولة الإم��ارات يف 
ال�سن�ات اللحقة لقيام الحتاد من اإجنازات يف املجالت 
الت�سال  اإدارة  م��دي��ر  ال�سام�سي،  رمي��ا  وق��ال��ت  ك��اف��ة.  
“متكنت  بال�سارقة:  املركزية  املالية  دائ��رة  يف  احلك�مي 
دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م��ن حت��ق��ي��ق نه�سة 

ح�سارية كبرية على مدى الأع�ام ال�47 املا�سية.

طالب جامعة ال�شارقة يحتفلون باليوم الوطني 47
•• ال�ضارقة-الفجر:

الدكت�ر  الأ�ستاذ  �سعادة  رعاية وح�س�ر  حتت 
حميد جم�ل النعيمي مدير جامعة ال�سارقة، 
اح��ت��ف��ل��ت ع��م��ادة ����س����ؤون ال��ط��لب يف جامعة 
بح�س�ر   .47 ال����ط���ن���ي  ب��ال��ع��ي��د  ال�����س��ارق��ة 
املراكز  وم��دراء  الكليات  وعمداء  املدير  ن���اب 
التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ت��ني  واأع�������س���اء  والإدارات 

والإدارية والطلبة.
وال��ت��ي عزفته  ال���ط��ن��ي  بال�سلم  ب���داأ احل��ف��ل 
لأكادميية  امل������س��ي��ق��ي��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��ف��رق��ة 
بالتزامن  ال�����س��ارق��ة  يف  ال�����س��رط��ي��ة  ال��ع��ل���م  
م��ع ع��ب���ر ال��ط��ائ��رة ال��ع��ام���دي��ة ال��ت��ي حتمل 
علم دول��ة الإم���ارات  و�سط تفاعل  كبري من 
حمم�د  الدكت�ر  الأ�ستاذ  األقى  ثم  احل�س�ر، 
دراب�سة عميد �س�ؤون الطلب كلمة ترحيبية 
قال فيها: “ ا�سمح�ا يل الي�م اأن اأرفع اأ�سمى 
اآي���ات ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات اإىل م��ق��ام رئي�ش 
ال�����س��ي��خ خليفة بن  ال�����س��م���  ال���دول���ة ���س��اح��ب 
ال�سم�  و�ساحب  اهلل  حفظه  نهيان  اآل  زاي���د 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكت�ر  ال�سيخ 
ع�س� املجل�ش الأعلى للحتاد حاكم ال�سارقة 
رئي�ش جامعة ال�سارقة حفظه اهلل واإخ�انهما 
اأ�سحاب ال�سم� ال�سي�خ اأع�ساء املجل�ش الأعلى 
للدولة حكام الإمارات بهذه املنا�سبة العزيزة 
مبتهًل اإىل اهلل العلي القدير اأن يحفظ هذا 

البلد عزيزاً اآمناً مطمئناً.”
نحتفل  واع��ت��زاز  “بكل فخر  قائل:  واأ���س��اف 
الذين  الأوائ���ل  الفر�سان  م�ستذكرين  ال��ي���م 
واعتزاز  ف��رح  ع��ن���ان  لي�سبح  الحت���اد  اأعلن�ا 
فالي�م  ال��ط��اه��رة،  اأرواح��ه��م  على  مرتحمني 
نحتفل بالإجنازات العظيمة التي حتققت منذ 
اإعلن الحتاد بف�سل حكمة قيادة هذا البلد 
القت�سادية  احل��ي��اة  م��ن��اح��ي  خمتلف  وع��ل��ى 
وال�سحية والتعليمية والجتماعية والثقافية 
مكانة  حتتل  الإم����ارات  دول���ة  اأ�سبحت  حيث 
والدويل  الإقليمي  ال�سعيدين  على  متميزة 

بف�سل جه�دها يف اإر�ساء ق�اعد من العلقات 
الدولية القائمة على الحرتام والتقدير.” 

كما األقى الطالب علي حميد بن لحج الكتبي 
عن  فيها  ع��رب  كلمة  ال��ط��لب  جمل�ش  رئي�ش 
للقادة  ال�سكر  ووج���ه  الحت����اد،  نعمة  اأه��م��ي��ة 
الغايل  بذل�ا  الذين  الإم��ارات  الأوفياء حكام 
ثم  ال���يف،  ال�سعب  بخدمة  وق��ام���ا  والنفي�ش 
“�سبع  ق�سيدة  ال��ك��ن��دي  حمد  ال��ط��ال��ب  ق��دم 
دانات”، تلها اأغنية وطنية للطالب الكفيف 
م��اج��د اجل��ن��اح��ي، ث��م ق��دم��ت ف��رق��ة املزاريع 
قدمت  كما  ال�سعبية،  الفن�ن  فقرة  احلربية 

ع�سكري  ع��ر���ش  الع�سكرية  ال��ذي��د  م��در���س��ة 
وه���ت���اف���ات احل�س�ر،  ت�����س��ج��ي��ع  و����س���ط  مم��ي��ز 
ال�سع�دي فقرة  ال��ن��ادي  وك��ذل��ك ق��دم ط��لب 
���س��ع��ب��ي��ة وق�����س��ي��دة غ��ن��ائ��ي��ة، ث���م ق���دم طلب 
عمادة �س�ؤون الطلب فقرة العلم، ثم انتهت 
كل  قدمها  وطنية  غنائية  باأن�س�دة  الفقرات 
م��ن ال��ط��ال��ب ع��م��ر امل�����س��ع���د وال��ط��ال��ب عادل 
ال��رئ��ي�����ش، ث���م جت����ل احل�����س���ر ع��ل��ى اخليم 
كليات  خللها  م��ن  �ساركت  وال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة 
اجلامعة والإدارات املختلفة وجمل�ش الطلب 

والأندية الطلبية.
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•• اأبوظبي-وام:

والذكاء  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ل��ع��ب 
ال���س��ط��ن��اع��ي دورا ح��ي���ي��ا ه��ام��ا يف 
والطبية  ال�سحية  اخلدمات  تط�ير 
ال�سيدلنية  اخل����دم����ات  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
بدقة  ال���دواء  �سرف  بعملية  املتعلقة 
وت�اكب  ف��ائ��ق��ة.  و���س��رع��ة  م��ت��ن��اه��ي��ة 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية الأنظمة 
تطبيق  ع��رب  امل��ت��ط���رة  التكن�ل�جية 
عملية  لت�سريع  ال�سطناعي  الذكاء 
�سعادة  بهدف حتقيق  الأدوي��ة  �سرف 
�ساعات  ت��ق��ل��ي��ل  م���ن خ����لل  امل��ر���س��ى 
خماطر  اأي  من  وحمايتهم  النتظار 
ال����دواء من  ب��اأخ��ط��اء ���س��رف  متعلقة 
الذكية  ال�����س��ي��دل��ي��ة  ت��د���س��ني  خ����لل 
الأوىل. وتخدم ال�سيدلية الذكية ما 
800 مراجع ي�ميا وترتاوح  يقارب 
مدة �سرف الأدوية امل��س�فة ما بني 
8 و 10 ث�ان ب�ا�سطة روب�ت خا�ش 
90 علبة  ت��ق��ارب  ���س��رع��ة  مب��ت������س��ط 
اأي ما  ال���اح��دة  الدقيقة  دواء خ��لل 
يعادل 5400 علبة دواء يف ال�ساعة. 
ال�سيدلية  يف  النظام  برجمة  ويعزز 
للخدمات  الرئي�سي  ال��ه��دف  الذكية 
ال�سيدلنية يف امل�ست�سفى وه� �سمان 
���س��لم��ة امل��ر���س��ى م���ن خ����لل رف�ش 
تخزين الأدوية التي تقل �سلحيتها 
ال�سيدلية  وتتميز  اأ�سهر.  ثلثة  عن 
خليفة  ال�����س��ي��خ  م��دي��ن��ة  يف  ال���ذك���ي���ة 
تنبيه  جهاز  على  باحت�ائها  الطبية 

اأيام  ال�ساعة وط�ال  يعمل على مدار 
الأ����س���ب����ع ل��ق��ي��ا���ش درج�����ات احل����رارة 
اإمكانية  م����ع  ال���رط����ب���ة  وم����ع����دلت 
اأي  الف�ري يف ح��ال ح��دوث  الت�سال 
خ��ل��ل ي�����ؤدي اإىل ت��ع��ط��ل اجل��ه��از مما 
يتيح فر�سة ال�ستجابة ال�سريعة من 
الفني  والدعم  ال�سيدلية  فريق  قبل 
ملعاجلة ال�سبب وجتنب تلف الأدوية. 
الذكية  ال�����س��ي��دل��ي��ة  ن���ظ���ام  وي��ع��م��ل 
خلل  م��ن  امل�ست�ى  فائقة  بتقنيات 
خا�ش  تعريفي  ت�سل�سلي  رق��م  و���س��ع 
“ ال��ه��دف منه  “ ب���ارك����د  ب��ك��ل دواء 
الدقة يف حتديد ن�عية الدواء وكميته 
وطريقة تخزينه مما يقلل احتمالت 
وي�سهم  الأدوي�������ة  ���س��رف  يف  اخل���ط���اأ 
ب�سكل كبري يف تقليل رحلة الدواء من 
ال�سرف.  ن�افذ  اإىل  التخزين  اأرف��ف 
الذكية  ال�سيدلية  م�سروع  ربط  ومت 
“ الإل��ك��رتوين الذي  “ ملفي  بنظام 

للخدمات  اأب���ظ��ب��ي  ���س��رك��ة  اأط��ل��ق��ت��ه 
ال�سحية “ �سحة “ �سابقا وه� ي�فر 
حيث  للمر�سى  رقميا  �سحيا  �سجل 
ت��ت��م ط��ب��اع��ة امل��ع��ل���م��ات امل��ر���س��ل��ة من 
معل�مات  وت�سمل   “ ملفي   “ ن��ظ��ام 
الدواء  علبة  على  وال��سفة  املري�ش 
م��ب��ا���س��رة. وي��ق���م ال�����س��ي��دلين بدور 
اأ�سا�سي �سمن نظام ال�سيدلية الذكية 
فبعد اأن يقدم املراجع بطاقة التاأمني 
اخلا�سة به يراجع ال�سيديل ال��سفة 
ويتاأكد من �سحتها وي�سرح للمراجع 
طريقة ا�ستخدام الأدوية والتفاعلت 
ال����دوائ����ي����ة امل��ح��ت��م��ل��ة وي���ج���ي���ب عن 
ا�ستف�ساراتهم ويف هذه الأثناء جتلب 
ال���دواء امل��س�ف  ال��روب���ت��ي��ة  ال���ذراع 
وال��سفة  امل��ري�����ش  ب��ي��ان��ات  وت��ط��ب��ع 
ب��ال��ل��غ��ت��ني ال���ع���رب���ي���ة والإجن���ل���ي���زي���ة 
وتل�سقها على العلبة ثم تر�سلها اإىل 
ال�سيديل عرب حزام خا�ش باجلهاز. 

الهاجري  حم���م���د  امل���ه���ن���د����ش  وق������ال 
يف  الهند�سية  اخل��دم��ات  اإدارة  مدير 
مدير  الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة 
م�سروع ال�سيدلية الذكية يف ت�سريح 
“ اإن  “ وام  اأن��ب��اء الإم�����ارات  ل���ك��ال��ة 
روب�����ت ال�����س��ي��دل��ي��ة اأك����رب ج��ه��از من 
ن�عه على م�ست�ى الدولة وه� يخدم 
امل�ست�سفى  يف  كاونرتا   20 يقارب  ما 
ب�سعة ا�ستيعابية تف�ق 55 األف علبة 
النتظار  وق��ت  بتقليل  وي�سهم  دواء 
للمر�سى واملراجعني و�سرف الأدوية 
الأخطاء  جتنب  م��ع  متناهية  ب��دق��ة 
اي  “ات�ش  بنظام  ربطه  ومت  الطبية 
نف�سه  ت��ن��ظ��ي��ف  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  ا�ش” 
يحت�ي  الروب�ت  اأن  اإىل  لفتا  اآليا.. 
ع��ل��ى ث��لج��ة حل��ف��ظ الأدوي�����ة ب�سكل 
الدكت�رة  حتدثت  جانبها  م��ن  اآم���ن. 
�سيدلية  م�سرفة  الطنيجي  م��ي��ادة 
يف  التخ�س�سية  اخلارجية  ال��ع��ي��ادات 

مدينة ال�سيخ خليفة الطبية ل� “ وام 
با�ستخدام  الدواء  �سرف  اآلية  “ عن 
اإىل  ال��ذك��ي��ة .. م�����س��رية  ال�����س��ي��دل��ي��ة 
املر�سى  ا�ستقبال  يتم  البداية  يف  اأن��ه 
املختلفة  ال���ع���ي���ادات  م���ن  ال���ق���ادم���ني 
ال�سيدلية  منافذ  عرب  التخ�س�سات 
ا�ستقبال  يتم  ث��م  اأدوي��ت��ه��م  ل���س��ت��لم 
ال����������س����ف����ة ال���ط���ب���ي���ة ع�����رب ال���ن���ظ���ام 
من  ال�سيدلين  ويتاأكد  الإلكرتوين 
مدى �سلمة ال��دواء وعدم وج�د اأي 
طلب  يتم  وبعدها  دوائ��ي��ة  تعار�سات 
ال��سفة عرب نظام ال�سيدلية الذكية 
خلل  ال�سيدلية  منفذ  اإىل  لت�سل 
ع�سر ث�ان فقط ويعطي ال�سيدلين 
الإر�سادات للمري�ش بكيفية ا�ستخدام 
اإىل ن�سحه  اإ�سافة  الدواء وم�اعيده 
حدوث  حالة  يف  ال��ط���ارئ  مبراجعة 
م�ساعفات  اأو  دوائ��ي��ة  ت��ع��ار���س��ات  اأي 

طبية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأدرج الحتاد الدويل حلماية الطبيعة 
الرطبة  ل���لأرا����س���ي  ال���ث��ب��ة  حم��م��ي��ة 
اخل�سراء  ق��ائ��م��ت��ه  ع��ل��ى  اأب���ظ��ب��ي  يف 
اإجن�����از جديد  امل��ح��م��ي��ة يف  ل��ل��م��ن��اط��ق 
ال���ع���دي���دة التي  ل����لإجن����ازات  ي�����س��اف 
يف  اأب���ظ��ب��ي   – البيئة  هيئة  حققتها 
املحمية  ه���ذه  واإدارة  ت��ط���ي��ر  جم���ال 
حممية  كمنطقة  تخ�سي�سها  م��ن��ذ 
الروؤية  يعك�ش  مم��ا   1998 ع���ام  يف 
الثاقبة للمغف�ر له �سم� ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
باإعلنها كمنطقة  اآن��ذاك  ال��ذي وجه 
حممية لت�فري بيئة منا�سبة للطي�ر 
ومنطقة  خ�سبة  ومنطقة  امل��ه��اج��رة 
)النحام  الفلمنج�  ل��ط��ائ��ر  ت��غ��ذي��ة 
الكبري(. هذه لي�ست املرة الأوىل التي 
حت�����س��ل ف��ي��ه��ا ال���ث��ب��ة ع��ل��ى اع���رتاف 
اأ�سبحت   ،2013 ع�����ام  يف  دويل. 
ُت�سم  اأب�ظبي  يف  حممية  اأول  ال�ثبة 
لقائمة رام�سار للأرا�سي الرطبة ذات 
احلفاظ  يف  ل��دوره��ا  العاملية  الأهمية 
الطبيعي  ال��ب��ي���ل���ج��ي  ال��ت��ن���ع  ع��ل��ى 
املهددة  الأن���اع  من  والعديد  للإمارة 

بالنقرا�ش.
للأرا�سي  ال���ث��ب��ة  حم��م��ي��ة  وت��ع��ت��رب 
الرطبة اأول م�قع يف املنطقة -وواحد 
من اأوائل امل�اقع يف العامل -التي حتقق 
هذا الجناز بعد ا�ستكمال �سل�سلة من 
على  اأكدت  والتي  ال�ساملة  التقييمات 
جناح اجله�د التي تبذلها هيئة البيئة 
املحمية  وتط�ير  اإدارة  يف  اأب�ظبي   -

للح�كمة  ال��دول��ي��ة  ل��ل��م��ع��اي��ري  وف���ق���اً 
والإدارة  وال��ت��خ��ط��ي��ط  وال��ت�����س��م��ي��م 
وحفظ الأن�اع. وقد جاء هذا الإعلن 
يف فعالية خا�سة اأقيمت �سمن م�ؤمتر 
الأطراف الرابع ع�سر لتفاقية التن�ع 
البي�ل�جي الذي يقام يف �سرم ال�سيخ 
يف جمه�رية م�سر العربية، يف الفرتة 

من 17 اإىل 29 ن�فمرب 2018.
من جانبها، عربت �سعادة رزان خليفة 
 – املبارك، الأمني العام لهيئة البيئة 
بهذا  واعتزازها  فخرها  عن  اأب�ظبي 
الإجناز اجلديد الذي حققته حممية 
م��ك��ان��ت��ه��ا �سمن  ب���رت����س���ي���خ  ال����ث���ب���ة 
املحمية  للمناطق  اخل�سراء  القائمة 
امل��ع��رتف ب��ه��ا ع��امل��ي��اً، م�����س��رية اإىل اأن 
ه���ذا الإجن����از ه��� م�����س��در ف��خ��ر كبري 

العربية  الإم������ارات  ودول����ة  لأب���ظ��ب��ي 
امل��ت��ح��دة. واأك������دت امل���ب���ارك ع��ل��ى “اأن 
احلفاظ على املناطق املحمية وامل�ارد 
الطبيعية والتن�ع البي�ل�جي هي من 
 – البيئة  لهيئة  الرئي�سية  الأول�يات 
البي�ل�جي  التن�ع  اأن  حيث  اأب�ظبي، 
املحلي ه� جزًءا ل يتجزاأ من ه�يتنا 
عليه  للحفاظ  ن�سعى  واإرث  الثقافية 
ل��ن��ا ول���لأج���ي���ال ال����ق����ادم����ة«. واأك�����دت 
الظاهري،  ���س��امل  ���س��ي��خ��ة  ال���دك���ت����رة 
التن�ع  ل���ق���ط���اع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر 
ال���ب���ي����ل����ج���ي ال������ربي وال���ب���ح���ري يف 
اأهمية  على  اأب���ظ��ب��ي   - البيئة  هيئة 
ال�ثبة  حممية  ب�����اإدراج  الإجن����از  ه���ذا 
ال��ق��ائ��م��ة اخل�����س��راء للحتاد  ���س��م��ن 
للمناطق  الطبيعية  حلماية  ال���دويل 

املحمية التي �سيك�ن لها دور هام لي�ش 
البي�ل�جي  ال��ت��ن���ع  ح��م��اي��ة  يف  ف��ق��ط 
املحمية  امل��ن��اط��ق  دور  ت��ع��زي��ز  يف  ب���ل 
التن�ع  حفظ  يف  م�ساهمتها  وحت�سني 
الأمر  الإن�سان  ورفاهية  البي�ل�جي 
على  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل  �سينعك�ش  ال���ذي 
املناطق  البي�ل�جي يف  التن�ع  �سلمة 
فعالية  و�سي�ساهم يف حت�سني  املحمية 
يف  اإي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  وحت��ق��ي��ق  الإدارة 
احلفاظ على امل�ائل والأن�اع وت�فري 
اآمنة للحياة الفطرية«. واأ�سارت  بيئة 
د. الظاهري اإىل اأن الهيئة تعاونت يف 
وقت مبكر مع الحتاد الدويل حلماية 
الطبيعة لتفعيل وتطبيق هذه املبادرة 
ال��ع��رب��ي��ة، ح��ي��ث حر�ست  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ال���دع���م الفني  ت���ق���دمي  ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى 

امل�ؤ�س�سات  اأوائ���ل  من  وكانت  املطل�ب 
ال��ت��ي ت��ب��ن��ت ه���ذه امل���ب���ادرة ع��ن��دم��ا مت 
امل�ؤمتر  يف  ر���س��م��ي  ب�����س��ك��ل  اإط���لق���ه���ا 
ال������دويل ل��ل��م��ن��اط��ق امل��ح��م��ي��ة، ال���ذي 
اأ�سرتاليا  يف  �سيدين  مدينة  يف  عقد 
ا�ست�سافت  ك���م���ا   .2014 ع�����ام  يف 
الدويل  الحت��اد  مع  بالتعاون  الهيئة 
حلماية الطبيعة، الربنامج التدريبي 
القائمة  التقييم مل�اقع  الأول خلرباء 
اعتماد  وال���ذي مت خلله  اخل�����س��راء، 
ف��ري��ق م��ن اخل���رباء امل���ؤه��ل��ني لتقييم 
امل�����اق����ع امل��ح��م��ي��ة م���ن خم��ت��ل��ف دول 
اللئحة  اإدراج���ه���ا يف  ل��ي��ت��م  الإق��ل��ي��م 
اخل�سراء، وفقاً ملعايري حمددة ت�سعها 

على اخلريطة العاملية للمحميات«. 
ه����اردك����ا�����س����ل، مدير  ج��ي��م�����ش  وق������ال 

ال�����رباجم�����ي يف الحت������اد  ال���ت���ط����ي���ر 
“تعترب  ال��ط��ب��ي��ع��ة:  ال�����دويل حل��ف��ظ 
الرطبة  ل���لأرا����س���ي  ال���ث��ب��ة  حم��م��ي��ة 
م���ث���اًل رائ���ع���اً مل���ا مي��ك��ن حت��ق��ي��ق��ه من 
خلل العمل اجل��اد من قبل اخلرباء 
واملخت�سني العاملني يف جمال حماية 
اأن املحمية  البيئة واإدارتها”. واأ�ساف 
بف�سل  للقائمة  بان�سمامها  جنحت 
واإرادتها  اأب�ظبي   - البيئة  روؤية هيئة 
حت�يل  يف  ���س��اه��م��ت  ال���ت���ي  ال���ف���ع���ال���ة 
والتي  مم��ل������ش  واق����ع  اإىل  خ��ط��ط��ه��ا 
حققتها  التي  الهامة  النتائج  ت�ؤكدها 
واأعداد طي�ر الفلمنج� التي تتكاثر 
فيها«. وي�سار اإىل اأن القائمة اخل�سراء 
للحتاد الدويل حلماية الطبيعة هي 
برنامج ي�سمن اأن حتقق جميع م�اقع 

امل��ن��اط��ق  ي��ة امل��ع��ت��م��دة ث��لث��ة معايري 
والإدارة  الر�سيدة  احل�كمة  رئي�سية: 
والتخطيط  وال��ت�����س��م��ي��م  ال���ف���ع���ال���ة 
معايري  حتقيق  وي�سمن  ال�سليمني، 
�ساحلة  اإمتياز  �سهادة  على  احل�س�ل 
م�ا�سلة  ي�سمن  مب��ا  اأع������ام،   5 مل���دة 
امل�قع اإجراء التح�سينات على املنطقة 
املحمية �سمن هذه املعايري. ويت�سمن 
برنامج القائمة اخل�سراء 17 معياراً 
املعايري  ه���ذه  تقي�ش  ح��ي��ث  للتقييم 
عدة م�ؤ�سرات خا�سة بت�فري احلماية 
الإيك�ل�جية،  والنظم  الربية  للحياة 
ف�����س��ًل ع���ن ت��ق��ي��ي��م دور امل��ح��م��ي��ة يف 

ت�فري اخلدمات للإن�سان واملجتمع.
وت���ع���د حم��م��ي��ة ال����ث���ب���ة ل���لأرا����س���ي 
ال��رط��ب��ة م���ط��ن��اً لأك���رث م��ن 4000 

طائر من طي�ر الفنتري )الفلمنج� 
من  اأخ�������ر  ن������ع�����اً  و260  ال����ك����ب����ري( 
ال��ط��ي���ر امل��ق��ي��م��ة وامل��ه��اج��رة، و320 
ن�ع من اللفقاريات، و35 ن�عاً من 
الزواحف  م��ن  ن���ع��اً  و16  ال��ن��ب��ات��ات، 
اأن  اأن������اع م��ن ال��ث��دي��ي��ات. ك��م��ا  و10 
دولة  ال���ح��ي��د يف  امل���ق��ع  ه��ي  املحمية 
امل��ت��ح��دة واخلليج  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
ال������ذي ت��ت��ك��اث��ر ف���ي���ه طي�ر  ال���ع���رب���ي 
ال��ف��لم��ن��ج��� ب��ان��ت��ظ��ام. وخ����لل هذا 
 601 امل��ح��م��ي��ة ولدة  ���س��ه��دت  ال���ع���ام، 
الكبري،  الفلمنج�  ط��ي���ر  م��ن  ف��رخ 
الإطلق  رقم م�سجل على  اأعلى  وه� 
اأنه  اإىل  وي�����س��ار  ال���ث��ب��ة.  يف حم��م��ي��ة 
اأكت�بر  يف  للجمه�ر  افتتاحها  ومنذ 
يقرب  ما  ال�ثبة  ا�ستقطبت   ،2014
وه����اة  ل���ل���زوار  زائ����ر   20،000 م���ن 
وممار�سة  الطي�ر،  مل�ساهدة  الت�س�ير 
الهامة  الن�����اع  ع��ل��ى  للتعرف  امل�����س��ي 
اإعادة  مت  ولقد  املحمية.  تاأويها  التي 
-2018 مل��سم  ال�ثبة  حممية  فتح 
2019 يف الأول من ن�فمرب املا�سي. 
زواره��������ا ي�مي  امل��ح��م��ي��ة  وت�����س��ت��ق��ب��ل 
اخل��م��ي�����ش وال�����س��ب��ت م���ن ال�����س��اع��ة 8 
)اآخر  م�ساًء   4 ال�ساعة  حتى  �سباًحا 
اأبريل  حتى  م�ساًء(   2 ال�ساعة  دخ���ل 
امل��ق��ب��ل. وي���ج��د باملحمية  ال��ع��ام  م��ن 
لتخطيط  ال����زوار  مل�ساعدة  م��راق��ب��ني 
رح���ل���ت���ه���م داخ��������ل حم���م���ي���ة ال����ث���ب���ة 
وميكن  تن�سى.  ل  بتجربة  ليتمتع�ا 
مر�سدين  ب���رف���ق���ة  ج�������لت  ت��ن��ظ��ي��م 
للطلب واملجم�عات الكبرية الأخرى 

بناًء على طلب م�سبق. 

»مركز زايد للدرا�شات« يحتفي باليوم الوطني الب 47
•• اأبوظبي يف 72 نوفمرب- وام:

نظم مركز زايد للدرا�سات والبح�ث - التابع لنادي تراث 
برناجما  اأب���ظ��ب��ي  م��ق��ره يف  الول يف  اأم�����ش   - الإم������ارات 
ح�سر  للدولة.   47 ال���  ال�طني  الي�م  مبنا�سبة  احتفاليا 
الحتفالية .. �سعادة حميد �سعيد �سامل ب�لحج الرميثي 
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��لأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات و���س��ع��ادة علي 
والإعلم  ل��ل��درا���س��ات  التنفيذي  امل��دي��ر  الرميثي  ع��ب��داهلل 
ال��ن��ادي وال��ن���اخ��ذة يف  وم��دي��رو الإدارات وامل�����س���ؤول��ني يف 
وممثل�  كبري  وجمه�ر  امل��رك��ز  مقر  يف  ال��ن���اخ��ذة  جمل�ش 

امل�ؤ�س�سات واملدار�ش وعدد  امل�ساركة والداعمة من  اجلهات 
كبري من ال�سياح زوار معر�ش ال�سيخ زايد. وتناولت فاطمة 
املن�س�ري مديرة املركز - يف كلمتها خلل الحتفال - ما 
لدولة  �سامية  وطنية  دللت  م��ن  ال�طني  ال��ي���م  يحمله 
م�ؤ�س�سها  اإمي����ان  بف�سل  وجت��اوزت��ه��ا  ال�����س��ع���ب��ات  تخطت 
التي ي�سار  الدول  الي�م من  و�سربه ومثابرته حتى غدت 
اإليها بالبنان وهي تقدم من�ذجا يف التنمية وبناء الإن�سان 
الف�ساء  النجاحات يف كل املجالت يف الأر���ش ويف  وحتقق 
العاملية  امل�ؤ�سرات  من  العديد  يف  ال�سدارة  مراكز  وتتب�اأ 
الكرمي.  العي�ش  ع��ن  ال��ب��اح��ث��ني  ل��لآخ��ري��ن  قبلة  وت�سكل 

وحيت املن�س�ري يف كلمتها جن�د ال�طن الب�ا�سل وحماته 
الأمة  ال�طن وعن عزة  للذود عن  اأرواحهم  ن��ذروا  الذين 
وكرامتها كما ا�ستذكرت ال�سهداء الأبرار الذين ا�ست�سهدوا 
يف ميادين العز وال�سرف. ت�سمن الحتفال فقرات متن�عة 
وفرقة  اأب�ظبي  �سرطة  م��سيقى  فرقة  قدمتها  وعرو�سا 
خيالة النادي وطلبة مدر�سة املهارات اخلا�سة وقدم ال�ساعر 
�ساركت  ال��ت��ي  ال�طنية  الق�سائد  م��ن  ب��اق��ة  ي��اق���ت  ب��ن  جمعه 
املهارات اخلا�سة  الكندي من مدر�سة  فيها كذلك الطالبة ن�ر 
للأن�سطة  التنفيذي  امل��دي��ر  ك��رم  احل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف  بق�سيدة. 
والفعاليات اجلهات امل�ساركة والداعمة من امل�ؤ�س�سات واملدار�ش.

يف اإجناز جديد ي�ساف لالإجنازات العديدة التي حققتها هيئة البيئة- اأبوظبي 

الحتاد الدويل حلماية الطبيعة يدرج حممية الوثبة لالأرا�شي الرطبة على قائمته اخل�شراء للمناطق املحمية 

املحمية، اأول موقع لتفاقية رام�سار يف اأبوظبي، ت�سجل اأعلى عدد من اأفراخ الفالمنجو خالل مو�سم التكاثر املا�سي

جامعة اأبوظبي تت�شلم �شهادة»غيني�ش« لعتماد اأكرب 
�شارة ل�شعار عام زايد على م�شتوى العامل

ال�شيدلية الذكية يف »مدينة خليفة الطبية«.. دقة متناهية و�شرعة فائقة ب�شرف الدواء

»اأدنوك« حتتفي باليوم الوطني الب47 باإطالق حملة »اأحلى 47 �شنة ع�شناها وياكم«

•• اأبوظبي-الفجر: 

ت�سلم �سعادة الدكت�ر علي �سعيد بن حرمل الظاهري 
رئي�ش جمل�ش اإدارة جامعة اأب�ظبي �سهادة من غيني�ش 
اأطلقتها  ال��ت��ي  ل��ل��م��ب��ادرة  العاملية  القيا�سية  ل��لأرق��ام 
بنت  م���زة  ال�سيخة  ال��دك��ت���رة  م��ن  ب��اإ���س��راف  اجلامعة 
التدري�ش  هيئة  ع�س�  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحن�ن 
بجامعة اأب�ظبي ورئي�سة املبادرة لت�سميم وتنفيذ اأكرب 
�سارة ل�سعار عام زايد 2018 بطريقة مبتكرة جعلت 
منه ال�سعار الأكرب على م�ست�ى العامل م�سجًل بذلك 

رقماً قيا�سياً يف غيني�ش.  
ب��ن ح��رم��ل ع��ن اعتزاز  ال��دك��ت���ر ع��ل��ي �سعيد  واأع����رب 
ال��ع��امل��ي يف  اأب���ظ��ب��ي بت�سجيل ه���ذا الإجن�����از  ج��ام��ع��ة 
اإجناٌز ي�ساف  غيني�ش للأرقام القيا�سية العاملية، وه� 
املغف�ر  امل�ؤ�س�ش  القائد  منجزات  من  كبري  �سجٍل  اإىل 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له 
التاريخ بحروف من ذهب على  وهي منجزات �سجلها 
فالي�م  والدولية،  والإقليمية  املحلية  ال�سعد  خمتلف 
الإجن���از،  ه��ذا  ���س��ه��ادة  على  باحل�س�ل  نحتفي  ون��ح��ن 
ت�سرفت  التي  املجد  ���س��روح  اإىل  ج��دي��دة  لبنة  ن�سيف 
باأن تنت�سب دائماً اإىل ا�سم القائد امل�ؤ�س�ش، الذي ح�سد 
األقاباً عاملية جعلت منه زعيماً يف �سدارة زعماء العامل 
كافة  والب�سرية  لأوط��ان��ه��م  بعطائهم  �سجل�ا  ال��ذي��ن 

منجزات خالدة عرب الع�س�ر. 
واأ����س���ادت ال��دك��ت���رة ال�����س��ي��خ��ة م�����زة ب��ن��ت ط��ح��ن���ن يف 

ت�سريح على هام�ش حفل ت�سليم هذه ال�سهادة بجه�د 
ال�طنية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  دع��م  اأب�ظبي يف  اأ���س��رة جامعة 
ال��ت��ي ت��ت��زام��ن م���ع اح��ت��ف��اء ال���دول���ة مب��ئ���ي��ة القائد 
الحتفال  اأي�ساً  وت���اك��ب   ،2018 زاي��د  ع��ام  امل�ؤ�س�ش 
بالي�م ال�طني ال�سابع والأربعني لقيام دولة الإمارات 

العربية املتحدة. 
زايد  ال�سيخ  له  للمغف�ر  احل�ساري  الإرث  اأن  واأك��دت 
طيب اهلل ثراه �سيظل يف نف��سنا كافة نربا�ساً نهتدي 
وروؤيته  فكره  ن�ستلهم  احل��ي��اة،  ج�انب  خمتلف  يف  به 
ال�ست�سرافية، ونتمثل قيمه وحكمته يف حياتنا الي�مية 
والعملية، ونقتفي اأثره زعيماً فذاً، وقائداً ملهماً، اآمن 
ووهب  ال��رخ��اء،  نح�  الب�سرية  ال�سلم ه� طريق  ب��اأن 
بها  حياته لتد�سني نه�سة عمرانية وح�سارية نفاخر 

العامل، وتفخر بها الأجيال املتعاقبة جيًل بعد جيل. 
ومن جانبها قالت هدى خ�ساب ممثلة غيني�ش للأرقام 
ا�سم  يقرتن  ب��اأن  دائماً  نفخر  “اإننا  العاملية  القيا�سية 
اهلل  طيب  امل�ؤ�س�ش  ال��ق��ائ��د  ا���س��م  ج����ار  اإىل  املجم�عة 
املجالت  خمتلف  يف  عظيمة  األ��ق��اب��اً  ح��از  ال���ذي  ث���راه 
وال�سناعة  وال��ب��ي��ئ��ة  التعليم  يف  وامل��ع��رف��ي��ة  التنم�ية 
وال��ع��م��ل الإن�����س��اين والإب�����داع احل�����س��اري وغ��ريه��ا من 
املجالت التي كانت ول تزال غيني�ش للأرقام القيا�سية 
العاملية دي�اناً يحفظ بني دفتيه هذه املنجزات ويجعل 
منها ج�سراً ممتداً باملعرفة والإبداع والقيم الإن�سانية 
من دولة الإمارات العربية املتحدة اإىل خمتلف اأنحاء 

العامل. »

•• اأبوظبي-وام:

“اأدن�ك” يف  ال���ط��ن��ي��ة  اأب���ظ��ب��ي  ب����رتول  ���س��رك��ة  ن��ظ��م��ت 
الي�م  مبنا�سبة  خ��ا���س��ا  اح��ت��ف��ال  ام�����ش  الرئي�سي  م��ق��ره��ا 
كبري  ع��دد  فيه  �سارك  للدولة  والأرب��ع��ني  ال�سابع  ال�طني 
الحتفالية  خ���لل  “اأدن�ك”  واأط��ل��ق��ت  م���ظ��ف��ي��ه��ا.  م��ن 
�سنة ع�سناها وياكم” بهذه   47 “اأحلى  �سعار  حملة حتت 
بعن�ان  وطنيا  فنيا  عمل  تت�سمن  وهي  ال�طنية  املنا�سبة 
يف  للحياة  اجلميلة  الذكريات  اأبرز  “ذكريات” ي�ستعر�ش 
دولة الإمارات و�س�ر ومقاطع فيدي� تقدم بقالب ق�س�سي 
عرب من�سات الت�ا�سل الجتماعي. وعقب اإطلقه داخليا 
الي�م مت بث العمل الفني عرب الإنرتنت ومن�سات الفيدي� 
دولة  اأنحاء  جميع  يف  ال�سينمائي  العر�ش  دور  يف  وكذلك 

