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تنفيذا لتوجيهات خليفة ومتابعة من حممد بن زايد 
مبادرات رئي�س الدولة تعتمد تر�سية 

م�ساريع للبنية التحتية بـ 1.2 مليار درهم
•• اأبوظبي-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل ومتابعة من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. �عتمدت 
ع��دد� من  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادر�ت  تنفيذ  متابعة  جلنة 
م�شاريع �لبنية �لتحتية �لتي تدعم م�شرية �لتنمية �ل�شاملة يف خمتلف 

مناطق �لدولة مببلغ 1.2 مليار درهم.        )�لتفا�شيل �س3(

ح�ضر العر�ض العاملي )اللوؤلوؤة البريل( يف مدينة احلبتور بدبي

حممد بن را�سد: نفخر باإجنازاتنا الوطنية وعطاءاتنا 
الإن�سـانيـة وبانفتاحـنـا علـى ثقافـات �ســعوب العـامل 

•• عوا�صم-وكاالت:

�ليمني عبدربه من�شور هادي، يف مقابلة  �لرئي�س  ك�شف 
�شوف يعقد جل�شاته  �لنو�ب  �أن جمل�س  �لعربية  قناة  مع 
�إىل عدن،  �ملقبل. وحول عودته  �أكتوبر  يف عدن يف نهاية 
قال هادي �إن هذه �خلطوة �شتاأتي يف �أي وقت، وهي لي�شت 
يكون  �أن  �ليمني،  �لرئي�س  ورج��ح  معني.  بزمن  مرتبطة 
كهوف  يف  م��وج��ود�ً  �حل��وث��ي،  عبد�مللك  �حلوثيني،  زعيم 
�حلوثي  عبد�مللك  �أن  �إىل  ���ش��اخ��ر�ً  ه���ادي  و�أ���ش��ار  �شعدة، 

ينتظر نزول �ملهدي �ملنتظر، كي يتحركا معا.

�مللك  ه���ادي مب��رك��ز  �ليمني  �ل��رئ��ي�����س  �أ���ش��اد  ذل���ك،  و�إىل 
�لكبري  �ل��دور  على  �لإن�شانية  و�لأع��م��ال  للإغاثة  �شلمان 
�لذي يقوم به يف �ليمن. وقال هادي يف مقابلة �لعربية �إن 
�ملركز �لوحيد �لذي �لتزم مبا تعهد به من عمليات �إمد�د 
غري عادية يف دعم �مل�شروعات �لإن�شانية على م�شتوى كل 

�ملحافظات �ليمنية.
ياأتي ذلك يف وقت ر�شد تقرير حقوقي، 5500 جرمية 
�شالح  و�مل��خ��ل��وع  �حل��وث��ي  ميلي�شيات  �رتكبتها  و�ن��ت��ه��اك 
�مل��دن��ي��ني يف ���ش��ن��ع��اء م��ن��ُذ �جتياحهم  �لن��ق��لب��ي��ة، ���ش��د 

للعا�شمة يف 21 �شبتمرب �أيلول 2014.

مر�سوم  تو�سيع  يعتزم  ترامب 
اأخرى دوًل  لي�سمل  الهجرة 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�أملح م�شوؤولون يف �لإد�رة �لأمريكية 
تر�مب،  دون���ال���د  �ل��رئ��ي�����س  �أن  �إىل 
ميكن �أن يقرر �إ�شافة بلد�ن �أخرى 
�ل��ت��ي ي�شملها  �ل����دول  ع��ل��ى لئ��ح��ة 
حظر �لهجرة �ملثري للجدل و�لذي 

تنتهي مهلته �ليوم.
�لأبي�س  �لبيت  م�شوؤولون يف  وقال 
ووز�رة �لأمن �لد�خلي �أنهم حددو� 
ع���دد�ً م��ن �ل���دول �ل��ت��ي ل ت��ري��د �أو 
لإج�����ر�ء�ت  �ل���ش��ت��ج��اب��ة  ميكنها  ل 
تطلبها  �ل���ت���ي  �لأم���ن���ي���ة  �مل���ر�ق���ب���ة 
�لوليات �ملتحدة لدخول �أر��شيها.

وكان تر�مب قال يف مطلع 2017 
�إنه يحتاج فرتة من 90 يوماً ملنع 
م�شلمة  دول  �شت  مو�طني  و�شول 
و�ليمن  ول��ي��ب��ي��ا  و�إي������ر�ن  )���ش��وري��ا 
منع  و�أي�شاً  و�ل�شومال(  و�ل�شود�ن 
و�شول �للجئني من �أنحاء �لعامل 
كافة ملدة 120 يوماً، وذلك ريثما 
ي��ح��دد م��ق��اي��ي�����س ج���دي���دة لدخول 

�لأر��شي �لأمريكية.
وقال م�شت�شار وز�رة �لأمن �لد�خلي 
مايلز تيلور: �إن �لهدف هو حماية 
�لأمريكيني حتى تن�شاع �حلكومات 

�لأجنبية لطلباتنا.

بدء املرحلة االأوىل من عملية الت�ضويت يف اخلارج
وفد كردي ي�سل بغداد ملناق�سة تاأجيل ال�ستفتاء

•• اأربيل-وكاالت:

�إىل �لعا�شمة  �أم�س،  �إقليم كرد�شتان �لعر�ق،  و�شل وفد جمل�س ��شتفتاء 
حكومي  م�شوؤول  وق��ال  �ل�شتفتاء.  ب�شاأن  �لتطور�ت  �أح��دث  لبحث  بغد�د 
عر�قي �إن �لوفد �لكردي برئا�شة روز نوري �شاوي�س �شيلتقي كبار �مل�شوؤولني 
وروؤ�شاء �لكتل �ل�شيا�شية، ملناق�شة مو�شوع ��شتفتاء �قليم كرد�شتان �ملقرر 
�أن ينقل  �أف��اد موقع با�شنيوز �لكردي باأنه من �ملنتظر   ، غد�. من جانبه 
وفد �ملجل�س، خلل �لزيارة، موقف �إقليم كرد�شتان، حول �إجر�ء ��شتفتاء 

