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كرم وزيرة ال�صحة ال�صنغالية بجائزة  اأف�صل وزير يف العامل 
حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س ال�سنغال ويبحث 
مع كري�ستني لغارد ال��سع القت�سادي العاملي 

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
ــ على هام�س �لقمة  �لــوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل  �لدولة رئي�س جمل�س 
�لعاملية للحكومات يف مدينة جمري� يف دبي �م�س ــ فخامة �لرئي�س ماكي 

�شال رئي�س جمهورية �ل�شنغال.
�آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  من جهة �خــرى كرم �شاحب 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �أو� ماري 
وزير  �أف�شل  بجائزة  �ل�شنغال  جمهورية  يف  �ل�شحة  وزيــرة  �شيك  كــول 
�لعاملية  �لقمة  �لــدورة �خلام�شة من  .. وذلــك خالل فعاليات  �لعامل  يف 

للحكومات �لتي بد�أت �م�س وت�شتمر ثالثة �أيام.
من جهة �أخرى ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�لدكتورة  معايل  دبــي  حاكم  �لـــوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
كري�شتني الغارد مدير عام �شندوق �لنقد �لدويل. )�لتفا�شيل �س 3و6(

حممد بن زايد ي�ستقبل رئي�سي اأفغان�ستان وال�سنغال 
وم�س�ؤول يابانيا وكري�ستني لغارد خالل القمة العاملية للحك�مات

•• دبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
ق�شر  يف  �م�س  �شباح  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�أفغان�شتان  جمهورية  رئي�س  غني  �أ�ــشــرف  حممد  �لرئي�س  �ل�شاطئ 

�الإ�شالمية �لذي يزور �لبالد حاليا.            )�لتفا�شيل �س4(

ینتھي العرض بتا��خ 
16/2/2017

معارك عنيفة يف الباب وتدهور الأو�صاع الإن�صانية

اأردوغان: عملياتنا م�ستمرة يف �س�ريا حتى حترير الرقة

الليبي: احلر�س  ال�فاق  رئا�سة 
ال���ط��ن��ي خ����ارج ال��ق��ان���ن

•• طرابل�س-وكاالـت:

حكومة  رئـــا�ـــشـــة  جمــلــ�ــس  و�ـــشـــف 
�لــلــيــبــي جهاز  �لـــوطـــنـــي  �لــــوفــــاق 
�حلــر�ــس �لــوطــنــي بــاأنــه خــــارج عن 
�لقانون وال �شفة له، و�أنه �شيتعامل 

معه ق�شائيا و�أمنيا.
�إن  بيان  �لرئا�شي يف  �ملجل�س  وقــال 
��ــشــتــعــر��ــس قـــوة �حلــر�ــس �لوطني 
��شتفز�ز،  ــ�ــس  ــل طــر�ب بــالــعــا�ــشــمــة 

وحماولة جلرها ل�شر�ع دموي.
و�أ�شاف �أن هذ� �لعمل حماولة خلق 
جهاز مو�ز جلهاز �حلر�س �لرئا�شي 
�لتابع ملجل�س رئا�شة حكومة �لوفاق 

�لوطني.
�أن  �حلكومة  رئا�شة  جمل�س  و�أكـــد 
جهاز �حلر�س �لرئا�شي �لتابع له لن 
يكون بديال عن موؤ�ش�شتْي �جلي�س 
و�ل�شرطة، بل �شيكون مكمال لهما. 
تــطــلــق عــلــى نف�شها  قــــوة  و�أعـــلـــنـــت 
�ملا�شي  �خلمي�س  �لوطني  �حلر�س 

عن تاأ�شي�س نف�شها  يف طر�بل�س.

جوتريي�س يوؤكد دعمه ملبعوث ال�صالم لليمن 

النقالبي�ن يهاجم�ن اأطباء طالب�ا برواتبهم يف �سنعاء
•• �صنعاء-وكاالت:

قال �أنطونيو جوتريي�س �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أم�س �الأحد �إن مبعوث 
�ملنظمة �لدولية لليمن يحظى بدعمه �لكامل بعد �أيام من مطالبة جماعة 
�حلوثي �الإنقالبيةله بعدم جتديد تفوي�س جوتريي�س له نتيجة ملا و�شفته 

باأنه �نحياز �شد �حلركة �ملتحالفة مع �إير�ن.
مع  موؤمتر �شحفي  للريا�س يف  بها  يقوم  زيــارة  ونا�شد جوتريي�س خــالل 
وزير �خلارجية �ل�شعودي عادل �جلبري �الأطــر�ف �ملتحاربة يف �ليمن عدم 
��شتغالل تو�شيل �مل�شاعد�ت �الإن�شانية و�أ�شاف �إنه �شيدين �أي عمل من هذ� 
�لنوع. وو�شف �جلبري �لعالقات �ل�شعودية �الأمريكية باأنها ممتازة وقال �إن 

�آر�ء �لدولتني متطابقة يف ق�شايا �ليمن و�شوريا وليبيا وقتال �ملت�شددين.
�ىل ذلك، طّوقت عنا�شر من �مليلي�شيات �حلوثية م�شت�شفى �لثورة ب�شنعاء 
�أثناء تنفيذهم وقفة �حتجاجية للمطالبة  و�عتدت على عدد من �الأطباء 

برو�تبهم �لتي نهبتها �مليلي�شيات منذ خم�شة �أ�شهر.
للميلي�شيات  �لتابعة  �مل�شلحة  �لعنا�شر  ع�شر�ت  �أن  طبية  م�شادر  و�أكـــدت 
حا�شرت �مل�شت�شفى مدعومة بالعربات �مل�شلحة الإنهاء �الحتجاج، فيما هدد 
باالإ�شر�ب  �مل�شت�شفى  وعمال  �الإد�ريــني  �ملوظفني  من  و�ملحتجون  �الأطباء 
�ل�شامل عن �لعمل �إذ� مل تدفع رو�تبهم وم�شتحقاتهم �ملالية خالل �الأ�شبوع 
م�شوؤولية  �حلوثيني  قبل  مــن  �ملـُـعــنّي  �مل�شت�شفى  مدير  حمملني  �جلـــاري، 

تدهور �الأو�شاع ونهب رو�تبهم.

يبحثان  وت��رام��ب  ال��ع��ب��ادي 
للمنطقة اإي�����ران  ت��ه��دي��د 

•• بغداد-وكاالت:

�أفــــــادت �لــ�ــشــفــارة �الأمـــريكـــيـــة يف 
�الأمريكي  �لــرئــيــ�ــس  بــــاأن  بـــغـــد�د 
دونـــالـــد تــرمــب ورئــيــ�ــس �لــــوزر�ء 
�لــعــر�قــي حــيــدر �لــعــبــادي حتدثا 
�إير�ن  متثله  �لــذي  �لتهديد  عــن 

للمنطقة باأ�شرها.
�أن  و�أ�ـــشـــافـــت �لــ�ــشــفــارة يف بــيــان 
مكاملة  لــلــعــبــادي يف  �أكــــد  تــرمــب 
هــــاتــــفــــيــــة جــــــــرت قــــبــــل يـــومـــني 
�لــقــويــة بــني �جلي�شني  �لــ�ــشــر�كــة 
�أ�شار  كما  و�الأمـــريكـــي.  �لــعــر�قــي 
جدد�  �جلــانــبــني  �أن  �إىل  �لــبــيــان 
طويلة  ب�شر�كة  �لتز�مهما  تاأكيد 
�الأمد على �أ�شا�س �تفاقية �الإطار 
�الإ�ـــشـــر�تـــيـــجـــي بــــني �لــــواليــــات 

�ملتحدة و�لعر�ق.
�شدة  تــــرمــــب  دونـــــالـــــد  ــــتــــويل  وب
�ملا�شي،  يــنــايــر   20 يف  �لــرئــا�ــشــة 
حـــيـــث تـــــوتـــــرت �لــــعــــالقــــات بني 

�لواليات �ملتحدة و�إير�نز

زمزم ودو�ر تادف.
�لتنظيم  مــع  و�لــفــر  �لكر  طابع  تتخذ  مــعــارك  �حلــر  �جلي�س  ويخو�س 
�لتي فقدها بهدف  �ملناطق  �إىل  �أفــر�ده بعمليات ت�شلل ليال  �لذي يقوم 

��شتعادتها.
يف �لياق، قال �لرئي�س �لركي رجب طيب �إردوغان �أم�س �الأحد �إن �لهدف 
�لنهائي للعملية �لع�شكرية �لركية يف �شوريا لي�س جمرد �ل�شيطرة على 
مدينة �لباب و�إمنا طرد تنظيم د�ع�س �الإرهابي من �ملنطقة مبا يف ذلك 

�لرقة.
مو�جهة  يف  ي�شعهم  قــد  �جلبهة  هــذه  على  و�لتقدم  �لركية.  �حلـــدود 
مبا�شرة مع قو�ت �حلكومة �ل�شورية �لتي تقرب من �ملدينة من جهة 

�جلنوب.
هو تطهري منطقة  �لنهائي  �لهدف  موؤمتر �شحفي  �إردوغـــان يف  وقــال 

تبلغ م�شاحتها خم�شة �آالف كيلومر مربع.
و�أ�شاف �إن �لقو�ت �لركية ال تنوي �لبقاء يف �شوريا فور تطهري �ملنطقة 
من تنظيم د�ع�س ووحد�ت حماية �ل�شعب �لكردية �لتي تعتربها تركيا 

قوة معادية.

•• عوا�صم-وكاالت:

جددت �ملدفعية �لركية ق�شفها ملو�قع تنظيم د�ع�س �الإرهابي يف مدينة 
�لباب بريف حلب �ل�شرقي، وذلك يف ظل معارك عنيفة بني ثالث قوى 
مت�شارعة على �ملدينة �لتي ت�شهد تدهور� يف �حلالة �الإن�شانية ال �شيما 

بخروج دو�ئر �الإ�شعاف و�لدفاع �ملدين عن �خلدمة.
فقد �أعلنت هيئة �الأركان �لركية يف بيان �أن �ملدفعية �شربت 207 �أهد�ف 
للجي�س  �لد�عمة  �لفر�ت  درع  عملية  من   176 �ليوم  يف  د�ع�س  لتنظيم 

�ل�شوري �حلر.
وقال �لبيان �إن �لقو�ت �لركية �مل�شاركة يف �لعملية متكنت من دك 174 
هدفا للتنظيم يف حني ق�شفت �ملقاتالت �لركية 33 موقعا له، كما قتل 
�لتنظيم يف  �ال�شتباكات مع مقاتلي  �ثنان خالل  و�أ�شيب  جندي تركي 

�ملدينة، لريتفع عدد �لقتلى �الأتر�ك خالل عملية درع �لفر�ت �إىل 67.
�لتي  �لباب  مدينة  من  �لغربية  و�جلنوبية  �لغربية  �جلهتان  وت�شهد 
ي�شيطر عليها �لتنظيم معارك �شارية �شد �جلي�س �حلر �لذي �شيطر 
على مو�قع جديدة، من بينها �شو�مع �حلبوب و�لنادي �لريا�شي و�شارع 
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•• دبي -وام: 

�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  بح�شور �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  رعــاه �هلل و�شاحب  دبــي  �لـــوزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة مت 
�إعــادة طباعته  �لــذي مت  تدمر  ملدينة  �لتاريخي  �لن�شر  قو�س  تد�شني  �م�س 
�خلام�شة  �لــدورة  فعاليات  خالل  وذلك  �البعاد  ثالثية  �لطباعة  با�شتخد�م 

للقمة �لعاملية للحكومات �لتي �نطلقت �م�س يف دبي.
من جهة �خرى �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي )رعاه �هلل( - بح�شور �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة - �أن �حلديث عن ��شتئناف �حل�شارة يف �لعامل �لعربي يبد�أ 

بفهم �ملوؤ�شر�ت �لتي تر�شم مالمح �مل�شتقبل.
�لقمة  �م�س �شمن  �لتي عقدت  �شموه �حلو�رية  ــ جل�شة  �شموه خالل  وقــال 
�لعاملية للحكومات ـــ �إن �ن�شغاله بحالة �لعامل �لعربي لي�س وليد �ليوم بل بد�أ 
بر�شالة �شريحة وجهها �شموه �إىل �حلكومات �لعربية منذ �أكرث من 12 عاما 

مفادها �أن )عليكم �أن تتغريو� �أو �أنكم �شتغريون(.. 
ويف �شوؤ�ل حول تفاوؤل �شموه مب�شتقبل �ملنطقة.. قال: �إننا �ليوم نتحدث عن 
��شتئناف �حل�شارة وهو �أمر يحتاج تعاونا من �جلميع.. م�شيفا �شموه: البد 

من وجود �الأمل فهذه �ملنطقة هي مهد �حل�شارة �الإن�شانية و�أنا متفائل.
حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد يف حو�ر وطني خالل ح�شورهما فعاليات �لقمة �لعاملية للحكومات  )و�م()�لتفا�شيل �س 5-2(
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اأخبـار الإمـارات

اأكد اأن اأكرب اإجنازات الإمارات يتمثل يف �صناعة الإن�صان 
حممد بن را�سد يف قمة احلك�مات: ا�ستئناف احل�سارة يبداأ بفهم م�ؤ�سرات مالمح امل�ستقبل

جمل�س �لتعاون �سيكون له �أثر على �لأمة �لعربية وكل �لدول وخالل 4 �سنو�ت �سنعمل مبقد�ر ما عمل يف �أربعة عقود

�جلامعة �لعربية يجب �أن تكون جامعة باملعنى �حلقيقي.. ون�سيحتي �أن تفتح جماًل لل�سباب �لعربي
�لف�ساد يف �حلكومات و�لدول �سبب �لتخلف.. ويف �أي بلد ت�ستطيع تلم�سه من �للحظة �لأوىل �لتي ت�سل فيها مطار �لبلد

اأكد اأن المارات بقيادة خليفة كر�صت �صيا�صات وروؤى وطنية �صنعت الفارق يف حياة املواطنني واملقيمني

حممد بن زايد: كلمات حممد بن را�سد ت�ستنه�س الهمم وت�ست�سرف مكامن النجاح مل�ستقبل �سع�ب املنطقة
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شاد 
نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يــد 
بكلمات  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لــدولــة رئي�س  نــائــب رئــيــ�ــس  �آل مــكــتــوم 

جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي )رعاه �هلل( يف 
تغريدة على ح�شاب �شموه �خلا�س على 

)توير( قائال:
- وجدت يف كلمات �أخي حممد بن ر��شد 
وي�شتحث  �لهمم  ي�شتنه�س  ر�قــيــاً  فكر�ً 

�لنجاح  مــكــامــن  ويــ�ــشــتــ�ــشــرف  �لـــعـــز�ئـــم 
مل�شتقبل �شعوب �ملنطقة.

ويف خ�شم �لتحديات �لر�هنة تاأتي هذه 
�لكلمة لت�شعنا يف قلب �مل�شهد وجتلياته 
الأمتنا �لعربية، لنت�شبث جميعاً بقدرتنا 

على قلب �ملو�زين ل�شالح �شعوبنا.
�أخي  بقيادة  �المــار�ت  �أن  �شموه  و�أ�شاف 
وطنية  وروؤى  �شيا�شات  كر�شت  خليفة 
�شنعت �لفارق يف حياة �شعبنا و�ملقيمني 
على �أر�شها و�شوال �ىل �ل�شعادة و�لرخاء 

و�لريادة.
و�ن حكومة �المار�ت بقيادة وروؤية �أخي 
عامليا  منوذجا  �أ�شحت  ر��شد  بن  حممد 
للعمل �ملوؤ�ش�شي �ملمنهج و�ملتميز و�شاحة 

خ�شبة لال�شتثمار يف �لعقول.

باملوؤمر�ت  �أوؤمــــن  نعم  �ــشــمــوه:  قــال 
ال  �لــــدول  �أن  تــعــتــقــدون  كنتم  و�إذ� 
فاأنتم  �لبع�س  بع�شها  على  تتاآمر 
على غــري در�يــــة.. يــتــاآمــرون عليك 
ملح�شلة  بــحــكــمــة  تــخــطــط  الأنــــــك 
بلدك و�شعبك ويحاربونك لذلك..

�ملـــوؤ�مـــر�ت مــوجــودة ومــنــذ �لتاريخ 
ال  ولــــكــــن  �لــــــزمــــــان..  �آخـــــــر  و�إىل 
ن�شتطيع �لقاء �للوم على �ملوؤ�مر�ت 
.. يجب �أن جتتهد وحتاول �أن ت�شل 
�ملوؤ�مر�ت..  وجــود  ظــل  يف  تريد  ملــا 
تعر�شت  وبـــالدنـــا  مـــوجـــودة  فــهــي 
و�النتقاد�ت  �ملــوؤمــر�ت  مــن  للعديد 
وتعر�شت  �الإعــــالمــــيــــة  و�حلـــــــرب 
نتوقف  مل  ولكن  �قت�شادية  حلــرب 

وما تزيدنا �ملوؤمر�ت �إال �إ�شر�ر�.
 وحـــــول مــ�ــشــتــقــبــل �لـــعـــالقـــات بني 
دولـــة �الإمــــار�ت و�لــواليــات �ملتحدة 
و�لـــعـــالقـــة مــــع �لـــرئـــيـــ�ـــس رونـــالـــد 
تر�مب قال �شموه: �إن عالقاتنا مع 
�أفر�د  مــع  ولي�شت  وحــكــومــات  دول 
معه  �شنتحدث  �جلديد  �لرئي�س   ..
�شتبنى  وعالقتنا  �آر�ءنـــا  و�شنعطيه 
 .. و�شعبنا  بلدنا  على م�شلحة  بناء 
يف  �ل�شابقة  �حلكومات  �أن  قلنا  و�إذ� 
نعم..  �أقــول  �أخطاء  �رتكبت  �أمريكا 
وتاأييدها  �لــــعــــر�ق  تـــدمـــري  مــنــهــا 
�لــعــربــيــة .. ونـــ�ـــشـــاأل كم  �لــــثــــور�ت 
�لعر�ق  حــــرب  يف  �أمـــريكـــا  خــ�ــشــرت 
وخــ�ــشــر �لـــعـــر�ق بــالــغــزو وبـــدال من 
بــلــد منوذجي  �إىل  �لـــعـــر�ق  حتــويــل 
لــلــ�ــشــعــب �لــعــربــي وهــــذ� مـــا قــيــل..
تر�جع �لعر�ق و�أ�شبح �ملثل �ل�شيء.

م�شرية  حــــول  لــتــ�ــشــاول  رده  ويف   
جمــلــ�ــس �لـــتـــعـــاون �خلــلــيــجــي، قال 
�شموه: يف �ملا�شي كان بطيئا وكانت 
هـــنـــاك مــــو�قــــف ممــــتــــازة ووقـــــوف 
�أع�شاء �ملجل�س مع بع�شهم �لبع�س 
كـــان و��ــشــحــا يف كــثــري مــن �الأمــــور 
ووقفته يف �حتالل �لكويت وحترير 
�لكويت معروفة، لقد وقف للكويت 
�لوقفة.  بالعامل معه يف تلك  وجاء 
�لــيــوم هــنــاك فـــرق عــمــل م�شركة 
�ملجل�س  فـــــاإن  مــعــرفــتــي  وبــحــ�ــشــب 
�لقياد�ت  وكــل  �شلمان  �مللك  بقيادة 

وم�شتمرون  بــلــدنــا  نــطــور  �لـــوقـــت 
باالنفتاح على �لعامل.

يقدمها  �لـــتـــي  �لــنــ�ــشــائــح  وحـــــول   
للم�شوؤولني يف �حلكومات �لعربية.. 
قال �شموه: نحن ال ندعي �لكمال.. 
نحن نتعلم �شيئا جديد� كل يوم .. 
�لوقت  الأن  �أبـــد�  �لــوقــت  ن�شيع  وال 
وبالتايل  يــعــود  وال  يــذهــب  كالنهر 
�لوقت  عـــلـــى  بـــاملـــحـــافـــظـــة  �أنـــ�ـــشـــح 
ودر�شنا  ح�شلنا  ولقد   .. و�الإجنــــاز 
وجتربة  خــرب�ت  و�كت�شبنا  وتعلمنا 
تــعــرب عـــن نف�شها  دولــــة �الإمـــــــار�ت 
منها  �ال�شتفادة  يريد  ملن  ونقدمها 
�لــكــمــال ولــكــن عندنا  نــدعــي  .. وال 
�شفات متقدمة يف �لقيادة و�الإد�رة.

وب�شاأن �إعالن �لعديد من �لقياد�ت 
يف �لعامل �لعربي روؤى عديدة للتقدم 
ترجمة  وكيفية  ترجم  ال  ولكنها 
�لروؤية �ملتقدمة يف �الإمار�ت .. �أكد 
�شموه �أن �لروؤية ال تكفي والبد من 
تخطيط وخطة ومن خاللها ميكن 
معرفة وتوقع �مل�شتقبل و�ال�شتعد�د 
يو�كب  �أن  يجب  ال  و�لتنفيذ  لـــه.. 
�لــــروؤيــــة و�لــتــخــطــيــط ودونــــــه فال 

فائدة منها.
وقال �شموه: البد من وجود قادة.. 
ف�شناعة �لقادة مهمة للغاية والبد 
�الأوقات  قــيــادة تعمل يف  مــن وجــود 
�جلميع  �هلل  �ــشــاء  و�إن  �حلـــرجـــة.. 
يف  نــكــون  عــنــدمــا  �شفنا  يف  �شيكون 

�شف �لنا�س.
 ورد� على �شوؤ�ل �الإعالمي �مل�شري 
�أديــــــب: هـــل ميــكــن تطبيق  عـــمـــرو 
لدولة  �لــــر�هــــن  �لـــنـــجـــاح  جتـــربـــة 
�الإمـــــار�ت بــاعــتــبــارهــا دولـــة حديثة 
عريقة  دول  يف  كبرية  �إمكانات  ذ�ت 
ولــكــنــهــا فــقــرية وال متــتــلــك �ملــــو�رد 
�ل�شوؤ�ل  �ــشــمــوه:  �أجــــاب  �لــكــافــيــة.. 
�لغنية  �لــــــدول  �أن  �ــشــيــغــة  يـــطـــرح 
�شعب  فيها  و�لتي  تتقدم  �ل�شغرية 
ولكن   .. تــتــقــدم  �أن  �ــشــعــب  كــبــري 
متاما  لــــذلــــك  خــــــالف  �حلـــقـــيـــقـــة 
فال�شني دولة عريقة وي�شكنها 1.3 
مليار �إن�شان وهي �ليوم ثاين �أقوى 
�قت�شاد عاملي و�ليابان دولة عريقة 

و�إعطائهم  دور�ت تدريبية  الإطالق 
جاهزين  لي�شبحو�  خــرب�تــنــا  مــن 

للقيادة و�الإد�رة.
بناء  يف  دبـــي  رغــبــة  �شائعة  وحــــول: 
لــيــبــيــا زمن  جــــديــــدة يف  عــا�ــشــمــة 
�شموه  �أو�ــــشــــح  �لـــــقـــــذ�يف..  مــعــمــر 
�مل�شروع  عــن  ليبيا  تخلي  بــعــد  �أنـــه 
�لــنــووي ورفـــع �حلــظــر عنها �ت�شل 
�إنــ�ــشــاء مدينة يف  و�أر�د  �لــقــذ�يف  بــي 
ليبيا مثل دبي .. وبالطبع ال نقول 
وفد�  و�أر�ــشــلــنــا  �لــعــرب  الأ�شقائنا  ال 
�مل�شروع  وعر�شو�  �ملو�شوع  ملتابعة 
�لــقــذ�يف كان  �لــر�حــل  �لرئي�س  على 
عبارة عن مدينة متكاملة وجامعات 
ومــ�ــشــتــ�ــشــفــيــات ومــــد�ر�ــــس و�أحـــيـــاء 
�أردنـــا  وعــنــدمــا  مــتــكــامــلــة..  �شكنية 
�ل�شر�عات  ظهرت  بالتنفيذ  �لبدء 
منه،  ح�شة  يريد  �جلميع  و�أ�شبح 
ولكن  �ملــ�ــشــروع..  ينفذ  مل  ولــذلــك 
لــو كـــان نــفــذ لــكــانــت هــنــاك مدينة 
�قــتــ�ــشــاديــة الأفـــريـــقـــيـــا ولــيــبــيــا .. 

�لف�شاد يعيق �أي تقدم.
�لعربية  ـــــدول  �ل يف  �لــفــ�ــشــاد  وعــــن 
�شموه..  قال  منه  �لتخل�س  وكيفية 
�إن �لع�شو �لفا�شد يف ج�شم �الإن�شان 
يف  و�لف�شاد  مــنــه..  �لتخل�س  يجب 
�حلكومات و�لدول �شبب �لتخلف.. 
من  تلم�شه  ت�شتطيع  بــلــد  �أي  ويف 
فيها  تــ�ــشــل  �لــتــي  �الأوىل  �لــلــحــظــة 
�ل�شكوت  هو  �خلطاأ   .. �لبلد  مطار 
عن �لف�شاد وكاأنه ي�شبح هو �لقاعدة 
ويف بع�س �لدول ي�شبح �لف�شاد �أمر 
طبيعي ولكن هنا يف دولة �الإمار�ت 
�أنـــا و�أخــــي �ــشــاحــب �ل�شمو  �أعـــدكـــم 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �أن ال ن�شمح 
م�شوؤولون  ونــحــن  ــــد�..  �أب بالف�شاد 
ن�شكت  �أن ال  �هلل  وعند  �شعبنا  �أمــام 

عن خطاأ.
 وحول زيــارة �شموه �إىل بلدية دبي 
نفذو�  �لــبــلــديــة  قـــيـــاد�ت  �إن  قــــال: 
�أتابع  �ل�شابق وكنت  �أ�شياء جيدة يف 
�ل�شريني..منذ  �ملــر�جــعــني  تقارير 
�أن نعطيهم  �شنة ون�شف.. ونحاول 
�أن  �حلقيقة  ولــكــن  تطوير  بــر�مــج 
�أنني  يعتقدون  فرة  وبعد  �لبع�س 

ــــ حــــول �أهـــــم �إجنــــــاز�ت  �الأمــــريكــــي ـ
�أن  �شموه  رد   .. �ل�شخ�شية  �شموه 
بالعديد من  �الإمـــار�ت تزخر  دولــة 
بها  �أفـــخـــر  مــنــجــز�ت   .. �ملـــنـــجـــز�ت 
و�أخي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان و�إخو�ننا.. ولكن 
�أعتقد �أن �أكرب �إجناز على �الإطالق 
يتمثل يف �شناعة �الإن�شان فاالإن�شان 
�إن�شان  �ــشــيء..  �لــقــادر على كــل  هــو 
و�ملـــال.. �القت�شاد  �إد�رة  على  قــادر 
�الأو�ئـــل  �إىل م�شاف  و�ــشــل  �إنــ�ــشــان 

وهذ� ما ي�شعدنا.
�أنـــــه قــبــل قيام   و�أ�ــــشــــاف �ـــشـــمـــوه: 
�الحتــــاد ويف بـــد�يـــات �لـــدولـــة زمن 
�ملــوؤ�ــشــ�ــس �ملــغــفــور لـــه �لــ�ــشــيــخ ز�يد 
�هلل  )طــيــب  نــهــيــان  �آل  �شلطان  بــن 
خــريــجــا جامعيا   40 كــنــا  ثـــــر�ه(.. 
جامعة   77 لدينا  و�لــيــوم  فــقــط.. 
�لطلبة.  من  �الآالف  ع�شر�ت  ت�شم 
خبري  �لربوف�شور  �إن  �شموه:  وقــال 
يف علم �لف�شاء و�أنا �أب�شره �أننا �ليوم 
�ملريخ  �إىل  للو�شول  م�شروع  لدينا 
من  بالكامل  يــد�ر  �مل�شروع  ..وهـــذ� 
قبل مو�طنني �إمار�تيني من �شباب 
بالدنا �أعمارهم يف �لع�شرينات ومن 
يــ�ــشــكــك بــنــا نـــدعـــوه لـــزيـــارة هـــوؤالء 

�ل�شباب.
�لرميحي  �لــدكــتــور حمــمــد  وطـــرح 
�الجـــتـــمـــاع يف جامعة  عــلــم  �أ�ـــشـــتـــاذ 
�لكويت �ــشــوؤ�ال قــال فــيــه: بــني هذ� 
�ل�شمال  يف  �لــ�ــشــديــد  �ال�ـــشـــطـــر�ب 
و�جلــــــنــــــوب وعــــمــــلــــيــــات �الإرهــــــــــاب 
كــيــف ميــكــن ل�شاحب  �لــ�ــشــخــمــة.. 
بـــن ر��شد  �لــ�ــشــيــخ حمــمــد  �لــ�ــشــمــو 
�القت�شادي  �النــفــتــاح  بــني  �ملــو�زنــة 

و�ل�شياحي و�شبط �الأمن.
م�شاكل  �أن  �ــشــمــوه  �إجـــابـــة  وجــــاءت 
ن�شتمر  �أن  يجب  و  تقف  ال  �لــعــامل 
�شعبنا  لــ�ــشــالــح  وجنــتــهــد  بــالــنــمــو 
وبلدنا ون�شتمر بالتطوير.. م�شري� 
�ــشــنــة لو   40 �أنــــه قــبــل  �إىل  �ــشــمــوه 
ملا  �الأمــن  ي�شتتب  �شنقف حتى  قلنا 
�أجنزنا �شيئا �أو و�شلنا �إىل جناحات 
�ليوم .. لدينا رجال �أمن على �أعلى 
ذ�ت  ويف  و�جــبــهــم  يــــوؤدون  م�شتوى 

باأنه  �أرى  �لــتــعــاون  جمل�س  دول  يف 
�لعربية  �الأمــة  �أثــر على  له  �شيكون 
و�أجـــزم  �مل�شتقبل..  يف  �لـــدول  وكــل 
�لقادمة  �الأربــع  �ل�شنو�ت  �أنه خالل 
�شنعمل يف �ملجل�س مبقد�ر ما عمل 

يف �لعقود �الأربع �ملا�شية.
و�أجاب �شموه على �شوؤ�ل حول ر�أيه 
�مل�شركة  �لعربية  �ل�شوق  مب�شروع 
وملاذ� ال يقوده، وهل يوؤمن به، قال 
توقفو�  �أن  ن�شيحتي  �لــيــوم  �شموه 
�لعربية  �لــــ�ــــشــــوق  عــــن  �حلــــديــــث 
ووزر�ء  قــدمي،  هــذ� حلم  �مل�شركة. 
بال�شوق  يحلمون  الز�لـــو�  �لــتــجــارة 
�لعربية �مل�شركة. �ليوم �لعامل تغري 
�أقول  و�أ�شبح �شوقا عامليا م�شركا. 
�ل�شبعينات،  خــطــابــات  �تــركــو�  لهم 
و�تركو� حلما قدميا و�نفتحو� على 
�النفتاح على �جلري�ن  ملاذ�  �لعامل. 
فــقــط يف ظـــل �ــشــوق عــاملــيــة و�حـــدة 
�أنهت �حلــدود. و�شرب �شموه مثال 
قائال:  �لوطنية  �لطري�ن  ب�شركات 
م�شافرين  حتمل  �لــيــوم  طــائــر�تــنــا 
من �لرب�زيل �إىل �ل�شني. وطائر�ت 
مــطــار حول   260 تــ�ــشــغــل  �أخـــــرى 
�لعامل.. مي�شيفا �أن �ل�شياحة تاأتي 
و�لتجارة   .. �لـــعـــامل  دول  كـــل  مـــن 
مــع جتـــارة عدة  ول�شنا  مــفــتــوحــة.. 
�أ�ــشــخــا�ــس بــل مــع جتــــارة مفتوحة 
ل�شر�ء  طلبات  لدينا  �ليوم  كبرية.. 
ـــ 100 مــلــيــار درهــــم..  بـــ طـــائـــر�ت 
ب�شاعة  ناأخذ  منفتح  �لعامل  �ليوم 
�أمريكا  �إىل  نــ�ــشــردهــا  �لــ�ــشــني  مــن 

و�أفريقيا و�أمريكا �جلنوبية.
ر�أي �شموه يف جامعة �لدول  وحول 
�لعربية .. قال: �إن �جلامعة �لعربية 
باملعنى  جـــامـــعـــة  تـــكـــون  �أن  يـــجـــب 
تفتح  �أن  ونــ�ــشــيــحــتــي  �حلــقــيــقــي.. 
و�مل�شاريع  �لــعــربــي  لل�شباب  جمــاال 
�جلــــديــــدة وتــ�ــشــاعــدهــم عــلــى هذ� 
�ل�شيء و تفتح �ملجال للمتخ�ش�شني 
لديهم  �لــ�ــشــبــاب  مـــن  �لــعــديــد  الأن 
�لروح و�الأفكار �جلديدة و�جلامعة 
يجب �أن جتمع �لقلوب �لعربية و�أنا 
لل�شباب  فرعا  لها  يكون  �أن  �أقـــرح 
يف دولة �الإمــار�ت ونحن م�شتعدون 

�أي�شا وال متتلك �لنفط وهي �أقوى 
�قت�شاد يف �ل�شرق �الأق�شى وو�حدة 
من �أكرث �لدول تطور� يف �لعامل .. 
وكــذلــك �حلــال يف كــوريــا �جلنوبية 
 .. للغاية  حديثة  دولــة  تعترب  �لتي 
وللف�شل  كــثــرية  �أرقـــــام  لــلــنــجــاحــات 
تقا�س  ال  و�لـــــــدول   .. وحـــيـــد  رقــــم 
�الإد�رة  بطريقة  و�إمنـــا  باإمكاناتها 
�حلكيمة ملو�ردها �لب�شرية و�ملالية.

�لعالقات  �إىل  �ـــشـــمـــوه  وتــــطــــرق   
�الإمــار�تــيــة ــــ �ملــ�ــشــريــة.. مــوؤكــد� �أن 
دولة �الإمار�ت و�شعبها يحبان م�شر 
و�مل�شريني..و�أن �الإمار�تيني تعلمو� 
�ل�شغر..مذكر�  مــنــذ  �ملــحــبــة  هـــذه 
بــاملــوقــف �الإمـــار�تـــي عــنــدمــا رف�س 
�لعربي.  لل�شف  �لعرب عودة م�شر 
�إبان  حا�شر�  كــان  باأنه  �شموه  ونــوه 
بن  ز�يـــد  �ل�شيخ  لــه  �ملغفور  مــوقــف 
�آل نهيان )طيب �هلل ثر�ه(  �شلطان 
وهو  �لعربي  لل�شف  م�شر  بــاإعــادة 
يقول م�شر هي روح �لدول �لعربية 
�ل�شقيقة  رجــعــت  �الأمـــــر  �آخــــر  ويف 

�لكربى �إىل مكانها.
تطوير  كــيــفــيــة  حــــول  �ـــشـــوؤ�ل  ويف   
�حل�شارة من خالل �إبعاد �لدين عن 
�ل�شيا�شة.. قال �شموه: قبل �الإ�شالم 
وتغزو�  تـــتـــحـــارب  �لــقــبــائــل  كـــانـــت 
بــعــ�ــشــهــا �لــبــعــ�ــس فـــجـــاء �الإ�ـــشـــالم 
قــ�ــشــة �حلـــ�ـــشـــارة.. وكلكم  وبــــــد�أت 
�الإ�شالمية  �حلــ�ــشــارة  �أن  تــذكــرون 
باأ�شره..  لــلــعــامل  �لــكــثــري  قـــدمـــت 
ولــكــن �لــيــوم هـــوؤالء �لــذيــن لديهم 
ن�شف �ملعرفة يقتلون بع�شهم با�شم 
�أنف�شهم  ويفجرون  و�لدين  �لقر�آن 
�لدين..  با�شم  و�أمــريــكــا  �أوروبــــا  يف 
فاالإ�شالم  خــاطــئ  للدين  وفهمهم 
للعاملني وهــم كل  �ــشــالم  �شمح وهــو 
�لــنــا�ــس عــلــى وجـــه �الأر�ـــــس ولي�س 
يريدون  مــن  هــم  فــقــط..  �مل�شلمني 
ون�شب  �لن�شاء  و�شبي  �لــرجــال  قتل 
لــلــديــن.. وهــم ال يفقهون يف  ذلــك 

�لدين �شيئا.
وت�شديقه  �ــشــمــوه  �إميــــــان  وحـــــول 
�ملـــوؤ�مـــر�ت  و�أن  �ملــــوؤ�مــــرة  بــنــظــريــة 
مــن جــعــلــت �لــعــرب يف مــوقــعــهــم .. 

•• دبي -وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أكــد 
نــائــب رئي�س  مــكــتــوم  �آل  ر��ــشــد  بــن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي )رعاه �هلل( - بح�شور �شاحب 
�آل  ز�يـــد  بــن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أبـــوظـــبـــي  عــهــد  ويل  نــهــيــان 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة - �أن 
��شتئناف �حل�شارة يف  �حلديث عن 
�لعامل �لعربي يبد�أ بفهم �ملوؤ�شر�ت 

�لتي تر�شم مالمح �مل�شتقبل.
�شموه  جل�شة  ــــ  خــالل  �شموه  وقـــال 
�شمن  �م�س  عقدت  �لتي  �حلــو�ريــة 
ـــ �إن  ـــ �لــقــمــة �لــعــاملــيــة لــلــحــكــومــات ـ
�لعربي  �لـــعـــامل  بــحــالــة  �نــ�ــشــغــالــه 
بر�شالة  بـــد�أ  بــل  �لــيــوم  ولــيــد  لي�س 
�إىل  �ــــشــــمــــوه  وجــــهــــهــــا  �ـــشـــريـــحـــة 
من  �أكــرث  منذ  �لعربية  �حلكومات 
�أن  )عليكم  �أن  مفادها  عاما   12
تتغريو� �أو �أنكم �شتغريون(.. ح�شر 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �جلل�شة.. 
�آل مــكــتــوم ويل  حمــمــد بـــن ر��ـــشـــد 
بن  مكتوم  �ل�شيخ  و�شمو  دبــي  عهد 
�آل مــكــتــوم نائب  حمــمــد بــن ر��ــشــد 
بن  عمار  �ل�شيخ  و�شمو  دبــي  حاكم 
عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد 
�أمـــــل عبد�هلل  �لـــدكـــتـــورة  ومـــعـــايل 
�لوطني  �ملجل�س  رئي�شة  �لقبي�شي 
بن  هـــز�ع  �ل�شيخ  و�ــشــمــو  �الحتــــادي 
�ملجل�س  �آل نهيان نائب رئي�س  ز�يد 
و�لفريق  �أبوظبي  الإمارة  �لتنفيذي 
�شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
وزير  �لـــوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�ل�شيخ من�شور بن  �لد�خلية و�شمو 
نائب رئي�س جمل�س  �آل نهيان  ز�يد 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو 
مكتوم  �آل  �شعيد  بــن  �أحــمــد  �ل�شيخ 
�لرئي�س  رئي�س هيئة دبي للطري�ن 
�الإمار�ت  طــري�ن  ملجموعة  �الأعــلــى 
بن  حممد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�شمو 
موؤ�ش�شة  رئــيــ�ــس  مــكــتــوم  �آل  ر��ــشــد 
و�شمو  مكتوم  �آل  ر��ــشــد  بــن  حممد 
�ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد 
نهيان  �لــ�ــشــيــخ  ومــعــايل  مــكــتــوم  �آل 
�لثقافة  وزيــر  نهيان  �آل  مبارك  بن 
بن  حممد  ومعايل  �ملعرفة  وتنمية 
�شوؤون  وزيــــر  �لـــقـــرقـــاوي  عـــبـــد�هلل 
رئي�س  و�مل�شتقبل  �لــــوزر�ء  جمل�س 
�لقمة �لعاملية للحكومات وعدد من 

�ل�شيوخ و�لوزر�ء و�مل�شوؤولني.
�شموه  تــــفــــاوؤل  حــــول  �ــــشــــوؤ�ل  ويف   
�إننا  قـــــال:  �ملـــنـــطـــقـــة..  مبــ�ــشــتــقــبــل 
��شتئناف  عـــــن  نــــتــــحــــدث  �لـــــيـــــوم 
تعاونا  يحتاج  �أمـــر  وهــو  �حلــ�ــشــارة 
�شموه: البد  من �جلميع.. م�شيفا 
�ملنطقة  فـــهـــذه  �الأمــــــل  مـــن وجـــــود 
و�أنا  �الإن�شانية  �حل�شارة  مهد  هي 
متفائل.. فاالإن�شان هو �لذي ي�شنع 
�حلــ�ــشــار�ت و�القــتــ�ــشــاد و�ملـــال و�إذ� 
جنــح �الإنــ�ــشــان �لــعــربــي و�ملــ�ــشــلــم يف 
�ملــا�ــشــي فهو قادر  بــنــاء حــ�ــشــارة يف 

من جديد على ��شتئنافها.
 ويف حول ما ينق�س �لعامل �لعربي 
و��شتئنافها..  بــاحلــ�ــشــارة  لــلــدفــع 
�لعربي  �لـــعـــامل  �أن  �ــشــمــوه  �أو�ـــشـــح 
�ملــطــلــوبــة كافة  لـــديـــه �الإمـــكـــانـــات 
�ملوؤهلة  �لــبــ�ــشــريــة  ..�الإمـــــكـــــانـــــات 
ميتلك  و�الأمـــــــــــــــو�ل..  و�ملـــتـــعـــلـــمـــة 
ــــــي �خلـــ�ـــشـــبـــة و�ملـــــــــــو�رد.. �الأر��ــــــش
�الإد�رة..  �إال  ينق�شه  وال  و�الإر�دة 
�إد�رة �حلكومات و�القت�شاد و�ملو�رد 
�لب�شرية و�لبنية �لتحتية.. فاالإد�رة 
�إد�رة  �لــعــنــا�ــشــر.. حــتــى  �أهـــــم  هـــي 

�لريا�شة.
�أن هــنــاك ف�شال كــبــري� يف  و�أ�ــشــاف 
نحن حو�يل   .. �ملجال  لهذ�  �إد�رتنا 
و�أمريكا  �شخ�س..  مليون   300
�أي�شا..  �ــشــخــ�ــس  مــلــيــون   300
�نــظــرو� كــم ح�شدو� هــم من  ولكن 
مــيــد�لــيــات �الأوملــبــيــاد وكــم ح�شدنا 
نحن.. لدينا ف�شل يف بع�س �ملو�طن 

ويجب �إ�شالحه فور�.
فاروق  �مل�شري  للعامل  �ــشــوؤ�ل  ويف   
�لف�شاء  �أبــحــاث  معهد  مدير  �لــبــاز 
يف جامعة بو�شطن �الأمريكية ــ �أحد 
�لف�شاء  برنامج  يف  �مل�شاهمني  �أهــم 

قد ن�شيتهم.. وبعد مر�جعة �لنا�س 
�مل�شوؤولني  �إحالة  و�مل�شوؤولني قررنا 
وكرمناهم  لــلــتــقــاعــد  ــابــقــني  �لــ�ــش
جديدة  دمــاء  �شخ  ومت  و�شكرناهم 

يف �لبلدية.
�ـــشـــوؤ�ل �الإعـــالمـــي عــلــي جابر   ويف 
�شي(  بــي  )�إم  جمموعة  عــام  مــديــر 
حول دور �الإعالم �أكد �شموه �أن لديه 
�الإعالميني  �الأ�شدقاء  من  �لعديد 
300 حمطة  و  �ألفا  �أن  .. م�شيفا 
تكلفتها  تــقــدر  �لــعــربــيــة  �لــــدول  يف 
من  فــجــزء  دوالر..  مــلــيــار   30 ـــ  بـــ
ــــور�ت  ــــث �الإعـــــــــالم حــــر�ــــس عـــلـــى �ل
�إىل  حتولت  �لتي  �ملحطات  وبع�س 
تغذي  وحتري�شية  طائفية  منابر 
تتجه  بـــد�أت  و�ل�شعوب  �لــ�ــشــر�عــات 
نحو قنو�ت �لتو��شل �الجتماعي يف 

وجود قنو�ت حتري�شية وطائفية.
ل�شاحب  وردت  فــكــرة  �أول  وحـــول   
بـــن ر��شد  �لــ�ــشــيــخ حمــمــد  �لــ�ــشــمــو 
�حلكم  تـــقـــلـــده  عـــنـــد  مـــكـــتـــوم  �آل 
�تخذتها  �لتي  �الأولــيــة  و�خلــطــو�ت 
بــه هو  �شيء قمت  �أول  �أن  �أجـــاب   ..
تناف�س  �لـــدو�ئـــر  �لــتــمــيــز.. جــعــلــت 
بــعــ�ــشــهــا.. مــ�ــشــيــفــا: �لــلــطــيــف �أن 
�الإعـــالمـــيـــني و�لــنــا�ــس جـــــاءو� ذ�ت 
لهم  وقلت  �لتكرمي  حفل  �إىل  مــرة 
�إد�ر�ت ومن  �أ�شو� خم�س  �أعلنو� عن 
للتقدم  �الأمـــر  دفعهم  �لــوقــت  ذلــك 
مني  طـــلـــب  وعـــنـــدمـــا   .. �لـــ�ـــشـــريـــع 
�الحتادية  �حلــكــومــة  يف  �أكـــــون  �أن 
�أ�شدقاء وم�شت�شارون  وقبلت..لدي 
دبي  �شاعدك وجنحت يف  قالو� �هلل 
روتينية  �الحتادية  �حلكومة  ولكن 
�أتى  �شاء  ما  متى  و�لــوزيــر  ومدينة 
و�أكدو�  وعـــادو�   .. خــرج  �شاء  ومتى 
�ــشــرورة عـــدم �لــتــوجــه �حتــاديــا كي 
و�ليوم  حتققت..  �جنــز�ت  تهمل  ال 
�ل�شمو  �أ�شحاب  �إخو�ين  ومب�شاعدة 
ومبــ�ــشــاعــدة �لـــــوزر�ء �أقــــول لــكــم �أن 
حكومة �المار�ت هي �ملتقدمة على 

كل �حلكومات.
 وحول تطور �ملر�أة يف �لعامل �لعربي 
 17 �لن�شاء ميثلن  �أن  قيل يل  قال 
�لعاملة  �لطاقة  من  فقط  �ملائة  يف 
يف �لــعــامل �لــعــربــي.. وهــنــا يف دولة 
70 يف �ملــائــة مــن �لن�شاء  �الإمــــار�ت 
مـــــــن خـــــريـــــجـــــات جـــــامـــــعـــــات ويف 
�ملـــائـــة..  70 يف  قـــر�بـــة  �حلـــكـــومـــة 
جمل�س  وثــلــث  �حلكومة  يف  يعملن 
بع�س  ولــديــنــا  �لن�شاء  مــن  �لــــوزر�ء 
�لــنــ�ــشــاء بــاألــف رجــــل.. �ملــــر�أة ن�شف 
�ملــجــتــمــع.. فــال رئـــة و�حــــدة وال يد 
و�حد وال قدم و�حد ت�شتطيع �لعمل 
�أن  و�أب�شركم  �الآخـــر..  �لن�شف  دون 
�ملائة  يف   50 متثيلها  �شيبلغ  �ملـــر�أة 
�مل�شتقبل  يف  �لــــــــوزر�ء  جمــلــ�ــس  يف 
�لــقــريــب.  وحــول �ــشــوؤ�ل �الإعالمي 
�لــدخــيــل مدير  تـــركـــي  �لــ�ــشــعــودي 
كيف  �شموه  بــاأن  �لعربية  قناة  عــام 
و�لدر�جات،  �خليل  ركوب  ي�شتطيع 
ويتفقد �لدو�ئر، ويعقد جمتمعات، 
 84 �إىل  �شاعة   24 �لـــ  جتعل  كيف 
لدينا  كــان  لــو  �شموه  فــرد   .. �شاعة 
�ليوم  يف  �ــشــاعــة   84 �الإمـــــــار�ت  يف 
لكان لدينا 4 مدن من دبي و�ثنني 
�إن تنظيم �لوقت مهم،  من دولتنا. 
�لـــوقـــت ال يـــعـــود، كـــل يـــوم البـــد �أن 
�أتــعــلــم �ــشــيء جــديــد.. الأنـــك �إن مل 
يـــعـــد.. فالبد  ذهـــب ومل  تــتــد�ركــه 
لدينا  تكون  و�أن  �أوقــاتــنــا  نرتب  �أن 
فــر�ــس لــلــريــا�ــشــة و�لـــتـــاأمـــل، حتى 
خالل ممار�شة �لريا�شة فاأنا �أتاأمل 

الأ�شتطيع �لقيام مب�شوؤولياتي.
�ــشــمــوه حــــو�ره باحلديث   و�خــتــتــم 
�ل�شباب وقــال: كنا نريد وزير�  عن 
لي�س  �ل�شباب  يل  وقــالــو�  لل�شباب، 
بــاين ال  لديهم خـــرب�ت وكـــان ردي 
�أريـــــد مــعــارفــكــم وخـــرب�تـــكـــم .. بل 
�ل�شباب.  يــر�ه  مــا  يعطينا  �أن  �أريـــد 
وتــو��ــشــلــنــا مــع �جلــامــعــات وعقدنا 
�لـــــلـــــقـــــاء�ت.. و�حلــــمــــد هلل جــــاءت 
�ملــزروعــي وقــامــت بعمل جلان  �شما 
وجمال�س لل�شباب.. يف كل �إمارة ويف 
خارج �لدولة.. �ليوم �شما �ملزروعي 
و�أكرب  بل  �شباب  وز�رة  �أكــرب  لديها 

وز�رة يف �لعامل.
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�سد ي�سدر قرارًا بت�سكيل جلنة تط�ير اإجراءات تراخي�س اأعمال البناء يف دبي

•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��ــشــد  بــن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�ــشــدر 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء رعاه �هلل ب�شفته حاكما الإمارة دبي �لقر�ر 
تر�خي�س  �إجــــر�ء�ت  تطوير  جلنة  ت�شكيل  ب�شاأن   2017 ل�شنة   3 رقــم 

�أعمال �لبناء يف �إمارة دبي.
ويـــر�أ�ـــس �لــلــجــنــة د�وود عــبــد�لــرحــمــن �لــهــاجــري مــ�ــشــاعــد مــديــر عام 
من  كل  عن  ممثلني  وع�شوية  و�لتخطيط  �لهند�شة  لقطاع  دبي  بلدية 
ود�ئرة  دبي  و�ملو��شالت وهيئة كهرباء ومياه  �لطرق  دبي وهيئة  بلدية 
�لتنمية �القت�شادية وهيئة دبي للطري�ن �ملدين و�الإد�رة �لعامة للدفاع 
مر��س  و�ــشــركــة  �حلكومية  لال�شتثمار�ت  دبــي  وموؤ�ش�شة  بــدبــي  �ملـــدين 

�ت�شاالت  جمموعة  لالت�شاالت  �الإمــــار�ت  جمموعة  و�شركة  �لقاب�شة 
و�شركة �الإمار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة “دو” على �أن يتم ت�شمية ممثلي 
�جلهات �مل�شار �إليها من قبل م�شوؤوليها. تهدف �للجنة - وفقا ملا حدده 
يف  متميزة  خدمات  بتقدمي  �ملتعاملني  ر�شا  م�شتوى  رفــع  �إىل   - �لقر�ر 
�الإمــارة يف  تناف�شية  تعزيز  ي�شهم يف  �لبناء مبا  �أعمال  تر�خي�س  جمال 
�ملتعلقة  �خلــدمــات  �إجنـــاز  �شرعة  و�شمان  �لعاملية  �لتناف�شية  مــوؤ�ــشــر�ت 
�ملعنية من خالل تطوير  �لبناء لدى �جلهات  �أعمال  باإ�شد�ر تر�خي�س 
�لنظم و�ملتطلبات و�ال�شر�طات وت�شهيل �الإجر�ء�ت ذ�ت �ل�شلة باإ�شد�ر 
�لنظم  ودر��ــشــة  ح�شر  للجنة  �شيكون  �لقر�ر  وح�شب  �لر�خي�س.  تلك 
و�ملتطلبات و�ال�شر�طات و�الإجر�ء�ت �ملعمول بها حاليا ب�شاأن �خلدمات 
�ملتعلقة بــاإ�ــشــد�ر تــر�خــيــ�ــس �أعــمــال �لــبــنــاء و�لــعــمــل عــلــى تــطــويــر تلك 

�خلدمات يف مر�حلها كافة مبا يف ذلك مر�حل �لتقدمي و�لتنفيذ وكذلك 
توحيد �إجر�ء�ت ومتطلبات و��شر�طات تقدمي �خلدمات �ملتعلقة باإ�شد�ر 
�لبناء على م�شتوى �الإمــارة و�لعمل على تقلي�س مدة  �أعمال  تر�خي�س 
تقدميها و�الإجر�ء�ت �ملتبعة ب�شاأنها ل�شمان خدمة متميزة للمتعاملني 
و�لعمل على تكامل وت�شهيل �الإجر�ء�ت عرب �إن�شاء نافذة و�حدة جلميع 
�جلهات �ملعنية بتقدمي هذه �خلدمات و�أمتتة جميع �الإجر�ء�ت �ملرتبطة 

بها و�إتاحتها من خالل �لتطبيقات �لذكية.
�ملمار�شات �ملطبقة  �أف�شل  �للجنة �شالحيات �الطالع على  ومنح �لقر�ر 
تطوير  يف  بها  و�ال�ــشــر�ــشــاد  �لــبــنــاء  �أعــمــال  تر�خي�س  �إ�ــشــد�ر  يف  عامليا 
وتب�شيط �إجر�ء�ت �إ�شد�رها على م�شتوى �الإمارة و�مل�شاهمة يف دعم جهود 
و�ملتطلبات  و�ال�شر�طات  �الأنظمة  و�الإبــد�ع من خالل تطوير  �البتكار 

�لفرعية  �للجان  ت�شكيل  وكــذلــك  �لبناء  يف  �مل�شتخدمة  بــاملــو�د  �ملتعلقة 
وفرق �لعمل ملعاونتها يف �أد�ء �أدو�رها وحتديد مهامها و�شالحياتها ومدة 
عملها و�ال�شتعانة مبن تر�ه منا�شبا من ذوي �خلربة و�الخت�شا�س �شو�ء 
�أن يكون له  �أو من خارجها دون  من موظفي �جلهات �ملمثلة يف �للجنة 

�شوت معدود يف مد�والت �للجنة .
هذ�  مبوجب  لها  �ملــقــررة  �ل�شالحيات  مــن  �أي  تفوي�س  للجنة  ويــجــوز 
�مل�شكلة من  �لعمل  �أو فرق  �لفرعية  للجان  �أو  �أع�شائها  �لقر�ر الأي من 
رئي�شها  نائب  و�خــتــيــار  �للجنة  �جتماعات  �آلــيــات  �لــقــر�ر  وحــدد  قبلها. 
�إىل  �إ�شافة  وتقاريرها  تو�شياتها  رفــع  �آلــيــات  وكذلك  مقررها  وتعيني 

خم�ش�شاتها �ملالية .
يعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �شدوره وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

بح�صور حممد بن را�صد وحممد بن زايد 

 ت��د�س��ني ق�����س ال��ن�سر يف 
ال��قمة ال�عامل��ية لل��حك��م��ات

•• دبي -وام: 

�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  بــحــ�ــشــور 
نائب  مكتوم  �آل  ر��ــشــد  بــن  حممد 
رئـــيـــ�ـــس جمل�س  �لــــدولــــة  رئـــيـــ�ـــس 
�لــــــــــوزر�ء حــــاكــــم دبـــــي رعـــــــاه �هلل 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يــد 
للقو�ت  �الأعـــــلـــــى  �لـــقـــائـــد  نـــائـــب 
�ملــ�ــشــلــحــة مت �مــ�ــس تــد�ــشــني قو�س 
�لــنــ�ــشــر �لــتــاريــخــي ملــديــنــة تدمر 
با�شتخد�م  �إعادة طباعته  �لذي مت 
�لــطــبــاعــة ثــالثــيــة �البـــعـــاد وذلك 
�خلام�شة  �لـــدورة  فعاليات  خــالل 
�لتي  لــلــحــكــومــات  �لــعــاملــيــة  للقمة 

�نطلقت �م�س يف دبي.
�ل�شيخ  �ــشــمــو  �لـــتـــد�ـــشـــني  حــ�ــشــر 
حــمــد�ن بــن حمــمــد بــن ر��ــشــد �آل 
مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ 
مــكــتــوم بـــن حمــمــد بـــن ر��ـــشـــد �آل 
نـــائـــب حـــاكـــم دبــــي و�شمو  مــكــتــوم 
نهيان  �آل  ز�يــد  بن  �ل�شيخ من�شور 
�لــوزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 

�شوؤون �لرئا�شة .
وقد �شاحبت �شموهم �شعادة �إيرينا 
ملنظمة  �لــعــامــة  �ملـــديـــرة  بــوكــوفــا 
و�لعلم  لــلــربــيــة  �ملــتــحــدة  �الأمم 
تد�شني  يف  “يون�شكو”  و�لــثــقــافــة 
�لبالغ  �لتاريخي  �ملطبوع  �لقو�س 
و�لــــذي  عــــام   1800 �لــعــمــر  مـــن 
هــدمــه �الإرهـــــاب يف مــديــنــة تدمر 

�ل�شورية عام 2015 .
ت�شوير  تــقــنــيــات  ��ــشــتــخــد�م  ومت 
متقدمة لت�شوير وم�شح وتخزين 
وح�شارة  �آثـــار  مــن  �ــشــورة  مليون 
مل�شتقبل  عــلــيــهــا  حــفــاظــا  �ملــنــطــقــة 
�مل�شروع  وميــــكــــن   . �الإنـــ�ـــشـــانـــيـــة 

�لعاملية  و�ملنظمات  �لــدول  �جلديد 
�إنتاج  �إعــــــادة  مـــن  و�ملــتــخــ�ــشــ�ــشــني 
بدقة  للمنطقة  �لتاريخية  �ملعامل 
متناهية با�شتخد�م �لتقنية ثالثية 
�الأبعاد . وكان �لقو�س نتاج �شر�كة 
بني موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل ومعهد 
�أك�شفورد  جلامعة  �لرقمية  �الآثــار 
�لتكنولوجيا  لت�شخري  كــمــبــادرة 
�الإن�شانية  خـــدمـــة  يف  �حلـــديـــثـــة 
وتاريخها  �إرثـــهـــا  عــلــى  و�حلـــفـــاظ 

�حل�شاري من �لدمار.
وتــعــمــل �ملــوؤ�ــشــ�ــشــة مــن خـــالل هذه 
توثيق  عـــلـــى  �لـــعـــاملـــيـــة  �لـــ�ـــشـــر�كـــة 
�الأثرية  �ملــو�قــع  تفا�شيل  وحــفــظ 
و�لـــتـــاريـــخ �لــعــاملــي بــالــتــعــاون مع 
منظمة �ليون�شكو وجامعة هارفارد 
وجــامــعــة �أكــ�ــشــفــورد و�لــعــديــد من 

ومتكنت  توثيقها.  يتم  كي  �أ�شر�ر 
ن�شف  من  �أكــرث  ن�شر  من  �لبو�بة 
�الأثرية  لــلــمــو�قــع  �ــشــورة  مــلــيــون 
5000 كامري�  �ليوم وتوزيع  �إىل 
�ملج�شمات  بت�شوير  خا�شة  رقمية 
بدعم  و�ملتطوعني  �ل�شركاء  على 
ومت  للم�شتقبل.  دبي  موؤ�ش�شة  من 
طباعة �لن�شخة �لتي حتاكي قو�س 
�لن�شر �لتدمري با�شتخد�م تقنية 
�لطباعة ثالثية �الأبعاد با�شتخد�م 
متت  حيث  للن�شب  �أ�شلية  �ــشــور 
عملية �لبناء يف �إيطاليا با�شتخد�م 

�لرخام �لطبيعي .
ويزن �لن�شب �ملعاد بناوؤه نحو 11 
 20 �إىل نحو  �رتفاعه  طنا وي�شل 
ثلثي حجم  وي�شاوي حجمه  قدما 

�لن�شب �الأ�شلي.

�لعريقة  �لــتــعــلــيــمــيــة  ــات  ــ�ــش �ملــوؤ�ــش
و�ملــنــظــمــات غــري�حلــكــومــيــة. ومت 
�لك�شف عن �لقو�س يف مدينة دبي 
ومن ثم يف حمطته �لر�بعة يف قمة 

جمموعة �ل�شبع باإيطاليا.
�ملخت�شون يف موؤ�ش�شة دبي  و�بتكر 
�لرقمية  �الآثار  ومعهد  للم�شتقبل 
و�شركائهما  �أكــ�ــشــفــورد  جلــامــعــة 
�لت�شوير  يف  حــديــثــة  تكنولوجيا 
�الأبعاد  ثالثي  و�لنحت  و�لطباعة 
�لتكنولوجيا  هــــذه  تــتــمــيــز  حــيــث 
م�شح  عـــلـــى  �لـــعـــالـــيـــة  بـــقـــدرتـــهـــا 

�ملج�شمات رقميا.
�إلكرونية  بو�بة  �أول  �إطــالق  ومت 
ثالثية  �ـــــشـــــورة  ـــيـــون  مـــل جلـــمـــع 
�الأبــــعــــاد لــلــمــو�قــع �الأثــــريــــة �لتي 
بها  يــلــحــق  �أو  لــلــتــدمــري  تــتــعــر�ــس 

ا�صتقبل رئي�س ال�صنغال على هام�س القمة العاملية للحكومات 

حممد بن را�سد: الإمارات متد يدها باخلري والتعاون امل�سرتك مع ال�سنغال وغريها من الدول ال�سديقة

هزاع بن زايد : حممد بن را�سد ميتلك روؤية متب�سرة للح�سارة و�سبل اإحيائها

•• دبي -وام:

�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  ��ــشــتــقــبــل 
نائب  مكتوم  �آل  ر��ــشــد  بــن  حممد 
رئـــيـــ�ـــس جمل�س  �لــــدولــــة  رئـــيـــ�ـــس 
�لــوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ــ على 
للحكومات  �لعاملية  �لقمة  هام�س 
يف مــديــنــة جــمــري� يف دبـــي �مــ�ــس ــ 
فخامة �لرئي�س ماكي �شال رئي�س 
�شموه  ورحب  �ل�شنغال.  جمهورية 
�ل�شيخ حمد�ن بن  �شمو  ــ بح�شور 

لبناء  جديدة  �آفــاق  وفتح  �لتعاون 
��شتثمار�ت م�شركة بني �جلانبني 
دولة  �أن  �ل�شياق  هــذ�  موؤكد� يف   ..
�الأف�شل  �لــنــمــوذج  تــعــد  �الإمـــــار�ت 
�إفريقيا  ودول  لــبــالده  بالن�شبة 
�الأخرى جلهة �ال�شتثمار يف �لبنى 
قطاعات  مـــن  وغـــريهـــا  �لــتــحــتــيــة 
�إىل  و�أ�ـــشـــار   . و�لــتــطــويــر  �لتنمية 
�لدور �الإيجابي �لذي تلعبه مو�نئ 
�إد�رة وت�شغيل �أحد  دبي �لعاملية يف 
ورغبة  �ملهمة  �ل�شنغالية  �ملــو�نــئ 

رمي  ومــعــايل  للحكومات  �لعاملية 
بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة 
�لـــدويل و�شعادة  �لــتــعــاون  لــ�ــشــوؤون 
�ــشــلــطــان �أحـــمـــد بـــن �ــشــلــيــم رئي�س 
للمو�نئ  �لــعــاملــيــة  دبــــي  مــوؤ�ــشــ�ــشــة 
�شليمان  �ــشــعــيــد  خــلــيــفــة  و�ـــشـــعـــادة 
�لت�شريفات  د�ئـــــــرة  عـــــام  مـــديـــر 
و�ل�شيافة يف دبي و�لوفد �لوز�ري 
�إبر�هيم  �شعادة  و  للرئي�س  �ملر�فق 
جمهورية  �ــشــفــري  �ــشــيــال  �ـــشـــوري 

�ل�شنغال لدى �لدولة.

�ل�شر�كة  هذه  تعزيز  يف  �حلكومي 
�أخرى  لت�شمل جماالت  وتو�شيعها 
كــالــبــنــيــة �لــتــحــتــيــة .. وذلــــك على 
غر�ر ��شتثمار مو�نئ دبي �لعاملية يف 
مو�نئ �ل�شنغال و�إد�رتها �أهم و�أكرب 
هذه �ملو�نئ يف �لعا�شمة دكار على 
و�أكد  �الأطل�شي.  �ملحيط  �شو�طئ 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم خالل �للقاء .. �أن 
دولــة �الإمـــار�ت متد يدها باخلري 
�ل�شنغال  مــع  �ملــ�ــشــرك  و�لــتــعــاون 

بــنــاء وتــاأ�ــشــيــ�ــس منطقة  بـــالده يف 
حرة على غر�ر منطقة جبل علي 
�لــ�ــشــنــاعــيــة �لــتــي حتــتــ�ــشــن �آالف 
وتوفر  �لعاملية  و�مل�شانع  �ل�شركات 
�لتقدم وحتقيق  �أ�شباب  لها جميع 
ملنتجاتها  و�لــــــرويــــــج  �ملــــنــــافــــع 
رئي�س  �أ�شاد فخامة  كما  �لوطنية. 
جمهورية �ل�شنغال بفعاليات �لقمة 
�لعاملية للحكومات �لتي ت�شت�شيفها 
و�ملو��شيع  �شنويا  �الإمــــار�ت  دولــة 
و�لق�شايا �لتي تطرحها للحو�ر يف 

حمــمــد بــن ر��ــشــد �آل مــكــتــوم ويل 
عهد دبي و �شمو �ل�شيخ مكتوم بن 
نائب  مكتوم  �آل  ر��ــشــد  بــن  حممد 
بــالــرئــيــ�ــس �ل�شيف  ـــــ  دبــــي  حــاكــم 
�أطـــــــر�ف �حلديث  مــعــه  وجتــــــاذب 
و�ل�شد�قة  �لتعاون  عالقات  حول 
�لـــقـــائـــمـــة بــــني دولـــــــة �الإمــــــــــار�ت 
خمتلف  على  �ل�شنغال  وجمهورية 
يت�شل  فـــيـــمـــا  ـــة  خـــا�ـــش �لـــ�ـــشـــعـــد 
ودور  �ال�ـــشـــتـــثـــمـــاريـــة  بـــالـــ�ـــشـــر�كـــة 
�لقطاع �خلا�س �إىل جانب �لقطاع 

�ل�شديقة  �لــــــدول  مـــن  وغـــريهـــا 
وتدعم  �إفريقيا  غرب  دول  خا�شة 
قـــيـــام �ـــشـــر�كـــات �إ�ــشــتــثــمــاريــة مع 
�شعيد  على  ال�شيما  �لــدولــة  هــذه 
و�حلكومي  �خلـــا�ـــس  �لــقــطــاعــني 
وذلـــــك مبـــا يـــعـــود بــالــفــائــدة على 
و�ل�شعوب  �ل�شنغال  و�شعب  �شعبنا 
�لرئي�س  فخامة  و�أ�ــشــاد  �الأخـــرى. 
�لتعاون  مبــ�ــشــتــوى  �ـــشـــال  مـــاكـــي 
�الإمار�ت  �لقائم بني بالده ودولــة 
هـــذ�  مـــــن  مــــزيــــد  �إىل  د�عـــــيـــــا   ..