وت�سليط  باحلملة  ال���ع��ي  زي���ادة  يف  ي�سهم  مم��ا  الإم����ارات 
والعمل  العي�ش  وميزة  الدولة  وعراقة  تاريخ  على  ال�س�ء 
امل�ساركة يف حملة  للجميع  الطيب.  وميكن  البلد  يف هذا 
اأدن�ك “اأحلى 47 �سنة ع�سناها وياكم” من خلل متابعة 
ال��ت���ا���س��ل الجتماعي  ال�����س��رك��ة ع��ل��ى م��ن�����س��ات  ح�����س��اب��ات 
اأو مقاطع الفيدي�  “ت�يرت” و”اإن�ستجرام” ون�سر ال�س�ر 
لأبرز اللحظات التي ق�س�ها يف دولة الإمارات با�ستخدام 
ال��س�م /#اأحلى_47_�سنة و #من_ذاكرة_اأدن�ك/ 
وتاريخ  وامل���ق��ع  الفيدي�  اأو  لل�س�رة  ع��ن���ان  اإ���س��اف��ة  م��ع 
اأدن�ك يف نهاية احلملة التي  اأمكن. و�ستق�م  اإن  الت�س�ير 
�ستختتم بتاريخ 6 دي�سمرب 2018 وبعد م�افقة اأ�سحاب 
ال�س�ر ومقاطع الفيدي� بن�سر اأبرز امل�ساركات على قن�ات 

الت�ا�سل الجتماعي اخلا�سة بها.
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•• اأبوظبي- الفجر:

للمجل�ش  الربملانية  ال�سعبة  اأك���دت 
ال�طني الحتادي خلل م�ساركتها 
يف منتدى القيادات الن�سائية العاملي، 
الذي انطلقت اأعماله ام�ش الثلثاء 
يف   2018 ن���ف��م��رب   27 امل�����اف����ق 
ريكيافيك،  الأي�سلندية  العا�سمة 
اأهمية  على  الأربعاء،  الي�م  وتختتم 
مت��ك��ني امل�����راأة ن��ح��� احل�����س���ل على 
اإىل  دخ�لها  وت�سهيل  التكن�ل�جيا 

العامل الرقمي.
الربملانية  ال�����س��ع��ب��ة  وف�����د  وي�������س���م 
الإم���ارات���ي���ة يف ع�����س���ي��ت��ه ك���ل من 
ع�س�تي املجل�ش ال�طني الحتادي: 
����س���ع���ادة ال���دك���ت����رة ن�����س��ال حممد 
عزة  املهند�سة  و���س��ع��ادة  الطنيجي، 

�سليمان بن �سليمان.
و�سددت �سعادة املهند�سة عزة �سليمان 
الحتادي  ال�طني  املجل�ش  ع�س�ة 
الأوىل  خلل م�ساركتها يف اجلل�سة 

باملنتدى التي حملت عن�ان “الع�سر 
�سرورة  ع��ل��ى  واملراأة”،  ال���رق���م���ي 
والتاأهيل  ال��ت��دري��ب  بعملية  القيام 
التكن�ل�جيا  جم�����ال  يف  ل���ل���م���راأة 
يعزز  مما  امل�ساريع،  واإدارة  الرقمية 
ق�����درات امل������راأة وي�����س��د ال��ف��ج���ة بني 
اجلن�سني. م�سرية اإىل اأهمية اإقامة 
تدريبية  وور�������ش  ودورات  ن������دوات 
ال�عي  م�ست�ى  رفع  بهدف  للن�ساء، 
الفر�ش والإمكانيات  واإبراز  الثقايف 
امل��ت��اح��ة ورف����ع ق��درات��ه��ن يف جمال 

التكن�ل�جيا الرقمية.
مبقرتحات  ����س���ع���ادت���ه���ا  وت���ق���دم���ت 
ال�سعبة الربملانية الإماراتية يف هذا 
ال�ساأن، والتي �سملت �سرورة ت�سمني 
ال�سن�ية  ميزانيتها  �سمن  ال����دول 
الجتماعي”،  “الن�ع  مبداأ  العامة 
وال��ذي يعرب عن حتقيق احتياجات 
امل�����راأة يف ال��ت��ع��ل��ي��م وح�����س���ل��ه��ا على 
للدخ�ل  امل�ؤهلة  العلمية  ال��درج��ات 
ع����لوة على  ال��رق��م��ي،  ال���ع���امل  اإىل 

حتقيق التنمية امل�ستدامة التي تعزز 
فر�ش متكني املراأة وريادتها يف �ستى 
املجالت، وخا�سة عل�م التكن�ل�جيا 

الرقمية.
اأنه  �سليمان  ع���زة  ���س��ع��ادة  واأ���س��اف��ت 
بالعملية  ال���ق���ي���ام  ك���ذل���ك  ي��ن��ب��غ��ي 
الت�ع�ية بني اأطياف املجتمع بهدف 
ن�سر ثقافة التفكري والبحث العلمي 
املراأة وامل�ساواة  اأهمية متكني  واإبراز 
التنمية  ع��م��ل��ي��ة  يف  اجل��ن�����س��ني  ب���ني 
الذاتي  امل�ست�يني  على  وا�ستدامتها 
على  الن�ساء  وت�سجيع  واملجتمعي، 
امل�سالك والتخ�س�سات  الت�جه نح� 
بالتكن�ل�جيا  املرتبطة  وال����دورات 
والق���ت�������س���اد ال���رق���م���ي، ف�����س��ل عن 
مع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  عقد 

القطاع اخلا�ش وم�ؤ�س�سات املجتمع 
املدين لتعزيز ح�س�ر املراأة يف املجال 
على  وت�سجيعها  ومتكينها،  الرقمي 

تب�اأ منا�سب قيادية يف هذا املجال.
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اأن  ع��ل��ى  واأك�����دت 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ل��دول��ة 
ت�يل منذ ن�ساأة الدولة اأهمية كبرية 
امل����راأة وت���ف��ري ك��ل املق�مات  ل��دع��م 
ال��ق��ي��ام بدورها  ال��ت��ي مت��ك��ن��ه��ا م���ن 
ال��رج��ل، لفتة  احل��ي���ي اإىل ج��ان��ب 
ع�سرا  الي�م  تعي�ش  ال��دول��ة  اأن  اإىل 
ذهبيا من التميز والإبداع والبتكار، 
حيث حققت جناحات عاملية ومبهرة 

يف قطاع العل�م والتكن�ل�جيا.
ون���ه��ت ب���اأن ال��دول��ة ق��ام��ت يف هذا 
للدولة  وزي��������رة  ب��ت��ع��ي��ني  الإط���������ار 

املتقدمة،  العل�م  م�س�ؤولة عن ملف 
و�سناعة  والتط�ير  البحث  مهمتها 
ال���ك���ف���اءات ال��ع��ل��م��ي��ة، وه����ي اأي�����س��ا ً 
م�س�ؤولة عن جمل�ش علماء الإمارات، 
ومهمتها اأن تق�د الإمارات لل��س�ل 

اإىل املريخ.
وق����ال����ت ����س���ع���ادة ع�����زة ���س��ل��ي��م��ان اإن 
الإمارات تعمل على ت�سجيع الفتيات 
يف امل�����دار������ش ع���ل���ى الن�����خ�����راط يف 
خلل  م��ن  التكن�ل�جيا،  جم���الت 
للف�ساء،  ال�طني  الربنامج  اإط��لق 
والذي يهدف اإىل اإعداد رواد ف�ساء 
ط�يلة  خطة  جانب  اإىل  اإماراتيني، 
لبناء   ،2117 ع����ام  ح��ت��ى  الأم������د 
ك�كب  على  ب�سرية  م�ست�طنة  اأول 
امل���ري���خ، ف�����س��ل ع��ن اإط����لق جممع 

ت�سنيع الأقمار ال�سناعية.
للإح�سائيات  وف��ق��ا  اأن���ه  واأو���س��ح��ت 
الأخ������������������رية ل��������لحت��������اد ال�����������دويل 
تبني   ،2017 ع��ام  ل��لت�����س��الت يف 
وج����د ف��ج���ة ك��ب��رية ب��ني اجلن�سني 
احلديثة،  التكن�ل�جيا  ا�ستخدام  يف 
عدد  اأن  الإح�����س��اءات  ك�سفت  ح��ي��ث 
ل�سبكات  امل�������س���ت���خ���دم���ات  ال���ن�������س���اء 
امراأة،  ملي�ن   250 بلغ  الإن��رتن��ت 
وهذا الرقم يف تزايد، مما ي�ست�جب 
مراجعة الأ�سباب وحماولة الق�ساء 
عليها، وتقلي�ش الفج�ة يف ا�ستخدام 

التكن�ل�جيا بني اجلن�سني. 
مراجعة  عند  اأن��ه  �سعادتها  وتابعت 
املعرفة  اف��ت��ق��ار  اأن  ت��ب��ني  الأ���س��ب��اب، 
با�ستخدام  ال�����س��ل��ة  ذات  وامل����ه����ارات 

بني  م����ن  ه����ي  ال���رق���م���ي���ة  الأدوات 
الفج�ة  وراء  الرئي�سية  الأ���س��ب��اب 
ال��رق��م��ي��ة ب��ني اجل��ن�����س��ني يف جميع 
اأنحاء العامل، بالإ�سافة اإىل الع�ائق 
الثقافية والجتماعية وعدم امل�ساواة 
اأن منتدى  اإىل  واأ�سارت  املعاملة.  يف 
ال��ق��ي��ادات ال��ن�����س��ائ��ي��ة ال��ع��امل��ي الذي 
من  ال�سخ�سيات  مئات  فيه  ي�سارك 
نح� 150 دولة ح�ل العامل، ت�سم 
وبرملانات،  وح��ك���م��ات  دول  روؤ����س���اء 
بالإ�سافة اإىل برملانيني واأكادمييني 
و�سخ�سيات �سيا�سية ومدنية م�ؤثرة، 
يناق�ش ق�سايا امل�ساواة بني اجلن�سني 
عمليات  يف  امل��راأة  م�ساركات  وتعزيز 
�سنع القرار ون�سر ال�سلم، ويهدف 
الن�سائية  ال��ق��ي��ادات  ع��دد  زي���ادة  اإىل 

املجتمعات  وت���ط����ي���ر  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
ات�سال  ق����ن�����ات  خ���ل���ق  خ�����لل  م����ن 
الن�سائية  ال�سيا�سية  ال��ق��ي��ادات  ب��ني 
ا���س��ت��ق��ب��ل فخامة  وق����د  وامل��ج��ت��م��ع. 
رئي�ش  ي�هان�س�ن  غ���دين  الرئي�ش 
ج��م��ه���ري��ة اأي�����س��ل��ن��دا اأم�����ش يف مقر 
ال�ف�د  جميع  بريكيافيك  الرئا�سة 
كلمة  يف  ولفت  املنتدى،  يف  امل�ساركة 
اإىل  بال�سي�ف  الرتحيب  خ��لل  له 
اأن جمه�رية اآي�سلندا تعترب النم�ذج 
اجلن�سني،  ب���ني  ل��ل��م�����س��اواة  ال��ع��امل��ي 
واأنها حتتفل يف هذا املنتدى العاملي 
بالعمل الذي تق�م به، والذي ي��سح 
ب��ني اجلن�سني ل  امل�����س��اواة  ف��ك��رة  اأن 
اأن  ومي��ك��ن  ن��ظ��ري��ة  تبقى  اأن  ي��ج��ب 

ت�سبح حقيقة واقعية.

خالل م�ساركتها يف منتدى القيادات الن�سائية العاملي باأي�سلندا 

ال�شعبة الربملانية الإماراتية توؤكد على اأهمية متكني املراأة نحو احل�شول على التكنولوجيا

وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني حتتفل باليوم الوطني الـ 47 

طارق لوتاه: اليوم الوطني منا�شبة وطنية لالحتفال بالإجنازات 
وتعزيز النتماء للوطن والولء للقيادة

جائزة دبي العطاء للعمل الإن�شاين املتميز يف املدار�ش تدعو الطالب يف الإمارات لعر�ش مفاهيم مبتكرة واإبداعية جلمع التربعات

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

احلمادي   حممد  مبارك  العزيز  عبد  امل���اط��ن   ح�ل 
لل�س�ر  معر�ش  اإىل  امل��رف��اأ  مدينة  يف  الكائن  منزله 
وذلك  ال�سي�خ  ال�سم�  واأ�سحاب  والتاريخية  الرتاثية 
اأن  احل��م��ادي  وحر�ش   ،  47 ال�طني  بالي�م  احتفال 
يك�ن املعر�ش ملماً بكافة اجل�انب التي تعك�ش التاريخ 

العريق لدولة الإمارات العربية املتحدة ؛ حتى يتمكن 
الزائر للمعر�ش من املرور مبرحلة مهمة من مراحل 

التط�ر احل�ساري للدولة .
املعر�ش  ���س��اح��ب  احل����م����ادي  ع��ب��دال��ع��زي��ز  واأو�����س����ح 
ال�سي�خ  ال�����س��م���  لأ���س��ح��اب  م��ع��ر���ش  تنفيذ  ف��ك��رة  اأن 
احلايل  اجليل  رب��ط  بهدف  ج��اءت  القدمية  وال�س�ر 
الإجنازات  ال�س�ء على  الآباء وت�سليط  بتاريخ وتراث 

قيادتنا  ع��ه��د  يف  ال���دول���ة  �سهدتها  ال��ت��ي  احل�����س��اري��ة 
اأن  اإىل  احل��م��ادي  واأ���س��ار   . التاريخ  م��ر  على  الر�سيدة 
ي����م اح��ت��ف��ال فح�سب،  ال���ط��ن��ي لي�ش  ال��ي���م  اح��ت��ف��ال 
واإمنا ه� م�ساحة لتلقي الفرح بالفرح، وت�ا�سل جبل 
بجبل، وما�ش مب�ستقبل ، حيث يقف احلا�سر ، مزه�ا 
عز  اهلل  وه��ب  ح��ني   ، الرهيب  ال��رب��اين  النتقاء  بهذا 
وجل  �سعب الإم��ارات قائداً فريداً يف حكمته ومميزاً 

يف عطائه ، كبرياً بحبه ، حتى �سار احلب ي�سمى با�سم 
زايد احلب ، زايد اخلري ، زايد العطاء.. زايد القائد 
.. زايد امل�ؤ�س�ش.. رحم اهلل زايداً، الذي �سيظل يعي�ش 
يف قل�بنا اإىل الأبد .. زايد يبقى يف كل �سرب من اأر�ش 
ال�طن  وا�ستمرت م�سرية العطاء والإجنازات مع خري 
خلف خلري �سلف مع �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل ورعاه.

مبواطببببن يحببببول مبنزلببببه اإلببببى مبعببببر�ش 
لل�شبببور الرتاثيبببة يف املرفببباأ

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�طني  بالي�م  احتفالتها  �سمن 
العربية  الإم������ارات  ل��دول��ة   47 ال���� 
ال���دول���ة  وزارة  ن��ظ��م��ت  امل����ت����ح����دة، 
الحتادي  ال�طني  املجل�ش  ل�س�ؤون 
الي�م 27 ن�فمرب 2018 احتفاًل 
بهذه املنا�سبة مل�ظفيها. وقال �سعادة 

طارق هلل ل�تاه وكيل وزراة الدولة 
ل�س�ؤون املجل�ش ال�طني الحتادي: 
ال�طني لدولة الإمارات  الي�م  “اإن 
ه����� م��ن��ا���س��ب��ة وط���ن���ي���ة را����س���خ���ة يف 
اإماراتي،  م�اطن  كل  وذاك��رة  قل�ب 
وم�سدر  ق����ت���ن���ا  ع����ن  ت��ع��ب��ري  وه������ 
التي  ب��الإجن��ازات  واعتزازنا  فخرنا 
ال�سن�ات  حققتها دولتنا على مدى 

���س��ع��ادت��ه بهذه  امل���ا����س���ي���ة«. وت���ق���دم 
املنا�سبة وبا�سم وزارة الدولة ل�س�ؤون 
وجميع  الحت��ادي  ال�طني  املجل�ش 
العاملني فيها باأ�سمى اآيات التهاين 
�ساحب  م���ق���ام  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات 
ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
“حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�سم�  ���س��اح��ب  اأخ��ي��ه  واإىل  اهلل” 

مكت�م  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب 
اهلل”،  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�������زراء 
ال�سيخ  ال�����س��م���  ���س��اح��ب  واأخ��ي��ه��م��ا 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات 
ال�سم�  اأ�سحاب  واإخ�انهم  امل�سلحة 
فعاليات  وت�سمنت  الإم��ارات.  حكام 

ال���ط��ن��ي والتي  ب��ال��ي���م  الح��ت��ف��ال 
ال�زارة  م�ظف�  جميع  فيها  �سارك 

متن�عة،  وتراثية  ثقافية  فعاليات 
املكانة  على  اأك���دوا خللها  وال��ذي��ن 

نف��سهم،  املنا�سبة يف  لهذه  الكبرية 
وجم�����س��دي��ن ع��ربه��ا اأ���س��م��ى معاين 

لقيادته  وال�����لء  لل�طن  الن��ت��م��اء 
الر�سيدة. 

•• دبي-الفجر:

العاملية،  مكت�م  اآل  را�سد  بن  حممد  مبادرات  من  جزء  العطاء،  دبي  اأعلنت 
اأح���دث دورة م��ن ج��ائ��زة دب��ي العطاء للعمل الإن�����س��اين املتميز  اإط���لق  ع��ن 
يف امل��دار���ش، وه��ي م��ب��ادرة تهدف اإىل دع���ة الطلب يف امل��دار���ش احلك�مية 
امل�سابقة من خلل  للم�ساركة يف هذه  ال�سبعة  الدولة  اإم��ارات  واخلا�سة يف 
ح�ل  ال���ع��ي  وتعزيز  ال��ت��ربع��ات  جلمع  واإب��داع��ي��ة  مبتكرة  مفاهيم  ت��ق��دمي 
اجلائزة،  ه��ذه  وتقدم  ُمبكرة.  �سن  يف  الأع��م��ال  وري���ادة  الإن�سانية  الق�سايا 
التي حتظى ب�سعبية وا�سعة بني املدار�ش الإماراتية، فر�سة فريدة للطلب 
لتط�ير وتنفيذ مفاهيم مبتكرة وفّعالة جلمع التربعات بهدف ت�فري تعليم 
الّنامية. وحتث دورة هذا العام، والتي  �سليم للأطفال وال�سباب يف البلدان 
ت�ستمر من ن�فمرب 2018 اإىل مار�ش 2019، الطلب على طرح وتنفيذ 
بدبي  لربامج  دعماً  بهم،  اخلا�سة  التربعات  جمع  وا�سرتاتيجيات  حل�ل 

العطاء التعليمية يف كل من الأردن والهند.

ويف �سياق تعليقه على اجلائزة، قال عبداهلل اأحمد ال�سحي، رئي�ش العمليات 
يف  املتميز  الإن�ساين  للعمل  العطاء  دبي  جائزة  “�ست�ا�سل  العطاء:  دبي  يف 
املدار�ش منح الطلب يف الإمارات فر�سة للعمل ب�سكل مبا�سر والتعامل مع 
للجيل اجلديد  اإنها فر�سة  امل�ستدامة.  للتنمية  املتحدة  الأمم  اأه��داف  اأحد 
ال�سامل  التعلم  املتمثل يف �سمان ت�فري  العاملي  للم�ساهمة يف رفع التحدي 
املتميز  اإن فكرة جائزة دبي العطاء للعمل الإن�ساين  للجميع مدى احلياة. 
دولتنا  قيادة  به  تتميز  الذي  الإ�ستثنائي  ال�سخاء  املدار�ش م�ست�حاة من  يف 
و�سعبنا. اإن دعم املحتاجني كان رمزاً يتميز به امل�ؤ�س�ش الراحل ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان، وهي �سفة نت�سرف بروؤيتها يف �سباب هذا البلد الرائع، 
املتميز يف  الإن�����س��اين  العطاء للعمل  دب��ي  ع���ام.«  وت�ستمل ج��ائ��زة  بعد  ع��ام��اً 
املدار�ش على فئتني هما؛ جائزة العمل الإن�ساين للطلب، والتي ي�سارك فيها 
جمم�عة من الطلب لتقدمي اأف�سل احلل�ل املبتكرة ل�سيناري�هات واقعية 
الطلب  على  ويت�جب  الأردن.  يف  اللجئ�ن  ال�س�ري�ن  الأطفال  ي�اجهها 
10 طلب لكل جمم�عة، بحيث  اأن يعمل�ا �سمن جمم�عات ل تزيد عن 

يقدم�ا حل�ًل للتحدي الذي ي�اجهه الطلب الذين ت�قف�ا عن الدرا�سة 
اأما الفئة الأخ��رى من اجلائزة هي جائزة  ب�سبب الّنزاع امل�ستمر يف �س�ريا. 
املدر�سة الإن�سانية املتميزة ف�ستك�ن من ن�سيب املدر�سة التي جتمع اأكرب قدر 
من التربعات للربامج التعليمية يف كل الهند والأردن. و�سيق�م الطلب من 
�سيح�سل  املدر�سة.  داخل  التربعات  بتنفيذ مبادرات جمع  امل�ساركة  املدار�ش 
الفائزون باملركز الأول عن فئة جائزة املدر�سة الإن�سانية املتميزة  على اأجهزة 
العمل  ج��ائ��زة  فئة  ع��ن  الأول  باملركز  ال��ف��ائ��زون  �سيح�سل  بينما  كمبي�تر، 
الإن�ساين للطلب الكبار وال�سغار على اأجهزة ل�حية. وجاء تنظيم اجلائزة 
يف  الب�سرية  والتنمية  املعرفة  وهيئة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 
دبي ودائرة التعليم واملعرفة يف اأب�ظبي. وتهدف اجلائزة اإىل تر�سيخ مفه�م 
ال�عي  وزي��ادة  ال��دول��ة،  التعليم يف  الإن�سانية واخلريية يف مناهج  الأع��م��ال 
ح�ل التحديات التي ي�اجهها الأطفال وال�سباب املحرومني ح�ل العامل من 
التغريات  على  تعليقها  معر�ش  ويف  ال�سليم.  التعليم  فر�ش  على  احل�س�ل 
اإدارة تنمية  اآم��ال الر�سا، رئي�ش  العام، قالت  التي ط��راأت على اجلائزة هذا 

امل���ارد املالية يف دبي العطاء: “ لطاملا كانت املدار�ش يف دولة الإم��ارات اأهم 
الطلب  لدى  وال�سغف  واحلي�ية  احلما�سة  ُتده�سنا  عام،  كل  ويف  داعمينا. 
العاملية.  التعليمية  براجمنا  لدعم  التربعات  جلمع  فّعالة  حل�ل  اإيجاد  يف 
ونتطلع اإىل م�ساركة ن�سبة عالية من الطلب يف الإمارات وتزويدنا بحل�ل 
واأفكار فريدة من ن�عها يف دعم �سمان التعليم ال�سليم للأطفال وال�سباب 
يف الأردن والهند. ومن خلل ت�سافر اجله�د، �سيك�ن ب��سعنا اإحداث تغيري 

م�ؤثر وم�ستدام يف هذه املجتمعات.«
للطلب،  الإن�����س��اين  العمل  ج��ائ��زة  و�سمن   ،2017 ع��ام  يف  اأن���ه  اإىل  ُي�سار 
ح�سلت مدر�سة جيم�ش ويلينغت�ن البتدائية على اجلائزة الأوىل لتقدميها 
مفه�م اإبداعي ومدرو�ش ب�سكل جيد. كما مت تكرمي مدر�سة دلهي اخلا�سة 
والثالث  الثاين  املركزين  على  املدر�ستني  ح�سلت  حيث  ف�رمارك  ومدر�سة 
الرو�سة  ح�سلت  املتميزة،  الإن�سانية  املدر�سة  جائزة  فئة  ويف  الت�ايل.  على 
احلديثة  اأك��ادمي��ي��ة جيم�ش  ج���اءت  ح��ني  الأول، يف  امل��رك��ز  على  الب��ت��دائ��ي��ة 

ومدر�سة دبي ال�طنية يف املرتبة الثانية والثالثة على الت�ايل.
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قال مكتب رئي�ش ال�زراء الإثي�بي اأبي اأحمد اإنه اجتمع مع اأع�ساء 
النظام النتخابي  اإ�سلح  �سبل  ملناق�سة  اأم�ش  81 حزبا معار�سا  يف 
التي  ال�سيا�سية  احلياة  اآف��اق  بفتح  تعهداته  تنفيذ  يف  مي�سي  فيما 
املحلية  ال�سيا�سة  اأحمد  اأبي  وقلب  بزعامته.  ائتلف  عليها  ي�سيطر 
راأ�سا على عقب بعد ت�ليه ال�سلطة يف اأبريل ني�سان برتحيبه بع�دة 
�سراح  واإط��لق  املنفى  يف  املقيمة  النف�سالية  واجلماعات  املعار�سة 
�سجناء وتعيني معار�سة و�سجينة �سابقة رئي�سة للجنة النتخابات. 
وقال مكتب رئي�ش ال�زراء على ت�يرت اإن الجتماع ركز على “اإلقاء 
ال�س�ء على الإ�سلحات املطل�بة ل�سمان حرية ونزاهة النتخابات 
ومل يرد تعليق ف�ري  املرتقبة وامل�س�ؤوليات امل�سرتكة بني اجلميع”. 
من اأي من جماعات املعار�سة. ويحكم ائتلف اجلبهة الدميقراطية 
وي�سيطر   .1991 ع��ام  منذ  ال��ب��لد  الإث��ي���ب��ي��ة  ال�سعبية  ال��ث���ري��ة 
يف  الربملان  مقاعد  جميع  على  معه  املتحالفة  والأح���زاب  الئتلف 
ال�قت الراهن. ويف الأ�سب�ع املا�سي، عني اأبي برتكان مديق�سا رئي�سة 
للجنة العليا للنتخابات ا�ستعدادا للنتخابات املقبلة التي جترى يف 
وكانت برتكان واحدة من الع�سرات من رم�ز املعار�سة  عام 2020. 
عام  اأجريت يف  العنف لنتخابات  �سابها  تداعيات  اعتقل�ا يف  الذين 
2005 عندما حتدى ائتلف معار�ش احلك�مة يف اأنحاء البلد ثم 

طعن على ف�ز اجلبهة الدميقراطية الث�رية ال�سعبية الإثي�بية.

ك�سفت ال�سحافة الر�سمية ال�سينية اأن جاك ما، م�ؤ�س�ش �سركة علي 
ه�  ال�سني،  يف  رج��ل  واأغ��ن��ى  الن��رتن��ت  على  للتجارة  ال�سينية  بابا 
ع�س� يف احلزب ال�سي�عي ال�سيني. وانتماوؤه اىل احلزب ال�سي�عي 
“�سحيفة  ك�سفته  ملي�نا،   89 اأع�سائه  ع��دد  يبلغ  ال��ذي  ال�سيني 
عرب  احل��اك��م،  ال�سيني  ال�سي�عي  احل��زب  با�سم  الناطقة  ال�سعب” 
ين�سم  وب��ذل��ك  ال�سني.  تط�ر  يف  الفاعلة  باجلهات  اأ���س��ادت  مقالة 
األ يتدخل يف  اأن��ه يف�سل  ال�سابق اىل  اأمل��ح يف  ال��ذي  الأع��م��ال  رج��ل 
ال�سيا�سة، اإىل �سخ�سيات اأخرى بالغة الرثاء وهي من اأع�ساء احلزب 
العقاري  القطب  جيايني،  �س�  امللياردير  مثل  ال�سيني،  ال�سي�عي 
يف  ال�سعب”  “�سحيفة  واأ���س��اف��ت  ايفرغراند.  جمم�عة  وم�ؤ�س�ش 
ب��دور مهم على  م��ا، ا�سطلع  اأن ج��اك  ال��ذي ن�سرته الثنني  مقالها 
�سعيد “طرق احلرير” اجلديدة، وهي برنامج عملق لل�ستثمار 
ال�سيني، خ�س��سا يف اآ�سيا واوروبا، والذي اأطلقه يف 2013 الرئي�ش 
ال�سيني �سي جينبينغ. كذلك ُيعترب واحدا “من البناة ال�ستثنائيني 
لل�سرتاكية بخ�سائ�ش �سينية يف اإقليم جيجيانغ” الذي تتخذ فيه 

�سركة علي بابا مقرها.

اأعلن حاكم جزيرة اأوكيناوا يف جن�ب اليابان اأم�ش عن تنظيم ا�ستفتاء 
يف املنطقة يف 24 �سباط فرباير ب�ساأن م�سروع يلقى معار�سة لبناء 

قاعدة ج�ية اأمريكية جديدة فيها.
والت�س�يت الرمزي غري امللزم قد يجذب النتباه جمددا اإىل ق�سية 
م�سرتكة  يابانية-اأمريكية  خطة  يعار�س�ن  الذين  اوكيناوا  اأه��ايل 
املارينز  ق����ات  ت�ستخدمها  ال��ت��ي  اجل���ي��ة  ف�تينما  ق��اع��دة  لغ���لق 
الأمريكية يف منطقة ماأه�لة ونقلها اإىل منطقة ذات كثافة �سكانية 

قليلة يف البلد.
ويعار�ش عدد كبري من ال�سكان وج�د القاعدة وهم نظم�ا على مدى 
�سن�ات احتجاجات �سد الت�اجد الع�سكري الكثيف لكنها مل تلق اأذانا 

�ساغية يف ط�كي� ووا�سنطن.
وركز  ايل�ل/�سبتمرب  يف  انتخب  ال��ذي  تاماكي  ديني  احلاكم  وق��ال 
حملته على رف�ش م�سروع بناء القاعدة، اإن ال�ستفتاء �سيك�ن فر�سة 

لل�سكان املحليني للتعبري عن راأيهم.
“مهم  ال�ستفتاء  اإن  اأوكيناوا  يف  ل�سحافيني حمليني  تاماكي  وقال 
ك�نه يقدم فر�سة مهمة جدا للنا�ش للتعبري عن رغباتهم. �ساأ�سجع 

اأكرب عدد ممكن من الأ�سخا�ش للم�ساركة يف هذا الت�س�يت«.
اإىل مزيد من  القاعدة  نقل  ال�ستفتاء على خطة  ي���ؤدي  اأن  وميكن 

ال�سغ�ط على احلك�مة املركزية.

عوا�ضم

�أدي�س �أبابا

طوكيو

بكني

اليابان تدر�ش �شراء
 100 طائرة �شبح اأمريكية 

•• طوكيو-اأ.ف. ب:

تدر�ش اليابان خططا ل�سراء ما ي�سل اإىل 100 طائرة �سبح طراز اإف-35 من 
ال�ليات املتحدة باأكرث من 8،8 مليار دولر يف اإطار �سعيها للت�سدي لتنامي 
الت�اجد الع�سكري ال�سيني يف املنطقة، بح�سب تقرير ن�سرته �سحيفة . وياأتي 
�سراء  على  اليابان  ترامب  دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�ش  يحث  وق��ت  يف  التقرير 
العجز  اإىل  اأخرى لفتا  اأمريكية  و�سلع  الأمريكي  الع�سكري  العتاد  املزيد من 

التجاري الكبري ل�ا�سنطن مع ط�كي�.
اإف-35 مقاتلة من ال�ليات  42 طائرة  اليابان يف وقت �سابق �سراء  وقررت 
املتحدة وتفكر الن يف �سراء ما ي�سل اإىل 100 طائرة تبلغ قيمتها اأكرث من 
نيكي.  امل�سائية من �سحيفة  الن�سخة  بح�سب  دولر(  مليار   8،8( ين  ترلي�ن 
دي�سمرب  الأول  ك��ان���ن  منت�سف  يف  اخلطة  على  احلك�مة  ت���اف��ق  اأن  ويت�قع 
ال�سحيفة  بح�سب  ال�طني،  ال��دف��اع  لربنامج  العري�سة  اخلط�ط  ن�سر  عند 
مكتفيا  التقرير  تاأكيد  عن  الدفاع  وزارة  با�سم  متحدث  وامتنع  القت�سادية. 

بالق�ل “كل ما ه� متعلق مب�سرتيات اإ�سافية يخ�سع للدرا�سة«.
يف اأيل�ل/�سبتمرب، ذكرت تقارير اإن رئي�ش ال�زراء �سينزو اآبي قال لرتامب اإن 
“اإدخال عتاد ع�سكري عايل التقنية ومنها معدات اأمريكية، اأمر مهم لتعزيز 
املروحيات لتتمكن من  اأي�سا حتديث حاملت  اليابان«. وتدر�ش ط�كي�  دفاع 
نقل عن م�سدر  للأنباء  كي�دو  وكالة  بح�سب  واإط��لق طائرات مقاتلة،  نقل 
نقل  على  حاليا  القادرة  اإيزوم�  املدمرة  لتحديث  احلك�مة  وت�سعى  حك�مي. 
م�اجهة  يف  الأهمية  بالغة  وهي  مكتملة،  طائرات  حاملة  لت�سبح  مروحيات، 

النف�ذ البحري ال�سيني، بح�سب وكالة الأنباء املحلية.

دي مي�ستورا يغادر خائبًا...هل اأخطاأ العنوان؟

هل بقي دور دويل يف و�شع حد للمذبحة ال�شورية؟

املعار�سة  عليها  ت�سيطر  بلدة  يف  �س�ق  بق�سف  واتهمها 
ت�قف   ،2015 اأي���ار(  م��اي���)  يف  املتفجرة،  بالرباميل 
الرئي�ش ال�س�ري عن ا�ستقباله �سخ�سياً، وبات ي�ستقبل 
املقال  كاتب  وي�سري  م�ست�ى.  اأق��ل  م�س�ؤولني  قبل  من 
من  مي�ست�را  دي  بها  تقدم  ديبل�ما�سية  مبادرة  لآخ��ر 
اأجل ت�سكيل جلنة ل��سع م�س�دة لد�ست�ر �س�ري جديد 
مب�ساركة كل من احلك�مة واملعار�سة. ول يعرف بعد ما 

•• وا�ضنطن-وكاالت:

بعدما اأعلن �ستيفان دي مي�ست�را، مبع�ث الأمم املتحدة 
اإىل �س�ريا، ا�ستقالته، هل بقي اأي دور للمجتمع الدويل 

يف و�سع حد للمذبحة ال�س�رية؟.
يق�ل ديفيد كير، �سحفي لدى جملة “ذا اأتلنتيك” 
اإنه بعيداً من التقارير املنمقة التي رفعها دي مي�ست�را 
اإىل جم��ل�����ش الأم������ن وح���دي���ث���ه ع���ن ل����ق����اءات ه���ام���ة يف 
 G ا�سطنب�ل، وقمم اأ�ستانة، وال�ستعدادات لنعقاد قمة
يف الأرجنتني، لي�ش من اأثر لنتيجة ب�ساأن احلرب   20
الأ�سد،  ب�سار  ال�س�ري  الرئي�ش  ا�ستطاع  فقد  ال�س�رية. 
ومب�ساعدة حلفائه الرو�ش والإيرانيني، ب�سط �سيطرته 
ال�سكان  ن�سف  وه��رب  ال�س�رية.  الأرا���س��ي  معظم  على 
تعد  اإىل م�ست�ى مل  العنف  وو�سل  بي�تهم،  من  بعيداً 
الأمم املتحدة قادرة على اإح�ساء عدد �سحاياه. كما ل 
اأثر لت�قعات دي م�ست�را ب�ساأن خطة �سلم، ولن يتخلى 
طاولة  اإىل  اجلل��ش  عند  حققها  مكا�سب  ع��ن  الأ���س��د 
الديبل�ما�سي  ه��ذا  اأن عهد  وي��رى كير  م��ف��او���س��ات.   
املجتمع  ملحاولت  رم��زاً  يج�سد  – الإيطايل  ال�س�يدي 
هناك  م�سريته  وت���ف��ر  ���س���ري��ا.  م��ع  للتعامل  ال����دويل 
ديبل�ما�سية،  مهمات  عرقلت  التي  الق�ى  على  نافذة 
وتعد مبثابة نقطة انطلق لنقا�ش بني حمللني و�سناع 
اأزمات  اأ���س��د  ح��ل  يف  ديبل�ما�سيني  اأدوار  ب�����س��اأن  ���س��لم 

العامل. 
ويطلق كاتب املقال على دي مي�ست�را و�سف “ديبل�ما�سي 
ال�سديدة،  باأناقته  الرجل  عرف  فقد  الديبل�ما�سية”. 