�ل�شتقلل يف �لقليم، �إىل �حلكومة و�لقيادة �ل�شيا�شية يف بغد�د.
ويف وقت �شابق، �أعلنت مفو�شية �لنتخابات و�ل�شتفتاء يف �إقليم كرد�شتان 
�لعر�ق، �ليوم، عن بدء عملية �لت�شويت ل�شتفتاء ��شتقلل كرد�شتان يف 

�خلارج، مبينة �أن �لعملية �شت�شتمر ملدة ثلثة �أيام. 
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نائب رئي�ض الدولة وويل عهد اأبوظبي يرتاأ�ضان االجتماعات ال�ضنوية حلكومة االإمارات الثالثاء املقبل

حممد بن را�سد: الإمارات �سنعت حا�سرها بنف�سها وهي قادرة على �سنع م�ستقبلها
حممد بن زايد: وجدت حكومة الإمارات لتحقيق حياة اأف�سل لأبنائها واإ�سعادهم 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شنوية  �لجتماعات  �أع��م��ال  �ملقبل  �لثلثاء  ي��وم  �أبوظبي  يف  تنطلق 
حلكومة دولة لإمار�ت �للقاء �لوطني �لأكرب من نوعه �لذي �شيرت�أ�شه كل 
من �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 و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�لتنفيذية يف  �ل��وزر�ء و�ملجال�س  �لعهود وجمل�س  �أولياء  .. وي�شم �شمو 

�لدولة و�أبرز 400 م�شوؤول حكومي يف خمتلف �لقطاعات.
على  ونقا�شاتها  جل�شاتها  ت�شتمر  �لتي   - �ل�شنوية  �لجتماعات  تهدف 
مدى يومني - �إىل ��شتعر��س �جلهود و�لرب�مج كافة �لتي مت �إجنازها 
�لثلث  �ل�شنو�ت  �أه��د�ف  و��شتعر��س   2021 �لإم��ار�ت  روؤي��ة  لتحقيق 

�ملقبلة بالإ�شافة �إىل و�شع �خلطط و�ل�شرت�تيجيات �لتي ت�شع حجر 
�إطلق  �لجتماعات  خ��لل  �شيتم  و   .2071 �لإم���ار�ت  ملئوية  �لأ�شا�س 
طويلة �لأمد و120 مبادرة وطنية يف �أكرث من 30  ��شرت�تيجيات   5
�لو�قع  ��شتعر��س  جانب  �إىل  و�ملحلي  �لحت���ادي  بني  م�شرتكا  قطاعا 
�ل�شنو�ت  خ��لل  �ل��دول��ة  م�شتهدفات  مناق�شة  و  �لعاملي  �جليو�شيا�شي 

�لثلث �ملقبلة حتى 2021.

حممد بن ز�يد خلل ��شتقباله دوق وي�شتمن�شرت )و�م(حممد بن ر��شد خلل ح�شوره عر�س )�للوؤلوؤة لبريل( �لعاملي  )و�م(

بحث مع رئي�ض جلنة اال�ضتخبارات يف النواب االأمريكي عالقات التعاون وجهود احتواء االأزمات بال�ضرق االأو�ضط

حممد بن زايد ي�ستقبل دوق وي�ستمن�سرت 
وي�ستعر�س معه عالقات ال�سداقة و�سبل تعزيزها

•• دبي-وام:

على مدى �أكرث من ت�شعني دقيقة.. تابع �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�لعر�س  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�لعاملي )�للوؤلوؤة لبريل( �لذي �نطلق يف م�شرح فندق 
بدبي  ز�ي��د  �ل�شيخ  على طريق  �حلبتور  و�شت مبدينة 

منذ �ل�شهر �ملن�شرم وعلى �شفاف قناة دبي �ملائية.

و�شهد �لعر�س �إىل جانب �شموه.. �شمو �ل�شيخ مكتوم 
�آل مكتوم نائب حاكم دبي و�شمو  بن حممد بن ر��شد 
�ل�����ش��ي��خ��ة �جل��ل��ي��ل��ة ب��ن��ت حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل مكتوم 
�لهيئات  ومديري  �ل���وزر�ء  �ملعايل  �أ�شحاب  من  وع��دد 
و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية يف دبي �إىل جانب �أكرث من �ألف 
م�شاهد ح�شرو� �لعر�س �لذي �أنتجته �شركة در�غون - 

�إحدى �شركات �لإنتاج �لفني �لعاملية.
)�لتفا�شيل �س2(

•• اأبوظبي -وام:

�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
ريت�شارد  هيو  �أبوظبي  يف  �ل�شاطئ  ق�شر  يف  �مل�شلحة 

لوي�س غروفرن دوق وي�شتمن�شرت �ل�شابع.
و ��شتعر�س �جلانبان خلل �للقاء علقات �ل�شد�قة 
و�لتعاون و�شبل تعزيزها وتطويرها .. وتبادل عدد� 

من �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك خا�شة ما يتعلق 
بالأعمال �خلريية و�لإن�شانية حول �لعامل.

من جهة �خرى ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
رئي�س  نوني�س  ديفني  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 
�لنو�ب  جمل�س  يف  لل�شتخبار�ت  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة 

�لمريكي �لذي يزور �لبلد حاليا.
)�لتفا�شيل �س2(

القوات امل�سلحة ت�ستقبل الدفعة ال�ساد�سة من 
منت�سبات اخلدمة الوطنية مبدر�سة خولة بنت الأزور 

•• اأبوظبي-وام:

�لع�شكرية  �لأزور  بنت  خولة  مبدر�شة  �م�س  �مل�شلحة  �لقو�ت  ��شتقبلت 
�لدفعة �ل�شاد�شة من �ملنت�شبات �ملتطوعات للخدمة �لوطنية من جميع 

�أنحاء �لدولة.
وق��د ت��و�ف��دت جم��م��وع��ات ك��ب��رية م��ن �مل��و�ط��ن��ات منذ �ل�شباح وك���ان يف 