�إىل  و�ال�شتماع  �ملتنوعة  جل�شاتها 
�لتعليم  �الآخرين يف  �آر�ء وجتــارب 
و�حل�شارة  و�ملعلوماتية  و�ل�شحة 
�شمو   .. �لــلــقــاء  وغـــريهـــا. حــ�ــشــر 
ر��شد  بن  �أحمد بن حممد  �ل�شيخ 
حممد  موؤ�ش�شة  رئي�س  مكتوم  �آل 
�ل�شيخ  و�شمو  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�آل  ر��ــشــد  بــن  بــن حمــمــد  من�شور 
مكتوم ومعايل حممد بن عبد�هلل 
�لـــقـــرقـــاوي وزيــــر �ـــشـــوؤون جمل�س 
�لقمة  رئي�س  و�مل�شتقبل  �لــــوزر�ء 

•• اأبوظبي-وام: 

�لتنفيذي  �ملجل�س  نائب رئي�س  �آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ هز�ع بن  �شمو  قال 
الإمارة �أبوظبي .

�إن �لقمة �لعاملية للحكومات �لتي �نطلقت �م�س يف دبي جاءت بالعامل   .
كله �إىل دولة �الإمــار�ت ويف �لوقت نف�شه نقلت للعامل �ل�شورة �حلقيقية 

لل�شباب �لتو�ق �إىل �لنهو�س بحا�شره نحو �مل�شتقبل.
�آل نهيان �شهد �أطروحة �شاحب �ل�شمو  وكان �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد 
جمل�س  رئي�س  �لــدولــة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��ــشــد  بــن  حممد  �ل�شيخ 
 .. �لعربية  ن�شتاأنف ح�شارتنا  بعنو�ن كيف  �هلل  رعــاه  دبي  �لــوزر�ء حاكم 
�حل�شارة  يف  �لــقــوة  مــو�طــن  تــعــرف  متب�شرة  روؤيـــة  تظهر  �أنــهــا  معترب� 
فتحييها ومو�طن �ل�شعف فتتجنبها. وتابع �شموه �أنه حني يدعو �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �إىل ��شتئناف �حل�شارة �لعربية 
و�الإرهاب  �لتطرف  مو�جهة  و�أن  و�لفر�س  �لتحديات  حجم  يــدرك  فهو 
�لعاملية  �لقمة  �أنــه يف  و�أ�شاف  �مل�شتد�مة.   �لتنمية  تبد�أ من خلق فر�س 
�ملنطقة  نا�شعا خلري  نريده  مل�شتقبل  م�شرقة  �شورة  ر�أينا   .. للحكومات 

و�الإن�شانية .. م�شتقبل عنو�نه �مل�شاركة و�لتفاعل �الإيجابي مع �لعامل.
  وقال �شموه: �إن �لقمة �لعاملية بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد �آل مكتوم حتولت �إىل خمترب لالأفكار عنو�نه �البتكار و�ملعرفة وهما 
قاطرتنا للتقدم و��شتئناف �لدور و�حل�شور �الإن�شاين.

 و�أعرب �شموه عن تطلعه �إىل �أن تكون �ل�شعادة ن�شب �أعني �مل�شاركني يف 
�لقمة .

. متمنيا لهم �لتوفيق يف طرح �الأ�شئلة �ملهمة ال �الأجوبة وفقهم �هلل على 
طريق �خلري.
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اأخبـار الإمـارات

بحث مع رئي�س اأفغان�صتان عالقات التعاون والتطورات الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد ي�ؤكد م�ا�سلة المارات م�ساعدة ال�سعب الأفغاين يف املجالت الإن�سانية والتنم�ية كافة
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  ��ــشــتــقــبــل 
نــهــيــان ويل  �آل  بـــن ز�يـــــد  حمــمــد 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�مــ�ــس يف  �ــشــبــاح  �مل�شلحة  لــلــقــو�ت 
قــ�ــشــر �لــ�ــشــاطــئ �لــرئــيــ�ــس حممد 
جمهورية  رئـــيـــ�ـــس  غـــنـــي  �أ�ــــشــــرف 
يزور  �لذي  �الإ�شالمية  �أفغان�شتان 
�لبالد حاليا. ورحب �شموه يف بد�ية 
وبحث  �الأفــغــاين  بالرئي�س  �للقاء 
�ل�شد�قة  عـــالقـــات  تــعــزيــز  مــعــه 
و�شبل  �لــبــلــديــن  بـــني  و�لـــتـــعـــاون 
تــطــويــرهــا وتــنــمــيــتــهــا مبـــا يحقق 
و��شتعر�س  �ملــ�ــشــركــة.  �ملــ�ــشــالــح 
�لــلــقــاء �لــتــعــاون بــني �لــبــلــديــن يف 
�القت�شادية  �ملـــجـــاالت  مـــن  عــــدد 
�الإعمار  دعم  وعمليات  و�لتنموية 

و�لتنمية يف �أفغان�شتان.

و�أن يعمها �الأمن و�ال�شتقر�ر.
�الأفغاين  �لرئي�س  �أكــد  جانبه  من 
بــذلــتــهــا دولـــة  �لـــتـــي  �أن �جلـــهـــود 
�ل�شابقة  �لــفــرة  �المــــار�ت خــالل 
جبارة وكبرية �شاهمت يف ��شتقر�ر 
�لعديد من �الأ�شر �الفغانية بف�شل 
بر�مج �لدعم و�ملبادر�ت �الن�شانية 
�المار�ت  نفذتها  �لتي  و�لتنموية 
يف �لعديد من �ملناطق �الفغانية .. 
لتلك  وتقديره  �شكره  عن  و�أعــرب 

�جلهود.
تناول  �أي�شا  �للقاء  خــالل  وجــرى 
جمـــمـــل �الأحــــــــــد�ث و�لــــتــــطــــور�ت 
�الإقليمية و�لدولية و�لق�شايا ذ�ت 

�الهتمام �مل�شرك.
ح�شر �للقاء �شعادة حممد مبارك 
�ملـــزروعـــي وكــيــل ديــــو�ن ويل عهد 
لفخامة  �ملــر�فــق  و�لــوفــد  �أبوظبي 

�لرئي�س �الفغاين.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
دولة  مو��شلة  نهيان  �آل  ز�يــد  بــن 

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يــد  بــن 
�ل�شعب  مـــ�ـــشـــاعـــدة  �هلل  حـــفـــظـــه 

�حلياة  حت�شني  يف  وت�شاعد  تخدم 
�الجتماعية و�لتعليمية و�ل�شحية 

بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �المـــار�ت 
خليفة  �لــ�ــشــيــخ  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب 

�ملجاالت  يف  �لــ�ــشــديــق  �الفـــغـــاين 
�لتي  كــافــة  و�لتنموية  �الن�شانية 

ومتنى   .. �الفـــغـــاين  �ملــجــتــمــع  يف 
الأفغان�شتان و�شعبها كل خري ومناء 

حممد بن زايد ي�ستقبل رئي�س ال�سنغال وم�س�ؤول يابانيا وكري�ستني لغارد خالل القمة العاملية للحك�مات

تفقد متحف امل�صتقبل اأحد الفعاليات امل�صاحبة لقمة احلكومات

حممد بن زايد: الإمارات تفتح اأب�ابها دائمًا لكل دول العامل لتبادل الروؤى والأفكار ح�ل كل ما يحقق التنمية وال�سعادة للب�سرية 

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  ��ــشــتــقــبــل 
نــهــيــان ويل  �آل  بـــن ز�يـــــد  حمــمــد 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�مـــ�ـــس يف دبي  �ملــ�ــشــلــحــة  لـــلـــقـــو�ت 
.. فــخــامــة ماكي  كـــال عــلــى حــــده 
�ل�شنغال  جــمــهــوريــة  رئــيــ�ــس  �ــشــال 
�شونور�  كنتارو  ومعايل  �ل�شديقة 
وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية يف 
يزور�ن  �للذين  �ل�شديقة  �ليابان 

ي�شهم  ما  كل  ب�شاأن  �مل�شاركني  بني 
يف تـــطـــويـــر وحتــــديــــث �خلـــدمـــات 
م�شتوى  على  و�الإد�رة  �حلكومية 

�لعامل.
ح�شر �للقاء مع �لرئي�س �ل�شنغايل 
.. �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�لرئا�شة ومعايل رمي  �شوؤون  وزير 
بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة 
لــ�ــشــوؤون �لــتــعــاون �لـــدويل ومعايل 
وزير  نائب  �لزعابي  جمعه  �أحمد 

دولــة �الإمــــار�ت وكــل مــن �ل�شنغال 
و�ليابان و�شبل تطويرها وتنميتها 

مبا يخدم �مل�شالح �مل�شركة.
�أعــــمــــال  �إىل  �حلــــديــــث  وتــــطــــرق 
و�أهم  للحكومات  �لــعــاملــيــة  �لــقــمــة 
�شبيل  �لتي تركز عليها يف  �ملحاور 
دعـــم عــمــل �حلــكــومــات مــن خالل 
�لناجحة  �لـــتـــجـــارب  ��ــشــتــعــر��ــس 
�لـــتـــي تهدف  �ملـــبـــدعـــة  و�الأفـــــكـــــار 
عمل  �آلــــيــــات  ودعـــــم  حتـــديـــث  �إىل 
ـــــقـــــاء بـــهـــا �إىل  �حلـــكـــومـــات و�الرت

�أعمال �لقمة  �لدولة للم�شاركة يف 
�نطلقت  �لتي  للحكومات  �لعاملية 

�م�س.
�شال  ماكي  بفخامة  �شموه  ورحــب 
ومـــعـــايل كــنــتــارو �ــشــونــور� ومتنى 
�إىل  لهما زيــــارة مــوفــقــة ونــاجــحــة 

�أعمال �لقمة �لعاملية للحكومات.
�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  تـــبـــادل  و 
نـــهـــيـــان مع  �آل  ز�يــــــد  بــــن  حمـــمـــد 
�ل�شيفني �الأحاديث حول عالقات 
بني  �لقائمة  و�لــتــعــاون  �ل�شد�قة 

�الأف�شل مبا يدعم عملية �لتنمية 
�ل�شعوب يف  �لتي تن�شدها  �ل�شاملة 

خمتلف دول �لعامل.
و �أ�شاد �ل�شيفان مب�شتوى �لتنظيم 
�لوجه  يعك�س  �لذي  للقمة  �لعايل 
�حلــ�ــشــاري �ملــتــقــدم �لـــذي و�شلت 
�إليه دولــة �المــار�ت وقدرتها على 
من�شة  تـــكـــون  عــاملــيــة  قــمــم  �إد�رة 
ال�شت�شر�ف  و�أ�ـــشـــا�ـــشـــيـــة  مــهــمــة 
من  �مل�شتقبل  يف  �حلــكــومــات  �أد�ء 
و�لتجارب  �الأفـــكـــار  تــبــادل  خـــالل 

�حلـــكـــومـــيـــة يف دولـــــــة �الإمـــــــــار�ت 
و�ملــوؤ�ــشــ�ــشــات �لـــدولـــيـــة خــا�ــشــة يف 
و�جلهود  �القــتــ�ــشــاديــة  �جلـــو�نـــب 
ــــادر�ت و�الأفـــكـــار  ــــب �لـــتـــي تـــدعـــم �مل
�ملــــعــــنــــيــــة بــــتــــطــــويــــر �ملـــنـــظـــومـــة 

�القت�شادية �لعاملية .
وتطرق �حلديث �إىل �أعمال �لقمة 
�لــعــاملــيــة لــلــحــكــومــات ودورهـــــــا يف 
�الرتقاء باأد�ء وم�شتقبل �حلكومات 
�ملناق�شات  خــــالل  مـــن  �لـــعـــامل  يف 
�أهــم �لدر��شات  و�حلـــو�ر�ت وطــرح 

�ـــشـــوؤون �لــرئــا�ــشــة و�ــشــعــادة حممد 
مبارك �ملزروعي وكيل ديــو�ن ويل 

عهد �أبوظبي.
كما ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حمــمــد بــن ز�يـــد �آل نــهــيــان خالل 
�لدكتورة  مــعــايل  �لــقــمــة  �أعـــمـــال 
كـــريـــ�ـــشـــتـــني الغـــــــــارد مــــديــــر عـــام 

�شندوق �لنقد �لدويل.
�لدولية  بامل�شوؤولة  �شموه  ورحــب 
وتــــبــــادل مــعــهــا �الأحـــــاديـــــث حول 
بـــني �جلهات  �لــقــائــمــة  �لــعــالقــات 

و�الأبحاث �ملعنية بتطوير �أد�ء عمل 
�حلكومات �حلديثة. ح�شر �للقاء 
.. �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �شوؤون �لرئا�شة ومعايل عبيد 
بــن حــمــيــد �لــطــايــر وزيــــر �لدولة 
�ملــالــيــة ومــعــايل مبارك  لــلــ�ــشــوؤون 
�مل�شرف  حمافظ  �ملن�شوري  ر��شد 
�مل�شوؤولني  مـــن  وعـــــدد  �ملــــركــــزي 
ملـــديـــرة �شندوق  �ملـــر�فـــق  و�لـــوفـــد 

�لنقد �لدويل.

•• دبي -وام:

�ل�شيخ  �لـــ�ـــشـــمـــو  �ـــشـــاحـــب  تـــفـــقـــد 
ـــــد �ل نــهــيــان ويل  حمــمــد بـــن ز�ي
�العلى  �لقائد  نائب  �بوظبي  عهد 
�مل�شتقبل  متحف  �مل�شلحة  للقو�ت 
�لرئي�شية  �لــفــعــالــيــات  �أهــــم  �أحــــد 
�مل�شاحبة للقمة �لعاملية للحكومات 

يف دروتها �خلام�شة.
و�طلع �شموه من خالل �جلولة �لتي 
ر�فقه فيها �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة على  �شوؤون  وزير  �لــوزر�ء 
معرو�شات �الأق�شام �لتي يت�شمنها 
تنظمه  �لـــــذي  �ملــ�ــشــتــقــبــل  مــتــحــف 
و�لقمة  للم�شتقبل  دبــي  موؤ�ش�شة 
يركز  و�لــــذي  للحكومات  �لــعــاملــيــة 
�ملناخي  �لــتــغــيــري  حتـــديـــات  عــلــى 

�خلالقة(  �حلــكــومــات  )�بـــتـــكـــار�ت 
�لدول  ت�شارك فيه عدد من  �لــذي 
بـ 12 �بتكار� من 12 دولة جنحت 
ومتا�شت  �لتغري  �شرعة  مو�كبة  يف 
�لنا�شئة  �لــعــاملــيــة  �الجتـــاهـــات  مــع 
بهدف �الرتقاء بخدماتها مبا يعود 

بالنفع على �أفر�د �ملجتمع.
�لدول  ممثلي  مــن  �شموه  وتــعــرف 
�لغري  �ملبادر�ت و�حللول  �برز  على 
�د�ء  لتعزز  �بتكرت  �لتي  تقليدية 
معاجلة  يف  وت�شاعدها  �حلكومات 
عـــــدد مــــن �لـــقـــ�ـــشـــايـــا و�لـــظـــو�هـــر 

�ملجتمعية �ل�شلبية.
�خــــر حــ�ــشــر �شاحب  مـــن جـــانـــب 
�لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حمــمــد بـــن ز�يـــد 
حما�شرة  مـــن  جــانــبــا  نــهــيــان  �آل 
�لتعليم  يف  �لــيــابــانــيــة  �لــتــجــربــة 
تــومــوكــو كيتا غاوي  قــدمــهــا  �لــتــي 

وعر�شت  ور�ثــــيــــاً  �ملــعــدلــة  �لـــقـــرم 
ــا�ــشــات لــلــحــ�ــشــور جـــولـــة �إىل  �لــ�ــش
هذه  على  للتعرف  �لبحار  �أعــمــاق 
على  �لتغلب  يف  �ملبتكرة  �لطريقة 
حتـــديـــات حتــلــيــة �ملـــيـــاه مـــن خالل 
�أكرث  �لذي يعد من  �لبحر  قنديل 
كما  للمياه  �مت�شا�شاً  �ملخلوقات 
�إىل جـــذور  بــالــنــ�ــشــبــة  هـــو �حلـــــال 
�إنتاج  �أ�ــشــجــار �لــقــرم حــيــث ميــكــن 
طريق  عن  �لعمالقة  بحر  قناديل 
�لبحر وجذور  قنديل  دمج جينات 
�أ�ـــشـــجـــار �لـــقـــرم لــكــي تــتــحــول �إىل 
تنتج  �لعذبة  للمياه  حية  م�شانع 
ويوفر  بـــاأكـــمـــلـــهـــا..  ملــديــنــة  ـــيـــاه  �مل
و�عدة  كبرية  فر�شاً  �البتكار  هــذ� 
جديدة  قــطــاعــات  خلق  يف  وي�شهم 
لـــرفـــد �قـــتـــ�ـــشـــاد دبـــــي مــــن خالل 
�لعمالقة  �لبحر  قناديل  ت�شدير 

ثـــالثـــة وهي  يف حمـــــاور رئــيــ�ــشــيــة 
�إىل  و�ملــدن ويحولها  و�لغذ�ء  �ملياه 
فر�س ملمو�شة حيث يقدم متحف 
للمز�رع  جديدة  مفاهيم  �مل�شتقبل 
تــ�ــشــتــخــدم تــقــنــيــات حــديــثــة جتعل 
�إنتاج  قــادرة على  �آلية  مــز�رع  منها 

�لغذ�ء يف �ملنزل.
على  �لقائمني  مــن  �شموه  وتــعــرف 
�ملبتكرة  �حللول  �بــرز  على  �ملتحف 
�لــتــي �ــشــتــوفــرهــا هـــذه �ملـــــز�رع من 
ذكية  غــــذ�ئــــيــــة  �ـــشـــبـــكـــات  خــــــالل 
على  وتتعرف  كاملة  �أحــيــاء  تخدم 
�لغذ�ئية وتقوم  �الأفر�د  �حتياجات 
�لــغــذ�ئــيــة �لتي  �ملـــكـــونـــات  بـــاإنـــتـــاج 

يحتاجون �إليها.
للهند�شة  ت�شور�ته  �ملتحف  ويقدم 
�ملياه  �ــشــتــنــتــج  �لــتــي  �لــبــيــولــوجــيــة 
�لعذبة وهي قناديل �لبحر و�أ�شجار 

لت�شكيل حمطات حتلية بيولوجية 
�ملياه  توفري  وبالتايل  �لعامل  حول 
دمج  خـــالل  مــن  للجميع  �لــعــذبــة 

جينات وحماكاة �لطبيعة.
كــمــا جتــــول �ــشــمــوه و�حلـــ�ـــشـــور يف 
�لذي  للمتحف  �لتفاعلي  �ملعر�س 
 ،2050 عــــام  �إىل  زو�ره  يـــاأخـــذ 

ليتعرفو� على م�شتقبل �ملدن.
)�أدو�ت  قــ�ــشــم  �ىل  �ــشــمــوه  و�نــتــقــل 
نظام  وهـــــو  �ملـــتـــحـــف  يف  �ملـــديـــنـــة( 
�لغد  مـــدن  ل�شناعة  �آيل  روبــوتــي 
و�إعادة بنائها خ�شو�شاعند �لكو�رث 
ويف �أوقــات زمنية ق�شرية و يعتمد 
�حليوية  �لتكنولوجيا  على  �لبناء 
و�لروبوتية �ملتطّورة الإن�شاء �ملباين 
و�لبنى �لتحتية وخلق �أنظمة بيئية 

مزدهرة وم�شتد�مة .
معر�س  �شموه  جــولــة  �شملت  كما 

حكومي  جتمع  و�أكـــرب  بـــارز�ً  عاملياً 
�ملكانة  يعك�س  مبــا  �مل�شتوى،  رفيع 
حتت  �لدولة  حتتلها  �لتي  �ملتميزة 
قيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�يــد  بن 
�ل�شاحتني  عـــلـــى  �هلل(  )حـــفـــظـــه 

�الإقليمية و�لدولية.
ح�شوره  مبــنــا�ــشــبــة  �ــشــمــوه  وقـــــال 
للحكومات  �لعاملية  �لقمة  فعاليات 
دبــــي  يف  �خلــــامــــ�ــــشــــة  دورتــــــهــــــا  يف 
تـــقـــام حتـــت رعـــايـــة �شاحب  �لـــتـــي 
�لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حمــمــد بـــن ر��شد 
�لدولة  رئــيــ�ــس  نــائــب  مــكــتــوم،  �آل 
دبي  حاكم  �لـــوزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�ملتحدة  �لعربية  �الإمــار�ت  �إن دولة 
تفتح �أبو�بها د�ئماً لكل دول �لعامل 
لتبادل �لروؤى و�الأفكار حول كل ما 
يحقق �لتنمية و�ل�شعادة للب�شرية، 

�لياباين  �لـــتـــاريـــخ  يف  �أخــ�ــشــائــيــة 
�لتجربة  حمــا�ــشــرة  �ىل  ��ــشــافــة 
و�لتي  �لقيم  هند�شة  يف  �ليابانية 
مورينو�شوكي  لــلــحــ�ــشــور  قــدمــهــا 

خبري يف �مل�شتقبل.
كــمــا ر�فــــق �ــشــمــوه خــــالل �جلولة 
�أحمد جمعه �لزعابي نائب  معايل 
و�شعادة  �لـــرئـــا�ـــشـــة  �ــــشــــوؤون  وزيـــــر 
�ملـــــزروعـــــي وكيل  مــــبــــارك  حمـــمـــد 
ديو�ن ويل عهد �بوظبي وعدد من 

�مل�شوؤولني.
�ل�شيخ  �لـــ�ـــشـــمـــو  �ـــشـــاحـــب  و�أكــــــــد 
�آل نــهــيــان، ويل  حمــمــد بـــن ز�يــــد 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة �أن )�لقمة �لعاملية 
للحكومات( �لتي ت�شت�شيفها دولة 
�شنوياً  �ملتحدة  �لعربية  �الإمــــار�ت 
حدثاً  غـــــدت   2013 عـــــام  مـــنـــذ 

مـــــن مـــنـــطـــلـــق �إميــــانــــهــــا بـــوحـــدة 
�مل�شري �الإن�شاين و�أن تطوير عمل 
�الأ�شا�شي  �ل�شامن  هو  �حلكومات 
لتحقيق �ال�شتقر�ر و�ل�شالم د�خل 

�ملجتمعات.
و�أ�ـــشـــاد �ــشــمــوه بــالــدور �لـــذي تقوم 
للحكومات،  �لــعــاملــيــة  �لــقــمــة  بـــه 
عاملية  مــنــ�ــشــة  متــثــل  بــاعــتــبــارهــا 
تطوير  يف  للبحث  ومبتكرة  ر�ئــدة 
عمل �حلــكــومــات حــول �لــعــامل مبا 
�أد�ء  دورهــا وفاعليتها يف  يعزز من 
يزيد  مــا  �أن  �إىل  مــ�ــشــري�ً  مهامها، 
�لــقــمــة وتقدير  �أهــمــيــة هـــذه  مـــن 
عــام من  كل  ت�شهده  ما  لها  �لعامل 
وخالقة  جديدة  و�أفكار  �أطروحات 
و�إمنا  �حلا�شر  على  فقط  تركز  ال 
�مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  على  حتر�س 

بوعي عميق وفكر منفتح.

الإمارات لبح�ث عل�م ال�ستمطار ي�ا�سل تلقي امل�ساركات بدورته الثالثة
•• اأبوظبي-وام:

�أعلن برنامج �الإمــار�ت لبحوث علوم �ال�شتمطار �أن �آخر موعد لتقدمي 
300-500 كلمة - للم�شاركة يف دورته  خطابات �لنو�يا - �ملكونة من 
�لبحوث  لتقدمي  �لنهائي  �ملوعد  و�أن  �جلــاري  فرب�ير   16 يــوم  �لثالثة 
يوم   - �أقــ�ــشــى  كحد  �شفحات   3 �إىل  �شفحتني  مــن  �ملــكــونــة   - �الأولــيــة 
�لبحوث  كل  وتقييم  مبر�جعة  دولية  جلنة  و�شتقوم  �ملقبل.  مار�س   16
�لبحوث  �أ�شحاب  دعــوة  و�شيتم  منها  ق�شرية  قائمة  وتر�شيح  �الأولــيــة 
منت�شف  �أق�شاه  موعد  يف  �لنهائية  �لكاملة  بحوثهم  لتقدمي  �ملر�شحة 
�لبحوث �حلا�شلة  �الإعــالن عن  �لقادم و�شيتم  �أغ�شط�س   16 �لليل يوم 
�ختيار  و�شيتم   .2018 يناير  �شهر  خــالل  �لثالثة  �لـــدورة  منحة  على 
�لعلمي  �لفهم  تعزيز  على  لقدرتها  وفقا  �ملنحة  على  �حلا�شلة  �لبحوث 

لعلوم لال�شتمطار و�لدفع قدما باملمار�شات �لتقنية و�ملنهجية �حلديثة 
و�لعمليات �ملتعلقة بها ويتم تقييمها ��شتناد� �إىل �ملعايري �لتالية “ �خلربة 
و”�ملنهجية  و�البتكار”  �لعر�س  و�أهمية  �الإجمالية  و�لتقنية  �لعلمية 
�لبحثية” و”موؤهالت �لباحث و�لفريق” �إ�شافة �إىل “�مل�شادر و�مليز�نية 
�لالزمة” و”بناء �لقدر�ت يف �ملجال” وباالإمكان �حل�شول على معلومات 
�الإلكروين  �ملوقع  على  فيه  �مل�شاركة  وطريقة  �لربنامج  عن  مف�شلة 
www.uaerep.ae. كان �لربنامج قد �أطلق دورته �لثالثة يف �شهر 
�لتكنولوجيا  و�لعلماء وخــرب�ء  �لباحثني  دعوة  �ملا�شي من خالل  يناير 
�لر�مية  �ملبتكرة  �لبحثية  �لعامل لتقدمي مقرحاتهم  �أنحاء  من جميع 
لتطوير جمال �ال�شتمطار دوليا. ويقدم �لربنامج منحة �شنوية بقيمة 5 
ماليني دوالر �أمريكي وتوزع على مدى 3 �شنو�ت على 5 بحوث متميزة 
على  ومبنية  �شارمة  ومر�جعة  تقييم  عملية  خــالل  من  �ختيارها  يتم 

�أف�شل �ملمار�شات �لدولية. وقال �شعادة �لدكتور عبد �هلل �ملندو�س مدير 
�ملركز �لوطني لالأر�شاد �جلوية و�لزالزل �إن �ملركز يقود �جلهود �لدولية 
يف جمال �ال�شتمطار بف�شل هذ� �لربنامج �لطموح �لذي ��شتطاع جذب 
�هتمام دويل و��شع وهذ� من �شاأنه �أن ي�شاعد على حتقيق روؤية �الإمار�ت 
يف بناء �قت�شاد معريف متنوع .. م�شري� �إىل �أن �لربنامج يعد �شاهد� على 
خالل  من  �لتحديات  �أكــرب  مو�جهة  يف  �ملتمثلة  �حلكيمة  قيادتنا  روؤيــة 
�البــتــكــار. مــن جهتها قــالــت علياء �ملــزروعــي مــديــرة بــرنــامــج �الإمــــار�ت 
لبحوث علوم �ال�شتمطار �إن �لربنامج حقق �أثر� كبري� يف تطوير �لبحث 
�لعلمي و�الأفكار �جلديدة يف جمال �ال�شتمطار و��شتطاع تكوين �شبكات 

مثمرة من �لباحثني �لدوليني.
�إن �إطالق �لربنامج بدورته �لثالثة جتديد جلهوده وحر�شه  و �أ�شافت 
على �ال�شتمر�ر ببناء �لربنامج ليكون نقطة �نطالق يت�شارك منها علماء 

�لعامل �حللول و�البتكار�ت �لتي تخدم ق�شية �أمن �ملياه.
كانت وز�رة �شوؤون �لرئا�شة قد �أطلقت “ برنامج �الإمار�ت لبحوث علوم 
�لوطني  �ملركز  �إد�رتـــه  على  وي�شرف   2015 عــام  “ مطلع  �ال�شتمطار 
لالأر�شاد �جلوية و�لزالزل ويعد مبادرة طموحة وعاملية �لنطاق �شممت 

من �أجل تطوير �لبحث �لعلمي يف جمال �ال�شتمطار .
و باإمكان جميع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة �لربحية وغري �لربحية 
علمية  و�أ�شايب  لتقنيات  جديدة  �أفكار  وتقدمي  فيه  �مل�شاركة  و�الأفـــر�د 

ت�شاعد على زيادة هطول �الأمطار.
و ي�شرف �ملركز على م�شاهمات برنامج �الإمار�ت لبحوث علوم �ال�شتمطار 
يف �لبحث و�لتطوير �لدويل من خالل تقدمي �لدعم �لتقني و�للوج�شتي 
و�لبيانات و�ملر�فق و�الإر�شاد ب�شكل م�شتمر لكل �مل�شاريع �لبحثية �حلا�شلة 

على منحة �لربنامج.
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اأخبـار الإمـارات
هط�ل اأمطار على 

اأم القي�ين
•• اأم القيوين-وام:

�شهدت �إمارة �أم �لقيوين �م�س منذ �شاعات �ل�شباح �الأوىل هطول �أمطار 
تر�وحت بني �ملتو�شطة و�خلفيفة لفر�ت متفاوتة و�أحيانا متقطعة. 
و�أدى هطول �الأمطار �إىل �نخفا�س ملحوظ يف درجات �حلر�رة وجتمع 
ب�شيط للمياه يف بع�س �ملناطق و�لدو�ر�ت �ملنخف�شة. وال تز�ل �ل�شماء 

غائمة ما يب�شر بهطول �الأمطار خالل �ل�شاعات �ملقبلة.

بح�س�ر حممد بن را�سد وحممد بن زايد رئي�س وزراء اليابان يخاطب القمة العاملية للحك�مات

و�الأفكار �إىل و�قع ملمو�س .
�الإمار�ت  دولــة  �قت�شاد  �إن  وقــال 
�لتحديات  مـــن  �لــكــثــري  جتـــــاوز 
يت�شم  متنوعاً  �قت�شاد�  لي�شبح 
بال�شمولية و�لتطور، وهذ� �الأمر 
�ــشــكــل بـــــادرة لــلــكــثــري مـــن �لـــدول 
هذ�  يف  �لنهج  نف�س  على  لت�شري 

�ملجال .

�القت�شاد�ت �لوطنية وتنوعها.
بالتعليم  �الهتمام  �ن  �إىل  و�أ�شار 
�ملدين  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  وبــنــاء 
هــي �أ�ــشــا�ــس �لــتــقــدم و�الأزدهــــــار، 
الفتا �إىل �لتحديات �لتي و�جهت 
و��شتطاعت  �ليابانية  �حلكومة 
�لتغلب عليها من خالل �اللتز�م 
مـــبـــادىء �لــتــ�ــشــامــح و�الإعـــتـــد�ل.  

حتقيق تنمية �ل�شعوب من خالل 
�البتكار و�لت�شامح.

لرئي�س  �ملتلفزة  �لكلمة  ح�شر   
�ل�شيخ  �ــشــمــو  �لــيــابــاين  �لــــــوزر�ء 
ر��شد  بــــن  بــــن حمـــمـــد  حــــمــــد�ن 
و�شمو  دبــي  عهد  ويل  مكتوم  �آل 
ــيــخ مـــكـــتـــوم بــــن حمـــمـــد بن  �لــ�ــش
دبي  نائب حاكم  �آل مكتوم  ر��شد 

�لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  �شمن 
يف هذ� �ملجال.

تناق�س ق�شايا  �لقمة  �أن  و�أ�شاف 
�إذ تــركــز على  يف غــايــة �الأهــمــيــة، 
للحكومات  ينبغي  �لـــذي  �لــــدور 
تفعيل  به من خالل  �أن ت�شطلع 
�لنمو  حتـــقـــيـــق  ـــى  عـــل قــــدرتــــهــــا 
ـــتـــد�م ودعــــم  ـــ�ـــش �القــــتــــ�ــــشــــادي �مل

ت�شت�شيف  �ليابان  �ن  �إىل  و�أ�ــشــار 
�الأوملبية2020  �الألـــعـــاب  دورة 
وكــــذلــــك فـــــان دولــــــة �الإمـــــــــار�ت 
�ــشــتــ�ــشــتــ�ــشــيــف �ملـــعـــر�ـــس �لــــدويل 
�حلدثان  وهــذ�ن   2020 �إك�شبو 
ملخاطبة  مهمة  منا�شبة  ي�شكالن 
�لعامل  �نــحــاء  �لــــزو�ر مــن جميع 
�إىل  تــدعــو  �لــتــي  �لــر�ــشــالــة  ون�شر 

وذكــر �أن دولــة �الإمـــار�ت �لعربية 
و�لتقدم  بــالــرقــي  تت�شم  �ملــتــحــدة 
و�الإزدهار وهذ� �الأمر يتبلور من 
بتحقيق  حكومتها  �لــتــز�م  خــالل 
�ل�شعادة لكافة مو�طنيها، م�شري�ً 
دولــــة  حـــكـــومـــة  خـــطـــوة  �ن  �إىل 
�إن�شاء  يف  �الإيــجــابــيــة  �الإمـــــــار�ت 
�لروؤيا  تــرجــم  لــلــ�ــشــعــادة  وز�رة 

•• دبي -وام: 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بح�شور 
نائب  �ل مكتوم  ر��شد  حممد بن 
�لــــدولــــة رئــيــ�ــس جمل�س  رئــيــ�ــس 
�لـــــــــوزر�ء حـــاكـــم دبـــــي رعــــــاه �هلل 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �ل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
للقو�ت  �العـــلـــي  �لـــقـــائـــد  نـــائـــب 
وزر�ء  رئــيــ�ــس  خـــاطـــب  �ملــ�ــشــلــحــة 
�مل�شاركني  �آبــــي  �ــشــيــنــزو  �لــيــابــان 
يف  للحكومات  �لعاملية  �لقمة  يف 
خاللها  مــن  قـــدم  مــتــلــفــزة  كلمة 
�ل�شكر و�لتقدير لقيادة وحكومة 
�ملتحدة  �لعربية  �الإمــــار�ت  دولــة 
للجهود  �لقمة  على  و�لــقــائــمــني 
�لكبرية يف ��شت�شافة هذ� �لتجمع 
�لـــعـــاملـــي يف مــــبــــادرة فـــريـــدة من 
نوعها. وقال �شينزو �آبي �أ�شكركم 
�إتاحة �لفر�شة يل للحديث  على 
قــــادة ومفكري  نــخــبــة مـــن  �أمـــــام 
�لعامل يف هذه �لقمة �لتي تهدف 
�مل�شتقبل وحتقيق  ��شت�شر�ف  �إىل 
�ل�شعوب،  لكافة  و�لنماء  �لــرخــاء 

و�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ عــمــار بـــن حميد 
عجمان  عـــهـــد  ويل  �لـــنـــعـــيـــمـــي 
ومــعــايل �لــدكــتــورة �أمـــل عبد�هلل 
�لقبي�شي رئي�شة �ملجل�س �لوطني 

�الحتادي.
 و�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ هـــــز�ع بـــن ز�يـــد 
�ملجل�س  رئــيــ�ــس  نــائــب  نــهــيــان  �آل 
�لـــتـــنـــفـــيـــذي الإمــــــــــارة �أبـــوظـــبـــي 
�شيف  �لــ�ــشــيــخ  �ــشــمــو  و�لـــفـــريـــق 
رئي�س  نــائــب  نهيان  �آل  ز�يـــد  بــن 
�لد�خلية  وزيـــر  �لــــوزر�ء  جمل�س 
ز�يد  بــن  من�شور  �ل�شيخ  و�ــشــمــو 
رئــيــ�ــس جمل�س  نــائــب  نــهــيــان  �آل 
�لرئا�شة  �ـــشـــوؤون  وزيــــر  �لــــــوزر�ء 
�آل  و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد 
مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن 
�لرئي�س �الأعلى ملجموعة طري�ن 
�أحمد  �لــ�ــشــيــخ  �الإمـــــــار�ت و�ــشــمــو 
�آل مكتوم  بــن ر��ــشــد  بــن حمــمــد 
ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  رئي�س 
من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  مكتوم  �آل 
�آل مكتوم  بــن ر��ــشــد  بــن حمــمــد 
وعــــــدد مــــن �لـــ�ـــشـــيـــوخ و�لــــــــوزر�ء 

و�مل�شوؤولني.

م�سرف الإمارات الإ�سالمي يتربع مببلغ 1.72 ملي�ن درهم ل�زارة ال�سحة ل�سراء اأجهزة طبية حديثة 
•• دبي-وام:

ووقاية  �ل�شحة  لــوز�رة  درهــم  مليون   1.72 �الإ�شالمي” مببلغ  “�الإمار�ت  مل�شرف  �خلــريي  �ل�شندوق  تربع 
�لكهربائية  �ل�شدمات  �أجهزة  ت�شمل  �لطو�رئ  �أق�شام  يف  لال�شتخد�م  حديثا  طبيا  جهاز�   37 ل�شر�ء  �ملجتمع 
وملحقاتها. و�شيتم تزويد �شيار�ت �الإ�شعاف وخدمات �لطو�رئ �لتابعة للوز�رة �أي�شا باأجهزة قيا�س �الأك�شجني 

�لتي ت�شتخدم لفح�س �لعالمات �حليوية مثل عدد نب�شات �لقلب ون�شبة �الأك�شجني يف دم �ملري�س .
وثمن �شعادة عو�س �شغري �لكتبي �لوكيل �مل�شاعد لقطاع �خلدمات �مل�شاندة يف وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع 
مبادرة “�الإمار�ت �الإ�شالمي” �لتربع للوز�رة ل�شر�ء �أجهزة طبية حديثة يف �إطار �شل�شلة مبادر�ت مماثلة تعزيز� 
لدور �مل�شرف يف دعم �ل�شر�كة �ملجتمعية وجهود وز�رة �ل�شحة لتحقيق ��شر�تيجيتها �لر�مية �إىل تعزيز �شحة 
�لوز�رة  �شتح�شل عليها  �لتي  �لطبية  �الأجهزة  �أهمية  �لكتبي  و�أكــد عو�س   . �الإمــار�ت  �لفرد و�ملجتمع يف دولة 
فى  �ملر�شى  حياة  الإنقاذ  �لطو�رئ  ق�شم  يف  ال�شيما  �ملجتمع  الأفــر�د  �ل�شحية  �لرعاية  خدمات  �أف�شل  لتقدمي 

�حلاالت �حلرجة وتقدمي �الإ�شعافات �ل�شرورية للم�شابني من �حلو�دث و �ل�شكتة �لقلبية.

الرئي�س الأفغاين مينح اأ�سر ال�سهداء و�سام جمال الدين الأفغاين
•• اأبوظبي-وام:

ز�ر فخامة حممد �أ�شرف غني رئي�س 
�الإ�شالمية  �أفغان�شتان  جمهورية 
مـــــنـــــازل �أ�ـــــشـــــر �ــــشــــهــــد�ء �لــــوطــــن 
�أرو�حهم  �رتقت  �لذين  و�الإن�شانية 
�الإن�شاين  و�جـــبـــهـــم  يـــــــوؤدون  وهــــم 
وميـــــــــدون يـــــد �لـــــعـــــون �الإنــــ�ــــشــــاين 
جر�ء  �الأفــغــاين  لل�شعب  و�مل�شاعدة 

�الإ�ــشــالمــيــة و�ل�شعوب  �الأمـــة  �أبــنــاء 
�ل�شديقة.

بن  خليفة  �ل�شيخ  قــال  جانبه  مــن 
طــحــنــون �إن �أبـــنـــاء دولــــة �الإمـــــار�ت 
�الإنــــ�ــــشــــاين  بــــذلــــهــــم  جــــ�ــــشــــدو� يف 
�نتمائهم  عمق  �خلــريي  وعطائهم 
للقيم  و�إخــــال�ــــشــــهــــم  ووالئــــــهــــــم 
ونهج  جمــتــمــعــهــم  يف  �لـــر��ـــشـــخـــة 
�لعون  تــقــدمي  يف  �ملتمثلة  دولــتــهــم 

جمهوية  يف  �الأو�ـــشـــمـــة  �أرفــــــع  مـــن 
�أفغان�شتان �الإ�شالمية وذلك تقدير� 
و�جبهم  تــاأديــة  �أثــنــاء  لت�شحياتهم 

�الإن�شاين وعمل �خلري.
و�أ�ــــشــــار فــخــامــة �لــرئــيــ�ــس حممد 
�الإمار�ت  دولــة  �أن  �إىل  غني  �أ�شرف 
بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  �آل  ز�يـــد  بــن 
�أ�ــشــهــمــت مــن خالل  )حــفــظــه �هلل( 

�لــتــفــجــري �الإرهــــابــــي �لـــغـــادر �لذي 
��شتهدف مقر و�يل قندهار.

�لـــزيـــار�ت -  ومــنــح فخامته خـــالل 
�لــتــي ر�فـــقـــه فــيــهــا �لــ�ــشــيــخ خليفة 
�آل نهيان  بــن حمــمــد  بــن طــحــنــون 
�ل�شهد�ء  �أ�ــشــر  �ــشــوؤون  مكتب  مدير 
�أ�شر   - �أبوظبي  ديــو�ن ويل عهد  يف 
�ــشــهــد�ء �لــوطــن و�الإنــ�ــشــانــيــة و�شام 
)جـــمـــال �لـــديـــن �الأفـــــغـــــاين(  وهو 

�الإن�شانية  �ملــــبــــادر�ت  مـــن  �لــعــديــد 
�لــتــي تنفذها  و�ملــ�ــشــاريــع �خلــرييــة 
باأفغان�شتان يف �لتخفيف من معاناة 
�لــ�ــشــعــب �الأفــــغــــاين ودعــــم خططه 

�لتنموية و�الجتماعية و�خلريية .
و�كـــد �أن مــا قــدمــه �أبــنــاء �الإمــــار�ت 
�أ�شالة  من ت�شحيات هو دليل على 
�شعب �الإمار�ت وحر�شه على مد يد 
من  للمحتاجني  و�مل�شاعدة  �لــعــون 

مــوؤكــديــن �عــتــز�زهــم وفــخــرهــم مبا 
ت�شحيات يف  مــن  �لــ�ــشــهــد�ء  قــدمــه 
و�لعمل  �الإمـــــــار�ت  وطــنــهــم  �ــشــبــيــل 
�لطيبة  ذكر�هم  و�شتظل  �الإن�شاين 
مثاال  و�شيبقون  �لوجد�ن  يف  باقية 
البناء �الإمار�ت �ملخل�شني لقيادتهم 

ووطنهم.
�لـــديـــن  و�ـــــشـــــام جــــمــــال  �ن  يــــذكــــر 
�الأو�شمة  �أرفــع  يعترب من  �الأفغاين 

لالإن�شانية  �خلــري  وحــب  لل�شعوب 
فخامة  ـــــــارة  زي مــثــمــنــا  جــــمــــعــــاء.. 
�ل�شهد�ء  الأ�ــشــر  �الأفــغــاين  �لرئي�س 
وحر�شه على �للقاء بذويهم و�لتي 

تركت �أثر� طيبا يف نفو�شهم.
�أ�ــشــر �لــ�ــشــهــد�ء عــن �شكرهم  وعـــرب 
�لطيبة  �لــلــفــتــة  لــهــذه  وتــقــديــرهــم 
من �لقيادة �ل�شيا�شية يف جمهورية 
�أفــغــانــ�ــشــتــان و�لــ�ــشــعــب �الأفـــغـــاين.. 

يف جمهورية �فغان�شتان �الإ�شالمية 
ب�شمة  لهم  �لذين  لــالأفــر�د  ومينح 
و��شحة يف خدمة �ملجتمعات ون�شر 
مت  حيث  بال�شعوب  للنهو�س  �لفكر 
للعامل  تكرميا  �لو�شام  هذ�  �إطــالق 
جــــمــــال �لــــديــــن �الأفــــــغــــــاين �لــــذي 
يعترب �أحد رو�د فكر �لنه�شة و�أبرز 
ومبادئه  �الإ�ـــشـــالم  عـــن  �ملــد�فــعــني 

�الإن�شانية.

الإمارات ت�سارك يف اجتماع املجل�س القت�سادي والجتماعي العربي
•• القاهرة - وام: 

�ــشــاركــت دولـــة �المــــار�ت �لعربية �ملــتــحــدة يف 
للجنة  و�لت�شعني  �لتا�شع  �الجــتــمــاع  �أعــمــال 
�الجتماعية �ملنبثقة عن �ملجل�س �القت�شادي 
و�الجتماعي �لعربي �لتي عقدت �م�س مبقر 
للتح�شري  �لعربية  للجامعة  �لعامة  �المانة 
و�ملقررة �خلمي�س  للمجل�س  �لوز�رية  للدورة 

�ملقبل بالقاهرة.
تــر�أ�ــس �لــوفــد �ــشــعــادة حمــمــد �ــشــالــح �شلو�ح 
مــ�ــشــتــ�ــشــار مـــعـــايل وزيــــــر �القـــتـــ�ـــشـــاد و�شم 
بوز�رة  �ملن�شاأ  �د�رة  مدير  مبارك  فائل  علي 
�شليمان  بـــن  �هلل  عــبــد  و�أحــــمــــد  �القــتــ�ــشــاد 
�القت�شادية  �التفاقيات  بــاإد�رة  رئي�شي  �د�ري 

حممد  و�شعيد  بــالــوز�رة  �مل�شركة  و�للجان 
مدير  مبكتب  حكومي  �أد�ء  خبري  �ل�شويدي 

عام هيئة �لطري�ن �ملدين.
�الأمني  �لــعــاليل  �لــديــن  بـــدر  �ل�شفري  وقـــال 
�لعام �مل�شاعد لدى �جلامعة �لعربية لل�شوؤون 
لل�شحفيني  تــ�ــشــريــحــات  يف  �الجــتــمــاعــيــة 
�ملو�شوعات  مـــن   عـــدد�  نــاقــ�ــشــت  �لــلــجــنــة  �إن 
�لدول  جلامعة  �لــعــام  �الأمـــني  تقرير  بينها 
�لعربية �أحمد �أبو �لغيط حول متابعة تنفيذ 
98 للمجل�س �القت�شادي  �لـ  �لدورة  قر�ر�ت 
�الجتماعي  �لــقــطــاع  ونــ�ــشــاط  و�الجــتــمــاعــي 
و�إعد�د  و99   98 �ملجل�س  دورتـــي  بــني  فيما 
ملجل�س  و�الجـــتـــمـــاعـــي  �القـــتـــ�ـــشـــادي  �ملـــلـــف 
دورتها  �لــقــمــة يف  مــ�ــشــتــوى  عــلــى  �جلــامــعــة 

�لثامنة و�لع�شرين �ملقررة يف �الردن  �لعادية 
نهاية مار�س �ملقبل.

وناق�شت �للجنة �شمن بنودها كذلك متابعة 
�الفريقية  �لــعــربــيــة  �لــقــمــة  قـــــر�ر�ت  تنفيذ 
نوفمرب  يف  ماالبو  يف  �إنعقدت  �لتي  �لر�بعة 
�ملـــا�ـــشـــي بـــاالإ�ـــشـــافـــة ملــتــابــعــة تــنــفــيــذ �عـــالن 
للدول  �لر�بعة  �لقمة  عن  �ل�شادر  �لريا�س 
�لريا�س  يف  �جلنوبية  �مريكا  ودول  �لعربية 
�الجتماعي  �ملــلــف  و�عــــد�د   2015 نوفمرب 
للقمة يف دورتها �خلام�شة �ملقررة يف فنزويال 

.  2018
وت�شمنت بنود جدول �الأعمال .

. �لتعاون يف �ملجال �الجتماعي بني منظومتي 
جامعة �لدول �لعربية و�الأمم �ملتحدة وبند� 

حول �لربملان �لعربي لالطفال و�لذي رحبت 
�ملتحدة  �لعربية  �المــار�ت  دولــة  با�شت�شافته 
و�لثقافة  للربية  �لعربية  �ملنظمة  ومبادرة 
و�لـــعـــلـــوم حــــول تــعــلــيــم �الأطــــفــــال �لـــعـــرب يف 
مناطق �لنز�ع “�شوريا و�ليمن وليبيا و�لعر�ق 
وفل�شطني” وكذلك �لتعاون �لعربي �لدويل 
خا�شة مع �لهند و�ل�شني و�الحتاد �الوروبية 

يف �ملجاالت �الجتماعية و�لتنموية.
�ملتحدة  �المم  بــرنــامــج  لتقرير  بــاال�ــشــافــة   
�لعربية  �الن�شانية  �لتنمية  حــول  �المنــائــي 
و�قع  �لتنمية  و�آفاق  “ �ل�شباب  لعام 2016 
�ل36  �لـــــدورة  قـــــر�ر�ت  متغري” ومــنــاقــ�ــشــة 
�لعرب  �الجتماعية  �لــ�ــشــوؤون  وزر�ء  ملجل�س 

دي�شمرب 2016 .

زار واحة الكرامة وو�صع اإكلياًل من الزهور اأمام ن�صب ال�صهيد 

الرئي�س الأفغاين يثمن ت�سحيات 
�سهداء الإمارات وعطاءاتهم الإن�سانية

•• اأبوظبي-وام:

جمهورية  رئي�س  غــنــي،  �أ�ــشــرف  حممد  فخامة  ز�ر 
بن  خليفة  �ل�شيخ  ير�فقه  �الإ�ــشــالمــيــة  �أفغان�شتان 
طحنون بن حممد �آل نهيان مدير مكتب �شوؤون �أ�شر 
�لكر�مة.  و�حة  �أبوظبي  بديو�ن ويل عهد  �ل�شهد�ء 
و�حة  �إىل  زيــارتــه  �الأفـــغـــاين  �لــرئــيــ�ــس  ��شتهل  وقـــد 
�إكليل  وو�شع  �ل�شرف،  حر�س  با�شتعر��س  �لكر�مة 

من �لزهور �أمام ن�شب �ل�شهيد فيها. 
�أرجاء و�حة �لكر�مة تفقد  وتخلل �لزيارة جولة يف 

�إىل  و��شتمع  �ل�شرف،  �لفخر وجناح  خاللها ميد�ن 
�آل نهيان حول  �شرح من �ل�شيخ خليفة بن طحنون 
مكونات �جلناح، و�لتي تت�شمن جمموعة من �ألو�ح 
�ل�شهد�ء  و�أ�شماء  قر�آنية  �آيــات  حتمل  �لتي  �الأملنيوم 

�الأبر�ر .
 وقام فخامته بتدوين كلمة يف �شجل �ل�شرف بو�حة 
�الإمـــــار�ت  �ــشــهــد�ء  �هلل  فيها:”رحم  قـــال  �لــكــر�مــة 

و��شكنهم ف�شيح جناته.
ذكر�هم  و�شتبقى  وعــطــاءهــم،  ت�شحياتهم  نثمن   .

خالدة يف �شجل �الإن�شانية”.
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حممد بن را�سد يكرم وزيرة ال�سحة ال�سنغالية بجائزة »اأف�سل وزير يف العامل«
•• دبي-وام:

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  كرم �شاحب 
رئي�س  نــائــب  مكتوم  �آل  ر��ــشــد  بــن 
�لـــدولـــة رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس �لـــــوزر�ء 
حاكم دبي “ رعاه �هلل “ـ ـ بح�شور 
�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حـــمـــد�ن بـــن حممد 
�آل مكتوم ويل عهد دبي  بن ر��شد 
و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن 
ــ  دبي  نائب حاكم  �آل مكتوم  ر��شد 
�أو� ماري كول �شيك وزيرة �ل�شحة 
 “ بــجــائــزة  �ل�شنغال  جمهورية  يف 
“ .. وذلك  �أف�شل وزيــر يف �لعامل 
�خلام�شة  �لـــدورة  فعاليات  خــالل 
من �لقمة �لعاملية للحكومات �لتي 

بد�أت �م�س وت�شتمر ثالثة �أيام.
ح�شر �لتكرمي .. معايل �لدكتورة 
رئي�شة  �لــقــبــيــ�ــشــي  عـــبـــد�هلل  �أمـــــل 
و�شمو  �الحتــادي  �لوطني  �ملجل�س 
مكتوم  �آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ 

للدورة  �لــعــامل  وزيــــرة يف  �أفــ�ــشــل 
�لفاعل  لــدورهــا  للجائزة  �لثانية 
�الإيبوال  �نت�شار مر�س  يف حماربة 
حيث و�شعت بر�مج مكثفة لزيادة 
وعي �ملوطنني و�لز�ئرين للت�شدي 
�خلـــطـــري وجتنب  �ملــــر�ــــس  لـــهـــذ� 

�الإ�شابة به.
�شيك  كــول  مـــاري  �أو�  �خــتــيــار  ومت 
مر�شحني  ثــــمــــانــــيــــة  ــــــني  ب مــــــن 
�لقمة  تـــرعـــاهـــا  �لـــتـــي  لـــلـــجـــائـــزة 
مع  بال�شر�كة  للحكومات  �لعاملية 
.. وذلك بهدف  �آند يونغ  �إيرن�شت 
تكرمي �الأد�ء و�ملبادر�ت �حلكومية 
باالرتقاء  تــ�ــشــهــم  �لـــتـــي  �ملــتــمــيــزة 

بالعمل �حلكومي .
�لذين  لــــلــــوزر�ء  ومتــنــح �جلـــائـــزة 
تنفيذ  يف  قـــيـــادي  دور  لــهــم  كــــان 
حققت  ناجحة  حكومية  م�شاريع 
�إيجابية ملمو�شة على حياة  نتائج 

�ملو�طنني و�ملجتمع.

لــلــمــرة �الأوىل  و�أطــلــقــت �جلـــائـــزة 
خــالل �لــعــام �ملــا�ــشــي بــهــدف �إبر�ز 
منـــــــاذج حـــكـــومـــيـــة عـــاملـــيـــة ر�ئــــــدة 
وتعزيز فر�س تبادل �خلرب�ت بني 

�حلكومات حول �لعامل.
�لنهائيني  �ملر�شحني  �ختيار  ومت 
�أكــــــرث مــــن 20 وزيـــــر�  مــــن بــــني 
على  بناء  �أ�شمائهم  قائمة  طرحت 
مــ�ــشــح عـــاملـــي �ــشــمــل �لـــعـــديـــد من 
�إ�شافة   .. �لعامل  حول  �حلكومات 

للجمهور  �لــفــر�ــشــة  �إتــــاحــــة  �إىل 
و�شائل  عــــرب  �لـــــــــوزر�ء  ــيــح  لــر�ــش

�لتو��شل �الجتماعي.
يذكر �أن �لقمة �لعاملية للحكومات 
�آالف  �أربــعــة  مــن  �أكـــرث  ت�شتقطب 
و�إقليمية  وطــــنــــيــــة  �ـــشـــخـــ�ـــشـــيـــة 
�أكــــــــرث مـــــن 138  وعــــاملــــيــــة مـــــن 
�لبارزة  �ملــكــانــة  يعك�س  ممــا  دولــــة 
�الإقليمي  �ملــ�ــشــتــوى  عــلــى  لــلــقــمــة 
و�لـــــدويل و�الهــتــمــام �لــكــبــري من 

�لعاملية  و�ملـــنـــظـــمـــات  �حلـــكـــومـــات 
وهيئات �لقطاعني �لعام و�خلا�س 
�الأعـــمـــال  ورو�د  �لــــقــــر�ر  و�ـــشـــنـــاع 
�جلامعات  وطــلــبــة  و�الأكـــادميـــيـــني 
ت�شت�شيف  فــيــمــا   .. و�ملــبــتــكــريــن 
�لقمة 150 متحدثا خالل 114 
�أكرث  على  �ل�شوء  لت�شليط  جل�شة 
حتديات �لعامل �مللحة و��شتعر��س 
ــــول  ــــات و�حلــــل �أفــــ�ــــشــــل �ملــــمــــار�ــــش

�لع�شرية للتعامل معها.

رئي�س هيئة دبي للطري�ن �لرئي�س 
�الإمار�ت  طري�ن  ملجموعة  �الأعلى 
و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن 
موؤ�ش�شة  رئــيــ�ــس  مــكــتــوم  �آل  ر��ــشــد 

و�شمو  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�لــ�ــشــيــخ مــنــ�ــشــور بـــن حمــمــد بن 
�آل مــكــتــوم ومــعــايل حممد  ر��ــشــد 
بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون 

رئي�س  و�مل�شتقبل  �لـــوزر�ء  جمل�س 
وعدد  للحكومات  �لعاملية  �لقمة 

من �لوزر�ء و�مل�شوؤولني .
و�ختريت وزيرة �ل�شحة �ل�شنغالية 

على هام�س القمة العاملية للحكومات

حممد بن را�سد يبحث مع مديرة �سندوق النقد الدويل ال��سع القت�سادي العاملي وت�قعات النم� القت�سادي

حممد بن را�سد ي�سهد جل�سة ح�ارية لكري�ستني لغارد يف القمة العاملية للحك�مات

جتمع �شناع �لقر�ر وخرب�ء عامليني 
وخمــتــ�ــشــني يف �ــشــتــى �حلـــقـــول من 
�أجل �لتعاون وتبادل �لر�أي و�مل�شورة 
�لتجارب  مــن  �ملتبادلة  و�ال�ــشــتــفــادة 
وقــ�ــشــ�ــس �لــنــجــاح �لــتــي حتققت يف 

و�ل�شيا�شة  و�لـــبـــنـــاءة  �اليـــجـــابـــيـــة 
�حلـــكـــيـــمـــة �لــــتــــي تــنــتــهــجــهــا دولــــة 
�قت�شاد  �أجــل �شمان  مــن  �الإمــــار�ت 
وطني قوي ومتنوع يرتكز على بنية 
��شتثمارية  وبيئة  مــتــطــورة  حتتية 

�ملجتمع ب�شر�ئحه ومكوناته كافة.
رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب  ورحــب 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�شندوق  عــام  مــديــرة  بح�شور  دبــي 
�لقمة  فـــعـــالـــيـــات  �لـــــــدويل  �لـــنـــقـــد 

�الجر�ء�ت  حول  الغــارد  و�لدكتورة 
�لتي �تخذتها حكومة دولة �الإمار�ت 
�القت�شادي  بالنمو  �لنهو�س  ب�شاأن 
حيث   .. و�زدهـــاره  م�شادره  وتنويع 
�أ�شادت مديرة �ل�شندوق باخلطو�ت 

بــعــ�ــس �لـــــدول وعــلــى ر�أ�ـــشـــهـــا دولة 
بالنموذج  و�شفتها  �لــتــي  �الإمـــــار�ت 
�الأمثل لالبتكار و�الإبــد�ع يف �الإد�رة 
و�القت�شاد و�لبنية �لتحتية وحر�س 
�أفر�د  �شعادة  حتقيق  على  حكومتها 

جــــاذبــــة وتـــ�ـــشـــريـــعـــات مــــرنــــة. كما 
�لعاملية  �لقمة  بفكرة  الغارد  �أ�شادت 
�ل�شمو  �ــشــاحــب  وقــــر�ر  للحكومات 
مكتوم  �آل  ر��ــشــد  بــن  حممد  �ل�شيخ 
حتــويــلــهــا �إىل قــمــة �ــشــنــويــة دوريـــة 

و�أيــــرلــــنــــد� وقــــرب�ــــس جنـــحـــت يف 
جتاوز �الأزمة و�لتعايف.

وحـــول مــو�ــشــوع �لــ�ــشــر�ئــب �لتي 
�ــشــيــتــم تــطــبــيــقــهــا قــريــبــا يف دول 
�أكدت  �خلليجي  �لــتــعــاون  جمل�س 
الغارد �أن ��شتمر�ر دول �ملنطقة يف 
�ال�شتثمار وتوفري �لتمويل يف ظل 
�نــخــفــا�ــس �أ�ــشــعــار �لــنــفــط يفر�س 
منظومة  �إيـــــجـــــاد  �إىل  �حلــــاجــــة 

�حلديثة  �لــتــكــنــولــوجــيــا  وحـــلـــول 
حمل �ليد �لعاملة �لب�شرية لذلك 
ينبغي علينا �ال�شتعد�د لهذ� �الأمر 
و�أعتقد �أن مفهوم �لتجارة �لدولية 
يــجــب علينا  لــكــن  مــفــيــد وجـــيـــد 

�لعناية �أكرث بالفئات �ملت�شررة.
و�أ�شارت الغارد �إىل �أن ن�شبة كبرية 
من �الأجيال �ل�شابة مل تعد حتقق 
دخـــال يــزيــد عــلــى دخـــل �الآبـــــاء يف 

ح�شر �جلل�شة �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
عهد دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن 
نائب  �آل مكتوم  ر��ــشــد  بــن  حممد 
�أمل  �لدكتورة  ومعايل  دبي  حاكم 
�ملجل�س  رئي�شة  �لقبي�شي  عبد�هلل 
�ل�شيخ  و�شمو  �الحتـــادي  �لوطني 
رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد  بن  �أحمد 
�لرئي�س  لـــلـــطـــري�ن  دبـــــي  هــيــئــة 

و�لعمالت �الأخرى.
�ملتحدة  �لـــواليـــات  تــوجــه  وحــــول 
وبناء  �حلـــمـــائـــي  �القــتــ�ــشــاد  �إىل 
�ل�شر�كة  �تــفــاق  و�إلــغــاء  �جلــــدر�ن 
عرب  �ال�شر�تيجية  �القت�شادية 
“TPP” قالت:  �لهادئ  �ملحيط 
ب�شكل  �ل�شيا�شات  يركز �شانعو  مل 
كاف على �لفئات �الجتماعية �لتي 
تاأثرت من تدفق �لتجارة �لدولية 

�شريبية منا�شبة ومن�شفة.
وو�أ�شارت �إىل �أن �الأمن �الإلكروين 
و�لــــــــوقــــــــايــــــــة مــــــــن �لــــهــــجــــمــــات 
�الإلكرونية يحتل �أهمية ق�شوى 
يف �لقطاع �مل�شريف و�أنه على �لدول 
خا�شة  جــــد�  حــريــ�ــشــة  تـــكـــون  �أن 
ال  �الإلـــكـــروين  �الأمـــن  ق�شية  �أن 
بل  �لتقنيات وح�شب  بف�شل  تتعلق 

هي �أي�شا مرتبطة باالأخالقيات.

�ل�شابق ف�شال عن �نعد�م �مل�شاو�ة 
�الجتماعية يف كثري من �لدول.

�الحتاد  منظومة  �أن  �إىل  ولفتت 
�إىل حــد كبري  �الأوروبــــــي جنــحــت 
يف وقــــف �لـــ�ـــشـــر�عـــات و�حلـــــروب 
و�لــــدمــــاء �لـــتـــي كـــانـــت �ــشــائــدة يف 
فرة �شابقة و�أنه على �لرغم من 
�ليونان  تعانيها  �لتي  �ل�شعوبات 
�لربتغال  مــثــل  �أخــــرى  دوال  فــــاإن 

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  ��ــشــتــقــبــل 
�آل مــكــتــوم نائب  بــن ر��ــشــد  حمــمــد 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
ــــ على  “ ـ “ رعـــــاه �هلل  دبــــي  حـــاكـــم 
ــ  للحكومات  �لعاملية  �لقمة  هام�س 
يف مدينة جمري� يف دبي �شباح �م�س 
الغارد  كري�شتني  �لــدكــتــورة  معايل 

مدير عام �شندوق �لنقد �لدويل.
�ل�شندوق  ومــديــرة  �شموه  وتباحث 
بن  حــمــد�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  ــــ 
�آل مــكــتــوم ويل  بـــن ر��ـــشـــد  حمــمــد 
بن  مكتوم  �ل�شيخ  و�شمو  دبــي  عهد 
�آل مــكــتــوم نائب  بــن ر��ــشــد  حمــمــد 
�مل�شائل  ــ حــول عــدد من  حاكم دبــي 
�ملـــتـــ�ـــشـــلـــة بـــالـــو�ـــشـــع �القـــتـــ�ـــشـــادي 
للنمو  �ملحتملة  و�لتوقعات  �لعاملي 
�القــتــ�ــشــادي خــــالل �لـــعـــام �حلايل 

و�ملقبل.
�شموه  بــــني  �حلــــديــــث  جـــــرى  كـــمـــا 

�لعاملية للحكومات .
ملا  للقمة  �إثـــر�ء  م�شاركتها  معترب� 
ودر�ية  طويلة  خــربة  من  به  تتمتع 
�ال�شتفادة  ميــكــن  و��ـــشـــعـــة  عــلــمــيــة 
�لتنمية  �شعيد  عــلــى  خــا�ــشــة  منها 
بناء  يف  ــــــر�أة  �مل ودور  ــاديــة  �القــتــ�ــش

�ملجتمعات �لفا�شلة .
�أحمد  �ل�شيخ  �شمو   .. �للقاء  ح�شر 
بن �شعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي 
ملجموعة  �الأعلى  �لرئي�س  للطري�ن 
طري�ن �الإمار�ت و�شمو �ل�شيخ �أحمد 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س 
�آل مكتوم  موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد 
و�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ مــنــ�ــشــور بــن حممد 
�آل مكتوم ومعايل حممد  ر��شد  بن 
�شوؤون  وزيــر  �لقرقاوي  عبد�هلل  بن 
رئي�س  و�مل�شتقبل  �لـــــوزر�ء  جمل�س 
ومعايل  للحكومات  �لعاملية  �لقمة 
عبيد بن حميد �لطاير وزير �لدولة 
لل�شوؤون �ملالية وعدد من �مل�شوؤولني 

و�لوفد �ملر�فق لل�شيفة.