يف  ع��ام��اً  وب��خ��ربة متتد لأرب��ع��ني  ل��غ��ات،  �سبع  وباإتقانه 
ال�س�دان  من  خللها  تنقل  املتحدة،  الأمم  مع  العمل 
وعندما  اأفغان�ستان.  اإىل  ال��ع��راق  وم��ن  ك��س�ف�،  اإىل 
قد  �سيك�ن  الأول(،  كان�ن  دي�سمرب)  يف  من�سبه  يرتك 
ا�ستغل على ديبل�ما�سية الأمم املتحدة يف �س�ريا لأكرث 
اأن�ساره مثابرته يف  1600 ي�م. وغالباً ما يعترب  من 

العمل هناك مبثابة ميزة حت�سب ل�ساحله. 
ال�حيد  اإرث��ه  اأن  يعتربون  مي�ست�را  دي  منتقدي  لكن 
بعيداً عن  ف�سيئاً  �سيئاً  بدا  اإ�سرافه على جهد  يكمن يف 
ال�اقع. وقد و�سف معني رب��اين، عمل كرئي�ش ل�حدة 
ال�س�ؤون ال�سيا�سية التابعة لدي مي�ست�را، وم�ساعد اآخر 
الديبل�ما�سية  م�سريته  ا�سمه،  عن  الك�سف  رف�ش  له 
 – الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�سلم”  “عملية  م��ن  ن�سخة  ب��اأن��ه��ا 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، مب��ع��ن��ى اأن���ه���ا ع��م��ل��ي��ة ت��ق��ب��ع يف اأذه�����ان 
ديبل�ما�سيني. فقد انهار تقريباً كل اتفاق ل�قف اإطلق 
التفاو�ش  عن  عجزه  واأث��ب��ت  مي�ست�را،  دي  رع��اه  النار 
احلك�مة  حا�سرتها  م��ن��اط��ق  اإىل  م�����س��اع��دات  لإدخ����ال 
ت��ع��ه��د دي مي�ست�را  ب��داي��ة ع��ه��ده،  ال�����س���ري��ة.  وم��ن��ذ 
ال�سياق،  ه��ذا  ويف  دم�سق.  م��ع  طيبة  ع��لق��ات  بتط�ير 
وزارة اخلارجية  �سابق يف  م�����س���ؤول  ال��زي��ات،  وائ���ل  ق��ال 
اأراده  “ما  �س�ريا:  الأمريكية عمل مع دي مي�ست�را يف 
ه� بناء ثقة مع الرو�ش واحلك�مة ال�س�رية. ومل يكن 
النظام  اأو  الرو�ش  لنتقاد  يعمد  ومل  �سدامياً،  اأ�سل�به 
مي�ست�را  دي  حاول  العامة،  ت�سريحاته  ويف  ال�س�ري«. 
ا�ستخدام نربة تفاوؤلية ب�ساأن احتمال الت��سل اإىل حل 
ال�س�رية  احل��ك���م��ة  انتقد  عندما  لكن  دي��ب��ل���م��ا���س��ي.  

اإذا كان املبع�ث الدويل �سيتمكن من ت�سكيل تلك اللجنة 
قبل مغادرته من�سبه يف نهاية العام اجلاري.

ولكن دي مي�ست�را تلقى �سربة وداعية من قبل احلك�مة 
التي  الر�سمية  “الث�رة”  ل�سان �سحيفة  ال�س�رية على 
وكتبت:  الإره��اب��ي��ني.  م��ع  �س�ريا  على  بالتاآمر  اتهمته 
“مل ت�سل اإىل العن�ان ال�سحيح، وطرقت الباب اخلطاأ، 

واأتيت يف وقت غري منا�سب«. 

الطاقة  �سيا�سة  خ��ط���ط  عر�سه  خ��لل  م��اك��رون  واأع��ل��ن 
الطاقة  م�ستقبل  �سلبها  ويف  املقبلة  الع�سر  ل��ل�����س��ن���ات 
اأ�سل  من  ن�ويا  مفاعل   14 �ستغلق  فرن�سا  اأن  الن�وية، 
58 مفاعًل تعمل حاليا، بحل�ل عام 2035، على اأن يتم 
اإغلق ما بني اأربعة و�ستة مفاعلت بحل�ل عام 2030.

وت�سمل اخلطة ما اأعلن �سابقاً عن اإغلق اثنني من اأقدم 
وقال  فرن�سا.  ���س��رق  يف  في�سينهيم  يف  فرن�سا  م��ف��اع��لت 

ماكرون اإن اإغلقهما تقرر يف �سيف 2020.
حمطاتها   ،2020 بحل�ل  �ستغلق  فرن�سا  اأن  واأ���س��اف 
الأربع املتبقية لإنتاج الكهرباء من الفحم يف اإطار جه�د 

مكافحة التل�ث.

•• باري�س-اأ ف ب:

اأعلن الرئي�ش الفرن�سي اإميان�يل ماكرون اأم�ش برناجما 
لإغلق مفاعلت ن�وية يف اإطار �سيا�سته املت�سلة بالتح�ل 
البيئي، معربا يف ال�قت نف�سه عن تفهمه ملعاناة املحتجني 

على �سريبة ال�ق�د.
وج��اء ذلك يف كلمة خم�س�سة للتح�ل يف جمال الطاقة 
التي يق�م  بدء الحتجاجات  يف فرن�سا كانت مقررة قبل 
والذين  ال�سفر”  “ال�سرتات  ا�سم  عليهم  يطلق  من  بها 
ي��ت��ظ��اه��رون م��ن��ذ اأ���س��اب��ي��ع ب��ان��ت��ظ��ام. و���س��ه��دت حتركاتهم 

م�اجهات مع الق�ى الأمنية.

وتعتمد فرن�سا على الطاقة الن�وية يف اإنتاج ح�اىل 72% 
من احتياجاتها من الكهرباء. وتريد احلك�مة خف�ش هذه 
 2035 اأو   2030 ع��ام  بحل�ل  املئة  يف   50 اإىل  الن�سبة 
املتجددة.  الطاقة  م�سادر  م��ن  امل��زي��د  تط�ير  خ��لل  م��ن 
فرن�سا  كهرباء  م�ؤ�س�سة  من  �سيطلب  اإن��ه  م��اك��رون  وق��ال 
املفاعلت  من  املزيد  ا�ستخدام  ج��دوى  درا���س��ة  العملقة 
الن�وية العاملة باملاء امل�سغ�ط من اجليل املقبل، ولكنه 
�سينتظر حتى عام 2021 قبل اأن يقرر ب�ساأن امل�سي قدماً 
يف بنائها. وتعمل �سركة كهرباء فرن�سا حالياً على بناء اأول 
�ساحل  على  فلمنفيل  يف  امل�سغ�ط  باملاء  ن���وي  مفاعل 

الأطل�سي يف �سمال غرب فرن�سا.

خيبة اأمل بني املهاجرين يف املك�شيك  
 •• تيخوانا -اأ ف ب:

اإىل  للدخ�ل  ي�سع�ن  الذين  ال��سطى  اأمريكا  من  املهاجرين  مئات  �سعر 
بعد  اأم��ل  املك�سيك، بخيبة  غ��رب  �سمال  تيخ�انا يف  املتحدة عرب  ال���لي��ات 
ت�قيف  عن  اأ�سفرت  عملية  يف  الثنني  احل��دود  عب�ر  يف  منهم  ع��دد  ف�سل 
42 �سخ�ساً يف اجلانب الأمريكي. ودفعت هذه احلادثة بالرئي�ش دونالد 
رئي�سياً،  تعترب حم���راً جتارياً  التي  احل��دود  باإغلق  التهديد  اإىل  ترامب 
ل�سبكة  احل��دود  �سرطة  يف  امل�س�ؤول  �سك�ت  رودين  و�سّرح  دائمة.  وب�س�رة 
اأك�ن  اأوقف�ا. وحتى  “42 �سخ�سا اجتازوا احلدود وقد  اأن  “�سي ان ان” 
اأن  �سريحا، فاإن كثريين )غريهم( متكن�ا من اجتياز احلدود )من دون 
يتعر�س�ا للت�قيف(«. ويف اجلانب املك�سيكي، اأوقف 98 مهاجراً غالبيتهم 
املعهد  رئي�ش  اأعلن  ما  ح�سب  بلدهم،  اإىل  ترحيلهم  ومت  هندورا�ش،  من 

ال�طني للهجرة خرياردو غرا�سيا بينافينتي لقناة “تيليفيزا«.

ماكرون يعلن اإقفال مفاعالت نووية 

هل تبنى ال�سب�سي الق�سيةمربوك ك�ر�سيد يت�ىل امللف ق�سائيا.

حمامي الرياحي يوؤّكد وجود ت�سجيالت �سوتية و�سور و�سهادات كور�سيد: اأنوب الرئي�س مل�سلحة احلقيقة ومل�سلحة تون�س

وزير مغادر يف التحوير احلكومي الأخري:

ال�شب�شي يكلف حماميا مبتابعة ق�شية التخطيط لنقالب

•• الفجر - تون�س - خا�س
جديدا  منعرجا  دخ��ل��ت  “النقلب”  ق�سية  ان  ي��ب��دو 
يبدو  �سيا�سيا  للق�سية  ت�ن�ش  ن��داء  تبني حركة  بعد  اذ 
�سمنيا  ال���درب  ذات  على  ���س��ارت  الت�ن�سية  الرئا�سة  ان 
وذلك  الرياحي،  �سكاية  يف  امل�سمنة  املعطيات  تبني  اأي 
بتكليف مربوك ك�ر�سيد، وزير اأملك الدولة وال�س�ؤون 
ال�زاري  التح�ير  اإط��ار  يف  مهامه  من  املعفى  العقارية 

الأخري، نيابته للقيام بحّقه ال�سخ�سي يف الق�سية.
او نفي تكليفه  تاأكيد  ال�سابق، على  ال�زير  وقد حتّفظ 
م��ن ق��ب��ل ال��رئ��ي�����ش ال��ت���ن�����س��ي ال��ب��اج��ي ق��ائ��د ال�سب�سي 
الع�سكري  ال��ق�����س��اء  ل���دى  امل��رف���ع��ة  الق�سية  مبتابعة 
اأمني  رف��ع��ه��ا  ال��ت��ي  النقلب”  “خمطط  بخ�س��ش 

اجلمه�رية مل�سلحة احلقيقة ومل�سلحة ت�ن�ش«.
واأ�سار اإىل اأنه عاد ملمار�سة املحاماة بعد مغادرته ال�زارة، 
واىل انه �سيعلن عن تكليفه مبتابعة ق�سية “النقلب” 

ان مت ذلك ب�سكل ر�سمي من قبل رئي�ش اجلمه�رية.

موؤيدات متنوعة
اأمني  بال�سادق حمامي  الطيب  �سياق مت�سل، قال  ويف 
الرياحي،  �سليم  الأعمال  ورج��ل  ت�ن�ش  ن��داء  عام حزب 
اإّن الق�سية التي رفعها منّ�به ح�ل حماولة النقلب 
يف  تتمثل  متن�عة  م���ؤي��دات  على  قائمة  ال�سرعية  على 
و�سهادات  م�س�رة  ومقاطع  و�س�ر  �س�تية  ت�سجيلت 
اأّنها  اإىل  ن�اب يف جمل�ش ن�اب ال�سعب وغريها م�سريا 

“ت�ّرط ال�ساهد والعّزابي ولزهر العكرمي«.

عام نداء ت�ن�ش �سليم الرياحي على 5 �سخ�سيات منها 
رئي�ش احلك�مة ي��سف ال�ساهد واملدير ال�سابق للدي�ان 

الرئا�سي �سليم العزابي ومدير عام المن الرئا�سي.
  و�سدد ك�ر�سيد يف ت�سريح اإذاعي اأم�ش الثلثاء، على 
ان رئي�ش اجلمه�رية اأعلمه لدى لقاء قال انه جمعهما 
“يبحث عن احلقيقة يف ق�سية النقلب  باأنه  الثنني 
التي  ال��ت��ج��اذب��ات  ع��ن  م��ن��اأى  ان���ه يف  وع��ل��ى  املرف�عة” 
حتيط بامللف. واأبرز اأن قب�له اإنابة يف ملف �س�اء تعلق 
عداوة،  ملنطق  ا�ستنادا  يتم  ل  بغريه  اأو  برئي�ش  الأم���ر 
مبينا ان ل عداوة جتمعه بحركة النه�سة، مذكرا بانه 
اكتفى بتقدمي اأ�سباب رفع رئي�سها را�سد الغن��سي فتي� 

على بقائه يف وزارة اأملك الدولة وال�س�ؤون العقارية.
رئي�ش  واأن�����ب  ال�سخ�سية..  ال��ع��داوة  ف���ق  ان��ا  وتابع” 

النقلب  ملحاولة  “التخطيط  اأن  بال�سادق  واأ���س��اف 
“بداية الق�سية كانت بتحريك  واأن  اأ�سهر”،   6 ا�ستمر 
وبتدخل  فاعل  بفعل  القان�نية  الرياحي  �سليم  ملفات 
من اأطراف اجنبية ووطنية عرب الت�س�ي�ش على امللفات 
نقل  ما  ح�سب  �سن�ات”،  منذ  الق�ساء  على  املعرو�سة 
“ا�ستعمال النادي  اأنه مّت م�ؤخرا  عنه رادي� ماد. وتابع 
الإفريقي وجماهريه ل�سن حرب على الرياحي” معتربا 

اأّن “امل�ساألة لي�ست بالهّينة«.
ب��اأن الرياحي غ��ادر البلد وات�سل ب�كالة ت�ن�ش  واأف��اد 
اأّن  اإىل  لفتا  الق�سية،  عن  للحديث  للأنباء  اإفريقيا 
وامل�ؤيدات  الق�سية  لعر�ش  الت�قيت  هذا  اختار  م�ّكله 
خائفا”،  وك��ان  مهزوزة  كانت  “ثقته  لأن  الق�ساء  على 

واإىل اأّن ذلك �سبب ت�سريحه بعد مغادرة البلد.

باحثون ينددون بال�شني ب�شبب العتقال اجلماعي للويغور 
وامل��ع��رف��ة ال��ق��ان���ن��ي��ة ب��ه��دف احلد 

من الت�سدد.
با�سم  امل��ت��ح��دث  ���س���ان��غ  وق���ال قنغ 
اخلارجية ال�سينية الي�م الثلثاء 
يتعلق  فيما  ال�����س��ني  �سيا�سات  اإن 
م���ن احلاجة  ن��اب��ع��ة  ب�����س��ي��ن��ج��ي��ان��غ 

ملحاربة الإرهاب.
بكني  يف  �سحفية  اإف����ادة  يف  وت��اب��ع 
حماولة  ق��اط��ع  ب�سكل  “نعار�ش 
اأي ق�ى اأجنبية التدخل يف �س�ؤون 
ال�سني  و����س���ي���ا����س���ات  ���س��ي��ن��ج��ي��ان��غ 

الداخلية«.

•• وا�ضنطن-رويرتز:

طالب مئات الباحثني دول العامل 
العتقال  ب�سبب  ال�سني  مبعاقبة 
�سينجيانغ،  يف  لل�يغ�ر  اجلماعي 
ال��ت��ق��اع�����ش عن  اأن  حم���ذري���ن م���ن 
ال���ت���ح���رك مب���ث���اب���ة ع����لم����ة على 
ملدنيني  النف�سي  “التعذيب  قب�ل 
اأب������ري������اء«. وواج�����ه�����ت ال�������س���ني يف 
انتقادات  املا�سية  القليلة  ال�سه�ر 
من ن�سطاء واأكادمييني وحك�مات 
العتقال  ح��م��لت  ب�سبب  اأجنبية 

العرق  اأ�سا�ش  على  خا�سة  �سكانها 
اأو الدين«. واأ�سافت اأن على الدول 
البت يف طلبات جل�ء  اأن ت�سرع يف 
�سينجيانغ  يف  امل�����س��ل��م��ة  الأق��ل��ي��ات 
من  حت���رك���ا  “تق�د  اأن  وك����ذل����ك 
اإجراء  املتحدة  الأمم  ات��خ��اذ  اأج��ل 
نظام  يف  ال���ت���ح���ق���ي���ق  ي�������س���ت���ه���دف 
الع��ت��ق��ال اجل��م��اع��ي ه��ذا واإغلق 
ال�سني  وت���رف�������ش  امل���ع�������س���ك���رات«. 
�سينجيانغ  يف  اإج���راءات���ه���ا  ان��ت��ق��اد 
الأقليات  دي���ن  اإن��ه��ا حت��م��ي  ق��ائ��ل��ة 
الأمنية  خط�اتها  واإن  وثقافاتها 

على  ال�سارمة  والرقابة  اجلماعي 
اأقلية ال�يغ�ر امل�سلمة وغريها من 
اجلماعات العرقية التي تعي�ش يف 
معنية  جل��ن��ة  وك��ان��ت  �سينجيانغ. 
املتحدة  الأمم  يف  الإن�سان  بحق�ق 
اإنها  اآب  اأغ�����س��ط�����ش  يف  ق��ال��ت  ق���د 
ذات  ال��ت��ق��اري��ر  ال��ع��دي��د م��ن  تلقت 
اح��ت��ج��از ملي�ن  ع���ن  امل�����س��داق��ي��ة 
والأقليات  ال���ي��غ���ر  م��ن  اأك���رث  اأو 
“مع�سكر  ي�����س��ب��ه  ف��ي��م��ا  الأخ�������رى 
التكتم”  يكتنفه  جماعي  اعتقال 

باملنطقة.

ويف اإفادة �سحفية ب�ا�سنطن طالب 
ممثل�ن عن جمم�عة ت�سم 278 
من  خمتلفة  تخ�س�سات  يف  باحثا 
باإنهاء  ال�����س��ني  ال������دول  ع�������س���رات 
بالحتجاز  اخل��ا���س��ة  ���س��ي��ا���س��ات��ه��ا 
وفر�ش عق�بات على زعماء بارزين 
و�سركات اأمنية بال�سني على �سلة 
يف  املجم�عة  وقالت  بالنتهاكات. 
الأمر  ه��ذا  معاجلة  “تتعني  بيان 
�سلبية  �س�ابق  اأجل منع و�سع  من 
التام  ال��ق��م��ع  ل��ق��ب���ل  امل�ستقبل  يف 
من  ل�سريحة  دول��ة  اأي  جانب  من 

اجلماعات  ت��اأث��ري  ملكافحة  لزم���ة 
على  حت��ر���ش  ال��ت��ي  “املتطرفة” 
العنف. وقال وزير اخلارجية وانغ 
يتجاهل  اأن  ي��ج��ب  ال��ع��امل  اإن  ي��ي 
�سينجيانغ  ع��ن  والقال”  “القيل 
بعد  ل��ك��ن  احل��ك���م��ة.  ي��ث��ق يف  واأن 
العتقال  مع�سكرات  م�ساألة  نفي 
م�س�ؤول�ن  ق���ال  الأم������ر،  ب����ادئ  يف 
بع�ش  اإر�سال  يجري  اإن��ه  �سيني�ن 
املدانني بارتكاب خمالفات ب�سيطة 
“مهني”،  ت����دري����ب  م����راك����ز  اإىل 
العمل  م����ه����ارات  ي��ت��ع��ل��م���ن  ح��ي��ث 
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العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفخامة امللكية لدارة العقارات وال�سيانة العامة 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2031718 
تعديل ل�حة العلن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ش ال�احد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ الفخامة امللكية لدارة العقارات وال�سيانة العامة

AL FAKHAMA AL MALAKIA PROPERTY MANAGEMENT & GENERAL MAINTENANCE

اىل/الفخامة امللكية لل�ستثمار-�سركة ال�سخ�ش ال�احد ذ.م.م
AL FAKHAMA AL MALAKIA INVESTMENT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة ال�ستثمار يف امل�سروعات التجارية وتاأ�سي�سها وادارتها )6499001(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات تاأجري العقارات وادارتها )6820001(

تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

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

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز مردان الطبي

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2200740 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زين علي �سالح عبداحلي اليافعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمد هلل �سامل حممد الكعبي
تعديل ل�حة العلن/اإجمايل من م�ساحة 16*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ش ال�احد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ مركز مردان الطبي

MARDAN MEDICAL CENTER

اىل/مركز مردان الطبي-�سركة ال�سخ�ش ال�احد ذ.م.م
MARDAN MEDICAL CENTER- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عامل املفرو�سات

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1027268 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مرمي �سامل عبداهلل ال�سام�سي %15
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هيفاء �سعيد �سلطان الدرمكي %14

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ملياء �سعيد �سلطان الدرمكي %14
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جنلء �سعيد �سلطان الدرمكي %14

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سلطان �سعيد �سلطان حممد الدرمكي %29
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مي �سعيد �سلطان حممد الدرمكي %14

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ورثة �سعيد �سلطان الدرمكي
تعديل راأ�ش املال/من null اىل 480000

تعديل ل�حة العلن/اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ عامل املفرو�سات
WORLD OF FURNITURE

اىل/عامل املفرو�سات ذ.م.م
WORLD OF FURNITURE LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

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

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ك بي بي او لدارة امل�ساريع التكن�ل�جية- �سركة 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب ال�سخ�ش ال�احد ذ.م.م رخ�سة رقم:1151930 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/خليفة بطي عمري ي��سف املهريي من مالك اىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء/ خليفة بطي عمري ي��سف املهريي من 100% اىل %0
KKBO CPG INVESTMENT LLC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كيه بي بي او �سي بي جي ل�ستثمار ذ.م.م

ذ.م.م  ال�احد  ال�سخ�ش  �سركة  العامة-  للتجارة  بطي  بن  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
BIN BUTTI GENERAL TRADING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل راأ�ش املال/من null اىل 150000
تعديل ل�حة العلن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قان�ين/من �سركة ال�سخ�ش ال�احد ذ.م.م اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ ك بي بي او لدارة امل�ساريع التكن�ل�جية- �سركة ال�سخ�ش ال�احد ذ.م.م

KBBO TECHNOLOGY VENTURES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
اىل/ك بي بي او لدارة امل�ساريع التكن�ل�جية ذ.م.م

KBBO TECHNOLOGY VENTURES LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

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

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ؤ�س�سة الفهد العاملية للتجارة

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1040231 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/خالد حمد �سيف بن فهد املهريي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ خالد حمد �سيف بن فهد املهريي من 100% اىل %99
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيف حمد �سيف بن فهد املهريي %1

تعديل راأ�ش املال/من null اىل 100000
تعديل ل�حة العلن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ م�ؤ�س�سة الفهد العاملية للتجارة

AL FAHAD INTERNATIONAL TRADING ESTABLISHMENT
اىل/الفهد العاملية للتجارة ذ.م.م

ALFAHAD INTERNATIONAL TRADING LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سال�ن اربن ك�ت�ش للرجال

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1184151 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ر�س�ان احمد �س�دري %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد حمم�د عمر ال�سيباين %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ملياء �سعيد �سلطان الدرمكي %14

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ر�س�ان احمد احمد �س�دري
تعديل وكيل خدمات/ حذف ر�س�ان احمد عبداهلل �سالح العماري

تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ �سال�ن اربن ك�ت�ش للرجال

URBAN CULS MEN BARBEST SAKON
اىل/�سال�ن اربن ك�ت�ش للرجال ذ.م.م

URBAN CULS MEN BARBEST SAKON LLC
التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اللم�سة البنف�سجية لبيع امللب�ش 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب العربية رخ�سة رقم:2394473 
تعديل ل�حة العلن/ اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/اللم�سة البنف�سجية لبيع امللب�ش العربية
ALLAMAS ALBENAFSAJIA RETAI SALE OF ARABIAN CLOTHES

اىل/لقمتنا غري لل�جبات اخلفيفة ذ.م.م
LQMATNA GHER LIGHT MEALS

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع وحت�سري ال�جبات اخلفيفة- مبدعة )5610003.3(
تعديل ن�ساط/حذف بيع امللب�ش العربية- بالتجزئة- مبدعة )4771105.1(

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ؤ�س�سة الدرمكي للن�ساء والتعمري

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1028654 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مرمي �سامل عبداهلل ال�سام�سي %15

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ملياء �سعيد �سلطان الدرمكي %14
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جنلء �سعيد �سلطان الدرمكي %14
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هيفاء �سعيد �سلطان الدرمكي %14

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مي �سعيد �سلطان حممد الدرمكي %14
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سلطان �سعيد �سلطان حممد الدرمكي %29

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان �سعيد �سلطان حممد الدرمكي
تعديل راأ�ش املال/من null اىل 480000

تعديل ل�حة العلن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

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

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1065464 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد احمد �سعيد �سليمان املهري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فاروق ا�سد مكارم %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خليل حممد علي عل�يه

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نا�سر ي��سف نا�سر غامن احل��سني
تعديل ل�حة العلن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ زودياك للمقاولت ذ.م.م

ZODIAC CONTRACTING LLC
اىل/املح�ر املا�سي للمقاولت ذ.م.م

AL MEHWAR AL MASI CONTRACTING LLC
التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

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

CN 2493890:الجبان واللبان رخ�سة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جمم�عة 
 CN 1096525:ا�سماعيل ال خاجة واولده رخ�سة رقم

قد تقدم�ا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

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

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب البحريني رخ�سة رقم:2519787 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سلطان بن نا�سر حميد را�سد النعيمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فاطمة علي �سيف ال علي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سال�ن بريتي تيب 

CN لتجميل ال�سيدات رخ�سة رقم:2066185 
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة فهد احمد عبداهلل هادي ال�سعدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عي�سى ابراهيم عبداهلل الدهم�ش

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ؤ�س�سة ظبياء للمقاولت 
CN قد تقدم�ا الينا بطلب وال�سيانة العامة رخ�سة رقم:1015181 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خمي�ش علي خمي�ش علي املزروعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي خمي�ش علي خمي�ش املزروعي

تعديل ورثة/ حذف �سعيد م�سلم مفلح خمي�ش املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خلل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ؤ�س�سة ظبياء التجارية 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1001657 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خمي�ش علي خمي�ش علي املزروعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي خمي�ش علي خمي�ش املزروعي
تعديل ورثة/ حذف �سعيد م�سلم مفلح خمي�ش املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خلل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املخزن التجاري العاملي ذ.م.م

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1033503 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هامل علي خمي�ش علي املزروعي %8.1140000

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عائ�سه علي خمي�ش علي املزروعي %4.0570000
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمده علي خمي�ش علي املزروعي %4.0570000

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رمي علي خمي�ش علي املزروعي %4.0570000
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيخه علي خمي�ش علي املزروعي %4.0570000

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خمي�ش علي خمي�ش علي املزروعي %26.6580000
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي خمي�ش علي خمي�ش املزروعي

تعديل ورثة/ حذف �سعيد م�سلم مفلح خمي�ش املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كري�ستال خلدمات التنظيف- فرع 2

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1047102-2 
تعديل راأ�ش املال/من null اىل 150000

تعديل ل�حة العلن/اإجمايل من م�ساحة 50*20 اىل 1*1
تعديل �سكل قان�ين/من �سركة ت�سامن اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ كري�ستال خلدمات التنظيف- فرع 2
CRYSTAL CLEANING SERVICES - BRANCH 2

اىل/ما�سرت كري�ستال الرخام ذ.م.م
MASTER CRYSTAL MARBLE LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال قطع الرخام واحلجر )2396003.1(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين )8121001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
ك��ست  ال�س�����ادة/رويال  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN القاب�سة ذ.م.م رخ�سة رقم:2360262 
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد ي��سف ابراهيم ال بركت المريي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف معتز �سامل علي العطا�ش الها�سمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خلل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املركز ال�سباين للتجميل ذ.م.م

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1031392 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد اب�بكر حممد �سامل العيدرو�ش من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد اب�بكر حممد �سامل العيدرو�ش من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رجاء خل�قي

تعديل ل�حة العلن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قان�ين/من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ش ال�احد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ املركز ال�سباين للتجميل ذ.م.م
SPANISH BEAUTY CENTRE LLC

اىل/املركز ال�سباين للتجميل-�سركة ال�سخ�ش ال�احد ذ.م.م
SPANISH BEAUTY CENTRE- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28
تعلن �سركة الهدف للأوراق املالية عن �سدور قرار هيئة 
وال�سادر   2018 ل�سنة  38/ر.م  رقم  وال�سلع  املالية  الأوراق 
ترخي�ش  اإلغاء  على  ين�ش  والذي   2018/11/25 بتاريخ 
�سركة الهدف للأوراق املالية و�سطبها من �سجل ال��سطاء 
او ملحظات عن  ا�ستف�سارات  اأي  لديه  ملن  يرجى  وعليه 
معها  الت�ا�سل  اأو  ال�سركة  مقر  مراجعة  امل��س�ع  هذا 

وذلك على العن�ان التايل:
�سركة الهدف للأوراق املالية

اأب�ظبي- �سارع ال�سيخ را�سد بن �سعيد- بناية جيماك�
طابق املكاتب- �ش.ب: 44877- تليف�ن: 026170777

Email:info@hfsuae.com

اإعببببالن اإغببالق و�شطب ترخيب�ش
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عربي ودويل

 ف���خ���م ج������داً يف ���س��ي��غ��ه وع���ب���ارات���ه، 
انتقل  اأ�سل�به،  يف  ج��داً  “ك�ميدي” 
غ��ري��ل��ل��� م��ن جن���اح اإىل جن����اح، وكان 
�سبتمرب  م����ن  ال���ث���ام���ن  يف  ال���ت���ت����ي���ج 
كبري  ج���م���اه���ريي  ح�����س��د   ،2007
وذلك  الن��ت��خ��اب��ي،  ال��ق��ان���ن  لتعديل 
تكن  ت���ق��ي��ع، مل  األ����ف   336 ب��ج��م��ع 
ا�ستفتاء )املطل�ب  كافية للدع�ة اىل 
500 الفا(، ولكن 336 األف ت�قيع: 
تقريبا ه� الرقم الذي حققته حركة 
“ال�سرتات ال�سفراء” خلل التعبئة 

يف 17 ن�فمرب.
على  زع��ي��م  الإي��ط��ال��ي��ة  للحركة  اإذن، 
ع��ك�����ش احل����رك����ة ال��ف��رن�����س��ي��ة، وك����ان 
بينما  ف���ع���ل���ه،  مُي�������س���رح  الإي������ط������ايل 
“ال�سرتات ال�سفراء” واقعية، ال ان 
احلركتني اثبتتا قدرات تعبئة مماثلة. 
ال�سعب�ية.  لأ�س�سهما  ال�����س��يء  نف�ش 
التحدث  نعم، ففي احلالتني، ميكننا 
منهما  كل  ان  مبا  “ال�سعب�ية”،  عن 
املبا�سرة”،  “الدميقراطية  اإىل  يدع� 
من دون و�سطاء، ويعلن احلرب على 
والتي  الليربالية”،  “الدميقراطية 
هي يف نظرهم وهم وخيال، وي�ؤكدان 
من  “لي�سا  ان��ه��م��ا  احل��م��ا���ش  ب��ن��ف�����ش 
وامن����ا  الي�سار”،  م����ن  ول  ال���ي���م���ني 
بالن�سبة  ه��ذا  ح��رة.  م�اطنية  رابطة 

لأ�س�لهما.

�ساحة النرتنت
العمل، لل�هلة  بالن�سبة لأ�ساليب  اأما 
بداأت  م��ت��ق��ارب��ة.  اأن��ه��ا  ت��ب��دو  الأوىل، 
على  ال�سفراء”  “ال�سرتات  ح��رك��ة 
الإيطالية  واحل�����رك�����ة  الإن������رتن������ت، 
����ا، ل���ك���ن ه�����ذه الخ�������رية جتمع  اأي���������سً
وت�����س��ت��ق��ط��ب ب�����س��ك��ل ح�������س���ري على 
اإدارت����ه����ا م���ن من�سة  ال����ي���ب. وي���ت���م 
“رو�س�”،  ت�سمى  ميلنية  كمبي�تر 
عمليات  مب����راق����ب����ة  خم�����ل����ة  وه������ي 
كما  ال�سيا�سية.  واخليارات  الت�س�يت 
 221( املنتخبني  امل�س�ؤولني  على  ان 
برملانيا  و14  �سينات�را  و109  نائبا 
300 ي�رو �سهريا من  اأوروبيا( دفع 
تديره  ذه���ب  منجم  خم�س�ساتهم: 

بدقة “رو�س�«. 
اإن اللج�ء اىل �سبكة الإنرتنت، ُيخفي، 
املراقبني يف  وف��ق ع��دد كبري من من 
برنامج  اإىل  الفتقار  ُيخفي  اإيطاليا، 
ل�سالح  ملم��سة  م��ق��رتح��ات  وغ��ي��اب 
احل��رك��ة الح��ت��ج��اج��ي��ة يف ح��د ذاته. 

ا���س���ل��ه��م، وجلرحى  اخ���ت���لف  ع��ل��ى 
املرتوكة  ال�����س���اح��ي  واإىل  ال��ع���مل��ة، 
النظام  ����س���ح���اي���ا  واىل  وامل���ن�������س���ي���ة، 
ال�سريبي غري العادل واخلانق ب�سكل 
خ���ا����ش، ق���د ت��ت��م��ك��ن يف ي�����م م���ا من 
للم�ستبعدين  مبتكرة  جغرافيا  ر�سم 
املتمتعني  �سد  وال��رخ��اء  ال��رف��اه  م��ن 
ب���ه، ل��ل��ف��ق��راء ���س��د الأث���ري���اء، للذين 
ال�سرائب  دف���ع  اج���ل  م���ن  ي��ك��اب��دون 
الذين  “الأغنياء”،  �سد  وال��ف���ات��ري 
ان  غري  م��اك��رون.  اإميان�يل  رئي�سهم 
واقعية  اأ���س�����ش  على  ال�سلطة  تقا�سم 
حلركة  واجلن�ب  للرابطة،  )ال�سمال 
مع  يتطابق  ان  ع��ن  بعيد  جن����م(   5
�سبه  املناطق  بني  الفرن�سية  اجلدلية 
ومتطلباتهما  وال��ري��ف��ي��ة  احل�سرية 
“ال�سرتات  م��ط��ال��ب  ان  امل��ت��ع��ار���س��ة. 
احلقيقة  يف  مت��زج  التي  ال�سفراء”، 
م��س�عات معينة للحركة الإيطالية 
اأن  اإىل  ت�����س��ري  ل���ل���راب���ط���ة،  واأخ��������رى 
تك�ن  اأن  ميكن  الفرن�سية  ال�سعب�ية 

�سعب�ية من ن�ع ثالث.
غرار  على  دجمها  يتم  مل  اإذا  ول��ك��ن، 
حزب  اأي  ب���اجت���اه  جن������م،   5 ح���رك���ة 
ال�سفراء”  ال���������س����رتات  �سي�جه” 
اأوراق اقرتاعهم، على �سبيل املثال يف 
2019؟  الأوروبية ماي�  النتخابات 
مارين  اأو  ميلين�س�ن  ل���ك  ج��ان  اإىل 
ل����ب���ان؟ م��ن ال�����س��ع��ب ت��ق��دمي اإجابة 
كان  وان  ح���ت���ى  وح���ا����س���م���ة،  ن��ه��ائ��ي��ة 
امل�اقف  اأك��رث  اأن��ه يف  يعلمنا  ال��ت��اري��خ 
تتقدم  ع���ن���دم���ا  ول�����زوج�����ة،  زئ��ب��ق��ي��ة 
ب�ساعة �سيا�سية مت�سابهة اإىل ال�س�ق، 
واح��دة اأك��رث غم��ساً والأخ��رى اأكرث 
كاريكات�رية، فالثانية هي التي تف�ز، 
اأحد  املقد�سة. لكن ل  الب�ساطة  با�سم 
الي�م ميلك عنا�سر تدع�ه اإىل الق�ل 
اإن حركة “ال�سرتات ال�سفراء” ميكن 
الن�ع وترمتي يف  اأن تختار مثل هذا 

اأح�سان مارين ل�بان.
الت�سابه  ل���ع���ب���ة  اإىل  وب������ال������ع�������دة 
ال�����اق����ع  والخ�����ت�����لف�����ات، ه����ن����اك يف 
م��س�ع واحد مهم، من غري امل�سم�ح 
ان ي���رق���ى ال���ي���ه ال�������س���ك، ي���ق���ّرب بني 
الل�ن..  اخ��ت��ي��ار  ج���دي���ا:  احل��رك��ت��ني 
اإيطاليا  اي��ن  م��اد  لل�سعب�ية  بالن�سبة 
الفرن�سية،  ن�سختها  يف  وال�سعب�ية 

الل�ن الأ�سفر ه� الذي مت اختياره.