��شتقبالهن �ملدربات و�مل�شرفات يف �ملع�شكر.
و �أكدت �ملنت�شبات �ملتطوعات �إ�شتعد�د�تهن �لتامة لرتجمة حب �لإمار�ت 
�إىل �خلدمة  �إن�شمامهن  �أر���س �لو�قع من خلل  و�ل��ولء لقادتها على 
�لإم��ار�ت وقيادتها �حلكيمة مل تبخل  �أن دولة  �إىل  .. ونوهن  �لوطنية 
قط على مو�طنيها بل �أ�شبح �لإمار�تيون بف�شل قيادتنا �لر�شيدة �أ�شعد 
�شعوب �لعامل وجاء �لوقت �لآن لرد �جلميل و�إثبات قدر�ت بنات �لإمار�ت 

على تقدمي �لغايل و�لنفي�س �إىل �لوطن.        )�لتفا�شيل �س8(

•• الفجر - خرية ال�صيباين

�للتي  �ل��ر�ق��ي،  �ملخملي  �ملجتمع  �عمال  �شيدة  من  �شيئا  متلك  ل  �نها 
متكتمة،  مانهاتن.  يف  �ل�شقق  باأعلى  و�ملقيمات  بالبوتوك�س،  ي�شتنجدن 
�ألي�س و�لتون، 67 عاما، هي �لنقي�س بامتياز لبطلت �ملظاهر و��شتعر��س 
�لرث�ء يف وول �شرتيت، ول بد �أنها تكره روؤية �نت�شار �شورها يف �ل�شحافة 
�لعاملية �شباح �أم�س �لول �جلمعة، لأنها منذ وفاة وريثة لوريال ليليان 
بيتنكورت �خلمي�س، �أ�شبحت هي �أغنى �مر�أة جديدة يف �لعامل. �ن �ألي�س 
و�لتون، �ملحت�شمة، و�ملحبة للفن، وقليلة �مل�شاركة يف �أعمال �إمرب�طورية 
وول مارت �لتي هي وريثتها، تهرب من �لعو�مل �ملخملية وتعي�س يف معزل 

عن �لنظار يف مزرعتها �لتيك�شا�شية.                      )�لتفا�شيل �س12(

املعلومات الع�ضر التي يجب ان تعرفها عنها
األي�س والتون.. اأغنى امراأة جديدة يف العامل!

رجح اأن يكون زعيم احلوثيني موجودا يف كهوف �ضعدة 
الرئي�س اليمني: الربملان �سيعقد جل�ساته بعدن نهاية اأكتوبر

ال�سمالية  كــوريــا  يف  زلـــزال 
جديدة نووية  بتجربة  ينذر 

•• بكني-رويرتز:

�حلظر  م��ع��اه��دة  منظمة  ر���ش��دت 
�لتابعة  �لنووية  للتجارب  �ل�شامل 
للأمم �ملتحدة �أم�س، ن�شاطاً زلز�لياً 
�ل�شمالية،  ك���وري���ا  يف  م��ع��ت��اد  غ���ري 
�لناجت  �أقل من ذلك  ولكنه بوترية 
عن جتربة نووية �أجريت يف �لثالث 

من �شبتمرب �جلاري. 
وق�������ال م�������ش���در م����ن �مل���ن���ظ���م���ة �إن 
للأمم  �لتابعة  �لهيئة  هذه  خ��رب�ء 
�لأر�شية،  �ل��ه��زة  ر���ش��دو�  �مل��ت��ح��دة 
�لكورية  �ل�����ش��ل��ط��ات  ح����ددت  �ل��ت��ي 
�جلنوبية �شدتها عند ثلث درجات 
على مقيا�س ريخرت.  ولي�س لدى 
من  مزيد  �لآن  حتى  �ملنظمة  ه��ذه 
�لبيانات حول قوة �أو طبيعة �لهزة 
�نفجار،  ناجمة عن  تكون  قد  �لتي 
وحال كونها جتربة نووية �شت�شبح 
يانغ  بيونغ  جتريها  �لتي  �ل�شابعة 

منذ 2006.
كما ذكرت وكالة �لإع��لم �ل�شينية 
�أنه مت ر�شد زلز�ل بقوة 3.4 درجة 
عمليات  و�أن  �ل�شمالية،  ك��وري��ا  يف 
�أن���ه من  �إىل  �ل����زلزل ت�شري  ر���ش��د 
ن��اجت عن  �ل��زل��ز�ل  �أن يكون  �ملرجح 
�ن���ف���ج���ار وق����ع ب���ال���ق���رب م���ن نف�س 

ت�سيطر  الدميقراطية  �سوريا 
الــزور بدير  غــاز  حقل  على 

•• عوا�صم-وكاالت:

�ملوفد  م�����اغ�����ورك،  ب�����رت  �أع����ل����ن 
�لدويل  �لتحالف  �إىل  �لأمريكي 
ملحاربة �لإرهاب، �أن تنظيم د�ع�س 
�لرهابي �ن�شحب نحو �آخر ثلثة 
�أحياء له بالرقة، و�أن هناك خطة 
�شتنفذ  �لنطاق  و��شعة  �إن�شانية 
بعد �خلروج �لكامل للتنظيم من 

�لرقة.
لل�شحافيني  م��اغ��ورك  و�أ���ش��اف 
�لعامة  �جل��م��ع��ي��ة  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
ل�����لأمم �مل��ت��ح��دة ب��ن��ي��وي��ورك �أن 
تلوح  ب���ال���رق���ة  �مل���ع���رك���ة  ن���ه���اي���ة 

بالأفق.
�شوريا  ق��و�ت  �شيطرت  ذل��ك،  �ىل 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة ع��ل��ى ح��ق��ل كبري 
دير  حمافظة  يف  �لطبيعي  للغاز 
�لزور من تنظيم د�ع�س بعد �أيام 
�ل�شفة  م��ن  بالقرب  �لقتال  م��ن 

�ل�شرقية لنهر �لفر�ت. 
�شيطرة ت�شلط �ل�شوء على �لنز�ع 
�لطاقة  م�������ش���ادر  ع��ل��ى  �ل����د�ئ����ر 
�لغنية يف دير �لزور، فاإىل جانب 
�ل��ب��ع��د �مل���ي���د�ين يف م���ع���ارك دير 
على  �ل�شر�ع  م�شاألة  تربز  �ل��زور 

م�شادر �لطاقة �شرق �لفر�ت.