•• دبي-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  نــائــب  �آل مكتوم  ر��ــشــد  بــن 
�لـــدولـــة رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس �لـــــوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل جل�شة حو�رية 
�لدورة  فعاليات  �إطــار  يف  رئي�شية 
�لعاملية  �لـــقـــمـــة  مــــن  �خلـــامـــ�ـــشـــة 
كري�شتني  ��شت�شافت  للحكومات 
�لنقد  �شندوق  عــام  مدير  الغــارد 
�لتحديات  �لــدويل و تناولت فيها 
�لتي  �القـــتـــ�ـــشـــاديـــة  و�لــــفــــر�ــــس 
�لتغري�ت  ظــل  يف  �لــعــامل  تــو�جــه 

�ملت�شارعة.
ويف حديثها عن �ملخاوف �ملحتملة 
�ال�شتقر�ر  عــــدم  �حـــتـــمـــاالت  مـــن 
�حلالية قالت كري�شتني الغارد �إن 
�لــدول ح�شب  �لو�شع يختلف بني 
�شيا�شاتها ونتائج �النتخابات فيها 
. م�شرية �إىل �أن �لتغيري �أمر ال بد 
و�لتخطيط  تــوقــعــه  ويــجــب  مــنــه 
�أن �شندوق  و�أو�شحت الغــارد  له. 
�لنقد �لدويل ر�جع معدالت �لنمو 
للواليات �ملتحدة و�أنه من �ملحتمل 
جد� �أن يو��شل �لنمو �رتفاعه ذلك 
�شيكون له تاأثري على �القت�شاد�ت 

�الإمار�ت  �الأعلى ملجموعة طري�ن 
و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن 
موؤ�ش�شة  رئي�س  مكتوم  �آل  ر��ــشــد 
و�شمو  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 
�لــ�ــشــيــخ مــنــ�ــشــور بـــن حمــمــد بن 
�آل مــكــتــوم ومــعــايل حممد  ر��ــشــد 
بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون 
رئي�س  و�مل�شتقبل  �لــوزر�ء  جمل�س 
وعدد  للحكومات  �لعاملية  �لقمة 

من �لوزر�ء و�مل�شوؤولني.
يذكر �أن �لقمة �لعاملية للحكومات 
 4000 مــــن  �أكــــــرث  ��ــشــتــقــطــبــت 
�شخ�شية وطنية و�إقليمية وعاملية 
من �أكرث من 138 دولة ما يعك�س 
�مل�شتويني  عــلــى  �لـــبـــارزة  مكانتها 
و�الهتمام  و�لـــــــدويل  �الإقــلــيــمــي 
و�ملنظمات  �حلكومات  من  �لكبري 
�لعام  �لقطاعني  وهيئات  �لعاملية 
ورو�د  �لــقــر�ر  و�شانعي  و�خلــا�ــس 
وطلبة  و�الأكـــادميـــيـــني  �الأعــــمــــال 

�جلامعات و�ملبتكرين.
150 متحدثا  �لقمة  وت�شت�شيف 
�ل�شوء  لت�شليط  جل�شة   114 يف 
�مللحة  �لعامل  حتديات  �أكــرث  على 
�ملمار�شات  �أفــ�ــشــل  و��ــشــتــعــر��ــس 
و�حللول �لع�شرية للتعامل معها.

مدير الدي�ان الأمريي بالفجرية : قمة احلك�مات تعك�س التزام قيادتنا بتحقيق روؤية الإمارات
•• الفجرية -وام: 

�أكد �شعادة حممد �شعيد �ل�شنحاين مدير �لديو�ن �الأمريي يف �لفجرية 
�أهمية م�شاركة حكومة �لفجرية يف �لقمة �لعاملية للحكومات �لتي تعترب 
و�شناع  �لعامل  قــادة  ��شتقطابها  خالل  من  �ملعرفة  لتبادل  دولية  من�شة 

�لقر�ر.
قيادتنا  �لتز�م  تعك�س  �لقمة  هذه  �إن  له  ت�شريحات  يف  �ل�شنحاين  وقــال 

�حلكيمة بتحقيق روؤية دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �مل�شتقبلية و�لت�شديد 
على م�شرية �لتطور وترجم روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي يف تاأ�شي�س 
حر�ك عاملي يجمع �أكرب �ل�شخ�شيات �لعاملية و�ملنظمات �لدولية، ملناق�شة 

�لتحديات �مل�شتقبلية، كالعوملة و�لتعليم و�ل�شحة و�لتنمية �مل�شتد�مة.
عام  يف  �نطالقها  منذ  للحكومات  �لعاملية  �لقمة  �إن  �ل�شنحاين  و�أ�شاف 
ترويج مفاهيم �ل�شفافية على �مل�شتويني �الإقليمي  2013 حر�شت على 

و�لدويل، و�أر�شت ممار�شة مبتكرة يف �لتو��شل �ملبا�شر مع �جلمهور حول 
�لق�شايا �لوطنية و�الجتماعية و�لتنموية وذلك من خالل حو�ر وطني 

مفتوح بني قيادة �ل�شف �الأول وخمتلف قياد�ت �لعمل �حلكومي.
دويل  جتمع  و�أكــرب  �أول  ت�شمل  �خلام�شة  دورتــهــا  يف  �لقمة  �أن  �إىل  الفتا 
و�الأمن  �ملناخي  �لتغري  ومنتدى  �ل�شعادة،  جمال  يف  وخمت�شني  خلــرب�ء 

�لغذ�ئي، ومنتدى �ل�شباب �لعربي.
و�أو�شح مدير �لديو�ن �الأمريي �أن توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد 

بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �لفجرية توؤكد با�شتمر�ر 
على و�شع خارطة طريق تتالقى و�إ�شر�تيجية �لدولة يف جمال ��شت�شر�ف 
�مل�شتقبل �إىل جانب و�شع حلول مبتكرة يف جمال تطوير وحت�شني �جلودة 

�لنوعية يف كثري من خدمات �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة.
على  تعمل  �لفجرية  حكومة  و�شعتها  �لتي  �لعمل  �آلــــــيات  �أن  مـــــــوؤكد� 
الإمارة  �البتكارية  �لبيئة  تعزيز  يف  ت�شاهم  و  �جلــديــدة  �ملــبــادر�ت  حتفيز 

�لفجرية.

�سندوق العي�س يطلق اأول م�ساريعه بقيمة 32 ملي�ن دولر للق�ساء على املالريا يف ال�سنغال
•• جدة -وام:

وقع �شندوق �لعي�س و�ملعي�شة ــ �ملبادرة �لتنموية متعددة �الأطر�ف ــ �تفاقية 
�حلكومة  جــهــود  لــدعــم  دوالر  مــلــيــون   32 بقيمة  م�شاريعه  �أول  لتمويل 
�ل�شنغالية يف حملتها للق�شاء على مر�س �ملالريا. وي�شكل �مل�شروع دفعة قوية 
للحكومة �ل�شنغالية لتعزيز �إمكاناتها يف ت�شخي�س وعالج �ملالريا وذلك من 
خالل دعم جهودها يف �لق�شاء على هذ� �ملر�س �لفتاك بنهاية عام 2018.

�الأمد  طويلة  جمانية  نامو�شيات  �شخ�س  مليون   2.5 منح  �مل�شروع  ي�شمل 
الإجر�ء  جمــاين  جــهــاز  مليون   1.6 وتــوزيــع  �حل�شرية  بــاملــبــيــد�ت  معاجلة 
للمالريا  م�شاد  عقار  جرعة  �آالف   700 مــن  و�أكـــرث  �ل�شريع  �لت�شخي�س 
مدربني  فنيني  قــبــل  مــن  و�لت�شخي�س  �ملــالريــا  مــر�قــبــة  �أنــظــمــة  وحتــ�ــشــني 
�الإ�شابة  جتنب  كيفية  حــول  �شخ�س  مــاليــني   4 لنحو  �لن�شائح  وتــقــدمي 

مبر�س �ملالريا وتدريب 400 متطوع ومزود خلدمات �لرعاية �ل�شحية يف 
مكافحة �ملالريا وكيفية �إد�رة �حلاالت �مل�شابة .

و�ل�شل  �الإيـــدز  ملكافحة  �لعاملي  �ل�شندوق  مــع  بالتعاون  �مل�شروع  هــذ�  يــاأتــي 
و�ملالريا يف �إطار �لربنامج �لوطني ملكافحة �ملالريا بال�شنغال. وعلى �لرغم 
�إىل   2008 �لعام  يف  �ملائة  يف  من �نخفا�س معدل �نت�شار �ملالريا من 5.9 
�لعام 2013 �إال �أنه ال يز�ل �شببا رئي�شيا للوفيات يف �لبالد . �ملائة  يف   2.8

و�شيلعب �شندوق �حلياة و�ملعي�شة دور� بارز� يف م�شاندة �ل�شنغال ماليا الإر�شاء 
�ملرحلة  من  لالنتقال  �النطالقة  قاعدة  وتر�شيخ  �لالزمة  �لتحتية  �لبنية 
�الأوىل يف عملية �ال�شتجابة ملر�س �ملالريا مرحلة “ فر�س �ل�شيطرة” �إىل 

مرحلة “�لق�شاء عليه م�شبقا.
وقـــال مــاهــر �حلــ�ــشــر�وي �ملــديــر �لــتــنــفــيــذي ملــركــز �ملــلــك �ــشــلــمــان لالإغاثة 
�حلالية:  للدورة  لل�شندوق  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �الإن�شانية  و�الأعــمــال 

��شتثمار�ت  و�شخ  و�ملعي�شة  �لعي�س  لـ�شندوق  م�شروع  �أول  �إطــالق  ي�شعدنا 
من  مــا  �ملــالريــا  على  �لق�شاء  يف  �ل�شنغالية  �حلكومة  جــهــود  لــدعــم  كــبــرية 
�شاأنه حت�شني ظروف حياة �ملاليني من �لب�شر ومتكينهم من �لتمتع ب�شحة 
�أف�شل و�إنتاجية �أعلى يف حياتهم .. ومتثل هذه �التفاقية �إجناز� كبري� �شمن 
مهمة �ل�شندوق �لرئي�شية لتح�شني حياة �ملجتمعات �الأكرث فقر� يف �لعامل 

�الإ�شالمي و�نت�شالهم من بر�ثن �لفقر.
للتنمية  قطر  لـ�شندوق  �لــعــام  �ملــديــر  �لــكــو�ري  جا�شم  بــن  خليفة  و�أعــــرب 
�حلياة  “ �شندوق  ل�شالح  دوالر  مليون   50 بـمبلغ  بامل�شاهمة  �شعادته  عن 

و�ملعي�شة” على مدى �ل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة.
يف  �لفقر  من  للنهو�س  �لنا�س  ماليني  �شتدعم  �مل�شاهمة  هــذه  �أن  مو�شحا 
�لدول �الإ�شالمية و�لتي هي باأم�س �حلاجة للم�شاعدة ال �شيما يف قطاعات 
�لتحتية  �الأمر��س و�لزر�عة و�لبنية  �الأ�شا�شية ومكافحة  �ل�شحية  �لرعاية 

بت�شافر  فخورون  نحن   : �لكو�ري  و�أ�شاف  �لريفية.  �ملناطق  يف  �الأ�شا�شية 
جهودنا مع �لبنك �الإ�شالمي للتنمية وغريه من موؤ�ش�شات �لتنمية �الإقليمية 
و�لدولية الإطالق �أول م�شروع من �شندوق �لعي�س و�ملعي�شة يف دولة �ل�شنغال 
بهدف تعزيز قدر�تها يف ت�شخي�س ومعاجلة حاالت �الإ�شابة مبر�س �ملالريا 

و�لذي يعد �شببا رئي�شيا ور�ء �نت�شار �الأمر��س و�لوفيات.
�أبوظبي  �شندوق  عام  مدير  �ل�شويدي  �شيف  حممد  �شعادة  قال  جانبه  من 
للتنمية: يعد هذ� �مل�شروع خطوة مهمة يف دعم جهود كل من �شندوق �لعي�س 
و�ملعي�شة وحكومة �ل�شنغال حيث �أنه �شي�شهم يف �إنقاذ �أرو�ح �لكثريين و�شيكون 
�ل�شنغال  �أمــام  �لطريق  ومتهيد  �ملعي�شة  م�شتويات  لتح�شني  �أ�شا�شيا  د�عما 
لتق�شي على �ملالريا نهائيا .. ومثل هذه �مل�شاريع تعك�س مهمة �ل�شندوق يف 
تكوين �ل�شر�كات وتوفري �ملو�رد �ملالية �لالزمة لدعم �حلكومات يف حتقيق 

�أهد�فها . 
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات للتنمية براأ�س اخليمة تختتم دورة التخطيط 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

“دورة  �الجتماعية  للتنمية  �الإمـــار�ت  جمعية  �ختتمت 
قدمتها  �لتنفيذ”  �ىل  �لتخطيط  من  �لفعاليات  �د�رة 
�أ. مــنــى �لـــز�يـــد مـــن ممــلــكــة �لــبــحــريــن _ مـــدربـــة يف 
و�لتطوير  �التــيــكــيــت  وفــــن  و�ملـــر��ـــشـــم  �لـــربوتـــوكـــول 
يومني  ملـــدة  �لــــدورة  ��ــشــتــمــرت  و�ل�شخ�شي،  �لــوظــيــفــي 
متتاليني يف مقر  �جلمعية و�لتي  هدفت  �إىل �لتعرف 
على �أحدث �ملفاهيم و�ال�شر�تيجيات يف جمال تنظيم 
�لتخطيط  مــن  �ملــ�ــشــاركــني  ومتــكــن  �لــفــعــالــيــات  و�إد�رة 

�لفعال و�لناجح لها .
وكان  م�شارك   42 �لتدريبي  �لربنامج  هــذ�  يف  �ــشــارك 

حل�شورهم وتفاعلهم ومد�خالتهم دور كبري يف جناح 
�لربنامج �لتدريبي .

�أن�شطة  �إيل  د�ئــمــاً  حتتاج  �ملوؤ�ش�شات  �أن  �ملــدربــة  وبينت 
وفعاليات حتى ت�شل �إيل �لفئات �ملختلفة مـن جمهورها 
�مل�شتهدف بخدماتها ، هـذه �الأن�شطة تاأخذ �شكل فعاليات 
م�شابقات  دور�ت  عــمــل  ور�ـــس  �أو  ونــــدو�ت  ومـــوؤمتـــر�ت 
�أ�شبحت �الأحد�ث �خلا�شة كاملوؤمتر�ت  وخالفه . لهذ� 
�أو  �لوطنية  �شو�ًء  و�الحتفاالت  و�ملهرجانات  و�ملعار�س 
�الأعمال  �أهم  و�حدة من  �ل�شخ�شية متثل  �أو  �ملوؤ�ش�شية 
�لتي ت�شغل �أن�شطة جهات عدة ما بني وز�ر�ت وموؤ�ش�شات 

وكيانات م�شتقلة .
ويرى غالبية �ملعنيني بتخطيط وتنظيم و�إد�رة �الأحد�ث 

يعتمد  �لفعاليات  لتلك  �لتنظيمي  �لنجاح  �أن  �خلا�شة 
�لعمل من معرفة  ��شا�شية على ما ميلكه فريق  ب�شفة 
�لــدورة  �لتدريبية نناق�س  وخــرب�ت مر�كمة ويف هذه 
�أبعاد �لتخطيط لعقد �لفعاليات و�ملوؤمتر�ت و�ملنا�شبات 
، و�لتحديات �لتي تو�جهها وكيفية مو�جهتها ، و تقدمي 
و�إد�رة  وتنظيم  تخطيط  ملــهــار�ت  �شامل  معريف  ت�شور 

�لفعاليات و�ملوؤمتر�ت.
�ملــدربــة عــدة تطبيقات عملية  �لـــدورة قدمت  ويف ختام 
على كيفية تطبيق هذه �ملهار�ت ب�شكل عملي من خالل 
ور�ـــس عــمــل حتــتــوي عــلــى جتـــارب تطبيقية مــن و�قع 
و�لفاعلية  �لكفاءة  �إرتــفــاع  يف  ت�شاهم  فعلية  ممار�شات 

للم�شاركني.

خليفة التخ�س�سي ي�ستاأ�سل ورمًا يف بلع�م امراأة عج�ز

املدار�س تعزز فعاليتها وان�صطتها لتاأ�صيل حب القراءة عند الطلبة

عائ�سة ال�سمادي: القراءة تزيد من التف�ق الدرا�سي للطلبة وحت�سيلهم العلمي

•• راأ�س اخليمة – الفجر

م�شت�شفى  يف  طــبــي  فــريــق  �أجـــــرى 
ر�أ�س  يف  �لتخ�ش�شي  خليفة  �ل�شيخ 
خاللها  مت  معقدة  عملية  �خليمة 
و�لبلعوم  �حلـــنـــجـــرة  ��ــشــتــئــ�ــشــال 
��شتبد�لهما  ومت  و�ملـــريء  �ل�شفلي 
�لعقد  يف  مو�طنة  ملري�شة  باملعدة 
ورم  مــن  عــانــت  �لعمر  مــن  �ل�شابع 
مزمنة  �شعوبات  يف  ت�شبب  خبيث 

بالبلع  وتغري يف �ل�شوت.
وذكر �لرئي�س �لتنفيذي للم�شت�شفى 
�أنــه مت  �شونغ  �لدكتور ميونغ هــون 
من  تعاين  وهــي  �ملري�شة  ��شتقبال 
�شعوبة يف �لبلع وتغري يف �ل�شوت . 
ومت �كت�شاف �لورم وت�شخي�شه على 
�ل�شفلي،  �لبلعوم  ورم خبيث يف  �أنه 
�لفحو�شات  لـــهـــا   �أجـــــــري  حـــيـــث 
�لدقيقة من خالل منظار �حلنجرة 
و�ملنظار �له�شمي �لعلوي و�لت�شوير 
�لبوزيروين  بــاالإ�ــشــد�ر  �ملقطعي 

فتحة  و�أحـــــد�ث  و�ملـــــريء   �ل�شفلي 
د�ئم  بــ�ــشــكــل  �لــرقــبــة   يف  للتنف�س 
تهيئة  مت  كما  �لتنف�س،   لت�شهيل 
�ملعدة و�شحبها وتو�شيلها بالبلعوم 
و�أحـــد�ث تغذية  �ملــرئ  لتقوم بعمل 
�نبوبية موؤقتة عرب �ل�شائم )جزء 
يتم  حلينما  �لدقيقة(  �الأمعاء  من 
و��شرجاع  �لــ�ــشــفــاء  مـــن  �لـــتـــاأكـــد 
لكامل  �لــعــلــوي  �له�شمي  �جلــهــاز 
�إىل  ولــفــت  كــامــل.  ب�شكل  وظــائــفــه 
طبي  فريق  بها  �شارك  �لعملية  �ن 
��شت�شاري  ــاركــة   ومبــ�ــش بــرئــا�ــشــتــه 
�ل�شدر  د.جاي وونغ يل و��شت�شاري 
يونغ  د.  �له�شمي.  �جلهاز  جر�حة 
��شتئ�شال  خــاللــهــا  ومت  �أن  جـــون 
للمريء عن طريق �حــد�ث �شق يف 
�لعنق  �أخـــر يف  و�ــشــق  �لبطن  �أعــلــى 
��شتغرقت �لعملية �جلر�حية  حيث 
�لبطن  فتح  مت  �شاعات  �شبع  قر�بة 
�نبوبة  �ىل  �ملعدة  وحتوير  خاللها 
ال�ــشــتــبــد�ل �ملــــريء �ملــ�ــشــتــاأ�ــشــل ويف 

من  وغــــــريهــــــا   )PETCT(
�لفحو�شات �ال�شتق�شائية �الأخرى 
ومت �كت�شاف ورم خبيث يف �لبلعوم 
�حلنجرة  �ىل  و�نــتــ�ــشــاره  �ل�شفلي 

و�الأحبال �ل�شوتية و�ملريء.
�ملــريــ�ــشــة خ�شعت  �أن  �ــشــونــغ  و�أكــــد 
للعالج �لكيماوي و�ال�شعاعي �ال �أن 
للظهور وعليه فقد  عــاد  �لــورم قد 
�جري لها عملية ��شتئ�شال �لبلعوم 

خطة  وتطوير  للمري�س  �ل�شحية 
�إىل �جلهود  تــبــاعــا. ولــفــت  �لــعــالج 
�ل�شيخ  م�شت�شفى  بــهــا  يــقــوم  �لــتــي 
مفهوم  لتغيري  �لتخ�ش�شي  خليفة 
عـــالج �لــ�ــشــرطــان مــن خـــالل تبني 
لالأور�م  �ملعتدل”  “�لعالج  مفهوم 

خمتلف  مــــــــن  و�أخــــــ�ــــــشــــــائــــــيــــــني 
دوري  ب�شكل  ويجتمع  �لتخ�ش�شات 
م�شتفي�س  ب�شكل  �حلــاالت  لدر��شة 
�ملتاحة  ومناق�شة الإجر�ء�ت �لعالج 
و�جنع  �أف�شل  �إتباع  بهدف  للحالة 

�خلطو�ت �لعالجية للمري�س.

�لورم  كتلة  ال�شتئ�شال  و�لـــهـــادف 
�ملحافظة  مــر�عــات  مــع  �ل�شرطاين 
�إىل  �ل�شليمة  �خلــاليــا  ن�شيج  على 
�أقــ�ــشــى حــد ممــكــن، وبــهــذ� �لهدف 
فقد �شكل �مل�شت�شفى موؤخر� جمل�شاً 
��شت�شاريني  ي�شم  متخ�ش�شا  طبيا 

�ملعدة  نــقــل  مت  �الأخــــــرية  �ملــرحــلــة 
من  لها  �ملغذيه  �لدموية  باالأوعية 
جتــويــف �لــبــطــن �ىل �لــ�ــشــدر عرب 
�ي�شالها  ومت   �حلـــاجـــز  �حلـــجـــاب 
بـــاجلـــزء �ملــتــبــقــي مـــن �لــبــلــعــوم يف 
�ن  �إىل  ولــــفــــت  �لــــعــــنــــق.  مـــنـــطـــق 
�شريعا  للعالج  ��شتجابة  �ملري�شة 
�لطعام  بــتــنــاول  �ملــريــ�ــشــة  وبـــــد�أت 
��شردت  و�لــ�ــشــر�ب جمــــدد� حــيــث 
بعدها  لتتمكن  تــدريــجــيــا  طاقتها 
و�ل�شري  قدميها  على  �لوقوف  من 
�مل�شت�شفى.   تــغــادر  �ن  قبل  جمـــدد� 
و�أ�شاف �أن هذ� �الجناز يعد ��شافة 
�لـــتـــي حققها  لــــالجنــــاز�ت  مــهــمــة 
�فــتــتــاحــه، و�لتي  �ملــ�ــشــتــ�ــشــفــى مــنــذ 
�ملتكامل  �لــــعــــالج  دور�ت  تـــدعـــم 
قد  و�لــذي  �ملري�س  �لــذي يحتاجه 
كيماوي  عــــالج  جــلــ�ــشــات  يــتــخــلــلــه 
و�إ�ــشــعــاعــي وجـــر�حـــي �إ�ــشــافــة �إىل 
�لدورية  �لت�شخي�شية  �الإجــــر�ء�ت 
�حلالة  تــقــدم  ملتابعة  و�لــ�ــشــروريــة 

•• عجمان ـ الفجر 

كــافــة �جلــهــات يف تعزيز  تــتــ�ــشــابــق 
�لقر�ءة لدى �فر�د �ملجتمع، ولعل 
�ملد�ر�س لها دور خا�س جتاه حتفيز 
�لطلبة على �لقر�ءة مبا يزيد من 
و�الكادميي،  �لــفــكــري  مــ�ــشــتــو�هــم 
�لتعليمية  �جلهات  كافة  وحتر�س 
على تنفيذ و�ال�شر�ك يف خمتلف 
�لفعاليات �ملعنية بالقر�ءة وتوجيه 
لـــذلـــك، فــتــحــر�ــس كافة  �لــطــلــبــة 
�مل�شاركة  �إىل   و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات 
يف خمتلف فعاليات �لقر�ءة متا�شياً 
وتفاعاًل مع �إعالن �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�يـــد  بــن  خليفة  �ل�شيخ 
�لـــدولـــة، حــفــظــه �هلل، عام  رئــيــ�ــس 

للقر�ءة. عاماً   2016
تنمية  يف  كــبــرية  �أهمية  ولــلــقــر�ءة 
و�ملعرفة  فالعلم  �لب�شرية  �لكو�در 
وتطورها،  �الأمم  لنه�شة  �أ�ــشــا�ــس 
ومعار�س  �لفعاليات  وتتنوع  هــذ� 
�لكتب �لتي تنظم يف دولة �المار�ت 
�ملتنقلة  �ملكتبات  توفري  جانب  �إىل 
ملحة  �شرورة  �لقر�ءة  �أن  باعتبار 
�حل�شاري  �لـــنـــمـــاء  مــــع  تـــتـــو�فـــق 
و�لثقايف �القت�شادي وكذلك دعما 
�لتعليم  وقــطــاع  و�ملكتبات  للكتاب 

ككل.
�ل�شمادي  عائ�شة  �ال�شتاذة  وتوؤكد 
مـــديـــرة مــدر�ــشــة �بــــن خـــلـــدون يف 
�ملدر�شة  حـــر�ـــس  عــلــى  �لـــ�ـــشـــارقـــة 
بـــتـــنـــوع فـــعـــالـــيـــات �لـــــقـــــر�ءة وحث 
�لــطــلــبــة مبــخــتــلــف �العـــمـــار على 
تزيد  �لــقــر�ءة  �ن  �لــقــر�ءة م�شرية 
للطلبة  �لـــدر��ـــشـــي  �لـــتـــفـــوق  مـــن 

�أهـــمـــيـــة خـــا�ـــشـــة لــلــتــحــفــيــز على 
�أ�شا�شي  ــــــا  دورن وقــــــال:  ــــقــــر�ءة  �ل
�لقر�ءة  عــلــى  �لــطــلــبــة  لــتــ�ــشــجــيــع 
و��شح  دور  �ملــدر�ــشــيــة  وللمكتبات 
�لفعاليات  مـــن  �لــعــديــد  لــتــنــفــيــذ 
وتـــوفـــري عــنــاويــن مــتــنــوعــة تلبي 

كافة �ذو�ق �لقر�ء.
مـــن جــانــبــهــا �أكـــــدت ر�ـــشـــا حممد 
ح�شن مدر�شة لغة عربية �ن �ال�شرة 
�لقر�ءة  لتنمية  و��شح  دور  عليها 
عند �الأبناء فالتحفيز على �لقر�ءة 
�لكتب  �قـــتـــنـــاء  عــلــى  و�لــتــ�ــشــجــيــع 
على  و�جـــب  �لن�شئ  لــدى  وخا�شة 
�جلميع بدء� من �ال�شرة و�ملدر�شة، 
و�مل�شابقات  �لــفــعــالــيــات  �ن  كــمــا 
�ملتنوعة �لتي تنظم ب�شكل م�شتمر 
رئي�شي  دور  لها  �جلهات  كافة  من 

يف �لو�شول الأهد�ف عام �لقر�ءة.
و�أكد ب�شيوين عبد �حلي على �لدور 

و�كدت حر�س مدر�شة �بن خلدون 
تـــكـــرمي �لطالب  �خلـــا�ـــشـــة عـــلـــى  
�ملــتــفــوقــني وقــالــت بــاالأ�ــشــالــة عن 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  وعــن  نف�شي 
�الإد�ري  و�لــهــيــكــل  خـــلـــدون  �بــــن 
�لعاملني  وجـــمـــيـــع  و�لــتــعــلــيــمــي 
باملدر�شة نتقدم باأ�شمى �أيات �ل�شكر 
للم�شوؤولني  و�الحــر�م  و�لتقدير 
�لــتــعــلــيــمــيــة بدولة  �لــعــمــلــيــة  عــلــى 
�لكبري  �لـــدور  مو�شحة  �المــــار�ت 
يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شة  مــن  �ملــقــدم 
للنهو�س  تــدريــبــيــة  ور�ــشــات  عــمــل 
�لتعليمية ورفع م�شتوى  بالعملية 

�لهيكل �لتعليمي .
مـــن جــانــبــه �أكـــــدت �أمـــــاين حجري 
�أمينة �ملكتبة و�مل�شرفة على حتدي 
�ملــدر�ــشــة، على  �لعربي يف  �لــقــر�ءة 
�لتي  �لكتب  معار�س  ودور  �همية 
تـــنـــظـــم بـــاعـــتـــبـــارهـــا �النـــطـــالقـــة 

�ال�شتفادة من �ال�شر�ك يف  مدى 
م�شابقات �لقر�ءة ودور �ملدر�شة يف 
مو�شحني  �لــقــر�ءة  على  �لتحفيز 
مبا�شر  ب�شكل  ترتبط  �لــقــر�ءة  �أن 
و�لتفوق،  �لدر��شي  �لتح�شيل  مع 
يف  ـــاركـــتـــهـــم  مـــ�ـــش �ن  مـــــوؤكـــــديـــــن 

�مل�شابقات قد ��شافت لهم �لكثري.
�بن  مــدر�ــشــة  �أن  بــالــذكــر  جـــديـــر 
خلدون �خلا�شة بال�شارقة حري�شة 
�لفعاليات  كافة  يف  �مل�شاركة  على 
�لـــدولـــة وح�شدت  مــ�ــشــتــوى  عــلــى 
طلبة �ملدر�شة على مر�كز متقدمة 
يف مــ�ــشــابــقــات �لـــقـــر�ءة كــمــا تنظم 
�مل�شابقات  مـــن  �لــعــديــد  �ملــدر�ــشــة 
بالقر�ءة  �خلــا�ــشــة  �لعمل  وور�ـــس 
�لعربية  �لــلــغــة  وتــنــظــم جمــمــوعــة 
��شبوعية  عــمــل  ور�ـــشـــة  بــاملــدر�ــشــة 
وت�شجيع  بــــالــــقــــر�ءة  لــــالرتــــقــــاء 

�لطلبة على �لقر�ءة.

�ن  ومنوهة  �لعلمي،  وحت�شيلهم 
�ملـــدر�ـــشـــة تــعــمــل عــلــى خــطــة عمل 
�ــشــنــويــة لــتــاأ�ــشــيــل �لــــقــــر�ءة لدى 
�لــطــلــبــة بـــوجـــود فــريــق عــمــل من 
�شاملة  ومكتبة  �الأكــفــاء  �ملدر�شني 
لديها عدد كبري من �لعناوين �لتي 

تنمي مهار�ت �لطالب �لقر�ءية.
�لقيادة  تــوجــيــهــات  �أن  و��ـــشـــافـــت 
�لقر�ءة   على  بالتحفيز  �لر�شيدة 
و�عتماد عام 2016 عاما للقر�ءة 
جدد �همية �لكتاب و�لقر�ءة لدى 
عام  ب�شكل  �ملجتمع  �ــشــر�ئــح  كــافــة 
ال�شيما يف  ظل �ملتغري�ت و�لتطور 
نقل  و�لــتــكــنــولــوجــي يف  �لــرقــمــي 

�ملعلومات و�لبيانات.
�ل�شمادي على �همية  �أكــدت  حيث 
�المم  وتـــــطـــــور  رقــــــي  يف  �لـــعـــلـــم 
ومـــ�ـــشـــيـــدة بـــالـــدعـــم �لـــكـــبـــري من 
�لقيادة �لر�شيدة و�جلهات �ملعنية.

و�أهميتها  �لكتب  ملعار�س  �لكبري 
�لن�سء  وحــب  تنمية  يف  �لو��شحة 
للقر�ءة خا�شة و�ن معار�س �لكتاب 
�لثقايف،  �لوعي  تنمية  �إىل   تهدف 
كافة  �لكتب  معار�س  ت�شتقبل  كما 
�ملد�ر�س مبختلف مر�حها يف خطة 
د�ئمة لكافة معار�س �لكتب �المر 
�لذي يزيد من تفاعل �لطلبة مع 

�لقر�ءة وحبهم لها.
ووجــــه حمــمــد �ــشــعــد مـــدر�ـــس لغة 
ــكــر لــلــمــدر�ــشــة على  عـــربـــيـــة �لــ�ــش
�لفر�شة  و�تــاحــة  لــلــقــر�ءة  دعمها 
خمتلف  يف  �ال�ــشــر�ك  يف  للطلبة 
�لتناف�س  روح  وتــعــزيــز  �مل�شابقات 
�ملدر�شة  مــكــتــبــة  و�إثـــــــر�ء  عــنــدهــم 
ومتابعة  متنوعة،  وكــتــب  بــرب�مــج 
�الإ�شد�ر�ت �جلديدة وطرح �أن�شطة 

وفعاليات ثقافية متميزة.
مـــن جــانــبــهــم �كــــد �لــطــلــبــة على 

�حلث  وبالتايل  بالكتب  للتعريف 
�لـــقـــر�ءة و�ال�ــشــتــفــادة منها،  عــلــى 
�ملوؤ�ش�شات يف  كــافــة  بـــدور  و��ــشــادت 

دعم �لقر�ءة و�لت�شجيع عليها.
م�شرفة  حمـــمـــد  نــيــفــني  وقــــالــــت 
ت�شجيع  �ن  �لـــــقـــــر�ءة،  مــ�ــشــابــقــة 
�ملــــد�ر�ــــس لــلــطــلــبــة عــلــى �لـــقـــر�ءة 
ر�شالتها  مـــــن  ـــا�ـــشـــي  ��ـــش جــــانــــب 
�لربوية، و�أفادت �ن �ملدر�شة تعكف 
�مل�شاريع  مــن  �لــعــديــد  تنفيذ  على 
و�ملبادر�ت لتنمية حب �لقر�ءة عند 
�لطلبة و�شرورة �قتناء �لكتب كما 
ت�شعى �ملدر�شة جلعل �لقر�ءة عادة 
على  و�لعمل  �لطلبة  عند  يومية 
خالل  مــن  للمجتمع  تــ�ــشــديــرهــا 
�لطلبة فهم خري �شفر�ء للت�شجيع 

على �لقر�ء.
م�شوؤول  مـــرعـــي  حمـــمـــود  وقــــــال 
لها  �لــقــر�ءة  م�شابقات  �أن  �ملكتبة 
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•• دبي -وام: 

�أكـــــد �لـــدكـــتـــور ريـــا�ـــس �ملــهــيــدب مدير 
باأعلى  �لـــتـــز�م �جلــامــعــة  جــامــعــة ز�يــــد 
تنوع  �ــشــو�ء مــن حيث  �لــدولــيــة  �ملعايري 
من  �أو  فيها  �لعاملة  �لــكــفــاء�ت  وتــعــدد 
توفرها  �لـــتـــي  �لــــرب�مــــج  جـــــودة  حــيــث 
للطلبة و�لطالبات �لد�ر�شني مبرحلتي 

�لبكالوريو�س و�لدر��شات �لعليا.
��شتقطبت  �جلــامــعــة  �أن  �إىل  �أ�ـــشـــار  و 
�لـــكـــفـــاء�ت �لــعــلــمــيــة و�لــتــدريــ�ــشــيــة من 
خمتلف �أنــحــاء �لــعــامل مــن �أجــل توفري 
�جلودة  عالية  و�أكادميية  تعليمية  بيئة 
تــ�ــشــاعــد عــلــى �ــشــقــل طــالبــهــا وتطوير 
�لفكرية و�الإبد�عية وبالتايل  مهار�تهم 
تخريج كو�در موؤهلة على �أعلى �مل�شتويات 
ت�شاهم يف حتقيق ��شر�تيجيات �لتنمية 

�لتي تتبناها �لدولة.
جــاء ذلــك خــالل �لــزيــارة �لــتــي قــام بها 
�الأق�شام  وروؤ�ــــشــــاء  �ملــر�قــبــني  مـــن  وفـــد 
ز�يد  جامعة  فــرع  �إىل  �لكويت  بجامعة 
لتعزيز  �لر�مية  �جلهود  �شياق  يف  بدبي 
�لـــتـــعـــاون �لــثــنــائــي بـــني �جلــامــعــتــني يف 

خمتلف �ملجاالت �الإد�رية و�لتدريبية .
تدريبيا  برناجما  �لوفد  �أع�شاء  وتلقى 
�الإد�رة  �أ�شا�شيات  حول  ��شبوعا  ��شتغرق 

�إد�رة  نــظــمــتــه  ز�يــــد  بــجــامــعــة  �لــفــعــالــة 
مع  بالتعاون  و�مل�شتقبل  �ال�شر�تيجية 
وذلك  باجلامعة  �ملجتمع  خدمة  معهد 
يف مركز �ل�شيخة لطيفة بنت حمد�ن �آل 

مكتوم لالأن�شطة �لطالبية.
ريا�س  �لدكتور  �لــوفــد  �أع�شاء  و�لتقى 
بح�شور  �جلــــامــــعــــة  مــــديــــر  �ملــــهــــيــــدب 
�لتنفيذي  �ملدير  �لعلي  ميثاء  �لدكتورة 
�ملوؤ�ش�شية  و�لفعالية  �لتخطيط  الإد�رة 
و�لدكتور  لالبتكار  �لتنفيذي  و�لرئي�س 

�لرحمن عبد �حلليم مدير معهد  عبد 
خدمة �ملجتمع.

�لتعليمية  بالنه�شة  �شعادته  ــاد  و�أ�ــش
�لــتــي �ــشــهــدهــا قــطــاع �لــتــعــلــيــم �لعام 
�لـــدور  �لــعــايل مثنيا عــلــى  و�لــتــعــلــيــم 
منذ  �لكويت  بــه جامعة  قــامــت  �لـــذي 
تطوير  يف   1966 عــــام  تــاأ�ــشــيــ�ــشــهــا 
�حلـــركـــة �لــتــعــلــيــمــيــة و�لــثــقــافــيــة يف 
منطقة �خلليج من خالل رفد بلد�نها 
خمتلف  مــن  وخريجاتها  بخريجيها 

�لتخ�ش�شات.
�لــوفــد عــلــى �لروؤية  �ملــهــيــدب  و�أطــلــع 
لكي  ز�يـــد  جامعة  منها  تنطلق  �لــتــي 
و�ملعايري  �لــفــكــريــة  �لعنا�شر  جت�شد 
�جلامعات  تــتــبــنــاهــا  �لــتــي  �لــ�ــشــارمــة 
و�لـــعـــامل وتعزز  �ملــنــطــقــة  �لـــر�ئـــدة يف 

و�قع وم�شتقبل �لبحث �لعلمي .
بــه جامعة ز�يد  تــقــوم  �أن مــا  و�أو�ــشــح 
ت�شمل  وبحثية  �أكادميية  �أن�شطة  من 
تنظيم �لندو�ت و�مللتقيات و�ملوؤمتر�ت 

جانب  �إىل  �لــقــ�ــشــايــا  خمــتــلــف  حــــول 
تبادل �خلرب�ت مع �جلامعات �الأخرى 
وتر�شيخ �لتو��شل �ملجتمعي و�لبحثي 
و�الإقليمية  �ملـــحـــلـــيـــة  �لــــ�ــــشــــوؤون  يف 
و�لدولية �إىل جانب زيادة رقعة �لن�شر 
�لتدري�شية  هيئتها  الأعــ�ــشــاء  �لعلمي 
�لبحثية  �لــــــدوريــــــات  مــــن  كـــثـــري  يف 
و�الأكادميية ف�شال عن م�شاركاتهم يف 

�ملوؤمتر�ت �الإقليمية و�لعاملية.
و�أكــــد �ملــهــيــدب �هــتــمــام جــامــعــة ز�يد 

بتعزيز �لتبادل �لطالبي مع جامعات 
وبر�مج  خــطــط  خــــالل  مـــن  �لـــعـــامل 
زمــنــيــة مــنــظــمــة تــتــيــح فــر�ــشــا كبرية 
للتفاعل و�حلــو�ر بني طلبة �جلامعة 
و�أقــر�نــهــم �الأجــانــب.. ورحــب بفر�س 
�لثقايف بني جامعة  �لتبادل  و�إمكانات 
ز�يـــــد وجـــامـــعـــات �لـــعـــامل مـــن خالل 
يتم  ثــقــافــيــة  �أ�ـــشـــابـــيـــع  �ملـــ�ـــشـــاركـــة يف 

تنظيمها بالتبادل.
وتبادل مدير جامعة ز�يد �حلو�ر مع 

�أعــ�ــشــاء �لــوفــد حــول �لــتــطــور�ت �لتي 
�ل�شنو�ت  يف  �لكويت  جامعة  �شهدتها 
�الأكادميية  �الأ�ــشــعــدة  عــلــى  �الأخــــرية 
�ملن�شور  �شمرية  وثمنت  و�لتعليمية. 
رئي�شة �لوفد �حلــو�ر �لذي جرى مع 
�لدكتور �ملهيدب م�شرية �إىل �أن �لوفد 
�ملــوؤلــف مــن 15 عــ�ــشــو� مــن خمتلف 
�لكويت  بجامعة  و�لــكــلــيــات  �الإد�ر�ت 
�الإد�رة  �أعــ�ــشــاء  مـــع  لـــقـــاء�ت  �أجـــــرى 

�لعليا و�لتنفيذية بجامعة ز�يد .

تع���اون ت���دريب��ي بني جامعت���ي زاي���د والك���ي�����ت 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

�جل�شيمات  فــيــزيــاء  يف  خــبــري  �أكــــد 
�ملكثف  �لـــتـــعـــاون  �أن  و�لـــكـــونـــيـــات 
يجب  �لعلمي  �ملجتمع  مع  و�لفعال 
بالن�شبة  ق�شوى  �أولــويــة  يــكــون  �أن 
هذ�  �أن  مو�شحا  �حلكومات  جلميع 
�الإن�شانية  ياأخذ  �أن  ميكن  �لتعاون 
�لتقدم  مـــــن  جــــديــــد  عـــ�ـــشـــر  �إىل 

و�الزدهار.
�جل�شيمات  فيزياء  يف  �خلبري  وقال 
بريان  �لـــربوفـــيـــ�ـــشـــور  و�لـــكـــونـــيـــات 
و�لريا�شيات  �لفيزياء  �أ�شتاذ  غرين 
يف  �لنظرية  �لفيزياء  مــركــز  مــديــر 
جل�شة  خــــالل  كــولــومــبــيــا  جــامــعــة 
بعنو�ن "كيف تر�شم �لعلوم �ملتقدمة 
�لقمة  خــالل  �حلكومات"  م�شتقبل 
ال  �لــعــلــم  �إن   - للحكومات  �لــعــاملــيــة 
ميكن �أن يزدهر �إال بتهيئة منظومة 

دعم متكاملة ترعاها �حلكومة .
�لعلم  يف  �ال�شتثمار  �أن  على  م�شدد� 
يجب �أن يخدم �الإن�شانية و�أال يكون 

جمرد ��شتثمار ال ي�شتهدف م�شلحة 
�جلميع..

د�ئرة  �لعلم عــن  �أن خــروج  و�أو�ــشــح 
�لـــعـــام هو  �جلـــمـــهـــور  �إىل  �لــنــخــبــة 
�لتنمية  حتـــقـــيـــق  �إىل  �لــــطــــريــــق 

�حلقيقية. ولفت �لربوفي�شور غرين 
�ملتقدمة  �لعلمية  �لتجارب  �أن  �إىل 
نــتــائــج مــبــهــرة من  تـــــوؤدي �إىل  قـــد 
نعرفها  كما  �حلياة  تغري  �أن  �شاأنها 
�الأمثلة  �أحـــد  �أن  مو�شحا   . �لــيــوم 

على ذلــك �الأبــحــاث �لتي جتــري يف 
رو�ــشــيــا حـــول تــطــويــر �لـــقـــدرة على 
�النتقال �لفوري من مكان �إىل �آخر 
�إىل  و�أ�شار  بالتخاطر..  �النتقال  �أو 
�الأ�شا�شية  �لعلوم  يف  �ال�شتثمار  �أن 

يف  �لب�شرية  متطلبات  حتاكي  �لتي 
معامل  �شتحدد  �لــتــي  هــي  �مل�شتقبل 

ذلك �مل�شتقبل.
�لتي  �لــهــائــلــة  وحـــــول �الإمــــكــــانــــات 
ميكن �ال�شتفادة منها يف حال كثفت 
مع  وتعاونها  م�شاركتها  �حلكومات 
�أو�شح   .. �لــعــاملــي  �لعلمي  �ملجتمع 
�لدكتور غرين �أن فتح �ملجال و��شعا 
�أمام �الكت�شافات يتطلب �أوال غر�س 
د�خل  فــقــط  لي�س  �النــفــتــاح  ثــقــافــة 
ولكن عرب �حلدود  �لعلمي  �ملجتمع 

ود�خل �حلكومات.
على  �حلـــكـــومـــات  �إقـــبـــال  �أن  وذكـــــر 
وتعزز  تدعم  تعاونية  توفري من�شة 
�أن  ميكن  �لتي  �لعلمية  �الكت�شافات 
�الإن�شانية  عــلــى  كــبــري  ب�شكل  تــوؤثــر 
من �شاأنه �أن يفتح �ملجال و��شعا على 

�حتماالت ال ح�شر لها.
ويحظى �لربوفي�شور غرين ب�شهرة 
�لر�ئدة يف  �كت�شافاته  بف�شل  عاملية 
جمال نظرية �الأوتار �لفائقة ويعد 

خبري� بارز� يف �لفيزياء �لنظرية.

•• دبي-وام:

زيارة  خــالل  �لــرب  د�ر  جمعية  تفقدت 
م�شروعا   26 �إنــدونــيــ�ــشــيــا  �ىل  عــمــل 
تنفذها  خمــتــلــفــا  وتـــنـــمـــويـــا  خــــرييــــا 
�جلــمــعــيــة يف عـــدد مــن �لــقــرى و�ملدن 

�الندوني�شية.
جاء ذلك خالل زيارة وفد متخ�ش�س 
��شتمرت  �ندوني�شيا  �ىل  �جلمعية  من 
بن  علي  �هلل  عبد  ...و�شم  يوما   13
رئي�شا  �لتنفيذي للجمعية  �ملدير  ز�يد 
للوفد وعبد �لكرمي جعفر مدير �إد�رة 
خمي�س  ونا�شر  �جلمعية  يف  �مل�شاريع 
بن فرج مدير �الإد�رة �ملالية �جلمعية.

وقــال عبد �هلل علي بن ز�يــد �أن مهمة 
�إندوني�شيا  يف  �جلــمــعــيــة  فــريــق  عــمــل 
ــيــا�ــشــة �جلـــديـــدة  تــــنــــدرج �ــشــمــن �لــ�ــش
�لتي  �لرب"  "د�ر  يف  �ملــ�ــشــاريــع  الإد�رة 
تـــقـــ�ـــشـــي بــــالــــتــــو��ــــشــــل �ملــــبــــا�ــــشــــر مع 
�ل�شركاء  مــــن  �خلـــارجـــيـــة  �لـــهـــيـــئـــات 
�الإ�شر�تيجيني يف جميع �لدول حيث 

�الإن�شانية  م�شاريعها  �جلمعية  تنفذ 
و�لوقوف  �مل�شاريع  ملتابعة  و�خلــرييــة 
بالطو�قم  و�اللـــتـــقـــاء  تــنــفــيــذهــا  عــلــى 
عليهم  و�لتعرف  لل�شركاء  �لوظيفية 
وحتــديــد مـــدى قــدرتــهــم عــلــى تنفيذ 
ومطابقتها  �جلـــمـــعـــيـــة  مــــ�ــــشــــاريــــع 
و�ملخططات  و�ملـــعـــايـــري  بــاملــو��ــشــفــات 

و�لـــتـــ�ـــشـــامـــيـــم �ملـــتـــفـــق عــلــيــهــا ورفــــع 
�لتو�شيات و�ملالحظات حولها.

�لزيارة  مـــن  �لـــهـــدف  �أن  �إىل  و�أ�ــــشــــار 
و�ملتاأخرة  �ملــنــفــذة  �ملــ�ــشــاريــع  مــتــابــعــة 
مع  حاليا  �لتنفيذ  حتت  تــز�ل  ال  �لتي 
�إندوني�شيا  يف  معها  �ملتعامل  �لهيئات 
وو�شع  فيها  �ملنجز  حجم  من  و�لتاأكد 

�خلــــطــــط و�الآلــــــيــــــات لـــالنـــتـــهـــاء من 
�إجنازها  وتعجيل  �ملــتــاأخــرة  �ملــ�ــشــاريــع 
و�مل�شرفة  �ملنفذة  �جلهة  على  و�لتنبيه 
بني  عليها  �ملتفق  باملعايري  بــااللــتــز�م 
يف  �لــتــعــاون  �تفاقية  �شمن  �جلــانــبــني 
وو�شع  رفــعــهــا  و�آلــيــة  �ملــ�ــشــاريــع  تنفيذ 
�ملتاأخرة  �مل�شاريع  زمني الإجناز  جدول 

ورفع تقارير دورية حولها.
وتــخــلــلــت قــائــمــة مــهــام وفـــد د�ر �لرب 
�إندوني�شيا  يف  �المــــار�ت  �شفارة  زيـــارة 
الإطالعها على ن�شاط �جلمعية هناك 
متنوعة  مـــ�ـــشـــاريـــع  مــــن  تـــنـــفـــذه  ومـــــا 
�ملجتمع  �ــشــر�ئــح  كــافــة  منها  ت�شتفيد 

�الإندوني�شي.

خبري فيزياء عاملي: ا�ستثمار احلك�مات يف العل�م خلدمة 
الب�سرية �سبيلها للتنمية احلقيقية

اإندوني�سيا يف  خرييا  م�سروعا   26 الرب" تتفقد  "دار 

�سرطة اأب�ظبي تطلق حملة ح�ل التجاوز من كتف الطريق

•• دبي-وام:

ك�شفت جل�شة حو�رية �شمن �أعمال �لقمة �لعاملية للحكومات يف 
دورتها �خلام�شة �أن �أعد�د �الأطفال �لذين �أجربتهم �حلروب 
و�ل�شر�عات على �لت�شرد و�شلت �إىل 50 مليون طفل خالل 
تبني  �إىل  �البتد�ئية  �ملرحلة  يف  �ملربني  د�عية   2016 عــام 
منهج يخاطب �الأطفال �ملت�شررين من خالل تطبيق منهج 
�للعب و�لتعلم. وحثت �ملربية �لبارزة حنان �حلروب �حلائزة 
على جائزة موؤ�ش�شة فاركي �لعاملية للمعلمني 2016 خالل 
�للعب.. �حلكومات يف  م�شاركتها يف جل�شة عن مو�شوع قوة 
هدف  على  قائم  تعليمي  منهج  وتنفيذ  �عتماد  على  �لعامل 
�شيحقق  ذلــك  �أن  �إىل  م�شرية   .. وم�شتنرية  و��شحة  وروؤيـــة 
تغيري� �شريعا يف �أمناط �لتعليم حول �لعامل �لتي تركز على 
حتقيق �لتميز بطريقة تقليدية. وتعليقا على منهجها �لذي 
ميكن تطبيقه ب�شكل �إيجابي على �الأطفال ذوي �الحتياجات 
�خلــا�ــشــة و�الأطــــفــــال �ــشــحــايــا �ـــشـــوء �ملــعــامــلــة �أو �الأطـــفـــال 
�إن  �حلــروب  قالت   .. �لالجئني  خميمات  يف  يعي�شون  �لذين 
�مل�شتقبل من خالل حتديد  �أجيال  نوعية  �ملعلمني يحددون 
�لعطوف على طالبه  و�ملعلم  نفو�شهم  تغر�س يف  �لتي  �لقيم 
�إنها  �أ�شافت  �أنف�شهم. و  �أكرث حرية يف �لتعبري عن  يجعلهم 
على  �الأطفال  مل�شاعدة  �لدر��شية  �لف�شول  ��شتخد�م  حتــاول 
يعي�شونها  �لتي  و�لكر�هية  للخوف  �ل�شلبية  �مل�شاعر  ن�شيان 

وحتويلها �إىل م�شاعر �إيجابية قو�مها �ملرح و�الحر�م و�لثقة 
د�خل �لف�شول �لدر��شية. و �أكدت حاجة �حلكومات �إىل دمج 
على  م�شددة   .. �لتعاطف  على  �لقائمة  �لتعليم  منهجيات 
�لتغيري  نحقق  باأيدينا   : وقالت  للمعلمني..  �ملحوري  �لــدور 
�شتف�شل..  �ملــعــلــم  دور  عــلــى  تــركــز  ال  تعليمية  �شيا�شة  و�أي 
و�أو�شحت �أن �شيا�شة �لتعليم �لناجحة تبد�أ باحر�م �ملعلمني 
و�شون كر�متهم فهذ� ميكنهم من فهم �لطالب ب�شكل �أف�شل 
ويــ�ــشــاعــدهــم عــلــى �ال�ــشــتــعــد�د ملــا ميــكــن تــوقــعــه يف �لف�شول 
�لدر��شية و�الآن هو �لوقت �ملنا�شب للتغيري.. ونوهت �إىل �أن 
�إمكانية تطبيقها مع �لطالب  ميزة منهجية �للعب و�لتعلم 
من �ل�شنو�ت �الأوىل وحتى مرحلة �لتعليم �لعايل. و حتدثت 
حنان �حلروب عن �لظروف �لتي مكنتها من تطوير منهجيتها 
�لتدري�شية رغم قلة �ملو�رد عرب �لركيز على تطوير عالقات 
قائمة على �لثقة و�الحر�م و�ملحبة مع طالبها مع �لت�شديد 
�إىل �نخفا�س و��شح  �أهمية حمو �الأمية و�أدى منهجها  على 
�إعادة  يف �ل�شلوك �لعنيف يف �ملد�ر�س ما �شجع زمالءها على 
�ل�شفوف  �إد�رة  و��شر�تيجيات  �لتدري�س  طــرق  يف  �لنظر 
�حلكومات  �حلــروب  حثت  و  ي�شتخدمونها.  �لتي  و�لعقوبات 
خماطبة  على  �لــقــادريــن  �ملعلمني  ومتــكــني  ��شتقطاب  على 
على  ..م�شددة  �حلقائق  نقل  فقط  ولي�س  و�لعقول  �لقلوب 
بل غر�س  �ملعرفة  نقل  على  تقت�شر فقط  ال  �ملعلم  �أن مهمة 

�لقيم �أي�شا .

•• اأبوظبي -وام:

16 لالإحتاد �الإقليمي  �نطلقت �م�س فعاليات �لدورة �لـ 
�لثاين �آ�شيا �لتي تنظمها �ملنظمة �لعاملية لالأر�شاد �جلوية 
و�لزالزل.  �جلوية  لالأر�شاد  �لوطني  �ملركز  وي�شت�شيفها 
ي�شتمر �حلدث - �لذي يعقد مرة كل �أربعة �أعو�م - خم�شة 
�أبوظبي ويركز على كيفية  �أيــام يف فندق دو�شت تاين يف 
ذ�ت  �ملناخية  بــاالأحــد�ت  و�لتنبوؤ  �ملــر�قــبــة  طــرق  حت�شني 
�لتاأثري �لعايل و�الأخطار �لبيئية مثل �لعو��شف �لرملية 
و�لر�بية وكيفية تقدمي تنبوؤ�ت مناخية �أف�شل و �إنذ�ر�ت 

مبكرة للتقليل من حجم �لكو�رث.
�لثاين  �الإقليمي  لــالإحتــاد  �الإفتتاحية  �جلل�شة  وحــذرت 
�أن  من  �جلوية  لالأر�شاد  �لعاملية  للمنظمة  �لتابع  �آ�شيا 
�الإقليم �لذي ميتد عرب جبال �شاهقة و�شهول منخف�شة 
مـــن �لــقــطــب �لــ�ــشــمــايل وحـــتـــى خـــط �ال�ـــشـــتـــو�ء عر�شة 
للطق�س �ل�شيء و�لتغري �ملناخي وتقلبات �ملياة ب�شكل غري 

م�شبوق.
و�أكد �لدكتور عبد �هلل �أحمد �ملندو�س مدير �ملركز �لوطني 
لالأر�شاد �جلوية و�لزالزل �ملندوب �لد�ئم لدولة �الإمار�ت 
لدى �ملنظمة �لعاملية لالأر�شاد �جلوية يف كلمته .. �أن هذه 
�لدورة �شتمكن دولة �الإمار�ت من زيادة �لتعاون �مل�شرك 
م�شاهمة  يت�شمن  وهــذ�  �آ�شيا  يف  �الإقــلــيــم  دول  بقية  مــع 
�أمريكي لدعم  5 ماليني دوالر  �الإمــار�ت مبنحة قدرها 

�لبحث �لعلمي يف علوم �ال�شتمطار.
�أمني عام �ملنظمة  من جهته قال �لدكتور بيري تاال�س 
 - �الآ�شيوية  �لــدول  معظم  �إن  �جلوية  لالأر�شاد  �لعاملية 
نثمن عاليا  - تعاين من �جلفاف لذلك  �ملنظمة  �أع�شاء 
�لدور �لذي تقوم به دولة �الإمــار�ت لدعم �أبحاث تعديل 
�لدورة  ��شت�شافة  يف  �لــدولــة  بجهود  م�شيد�   .. �لطق�س 
�ملنظمة  �جتماعات  وجميع  �الإقليمي  لــالإحتــاد  �حلالية 

�لعاملية لالأر�شاد �جلوية.
�لعقود  �الآ�شيوي تعر�شت خالل  �الإقليم  �أن دول  و�أو�شح 
�ملا�شية لظو�هر مناخية وجوية متز�يدة �ل�شدة ومتكررة 
فال ميكن �عتبار عام 2016 ��شتثناء حيث �شهدت �لهند 
و�لــعــر�ق و �إيـــر�ن و�لــكــويــت �رتــفــاعــا يف درجـــات �حلر�رة 
�ل�شيف  خـــالل  مــئــويــة  درجـــة   50 لتتخطي  �لــقــ�ــشــوى 
�شهدت  �آ�شيا  �ملناطق يف  �لعديد من  �إن  و�أ�شاف   . �ملا�شي 
مــوجــات حــر وكـــان عــام 2016 هــو �الأعــلــى حـــر�رة على 
�مل�شموح  �حلــد  �حلــــر�رة  درجـــات  �الإطــــالق حيث تخطت 
بــه وتــعــدت درجــــات �حلـــــر�رة يف �حلــقــبــة مــاقــبــل �لثورة 
معدالت  تخطت  كما  و�حـــدة  مئوية  بــدرجــة  �ل�شناعية 
ثاين �أك�شيد �لكربون �حلد �مل�شموح به لت�شل �إىل 400 
جزء يف �ملليون �الأمر �لذي يعني �أن �الحتبا�س �حلر�ري 

�أك�شيد  ثــاين  الأن  وذلــك  قادمة  كثرية  الأجــيــال  �شي�شتمر 
لــعــدة قرون  �لــغــالف �جلـــوي  �لــكــربــون يبقى يف طبقات 

و�أكرث بقليل يف مياه �ملحيطات.
وقال دكتور تاال�س : لقد �شاهدنا ظو�هر غري معتادة يف 
�ل�شمايل و�جلنوبي وكل هذه  �لقطبني  بحور �جلليد يف 
�ملــنــاطــق �لبعيدة عــن خــط �ال�ــشــتــو�ء توؤثر  �لــتــغــري�ت يف 
وميكن  �الإقليم  نطاق  خــارج  �ملناطق  على  �أ�شا�شي  ب�شكل 
ربط بع�س هذه �لظو�هر �ملناخية غري �ملعتادة بالتغري�ت 
�لقطبني  و�أن ما يحدث يف  �ل�شمايل  �لقطب  �ملناخية يف 
ال يبقى فيهما. من جهته قال عبد �هلل حممد �ملناعي - 
�ملندوب  �آ�شيا  �الإقليمي  لالإحتاد  واليته  �ملنتهية  �لرئي�س 
�لد�ئم لدولة قطر لدى �ملنظمة - يف �جلل�شة �الفتتاحية 
حيث  للكو�رث  عر�شة  �الأكـــرث  �ملنطقة  تظل  �آ�شيا  �إن   ..
�لعاملية  �الأخـــطـــار  مــن  �ملــائــة  يف   64 لـــ  تــعــر�ــس جنوبها 
�ملدمرة.. فيما تعترب منطقة جنوب �شرق �آ�شيا و�حدة من 

�أكرث �ملناطق عر�شة للكو�رث.
و�أ�شار �إىل �أن زلز�ل نيبال خالل عام 2015 و�لذي �أودى 
�ل�شني  يف  �ملــدمــرة  و�لفي�شانات  �شخ�س   8000 بحياة 
ومدينة �شيني �لهندية وتايالند كل تلك �لكو�رث كانت 
للمخاطر يف  �الأكــرث عر�شة  للدول  �إنــذ�ر  مبثابة جر�س 
�إتــخــاذ �إجـــر�ء�ت مرنة  �آ�شيا من �أجــل  �أنــحــاء قــارة  جميع 

للتعامل مع تلك �لكو�رث.
�ل�شوء  تلقي  �ملــتــعــددة  �لـــكـــو�رث  تــلــك  �إن  �ملــنــاعــي  وقـــال 
�أنظمة  �إن�شاء  يف  �ملتمثل  للتعاون  �حلــاجــة  على  بو�شوح 
�ملحلية  �الأ�شعدة  �ملختلفة على  �ملخاطر  �إنذ�ر مبكر �شد 

و�شبه �الإقليمية و�الإقليمية.
و�أ�شاف �إن حجم �الأرباح �ملقدرة نتيجة �إن�شاء �أنظمة �إنذ�ر 
�أن ت�شل �إىل مليار�ت �لــدوالر�ت عن طريق  مبكر ميكن 
�لتاأثر  عالية  �لقطاعات  يف  وخ�شو�شا  �خل�شائر  تقليل 

بالطق�س مثل �لزر�عة.
�خلدمات  حت�شني  كيفية  على  يركز  �الأجــتــمــاع  �أن  و�أكـــد 
�ملناخية وخدمات �الأر�شاد مبا يف ذلك �الإنــذ�ر�ت �ملبكرة 
و�لتي متثل عامال كبري� يف مو�جهة  و�لتنبوؤ�ت �جلوية 
�شرورية  �لتح�شينات  تلك  وتــعــد  و�لــتــاأثــري�ت  �الأخــطــار 
خ�شو�شا يف �لقطاعات عالية �لتاأثر بالطق�س مثل �لزر�عة 

و �لطري�ن �ملدين و كذلك يف عملية �إد�رة �لكو�رث.
�لعاملية  �ملنظمة  رئي�س  جــرميــز  ديفيد  �أكـــد  جانبه  مــن 
لالأر�شاد �جلوية �إيالء �ملنظمة �أولوية كبرية للتحديات 
�ملتمثلة يف �لتو�شع �لعمر�ين و�لزيادة �ل�شكانية �ملت�شاعدة 
�ملائية  �الأخــطــار  �أن  �إىل  م�شري�   .. �ل�شاحلية  �ملناطق  يف 
وحتى  �جلــفــاف  وت�شمل  �آ�شيا  الإقليم  حيويا  �أمـــر�  متثل 
�لفي�شانات �لعارمة عندما تهطل �الأمطار بغز�رة يف وقت 

ق�شري.

جل�سة ح�ارية بقمة احلك�مات : مهمة 
املعلم ..نقل املعرفة وغر�س القيم

بدء اأعمال الدورة ال� 16 لالإحتاد 
الإقليمي الثاين اآ�سيا يف اأب�ظبي

•• ابوظبي-وام: 

�أعــلــنــت �ــشــرطــة �أبــوظــبــي �طالق 
�لثقافة  لـــرفـــع  تـــوعـــويـــة  حــمــلــة 

وحثهم  �ل�شائقني  بــني  �ملــروريــة 
�الإيجابي  بال�شلوك  على �اللتز�م 
و�الأنظمة  �ملــرعــيــة  و�لـــقـــو�نـــني 
جميع  تــــلــــزم  �لــــتــــي  �ملـــــــروريـــــــة 
بعدم  �لــــطــــريــــق  مـــ�ـــشـــتـــخـــدمـــي 
و�إعطاء  �لطريق  كتف  ��شتخد�م 
�أولوية �ل�شري يف �لطريق ملركبات 
ومركبات  و�الإنـــــقـــــاذ  ـــعـــاف  �الإ�ـــش
و�ل�شرطة  �لـــ�ـــشـــريـــع  �لـــتـــدخـــل 

للمرور منه . 
خلفان  عــــلــــي  �لـــعـــمـــيـــد  وقـــــــــال 
�لعمليات  عـــام  مــديــر  �لــظــاهــري 
�ملـــركـــزيـــة بــ�ــشــرطــة �أبـــوظـــبـــي �إن 
�لطريق  كـــتـــف  مـــــن  �لــــتــــجــــاوز 

خـــــطـــــرية على  ميــــثــــل ظـــــاهـــــرة 
وم�شتخدمي  �الأ�ــشــخــا�ــس  حــيــاة 
�ملخ�ش�س  �ملــ�ــشــار  كـــون  �لــطــريــق 
تخطيطه  مت  �لــــطــــريــــق  كـــتـــف 
�لطو�رئ  حــاالت  يف  ال�شتخد�مه 
ملركبات  �شريعة  م�شار�ت  لتوفري 
�لتدخل  مـــركـــبـــات  و  �الإ�ـــشـــعـــاف 
�ل�شرطة  ومــــركــــبــــات  �لـــ�ـــشـــريـــع 
و�لعاجلة  بالطارئة  �ملــهــام  الأد�ء 
�لو�شول  �شرعة  من  ميكنها  مبا 
ملــــــو�قــــــع �حلـــــــــــــو�دث و�إ�ـــــشـــــعـــــاف 
�حلــــاالت �لــطــارئــة. ودعــــا مدير 
ب�شرطة  �ملــركــزيــة  �لعمليات  عــام 
�أبـــوظـــبـــي قـــائـــدي �ملـــركـــبـــات �إىل 
و�ملرور  �ل�شري  بــقــانــون  �اللــتــز�م 
وعدم �لتجاوز من كتف �لطريق 
و�لت�شبب يف تعطيل و�عاقة �ملهام 

�لتي تتم من خالله .
خمالفة  �أن  �لــــظــــاهــــري  و�أكـــــــد 

�لتجاوز من كتف �لطريق تعترب 
من �ملخالفات �خلطرة .

مو�شحا �أنه لن يكون هناك تهاون 
�مل�شددة  �لـــعـــقـــوبـــات  تــطــبــيــق  يف 
يقومون  �لــذيــن  �ل�شائقني  على 
�أو  �لـــطـــو�رئ  مــركــبــات  بتعطيل 
�لــر�ــشــمــيــة. مـــن جانبه  �ملـــو�كـــب 
�إبر�هيم  حمـــمـــد  �لــعــقــيــد  �أكــــــد 
�لطو�رئ  �إد�رة  مــديــر  �لــعــامــري 
ب�شرطة  �لــــعــــامــــة  و�لــــ�ــــشــــالمــــة 
�لطريق  �إف�شاح  عدم  �أن  �بوظبي 
وم�شايقة  �ال�ــشــعــاف  لــ�ــشــيــار�ت 
يعني  �لطرق  على  �شريها  حركة 
�إهد�ر �لوقت �لذهبي يف �لو�شول 
�ل�شريع لتقدمي �لعناية �لالزمة 
�ملنا�شب  �لــوقــت  يف  للمحتاجني 
و�لـــذي هــو حمــور عمل مركبات 
�ال�شعاف �لتي حتاول بكل طاقتها 
لــلــو�ــشــول �ىل مــو�قــع �حلــــو�دث 

�ملطلوبة  بـــالـــ�ـــشـــرعـــة  �ملـــــروريـــــة 
وبدون �أي عرقلة مرورية.