عن لونوفال اوب�سرفاتور

تق�ل احلركة على �سبيل املثال ل لكل 
“الأ�سغال الكربى”، ونعم الّيا لكل ما 
ه� دعم، مثل “دخل امل�اطنة” الذي 
امل�اطنني  اأف��ق��ر  بها  يتمتع  اأن  يجب 

الإيطاليني.
“ال�سرتات  ح���رك���ة  ���س��ت��ف��ع��ل  ف���م���اذا 
ب�سكل  �ست�ستقر  كانت  اإذا  ال�سفراء” 
دائم يف امل�سهد ال�سيا�سي؟ هل �ستكتفي 
فقط بالدع�ة ل� “ا�ستقالة ماكرون” 

مع املطالبة باإعانات للأكرث حرماناً؟ 
ه�����ل ال�����ن�����م������ذج الإي�������ط�������ايل، ال�����ذي 
اأكرث من  امل�ساعر اجلماعية  يخاطب 
اىل  �سيتح�ل  العقلنية،  العتبارات 
باأي  التكهن  املبكر جدا  مدر�سة؟ من 

�سيء.

من حركة اجتماعية اىل حزب 
�سيا�سي

ن�سختا  وّح��دت  وهكذا  امل�ساعدة.  على 
ال�����س��ع��ب���ي��ة ال�����س��خ��ط ال�����س��ع��ب��ي من 
خ��لل ط��رح قطيعة جذرية حمتملة 
املثال، فكرة  �سبيل  املا�سي - على  مع 

الن�سحاب من الي�رو.
“ال�سرتات  ح��رك��ة  اأن  ال���ا���س��ح  م��ن 
�سن�ات  بعيدة  الفرن�سية  ال�سفراء” 
�س�ئية عن اأي فر�سية لغزو ال�سلطة 
للمت�سررين  دع���ات��ه��ا  ان  ال  حاليا، 

امل����ق����ارن����ات بني  ي��ج��ع��ل  غ����ري ان م����ا 
احل����رك����ت����ني خ����ا�����س����ة ن�������س���ب���ي���ة، ه� 
ت����اري����خ����ه����م����ا. ا�����س����ي����ب����ت احل����رك����ة 
ب�سدمة  الأق������دم،  وه���ي  الإي��ط��ال��ي��ة، 
عميقة ب��س�لها اإىل ال�سلطة. �سدمة 
لبيبي  الن�سبي  بالتهمي�ش  م�سح�بة 
غريلل�، وقد اأ�سبح “ال�سامن” الذي 
اجليدة  امل��لح��ظ��ات  ب��ت���زي��ع  يكتفي 
البداية،  يف  مدونته.  عرب  ال�سيئة  اأو 

ورئي�سه  منظم”،  �سعب�ي  �سيا�سي 
لي�ش �س�ى، بحكم المر ال�اقع، نائب 
رئي�ش احلك�مة ووزير العمل، ل�يجي 
يحكم  ال����ذي  ع��ام��ا(   32( م��اي���  دي 
اليمني  ال�سعب�ي الخر ورمز  مبعية 
���س��ال��ف��ي��ن��ي، زعيم  امل���ت���ط���رف، م��ات��ي��� 
ال���راب���ط���ة.  وب���ذل���ك، حت��ق��ق تعاي�ش 
لل�سمال  الإنتاجية  املطالب  بني  ذكي 
امل���رت���ك���زة اأكرث  وت��ط��ل��ع��ات اجل���ن����ب، 

ك��ان دخ���ل احلركة ب�سجة كبرية يف 
بلديتني كبريتني هما روما وت�رين� 
عام 2016. اي كما ل� ان “ال�سرتات 
باري�ش  اإدارة  يف  �سرعت  ال�سفراء” 
وم��ر���س��ي��ل��ي��ا. ب��ع��د ذل���ك، ك���ان النجاح 
ت�سريعية  يف  جن���م   5 حلركة  املذهل 
4 مار�ش )32 باملائة من الأ�س�ات(، 
التحّ�ل الأخري  والتي �سجلت ر�سميا 
“حزب  اىل  اجتماعية”  “حركة  ل��� 

كان للحركة الإيطالية زعيم على عك�س احلركة الفرن�سية، اإل اأن احلركتني اأثبتتا قدرات تعبئة مماثلة
ال�سرتات ال�سفراء.. اىل اين بيبي غريلل� م�ؤ�س�ش حركة 5 جن�م

ا�ستقالة ماكرون .. املطلب ال�سا�سي دي ماي�.. 5 جن�م و�سدمة ال�سلطة

هل تلعب مارين ل�بان دور �سالفيني؟ هل تتح�ل من حركة احتجاجية اىل حزب؟

�شجلت الت�شريعية اليطالية التحّول الأخري 
حلركة اجتماعية اىل حزب �شيا�شي �شعبوي منظم

حركة ال�شرتات ال�شفراء الفرن�شية بعيدة
 �شنوات �شوئية عن اأي فر�شية لغزو ال�شلطة حاليا

مطالب ال�سرتات ال�سفراء، ت�سري اإىل اأن ال�سعبوية الفرن�سية ميكن اأن تكون �سعبوية من نوع ثالث 
توؤكد احلركتان بنف�س احلما�س اأنهما لي�سا من اليمني ول من الي�سار، واإمنا رابطة مواطنية حرة

�شتفعل  مبباذا 
حبببببببركبببببببة 
الببب�بببشبببرتات 
اإذا  ال�شفراء 
�شت�شتقر  كانت 
دائببم  ب�شكل 
املبب�ببشببهببد  يف 
البب�ببشببيببا�ببشببي؟

يف حمرار الولدة وامل�سري:

ال�شرتات ال�شفراء و5 جنوم: هل هي نف�ش املعركة...؟ 
•• الفجر – خرية ال�ضيباين

 5 حركة  بني  والخــتــالف  الت�سابه  اأوجــه  لعبة  يف 
ال�سفراء”  “ال�سرتات  وحركة  الإيطالية،  جنــوم 
الفرن�سية، للفرق الأول – ولي�س الوحيد – ال�سارخ 
ا�سم ولقب: بيبو غريللو، لأن “5 جنوم”، على عك�س 

اأو  تاريخي،  زعيم  لها  كان  ال�سفراء”،  “ال�سرتات 
بالأحرى اأب موؤ�س�س.

دور الزعيم
قبل  بــداأ  اليوم،  عاما   70 جنوة،  ا�سيل  الكوميدي 
اجلزيرة،  �سبه  يف  الكربى  جولته  عاما  ع�سر  ثالثة 

بعر�س م�سرحي ناري بعنوان “اللعنة”، يدعو جميع 
الإيطاليني والعاطلني عن العمل والطالب واملوظفني 
واأكرث  مبا�سرتية،  اأكرث  وكان  للثورة.  واملتقاعدين 
“ال�سرتات  حــركــة  ــن  م ح�سما  ــــرث  واأك فــجــاجــة، 
منذ  الفا�سدين  ال�سيا�سيني  علنا  يهاجم  ال�سفراء”، 
ميالدهم، داعيا جميع “ امل�سحوقني” الذين يعانون 

الحتقار  �سئموا  الذين  اأو  املعدة”،  يف  “اآلم  من 
من؟  �سد  النتفا�سة.  اىل  وال�ستغالل،  والزدراء 

�سد “النظام”، �سد “الأحزاب”.
وهكذا اأجنب حركة  �سد “الدميقراطية الزائفة”. 
لل�سيا�سة  مناه�سة  للنظام،  مناه�سة  اجتماعية 

ولالأحزاب، مت�سكلة ب�سكل مثايل.
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اإعــــــــــالن
عبداهلل  حممد  ال�س�����ادة/كافترييا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب عبدالكرمي رخ�سة رقم:1020054 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ناديه احمد ندى %100

تعديل وكيل خدمات/حذف ل�ل�ه اخلباب مر�سد مكت�م املن�س�ري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداهلل حاجي عبدالكرمي

تعديل ل�حة العلن/اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ كافترييا حممد عبداهلل عبدالكرمي

MOHAMMAD ABDULLAH ABDUL KARIM CAFETERIA
اىل/�ساندناي�ش لل�سيانة العامة

CHANDNAISH GENERAL MAINTENANCE
تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(

تعديل ن�ساط/حذف بيع ال�جبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(
التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سفري البحر لل�سماك

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2667012 
تعديل ل�حة العلن/اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ �سفري البحر لل�سماك
SAFEER AL BAHR LLASMAK

اىل/مطعم �سفري البحر وبيع ال�سماك
SAFEER AL BAHR RESTAURANT AND FISH SALE

تعديل ن�ساط/ا�سافة مطعم )5610001(
تعديل ن�ساط/حذف �س�ي وقلي ال�سماك واحلي�انات البحرية )5621005(

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

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

ديك�ر
 رخ�سة رقم:CN 1016039 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
الغربية  ال�س�����ادة/زه�ر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لعمال التكييف املركزي
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1281491 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سلطان خمي�ش عبيد الهاملي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم �سعيد ابراهيم احمد الزعابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�سرعن التعديل )�سكل العالمة( 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

بطلب لتعديل بيانات العلمة التجارية:
 BARARI NATURAL RESOURCES براري للم�ارد الطبيعية ذ.م.م

امل�دعة بالرقم: 292436 بتاريخ : 2018/05/20
امل�سجلة بتاريخ : 2018/9/17

باإ�سم:براري للم�ارد الطبيعية ذ.م.م
وعن�انه : اب�ظبي- �سارع الك�رني�ش- برج ني�سن 2- طابق 22- مكتب 2201 هاتف 026818980 

فاك�ش: 026810802 �سندوق الربيد 113260 امييل: zahar@barari.ae اب�ظبي.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة: 44
مقاولت الت�سجري مقاولت �سبكات الري

بيانات التعديل:
تعديل �سكل العلمة كما ه� و�سح اأعله

تاريخ التعديل: 2018/11/12
تاريخ التاأ�سري: 2018/11/19   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490 العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

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

خالد لرتكيب امل�اد العازله 
رخ�سة رقم:CN 1176715 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

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

CN 1039411:للخياطة الن�سائية رخ�سة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

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

املل�ك للمقاولت وال�سيانة العامة
 رخ�سة رقم:CN 1156880 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اله�اء النظيف لتجارة اجهزة التكييف 

والتربيد وقطع غيارها �ش.ذ.م.م - فرع اأب�ظبي 1
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1946061 

تعديل ل�حة العلن/اإجمايل من م�ساحة 1*4 اىل 1*1
تعديل �سكل قان�ين/من فرع اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

وقطع  والتربيد  التكييف  اجهزة  لتجارة  النظيف  اله�اء  من/  جتاري  ا�سم  تعديل 
غيارها �ش.ذ.م.م - فرع اأب�ظبي 1

 ALHAWAA AL NADHEEFA/C & REF DEVICES & SPRTS TR

LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

اىل/اله�اء النظيف لتجارة اجهزة التكييف والتربيد وقطع غيارها ذ.م.م
ALHAWAA AL NADHEEFA/C REF DEVICES & SPARTS LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفي�سن للنقليات واملقاولت والتنظيف 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب الداخلي  رخ�سة رقم:2232533 
تعديل ل�حة العلن/اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ الفي�سن للنقليات واملقاولت والتنظيف الداخلي
ELEVATION TRANSPORTING & CONTRACTING AND INTERIOR CLEANING

اىل/الفي�سن للمقاولت العامة
ELEVATION GENERAL CONTRACTING

تعديل عن�ان/من العني و�سط املدينة و�سط املدينة �سيف را�سد عبيد �ساملني واخرين اىل 
العني و�سط املدينة حي الق�سر 214635  214635 ال�سيد احمد �سعيد �سامل را�سد واخرين

تعديل ن�ساط/حذف نقل امل�اد العامة بال�ساحنات الثقيلة )4923009(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين )8121001(

تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

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

CN 1132451:اولد �سك�ل برجر  رخ�سة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

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

CN 1124862:ك�سمري للحلقة  رخ�سة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل حممد جمعة لقطع غيار 
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب ال�سيارات امل�ستعملة رخ�سة رقم:1109041 

تعديل ل�حة العلن/اإجمايل من م�ساحة 1*3.5 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ حمل حممد جمعة لقطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة

MOHAMMED JUMA USED SPARE PARTS SHOP

اىل/حمل حممد جمعه اجلنيبي لت�سليح ع�ادم ال�سيارات
MOHAMMED JUMA ALJNEIBI EXHAUSTERS REPAIRS SHOP

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سلح ع�ادم ال�سيارات )4520013(
تعديل ن�ساط/حذف جتارة قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات )4530003(

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كراج اب� ي�ن�ش لت�سليح 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب ال�سيارات  رخ�سة رقم:1120847 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد �سامل عبداهلل علي الكندي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد ح�سني احمد املرازيق
تعديل ل�حة الإعلن/اجمايل من م�ساحة 1*3.5 اىل 1*1

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

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

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ؤ�س�سة اطياف العني 

للمقاولت العامة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1124076 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة مطر �سامل مطر علي النيادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل �سعيد دريبي رميدان العفاري

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

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

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

اإعــــــــــالن
الريان لرتكيب  ال�س�����ادة/عني  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب احلجر رخ�سة رقم:2099046 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيف عبداهلل حممد بخيت العرياين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبدالعزيز عبداهلل �سامل �سعيد الزيدي
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

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

العدد 12490 بتاريخ 2018/11/28

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

CN قد تقدم�ا الينا بطلب هاو�ش ذ.م.م  رخ�سة رقم:2258816 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد احمد �سعيد %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة يا�سمني حممد ي�ن�ش %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بيكا�ش ا�ساريا

التجارية  لل�ستثمارات  الريادة  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
AL RIADAH COMMERCIAL INVESTMENT LLC ذ.م.م

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل

اتهام مدير حملة ترامب بالكذب على املحققني 
•• وا�ضنطن-اأ ف ب:

ال�سابق حلملة دونالد ترامب  انتهك ب�ل ماناف�رت، املدير 
الرئا�سية، التفاق الذي عقده يف اأيل�ل �سبتمرب مع املحققني 
يف ق�سية اتهام رو�سيا بالتدخل يف النتخابات، لأنه كذب على 
الإثنني.  قدمت  ق�سائية  ل�ثيقة  وفقاً  الفدرالية،  ال�سرطة 
التي  ال�ثيقة  يف  م�لر  روب��رت  فيهم  مبن  امل��دع���ن  وي�سرح 
�سلمت اإىل حمكمة يف وا�سنطن اأنه “بعد الت�قيع على اتفاق 
الإقرار بالذنب، ارتكب ماناف�رت جرائم فدرالية عن طريق 
ال��ك��ذب ع��ل��ى ال�����س��رط��ة ال��ف��درال��ي��ة وم��ك��ت��ب امل��دع��ي اخلا�ش 
)روبرت م�لر( ب�ساأن جمم�عة متن�عة من امل�ا�سيع، الأمر 

دح�ش  نف�سها،  ال�ثيقة  ويف  للتفاق«.  انتهاكاً  ميثل  ال��ذي 
“قد  م�كلهم  اإن  قائلني  التاأكيدات  هذه  ماناف�رت  حمام� 
زود احلك�مة باملعل�مات يف اإطار �سعيه اإىل احرتام التزاماته 
يتفق  ول  �سادقة  معل�مات  ق��دم  اأن��ه  يعتقد  اإن��ه  بالتعاون. 
التفاق«.  انتهاك  عن(  قيل  )ما  ول  احلك�مة  ت��سيف  مع 
باأنه مذنب  الإق��رار  اأيل�ل �سبتمرب على  واف��ق ماناف�رت يف 
يف ال��ت��اآم��ر الإج��رام��ي �سد ال���لي��ات امل��ت��ح��دة واإع��اق��ة �سري 
ال��ذي يت�ىل  التعاون مع روب��رت م�لر  العدالة وواف��ق على 
م��سك�  بني  ت�اط�ؤ  ح�س�ل  ح���ل  ال�سك�ك  ب�ساأن  التحقيق 
وفريق دونالد ترامب خلل حملة النتخابات الرئا�سية يف 
واعرتف ماناف�رت باأنه اأخفى عن ال�سلطات وعن   .2016

اجلهاز ال�سريبي اأنه كان يعمل م�ست�ساراً للرئي�ش الأوكراين 
ال�سابق فيكت�ر يان�ك�فيت�ش ومن ثم مبحاولة ر�س�ة �سه�د. 

وهي اأن�سطة احتيالية �سابقة على احلملة.
يف حماكمة منف�سلة يف اآب اأغ�سط�ش يف ولية فرجينيا اأدين 
اأ�سهر  �ستة  مل��دة  ت��رام��ب  اإدارة حملة  ت���ىل  ال��ذي  م��ان��اف���رت 
�سدور  ينتظر  وه���  وال�سريبي.  امل�سريف  الحتيال  بتهمة 
الي�م  يف  الثنني  جم��ددا  عليه  ال�س�ء  ت�سليط  ومت  احلكم. 
الذي �سجن فيه ج�رج بابادوب�ل��ش، امل�ست�سار الدبل�ما�سي 
اأيل�ل �سبتمرب ب�سبب  اأوائل  اأدين يف  ال�سابق لرتامب، الذي 
حتقيق  اإط����ار  يف  ال���ف���درايل  التحقيقات  مكتب  ع��ل��ى  ك��ذب��ه 

روبرت م�لر.

األف نازح اأفغاين جراء ال�شراع  300
•• كابول-وكاالت:

اأظهر تقرير للأمم املتحدة ُن�سر اأم�ش الثلثاء، اأن املعارك الدائرة يف مناطق متفرقة من اأفغان�ستان اأدت اإىل نزوح 
اأكرث من 300 األف �سخ�ش منذ يناير )كان�ن الثاين(.

اإقليم غزين، ال�اقع  للتقرير الأ�سب�عي، ال�سادر عن مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�س�ؤون الإن�سانية، فاإن  ووفقاً 
جن�ب �سرقي البلد، �سهد وحده نزوح اأكرث من 2511 اأ�سرة ب�سبب املعارك الدائرة.

ال�سهر  خلل  طالبان  م�سلح�  �سنها  الهجمات  من  م�جة  �سهدتا  بالإقليم  وجاغ�ري  مالي�ستان  منطقتا  وكانت 
اجلاري. وكان عدد النازحني من جراء ال�سراع جتاوز 250 األف �سخ�ش بحل�ل منت�سف اأكت�بر )ت�سرين الأول(، 

العدد الأكرب منهم يف اأقاليم وردك وبغلن وناجنارهار وهلمند.
كما اأعرب املكتب عن خماوفه من قيام اجلماعات امل�سلحة غري التابعة للدولة ب�س�رة متزايدة بفر�ش �سرائب غري 
قان�نية على وكالت الإغاثة. وحذر من اأن هذا من �ساأنه التاأثري على ت��سيل امل�ساعدات الإن�سانية ب�س�رة �سل�سة 

ويف ال�قت املنا�سب.

يف  الأوك�����راين  الع�سكري  ال���ج���د 
بحر اآزوف ب�سكل كبري مما ت�سبب 
ان�سداد  ج���راء  احل�����ادث  بع�ش  يف 
ول��ك��ن ح��ت��ى ل�،  ك��ريت�����ش.  م�سيق 
الثلث  ال�سفن  اح��ت��ج��از  على  ردا 
برتو  الرئي�ش  اأع��ل��ن  الأوك��ران��ي��ة، 
فمن  ال��ط���ارئ،  ح��ال��ة  ب�رو�سنك� 
غ���ري امل���رج���ح اأن ت���ك����ن ك��ي��ي��ف يف 

و�سع ميّكنها من تهديد م��سك�.
لقد كان ي�سعب على ب�رو�سنك� اأن 
ذل��ك: ففي مار�ش  اأق��ل م��ن  يفعل 
انتخابات  رح��ى  ���س��ت��دور   ،2019
رئ��ا���س��ي��ة ح��ا���س��م��ة، وه���� ل ينطلق 
ومناف�سته  واف���رة،  بحظ�ظ  فيها 
ال�سر�سة، ج�ليا تيم��سينك�، التي 
ق�مية  ن����ربة  ذات  ب��ح��م��ل��ة  ت���ق����م 
ع��ال��ي��ة، ق���د ت��ق��ل��ق��ه.  ول ���س��ك اأن 
نف�سه،  ا�ستدعى  ب�تني،  فلدميري 
اأقدم  من خلل حركة الق�ة التي 
عليها، اىل هذه املناف�سة التي تهمه 
اإىل اأعلى درجة: ان يرى ب�رو�سنك� 
ي�سقط، الرجل الذي رافق الأزمة 
وم��سك�،  ك��ي��ي��ف  ب����ني  ب��اأك��م��ل��ه��ا 
والذي ادخل الحتاد الأوروبي اىل 
املباراة مع جمم�عة من العق�بات 
�سد رو�سيا، و�سيك�ن ذاك ال�سق�ط 

م�سدر اأول ارتياح.
هذه،  احلقيقية  احل��رب  لعبة  من 
ت����ربز ح��ق��ي��ق��ة ج���دي���دة ح�����ل هذا 
ال�������س���راع ال������ذي ي���ح���رج الحت�����اد 
الأوروبي: تنفي م��سك� حتى الآن 
اأي ت�رط لها يف النزاع الأوكراين، 
وتنفي ب�سكل قاطع دعم الأن�سطة 
امل�الية  للميلي�سيات  النف�سالية 
تعرتف  ور���س��م��ي��ا،  الآن،  ل��رو���س��ي��ا. 
����س���ارك���ت يف عمل  ب���اأن���ه���ا  رو����س���ي���ا 
البحرية  ���س��د  م��ب��ا���س��ر  ع�����س��ك��ري 
مقدمات  ه����ذه  ه���ل  الأوك����ران����ي����ة. 
اأن ي�ؤدي  منعطف هج�مي، ميكن 
اإىل ت�سعيد ع�سكري اأو�سع، خا�سة 
ال�سراع  ه��ذا  يف  دونبا�ش؟  يف  برّيا 
ب���ني الأ����س���ق���اء، ال�����ذي اأ���س��ف��ر عن 
10 الف قتيل يف اأربع �سن�ات، ل 
ميكن ا�ستبعاد اأي �سيء، اأو، اإذا كنا 
�سيء.  نت�قع كل  اأن  نف�سل، يجب 
اإن ق�ة فلدميري ب�تني، تتمثل يف 
ان��ه ميكن ت�ّقع ن���اي��اه، ول ميكن 

التنب�ؤ بها عند تنفيذها.
عن لك�سربي�س

•• الفجر - ترجمة خرية ال�ضيباين

يف تكتيكه، الذي �سبق اختباره، يف 
حتريك البيادق، هدف تقّدم لعب 
دائما  ب�تني  فلدميري  ال�سطرجن 
ان خطته  ���س��ك  ال��ل��ع��ب��ة، ول  ق��ل��ب 
تق�سي بال�سيطرة على ُقطر جديد 

من اأجل احتلل املركز.

الإغالق احلا�سم ملاريوبول
احتجاز  ُي��ج��ي��ب  احل���ال���ة،  ه���ذه  يف 
�سفن البحرية الأوكرانية الثلث، 
ي�م  الرو�سية  البحرية  طرف  من 
ن���ف��م��رب، يجيب على   25 الأح���د 

ح�سابات معّقدة. 
اإن ك���ل الن���ده���ا����ش ال����ذي ���س��اد يف 
كييف، واجتماعات النات� وجمل�ش 
املتحدة،  ل�����لأمم  ال���ت���اب���ع  الأم������ن 
واإدان���������ة الحت�������اد الأوروب�����������ي، لن 
لقد قررت  �سيئا.  الم��ر  تغري من 
م������س��ك��� امل�����س��ي اأب���ع���د م���ن ذل���ك، 
لتناق�ش  احل���ادث���ة  ه����ذه  وج�����اءت 
اإليه  ال��ت������س��ل  ال����ذي مت  الت���ف���اق 
واأوكرانيا  رو�سيا  2003 بني  عام 
يعّرفه  وال����ذي  اآزوف،  ب��ح��ر  ح����ل 
حرة،  بحرية  كمنطقة  ال��ط��رف��ان 
تتاح فيها امللحة للبلدين، مبا يف 
ذلك ال�سفن احلربية. انتهاك اآخر 

ملبداأ التفاقات الدولية.
���س��ب��ه جزيرة  رو����س���ي���ا  ����س���ّم  م���ن���ذ 
القرم يف مار�ش 2014، احتفظت 
بثلثة �س�اطئ على اأربعة يف بحر 
ال�سرق،  واإىل  ال��غ��رب،  اإىل  اآزوف، 
امل���ي���اه؛  ه����ذه  م���ن  اجل���ن����ب  واإىل 
بقيت  ال�سمالية  ال�سفة  وح��ده��ا 
ميناء  مع  اأوكرانيا،  مكت�سبات  من 
وامل�سريي.  احل���ي����ي  م���اري����ب����ل 
اإىل  ي�سيطر  م��اري���ب���ل  ان  علما 
ح��د ك��ب��ري ع��ل��ى اإم������دادات منطقة 
دونبا�ش النف�سالية، مع دونيت�سك 
ول�غان�سك، كمدن كربى اأ�سبحت 
حت����ت ه��ي��م��ن��ة ال�����ق������ات امل����ال���ي���ة 

لرو�سيا.
اأ�سا�سي  لذا، فاإن اغلق ماري�ب�ل 
الذي  و���س��روري لإك��م��ال املخطط 
ال�سراع  بداية  منذ  ب�تني  يداعب 

انقطاع. علوة على ذلك، يف ماي� 
ال��ق���ات البحرية  ت��ع��ززت  امل��ا���س��ي، 
الرو�سية ب��س�ل خم�ش �سفن اىل 
بحر اآزوف قادمة من بحر قزوين. 
تعزيز  مت  الخ����رى،  ال�سفة  ع��ل��ى 

مع اأوكرانيا: ف�سل اقليم دونبا�ش 
اقت�سادًيا  ل��ل��ح��ي��اة  ق��اب��ًل  وج��ع��ل��ه 
يت�سنى  وحتى  كييف.  م��دار  خ��ارج 
تعديل  على  م��سك�  تعتمد  ذل��ك، 
اخلريطة التي ُوّقعت عام 2014، 

احتجاجات  هنا  وم��ن  م��اري���ب���ل. 
اأنه  ت�ؤكد  انفكت  ما  التي  اأوكرانيا 
�سد مدخل  لرو�سيا احلق يف  لي�ش 
ويبدو  ذلك،  ي�ؤّثر  اآزوف. مل  بحر 
بل  م�ستمرة  الرو�سية  اخلطة  اأن 

الف�ساء  على  بال�سيطرة  وتطالب 
البحري لبحر اآزوف الذي متنحه 
�سيما  ل  القرم،  جزيرة  �سبه  اليها 
من خلل �سيطرتها على الدخ�ل 
اجل�ن  ذاك  كريت�ش،  م�سيق  اإىل 

ال�سغري الذي يتحكم يف ال��س�ل 
البحر  اإىل  باأكمله  اآزوف  بحر  من 

الأ�س�د.

بورو�سنكو يف مرمى النريان

بنى  ك��ريت�����ش،  ط����ل م�سيق  ع��ل��ى 
 19 الرو�ش ج�سًرا عملًقا بط�ل 
ك����م، مت��ن��ع اأق����ا����س���ه ال�����س��ف��ن ذات 
احل����م�����لت ال���ك���ب���رية م���ن امل�����رور، 
ميناء  خنق  مبا�سر،  غ��ري  وب�سكل 

تعديل اخلريطة التي ُوّقعت عام 2014:

اأوكرانيا ورو�شيا: فالدميري بوتني ولعبة احلرب...!
اإغالق ماريوبول اأ�سا�سي لإكمال املخطط الذي يداعب بوتني منذ بداية ال�سراع مع اأوكرانيا

اغلق م�سيق كريت�شج�ليا تيم��سينك� تق�م بحملة ذات نربة ق�مية عالية

تعزيزات اوكرانية

ب�تني يف لعبة �سطرجن جديدة

الطل�سي على اخلط

برتو ب�رو�سنك� يف مرمى النريان الرو�سية

حتليل اخباري

النتخابات الرئا�سية الأوكرانية 
واإ�سقاط بورو�سنكو من عنا�سر امل�سهد

بنى الرو�ش ج�شًرا عمالًقا 
هدفه خنق ميناء ماريوبول

 ف�سل اإقليم دونبا�س وجعله قاباًل 
للحياة اقت�سادًيا خارج مدار كييف

لأول مرة تعرتف رو�شيا باأنها �شاركت يف عمل ع�شكري مبا�شر �شد البحرية الأوكرانية

 هل هذه مقدمات ملنعطف هجومي ميكن اأن يوؤدي اإىل ت�شعيد ع�شكري بري اأو�شع؟
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 تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/   
كليد اند ك� ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 120603
با�س��م: تي اإل انرتبريزيز، ال ال �سي )بن�سلفانيا ليمتد ليابيليتي ك�مباين(

املتحدة  ال���لي��ات   ،  08085 جيه  ان  �س�يدي�سب�رو،  دراي����ف،  ه���ريون   300 وع��ن���ان��ه:  
الأمريكية 

ال�اق�عة بالفئة: 43
بتاريخ: 2010/04/14 وامل�سجلة حتت رقم: 101805 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سن�ات  ع�سر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
 2028/10/16 احلماية يف  2018/10/16  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند ك� ال ال بي

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 7 ي�ني� 2018 امل�دعة حتت رقم:  293381 
تاريخ اإيداع الأول�ية:  1 ماي� 2018

با�س��م:  �سكت�سرز ي�.ا�ش.ايه.، انك II، فريجينيا ك�رب�ري�سن 
وعن�انه:

228 مانهاتن بيت�ش ب�ليفارد، مانهاتن بيت�ش، كاليف�رنيا 90266، ال�ليات املتحدة الأمريكية
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

لبا�ش القدم. 
ال�اق�عة بالفئة:  25

يف  مبني  ه�  كما  الإجنليزية  باللغة   "  HYPER GO " عبارة  كتبت  العلمة:   و�سف 
من�ذج الطلب.     

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 ي�ماً من هذا الإعلن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند ك� ال ال بي

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 18 ي�ني� 2018 امل�دعة حتت رقم:  293891 
تاريخ اإيداع الأول�ية: 

با�س��م:  انيك ج�تال، �سركة م�ساهمة
وعن�انه: 14، ري دو ك�ستجلي�ن، اإف-75001 باري�ش، فرن�سا       

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
غ�س�ل  جتميل؛  م�ستح�سرات  التجميلي؛  لل�ستخدام  عطرية  خل�سات  عطرية؛  زي���ت  عط�ر؛  �ساب�ن؛ 

)ل��سن( ال�سعر؛ م�اد ت�اليت؛ م�ستح�سرات تنظيف وتعطري.
ال�اق�عة بالفئة:  3

من�ذج  يف  م��ب��ني  ه���  ك��م��ا  لتينية  " ROSE POMPON" ب��اأح��رف  ع��ب��ارة  كتبت  و�سف العلمة:   
الطلب.    