�لربز�ين ي�شتعر�س قو�ه يف �أربيل  )� ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

نائب رئي�س الدولة وويل عهد اأبوظبي يرتاأ�سان الجتماعات ال�سنوية حلكومة الإمارات الثالثاء املقبل

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شنوية  »�لجتماعات  �أع��م��ال  �ملقبل  �لثلثاء  ي��وم  �أبوظبي  يف  تنطلق 
حلكومة دولة لإمار�ت« �للقاء �لوطني �لأكرب من نوعه �لذي �شيرت�أ�شه 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  كل 
�ل�شمو  و�شاحب  �هلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �لقائد  �آل ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي����د 
�لوزر�ء  �لعهود وجمل�س  �أولياء  �شمو  وي�شم   .. �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 
و�ملجال�س �لتنفيذية يف �لدولة و�أبرز 400 م�شوؤول حكومي يف خمتلف 

�لقطاعات.
على  ونقا�شاتها  جل�شاتها  ت�شتمر  �لتي   - �ل�شنوية  �لجتماعات  تهدف 
مدى يومني - �إىل ��شتعر��س �جلهود و�لرب�مج كافة �لتي مت �إجنازها 
�لثلث  �ل�شنو�ت  �أه��د�ف  و��شتعر��س   2021 �لإم���ار�ت  روؤي��ة  لتحقيق 
�إىل و�شع �خلطط و�ل�شرت�تيجيات �لتي ت�شع حجر  �ملقبلة بالإ�شافة 

�لأ�شا�س ملئوية �لإمار�ت 2071.
و�شيتم خلل �لجتماعات �إطلق 5 ��شرت�تيجيات طويلة �لأمد و120 
مبادرة وطنية يف �أكرث من 30 قطاعا م�شرتكا بني �لحت��ادي و�ملحلي 
�إىل جانب ��شتعر��س �لو�قع �جليو�شيا�شي �لعاملي و مناق�شة م�شتهدفات 

�لدولة خلل �ل�شنو�ت �لثلث �ملقبلة حتى 2021.
و�شيكون تطوير �لقدر�ت و�ل�شيا�شات و�خلدمات �لوطنية �أهم �ملحاور يف 
�لجتماعات �لتي ت�شم 30 جمل�شا .. فيما ت�شكل �شياغة روؤية موحدة 

حول �لبنية �لتحتية �مل�شتقبلية للدولة �إحدى �لأولويات �لرئي�شية.
وت��ن��اق�����س �لج��ت��م��اع��ات ك��ذل��ك ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات �ل��ق��وة �ل��ن��اع��م��ة للدولة 
و�لتعليم �لعايل و�لأمن �ملائي بالإ�شافة �إىل خارطة �لطريق نحو �لثورة 

�ل�شناعية �لر�بعة.
�آل مكتوم  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �أكد �شاحب  و يف هذ� �لإط��ار 
دون  يزدهر  �أن  لقطاع  ميكن  ول  ومتكامل  �شامل  مفهوم  �لتنمية   « �أن 
�لآخر وهدف �لجتماعات هو �ملزيد من �لتكامل لتحقيق قفز�ت تنموية 

جلميع �لقطاعات يف كل �لإمار�ت«.
و�أ�شاف �شموه �إن �لجتماعات �ل�شنوية حلكومة �لإمار�ت �شتكون �ليوم 
�ليوم  ه��ذ�  ي�شع  �أن  وهدفنا   .. مئويتها  نحو  �ل��دول��ة  م�شرية  يف  �لأول 

�أ�شا�شا قويا و�أفكار� خلقة للم�شتقبل.
بالروح  ق��ادرة  بنف�شها وهي  �لإم���ار�ت �شنعت حا�شرها  دول��ة  �أن  موؤكد� 
ورخاء  خ���ري�  لأج��ي��ال��ه��ا  ي�شمن  �ل����ذي  م�شتقبلها  ���ش��ن��ع  ع��ل��ى  نف�شها 

م�شتد�ما .
من جانبه قال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 

�لجتماعات  بدء  مع  �إنه  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�ملقبل تنطلق خطوة جديدة نحو  �لثلثاء  �لإم��ار�ت  �ل�شنوية حلكومة 
�أماين وتطلعات �شعبنا مب�شتقبل و�عد لأجيالنا وتعزيز نه�شة  حتقيق 
�لجتماعات  ه��ذه  بنجاح  ثقته  عن  معربا   .. �شعبها«  و�شعادة  �لإم���ار�ت 

وبدورها يف تعزيز نه�شة �لمار�ت و�شعادة �ملو�طن.
�آفاق  ت�شت�شرف  طموحة  وروؤي���ة  بفكر  للغد  ن�شتعد   «  : �شموه  و�أ���ش��اف 
�مل�شتقبل ما يتطلب �لعمل كفريق و�حد متناغم وفاعل يقدم خل�شة 

�إبد�عاته لتتكامل من خلله �لروؤى �لوطنية �مل�شتقبلية«.
و �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �أن »ت�شارع وترية 
�حلياة وتتابع �لتطور�ت و�ملتغري�ت يحتم علينا �ملبادرة و�لعمل ثم �لعمل 

حتى نظل يف د�ئرة �لريادة و�لتناف�شية«.
و�أ�شاف �شموه : » وجدت حكومة �لإمار�ت لتحقيق حياة �أف�شل لأبنائها 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �ليوم بدعم من �شاحب  و�إ�شعادهم وهي 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وبروؤية ومتابعة �شاحب  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 

غدت �أكرث مرونة وفاعلية و��شتجابة ملتطلبات �حلا�شر و�مل�شتقبل«.
وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان » �إن دولة �لإمار�ت 
م�شريتها  بد�ية  منذ  فارقة  نه�شوية  مر�حل  �شهدت  �ملتحدة  �لعربية 
�لتنموية.. وبعون �هلل وبتحقيقنا روؤية 2021 مت�شي 5 عقود ملهمة 
منذ مر�حل �لتاأ�شي�س.. وننظر بتفاوؤل وطموح وثقة �إىل 5 عقود �آخرى 