ودعــــا �لـــعـــامـــري �لــ�ــشــائــقــني �ىل 
و�ملرور  �ل�شري  بــقــانــون  �اللــتــز�م 
ملركبات  �لطريق  �أولوية  و�إعطاء 
�الإ�شعاف و�الإنقاذ و�شيار�ت �لدفاع 
�ملــــــدين و�لـــ�ـــشـــرطـــة و�خلــــدمــــات 
�لعامة و�ملو�كب �لر�شمية مبجرد 
�الإعـــالن عــن �قــر�بــهــا بو��شطة 
�ل�شوئية  �أو  �ل�شوتية  �ملنبهات 

و�ف�شاح �لطريق له .
الفتا �ىل �أن قانون �ل�شري و�ملرور 
عدم  �أن  عـــلـــى  نـــ�ـــس  �الحتــــــــادي 
ملركبات  �لطريق  �أف�شلية  �إعطاء 
و�خلدمات  و�ل�شرطة  �لــطــو�رئ 
خطرة  خمالفة  و�ملو�كب  �لعامة 
�ملركبة  حجز  �إىل  عقوبتها  ت�شل 
و4  درهم   500 و�لغر�مة  �شهر� 

نقاط مرورية.
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بتليفون  �التـــ�ـــشـــال  عــلــيــه 
رقم 050/7115562 

فقد�ن جو�ز �سفرت
ــــدعــــو / ريــــز�لــــني  �مل فـــقـــد 
بوال�شكو،  �نــ�ــشــيــنــ�ــشــيــون 
�لــــــفــــــلــــــبــــــني �جلــــنــــ�ــــشــــيــــة 
رقـــــم  ـــــفـــــره  �ـــــش جــــــــــــو�ز   -
)2424142( من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

 050/1111381

فقد�ن جو�ز �سفرت
�شوبني   / �ملـــــدعـــــو  فــــقــــد 
كري�شنان ت�شاليان فاالبيل 
�لهند   كــريــ�ــشــنــان،  كــونــهــي 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)6713332( من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

 050/8255633

فقد�ن جو�ز �سفرت
�مــني خان  �ملــدعــو /  فقد 
باك�شتان   ، خـــان  بــاد�ــشــاه 
�شفره  جـــو�ز   - �جلن�شية 
 )167293( رقــــــــــم 
ــــيــــه  مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم    �التـــ�ـــشـــال 

 0588424800

فقد�ن جو�ز �سفرت
مــانــوج كومار   / �ملــدعــو  فقد 
مور�ليدهار�ن  بوثينفيتيل 
كـــوالمـــبـــار�مـــبـــيـــل بــــار�مــــو ،  
�لهند  �جلن�شية - جو�ز �شفره 
من   )9998906( رقــــم 
يجده عليه �الت�شال بتليفون 

رقم 050/8255633 

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
�عالن حم�سر حجز بالن�سر

يف �لدعوى رقم 2016/124 بيع عقار مرهون 
مو�شوع �لق�شية : طلب بيع عقار مرهون  / �شقة �شكنية / باملز�د �لعلني مبوجب �لقانون 

رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن �لرهن �لتاأميني يف �إمارة دبي  
طالب �العالن : طالب �لتنفيذ : بنك �بوظبي �لتجاري - �س م ع  

�ملطلوب �عالنه : �ملنفذ �شدهما  : 1- تي تايا �شنغ )�ال�شم طبقا ملا هو و�رد باالقامة( تاى 
تاى �شوجن )�ال�شم طبقا ملا هو و�رد بافادة �جلن�شية و�القامة (  2- كري رينا - جمهويل حمل 
�القامة مو�شوع �الإعالن : - نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة  وهي عبارة عن 
عقار بياناته : رقم �الر�س : -974 �ملنطقة : �لثنية �خلام�شة - رقم �ل�شقة 2405 - ��شم 
�ملبنى :بالديوم وذل يف حدود قيمة �ملطالبة )1799312( درهم  ذلك للعلم مبا جاء به  

ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س �لق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

" )�س.ذ.م.م(  والعالن  للدعاية  ��شـــم �ل�شركة : " كوجيتانز 
في�شل علي خمتار  302 ملك  رقــم  : مكتب  عنـو�نها   729610  : �لرخ�شــة  رقــم 
ح�شن �ليو�شف – بردبي – �لرب�شاء �الوىل �ل�شكـل �لقانوين : ذ�ت م�شئولية حمدودة  
�لتنمية  د�ئـــرة  تعلن  هــذ�  مبــوجــب    1160598  : �لــتــجــاري  بال�شجل  �لقيد  رقــم 
�القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بانحالل �ل�شركة 
�ملذكور �عاله ، وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء بتارخ 
)2017/01/29( و�مل�شدق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2017/01/29( 
�ملعني يف مكتب )10 -9(  �لتقدم �ىل �مل�شفي  �و مطالبة  وعلى من لديه �عر��س 
– 04( فاك�س   2226266( : �لبطني - هاتف  ملك مركز منت لالعمال - رقة 
يف  وذلك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شتحبا   )04 – 2223773(

�العالن.             هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  خالل 45 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

��شــــم �مل�شفي : يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات
عنـــو�نــــه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة �لبطني مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعيني 
" )�س.ذ.م.م(  �مل�شفي �ملذكور �عاله للقيام بت�شفية " كوجيتانز للدعاية والعالن 
 – – بــردبــي  �لــيــو�ــشــف  302 مــلــك في�شل عــلــي خمــتــار ح�شن  وعــنــو�نــهــا  : مكتب رقـــم 
بتارخ  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�شادر  �لــقــر�ر  مبوجب  وذلــك  �الوىل  �لرب�شاء 
 )2017/01/29( بتاريخ  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  لدى  و�مل�شدق   )2017/01/29(
�ملــعــني يف مكتب )10 -9(  �مل�شفي  �ىل  �لــتــقــدم  �و مطالبة  �عــر��ــس  لــديــه  مــن  وعــلــى 
– 04( فاك�س  �لــبــطــني - هــاتــف : )2226266  رقـــة  لــالعــمــال -  مــلــك مــركــز مــنــت 
)2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 

�العالن هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما   45
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

•• دبي -وام:

�إيديولوجية  �لــتــطــرف  �إن  �ــشــعــودي  �شيا�شي  وحمــلــل  كــاتــب  قــال 
�أو  فكرية تتم �شناعتها ولي�شت ردة فعل على �الأو�شاع �ل�شيا�شية 

�الجتماعية �لتي يو�جهها �الأفر�د.
وتناول �لكاتب و�ملحلل �ل�شيا�شي �ل�شعودي عبد�هلل بجاد �لعتيبي 
�لعاملية  �لقمة  �شمن  و�لتطرف"  �ل�شخط  "�شناعة  جل�شة  يف   -
على  يجب  �لتي  و�الآلــيــات  �لتطرف  و�أ�ش�س  م�شادر   - للحكومات 
�حلكومات �تباعها ملكافحة هذه �الإيديولوجية �لتي توؤدي ملختلف 
�أنها من  �أن �الأمة �الإ�شالمية رغم  �إىل  �الأعمال �الإرهابية. و�أ�شار 
�لوقت �حلايل جر�ء تلك �جلماعات  �أ�شابع �التهام يف  لها  توجه 
�أن �لكثري من �لديانات و�حل�شار�ت و�لــدول على مر �لتاريخ  �إال 

عانت من �لفكر �ملتطرف وذلك نتيجة لتاأويل و�جتز�ء �لن�شو�س 
م�شلحة  يخدم  مبا  و��شتخد�مها  �لطبيعي  �شياقها  من  �لدينية 

هذه �جلماعات. 
تــقــوم على ثــالث مر�حل  �لــتــطــرف عــبــارة عــن �شناعة  �إن  وقـــال 
�شناعة �ل�شخط عرب توليد �أفكار �لغ�شب �ل�شديد جتاه �الأو�شاع 
تقوم  ما  كل  على  �لهجوم  على  وتعتمد  �الإحباط  �شناعة  وهناك 
به �حلكومات من م�شاريع تنموية و�إ�شالحات وذلك بهدف �شرب 
�إىل مرحلة �شناعة �لعنف �لتي ت�شتند  �إ�شافة  م�شروعية �لدولة 
على  قائمة  �شرية  منظومات  تبنى  بحيث  �لع�شكرية  �لــقــوة  �إىل 
عمليات �غتيال وقتل �لقادة و�ل�شيا�شيني و�أفظع �أ�شكال �لقتل كما 

ن�شهده �ليوم من خالل تنظيم د�ع�س.
و�أ�شاف �لعتيبي �إن هناك �لعديد من �ملفاهيم �لتي يتم �لبناء عليها 

ل�شحذ قابلية �لفرد للعنف وهي مفاهيم هدفها غ�شل �الأدمغة.. 
مفاهيم فكرية مرتبطة بالتكفري و�جتماعية كالعزلة �ل�شعورية 
�النتحارية.  للعمليات  كاالإعد�د  قتالية  و�آخرى  �ملنافق  و�خلطاب 
و�أ�شار �إىل �أن مفهوم هذه �جلماعات �تخذ� بعد� �أو�شع وذلك من 
خالل ��شتخد�مها جلميع ما توفره �لتكنولوجيا خلدمة �أعمالها 
�إ�شافة  �لتطرف  وهــذ� من خــالل مفهوم عوملة  �نت�شارها  وزيــادة 
تربير�ت  تــقــدمي  على  فقط  تعمل  جــمــاعــات  على  �عتمادها  �إىل 

للمتطرفني و�أعمالهم.
ودعا �لعتيبي �حلكومات �إىل �ال�شتمر�ر يف مو�جهة هذه �ملع�شلة 
لتطوير  �شاملة  ��شر�تيجية  و�ــشــع  خـــالل  مــن  وذلـــك  �لــكــربى 
�خلطاب �لديني ومنظومة ت�شريعية تت�شف بالقدرة على مو�جهة 

م�شاكل �لع�شر و�ل�شعي �إىل قطع �لتمويل.

القمة العاملية للحك�مات: التطرف اإيدي�ل�جية فكرية تتم �سناعتها
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�سلطان بن حمدان بن زايد يح�سر 
اأفراح املن�س�ري واملزروعي

•• اأبوظبي -وام:

�شرق  �إد�رة  مــديــر  نهيان  �آل  ز�يـــد  بــن  حــمــد�ن  بــن  �شلطان  �ل�شيخ  ح�شر 
�أقامه  �لذي  �لــدويل �حلفل  و�لتعاون  بــوز�رة �خلارجية  و�لبا�شيفيك  ��شيا 
�إىل كرمية  �شلطان  زفــاف جنله  �ملن�شوري مبنا�شبة  جابر عبيد بن هياي 
حممد حمد عبد �هلل �ملزروعي وذلك يف قاعه �الحتفاالت بنادي �ل�شباط 
يف �بوظبي. ح�شر �حلفل عدد من �ل�شيوخ و�مل�شوؤولني وكبار �ل�شخ�شيات 
و�شباط �لقو�ت �مل�شلحة و�ل�شرطة ووجهاء �لقبائل وجمع كبري من �الأهل 

و�الأ�شدقاء و�ملدعوين.

ويل عهد اأم القي�ين ي�سدر قرارا بت�سكيل 
جلنة عام اخلري برئا�سة حميد را�سد ال�سام�سي

•• اأم القيوين -وام:

��شتجابة لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل باإعالن 
عام 2017 عاما للخري �أ�شدر �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين رئي�س 
�ل�شام�شي  ر��شد  حميد  �شعادة  برئا�شة  �الإمــارة  يف  �خلري  عام  جلنة  بت�شكيل  قــر�ر�  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�أمني عام �ملجل�س. ت�شم �للجنة يف ع�شويتها كال من موؤ�ش�شة �شعود بن ر��شد �ملعال لالأعمال �خلريية 
و�الإن�شانية وجمعية �أم �لقيوين �لن�شائية وجلنة �الأ�شر �ملتعففة �لتابعة جلمعية د�ر �لرب و�شعادة عبد�هلل 
بن حامد و�شعادة عبد�لرحمن �لزرعوين وكلثم طحنون من�شق عام جمل�س �أم �لقيوين لل�شباب. و وجه 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  تنفيذ  يف  �لفوري  بالبدء  �للجنة  �أع�شاء  �لقيوين  �أم  عهد  ويل  �شمو 

�لدولة عرب و�شع �إطار عمل �شامل لعام �خلري وتنفيذ مبادر�ت حقيقية تعود باخلري على �ملجتمع.

حممية املرزوم ت�صتقبل وفدا من ال�صقارين اخلليجيني يف الغربية

وفد بيت ال�سباب القطري يبدي اإعجابه بالت�سهيالت وال�سع�دي ي�سيد بالتجربة
•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر 

��شتقبلت حممية �ملرزوم يف �ملنطقة 
من  وفد  �ملا�شي  �الأ�شبوع  �لغربية 
�لــ�ــشــقــارة �خلــلــيــجــيــني من  قطر 
تر�ثي  برنامج  �شمن  و�ل�شعودية 
و�لتوعية  �خلـــرب�ت  لتبادل  ثقايف 
�لبيئية باأهمية �ملحميات �لطبيعية 
�حلفاظ  يف  �ملــــرزوم  حممية  ودور 
عــلــى �حلــيــاة �لــربيــة حــيــث تعترب 
لع�شاق  �أ�ــشــا�ــشــيــة  وجــهــة  �ملــحــمــيــة 
با�شتخد�م  بــالــ�ــشــقــور،  �لــ�ــشــيــد 
و�شائل تنقل بد�ئية، بهدف تعزيز 
على  و�حلر�س  �لتاريخي  �ملــوروث 
��ــشــتــد�مــة �الأنــــو�ع وتــعــزيــز �لوعي 
بال�شقارة و�شون �لبيئة و�لر�ث، 
�ملُ�شتد�م،  �ل�شيد  مبادئ  وتر�شيخ 
�ل�شقور  �إكــثــار  م�شاريع  وتــطــويــر 
و�حلــبــارى يف �الأ�ــشــر، �إ�ــشــافــة �إىل 
تعزيز �العر�ف �لدويل بال�شقارة 

كر�ث ثقايف �إن�شاين.
و�أعــــــرب عــبــيــد خــلــفــان �ملـــزروعـــي 
مـــديـــر �لـــفـــعـــالـــيـــات �لـــر�ثـــيـــة يف 
و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة 
�جلهة   - و�لــــر�ثــــيــــة  �لــثــقــافــيــة 
�ملُ�شرفة على �ملحمية  عن �شعادته 
بــا�ــشــتــقــبــال �لـــوفـــود �ملــخــتــلــفــة من 
�ل�شقارين �شو�ء من د�خل �لدولة 
بناء على  �نه  �و خارجها مو�شحا  
�لقطري   �ل�شباب  بيت  من  دعوة  
�ل�شقارين  وفد  �ملحمية  ��شتقبلت 
و�ل�شعودية  قطر  من  �خلليجيني 
�المار�تيني  �لــ�ــشــقــاريــن  بــجــانــب 
و�لــــذي قـــام بـــزيـــارة �ملــحــمــيــة على 
خاللها  ��ــشــتــمــتــع  يـــومـــني  مـــــدى 
�لر�ثية  بــــــاالأجــــــو�ء  ـــور  �حلـــ�ـــش
فر�شة  �مللتقى  كــان  كما  �ل�شيقة  
�ل�شقارين  بــني  �خلـــرب�ت  لــتــبــادل 
ـــلـــف �لـــــــــــدول وكــــذلــــك  مــــــن خمـــت
ريا�شة  ونــ�ــشــر  لــتــعــريــف  فــر�ــشــة 
تر�ثية  كريا�شة  بال�شقور  �ل�شيد 
تــو�رثــتــهــا �الأجـــيـــال �حلــالــيــة من 

�الآباء و�الأجد�د.
تنظيم  عــــن  �ملـــــزروعـــــي  وك�شف  
�ل�شيد  مـــو�ـــشـــم  خـــــالل  �ملــحــمــيــة 
�لثاين 2016 – 2017 حلو�يل 
نوفمرب  منذ  �شيد  رحــلــة   600
�ملــــا�ــــشــــي مـــــوزعـــــة عــــلــــى فـــــر�ت 
�إ�شافة   ، ومـــ�ـــشـــائـــيـــة،  �ــشــبــاحــيــة 

�مل�شاركة يف �ملوؤمتر�ت  �ل�شياحية و 
و  و�لدولية    �لعربية  و�لــلــقــاء�ت 
�لرفيهية  �لــــــرب�مــــــج  تـــنـــظـــيـــم 

و�لثقافية و�الجتماعية لل�شباب .
ها�شم  �بــر�هــيــم  �ملهند�س  و�أ�ــشــاف 
�لـــ�ـــشـــادة مـــن �لـــوفـــد �لــقــطــري �ن 
بــريــة يف حممية  لــرحــلــة  زيـــارتـــه 
نوعها  مـــن  �الوىل  هـــي  طــبــيــعــيــة 
بالن�شبة له ومل ي�شبق �لقيام مبثل 
�لــــرحــــالت مـــن قــبــل ولكنه  تــلــك 
�لتجربة  لتلك  �لــ�ــشــعــادة  غــايــة  يف 
�شتظل  �نــهــا  يعتقد  �لــتــي  �ل�شيقة 
خالدة يف ذ�كرته  ولن ين�شاها �بد�

�ل�شحوتي من  ر��شد  �حمد  و��شاد 
�ل�شيقة  �لـــتـــجـــربـــة  بـــهـــذه  قـــطـــر 
لـــلـــقـــائـــمـــني على  �لــــتــــي حتـــ�ـــشـــب 
تلك  مـــثـــل  �ن  مـــعـــتـــرب�  �ملــحــمــيــة 
ــــقــــاء�ت تــــزيــــد مــــن �لــــر�بــــط  �لــــل
بــني �ال�ــشــقــاء وخا�شة  و�لــتــعــارف 
مــــن عـــ�ـــشـــاق �لـــــــر�ث و�ال�ـــشـــالـــة 
�لـــذيـــن يــ�ــشــتــمــدون مـــن �ملـــــوروث 
 . و�مل�شتقبل  للحا�شر  وقــوة  طاقة 
وتوجه  ��شغر �مل�شاركني يف �لوفد 
عبد�هلل �شامل بن ظهريه  وحممد 
بال�شكر  �ل�شعودية  من  م�شفر  بن 
�لتي  �ملحمية  هــذه  على  للقائمني 
�الحتكاك  فـــر�ـــشـــة  لـــهـــم  �تــــاحــــت 
بــتــجــربــة �ــشــيــقــة و�طــلــعــتــهــم على 
و�حلفاظ  بال�شقور  �ل�شيد  فنون 
على �حلياة �لربية . ومن جانبهم 
�المـــــار�تـــــي �شيف  �لــ�ــشــقــار  عـــرب 
�شعادته  عــــن  �ملـــــزروعـــــي  خـــلـــفـــان 
د�خل  �ملــتــو�جــد  �خلليجي  بالوفد 
�للقاء  �ن  مــوؤكــد�  �ملـــرزوم  حممية 
�لتي جتمع  �الأخوية  بالروح  �ت�شم 
جيدة  فر�شة  وكــان  �خلليج  �شباب 
لـــتـــبـــادل �خلــــــرب�ت و�لـــتـــجـــارب يف 
و�نـــه  بال�شقور   �لــ�ــشــيــد  جمــــال 
 . �للقاء  هــذ�  يف  مب�شاركته  �شعيد 
مبارك  �الإمار�تي  �ل�شقار  و�عترب 
�لهاملي �ن حممية �ملرزوم جنحت 
�من  مــكــان  تــوفــري  يف  كبري  ب�شكل 
ملمار�شة �ل�شيد بال�شقور و�شاهمت 
يف �حلـــد مـــن �ملــخــاطــر �لــتــي كان 
عند  �شابقا  لها  يتعر�س  �ل�شقار 
�شفره لرحالت �ل�شيد �خلارجية  
جهودها  �ملحمية  الإد�رة  ويح�شب 
�مل�شتمرة للحفاظ على هذ� �لر�ث 

�لعريق.

 2000 الإطـــــــالق مــــا يـــزيـــد عــــن 
�ملحمية  �أرجــاء  حبارى يف خمتلف 

خالل فر�ت �ل�شيد.
و�أو�شح �ملزروعي �أن �ملحمية تدعم 
�ل�شيد بال�شقور باعتبار �ل�شقارة 
معنوية  وقيمة  هاما  ثقافيا  �إرثـــا 
كبرية وجزء�ً ال يتجز�أ من �لهوية 
�لوطنية و�لر�ث �الإمار�تي، حيث 
لل�شقارين  �ملــجــال  �ملحمية  تتيح 
�الأ�شيلة  �لــهــو�يــة  هـــذه  ملــمــار�ــشــة 
د�خــل �لــدولــة �شمن �إطــار �ل�شيد 
�مل�شتد�م ومتا�شيا مع قانون �ل�شيد 

يف �إمارة �أبوظبي .
تعترب  �لـــتـــي  �ملــحــمــيــة  �أّن  يـــذكـــر 
�إد�رة  جلـــنـــة  مــــــبــــــادر�ت  �إحـــــــــدى 
�لثقافية  و�لـــرب�مـــج  �ملــهــرجــانــات 
و�لر�ثية باأبوظبي، ُمتاحة لكافة 
�أبــنــاء �الإمــــار�ت وزو�رهــــا ولل�شياح 
�ل�شنوي  �ل�شيد  مــد�ر مو�شم  على 
لال�شتمتاع  وذلــــك  عــــام،  كـــل  مـــن 
�لتي  �خلــالبــة  و�لبيئة  بالطبيعة 
جانب  �إىل  �ملــحــمــيــة  بـــهـــا  متـــتـــاز 
�ل�شيد وفق ر�شوم  ممار�شة هو�ية 
و�أكد  �جلميع.  متناول  يف  رمــزيــة 
�أنـــه يف ظــل �لــنــجــاح �لــكــبــري �لذي 

�ل�شيد  مبادئ  وتعليمهم  �لــر�ث 
�لقهوة  و�إعـــد�د  و�ل�شنع  �مل�شتد�م، 
�لــهــجــن، وكــل ما  �لعربية وركـــوب 
�لتقاليد  عــلــى  بــاملــحــافــظــة  يتعلق 
�الأ�ــشــيــلــة. وقـــال �أحــمــد بــن هياي 
�ملرزوم  حممية  مــديــر  �ملــنــ�ــشــوري 
ترحب  �ملحمية  �إد�رة  �إن  لل�شيد، 
من جديد بزو�ر و�شيوف �ملحمية 
و�ل�شيد  �لـــ�ـــشـــقـــارة  عـــ�ـــشـــاق  مــــن 

لل�شيد يف  �ملــرزوم  حققته حممية 
�ليوم  نو��شل  و  �ل�شابق،  مو�شمها 
نوعها،  من  �لفريدة  �ملــبــادرة  هــذه 
تنفيذ�ً لتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
�لريا�شات  �لنوع من  هــذ�  دعــم  يف 
دولة  الأبناء  و�لر�ثية  �لتقليدية 
�إطالق  �ملحمية  وتعتزم  �الإمـــار�ت. 
بر�مج خا�شة لتدريب �ل�شقارين، 
بــاأهــمــيــة �شون  وتــوعــيــة �لــطــلــبــة 

على  �لــركــيــز  مــوؤكــد�ً  �لتقليدي، 
�الأول  �ملــقــام  يف  بال�شقور  �ل�شيد 
�أخرى  �أ�شكال  �أيــة  مع عدم تقدمي 
مــــن �ــشــيــاحــة �حلــــيــــاة �لــــربيــــة يف 
�الإقامة  �أّن  كــمــا  �حلــــايل،  �لــوقــت 
�لتقليدية  �خلــيــم  عــلــى  تــقــتــ�ــشــر 
للحفاظ على �لهدف �لرئي�شي من 
�مل�شروع وهو �لرجوع �إىل �لطبيعة 
و�حلفاظ عليها، وبالطبع يقت�شر 

�ل�شيد  �أطــر  تقدمي  على  �مل�شروع 
باأية  �ال�ــشــتــعــانــة  دون  �لــتــقــلــيــدي 

�أ�شلحة مهما كانت.
�ليامي  مهدي  بن  حممد  و�و�شح 
بيت  جلمعية  �لتنفيذي  �لرئي�س 
وفد  رحــلــة  �ن  �لقطرية   �ل�شباب 
بيت �ل�شباب �لقطري �ىل حممية 
�لبيت  يــاأتــي �شمن خــطــة  �ملــــرزوم 
لدى  �خلارجية  �ل�شياحة  لتعزيز 

و�ي�شا  مفهومها  وتو�شيع  �ل�شباب 
نــ�ــشــر فــكــر وفــلــ�ــشــفــة حــركــة بيوت 
�ل�شباب و�بــر�ز دورهــا يف �لتعريف 
بني  �اللــــفــــة  روح  وبـــــث  بــالــبــيــئــة 
�ع�شاءها وذلك باالهتمام بالعاد�ت 
من  �ل�شعبي  و�ملــــوروث  و�لتقاليد 
خــالل �لــرحــالت �لــربيــة مو�شحا 
�لقطرية  �ل�شباب  بيوت  هــدف  �ن 
هــو تــدعــيــم وتــنــمــيــة حــركــة بيوت 
تنمية   و   �لــــدولــــة   يف  �لـــ�ـــشـــبـــاب 
وت�شجيعهم  �ل�شباب  لدى  �ملعارف 
و�الأ�ـــشـــفـــار لزيادة  �لـــرحـــال  عــلــى 
معارفهم ومعلوماتهم عن بالدهم 
و�لبالد �الأخرى ، و توطيد �أو��شر 
�ل�شد�قة بني �شباب �لدولة و�شباب 
�لــعــامل مــن خـــالل �لــرب�مــج �لتي 
�لعام  مــد�ر  على  �جلمعية  تنفذها 
�لزيار�ت  وتـــبـــادل  ــقــاء�ت  �لــل مــثــل 
�ل�شبابية.  و�لتجمعات  و�لـــدو�ر�ت 
وكذلك ت�شجيع �ل�شياحة �لد�خلية 
و�خلارجية من خالل �لعمل على 
�ل�شفر و�الإقامة  تخفي�س تكاليف 
�جلماعية  �لـــــرحـــــالت  وتـــنـــظـــيـــم 
�شباب  ��ـــشـــتـــقـــبـــال  و   ، لل�شباب  
للمناطق  زيارتهم  وت�شهيل  �لعامل 

عبيد خلفان املزروعي :  املحمية ت�صتقبل ع�صاق الرتاث والأ�صالة وترحب باجلميع
اإبراهيم هياي املن�صوري : نرحب بالوفد القطري وال�صعودي و�صط اإخوانهم يف الإمارات 
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اأخبـار الإمـارات

بال�صراكة مع وكالة الإمارات للف�صاء والهيئة العامة للطريان املدين ومطار ال�صارقة

جامعة ال�سارقة تعقد م�ؤمترًا دوليًا ح�ل الق�سايا املعا�س��رة يف الق�ان��ن�ي�ن اجل���ي والف�س��ائي

•• عجمان -وام:

عجمان  ب�شرطة  �لعليا  �لقيادة  جلنة  عقدت 
�ل�شيخ  �لــلــو�ء  �شعادة  برئا�شة  �م�س  �جتماعا 
�لعام  �لــقــائــد  �لنعيمي  �هلل  عبد  بــن  �شلطان 
�لــ�ــشــعــي لتحقيق  �إطـــــار  لــ�ــشــرطــة عــجــمــان يف 
�إىل  �لــهــادفــة  �لــد�خــلــيــة  وز�رة  ��ــشــر�تــيــجــيــة 
وفق  كافة  �الإد�ريــــة  �خلــدمــات  تقدمي  �شمان 

معايري �جلودة و�لكفاءة و�ل�شفافية.
ح�شر �الجتماع مببنى معهد تدريب �ل�شرطة 

�لعميد عبد �هلل �أحمد �شيف �حلمر�ين نائب 
�لقائد �لعام و�ملدر�ء �لعامون ومدر�ء �الإد�ر�ت 
�الجتماع  خــــالل  ومت  عـــجـــمـــان.  �ــشــرطــة  يف 
�ل�شيك  بــــالغــــات  مـــ�ـــشـــروع  عـــلـــى  �الإطـــــــــالع 
�مل�شروع  مر�حل  ح�شب  �إجنــازه  ومــامت  �لذكي 
باالإ�شافة �إىل �الإح�شائيات �ملتعلقة به يف عام 
2016 و�لتي مت �در�جها يف �لنظام �جلنائي 

�الإحتادي.
ووجه �شعادة قائد عام �شرطة عجمان بتثقيف 
��شتخد�م  بكيفية  �ل�شركات  مندوبي  و�ر�ــشــاد 

بــدال من  �ل�شيكات  لــبــالغــات  �لــذكــي  �لــنــظــام 
فــتــح �لــبــالغــات يف مــر�كــز �لــ�ــشــرطــة عــلــى �أن 
يدويا  �ل�شيكات  بــالغــات  ��شتالم  �إيــقــاف  يتم 
�ملوؤ�ش�شــات  جلميع  �ملقبل  مار�س  من  �الأول  يف 
نتائج  ��شتعر��س  مت  كما  و�خلــا�ــشــة.  �لعامة 
على  بناء  �لقيادة  يف  �لعاملني  �إنتاجية  قيا�س 
�ملعادالت �ملعتمدة يف وز�رة �لد�خلية باالإ�شافة 
الإ�شعاد  �لــتــ�ــشــويــق  مــــبــــادرة  مــنــاقــ�ــشــة  �إىل 
�إبـــد�عـــيـــة مــبــتــكــرة و�آلية  بــطــرق  �ملــتــعــامــلــني 
تعزيز  �شبل  مناق�شة  �إىل  باالإ�شافة  تطبيقها 

ويف   .2017 لعام  �الإ�شر�تيجية  �ملــوؤ�ــشــر�ت 
ختام �الجتماع تقدم قائد عام �شرطة عجمان 
بجزيل �شكره وتقديره الأع�شاء جلنة �لقيادة 

�لعليا على جهودهم �ملبذولة يف �لعمل.
و�لعطاء  �جلهد  من  مزيد  بــذل  على  وحثهم 
�الأمني  بالعمل  لالرتقاء  �لعمل  يف  و�لتفاين 
خالل  من  بهم  �لظن  ح�شن  عند  يكونو�  و�أن 
�لنهو�س باملهام و�لو�جبات �مللقاة على عاتقهم 

و�حلفاظ على �أمن و��شتقر�ر �لوطن.
متمنيا لهم �لتوفيق يف �إجناز �ملهام �ملطلوبة.

•• اأبوظبي-وام:

�حر�م  ثقافة  مكتب  يف  عــامــلــون  �أدى 
مهامهم  �لــد�خــلــيــة  بـــــــوز�رة  �لـــقـــانـــون 
عـــلـــى كر��س  كـــامـــل  لـــيـــوم  �لــوظــيــفــيــة 
"عي�س  فعاليات مبادرة  متحركة �شمن 
وز�رة  مــر�كــز  تنظمها  "�لتي  حــيــاتــهــم 
يف  �ملعاقني  وت�شغيل  لتاأهيل  �لد�خلية 
�الإد�رة �لعامة حلماية �ملجتمع و�لوقاية 
��شتجابة  �ملبادرة  ووتاأتي  من �جلرمية. 
�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ـــشـــاحـــب  لــتــوجــيــهــات 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل �أن يكون عام 2017 " عاما 
�شالح  دكــتــور  �لعميد  وو�ــشــف  للخري. 
عبيد �لغول مدير مكتب ثقافة �حر�م 
بانها  �ملبادرة  �لد�خلية  بــوز�رة  �لقانون 
��شتثنائية موؤكد� �أن فئة �الأ�شخا�س ذوي 
�الإعاقة حتظى باهتمام ورعاية �لقيادة 
�لر�شيدة يف �لدولة �لتي وفرت لها كافة 
و�لتاأهيل  �لتدريب  وفــر�ــس  �الإمــكــانــات 
و�لــتــوظــيــف لــيــ�ــشــطــلــعــو� بــــدورهــــم يف 

و��شتقر�ره  وتـــقـــدمـــه  �لـــوطـــن  تــنــمــيــة 
�ملجتمع  يف  فــاعــلــة  عنا�شر  ويــ�ــشــبــحــو� 
على  �العتماد  على  قــادريــن  و�أ�شخا�س 
على  عالة  يكونو�  �أن  من  بــدال  �أنف�شهم 
�إن هذه  �أ�شرهم وعلى جمتمعهم. وقال 
�ملبادرة تاأتي يف �إطار روؤية و�إ�شر�تيجية 
�لــفــريــق �ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ �ــشــيــف بـــن ز�يد 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل 

�الإعاقة  ذوي  لتمكني  �لــد�خــلــيــة  وزيـــر 
منتجة  قـــوى  وجعلهم  دجمــهــم  بــهــدف 
يف �ملــجــتــمــع. ونـــوه بــالــدور �لـــذي تقوم 
تدريب  يف  �لــد�خــلــيــة  وز�رة  مــر�كــز  بــه 
�الإعاقة. م�شري�  وتاأهيل وتوظيف ذوي 
وكفاءتهم  جــد�رتــهــم  �ثــبــتــو�  �أنــهــم  �إىل 
�لقطاعني  يف  �لعمل  مو�قع  خمتلف  يف 
قدر�ت  لديهم  و�إن  و�خلا�س  �حلكومي 

و�إمكانيات التقل عن غريهم من �أفر�د 
�ملجتمع وذلك بف�شل �ملهار�ت و�لقدر�ت 
وز�رة  مــر�كــز  مــن  عليها  ح�شلو�  �لــتــي 
�لد�خلية. وكانت مبادرة عي�س حياتهم 
توعية  �إىل  �نطلقت موؤخر� وتهدف  قد 
و�أفر�د  و�خلا�شة  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 
�ملــجــتــمــع بـــ�ـــشـــرورة تــهــيــئــة بــيــئــة عمل 
�الإعـــاقـــة  ذوي  لــالأ�ــشــخــا�ــس  مــالئــمــة 

لتمكينهم من �أد�ء �أعمالهم على �لوجه 
�الإ�شارة وعدم  لغة  ثقافة  ون�شر  �الأكمل 
للمعاقني  �ملخ�ش�شة  �ملر�فق  ��شتخد�م 
�ملياه  ودور�ت  �لــ�ــشــيــار�ت  مــو�قــف  مــثــل 
ومـــر�عـــاة �لـــظـــروف و�لــ�ــشــعــوبــات �لتي 
�لعمل  �الإعــاقــة يف مــو�قــع  تــو�جــه ذوي 
�لتي  �حلقوق  كافة  و�إعطائهم  �ملختلفة 

كفلها لهم �لقانون.

جلنة القيادة العليا ل�سرطة عجمان تطلع على م�سروع بالغات ال�سيك الذكي 

اإ�سعاف دبي ت�سدر كتاب الإ�سعافات الأولية بطريقة برايل
•• دبي -وام:

خلدمات  دبــي  موؤ�ش�شة   " �أ�ــشــدرت 
ي�شرح  " كــتــابــا جـــديـــد�  �ال�ـــشـــعـــاف 
ويب�شطها  ــــة  ــــي �الول �الإ�ــــشــــعــــافــــات 
بطريقة بر�يل �خلا�شة باملكفوفني 
ذوي  مــن  �لفئة  هــذه  توعية  بهدف 
�شركاء   " �خلـــا�ـــشـــة  �الحـــتـــيـــاجـــات 
" وذلــــك يف �طار  لــلــوطــن  �لــعــطــاء 
�شديقة  مــديــنــة  �إىل  دبـــي  حتــويــل 
لذوي �الإعاقة بحلول 2020. وقال 
�لتنفيذي  �ملــديــر  در�ي  بــن  خليفة 
�طــار م�شاهمة  �إنــه يف  الإ�شعاف دبي 
�أمام  �لــعــو�ئــق  تــذلــيــل  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــة يف 
وحماية  �الإعــاقــة  ذوي  �الأ�ــشــخــا�ــس 
�لعي�س  حرية  و�إعطائهم  حقوقهم 
ـــيـــار تـــركـــز خــدمــاتــهــا على  و�الخـــت
�لتعليم  �أ�شا�شية هي  خم�شة حماور 
و�الجتماعية  و�لــرعــايــة  و�ل�شحة 
وهي  �لعاملي  و�لت�شميم  و�لتوظيف 
�لعنا�شر �لتي �أقرتها �للجنة �لعليا 
حلــمــايــة حـــقـــوق �الأ�ـــشـــخـــا�ـــس ذوي 

�الإعاقة يف �إمارة دبي.
بالكامل  دبــي  حتويل  �أن  �إىل  ولفت 
�الإعاقة  لــذوي  �شديقة  مدينة  �إىل 
�إىل  يــحــتــاج   2020 عــــام  بــحــلــول 
ومتكينهم  لدعمهم  �جلهود  تكاتف 
�إىل جانب خلق وعي و��شع ي�شهم يف 

دجمهم باملجتمع ..
�الأ�شمى من  �لهدف  �أن  �إىل  م�شري� 
جمتمع  �إىل  �لو�شول  �لــدمــج  ذلــك 
�ــشــديــق ومــــوؤهــــل حلــمــايــة حقوق 

�ملهمة  �ملجتمعية  �لــ�ــشــريــحــة  هـــذه 
�لتعليم  يف  عــادلــة  فر�شا  ومنحهم 
و�لعمل و�ل�شحة. من جانبه حتدث 
ذوي  مــن  �جلناحي  ماجد  �ملــو�طــن 
�الحـــتـــيـــاجـــات �خلــا�ــشــة عـــن كتاب 
�إن كل  ــعــافــات �الولـــيـــة وقــــال  �ال�ــش
مــا جـــاء فــيــه مــن مــبــادئ ��شعافية 
و�شهلة  �ــشــلــ�ــشــة  بــطــريــقــة  مــكــتــوبــة 
تبني ما يجب فعله جتاه �ملري�س �أو 
�مل�شاب ب�شرعة ريثما ياأتي �لطبيب 
دعا  و  �مل�شت�شفى.  �إىل  نقله  يتم  �و 
�جلناحي زمالءه من ذوي �العاقة 
قـــر�ءتـــه و�الطــــالع  �إىل  �لــبــ�ــشــريــة 
موؤكد�   . �ملــفــيــدة  عــلــى حمــتــويــاتــه 
منه  �ال�شتفادة  باإمكانه  �ملب�شر  �أن 
مثمنا  �ملكفوف  ي�شتفيد  كما  متاما 
�جلــهــد �لـــذي بــذل يف �خــر�جــه �ىل 
�لكتب  ��ــــشــــد�ر  �أن  يـــذكـــر  �لــــنــــور. 
بطريقة بر�يل ياأتي يف �طار تطبيق 
�شاحب  ــــدره  �أ�ــــش �لـــــذي  �لـــقـــانـــون 

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �لــدولــة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمــلــ�ــس �لــــــوزر�ء حــاكــم دبـــي رعاه 
�هلل ب�شاأن حماية حقوق �الأ�شخا�س 
�إمـــارة دبــي ودعماً  ذوي �الإعــاقــة يف 
للجميع"  مكان  " جمتمعي  ملبادرة 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أطلقها  �لــتــي 
�آل مكتوم ويل  بن حممد بن ر��شد 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
�لعليا  �لــلــجــنــة  لـــقـــر�ر�ت  وتــفــعــيــال 
حلــمــايــة حـــقـــوق �الأ�ـــشـــخـــا�ـــس ذوي 
�الإعاقة يف �إمارة دبي و �لتي تهدف 
�إىل �شمان حماية حقوق �الأ�شخا�س 
و�الإ�شاءة  �لتمييز  �الإعاقة من  ذوي 
و�لكاملة  �لعادلة  �لفر�س  ومنحهم 
بحياة  و�لــتــمــتــع  ذو�تـــهـــم  لتحقيق 
�ملجتمع  �أفـــر�د  ببقية  �أ�ــشــوة  كرمية 
مدينة  �إىل  دبـــــي  حتـــــول  وتـــعـــزيـــز 
�شديقة لذوي �الإعاقة ب�شكل �شامل 

ومتكامل بحلول عام 2020.

ي�م ملبادرة "عي�س حياتهم " يف مكتب ثقافة القان�ن ب�زارة الداخلية

•• ال�صارقة-الفجر:

�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  رعـــايـــة  حتـــت 
�لقا�شمي  حممد  بــن  �شلطان  �لــدكــتــور 
�ل�شارقة  حــاكــم  �الأعــلــى  �ملجل�س  ع�شو 
“حفظه �هلل  �لــ�ــشــارقــة  رئــيــ�ــس جــامــعــة 
�ملوؤمتر  �ل�شارقة  جامعة  تعقد  ورعاه"، 
�لقانونني  يف  معا�شرة  �لدويل" ق�شايا 
بال�شر�كة  وذلـــك  و�لف�شائي"،  �جلـــوي 
و�لهيئة  للف�شاء  �الإمـــــار�ت  وكــالــة  مــع 
�ملـــدين وهيئة مطار  لــلــطــري�ن  �لــعــامــة 
�إىل   22 من  �لفرة  يف  وذلــك  �ل�شارقة 

�جلاري. فرب�ير   23
�لدكتور  �الأ�ـــشـــتـــاذ  �ــشــعــادة  ذلــــك،  �أعـــلـــن 
جامعة  مــديــر  �لنعيمي  جمـــول  حميد 
عقده  �شحايف  موؤمتر  خــالل  �ل�شارقة، 
في�شل  �ل�شيخ  بح�شور  �جلامعة،  مبقر 
مطار  هيئة  مدير  �لقا�شمي  �شعود  بــن 
حارب  بن  علي  ليلى  �شعادة  و  �ل�شارقة، 
�ملــهــريي �ملــديــر �لــعــام �ملــ�ــشــاعــد لقطاع 
�ال�ــشــر�تــيــجــيــة و�لـــ�ـــشـــوؤون �لــدولــيــة - 
�لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين، و�ملهند�س 
مدير  �لــر��ــشــدي  عي�شة  �أحــمــد  نــا�ــشــر 
بوكالة  و�لت�شريعات  �ل�شيا�شات  �إد�رة 
�الإمـــــــار�ت لــلــفــ�ــشــاء، و�لـــدكـــتـــور  خالد 
عمر �ملدفع مدير عام موؤ�ش�شة �ل�شارقة 
لالإعالم، و�لدكتور �شالح طاهر �حلاج 
�ملجتمع  لــ�ــشــوؤون  �جلامعة  مــديــر  نــائــب 
للموؤمتر،  �لتنظيمية  �لــلــجــنــة  رئــيــ�ــس 
عميد  ملكاوي  ب�شار  �لدكتور  و�الأ�شتاذ 
رئي�س  �ل�شارقة  بجامعة  �لقانون  كلية 
و�ل�شيد  لــلــمــوؤمتــر،  �لــعــلــمــيــة  �لــلــجــنــة 
مركز  مدير  م�شاعد  �جلــرو�ن  �إبر�هيم 
وعدد  و�لفلك،  �لف�شاء  لعلوم  �ل�شارقة 
من �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية يف جامعة 

�ل�شارقة.
�شعادته  �جلامعة عن  �أعــرب مدير  وقد 

رحاب  يف  �ملوؤمتر  هذ�  بتنظيم  و�عتز�زه 
بــــاأن تنظيم  جــامــعــة �لــ�ــشــارقــة، مـــوؤكـــد�ً 
بع�س  هي  �ملختلفة  �لدولية  �ملــوؤمتــر�ت 
وت�شملها  للجامعة،  �لرئي�شة  �الأن�شطة 
�لتي  �خلم�شية  �ال�شر�تيجية  خطتها 
�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  بر�شمها  وجـــه 
�لقا�شمي  حممد  بــن  �شلطان  �لــدكــتــور 
�ل�شارقة  حــاكــم  �الأعــلــى  �ملجل�س  ع�شو 
�شخ�شيا  �أ�شرف  �لــذي  �جلامعة،  رئي�س 
�ل�شارقة  مـــركـــز  وجتـــهـــيـــز  بـــنـــاء  عـــلـــى 
لــعــلــوم �لــفــ�ــشــاء و�لــفــلــك �لــــذي يدعم 
�ل�شباب  بــدوره تخريج جيل جديد من 
�لف�شاء  عـــلـــوم  جمــــال  يف  �الإمـــــار�تـــــي 
�لعربي  �لــــوطــــن  وخــــدمــــة  و�لــــفــــلــــك، 

و�الإ�شالمي يف هذ� �ملجال.
ورحب مدير �جلامعة باحل�شور مثمنا 
ت�شارك  �لــتــي  �لــوطــنــيــة  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــات  دور 
�مل�شاركة  هذه  �أن   موؤكد�  �ملوؤمتر،  بعقد 
�لف�شاء،  نحو  �لــدولــة  لتوجه  دعــم  هــي 
مو�شوع  تخ�ش�س  �أهــمــيــة  على  مــوؤكــد� 
و�لفلك،  �لــفــ�ــشــاء  وعـــلـــوم  تــكــنــولــوجــيــا 

�حلديث  �لــعــامل  �قت�شاديات  الأن  نظر� 
تعتمد على تكنولوجيا �لف�شاء و�لفلك 

يف معظم �جلو�نب. 
و�أعطى مدير �جلامعة نبذة عن جامعة 
جامعات  كـــــربى  بــو�ــشــفــهــا  �لـــ�ـــشـــارقـــة 
�الإمار�ت من حيث عدد �لطلبة و�أع�شاء 
وعدد  �لكليات  وعدد  �الأكادميية  �لهيئة 
�ملعاهد  وعـــدد  تطرحها  �لــتــي  �لــرب�مــج 
و�مل�شاريع  �لــتــمــيــز  ومـــر�كـــز  �لــبــحــثــيــة 
ف�شال  �لــعــاملــيــة،  �جلــهــات  مــع  �مل�شركة 
عن كونها �جلامعة �لوحيدة �لتي توزع 
�الإمـــــارة  ومــنــاطــق  مـــدن  عــلــى  تعليمها 

كلها.
عن  نا�شر  �ملهند�س  �أعـــرب  جانبه،  مــن 
�ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب  �شكره 
لــدعــمــه �لالحمدود  ورئــيــ�ــس �جلــامــعــة 
و�هتمامه �لو��شح ومتابعته �حلثيثة ملا 
�لف�شاء  ميادين  يف  �أن�شطة  من  يجري 
�إيجابي  ب�شكل  �أنعك�س  و�لتي  �لدولة  يف 
و�أن�شطتها  �لدولة  مبادر�ت  على  وكبري 
يف جمـــال �لــفــ�ــشــاء وعــلــى مـــا تــقــوم به 

�ل�شارقة  �ل�شارقة وخا�شة جامعة  �إمارة 
�ملـــرمـــوقـــة يف هــــذ� �ملـــجـــال، و�أكــــــد على 
برنامج  �أول  بــاإطــالق  �لــوكــالــة  ترحيب 
جامعة  يف  �لف�شاء  قانون  يف  ماج�شتري 
�ل�شارقة نظر� لنق�س عدد �ملتخ�ش�شني 
�أكد  �ملــجــال، كما  وعمق �خلــربة يف هــذ� 
لــلــمــوؤمتــر الأهمية  �لــوكــالــة  عــلــى دعـــم 
�لدعم  هــذ�  �أن  �إىل  م�شري�  مــو�ــشــوعــه، 
�لدولة  لــروؤيــة  تلبية  يــاأتــي  و�الهــتــمــام 
تــعــزيــز وتــطــويــر برنامج  �لــطــمــوحــة يف 
ــائــي وطـــنـــي عـــلـــى مــ�ــشــتــوى عــــال،  فــ�ــش
�لوطنية  �ل�شيا�شة  مع  يتو�فق  وكذلك 
للف�شاء و�لتي �أ�شدرها جمل�س �لوزر�ء 
ومــــوؤكــــد� عــلــى �أهــمــيــة تــطــويــر قــــدر�ت 
تطوير  و�أهــمــيــة  هــذ� جمــال  ب�شرية يف 
�لتعاون  �لدر��شات و�لبحوث من خالل 
بـــني �ملــوؤ�ــشــ�ــشــات �لــوطــنــيــة، و�أ�ـــشـــار باأن 
تعترب  �ملتحدة  �لعربية  �الإمــــار�ت  دولــة 
لديها  �لــتــي  عــاملــيــا  �لقليلة  �لــــدول  مــن 
�الأوىل  وتعترب  للف�شاء  وطنية  �شيا�شة 
بــنــاء على  تــطــويــرهــا  �ملــنــطــقــة؛ ومت  يف 

�أف�شل �ملمار�شات وبالتن�شيق مع �جلهات 
�ملعنية.

�أما �شعادة ليلى علي بن حارب �ملهريي، 
جامعة  �إىل  بــالــ�ــشــكــر  تـــوجـــهـــت  فـــقـــد 
مبادرة  وثــمــنــت  ومـــديـــرهـــا  �لـــ�ـــشـــارقـــة 
لن�شوج  نظر�  �أهمية،  من  له  ملا  �ملوؤمتر 
�إىل  �لــطــري�ن، م�شرية  �لدولة يف قطاع 
كــبــرية يف  �ــشــركــات   7 �لــدولــة لديها  �أن 
�ملطار�ت  فــ�ــشــال عــن  �لـــطـــري�ن  جمـــال 
من  �أنـــه  على  بع�شها  ت�شنيف  مت  �لــتــي 
لها  و�لدولة  �لعامل،  �ملطار�ت يف  �أف�شل 
�لت�شريعية  �للجان  جميع  يف  كبري  دور 

للمنظمة �لدولية للطري�ن �ملدين. 
�ل�شر�كة  �أهــمــيــة  �ملــهــريي عــلــى  و�أكــــدت 
�لهيئات  وبني  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  بني 
�أجــل تطوير  �لــدولــة مــن  �حلكومية يف 
�ملــدين من خالل و�شع  قطاع �لطري�ن 
حــلــول تــ�ــشــريــعــيــة مــنــا�ــشــبــة لــكــثــري من 

�لق�شايا �ملعا�شرة.
بــــن �شعود  �لــ�ــشــيــخ فــيــ�ــشــل  قـــــدم  كـــمـــا 
�ل�شارقة على  �ل�شكر جلامعة  �لقا�شمي، 

�إقامة هذ� �ملوؤمتر �لدويل وقال: "ي�شر 
يكون  �أن  �لـــدويل  �ل�شارقة  مطار  هيئة 
�شريكاً ور�عياً لهذ� �ملوؤمتر �لهام و�لذي 
�أهمية  فيه  تــتــز�يــد  وقــت  عــقــده يف  يتم 
�لعامل  يف  و�لــفــ�ــشــاء  �لــطــري�ن  قطاعي 
�لعربية  �الإمــــار�ت  دولــة  عــام ويف  ب�شكل 
موؤكد�  �خل�شو�س،  وجــه  على  �ملــتــحــدة 
باأن �لدولة تتبو�أ �الآن مكانًة مرموقة يف 
جمال �لطري�ن وتخطو خطو�ت و�ثقة 
�إمار�تي  وثابتة نحو بناء قطاع ف�شائي 
�مل�شالح  ويحمي  يدعم  وم�شتد�م  قــوي 
يف  في�شهم  حيوية  وقــطــاعــات  �لوطنية 
�لكفاء�ت  تنويع �القت�شاد ومنوه ويعزز 
�لقدر�ت  ويطور  �ملتخ�ش�شة  �الإمار�تية 
ثقافة  ويعزز  �لعالية  و�لتقنية  �لعلمية 

�البتكار  يف �لدولة"
�أمــــا �لــدكــتــور خــالــد �ملــدفــع فــقــد قال: 
جممل  نغطي  �إعالمية  كموؤ�ش�شة  نحن 
وخا�شة  �جلــامــعــيــة  �ملــديــنــة  نــ�ــشــاطــات 
بتنظيمها  �ملــعــروفــة  �لــ�ــشــارقــة  جــامــعــة 
و�ملهتمة  و�ملــتــخــ�ــشــ�ــشــة  لـــلـــمـــوؤمتـــر�ت 

هذ�  و�أن  �لـــدولـــة،  �هــتــمــامــات  بــجــمــيــع 
موؤ�ش�شة  مـــن  يــحــ�ــشــل  �ـــشـــوف  �ملـــوؤمتـــر 
منا�شبة  تغطية  على  لالإعالم  �ل�شارقة 
�أهــمــيــة يف جمــــال �لطري�ن  لـــه مـــن  ملـــا 
�ملدين ويف علوم �لف�شاء، وال نن�شى �أننا 
من  كثري�ً  م�شتفيدين  �إعالمية  كجهة 
�لــتــي ت�شمل هذ�  لــنــا  �ملــهــمــة  �خلــدمــات 
�ل�شناعية  �الأقــمــار  ناحية  من  �ملو�شوع 
تد�ر  كيف  نعرف  و�أن  �لف�شائي،  و�لبث 

من �لناحية �لقانونية.
و�ــشــكــر �لـــدكـــتـــور �ـــشـــالح طـــاهـــر �حلاج 
وثمن  �ملوؤمتر  لدعمهم  �ل�شركاء  جميع 
يخرج  �أن  متمنيا  �إقــامــتــه،  يف  جهودهم 
�ملوؤمتر بتو�شيات ونتائج تخدم �مل�شلحة 
�لعامة يف �لقانونني �جلوي و�لف�شائي. 
ملكاوي،  ب�شار  �لدكتور  �الأ�شتاذ  وكذلك 
�أكد يف كلمته �أن فكرة عقد �ملوؤمتر �أمر 
�لعربية  �الإمـــــار�ت  دولـــة  كـــون  منطقي 
�أ�ــشــبــحــت ر�ئــــدة يف �ملنطقة يف  �ملــتــحــدة 
و�لف�شائي،  �جلـــوي  �لــقــانــونــني  جمـــال 
و�أكد �أن �للجنة �لعلمية للموؤمتر تلقت 

باحثني  قــبــل  مـــن  عــمــل  ورقــــة   194
�ملوؤ�ش�شات  خمــتــلــف  مـــن  و�الأ�ــــشــــاتــــذة  
�لقانونية و�جلوية و�لف�شائية و�لفلكية 
�ختيار  �لدولة وخارجها ومت  د�خل  من 
�أف�شل 45 ورقة بحثية ملناق�شتها خالل 

جل�شات �ملوؤمتر .
مناق�شة  �إىل  يهدف  �ملوؤمتر  �أن  و�أ�شاف 
�ملجالني  يف  و�ملــ�ــشــتــجــد�ت  �لــتــحــديــات 
�جلوي و�لف�شائي، ومعاجلة �أهم �مل�شائل 
�ملــتــعــلــقــة بــهــمــا عــلــى �ملــ�ــشــتــويــني �ملحلي 
و�لدويل، وذلك من خالل �إتاحة �ملجال 
للخرب�ء و�ملخت�شني و�ملهتمني يف هذين 
�ملجالني لتقدمي بحـــــــوثهم �ملتخ�ش�شة 
على �أمل �أن توؤدي �لنقا�شات و�لدر��شات 
�ل�شيا�شة  و��ــشــعــي  تــزويــد  �إىل  �ملــقــدمــة 
و�لف�شائي  �جلــوي  بالقانونني  �ملتعلقة 
بــاأفــ�ــشــل �حلــلــول و�لــتــ�ــشــور�ت ملو�جهة 
�ل�شناعة  جمــال  يف  �لقائمة  �لتحديات 
�جلــويــة و�لــفــ�ــشــائــيــة، ومـــن �ملــتــوقــع �أن 
يــ�ــشــارك يف هـــذ� �ملــوؤمتــر �أكـــرث مــن 60 
خبري�ً من خمتلف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية 
و�لطري�ن  �لقانون  و�ملخت�شة يف جمال 
�جلوي وعلوم �لف�شاء و�لفلك من د�خل 

�لدولة ومن خارجها. 
�لذي  �جلــرو�ن  �إبر�هيم  �ل�شيد  وكذلك 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  �ل�شكر  رفــع 
�لــ�ــشــارقــة ورئــيــ�ــس �جلــامــعــة على دعمه 
�لالحمدود وحر�شه �لد�ئم على �إجناح 
و�لف�شاء  �لفلك  للعلوم  �ل�شارقة  مركز 
كما  �لعلمية،  فعالياته  جميع  ومتابعة 
للمركز  ملتابعته  �جلــامــعــة  مــديــر  �شكر 
ونــ�ــشــاطــاتــه، و�أكــــد عــلــى �أهــمــيــة �ملوؤمتر 
�لف�شاء  �أن�شطة  الأن  �حلــايل،  �لوقت  يف 
و�طالق �لعديد من �الأج�شام �لف�شائية 
حتتاج ت�شريع قانوين يتحكم بها وينظم 
مــ�ــشــوؤولــيــات مــدنــيــة �حلــقــوق �خلا�شة 

بهذه �الج�شام �لف�شائية.

•• دبي –الفجر:

حّدث مركز �ملو��شالت �حلكومية بال�شارقة -ع�شو جمموعة 
مركبة   31 �الإمــــار�ت-،  ملو��شالت  �لتابعة  �الأعــمــال  مــر�كــز 
�شمن مركباته �لعاملة يف �إمارتي �ل�شارقة وعجمان ل�شالح 

وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني.
و�أفـــــاد حــمــيــد عــلــي �خلــ�ــشــر مــديــر �ملـــو��ـــشـــالت �حلكومية 
ل�شالح  عاملة  مركبة   22 �شمل  �لتحديث  �أن  بــالــ�ــشــارقــة، 
�ل�شارقة،  �إمـــارة  يف  و�لتوطني  �لب�شرية  �ملـــو�رد  وز�رة  مكتب 
�إ�شافة �إىل 9 مركبات عاملة ل�شالح �لوز�رة يف �إمارة عجمان، 

خدمات  منظومة  �شمن  تدخل  �خلدمة  هذه  �أن  �إىل  م�شري�ً 
�لنقل و�لتاأجري �لتي تقدمها �ملوؤ�ش�شة �إىل خمتلف �ملتعاملني 
من �ل�شركاء �ال�شر�تيجيني يف �جلهات �حلكومية وموؤ�ش�شات 
�لقطاع �خلا�س، حيث ت�شلم علي ر��شد �لعبدويل رئي�س ق�شم 
�لتفتي�س مبكتب �لوز�رة يف �ل�شارقة �ملركبات �ملحدثة و�لتابعة 

لالإمارة.
�أن مو��شالت  بال�شارقة  �ملو��شالت �حلكومية  و�أو�شح مدير 
من  �أ�شطولها  جتديد  على  �شنوي  وب�شكل  حتر�س  �الإمـــار�ت 
�ملركبات يف كافة فروعها مبختلف مناطق �لدولة وذلك وفق 
�ملتعاقد  �جلهات  متطلبات  وبح�شب  للتحديث،  دوريــة  خطة 

متميزة  خدمات  بتقدمي  �لتز�مها  يوؤكد  �لــذي  �الأمــر  معها، 
مبعايري  ذ�تـــه  �لــوقــت  يف  ملتزمة  �ملتعاملني،  توقعات  تــفــوق 
�جلودة و�لرفاهية و�لر�حة �لتامة ملوظفي ومتعاملي �جلهات 

�حلكومية �الحتادية و�ملحلية. 
و�أ�شار �خل�شر �إىل �أن مركز �ملو��شالت �حلكومية، من خالل 
فرعه بال�شارقة؛ ميتلك �أ�شطواًل من �ملركبات يبلغ ما يقارب 
ي�شل  �ملوؤهلني  �ل�شائقني  من  وكادر�ً  متنوعة،  مركبة   350
عددهم �إىل 250 �شائقاً حكومياً. وقد جنح �ملركز حتى نهاية 
يف  وحملية  �حتــاديــة  جهة   16 مــع  �لتعاقد  يف  �ملا�شي  �لــعــام 

�إمارتي �ل�شارقة وعجمان. 

�صمن منظومة خدمات النقل والتاأجري التي تقدمها املوؤ�ص�صة ملتعامليها

م�ا�سالت الإمارات ت�سّلم 31 مركبة ل�زارة امل�ارد الب�سرية والت�طني

�عـــالن تغيري ��سم� 
باثيان  �بـــنـــة   ، بـــــرمي  �ــشــويــتــا   ، �أنــــــا   
كــونــومــال بـــرمي �ــشــانــد ، �أحــمــل جو�ز 
�أتــــ�ــــس/8404111 ،  �شفر هــنــدي رقـــم. 
�شادر يف �أبوظبي بتاريخ 2009/11/18، 
�أقــيــم �قــامــة د�ئــمــة يف �أمــريــثــا ، م.ب. 
ثريوفانغاد ، تلي�شريي ، كانور ، كري�ال 
، و�أقيم حاليا يف �س.ب. 303 ، �أبوظبي 
، مبوجب  �ملتحدة  �لعربية  �الإمـــار�ت   ،
هذ� �أغرّي ��شمي من �شويتا برمي ، �إىل: 

�شويتا برمي �شاند، ب�شورة عاجلة.

�عـــالن تغيري ��سم� 
باثيان  �بـــــن   ، بـــــرمي  فــيــ�ــشــنــو   ، �أنــــــا   
كــونــومــال بـــرمي �ــشــانــد ، �أحــمــل جو�ز 
�شفر هندي رقم. �أل/9521188 ، �شادر 
 ،2014/05/25 بــتــاريــخ  �أبـــوظـــبـــي  يف 
�أقــيــم �قــامــة د�ئــمــة يف �أمــريــثــا ، م.ب. 
ثريوفانغاد ، تلي�شريي ، كانور ، كري�ال 
، و�أقيم حاليا يف �س.ب. 303 ، �أبوظبي 
، مبوجب  �ملتحدة  �لعربية  �الإمـــار�ت   ،
هـــذ� �أغـــــرّي ��ــشــمــي مـــن فــيــ�ــشــنــو برمي 
ب�شورة   ، �ــشــانــد  بـــرمي  في�شنو  �إىل:   ،

عاجلة.

فقد�ن جو�ز �سفرت
يو�شف  �ملــدعــو/حــلــيــمــه  فــقــد 
باك�شتان    ، يـــو�ـــشـــف  حمـــمـــد 
�جلــنــ�ــشــيــة جـــــو�ز �ــشــفــره رقم 
)6916532( - يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  �قـــرب  �و  �لباك�شتانية  

�شرطة باالمار�ت.   

فقد�ن جو�ز �سفرت
/حممدريبون  �ملــدعــو  فــقــد 
لــــيــــت مـــو�ـــشـــلـــيـــ�ـــس مـــــيـــــاه ، 
بــــنــــغــــالديــــ�ــــس �جلـــنـــ�ـــشـــيـــة 
رقــــــم  �ــــــشــــــفــــــره  جــــــــــــــو�ز   -
يجده  مـــن   )571774(
بتليفون رقم  عليه �الت�شال 

 050/4441744

فقد�ن جو�ز �سفرت
�ملــدعــو / وفـــاء ن�شعى،  فــقــد 
�ملـــغـــرب �جلــنــ�ــشــيــة - جـــو�ز 
 )1359238( رقم  �شفره 
ـــــيـــــه  مــــــــــــــن يــــــــــــجــــــــــــده عـــــل
�التــــ�ــــشــــال بـــتـــلـــيـــفـــون رقـــم 

 052/8623753
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اأخبـار الإمـارات
انطالق الدورة اجلديدة لإذاعة زايد 

للقراآن الكرمي بالفجرية 
�سعيد بن طحن�ن يح�سر اأفراح 

ال�سريفي العامري يف العني
•• الفجرية -وام:

�لـــدورة  �نــطــالق  و�الإعـــــالم  للثقافة  �لــفــجــرية  هيئة  �أعــلــنــت 
�لــرب�جمــيــة �الإذ�عــيــة عــرب �أثــري �إذ�عـــة ز�يــد لــلــقــر�آن �لكرمي 
�أن  �ملبارك على  �شهر رم�شان  بد�ية  �ليوم وحتى  �عتبار� من 
�لهيئة  و�أو�شحت  �لف�شيل.  بال�شهر  دورة خا�شة  تكون هناك 
خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي �لتي عقدته بالتعاون مع �إذ�عة ز�يد 
للقر�آن �لكرمي �شباح �ليوم �أنه مت �لركيز يف هذه �لدورة على 
جمموعة من �مل�شامني �لفكرية و�لعقدية و�لتف�شري و�ل�شنة 
�ملطهرة. وت�شم �لدورة �لرب�جمية �أربعة بر�مج متنوعة هي 

على  ي�شتمل  �شباحي  برنامج  وهــو  �لــنــدى  قــطــر�ت  برنامج 
قر�آنية  تــالوة  ت�شم  و�ملنوعة  �لثابتة  �لفقر�ت  من  جمموعة 
�أحد  يتوقف  ذلــك  وبــعــد  �لــقــر�ء  مــن م�شاهري  لــعــدد  ق�شرية 
�لعلماء مع �أ�شر�ر �آية قر�آنية يعر�س من خاللها �أهم �للفتات 
وهي  �ل�شباح  خاطرة  مع  وقفه  �شتكون  ثم  ومــن  �الإعــجــازيــة 
عبارة عن �فتتاحية ب�شيطة ت�شتمل على مو�شوعات �جتماعية 
وتربوية يقدمها يف كل يوم و�حد من �لعلماء �مل�شهورين وبعد 
�لهيئة  مع  بالتعاون  تقدم  و�لتي  فتاوى  فقرة  �شتكون  ذلــك 
�لــعــامــة لــلــ�ــشــوؤون �ال�ــشــالمــيــة و�الأوقـــــاف �إىل جــانــب فقر�ت 

وبر�مج �أخرى.

•• العني -وام:

�أم�س حفل �الإ�شتقبال �لذي  �أول  �آل نهيان  ح�شر معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون 
�أحمد  �ل�شاعر  زفاف جنليه  �ل�شريفي مبنا�شبة  علي  �لغب�شي  �ل�شيد حممد  �أقامه 
�إىل كرمية �لدودة �شويد مبارك �لعامري ومبارك �إىل كرمية حممد �شهيل مديه 
�ملوؤمتر�ت يف  �الإحتفاالت مبركز  �أقيم يف قاعة  �لذي  �ل�شريفي. كما ح�شر �حلفل 
و�شباط  و�مل�شوؤولني  �ل�شخ�شيات  وكبار  �لقبائل  و�عيان  �ل�شيوخ  من  عدد  مدينة 
�لدولة وخارجها. وت�شمن �حلفل  د�خل  و�ل�شعر�ء من  و�ل�شرطة  �مل�شلحة  �لقو�ت 

م�شاركة فرقة �لعيالة بعرو�س وفقر�ت متنوعة من �لر�ث �ل�شعبي.