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 ي�ماً من هذا الإعلن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كليد اند ك� ال ال بي
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم:  294145        بتاريخ: 21 ي�ني� 2018
تاريخ اإيداع الأول�ية: 

با�س��م:     اأم�ربا�سفيك ك�رب�ري�سن
 وعن�انه: 100، هانغانغ-دايرو، ي�نغ�سان-غ�، �سي�ل، جمه�رية ك�ريا     

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
املكياج؛  اإزالة  املكياج؛ م�ستح�سرات  املكياج؛ م�ستح�سرات  اأطقم م�ستح�سرات التجميل؛ م�ساحيق  م�ستح�سرات التجميل؛ 
اأ�سا�سات املكياج؛ م�سكرة؛ قاب�سات للأوعية لأغرا�ش التجميل؛ كرميات التجميل؛ كرميات احللقة؛ م�ستح�سرات العناية 
منظفات  حلقة؛  م�ستح�سرات  عطرية؛  زي���ت  اجل�سم؛  كرميات  للب�سرة؛  مرطب  للب�سرة؛  ت�نر  الطبية؛  غري  بالب�سرة 
العناية  م�ستح�سرات  اأظافر؛  طلء  م�ستعارة؛  اأظافر  الأظ��اف��ر؛  طلء  مزيلت  الأ�سنان؛  تبيي�ش  م�ستح�سرات  اأ�سنان؛ 
لل�سفاه؛ ملمع  التجميل؛ م�ستح�سرات جتميل للرم��ش؛ طلء  لغايات  اأقلم  بالأظافر؛ ظل اجلف�ن؛ رم��ش م�ستعارة؛ 
�سفاه؛ حمددات �سفاه؛ م�ستح�سرات جتميل للحمام وال�ستحمام؛ �ساب�ن ا�ستحمام وحمامات الفقاقيع؛ اأملح ا�ستحمام 
غري طبية؛ جل لل�سعر؛ معج�ن لل�سعر؛ رذاذ )�سرباي( لل�سعر؛ م�ستح�سرات العناية بال�سعر؛ مل�نات لل�سعر؛ م�سقرات 
عط�ر؛  التجميل؛  لغايات  بال�سم�ش  الت�سمري  م�ستح�سرات  ال�سم�ش؛  من  ال�قاية  م�ستح�سرات  بل�سم؛  �سامب�؛  ال�سعر؛ 
مزيلت الروائح الكريهة للب�سر اأو للحي�انات؛ �سامب� للحي�انات الأليفة؛ م�سادات للتعرق )م�اد ت�اليت(؛ ب�درة اأطفال؛ 
اأع�اد قطن لغايات جتميلية؛ مناديل ورقية  اأقنعة التجميل؛  م�ستح�سرات جتميل غري طبية للحد من ت�سققات اجللد؛ 
م�سربة بغ�س�لت )ل��سن( جتميلية؛ م�اد ل�سقة ل�ستخدامات التجميل؛ قطيلت قطن لغايات جتميلية؛ م�اد ت�اليت؛ 

�ساب�ن؛ معطرات الغرف؛ العنرب؛ م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة وم�اد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي امللب�ش.
3 ال�اق�عة بالفئة:  

و�سف العلمة:   كتبت كلمة " RAREKIND" باأحرف لتينية كما ه� مبني يف من�ذج الطلب.     
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 ي�ماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند ك� ال ال بي

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:3 ي�لي� 2018 امل�دعة حتت رقم: 294784 
تاريخ اإيداع الأول�ية: 12 يناير 2018

با�س��م:  اأم��ش بروفي�سينال ك�رب�ري�سن
 وعن�انه: 100، هانغانغ-دايرو، ي�نغ�سان-غ�، �سي�ل، جمه�رية ك�ريا    

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�سعر  تثبيت  م�ستح�سرات  ال��دائ��م؛  التجعيد  م�ستح�سرات  ال�سعر؛  حلماية  اأ���س��ب��اغ  لل�سعر؛  م��ل���ن��ات 
)م�ستح�سرات متلي�ش ال�سعر(؛ جيل )هلم( ال�سعر؛ مغذيات ال�سعر؛ غ�س�ل )ل��سن( ال�سعر؛ م�ستح�سرات 
التجميلية؛  امل�ستح�سرات  ال�سعر؛  متلي�ش  م�ستح�سرات  لل�سعر؛  )�سرباي(  رذاذ  �سامب�؛  ال�سعر؛  تنظيف 
العط�ر؛ كرمي اأ�سا�ش للمكياج؛ طلء ال�سفاه؛ ظلل العي�ن؛ غ�س�ل اجللد؛ منظفات الأ�سنان؛ م�ستح�سرات 

التنظيف؛ م�اد ال�سنفرة
ال�اق�عة بالفئة:  3

و�سف العلمة:  كتبت كلمة " AYUNCHE  " باأحرف لتينية كما ه� مبني يف من�ذج الطلب.    
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 ي�ماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند ك� ال ال بي

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:25 ي�لي� 2018 امل�دعة حتت رقم: 295992 
تاريخ اإيداع الأول�ية: 

با�س��م:بابيل� ميدل اي�ست اإ�ش ايه اأر اإل
 وعن�انه: 12، ري جني اأجنلينج، اإل - 1466، ل�ك�سمب�رغ     

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�رق وال�رق املق�ى واملنتجات امل�سن�عة من هذه امل�اد وغري واردة يف فئات اأخرى؛ املطب�عات؛ ال�سحف؛ 
الدوريات؛ الكتب؛ ال�س�ر الف�ت�غرافية؛ م�اد الت�جيه والتدري�ش يف هذه الفئة؛ الأدلة التعليمية؛ امل�اد 
واملغلفات  الأكيا�ش  الل�سق؛  م���اد  القرطا�سية؛  املطب�عة؛  التعليمية  الأن�سطة  اأدل��ة  املطب�عة؛  التعليمية 
والإعلنات  الربيدية  البطاقات  الر�سا�ش؛  الأق��لم  اأقلم احلرب؛ علب  لل�رق؛  ملفات  تقاومي؛  ال�رقية؛ 
الأقلم  ال����رق(؛  م��ن  )امل�سن�عة  القرطا�سية  اأ�سناف  م��ن  وغ��ريه��ا  امل��ف��ك��رات؛  امل��ذك��رات؛  دف��ات��ر  الكبرية؛ 
تل�ين؛ طبا�سري؛ م�ساطر؛ مماحي؛ ورق م�سطر؛  اأقلم  للكتابة؛  الر�سا�ش والأق��لم احلرب؛ دفاتر قطع 
ر�س�م بيانية للحائط؛ حقائب الهدايا؛ حقائب ورقية؛ مفار�ش طاولت و�سح�ن واقية من ال�رق؛ ل�ساقات 

ور�س�م تنقل بالحتكاك.
ال�اق�عة بالفئة:  16

و�سف العلمة:    كتبت عبارة " BLOSSOM NURSERY" باللغة الجنليزية كما ه� مبني يف 
من�ذج الطلب    

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 ي�ماً من هذا الإعلن . 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند ك� ال ال بي

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:29 ي�لي� 2018 امل�دعة حتت رقم: 296175 
تاريخ اإيداع الأول�ية: 19 مار�ش 2018

با�س��م:بليزير ك�.، ال تي دي. 
 وعن�انه:       7-112، ني�سين�م�ري، كاين، اماج�ن، اي�سي 497-8511، اليابان      

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
ب�سك�يت؛ كعك؛ �سكاكر؛ كراميل )�سكاكر(؛ �س�ك�لتة؛ حل�يات؛ كعك حملى؛ ب�سك�يت رقيق ه�ش؛ مثلجات 
�ساحلة للأكل؛ زبادي جممد )حل�يات(؛ هلميات )جلي( ف�اكه )حل�يات(؛ ب�ظة )اآي�ش كرمي(؛ معجنات؛ 
ت�رتات  �سربات )مثلجات(؛  الأرز(؛  )ب�سك�يت رقيق ه�ش من  �سنبي  ال��ذرة(؛ مهلبية؛  ف�سار )حب  فطائر؛ 

)كيك بالف�اكه(؛ كعك ال�فل.
ال�اق�عة بالفئة:  30

و�سف العلمة:     كتبت كلمة " GRAMERCY" باأحرف لتينية كما ه� مبني يف من�ذج الطلب.    
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 ي�ماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 298245                         2018-9-11
با�سم �سركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة "فه ده اإ�ش"

وعن�انه: 123592 مدينة م��سك� �سارع ك�لك�فا البيت رقم 20 )ع�سرين(  البناية رقم 1 غ 
التجميل؛  لأغرا�ش  )ل��سن(  �ُس�لت  غَّ الفم؛  رائحة  لإنعا�ش  رذاذات  الب�سائع/   لتمييز  وذلك 
منتجات العناية بالفم لي�ش لل�ستخدام الطبي ، اأي معج�ن الأ�سنان ، جيل الأ�سنان؛ ملمعات 
اأطقم الأ�سنان؛ م�ستح�سرات لتنظيف اأطقم الأ�سنان  اأي منظفات اأ�سنان، هلم؛ م�اد ت�اليت. 

وال�اقعة يف الفئة )3(. 
البنف�سجي  و  الأبي�ش  و  الأزرق  بالل�ن  لتينية  بحروف  كتبت   "R.O.C.S" عبارة  ال��سف 
 "REMINERALIZING ORAL CARE SYSTEMS " ع��ب��ارة  يدن�ها 

كتبت بحروف لتينية.
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خلل ثلثني ي�ما من تاريخ هذا العلن.
ق�سم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب

بطلب ت�سجيل العلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 298246                         2018-9-11

با�سم �سركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة "فه ده اإ�ش"

وعن�انه: 123592 مدينة م��سك� �سارع ك�لك�فا البيت رقم 20 )ع�سرين(  البناية رقم 1 غ 

وذلك لتمييز الب�سائع/  نكا�سات اأ�سنان؛ خي�ط للأ�سنان؛ فرا�سي  اأي فرا�سي اأ�سنان، و فرا�سي 

اأ�سنان كهربائية. وال�اقعة يف الفئة )21(. 

البنف�سجي  و  الأبي�ش  و  الأزرق  بالل�ن  لتينية  بحروف  ال��سف عبارة "R.O.C.S" كتبت 

 "REMINERALIZING ORAL CARE SYSTEMS " ع��ب��ارة  يدن�ها 

كتبت بحروف لتينية.

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خلل ثلثني ي�ما من تاريخ هذا العلن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب

بطلب ت�سجيل العلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 296330                         2018-8-1

با�سم بارد فايل دايت غروورز اأ�س��سياي�سن

وعن�انه: كاليف�رنيا، ال�ليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع/  املنتجات الزراعية غري ال�اردة يف فئات اأخرى، الف�اكه الطازجة، مت�ر 

طازجة، مت�ر خام، مت�ر غري معاجلة. وال�اقعة يف الفئة )31(. 

ال��سف عبارة  "Bard Valley Natural Delights" كتب بحروف لتينية.

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خلل ثلثني ي�ما من تاريخ هذا العلن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب

بطلب ت�سجيل العلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 291671                         2018-5-3

با�سم روفين� اإ�ش .اآر. اإل.  �س��سيتا اآ ري�سب�ن�سابيليتا ليميتاتا )اإ�ش اآر. اإل( اإيطاليا 

وعن�انه: بياتزاله روفين�، ب�نتا�سيفه اإيطاليا 150065

امل�سروبات غري  والغازية وغريها من  املعدنية  واملياه  ال�سعري؛  �سراب  الب�سائع/   وذلك لتمييز 

اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب  الف�اكه،  وع�سائر  الف�اكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات  الكح�لية، 

لعمل امل�سروبات. وال�اقعة يف الفئة )32(. 

ال��سف كلمة "MODUS" كتبت بحروف لتينية.

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خلل ثلثني ي�ما من تاريخ هذا العلن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب

بطلب ت�سجيل العلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 296694                         2018-8-8

با�سم ك�ول، األ األ �سي

وعن�انه: 3200 لي�ن�سهاد اأيف.، �س�يت 100، كارل�سباد، �سي اأي 92010، ال�ليات املتحدة المريكية 

9494

ال�سفاه،  ومرطبات  الب�سرة،  مرطبات   ، ،مكياج  جتميل  م�ستح�سرات  الب�سائع/   لتمييز  وذل��ك 

و  بالب�سرة  العناية  م�ستح�سرات  لل�سعر،  )ل��سن(  غ�س�ل  واجل�سم،  لل�جه  )ل��سن(  �ُس�لت  غَّ

بالتعر�ش  الب�سرة  لإ�سمرار  م�ستح�سرات  ال�سم�ش،  من  واق  طبية،  لغايات  لي�ست  التي  ال�سعر 

لل�سم�ش )م�ستح�سرات جتميل(. وال�اقعة يف الفئة )3(. 

ال��سف عبارة  "BARE REPUBLIC" كتبت بحروف لتينية.

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خلل ثلثني ي�ما من تاريخ هذا العلن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب

بطلب ت�سجيل العلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 290763                         2018-4-17

با�سم ماركيت�، انك.

 ،1573-94404 كاليف�رنيا  ماتي�،  �سان   ،500 �س�يت  بلفارد.،  ايلند  مارينريز   901 وعن�انه: 

ال�ليات املتحدة المريكية.

الن�ساط  وتفعيل  الأعمال  وت�جيه  واإدارة  والإع��لن  الدعاية  الب�سائع/  خدمات  لتمييز  وذلك 

جمال  يف  واخل��دم��ات  ال�سلع  من  متن�عة  جمم�عات  ومقدمي  امل�ستهلكني  بني  اجلمع  املكتبي. 

الت�س�يق لأغرا�ش جتارية عرب الإنرتنت. وال�اقعة يف الفئة )35(. 

ال��سف كلمة "LAUNCHPOINT" كتبت باحرف لتينية.

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خلل ثلثني ي�ما من تاريخ هذا العلن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب

بطلب ت�سجيل العلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 290762                         2018-4-17

با�سم ماركيت�، انك.

 ،1573-94404 كاليف�رنيا  ماتي�،  �سان   ،500 �س�يت  بلفارد.،  ايلند  مارينريز   901 وعن�انه: 

ال�ليات املتحدة المريكية.

بها،  املتعلقة  البحث والت�سميم  العلمية والتقنية وخدمات  الب�سائع/  اخلدمات  وذلك لتمييز 

الكمبي�ت�ر.  وبرامج  عتاد  وتط�ير  ت�سميم  خدم�ات  ال�سن�اعية،  والأب��ح��اث  التحاليل  خدمات 

ت�فري ا�ستخدام م�ؤقت لربامج الت�س�يق اليل غري القابلة للتحميل عرب النرتنت. وال�اقعة 

يف الفئة )42(. 

ال��سف �سكل مميز داخل دائرة.

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خلل ثلثني ي�ما من تاريخ هذا العلن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 298722                         2018-9-19
با�سم ماركيت�، انك.

 ،1573-94404 كاليف�رنيا  ماتي�،  �سان   ،500 �س�يت  بلفارد.،  ايلند  مارينريز   901 وعن�انه: 
ال�ليات املتحدة المريكية.

بيانات الأول�ية: ال�ليات املتحدة الأمريكية، 88071999، 2018-8-9.
بها،  املتعلقة  البحث والت�سميم  العلمية والتقنية وخدمات  الب�سائع/  اخلدمات  وذلك لتمييز 
خدمات التحاليل والأبحاث ال�سن�اعية، خدم�ات ت�سميم وتط�ير عتاد وبرامج الكمبي�ت�ر.ت�فري 
ا�ستخدام م�ؤقت لربامج الت�س�يق اليل غري القابلة للتحميل عرب النرتنت. وال�اقعة يف الفئة 

 .)42(
ال��سف ت�سميم مميز لثلثة األ�اح م�ستطيلة بالل�ن ال�س�د.

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خلل ثلثني ي�ما من تاريخ هذا العلن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند ك� ال ال بي

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:
بتاريخ:30 ي�لي� 2018 امل�دعة حتت رقم: 296219 

تاريخ اإيداع الأول�ية: 
با�س��م:    مرا�ش القاب�سة �ش.ذ.م.م.

 وعن�انه:   �ش.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

اإن�ساء املباين؛ اإدارة املرافق مبا يف ذلك خدمات الإن�ساء وال�سيانة والتنظيف والإ�سلح فيما يتعلق بالأملك 
النفايات؛  اإزال��ة  خدمات  النفايات؛  من  التخل�ش  خدمات  ال�سناعية؛  اأو  ال�سكنية  اأو  التجارية  العقارات  اأو 
امل�قع؛  يف  الإن�ساءات  م�ساريع  اإدارة  بالإن�ساء؛  املت�سلة  الأرا�سي  تط�ير  خدمات  العقارات؛  �سيانة  خدمات 
على  الإ�سراف  املباين؛  وتعزيز  وترميم  وجتديد  تنظيف  وال�سكنية؛  وال�سناعية  التجارية  العقارات  اإن�ساء 
تنظيف  اله�اء؛  تكييف  اأجهزة  واإ�سلح  تركيب  الرتكيب؛  خدمات  الإ�سلح؛  املباين؛  هدم  املباين؛  اإن�ساء 
الداخل واخلارج؛  املباين من  املباين؛ تنظيف  �سد  اإحكام  املباين؛  بالط�ب؛ عزل  البناء  الغليات؛  واإ�سلح 
الإن�ساء؛ معدات الإن�ساء؛ معل�مات الإن�ساء؛ معاجلة املباين ملنع الرط�بة؛ تركيب واإ�سلح امل�ساعد؛ اإن�ساء 
الإن�ساء؛  معدات  تاأجري  امل�ا�سري؛  �سباكة  اجل�ش(؛  طبقة  )و�سع  التج�سي�ش  الأنابيب؛  خط�ط  و�سيانة 
ب�ساأن  املعل�مات  ت�فري  املركبات؛  خدمة  حمطات  اخلدمة؛  حمطات  احل�سرات؛  مكافحة  الن�افذ؛  تنظيف 

اخلدمات املذك�رة اأعله مبا يف ذلك ت�فري املعل�مات ب�ساأن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�س�ب عاملية.
ال�اق�عة بالفئة:  37

و�سف العلمة:     تتك�ن العلمة من عبارة LAST EXIT داخل جهاز درع ب�سكل مميز.    
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 ي�ماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كليد اند ك� ال ال بي
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:30 ي�لي� 2018 امل�دعة حتت رقم: 296226 
تاريخ اإيداع الأول�ية: 

با�س��م:    مرا�ش القاب�سة �ش.ذ.م.م.
 وعن�انه:   �ش.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
ت�سغيل  وال�سيافة؛  ال��ف��ن��ادق  جم��ال  يف  ال��ت��دري��ب  ت�سهيلت  ت�سغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  التعليم؛  خ��دم��ات 
الريا�سية  التدريبات  ���س��الت  ت�فري  والثقافية؛  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه؛  خ��دم��ات  احل�سانة؛  دور 
ت�فري  اجل���ل��ف؛  ملعب  ت�سغيل  امل��له��ي؛  األ��ع��اب  ت�سغيل  ال�سحية؛  ال��ن���ادي  وت�سهيلت  )اجل��م��ن��ازي���م( 
امل�ؤمترات واللقاءات واملعار�ش والدورات  ال�سباحة؛ ترتيب واإدارة  التن�ش؛ ت�فري ت�سهيلت برك  ت�سهيلت 
التدريبية وور�ش العمل و املعار�ش التجارية والجتماعات واملحا�سرات؛ ت�سغيل حدائق امللهي واحلدائق 
ذات الطابع اخلا�ش؛ ن�سر الكتب؛ ت�فري ت�سهيلت ال�سينما؛ ت�فري الت�سهيلت الريا�سية؛ ت�فري ت�سهيلت 
زقاق الب�لنغ؛ ت�فري ت�سهيلت ال�ستجمام؛ ت�فري ت�سهيلت  رك�ب اخليل و�سباق اخليل؛ تدريب اخليل؛ 
خدمات  ال�س�تي؛  الت�سجيل  �ست�دي�هات  خ��دم��ات  الفرو�سية؛  وم�سابقات  الريا�سية  املناف�سات  تنظيم 
للأفلم  الت�سجيل  �ست�دي�هات  خدمات  الت�سجيل؛  �ست�دي�هات  ت�سهيلت  ت�فري  الأف���لم؛  �ست�دي�هات 
الت�سلية؛ ت�فري ملعب الأطفال  والتليفزي�ن والفيدي� والرادي�؛ مناطق لعب للأطفال؛ ت�فري مناطق 
يف حمطات اخلدمة؛ تاأجري �ست�دي�هات الت�سجيل؛ ت�فري املعل�مات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك ت�فري املعل�مات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�س�ب عامة.     ال�اق�عة بالفئة:  41
و�سف العلمة:  تتك�ن العلمة من عبارة LAST EXIT  داخل جهاز درع ب�سكل مميز.       

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 ي�ماً من هذا الإعلن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند ك� ال ال بي

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:30 ي�لي� 2018 امل�دعة حتت رقم: 296228 
تاريخ اإيداع الأول�ية:

با�س��م:    مرا�ش القاب�سة �ش.ذ.م.م.
 وعن�انه:    �ش.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات ت�فري الطعام وال�سراب )غري الكح�يل(؛ الإقامة امل�ؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات 
القاعات  ت�فري  الفندقية؛  املطاعم  خدمات  ؛  الفندقية  احلجز  خدمات  الفندقي؛  التم�ين  خدمات  الفندقية؛  الإقامة 
الفندقية ملعار�ش الأعمال واملعار�ش التجارية وامل�ؤمترات واللقاءات واملحا�سرات والجتماعات؛ ت�فري ت�سهيلت )الإقامة( 
ال�سيافة  خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجري  والعطلت؛  التجارية  واملعار�ش  واملعار�ش  والجتماعات  امل�ؤمترات  لإج��راء 
)الإقامة(؛ اأجنحة ال�سيافة )ت�فري الإقامة والأطعمة وامل�سروبات )غري الكح�لية((؛ معل�مات وتخطيط العطلت فيما 
يتعلق بالإقامة؛ املطاعم؛ الكافيهات؛ خدمات التم�ين ؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ خدمات التعاقد على 
الطعام؛ التم�ين بالطعام وال�سراب؛ حملت الع�سري؛ ت�فري منافذ بيع الأطعمة وامل�سروبات املتنقلة؛ خدمات التم�ين ؛ 
خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�سروبات من خلل �ساحنة متنقلة؛ مرافق مل�اقف املق�س�رات املتنقلة 
ح�سانة  دور  املقط�رات؛  مل�اقف  م�ؤقتة  مرافق  ت�فري  املقط�رات؛  م�اقف  يف  تقدم  التي  التم�ين  خدمات  )الكرفانات(؛ 
امل�س�رة واملعل�مات وال�ست�سارات  التم�ين املتحرك؛ خدمات  الأطفال؛ مناطق ا�سرتاحة داخل حمطات اخلدمة؛ خدمات 
اأو عرب  اأي�سا مبا�سرة من قاعدة بيانات حا�س�بية  اأعله يتم تقدميها  املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذك�رة 

�سبكة الت�سالت العاملية.
43 ال�اق�عة بالفئة:  

تتك�ن العلمة من عبارة LAST  EXIT  داخل جهاز درع ب�سكل مميز. و�سف العلمة:  
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 ي�ماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند ك� ال ال بي

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:29 ي�لي� 2018 امل�دعة حتت رقم: 296179 
تاريخ اإيداع الأول�ية: 19 مار�ش 2018

با�س��م:     بليزير ك�.، ال تي دي. 
 وعن�انه:7-112، ني�سين�م�ري، كاين، اماج�ن، اي�سي 497-8511، اليابان      

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
ب�����س��ك���ي��ت؛ ك��ع��ك؛ ���س��ك��اك��ر؛ ك��رام��ي��ل )���س��ك��اك��ر(؛ ���س���ك���لت��ة؛ ح���ل����ي���ات؛ ك��ع��ك حم��ل��ى؛ ب�����س��ك���ي��ت رقيق 
ه�������ش؛ م��ث��ل��ج��ات ���س��احل��ة ل���لأك���ل؛ زب������ادي جم��م��د )ح���ل����ي���ات(؛ ه��لم��ي��ات )ج���ل���ي( ف����اك���ه )حل�يات(؛ 
ب����ظ���ة )اآي���������ش ك������رمي(؛ م��ع��ج��ن��ات؛ ف���ط���ائ���ر؛ ف�����س��ار )ح����ب ال�������ذرة(؛ م��ه��ل��ب��ي��ة؛ ���س��ن��ب��ي )ب�����س��ك���ي��ت رقيق 

 ه�ش من الأرز(؛ �سربات )مثلجات(؛ ت�رتات )كيك بالف�اكه(؛ كعك ال�فل. 
ال�اق�عة بالفئة:  30

و�سف العلمة:  كتبت كلمة " AUDREY" باأحرف لتينية كما ه� مبني يف من�ذج الطلب.  
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 ي�ماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�سارك�ه

طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 
امل�دعة بالرقم: 301514    بتاريخ: 2018/11/13

باإ�سم : جم�هرات داما�ش )�ش.ذ.م.م(
وعن�انه : الطابق الثالث ، مبنى �س�ق الذهب اجلديد ، الراأ�ش ، 

ديرة ، �ش.ب. 1522 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة: 14
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سن�عة من معادن نفي�سة اأو املطلية بها غري ال�اردة يف فئات اأخرى ، املج�هرات 
والأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�ش ال�قت واأدوات قيا�ش ال�قت الدقيقية ، ذهب ، اأملا�ش ، اأ�ساور )جم�هرات( ، دبابي�ش للزينة 
، قلئد  للمج�هرات  ، علب  اأق���راط   ، ، حلي متدلية �سغرية )جم���ه��رات(  �سل�سلية )جم���ه��رات(  ، قلئد  )جم���ه��رات( 
، جم�هرات  ، خلخال )جم�هرات(  ، حلي �سغرية )جم�هرات(  ، خ�امت )جم�هرات(  ، حلي )جم�هرات(  )جم�هرات( 
الباجنا )جم�هرات يدوية مك�نة من �س�ار وخامت مت�سلني ب�سل�سلة قابلة للتعديل( ، اأحزمة )جم�هرات( ، اأ�ساور للحقائب 
)جم�هرات(  ، حلي متدلية )جم�هرات( ، نيا�سني اأو اأو�سمة من معادن نفي�سة ، �سناديق من معادن نفي�سة ، هياكل جذعية 
من معادن نفي�سة ، قطع نقدية ، زمامات )مرابط( اأكمام ، ميداليات كبرية )جم�هرات( ، دبابي�ش حلي ، بلتني )فلز( ، 
اأحجار �سبه كرمية ، حلي ف�سية ، �ساعات ، اأ�سغال فنية من معادن نفي�سة ، �ساعات يد، م�سابك ربطات العنق، �ساعات حائط 
حلقات   ، لل�ساعات  الزجاجية  الأغطية   ، �ساعات  ن�اب�ش   ، �ساعات  �سل�سل   ، �ساعات  �سي�ر   ، �ساعات  �س�ار   ، �ساعات  علب   ،
، علب ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب  اأو �سل�سل �سغرية( ، متاثيل �سغرية من معادن نفي�سة  للمفاتيح )حلي �سغرية 

واليد ، ميداليات.
 و�سف العلمة: العلمة عبارة عن ر�سم فني مميز ثلثي الأبعاد لزهرة كقطعة جم�هرات.

   ال�سرتاطات:
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك 

امل�سجل، وذلك خلل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند ك� ال ال بي

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:26 ي�ني� 2018 امل�دعة حتت رقم: 294451 
تاريخ اإيداع الأول�ية: 

با�س��م:  ذا ت�سان�سيل�ر، ما�سرتز اآند �سك�لرز اوف ذا ي�نيفري�سيتي اوف كامربيدج
وعن�انه: ذا اولد �سك�لز، كامربيدج، �سي بي 1 2  تي ان، اململكة املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
الأجهزة والأدوات العلمية وامللحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�س�ير الف�ت�غرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأجهزة واأدوات قيا�ش ال�زن والقيا�ش والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم؛ 
اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�س�ت اأو ال�س�ر؛ حاملت بيانات مغناطي�سية واأقرا�ش ت�سجيل؛ اأقرا�ش 
التي تعمل بقطع  اآليات للأجهزة  الرقمي؛  الت�سجيل  واأقرا�ش فيدي� رقمي وغريها من و�سائط  مدجمة 
النقد؛ اآلت ت�سجيل النقد؛ اآلت حا�سبة؛ معدات واأجهزة حا�س�بية ملعاجلة البيانات؛ اأجهزة اإخماد النريان؛ 
اآلت حا�سبة للجيب؛ اأجهزة نقل ال�س�ت؛ اأجهزة ت�سجيل ال�س�ت؛ اأجهزة ن�سخ ال�س�ت؛ م�سغل وم�سي للناقل 
الت�سل�سلي العام؛ الأقرا�ش املدجمة لذاكرة القراءة فقط؛ و�سائط بيانات مغناطي�سية؛ اأ�سرطة مغناطي�سية؛ 
اأقرا�ش مغناطي�سية؛ اأقرا�ش ب�سرية؛ و�سائط بيانات ب�سرية؛ اأ�سرطة فيدي�؛ برجميات حا�س�ب؛ برجميات 
الل�حية  واحل�ا�سيب  النقالة  لله�اتف  برجميات  م�سجلة؛  حا�س�ب  برجميات  للتنزيل؛  قابلة  حا�س�ب 
برامج  تطبيقات؛  تعليمية؛ برجميات  املحم�لة؛ برجميات  للأجهزة  للتنزيل  قابلة  واملحم�لة؛ برجميات 
حا�س�ب للألعاب اأو امل�سابقات التفاعلية؛ برجميات حا�س�ب للت�ا�سل مع م�ستخدمي احل�ا�سيب التي حتمل 
باليد؛ برجميات حا�س�ب يف جمال الن�سر الإلكرتوين؛ كتب قابلة للتنزيل؛ كتيبات قابلة للتنزيل؛ كرا�سات 
للتنزيل؛  قابلة  فيدي�  ملفات  للتنزيل؛  قابلة  ن�س��ش  ملفات  للتنزيل؛  قابلة  ملفات �س�ر  للتنزيل؛  قابلة 
اأوراق امتحانات قابلة للتنزيل؛ اختبارات قابلة للتنزيل؛ معايري تقييم قابلة للتنزيل؛ م�اد تعليمية قابلة 
مراجع  كتب  للتنزيل؛  قابلة  ق�امي�ش  للتنزيل؛  قابلة  �سجلت  للتنزيل؛  قابلة  دوري��ة  من�س�رات  للتنزيل؛ 
قابلة للتنزيل؛ ملحظات حما�سرات قابلة للتنزيل؛ جداول تعليمية قابلة للتنزيل؛ عرو�ش �سرائح قابلة 
قابلة  اإلكرتونية  من�س�رات  للتنزيل؛  قابلة  م�سطلحات  ق�ائم  للتنزيل؛  قابلة  ومي�سية  بطاقات  للتنزيل؛ 
للتنزيل؛ من�س�رات اإلكرتونية قابلة للقراءة اإلكرتونيا؛ من�س�رات مطب�عة قابلة للت�سجيل ب�سريا؛ ق�اعد 
بيانات؛ و�سائط البث ال�س�تي؛ الكتب الناطقة؛ من�س�رات قابلة للتنزيل؛ م�اد تعليمية قابلة للتنزيل مبا يف 
ذلك اأوراق المتحانات وم�اد الدورات وملحظات املحا�سرات؛ ل�حات الفاأرة؛ جرابات للح�ا�سيب النقالة؛ 
جرابات للح�ا�سيب الل�حية؛ جرابات للح�ا�سيب املحم�لة؛ حافظات لله�اتف النقالة اأو احل�ا�سيب الل�حية 
اأو املحم�لة؛ برجميات حا�س�ب لت�فري التدريب والتعليم والختبار والتقييم مبا يف ذلك برجميات للت�سغيل 
من  وغريها  وب�سرية  مغناطي�سية  اأقرا�ش  بعد؛  عن  للحا�س�ب  ال��س�ل  وب�ا�سطة  احلا�س�ب  �سبكات  على 
الأقرا�ش واأ�سرطة مغناطي�سية وو�سائط اأخرى للبيانات املخزنة اإلكرتونيا اأو بيانات احلا�س�ب التي حتمل 
الأبعاد؛  نظارات ثلثية  والتقييم؛  والختبار  والتعليم  التدريب  لت�فري  احلا�س�ب  اأو برجميات  برجميات 
ر�س�م متحركة؛ اأجهزة تدري�ش �سمعية وب�سرية؛ حقائب ملئمة للح�ا�سيب املحم�لة؛ اأجهزة قراءة رم�ز 
�س�احن  النقالة؛  لله�اتف  اأ�سرطة  الذكية؛   لله�اتف  اآلت حا�سبة؛ حافظات  �س�احن بطاريات؛  البارك�د؛ 
للبطاريات الكهربية؛ اأجهزة واأدوات كيمياء؛ اأفلم �سينمائية، معر�سة لل�س�ء؛  ملب�ش م�سن�عة خ�سي�ساً 
ذاكرة  اأج��ه��زة  ف��ق��ط(؛  ال��ق��راءة  )ذاك���رة  مدجمة  اأق��را���ش  )�سمعية-ب�سرية(؛  مدجمة  اأق��را���ش  للمعامل؛ 
الكمبي�تر،  ت�سغيل  برامج  الكمبي�تر؛  ؛ ل�حات مفاتيح  ، م�سجلة  الكمبي�تر )برامج(  برامج  ؛  الكمبي�تر 
م�سجلة؛ ملحقات للكمبي�تر؛ برامج الكمبي�تر، م�سجلة؛ برامج الكمبي�تر )برامج قابلة للتنزيل(؛ برنامج 
األعاب الكمبي�تر؛ تطبيقات برامج الكمبي�تر، ميكن تنزيلها؛ اأجزاء الكمبي�تر؛ اأجهزة الكمبي�تر؛ حافظات 
مغناطي�سية  قطع  الل�حية؛  للح�ا�سيب  حافظات  ال�سخ�سي؛  امل�ساعد  لأجهزة  حافظات  الذكية؛  لله�اتف 
النقالة؛ ملفات م��سيقية  لله�اتف  تنزيلها  نغمات ميكن  اإط��ارات �س�ر رقمية؛ علمات رقمية؛  للتزيني؛ 
ميكن تنزيلها؛ م�ؤقت لقيا�ش وقت طه� البي�ش )�ساعة رملية(؛ اأقلم اإلكرتونية )وحدات عر�ش ب�سرية(؛ 
الكتب  قارئات  الإلكرتونية؛  الإع��لن��ات  ل�حات  الإل��ك��رتوين؛  اجليب  مرتجم  اأجهزة  اإلكرتونية؛  اأجندات 
بطاقات  تنزيلها؛  ميكن  اإلكرتونية،  م��سيقية  ن�تة  الإلكرتونية؛  التفاعلية  الكتابة  األ���اح  الإلكرتونية؛ 
فتح الأب�اب امل�سفرة؛ اأجهزة عر�ش ال�س�ر الت��سيحية؛ اأفلم، معر�سة لل�س�ء؛ م�سابيح وام�سة )اإ�سارات 
�سماعة  اأطقم  الف�ت�غرايف؛  ال�سفاف  لل�رق  اإط��ارات  مرنة؛  اأقرا�ش  اإ���س��ارة(؛  )اأ���س���اء  م�سيئة(/وام�سات 
لله�اتف؛ �سماعات راأ�ش؛ بطاقات ه�ية، مغناطي�سية؛ �سا�سة حمطة طرفية تفاعلية تعمل باللم�ش؛ واجهات 
للكمبي�تر؛ ع�سا حتكم لل�ستخدام مع اأجهزة الكمبي�تر، بخلف األعاب الفيدي�؛ �سناديق م��سيقية لأجهزة 
الكمبي�تر؛ ح�ا�سيب حمم�لة؛ اأجهزة ليزر، غري ملئمة للأغرا�ش الطبية؛ امل�ؤ�سرات الإلكرتونية الباعثة 
لل�س�ء؛ مكربات ال�س�ت؛ وحدات �سريط مغناطي�سي لأجهزة الكمبي�تر؛ قطع مغناطي�سية؛ اأدوات ريا�سية؛ 
مقايي�ش؛ اأدوات قيا�ش؛ بطاقات ذاكرة لأجهزة األعاب الفيدي�؛ بندول اإيقاع؛ ميكروف�نات؛ معاجلات دقيقة؛ 
ه�اتف نقالة/خل�ية؛ اأجهزة م�دم؛ �سا�سات )اأجزاء كمبي�تر(؛ �سا�سات )برامج كمبي�تر(؛ فاأرة )ملحقات 
للكمبي�تر(؛ ل�حات �س�ئية؛ اأجهزة كمبي�تر حمم�لة؛ اأجهزة عداد خطي؛ اأجهزة واأدوات فيزياء؛ ما�سات؛ 
اأنابيب بيت�؛ م�سغلت و�سائط حمم�لة؛ اأجهزة قيا�ش الدقة؛ م�ازيني الدقة؛ اأجهزة قيا�ش ال�سغط؛ دوائر 
)الب�سريات(؛  امل��س�رات  الكمبي�تر؛  اأجهزة  مع  لل�ستخدام  طابعات  مطب�عة،  دوائ��ر  ل�حات  مطب�عة؛ 
اأجهزة  العر�ش؛  �سا�سات  )املعاجلات(؛  املركزية  املعاجلة  وح��دات   / املركزية(  املعاجلة  )وح��دات  املعاجلات 
الكمبي�تر؛ طبقات  ل�سا�سات  واقية  للريا�سة؛ طبقات  واقية  واقية؛ خ�ذات  اأقنعة  واقية؛  العر�ش؛ خ�ذات 
معاجلة  )اأجهزة  قارئات  رادي���؛  اأجهزة  الكمية؛  م�ؤ�سرات  قيا�ش(؛  )اأدوات  منقلة  ال�اقية؛  لله�اتف  واقية 
الإنعا�ش  على  التدريب  ُدمى  عاك�سة؛  واقية  �سرتات  امل��رور؛  ح���ادث  للحماية من  عاك�سة  اأقرا�ش  بيانات(؛ 
القلبي الرئ�ي )اأجهزة تعليمية(؛ م�ساطر )اأدوات قيا�ش(؛ م�ازين؛ م�ازيني مع اأجهزة حتليل كتلة اجل�سم؛ 
من  لل�قاية  اأحذية  باليد(؛  مُت�َسك  )ع�سا  ال�سيلفي  ع�سا  البيانات(؛  معاجلة  )معدات  �س�ئية  ما�سحات 
احل�ادث والإ�سعاع واحلريق؛ مناظري روؤية للأ�سلحة؛ علمات ميكانيكية؛ علمات، م�سيئة؛ اأجهزة عر�ش 
�ساعات ذكية؛  �سفافة؛ م�ساطر حا�سبة؛ خ�امت ذكية؛ نظارات ذكية؛ ه�اتف ذكية؛  ال�سرائح/اأجهزة عر�ش 
�سخ�سية؛  �ستريي�  اأجهزة  للقيا�ش؛  مربعات  للقيا�ش؛  مربعة  م�ساطر  م��اء؛  م�ازيني  للنظارات؛  حافظات 
اأنابيب  تلقني،  �سا�سات  تدري�ش؛  اأجهزة  اأ�سرطة؛  م�سجلت  ل�حية؛  ح�ا�سيب  للقيا�ش؛  تي  حرف  م�ساطر 
اختبار؛ اأدوات واأجهزة اختبار امل�اد؛ مقايي�ش حرارة، غري ملئمة للأغرا�ش الطبية؛ اأجهزة ت�سجيل ال�قت؛ 
�ساعات )اأجهزة ت�سجيل ال�قت(، م�سجلت فيدي�؛ اأ�سرطة فيدي�؛ خراطي�ش األعاب الفيدي�؛ �سا�سات فيدي�؛ 
ه�اتف فيدي�؛ �سماعات ال�اقع الفرتا�سي؛ اأجهزة تعقب الن�ساط التي يتم ارتداوؤها؛ اأجهزة واأدوات قيا�ش 
ال�زن؛ اأثقال؛ م�ساند للر�سغ لل�ستخدام مع اأجهزة الكمبي�تر؛ اأفلم الأ�سعة ال�سينية، معر�سة لل�س�ء؛ �س�ر 

 اأ�سعة �سينية، بخلف الأغرا�ش الطبية؛ وقطع غيار ول�ازم لكافة املنتجات املذك�رة اأعله. 
ال�اق�عة بالفئة:  9

باللغة   "CAMBRIDGE INTERNATIONAL  " ع���ب���ارة  ك��ت��ب��ت  و�سف العلمة:   
الجنليزية كما ه� مبني يف من�ذج الطلب.   