و�شول �إىل مئوية مباركة«.
و تعقد »�لجتماعات �ل�شنوية حلكومة دولة �لإمار�ت« يومي 26 و27 
�شبتمرب �جلاري بح�شور 426 �شخ�شية من �شمو �أولياء �لعهود وروؤ�شاء 
�ملجال�س �لتنفيذية يف �لإمار�ت �ل�شبع �إىل جانب �لوزر�ء وروؤ�شاء �جلهات 
�حلكومية �لحتادية وروؤ�شاء �جلهات �حلكومية �ملحلية ووكلء �لوز�ر�ت 
ومدر�ء عموم �جلهات �لحتادية ومدر�ء عموم �جلهات �ملحلية و�لوكلء 

�مل�شاعدين و�ملدر�ء �لتنفيذيني.
11 جمال حيويا  120 مبادرة وطنية يف  �إطلق  وت�شهد �لجتماعات 
من بينها �لرب�مج �لوطنية و�لقو�نني و�لت�شريعات و�ل�شيا�شات �لوطنية 
و�لقدر�ت  �لوطنية  و�ملعلومات  �لبيانات  وق��و�ع��د  �خل��دم��ات  وتطوير 
�ل��وط��ن��ي��ة و�ل��ت��ق��اري��ر و�لدر��شات  �ل��وط��ن��ي��ة و�خل��ط��ط �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�لوطنية وفرق �لعمل �لوطنية �مل�شرتكة و�لأدلة �لوطنية.
و���ش��ي��ت��م �أي�����ش��ا �إط������لق ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات وط��ن��ي��ة ط��وي��ل��ة �مل�����دى منها 
للتعليم  �لإم��ار�ت  و��شرت�تيجية  للإمار�ت  �لناعمة  �لقوة  ��شرت�تيجية 
�لعايل و��شرت�تيجية �لإمار�ت للثورة �ل�شناعية �لر�بعة و��شرت�تيجية 

�لإمار�ت للأمن �ملائي 2036.

و يناق�س �ملجتمعون �أكرث من 30 مو�شوعا تتناول جمالت �لقت�شاد 
و�ل�شباب  و�لوقائية  �ل�شحية  و�خل��دم��ات  و�لإ���ش��ك��ان  �لتحتية  و�لبنية 
�لعلمي و�لإعلم  �لعايل و�لبحث  و�لتوطني و�لبيئة و�لطاقة و�لتعليم 
و�خل���دم���ات �ل��ذك��ي��ة و�ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�لب��ت��ك��ار و�ل���ت���و�زن بني 
�حلكومية  و�لقدر�ت  و�لقياد�ت  �حلكومية  و�لكفاءة  و�لتميز  �جلن�شني 
و�ملحا�شر�ت  �لعمل  ور���س  من  ع��دد  عقد  �شيتم  كما  وغريها.  و�لثقافة 
خلل  �ملتوقعة  و�ل�شيناريوهات  �لتحديات  �أهم  تطرح  �لتي  �ملتخ�ش�شة 

�لعقود �خلم�شة �ملقبلة وكيفية و�شع �خلطط �مللئمة لها.
�لطلع  �إىل  �لإم�����ار�ت  دول���ة  حلكومة  �ل�شنوية  �لج��ت��م��اع��ات  وت�شعى 
على �مل�شتهدفات و�لنتائج �لتي حتققت حتى �لآن �شمن روؤية �لإمار�ت 
�أف�شل دول �لعامل  �لإمار�ت �شمن  �لتي تهدف لأن تكون دولة   2021
يف �شتى �ملجالت ولتحقيق �أف�شل �ملر�تب يف خمتلف �ملوؤ�شر�ت �لدولية 

وذلك بحلول يوبيلها �لذهبي يف �لعام 2021.
و لرتجمة هذه �لروؤية �إىل و�قع ملمو�س مت تطوير �لأجندة �لوطنية 
�لرئي�شية  �لقطاعات  متثل  وطنية  حم��اور  �شتة  �إىل  تق�شيمها  مت  �لتي 
�حلكومي  �لعمل  يف  �ملقبلة  �ل�شنو�ت  خ��لل  عليها  �لرتكيز  �شيتم  �لتي 
وهي �لتعليم و�ل�شحة و�لقت�شاد و�ل�شرطة و�لأمن و�لإ�شكان بالإ�شافة 

�إىل �لبنية �لتحتية و�خلدمات �حلكومية.
�إىل  كذلك  �لإم����ار�ت«  دول��ة  حلكومة  �ل�شنوية  »�لج��ت��م��اع��ات  تهدف  و 
ب��ني �حلكومة  نوعها جتمع  م��ن  و�لأ���ش��م��ل  �لأك���رب  ه��ي  ت��وف��ري من�شة 
م�شرية  ت��و�ج��ه  �لتي  �لتحديات  لبحث  �ملحلية  و�حل��ك��وم��ات  �لحت��ادي��ة 

�لقطاعات  خمتلف  يف  �حل��ك��وم��ي  �لعمل  �أول���وي���ات  ومناق�شة  �لتنمية 
بهذه  �ل�شلة  ذ�ت  �لعمل  و�شيا�شات  و�لرب�مج  �خلطط  ور�شم  �لتنموية 
و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  �ل�شرت�تيجيات  م��و�ءم��ة  على  ع���لوة  �لقطاعات 
و�لتن�شيق يف ما بينها وبدء �لعمل يف �لتخطيط ملئوية �لإمار�ت 2071 
�شامل  حكوميا  عمل  برنامج   »2071 �لإم���ار�ت  »مئوية  ت�شكل  حيث 
لتكري�س  �مل��دى  بعيدة  وطنية  ��شرت�تيجيات  و�شع  يت�شمن  ومو�شعا 
�شمعة �لإمار�ت �إقليميا ودوليا وتعزيز قوتها �لناعمة ومتكينها معرفيا 
�حلكومية  ل��لإي��ر�د�ت  متنوعة  م�شادر  وتوفري  وجمتمعيا  و�قت�شاديا 
بعيد� عن �لنفط و�ل�شتثمار يف �لقطاعات �حليوية كالتعليم و�ل�شحة 
و�لتكنولوجيا �ملتقدمة وبناء منظومة قيم �أخلقية �إمار�تية يف �أجيال 
�مل�شتقبل ورفع م�شتوى �لإنتاجية يف �لقت�شاد �لوطني وتعزيز �لتعا�شد 
�ملا�شي  �عتمد يف يونيو  �ل��وزر�ء قد  �ملجتمعي. وكان جمل�س  و�لتلحم 
عقد جتمع وطني �شنوي حتت م�شمى » �لجتماعات �ل�شنوية حلكومة 
و�حدة  كمنظومة  �حلكومي  �لعمل  توحيد  �إىل  تهدف  �لإم���ار�ت«  دول��ة 
ب�شكل  �لتنموية  �لق�شايا  ومناق�شة  و�ملحلي  �لحت��ادي  �مل�شتويني  على 
�مل�شوؤولني  جميع  وبح�شور  ك��اف��ة  �حلكومية  �مل�شتويات  وع��ل��ى  �شنوي 
�لت�شور  و�شع  يف  �لوطنية  �لقطاعات  خمتلف  و�إ���ش��ر�ك  �لقر�ر  و�شناع 
�إىل  بال�شتناد  وذل��ك   2071 �لإم��ار�ت  ملئوية  للدولة و�شول  �لتنموي 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لتاريخية  �ملحا�شرة 
�مل�شتقبل«  �ألقاها �شمن فعاليات »جمل�س حممد بن ز�يد لأجيال  �لتي 