بلدية مدينة اأب�ظبي و�سركاوؤها ال�سرتاتيجي�ن ينظم�ن ور�سة ح�ل الأ�سمدة الع�س�ية وتدوير النفايات

دوريات ال�سرطة تراقب حركة ال�سري مع هط�ل الأمطار

عجمان : حل 86.5 يف املائة من املنازعات العقارية 
وديا خالل 2016 

�سرطة راأ�س اخليمة تنظم ور�سة تقليل اأخطاء البالغات اجلنائية

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�ال�شتقر�ر  عــدم  من  بحالة  �لدولة  لتاأثر  نظر�ً 
�جلوي، وتغري �لطق�س �إىل غائم جزئياً ومغرب�ً، 
على  خا�شة  �لرياح  وهبوب  �أمــطــار،  �شقوط  مع 
��شطر�ب  �ملك�شوفة، ف�شاًل عن  و�ملناطق  �لبحر 
�ملــــوج يف �خلــلــيــج �لــعــربــي وبــحــر عـــمـــان، تكثف 

تو�جدها  �خليمة،  ر��س  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
و�خلارجية،  �لد�خلية  �الإمــارة  يف خمتلف طرق 
لــتــقــدمي �ملــ�ــشــاعــدة و�لـــعـــون �إىل جــمــيــع �أفــــر�د 
�جلــمــهــور، مبــا يــعــزز �الأمــــن و�الأمــــــان، ويحقق 

�ن�شيابية �حلركة �ملرورية.
�خليمة،  ر�أ�ـــس  ل�شرطة  �لعامة  �لــقــيــادة  وحتـــًذر 
م�شتخدمي  وكـــافـــة  �جلــمــهــور،  �أفــــــر�د  �لــ�ــشــادة 

�لــبــحــر ومناطق  �لــطــريــق مـــن جتــنــب �رتـــيـــاد 
�لركيز  ب�شرورة  منا�شدًة  و�ل�شيول،  �لــوديــان 
و�النــتــبــاه �أثــنــاء �لــقــيــادة وعـــدم �النــ�ــشــغــال بغري 
�لطريق، و�الإلتز�م بالقو�عد و�الأنظمة �ملرورية، 
و�لتقيد بال�شرعات �ملحددة على �لطرق، و�تخاذ 
�حليطة و�حلذر عند �لطرق �ملوؤدية �إىل �جل�شور 
و�الأنفاق، موؤكدًة على �أهمية خف�س �ل�شرعة يف 

�لطرق �ملجاورة للجبال و�لكتل �ل�شخرية، وعند 
�ملنحنيات يف �ملناطق �جلبلية، للتحكم و�ل�شيطرة 

يف قيادة �ملركبات، و�لعبور باأمان.
�خليمة،  ر�أ�ـــس  ل�شرطة  �لعامة  �لــقــيــادة  وتهيب 
�ل�شادة �أفر�د �جلمهور، باأنها  على �أمت �ال�شتعد�د 
كافة  لتلقي  و�لــفــوريــة  �لــ�ــشــريــعــة  لال�شتجابة 
�لبالغات على �لرقم 999 وعلى مد�ر �ل�شاعة.

•• عجمان-وام:

عقدت جلنة �لتثمني و�مل�شاحلة �لتابعة لد�ئرة 
�الأر��شي و�الأمالك يف عجمان �جتماعها �الأول 
بــعــد �ـــشـــدور �ملــر�ــشــوم �الأمـــــريي رقـــم 1 ل�شنة 
�ملهند�س  برئا�شة  ت�شكيلها  �إعادة  ب�شاأن   2017

�ملويجعي. ومت خالل �الجتماع  عبد�هلل حممد 
يتما�شى  مبا  �للجنة  �أد�ء  تطوير  �شبل  مناق�شة 
مع روؤية �لد�ئرة و�أهد�فها �ال�شر�تيجية.. كما 
2016 حيث  �إجنـــاز�ت عــام  �أهــم  مت ��شتعر��س 
1.7 مليار  بنحو  �ملثمنة  �لعقار�ت  قدرت قيمة 
�الأر��شي  د�ئــرة  �أن  �الإح�شائيات  و�أكــدت  درهــم. 

�ملائة  يف   86.5 حــــل  يف  جنـــحـــت  و�الأمـــــــــالك 
مــن �ملــنــازعــات �لــعــقــاريــة وديــــا خـــالل 2016 
ممــا يــوؤكــد �لــــدور �لــهــام �لــــذي تــقــوم بــه جلنة 
�خلالف  �حــتــو�ء  �شبيل  يف  و�مل�شاحلة  �لتثمني 
�أطــر�ف �لنز�ع وتقريب وجهات �لنظر من  بني 
دون �لذهاب �إىل �أروقة �ملحاكم. و�أعرب �أع�شاء 

للثقة  �متنانهم  عن  و�مل�شاحلة  �لتثمني  جلنة 
�لتي �أوالهم �إياها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد 
حاكم  �الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن 
عجمان موؤكدين �لتز�مهم باأد�ء مهامهم باأمانة 
و�إخـــال�ـــس و�لــعــمــل عــلــى �ــشــمــان حــقــوق �ملالك 

ومتد�ويل �لعقار.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

قدم �لر�ئد مطر علي �ملطر مدير فرع �لتحقيق و�لبحث 
�جلنائي مبركز �شرطة �جلزيرة �حلمر�ء بر�أ�س �خليمة، 
بح�شور عدد من �شباط �ل�شرطة، ور�شة عمل حول تقليل 
تهدف  �لتي  �جلنائية،  �لبالغات  يف  �الإجر�ئية  �الأخطاء 
قد  �لتي  و�الأخطاء  �جلنائية،  �لبالغات  �شرح مفوم  �إىل 
تــرتــب عليها يف حـــال حــدوثــهــا، مــع �ــشــرح �آلــيــة جتنب 
�لبالغات �جلنائية،  �إعــد�د  �لوقوع يف مغبة �خلطاأ عند 
�الإ�شر�تيجية  �لــد�خــلــيــة  وز�رة  ُخــطــط  �ــشــمــن  وذلــــك 
يف  �لتميز  من  م�شتوى  �أعلى  �إىل  �لو�شول  �إىل  �لهادفة 

�مل�شتوى  على  ولال�شتمر�ر  و�الأمـــنـــي،  �ل�شرطي  �الأد�ء 
�لذي مت �لو�شول �إليه و�لعمل على تطويره.

�أهمية  �لور�شة على  �ملطر، خالل  �لر�ئد مطر علي  �أكد 
تعزيز ون�شر ثقافة تقليل �الأخطاء �الإجر�ئية يف �لبالغات 
على  تاأكيد�ً  �ملنت�شبني وذوي �الخت�شا�س،  �جلنائية بني 
مت  كما  �جلنائية،  للمعلومات  �الأمثل  �ال�شتخد�م  �أهمية 
مناق�شة �أهم �لتحديات �لتي قد تو�جه �إجر�ء�ت �لبالغات 
حمددة  خلطة  وفقا  �ملنا�شبة  �حللول  وو�شع  �جلنائية، 
ومدرو�شة، للو�شول �إىل �أف�شل �لنتائج و�ملمار�شات، �لتي 
متنع حدوث �الأخطاء �الإجر�ئية يف �لبالغات �جلنائية، 

وتخدم �لعمل �ل�شرطي وحتقق �مل�شلحة �لعامة.

•• اأبوظبي-وام:

بالتعاون مع �ملجموعة  – �أبوظبي  �لبيئة  نظمت هيئة 
�لتابعة لالحتاد �لدويل  �أ�شماك �لقر�س  �ملتخ�ش�شة يف 
�لقائمة  لتقييم  عمل  ور�ــشــة  �لطبيعة  على  للحافظ 

�حلمر�ء لالأنو�ع �ملهددة باالإنقر��س.
وهدفت �لور�شة �لتي �أقيمت يف �أبوظبي �إىل تقييم حالة 
�ملحافظة على �أ�شماك �لقر�س و�لر�ي - �ملعروفة حمليا 
باللخمة - و�لكيمري� يف بحر �لعرب و�ملياه �ملتاخمة له.

ح�شر �لور�شة 22 م�شاركا من دول �ملنطقة من بينهم 
و�ل�شود�ن  �لــ�ــشــعــوديــة  �لــعــربــيــة  �ملــمــلــكــة  عـــن  ممــثــلــني 
خرب�ء  ومبــ�ــشــاركــة  وباك�شتان  و�لــهــنــد  عــمــان  و�شلطنة 
من �لواليات �ملتحدة �الأمريكية وكند� و�ململكة �ملتحدة 
و�أ�شر�ليا باالإ�شافة �إىل م�شرفني من �جلهات �لوطنية 

�ملعنية.
�لرئي�شية  �الأهــــــد�ف  �إطـــــار  �لــعــمــل يف  ور�ـــشـــة  وجـــــاءت 
خلطة �لعمل �لوطنية لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�شيتم  و�لتي  و�إد�رتــهــا  �لقر�س  �أ�شماك  على  للمحافظة 
–�أبوظبي  �إ�شد�رها كوثيقة م�شركة بني هيئة �لبيئة 

ووز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة قريبا.
وتــ�ــشــمــنــت خمــرجــات �لــور�ــشــة تــقــريــر� �إقــلــيــمــيــا حول 
حتديد وتقييم �الأنو�ع �الأكرث عر�شة للخطر باالإ�شافة 
دولة  يف  عليها  �ملحافظة  �إجـــر�ء�ت  ب�شاأن  تو�شيات  �إىل 
�ملتحدة و�ملنطقة ككل و�شت�شكل هذه  �الإمــار�ت �لعربية 
�لتقييمات خط �الأ�شا�س للجهود �مل�شتقبلية يف �ملنطقة 

و�لتي تعترب بع�شها م�شائل عاجلة.
�للخمة - و�لكيمري�  و�لــر�ي -  �لقر�س  �أ�شماك  وتعترب 
بالتنوع  تتميز  �لتي  �حليو�نية  �ملجموعات  �أقــدم  �شمن 
�لدويل  لالحتاد  �حلــمــر�ء  للقائمة  وفقا  �الإيكولوجي 
للحفاظ على �لطبيعة حيث �أن ربع هذه �الأنو�ع مهدد 
بخطر �النقر��س ب�شكل متز�يد يف جميع �أنحاء �لعامل 
�إال �أن �أ�شماك �لر�ي - �للخمة - معر�شة للخطر �أكرث 

من �أ�شماك �لقر�س.
�مل�شتهدف  �ل�شيد  ملح�شول  �ملفرط  �ال�شتغالل  وي�شكل 
تناق�شا  ي�شبب  �لــذي  �لرئي�شي  �لتهديد  �لعر�شي  �أو 
يف تــعــد�د �أنــــو�ع �الأ�ــشــمــاك حـــول �لــعــامل وتــ�ــشــري نتائج 
�الإمـــــار�ت  دولــــة  �أجـــريـــت يف  �لــتــي  �لعلمية  �لـــدر��ـــشـــات 
�شمك  �أنـــو�ع  من  �لعديد  �أن  و�ملنطقة  �ملتحدة  �لعربية 
�لقر�س و�لر�ي - �للخمة - تتعر�س لال�شتغالل �ملفرط 

مما �أدى �إىل تناق�س �أعد�دها خالل �لعقد �الأخري.
�أ�شماك  تقييم حلالة  �إجــر�ء  موؤخر�  �أنــه مت  �إىل  وي�شار 
�لقر�س و�لر�ي و�لكيمري� باملنطقة ولكنه مل يتبع كافة 

�لقائمة  تقييمات  �إىل  ت�شتند  �لتي  �ملحافظة  �إجـــر�ء�ت 
�خلطوة  مبثابة  هــذه  �لعمل  ور�ــشــة  وتعترب  �حلــمــر�ء. 
لـــالأنـــو�ع حــيــث قام  لــفــهــم �حلـــالـــة �الإقــلــيــمــيــة  �الأوىل 
�مل�شاركون بتقييم حو�يل 160 نوعا يف �خلليج �لعربي 
وبحر عمان وبحر �لعرب وخليج عدن و�لبحر �الأحمر.

وتعترب �لقائمة �حلمر�ء لالحتاد �لدويل للحافظ على 
�لطبيعة �لنهج �الأكرث �شمولية لتقييم حالة �ملحافظة 
مت  حيث  و�لفطريات  و�لنباتات  �حليو�نات  �أنـــو�ع  على 

��شتخد�مه مع �أكرث من 870 �لف نوع حتى �الآن.
�لـــظـــاهـــري �ملديرة  �ـــشـــامل  �ــشــيــخــة  �لـــدكـــتـــورة  وقـــالـــت 
و�لبحري  �لربي  �لبيولوجي  �لتنوع  لقطاع  �لتنفيذية 
لالحتاد  �الإقليمي  و�مل�شت�شار  �أبوظبي   - �لبيئة  بهيئة 
�لدويل للمحافظة على �لطبيعة.. �ن �الأعو�م �خلم�شة 
�ملا�شية �شهدت جهود� ��شتثنائية يف �ل�شيا�شة �الإقليمية 
�إذ تتطلب �ملحافظة �لفاعلة على �الأنو�ع معرفة �أف�شل 
بالتهديد�ت �لتي تو�جه منطقتنا وحالة �ملحافظة بها.

و�أ�شافت: ي�شعدنا �أن نقوم باتخاذ خطوة ر�ئدة يف تعزيز 
�ملعرفة بحالة �أ�شماك �لقر�س و�لر�ي يف �ملنطقة ونتطلع 
للتعاون مع خرب�ء هذ� �ملجال ومدر�ء م�شايد �الأ�شماك 
لتقييم مدى ح�شا�شية هذه �الأنو�ع يف هذه �ملياه و�لذي 

�شي�شع خط �الأ�شا�س ملر�قبة هذه �الأنو�ع م�شتقبال .
من جانبه قال �لدكتور نيك د�لفي - رئي�س م�شارك يف 
�ملجموعة �ملتخ�ش�شة يف �أ�شماك �لقر�س باالحتاد �لدويل 
للمحافظة على �لطبيعة ورئي�س برنامج �أ�شتاذية بحوث 
كند� بجامعة �شيمون فر�يزر يف كولومبيا �لربيطانية - 
�ن �أ�شماك �لقر�س و�لر�ي تو�جه خطر �النقر��س ب�شكل 

متز�يد يف جميع �أنحاء �لعامل.
موؤكد� �الهتمام باإبقاء هذه �الأنو�ع على �ملدى �لطويل 
حيث تنمو معظم �الأنو�ع ببطء وتلد عدد� قليال ف�شال 

عن تعر�شهم لل�شيد �ملفرط.
�ملجموعة  مــن  �شيمفيندورفر  كــولــني  �لــدكــتــور  وقـــال 
�لدويل ل�شون  باالحتاد  �لقر�س  �أ�شماك  �ملتخ�ش�شة يف 
و��شتزر�ع  �الأ�ــشــمــاك  م�شائد  مــركــز  ومــديــر  �لطبيعة 
�الأحياء �ملائية �ال�شتو�ئي �مل�شتد�م بجامعة جيم�س كوك 
يف كوينزالند باأ�شر�ليا.. �أن هذه �لور�شة �لعمل كانت 
تقييم  يف  للم�شاركة  �ملحليني  لــلــخــرب�ء  ر�ئــعــة  فر�شة 
على  و�ملحافظة  �إد�رة  يف  ي�شاعد  مما  �حلمر�ء  �لقائمة 

هذه �ملجموعة من �أنو�ع هذه �الأ�شماك يف �ملنطقة.
�لتي  �لور�شة  هذه  –�أبوظبي  �لبيئة  هيئة  و��شت�شافت 
�ل�شندوق  ويدعمها  بحورنا  �نــقــذو�  موؤ�ش�شة  ترعاها 
�لدويل للرفق باحليو�ن ومذكرة تفاهم �أ�شماك �لقر�س 

مبوجب �تفاقية �الأنو�ع �ملهاجرة.

•• ابوظبي-الفجر:

�ــشــمــن �إطـــــــار �حـــتـــفـــاالت �لـــدولـــة 
�لع�شرين  �لــوطــنــي  �لــبــيــئــة  بـــيـــوم 
و�ال�شتهالك  »�الإنــتــاج  �شعار  حتــت 
�مل�شتد�مان« برعاية �شاحب �ل�شمّو 
نهيان،  �آل  ز�يـــد  بــن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة، حفظه �هلل ، �شاركت 
بلدية مدينة �أبوظبي بتنظيم عدد 
�لهادفة  �لتوعوية  �لفعاليات  مــن 
�ل�شليمة  �لبيئية  �لــقــيــم  زرع  �إىل 
�لبيئة  عــنــا�ــشــر  عـــلـــى  و�حلــــفــــاظ 
وتعزيز م�شاركة �ملجتمع يف حتقيق 

هذ� �لهدف.
حديقة  يف  �لــبــلــديــة  نــظــمــت  وقــــد 
�خلتم بالتعاون مع مد�ر�س منطقة 
�خلتم ومب�شاركة )تدوير( ، فعالية 
بالعديد  حفلت  عمل  وور�ــس  بيئية 
وتقدمي   ، و�مل�شابقات  �لفقر�ت  من 
�الأ�شمدة  �أهـــمـــيـــة  عـــن  مــ�ــشــرحــيــة 
�لــعــ�ــشــويــة ،وخمــــاطــــر �الأ�ـــشـــمـــدة 
�لكيماوية، حيث نالت ر�شا �حل�شور 

تنظيم  مت  كـــمـــا  ــانــهــم.  ــتــحــ�ــش و��ــش
يف  وتثقيفية  تــوعــويــة  حمــا�ــشــر�ت 
�حلديقة ب�شاأن �حلفاظ على �لبيئة 
�ملجتمعية  �ملــ�ــشــوؤولــيــة  وتــفــعــيــل   ،
�لبلدية  ودعـــــت   ، �ملـــجـــال  هــــذ�  يف 
�أهمية  �إىل  �ملجتمع  �شر�ئح  جميع 

�مل�شاركة يف �شون �لطبيعة وحماية 
�لــبــيــئــة مــــن كـــافـــة �ملــــلــــوثــــات، من 
بال�شلوكيات  �لذ�تي  �اللتز�م  خالل 
جمال  يف  وخ�شو�شا   ، �الإيــجــابــيــة 
�لتعامل مع �لنفايات ، كذلك �الأمر 
يف جمال �النتاج �لزر�عي و�شرورة 

�العتماد على �ملو�د �ل�شحية �لغري 
�ل�شارة ب�شحة �الإن�شان �أو بالربة 

على حد �شو�ء .
على �ل�شعيد ذ�ته حر�شت �لبلدية 
�لفعالية  ت�شمني  على  و�شركاوؤها 
�لتثقيف  مـــن  قـــدر  �أكــــرب  �لــبــيــئــيــة 

�ملد�ر�س  طلبة  و�إ�ــشــر�ك  و�لتوعية 
يف معرفة متطلبات �لبيئة �ل�شليمة 
 ، �لــبــيــئــة  �ملــجــتــمــع يف حــفــظ  ودور 
�لبلدية  �أتاحت  �الإطار  و�شمن هذ� 
مــنــطــقــة �خلتم  مــــد�ر�ــــس  لــطــلــبــة 
م�شاريع  تنفيذ  يف  �الإبــد�ع  �إمكانية 

 ، �لنفايات  تــدويــر  لعملية  مبتكرة 
�لطلبة جتارب عملية  �أجرى  حيث 
و�شائل  عــلــى  ركـــــزت  عــمــل  وور�ــــــس 
تــــدويــــر �لـــنـــفـــايـــات و�أثـــــرهـــــا على 
�لــبــيــئــي، وكذلك  �لـــتـــو�زن  حتــقــيــق 
ـــنـــاجت �القـــتـــ�ـــشـــادي �ملـــتـــاأتـــي من  �ل

و�إمكانية  �لنفايات  تــدويــر  عملية 
�ال�شتفادة منها و��شتثمارها . 

مدينة  بلدية  �أن  بــالــذكــر  �جلــديــر 
نــ�ــشــاأتــهــا وما  مــنــذ  �أبــوظــبــي عملت 
�ال�شتد�مة  جــهــود  دعــم  على  تـــز�ل 
يف �لـــبـــيـــئـــة �ملـــحـــلـــيـــة مـــــن خــــالل 

مــ�ــشــاريــع �لــتــخــ�ــشــري �ملــخــتــلــفــة يف 
�ل�شو�رع  وعلى طول  �ملــدن وحولها 
ومنظومة  و�خلــارجــيــة،  �لــد�خــلــيــة 
و�ملنتزهات  �حلـــد�ئـــق  مـــن  كــبــرية 
م�شاحات  تــاأتــي  حــيــث  �لــطــبــيــعــيــة، 
نتاج  �مل�شتحدثة  �لنباتية  �الأغطية 
نه�شة �لتخ�شري �لعمالقة والأكرث 
من خم�شة عقود ، وتعد خري �شاهد 
�أ�شهم يف �إحد�ث �لتغري�ت �حلياتية 
�لــــظــــروف  �لـــكـــبـــرية يف حمــ�ــشــلــة 

�لبيئية �ل�شائدة.  
مبا�شر  ب�شكل  �لبلدية  �أ�شهمت  كما 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  عنا�شر  دعم  يف 
مـــن خــــالل �جنــــازهــــا لــلــكــثــري من 
��شتهدفت  �لــتــي  �لبيئية  �ملــ�ــشــاريــع 
�ملـــو�رد  و��ــشــتــثــمــار  �لــطــاقــة  تر�شيد 
��شتهالك  خــفــ�ــس  ،مــ�ــشــروع  مــنــهــا 
وم�شروع   ، مــر�فــقــهــا  يف  �لــكــهــربــاء 
بديلة  م�شادر  مــن  �لكهرباء  �إنــتــاج 
�إ�شافة   ، �ال�شفلت  تدوير  و�إعـــادة   ،
�إىل خف�س ��شتهالك �ملياه وخف�س 

��شتهالك ورق �لطباعة .

احلمراء  القائمة  لتقييم  ور�سة  البيئة" تنظم  "هيئة 
لأن�اع اأ�سماك القر�س املهددة بالإنقرا�س
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عربي ودويل
متظاهرون ي�ستهدف�ن ال�سرطة يف باري�س

•• باري�س-رويرتز:

�شيار�ت  و�أحــرقــو�  �ل�شرطة  على  مــقــذوفــات  حمتجون  �ألــقــى 
يف  �م�س  �شباح  من  �الأوىل  �ل�شاعات  خالل  قمامة  و�شناديق 
ت�شاعدت  حيث  باري�س  �لفرن�شية  �لعا�شمة  �شو�حي  �إحــدى 
�إلقائها  �أثناء  �ل�شرطة  وح�شية  عن  مز�عم  بعد  �لتوتر  حــدة 

�لقب�س على �أحد �شكان �ملنطقة.
يف  لال�شتباه  �شرطي  مــع  ر�شميا  حتقيقا  �ل�شلطات  وفتحت 
�آخرين  �لتحقيق مع ثالثة  كما مت  �غت�شاب  �رتكابه جرمية 
لال�شتباه يف ��شتخد�مهم للعنف �ملفرط يف �لثاين من فرب�ير 
�شباط �أثناء �عتقال �شاب يبلغ من �لعمر 22 عاما يف �شاحية 

�أولنيه �شو بو� خارج �لعا�شمة باري�س. و�أ�شرم �ملحتجون �لنار 
يف �شيار�ت و�شناديق قمامة يف ليل �ل�شابع من فرب�ير �شباط 
�شباح  �أخـــرى  مــرة  ثــم  �الول  �أمــ�ــس  �ال�شطر�بات  و��شتوؤنفت 
 2000 �إن نحو  باري�س  �شرطة منطقة  �الأحــد. وقالت  �م�س 
الأولنيه  �ملتاخمة  بوبيني  منطقة  يف  �شلميا  جتمعو�  �شخ�س 
�شو بو� دعما لل�شاب �ملعتقل �لذي عرفته با�شمه �الأول ثيو ثم 
بد�أ بع�س �الأ�شخا�س يف �إلقاء �ملقذوفات على قو�ت �ل�شرطة. 
�لتي  �الحتجاجات  ت�شاهد  وقفت  كاهينا  تدعى  فتاة  وقالت 
�أن ي�شل  �ملــقــبــول  مــن غــري  ملنزلها  �ــشــارع متاخم  �نــدلــعــت يف 
حتقيق �ل�شرطة �إىل �أن ما وقع كان حادثا. هذ� �أمر بب�شاطة 
�شيئا  �أن �الحــتــجــاجــات ال متثل  �أرى  فــاإنــنــي  لــذ�  عـــادي  غــري 

مقارنة مبا ينبغي على �لنا�س فعله. وقال حمتج يدعى كوكو 
�إن �ل�شرطة �غت�شبو� �شخ�شا لذ� فنحن غري ر��شني. ونحن 

هناك جميعا للتعبري عن غ�شبنا جتاه �ل�شرطة.
و�لنهب  للتدمري  تعر�شت  �لتي  �ملتاجر  �أحــد  �شاحب  وقــال 
حــيــاتــي كــلــهــا هــنــا. �ــشــاع كــل �ــشــيء. ورد� عــلــى �ـــشـــوؤ�ل الأحد 
“دمرو� كل �شيء ثم فرو� جميعا. �خل�شائر  �ل�شحفيني قال 

يف هذ� �ملتجر بقيمة 200 �ألف يورو.«
“مت �إحر�ق عدد من �ملركبات  وذكر بيان ل�شرطة �ملنطقة �أنه 
و�أن رجال  �الإعـــــالم  و�ــشــائــل  الأحــــد  تــابــعــة  �ــشــيــارة  بينها  مــن 
�لــ�ــشــرطــة تــدخــلــو� الإنــقــاذ طــفــل كـــان حمبو�شا د�خـــل �إحدى 

�ملركبات �ملحرقة.«

•• الفجر - تون�س - خا�س

�ملن�شف  حممد  �ل�شابق  �ملــوؤقــت  �لرئي�س  تــعــّر�ــس        
�ملرزوقي و رئي�س حب حر�ك تون�س �الإر�دة �إىل موجة 
من �النتقاد�ت على خلفية ت�شريحات �أديل بها يف حو�ر 
�لتون�شي يتف�شى  �إن �ملجتمع  لقناة �جلزيرة وقال فيها 
و�لكذب  و�ل�شرقات  و�ملح�شوبية  و�لر�شوة  �لف�شاد  فيه 

و�لنفاق .
     ومت �إطالق حملة على موقع فاي�شبوك لطرده من 
�أنها  �أعلنت �مل�شرحية ليلى طوبال  بيته يف �شو�شة فيما 
�إىل جانب عدد من �لر�غبني يف  �شرفع �شده  ق�شية 
�ل�شعب  �أجل هتك وت�شويه �شمعة  �الن�شمام وذلك من 

�لتون�شي على قناة �أجنبية .
   ويف �ملقابل �تهم عدنان من�شر �أمني عام حر�ك تون�س 
�لباجي  �جلــمــهــوريــة  لرئي�س  �الأول  �مل�شت�شار  �الإر�دة 
�ملرزوقي  طــرد  حملة   - ور�ء  بالوقوف  �ل�شب�شي  قائد 
رئا�شة  حمــمــال  �ل�شخ�شي  �أمــنــه  وتــهــديــد  مــنــزلــه  مــن 
�جلمهورية و�حلكومة كل �مل�شوؤولية يف �أي تهديد الأمن 
�ّنــه مّتــت جتزئة  �ملــرزوقــي وعائلته ومــنــزلــه  مو�شحا 

مقطع �لفيديو �ملتد�ول.
   وكان �ملرزوقي قد �شّرح، يف حو�ر �أجرته معه موؤخر� 
بعد  تون�س  �إىل  عاد  عندما  تفاجاأ،  باأنه  �جلزيرة،  قناة 

•• مك�صيكو-اأ ف ب:

دعت  وو��ــشــنــطــن،  مك�شيكو  بــني  دبلوما�شية  �زمـــة  �وج  يف 
�ملك�شيكيني  وجامعة  و�شركة  �هلية  منظمة  ثمانني  حو�ىل 
�لــرئــيــ�ــس �المـــريكـــي دونـــالـــد تر�مب  �لــتــظــاهــر �ــشــد  �ىل 

وم�شروعه بناء جد�ر على �حلدود بني �لبلدين.
�لذي  �ملك�شيك(  )لتهتز  “#فيرب�مك�شيكو”  و�شم  وحتــت 
دعي  و��ــشــع،  ب�شكل  �الجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  تناقلته 
ظهر  �ل�شو�رع  �ىل  �لنزول  �ىل  مدينة  ع�شرين  نحو  �شكان 

�الحد مبالب�س بي�شاء �و رفع علم �ملك�شيك.
تنظم  و�شركة  وجامعة  �هلية  منظمة  ثمانني  نحو  وقالت 
�لتحرك يف بيان حان �لوقت لنوحد نحن �ملو�طنني قو�نا 
لنو�يا  رف�شنا  عــن  تعبري�  �لتظاهر  �جــل  مــن  و��ــشــو�تــنــا 
�لوقت  يف  �لبحث  مــع  منها،  و�ال�ــشــتــيــاء  تــر�مــب  �لرئي�س 

�لتون�شي  �لــ�ــشــعــب  بــــاأن  فــرنــ�ــشــا،  ــاهــا يف  قــ�ــشّ �ــشــنــة   15
م�شري�  و�لنفاق،  و�لــكــذب  و�لر�شوة  باملح�شوبية  يعمل 
حّد  على  �أخالقيا  ومنحل  و�ــشــارق  خــد�ع  �لتون�شي  �أن 
بعيد� عن  �نه كان يعي�س يف فرن�شا  و�أ�ــشــاف،  تعبريه.  

جمتمع فا�شد يف تون�س.

�لذي متثله. وتاأتي هذه  نف�شه عن حلول عملية للتحدي 
�لدعوة بينما ت�شهد �ملك�شيك و�لواليات �ملتحدة �خطر �زمة 
خالل  �الزمــة  بــو�در  بــد�أت  عقود.  منذ  بينهما  دبلوما�شية 
�حلملة �النتخابية للمر�شح �جلمهوري �لذي و�شف بع�س 
ورجال  �غت�شاب  جر�ئم  ومرتكبي  باملجرمني  �ملك�شيكيني 
وقد  �المريكيني.  من  �لوظائف  ب�شرقة  و�تهمهم  ��ــشــر�ر، 
20 كانون  �نفجرت بعيد تويل �لرئي�س تر�مب مهامه يف 
�لــثــاين يناير  25 كــانــون  �لــثــاين يناير. ووقـــع تــر�مــب يف 
مــر��ــشــيــم الإطــــالق مــ�ــشــروع بــنــاء جـــد�ر عــلــى �حلــــدود بني 
�ملهاجرين  طرد  يف  ولالإ�شر�ع  و�ملك�شيك  �ملتحدة  �لواليات 
�ملك�شيكي  �لرئي�س  �ألغى  ذلــك،  على  ورد�  �ل�شرعيني.  غري 
 31 يف  مقررة  كانت  لو��شنطن  زيــارة  نييتو  بينيا  �نريكي 
�أن  على  تر�مب  �إ�شر�ر  على  �حتجاجا  يناير  �لثاين  كانون 

تقوم �ملك�شيك بدفع تكاليف �جلد�ر.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

ماذ�  �حلب”..  مــع  رو�ــشــيــا  »مـــن 
لو �أر�شل بوتني هدية خا�شة �إىل 
كبادرة  �ــشــنــودن،  �إدو�رد  تــر�مــب: 
ترحيب بالرئي�س �الأمريكي �لذي 
�إعــادة �لدفئ للعالقات  مييل �إىل 

بينهما؟ 
�شي  بـــــي  �ن  �ـــشـــي  قــــنــــاة  حـــ�ـــشـــب 
مفاو�شات  فـــــــــاإّن  �الأمــــريــــكــــيــــة 
�لرو�شية  �ملــخــابــر�ت  بــني  جتـــري 
�ملن�شق  لــتــ�ــشــلــيــم  و�الأمـــريـــكـــيـــة، 
مو�شكو  يف  و�لــالجــئ  �الأمــريــكــي 

�لواليات  �إىل   2013 عـــام  مــنــذ 
�ملتحدة.

     ووفق عدة م�شادر ��شتخبار�تية 
ذكرتها �شي �إن بي �شي، قد ُيعترب 
قد  كـــان  �لــــذي  �ــشــنــودن-  �إدو�رد 
ك�شف عن حجم مر�قبة �ملخابر�ت 
ود  لـــــكــ�ــشــب  �أد�ة   - �الأمـــريـــكـــيـــة 
ويزنر  بن  �أّن  غري  تــر�مــب.  �إد�رة 
موّكله  �أّن  يقول  �شنودن،  حمامي 

ال علم له بهذه �لفر�شية.
      ومع ذلك، جاء رد فعل �ملن�شق 
من مو�شكو، على ح�شابه بتوير، 
م�شتخدما  �ل�شبت،  �جلمعة  ليلة 

م�شتقل،  �أنـــنـــي  عــلــى  دلـــيـــل  هــــذ� 
�لواليات  با�شم  د�ئما  عملت  لقد 
�إىل  �نــتــمــي  و�أنــــنــــي ال  �ملـــتـــحـــدة، 
�لالذعة  �نتقاد�ته  موؤكد�  رو�شيا، 
�لرو�شية، خا�شة  “�شد �حلكومة 
حقوق  مبـــ�ـــشـــاألـــة  يــتــعــلــق  فـــيـــمـــا 
�الإن�شان. ويخ�شى �شنودن ت�شليمه 
�إىل �لواليات �ملتحدة، حيث يعتقد 
بل  عادلة  تكون  لن  حماكمته  �ن 

جائرة.
حق اللجوء يف فرن�صا

وقـــد �ــشــبــق لــدونــالــد تـــر�مـــب �أن 
�إياه  و��شفا  �ملن�شق،  ب�شدة  هاجم 

�لتي  �ل�شائعة  لغ�شل  �خلــرب  هــذ� 
�أنــــه عــمــيــل رو�شي.  تــقــول  كــانــت 
و�أخـــري�: دليل د�مــغ على �أنــه مل 
ي�شبق يل �أن تعاونت مع �ملخابر�ت 
يقاي�س  بلد  يوجد  ال  �لرو�شية.. 
يخ�شى  �أن  من  خوفا  بجو��شي�شه 
�شحايا  �شيكونون  �أنهم  �الآخــرون 

�ليوم �لتايل.
      يف دي�شمرب عام 2016، ورد� 
على �شوؤ�ل �ل�شحفية كاتي كوريك 
فر�شية  حــــول  نـــيـــوز  يـــاهـــو  مـــن 
تــ�ــشــلــيــمــه نــتــيــجــة تـــفـــاو�ـــس بني 
�أجـــاب �شنودن:  تــر�مــب وبــوتــني، 

ــخــائــن. فــفــي �لــثــالثــني من  بــالـــ
تغريدة:  يف  كتب   ،2014 مــايــو 
ال  عـــار..  وو�شمة  خــائــن،  �شنودن 
تــخــطــئــو�، �نــــه لــيــ�ــس بـــطـــال.. يف 
�أن  وعليه  �الأمــر هو جبان،  و�قــع 

يعود ويو�جه �لعد�لة«.
     �لــدفــاع عــن فــالدميــري بوتني 
مــن طــرف دونــالــد تــر�مــب، يثري 
غ�شب عدد كبري من ��شتبل�شمنت 
�حلـــــــــزب �جلـــــمـــــهـــــوري، �لــــذيــــن 
خائن  �شنودن  �أّن  �أي�شا  يعتربون 

للبالد، ولن ُيغفر له. 
�ملخابر�ت  وكـــالـــة  مـــديـــر  وكـــــان 
موريل،  مايكل  �ل�شابق  �ملركزية 
يناير،   20 �أّن  �إىل  �أ�ــــشــــار  قــــد 
للرئي�س  ذهــبــّيــة  فــر�ــشــة  �شيكون 
�لــرو�ــشــي فـــالدميـــري بــوتــني ملنح 
تر�مب  دونالد  �ملنتخب  �لرئي�س 
�إدو�رد  �ملــثــالــيــة:  تن�شيبه  هــديــة 

�شنودن.
     من جانبه، قال �إدو�رد �شنودن 
يوم  مو�شكو،  من  مد�خلة  خــالل 
�الأبي�س،  للبيت  تــر�مــب  �نتخاب 

علينا �أال نخاف من تر�مب.
حاليا  �شنودن  ت�شليم  �أّن  غــري      
مــ�ــشــتــبــعــد عــلــى �لـــرغـــم مـــن كل 
يناير   18 يف  �الإيــــحــــاء�ت.  هـــذه 
با�شم  �ملتحدثة  ��شتبعدت  �ملا�شي، 
ماريا  �لرو�شية  �خلارجية  وز�رة 
ز�خاروفا، فر�شية هدية لر�مب، 
�خليانة  �أيــديــولــوجــيــة  �ــشــاجــبــة 
�ملخابر�ت  وكالة  لها  روجــت  �لتي 
�ملـــركـــزيـــة. وبــعــد يـــوم و�حــــد من 
ت�شيل�شي  عقوبة  �أوبــامــا  تخفيف 
مانينغ، �جلندي �لذي كان �شارك 
قررت  ويكيليك�س،  ت�شريبات  يف 
�حلكومة �لرو�شية �أي�شا، �لتمديد 
ل�شنودن  �ملمنوح  �للجوء  بعامني 
ف�شيحة  لـــلـــعـــامل  كــ�ــشــف  �لــــــذي 

ت وكالة �الأمن �لقومي. تن�شّ
     يف �لــوقــت �لــر�هــن، �قت�شرت 
وتر�مب،  بوتني  بــني  �التــ�ــشــاالت 
�أن دخــل هــذ� �الأخـــري �لبيت  منذ 
يوم  هاتفية  مكاملة  على  �الأبي�س، 
29 يناير �تفق خاللها �لزعيمان 
“�لند  �لـــعـــالقـــات  تــطــويــر  عــلــى 
�الأولوية ملحاربة  و�إعطاء  للند”، 
“تن�شيق فّعال”  و�إقامة  �الإرهاب، 

�شد د�ع�س يف �شوريا.
     �لنائب �الأوروبية �إيفا جويل، 
�لف�شاد، و�لتي  من رموز مقاومة 
بــ�ــشــكــل مــنــتــظــم حلماية  تــ�ــشــارع 
�ملـُـبــّلــغــني عــن �ملــخــالــفــات، طلبت 
من فرن�شا �أن تتوىل توفري جلوء 

�شنودن.
    ومن بني �ملر�شحني للرئا�شية 
بينو� هامون،  �قــرح   �لفرن�شية، 
ونيكوال  مــيــلــيــنــ�ــشــون  لـــوك  جـــان 
�ل�شيا�شي  �لــلــجــوء  مــنــح  دوبـــــون، 
لــلــمــنــ�ــشــق �الأمـــــريـــــكـــــي. وكـــانـــت 
�جلبهة �لوطنية قد �أعلنت �أي�شا 
عام 2013 موقفها ل�شالح منح 

�شنودن �للجوء.
عن لوفيغارو الفرن�صية

مبنا�صبة احتفالت �صان فالنتني:

هل يك�ن �سن�دن »هدية« رو�سيا للحبيب ترامب..؟
ترامب املن�صق يعترب خائنًا وعارًا وجبانًا م�صريه الق�صاء

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• مي�صال كولوم�س

    يف �لوقت �لذي �شّددت فيه �أملانيا �أجنيال مريكل 
ذر�عيها  فتحت  قــد  وكــانــت  �لهجرة،  مــن  موقفها 
�إيطاليا  ت�شعى  عــام،  مــن  �أكــرث  قبل  ال�شتقبالهم 
��شتيعاب  عــلــى  بــرلــني  قـــــدر�ت  �لــتــي ال متــلــك   -
�ملهاجرين  تدفق  لوقف  �لو�شائل  بكل  �الأجــانــب- 
رو�شيا  �الأخـــرية  �الآونـــة  يف  د�عــيــة  �شو�حلها،  على 
حتقيق  من  مو�شكو  تتمكن  �أن  �آملة  جندتها،  �إىل 
و�شل  �لتي  ليبيا،  �شو�حل  على  �لو�شع  ��شتقر�ر 
�إىل المبيدوز�  �ألف مهاجر   180 �أكرث من  منها 

عام 2016.
�شنو�ت  مــن خم�س  �أكــرث  بعد  ليبيا،  �لو�شع يف     
�ملقايي�س  بكل  كــارثــي  �لــقــذ�يف،  �لعقيد  مــوت  على 
حكومتني،  بــني  ممــّزق  �لبلد  �لفو�شى:  وتنخره 
و�حدة مدنية ومعرف بها من قبل �الأمم �ملتحدة 
�جلرن�ل  حكومة  و�لثانية  �ل�شر�ج،  فايز  برئا�شة 
جاء  جهادية،  جماعات  تتوزع  كما  حفر.  خليفة 
�أو  �شوريا  �لقتال يف  �شاحات  معظم عنا�شرها من 
د�خل  وهناك  هنا  م�شلحة  جيوبا  و�شكلو�  �لعر�ق، 

�لبالد.
    وكل هذ�، ُيعّزز �ل�شوق �ملربحة ملهربي �ملهاجرين، 
ومُيّكنهم من �ال�شتمر�ر، دون �شعوبات، يف �الجّتار 
�الأوروبية،  �لـــدول  ��شتياء  يثري  مــا  وهــو  بالب�شر، 
و�أولـــهـــم �إيــطــالــيــا، �لــتــي تــبــعــد �ــشــو�حــلــهــا 300 

كيلومر� عن �ل�شو�طئ �لليبية.

اأوروبا عاجزة
�أوباما،  رئا�شة  عجز  �أو  �الإر�دة،  غــيــاب  و�أمـــام       
و�ل�شكوك �ل�شائدة �ليوم حول �ل�شيا�شة �خلارجية 
�لقوة  �إىل  �للجوء  رومــا  قــررت  تــر�مــب،  لدونالد 
�لــوحــيــدة �لــتــي، مــنــذ تــدخــلــهــا يف �ــشــوريــا، ُتظهر 
�ملنطقة  هــذه  يف  نفوذها  ممار�شة  على  ت�شميمها 

من �لعامل: رو�شيا.
    لقد كانت لدينا على �لدو�م عالقات جيدة مع 
وزيــر �خلارجية  نائب  مــاريــو جــريو،  بــّرر  رو�شيا، 

لتكون  كانت هناك �شرورة ملحة  وملــا  �الإيــطــايل. 
ت�شاعدنا  �أن  �شعد�ء  نحن  وموحدة،  �شلمية  ليبيا 

مو�شكو على حتقيق هذ� �لهدف.
   �ملالحظة �الأوىل، �أّن  حكومة باولو جينتيلوين 
�لبلد�ن  مــن  تطلب  �أن  يف  ثــانــيــة،  ولـــو  تــفــكــر،  مل 
ـــيـــة تــقــدمي يــد �لــعــون. وهـــذ� يــثــبــت، مرة  �الأوروب
بق�شايا  �الأمـــــر  تــعــلــق  كــلــمــا  �أوروبـــــــا،  �أن  �أخــــــرى، 
ويف  بالغياب،  تتمّيز  �لع�شكري،  �لتدخل  ت�شتدعي 
لدولة  بالن�شبة  للم�شد�قية،  فاقدة  �الأحــو�ل،  كل 
مبفردها،  �لتحّرك  و�شائل  متلك  ال  �إيطاليا  مثل 

على غر�ر ما فعلته فرن�شا يف مايل.
ت�شتمع  �أّن رومــا مل  �أي�شا،  �أن نالحظ      وميكن 
لتحذير�ت �لدول �الأوروبية، وخا�شة رئي�س وزر�ء 
�إذ  �الأوروبــــي،  �ملجل�س  رئا�شة  تتوىل  �لتي  مالطا، 
�أكرث  �شي�شبح  �ملوقف  �أّن  مو�شكات،  جوزيف  يرى 
تــعــقــيــد� لــو تــدخــل �لـــرو�ـــس يف لــيــبــيــا.. و�جلميع 
يعرف �أّن مو�شكو ت�شعى الإقامة قو�عد جديدة يف 

منطقة �لبحر �الأبي�س �ملتو�شط.

القوزاق
لها  حيث  �شوريا،  يف  �لرو�شية  �لقو�ت  تدخل  بعد 
قاعدة ع�شكرية يف طرطو�س - يعود تاريخها �إىل 
�أّن  �خلـــرب�ء  الحــظ   ، �ل�شوفياتي-  �الحتـــاد  عهد 
و�ليونان من  تركيا  بني  �لتو�شط  مو�شكو حتــاول 
�أجل �شالم م�شتد�م يف قرب�س على �أمل �حل�شول 
عــلــى نــقــطــة �رتـــكـــاز جـــديـــدة يف مــنــطــقــة �لبحر 

�الأبي�س �ملتو�شط.
الفروف  �شريغي  وعــد  كما  رو�شيا،  كانت  و�إذ�      
�الإيـــطـــايل �جنيلينو  نــظــريه  �ملــا�ــشــي،  �الأ�ـــشـــبـــوع 
�ألفانو، �شتتعاون مع �إيطاليا لتحقيق �ال�شتقر�ر يف 
ليبيا، فان �ل�شكوك حتوم حول بقاء هذ� �لتدخل 

دبلوما�شيا بحتا. 
�ل�شاحل  �ال�شتقر�ر على  ب�شط     قريبا، من �جل 
�جلنوبي للبحر �الأبي�س �ملتو�شط، لن نتحدث عن 

�ل�شرطي �الأمريكي، و�إمنا عن �لقوز�ق �لرو�س.
ترجمة خرية �ل�شيباين

املهاجرون: اإيطاليا ت�ستنجد بب�تني ..!

•• حملل �شيا�شي، ومدير حترير �شابق  ملجلة لوبو�ن �لفرن�شية. 

�يفا جويل تطالب فرن�شا مبنح �المريكي حق �للجوء �شنودن.. ت�شليمي دليل بر�ءتي

ت وكالة �الأمن �لقومي �شنودن  ك�شف للعامل ف�شيحة تن�شّ

هل يفعلها �لكرملني

ت�شريحات �ملرزوقي ت�شنع �حلدث مرة �أخرى

مطالبة فرن�سا مبنح اللج�ء ل�سن�دن ومر�سح�ن للرئا�سة ي�ساندون
�صنودن: نية ت�صليمي دليل دامغ على اأنني مل اأكن عميال للمخابرات الرو�صية

مفاو�صات جتري بني املخابرات الرو�صية والأمريكية لت�صليم املن�صق الأمريكي الالجئ يف مو�صكو

ت�ن�س: حملة لطرد املرزوقي من منزله ومقا�ساته

املك�سيكي�ن مدع�ون اإىل التظاهر �سد ترامب 
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�إىل  �ملقبل  �الأربعاء  يوم  �الإندوني�شيني  من  �ملاليني  ع�شر�ت  يتوجه 
�شناديق �القر�ع يف �نتخابات حملية يف �أنحاء �لبالد ذ�ت �الأغلبية 
�مل�شلمة فيما يذكي خالف مرير على من�شب حاكم جاكرتا توتر�ت 
�شيا�شية ودينية. و�أغ�شب حاكم جاكرتا با�شوكي جتاهاجا بورناما - 
وهو �أول حاكم للعا�شمة من �أ�شل �شيني ويدين بامل�شيحية- بع�س 
هو  نفى  فيما  للقر�آن  �إهانته  عن  مز�عم  ب�شبب  �مل�شلمني  �لناخبني 
�الأديــان يف ق�شية قالت  �زدر�ء  بتهمة  لكنه يخ�شع ملحاكمة  �التهام 

عنها جماعات مد�فعة عن حقوق �الإن�شان وموؤيدوه �إنها م�شي�شة.
مر�شح  وهــو  ويـــدودو  جوكو  �لرئي�س  حــزب  بدعم  بورناما  ويحظى 
بامباجن  �شو�شيلو  �ل�شابق  �لرئي�س  �بن  وهو  يودويونو  �آجو�س  �شد 

يودويونو �إ�شافة لوزير �لتعليم �ل�شابق �أني�س با�شويد�ن. 
�أ�شو�ت  من  �لكثري  ح�شد  من  متكنا  �مل�شلمني  �ملر�شحني  �أن  ويبدو 

�مل�شلمني �ملتحفظني وبع�س �أن�شار بورناما �أي�شا.
�لت�شويت  يوم  قبل  �أفــر�دهــا  من  �ألفا   16 جاكرتا  �شرطة  و�شتن�شر 
�إ�ــشــالمــيــة مت�شددة  �أن حتــــاول جــمــاعــات  مـــع وجــــود خمــــاوف مـــن 
تنظيم م�شري�ت مماثلة لتلك �لتي ح�شدوها يف �أو�خر �لعام �ملا�شي 
للمطالبة ب�شجن بورناما. وحظرت �ل�شرطة جتمعا كانت جماعات 

�إ�شالمية تخطط الإقامته متعللة مبخاوف �أمنية.

بعد �أ�شبوعني بالكاد على �إعادة �ل�شلطات �الأملانية عتيق �هلل �أكربي 
�نــتــحــاري يف  ب�شظايا تفجري  �لــوجــه  �لــ�ــشــاب يف  �أ�ــشــيــب  بــلــده،  �إىل 
�لتي  �أفغان�شتان  �إىل  �للجوء  طالبي  �إعــادة  خماطر  يوؤكد  ما  كابول 
متزقها �حلروب. وبعد �عادته ق�شر�، وجد �أكربي )23 عاما( نف�شه 
ب�شظايا  �إ�شابته  �الأفغانية يوميا مع  ي�شتهدف �حل�شود  يعي�س رعبا 
وبقع  و�ملحرقة  �ملنت�شرة  و�الأ�شالء  �جلثث  م�شهد  و�شط  �لوجه  يف 
�لدم و�ل�شر�خ و�شفار�ت �ال�شعاف. و��شتهدف تفجري �نتحاري مقر 
�ملحكمة �لعليا يف و�شط كابول �ال�شبوع �حلايل. وو�شل �ل�شاب �لذي 
�أفغان�شتان فجر  �إىل  �إ�شابته  �لر�أ�س منذ  �أوجــاع حادة يف  يعاين من 
�ليوم  �لبافارية  �ل�شرطة  �عتقلته  بعدما  يناير،  �لثاين  كانون   24
�إتفاقا مع  �الأوروبــــي  �إبـــر�م �الحتـــاد  �إيــــو�ء.  ومنذ  �ل�شابق يف مركز 
�أفغانيا   60 حــو�ىل  ترحيل  مت  �أكتوبر  �الأول  ت�شرين  يف  �أفغان�شتان 
رف�شت طلباتهم للجوء يف �أملانيا. بد� �أكربي �أثناء دفعه عربة حتمل 
بارد.  يــوم  يف  �حل�شد  و�شط  تائها  �أ�شودين،  كي�شني  يف  ميلك  ما  كل 
و�أكد لوكالة فر�ن�س بر�س �شاأعود، يجب �ن �أعود. مل يعد لدي �شيء 
هنا، فعائلتي باعت �ملنزل وغادرت �إىل تركيا. �لعام 2015، فر عتيق 
تهديد�ت  تلقيه  بعد  �أفغان�شتان  غــرب  ر�أ�شه  م�شقط  هــر�ت  من  �هلل 
�أثناء عمله ل�شالح جمعية �لتدريب  �أنت  �أوال ثم  �شنقتلكم، عائلتك 

و�أبحاث �ل�شالم �الأفغانية.

�أخلى �آالف �ليونانيني منازلهم يف �شاالنيك ثاين �أكرب مدينة بالبالد 
تــعــود للحرب  قــذيــفــة  لــلــخــرب�ء تفكيك  يت�شنى  �الأحــــد حــتــى  �مــ�ــس 
250 كيلوجر�ما على  �لعاملية �لثانية. ور�شدت �لقذيفة �لتي تزن 
�أثناء عمليات حفر يف حمطة  �أمتار حتت �الأر�ــس  عمق نحو خم�شة 
�شاكن  �ألـــف   72 �إىل  ي�شل  مــا  ويعي�س  �ملــا�ــشــي.  �الأ�ــشــبــوع  لــلــوقــود 
مغادرة  منهم  وطلب  �لقذيفة  مكان  حــول  كيلومرين  حميط  يف 
�ل�شلم باليونان.   �أكرب عمليات �الإجــالء يف وقت  �إحــدى  منازلهم يف 
لالألعاب  �ــشــاالت  �إىل  �لــنــا�ــس  نقلت  حــافــالت  �إن  �لــ�ــشــرطــة  وقــالــت 
�إنه  �لهجرة  وز�رة  وقالت  باملنطقة.  ومقاهي  و��شتاد�ت  �لريا�شية 
�إجــالء الجئني ومهاجرين يعي�شون يف خميم مب�شنع قريب  �شيتم 
ب�شاالنيك.  ملتحف  رحلة  يف  و�إر�شالهم  �أي�شا  �الأحـــد  �م�س  مهجور 
�حلاكم  وقال  �شريعا.  �لقذيفة  تفكيك  ع�شكريون  خرب�ء  و�شيحاول 
�الإقليمي �أبو�شتولو�س تزيتزيكو�شتا�س للتلفزيون �ليوناين قبل بدء 
�لعملية نحن م�شتعدون متاما. �أنا�شد �الإخوة �ملو�طنني �لهدوء. ال 
يوجد �شبب للذعر وال خطر. �الإجر�ء�ت �حر�زية ومن �أجل �شالمة 
�ل�شكان. و�أ�شاف �أنه يتوقع �أن ت�شتغرق �لعملية �ملعقدة �شت �شاعات 

يف �أق�شى تقدير.

عوا�صم

جاكرتا

�أثينا

كابول

املخدرات تفتك باآلف املقد�سيني 
والإحتالل املتهم الأول

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

يدخن  �أخــذ  �لطريق  يف  لنخرج،  ب�شاحبي  �ت�شلت  بوجهي،  �لدنيا  »��ــشــودت 
لكن  �لعو�قب،  وقتها  تخيلت  بتن�شيك همومك.  ويحكي يل جربها  �ملخدر�ت 
�أو يومني و�أتركها، غلطت ودخنت ولليوم �شمومها يف  �أنها يوم  �أقنعت نف�شي 
بحياته  تفتك  �لتي  �ملخدر�ت  مع  ن�شال  �ملقد�شي  �ل�شاب  حال  هذ�  ج�شمي” 
منذ 10 �شنو�ت. ن�شال )39 عاما( رب الأ�شرة فيها 3 �أطفال وزوجته، يقيم 
�ليوم يف جمعية �ل�شديق �لطيب لعالج مدمني �ملخدر�ت ببلدة �لعيزرية �شرق 
�لقد�س، يقول �الأب �إنه قدم للعالج لينقذ ما تبقى من �الإن�شان د�خله. حال 
ن�شال و�حدة من حال �آالف �ل�شبان �ملقد�شيني �لذين تفتك بهم �ملخدر�ت، يف 
�أ�شا�شية يف �حلفاظ  �لذي يعد ركيزة  �لب�شري  �لعن�شر  ظاهرة خطرية تهدد 
عــلــى هــويــة �لــقــد�ــس و�لــنــهــو�ــس بــو�قــعــهــا �ملــنــهــك بفعل �إجــــــر�ء�ت �الحتالل 
تخ�شع  مناطق  يف  �ل�شموم  وتعاطي  جتارة  بت�شجيع  �الأول  �ملتهم  �الإ�شر�ئيلي 
ل�شيطرة ومتنع �ل�شلطة �لفل�شطينية من ممار�شة �شالحيتها فيها. ي�شتذكر 
 19 بعد  توفيت  �لتي  نور  ماأ�شاته مع طفلته  نت  للجزيرة  ن�شال يف حديثه 
�شهر� من والدتها، ويقول ولدت نور قبل 10 �شنو�ت وهي تعاين من ت�شوهات 
يــوم خرجت  قلبي حزنا على حالها، ويف  تقطع  فــرة حياتها  خلقية، وطــول 
مع �شديقي و�لهم يخنقني، و�أعطاين خمدر �لكر�شتال �لذي تعاطيته �شنو�ت 
�ملخدر�ت يف  �أح�شل على  ن�شال: كنت  �بنتي. ي�شيف  فــر�ق  بعد  �أدمنته  حتى 
�أحتاج جرعا م�شاعفة  �الأيــام �شرت  ب�شهولة، ومع  �أريــد  �لــذي  �لوقت و�ملكان 
تكلفني �أكرث من �ألفي دوالر، وبعد �شنني �لعذ�ب مع هذ� �ل�شم تذكرت �شر�ع 
�الأخــرية وحركة  نور للبقاء على �حلياة، يقتلني �الأمل كلما تذكرت نظر�تها 
يديها وهي تلفظ روحها، من هنا قررت �أن �أعود للحياة �لتي حاولت طفلتي 

حتى رمقها �الأخري �لدفاع عنها.

ليربمان ين�صح نتنياهو بعدم الإ�صتقالة حتى لو قدموه للمحاكمة

فل�سطيني�ن يعلن�ن ملكيتهم لأر�س �سفارة وا�سنطن املزمعة بالقد�س

حتاول تاأكيد امتالكها لقوة ع�صكرية ل ي�صتهان بها

حروب رو�سيا الهجينة...و�سيلة 
ل�س�تعادة مكان�ة الق��ة العظمى

لجارد تبدي قلقها ب�ساأن النتخابات الأوروبية 

انتخاب �ستاينماير رئي�سا لأملانيا نتانياه� يرحب بعرقلة تعيني فيا�س مبع�ثًا اأمميًا
•• برلني-اأ ف ب:

تعتربه  �لـــذي  �شتاينماير  فــر�نــك-فــالــر  �لــ�ــشــابــق  وزيـــر �خلــارجــيــة  �نــتــخــب 
�م�س  للبالد  رئي�شا  تــر�مــب،  دونــالــد  �الأمــريكــي  للرئي�س  معار�شا  �ل�شحافة 
�الحد. ويعترب من�شب �لرئي�س فخريا يف �ملانيا لكنه يتمتع ب�شلطة معنوية. 
�شتانيماير  و�نتخب  �ل�شلطة.  يتوليان  �لــلــذ�ن  فهما  و�لــربملــان  �مل�شت�شار  �مــا 
ينتمي معظمهم �ىل  ونــو�ب  �لناخبني  1260 من كبار  خالل جمعية ت�شم 
جمل�شي �لربملان، �لنو�ب و�ملقاطعات و�ملناطق �الأملانية، ومندوبني عن �ملجتمع 
يعزز فوزه فر�س مر�شح  �ن  �لدميوقر�طي  �ال�شر�كي  وياأمل حزبه  �ملــدين. 
�حلزب مارتن �شولتز، �لرئي�س �ل�شابق للربملان �الوروبي، يف م�شاعيه لتحدي 
��شل  مــن  �شوتا   931 على  �شتاينماير  وح�شل  مــريكــل.  �نغيال  �مل�شت�شارة 
1239 �شوتا بعد �ن و�فق �لدميوقر�طيون �مل�شيحيون بزعامة مريكل على 

دعم �شتاينماير.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ملكيتهم  فــلــ�ــشــطــيــنــيــون  �أعــــلــــن 
ـــــــددت الإقـــامـــة  ـــتـــي ُح لــــالأر�ــــس �ل
�لـــ�ـــشـــفـــارة �الأمــــريكــــيــــة عــلــيــهــا يف 
�إنــهــم �شريفعون  �لــقــد�ــس، وقــالــو� 
على  �لــ�ــشــفــارة  �إقــامــة  �شد  ق�شايا 

�أر�شهم يف �ملحاكم �الأمريكية.
�إن  تاميز  �شند�ي  وقالت �شحيفة 
�إنهم  �لقول  ميكنهم  �لنا�س  مئات 
�ل�شفارة،  ملــوقــع  قــانــونــيــون  مــالك 
ينحدرون  منهم  كثريين  �إن  حيث 
عــا�ــشــو� يف  فل�شطينيني  مــن جتــار 
�أُجـــربو�  �لــقــدميــة لكنهم  �لــقــد�ــس 
عــلــى �خلـــــروج مــنــهــا خـــالل حرب 
يت�شلون  �آخــرون  وهناك   .1948
ُيدعى  م�شلم  ل�شيخ  قــربــى  ب�شلة 
�خلليلي كان قد ��شرى يف �لقرن 
�ملوقع  د�خـــل  �أر�ـــس  17 قطعة  �لـــ 
عليه،  �لـــ�ـــشـــفـــارة  الإقــــامــــة  �ملـــزمـــع 

وتركه بعد مماته الأحفاده. 
بع�س  �أن  �لــ�ــشــحــيــفــة  ـــافـــت  و�أ�ـــش
يعدون  �لــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني  هـــــــوؤالء 
حاليا دعاوى ق�شائية للدفاع عما 
ي�شمونه حقهم �ملقد�س غري �لقابل 

لالنتقا�س.
خالية  �ملعنية  �الأر�ـــس  �أن  و�أوردت 
�شبعة  م�شاحتها  وتبلغ  �لبناء  من 
عليها  ��شتولت  قد  كانت  هكتار�ت 
كــــانــــت حتكم  �لــــتــــي  بـــريـــطـــانـــيـــا 
 ،1948 عـــــــام  قــــبــــل  فـــلـــ�ـــشـــطـــني 
و��شتخدمتها حلاميتها يف �لقد�س 

�أوك�شفورد  بجامعة  �شابق  �أ�ــشــتــاذ 
ويــعــيــ�ــس حــالــيــا مبــديــنــة بو�شطن 
�الأمريكية- من �أنه �شريفع دعوى 
�أقــــدم  �إذ�  �الأمـــريكـــيـــة  بــاملــحــاكــم 
�لرئي�س دونالد ترمب على �لبناء 

بهذه �الأر�س.
�ملا�شي  �الأ�شبوع  �خلالدي  و�أ�شاف 
�أن نــقــل �لــ�ــشــفــارة �الأمــريكــيــة من 
�شيكون  �لـــقـــد�ـــس  �إىل  �أبــــيــــب  تــــل 
ل�شرقة  رجــــعــــي  بـــــاأثـــــر  تـــقـــنـــيـــنـــا 
بالالجئني  �خلـــا�ـــشـــة  �الأر��ـــــشـــــي 
�لفل�شطينيني، كما ُيعترب ر�شا�شة 

�للنبي(. وباعت بريطانيا  )ثكنات 
�الأر�س �ملتنازع عليها لـ �إ�شر�ئيل عام 
جنيه  �ألــف   140 مقابل   1965
�لفل�شطينيني  لــكــن  �إ�ــشــرلــيــنــي، 
�لذين �أعلنو� ملكيتهم لها يقولون 
�إن هذه �الأر�س ال تعود لربيطانيا 
حتى  �إلــيــهــا-  ملكيتها  تــنــقــل  -مل 
تبيعها، و�إن لديهم وثائق تثبت ما 
�الأر�شيف  يف  ملفات  بينها  يقولون 

�لربيطاين بلندن.
�لفل�شطينيني  هـــوؤالء  �أحــد  وحــذر 
-و��ــــشــــمــــه ولـــيـــد �خلـــــالـــــدي وهو 

�لفل�شطينية  �لدولة  على  �لرحمة 
وحل �لدولتني.

ويقول حمللون �إن ترمب باإمكانه 
تفادي كل هذه �لدعاوى �لق�شائية 
كما  �أخـــرى،  �أر�ـــس  قطعة  باختيار 
بالقد�س  �الأمريكية  �لقن�شلية  �أن 
ُبنيت  �إذ�  و�لـــتـــي  �لــبــنــاء،  حــديــثــة 
مبكان �آخر بالقد�س �لغربية ميكن 
لكنها  مــنــا�ــشــبــا،  بــديــال  تــكــون  �أن 
هي �الأخــرى حمل مز�عم مبلكية 

تاريخية.  
هيوم  يــ�ــشــر�ئــيــل  تكتب  ذلـــك،  �ىل 

•• دبي-رويرتز:

مديرة  الجــــــــارد  كــريــ�ــشــتــني  قـــالـــت 
�ــشــنــدوق �لــنــقــد �لــــدويل �مــ�ــس �إنها 
�ملقبلة  �النتخابات  نتائج  ب�شاأن  قلقة 
يف �أوروبـــــــا رغــــم �إ�ـــشـــر�رهـــا عــلــى �أن 
تقدما يف حل  �لــيــورو حتــرز  منطقة 

م�شكالتها �القت�شادية.
وقالت الجارد يف موؤمتر دويل ل�شناع 
و�الأكادمييني  �القت�شادية  �ل�شيا�شات 
يف دبي حينما �شئلت عن �نتخابات هذ� 
�أنا  و�أملانيا  وهولند�  فرن�شا  يف  �لعام 
بخ�شو�س  �جلميع  �شاأن  �شاأين  قلقة 

بع�س تلك �النتخابات.
ومل تدل مبزيد من �لتفا�شيل. 

وجتتذب مارين لوبان �لتي وعدت باإخر�ج فرن�شا من منطقة �ليورو دعما 
�ملتطرف  �ليميني  �ل�شيا�شي  جنم  يعلو  بينما  �لرئا�شية  �النتخابات  قبيل 
خريت فيلدرز با�شتطالعات �لر�أي يف هولند� ويو�جه �ملحافظون بزعامة 

�أجنيال مريكل حتديا �شعبا يف �النتخابات �الأملانية.
ورد� على �شوؤ�ل عن �جلدل �مل�شتمر بني �حلكومات �إن كانت �خلالفات فيما 
يتعلق بكيفية حل �أزمة ديون منطقة �ليورو تظهر �إخفاق �الحتاد �الأوروبي 

مقتل ثمانية يف ا�ستباك 
بك�سمري الهندية

•• �رسيناغار-اأ ف ب:

قتل ثمانية ��شخا�س يف �جلزء �لهندي 
��شتباك  بعد  �م�س  ك�شمري  �قليم  من 
متمردون  بــانــهــم  يــ�ــشــتــبــه  مـــن  بـــني 
وعـــنـــا�ـــشـــر مــــن �جلـــيـــ�ـــس �لـــهـــنـــدي، 
�ملتمردون  وكـــان  مــ�ــشــوؤولــني.  بح�شب 
ك�شمري  جــنــوب  قــريــة  يــخــتــبــئــون يف 
�جلي�س  قـــــو�ت  حــا�ــشــرتــهــم  عــنــدمــا 
و�ل�شرطة ما �دى �ىل �ندالع ��شتباك 
بني �لطرفني. و�شرح �ملتحدث با�شم 
�لكولونيل  �ــشــريــنــاغــار  يف  �جلــيــ�ــس 
مــانــيــ�ــس لــوكــالــة فــر�نــ�ــس بــر�ــس قتل 
�ربع  م�شادرة  ومتــت  �إرهابيني  �ربعة 
�ال�شتباك.  مــوقــع  مــن  �أ�شلحة  قطع 
و�أ�شاف �ن جنديني ��شت�شهد� و��شيب 
ثالثة �خــرون خالل �ال�شتباك   كما 
قتل مدنيان بينهما �بن مالك �ملنزل 
بح�شب  �ملــتــمــردون،  يختباأ  كــان  حيث 
فر�ن�س  لوكالة  �ل�شرطة  �شرحت  ما 

بر�س.