ال�س��رتاطات:  
اأو  القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  لق�سم  مكت�باً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ش  لديه  من  فعلى 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 ي�ماً من هذا الإعلن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كليد اند ك� ال ال بي
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 26 ي�ني� 2018 امل�دعة حتت رقم:  294463 
تاريخ اإيداع الأول�ية: 

با�س��م: ذا ت�سان�سيل�ر، ما�سرتز اآند �سك�لرز اوف ذا ي�نيفري�سيتي اوف كامربيدج
وعن�انه:ذا اولد �سك�لز، كامربيدج، �سي بي 1 2  تي ان، اململكة املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
والتعليم(؛  الأكادمييات )للرتبية  والثقافية؛  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه؛  التدريب؛  والتهذيب؛  التعليم 
مدار�ش داخلية؛ مدار�ش؛ دور ح�سانة؛ خدمات املدار�ش )الرتبية والتعليم(؛ التمرين )التدريب(؛ معل�مات 
والتعليم؛  الرتبية  خدمات  التعليم؛  خدمات  العملي؛  التدريب  البدنية؛  الرتبية  والتعليم؛  الرتبية  عن 
خدمات التدري�ش؛ التدري�ش؛ الت�جيه املهني )ن�سائح تعليمية اأو تدريبية(؛ اإعادة التدريب املهني؛ خدمات 
التدريبية؛  ال���دورات  تنظيم  للآخرين؛  التعليمية  الخ��ت��ب��ارات  وبيانات  نتائج  حتليل  للبالغني؛  التعليم 
اخلدمات التعليمية يف جمال الأعمال؛ التدريب يف جمال الأعمال؛ خدمات التعليم مب�ساعدة احلا�س�ب؛ 
خدمات الختبارات مب�ساعدة احلا�س�ب؛ ت�سميم امل�ساقات التعليمية والختبارات وامل�ؤهلت؛ تط�ير امل�اد 
الأكادميية؛  الختبارات  خدمات  التعليمية؛  الختبارات  خدمات  التعليمية؛  التقييم  خدمات  التعليمية؛ 
التعليم  خدمات  التعليمية؛  املعايري  و�سع  التعليمية؛  الختبارات  ت�سهيلت  تقدمي  التعليمية؛  الأب��ح��اث 
اجلامعي؛ اخلدمات اجلامعية؛ تقدمي برامج التعليم عن بعد؛ تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية وور�ش العمل 
)التدريب( والجتماعات وامل�ؤمترات واحللقات الدرا�سية والندوات؛ دورات درا�سية باملرا�سلة؛ دورات التعليم 
عن بعد؛ تنظيم املناف�سات )للتعليم اأو الرتفيه(؛ تنظيم املعار�ش للأغرا�ش الثقافية اأو التعليمية؛ تنظيم 
املهرجانات للأغرا�ش التعليمية؛ خدمات الن�ادي )للرتفيه اأو التعليم(؛ خدمات الألعاب املقدمة مبا�سرة من 
�سبكة الكمبي�تر؛ خدمات مع�سكرات العطلت )للرتفيه(؛ خدمات مع�سكرات العطلت )للتعليم(؛ خدمات 
املع�سكرات الريا�سية؛ الن�سر املكتبي اللكرتوين؛ خدمات ا�ست�سارات الن�سر؛ اخلدمات ال�ست�سارية املرتبطة 
املطب�عة  امل�اد  ن�سر  املن�س�رات اللكرتونية؛  الن�سر اللكرتونية؛ تقدمي  الن�سر؛ خدمات  بالن�سر؛ خدمات 
واملن�س�رات املطب�عة؛ اإنتاج برامج الرادي� والتلفزي�ن؛ ت�فري املطب�عات اللكرتونية الف�رية غري القابلة 
للتنزيل؛ ن�سر ن�س��ش بخلف ن�س��ش الدعاية والإعلن؛ ن�سر الكتب والكتب املرجعية وفهار�ش البيانات 
املحا�سرات  ومدونات  المتحانات  واأوراق  والق�امي�ش  وال��دوري��ات  وال�سحف  واملجلت  والتقارير  والأدل��ة 
واأوراق العمل والختبارات الق�سرية والأحجيات ومعايري ت�سحيح الختبارات والكرا�سات والكتيبات وبطاقات 
الن�س��ش  كتابة  الن�سر؛  النرتنت؛  املن�س�رات عرب  ذلك  التعليمية مبا يف  وامل���اد  املفردات  وق�ائم  العر�ش 
بخلف ن�س��ش الدعاية والإعلن؛ املعل�مات الببلي�غرافية؛ خدمات ترجمة اللغات؛ الرتجمة؛ مكتبات 
الإعارة؛ خدمات املكتبات املتج�لة؛ خدمات ت�سهيلت املتاحف؛ خدمات التعليم والختبارات والتقييم مبا يف 
ذلك اخلدمات املقدمة مب�ساعدة احلا�س�ب اأو ب��ساطة احلا�س�ب واخلدمات املقدمة مبا�سرة عرب الإنرتنت؛ 
التعليم باملدار�ش الداخلية؛ ترتيب وعقد الندوات؛ ترتيب وعقد امل�ؤمترات؛ الختبارات التعليمية؛ اخلدمات 
الن�سر  امل��سيقي؛  الإنتاج  ال�سخ�سية؛  التعليمية  املنتديات  وعقد  ترتيب  املدار�ش؛  تقدمها  التي  التعليمية 
تنزيلها؛  ميكن  ل  الإنرتنت  عرب  اإلكرتونية  من�س�رات  ت�فري  الإلكرتونية؛  واملجلت  للكتب  الإلكرتوين 
ت�فري م��سيقى عرب الإنرتنت، غري قابلة للتنزيل؛ ت�فري فيدي�هات عرب الإنرتنت، غري قابلة للتنزيل؛ 
اأو التعليمية؛ التدريب العملي  تنظيم امل�سابقات )التعليم والرتفيه(؛ تنظيم املعار�ش للأغرا�ش الثقافية 
احللقات  وعقد  ترتيب  ال�ستدي�؛  ت�سجيلت  خدمات  الكتب؛  ن�سر  حية؛  عرو�ش  تقدمي  عملي(؛  )عر�ش 
التدريب  التدري�ش/التعليم/الت�جيه؛ خدمات  الندوات؛ خدمات  وعقد  ترتيب  الأغ��اين؛  كتابة  النقا�سية؛ 
الن�س��ش؛  كتابة  )التدريب(؛  العمل  التدري�ش اخلا�ش؛ ترتيب وعقد ور�ش  املحاكاة؛  اأجهزة  املقدمة عرب 

 خدمات املعل�مات والن�سح وامل�س�رة املرتبطة باخلدمات املذك�رة اأعله.  
ال�اق�عة بالفئة:  41

باللغة   "CAMBRIDGE INTERNATIONAL  " ع���ب���ارة  ك��ت��ب��ت  و�سف العلمة:   
الجنليزية كما ه� مبني يف من�ذج الطلب.    

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 ي�ماً من هذا الإعلن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند ك� ال ال بي

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 26 ي�ني� 2018 امل�دعة حتت رقم:  294464 
تاريخ اإيداع الأول�ية: 

با�س��م:  ذا ت�سان�سيل�ر، ما�سرتز اآند �سك�لرز اوف ذا ي�نيفري�سيتي اوف كامربيدج 
وعن�انه:        ذا اولد �سك�لز، كامربيدج، �سي بي 1 2  تي ان، اململكة املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
البحثية؛  واخلدمات  ال�سناعي  التحليل  بها؛  املتعلق  والت�سميم  والبحث  والتكن�ل�جية  العلمية  اخلدمات 
ال�ثائق؛  رقمنة  ل��لآخ��ري��ن؛  ال���ي��ب  م���اق��ع  و�سيانة  اإن�ساء  الكمبي�تر؛  وب��رام��ج  اأج��ه��زة  وتط�ير  ت�سميم 
ا�ست�سافة م�اقع ال�يب؛ ا�ست�سارات تقنية املعل�مات؛ تقدمي معل�مات عن تكن�ل�جيا الكمبي�تر عرب م�قع 
اإن�ساء  الإلكرتونية؛  املناق�سة  منتديات  ومراقبة  واإدارة  ت�سميم  ال�يب؛  م�اقع  ت�سميم  ا�ست�سارات  وي��ب؛ 
�سفحات ويب خمزنة اإلكرتونياً للخدمات الإلكرتونية والإنرتنت؛ ا�ست�سافة املحت�ى الرقمي؛ املعل�مات 
م�اقع  ت�سميم  الكمبي�تر؛  خدمات  الإنرتنت؛  من  اأو  حا�س�بية  بيانات  قاعدة  من  الإنرتنت  عرب  املقدمة 
على  من�سة  اإن�ساء  للآخرين؛  ال�يب  م�اقع  اإدارة  الإن��رتن��ت؛  على  امل�ست�سافة  الكمبي�تر  خدمات  ال�يب؛ 
الإنرتنت  �سبكة  على  م�قع  ت�فري  املعل�مات؛  لتبادل  اإنرتنت  من�سة  ت�فري  املعل�مات؛  لتبادل  الإن��رتن��ت 
)مراقبة  ال�سهادة  ت�فري  والتقييم؛  وال��ت��دري��ب  والتدري�ش  بالتعليم  تتعلق  وم�����س���رة  معل�مات  يت�سمن 
لتط�ير  العتماد  خدمات  اجل����دة؛  ل�سمان  العمليات  مراقبة  اجل����دة؛  �سمان  خدمات  تقدمي  اجل����دة(؛ 
ال�سحب؛  )القيا�ش(؛ا�ستمطار  املعايرة  كخدمة؛  الربجميات  العتماد؛  لغر�ش  املعايري  واختبار  وتقييم 
ت�سميم  الكمبي�تر؛  نظم  الكمبي�تر؛ حتليل  برامج  ت�سميم  الآيل؛  احلا�سب  ال�سحابية؛ برجمة  احل��سبة 
نظم الكمبي�تر؛ ا�ست�سارات برامج الكمبي�تر؛ ا�ست�سارات تكن�ل�جيا الكمبي�تر؛ حت�يل البيانات اأو ال�ثائق 
من ال��سائط املادية اإىل ال��سائط الإلكرتونية؛ حت�يل برامج الكمبي�تر والبيانات، بخلف التح�يل املادي؛ 
اأجل الآخرين )خدمات تقنية املعل�مات(؛  اإن�ساء وت�سميم فهار�ش معل�مات قائمة على م�اقع ال�يب من 
خط  حتليل  الإلكرتونية؛  البيانات  تخزين  ال�س�ئي(؛  )امل�سح  ال�ثائق  رقمنة  البيانات؛  ت�سفري  خدمات 
الكمبي�تر  اأنظمة  مراقبة  الكمبي�تر؛  برامج  �سيانة  الكمبي�تر؛  برامج  تن�سيب  اخل��ط(؛  )درا���س��ة  اليد 
الكمبي�تر  اأنظمة  مراقبة  الأعطال؛  للك�سف عن  الكمبي�تر  اأنظمة  مراقبة  بعد؛  ال��س�ل عن  عن طريق 
يف  اخلدمات  لتقدمي  خارجية  مب�سادر  ال�ستعانة  البيانات؛  خرق  اأو  به  امل�سرح  غري  ال��س�ل  عن  للك�سف 
منتجات  وتط�ير  البح�ث  اإج���راء  الكمبي�تر؛  بيانات  ا�ستعادة  اجل����دة؛  رق��اب��ة  املعل�مات؛  تقنية  جم��ال 
املعل�مات  ال�يب؛  م�اقع  ت�سميم  ا�ست�سارات  التقنية؛  البح�ث  امل�سح؛  عمليات  اإج��راء  للآخرين؛  جديدة 

 وال�ست�سارات واخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة باخلدمات املذك�رة.  
ال�اق�عة بالفئة:  42

باللغة   "CAMBRIDGE INTERNATIONAL  " ع���ب���ارة  ك��ت��ب��ت  و�سف العلمة:   
الجنليزية كما ه� مبني يف من�ذج الطلب.    

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 ي�ماً من هذا الإعلن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كليد اند ك� ال ال بي

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:26 ي�ني� 2018 امل�دعة حتت رقم: 294462 
تاريخ اإيداع الأول�ية: 

با�س��م:  ذا ت�سان�سيل�ر، ما�سرتز اآند �سك�لرز اوف ذا ي�نيفري�سيتي اوف كامربيدج
وعن�انه: ذا اولد �سك�لز، كامربيدج، �سي بي 1 2  تي ان، اململكة املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
الل�سق  م�اد  القرطا�سية؛  الف�ت�غرافية؛  ال�س�ر  الكتب؛  جتليد  م�اد  املطب�عات؛  املق�ى؛  وال���رق  ال���رق 
الكاتبة  الآلت  التل�ين؛  اأو  الدهان  فرا�سي  الفنانني؛  م���اد  منزلية؛  لغايات  اأو  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة 
البل�ستيكية  التغليف  م���اد  الأج��ه��زة(؛  )ع��دا  والتدري�ش  الت�جيه  م���اد  الأث���اث(؛  )ع��دا  املكتبية  وال��ل���ازم 
)غري ال�اردة يف فئات اأخرى(؛ حروف الطباعة؛ الكلي�سيهات )الرا�سمات(؛ ق�ائم ح�سابية؛ اأطال�ش؛ عينات 
بي�ل�جية ت�ستخدم يف الفح�ش املجهري )م�اد تدري�ش(؛ كتيبات؛ م�ؤ�سرات للكتب؛ كتب؛ تقاومي؛ بطاقات؛ 
بيانية؛ مناذج مطب�عة؛ خرائط جغرافية؛ مناذج خمط�طات  ر�س�م  الهزلية؛  للر�س�م  ورق م�سطر؛ كتب 
اإخبارية دورية؛  اأدلة؛ كتب م�جزة؛ ن�سرات  اأن�سجة لغايات التدري�ش؛ جملت )دوري��ات(؛  للن�سخ؛ مقاطع 
اإعلنية؛  بيانات  اإعلنات كبرية؛ من�س�رات مطب�عة؛  �سحف؛ كرا�سات؛ دوريات؛ �س�ر؛ بطاقات بريدية؛ 
كروية؛  خرائط  الأج��ه��زة(؛  )ع��دا  تدري�ش  م���اد  ل�ساقات؛  م��سيقية؛  دفاتر  )قرطا�سية(؛  مدر�سية  ل���ازم 
الق�امي�ش؛  املراجع؛  كتب  املطب�عة؛  ال�سهادات  املطب�عة؛  اجل�ائز  املجمعة؛  الأدل��ة  التدريبات؛  كرا�سات 
الأدلة؛ التقارير؛ ال�سجلت؛ اأوراق المتحانات؛ ملحظات املحا�سرات؛ اأوراق اجلداول؛ الختبارات؛ معايري 
التقييم التعليمي؛ البطاقات ال�مي�سية؛ ق�ائم امل�سطلحات؛ امل�ستندات؛ النماذج؛ الن�سرات الرتويجية؛ م�اد 
التعليمي وت�فري  الت�جيه والتعليم وجميعها متعلقة بتدريب واختبار وامتحان وتقييم مر�سحي الإجناز 
خدمات التدريب والختبار والمتحان والتقييم مبا يف ذلك مب�ساعدة احلا�س�ب وخدمات ب�ا�سطة احلا�س�ب 
الإعلنات  بطاقات  الق�سا�سات؛  الألب�مات/�سجلت  بعد؛  التعليم عن  برامج  وت�فري  املبا�سرة  واخلدمات 
)اأدوات مكتبية(؛ الأكيا�ش )اأظرف، اأكيا�ش( ال�رقية اأو البل�ستيكية، للتعبئة والتغليف؛ اللفتات ال�رقية؛ 
�سناديق من ال�رق اأو ال�رق املق�ى؛ ال�رق املق�ى؛ الكتال�جات؛ ل�حات الإعلنات؛ اأقرا�ش ورقية ت��سع 
عليها الأك�اب؛ ورق الن�سخ )اأدوات مكتبية(؛ حافظات )اأدوات مكتبية(/اأغلفة )اأدوات مكتبية(؛ و�سادة مكتب؛ 
ملفات م�ستندات )اأدوات مكتبية(؛ حافظات م�ستندات )اأدوات مكتبية(؛ ل�حات ر�سم؛ م�اد ر�سم؛ اأدوات ر�سم؛ 
اأطقم ر�سم؛ اأقلم ر�سم؛ م�ساطر ر�سم؛ ت�سميمات تطريز )اأمناط(؛ ل�حات حفر؛ منق��سات؛ ماكينات ختم 
ملفات  الكتب؛  التنمي�ش؛ م�اد جتليد  اأدوات  املح�؛  )اأدوات مكتبية(؛ منتجات  اأظ��رف  للمكاتب؛  الأظ��رف 
)م�ستلزمات مكاتب(؛ الن�سرات؛ جملدات الأوراق، جملدات )اأدوات مكتبية(؛ مناذج، مطب�عة؛ اأقلم حرب؛ 
اجلرافيك؛  املطب�عات  املكتبي؛  لل�ستخدام  الربيد  معاجلة  املكتبي/اآلت  لل�ستخدام  الر�سائل  دمغ  اآلت 
بطاقات  مكتبية(  )اأدوات  الل�سق  ال�سريط  التهنئة؛  بطاقات  اجل��راف��ي��ك؛  التمثيل  اجل��راف��ي��ك؛  الن�سخ 
الأعمال  )كتب(؛  الدفاتر  املق�ى؛  ال���رق  من  اأو  ال�رقية  املل�سقات  الفهار�ش؛  مكتبية(؛  )اأدوات  الفهر�سة 
الفنية املطب�عة بالطباعة احلجرية؛ املجلدات ال�سائبة؛ الأدلة )كتيبات(/الكتيبات )الأدلة(؛ اأقلم تظليل 
)اأدوات  الكرا�سات  امللحظات؛  دفاتر  امل�ستندات؛  ن�سخ  اأجهزة  اجلعة؛  لزجاجات  و�سائد  مكتبية(؛  )اأدوات 
مكتبية(؛ علب األ�ان )ُت�ستخَدم يف املدار�ش(؛ ورق ماكينات الت�سجيل؛ اأوراق )اأدوات مكتبية(؛ م�سبك اأوراق؛ 
ورق م�سيء اأ�سرطة وبطاقات ورقية لت�سجيل برامج الكمبي�تر؛ ورق للت�س�ير ال�سعاعي؛ �سرائط ورقية؛ 
م�سابك لل�رق؛ ثقالت لل�رق؛ ورق الرب�سمان؛ حافظات ج�از ال�سفر؛ م�سابك اأقلم حافظات اأقلم/علب 
اأقلم؛ ما�سحات اأقلم؛ حافظات اأقلم ر�سا�ش؛ حافظات اأ�سنان الأقلم الر�سا�ش؛ مباري اأقلم ر�سا�ش، 
ال�س�ر  املكاتب(؛  الأق��لم )م�ستلزمات  الأق��لم؛  الر�سا�ش؛ حافظات  الأق��لم  او غري كهربائية؛  كهربائية 
ال�رقية؛ مادة بل�ستيكية للتغليف؛  املفار�ش  املق�ى؛  ال�رق  اأو  ال�رق  امل�سن�عة من  )املطب�عة(؛ اللفتات 
الك�ب�نات  املطب�عة؛  اجل��داول  ال�س�ر؛  للتغليف؛  ُي�ستخَدم  للتمدد،  قابل  البل�ستيكي،  احل��راري  ال���رق 
املطب�عة؛ الن�ت امل��سيقية املطب�عة؛ غطاء الطابعة، لي�ش من الن�سيج؛ رقاقات خ�سبية للطابعات؛ منط 
املطاط؛  من  ممحاة  )منق��سات(،  مطب�عات  املكاتب(؛  )م�ستلزمات  املحم�لة  الطباعة،  اأدوات  الطباعة؛ 
املكتبية؛  للأغرا�ش  اخلتم  مركبات  للمكاتب؛  اخلتم  ماكينات  ال�سمع؛  اأختام  الأخ��ت��ام؛  للمكاتب؛  ممحاة 
الأختام؛ الأ�سرطة ذاتية الل�سق للأغرا�ش املكتبية اأو الأغرا�ش املنزلية؛ اأختام ال�رق؛ اللفتات امل�سن�عة 
من ال�رق اأو ال�رق املق�ى؛ و�سائد الأختام؛ ح�امل الأختام؛ الأختام؛ ح�امل للأقلم والأقلم الر�سا�ش؛ 
طابعات ال�ستن�سيل )اأدوات مكتبية(؛ املل�سقات )اأدوات مكتبية(؛ مفار�ش طاولة ورقية؛ حمارم طاولة ورقية؛ 
مفار�ش ورقية للطاولة؛ بطاقات للفهار�ش؛ تذاكر؛ اأمناط الر�سم ال�ست�سفايف؛ ورق ال�ا�سي؛ ورق التغليف؛ 
دفاتر الكتابة اأو الر�سم؛ م�اد الكتابة؛ ورق الكتابة؛ جمم�عات الكتابة؛ فر�ش الكتابة؛ اأدوات الكتابة؛ ممحاة 

 األ�اح الكتابة؛ قطع غيار ول�ازم لكافة املنتجات املذك�رة اأعله.  
ال�اق�عة بالفئة:  16

باللغة   "CAMBRIDGE INTERNATIONAL  " ع���ب���ارة  ك��ت��ب��ت  و�سف العلمة:   
الجنليزية كما ه� مبني يف من�ذج الطلب. 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 ي�ماً من هذا الإعلن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كليد اند ك� ال ال بي
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:7 ي�ني� 2018 امل�دعة حتت رقم: 293364 
تاريخ اإيداع الأول�ية: 5 يناير 2018

با�س��م:  انيك ج�تال، �سركة م�ساهمة
وعن�انه: 14، ري دو ك�ستجلي�ن، اإف-75001 باري�ش، فرن�سا    

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
)ل��سن(  غ�س�ل  التجميل؛  م�ستح�سرات  العطرية؛  واخلل�سات  العطرية  ال��زي���ت  العط�ر؛  ال�ساب�ن؛ 
ال�سعر؛ م�اد الت�اليت؛ م�ستح�سرات التنظيف والتعطري؛ اأطقم م�ستح�سرات التجميل؛ م�ساحيق املكياج؛ 
ال�سفاه؛ م�سكرة؛  اأحمر  التجميل؛  اأقنعة  املكياج؛  اأ�سا�سات  املكياج؛  اإزالة  املكياج؛ م�ستح�سرات  م�ستح�سرات 
التجميل؛  لأغ��را���ش  للأوعية  قاب�سات  الب�سرة؛  منظفات  الب�سرة؛  تق�سري  وك��رمي��ات  )ل��سن(  غ�س�لت 
العناية  م�ستح�سرات  يد؛  كرميات  ب��اردة؛  كرميات  زائلة؛  كرميات  احللقة؛  كرميات  التجميل؛  كرميات 
للب�سرة؛  ت�نر  التدليك؛  زي�ت  التدليك؛  يف  ت�ستخدم  التي  الطبية  غري  الكرميات  الطبية؛  غري  بالب�سرة 
مرطب للب�سرة؛ كرميات اجل�سم؛ غ�س�ل )ل��سن( للج�سم؛ زيت الأطفال؛ زي�ت عطرية؛ األبان جتميلية؛ 
اأ�سنان؛ غ�س�ل فم  التجميل؛ منظفات  لغايات  األ���ان(  م�ستح�سرات حلقة؛ م�ستح�سرات ق�سر )مزيلت 
غري طبي؛ م�ستح�سرات تنظيف اأطقم الأ�سنان؛ م�ساحيق الأ�سنان؛ معج�ن الأ�سنان؛ م�ستح�سرات تبيي�ش 
العناية  م�ستح�سرات  الأظ��اف��ر؛  مينا  اأظافر؛  طلء  م�ستعارة؛  اأظافر  الأظ��اف��ر؛  طلء  مزيلت  الأ�سنان؛ 
م�ستعارة؛  رم��ش  ؛  احل�اجب  اأق��لم  اجلف�ن؛  ظل  العي�ن؛  مكياج  مزيلت  العي�ن؛  حم��ددات  بالأظافر؛ 
األ�ان �سفاه؛ م�ستح�سرات العناية  اأقلم لغايات التجميل؛ م�ستح�سرات جتميل للرم��ش؛ طلء لل�سفاه؛ 
للحمام  �سفاه غري طبي؛ م�ستح�سرات جتميل  بل�سم  �سفاه؛  �سفاه؛ حم��ددات  الطبية؛ ملمع  بال�سفاه غري 
ت�اليت(؛  )م���اد  الكريهة  الروائح  اإزال��ة  لغايات  اأو  ال�سخ�سية  للنظافة  دو���ش  م�ستح�سرات  وال�ستحمام؛ 
رذاذ  لل�سعر؛  معج�ن  لل�سعر؛  ج��ل  طبية؛  غ��ري  ا�ستحمام  اأم���لح  الفقاقيع؛  وحمامات  ا�ستحمام  �ساب�ن 
)�سرباي( لل�سعر؛ غ�س�ل )ل��سن( لل�سعر؛ م�ستح�سرات العناية بال�سعر؛ مل�نات لل�سعر؛ م�سقرات ال�سعر؛ 
من  ال�قاية  م�ستح�سرات  ال�س�ارب؛  �سمع  الدائمة؛  ال�سعر  مت�يج  م�ستح�سرات  لل�سعر؛  بل�سم  �سامب�؛ 
ال�سم�ش؛ م�ستح�سرات العناية من ال�سم�ش؛ م�ستح�سرات الت�سمري بال�سم�ش لغايات التجميل؛ ماء ك�ل�نيا؛ 
اأو للحي�انات؛ �سامب� للحي�انات الأليفة؛ م�سادات  ماء ت�اليت؛ عط�ر؛ مزيلت الروائح الكريهة للب�سر 
اأطفال؛ م�ستح�سرات جتميل غري طبية للحد  ب�درة  ب�درة تلك؛  ب�درة معطرة؛  ت�اليت(؛  للتعرق )م�اد 
اأع�اد قطن لغايات جتميلية؛  التجميل؛ حممرات ال�جنتني؛  اأقنعة  ال�سعر؛  من ت�سققات اجللد؛ مزيلت 
قطن  قطيلت  التجميل؛  ل�ستخدامات  ل�سقة  م�اد  جتميلية؛  )ل��سن(  بغ�س�لت  م�سربة  ورقية  مناديل 
املعطرة؛  املجففة  ال�رد  اأوراق  التجميل؛ �ساب�ن حلقة؛ مزيجات من  لغايات جتميلية؛ مراهم لأغرا�ش 
معطرات الغرف؛ اأع�اد البخ�ر؛ زي�ت عطرية لغايات جتميلية؛ العنرب؛ م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة وم�اد 
تنظيف و�سقل وجلي وك�سط؛ م�ستح�سرات تنظيف  امللب�ش؛ م�ستح�سرات  ت�ستعمل يف غ�سل وكي  اأخ��رى 
الغ�سيل؛ ملمع  ن�سا  الت�اليت؛  اأح�ا�ش  امللب�ش؛ منظفات  ت�ستعمل يف غ�سل وكي  اأقم�سة  الزجاج؛ منعمات 

 الأحذية؛ كرمي الأحذية؛ ملمع الأثاث؛ ملمع الأر�سيات؛ �سمع الأر�سيات. 
ال�اق�عة بالفئة: 3 

ه� مبني يف من�ذج الطلب.      كما  لتينية  و�سف العلمة:  كتبت عبارة " EAU D'HADRIEN" باأحرف 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 ي�ماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 292003                         2018-5-9
با�سم بلزا برميي�م لوجن مانيجمنت ليميتد.

وعن�انه: ي�نت 10-12، 2\اأف، اأيرب�رت ورلد تريد �سنرت، 
1 �سكاي بلزا رود ه�نغ ك�نغ اأنرتنا�س�نال اأيرب�رت، لنتاو، ه�نغ ك�نغ

الغذاء؛  لت�فري  اللزمة  الرتتيبات  اتخاذ  وال��ُن��زل(؛  )الفنادق  الإق��ام��ة  تاأمني  مكاتب  الب�سائع/   لتمييز  وذل��ك 
اتخاذ الرتتيبات اللزمة لت�فري امل�سروبات؛ خدمات احلانات )البارات(؛ خدمات املقاهي؛ الكافترييات؛ خدمات 
الكافترييات؛ التزويد بالطعام وال�سراب؛ التزويد بالطعام وال�سراب للمقاهي؛ التزويد بالطعام وال�سراب للتح�سري 
الطعام؛ التزويد بالطعام وال�سراب للت�فري الطعام؛ التزويد بالطعام وال�سراب للت�فري الطعام لل�سياح؛ التزويد 
بالطعام وال�سراب للمقاهي؛ خدمات املطاعم امل�ؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات(؛ اخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة بالأغذية 
؛ اخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة باإعداد الطعام؛ التزويد بالطعام وال�سراب؛ خدمات طهي الطعام؛ حت�سري الطعام؛ 
امل�ؤقتة؛  ال�ستقبال للإقامة  الفنادق؛ خدمات  الفنادق؛ احلجز يف  وال�سراب(؛ خدمات  ال�سيافة )الطعام  خدمات 
واملطاعم؛  ال�سريعة  ال�جبات  مطاعم   ، الطعام  قاعة  يف  وامل�سروبات  الطعام  ت�فري  وامل�سروبات؛  الطعام  حت�سري 
باإعداد الطعام وال�سراب؛ تاأجري ُغرف الإجتماعات؛  ت�فري املعل�مات املتعلقة باملطاعم؛ ت�فري املعل�مات املتعلقة 
خدمات املطاعم؛ املطاعم؛ خدمات كافترييا اخلدمة الذاتية؛ مطاعم اخلدمة الذاتية؛ خدمات مطاعم اخلدمة 
ال�جبات اخلفيفة؛  تقدمي  وال�سراب؛ مطاعم  الطعام  لت�فري  وال�سراب؛ خدمات  الطعام  اإع��داد  الذاتية؛ خدمات 
الإقامة  امل�ؤقتة؛  الإقامة  اأماكن  امل�ؤقتة؛ حجز  الإقامة  اأماكن  تاأجري  اخلفيفة؛  ال�جبات  تقدمي  خدمات مطاعم 
امل�ؤقتة؛ اإقامة م�ؤقتة ، مطعم ، مقهى ، بار ، كانتينات ، خدمات ال�جبات ال�سريعة ، خدمات تقدمي الطعام وخدمة 

طلب الطعام ، من خلل �سبكة كمبي�تر عرب النرتنت؛ اأماكن اإقامة ال�سياح. وال�اقعة يف الفئة )43(. 
دائري. �سكل  داخل  مميزة  لتينية  بحروف  ال��سف حرف  "A" كتب 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله بالربيد 
امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خلل ثلثني ي�ما من تاريخ هذا العلن.

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العلمة التجارية التالية:

2018-6-4 امل�دعة حتت رقم: 294846 
با�سم ه�رواث انرتنا�سي�نال ريجي�سرتاي�س�ن، ملتد.

وعن�انه: 488 مادي�س�ن افيني�، ني�ي�رك ني�ي�رك 10022-5734، ال�ليات املتحدة المريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع/  خدمات الدعاية والإعلن واإدارة وت�جيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي. خدمات 
الأعمال  اإدارة  وتطبيق  وتط�ير  التجارية،  الأعمال  اإدارة  جمالت  يف  املهنية  الإ�ست�سارات  تاأمني  املحا�سبة؛ 
ح�سابات  تدقيق  التجارية؛  الأع��م��ال  اإدارة  عملية  يف  وال�ست�سارات  الب�سرية،  امل���ارد  خدمات  الإلكرتونية، 
والمتثال  ال�سريبية  ال�ست�سارات  خدمات  التجارية؛  الأعمال  خماطر  اإدارة  خدمات  التجارية؛  الأعمال 

ال�سريبي؛ وخدمات اإعداد ال�سرائب. وال�اقعة يف الفئة )35(. 
ال��سف عبارة  "CROWE" كتب بحروف لتينية.

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خلل ثلثني ي�ما من تاريخ هذا العلن.