يف �شهر مار�س �ملا�شي.

حممد بن را�ضد: االإمارات �ضنعت حا�ضرها بنف�ضها وهي قادرة على �ضنع م�ضتقبلها
حممد بن زايد: وجدت حكومة االإمارات لتحقيق حياة اأف�ضل الأبنائها واإ�ضعادهم 

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س جلنة ال�ستخبارات يف النواب 
الأمريكي عالقات التعاون وجهود احتواء الأزمات بال�سرق الأو�سط

اختتام موؤمتر اأبوظبي الدويل حول “اإعادة التاأهيل النف�سي والجتماعي”

حممد بن زايد ي�ستقبل دوق وي�ستمن�سرت ويبحث معه 
عالقات ال�سداقة والتعاون و�سبل تعزيزها

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�للجنة  رئي�س  نوني�س  ديفني  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
�لد�ئمة لل�شتخبار�ت يف جمل�س �لنو�ب �لأمريكي �لذي يزور �لبلد حاليا. 
�لإمار�ت  دولة  بني  و�لتعاون  �ل�شد�قة  �للقاء بحث علقات  وجرى خلل 
و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�شبل تعزيزها وتطويرها مبا يخدم م�شالح 

�لبلدين �ل�شديقني.

•• اأبوظبي-وام:

لإعادة  �لعاملية  للجمعية  �لأول  �ل��دويل  �أبوظبي  موؤمتر  �أع��م��ال  �م�س  �ختتمت 
�لتاأهيل �لنف�شي و�لجتماعي “ �لعقل و�جل�شد.. �شد �لفجوة “ �لذي نظمه جناح 
�أبوظبي  �شركة  من�شاآت  �إح��دى  �لطبية  خليفة  �ل�شيخ  مبدينة  �ل�شلوكية  �لعلوم 
للخدمات �ل�شحية “�شحة” يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س “�أدنيك على 
مدى ثلثة �أيام. وياأتي �ملوؤمتر - �لول يف �ملنطقة و�ل�شرق �لو�شط - بالتعاون 
يقع مقرها يف  �لتي  و�لجتماعي  �لنف�شي  �لتاأهيل  لإع��ادة  �لعاملية  مع �جلمعية 

•• اأبوظبي -وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�ل�شاطئ  ق�شر  يف  �مل�شلحة  للقو�ت 
�أب��وظ��ب��ي ه��ي��و ري��ت�����ش��ارد لوي�س  يف 

غروفرن دوق وي�شتمن�شرت �ل�شابع.
�للقاء  خلل  �جلانبان  و��شتعر�س 
و�شبل  و�لتعاون  �ل�شد�قة  علقات 
تعزيزها وتطويرها .. وتبادل عدد� 
من �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك 
خا�شة ما يتعلق بالأعمال �خلريية 

و�لإن�شانية حول �لعامل.
�ل�شابع  وي�شتمن�شرت  دوق  وت��ط��رق 
�لذي  �مل�شابني  ت��اأه��ي��ل  م��رك��ز  �إىل 
ريت�شارد  �ل����ر�ح����ل  و�ل������ده  �أن�������ش���اأه 
�خلريية  �أع���م���ال���ه  ���ش��م��ن  ل��وي�����س 
�ملركز  و�أن�شطة  �أعمال  �إىل  م�شري� 

كما مت ��شتعر��س جممل �لق�شايا و�لتطور�ت �لر�هنة يف �ملنطقة و�جلهود 
�لإقليمية و�لدولية �ملبذولة لحتو�ء �لأزمات �لتي ت�شهدها منطقة �ل�شرق 

�لأو�شط.
ح�شر �للقاء �شمو �ل�شيخ طحنون بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �لأمن �لوطني 
ومعايل علي بن حماد �ل�شام�شي نائب �لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى للأمن 
�لطرق  جلنة  يف  �لأم��ري��ك��ي  �لكوجنر�س  ع�شو  هولدينغ  وج���ورج  �لوطني 
لدى  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �شفرية  �أليف  باربار�  و�شعادة  و�لو�شائل 

�لدولة وعدد من �مل�شوؤولني.

�أ�شا�شي  �لنف�شي كجزء  بالتاأهيل  �ملوؤمتر �لعرت�ف  تو�شيات  وت�شمنت  ��شبانيا. 
من �ملمار�شة �لطبية وتبني مفهوم �ل�شفاء �لوظيفي - مبعنى حت�شن �ل�شخ�س 
من �لناحية �لوظيفية - كهدف �أ�شا�شي لعلج �ملر�شى �لنف�شيني و زيادة متويل 
وتطوير  �ملر�شى  من  �أك��رب  �أع���د�د�  لي�شمل  نطاقه  يف  للتو�شع  �لنف�شي  �لتاأهيل 
�آلياته و�إدماج ف�شل حول �لتاأهيل �لنف�شي و�لجتماعي يف منهاج �لكليات �لطبية 
و��شتحد�ث �شهادة عليا يف �لتاأهيل �لنف�شي �لجتماعي يف جامعات �لوطن �لعربي 
ومنطقة �شرق �ملتو�شط و�لرتقاء بوعي �ملجتمع حول مفهوم �لتعايف �لوظيفي 
كهدف �أ�شا�شي للعلج وت�شليط �ل�شوء على �أهمية �لتاأهيل �لنف�شي �لجتماعي.