�ن وزير �المن �فيغدور ليربمان، 
برنامج  مــ�ــشــاركــتــه يف  قـــال خـــالل 
�لقناة  يف  �ل�شحافة”  “و�جه 
�لــ�ــشــبــت، يف  �لــثــانــيــة، �مــ�ــس �الأول 
�لــتــحــقــيــقــات مـــع رئي�س  مــو�ــشــوع 
�شاأله   �ذ�  �نـــه  نتنياهو،  �حلــكــومــة 
�شين�شحه  فانه  �حلكومة،  رئي�س 
�ذ� مت  بــالــبــقــاء يف مــنــ�ــشــبــه حــتــى 
و�د�رة  �شده،  �تهام  الئحة  تقدمي 
�ملحكمة من خالل موقعه كرئي�س 
للحكومة. وح�شب ليربمان ميكن 
�ذ�  حــتــى  مــهــامــه  �د�ء  لــنــتــنــيــاهــو 
متــت �لــتــو�ــشــيــة مبــحــاكــمــتــه، لكن 
�ل�شماتة  هي  كمو�طن  يزعجه  ما 

بنتنياهو ب�شبب �لتحقيق معه.
الئحة  �ىل  لــــيــــربمــــان  وتـــــطـــــرق 
�لــتــي مت تــقــدميــهــا �شده  �التـــهـــام 
للخارجية،  وزيــــــر�  كــــان  عــنــدمــا 
�نه قبل عدة �شنو�ت  وقال: �تذكر 
وزير  �شد  �تهام  الئحة  تقدمي  مت 
ــتــقــال، لكنه  �خلـــارجـــيـــة، وقــــد ��ــش
متــت تــربئــتــه بــعــد ذلـــك وعـــاد �ىل 
�لـــوز�رة. يف حينه كنت �ىل جانبه 
ذ�تـــه.  للتحقيق  خ�شعت  و�يــ�ــشــا 
وقالو�  رثائه،  �ىل  �شارعو�  �جلمع 
باروؤون - حربون، ويف نهاية �الأمر 
�لتي  �للحظة  �شيء. يف  مل يحدث 
�حلكومة،  رئــيــ�ــس  فــيــهــا  ي�شتقيل 
ميكن  ال  �شيا�شية  در�مـــا  �شتحدث 
�لتعامل  �لعودة منها، ولذلك فان 
يف ق�شية نتنياهو ال ي�شبه �لتعامل 

يف ق�شية بوز�غلو وليربمان.

النتخابات يف الك�ادر 
اختبار جديد للي�سار 

•• كيتو-اأ ف ب:

يـــــــو�جـــــــه �لـــــيـــــ�ـــــشـــــار �الأمـــــــريكـــــــي 
�شباط   19 يف  �ل�شعيف  �لالتيني 
يتمثل  جــديــد�  ��شتحقاقا  فــرب�يــر 
�الكو�دور  يف  �لعامة  باالنتخابات 
�لرئي�س  �لــيــهــا  يــر�ــشــح  مل  �لــتــي 
تتخبط  فــيــمــا  كــــوريــــا،  ر�فـــايـــيـــل 
�لبالد بني �زمة �قت�شادية وق�شايا 

ف�شاد.
فبعد ع�شر �شنو�ت يف �حلكم، تذرع 
�لالمع  �لرئي�س  كــوريــا،  ر�فــايــيــل 
و�خلبري  لـــلـــجـــدل،  مـــثـــري  لـــكـــنـــه 
باأ�شباب  عاما(،   53( �القت�شادي 
هذه  يف  ي�شارك  ال  حتى  �شخ�شية 

�النتخابات.
�جلديد،  �لرئي�س  �ىل  وباالإ�شافة 
ناخب،  مــلــيــون   12،8 �ــشــيــخــتــار 
نائبا  و137  �لـــرئـــيـــ�ـــس  نــــائــــب 
وخــمــ�ــشــة مـــنـــدوبـــني يف �لـــربملـــان 
مـــن منظمة  مـــر�قـــبـــني  بــحــ�ــشــور 
�لــــدول �المــريكــيــة و�حتــــاد بلد�ن 

�مريكا �جلنوبية )�ونا�شور(.
وبعد �الرجنتني و�لرب�زيل و�لبريو 
تزيد  �ن  ميـــكـــن  ـــي،  �ملـــا�ـــش �لــــعــــام 
نتيجة هذه �النتخابات من وترية 
�النتقال �ىل �ليمني �لتي ت�شهدها 
على  يهيمن  �لي�شار  كــان  منطقة 
بــلــد�نــهــا، منذ  مــن  �الكـــرب  �لق�شم 
�نتخاب هوغو ت�شافيز يف فنزويال 
وقال �شيمون با�شانو  عام 1998. 
�لالتينية  �المــريكــيــة  �لكلية  مــن 
للعلوم �الجتماعية لفر�ن�س بر�س 
حـــدث حتـــول نــحــو �لــيــ�ــشــار �بتد�ء 
من ت�شافيز، ومبزيد من �الندفاع 
و2005.   2004 �لــعــامــني  بعد 
يف  جــــديــــد  حتــــــول  ثـــمـــة  و�الآن، 
�الجتــــاه �ملــعــاكــ�ــس مــتــاأثــر �ىل حد 

كبري بالو�شع �القت�شادي.
وقد فاز كوريا �لذي �بتكر نظرية 
�ال�ـــشـــر�كـــيـــة يف �لـــقـــرن �حلــــادي 
للمرة  و�نــــتــــخــــب  و�لــــعــــ�ــــشــــريــــن، 
نوفمرب  �لثاين  ت�شرين  يف  �الوىل 
2006، بثالثة �نتخابات رئا�شية 
تر�شح �ليها، منها �ثنتان يف �لدورة 
خلفا  كــثــريون  فيه  ور�أى  �الوىل. 
زعيما  ب�شفته  لت�شافيز  حمتمال 
�قليميا بعد وفاة نظريه �لفنزويلي 

�لعام 2013.

حلكومته طرح علي قبل عدة �يام �حتمال تعيني �شالم 
�الأو�ن  �آن  �نـــه  .قــلــت  �ملــتــحــدة  �الأمم  يف  ملن�شب  فــيــا�ــس 
وال  �إ�ــشــر�ئــيــل  مــع  �ملــتــحــدة  �الأمم  عــالقــات  لتبادلية يف 

ميكن منح د�ئما هد�يا جمانية للطرف �لفل�شطيني.
�أي�شا  تعيينات  ملنح  �لوقت  حان  فاإنه  نتانياهو  وبح�شب 
منا�شب  من�شب  طــرح  حــال  ويف  �الإ�ــشــر�ئــيــلــي.  للطرف 

�شناأخذ هذ� �الأمر بعني �العتبار .
و�شائل  تناقلتها  معلومات  �ىل  ي�شري  نتانياهو  وكـــان 
�العــــالم حـــول �مــكــانــيــة قــبــول ��ــشــر�ئــيــل تعيني فيا�س 
�ل�شابقة  �ال�شر�ئيلية  �خلارجية  وزيــرة  ت�شمية  مقابل 

ت�شيبي ليفني يف من�شب نائب �المني �لعام.

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

نتانياهو  بنيامني  �الإ�ــشــر�ئــيــلــي  �لـــــوزر�ء  رئــيــ�ــس  رحـــب 
�لوزر�ء  رئي�س  تعيني  �ملتحدة  �لــواليــات  بعرقلة  �مــ�ــس 
�لفل�شطيني �ال�شبق �شالم فيا�س مبعوثا لالأمم �ملتحدة 

يف ليبيا.
فيا�س  ت�شمية  مــعــار�ــشــة  �جلــمــعــة  و��ــشــنــطــن  وقـــــررت 
متحدثة عن �نحياز �الأمم �ملتحدة لل�شلطة �لفل�شطينية، 
�لعام للمنظمة �لدولية و�ثار  ما �شكل مفاجاأة لالأمني 

تنديد� فل�شطينيا.
�ال�شبوعي  �الجتماع  م�شتهل  يف  �الحــد  نتانياهو  وقــال 

�نتونيو غوتريي�س  �ملتحدة  لــالأمم  �لعام  �الأمــني  ود�فــع 
�ل�شبت عن �ختياره فيا�س.

�شتيفان دوجاريت�س  �ملتحدة  با�شم �الأمم  �ملتحدث  وقال 
�ن قر�ر تر�شيح رئي�س �لوزر�ء �لفل�شطيني �الأ�شبق كان 
ي�شتند فقط �ىل �شفات فيا�س �ل�شخ�شية �ملتفق عليها 

وكفاءته لهذ� �ملن�شب.
و�أ�شاف �ن موظفي �المم �ملتحدة يوؤدون مهامهم ح�شر� 

ب�شفة �شخ�شية، وال ميثلون �ي دولة �و حكومة.
�الربعاء  �لـــدويل  �المــن  جمل�س  �بلغ  غوتريي�س  وكــان 
عــزمــه تــعــيــني فــيــا�ــس وحــــدد مـــوعـــد� �جلــمــعــة للدول 

�الأع�شاء لكي ترفع �عر��شاتها.

�أنــهــا تــدخــلــت يف �ــشــرق �ملــتــو�ــشــط ملــحــاربــة �الإرهـــــاب، لكن 
�أنظار  لفت  �أكــرث من  �إىل  ليهدف  يكن  تدخلها هناك مل 
��شر�تيجي  كهدف  �لرو�شية  �لقوة  وال�شتعر��س  �لغرب، 

للكرملني. 
وعلى رغم حتقيق مو�شكو ملكا�شب ع�شكرية و��شر�تيجية 
ور�ء  مــن  �ملحركة  �الأهـــد�ف  هــي  تلك  تكن  مل  �شوريا،  يف 

تدخلها يف �حلرب.  
ر�فـــعـــة وكــمــا كـــان �حلــــال يف �ــشــوريــا وجـــورجـــيـــا، ت�شتغل 
�حلــكــومــة �لــرو�ــشــيــة �حلـــرب يف �أوكــر�نــيــا لــهــدف رئي�شي 
�لعام  ولــلــر�أي  �لرو�شي،  للد�خل  للتاأكيد  كر�فعة  وحيد، 
بها.   ي�شتهان  ال  ع�شكرية  لــقــوة  �مــتــالكــهــا  عــلــى  �لــــدويل 

•• مو�صكو-وكاالت:

قول  حمددة”...  �شيا�شات  تنفيذ  ملو��شلة  و�شيلة  �حلرب 
�حلافلة  �لــرو�ــشــيــة  �خلــارجــيــة  �ل�شيا�شة  فهم  يف  ي�شاعد 
باملغامر�ت، بح�شب مايكل �شي�شريي، حملل يف �لعالقات 
�لـــــدويل الأمريكا  �الأمـــــن  بــرنــامــج  �لـــدولـــيـــة، وزمـــيـــل يف 
�أفــريز، عن  �جلــديــدة.  وكتب �شي�شريي يف جملة فورين 
�أ�شلوب  �لرو�شي فالدميري بوتني لتطبيق  �لرئي�س  نزعة 
�لع�شكرية  �الأ�ــشــالــيــب  مــن  مــزيــج  �أو  �لــهــجــيــنــة،  �حلــــرب 
مكا�شب  لتحقيق  بــاملــعــلــومــات  �لــتــالعــب  مــع  �لتقليدية 
��شر�تيجية، معترب�ً �أن حروب رو�شيا �الأخرية يف كل من 
جورجيا و�شوريا و�أوكر�نيا ما هي �إال �شور ع�شكرية لرغبة 

حكومتها تاأكيد �أنها عادت من جديد كقوة عظمى. 
م�صالح خالفية 

 ويلفت �شي�شريي �إىل �أنه يف حالة �ل�شر�عات �لثالث، كانت 
�مل�شالح �لرو�شية �لد�خلية حمور خالف، �إن مل تكن قليلة 
�الأهمية. وكان �لهدف من تلك �ل�شر�عات، قبل كل �شيء، 
مبثابة ��شتعر��س، للد�خل وللخارج، �أن رو�شيا قوة عظمى 
بنظر  �حلــرب،  �أ�شبحت  فقد  دولــيــة.  وتطلعات  ذر�ع  ذ�ت 
�لكرملني، و�شم للدولة بو�شائل �أخرى.  ويقول �شي�شريي 
�إنه منذ نهاية �حلرب �لباردة، �شعت رو�شيا لفر�س نف�شها 
وكمناف�س  تــارة  ك�شريك  و�لــنــاتــو،  �ملتحدة  للواليات  كند 
طور�ً. وقد عرب بوتني عن ذلك �لقلق ب�شاأن مكانة رو�شيا 

نهاية  كانت  قــال  2005، حيث  عــام  �ألــقــاه يف  يف خطاب 
�الحتاد �ل�شوفييتي �أكرب كارثة للقرن �لع�شرين. 

دور فعال
�الأمن  با�شر�تيجية  �خلا�شة  �لوثيقة  �لباحث  ويعترب 
�لقومي �لرو�شي لعام 2015 مبثابة تاأكيد ل�شحة ر�أيه. 
فقد حفلت تلك �لوثيقة باإ�شار�ت �إىل �لدور �لفعال �لذي 
ت�شطلع به رو�شيا يف �إد�رة �أزمات دولية، ويف حتويل �الحتاد 

�لرو�شي �إىل قوة دولية، كهدف قومي رو�شي �أكرب. 
نوايا ا�صرتاتيجية

يف  �ال�شر�تيجية  رو�شيا  نو�يا  جتلت  �شي�شريي،  وبــر�أي   
جورجيا،  مع  �لق�شرية  �حلــرب  خالل   2008 �أغ�شط�س 
�إقليم  على  �ل�شيطرة  ال�ــشــتــعــادة  هــجــومــاً  �أطــلــقــت  و�لــتــي 
قو�ت  تدخلت  فقد  رو�شياً.  �ملــدعــوم  �النف�شايل  �أو�شيتيا 
و�أحلقت  �النف�شايل،  عميلها  عن  للدفاع  �شريعاً  رو�شية 
هزمية نكر�ء باجلورجيني. و�شرعان ما تبع ذلك، تدخل 
�نف�شالية  �أبخازيا، منطقة جورجية  يف  �لرو�شية  �لقو�ت 
�أي�شاً �نف�شالية، دعمتها مو�شكو. ويقول �لباحث �أن تلك 
بل  جــورجــيــا،  �ــشــد  لــتــقــوم  تــكــن  مل  �لع�شكرية  �لعمليات 
الإ�شتعر��س �لقوة �لرو�شية �أمام �ل�شعب �لرو�شي و�لعامل 

�أجمع. 
ملحات م�صابهة

عن  ملحات  �شوريا  يف  �حلــرب  قدمت  �شي�شريي،  وبح�شب 
تــدعــي مو�شكو  �إذ  �لــعــ�ــشــكــري �جلـــديـــد،  �لــرو�ــشــي  �لــنــهــج 

وي�شري �شي�شري �إىل كون �ملكا�شب �ال�شر�تيجية �لرو�شية، 
�أو  يف �ل�شر�عات �لثالثة، كانت رمزية �أكرث منها و�قعية 
كانت  لطاملا  �لع�شكرية،  بالنتائج  يتعلق  ففيما  ملمو�شة.  
ت�شدير  عــن  �أثــمــرت  ولكنها  غام�شة،  �لــتــدخــل  عمليات 
�شورة للعامل حول رو�شيا �الأقوى على �ل�شاحة �لدولية. 
ويلفت �لباحث لنجاح مو�شكو يف ��شتخد�م حرب �ملعلومات 
لتقوي�س  �شعيها  يف  معاً،  �آن  يف  ومده�شة،  نافعة  كو�شيلة 

�لهيمنة �لغربية.
بو�شفها  �خلارجية  تدخالتها  رو�شيا من  ��شتفادت  كما    
�لناتو  لقوة  �فتقارها  مــن  بالرغم  وذلــك  متحرك،  �أول 

ولقدر�ته �لتقنية �ملعقدة. 

�لكبرية  �ملــ�ــشــكــالت  مــع  �لــتــعــامــل  يف 
�إن  د�فعت الجــارد عن �الحتــاد قائلة 
تعافت  وقرب�س  و�لربتغال  �أيرلند� 
�أ�شافت  جميعها من �الأزمــات. لكنها 
مـــــاز�ل هــنــاك �لــكــثــري �لــــذي ينبغي 
�لكثري.  هـــنـــاك  مــــــاز�ل  بــــه.  �لـــقـــيـــام 
ال �ــشــك يف ذلـــــك. وتـــابـــعـــت الجــــارد 
ير�قب  �لــــدويل  �لــنــقــد  �ــشــنــدوق  �أن 
�لرئي�س  �إد�رة  خطط  بالغ  باهتمام 
�الأمـــريـــكـــي دونـــالـــد تـــر�مـــب الإعــــادة 
�ملعروف  �ملـــايل  �الإ�ـــشـــالح  �لــنــظــر يف 
بقانون دود فر�نك �لذي كان يهدف 
�الأ�ـــشـــو�ق  يف  �ملــخــاطــر  تقلي�س  �إىل 
�الأمريكية بعد �الأزمة �ملالية �لعاملية. 
وقالت فيما يتعلق باال�شتقر�ر �ملايل.. 
�أن  �أعتقد  �مل�شد�قية..  �ملوؤ�ش�شات ذ�ت  �الإ�شر�ف.. وبقوة تلك  بالقدرة على 
�الأمر �ملهم جد� ملهمة �شندوق �لنقد �لدويل هو �ال�شتقر�ر �ملايل يف �أنحاء 
�أن هناك ما يدعو للتفاوؤل بخ�شو�س �لنمو �القت�شادي  �لعامل. و�أ�شافت 
�ل�شريبية  �الإ�شالحات  يتعزز من خالل  قد  ما  وهو  �ملتحدة  �لواليات  يف 
و�الإنفاق �ملزمع على �لبنية �لتحتية من تر�مب. لكتها قالت ما يبعث على 

�لقلق �أن ذلك �شيكون له تد�عيات على بقية �لعامل.



االثنني   13   فبراير    2017  م   -   العـدد  11943  
Monday  13  February   2017  -  Issue No   1194314

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13

اإعــــــــــالن
وتنور  �ل�شـــــادة/خمبز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN 1705180:ب�شاير �خلري  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي �شيد من�شور قا�شم �لها�شمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف منا خلف حمزه

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13

اإعــــــــــالن
للياقة  �ل�شـــــادة/�شتورم  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN 1880392:لبدنية  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل �شامل �حمد عبد�هلل �لعامري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خلفان جمعه عبيد �شعيد �لرميثي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13

اإعــــــــــالن
ز�هدة  �ل�شـــــادة/حمل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

لت�شليح �الدو�ت �لكهربائية و�ل�شحية
رخ�شة رقم:CN 1022215 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حممد علي �شيف �ل�شكيلي من ممثل ورثة �ىل وكيل خدمات

تعديل وكيل خدمات
حذف علي �شيف �شامل �ل�شكيلي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�شـــــادة/مطعم 

CN 1099664:وجبات بوجوك  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13

اإعــــــــــالن
ذ.م.م   �ل�شيار�ت  لكهرباء  الين  �ل�شـــــادة/�شبيد  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1851648 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد جا�شم عبد�هلل جا�شم �حلو�شني %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مرمي �شوهاره كوز هي�شاليل
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ه�شام عبد�هلل �حمد قا�شم �لعامري

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 0
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 4.5*1 �ىل 1*4.50

تعديل نوع رخ�شة/من جتارية �ىل حرفية
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري من/�شبيد الين لكهرباء �ل�شيار�ت ذ.م.م
SPEED LINE AUTO ELECTRICALS LLC

�ىل/�شبيد الين لكهرباء �ل�شيار�ت  
SPEED LINE AUTO ELECTRICALS

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�شـــــادة/تنمية �ل�شحر�ء 

CN 1064409:للمقاوالت  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �بر�هيم علي �بر�هيم ع�شكر �لنعيمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي �حمد �شلطان �ليو�شف �ل�شويدي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�شـــــادة/مطعم نور �اليام

رخ�شة رقم:CN 1124908 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عثمان حممد �حمد �شعيد �حلوقاين %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممود حممد �حمد �شعيد حم�شن �حلوقاين
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13

هجني الفرات لتجارة وتاأجري املعدات الثقيلة- ذ م م
يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت 

�الد�رية �أنه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية 

�ل�شادر بتاريخ 2017/02/09  بحل وت�شفية �شركة

 " هجني الفرات لتجارة وتاأجري املعدات الثقيلة - ذ م م"

فعلى من لدية �ي �عر��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب �مل�شفى 

 53181 �س.ب   026716054 فاك�س   026716055 رقم  هاتف  �ملعني 

�لطابق  �جلنيبي  عبد�هلل  �شعيد  بناية  �ل�شياحي  بالنادي  �بوظبي 

�لثبوتيه، وذلك خالل  �مل�شتند�ت  و�إح�شار  )4( مكتب رقم )403( 

مدة �أق�شاها 45 يوما من تاريخ هذ� �العالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13

اإعــــــــــالن
الديوري  �ل�شـــــادة/�شالون  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

للرجال رخ�شة رقم:CN 1132307 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خمي�س بن �شامل بن خمي�س �لو�شاحي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �حمد عبد�هلل حممد حمود �لكلباين
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�شـــــادة/موؤ�ش�شة حممد نور 

�لدين للنظافة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1124970 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد عرفان �لدين نور �لدين %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عمر�ن نور �لدين

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�شـــــادة/يورو �شتايل لبيع �ملالب�س 

و�الحذية رخ�شة رقم:CN 1863625 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حممد علي م�شبح �شيف �لنعيمي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد علي م�شبح �شيف �لنعيمي من 100% �ىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�لقادر مو�شى �بر�هيم %100
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم:CN 1127651 باال�شم �لتجاري:موؤ�ش�شة عبيد 
طلب  بالغاء  �جلمال  م�شتلزمات  لتجارة  �ملن�شوري 
�شابقا.  �لو�شع كما كان عليه  �لرخ�شة و�عادة  تعديل 
�الجر�ء  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملذكورة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13

اإعــــــــــالن
�مل�شخات  لت�شليح  �لزهد  �ل�شـــــادة/ور�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

ومكائن �لديزل رخ�شة رقم:CN 1102461 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ور�شة �لزهد لت�شليح �مل�شخات ومكائن �لديزل
AL ZUHD DIESEL MACHINES AND PUMPS REPAIR WORKSHOP

�ىل/موؤ�ش�شة �لزهد لت�شليح �مل�شخات 
AL ZUHD PUMPS REPAIR

ح�شن  يحيى  مرمي  بناية  �ل�شناعية  منطقة  �لعني  �لعني  عنو�ن/من  تعديل 
�الن�شاري �ىل �لعني �شناعية هيلي حو�س ندود �جلهام - قطعة 27- �ل�شيد حمد 

حممد عتيق جمعه و�خرين
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13

اإعــــــــــالن
للكتابة  �لورد�ين  �ل�شـــــادة/مكتب  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

و�لت�شوير - فرع  رخ�شة رقم:CN 102596-1 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*3

تعديل ��شم جتاري من/مكتب �لورد�ين للكتابة و�لت�شوير - فرع
AL WARDANI TYPE WRITING & PHOTOCOPYING OFFICE - BRANCH

�ىل/مركز �حل�شن خلدمات رجال �العمال و�لطباعة 
ALHOSN SERVICES CENTER BUSINESS MEN AND PRINTING

تعديل ن�شاط/��شافة �خلدمات �الد�رية لرجال �العمال )8299004(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية  م غ 

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13

اإلغاء اعالن �صابق
كوالجنار�  �ل�شـــــادة/باتو  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

حممد علي قد �أبدو� رغبتهم يف �لغاء �العالن �ل�شابق �ل�شادر 

بتاريخ:2016/8/10  رقم:11790  �لعدد  يف  �لفجر  جريدة  يف 

بخ�شو�س �لرخ�شة رقم:CN 1014997 باال�شم �لتجاري:بقالة 

حب�شان و�عادة �لو�شع كما كان عليه.

فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �الجر�ء مر�جعة د�ئرة 

�أ�شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن  �لتنمية �القت�شادية خالل 

بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملذكورة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13

اإعــــــــــالن
للخياطة  �الحمر  �ل�شـــــادة/�لورد  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

وجتارة �القم�شة رخ�شة رقم:CN 1268055 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

عبد�هلل �بر�هيم كمال جابر خلف �حلمادي من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عبد�هلل �بر�هيم كمال جابر خلف �حلمادي من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف غالب دين �مان �هلل

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان  �القت�شادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/فليج  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN 1399148:للتجارة - فرع �بوظبي 1  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  13  فرب�ير 2017 �لعدد 11943

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  13  فرب�ير 2017 �لعدد 11943

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 

كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 90459 

با�شــم:  جلوبال �نديان فوندي�شن ليمتد 

وعنو�نه:  1 مي ت�شني روود، �شنغافورة 149253، �شنغافورة

بتاريخ: 2008/01/07 و�مل�شجلة حتت رقم: 85898 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف 2017/2/14       وحتى تاريخ: 2027/2/14

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  13  فرب�ير 2017 �لعدد 11943
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عربي ودويل

ُيجريه  هاتفي  �ت�شال  �أول  كــان     
�ـــشـــريـــف، رئــيــ�ــس وزر�ء  نـــــو�ز  مـــع 
�لـــذي و�ــشــفــه بالرجل  بــاكــ�ــشــتــان، 
ر�ئعة  دولـــة  ر�أ�ـــس  وعــلــى  �لعظيم، 
و�شعب ر�ئع، تقريظ ترك حماوره 
كان  �شدمة..  حالة  ويف  مــذهــوال، 
�أبــــــو�ب �لبالد  �إغـــــالق  ذلــــك قــبــل 
يف  حمـــاكـــمـــة،  �أي  ودون  فـــــجـــــاأة، 
وجـــه جــمــيــع مــو�طــنــي �ــشــبــع دول 
�إ�شالمية �لتي ي�شتبه يف �أنها �أوكار 
لــالإرهــابــيــني... وقــد نــكــون ن�شينا 
حـــاالت �أخـــرى، لــكــرثة  متظهر�ت 

تهوره ورعونته.

حب من اجتاه واحد
يف �أقـــل مــن ثــالثــة �أ�ــشــابــيــع، جنح 
رئي�س �لقوة �الأوىل يف �لعامل، �إذن 
يف جت�شيد �لفو�شى �لدبلوما�شية، 
�أحد على ما  �أبهى �شورها. وال  يف 
يـــبـــدو بــا�ــشــتــطــاعــتــه �لـــهـــروب من 
با�شتثناء  �النـــفـــعـــايل..  ُعــ�ــشــابــه 
وحيد: فالدميري بوتني، �لرئي�س 
�لــرو�ــشــي، �لـــذي كـــان لــه حمادثة 
�ملا�شي،  �الأ�ـــشـــبـــوع  مــعــه  مــطــّولــة 

�عتربها د�فئة وبناءة.
    ثــنــاء و�إعــــجــــاب، بــالــكــاد ميكن 
حــجــبــه ... ولــيــ�ــس هـــنـــاك مـــا هو 
�أجــمــل ملــالطــفــة �لــــدب �لــرو�ــشــي ، 
مع�شكره:  ذلــك  �غ�شب  و�ن  حتى 
�إىل  بـــــريء  بــلــدنــا  �أن  تــعــتــقــد  هـــل 
�لرئي�س  �أجـــاب  هــذ� �حلـــد؟، هكذ� 
مـــن فوك�س  �ــشــحــفــيــا  �الأمـــريـــكـــي 
نيوز، �شاأله عن �جلر�ئم �ملفر�شة 

للرئي�س �لرو�شي.. رد ال ُيت�شّور.
�حلب”  لـ”�شد�قة  ميكن  فهل     
هـــذه، غــري �ملــتــوقــعــة، بــني �لرجل 
و��شنطن،  يف  �جلــــديــــد  �لــــقــــوي 
تـــــدوم؟  �أن  �لـــرو�ـــشـــي  و�لـــرئـــيـــ�ـــس 
�لوقت  ففي  ذلـــك.  تــاأكــيــد  ي�شعب 
�لذي فيه تت�شخم �ل�شائعات حول 
و�ال�شطر�بات  �لــعــقــلــيــة  �ملـــــد�رك 
�لــنــفــ�ــشــيــة لــلــرئــيــ�ــس �الأمـــريـــكـــي 
ي�شود  و��شنطن،  يف  يــوم  بعد  يوما 
�إز�ء  �لــكــرمــلــني،  يف  بالقلق  �شعور 
دونالد  �أظــهــره  �لـــذي  �لــهــو�ة  �أد�ء 
تـــر�مـــب، ومـــن عـــدم �لـــقـــدرة على 

توّقع ما �شياأتيه من �أفعال...
مكاملة هاتفية �شريالية

�الأبي�س  �لبيت  يف  ملــ�ــشــادر  ووفــقــا 
�الأمريكية،  �لــ�ــشــحــف  تــنــاقــلــتــهــا 
مع  �الأوىل  �ملـــحـــادثـــة  خــــالل  �نــــه 
�لـــرئـــيـــ�ـــس �لــــرو�ــــشــــي فـــالدميـــري 
�ملكاملة  فجاأة  تر�مب  قطع  بوتني، 
لــيــ�ــشــتــفــ�ــشــر �ملــحــيــطــني بــــه حول 
�ــشــتــارت �جلـــديـــدة، مــعــاهــدة عدم 

�أنــحــاء �لـــبـــالد.     �لــيــوم، كثريون 
هـــم �لـــذيـــن، حــتــى يف �أعـــلـــى هرم 
ثملني.  يــ�ــشــتــيــقــظــون  �لــكــرمــلــني، 
بوتني  يكرهه  �شيء  هناك  كــان  �إذ� 
�لتوّقع،  عــلــى  �لـــقـــدرة  عــــدم  فــهــو 
�خلبري  �لدبلوما�شي،  ذ�ت  ي�شيف 
يف  �أنــهــم  يكت�شفون  �الآن،  بالبلد. 
�حلقيقة ال يتمّكنون من �أي �شيء، 
�أكــرث من  وهو ما ي�شاعف قلقهم 
�شفري  ت�شريحات  �آخـــر.  �شيء  �أي 
لدى  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات 
��شتنكر فيها  �لذي  �ملتحدة،  �الأمم 
�أوكر�نيا،  على  �لــرو�ــشــي  �لــعــدو�ن 
مل تطمئنهم ب�شان تنا�شق وتناغم 

�خلط �لدبلوما�شي �جلديد. 
نتنياهو  �أّن  �شك  ال  �إ�شر�ئيل،  ويف 
�أيــ�ــشــا ، �لـــذي �عتقد �أنـــه وجــد يف 
قــويــا، قد  تــر�مــب حليفا  دونـــالـــد 
يـــكـــون خــــاب �أمـــــلـــــه.    مــثــل م�شخ 
فــر�نــكــنــ�ــشــتــايــن �لـــــذي هــــرب من 
يثري  �حلياة،  وهبه  �لذي  �لطبيب 
�ليوم دونالد تر�مب  خوف ورعب 
حتى من �نت�شرو� له منذ �ل�شاعات 
يت�شاءلون  بــاتــو�  و�لــذيــن  �الأوىل، 
�إذ� كانو� قد �شاهمو� يف والدة  عما 
وح�س.   وهناك دليل من بني �أدّلة 
�الإخباري  �ملوقع  �جلمعة،  �أخــرى: 
�ملمّول  �لــفــرنــ�ــشــي،  �لـــيـــوم  رو�ــشــيــا 
لل�شيا�شة  لــلــرويــج  مــو�ــشــكــو  مــن 
�لر�شمية للكرملني، �شخر �شر�حة 
دونالد  �لـــــذي جــمــع  �لـــلـــقـــاء  مـــن 
 . �لياباين  �لــوزر�ء  تر�مب برئي�س 
�لرئي�س �الأمريكي  �أوهم فيه  لقاء 
�ملوقع  ودعــم  �ليابانية.  يفهم  �نــه 
�لـــرو�ـــشـــي مــوقــفــه بــالــعــديــد من 
و�لتعليقات  �لـــفـــيـــديـــو  مـــقـــاطـــع 

�ل�شاخرة.. �إ�شارة ال تخطئ.

وّقعها  �لــنــوويــة  �الأ�ــشــلــحــة  �نت�شار 
بـــار�ك �أوبــامــا و�لــرو�ــشــي دميري 
ميدفيديف ... لكن هذ� مل مينعه، 
عــنــد �إعــــادة �التــ�ــشــال، مــن �إعالن 
فاو�شت  �أخــرى  �شيئة  �شفقة  �أنها 
كانت  و�أنــهــا  �أوبــامــا،  �إد�رة  ب�شاأنها 

�لذي  �لوحيد  �ملر�شح  كــان  �نــه  ثم 
�لـــعـــالقـــات مع  �إىل حتــ�ــشــني  دعــــا 
تر�مب.  خــــــرّيو�  لـــذلـــك  رو�ـــشـــيـــا. 
و�حــتــفــلــو� بــقــوة بــانــتــخــابــه، �لذي 
�لعامل،  بــقــيــة  مــثــل  يــتــوقــعــوه  مل 
جميع  يف  �الأنـــــخـــــاب  تــــبــــادل  ومت 

عــلــى قـــدر كــبــري مــن �ــشــوء �لفهم. 
يكن  مل  �لــ�ــشــائــد،  لــلــر�أي  فـخالفا 
تر�مب،  �نــتــ�ــشــار  مــو�ــشــكــو  هــــدف 
�لتي  كـــلـــيـــنـــتـــون،  هـــزميـــة  و�إمنــــــــا 
�حد  ي�شرح  لرو�شيا،  عــدوة  ُتعترب 
عدوي  عـــدو  �إّن  �لــدبــلــومــا�ــشــيــني. 

�أن  قبل  �ملتحدة،  للواليات  خ�شارة 
ذ�ته  �ملف�شل:  مو�شوعه  �إىل  يعود 

و�شعبيته ...
    وعــلــى هـــذ� �ملـــعـــدل، فـــان �شهر 
�لــعــ�ــشــل قــد ال ُيــعــّمــر طــويــال. وال 
ُبنيت  �لعالقة  �أّن  �لــقــول،  مــن  بــد 

غري متوقع
ولكن هل كانو� حقا يعرفونه جيد�؟ 
وجناحه،  �ــشــخــبــه،  �أّن  بــالــتــاأكــيــد 
و�لتمويه،  بــاملــ�ــشــاحــيــق  وولــــعــــه 
لال�شتبل�شمنت،  ورف�شه  وتباهيه، 
��شتياءهم،  لتثري  كانت  مــا  �أ�شياء 

�ملنطق  هـــــذ�  فــبــا�ــشــم  �ـــشـــديـــقـــي: 
ــبــح تـــر�مـــب بطل  �الأ�ـــشـــا�ـــشـــي، �أ�ــش
با�شتمتاع  تــابــعــو�  �لــذيــن  �لــرو�ــس 
�حلــمــلــة �الأمـــريـــكـــيـــة، �لـــتـــي نقل 
�لوطني  �لـــتـــلـــفـــزيـــون  �أطـــــو�رهـــــا 

بكثافة ...

رئي�س �لوزر�ء �ال�شر�يل �ول �مل�شدومني �ت�شاالت هاتفية كانت �لفو�شى نتيجتها

 يف اأقل من ثالثة اأ�سابيع جنح رئي�س الق�ة
 الأوىل يف العامل يف جت�سيد الف��سى الدبل�ما�سية

 تت�سخم ال�سائعات ح�ل املدارك العقلية
 للرئي�س الأمريكي ي�ما بعد ي�م يف وا�سنطن

••  الفجر - خرية ال�صيباين  

يف اأقل من �صهر، طعن دونالد ترامب يف ق�صاة املحكمة 
اأخرى، بطال من منا�صلي  اأمور  واأهان، من بني  العليا، 
حركة احلقوق املدنية ومن قدمائها ويحظى باحرتام 

كبري يف مع�صكره ... انتقد حلف �صمال الأطل�صي واأوروبا 
واأملانيا، ومل يرتدد يف �صفع احللفاء التاريخيني للوليات 

املتحدة.. 
اأنهى  حيث  ال�ــصــرتايل،  الـــوزراء  رئي�س  مع  ح�صل  كما   
بينهما  هاتفية  مكاملة  حادة  ب�صورة  الأمريكي  الرئي�س 

كان من املقرر اأن ت�صتغرق �صاعة، اإّل اأّن ترامب اأنهاها 
بعد 25 دقيقة.

غا�صبة،  وتغريدات  و�صراخ،  كبرية،  �صجة  و�صط     
دخل اأي�صا يف حرب �صد املك�صيك، اأكرب �صريك جتاري 

للوليات املتحدة، و�صد ال�صني، واإيران.

نو�ز �شريف.. مدحه تر�مب ثم �غلق �لباب يف وجه مو�طنيه لقاء �ثار �شخرية موقع رو�شي

حتليل اخباري

قلق يف الكرملني اإزاء اأداء الهواة الذي اأظهره ترامب ومن عدم القدرة على توّقع ما �صياأتيه من اأفعال
�صهر الع�صل بني مو�صكو ووا�صنطن قد ل ُيعّمر طويال لأّن العالقة ُبنيت على قدر كبري من �صوء الفهم

حتى الرو�س بدا يخاجلهم ال�صك:

دونالد ترامب: فزع يف بيت �سّناع ال�ح�س..!
طعن يف ق�صاة املحكمة العليا ومل يرتدد يف �صفع حلفاء اأمريكا التاريخيني 

ك�ريا ال�سمالية تطلق �ساروخا بالي�ستيا  •• �صول-وا�صنطن-رويرتز:

�ملبكرة  �ل�شاعات  �ل�شمالية �شاروخا بالي�شتيا نحو �لبحر يف  �أطلقت كوريا 
�نتخاب  منذ  نوعه  مــن  �شاروخي  �ختبار  �أول  يف  �الأحـــد  �م�س  �شباح  مــن 
�أن رد و��شنطن  �إد�رتــه �إىل  �أ�شارت  �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب �لذي 

�شيكون حم�شوبا لتجنب ت�شعيد �لتوتر.
ووفقا لتقدير جي�س كوريا �جلنوبية فاالختبار �أجري على �الأرجح الإطالق 
�شاروخ من طر�ز مو�شود�ن ذي مدى فوق �ملتو�شط و�شقط يف بحر �ليابان 
ولي�س �ل�شاروخ �لبالي�شتي �لعابر للقار�ت �لذي قالت كوريا �ل�شمالية �إنها 

قد جتري �ختبار� له يف �أي وقت.
ومتثل �لتجربة �ل�شاروخية �أول �ختبار لتعهد تر�مب باتخاذ نهج مت�شدد 
�ملــا�ــشــي جتـــارب نووية  �لــعــام  �أجــــرى  �لـــذي  جتـــاه نــظــام كــوريــا �ل�شمالية 

و�شاروخية مبعدل مل ي�شبق له مثيل يف �نتهاك لقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة.
كوريا  من  ��شتفز�ز�  تتوقع  كانت  تر�مب  �إد�رة  �إن  �أمريكي  م�شوؤول  وقــال 

رد�  �خلــيــار�ت  من  عــدد�  تبحث  و�شوف  �ل�شلطة  توليها  مبجرد  �ل�شمالية 
عليه لكن تلك �خليار�ت �شتكون حم�شوبة الإظهار ح�شم �لواليات �ملتحدة 

فيما تتجنب �لت�شعيد.
و�أ�شاف �مل�شوؤول �لذي طلب عدم ذكر ��شمه �أن من �ملرجح �أن تزيد �الإد�رة 
�جلديدة من �ل�شغط على �ل�شني لكبح جماح كوريا �ل�شمالية مبا يعك�س 
هذ�  يف  يكفي  ما  تفعل  مل  بكني  �إن  فيها  قــال  لر�مب  �شابقة  ت�شريحات 

�ملجال.
وقال �مل�شوؤول �الأمريكي مل تكن مفاجاأة... زعيم كوريا �ل�شمالية يحب �أن 

يلفت �النتباه يف �أوقات كهذه.
جاءت �لتجربة �ل�شاروخية بعد يوم من �جتماع قمة لر�مب و�آبي وبعد �أن 
قال تر�مب �إنه �تفق على �لعمل من �أجل �شمان دفاع قوي �شد تهديد كوريا 

�ل�شمالية وتاأتي �أي�شا بعد مكاملة هاتفية لر�مب مع �لرئي�س �ل�شيني �شي 
جني بينغ. وقال تر�مب لل�شحفيني يف بامل بيت�س بوالية فلوريد� بجو�ر 
�ملتحدة  �لــواليــات  �أن  متاما  يعرف  و�أن  �جلميع  يفهم  �أن  فقط  �أريـــد  �آبــي 

�الأمريكية تقف ور�ء �ليابان حليفتنا �لعظيمة 100 باملئة.
ومل يدل مبزيد من �لت�شريحات.

وو�شف �آبي خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي �مل�شرك مع تر�مب �إطالق �ل�شاروخ 
باأنه غري مقبول مطلقا .

من  �الأمــل  بخيبة  ت�شعر  لكنها  �ل�شمالية  لكوريا  رئي�شية  حليفة  و�ل�شني 
��شتفز�ز�ت بيوجنياجن �ملتكررة على �لرغم من �أنها تقاوم �شغط و��شنطن 

و�شول لكبح كوريا �ل�شمالية وزعيمها �ل�شاب كيم جوجن �أون.
�شباح  �لفور  على  للتعقيب  طلب  على  �ل�شينية  �خلارجية  وز�رة  ترد  ومل 

�شيبحثون  وم�شت�شاريه  تر�مب  �إن  �الأمريكي  �مل�شوؤول  وقــال  �الأحــد.  �ليوم 
على �الأرجح �شل�شلة من �لردود �ملحتملة مبا ي�شمل فر�س عقوبات �أمريكية 
�لبحري  �لــعــتــاد  وزيــــادة  �ملــالــيــة على بيوجنياجن  �لــقــيــود  جــديــدة الإحــكــام 
و�جلوي يف �شبه �جلزيرة �لكورية وحولها وت�شريع وترية ن�شر �أنظمة دفاع 

�شاروخية يف كوريا �جلنوبية.
�أن  �لتوتر�ت يف �شوء  ت�شعيد  لتجنب  �شي�شعى  رد فعل  �أي  �أن  �أ�شاف  لكنه 
نووية  جتربة  جتــر  مل  بيوجنياجن  و�أن  للقار�ت  عــابــر�  يكن  مل  �لــ�ــشــاروخ 

جديدة.
تعهد تر�مب بانتهاج �شيا�شة �أكرث حزما مع كوريا �ل�شمالية لكنه مل يعط 
�أوباما �لتي  �إ�شارة و��شحة عن كيفية �ختالف �شيا�شته عن �شيا�شة �شابقه 

�أطلق عليها �ل�شرب �ال�شر�تيجي. 
يحدث  “لن  توير  على  تغريدة  يف  تر�مب  كتب  �لثاين  كانون  يناير  ويف 
ذلك” بعد �أن قال كيم �إن بالده تو�شك على �ختبار �شاروخ عابر للقار�ت 

لكن م�شت�شاريه مل يو�شحو� �أبد� �لطريقة �لتي يعتزم بها تنفيذ ذلك.

رئي�س ال�زراء اله�لندي يرف�س التحالف مع فيلدرز 
•• الهاي-اأ ف ب:

�م�س  روتـــه  مـــارك  �لهولندي  �لــــوزر�ء  رئي�س  جــدد 
�أي  رف�س  �لت�شريعية،  �النتخابات  على  �شهر  قبل 
فيلدرز  غــريت  �ملت�شدد  �ليميني  �لنائب  مع  تعاون 
�إذ� فاز يف  �أن جتاهله م�شتحيل  �إعــالن �الأخــري  بعد 

�ال�شتحقاق.
مار�س  �آذ�ر   15 يف  هولند�  �نتخابات  تطلق  ففيما 
�شيما يف  �أوروبــا ال  ��شتحقاقات حمورية يف  �شل�شلة 
يف  �لهولندي  �لــــوزر�ء  رئي�س  �أكـــد  و�أملــانــيــا،  فرن�شا 
منت�شف كانون �لثاين يناير رف�شه ت�شكيل حتالف 

مــع حــزب �حلــريــة �لـــذي يــر�أ�ــشــه فــيــلــدرز ويت�شدر 
�ال�شتطالعات.

لكن فيلدرز رد يف برنامج تلفزيوين باأنه ال ي�شدق 
كالم رئي�س �لوزر�ء.

نــاخــب يف  2،5 مــاليــني  وقــــال ال ميكنكم جتــاهــل 
�نتخابات دميوقر�طية.

و�الأحـــد كــرر روتــه على ح�شاب يف موقع توير مل 
غريت،  يــا  باملئة  �شفر  �شنو�ت  �شت  منذ  ي�شتخدم 

�شفر باملئة. لن يحدث.
ويتحدث خرب�ء عن �إمكانية ت�شكيل حكومة حتالف 
خما�شية ت�شم حزب رئي�س �لوزر�ء �حلزب �ل�شعبي 

�لليرب�يل �لدميوقر�طي ال ت�شمل حزب فيلدرز.
لكن �لنائب �ليميني �ملت�شدد �عترب �ن ذلك �شينتج 

جمل�شا غري م�شتقر...�شينهار يف �أقل من عام.
فــفــي خــ�ــشــم �أزمـــــة �لــهــجــرة �ملــ�ــشــتــمــرة ونـــفـــور من 
�الحتاد �الوروبي، يت�شدر فيلدرز وبرناجمه �ملعادي 
يف  �لـــر�أي  ��شتطالعات  جميع  وللهجرة  لــالإ�ــشــالم 
�الأ�ــشــهــر �الأخــــــرية. وكــ�ــشــف �ال�ــشــتــطــالع �ملرجعي 
�الأ�ــشــبــوعــي �لــــذي جتــريــه مــوؤ�ــشــ�ــشــة مــوريــ�ــس دي 
لكان  �ال�شبوع  هــذ�  �النتخابات  جــرت  لو  �نــه  هوند 
حزب فيلدرز فاز بـ30 مقعد� من 150 يف �لغرفة 

�ل�شفلى للربملان، مقابل 24 حلزب رئي�س �لوزر�ء.

اعتقال اأُ�سرة �س�رية على حدود كندا 
•• كيبيك-رويرتز:

�ملتحدة ب�شورة  �لواليات  بكند� بعد عبور �حلدود من  �شورية يف هيمينجفورد  �أُ�شرة  �عُتقلت 
غري �شرعية طلبا للجوء.

و�أفادت تقارير باأن �الأُ�شرة �ل�شغرية �لتي كانت جتر �أمتعتها وتدفع باأبنة عمرها ثالثة �أعو�م 
د�خل عربة �أطفال يف طق�س بارد -حيث درجة �حلر�رة خم�س درجات مئوية- حاولت �لدخول 

من والية نيويورك �الأمريكية �إىل كيبيك يف كند�.
من  ياأتون  �لذين  �للجوء  طالبي  عــدد  �إن  �لكندية  �حلــدود  مبر�قبة  �ملعنية  �لوكالة  وتقول 
368 يف  �لواليات �ملتحدة ز�د يف �الآونــة �الأخــرية حيث بلغ عدد من ي�شل منهم �إىل كيبيك 

نوفمرب ت�شرين �لثاين و593 يف دي�شمرب كانون �الأول.
يناير كانون  �ألــف يف   46 �للجوء يف كيبيك  بلغ عدد طالبي  �لكندية  �الإذ�عــة  وبح�شب هيئة 

�لثاين من عام 2014 فيما بلغ عددهم يف �ل�شهر ذ�ته من �لعام �جلاري 452.
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بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2016/10/5   �ملودعة حتت رقم  260805 
رقم وبلد �الولوية UK00003162210 �ململكة �ملتحدة   

  تاريخ �إيد�ع �الأولوية 2016/4/29 
 با�شم روفود�س ليميتد 

وعنو�نه  ذي هيلز بلدينج ، 24-22 تورينجتون بلي�س ، لندن دبليو �شي 1 ئي  7 �ت�س جيه ، �ململكة �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

معاينتها  من  �لزبائن  عامة  لتمكني   ،  ) نقلها  عــد�  ما  �لغري)  ل�شالح  �ل�شلع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات 
و�شر�ءها عند �حلاجة ؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري من �الأطعمة و�مل�شروبات و�لوجبات 
�ملح�شرة ) ما عد� نقلها (، لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ءها عند �حلاجة ؛ توفري معلومات تتعلق 

ببيع �الأطعمة و/ �أو �مل�شروبات ؛ ترويج بيع �الأطعمة و/ �أو �مل�شروبات .  
 �لو�قعة بالفئة : 35 

 و�شف �لعالمة : ر�شم كاريكاتوري ميثل �شعار طالبة �لت�شجيل. 
 �ال�شــر�طات :   

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن

اإدارة العالمات التجارية
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخر�ع
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ 2012/11/20   �ملودعة حتت رقم 182241  
 �مل�شجلة حتت رقم  بتاريخ 2015/2/17   

 با�شم  �ك�س ��س وورلدو�يد ، �ل. بي.   
وعنو�نه 9900 بيل  ر�نت�س در�يف ، يونيت 105، �شانتا يف �شربينجز، �شي �يه 90670 ، �لواليات �ملتحدة �المريكية

رقم وتاريخ �لن�شر يف �جلريدة �لر�شمية : ) 150( –  )  2015/3/3 (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�شروبات  ؛  �لكحولية  غري  �مل�شروبات  من  وغريها  و�لغازية  �ملعدنية  �ملياه  ؛  �لكحولية  غري  �لبرية  ؛  �لطاقة  م�شروبات 
م�شتخل�شة من �لفو�كه وع�شائر �لفو�كه ؛ مركز�ت �ل�شر�ب وم�شتح�شر�ت �خرى لعمل �مل�شروبات

.�لو�قعة بالفئة :    32
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق :

 1  تنازل رقم   
 ��شم مالك �لعالمة   �ك�س ��س وورلدو�يد ، �ل. بي.   

�لتيكور �إنك.   ��شم �ملتنازل له   
 مهنته : �شناعة وجتارة 

 جن�شيته �لواليات �ملتحدة �الأمريكية     
عنو�ن وحمل �القامة 7575 فولتون �شريت �ي�شت  ، �د� ، 

 م�شيغان 49355 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية     
 تاريخ �نتقال �مللكية 2015/1/7 

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل 
ادارة العالمات التجارية
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  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/00655/2017 / �سكني   
�ل�سادر يف �لدعوى رقم 02/05574/2016  �سكني- �يجار�ت بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده:   �شوبر بر�يت - �س ذ م م  - جمهول حمل �القامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ: فخر �لدين للعقار�ت 

 �ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي باالتي:
1- �لز�م �ملدعي عليها ب�شد�د ما ي�شتجد حتى تاريخ �الخالء �لفعلي 

2- �لز�م �ملدعي عليها / �شوبر بر�يت �س ذ م م - باخالء �لعقار وت�شليمه خاليا 
من �ل�شو�غل

3- �لز�م �ملدعي عليها ب�شد�د مبلغ 30000 درهم  عن بدل �اليجار من 2015/9/1 
�ىل 2016/4/30 وت�شليم بــر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملــاء وبــر�ءة ذمة من 

موؤ�ش�شة دبي �لعقارية فيما يتعلق بال�شريبة �حلكومية    
4- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

يــوم من  ع�شر  �حلكم خــالل خم�شة  هــذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ 

�الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
   �عالن حكم بالن�سر 

يف �لدعوى  02031392016 �يجار�ت 
�ملنظورة �أمام �لد�ئرة �لق�شائية �البتد�ئية �للجنة �خلام�شة

�ىل �ملحكوم عليه : 1- تيمور �جنم للخدمات �لفنية - �س ذ م م 
2- �شعيد ح�شن حممد حاجي �لبلو�شي - 3- �ر�شد علي روجي خان 

نعلمكم بان �للجنة �لق�شائية �الإبتد�ئية باملركز حكمت بجل�شتها 2017/2/8 يف �لدعوى �ملذكورة 
للعقار�ت كيوب  �شنتمير  �شركة   : ممثله   - �لعوي�س  عــبــد�هلل  نا�شر  على   / ل�شالح   -  �عــاله 
 �وال : بالز�م �ملدعي عليها �مل�شتاأجرة باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها خالية من �ل�شو�غل للمدعي
ثانيا : بالز�م �ملدعي عليهم ب�شد�د مبلغ وقدره )26500( �شتة وع�شرون �لف وخم�شمائة درهم 
��شتجد  وما   2017/7/3 ولغاية   2016/9/5 من  للفرة  �اليجارية  �لقيمة  عن  وذلــك  للمدعي 

بعدها من �جرة حتى تاريخ �الخالء �لفعلي بو�قع �جرة �شنوية قدرها 32000 درهم 
 ثالثا : بالز�م �ملدعي عليهم ب�شد�د غر�مة �ل�شيكات �ملرجتعة للمدعي �ملوؤجر بقيمة )1000( �لف درهم

ثالثا : بالز�م �ملدعي عليها �مل�شتاأجرة بتقدمي �شهادة بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 
ر�بعا : بالز�م �ملدعي عليها �مل�شتاأجرة مب�شاريف �لدعوى

وملا كان هذ� �حلكم قد �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابة �حل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما �عتبار� من تاريخ ن�شر هذ� 

�الإعالن و�إال �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية
�للجنة �خلام�سة بالد�ئرة �لبتد�ئية 

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
    �إعادة  �عالن ح�سور �ملدعي عليه بالن�سر 

يف �لدعوى 02/00376/2017 / �سكني  
�ىل �ملدعى عليه : يو�شف مياه �شايف  �هلل 

مبا �أن �ملدعي : �حمد علي عبيد �شهدور �ل�شيبه   
 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/00376/2017 /�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية -  �لز�م �ملدعي عليه مبا ي�شتجد من �يجار وحتى �الخالء �لفعلي 
مو�فقة  على  ح�شوله  دون  �لباطن  من  �ملاجور  بتاأجري  عليه  �ملدعي  قيام    - عقار  �خــالء 

خطية من �ملوؤجر ، وعدم ت�شحيح �لو�شع رغم �خطاره يف 2016/10/23 
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه كقيمة �يجارية للفرة من 2016/4/1 وحتى 

2016/11/1 ورغم �خطاره يف 2016/10/23 ميتنع عن �ل�شد�د.
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرة من 2015/4/1 

وحتى 2016/3/31   
�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �ن �مل�شتاجر هو �مللزم بقيمة ��شتهالك �لكهرباء و�ملياه والبد من 

تطهري �ملاأجور من تلك �الإلتز�مات ليمكن �عادة �الإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لثالثاء  يــوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �إعــادة  �لق�شائية  �للجنة  وقــررت 
�الإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لتا�شعة(  �لق�شائية )�للجنة  �للجنة  �مام  �ل�شاعة 3.00م   2017/2/21
مدة  بتق�شري  �أمــر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �الإيجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة 
قانونا  مــن ميثلك  �أو  باحل�شور  مكلف  فــاأنــت   . �لن�شر  تــاريــخ  مــن  �يــام  �ىل ثالثة  �مل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت. 

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
�نذ�ر عديل بالن�سر

 رقم 2017/982   
                           �ملنذر : تي د�بليو �أ�س تانك كونتيرن لي�شينغ. ج. م . ب . هـ & كو . ك. ج 

�ملنذر �ليه : جي �ل جي �شيبينغ �آند لوجي�شت�شك�س �ل �ل �شي - جمهول حمل �القامة 
و�شند�   ، تاأجري حاويات �شهريجية حمددة  �تفاقية معكم بخ�شو�س  �ملنذر  �برم   ، �كتوبر 2013   31 بتاريخ 
لعقد �اليجار ، تخلفتم عن ت�شديد مبلغ قيمته 728.439 درهم )�شبعمائة وثمانية وع�شرون �لف و�ربعمائة 
وت�شعة وثالثون درهم( )�ملبلغ �مل�شتحق( �ىل �ملنذر ، باال�شافة �ىل تخلفتم  عن �عادة �حلاويات �ل�شتة �لتي 
قمتم با�شتئجارها من �ملنذر ، �ن قيمة �حلاويات �ل�شتة �مل�شتاأجرة تعادل قيمتها �الجمالية 400.214 درهم 

)�ربعمائة �لف ومائتني و�ربعة ع�شر درهما( 
وملا كنتم حتى تاريخ تاريخه ، ال زلتم متخلفني عن ت�شديد قيمة �ملبلغ �مل�شتحق بذمتكم و�عادة �حلاويات 

�ل�شتة بالرغم من مطالبة �ملنذر �ملتكررة لكم و�آخرها كان بتاريخ 27  �كتوبر 2016. 
وملا كان �ملنذر قد حاول �ر�شال �نذ�ر بو��شطة كاتل �لعدل �ليكم بتاريخ  17 يناير 2017 �ال �نكم متنعتم عن 

��شتالم �الور�ق من �ملكلف باالعالن و�لتوقيع
وملا كانت حمكمة دبي قد فو�شت �ملنذر من �أجل توجيه �النذ�ر عن طريق ن�شره يف �ل�شحيفة

لذلك ، يعترب هذ� �النذ�ر مبثابة مطالبة نهائية ل�شد�د كامل �ملبلغ �مل�شتحق بنتيجة عقد �اليجار و�عادة 
�حلاويات �ل�شتة �مل�شتاأجرة ، ويف حال عدم �ل�شد�د و�عادة �حلاويات �مل�شتاأجرة خالل مهلة �شبعة )7( �يام من 

تاريخ ن�شر هذ� �النذ�ر ، فاننا �شوف نقوم باتخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �شدكم. 
ميكن للمنذر �ليه �لتو��شل مع �ملنذر على عنو�ن وكليه �لقانوين �لتايل : مكتب دي �ل �يه بيرب ميدل �ي�شت 
�ل �ل بي ، �لكائن يف و�شط مدينة دبي - �عمار �شكوير ، برج �شتاندرد �شارترد - �لطابق 9 - �شندوق بريد : 

121662 ، دبي - هاتف : 4386325-04  - فاك�س : 4386101-04 - �مل�شت�شار �لقانوين ر�مي بو رعد.   
  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/1/951 

                           �ملنذرة/  مي للعقار�ت -  �س ذ م م 
�ملنذر �ليها : مقهي بنت �ل�شرق موؤ�ش�شة فردية - جمهولة حمل �القامة 

تنبه �ملنذرة على �ملنذرة �ليها بالتايل : - 
�وال : ب�شرورة �شد�د مبلغ )19.500/ ت�شعة ع�شر �لف وخم�شمائة درهم م�شتحق حتى تاريخ 
�الخالء  تاريخ  حتى  وذلــك  �اليجارية  �لقيمة  من  ي�شتجد  ما  �ىل  باال�شافة   2017/1/31

�لفعلي للعني �ملوؤجرة. 
ثانيا : �إخالء �ملحل رقم )1( من بناية فريج �ملرر �ملقامه على قطعة �الر�س رقم )117-
وذلك  و�ال�شخا�س  و�ل�شو�غل  �لعيوب  من  خالية  للمنذرة  وت�شليمه  دبــي   - �ملــرر   -  )648

باحلالة �لتي كان عليها وقت �ال�شتالم وذلك خالل �ملدة �ملحدودة بهذ� �النذ�ر. 
للبند 12 من  �ل�شيكات طبقا  درهــم( عن غر�مات  �لف  �شد�د مبلغ )3000/ ثالثة   : ثالثا 
�شر�ئب  و�يــة  وعــاز  ومياه  كهرباء  من  �خلدمات  فو�تري  كافة  �شد�د  �ي�شا  �لعقد  �شروط  
للعني  �لفعلي  �الخـــالء  تــاريــخ  �لــعــني حتى  على  م�شتحقة  تــكــون  �خـــرى  ور�ــشــوم حكومية 

�ملوؤجرة. 
وذلك خالل ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ �عالنكم بهذ� �النذ�ر و�ال �شوف ت�شطر �ملنذرة 
التخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة ال�شرد�د حقوقها طرفكم مبا يف ذلك �ملطالبة 
بال�شد�د �و �الخالء مع حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية وذلك مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذرة �الخرى جتاه �ملنذر �ليها.    
  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�عالن تغيري ��سم 
، �حمل جــو�ز �شفر هندي  ��شفى  �نــا، در�ك�شا ماجد خان 
تغيري  مت  قد  باأنه  �علن  مبوجبه   N8986604 رقــم 
�نور خان من در�ك�شا ماجد خان  ��شمي �ىل �شمه ماجد 
يف  �لــعــدل  �لكاتب  مــن  �لــ�ــشــادرة  �ل�شهادة  ح�شب  ��شفى  

حكومة �لهند بتاريخ 23/1/2017   
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ومدر�شة   ، وعــ�ــشــاقــه  لــلــر�ث  قبلة  �ــشــويــحــان  �شتظل 
طاملا   ، عليه  �ملحافظة  وكيفية  مفرد�ته  �البــنــاء  تعلم 
ز�يد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  ل�شمو  �لبي�شاء  �اليــادي  ظلت 
رئي�س  �لــدولــة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل 
نـــادي تـــر�ث �الإمــــــار�ت ، ممــــدودة ود�عـــمـــة لــه و�مينة 
وحري�شة عليه .  فعلى مدى نحو ��شبوعني ��شتدعت 
�لن�شخة �حلادية ع�شرة  �شويحان ومن خالل فعاليات 
ملهرجان �شلطان بن ز�يد �لر�ثي 2017 �لذي نظمه 
للثقافة  ز�يد  �شلطان بن  �المــار�ت ومركز  نادي تر�ث 
وجمعت  �لعريق  و�الأجــــد�د  �الآبـــاء  ما�شي   ، و�الإعــــالم 
حتت ظالل خيامها �بناء �لوطن و�ملقيمني و�لز�ئرين 
�ملهرجان  يثبت  دورة  كل  ويف    . و�الأجــانــب  �لعرب  من 
�هميته وجد�رته وتفرده على �خلارطة �لر�ثية بدولة 
و�بــهــار خطف قلوب  تنوع  به من  ملا يتميز   ، �المـــار�ت 
�لــتــي لب�شت  وعــقــول كــل مــن وطـــات قــدمــاه �شويحان 
�جمل حللها �بتهاجا و�حتفاء� بهذه �ملنا�شبة �ل�شنوية .