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ �سبكرتا للملكية الفكرية 
 بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم :   128889 بتاريخ:  2009/05/05
تاريخ انتهاء الت�سجيل : 05  /  05  / 2019م

با�س��م: ما�سال كينج اإك�سب�رت�ش
م�مباي،  ن���ايف،  ف��ا���س��ي،   ،2 رق���م  ب��ل���ت  دي،  ���س��ي��ك��ت���ر-19  ك�����رت،  امبيان�سي  ذا   ،501 وع��ن���ان��ه: 

ماهارا�سرتا، 400705، الهند
ال�اق�عة بالفئة   : 30

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ال��ت��اب��ي���ك��ا وال�����س��اغ���؛وال��نب ال���س��ط��ن��اع��ي؛ الدقيق  ال�����س��ك��ر؛ الأرز؛  ال���نب وال�����س��اي وال��ك��اك��او 
والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة؛  واحلل�يات  والفطائر  احل��ب���ب؛  من  امل�سن�عة  وامل�ستح�سرات 

الأ�س�د )الدب�ش(؛ ذرور اخلبازة؛ امللح؛ اخلردل؛ البهارات؛الت�ابل؛ الثلج.
و�ستظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف:

05 / 05 /  2019              وحتى تاريخ : 05 / 05 / 2029
اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  28  نوفمرب 2018 العدد 12490

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ �سبكرتا للملكية الفكرية 
 بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم : 128890  بتاريخ:     05    /  05   /    2009
تاريخ انتهاء الت�سجيل : 05  /  05  / 2019م

با�س��م: ما�سال كينج اإك�سب�رت�ش
م�مباي،  ن���ايف،  ف��ا���س��ي،   ،2 رق���م  ب��ل���ت  دي،  ���س��ي��ك��ت���ر-19  ك�����رت،  امبيان�سي  ذا   ،501 وع��ن���ان��ه: 

ماهارا�سرتا، 400705، الهند
ال�اق�عة بالفئة   : 30

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ال��ت��اب��ي���ك��ا وال�����س��اغ���؛وال��نب ال���س��ط��ن��اع��ي؛ الدقيق  ال�����س��ك��ر؛ الأرز؛  ال���نب وال�����س��اي وال��ك��اك��او 
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و�سناع  العامل  جن���م  نخبة  �سيت�افد 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف م����ؤمت���ر دبي  ال����ق����رار 
ع�سر،  ال���ث���ال���ث  ال�������دويل  ال���ري���ا����س���ي 
ع�����س��� “ م���ب���ادرات حم��م��د ب��ن را�سد 
ينظمه  ال����ذي  العاملية”،  م��ك��ت���م  اآل 
ويدعمه جمل�ش دبي الريا�سي �سن�يا 
ال�����س��ي��خ حمدان  ���س��م���  حت���ت رع���اي���ة 
اآل مكت�م، ويل  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد 
التنفيذي  املجل�ش  رئ��ي�����ش  دب���ي  ع��ه��د 
ويقام  الريا�سي،  دب��ي  جمل�ش  رئي�ش 
منتجع  يف  املقبل  يناير  و3   2 ي�مي 
مدينة جمريا حتت �سعار “كرة القدم 

والقت�ساد«.
وك�����س��ف��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ع���ن اأب���رز 
الأ�سماء التي �ستح�سر اإىل دبي �س�اء 
يطرح  ال���ذي  امل���ؤمت��ر  يف  كمتحدثني 
ال�ساحة  ال��ق�����س��اي��ا ع��ل��ى  اأه����م  ���س��ن���ي��اً 
الكروية العاملية واملحلية، وي�ستعر�ش 
لتعميمها  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ت��ج��ارب  اأب����رز 
املتحدثني  ويتقدم  منها،  وال�ستفادة 
رئي�ش  اإنفانتين�  جياين  ال�س�ي�سري 
الحتاد الدويل لكرة القدم “الفيفا”، 
رونالدو،  ال��ربازي��ل��ي  ���س��ي��ت���اج��د  ك��م��ا 
اأف�سل لعب يف العامل 3 مرات �سابقاً، 

املت�ج  دي�����س��ام��ب  دي���دي���ه  وال��ف��رن�����س��ي 
مع  وم��درب��اً  لعباً  العامل  كاأ�ش  بلقب 
منتخب بلده، اإىل جانب العديد من 
التي �سيتم  الأ�سماء املعروفة الأخرى 

الك�سف عنها لحقاً.
و���س��ي��ق��ام ي����م 3 ي��ن��اي��ر امل��ق��ب��ل، حفل 
احل����دث  �س�كر”  “جل�ب  ج�����ائ����ز 
ال�سن�ي الذي يتم فيه تكرمي الأف�سل 
يف جمالت كرة القدم مع اإقامة م�ؤمتر 
فيه  ويت�سدر  ال��دويل،  الريا�سي  دبي 
لعب  رونالدو  كري�ستيان�  الربتغايل 
بجائزة  وامل��ت���ج  الإي��ط��ايل  ي�فنت��ش 
اأف�سل لعب يف العامل 5 مرات، قائمة 
املر�سحني للف�ز بجائزة اأف�سل لعب 
الفرن�سيان  م��ع:  فيها  يتناف�ش  التي 
اإمبابي  وكيليان  ج��ري��زم��ان  اأن��ط���ان 
والكرواتي  ���س��لح  حم��م��د  وامل�����س��ري 
لي�نيل  والأرجنتيني  م�دريت�ش  ل�كا 
الفرن�سي  ت��ر���س��ي��ح  مت  ف��ي��م��ا  م��ي�����س��ي. 
ال���ذي يعترب ثالث  دي�����س��ام��ب،  دي��دي��ه 
رج��ل ي��ت���ج بلقب ك��اأ���ش ال��ع��امل لعباً 
ال���ت���اري���خ، جلائزة  وم���درب���ا ع��ل��ى م���ر 
وي��ت��ن��اف�����ش يف هذه  م������درب،  اأف�������س���ل 
زيدان  الدين  زين  م�اطنه  مع  الفئة 

�سابقاً،  الإ�سباين  ري��ال مدريد  م��درب 
والأرجنتيني دييج� �سيمي�ين مدرب 
والأمل���اين  الإ���س��ب��اين،  م��دري��د  اأتلتيك� 
ليفرب�ل  م��������درب  ك����ل�����ب  ي������رج�����ن 
األيجري  وما�سيميليان�  الإجن��ل��ي��زي 

مدرب ي�فنت��ش الإيطايل.
يتناف�ش  الأخ�����رى،  ال��ف��ئ��ات  اأب����رز  ويف 
بارنيت  وج���ن��اث��ان  مينديز  ج���رج��ي 
اأف�سل  جائزة  على  كا�ستانا  و�ستيفان� 
جائزة  تنح�سر  فيما  اأع���م���ال،  وك��ي��ل 
ب��ني ريال   ،2018 ل��ع��ام  ن���اٍد  اأف�����س��ل 

اأبطال  دوري  بطل  الإ���س��ب��اين  م��دري��د 
اأوروبا وو�سيفه ليفرب�ل الإجنليزي، 
املت�ج  الإ����س���ب���اين  م���دري���د  واأت��ل��ت��ي��ك��� 
بلقب الدوري الأوروبي. و اأكد �سعادة 
دبي  جمل�ش  ع��ام  اأم���ني  ح���ارب  �سعيد 
العديد  حقق  امل���ؤمت��ر  اأن  ال��ري��ا���س��ي، 
من املكا�سب منذ تد�سينه عام 2006 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سم�  بت�جيهات 
اآل مكت�م، ويل عهد  حممد بن را�سد 
الريا�سي،  دب���ي  رئ��ي�����ش جم��ل�����ش  دب���ي 
وب����ات م��ن�����س��ة ه��ام��ة واأ���س��ا���س��ي��ة على 

الدولية،  الكروية  الأح���داث  روزن��ام��ة 
وم�ستجدات  ق�����س��اي��ا  م���ن  ي��ق��دم��ه  مل���ا 
حتاكي واقع كرة القدم حالياً وتر�سم 
املحلي  ال�����س��ع��ي��د  م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��ا، وع��ل��ى 
ب��اه��ت��م��ام خا�ش  امل���ؤمت��ر يحظى  ف���اإن 
عقب  لإقامته  نظراً  الن�سخة  ه��ذه  يف 
التي  للأندية  العامل  كاأ�ش  مناف�سات 
دي�سمرب  ���س��ه��ر  يف  اأب����ظ���ب���ي  يف  ت��ق��ام 
التي  اآ�سيا  املقبل، وقبل انطلق كاأ�ش 
حتت�سنها الدولة بداية من اخلام�ش 
حلقة  لي�سكل  املقبل،  يناير  �سهر  من 
و�سل بني حدثني كبريين على اأر�ش 
م�سرية  يعززا  اأن  �ساأنهما  من  الدولة 
وعرب  الريا�سية.  والتنمية  ال��ت��ط���ر 
عن  رون��ال��دو،  كري�ستيان�  الربتغايل 
اأخ��رى جلائزة  م��رة  فخره برت�سيحه 
الذي  اجل���ائ��ز  اأف�سل لع��ب يف حفل 
ال��ف��ائ��ز باجلائزة  دب���ي، وه����  ي��ق��ام يف 
 8 تر�سيحه  ومت  قبل  م��ن  م��رات   4
م��رات، وق��ال: يعد احل��دث واح��د من 
الأبرز على �سعيد تكرمي الريا�سيني 
مدينة  يف  يقام  اإن��ه  خ�س��سا  �سن�ياً، 
دبي الرائعة التي امتلك فيها ذكريات 
�سابقاً،  هنا  باجلائزة  بالف�ز  حمببة 

اأتطلع قدماً للع�دة اإىل دولة الإمارات 
اأم�سية  اأج����ل  م���ن  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
خا�سة يف �سهر يناير املقبل. من جانبه 
الذي  دي�سامب  ديديه  الفرن�سي  ق��ال 
العامل  ك��اأ���ش  بلقب  للف�ز  فرن�سا  ق��اد 
بالفخر  اأ�سعر  ك��روات��ي��ا،  ح�ساب  على 
العام  ملا حققته هذا  لرت�سيحي نظراً 
اأعظم  اإجن������از  ي����ج���د  ل  الآن،  حل���د 
مل��ح��رتيف ك���رة ال��ق��دم اأه����م م��ن الف�ز 
ب��ل��ق��ب ك��اأ���ش ال���ع���امل، ���س��اب��ق��اً كلعب 
وحالياً كمدرب، لكن حياتي مل تتغري 
ومبادئي بقيت ثابتة بالن�سبة للعائلة 
الكثري  هناك  وبالطبع  والأ���س��دق��اء، 
لتحقيقها  اأ�سعى  التي  الأه����داف  م��ن 
يف دوري الأمم الأوروبية، والتاأهل اإىل 

نهائيات اأمم اأوروبا املقبلة.

جائزة  ملر�سحي  الكاملة  القائمة 
دبي جلوب �سوكر 

اأف�سل نادي
اأبطال  دوري  – ب��ط��ل  م��دري��د  ري����ال 

اأوروبا
اأت��ل��ت��ي��ك��� م���دري���د – ب��ط��ل ال�����دوري 

الأوروبي
اأبطال  دوري  و���س��ي��ف   – ل��ي��ف��رب���ل 

اأوروبا

اأف�سل مدرب
ديديه دي�سامب – لقب كاأ�ش العامل

– ل��ق��ب دوري  ال���دي���ن زي������دان  زي����ن 
اأبطال اأوروبا

دي��ي��ج��� ���س��ي��م��ي���ين – ل��ق��ب ال����دوري 
الأوروبي

ي�رجن كل�ب – و�سيف دوري اأبطال 
اأوروبا

ثنائية   – األ���ي���ج���ري  م��ا���س��ي��م��ل��ي��ان��� 
الدوري والكاأ�ش الإيطايل

اأف�سل لعب

دوري  ل��ق��ب   – رون���ال���دو  كري�ستيان� 
اأبطال اأوروبا

كاأ�ش  – ل��ق��ب  ج���ري���زم���ان  اأن����ط�����ان 
العامل

كيليان اإمبابي – لقب كاأ�ش العامل
حممد �سلح – و�سيف دوري اأبطال 

اأوروبا
اأبطال  دوري  – لقب  ل�كا م�دريت�ش 

اأوروبا وو�سيف امل�نديال
ل���ي����ن���ي���ل م��ي�����س��ي – ل���ق���ب ال�������دوري 

الإ�سباين

اأف�سل  وكيل اأعمال
ج�رجي مينديز
ج�ناثان بارنيت
�ستيفان� كا�ستانا

تاألقه  القدم  لكرة  الفتيات  ال�طني  املُنتخب  وا�سل 
كرة  لأك��ادمي��ي��ات  الريا�سي  دب��ي  جمل�ش  بط�لة  يف 
للفتيات  ال���ط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب   بتغلب  وذل���ك  ال��ق��دم، 
الأبي�ش “اأ” على اأكادميية “ اإف �سي ج�ست بلي” 
باأربعة اأهداف دون رد يف حني حقق فريق دو لليغا 
ل��ل��ك��ف��اءات ال��ع��ال��ي��ة ال��ف���ز ع��ل��ى امل��ن��ت��خ��ب ال�طني 
اأه��داف مقابل ه��دف وحيد  “ب”  بثلثة  للفتيات 
وذلك �سمن فعاليات الأ�سب�ع ال�ساد�ش من بط�لة 
جمل�ش دبي الريا�سي لأكادمييات كرة القدم والتي 

اأقيمت يف ملعب مدينة دبي الريا�سية.
ويف مناف�سات حتت 18 عاًما حقق فريق �سيتي اإف 
�سي الف�ز باأربعة اأهداف مقابل هدف على اأكادميية 

روم�����ا ف��ي��م��ا ح��ق��ق��ت اأك���ادمي���ي���ة جن�����م ال���ف����ز على 
التي  امل��ب��اري��ات  يف   0-4 بنتيجة  األيان�ش  اأك��ادمي��ي��ة 

اأقيمت على ملعب �سباب الأهلي.
اأكادميية  ف����ز  �سنة   16 حت��ت  مناف�سات  ���س��ه��دت 
حقق  فيما   3-1 امل���ه���ب��ني  اأك��ادمي��ي��ة  على  لليغا 
فريق دو لليغا للكفاءات العالية الف�ز على �سباب 
الأهلي 0-2 ليغرد بذلك يف ال�سدارة بر�سيد 16 
نقطة  وحقق فريق املدر�سة الإ�سبانية اإنيي�ستا ف�ًزا 
املركز  اأكادميية ف�ك�س�ش1-2 ليحل يف  �سعًبا على 
حتت  الأحمر  �سي  اإف  �سيتي  فريق  ا�ستمر  الثالث. 
14 �سنة يف �سدارة جمم�عته برغم الهزمية اأمام 
فريق  اأمطر  بينما   0-2 اإ�سبيلية  لليغا  اأكادميية 

كاف�  اأك��ادمي��ي��ة  �سباك  اإنيي�ستا  الإ�سبانية  املدر�سة 
بخم�سة اأهداف مقابل هدف هذا وقد ت�سدر فريق 
الفئتني حتت  مناف�سات  اإنيي�ستا  الإ�سبانية  املدر�سة 
اأن بط�لة  بالذكر  جدير  �سن�ات.   10 وحتت   12
هي  القدم  ك��رة  لأكادمييات  الريا�سي  دب��ي  جمل�ش 
البط�لة الأكرب من ن�عها حيث ت��سعت هذا العام 
لت�سمل 100 فريق و2300 لعب ُم�سارك، وُتقام 
البط�لة على ملعب نادي ال��سل و�سباب الأهلي 
اأكت�بر   20 من  الفرتة  يف  الريا�سية  دبي  ومدينة 
الفر�سة  لُتتيح   2019 ابريل   27 وحتى   2018
املحلية  الأندية  واأكادمييات  اخلا�سة  للأكادمييات 

للعب ُكرة القدم على م�ست�ى عال ط�ال امل��سم.

األ���ع���اب ال���ق����ى بنادي  ح��ق��ق ف��ري��ق 
بط�لة  يف  الأوىل  امل��راك��ز  الإم����ارات 
بال�سارقة،  ال��ق���ى  لأل��ع��اب  ال��دول��ة 
والفرقي  ال����ف����ردي  امل�����س��ت���ى  ع��ل��ى 
ميداليات  ال���ف���ري���ق  ح�������س���د  وق�����د 
حممد  ه���ادي  امل���درب  بقيادة  مل�نة 
النا�سئني  ف��ري��ق  حقق  حيث  ك���رمي، 
الدولة  م�ست�ى  على  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
امل�ست�ى  على  الثالث  واملركز  فرقي 
الرجال  فريق  ح�سل  كما  ال��ف��ردي، 
ع��ل��ى امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ف����ردي وفريق 
فردي  الثالث  املركز  على  ال�سيدات 
الثاين  املركز  على  النا�سئات  وفريق 
اخليج  جنيب  حقق  وبالتايل  ف��ردي 
املركز الثالث رجال ولطيفة �ساروخ 
واللعبة  ���س��ي��دات  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز 
وي��سف  نا�سئات  الثاين  م��ريزا  مايا 
جانبه  م��ن   . نا�سئني  الثالث  ���س��لم 
تقدم حمم�د ح�سن ال�سم�سي رئي�ش 
بهذه  الإم����ارات  ن���ادي  اإدارة  جمل�ش 
امل��ن��ا���س��ب��ة ب��ال�����س��ك��ر  جل��م��ي��ع لعبي 

كما  بالنادي  الق�ى  األعاب  ولعبات 
الفريق  م�����درب  ج���ه����د  ع��ل��ى  اأث���ن���ى 
الكعبي  الكابنت هادي حممد كرمي 

، من�ها باأن فريق األعاب الق�ى ومبا 
حققه من اإجناز ونتائج متميزة قد 
من  وجعلت  ال��ن��ادي  ا�سم  من  رفعت 

نادي الإمارات كيانا ريا�سيا متميزا 
بف�سل  ال����ق�����ى  األ����ع����اب  جم�����ال  يف 
مثابرتهم وان�سباطهم يف التمارين.

قدمت بط�لة الإمارات ال�طنية الأوىل للجمباز الإيقاعي، جنمات امل�ستقبل 
اأقيمت يف مدينة احلبت�ر  يف هذه الريا�سة خلل املناف�سات احلافلة التي 
جمل�ش  ونظمها  اجلن�سيات،  خمتلف  من  ريا�سية   200 مب�ساركة  بدبي 
دبي الريا�سي ومدر�سة ال�سباب الأوملبية للجمباز الإيقاعي، بال�سراكة مع 
جمم�عة احلبت�ر واأ�س�اق دبي احلرة. و�سكلت هذه البط�لة حمطة مهمة 
يف ن�سر وتعزيز ريا�سة اجلمباز، ب��سفها البط�لة الأوىل من ن�عها على 
املحلية  الريا�سية  الن�ادي  من  لعبات  م�ساركة  و�سهدت  الدولة،  م�ست�ى 
واملدار�ش العامة واخلا�سة من خمتلف مناطق الدولة من الفئات العمرية 
لن�ادي  بالن�سبة   B و     A للتناف�ش على فئتي  �سنة،  �سن�ات و15   5 من 

اجلمباز والفئة C للمدار�ش. وخطفت الأ�س�اء ملياء طارق مال اهلل، اأ�سغر 
واأف�سل لعبة جمياز اإماراتية يف الدولة واملر�سحة للف�ز يف فئة النا�سئني 
ب� “جائزة حممد بن را�سد اآل مكت�م للإبداع الريا�سي”، والتي مل تخالف 
الت�قعات وحققت امليدالية الذهبية يف فئة الفئة الأوىل “ميني A«، بعدما 
“ التي  م��روان  26،000 نقطة، متقدمة على مناف�ساتها” تاليا  جمعت 
 22،200 ح�سدت  ال��ت��ي  ال��ب��ح��راوي  وك��رمي��ة  نقطة،   22،700 حققت 
حارب  �سعيد  �سعادة”  ال��ف��ائ��زات  بتت�يج  و���س��ارك  املناف�سات  ح�سر  نقطة. 
“اأمني عام جمل�ش دبي الريا�سي، وك�سينيا دجالغانيا بطلة العامل واأوروبا 
ممثلي  من  وع��دد  للبط�لة،  املنظمة  اللجنة  رئي�سة  الإيقاعي  اجلمباز  يف 

اأمني عام  اجلهات احلك�مية والأندية امل�ساركة. واأكد �سعادة �سعيد حارب، 
جمل�ش دبي الريا�سي، اأن اإقامة هذه البط�لة خط�ة اإيجابية لدعم امل�اهب 
ال�ساعدة يف هذه الريا�سة الأوملبية العريقة، وي�ساهم يف تن�ع واإثراء قائمة 
ا�ستثمار  اإىل جانب  العام،  الزاخرة يف دبي على مدار  الفعاليات الريا�سية 
وت�فري  اجلمباز،  ريا�سة  يف  املتخ�س�سة  واملدار�ش  الأندية  وجه�د  طاقات 
املن�سة اللزمة لهم للتناف�ش يف اأج�اء حمفزة واإبراز العمل الذي يق�م�ن 
اأكرث  املجتمع  وجعل  الريا�سية  ممار�سة  على  الت�سجيع  يف  للم�ساهمة  به 
حي�ية ون�ساطاً. من جانبها عربت” ملياء طارق مال اهلل “7 �سن�ات”، عن 
�سعادتها البالغة باحل�س�ل على امليدالية الذهبية، وا�ستكمال رحلة تف�قها 

بعدما حققت املركز الأول يف بط�لت يف فرن�سا واأملانيا والي�نان، لكن هذه 
من  و�ساهمت  الدولة،  اأر���ش  على  اأقيمت  ك�نها  خا�ش  طعم  لها  البط�لة 
خللها تقدمي نف�سها كفتاة اإماراتية ت�سعى اإىل ال��س�ل اإىل مراكز متقدمة 
يف هذه الريا�سة واملناف�سة يف البط�لت الدولية الكربى على املدى البعيد. 
ويف ختام البط�لة قامت اللجنة املنظمة بتكرمي ثلث ريا�سيات اإماراتيات 
اأمل مراد والعن�د مربوك ال�سعدي، تقديًرا لدورهن  اآمنة احلداد،  وهن: 
يف اإثراء الريا�سة الإماراتية باإبداعاتهن الريا�سية وتف�قهن يف جمالهن، 
اإماراتيات  لعبات  ثلث  اأف�سل  لتكرمي  �سن�ًيا  اجلائزة  هذه  و�ستخ�س�ش 

لت�سجيعهن على حمل الراية يف امل�ستقبل. �سرح �س�رة:

حتت �سعار »كرة القدم والقت�ساد«

موؤمتر دبي الريا�شي الدويل ي�شتقطب نخبة جنوم العامل 2 و3 يناير املقبل
اإنفانتينو ودي�سامب والربازيلي رونالدو اأبرز املتحدثني وكري�ستيانو رونالدو يت�سدر املر�سحني جلوائز »جلوب �سوكر«  

يف الأ�سبوع ال�ساد�س لبطولة جمل�س دبي الريا�سي لأكادمييات كرة القدم

دو لليغا يطارد املُنتخب الوطني للفتيات على ال�شدارة 
�شقور الإمارات لألعاب القوى يحققون املراكز الأوىل 

يف بطولة القوى على م�شتوى الدولة بال�شارقة

»ملياء مال اهلل« تتاألق وحت�سد الذهب

»دبببي الريا�شببي« يقببدم جنمببات امل�شتقبببل يف »بطببولبببة اجلمبببباز الوطنيبببة«
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الفجر الريا�ضي

ي�نايتد  مان�س�سرت  فريقه  لع��ب��ي  م�ريني�  ج���زي��ه  ال��ربت��غ��ايل  دع��ا 
الإنكليزي “للبقاء يف منازلهم” يف حال كان�ا ي�سعرون بعدم قدرتهم 
على حتمل ال�سغط على ملعبهم، وذلك قبل �ساعات من ا�ست�سافتهم 
اأبطال  مل�سابقة دوري  املجم�عات  دور  ال�س�ي�سري يف  ب�يز  ي�نغ  فريق 

اأوروبا يف كرة القدم.
تراف�رد يف اجل�لة  اأول��د  ال�س�ي�سري �سيفا على ملعب  الفريق  وحل 
اخلام�سة ما قبل الأخرية للمجم�عة الثامنة التي يت�سدرها ي�فنت��ش 
“ال�سياطني احلمر”  9 نقاط، بفارق نقطتني عن  الإيطايل بر�سيد 
املتقدمني بدورهم على فالن�سيا الإ�سباين بنقطتني، بينما يبتعد ي�نغ 

ب�يز يف املركز الأخري بنقطة واحدة.
وي�سعى فريق املدرب الربتغايل اىل بل�غ الدور املقبل قاريا لتع�ي�ش 

الأداء امل��خ��ي��ب ال���ذي ي��ق��دم��ه حم��ل��ي��ا، واآخ����ر م��ظ��اه��ره ال��ت��ع��ادل �سلبا 
من  ع�سرة  الثالثة  املرحلة  �سمن  ال�سبت  بال�ش  كري�ستال  �سيفه  مع 
الدوري الإنكليزي املمتاز. وبات مان�س�سرت ي�نايتد يحتل املركز ال�سابع 
يف ترتيب الدوري بفارق 14 نقطة عن املت�سدر غرميه حامل اللقب 

مان�س�سرت �سيتي.
من  ت��زي��د  ق��د  حمليا،  النتيجة  ه��ذه  ك��ان��ت  اذا  عما  ���س���ؤال  على  وردا 
للعبيه  مت�جها  اأج���اب  الأوروب��ي��ة،  امل��ب��اراة  يف  لعبيه  على  ال�سغط 
املنزل، ل  اأحتدث عن  املنزل، وعندما  ابق�ا يف  بال�سغط،  “اذا �سعرمت 
اأق�سد امللعب التابع لنا، بل اأق�سد ابق�ا يف منازلكم وتابع�ا املباراة عرب 

التلفزي�ن«.
بال�سغط  اللعب�ن  ي�سعر  اأن  املقب�ل  غري  من  اأن��ه  م�ريني�  واعترب 

لدى خ��ش مباراة “على ملعبك حيث ياأتي النا�ش لت�سجيعك )...( ل 
اأ�سعر مطلقا بال�سغط من مباريات على اأر�سنا«.

وعاود املدرب الربتغايل الذي يق�د الفريق يف م��سمه الثالث، انتقاد 
لعبيه على خلفية اأدائهم �سد كري�ستال بال�ش، م�سددا على �سرورة 
اأن يبادروا اىل الفعل خلل املباريات، ل اأن يكتف�ا بالقيام بردود فعل 

حيال لعب اخل�سم.
وتابع “اأريد اأن يبداأ الفريق ب�سكل ق�ي«.

مدافعه  اأن  اىل  م���ري��ن��ي���  اأ����س���ار  ال��ب��دن��ي��ة،  اجل��اه��زي��ة  �سعيد  وع��ل��ى 
اإ�سابة ع�سلية،  “لفرتة” ب�سبب  �سيغيب  ليندل�ف  ال�س�يدي فيكت�ر 
ال��ف��رتة ال�ساغطة من  ال��ف��ري��ق خ���لل  اآم���ل يف ع���دت��ه اىل ���س��ف���ف 

املباريات املحلية يف الق�سم الأخري من كان�ن الأول/دي�سمرب املقبل.

مورينيبببو يدعبببو لعبيبببه لتحمبببل ال�شغببببط 

•• العني - الفجر:

مت��ك��ن ف��ري��ق جم��م���ع��ة ن����ر اليمن 
من الف�ز بكاأ�ش دوري  العني املمتاز 
-108 بنتيجة   للكريكيت   2018
7بعد تغلبه يف املباراة النهائية على 
فريق هلكي اأب� ظبي جيمخانا الذي 
ح�سل على نتيجة 8-107 وذلك يف 
البط�لة التي نظمها نادي الكركيت 
والرماية  للفرو�سية  العني  ن��ادي  يف 
املا�سية  الأي�������ام  خ����لل  واجل�����ل����ف 

املا�سي  م�����س��اء اخل��م��ي�����ش  واخ��ت��ت��م��ت 
لينال  اجل���اري  ن�فمرب   22 امل���اف��ق 
لقب البط�لة عن جدارة وا�ستحقاق 
وي���ت����ج ب��ط��ًل ل��ك��اأ���ش ال��ن��خ��ب��ة. كما 
���س��ف��ري ط����ارق بجائزة  ف���از ال��لع��ب 
متميزاً  الأداء  وج���اء  امل���ب���اراة،  رج���ل 
�ساركت  ال���ت���ي  ال����ف����رق  ج��م��ي��ع  م����ن 
ت��اب��ع��ه��ا جمه�ر  ال��ت��ي  ال��ب��ط���ل��ة  يف 
التناف�ش ق�ياً يف جميع  غفري وك��ان 
النهائية.  املباراة  اللقاءات خا�سة يف 
وك���ان���ت ه���ذه ال��ب��ط���ل��ة ه���ي الأوىل 

التابع  الكريكيت  ملعب  ب��ل���غ  عقب 
والرماية  للفرو�سية  ال��ع��ني  ل��ن��ادي 
واجل�����ل����ف امل�����س��ت���ى ال���ع���امل���ي حيث 
الإمارات  دول��ة  ف��رق  جميع  ت�ستمتع 
الفرق  من  وغريها  املتحدة  العربية 
امللعب.  يف  امل���ت����ف���رة  ب��ال��ت�����س��ه��ي��لت 
للفرو�سية  ال���ع���ني  ن�����ادي  وي���رح���ب 
وال���رم���اي���ة واجل����ل���ف ب��ج��م��ي��ع فرق 
ال���ك���ري���ك���ي���ت امل���ح���ل���ي���ة وال����دول����ي����ة 
بالت�سهيلت  ل�ستك�ساف والإ�ستمتاع 
النادي.  لهم  ي�فرها  التي  اجلديدة 

وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى اأ����س���ادت الفرق 
امل�����س��ارك��ة مب�����س��ت���ى ال��ب��ط���ل��ة من 
كما  والتنظيمية،  الفنية  الناحيتني 
للت�سهيلت  ارت��ي��اح��ه��م  ع��ن  ع����ربوا 
اإل���ي���ه���م ن�����ادي العني  ال���ت���ي ق��دم��ه��ا 
على  واجل�لف  والرماية  للفرو�سية 
م���دى اأي����ام امل��ن��اف�����س��ات م���ؤك��دي��ن يف 
ال�قت نف�سه حر�سهم على الت�اجد 
وامل�ساركة يف البط�لت القادمة التي 
ينظمها نادي الكريكيت على ملعب 
والرماية  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة  ال��ع��ني  ن����ادي 

واجل�لف. ويف ت�سريح له اأكد �سعادة 
حممد را���س��د ال��ن��ا���س��ري م��دي��ر عام 
والرماية  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة  ال��ع��ني  ن����ادي 
قد  الكريكيت  ريا�سة  اأن  واجل���ل��ف 
يزداد  اأن  متمنياً  الإنت�سار  يف  اأخ��ذت 
البط�لت  امل�����س��ارك��ة يف  ال��ف��رق  ع��دد 
كما  م�ستقبًل.  النادي  ينظمها  التي 
قدم التهنئة اإىل فريق جمم�عة ن�ر 
اليمن الفائز بكاأ�ش البط�لة متمنياً 
اأب�ظبي  ل��ف��ري��ق ه��ل��ك��ي  اأوف����ر  ح��ظ��اً 

جيمخانا يف البط�لت القادمة.

هناأ حممد بن ثعل�ب الدرعي رئي�ش 
واجل�دو  للم�سارعة  الإم���ارات  احت��اد 
ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة حم��م��د ب��ن را�سد 
ال��ري��ا���س��ي لهذا  ل���لإب���داع  م��ك��ت���م  اآل 
، والذي ميثل حافزا للإفراد  امل��سم 
والحت���������ادات ال��ري��ا���س��ي��ة مل���زي���د من 
اجلائزة  دورة  خ��لل  والعطاء  البذل 
اجل�دو  لحت���اد  �سبق  ال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة 
اأول احتاد ريا�سي يح�سل  نيل �سرف 
ع���ل���ى ج����ائ����زة حم���م���د ب����ن را�����س����د اآل 
ي�ؤكد  م��ا  الريا�سي،  ل��لإب��داع  مكت�م 
النهج ال�سليم، الذي ينتهجه الحتاد 
وتخطيط  ه��ادئ��ة  م�ستقبلية  ب��روؤي��ة 
ال���ن�������شء قاعدة  ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى  ���س��ل��ي��م 
لن��ط��لق��ات��ه واإجن����ازات����ه .. ك��م��ا فاز 
احت�����اد الإم��������ارات ل��ل��ج���دو م���ن قبل 
عربي،  ريا�سي  احت��اد  اأف�سل  بجائزة 
مدينة  مل��ه��رج��ان  الأوىل  الن�سخة  يف 
له  ك��ان  م��ا  وال���ذي  املغربية،  مراك�ش 
اأن يتحقق ل�ل دعم القيادة الر�سيدة 
بالدولة.  والريا�سة  ال�سباب  لقطاع 
الفائزين  ق��ائ��م��ة  ب�����اأن   – واأ�����س����اف 
للإبداع  ال��ع��ا���س��رة  ال�����دورة  ف��ئ��ات  يف 
الريا�سية  ال�سخ�سيات  الريا�سي من 
التهنئة  ت�ستحق  وال��ع��رب��ي��ة،  املحلية 
املبارك  خليفة  خلدون  مقدمتها  ويف 
مان�س�سرت  ن��ادي  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
بجائزة  ال��ف��ائ��ز  الإجن���ل���ي���زي،  ���س��ي��ت��ي 

وذلك  املحلية؛  الريا�سية  ال�سخ�سية 
تقديراً جله�ده يف العديد من امللفات 
الريا�سية املهمة، كما ا�ستحق امل�ست�سار 
تركى اآل ال�سيخ رئي�ش الهيئة العامة 
للريا�سة باململكة العربية ال�سع�دية، 
جائزة ال�سخ�سية الريا�سية العربية؛ 
وذلك جله�ده الكبرية كرئي�ش للهيئة 
واللجنة  ال�سع�دية،  للريا�سة  العامة 
العربي  والحتاد  ال�سع�دية،  الأوملبية 
الريا�سي  والحت�������اد  ال����ق����دم،  ل���ك���رة 
الإ�سلمي،كذلك  الت�سامن  لأل��ع��اب 
حممد  امل�سري  العربية  ال��ك��رة  جن��م 
الريا�سي  ب���ج���ائ���زة  ال���ف���ائ���ز  ����س���لح 
العربي املتميز؛ وذلك تقديراً لإبداعه 
ليفرب�ل،بجانب  ن���ادي  م��ع  ال��ك��روي 
التحكيم  وط���اق���م  امل��ح��ل��ي��ة  الأ����س���م���اء 

الإماراتي الذي �سارك يف كاأ�ش العامل 
التهنئة  ا�ستحق�ا  ،وال��ذي��ن   2018
. واختتم حممد بن ثعل�ب  جميعهم 
ت�سريحه بالإ�سادة بف�ز اأمل ب��سلخ 
الإم����ارات  احت���اد  اإدارة  جمل�ش  ع�س� 
ل��ك��رة ال��ق��دم، رئ��ي�����ش جل��ن��ة الت�سال 
احتاد  وع�����س���  املجتمعية  وال�����س���ؤون 
العربية  امل��راأة  بجائزة  �سابقا  اجل���دو 
لعام  ال�����س��اب��ع��ة  دورت���ه���ا  امل��ت��م��ي��زة يف 
حقل الريا�سة الن�سائية  يف   ،2018
العربية  امل���راأة  م�ؤ�س�سة  م��ن  املقدمة 
،ك���اأول ام���راأة عربية تنال اجل��ائ��زة يف 
خلدمة  الن�سائية”،  “الريا�سة  حقل 
الإم���ارات  يف  امل���راأة  دور  تنمية  ق�سية 
كبري  ���س��رف  وه���  العربية  وال��ب��ل��دان 

للريا�سة الإماراتية .