ودوره يف �إجناز �لعديد من �لأعمال 
�لن�����ش��ان��ي��ة و�خل���ريي���ة و�مل���ب���ادر�ت 
�أ�شرف  �ل��ت��ي  �لتنموية  �ل��رب�م��ج  و 
عليها خلل فرتة حياته و�لعلقة 

يقدمها  �لتي  �لعلجية  وخدماته 
للم�شابني. من جانبه �أثني �شاحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان على �لر�حل ريت�شارد لوي�س 

�شموه  ج���م���ع���ت  �ل����ت����ي  �ل����وط����ي����دة 
�للقاء  ح�����ش��ر  ل��وي�����س.  ب��ري��ت�����ش��ارد 
���ش��ع��ادة حم��م��د م���ب���ارك �مل���زروع���ي 

وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.

ح�ضر العر�ض العاملي )اللوؤلوؤة البريل( يف مدينة احلبتور بدبي

حممد بن را�سد: نفخر باإجنازاتنا الوطنية وعطاءاتنا الإن�سانية وبانفتاحنا على ثقافات �سعوب العامل 
•• دبي-وام:

على مدى �أكرث من ت�شعني دقيقة.. تابع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه  ر��شد 
و�شت  فندق  م�شرح  يف  �نطلق  �ل��ذي  لب���ريل   �ل��ل��وؤل��وؤة  �لعاملي  �لعر�س  �هلل 
وعلى  �ملن�شرم  �ل�شهر  منذ  بدبي  ز�ي��د  �ل�شيخ  طريق  على  �حلبتور  مبدينة 

�شفاف قناة دبي �ملائية.
و�شهد �لعر�س �إىل جانب �شموه.. �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب حاكم دبي و�شمو �ل�شيخة �جلليلة بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
وعدد من �أ�شحاب �ملعايل �لوزر�ء ومديري �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية يف 
دبي �إىل جانب �أكرث من �ألف م�شاهد ح�شرو� �لعر�س �لذي �أنتجته �شركة 
در�غون - �إحدى �شركات �لإنتاج �لفني �لعاملية - و�أخرجه �ملخرج �مل�شرحي 

�لعاملي فر�نكو در�غون ومقرها بروك�شل و�أ�ش�شته جمموعة �شركات �حلبتور 
كي يعك�س �لوجه �حل�شاري و�لإن�شاين و�لثقايف لدولتنا �لعزيزة وي�شتقطب 
فقر�ت  يت�شمن  �لعر�س  �إن  حيث  �ل��ع��امل..  �أق��ط��ار  م��ن  ب��لدن��ا  �إىل  �ل�شياح 
تر�ثية من تر�ثنا �لوطني كالغو�س و�شيد �للوؤلوؤ و�لأزياء �لوطنية وبع�س 
�لعربية  �حل�شارة  عك�شت  �لتي  �لد�خلية  �لإن���ارة  وحتى  �ملائية  �لريا�شات 

�لعريقة.
وبهلو�نية  ريا�شية  و�أك��روب��ات  وفنية  ثقافية  ف��ق��ر�ت  �لعر�س  ت�شمن  كما 
ولياقة  عالية  به من حرفية  تتمتع  ملا  �لأنفا�س  �مل�شاهدين وحب�شت  �أبهرت 
بدنية وتقنية �حرت�فية تناغمت و�لتقنية �لعالية �لتي �شمم عليها �مل�شرح 

�لد�ئم �حلبتور �شيتي.
و�أفاد حممد خلف �حلبتور نائب رئي�س �ملجموعة باأن �مل�شرح - �لذي يت�شع 
�للوؤلوؤة  ع��ر���س  ل�شت�شافة  خ�شي�شا  �شمم   - متفرج   1300 م��ن  لأك���رث 

�لأمر  ماتطلب  �إذ�  �ملائة  يف   20 بن�شبة  �لعر�س  فقر�ت  تغيري  وبالإمكان 
ذلك وهذ� يعود للح�شور �جلماهريي وثقافاته �ملتعددة.

و�أكد �حلبتور �أن �ملجموعة قامت بفكرة �إن�شاء وتاأ�شي�س هذ� �لعر�س �مل�شرحي 
�أن  للعامل  �لعاملية ومقرها بروك�شل كي نظهر  بالتعاون مع �شركة در�غ��ون 
و�ل�شياحية  �لثقافية  �لعامل  خارطة  على  موقعا  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة 
�لتي  �لطيبة  �لعاملية  وب�شمعتها  �لعريق  وتاريخها  �لثقايف  باإرثها  وغنية 
توؤهلها لتكون �لوجهه �ملف�شلة لل�شياح ورجال �لأعمال و�لفنانني و�ملثقفني 

وغريهم.
و�شارك يف تقدمي �لعر�س نحو 65 فنانا من 23 دولة �أدو� عملهم برب�عة 
وتناغم ملحوظ يعك�س �خلليط �لثقايف و�لإن�شاين �لذي يجمع �شعوب �لعامل 

على �ملحبة و�لوئام و�ل�شلم.
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حيا  �لعر�س..  ختام  ويف 

و�ملهرجانات  �ل��ع��رو���س  ه���ذه  ع��ن ترحيبه مب��ث��ل  م��ع��رب��ا  ف��ي��ه..  �مل�����ش��ارك��ني 
و�لفعاليات �لفنية و�لثقافية �لتي ت�شت�شيفها دولتنا �حلبيبة كي تظل رمز� 
�شاخما للفن و�لثقافة و�أيقونة للفرح و�ل�شعادة وملتقى للمبدعني يف �شتى 
و�جلمال  �لفكر  ورو�د  �لأع��م��ال  ورج���ال  لل�شياح  مرغوبة  ووج��ه��ة  �مل��ج��الت 