م�شوؤولية  عــلــيــه  و�حلـــفـــاظ  �أمـــانـــة  �لــــر�ث  كـــان  و�إذ� 
وتعريف �لن�سء �جلديد به ر�شالة ، فاإن �ملهرجان جاء 
ترجمة للروؤية �حلكيمة و�لتوجيهات �ل�شامية ل�شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة " 
حفظه �هلل " يف حفظ �ملوروث ونقله لالأجيال بكل �أمانة 
و�لعمل على حتقيق روؤية �لو�لد �لقائد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان " طيب �هلل ثر�ه " باأن تكون 
دولــة �الإمــار�ت يف م�شاف �لــدول �ملتقدمة يف �ملجاالت 
كافة. ويف هذ� �الطار ��شاد �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
�آل نهيان ر�عي �ملهرجان،  بدعم وجهود �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة، حفظه 
�هلل ، للن�شاطات �لر�ثية و�لتظاهر�ت �لثقافية �ملهمة 
و�ملهرجانات   ، �لدولة بوجه عام  �أر�ــس  تقام على  �لتي 
�المــــار�ت ومركز  تــر�ث  نــادي  �لتي ينظمها  �لــر�ثــيــة 

�شلطان بن ز�يد للثقافة و�العالم ، بوجه خا�س ،.   
ن�شخته   يف  �ملــهــرجــان  فعاليات  خــتــام  يف  �شموه  وونـــوه 
�لر�ثية  �الحتفالية  هــذه  باأهمية    ، ع�شرة  �حلــاديــة 
�لتي جتمع �أبناء �لدولة و�ملنطقة ، من حمبي ريا�شات 
تر�ثية وثقافية   ، وما ي�شاحبها من  فعاليات  �لهجن 
 ، �أ�شيلة  وتقاليد  وعــاد�ت  وريا�شية  وجمتمعية  وفنية 
�لتو��شل و�لتفاعل  �لفرح وجتديد لفر�س  تبعث على 
للفخر و�العتز�ز  �لو�حد،  وم�شدر�ً  �لوطن  �أبناء  بني 
مبا حتقق على هذه �الأر�س �لطيبة �ملعطاء من تالحم 
�جتماعي يف جمتمع بات ن�شيجه ي�شكل �شورة مثالية  
وت�شتحق  ودولــيــاً  عــربــيــاً  ومتــيــزهــا  لنجاحها  م�شهود 
ثو�بت  تر�شيخ  ت�شهم يف  كونها  و�الإعجاب  �لتقدير  كل 

�لهوية �لوطنية و�ملوروث �ل�شعبي لدى �أبناء �لدولة .
�إقبال  �أن  �آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ �شلطان بن  و�أكــد �شمو 
�أبناء �الإمار�ت وخا�شة �ل�شباب و�شغار �ل�شن منهم على 
ممار�شتها  يف  و�النــخــر�ط  �لــر�ثــيــة  ريا�شاتنا  �إحــيــاء 
دلــيــل على  �لــوقــت نف�شه  بــاخلــري، وهــو يف  �أمـــر يب�شر 
�أمــو�ج �حلد�ثة، وهم  �لعريق و�شط  مت�شكهم بر�ثهم 
يف ذلك يحتذون بو�لد �جلميع �لقائد �ملوؤ�ش�س �ملغفور 
ثر�ه،  �هلل  نهيان، طيب  �آل  �شلطان  بن  ز�يــد  �ل�شيخ  له 
ومن بعده خلفه �ملخل�س �الأمني �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، كما 
�أنه دليل على �أن �لر�ث �الأ�شيل  �شيظل حيا يعي�س يف 
�لتقدم  عقولنا وقلوبنا وهو من عنا�شر ما�شينا نحو 
يف كل �ملجاالت . وكان الفتا حر�س �شمو �ل�شيخ �شلطان 
�ملهرجان  فعاليات  كل  متابعة  على  نهيان  �آل  ز�يــد  بن 
�لــتــي تــنــوعــت بــني مــز�يــنــة �الإبــــل و�ــشــبــاقــات �ملحالب 
�شويحان  ولــيــايل  �ل�شعبي  �ل�شوق  بجانب  و�ل�شلوقي 
�لتي جمعت �الآالف من حمبي هذه �الألــو�ن �لر�ثية 
و�لذين عا�شو� نحو �أ�شبوعني مع �أجو�ء �ملا�شي �جلميل 

وعبقه �الآخاذ.
وهوية  الرتاثية  ــفــردات  ..امل �صلطان 

الوطن
ولهذ� لي�س بغريب �ن يحر�س �شمو �ل�شيخ �شلطان بن 
�آل نهيان خالل كل لقاء �و فعالية على �ن يوؤكد  ز�يد 
دور �لر�ث يف تعزيز �لتو��شل �حل�شاري و�لثقايف بني 
�ىل  �إ�شافة  �لوطنية  �لهوية  وتعزيز  و�ل�شعوب  �المم 
�أهمية �لتعرف على ثقافة �ملجتمعات لت�شهيل �لتفاهم 
وتر�شيخ ثقافة �حلو�ر. فقد �شدد �شموه خالل ��شتقباله 
لدى  �ملعتمدين  و�الأجــانــب  �لعرب  �ل�شفر�ء  من  لعدد 
�إىل مدينة  لّبو� دعوة �شموه وح�شرو�  �لدولة و�لذين 
حفظ  �همية  على  �ملهرجان  فعاليات  لزيارة  �شويحان 
�جلديد  �جليل  وتن�شئة  و�لتقاليد  و�لــعــاد�ت  �لـــر�ث 
عن  �لناجمة  �لتحديات  ملو�جهة  بها  وتعريفهم  عليها 

�ملدنية و�لتطور �ل�شريع يف �ملجتمعات
كــمــا �كــــد �ــشــمــوه خــــالل ��ــشــتــقــبــالــه لــ�ــشــفــر�ء كـــل من 
و�ل�شني  و�لنم�شا  و�لــ�ــشــود�ن  و�الردن  عــمــان  �شلطنة 
و�ندوني�شيا  وكولومبيا  �جلنوبية  وكــوريــا  �ل�شعبية 
�لر�ثية  �ملــفــرد�ت  �أن  وبولند�،  و�الرجنتني  وهنغاريا 
و�أن  و�لــدول  �لوطن  هوية  عامال مهما حلفظ  ت�شكل 
للتعارف  مهمة  ومنا�شبة  و�شيلة  �لر�ثية  �ملهرجانات 

و�حلو�ر �لر�قي و�ندماج �حل�شار�ت .
�لدبلوما�شي  �لــ�ــشــلــك  و�أعـــ�ـــشـــاء  �لـــ�ـــشـــفـــر�ء  و�أعـــــــرب 
ل�شمو  �شكرهم وتقديرهم  �لدولة عن  �ملعتمدون لدى 
�لفر�شة  الإتــاحــتــه  نهيان  �آل  ز�يـــد  بــن  �شلطان  �ل�شيخ 
للوفد على تر�ث �الإمار�ت و�ملنطقة و�لتي جت�شدت من 
خالل �لفعاليات �ملتنوعة للمهرجان على �أر�س �لو�قع 
حلفظ  و�لكبرية  �لو��شحة  �شموه  بجهود  م�شيدين   ..
و�ــشــون �لــــر�ث ونــقــلــه لــالأجــيــال �لــ�ــشــاعــدة وتعريف 

�ل�شعوب به يف �إطار معا�شر.
ز�يد  بــن  �شلطان  مــهــرجــان  �أن  �لــدبــلــومــا�ــشــيــون  و�أكــــد 
جمتمع  على  للتعرف  �شنوية  حمطة  �أ�شبح  �لــر�ثــي 
�الإمار�ت وعاد�ته وتقاليده وريا�شاته �ل�شعبية �ملتعددة 
له  حتققت  �لتي  �لنوعية  �لنجاحات  بعد  �أ�شبح  فقد 
لتبادل  ومنا�شبة  و�حلــ�ــشــار�ت  لــلــر�ث  نوعيا  ملتقى 

�لثقافات .
ال�صباب املواطن والطب  

والإميان �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان باأهمية 
�ل�شحة و�شرورة توفريها للمو�طنني �شدد �شموه خالل 
��شتقباله معايل �لدكتور مغري خمي�س �خلييلي رئي�س 
باأبوظبي وعــدد� من مــدر�ء م�شت�شفيات  �ل�شحة  هيئة 
بالهيئة  �لعاملني  �الأطــبــاء  من  ونخبة  �بوظبي  �إمـــارة 
وتدريبهم  لــالأطــبــاء  �مل�شتمر  �لــتــاأهــيــل  �أهــمــيــة  عــلــى   ،

�شحية  رعاية  ويحقق  و�ملقيمني  �ملو�طنني  يخدم  مبا 
متطورة خالية من �الأخطاء �لطبية .

وقــــال �ــشــمــوه : البــــد مـــن تــ�ــشــجــيــع �لــ�ــشــبــاب �ملو�طن 
�أمامهم وفق  لاللتحاق مبهنة �لطب و�تاحة �لفر�شة 

منهج تدريبي متطور .
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  وتناول حديث 
مع �شيوفه من �الطباء م�شاألة �لتعليم �لعام ، جمدد� 
للتطور�ت  �ملناهج  مو�كبة  �أهمية  على  �لتاأكيد  �شموه 
يف �ملجتمع و�أن تكون موؤهلة للطالب المتام در��شتهم 

�جلامعية ب�شكل �شليم .
ودعا �شموه �إىل �شرورة خلو مناهج �لتعليم من �حل�شو 
و�لتعقيد و�أن يتم �الهتمام باللغة �لعربية مع �الهتمام 

باللغات �الأخرى كعامل م�شاعد ..
متدرجة  وهــي  �شهلة  لي�شت  عملية  �لتعليم  �إن  وقـــال 
�ملناهج  قــدرة  عدم  �شموه  منتقد�   .. و�أ�شا�شية  و�شاملة 
لاللتحاق  جيد  ب�شكل  �لطلبة  تاأهيل  على  �لربوية 
�أهمية  عــلــى  �ــشــمــوه  و�ـــشـــدد   .. �لــعــلــمــيــة  بــاجلــامــعــات 

�ل�شناعات �لدو�ئية و�شرورة �الهتمام بها.
و�شلتها  �البـــل  مــو�ــشــوع  حديثه  يف  �شموه  تــنــاول  كما 
بالر�ث م�شري� �ىل �أن ريا�شة �لهجن متتاز بحاجتها 

�ىل مهارة ولياقة عالية .
عقب ذلك ثمن معايل مغري �خليلي جهود �شمو �ل�شيخ 
و�حلفاظ  للر�ث  �لد�عمة  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �شلطان 
عليه مــقــدر� دعـــوة �ــشــمــوه لــه و�لــوفــد �لــطــبــي ملتابعة 
فعاليات �ملهرجان �لذي �أ�شبح ي�شكل عالمة فارقة يف 
�ملهرجانات �لر�ثية على م�شتوى �ملنطقة .. وقال : �إن 

�شموه �أكد على دور �لتعليم يف �يجاد كو�در موؤهلة.
ومـــن نــاحــيــة ثــانــيــة عــرب �أعــ�ــشــاء �لــوفــد �ملـــر�فـــق عن 
�شعادتهم مبا �شاهدوه من بر�مج ون�شاطات يف �ل�شوق 
�ل�شعبي ومن�شة �لتتويج وغريها من فعاليات �ملهرجان 
�لتي ت�شكل مظلة نوعية حتت�شن ��شكاال تر�ثية �شتى 
ومــهــمــة تــوؤكــد عــلــى �أهــمــيــة �لــــر�ث و�الهــتــمــام بــه .. 
و�أن  كبري  ب�شكل  بــالــر�ث  يرتبط  �لطب  �أن  موؤكدين 

تاريخ �لعرب حافل يف جماالت �لتقدم �لطبي.
�ملدير�لتنفيذي  ميهالوفيت�س  تومي�شالف  �أو�ــشــح  و 
�لتي  �الأوىل  �ملـــرة  �أنــهــا  كليلينك  كليفالند  مل�شت�شفى 
�ملهرجان وعرب عن �شعادته بح�شور جانب  يزور فيها 
�لكرمية  و�لــدعــوة  �لتنظيم  على  مثنيا  فعالياته  مــن 
من �شمو ر�عي �ملهرجان �لتي �أتاحت له فر�شة ثمينة 

للتعرف على تر�ث �المار�ت .
�لقلبية يف  �الأمــر��ــس  ق�شم  رئي�س  تــزجــو  مـــر�د  وعــرب 
يف  بتو�جده  �شعادته  عــن  كلينك  كليفالند  م�شت�شفى 
نوعها  �أنها جتربة فريدة من  �إىل  .. م�شري�  �ملهرجان 
مل ��شهد مثيال لها من قبل وقد تعلمت منها �لكثري 

خا�شة ما يتعلق باالأبل 
�لنقد �لبناء ور�شالة �لفن و�العالم 

�آل نهيان بدور  ز�يــد  �شلطان بن  �ل�شيخ  �شمو  والميــان 
�لفن و�لعلماء ، فان �شموه يحر�س خالل كل دورة من 
�ملميزين يف  ��شت�شافة نخبة من  �ملهرجان على  دور�ت 
هذين �ملجالني ويجري معهما نقا�شات مهمة ت�شتهدف 
�ملوروث �لر�ثي  �مكانياتهما يف حفظ  كيفية توظيف 
لالآباء و�الجد�د . يف هذ� �الطار �لتقى �شموه بح�شور 
�ل�شيخ �لدكتور هز�ع بن �شلطان بن ز�يد �آل نهيان عدد� 
من �لفنانني و�العالميني من دولة �الإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة و�لكويت و�شلطنة عمان �شيوف �ملهرجان .
�آل نهيان خالل  ز�يد  �شلطان بن  �ل�شيخ  وحتدث �شمو 
�لــفــن و�العـــــالم مبختلف  �لــ�ــشــيــوف عـــن دور  لــقــائــه 
�ــشــنــوفــه وو�ــشــائــلــه يف تــوثــيــق وتــاأ�ــشــيــل قــيــم �لـــر�ث 

�ملتعددة و�حلفاظ عليها و�شونها وتوثيقها .
متعدد  بـــر�ث  ز�خـــرة  �الإمـــــار�ت  دولـــة  �أن  �إىل  م�شري� 
�ملز�يا، متو�رث من �الآباء و�الأجد�د، و�أن دور� كبري� يقع 
على عاتق �ملبدعني و�ملوهوبني من فنانني و�إعالميني 
ومثقفني الأد�ء ر�شالتهم يف حفظ �لر�ث �لوطني مبا 

ي�شمن ��شتمر�ره جيال بعد جيل.
�لبناء  �لنقد  �إن  ز�يـــد  بــن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  وقـــال 
�لــــهــــادف مـــن خــــالل �العــــمــــال �لــفــنــيــة �أو �لـــرب�مـــج 
�ملجتمع  ثقافة  لتطوير  و�أ�ــشــا�ــشــي  مهم  �لتلفزيونية 
�ملمثلني  عــلــى  �إن  �ــشــمــوه  و�أ�ـــشـــاف  �خلــطــاأ.  وت�شحيح 
ق�شايا  على  �لعمل  و�العــالمــني  و�ملــفــكــريــن  و�لــكــتــاب 
�أي  لــتــاليف  هــادفــة  �شل�شة  بطريقة  وتــنــاولــهــا  �لــوطــن 
و�أبنائه  �لوطن  خلدمة  �شحيح  ب�شكل  و�لعمل  ق�شور 
.. مطالبا �أهل �لفن و�العالم بعدم �شخ�شنة �الحد�ث 
و�لعمل على �أمور �ملجتمع وخدمته و�ملحاولة مرة بعد 
�أخــرى ملا فيه خري �لوطن و�ملو�طن . ودعا �شموه �إىل 
�نتاج وتقدمي بر�مج تخدم �الن�شان يف معارفه وثقافته 
وحياته . الفتا �ىل �أن �لر�ث يوفر مادة ثرية للكتاب 
و�لفنانني النتاج مو�د تلفزيونية و�شينمائية وم�شرحية 

حتفظ �لر�ث وتعرف �جليل �جلديد و�لعامل به 
و�أكد �شموه �لدور �لوطني للفنانني يف تعزيز �النتماء 
و�لــهــويــة �لــوطــنــيــة و�لــتــحــذيــر مــن �الأفـــكـــار �لدخيلة 

و�لغريبة عن قيمنا �ال�شيلة وديننا �حلنيف.
  وتــلــقــى �ــشــمــوه عــقــب �لــلــقــاء مـــن �العـــالمـــيـــة ندى 
�لوطن  يف  متخ�ش�شة  ريا�شية  جملة  �أول  �ل�شيباين 
�همية  على  م�شدد�  �جلهد  هــذ�  �شموه  وثمن  �لعربي 
�ملــجــال وخا�شة  �ملـــــر�أة �الإمـــار�تـــيـــة يف هـــذ�  زيــــادة دور 
�ملعنى   . ب�شكل خا�س  و�لر�ثي  �لعام  ب�شقها  �لريا�شة 
ذ�ته �كده �ي�شا �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان 
خالل ��شتقباله وفد� �إعالميا رفيع �مل�شتوى �شم عدد� 
وممثلني  �ملحلية  �ل�شحف  حترير  ومــدر�ء  روؤ�شاء  من 
�لدولة  يف  �لعاملة  �الأجــنــبــيــة  �ل�شحافة  وكـــاالت  عــن 
�أهمية  �شموه  �أكــد  كما  �الجتماعي.  �لتو��شل  وجنــوم 
يخدم  مبا  مفرد�ته  على  و�ملحافظة  �ل�شعبي  �ملـــوروث 
�ملجتمعات خا�شة جمتمع �الإمار�ت. وقال �شموه �إن هذ� 
�ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �لو�لد  له  �ملغفور  �لــذي دعمه  �ملــوروث 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان " طيب �هلل ثر�ه " هو �أ�شا�س 

كل تقدم وتطور ت�شهده دولة �الإمار�ت �ليوم .
وحتدث �شموه للوفد �الإعالمي عن �أهمية تعريف �أبناء 
�جليل �جلديد بــر�ث �الآبــاء و�الأجــد�د لكي نغر�س يف 

نفو�شهم قيم �الأ�شالة و�ملحبة و�لت�شامح .
على  �لركيز  باأهمية  �الإعـــالم  و�شائل  �شموه  مطالبا 
تو�شل  قــنــو�ت  �إيــجــاد  �ــشــرورة  مــع  �لوطنية  �لق�شايا 
�ملعلومة بكل �أمانة و�شفافية وم�شد�قية ومهنية عالية 
�لــذي ح�شر  �الإعالمي  للوفد  �شموه يف حديثه  و�شدد 
�لن�شخة �حلــاديــة ع�شرة  مــن  �لــثــاين  �لــيــوم  فــعــالــيــات 
�ــشــويــحــان على  2017 يف  �لـــر�ثـــي  �ــشــمــوه  ملــهــرجــان 
�شرورة �إي�شال قيم �لر�ث و�لعاد�ت و�لتقاليد �لنبيلة 
و�أفكار  تتنا�شب  وتغطيات  بر�مج  �الإمــار�ت عرب  الأبناء 

وتطلعات �جليل �جلديد .
�أهــمــيــة دور �العــــالم �جلــــاد يف غر�س  �ــشــمــوه  وتـــنـــاول 
�ملفاهيم و�ملبادئ يف نفو�س �لنا�شئة و�ل�شباب و�لركيز 
عــلــى قــيــم ثــقــافــة �لــتــ�ــشــامــح و�لــتــعــايــ�ــس �لــ�ــشــلــمــي بني 
�ملجتمعات يف �إطار خطاب حو�ر ح�شار�ت عقالين ينبذ 
خاطئة  ممار�شات  من  يتبناه  مبا  و�الإرهـــاب  �لتطرف 

تعود نتائجها بال�شوء على �ل�شعوب و�الأمم.
ويف حديث لوكالة �ل�شحافة �لفرن�شية �أكد �شموه �أهمية 
�الأن�شطة �لثقافية و�لر�ثية يف توعية �جليل �جلديد 
 .. مفرد�ته  على  للمحافظة  و�أجد�دهم  �آبائهم  بر�ث 
�العــالم يف  و�أجهزة  و�ملدر�شة  �لعائلة  دور  م�شدد� على 
وتعزيز  و�ل�شباب  �لنا�شئة  لدى  �لوطني  �حل�س  تنمية 

ثو�بت �لهوية �لوطنية يف نفو�شهم.
�صكر وتقدير  

�أعــــــرب �لــفــنــانــون عـــن عــمــيــق �شكرهم  مـــن جــانــبــهــم 
و�الطالع  به  و�للقاء  لهم  �لفر�شة  �إتاحة  على  ل�شموه 
للم�شاركة  ��شتعد�دهم  و�أكــدو�  �ملهرجان  فعاليات  على 
و�ملــ�ــشــاهــمــة يف جــهــود حــمــايــة �لــــر�ث وحــفــظــه كــل يف 
وعر�قته  �ملــــوروث  بــهــذ�  يليق  ومبـــا  تخ�ش�شه  جمـــال 

باعتباره ركنا مهما وخالد� يف تاريخ �ل�شعوب.
�لــدكــتــور حبيب غــلــوم �لذي  �لــفــنــان  قــال   مــن جانبه 
باملهرجان  عر�شت  �لتي  �لثلج  مملكة  م�شرحية  �أنــتــج 
�آل نهيان على  �أن حر�س �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
�إ�شت�شافة هذه �ملجموعة من �ملبدعني يعرب عن �إهتمام 

�لقيادة بالعطاء �لفني و�لثقايف يف خدمة �لوطن.
و�أ�شاف �إن تر�ثنا هو �الأ�شا�س �لذي ننطلق منه ونعمل 
�شويا على حفظه وتوثيقه لتتو�رثه �أالأجيال جيال بعد 
جيل و�أننا مهما تقدمنا وبلغنا �أعلى �ملر�تب لن ننف�شل 

عن ما�شينا  وهويتنا وثقافة وطننا �حلبيب.
بالفنانني  ز�يــد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  لقاء  �أن  و�أكــد 
�أمر مهم بالن�شبة لهم �إذ ي�شعرهم باإهتمام �لقيادة مبا 
يقومون به ويزيدهم ثقة بالنف�س ويحفزهم على بذل 
مزيد من �لعطاء �لفني و�لثقايف ويدعوهم لال�شتمر�ر 
و�لنهو�س باحلركة �لفنية و�لثقافية يف وطننا �لكبري.

و�أثنى �لدكتور حبيب غلوم على دور �شمو �ل�شيخ �شلطان 
�لوعي  ونــ�ــشــر  �لــــر�ث  �شيانة  نــهــيــان يف  �آل  ز�يـــد  بــن 
�أفــــر�د �ملجتمع مــن خـــالل نـــادي تر�ث  و�لــثــقــافــة بــني 

و�الإعالم.  للثقافة  ز�يــد  بن  �شلطان  ومركز  �الإمـــار�ت 
من جهته و�شف �لفنان �لكويتي طارق �لعلي مهرجان 
باأنه حــدث ثقايف كبري من  �لــر�ثــي  ز�يــد  �شلطان بن 
�ل�شوء  ي�شلط  �الحتفايل كونه  و�لزخم  �الإعــد�د  حيث 
على تر�ثنا �لعربي ب�شكل عام و�خلليجي ب�شكل خا�س 
م�شري� �إىل �أن منطقة �خلليج ثرية باملوروث �لبحري 
يت�شنى  حتى  عليه  �لركيز  يتطلب  مــا  و�لــ�ــشــحــر�وي 

ل�شعوب �لعامل �لتعرف �إىل ح�شارتنا �لقدمية.
بن  �شلطان  �ل�شيخ  ل�شمو  وتقديره  �شكره  عن  و�أعــرب 
ز�يد �آل نهيان �لذي بلور �أفكار �أهل �خلليج يف مهرجان 
عربي كهذ� �ملهرجان حتى ينعك�س �شد�ه بعيد� يعانق 
للتعرف  �الأبناء  من  �جلديدة  �الأجيال  ويذكر  �لعاملية 
باإرثهم و�لثبات  �العــتــز�ز  �الآبـــاء و�الأجـــد�د يف  �إىل دور 
هذ�  �إىل  �اللتفات  �إىل  �مل�شرحيني  �لعلي  ودعــا  عليه. 
�ملنطقة  �ملتمثلة يف تر�ث  �لثقافة �خلليجية  �لنوع من 
وترجمته �إىل �أعمال م�شرحية متجد تاريخنا �لقدمي.

وتـــنـــاول �ملــنــتــج و�لــفــنــان �الإمــــار�تــــي �ــشــلــطــان �لنيادي 
�شاكر�   .. �لوطنية  �لهوية  حفظ  يف  و�أهميته  �لــر�ث 
�شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد، ملا يحمله على عاتقه من 
م�شوؤولية جتاه �لر�ث . وقال : �ليوم نحن هنا تلبية 
الإجناح  �ملــبــذول  �جلهد  كــم  ون�شهد  �لكرمية  لدعوته 
هــذ� �ملــهــرجــان �لــر�ثــي �لـــذي يحظى بــرعــايــة �شموه 
جمريات  لتفقد  �ليومي  ح�شوره  يف  متثلت  �شخ�شيا 
�لعمل وتكرمي �لفائزين بنف�شه ما ي�شحذ نفو�س �أبناء 
ويلهب  عليه  و�حلــفــاظ  تــر�ثــهــم  لتقدير  �لــوطــن  هــذ� 

حما�شتهم للم�شاركة دوما يف مثل هذه �ملهرجانات.
�شكرها  �أريـــام عن  �المار�تية  �لفنانة  �أعــربــت  بــدورهــا   
نهيان  �آل  ز�يـــد  بــن  �شلطان  �ل�شيخ  ل�شمو  وتــقــديــرهــا 
�لفنانني  مــــن  كـــبـــرية  ملـــجـــمـــوعـــة  �ملــــجــــال  الإتــــاحــــتــــه 
و�الإعــالمــيــني لــلــقــائــه . مــ�ــشــرية �إىل �أنــهــا تــ�ــشــارك يف 
�غنية  غنت  باأنها  �شعيدة  وهــي  �شنو�ت  منذ  �ملهرجان 
خا�شة باملهرجان. وقالت : " �نها تلم�س حر�شا كبري� 
دعم  على  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  من 
هذ�  يظل  حتى  �ل�شعد  خمتلف  على  �لــر�ث  وتوثيق 
وذلك  �أعمالنا  جميع  يف  لنا  ومالزما  مر�فقا  �لــر�ث 
ز�يـــد بن  �ل�شيخ  �لــو�لــد  لــه  �ملــغــفــور  على نهج وخــطــى 
�شلطان �آل نهيان " طيب �هلل ثر�ه " �لذي و�شع �للبنات 
باإقامة  �النــدثــار  من  وحفظه  �لــر�ث  لتوثيق  �الأوىل 
�لعديد من �ملهرجانات و�مل�شابقات ويف خمتلف جماالت 
�لر�ث و�شمنها مهرجان �شلطان بن ز�يد �لر�ثي يف 
الإحياء  م�شاهماتها  �شمن  من  �أنه  وك�شفت  �شويحان.. 
ملوروثنا.  �إحـــيـــاء  م�شتقبال  �شتقدمها  �أغــــان  �لــــر�ث 
كانت  �لتي  ح�شني  هيفاء  �لبحرينية  �ملمثلة  و�شكرت 
بطلة م�شرحية مملكة �لثلج �لتي عر�شت على م�شرح 
�شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �ملا�شي  �خلمي�س  �ل�شعبي  �ل�شوق 
�لفن يف مثل هذ�  �أهــل  بوجود  �هتمامه  ز�يــد على  بن 
�لــعــر�ــس �لــكــبــري و�إتــــاحــــة �ــشــمــوه �لــفــر�ــشــة لــهــم لكي 
يت�شرفو� باأن يكونو� جزء� من هذه �لتظاهرة �لر�ثية 
بتلفزيون  �ملذيعة  �لفال�شي  ح�شة  �العالمية  و�أثنت   .
�شكرها  �ملهرجان معربة عن  �أبوظبي على دقة تنظيم 
ز�يد  بــن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ال�شتقبال  وتــقــديــرهــا 
�أحمد  منال  �المــار�تــيــة  �العالمية  وقالت   . للفنانني 
�لتي كانت �شمن �شيوف �ملهرجان : �أود �أن �أ�شكر �شمو 
هذه  نعي�س  �أن  �لفر�شة  منحنا  �لــذي  �ملهرجان  ر�عــي 
يف  للعاملني  �شموه  تقدير  مثمنة   .. �ملميزة  �لتجربة 
جمايل �لفن و�الإعالم . من جانبها �أعربت �العالمية 
مهرجان  يف  باحل�شور  �شعادتها  عــن  �ل�شيباين  نــدى 
�شلطان بن ز�يد �لر�ثي ب�شويحان و�أن �ملهرجان عمل 
نفكر  بـــاأن  �عــالمــي  كقطاع  يلزمنا  ر�ئـــع  �إبــد�عــي  فني 
�لتي  و�ملفيدة  �ملهمة  �الأ�شياء  من  �لكثري  بعمل  جديا 
تخدم �لر�ث. وقال �ملمثل �لعماين �بر�هيم �لزدجايل 
�لذي  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ن�شكر   :
�أر�س  �لفر�شة لن�شاهد على �لطبيعة يف  �أتــاح لنا هذه 
و�لفعاليات  �الإبــــل   مــن  �لكبري  �لــزخــم  هــذ�  �شويحان 

من  �ملهرجانات  هــذه  مثل  �أطــالــع  كنت  فقد  �مل�شاحبة 
�الإمار�تي  �ملمثل  و�أكـــد   . فقط  �لتلفاز  �شا�شة  خــالل 
�ل�شيخ �شلطان بن ز�يد  �أن حر�س �شمو  جابر نغمو�س 
�ملبدعني  من  �ملجموعة  هذه  ��شت�شافة  على  نهيان  �آل 
يف  و�لثقايف  �لفني  بالعطاء  �لقيادة  �هتمام  عن  يعرب 

خدمة �لوطن.
وبدوره و�شف �العالمي �شعيد �ملعمري �ملذيع بتلفزيون 
�أ�شم  يحمل  و  للر�ث  مدر�شة  باأنه  �ملهرجان  �أبوظبي 
ز�يد  بــن  �شلطان  �ل�شيخ  �لـــر�ث ود�عــمــه  �شمو  ر�عــي 
حر�شه  �شموه  مع  �للقاء  خالل  مل�شو�  و�أنهم  نهيان  �آل 

وتقديره الأهل �العالم و�لثقافة و�لفن و�لر�ث .
مناهج تعليمة �شل�شلة وهادفة 

والإدر�ك �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان الأهمية 
للتعليم بجميع مر�حله ي تن�شئة �أبناء �لوطن وتنمية 
معارفهم. ، فقد �شدد �شموه على �أهمية �الهتمام باللغة 
�لعربية، الأنها لغة حية ومعربة وعنو�نا للهوية وتعزز 

مفهوم �النتماء للوطن.
وفد�  ناهل  ق�شر  يف  �شموه  ��شتقبال  خــالل  ذلــك  جــاء 
جــامــعــيــا يــ�ــشــم مــــدر�ء و�أ�ـــشـــاتـــذة عـــدد مــن �جلامعات 

و�لكليات �لعليا يف �لدولة.
وطالب �شموه �لقائمني على �لتعليم �لعمل على تب�شيط 
�ملفيد منها و�لركيز على  و�إز�لــة �حل�شو غري  �ملناهج 
تخريج جيل جديد من �لطلبة قادر على تلبية حاجات 

�شوق �لعمل مبا يوؤدي �إىل تطوير �أنف�شهم ووطنهم.
و�شروح  كــمــنــار�ت  �جلــامــعــات  دور  على  �شموه  م�شدد� 
وجدد  �الأجــيــال.  معارف  خدمة  يف  متخ�ش�شة  علمية 
باعتبارها  �لعربية  �للغة  �أهمية  على  �لتاأكيد  �شموه 
�لعربية  �للغة  �ن لدينا يف  �إىل  �لكاملة.. م�شري�  �للغة 
جتربة كبرية كما �أن للعرب تاريخا عريقا يف �حلد�ثة 
و�لتعليم. وقال �شموه : يجب �أن ي�شتند �لتعليم �إليها 
وبناء  �لطلبة  وثقافة  مــعــارف  بــنــاء  يف  �أ�شا�شي  كــركــن 
نظام تعليمي متطور وفق �شيا�شة تعليمية تتطابق مع 
تطور�ت �لع�شر . كما �أكد �شموه يف هذ� �ل�شياق �أهمية 
�ال�شتفادة من �خلرب�ت �لعاملية �لتي �شبقتنا وتطويرها 

مبا ين�شجم مع تقاليدنا وعاد�تنا وتر�ثنا وهويتنا .
�لتعليم  عملية  يف  و�لت�شهيل  �لركيز  باأهمية  منوها 
وعدم �لدخول يف عمليات معقدة و�خلروج من فكرة �أن 
�أو �الأقوى. و�ختتم �شموه  �ملناهج �ملعقدة هي �الأ�شوب 
حديثه للوفد ب�شرورة �أن يو�كب �لتعليم مفهوم �لعمل 
�لتطوعي ويحث عليه باإعتباره �شرورة وطنية لغر�س 
�لقيم �ل�شليمة وتعزيز مفاهيم �لوالء و�النتماء للوطن 
�الأكادميي عن  �لوفد  �أع�شاء  و�الأمــة. من جانبه عرب 
�آل نهيان  �شكرهم لدعوة �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
لهم لالطالع على بر�مج ون�شاطات �ملهرجان.. وقالو�: 
�شموه  ومالحظات  توجيهات  �إىل  باال�شتماع  ت�شرفنا 
در��شتها  على  �شيعلمون  �أنهم  و�أكـــدو�   . �لتعليم  ب�شاأن 
وتنفيذها يف موؤ�ش�شاتهم.. م�شريين �إىل �أن مالحظات 
تطويريا  ومــنــهــجــا  مــتــطــورة  �فـــكـــار�  تت�شمن  �ــشــمــوه 

للتعليم.

مهم  الجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــصــل  و�ــصــائــل  دور 
ي�صتدعي املو�صوعية

�لتو��شل  و�ـــشـــائـــل  ودور  الهــمــيــة  �ــشــمــوه  والدر�ك 
لر�شالتها  وتقدير�   ، �حلديث  �لع�شر  يف  �الجتماعي 
يف تــوثــيــق وتــاأ�ــشــيــل قــيــم �لــــر�ث �ملــتــعــددة و�حلفاظ 
كافة  �ملجتمع  �ــشــر�ئــح  لـــدى  وتــوثــيــقــه  و�ــشــونــه  عليه 
نهيان  �آل  ز�يــــد  بــن  �ــشــلــطــان  �لــ�ــشــيــخ  �ــشــمــو  ��شتقبل   ،
�آل  �ل�شيخ �لدكتور هز�ع بن �شلطان بن ز�يد  بح�شور 
�آل  ز�يــد  بن  �شلطان  بن  �لدكتور خالد  و�ل�شيخ  نهيان 
نهيان يف ق�شر �شموه يف ناهل مبدينة �شويحان عدد� 
�لذين  �الجتماعي  �لتو��شل  وجنــوم  �العالميني  من 
�شلطان  مهرجان  فعاليات  وتغطية  ملتابعة  ح�شرو� 
بن ز�يد �لر�ثي 2017 . وتبادل �شموه مع �شيوفه 
�حلــديــث حـــول �ملــهــرجــان و�لـــــر�ث، و�أهــمــيــة و�شائل 
�لتو��شل �الجتماعي  مثل �ن�شتجر�م وتوير و�لفي�س 
مع  �ل�شريع  و�لتو��شل  �ملجتمع  يف  �شات  و�شناب  بــوك 
م�شدد�  �حلديثة  �لع�شر  تقنيات  با�شتخد�م  �الأحــد�ث 
على �أهمية نقل وتغطية �لفعاليات �لر�ثية و�لثقافية 
�جليل  معظمها  يف  تخاطب  �لو�شائل  هذه  �أن  ال�شيما 
�جلديد . وقال �شموه �إن على �لقائمني على ح�شابات 
مو�قع �لتو��شل �لعمل على خدمة �لر�ث و�لتعريف 
به وت�شجيع �الآخرين على �الهتمام مبكوناته وحتدث 
�أن  و�أكــد  عــام  ب�شكل  �الجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  عن 
من �لو�جب على �لقائمني عليها حتري �لدقة وعدم 
�الجنر�ر ور�ء �ل�شرعة مو�شحا �أن على هذه �لو�شائل 
�شموه  �شيوف  وعــرب    . ووطنية  �خالقية  م�شئولية 
مــن رو�د و�ــشــائــل �لــتــو��ــشــل �الجــتــمــاعــي عــن �شكرهم 
�آل  ز�يــد  بــن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  جلهود  وتقديرهم 
نهيان يف ن�شر وحفظ �لر�ث و�أبدو� �شعادتهم الإتاحة 

�لفر�شة للقاء �شموه و�ال�شتماع لتوجيهاته .

 وتقدم �أحمد �ل�شرياين من رو�د �لتو��شل �الإجتماعي 
�هتمامه  على  ز�يــد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  ل�شمو  بال�شكر 
مو�قع  على  �لعاملني  �الإعالميني  وح�شور  بتو�جد  
�لــتــو��ــشــل �الإجــتــمــاعــي يف مــثــل هـــذ� �حلـــدث و�تاحة 
�لتظاهرة  هــذه  مــن  جـــزء�  يــكــونــو�  الأن  لهم  �لفر�شة 

�لر�ثية �لتي نعتز بها ونفاخر.
 وتـــوجـــه جنـــم مـــو�قـــع �لــتــو��ــشــل �لــ�ــشــعــودي �مللقب 
ب"بوجفني"  و�لذي لديه ما يزيد عن مليون متابع 
لدوره  �ملــهــرجــان  ر�عـــي  �شمو  �إىل  و�لتقدير  بال�شكر 
�لــــر�ث ودعــمــه للمو�هب  �لـــبـــارز يف �حلــفــاظ عــلــى 

�ل�شابة.
ومــــن جــانــبــه قــــال �العـــالمـــي حـــمـــد�ن �لـــدرعـــي �إن 
عن  معربا  �لتلفزيونية  �نطالقته  له  �شكل  �ملهرجان 
�لفر�شة  ومنحه  �شموه  لتوجيهات  وتــقــديــره  �شكره 
هذ�  يف  ومهار�ته  قــدر�تــه  تلطوير  باملهرجان  للعمل 

�ملجال .
و�أكدت �العالمية فاطمة �لبلو�شي �أن �ملهرجان ي�شكل 
لها وعمال فنيا  تر�ثية فريدة ال مثيل  حالة ثقافية 
باأن نفكر جديا  �إعالمي  �إبد�عيا ر�ئعا يلزمنا كقطاع 
�لتي تخدم   و�ملفيدة  �ملهمة  �الأ�شياء  �لكثري من  بعمل 
�حلـــدث وتــتــو�زى مــع ريــادتــه يف حفظ �لـــر�ث على 

م�شتوى �ملنطقة.
فعاليات متنوعة 

�ل�شيخ �شلطان بن  �ملهرجان حر�س �شمو  �يام  وطــو�ل 
ز�يد �ل نهيان على ح�شور ومتابعة كل فعالياته ، حيث 
يبد� بزيارة �حلظرية  قبالة �شاحة عر�س �إبل �ملز�ينة 
ويلتقي رئي�س و�أع�شاء جلنة �لتحكيم وي�شتمع منهم 
�ملز�ينة  يف  �مل�شاركة  حجم  حــول  مف�شلة  تقارير  �إىل 
و�الجر�ء�ت �ملتبعة يف تقييم �مل�شاركني و�إعالن �أ�شماء 
�للجنة ب�شرورة �الهتمام  �شموه  �لفائزين. وقد وجه 
للتوجيه  و��شتجابة  �ل�شباب  مــن  �ملــتــدربــني  باحلكام 
�ملـــو�طـــنـــني ملر�فقة  �لــ�ــشــبــاب  فـــريـــق مـــن  تــ�ــشــكــيــل  مت 
�شروط  على  مكثف  تدريب  على  و�حل�شول  �ملحكمني 
وقو�نني ومو��شفات �ملز�ينات. كما �لتقى �شموه خالل 
جــوالتــه عــدد� مــن وجــهــاء و�أهـــايل �شويحان مطمئنا 
عربو�  حيث  �ملهرجان  يف  وم�شاركتهم  �أحو�لهم  على 
�إىل  �ليومي  بح�شوره  �لبالغة  �شعادتهم  عن  ل�شموه 
على  بتطور  �لعام  هــذ�  يحظى  �لــذي  �ملهرجان  موقع 
بن�شاطات  �ملهرجان  �أجــو�ء  و�إت�شمت  �مل�شتويات.  كافة 
�لر�ثية  �ملجال�س  و�نتع�شت  عديدة  �شعبية  ومظاهر 
من خالل لقاء�ت كبار مالك ومربي �الإبــل من كافة 
�ل�شعبيني  �ل�شعر�ء  �لعديد من  �إمــار�ت �لدولة و�ألقاء 
ق�شائدهم ذ�ت �ل�شلة بالوطن و�لتغّني بجمال �الإبل.

و�مام كل هذ� �لدعم و�مل�شاندة من جانب �شمو �ل�شيخ 
�شلطان بن ز�يد �ل نهيان للمهرجان وفعالياته ، �أ�شاد 
عــدد كبري مــن مــالك ومــربــي �الإبـــل و�مل�شمرون من 
�لدولة ودول جمل�س �لتعاون �خلليجية و�مل�شاركون يف 
30 فعالية  �أكرث من  �ل�شوق �ل�شعبية �لتي ت�شتقطب 
�لذي  �لالحمدود  بالدعم  وجمتمعية،  وفنية  ثقافية 
يقدمه �شموه للريا�شات �لر�ثية بوجه عام وفعاليات 
�ملهرجان بوجه خا�س. و�أو�شح �مل�شاركون �أن �ملهرجان 
بريا�شة  لالحتفاء  تقليديا  حدثا  لهم  بالن�شبة  ميثل 
ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  قو�عدها  �أر�ــشــى  �لتي  �لهجن 
بن �شلطان �آل نهيان " طيب �هلل ثر�ه" . موؤكدين �أن 
بكل  �ملهرجان  يف  وم�شاركتهم  وح�شورهم  تو�جدهم 
�ملوروث  على  للمحافظة  وطنيا  و�جبا  ميثل  بر�جمه 
خالل  مــن  �الإمــار�تــيــة  �ل�شخ�شية  وتكري�س  �ل�شعبي 
مثل هذه �لفعاليات �ملعربة عن هوية �ل�شعب وثقافته 
�لـــر�ثـــيـــة و�لـــتـــي تــعــكــ�ــس ��ــشــر�تــيــجــيــة نــــادي تر�ث 

�الإمار�ت يف �حلفاظ على �لر�ث �لثقايف .
�يام  طــو�ل  بقوة  حا�شرة  �لر�ثية  �ملــفــردة  كانت  و�ذ� 
�ملر�قب  فــان عني  �لر�ثي  ز�يــد  بن  �شلطان  مهرجان 
البــد �ن تتوقف عند مــفــرد�ت و��ــشــكــال �خــرى كثرية 
�نتعا�س جتاري  �ل�شعبي وما �شاحبه من  �ل�شوق  مثل 
و�ل�شعر  �لوطنية  �لهوية  تا�شيل  يف  ور�شالته  و�مل�شرح 
نقا�س  يـــدور فيها مــن  و�لــعــزب ومــا  �لعالية  وبــيــارقــه 
�المر �لذي يوؤكد �ن ر�شالة �ملهرجان مل تتوقف عند 
�لــر�ث رغــم �هميته بل �متد عــطــاوؤه لي�شمل  حــدود 
�لـــفـــرد و�ملــجــتــمــع وتتجاوز  لــ�ــشــالــح  �ــشــطــور� �خــــرى 
�لدولة. ومن  باقي مدن  �شويحان لت�شل �ىل  منافعه 
�ملهرجان قد حتول عرب �جلهود �حلثيثة  �أن  �لو��شح 
من�شة  �إىل  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  قبل  من  لتطويره 
و�ل�شحف  �الأنــبــاء  وكـــاالت  �هتمام  ��شتقطبت  فــريــدة 
�أخبار  تناقلت  و�لــتــي  �لعاملية،  �لتلفزيون  وحمــطــات 
خمتلف م�شابقات وفعاليات �ملهرجان، مبدية �إعجابها 
�لر�ث  �ــشــون  خــطــط  تطبيق  لــــدوره يف  وتــقــديــرهــا 
�لثقايف لدولة �الإمار�ت، و�أكدت و�شائل �الإعالم �أهمية 
و�ل�شياحي  و�لثقايف  �لر�ثي  �لرويج  هذ� �حلدث يف 
�لر�ث  �ــشــون  �لــرئــيــ�ــس يف  ودوره  �أبــوظــبــي،  الإمـــــارة 
موؤكد�  �ملنطقة.  الأهــل  �الأ�شيلة  و�لتقاليد  و�لــعــاد�ت 
طرحه  يف  �ملحلي  لالإعالم  �ليقظ  �لوعي  �أهمية  على 

�لو�عي للر�أي �لعام بكل ما يتعلق باملهرجان.
 60 على  ز�دت  �لــتــي  �ملــهــرجــان  فعاليات  وقــد جــذبــت 
فــعــالــيــة وبــ�ــشــورة يــومــيــة الفــتــة �أعـــــد�د� �شخمة من 
يف  �ملقيمة  �الأجنبية  �جلاليات  و�أبناء  و�لــزو�ر  �ل�شياح 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  لها  �أعـــدت  ظــاهــرة  �لــدولــة، يف 
تــوزيــع �لكتيبات  كــافــة �ال�ــشــتــعــد�د�ت عــلــى مــ�ــشــتــوى 
ون�شاطات  �أهمية  تــربز  �لــتــي  و�ملل�شقات  و�ملــنــ�ــشــور�ت 
�ملهرجان ، �إ�شافة �إىل توزيع �لعديد من بيوت �ل�شعر 
�لهجن  �شباقات  ميد�ن  منطقة  يف  �لر�ثية  و�خليام 
ب�شويحان و�ل�شوق �ل�شعبية ، ووجود عدد من �ملدربني 
�لــ�ــشــيــوف و�لــ�ــشــيــاح و�لوفود  �لــر�ثــيــني ال�ــشــتــقــبــال 
�لوطني  �لــر�ث  �شرح و�ف لهم عن  �لــز�ئــرة وتقدمي 
�لر�ثية  �لقرية  �أجنحة  حمتويات  على  و�طالعهم 
و�ل�شوق �ل�شعبية  وتقدمي و�جبات �ل�شيافة �لعربية، 
بعد �أن �أ�شبح �ملهرجان تقليد� �شنويا ووجهة �شياحية 

متميزة  يق�شدها �الآالف من حمبي �لر�ث.
ويف �لنهاية ميكن �لقول �ن �شويحان �لتي عا�شت نحو 
��شبوعني مع تر�ث �الآبــاء و�الأجــد�د و�ملدينة بالف�شل 
�ىل ر�عــي هــذ� �حلــدث �لــر�ثــي، �شمو �ل�شيخ �شلطان 
فيها  حتيي  جديدة  دورة  �ىل  ب�شوق  تتطلع  ز�يــد،  بن 
مـــفـــرد�ت �الآبـــــاء و�الأجــــــد�د وتــعــلــم �لــنــ�ــسء ما�شيهم 

�لعريق .  

اأدى ر�صالته بامتياز وربط املا�صي باحلا�صر

ختام ناجح ملهرجان �سلطان بن زايد الرتاثي2017
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حقق �لفار�س �ل�شعودي عبد�لرحمن �لر�جحي باجلو�د " فارو �م" لقب جائزة 
"17" لقفز  �لــدولــيــة  �ل�شارقة  بطولة  يف  بال�شيارة  وفـــاز  �لــكــربى  لــوجنــني 
�لفرة من  و�ل�شباق خالل  للفرو�شية  �ل�شارقة  نادي  نظمها  و�لتي  �حلو�جز 
22 مناف�شة ��شتملت عليها �لبطولة . وجرت  11 فرب�ير �جلاري يف  9 �إىل 
و�مليد�ن  للفرو�شية  �ل�شارقة  مبركز  �ملغطاة  �ل�شالة  ميد�ن  على  �ملناف�شات 
�خلارجي مب�شاركة و��شعة من فر�شان وفار�شات قفز �حلو�جز من 37 دولة. 
و�شهد فعاليات مناف�شات �لبطولة - �لتي �ختتمت �أم�س - �ل�شيخ عبد�هلل بن 
للبطولة  �لفخري  �لرئي�س  للفرو�شية  �ل�شارقة  نادي  رئي�س  �لقا�شمي  ماجد 
حر�س  كبري  وجمهور  �لبطولة  الأ�شو�ط  �لر�عية  �جلهات  ممثلي  من  وجمع 
على متابعة ��شتعر��شات �لفر�شان و�لفار�شات خالل �أيام �لبطولة. ويف مناف�شة 
جائزة لوجنني �لكربى لبطولة �ل�شارقة �لدولية 17 لقفز �حلو�جز من فئة 
�لنجمتني مبو��شفات �جلولة �لو�حدة مع جولة للتمايز و�لتي �شمم م�شارها 
بحو�جز بلغ �رتفاعها 145 �شم �إىل جانب بقية مناف�شات �لبطولة - �الأملاين 
�لدويل فر�نك روتنبريغ - �شارك 28 فار�شا وفار�شة 9 منهم �أكملو� �جلولة 
�لرئي�شة بدون �أخطاء وجتدد بينهم �لتحدي يف جولة للتمايز وجنح 7 منهم 

�ل�شعودي  �لفار�س  وقدم  �مليد�نية.  �الأ�شئلة  كامل  على  �ل�شحيحة  �الإجابة  يف 
�الأف�شل و�أجنز مهمة  �م �ال�شتعر��س  �لر�جحي باجلو�د  فارو  �لرحمن  عبد 
�ل�شابقة  �الأزمــنــة  به  ك�شر  زمــن  دون خطاأ يف  كبري من  بنجاح  �لتمايز  جولة 
وبلغ 37.32 ثانية منحه �ل�شد�رة و�ل�شيارة جائزة لوجنني �لكربى لبطولة 
�لفار�س  �لــثــاين  �ملــركــز  جــائــزة  نــال  و  �حلــو�جــز.  لقفز   17 �لدولية  �ل�شارقة 
�الأملاين ديفيد ويل باجلو�د �شنتو دي روت و�أجنز جولة �لتمايز بدون خطاأ يف 
زمن بلغ "37.76" ثانية و�ملركز �لثالث حققه �لفار�س �ل�شوري عمرو حم�شو 
�لفار�س  و حقق  ثانية.   37.93 بلغ  و�أكمل �جلولة يف زمن  �ملرجتز  باجلو�د 
�ل�شعودي رمزي �لدهامي باجلو�د ديجاي لقب جائزة لوجنني �لكربى �مل�شغرة 
بلغ  بحو�جز  م�شارها  و�شمم  للتمايز  جولة  مع  �لو�حدة  �جلولة  مبو��شفات 
�رتفاعها 140 �شم �شارك فيها 32 فار�شا وفار�شة 13 منهم �أكملو� �جلولة 

�لرئي�شة بدون �أخطاء و�نتقلو� للتناف�س يف جولة �لتمايز.

باجلو�د  �لتمايز  �مل�شاركني يف  �آخــر  �لدهامي  رمــزي  �ل�شعودي  �لفار�س  كان  و 
ديجاي وجنح يف �إكمال �لتمايز يف �لزمن �الأف�شل حيث بلغ "39.08" ثانية 
وتوج بكاأ�س وجائزة �ملركز �الأول و�لفار�س �الأملاين ديفيد ويل باجلو�د كاز�ندو 
كان �مل�شارك رقم "8" يف �لتمايز و�أكمله يف زمن بلغ "39.48" ثانية منحه 
�إىل  �لثالث  �ملركز  جائزة  وذهبت  �ملت�شدر  م�شاركة  بعد  �لثاين  �ملركز  جائزة 
و�أكمل  ��س  فالوتا  بالفر�س   12 رقم  �مل�شارك  �لعيد  خالد  �ل�شعودي  �لفار�س 
وبعد  �ملوؤقت  �لثاين  �ملركز  به  نــال  ثانية   40.04 بلغ  زمــن  يف  �لتمايز  معها 
م�شاركة �ملت�شدر تر�جع �لعيد ليحتل �ملركز �لثالث. وخطف �لفار�س عبد�هلل 
�ملري باجلو�د نار�شي�ش�شت �ف بي �ت�س جائزة �ملركز �الول وتوج بكاأ�س غرفة 
جتارة و�شناعة �ل�شارقة ملناف�شة �ملرحلتني �خلا�شة على حو�جز بلغ �رتفاعها 
من  �ملرحلتني  �أكملو�  منهم   10 وفار�شة  فار�شا   35 فيها  �شارك  �شم   140
دون �أخطاء. وكان �لفار�س �ملري �مل�شارك �لثالث و�أجنز مهمة �ملرحلة �لثانية 

�لفار�س  زمــن  بــه  وك�شر  ثانية   32.80 بلغ  زمــن  يف  نار�شي�ش�شت  بــاجلــو�د 
�لــثــاين بــاجلــو�د بلو بو�شر وقدره  �لــرو�ــشــي فــالدميــري تــوغــانــوف �ملــ�ــشــارك 
�لكوملبي  �لفار�س  م�شاركة  بعد  �لثالث  �ملركز  جائزة  به  ونال  ثانية   35.36
�أندري�س بنالو�شا �مل�شارك رقم 16 باجلو�د "بر�شلونة" و�أنهى �ملرحلة �لثانية 
�لفار�س  ح�شاب  على  �لثاين  �ملركز  جائزة  منحه  ثانية   33.41 بلغ  زمــن  يف 
بال�شيارة  �لقا�شي  نا�شر  حمد  �لقطري  �لفار�س  فــاز  و  فــالدميــري.  �لرو�شي 
جائزة �أيادي ر�عية �شوط �لتحدي على �حلو�جز �ل�شتة و�لتي �شارك بها 15 
فار�شا وفار�شة وكانت �ملناف�شة من جولة رئي�شية مع �أربع جوالت متايز وعرب 
�جلولة �لرئي�شية بنجاح 11 فار�شا على �الرتفاع 160 �شم و�لتمايز �الأوىل 
�لثانية على �رتفاع  �لتمايز  7 فر�شان وجولة  170 �شم وعربها  على �رتفاع 
�شم   190 �رتفاع  على  �لثالثة  �لتمايز  وجولة  فر�شان   3 وعربها  �شم   180
عربها منفرد� �لفار�س �لقطري حمد نا�شر �لقا�شي بالفر�س ��س تي لو�شيا 
�أيادي  �شركة  يف  �لتطوير  مدير  �ل�شام�شي  حممد  من  �ل�شيارة  مفتاح  وت�شلم 
ر�عية �ل�شوط بح�شور �شلطان �ليحيائي مدير عام نادي �ل�شارقة للفرو�شية 

مدير �لبطولة. 

�الإيرلندي ريان كولني  �ل�شائق  عزز 
للمو�شم  �لــعــام  لــلــرتــيــب  �ــشــد�رتــه 
�لثامن لتحدي كاأ�س بور�شه جي تي 
حتقيقه  عقب  �الأو�ــشــط،  �ل�شرق   3
�ملو�شم  هــذ�  �خلام�س  ب�شباقه  �لفوز 
خالل �ل�شباق �لثاين للجولة �لر�بعة 

على حلبة يا�س مارينا يف �أبوظبي.
وبد�أ كولني �ل�شباق يف �ملركز �لثاين 
�نطالقته  لــه  و�أتــاحــت  �حللبة  على 
�لـــقـــويـــة �لـــبـــقـــاء جـــنـــبـــاً بــجــنــب مع 
�لفائز بال�شباق �الأول �ل�شائق �لز�ئر 
ت�شاريل �إي�شتوود ومتكن من �حلفاظ 
على هدوءه القتنا�س �ل�شد�رة قبل 
�ل�شائق  متكن  كما  �لــ�ــشــبــاق،  �نــتــهــاء 
�لربيطاين توم �أوليفانت من تخطي 
كارير�  بور�شه  كاأ�س  �شائق  مو�طنه 
�لــلــفــة �الأوىل  �إيــ�ــشــتــوود يف  تــ�ــشــاريل 
�أي�شاً، وحدث �شر�ع كبري على �ملركز 
�أدى  و�إيــ�ــشــتــوود  بــرييــر�  بــني  �لثالث 
�أثر  ممــا  بينهما  ت�شادم  حــدوث  �إىل 
�لعديد  وفــقــد�نــهــم  �شرعتهما  عــلــى 

من �ملر�كز.
�ل�شباق بكل ر�حة  �أنهى كولني  فيما 
عن  ثـــانـــيـــة   3.8 بــــقــــارق  مـــتـــقـــدمـــاً 
�ملركز  �أولــيــفــانــت يف  تـــوم  مــالحــقــة 
قطر  يف  �ملقيم  �ل�شائق  وعــن  �لثاين 
ثانية،   7.9 بــفــارق  فرينز  تــ�ــشــاريل 
لكولني  �لرئي�شيان  �ملالحقان  وهما 
وقد  �لبطولة،  ترتيب  �ــشــد�رة  على 
�ملوهوب  �الإيــرلــنــدي  �ل�شائق  متكن 
ــبــاق من  بــعــد خــطــفــه �ــــشــــد�رة �لــ�ــش
تو�شيع �لفارق يف �ل�شد�رة بفارق 23 
�الأخرييتني  �جلــولــتــني  قــبــل  نقطة 

للمو�شم يف �لبحرين.
وعــقــب �لــتــتــويــج قـــال كــولــني: "كان 
و�النطالقة  �لـــيـــوم،  ر�ئـــعـــاً  �لــ�ــشــبــاق 
و�لــنــتــيــجــة جـــيـــدتـــان ومتــكــنــت من 
�حلفاظ على �ل�شد�رة، ر�أيت ت�شادم 
وبعد  خلفي،  وبــرييــر�  �إي�شتوود  بني 
ت�شاريل،  �لعقوبة على  ذلك الحظت 
�أعباأ  قـــادمـــاً مل  ر�أيـــتـــه  عــنــدمــا  لــــذ� 

باملطاردة".
�ملو�شم  بــد�يــة هــذ�  "كانت  و�أ�ــشــاف: 
�نطلقت  �الأول  �ل�شباق  ر�ئعة يل، يف 
�ل�شباق  و�أنهيت  �خلام�س  �ملركز  من 
يف �ملركز �لثاين و�ليوم �نطلقت ثانياً 
�شعور  هذ�  وبالطبع  بال�شباق  وفــزت 
�أنــا �شعيد جــد�ً مبا و�شلت له  ر�ئــع، 
يف هذه �لبطولة وكل �شيء ��شتفدته 

منها حتى �الأن".
و�أنهى �ل�شائق �ملقيم يف �الإمار�ت ب�شار 
�ل�شابع  �ملــركــز  يف  �ل�شباق  مــارديــنــي 
�ل�شباق  "كان  قـــال:  �ل�شباق  وعــقــب 
�نطالقتي على  تكن  جـــد�ً، مل  قــوي 
من  متكنت  لكني  �ملطلوب  �مل�شتوى 
حمظوظاً  كنت  جيد،  ب�شكل  �إنهائه 

�ل�شائقني  �ليوم مع مناو�شات بع�س 
بعد  و�الأن  يل  �لطريق  �أخلت  و�لتي 
حتليل  على  �شاأعكف  �جلولة  �نتهاء 
�أد�ئي ��شتعد�د�ً للجولة �ملقبلة و�لتي 
�إنــهــاء �ملو�شم  �أن �أمتــكــن مــن  �أمتــنــى 
�جلولتني  خـــــالل  جـــيـــدة  بـــ�ـــشـــورة 

�ملقبلتني يف �لبحرين".
و�خترب �ملت�شدر�ن كولني و�أوليفانت 
�نف�شال  حيث  �ل�شالك  �مل�شار  ن�شبياً 
بعد  لفة  �ل�شائقني  باقي  عن  مبكر�ً 
�ملخيبة  نــتــيــجــتــه  وعــقــب  �الأخـــــــرى، 
�أخــــذ  �الأول  �لـــ�ـــشـــبـــاق  يف  لــــالآمــــال 
�أولـــيـــفـــانـــت �لــ�ــشــبــاق بــجــديــة �أكـــرب 
�جلولة  يف  كــبــري�ً  ت�شميماً  و�أظــهــر 
لــلــحــ�ــشــول عــلــى مركز  �لــتــاأهــيــلــيــة 
�لثاين  �ملركز  وحقق  متقدم  تاأهيلي 
مما �أعطاه �أف�شلية يف �للفة �الأوىل. 
�أيــ�ــشــاً، خ�شر  �الأوىل  �لــلــفــة  وخـــالل 
�خلام�س  مـــركـــزه  فــريــنــز  تـــ�ـــشـــاريل 

�لعي�شائي،  بــنــدر  �ل�شعودي  ل�شالح 
لــكــنــه �ـــشـــرعـــان مــــا تـــــــد�رك �الأمـــــر 
�ل�شباق  مــنــهــيــاً  �لــ�ــشــغــط  وو��ــــشــــل 
�أف�شل  �لــثــالــث وحمــقــقــاً  �ملـــركـــز  يف 
زمــن لــه خــالل �جلــولــة يف حماولة 
ريان  �ملت�شدر  مــع  �لــفــارق  لت�شييق 
بندر  �ل�شعودي  �ل�شائق  �أمــا  كولني. 
�لعي�شائي فقد �أدى �شباقاً ر�ئعاً حيث 
�نــطــلــق مــن �ملــركــز �لــ�ــشــاد�ــس و�أنهى 
بعد  وذلــك  �لــر�بــع  �ملركز  �ل�شباق يف 
�أخطاء بريير� و�إي�شتوود، كما حافظ 
�لعي�شائي على زخمه وتركيزه الإنهاء 
�لف�شية  �لــفــئــة  �ــشــد�رة  �لــ�ــشــبــاق يف 
�لفئة،  هذه  يف  زمن  �أف�شل  وحتقيق 
�شباقاً  هــنــاك  كــان  �لعي�شائي،  وخــل 
وتريلر  �لزبري  �لفي�شل  بني  خا�شاً 
�شمن �شر�عهم على �ملركز �خلام�س 
حتى متكن �ل�شاب �لعماين من �نهاء 
�ملركز  هذ� �ل�شر�ع ل�شاحله حمققاُ 

�خلام�س و�لثاين للفئة �لف�شية.
و�شتتو��شل مناف�شات �ملو�شم �لثامن 
مـــن حتــــدي كـــاأ�ـــس بـــور�ـــشـــه جـــي تي 
�جلولة  خــالل  �الأو�ــشــط  �ل�شرق   3
�لبحرين  حــلــبــة  عـــلـــى  �خلـــامـــ�ـــشـــة 

�لدولية يومي 3 و4 مار�س �ملقبل.
 16 �لــدولــيــة  �حللبة  و�شت�شت�شيف 
دولـــة خمتلفة   12 �ــشــائــقــاً ميــثــلــون 
مب�شاركة  �جلـــــولـــــة،  هــــــذه  خــــــالل 
مــتــنــوعــة مـــن �ملـــحـــرفـــني و�لـــهـــو�ة 
�شائقني  تــ�ــشــم  و�لـــتـــي  و�ملــبــتــدئــني 
مــــن �إيــــرلــــنــــد�، �لـــــرنويـــــج، �أملـــانـــيـــا، 
لــوكــ�ــشــمــبــورغ، �لــ�ــشــويــد، وتــركــيــا، يف 
�ملنطقة  �شائقي  مــع  قــويــة  مــو�جــهــة 
�لعربية  �الإمــــــار�ت  ميــثــلــون  �لــذيــن 
و�شلطنة  وقطر  و�لبحرين  �ملتحدة 
�ل�شعودية،  �لعربية  و�ململكة  عمان 
خــــالل �ــشــلــ�ــشــلــة �لــ�ــشــبــاقــات �الأكــــرث 

�حر�فية يف �ملنطقة.

حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذ� 
بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
رئي�س  نائب  �لطاير  مطر  �شعادة  �أ�شدر  �لريا�شي، 
جمل�س دبي �لريا�شي قر�ًر� بت�شكيل �للجنة �ملنظمة 
2017 و�لــتــي تقام  لــــدورة نــد �لــ�ــشــبــا �لــريــا�ــشــيــة 
مناف�شاتها خالل �شهر رم�شان �ملبارك حتت رعاية 
�آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  �شمو 
وتعد  �لريا�شي،  دبــي  رئي�س جمل�س  دبــي  عهد  ويل 

�حلدث �لريا�شي و�ملجتمعي �الأكرب من نوعه. 
عبد�هلل  �لعميد  �شعادة  ت�شمية  على  �لــقــر�ر  ونــ�ــس 
دبي  جمــلــ�ــس  �إد�رة  جمــلــ�ــس  عــ�ــشــو  �ملـــــري  خــلــيــفــة 
و�شعادة  لــلــدورة،  �ملنظمة  للجنة  رئي�ًشا  �لريا�شي 
�إد�رة جمل�س دبي  �شالح �أمني �شالح ع�شو جمل�س 
باالإ�شافة  �ملنظمة،  �للجنة  لرئي�س  نائبا  �لريا�شي 
�أع�شاء يف �للجنة �ملنظمة هم : علي حممد   5 �إىل 
�ملطوع،  �لدكتور عبد�حلميد �لعطار، ح�شن عبد�هلل 
�ملزروعي مديًر� للدورة، وعلي عمر �لبلو�شي ع�شًو� 
�ملنظمة،  للجنة  ومـــقـــرًر�  �لــــدورة  ملــديــر  ومــ�ــشــاعــًد� 

وعادل �لبناي ع�شو�.

�لتام  باالإ�شر�ف  �ملنظمة  �للجنة  �لقر�ر مهام  وحدد 
�لتد�بري  كافة  و�تــخــاذ  �لـــدورة  و�إد�رة  تنظيم  على 
�لكفيلة باإجناحها، �إعد�د �للو�ئح �لتنظيمية الألعاب 
وتن�شيق  للدورة،  �لعام  �لربنامج  تخطيط  �لــدورة، 
حفل  ت�شمل  و�لتي  �مل�شاحبة  و�لفعاليات  �الأن�شطة 
�لتن�شيق  �لـــر�عـــيـــة،  �لــ�ــشــركــات  وتـــكـــرمي  �الفـــتـــتـــاح 
و�ملتابعة مع �جلهات �حلكومية ملا تقت�شيه م�شلحة 
�لعمل. جلب و�ختيار �ل�شركات �ملنظمة للحدث وفق 
دبي،  حكومة  نظام  يف  عليها  �ملن�شو�س  �ل�شو�بط 
��شتقطاب �ل�شركات �لر�عية للدورة، �شبط وتوثيق 
وكتابة  بالدورة  و�الإجــر�ء�ت �خلا�شة  �لوثائق  كافة 

�لتقرير �خلتامي للحدث
�أجل  �لقر�ر �شالحيات كاملة للجنة من  فيما منح 
�لدورة،  باإجناح  �ملتعلقة  �ل�شوؤون  كافة  وتنفيذ  �إد�رة 
�لدورة  بــــاإد�رة  و�لكفيلة  �ملنا�شبة  �لــقــر�ر�ت  �تــخــاذ 
�للجنة  رئي�س  يحدد  �أن  على  ممكن،  �شكل  باأف�شل 
�ملنظمة مكان وزمان عقد �جتماعات �للجنة �ملنظمة، 
ويــتــوىل مــديــر �لـــدورة مــهــام �إعـــد�د جـــد�ول �أعمال 
حما�شر  وتدوين  حل�شورها  و�لدعوة  �الجتماعات 

ت�شور  �إعد�د  �لتو�شيات،  وتنفيذ  ومتابعة  �جلل�شات 
و�لــلــو�ئــح �خلا�شة  �لــعــام  �لــربنــامــج  عـــن   متكامل 
و�لفعاليات  �الأن�شطة  جلميع  و�لتن�شيق  بــالــدورة، 
وغري  بــالــدورة،  �لعاملني  قو�ئم  و�إعـــد�د  �مل�شاحبة، 
ذلــــك مـــن �ملـــهـــام �لـــتـــي يــكــلــف بـــهـــا، ويـــحـــق للجنة 
�أن تتوىل  باأي �شخ�س تر�ه منا�شًبا، على  �ال�شتعانة 
�الأمانة �لعامة ملجل�س دبي �لريا�شي �إ�شد�ر قر�ر�ت 
ت�شكيل جلان �لدعم و�مل�شاندة بناء على طلب رئي�س 
للدورة  �ملنظمة  �للجنة  وعــقــدت  �ملنظمة.  �للجنة 
�جتماعها �الأول يف مقر جمل�س دبي �لريا�شي، حيث 
و�لعرفان �ىل  بال�شكر  �للجنة  و�أع�شاء  تقدم رئي�س 
�آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  �شمو 
على  �لــريــا�ــشــي  دبــي  جمل�س  رئي�س  دبــي  عهد  ويل 
�ملنظمة  باللجنة  وثــقــتــه  �لـــر�ئـــدة  لــلــدورة  رعــايــتــه 
لتحقيق �الأهد�ف �لريا�شية و�ملجتمعية و�الن�شانية 
لــلــدورة �لــتــي تعد �أبـــرز حــدث ريــا�ــشــي خــالل �شهر 
�للجنة  تقدمت  كما  عــام،  كــل  مــن  �ملــبــارك  رم�شان 
�ملنظمة بال�شكر �إىل �شعادة مطر �لطاير نائب رئي�س 
�للجنة  ت�شكيل  قـــر�ر  على  �لــريــا�ــشــي  دبــي  جمل�س 

للمحافظة  بالعمل  لها  وتوجيهاته  �لوقت  هــذ�  يف 
�لكبري لها على  �لر�ئدة و�الثــر  �لــدورة  على مكانة 

�لريا�شة و�ملجتمع.
و �أكد �شعادة �لعميد عبد �هلل �ملري على �أن دورة ند 
خالل  من  كــربى  مكانة  �كت�شبت  �لريا�شية  �ل�شبا 
رعاية ودعم وح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
�رتباطها  خالل  من  وكذلك  للمناف�شات،  �لريا�شي 
لنا وميثل قيمة  �لكثري  �لذي يعني  �ل�شبا  با�شم ند 
كــبــرية جــــد�. ومت يف �الجــتــمــاع تــوزيــع �ملــهــام على 
�الأعــ�ــشــاء حيث يــتــوىل �ــشــعــادة �ــشــالح �أمـــني رئا�شة 
لرئي�س  نــائــبــا  من�شبه  جــانــب  �إىل  �لفنية  �للجنة 

�لــلــجــنــة �ملــنــظــمــة، ويـــتـــوىل عــــادل �لــبــنــاي ع�شوية 
رئا�شة  �ملزروعي  ح�شن  يتوىل  فيما  �لفنية،  �للجنة 
�لــدورة، ويتوىل  �إد�رة  �للجنة �الإعالمية �ىل جانب 
عــلــي �ملـــطـــوع رئــا�ــشــة �لــلــجــنــة �ملــالــيــة، فــيــمــا يتوىل 
�لدعم  جلنة  رئا�شة  �لعطار  �حلميد  عبد  �لدكتور 

�للوج�شتي. 
�ملقرحة  �لريا�شات  �ملنظمة  �للجنة  و��شتعر�شت 
مو��شلة  وقــررت  �ملقبلة  للدورة  �ملناف�شات  لربنامج 
، كما  �الإعــــاقــــة  لــفــئــة ذوي  مــنــافــ�ــشــات  تــخــ�ــشــيــ�ــس 
�لت�شفيات  �لــلــعــب يف  �ــشــاالت  �أمـــاكـــن  ��ــشــتــعــر�ــشــت 
و�أجنحة  �جلـــمـــهـــور  �لـــتـــقـــاء  ومـــكـــان  و�لـــنـــهـــائـــيـــات 
�لتو��شل  و�أكــدت على  و�لد�عمة،  �لر�عية  �ل�شركات 

تن�شيق  �أجل  من  �لوطنية  �الإعالمية  �ملوؤ�ش�شات  مع 
�الأكرب  �لريا�شي  �حلدث  لهذ�  �الإعالمية  �لتغطية 
مــن نــوعــه، وتــوفــري مــا يحتاجه �الإعــالمــيــون الأد�ء 
�إىل �جلمهور يف كل  �لتناف�س  عملهم يف نقل �شورة 

مكان.
�لتي  �لـــدورة  موعد  على  �لتاأكيد  �الجتماع  يف  ومت 
�ملــبــارك يف  رمــ�ــشــان  �شهر  مــن  �لــثــاين  �شتنطلق يف 
جمــّمــع نــد �لــ�ــشــبــا �لــريــا�ــشــي �لــــذي يــ�ــشــم من�شاآت 
تخ�شي�س  على  وكذلك  ومتكاملة،  حديثة  ريا�شية 
�ــشــري� على  هــد�يــا ومــكــافــاآت للجمهور و�ملــ�ــشــاركــني 
نهج �لدورة يف بث �لفرحة و�ل�شرور لدى �مل�شاركني 

و�جلمهور على حد �شو�ء. 