بران�ش  بارك دي  اإىل ملعبي  الأربعاء  الي�م  الأنظار  تتجه 
ي�سهدان قمتني  وال��ل��ذي��ن  ل��ن��دن،  ب��اري�����ش وومي��ب��ل��ي يف  يف 
ح��ا���س��م��ت��ني يف اجل���ل��ة اخل��ام�����س��ة ق��ب��ل الأخ�����رية م��ن دور 
ال��ق��دم، الأوىل  اأوروب����ا يف ك��رة  اأب��ط��ال  ل���دوري  املجم�عات 
الإنكليزي،  وليفرب�ل  الفرن�سي  جرمان  �سان  باري�ش  بني 

والثانية بني ت�تنهام الإنكليزي واإنرت ميلن الإيطايل.
خ�س��سا  الأربعة  للفرق  كبرية  اأهمية  املباراتان  وتكت�سي 
امل�سيفني ال�ساعيني للف�ز للإبقاء على اآمالهما يف انتزاع 
�سان جرمان  النهائي. ويحتل  الدور ثمن  اإحدى بطاقتي 
املركز الثالث يف املجم�عة الثالثة بر�سيد 5 نقاط بفارق 
نقطة واحدة خلف ليفرب�ل و�سيف بطل الن�سخة الأخرية 
وناب�يل الإيطايل الذي ي�ست�سيف النجم الأحمر ال�سربي 
املناف�سة  انح�سرت  املقابل،  يف  نقاط.   4 بر�سيد  الأخ��ري 
ت�تنهام  ب��ني  الثانية  للمجم�عة  الثانية  البطاقة  على 
واإنرت بعدما �سمن بر�سل�نة الإ�سباين البطاقة الأوىل عن 
املجم�عة. ويت�سدر الفريق الكاتال�ين بر�سيد 10 نقاط 
مقابل 7 نقاط لإنرت و4 لت�تنهام، فيما يحتل اإينده�فن 
اله�لندي املركز الأخري بنقطة واحدة. ياأمل �سان جرمان 
اأن يتخل�ش من العقدة املتمثلة بف�سله بالف�ز على خ�س�م 

مي�����������ن�����������ي من العيار الثقيل، على غرار ليفرب�ل الذي 
فريق املدرب الأملاين ت�ما�ش ت�خل 

�سق�طه  ب��ع��د  ل���ه  ال���دي���ن  رد 

اأن  جرمان  �سان  وي��درك  “اأنفيلد«.  يف  ذهابا   3-2 اأمامه 
املجم�عات  دور  م��ن  �سيخرجانه  ن��اب���يل  وف����ز  خ�����س��ارت��ه 
الذي  وه���   ،2012-2011 م��سم  منذ  الأوىل  للمرة 
بلقب  الظفر  رغبة يف  �سف�فه  لتعزيز  اأم���ال طائلة  دف��ع 
ال�حيد  الفرن�سي  الفريق  مر�سيليا  حذو  ليحذو  امل�سابقة 
املت�ج بها حتى الآن )1993(. وياأمل �سان جرمان الذي 
ان��ه حقق  امل��سم يف ح��ني  ه��ذا  امل�سابقة  م��رة فقط يف  ف��از 
العلمة الكاملة يف 14 مباراة يف الدوري، يف تعايف جنميه 
املا�سي  الأ�سب�ع  تلقاها  التي  ال�سربة  بعد  ونيمار  مبابي 
باإ�سابتهما مع منتخبي بلديهما، الأول يف كتفه والثاين يف 
الع�سلة ال�سامة. وعلق ت�خل على م�ساركتهما قبل ي�مني 
قائل اإنهما “يتح�سنان ي�ما بعد ي�م ول يزال اأمامنا وقت 
اأعتقد  لنا.  بالن�سبة  ج��دا  مهمة  ع�دتهما  الأرب��ع��اء.  قبل 
اللعبني  من  كل  و�سجل  اللعب«.  باإمكانهما  �سيك�ن  اأن��ه 
اإليها  اأ�ساف  امل�سابقات،  امل��سم يف خمتلف  هدفا هذا   13
الأوروغ�ياين اإدين�س�ن كافاين 10 اأهداف. وياأمل ت�خل 
يف اأن يك�ن هذا الثلثي الق�ة ال�ساربة التي يع�ل عليها 
لك�سب النقاط الثلث، يف مهمة �سعبة �سد ليفرب�ل بقيادة 
مدربه الأملاين ي�رغن كل�ب، الباحث عن ا�ستعادة الت�ازن 
القاري عقب اخل�سارة املفاجئة اأمام النجم الأحمر �سفر2- 
الربازيلي  ���س��ان ج��رم��ان  ق��ائ��د  وق���ال  املا�سية.  اجل���ل��ة  يف 

يقة تياغ� �سيلفا مل�قع النادي “يتعني علينا اللعب  بطر

جيدة جدا للف�ز على ليفرب�ل. عر�ش مت��سط لن يك�ن 
كافيا اأمام فريق مثل ليفرب�ل. نحن نتحدث عن م�ست�ى 
عال من املناف�سة ويجب اأن نك�ن على م�ستعدين جيدا. اإنها 
مباراة حا�سمة«. وخرج �سان جرمان من الدور ثمن النهائي 
الأربع  امل���ا���س��م  يف  النهائي  ورب���ع  الأخ��ريي��ن  امل��سمني  يف 
امل��سم  ي���رو  400 ملي�ن  دف��ع نح�  وه���  �سبقتهما،  التي 
ي���رو(، واملهاجم  املا�سي للتعاقد مع نيمار )222 ملي�ن 
ال�اعد مبابي، لتعزيز حظ�ظه بلقب قاري اأول يف تاريخه. 
وبر�سل�نة  م��دري��د  ري��ال  اإجن���از  لتكرار  ليفرب�ل  ويطمح 
الإ�سبانيني ال�حيدين اللذين تغلبا على الفريق الباري�سي 
يف عقر داره يف امل�سابقة القارية منذ ا�ستح�اذ �سركة قطر 
وقال   .2011 عام  ملكيته  على  الريا�سية  لل�ستثمارات 
�ساكريي  ���س��ريدان  ال�س�ي�سري  ال���دويل  ليفرب�ل  مهاجم 
مباراة  ب��اري�����ش،  يف  �سعبة  م��ب��اراة  “�ستك�ن  ال��ن��ادي  مل���ق��ع 
جيدة لنظهر ق�تنا كفريق. �سنذهب يف حماولة لتحقيق 
ناب�يل  �سيحاول  ذات��ه��ا،  املجم�عة  ويف  بالتاأكيد«.  ال��ف���ز، 
ا�ستغلل عاملي الأر�ش واجلمه�ر لتحقيق ف�ز قد مينحه 
بطاقة املجم�عة يف حال تعرث �سان جرمان.  ويقدم ناب�يل 
ملعب  يف  بليفرب�ل  اأط��اح  وه���  امل�سابقة  يف  جيدة  عرو�سا 
�سان باول� )-1�سفر( وكان قريبا من خطف ف�ز غال من 
الأرجنتيني  ه��دف  ل���ل  بران�ش  ب��ارك دي  �سان جرمان يف 

ماريا  دي  ال�������ق������ت اأن��خ��ل  يف 
ال�سائع ب����������������دل 

اإىل  رحلته  قبل  تاأهله  ح�سم  يف  ن��اب���يل  وي��اأم��ل   .)2-2(
ملئمة  اأ�سلحة  على  مع�ل  الأخ����رية،  اجل���ل��ة  يف  اأنفيلد 
والقائد  اإين�سينيي  ل�رنت�س�  ال��دويل  مقدمتها  يف  لذلك، 
ال�سل�فاكي ماريك هام�سيك والبلجيكي دري�ش مرتنز. ويف 
الف�ز على �سيفه  اأم��ام حتمية  نف�سه  ت�تنهام  لندن، يجد 
امل�سابقة. ويبحث فريق  اأي تعرث �سيخرجه من  اإنرت، لأن 
املدرب الأرجنتيني ماوري�سي� ب�كيتين� عن الف�ز لإنعا�ش 
اآماله التي ت�ساءلت ب�سكل كبري ب�سبب النتائج املخيبة التي 
حققها حتى الآن، وخ�س��سا اأنه �سيلعب يف اجل�لة الأخرية 
معن�يات  على  ت�تنهام  وي��ع���ل  بر�سل�نة.  م�سيفه  اأم���ام 
لعبيه العالية عقب الف�ز على جاره ت�سل�سي 3-1 عندما 
اأحلق به اخل�سارة الأوىل يف الدوري هذا امل��سم. لكن اإنرت 
�سيفه  على  الكبري  بف�زه  منت�سيا  اللقاء  �سيدخل  ب��دوره 
يكفيه  التعادل  ب��اأن  علما  املحلي،  ال���دوري  يف  ف��روزي��ن���ين 
حل�سم البطاقة الثانية. وت�سلط الأ�س�اء يف هذه املباراة اإىل 
هدايف الفريقني هاري كاين )ت�تنهام( والأرجنتيني ماورو 

11 هدفا لت�تنهام اإيكاردي )اإنرت(. و�سجل كاين 
امل�سابقات  خم��ت��ل��ف  بينها ثنائية يف 

1 الف�ز على اإينده�فن  -2
املا�سية  اجل����ل���ة  يف 

اآماله  اأح���ي���ت  وال���ت���ي 
من  امل���ن���اف�������س���ة.  يف 

�سجل  ج���ه���ت���ه، 
اإي���ك���اردي 10 

اأهداف لإنرت بينها هدف الف�ز يف مرمى ت�تنهام )1-2( 
يف اجل�لة الأوىل، وهدف الف�ز على اإينده�فن بالنتيجة 
يف   )1-1( بر�سل�نة  مرمى  يف  والتعادل  الثانية،  يف  ذاتها 
دورمت�ند  ب�رو�سيا  يكفي  الأوىل،  املجم�عة  ويف  الثالثة.  
مباراتيهما  التعادل يف  الإ�سباين  واأتلتيك� مدريد  الأمل��اين 
البلجيكي  ب��روج  وكل�ب  الفرن�سي  م�ناك�  �سيفيهما  اأم��ام 
ظل  يف  الف�ز  اإىل  �سي�سعيان  لكنهما  للتاأهل،  الت�ايل  على 
وتفادي  املجم�عة  �سدارة  على  بينهما  ال�سر�سة  املناف�سة 
م�اجهة الكبار يف الدور ثمن النهائي. ويتقا�سم دورمت�ند 
منهما  لكل  نقاط   9 بر�سيد  املجم�عة  ���س��دارة  واأتلتيك� 
املبا�سرة.  امل���اج��ه��ات  يف  الأمل����اين  للفريق  الأف�سلية  لكن 
ال�س�ي�سري ل��سيان فافر  ويقدم دورمت�ند بقيادة مدربه 
اأف�سل عرو�سه يف الآونة الأخرية وه� يت�سدر الب�ند�سليغا 
ال�ستة  امل���ا���س��م  ب��اي��رن مي�نيخ بطل  ن��ق��اط ع��ن   9 ب��ف��ارق 
الربتغايل  ب�رت�  يلتقي  الرابعة،  املجم�عة  ويف  الأخ��رية. 
املت�سدر )10( مع �سيفه ومطارده املبا�سر �سالكه الأملاين 
)8(، يف مباراة قد يكفيهما التعادل اأو حتى اخل�سارة حلجز 
بطاقتي املجم�عة وذلك يف حال تعرث غلطة �سراي الرتكي 

م�سيفه  اأم����ام  ن��ق��اط(  ل�������ك�������م�������ت������ي������ف )4 
امل���������������رك���������������ز م��سك� الرو�سي �ساحب 

ر�سيد.الأخري من دون 

حممد بن ثعلوب يهنئ الفائزين بجائزة »نور اليمن« يخطف كاأ�ش دوري العني املمتاز للكريكيت
الإبداع الريا�شي وبو�شالخ

اجلولة قبل الأخرية من دور املجموعات لدوري اأبطال اأوروبا 

قمتبان حا�شمتبان ل�شببان جريمببان- ليفربببول.. وتوتنهببام- انتببر



حترم طفلتها من الطعام للحفاظ على حياتها!
ت�سطر اأم م�سكينة اإىل جتاهل �سراخ ابنتها البالغة من العمر 7 
حالة  ب�سبب  بدينة  ت�سبح  اأن  خ�سية  الطعام،  تطلب  وهي  �سن�ات 

نادرة جتعلها تت�س�ر ج�عا با�ستمرار.
ومت ت�سخي�ش حالة الطفلة "ميغان فيتزغريلند" بحالة مر�سية 

."Prader-Willi" وراثية نادرة ُتعرف با�سم متلزمة
املفجع  من  اإن��ه  عاما(  فيتزغريلند" )36  "تري�سي  الأم  وتق�ل 
اإ�سابتها  تخ�سى  ولكنها  ابنتها،  تتجاهل �سرخات  اأن  لها  بالن�سبة 
ا�ست�سلمت  ح����ال  يف  ���س��ح��ي��ة  م�����س��ك��لت  وم���اج��ه��ت��ه��ا  ب��ال�����س��م��ن��ة 

لطلباتها.
اأ�سابيع، وبداأت والدتها   5 ال�  "ميغان" باملر�ش يف عمر  و�ُسخ�ست 
ت��لح��ظ م��دى ان��ت��ظ��ام ���س��رخ��ات ابنتها م��ن اأج���ل احل�����س���ل على 

الطعام با�ستمرار، مع تقدمها يف العمر.
وقالت ال�سيدة "فيتزغريلند": "عندما اأخرُبها اأنها ل ت�ستطيع 
بالبكاء  الف�ر  على  تبداأ  فاإنها  الطعام،  من  املزيد  على  احل�س�ل 
وال�سراخ، ولكنني ل اأ�ستطيع ال�ست�سلم لطلبها واإطعامها، علينا 
جتنب الطعام يف املنا�سبات الجتماعية متاما، ول ميكننا حتى اأن 

نتحدث عن اأي �سيء يتعلق بالطعام".
15 األف  وتعاين الطفلة من حالة ن��ادرة ت�ؤثر على واحد من كل 
باأنها تعاين من  اإخبار عائلتها  اإجنلرتا، حيث مت  ول��دوا يف  طفل 
ب��اأن��ه��ا م�سابة  ق��ب��ل معرفتهم  وذل���ك  ال��ك��روم������س���م��ات،  خ��ل��ل يف 

."Prader-Willi" مبتلزمة
واإىل جانب ال�سع�ر امل�ستمر باحلاجة اإىل تناول الطعام، فاإن حالة 
قدرتها على التعلم، ويف عمر الرابعة،  يف  ت�ؤثر  "ميغان" املر�سية 
 6 اإىل  ي�سل  م��ا  اأي  اأم��ام��ه��ا،  ت��راه  �سيء  اأي  "ميغان" ت��اأك��ل  كانت 

اأ�سعاف ما يتناوله الأطفال الآخرون.

الذكاء ال�شطناعي للتحدث اإىل املوتى
يحاول باحث�ن من الهند ال�ستفادة من تقنيات الذكاء ال�سطناعي 
تطبيق  على  امل�تى" اعتماداً  "�سخ�سيات  من  رقمية  ن�سخ  ل�سنع 
األكرتوين يعمل الإرث الرقمي الذي يخلفه املت�فى. فهل يخفف 

عّنا ذلك اأمل اخل�سارة والفقدان؟
يعكف باحث�ن يف معهد "�سري ديفي" للتكن�ل�جيا يف الهند على 
"للت�ا�سل  ال�سطناعي  الذكاء  تقنيات  ا�ستخدام  اإمكانية  درا�سة 
افرتا�سية  رقمية  �سخ�سيات  خلق  طريق  عن  وذل��ك  امل�تى"،  مع 
من امل�تى، بحيث ي�ستطيع اأحباوؤهم الت�ا�سل معهم بعد م�تهم. 
العلمية  الأب��ح��اث  يف  املتخ�س�ش  اأورج"  دوت  "فيز  م���ق��ع  واأف����اد 
والتكن�ل�جيا باأن الباحثنّي �سريا ديفاديجا وبهاكتي �سيتي اعتمدا 
اإل" للن�سخ  اإيه  "ريبليكا  الإلكرتوين  التطبيق  على  درا�ستهما  يف 
عرب تقنيات الذكاء ال�سطناعي من اأجل تخليق �سخ�سيات رقمية 

من اأ�سخا�ش فارق�ا احلياة.
"لقد ح�سلنا على الفكرة الأ�سا�سية من ي�جني  وقال ديفاديجا: 
التطبيق  يهدف هذا  اإل'، حيث  اإيه  'ريبليكا  كي�دا مبتكر تطبيق 
اأن  ميكن  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  ع��رب  �سخ�سيات  خلق  اإىل 
ت�ساعد الأ�سخا�ش على التعبري عن اأنف�سهم من خلل حمادثات 
مفيدة". واأ�ساف: "ي�ماً ما يفارق الإن�سان احلياة تاركاً وراءه كماً 
التعبريات  الن�سية والتدوينات وغريها من  الر�سائل  �سخماً من 
واأفراد  اأ�سدقاوؤه  ين�سى  ورمبا  الجتماعي،  الت�ا�سل  و�سائل  على 
لحقاً  ي�سعرون  ولكنهم  تركه،  ال��ذي  الرقمي  الإرث  ه��ذا  عائلته 
بحث  ه�  الأ�سا�سي  ف��اإن هدفنا  ثم،  ومن  افتقاده.  ب�سبب  باملعاناة 

ال�سبل من اأجل تخفيف اآلم اخل�سارة والفقدان".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الب�شر  جينات  تعديل  يرف�شون  عامل   100
اأدان م�س�ؤول�ن وعلماء �سيني�ن ما قاله باحث يف علم ال�راثة من اأنه اأجرى تعديل جينيا على ت�اأمتني يف اأول 
خط�ة من ن�عها على اأطفال، وملح امل�ست�سفى الذي تردد اأنه اأجرى فيه اأبحاثه اإىل تزوير م�افقته على مثل هذا 

البحث.
الأجنة  جينات  لتعديل  )كري�سرب-كا�ش9(  تكن�ل�جيا  ا�ستخدام  اإن  مفت�ح  خطاب  يف  عامل   100 من  اأك��رث  وق��ال 

الب�سرية حمف�ف باملخاطر وغري مربر وي�سر ب�سمعة وتط�ر الطب احلي�ي يف ال�سني.
ويف مقاطع م�س�رة من�س�رة على الإنرتنت دافع عامل ال�راثة خه جيان ك�ي عما زعم اأنه حققه، وه� اإجراء تعديل 
بفريو�ش  الإ�سابة  من  حمايتهما  بهدف  اجل��اري  ال�سهر  م�لدهما  قبل  الأم  رحم  يف  وهما  الت�اأمتني  على  جيني 

)اإت�ش.اآي.يف( امل�سبب ملر�ش نق�ش املناعة املكت�سب )الإيدز(.
اأب���اب جهنم. رمبا ما زال هناك  "ُفتحت  الإخباري  ال�سيني  الذي ن�سره م�قع )بيرب(  العلماء يف خطابهم  وقال 

ب�سي�ش اأمل يف اإغلقها قبل ف�ات الأوان".
وقال نح� 120 عاملا يف اخلطاب املكت�ب باللغة ال�سينية "اإن مراجعة اأخلقيات الطب احلي�ي لهذا الذي يطلق 

عليه بحث علمي م�ج�دة بال�سم فقط. اإجراء جتارب مبا�سرة على الب�سر ل ميكن و�سفه اإل باجلن�ن".
"�سديد  اجليني  التعديل  لأن  اخلطاب  على  وق��ع  اإن��ه  ل��روي��رتز  ف���دان  جامعة  يف  الأ�ستاذ  قانغ  ت�سني  يانغ  وق��ال 

اخلط�رة".
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زوج كالب اأهدتهما كوريا ال�شمالية ينجبان يف اجلنوب
للرئي�ش  و�س�را  فيدي�  اجلن�بية  مقطع  ك�ريا  الرئا�سي يف  الق�سر  ن�سر 
ي��ق��دم ج���راء م���ل���دة حديثا اأجنبها زوج م��ن الكلب  م���ن ج��ي��ه-اإن وه��� 

البي�ساء كانت ك�ريا ال�سمالية قدمتهما كهدية جلارتها اجلن�بية.
واأعلن الق�سر الرئا�سي عن ميلد اجلراء للمرة الأوىل عندما ن�سر �س�را 

للرئي�ش م�ن وزوجته وهما يلعبان اجلراء.
وتت�ىل الكلبة ج�مي رعاية اأبنائها اجلراء وهي واحدة من زوج كلب من 
ف�سيلة ب�جن�سان اأهداهما الزعيم الك�ري ال�سمال كيم ج�جن اأون اإىل م�ن 
يف �سبتمرب اأيل�ل، وذلك يف اأحدث اإ�سارة على التح�ل الكبري يف العلقات 
العا�سمة  يف  ال��ع��ام  ه��ذا  الثالث  لقاءهما  وكيم  م���ن  وعقد  البلدين.  ب��ني 

الك�رية ال�سمالية بي�جنياجن يف منت�سف �سبتمرب اأيل�ل.
ال�سمالية  ك���ري��ا  يف  منطقة  اإىل  ن�سبة  ب�جن�سان  ك��لب  ف�سيلة  وت�سمى 

وت�ستهر باإخل�سها ومهاراتها يف ال�سيد.

عني يف ال�شماء تك�شف اأهرامات اجليزة بدقة غري م�شبوقة!
�سيدين  مل��ي��ن��اء  م��ذه��ل��ة  ����س����را  ا���س��ط��ن��اع��ي  ب��ري��ط��اين  رادار  اأول  ال��ت��ق��ط 

والأهرامات امل�سرية بدقة عالية ال��س�ح.
وميكن للمركبة الف�سائية التقاط �س�ر ملجم�عة متن�عة من الت�ساري�ش 
على �سطح الأر�ش يف جميع الظروف اجل�ية، مبا يف ذلك الغي�م الكثيفة اأو 
اأثناء الليل. وعادة، يحتاج معظم املركبات الف�سائية املراقبة للأر�ش، اإىل 
العمل خلل �س�ء النهار عندما تك�ن ال�سماء خالية من ال�سحب، جلمع 
مراقبة  مثل  متن�عة،  بتطبيقات   "NovaSAR" بياناتها. ويتميز رادار 
اإىل  بالإ�سافة  الفي�سانات،  ومراقبة  النفط  ت�سرب  واكت�ساف  املحيطات 
 Surrey Satellite ال�ستجابة للك�ارث وتقييم املحا�سيل. وط�رت �سركة
Technology Limited، بالتعاون مع "اإيربا�ش" يف ب�رت�سم�ث، الرادار 
اإ�سرتليني.  جنيه  ملي�ن   21 بقيمة  حك�مي  ا�ستثمار  م��ن  بدعم  املبتكر 
وتعر�ش ال�س�ر امللتقطة ميناء �سيدين ليل، حيث تك�سف اجل�سر ال�سهري 
ودار الأوبرا، بالإ�سافة اإىل الق�ارب الرا�سية يف اجل�ار. كما ُتظهر �س�رة 
العا�سمة امل�سرية، القاهرة، تدفق نهر النيل من �سعيد م�سر باجتاه بني 
ي��سف. كما تبدو املناطق ال�سحراوية غري املروية وا�سحة ومميزة، يف حني 
تربز اأهرامات اجليزة يف ال�س�رة. وزار وزير العل�م والتعليم، �سام غيماه، 
ال�سطناعية،  الأقمار  مرافق جتميع  يف  بج�لة  للقيام   "SSTL" �سركة 
وعر�ش ال�س�ر اجلديدة من "NovaSAR". وقال م��سحا: "مرة اأخرى، 
املتحدة خارجة  اململكة  والب��ت��ك��ارات يف  الأب��ح��اث  اأن  ن��رى كيف  اأن  ميكننا 
بالفعل عن هذا العامل. وميكن ل� "العني يف ال�سماء" اأن ت�فر بيانات ميكن 
اأن ت�ساعد يف حل م�ساكل النقل البحري غري القان�ين لتنبيهنا اإىل التل�ث 

معر�ش الكويت للكتاب 
يجذب 300 األف زائر  
ق��ال وزي��ر الإع���لم ووزي���ر الدولة 
حممد  الك�يتي  ال�سباب  ل�����س���ؤون 
الك�يت  م���ع���ر����ش  اإن  اجل�������ربي 
زائر  األ����ف   300 اج���ت���ذب  ل��ل��ك��ت��اب 
التي  والأرب��ع��ني  الثالثة  دورت���ه  يف 

اختتمت ي�م ال�سبت املا�سي.
و�سادف م�عد اإقامة املعر�ش بني 
الثاين  ت�سرين  ن�فمرب  و24   14
طق�ش �سيء اجتاح منطقة اخلليج 
وت�سبب يف �سق�ط غزير للأمطار 
تعطيل  الك�يت  واأعلنت  و�سي�ل. 
وامل�ؤ�س�سات  ب������ال�������زارات  ال���ع���م���ل 
احلك�مية ي�مي 14 و15 ن�فمرب 
ت�سرين الثاين ب�سبب �س�ء الأح�ال 

اجل�ية.
وق�������ال اجل�������ربي يف ب����ي����ان ال���ي����م 
اإن���ه ي��ع��ت��زم ع��ق��د اجتماع  الث��ن��ني 
م�����ع ال����ق����ائ����م����ني ع����ل����ى امل���ع���ر����ش 
ال�سع�بات  اأب�����رز  ع��ل��ى  ل���لط���لع 
دورت����ه احلالية  واج��ه��ت��ه يف  ال��ت��ي 
والعمل على تط�ير ورفع كفاءته 
على  والرتكيز  املقبلة  الأع����ام  يف 
امل�ساركة  والكتب  املن�س�رات  قيمة 

وج�دتها.
 500 من  اأك��رث  املعر�ش  يف  �سارك 
عار�ش من 26 دولة بني دور ن�سر 
ثقافية  ومراكز  علمية  وم�ؤ�س�سات 

وهيئات اأكادميية.
واأُقيم املعر�ش حتت �سعار )القد�ش 
الذي  لفل�سطني(  اأب��دي��ة  عا�سمة 
ثقافية  ن�����دوات  اإط�����اره  ع��ق��دت يف 
كتاب  فيها  �سارك  فكرية  ولقاءات 
بينهم  م���ن  فل�سطيني�ن  واأدب������اء 

وزير الثقافة اإيهاب ب�سي�س�.

امل�شارعة الكورية التقليدية 
على قائمة الرتاث 

اأعلنت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعل�م 
الك�رية  امل�سارعة  اإدراج  ي�ن�سك�،  والثقافة 
غري  الثقايف  ال���رتاث  قائمة  على  التقليدية 
م�سرتك  بطلب  الك�ريتني  تقدم  بعد  امل��ادي، 

غري م�سب�ق لذلك.
للي�ن�سك�  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ح��ل��ف��ني  ه��ي��ئ��ة  وق����ررت 
اأثناء اجتماع يف ب�رت ل�ي�ش، عا�سمة جزيرة 
الك�رية  امل�����س��ارع��ة  خ�����س���ع  م���ري�����س��ي������ش، 
هذا  مب����ج���ب  الآن،  ل��ل��ح��م��اي��ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

القرار.
التقليدية  الك�رية  للم�سارعة  اأن  اإىل  وي�سار 
اأهمية خا�سة لدى جميع الك�ريني، وترتبط 
ب�سكل اأ�سا�سي بالأر�ش والزراعة، لأنها ريا�سة 

وطنية وممار�سة ثقافية �سعبية جداً.
الثقايف  ب��ال��رتاث  الي�ن�سك�  اع��رتاف  ويعترب 
اأف�سل  ح��م��اي��ة  ل�سمان  و�سيلة  امل����ادي،  غ��ري 
والت�عية  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  وال�����س��ع��ائ��ر  ل��ل��م���اق��ع 

باأهميتها.

تك�شف �شبب انتحارها بت�شجيل 
ك�سفت فتاة م�سرية عن �سبب النتحار من خلل ت�سجيل 
�س�تي، يبدو اأنه كان الأخري لها، قبل اأن تقدم على قتل 

نف�سها. بح�سبما ذكرت تقارير اإعلمية حملية.
اأجهزة الأمن بالإ�سكندرية تلقت بلغاً، ب�سق�ط  وكانت 
ال�سحي  الفني  املعهد  مببنى  الرابع  الطابق  من  طالبة 
لتلقى  ب���ك،  حم���رم  مبنطقة  اخلري"  "ب�ساير  مبجمع 
عن  ني�ز"  "الب�ابة  م�قع  ونقل  ال��ف���ر.  على  م�سرعها 
قالت  اإميان �سالح  للفتاة  ت�سجيل �س�تيا  قناة م�سرية 
فيه: "اإنها اأ�سبحت مكتئبة ومل تعد تطيق احلياة، ب�سبب 

ما تتعر�ش له داخل املعهد".
واأو����س���ح���ت اإمي������ان، ال��ب��ال��غ��ة م���ن ال��ع��م��ر 22 ع���ام���ا، يف 
م�سرفات  اأن  دقيقة،  مدته  تتجاوز  ل  ال��ذي  الت�سجيل، 
لتناوب  غرفة  اأدخلنها  بال�سم،  �سمتهن  الل�اتي  املعهد 
وكلمات  و�سكلها،  فيها  ال�س�ء  واإظ��ه��ار  عليها  ال�ستهزاء 

من ن�عية "زي ال�لد، �سعرها منك��ش".
اأنها كانت تكتفي بال�سمت فقط على  اإىل  ون�هت اإميان 
لها يف  وت�سبب  ب�سكل كبري  كان يزعجها  ال��ذي  كلمهن 
العزيز،  عبد  اأمينة  ق��ال��ت  جابنها،  م��ن  م��زم��ن.  اكتئاب 
املعهد  يف  م�سرفات   3 هناك  اإن  املنتحرة،  الفتاة  وال���دة 
ال�سحي الذي كانت تدر�ش به ابنتها قام�ا بتعنيفها اأكرث 
من مرة، متابعة: "وجه�ا لها كلمات قا�سية �سخروا من 

ل�ن ب�سرتها وملمح وجهها وهيئتها ومظهرها العام".

قرية للن�شاء فقط
افتتحت،  ك��ردي��ة  اإن جم��م���ع��ات  ���س���ري��ة  م���اق��ع  ق��ال��ت 
الدربا�سية �سمال �سرقي �س�ريا قرية ل يعي�ش  مبنطقة 
ف��ي��ه��ا اإل ال��ن�����س��اء، ب��ع��د ق��راب��ة ع��ام��ني م��ن ال��ع��م��ل على 
اإط��لق ا�سم  "�سناك �س�ري" اإن��ه مت  اإن�سائها. وذك��ر وقع 
مع  بالتزامن  افتتاحها  وج��رى  القرية،  على  "جين�ار" 
العمل  ب��داأ  اأن  بعد  امل���راأة،  العنف  ملناه�سة  العاملي  الي�م 

فيها بتاريخ 10 مار�ش 2017.
اأما م�قع "اإي.اأن.اأف ني�ز"، فقد ذكر اأن ن�ساء من مناطق 
"اإقليمي اجلزيرة والفرات" �ساركن يف حفل الفتتاح، اإىل 

جانب مقاتلت من وحدات حماية املراأة الكردية.
ونقل امل�قع عن امل�سرفة على القرية، رومت هفال، ق�لها 
اإن القرية، التي تعد الأوىل من ن�عها يف �س�ريا، لن تك�ن 
حكرا على الن�ساء الكرديات، و�ست�سم كل امراأة راغبة يف 

العي�ش فيها.
بلدات  ع��دة  من  ن�ساء  ت�سم  القرية  اأن  هفال  واأو�سحت 
وك�باين  متر  وت��ل  ال�سدادي  مثل  احل�سكة  حمافظة  يف 
والدربا�سية، وغالبيتهن اأرامل ومطلقات واأمهات فقدن 

معيل اأطفالهن يع�سن يف 30 منزل.
وي�جد يف القرية نقطة طبية عملت الن�ساء على تاأمني 
اأع�ساب طبية لها من اأجل ا�ستخدامها يف العلج، وكذلك 
مدر�سة للأطفال و200 راأ�ش غنم ل�ستثمارها من ن�س�ة 
يف  تعاونن  القرية  ن�ساء  اأن  اإىل  هفال  ون���ه��ت  القرية. 
العمل  اإىل م�ساركتهم  بالإ�سافة  باإن�ساء قريتهن،  العمل 
والتعليم  ب��ال��زراع��ة  خا�سة  احل��ي��اة  جم���الت  خمتلف  يف 
وتربية امل�ا�سي وحملت البيع وال�سراء، مع تقدمي �سلة 

غذائية �سهريا لكل اأ�سرة. املمثلة واملوؤلفة اإيلي كيمرب حتمل كتابها اجلديد My Squirrel Days خالل حفل اإطالقه يف مدينة نيويورك. )ا ف ب(

رو�شيا تتوعد 
في�شبوك وغوغل

رفعت رو�سيا ر�سميا دع�ى مدنية 
���س��د ���س��رك��ة غ���غ��ل، وق���د تغرمها 
روب����ل  األ������ف   700 اإىل  ي�����س��ل  م����ا 
التزامها  لعدم  دولرا(   10450(
ب�����س��رط ق���ان����ين ي��ل��زم��ه��ا ب���اإزال���ة 
حمت�يات معينة من نتائج حمرك 

البحث التابع لها.
للرقابة  الرو�سية  الهيئة  وق��ال��ت 
ع���ل���ى الت���������س����الت، الث����ن����ني، اإن 
ت�سجيل  لنظام  تن�سم  مل  غ���غ��ل 
امل�اقع الإلكرتونية  حك�مي يدرج 
م��سك�  ت�����رى  ال����ت����ي  امل����ح����ظ�����رة 
غري  معل�مات  على  حت��ت���ي  اأن��ه��ا 

قان�نية.
واأ�سافت الهيئة اأن القرار النهائي 
يف الق�سية �سد غ�غل �سي�سدر يف 

دي�سمرب.
وك�����ان�����ت وث����ي����ق����ة ق�����د ذك��������رت اأن 
الغرامات  ت�����س��دي��د  ت��ع��ت��زم  رو���س��ي��ا 
التي  التكن�ل�جيا،  ���س��رك��ات  على 
بالق�انني  الل��ت��زام  ع��ن  تتقاع�ش 
املحلية، الأمر الذي ميثل ت�سعيدا 
ملعركة الكرملني مع �سركات عاملية 

عملقة مثل في�سب�ك وغ�غل.
ال�سن�ات اخلم�ش الأخرية  وخلل 
ق���ان��ني م�سددة  رو���س��ي��ا  اأ����س���درت 
تلزم  الن������رتن������ت،  ي���خ�������ش  ف���ي���م���ا 
بحذف  البحث  حم��رك��ات  �سركات 
و�سركات  ال��ب��ح��ث،  ن��ت��ائ��ج  ب��ع�����ش 
خ���دم���ات ال��رتا���س��ل ب��ال��ك�����س��ف عن 
مفاتيح الت�سفري للأجهزة الأمنية، 
الجتماعي  ال��ت���ا���س��ل  و���س��ب��ك��ات 
ال�سخ�سية  ال���ب���ي���ان���ات  ب��ت��خ��زي��ن 
للم�ستخدمني الرو�ش على اأجهزة 
مل�سادر  وفقا  البلد،  داخ��ل  خ���ادم 

مطلعة ل�كالة "رويرتز".

مدينة تقدم 10 اآلف دولر ملن ينتقل اإليها
من  ت�سجيعية  مب��ب��ادرة  اأم��ريك��ي��ة  مدينة  تقدمت 
اأج����ل اإق���ن���اع الأ���س��خ��ا���ش والأ����س���ر ب��الن��ت��ق��ال اإىل 
اأخ�����ذت تنت�سر  اإل��ي��ه��ا وال��ع��ي�����ش ف��ي��ه��ا، يف ظ���اه���رة 
النم�  "النا�ش" وتعزيز فر�ش  م�ؤخرا ل�ستقطاب 
القت�سادي، بعد انتقال الكثريين للعي�ش يف املدن 
القت�سادي  ن�ساطها  ت�ستعيد  ب��داأت  التي  الكبرية 
بها  ت��ق��دم��ت  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة،  وتتلخ�ش  وال���رخ���اء. 
يقل  ل  مبلغ  بعر�ش  "ت�ل�سا" الأمريكية،  مدينة 
فيها  الإق��ام��ة  على  ي�افق  ملن  دولر  اآلف   10 عن 
ملدة عام على الأقل، و�سيح�سل العامل�ن من ه�ؤلء 
على املال نقدا. ويت�سمن املبلغ الذي تقدمه مدينة 
"ت�ل�سا" ب�لية اأوكله�ما دعما للإيجار واإعانات 
م��ال��ي��ة ع��ل��ى م���دى ع���ام ك���ام���ل، ب��ح�����س��ب م���ا ذكرت 

�سحيفة "وا�سنطن ب��ست".
وتاأمل املدينة من خلل هذا احلافز اأن ت�ستقطب 
يف  وال�سكن  الإق��ام��ة  يف  يرغب�ن  ال��ذي��ن  امل�ظفني 

املدن الرئي�سية والكبرية.
ومنذ الأزمة املالية التي اأدت اإىل الك�ساد القت�سادي 
يف العقد املا�سي، اأ�سبحت املدن املزدهرة اقت�ساديا 

اأكرث هيمنة من الناحية القت�سادية.
ح�ل  بروكينغز،  معهد  ع��ن  ���س��ادر  لتقرير  ووف��ق��ا 
ج�دة احلياة القت�سادية، اأدى انت�سار ومن� �سناعة 
املتط�رة  امل��ن��اط��ق  م��ك��اف��اأة  اإىل  امل��ع��ل���م��ات  تقنية 
اأ�سا�سا. وياأتي الربنامج الذي تقدمه مدينة ت�ل�سا 
التي  كاي�سر،  ج����رج  عائلة  م�ؤ�س�سة  م��ن  ب��رع��اي��ة 

ن�سرت املبادرة على م�قعها على الإنرتنت.
اأوائ�����ل ن�فمرب  امل���ق��ع  وم��ن��ذ ن�سر الإع�����لن ع��ل��ى 
اجلاري، تلقت امل�ؤ�س�سة 6000 طلب للنتقال اإىل 

املدينة.
اإن  ليفيت  كني  امل�ؤ�س�سة  يف  التنفيذي  املدير  وق��ال 
برنامج ت�ل�سا النائية ه� جزء من من ا�سرتاتيجية 
اأو�سع جلعل املدينة اأكرث حي�ية ون�ساطا وبالتايل 
حت��ف��ي��ز ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة م��ن خ���لل حتفيز 

الأعمال وتن�يعها.
ف���اإن معدل  امل��دي��ن��ة،  وبح�سب الإح�����س��ائ��ي��ات ح���ل 
وه�  امل��ئ��ة،  يف   3 على  يزيد  ل  املدينة  يف  البطالة 
ال��ب��ط��ال��ة يف ال�ليات  ي��ق��ل ع���ن م��ت������س��ط  م��ع��دل 

املتحدة البالغ 3.7 يف املئة.

نان�شي عجرم ت�شابق 
الوقت قبل الإجناب

"الفن" اأن الفنانة  نان�سي عجرم  ت�قفت عن اإحياء احلفلت هذه  علم م�قع 
األب�مها لت�سع �س�تها  اإىل النتهاء من حت�سريات  اأنها ت�سابق  الفرتة، حيث 
على ك��ل الأغ��ن��ي��ات، وذل��ك للإنتهاء م��ن الأل��ب���م ك��ي تتمكن م��ن طرحه بعد 

الإجناب.
بال�سهر  حامل  وه��ي  واإي���ل،  ميل  اإبنتيها  بعد  الثالثة  طفلتها  تنتظر  عجرم 
اإحياء احلفلت  امل�ساركة يف  ال�سابقة حتر�ش على  ال�ساد�ش، وكانت يف الفرتة 
اإخراج  "بدنا ن�لع اجل�"، من  اأعمال عجرم كان كليب  اآخر  اأن  الفنية. يذكر 
�سمري ���س��ري��اين، والأغ��ن��ي��ة م��ن ك��ل��م��ات �سمري ن��خ��ل��ة، اأحل����ان ج���زي��ف جحا، 

والت�زيع امل��سيقي لبا�سم رزق.