تنفيذا لتوجيهات حمدان بن حممد

ت�سكيل اللجنة املنظمة لدورة ند ال�سبا 
الريا�سية وعقد الجتماع الأول  

اختتام بط�لة ال�سارقة الدولية ال� 17 لقفز احل�اجز

اأوليفانت يف املركز الثاين وفرينز حل ثالثًا

ك�لني يحلق ب�سدارة ال�سباق الثاين للج�لة الرابعة من حتدي 
كاأ�س ب�ر�سه جي تي 3 ال�سرق الأو�سط على حلبة يا�س مارينا 

�فتتحت �شباح �م�س بنادي �الإمار�ت ور�شة عمل 
مدربي حر��س �أندية ر�أ�س �خليمة بالتعاون مع 
�لــقــدم، وذلــك مب�شاركة  �حتــاد �الإمــــار�ت لكرة 
من  �الأنـــديـــة  خمــتــلــف  ميــثــلــون  مــتــدربــاً   50
د�خل وخارج �لدولة، ويحا�شر يف �لور�شة �لتي 
ت�شتمر ملدة ثالث �أيام �ملحا�شر �الآ�شيوي زكريا 

�أحمد �لعو�شي.
�لــيــوم �الأول مدرب  �لــور�ــشــة يف  تــقــدم حــ�ــشــور 
�إ�شماعيل  حــ�ــشــن  �لــوطــنــي  منتخبنا  حـــر��ـــس 
بــاالإ�ــشــافــة لــعــدد كــبــري مــن مــدربــي �حلر��س 
�لــعــربــي، ومـــدربـــي �حلر��س  بـــــدوري �خلــلــيــج 

ملنتخباتنا �لوطنية �ل�شنية.
نظرية  حمــا�ــشــر�ت  يت�شمن  �لــــدورة  بــرنــامــج 
وتطبيقات عملية تقام خالل �لفرة �ل�شباحية 
حما�شر�ت  على  �الول  �ليوم  برنامج  و��شتمل 
�ملحا�شر  حتــدث  حيث  متعددة  عناوين  حملت 
عـــن ��ــشــالــيــب تـــدريـــب حـــر��ـــس �ملـــرمـــى وطرق 
�لــكــر�ت باليد و�لــقــدم و�لــفــرق بني دور  توزيع 
�ملمرن ودور مدرب حر��س �ملرمى باالإ�شافة �ىل 
��شاليب �لتدريب �حلديث و�لتدريبات �ليومية 

و�ال�شبوعية ملدربي حر��س �ملرمى.
 ثــم �نــتــقــل بــعــدهــا �لـــد�ر�ـــشـــون �ىل �ملــلــعــب ذي 
�لكثري  بتطبيق  قامو�  حيث  �لطبيعي  �لنجيل 
ت�شتمل  كما  بالور�شة  �ملتعلقة  �لتدريبات  مــن 
�لتدريبية ودور  �لور�شة على تخطيط �حل�شة 
�حلــار�ــس �لــقــائــد و��ــشــتــعــر��ــس حلـــاالت �للعب 
�ملــبــاريــات وكيفية جتهيز �حلــر��ــس قبل  خــالل 
�ل�شم�شي  ح�شن  حممود  وقــال  هــذ�  �ملــبــاريــات. 
من حر�س  �نطالقاً  �أنه  �الإد�رة  رئي�س جمل�س 
�لـــور�ـــس و�لـــــدور�ت  �إقـــامـــة  �لـــنـــادي عــلــى  �إد�رة 
�لــريــا�ــشــة يف �لدولة  �لــتــي تــخــدم  �لــتــدريــبــيــة 
�شعينا ال�شت�شافة و�إقامة هذه �لدورة بالتعاون 

و�لتن�شيق مع �حتاد �الإمار�ت لكرة �لقدم.
ولــفــت �نــتــبــاهــنــا �لـــعـــدد �لــكــبــري �لــــذي �ن�شم 
و�أ�شماء كبرية  �لدولة  د�خل  �لور�شة من  لهذه 
ومـــعـــروفـــة وكـــذلـــك �الإقــــبــــال عــلــيــهــا مـــن دول 
�خلليج مما يوؤكد �لنجاح �لكبري لهذه �لور�شة 
زكريا  �ملميز  �الآ�شيوي  �ملحا�شر  يقدمها  �لتي 
�أحمد �لذي ي�شتحق �ل�شكر و�لتقدير ، ونتمنى 
�لور�شة  هذه  من  و�ال�شتفادة  �لتوفيق  للجميع 

يف حتقيق �الأهد�ف و�لتطلعات �ملن�شودة .
زكريا  �الآ�ــشــيــوي  �ملحا�شر  �أبـــدى  جانبه  ومــن 
�أحمد �شعادته بالتجاوب �لكبري �لذي مل�شه من 
�أن  �إىل  م�شري�ً  �لور�شة  للت�شجيل يف  �لدر��شني 
�هــتــمــام وحر�س  �ملــ�ــشــارك دلــيــل  �لــعــدد �لكبري 
على �ال�ــشــتــفــادة مــن هــذه �لــور�ــشــة مــعــربــاً عن 
�لـــقـــدم و�إد�رة  �ــشــكــره الحتــــاد �الإمـــــــار�ت لــكــرة 
�الإيجابي و�ملميز  �لتن�شيق  �الإمــار�ت على  نادي 

للور�شة.
�لـــد�ر�ـــشـــني من  بــعــ�ــس  وجــــود  �أن  �إىل  و�أ�ــــشــــار 
وخارج  د�خــل  و�الأنــديــة  �ملنتخبات  يف  �لعاملني 
�لفني  بامل�شتوى  �الرتــقــاء  يف  �شي�شاهم  �لــدولــة 
لــلــور�ــشــة وهــــذ� �ــشــيــ�ــشــاعــدين يف عــمــلــي خالل 

�ملحا�شر�ت �لنظرية و�لعملية. 
�لكفاء�ت  مـــن  يــعــد  �أحـــمـــد  زكـــريـــا  �أن  يـــذكـــر 
�الإمار�تية على م�شتوى �ملحا�شرين يف �الحتاد 
�ي�شال  يف  �شل�س  بــاأ�ــشــلــوب  وميــتــاز  �الآ�ــشــيــوي 
�ملعلومة للدر��شني و�شبق له �أن كان �أحد �أعمدة 
و�أي�شاً  �لعني  ونــادي  �لوطني  منتخبنا  حر��س 

نادي �الإمار�ت.

بالتعاون مع احتاد الكرة ومب�صاركة كبرية من داخل وخارج الدولة

افتتاح ور�سة مدربي احلرا�س يف نادي الإمارات
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الفجر الريا�ضي

�لــدويل للريا�شات  نــادي دبــي  ينظم 
�لبحرية يوم �ل�شبت �ملقبل �شباق دبي 
�لر�بعة  )�جلــولــة  �ملائية  لــلــدر�جــات 
من بطولة �الإمار�ت 2017( وذلك 
�شمن روزنامة �ل�شباقات �لبحرية يف 

�ملو�شم �لريا�شي 2017-2016.
مكانه  مــن  �ملرتقب  �ل�شباق  وينتقل 
�ملعتاد يف �ملو�شمني �ملا�شيني ب�شاطئ 
�إىل منطقة جذب جديدة   3 حمري� 
و�لتي  دبــــي  �ملـــمـــزر يف  بـــحـــرية  هـــي 
جيد�  �الإمـــار�ت  بطولة  رو�د  يعرفها 
من  للعديد  ��شت�شافتها  خــالل  مــن 
�لــفــعــالــيــات مـــن قــبــل حــيــث وجـــدت 
�لقبول  �ملــائــي  �مل�شطح  يف  �ملــ�ــشــاركــة 

و�ل�شعادة من جميع �ملت�شابقني.
وبـــــــد�أت �لــلــجــنــة �ملــنــظــمــة يف نـــادي 
�لبحرية  لــلــريــا�ــشــات  �لـــــدويل  دبـــي 
�ل�شركاء  مـــع  و�لــرتــيــب  �لــتــنــ�ــشــيــق 
�لدو�ئر  ــنــادي  لــل �ال�ــشــر�تــيــجــيــني 
من  �لوطنية  و�ملوؤ�ش�شات  �حلكومية 
�جـــل �إجنـــــاح �حلــــدث �ملــرتــقــب ومن 
�لعامة  �لــقــيــادة  �ملوؤ�ش�شات  تلك  بــني 
لــ�ــشــرطــة دبـــــي وبـــلـــديـــة دبـــــي ق�شم 
�ملائية  و�لقنو�ت  �ل�شاحلية  �ملنطقة 
باإد�رة �لبيئة وموؤ�ش�شة دبي لالإعالم 

وموؤ�ش�شة  �لــريــا�ــشــيــة(  دبـــي  )قـــنـــاة 
�أبوظبي لالإعالم )قناة ياأ�س(

نادي  مــقــر  ي�شهد  �أن  �ملــنــتــظــر  ومـــن 
�لبحرية  لــلــريــا�ــشــات  �لـــــدويل  دبـــي 
�جلمعة  يـــــوم  �لـــ�ـــشـــيـــاحـــي  بـــاملـــيـــنـــاء 
�لت�شجيل  �إجـــر�ء�ت  ��شتكمال  �ملقبل 
جلميع �ملت�شابقني �مل�شاركني و�إجر�ء 
�لدر�جات  كــل  على  �لفني  �لفح�س 
و�نعقاد  �ل�شباق  يف  �مل�شاركة  �ملائية 
�للجنة  بـــني  �لــتــنــويــري  �الجـــتـــمـــاع 
تعليمات  ل�شرح  و�ملت�شابقني  �ملنظمة 

�ل�شباق وم�شار )كور�س �ل�شباق(.
يوم  �ل�شباق  يجمع  �أن  �ملتوقع  ومــن 

�لــ�ــشــبــت �ملــقــبــل مـــا يـــزيـــد عـــن 70 
�شيتناف�شون  دولــة   13 من  مت�شابقا 
عــلــى �ألـــقـــاب 8 فــئــات خمــتــلــفــة هي 
و�قف نا�شئني وو�قف حمدود وو�قف 
مبتدئني  �شتوك  وجال�س  حمرفني 
وجال�س  �ك�شبريت  �شتوك  وجــالــ�ــس 
�ال�شتعر��شية  و�حلركات  حمرفني 

و�الألو�ح �ملائية �لطائرة.

�ل�شبت  يــوم  �ملناف�شات  تــقــام  و�ــشــوف 
وتنطلق  �الأوىل  فرتني  على  �ملقبل 
عند �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا وجتمع 
وو�قف  نا�شئني  و�قــف  هي  فئات   6
وجال�س  وو�قـــف حمــدود  حمرفني 
�ك�شبريت  �شتوك  وجال�س  مبتدئني 
ت�شهد  �أن  عــلــى  وجــالــ�ــس حمــرفــني 
�ل�شاعة  مــن  بــد�يــة  �مل�شائية  �لــفــرة 

�لثانية ظهر� �إقامة 8 فئات باإ�شافة 
�لطائرة  �ملــائــيــة  �الألـــــو�ح  مناف�شتي 
للجولة  �ال�ــشــتــعــر��ــشــيــة  و�حلـــركـــات 

�لثانية لفئات �لفرة �ل�شباحية.
�لقمزي م�شرف  وقــال هزمي حممد 
�ملنظمة  �لــلــجــنــة  �أن  �لــ�ــشــبــاق  عــــام 
ت�شعي  �ملائية  للدر�جات  دبي  ل�شباق 
د�ئــــمــــا الإجنـــــــاح �حلــــــدث مــبــيــنــا �أن 

�أن  �شانه  مــن  �جلــديــد  �ملــكــان  �ختيار 
يـــحـــدث نــقــلــة لــلــحــدث خــا�ــشــة و�ن 
�ملائي  �مل�شطح  تعترب  �ملــمــزر  بــحــرية 
لهدوئها  �لــريــا�ــشــة  لــهــذه  �الأنــ�ــشــب 
�مل�شاهدة  فـــر�ـــس  لـــتـــوفـــر  و�أيـــ�ـــشـــا 
�ملريحة للجمهور حيث تكتظ رمالها 
�ل�شاحرة باجلمهور �ملحب للريا�شات 

�لبحرية.

و�أ�ــــشــــاف مــ�ــشــرف عــــام �لــ�ــشــبــاق �أن 
للريا�شات  �لـــــــــدويل  دبــــــي  نــــــــادي 
�لبحرية ومــن خــالل جهود جمل�س 
الإر�شاء  د�ئــمــا  يتطلع  �لــنــادي  �إد�رة 
�الأمر  وهـــذ�  و�جلــمــهــور  �ملت�شابقني 
�ملنظمة يف �حل�شبان  �للجنة  و�شعته 
من �جل �ختيار �ملكان �ملنا�شب يف ظل 
و�لتي  �ملتنوعة  و�لفعاليات  �الأن�شطة 

تزخر بها �شو�طئ �إمارة دبي.
يقوم  فــعــالــيــة  �آيـــــة  �أن جنــــاح  و�أكــــــد 
�إال  يــــكــــون  ال  بــتــنــظــيــمــهــا  �لـــــنـــــادي 
بد�ية  �جلميع  من  �جلهود  بت�شافر 
�لعامل  �لـــفـــريـــق  ثـــم  بــاملــتــ�ــشــابــقــني 
باجلهات  مـــرور�  �لتنظيمي  و�لــكــادر 
�لكامل  دعمها  ال  لو  و�لتي  �ملتعاونة 
و�لتنظيمي  �لفني  �لنجاح  حتقق  ملا 

قبل 14 مرحلة من �نتهاء �لدوري �الملاين يف كرة �لقدم، مي�شي نادي 
بايرن ميونيخ يف مهمة تبدو �شهلة الإحر�ز �للقب للمرة �خلام�شة تو�ليا، 

قا�شيا على �أي مناف�شة يف �لبوند�شليغا �ل�شاعية لتعزيز جاذبيتها.
عنو�ن  �الحـــد،  �لــبــافــاريــة  ز�يتونغ"  دويت�شه  "�شود  �شحيفة  و�خــتــارت 

�لذي  �لفوز  عن  للحديث  �لبوند�شليغا"  على  �ل�شتارة  "��شد�ل 
حققه �لنادي �ل�شبت يف �ملرحلة �لع�شرين على م�شيفه 

�ينغول�شتات )-2�شفر(. وعلى رغم �ن بايرن �نتظر 
حتى �لوقت �ل�شائع لي�شجل �لهدفني، �ال �ن فوزه 
�تـــاح لــه �البــتــعــاد بــفــارق �شبع نــقــاط عــن اليبزيغ 
غرميه  عــن  نقطة  و15  �ملو�شم،  ومــفــاجــاأة  �لــثــاين 

�لتقليدي بورو�شيا دورمتوند.
و��شافت �ل�شحيفة "ميكن �ن تبد�أ �الحتفاالت 

�آخر  من �الآن النه مل يعد ثمة �شيناريو 
بطال  جمـــدد�  �شيتوج  بــايــرن  فعليا: 

هذ� �ملو�شم"، ويعزز رقمه �لقيا�شي 
يف عدد �اللقاب �ملتتالية.

�مـــــر� معتاد�  هــــذ� �الجنـــــاز  بــــات 
 .2013-2012 مــو�ــشــم  مــنــذ 

ومع قدوم �شهر �شباط فرب�ير، 
تــكــون �المــــور قــد بــاتــت �شبه 
حم�شومة يف �لدوري �الملاين 

لــــكــــرة �لـــــقـــــدم، عـــلـــى رغـــم 
للتتويج  للربيع  �النــتــظــار 

ر�شميا.
�لتنفيذي  �لــرئــيــ�ــس  وقـــال 

كارل  �لـــبـــافـــاري  لــلــنــادي 
رومينيغه  هـــايـــنـــتـــ�ـــس 
�لـــ�ـــشـــبـــت بـــعـــد �ملــــبــــار�ة 

مــــ�ــــشــــرورون،  "نحن 
كانت  �ملـــرحـــلـــة  هــــذه 

بالن�شبة  ر�ئــــــعــــــة 
�إلينا".

�ملو�شم  هـــذ�  �لــالفــت 
على  يـــهـــيـــمـــن  بــــــايــــــرن  �ن 

�لبطولة على رغم تقدميه �أد�ء غري مقنع منذ 
تويل �اليطايل كارلو �ن�شيلوتي م�شوؤولياته على 
�ل�شيف خلفا لال�شباين  �لفني هذ�  ر�أ�س �جلهاز 
جــو�ــشــيــب غـــــو�رديـــــوال �لـــــذي �نــتــقــل �ىل نـــادي 

مان�ش�شر �شيتي �النكليزي.
على  مل�شاته  طبع  من  بعد  �ن�شيلوتي  يتمكن  ومل 

فوز  وكــان  ب�شعوبة.  يفوز  ما  غالبا  �لــذي  �لفريق 
دليال  �يــنــغــولــ�ــشــتــات  م�شيفه  ملعب  عــلــى  �لــ�ــشــبــت 

��شافيا على ذلك، �ذ مل يتمكن بايرن ميونيخ، حامل 
لقب �لــدوري 26 مــرة، من فك عقدة دفــاع �مل�شيف 
�رتورو  �لت�شيلي  طريق  عــن   90 �لدقيقة  يف  �شوى 

فيد�ل، وبعدها بدقيقة من خالل �لهولندي �ريني 
روبن.

على  �ملــو�ــشــم،  بــد�يــة  مــنــذ  �ن�شيلوتي  و�عــتــمــد 
طبقه  �لــذي  ذ�ك  عــن  يختلف  لعب  ��شلوب 

�ــشــلــفــه غـــــو�رديـــــوال و�لـــــــذي �رتــــكــــز على 

فرة  الطـــول  �لــكــرة  على  و�ال�ــشــتــحــو�ذ  �ملتتالية  �لق�شرية  �لــتــمــريــر�ت 
خم�س  �وروبــا  �بطال  بــدوري  �لفائز  بايرن،  �د�ء  �نعكا�س  ويبدو  ممكنة. 
يوب  �ل�شابق  �ملـــدرب  عهد  يف   2013-2012 مو�شم  يف  �آخــرهــا  مــر�ت 
على  مولر  توما�س  �ن  �ذ  مهاجميه،  �ح�شائيات  على  و��شحا  هاينك�س، 
�شبيل �ملثال، �كتفى بهدف و�حد يف �لدوري هذ� �ملو�شم حتى �الآن، يف 
مقابل ع�شرين �شجلها �ملو�شم �ملا�شي. �إال �ن ما ي�شاهم يف �بتعاد 
بايرن يف �ل�شد�رة، هو فعاليته يف �الفــادة �ىل �حلد �الق�شى من 
�شيفه  �مـــام  اليــبــزيــغ  �شقوط  �ل�شبت  ومنها  خ�شومه،  �خــفــاقــات 
در�م�شتات  �مــام  دورمتوند  بورو�شيا  وخ�شارة  �شفر3-،  هامبورغ 

بثالثية. ليفركوزن  باير  �مام  فر�نكفورت  و�ينر�خت   ،2-1
�لــدوري �الملــاين مو�شع  �د�ء بايرن وهيمنته على  و�شكل 
�النكليزي،  يونايتد  مان�ش�شر  مــدرب  مــن  �نتقاد 
�ن  �عترب  �لــذي  مورينيو  جــوزيــه  �لربتغايل 
من  �أ�شعب  هو  �ملمتاز  �النكليزي  �لــدوري 

�لدوري �الملاين.
وقال مورينيو مطلع �شباط فرب�ير �ن 
يبد�أ  �أملانيا،  يف  �ملانيا.  لي�شت  �نكلر� 
بايرن ميونيخ باإحر�ز �لبطولة منذ 
��شر�تيجية  �ن  معترب�  �ل�شيف، 
�شر�ء  على  تقوم  �لبافاري  �لــنــادي 
غرميه  مــــن  �لــــالعــــبــــني  �أفــــ�ــــشــــل 
وبالتايل  ال�ـــشـــعـــافـــه،  دورمتــــونــــد 
�لق�شاء على �ي مناف�شة جدية له 

على �للقب.
�ف�شل  ي�شتقدمون  �شنة  كــل  �أ�ــشــاف 
العــب من غرميهم، مــرة كــان �ملهاجم 
بعدها  ليفاندوف�شكي،  روبــرت  �لبولندي 
�ملد�فع  وبعدها  غــوتــزه،  ماريو  �ملهاجم  كــان 

مات�س هوملز.
��ــشــتــمــر�ر هيمنته  بـــايـــرن، يف حـــال  ويـــو�جـــه 
�شلبا  �المــر  �نعكا�س  �حتمال  �لـــدوري،  على 
�ىل  بالن�شبة  �لبوند�شليغا  جاذبية  على 
�لعامل،  يف  �لـــقـــدم  كــــرة  مــ�ــشــجــعــي 
نف�شه  �لــنــادي  ي�شعى  وقــت  يف 
�ملناف�شة  �ىل  و�لـــــــــدوري، 
�النكليزي  �لــــدوري  مــع 
�ملــــمــــتــــاز و�لــــــــــدوري 
�للذين  �ال�ــشــبــاين، 
باإقبال  يــتــمــتــعــان 
�كرب، وتاليا عائد�ت 

�إعالنية وترويجية �كرب على �ل�شعيد �لعاملي.
وعلى رغم �ن �لنادي يعد �لر�بع عامليا على الئحة �غنى �أندية 
يورو مو�شم  591 مليون  بلغت  �شنوية  �لقدم، مع عائد�ت  كرة 
2015-2016، فان �شيطرته على �ملدى �لطويل تثري قلق �د�رة 

�لدوري.
وقال مدير �لبوند�شليغا كري�شتيان �شايفرت �ذ� �حرز بايرن ميونيخ 
ع�شرة �لقاب �و 15 لقبا متتاليا، �شي�شبح �المر حينها م�شكلة بالن�شبة 

�لينا، �إال �ننا مل ن�شل �ىل تلك �ملرحلة بعد .
�أ�شاف يف ت�شريحات ل�شحافيني �لفارق موجود بني بايرن ومالحقيه �إال 

�نني �عتقد �نه �شيتقل�س.

القمزي: النادي البحري حري�س على اإجناح كافة الفعاليات 

ال�سبت املمزر  يف  املائية  للدراجات  دبي  ل�سباق  الإمارات  لبط�لة  الرابعة  اجل�لة  يف  فئات   8

ب�شباقات �جلولة  �ملحليني  �إينريجي دبي ور��شجري�   فاز كل من فريق 
�لر�بعة من بطولة �لفورموال 4 يف �الإمار�ت �لتي جرت �أحد�ثها يومي 
�جلمعة و�ل�شبت �ملا�شيني على حلبة مر�شى يا�س يف �أبوظبي، م�شاركني 
بذلك فريق موتوبارك �لذي يت�شدر جمموع نقاط �ل�شباقات �لتي جرت 
يف �جلوالت �ل�شابقة من هذه �لبطولة.  وقد فاز فريق �إينريجي دبي �لذي 
يقع مقره دبي وفريق ر��شجري� �لذي يقع مقره يف �أبوظبي يف �شباقات هذه 
�جلولة، حيث فاز جنميهما �شون بابينغتون )يف �ل�شباق رقم 12( وفابيو 
�شرير )يف �ل�شباق رقم 14( على �لتو�يل حا�شلني على �لفوز يف �شباقني 
 من �أ�شل �أربعة. وي�شارك �لفريقني يف بطولة �لفورموال 4 الأول مرة. 
�لكارتنغ  بطولة  على  – �حلا�شل   )4 )رقــم  بابينغتون  �ملت�شابق  وكــان 

�أ�شهر  �أربــعــة  قبل  �حللبة  ب�شباقات  بــد�أ  – قد  مــر�ت  �أربــع  �لربيطانية 
�عتلى من خاللها  �نت�شار�ت   6 على  �حل�شول  ولكنه متكن من  فقط 
�ملــنــ�ــشــة قــبــل �نــطــالق �جلــولــة �لــر�بــعــة مــن بــطــولــة �لــفــورمــوال 4 يف 
�لفائز   ،)13 )رقم  �شرير  �ل�شوي�شري  �ملت�شابق  حقق  حني  يف  �أبوظبي. 
فوزه  �أملــانــيــا،  يف   ADAC Formel 4 بــطــولــة  ب�شباقات  �ــشــابــقــاً 
�لفورموال  بطولة  مــن  �لــر�بــعــة  �جلــولــة  يف  �الأو�ــشــط  �ل�شرق  يف  �الأول 
جوناثان  �فــريــقــي  �جلــنــوب  �ملت�شابق  هيمن  وقـــد  �الإمــــــار�ت.   يف   4
�أبـــرديـــن رقـــم 21 مــن فــريــق مــوتــوبــارك عــلــى �لــ�ــشــبــاقــني �الأخريين 
يف هـــذه �جلــولــة مــتــقــدمــاً عــلــى زمــيــلــه يف �لــفــريــق لــوغــان �شريجينت 
رقــم )23( و�لــلــذ�ن يــبــذل كــل منهما قــ�ــشــارى جــهــده الإحــــر�ز �لفوز 

 لــفــريــقــهــمــا �الأملـــــاين و�حلــ�ــشــول عــلــى لــقــب �لــبــطــولــة يف وقـــت مبكر.
لل�شيار�ت ورئي�س �حتاد  �الإمـــار�ت  نــادي  رئي�س  �شلّيم،  بن  وقــال حممد 
�ملحلية  �لفرق  "نهنئ  �لنارية:  و�لدر�جات  �ل�شيار�ت  لريا�شة  �الإمــار�ت 
�أد�ء  4، حيث كان  �لفورموال  �ملو�شم �الفتتاحي لبطولة  على فوزها يف 
من  ومتكنو�  متميز�ً  ور��ــشــجــري�  دبــي  �إينريجي  فريق  مــن  �ملت�شابقني 
�ل�شباقات،  هــذه  يف  خــربة  لديها  �لتي  �لــفــرق  مــع  جيد  ب�شكل  �ملناف�شة 
تبقى  �جلــولــة.  هــذه  يف  �ملن�شة  تعتلي  �ملحلية  �لــفــرق  نــرى  �أن  وي�شرنا 
فعالياتها  �شتجري  و�لتي  �ملو�شم،  للبطولة يف هذ�  و�حــدة  لدينا جولة 
على حلبة مر�شى يا�س �ل�شهر �ملقبل. �شي�شعى جميع �مل�شاركني فيها �إىل 

�لتناف�س بكل ما لديهم لتحقيق �أف�شل �لنتائج خالل هذ� �ملو�شم.

الفرق املحلية ت�صارك موتوبارك الفوز يف اجلولة الرابعة من بطولة الفورمول 4 يف الإمارات

بن �سلّيم: اأداء متميز ومناف�سة جيدة للفرق املحلية امل�ساركة يف البط�لة

يبتعد �صبع نقاط عن ليبزيغ مفاجاأة املو�صم

بايرن يق�سي على املناف�سة يف الدوري الأملاين 
يتم�شك مدرب نادي �ر�شنال �لفرن�شي 
�لفريق  يف  مبــهــمــتــه  فــيــنــغــر،  �ر�ـــشـــني 
ترتيب  �لثالث يف  �ملــركــز  يحتل  �لــذي 
�نه  �ملمتاز، موؤكد�  �الإنكليزي  �لــدوري 
غري م�شتعد للر�حة بعد من تدريبه، 
على رغم �نتقاد�ت �مل�شجعني وتقارير 

�شحافية عن قرب مغادرته.
تدريب  عــامــا(   67( فينغر  ويــتــوىل 
�ىل  وقـــــــاده   ،1996 مـــنـــذ  ـــنـــال  �ر�ـــش
�برزها  �ملحلية  �اللــقــاب  مــن  �لــعــديــد 
�ن  �ال   ،1998 يف  �ملــمــتــاز  �لــــــدوري 
ينتهي يف  �للندين  �لــنــادي  مــع  عــقــده 

�ملو�شم �حلايل.
�لثالث  �ملــركــز  حاليا  �ر�ــشــنــال  ويحتل 
�ملت�شدر  عــــن  نــــقــــاط  تـــ�ـــشـــع  ــــفــــارق  ب
�لفريق  نتائج  تذبذب  و�أدى  ت�شل�شي. 
على  �جلــديــة  �ملناف�شة  عــن  و�بــتــعــاده 
�مل�شجعني  مـــن  �ــشــغــوط  �ىل  �لــلــقــب، 
�رتباطها  الإنــهــاء  �ر�ــشــنــال  �د�رة  عــلــى 
بفينغر، �ال �ن �الخرية مل تتطرق بعد 

�ىل جتديد �لعقد من عدمه.
��شئلة  فــيــنــغــر  ويـــــو�جـــــه 

كـــــــثـــــــرية بـــــ�ـــــشـــــاأن 
مــــ�ــــشــــتــــقــــبــــلــــه، 
�رتفعت وتريتها 
�خل�شارة  بـــعـــد 
�مــــــام و�تــــفــــورد 
ـــــي  ـــــ�ـــــش ـــــل وتـــــ�ـــــش

ــــتــــني  �ملــــرحــــل يف 
من  �الأخــــــــريتــــــــني 

�لـــــدوري، وكـــان �المر 
�ــــشــــيــــزد�د �ــــشــــوء� يف 

تلقى  لـــو  مـــا 
هال  �مــــــام 
�ــــشــــيــــتــــي 
�ل�شبت يف 
�ملـــرحـــلـــة 
�خلام�شة 

 ، ين لع�شر � و
خـــــ�ـــــشـــــارتـــــه 
�لــــــثــــــالــــــثــــــة 
تـــــو�لـــــيـــــا يف 

�لدوري.
�ن  �إال 
�ر�شنال فاز 
بـــنـــتـــيـــجـــة 

ملهاجمه  هدفني  بف�شل  )-2�شفر(، 
�ن  علما  �شان�شيز،  �ليك�شي�س  �لت�شيلي 
�ثر  �تــى  �ذ  للجدل  مــثــري�  كــان  �الأول 
دربكة �مــام �ملرمى و�رتــدت �لكرة من 
حار�س و�تفورد لت�شطدم بيد �شان�شيز 
و�لثاين  �ل�شباك،  �ىل  وتتابع طريقها 

من ركلة جز�ء يف �لثو�ين �الخرية.
ويف ر�شيد �ر�شنال �لثالث، 50 نقطة، 
ويــبــتــعــد بــنــقــطــة عـــن تــوتــنــهــام �لذي 
�شقط �ل�شبت �مام ليفربول �شفر2-، 
�ال �ن فر�شته الإحر�ز �للقب تبدو �شبه 
يخو�س  ت�شل�شي  �ن  علما  مــنــعــدمــة، 

�الحد مبار�ة مع �شيفه برينلي.
وعـــزز �حلــديــث عــن �حــتــمــال مغادرة 
ت�شريحات  �ملو�شم،  نهاية  مــع  فينغر 
�يان ر�يت،  �ل�شابق الر�شنال  للمهاجم 
�لذي �شبق له �حر�ز لقب �لدوري مع 
�لنادي �للندين يف 1998، يف ��شر�ف 

�ملدرب �لفرن�شي.
وقـــال ر�يـــت �جلــمــعــة الإذ�عــــة "بي بي 
�نه  �بلغه  فينغر  �ن  5" �جلمعة،  �شي 
 20 بعد  �لنهاية"  من  "يقرب 

عاما على ر�أ�س �لفريق.
وقــــال �ملــهــاجــم �لــــذي خا�س 
�ر�شنال  مــع  مــبــار�ة   288
 1991 ــــعــــامــــني  �ل بـــــني 
خاللها  �شجل  و1998، 
مع  "كنت  هـــدفـــا،   185
�ملا�شي،  �خلمي�س  �ملـــدرب 
ولكي �كون �شادقا متاما، 
لــــــــــدي �نـــــطـــــبـــــاع 
�المـــــــــر  �ن 

كذلك".

فينغ���ر يتم�س������ك 
بتدري�ب اأر�سن��ال

�ختتم يوم �أم�س �ل�شباق �الأول من �شل�شلة تر�يثلون �أو�شيانيك 2017 
يف مدينة خورفكان مب�شاركة كبرية من ع�شاق �لريا�شة �لثالثية �لذين 
خا�شو� مناف�شة �ل�شباحة يف مياه �خلليج عند منتجع وفندق �أو�شيانيك 
وبــعــد ذلـــك �نــتــقــلــو� �إىل حتـــدي �لـــدر�جـــات عــرب تـــالل �ملــديــنــة قــبــل �أن 

يختتمو� �ل�شباق مبناف�شة �جلري على كورني�س خورفكان. 
�شجل  �أن  بعد  �الأول  باملركز  مــاك  �آنــدي  فــوز  �لــرجــال  و�شهدت مناف�شة 
زمنا �إجمايل قدره �شاعة و25:02، تاله يف �ملركز �لثاين كري�س دو نيل 

.1:34:22 م�شجاًل  ثالثاً  خانا   لو  حل  فيما   ،1:32:33
�أن  �أنيمي دو بل�شي�س بجائزة �ملركز �الأول بعد  ويف فئة �ل�شيد�ت ُتوجت 
�شجلت زمن قدره 1:45:44، وحلت �أليك�س ترينر ثانية بزمن قدره 

 .2:02:06 �لثالث  يف  �شاميون  و�إلودي   ،1:54:24
م�شافتني  على   2016 عــام  يف  �نطلق  �لــذي  �أو�شيانيك  تر�يثلون  يقام 
وي�شل  و�لعمر،  و�خلــربة  �للياقة  م�شتويات  جميع  تنا�شبان  خمتلفتني 
طول �مل�شمار �لق�شري �إىل 800م �شباحة، يليه �شباق �لدر�جات مل�شافة 

7كم. �جلري  و�أخري�  30كم 
وفاز يف �شباق �شوبر�شربينت، �الأق�شر م�شافة )�شباحة 375م، �لدر�جات 
12كم، جري 2.5 كم( و�ملخ�ش�س للريا�شيني �الأ�شغر �شناً، جيانكارلو 
39 دقيقة،  �ل�شباق بزمن قدره  �أن قطع م�شافة  كنديانو تريكا�س بعد 

فيما فازت هنا موت�س يف فئة �ل�شيد�ت يف �أقل من �شاعة.
�أو�شيانيك لهذ�  �أن يقام �ل�شباق �لثاين يف �شل�شلة تر�يثلون  ومن �ملقرر 
�لعام يف 14 �بريل، حيث �شيحظى جميع �لريا�شيني �مل�شاركني بفر�شة 
مقابل  �أو�شيانيك  وفندق  منتجع  يف  ممتعة  �أ�شبوع  نهاية  عطلة  ق�شاء 

�لليلة.   يف  �لو�حدة  للغرفة  فقط  درهم   500
وقالت تري�س روجرز، مدير تر�يثلون �أو�شيانيك: ي�شرنا �أن نرى �لكثري 
هذه  ربـــوع  ويف  �ملميز  �لريا�شي  �حلـــدث  يف  ي�شاركون  �لريا�شيني  مــن 
�ملنطقة �جلميلة من دولة �الإمــار�ت، وهو �شباق تر�يثلون �لوحيد على 
�أ�شحاب �خلربة  للريا�شيني  �لفر�شة  ويتيح  للدولة،  �ل�شرقي  �ل�شاحل 
بهذ� �لنوع من �ل�شباقات وكذلك حديثي �لعهد فيها خلو�س تر�يثلون 
مليئ بالتحدي و�ملتعة، ونتطلع للرحيب بجميع �لريا�شيني يف �ل�شباق 

�لتايل يف �بريل.

ختام ناجح لأوىل ج�لت 
ترايثل�ن اأو�سيانيك لهذا امل��سم 



    
يختفي يف الأدغال 5 �سن�ات

عرث على رجل كندي يف �أدغال �الأمازون يف �لرب�زيل على بعد �أكرث 
من 10 �آالف كيلومر من منزله بعد �أن �ختفى ملدة 5 �شنو�ت.

م�شنية  رحلة  تكبد  بيليبا  �آنــتــون  �أن  ميل  ديلي  �شحيفة  ونقلت 
عرب قارتني �شائر� يف �أغلب �الأحيان على قدمني حافيتني بعد �أن 
�ختفى من منزله يف مدينة فانكوفر علم 2012. وق�شت �لعائلة 
�لذي  �ل�شابق  �الإغاثة  �شنو�ت وهي تبحث دون جــدوى عن عامل 
�لعائلة  وكــادت  �ل�شخ�شية.  �نف�شام  مر�س  من  يعاين  �أنــه  يعتقد 

تفقد �الأمل عندما تلقت �ت�شاال هاتفيا �أقرب �إىل �خليال.
يف  مولودة  بر�زيلية  �شرطية  �شاهدته  عندما  بيليبا  لغز  حل  بــد�أ 
�شرو�ال  ويرتدي  �لقدمي  حــايف  تر�بي  ي�شري يف طريق  وهــو  كند� 
و�شرة قذرين. فاعتقدت يف �لبد�ية �أن �الأمر يتعلق مبت�شول. مل 

يكن �لرجل يحمل جو�ز �شفر �أو �أي وثيقة هوية.
متكنت  �لــدولــيــة،  و�ملنظمات  �لــ�ــشــفــار�ت  مــن  �لــعــديــد  ومب�شاعدة 
ملقابلته يف  �لتي ح�شرت  �لرجل  �لعثور على عائلة  �ل�شرطية من 

مدينة ماناو�س عا�شمة والية �الأمازون �شمال �لرب�زيل.
وقال �شتيفان، �شقيق �آنتون لقد �شدمت، م�شيفا قلت لنف�شي �إنه 
تويف. الأن ذلك هو �ل�شيء �لوحيد �لذي ميكن �أن يف�شر يل غيابه. 
�أنــه تــويف. و�أكــد �شتيفان �أنه  لكن يف قــر�رة نف�شي، مل �أكــن �أ�شدق 

ق�شى �شنو�ت وهو يت�شاءل: �أين هو؟ وماذ� ح�شل له؟.

طفلة ت�لد واأح�ساوؤها خارج ج�سدها
خ�شعت طفلة حديثة �لوالدة يف والية نورث كارولينا �الأمريكية 
�أن ُولدت وجزء كبري  لعملية جر�حية عاجلة الإنقاذ حياتها، بعد 
من �أح�شائها خارج ج�شدها. وكانت �لطفلة �إليوت �شارجنت ُولدت 
يف �شبتمرب �ملا�شي، وبلغ وزنها حو�يل 3 كغم عند �لــوالدة، لكنها 
كــانــت تــعــاين مــن �نــ�ــشــقــاق �لــبــطــن �خلــقــي، ممــا �أدى �إىل خروج 
معدتها و�أمعاءها وقناتي فالوب و�ملبي�شني من ج�شدها �ل�شغري، 
ومت ت�شخي�س �إ�شابتها عندما كانت د�خل �لرحم. ويقول �الأطباء 
�إن �الأطفال �لذين يعانون من هذ� �ملر�س، يولدون باأع�شاء خارج 
�لرحم،  د�خــل  �شحيح  ب�شكل  بالتطور  ف�شلت  �أن  بعد  �أج�شادهم، 
بح�شب ما ذكرت �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية. و��شطر �الأطباء 
�إىل �إجر�ء جر�حة عاجلة للطفلة، بهدف �إعادة �أع�شائها �إىل د�خل 
ج�شدها، لكن بع�س هذه �الأع�شاء مل جتد مكاناً منا�شباً لها، وجلاأ 
�الأطباء �إىل تغطية هذه �الأع�شاء باأكيا�س من �لبال�شتيك، لتعود 
�إىل  �أدى  �لــذي  �ل�شبب  بعد  ب�شكل طبيعي. وال يعرف  �إىل مكانها 
�إ�شابة �لطفلة بهذه �حلالة �لنادرة، و�لتي �أدت �إىل و�شع و�لدتها 
63 يوماً  ب�شكل منتظم طو�ل فرة �حلمل.  وبعد  �ملر�قبة  حتت 
�أم�شتها يف �مل�شت�شفى، تكافح �لطفلة �لبالغة من �لعمر حو�يل 4 

�أ�شهر لتعي�س حياتها ب�شكل طبيعي.

ر�سد �سحابة غريبة يف الف�ساء ال�سحيق
�أنــدريــا�ــس موغن�شن مــن حمطة  ر�ــشــدت كــامــري� ر�ئـــد �لــفــ�ــشــاء 
يف  فــجــاأًة  ظــهــرت  غريبة  �شحابة   ،”ESA“ �الأوروبـــيـــة  �لف�شاء 
 ESA تقول   حيث  م�شدرها،  يعرف  �أحــد  وال  �ل�شحيق،  �لف�شاء 
�إن �ل�شحابة �لغام�شة مت ر�شدها الأول مرة و�إنها ظهرت باأ�شو�ء 

زرقاء م�شعة.
يف  �لكهربائية  �لغريبة  �لــغــيــوم  وجـــود  فــكــرة  نوق�شت  قــد  وكــانــت 
�أ�شو�ء  ولكن  حينها،  جــداًل  �ملو�شوع  و�أثـــار  �شنو�ت  قبل  �لف�شاء 
�ل�شحابة �الأخرية �لتي ظهرت ب�شكل مفاجئ �شعب در��شتها الأنها 

عادة ما تتكون فوق �لعو��شف �لرعدية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مفاجاأة.. البحر يلفظ ماليني الدولرات
قذفت �الأمو�ج كميات من �لكوكايني تفوق قيمتها 60 مليون دوالر �أمريكي، كانت يف حقائب ز�هية �الألو�ن، على 

�أحد �شو�طئ �شرقي �إجنلر�، ونا�شدت �ل�شطات �ملو�طنني باملنطقة �لبحث عن �ملزيد.
وقالت �لوكالة �لوطنية ملكافحة �جلرمية، �إنها حتقق يف �لكميات �لتي �كت�شفت قرب منتجع غريت يارموث، �لذي 

يقع على بعد نحو 200 كيلومر �شمال �شرقي لندن.
وعرث على �أول جمموعة من �حلقائب بعد ظهر �خلمي�س �ملا�شي ، فيما عرث على �ملزيد يف منطقة قريبة �جلمعة.
�شبكة  باأنه �شربة كربى الأع�شاء  �لوكالة  �لكوكايني، يف ما و�شفته  360 كيلوغر�ما من  �الإجمال، عرث على  ويف 

�جلرمية �ملنظمة �ملتورطة يف هذه �لعملية.
وقال ماثيو ريفريز، من فريق �لتحقيق بالوكالة: نحن �الآن... نحاول معرفة كيف �نتهى �أمر هذه �حلقائب حيث 

وجدت... من غري �ملرجح على �الإطالق �أن تكون تلك هي وجهتها �ملق�شودة.
وقال قائد �شرطة �ملنطقة، ديف باكلي، �إنه يعتقد �أن �حلقائب �لتي عرث عليها حتمل �لكمية بكاملها، لكنه نا�شد �أي 

�شخ�س يعرث على �ملزيد �الت�شال بال�شرطة على �لفور.
و�أ�شاف حمذر�: �شنن�شر �شباط �شرطة �إ�شافيني يف �ملنطقة ملر�قبة �ملوقف.
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�سيارتان من الذهب يف �س�ارع القاهرة
فيديو  مقطع  في�شبوك  �ل�شهري  �الجتماعى  �لتو��شل  موقع  رو�د  تــد�ول 
يظهر �شيارتني من �لذهب، تثري�ن �شجة وجدال كبريين فى �شو�رع م�شر. 
S500 يف �إ�شد�ر ذهبي  مر�شيد�س  وظهرت �شيارة "bmw x6" و�الأخرى 
ما�شبريو  مبني  مــن  بالقرب  حتــديــًد�  �لــقــاهــرة  فــى  ت�شري�ن  منهما،  لكل 
�أن  في�شبوك  على  �لـــرو�د  �أحــد  وذكــر  م�شرية.  معدنية  لوحات  وحتمالن 
�أخري  �ــشــيــارة  ميلك  كما   ، �ــشــعــودي  �أعــمــال  لــرجــل  مملوكتني  �ل�شيارتني 
ذهبية من نوع جيب ر�جنلر. وبعد تد�ول �لفيديو القى تد�واًل كبرًي� بني 
�لرو�د، و�شبب لهم حالة كبرية من �ل�شدمة و�الإعجاب يف �آن و�حد، وح�شد 

م�شاهد�ت �شخمة للغاية يف غ�شون �شاعات.

قد ل حتتاج الأ�سالك كي ت�سحن اآيف�ن 8
�أبل  �شركة  �أن  �شيكيوريتيز،  �آي  جي  كي  �شركة  ن�شرته  جديد  تقرير  �أكــد 
�شتقدم ميزة �ل�شحن �لال�شلكي لهاتفها �لقادم �آيفون 8، وفقا ملا جاء على 
موقع ما�شبل �لتقني. و�أو�شحت �ل�شركة �أن �لتقنية �جلديدة قد تت�شبب يف 
رفع درجة حر�رة هو�تفها، مما ي�شتدعي حتديث �ملكونات �لد�خلية للجهاز 

للحفاظ على درجة حر�رة �لهاتف.
و�أكد �لتقرير �أن �ل�شحن �لال�شلكي �شيكلف �آبل حو�يل 5 دوالر�ت، مما ال 

يعد باملبلغ �ل�شخم �لذي �شيوؤثر على ت�شعري �آيفون 8.
�إىل  �شعره  ي�شل  قد  �ملنتظر  �لهاتف  �أن  توؤكد  تقارير عديدة  وقد خرجت 
�لهاتف،  وت�شنيع  ت�شميم  يف  �ملتطور  �لتحديثات  نتيجة  دوالر،   1000

و�لذي ت�شري �لتقارير �إىل �أنه �شيقدم ت�شميم خاٍل من �الأزر�ر.

اأكرب خطاأ يف تاريخ الي�تي�ب
متكن �ملدون �لرو�شي من �لعثور على خطاأ يف عمل موقع يوتيوب �ل�شهري، 
حيث �ت�شح �أنه ميكن �إلغاء ��شر�ك �مل�شتخدمني من �لقناة دون علمهم، 

و�أطلق �ملدون على هذ� �خلطاأ باأنه �أكرب خطاأ يف تاريخ �ملوقع.
والإثبات �خلطاأ، قام �ملدون بت�شوير فيديو ق�شري يظهر وب�شهولة �شديدة 
كيف �ألغى ��شر�ك �أكرث من 300 �ألف م�شرك من قناته، وحدث هذ� دون 

مو�فقة �مل�شاركني �أنف�شهم.
و��شتجابت �إد�رة �ملوقع لهذ� �لفيديو، وخالل �ليوم قامت بت�شحيح �خلطاأ، 

وقامت باإرجاع جميع �مل�شركني �لذين مت �إلغاء ��شر�كهم.
�لرو�شي مبلغا رمزيا من  �ملوقع قدمت للمدون  �إد�رة  باأن  �شائعات  وهناك 
�ملال مقابل �كت�شافه لهذ� �خلطاأ، ووعدت جميع من يجد �أي خطاأ يف عمل 

اإنفل�نزا الطي�ر تنت�سر بني 
دواجن غ�انغت�س� ال�سينية

�إن  ديــلــي  تــ�ــشــايــنــا  �شحيفة  قــالــت 
�شلطات مدينة غو�نغت�شو �ل�شينية 

% حذرت من �أن نحو 30 
من �أ�شو�ق �لدو�جن �حلية م�شابة 
ب�شاللة )�أت�س7 �أن9( من فريو�س 

�إنفلونز� �لطيور.
هيئة  �أن  �لــ�ــشــحــيــفــة  و�أ�ــــشــــافــــت 
مدينة  يف  �الأمـــــر��ـــــس  مــكــافــحــة 
غـــو�نـــغـــتـــ�ـــشـــو عــــا�ــــشــــمــــة �إقـــلـــيـــم 
غــو�نــغــدونــغ جــنــوب �لــ�ــشــني حثت 
خمالطة  جتـــنـــب  عـــلـــى  �لـــ�ـــشـــكـــان 
�لــــــدو�جــــــن �حلــــيــــة بـــعـــد �إجـــــــر�ء 

�ختبار�ت �الأ�شبوع �ملا�شي.
و�أعلنت �شلطات مدينة غو�نغت�شو، 
وهي ميناء رئي�شي ومركز لو�شائل 
�شتعلق  �إنها  �ملا�شي  �ل�شهر  �لنقل، 
�لـــد�جـــنـــة �حلية  �لــطــيــور  جتـــــارة 
و�ملذبوحة لفر�ت ت�شتمر �لو�حدة 
منها ثالثة �أيام خالل �شهر مار�س 
�إىل  �لــفــريو�ــس  �نــتــقــال  ملــنــع  �آذ�ر 

�لب�شر.
وقـــد �أثــــار هـــذ� �لــتــحــذيــر خماوف 
�ــشــكــان �ملــديــنــة مــن �نــتــ�ــشــار و��شع 
بلغ  �أن  بعد  خ�شو�شا  للفريو�س، 
عــــدد �لـــوفـــيـــات بــ�ــشــبــب �ملـــر�ـــس يف 
�إىل ثالثني  �لــ�ــشــتــاء  �لــ�ــشــني هـــذ� 
وفاة �الأ�شبوع �ملا�شي، بينما تو�جه 
تف�شيا  و�لــيــابــان  �جلنوبية  كــوريــا 

كبري� للفريو�س.
لل�شحة  �لوطنية  �للجنة  وذكـــرت 
�ل�شني  �أن  ــــــرة  �الأ�ــــــش وتـــنـــظـــيـــم 
�الأول  دي�شمرب/كانون  يف  �شهدت 
�إ�شابة ب�شرية  106 حــاالت  وحــده 

بفريو�س �إنفلونز� �لطيور.

جثمان لينني يرتدي 
بدلته اجلديدة

مــن �ملــقــرر �أن يــتــم �إغــــالق �ــشــريــح لينني 
�لو�قع يف �ل�شاحة �حلمر�ء و�شط �لعا�شمة 
�لرو�شية مو�شكو، �أمام �لزو�ر ملدة �شهرين 
حيث �شيخ�شع �جلثمان الإعادة �لتحنيط.

و�شيتم �إغالق �ل�شريح �لذي ي�شم جثمان 
فالدميري  �الأول،  �لــ�ــشــوفــيــاتــي  �لــزعــيــم 
لينني، �ملحنط، مرتديا بدلة �شود�ء، بجو�ر 
�لكرملني، ما بني 16 فرب�ير �شباط و16 

�أبريل ني�شان.
�لرو�شية لالأنباء  �إنرفاك�س  وقالت وكالة 
�لرو�شية  �لفيدر�لية  �حلــر��ــشــة  د�ئـــرة  �إن 
تقوم بحر��شة �ل�شريح حت�شبا الأي هجمات 

حمتملة.
�لعام  لهذ�  �لتحنيط  �إعـــادة  عملية  وتــاأتــي 
مــتــز�مــنــة مــع �لـــذكـــرى �لــ�ــشــنــويــة �لـ100 
بها،  �الحتفال  يتم  �لتي  �لبل�شفية،  للثورة 

يف نوفمرب ت�شرين �لثاين �ملقبل.

نفذت مقلبًا يف حبيبها ففقد وعيه 
فيديو  مقطع  �لربيطانية  ميل  ديــلــي  �شحيفة  ن�شرت 
كاين�س  ملتون  مدينة  مــن  �لــدريــدج  ريبيكا  قيام  يظهر 
�لربيطانية، مبقلب قوي للغاية فى حبيبها روبن فياندر 
لدرجة �أنه فقد وعيه. بعدما و�شعت �شبغة حمر�ء على 
وال  بال�شكني،  يدها  قطعت  �أنــهــا  حبيبها  لتوهم  يديها 
لــيــاأتــى �ملنزل  بــه  �تــ�ــشــلــت  بــعــدمــا  �لــــدم،  �إيـــقـــاف  ميكنها 
فى  كامري�  تثبت  كانت  بينما  �لكبرية.  �ل�شدمة  ويــري 
عليه  مغ�شًيا  روبــن  و�شقط  �لــقــوي،  �ملقلب  لتوثق  �ملنزل 
�شفحتها  على  �لفيديو  �لدريدج  ون�شرت  �ل�شدمة،  من 
يوتيوب،  �ل�شهري  �الجتماعى  �لتو��شل  مبوقع  �خلا�شة 

وح�شد م�شاهد�ت �شخمة يف وقت ق�شري.

يذبح والده ب�سبب املال
و�لده  ذبح  �لعمر على  �لثالث من  �لعقد  �شاب فى  �أقــدم 
منفلوط  مركز  يف  �أمــو�لــه  على  �حل�شول  بهدف  �مل�شن 

مبحافظة �أ�شيوط جنوب م�شر.
وبــد�أت خيوط �لق�شة عندما تلقى �للو�ء عاطف قليعي 
�إخــطــاًر� من  �أ�شيوط  �أمــن  �لد�خية مدير  وزيــر  م�شاعد 
�ملقدم خالد �شريت رئي�س مباحث مركز �شرطة منفلوط، 
�إىل  نف�شه  �شنة   21 �س  م.  �شابر.  �ملــو�طــن  ت�شليم  يفيد 
و�لده  بقتله  و�عــر�فــه  منفلوط،  �شرطة  ق�شم  ديـــو�ن 

بينهما. مادية  خالفات  نتيجة   ،“ ع  �س.  “من�شور. 
و�أر�شد �شابر عن �ل�شكني �لتى قام بذبح و�لده به، وعن 
�لـــذي دفــنــه فــيــه، حيث توجهت قــوة مــن �شباط  �ملــكــان 
�ملكان  فى  بالفعل  �لو�لد  على جثة  �ملركز وعرث  مباحث 
من  �لتخل�س  قــرر  حيث  بجرميته،  �ملتهم  و�أقـــر  نف�شه. 
و�لده نتيجة خالفات مالية و�أ�شرية، �إذ تركه حتى خلد 
�إىل �لنوم ثم �شربه مبا�شورة حديدية على ر�أ�شه ومن ثم 

�أقدم على ذبحه بال�شكني ودفنه.

قا�س ياأمر باإعادة 3 ماليني دولر ملخالفي ال�سرعة 
�أ�ــشــدر قــا�ــس يف واليـــة �أوهـــايـــو �الأمــريــكــيــة قــــر�ر�ً يلزم 
3 مليون  باإعادة حو�يل  نيو ميامي  �ل�شلطات يف مدينة 
من  �ــشــرعــة  خمــالــفــات  �شكل  عــلــى  جمعتها  كــانــت  دوالر 
�أن �لــر�د�ر�ت وكامري�ت �ملر�قبة  �ل�شائقني، بعد �أن وجد 

�لثابتة غري قانونية.
غري  �أمـــر  �لثابتة  �لــكــامــري�ت  وجـــود  �إن  �لقا�شي  وقـــال 
�أ�شبحت  حــيــث   ،2014 مــنــذ  �لــد�ــشــتــور  ويــنــايف  قــانــوين 
�لكامري�ت من �ملا�شي، ويتوجب على �ل�شلطات يف �ملدينة 
�لــتــي ح�شدتها  �ملــخــالــفــات  3 مــاليــني دوالر عــن  �إعــــادة 
موقع  بح�شب  �ملا�شيني،  �لعامني  مدى  على  �لكامري�ت 
�الأربعاء  يوم  �إ�شد�ر �حلكم  �الإلكروين. وخالل  ويجال 
�لذي  �ملال  �أن  �إىل  �أوي�شر  �لقا�شي مايكل  �أ�شار  �ملا�شي، 
وعليها  عـــادل،  غــري  �ملــديــنــة  يف  �ل�شلطات  عليه  ح�شلت 
متت  �شائق  �ألـــف   45 حلـــو�يل  �ملخالفات  قيمة  تعيد  �أن 
�لكامري�ت  وكــانــت  �ــشــهــر�ً.   15 مـــدى  عــلــى  خمالفتهم 
يعرب  �لــذي   127 �إ�ــس  يو  �ل�شريع  �لطريق  على  و�شعت 
لي�س  �لكامري�ت  من  �لغاية  �إن  �ل�شرطة  وتقول  �ملدينة، 
جمع �ملال، �إمنا �لتاأكد من �شالمة م�شتخدمي �لطريق. 

و�شتعمل �ل�شلطات �ملحلية على �ال�شتئناف �شد �حلكم.

روبي مهددة ب�ال�سطب من نقابة التمثيل 
بعد  مـــاأزق  يف  كرمي”  “رم�شان  م�شل�شل  �أ�ــشــرة  روبـــي،  �مل�شرية  �لفنانة  و�شعت 

�ن�شحابها منه ب�شكل مفاجئ، دون �إبد�ء �أية �أ�شباب.
ودفع �ن�شحاب روبي، �ملنتج �أحمد �ل�شبكي لتقدمي �شكوى يف نقابة �ملهن �لتمثيلية 
�شدها، الأنه �أنفق �أكرث من 6 ماليني جنيه على �لتجهيز�ت �الأولية لبدء ت�شوير 

�مل�شل�شل.
و�أو�شح �أ�شرف زكي، نقيب �ملمثلني، �أنه يحاول �لتو��شل مع روبي ملعرفة �ل�شبب 
�حلقيقي ور�ء �ن�شحابها من �مل�شل�شل، موؤكًد� �أنه يف حالة عدم �لتو�شل �إىل �تفاق 
و�الإيقاف  �لنقابة  �ل�شطب من  �إىل  عليها  �ملوقعة  �لعقوبة  �شت�شل  �الأزمــة،  ب�شاأن 

عن �لتمثيل.
يذكر �أن هذه لي�شت �ملرة �الأوىل �لتي تن�شحب فيها روبي من م�شل�شل، حيث �شبق 

و�أن �ن�شحبت من م�شل�شالت �أر�س �لنعام، وو�حة �لغروب و�مليز�ن.

املغنية ماتي نوي�س خالل ح�صورها حفل جوائز جرامي يف بيفريل هيلتون بلو�س اأجنلو�س.     )اأ ف ب(

زوكربرغ يجرب قفازات 
ال�اقع الفرتا�سي

�لتنفيذي  في�شبوك  مــديــر  ن�شر 
مـــارك زوكــربــرغ مــنــ�ــشــوًر� مرفًقا 
لـــه حـــول زيـــارتـــه ل�شركة  بــ�ــشــور 
لـ  �ململوكة  ريفت”  “�أوكيلو�س 
�أثناء جتربته �لقفاز�ت  في�شبوك، 
��شتخد�مها  �شيتم  �لتي  �جلديدة 
ملا  وفًقا  �الفر��شي،  �لو�قع  د�خــل 

جاء على موقع ذ� فريج �لتقني.
�لقفاز�ت  �أن  �إىل  زوكربرغ  و�أ�شار 
ت�شهيل  �إىل  تـــهـــدف  �جلـــــديـــــدة 
د�خل  بيديه  �ل�شخ�س  ��شتخد�م 
�لــبــيــئــة �لـــتـــي يــعــيــ�ــس فــيــهــا عرب 
نــظــارة �لــو�قــع �الفــر��ــشــي على 
�أكرث  �لتجربة  يجعل  مما  عينيه، 

�إثارة ومتعة.
وتـــعـــتـــمـــد �لــــقــــفــــاز�ت �جلــــديــــدة 
ب�شركة  ال�شلكيا  �لتو�شيل  عــلــى 
�أوكيلو�س، بحيث يتمكن �مل�شتخدم 
ي�شاهده  ما  د�خــل  بها  يتعامل  �أن 
من عو�مل ويتفاعل معها، وكذلك 
�الألعاب  د�خــــل  يــ�ــشــتــخــدمــهــا  قـــد 
�لتعامل  ت�شتدعي  �لتي  �ملختلفة 

باليدين.
موعد  عــــن  مــــــارك  يــكــ�ــشــف  ومل 
�لقفاز�ت  عـــن  لــلــكــ�ــشــف  ر�ــشــمــي 
�أن  �ملــتــوقــع  �جلــديــدة، ولكنه مــن 
يــكــون ذلـــك خـــالل حــفــل للو�قع 
�إقامته  يتم  لل�شركة  �الفر��شي 
يف �شبتمرب �أيلول كما جرت �لعادة 

�لعامني �ملا�شيني.

هل جعلتنا اله�اتف الذكية اأغبياء؟
�حلديثة،  و�لتكنولوجيا  �لذكية  �لــهــو�تــف  بف�شل 
تذكر  �أردت  فـــاإذ�  تــقــريــبــاً.  �شعباً  �ــشــيء  �أي  يعد  مل 
تاريخ يوم ميالد �شديقك �ملقرب، فما عليك �شوى 
ت�شفح ح�شابه على في�شبوك. و�إذ� �شللت طريقك يف 
مكاٍن ما، ف�شيخربك تطبيٌق للخر�ئط باالجتاهات 

�لكفيلة باإي�شالك �إىل حيث تريد. 
بجانب ذلك، مل يعد �ملرء م�شطر�ً �إىل حفظ �أرقام 
ميكنه  زر  فب�شغطة  قلب،  ظهر  عن  �ملهمة  �لهاتف 
�التــ�ــشــال بــهــذه �الأرقــــــام �لــتــي بــاتــت خُمـــزنـــًة على 
هاتفه.  لكن هناك ثمناً لكل ذلك، كما �أفادت �لعديد 
�لهاتف  على  �العتماد  �شّبَهت  �لتي  �لــدر��ــشــات،  من 
�لتنقل  �ملهام، باالإفر�ط يف  �أد�ء مثل هذه  �لذكي يف 
�لفر�شة  لنف�شه  �الإنــ�ــشــان  يتيح  �أن  دون  بال�شيارة، 
يرتب  مما  و�ال�شتفادة  وهــنــاك،  هنا  قلياًل  لل�شري 

على ذلك من فو�ئد �شحية. 
ماكغيل  بجامعة  بــاحــثــون  ك�شف  �لــ�ــشــيــاق،  هـــذ�  يف 
�ملوجودة يف منطقة  �لرمادية  �ملــادة  �أن  �لكندية عن 
يلجوؤون  �لذين  �ل�شيار�ت  �شائقي  باأدمغة  �حُل�َشني 
�إىل نظام حتديد �ملو�قع با�شتخد�م �الأقمار �ل�شناعية 

تت�شم  �لتعرف على �الجتــاهــات،  �إ�ـــس( يف  بــي  )جــي 
لدى  نظريتها  مــن  و�لكمية  �لن�شاط  يف  �أقــل  باأنها 
�ل�شائقني �لذين ما يز�لون يعتمدون على قدر�تهم 
�أن منطقة  �ملــعــروف  �لــ�ــشــاأن. ومــن  هــذ�  �لعقلية يف 
يتعلق  فيما  خا�شة  باأهمية  تت�شم  هــذه  ــني  �حُلــ�ــشَ
بالقدرة على �لتذكر.  وتعزز هذه �لنتائج ما خل�شت 
�إليه ورقٌة بحثية، ُن�شرت عام 2011، �أ�شارت �إىل �أن 
هذه �لقدرة تر�جع حينما يكون �ملرء على علٍم باأن 
ــزٌن على و�شيط  ما يحاول تذكره من معلومات خُمَ
�إلكروين ما. ففي هذه �حلالة، يعكف �الإن�شان على 
من  �ملعلومة  ��ــشــتــعــادة  ميكنه  كيف  تــذكــر  حمــاولــة 
بنف�شه.   لتذكرها  ي�شعى  �أن  بداًل من  �لو�شيط،  هذ� 
�الأمريكية  تــــامي  جمــلــة  نــقــلــت  �لــ�ــشــيــاق،  هــــذ�  ويف 
عـــن نــيــكــوال�ــس كـــار �لــكــاتــب �ملــتــخــ�ــشــ�ــس يف جمال 
�إنه على �لرغم من �أن �حل�شول  �لتكنولوجيا قوله 
يجعل  غــوغــل،  �لبحث  حمــرك  مــن  �ملعلومات  على 
فاإن  �لتافهة،  �الأ�شئلة  �الإجابة على  على  قــادر�ً  �ملرء 
ذلك لن ميكنه من بناء �لقاعدة �ملعرفية �ل�شرورية 

�لتي توؤهله للتفكري ب�شكل عميق ومرٍو.