و�ل�شلم.
و�لعي�س  �لت�شامح  قيم  وتعزز  �لفرح  ت�شنع  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �شموه  و�أك��د 
�ملختلط من خلل تنظيم و��شت�شافة موؤ�ش�شاتنا �لوطنية ملثل هذه �ملنا�شبات 
و�للقاء�ت و�ملنتديات �لتي جتذب جميع �شر�ئح �ملجتمعات �لعاملية وثقافاتها 

�ملتنوعة و�ملتعددة.
�لإن�شانية و�خلريية  �لوطنية وعطاء�تنا  باإجناز�تنا  �إننا نفخر  وقال �شموه 
كما نفخر بثقافة �شعبنا وتر�ثنا �ملجيد و�نفتاحنا على ثقافات �شعوب �لعامل 

بكل مفرد�تها لنو��شل �ل�شري و�لعمل على طريق �ملجد و�ملحبة و�ل�شلم.
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اأخبـار الإمـارات
برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع يد�سن اأول عيادة متنقلة ل�سحة املراأة والطفل

•• اأبوظبي-وام:

�ملر�أة  �لإم��ار�ت ل�شحة  للتطوع عيادة  بنت مبارك  برنامج فاطمة  د�شن 
يف  و�لطفل  �مل���ر�أة  ب�شحة  معنية  متنقلة  ع��ي��ادة  ك���اأول  �ملتنقلة  و�لطفل 

مبادرة هي �لأوىل من نوعها يف �ملنطقة.
تاأتي �ملبادرة - �لتي �أ�شرفت عليها �لطبيبات �ملو�طنات - لتقدمي �أف�شل 
�خلدمات �لت�شخي�شية و�لعلجية و�لوقائية وذلك يف �إطار حملة �لعطاء 
توجيهات  مع  �ن�شجاما  �إن�شانية  ومظلة  تطوعي  �إط��ار  حتت  �لإن�شانية 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 

للخري. عاما  باأن يكون عام 2017 

�لطبية  �لرعاية  توفري  �إىل  �ملتنقلة  و�لطفل  �مل��ر�أة  �شحة  عيادة  تهدف 
يف  للقاطنني  متطوعني  �خت�شا�شيني  ي��د  ع��ل��ى  �مل��لئ��م��ة  و�ل��ع��لج��ي��ة 
�ملناطق �ل�شكنية �لبعيدة �إ�شافة �إىل توعية �ملر�شى وتعريفهم بالأمر��س 
�ل��ت��ي ت�شيب �مل����ر�أة و�ل��ط��ف��ل وخم��اط��ره��ا وكيفية �ل��ع��لج و�ل��وق��اي��ة يف 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية و�ملر�كز �لريا�شية 

و�ل�شبابية.
�لن�شاين  و�لعطاء  �لتطوعي  �لعمل  ثقافة  تر�شيخ  �ىل  �ملبادرة  وت�شعى 
وتاأهيلها  وتدريبها  �لكفاء�ت  ��شتقطاب  خلل  من  �لطبية  �لكو�در  بني 

ومتكينها يف جمالت �لعمل �لطبي �ملجتمعي �لتطوعي حمليا وعامليا .
و تت�شمن �لعيادة �لتخ�ش�شية للمر�ة و�لطفل وحد�ت للك�شف �لإكلينيكي 

و�لدهون  لل�شكر  �مل��خ��ت��ربي  �لت�شخي�س  ووح����دة  و�ل��ط��ف��ل  �مل����ر�أة  ع��ل��ى 
و�أمر��س �لكلى و�لكبد ووحدة فح�س �لقلب باملوجات �ل�شوتية وفح�س 

جهد �لقلب ووحدة للتثقيف و�لتوعية.
وقالت �شعادة نورة �ل�شويدي مديرة �لحتاد �لن�شائي �لعام �إن �لإمار�ت 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة 
»حفظه �هلل« لتدخر جهد� يف �شبيل �لهتمام ب�شحة �لأم و�لطفل و�أن 
و�خلدمات  �لعامة  �ل�شحة  ملو��شيع  و�أولوية  �أهمية  د�ئما  يعطي  �شموه 
�لطبية و�لتعليم . و�أكدت �أن رعاية �ملر�أة و�لطفل حتظى باهتمام كبري 
من قبل �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام 
�لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى للأمومة 

و�لطفولة ما �أدى �إىل تطور م�شتوى �خلدمات �ل�شحية �ملقدمة للمر�ة 
يف  �ملماثلة  �ل�شحية  �خلدمات  م�شتوى  ت�شاهي  �أ�شبحت  �لتي  و�لطفل 
�أف�شل �ملر�كز . من جانبه قال �لدكتور عادل �ل�شامري �لرئي�س �لتنفيذي 
�إن بر�مج عيادة �شحة �ملر�أة و�لطفل �ملتنقلة ت�شمل  ملبادرة ز�يد �لعطاء 
�أن�شطة تثقيفية وتوعوية ووقائية عدة يف �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة 
خا�شة  طبية  فحو�س  مثل  �ل�شباب  ومر�كز  �لت�شوق  ومر�كز  و�لأن��دي��ة 
�لطبي  �ل��ف��ري��ق  �أن  �إىل  م�����ش��ري�   .. و�ل��رئ��ت��ني  �ل��ق��ل��ب  ووظ��ائ��ف  ب�شحة 
�لتطوعي �شيقدم خدمات توعوية جمانية �إىل �آلف �ملو�طنني و�ملقيمني 
للتوعية  �لطبية  �لأجهزة  باأحدث  و�ملجهزة  �ملتنقلة  �لعياد�ت  من خلل 

�ل�شحية .
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م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بلز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شلم �جلديدة       7543887

ال�ضارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

االأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

تنفيذا لتوجيهات خليفة ومتابعة من حممد بن زايد 

مبادرات رئي�س الدولة تعتمد تر�سية م�ساريع للبنية التحتية بـ 1.2 مليار درهم

بالتعاون مع الهالل االأحمر وم�ضت�ضفى ال ال اأت�ض

 بلدية مدينة اأبوظبي تقدم فحو�سات طبية جمانية للعمال يف م�سفح 
•• اأبوظبي –الفجر:

�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن���ف���ذت 
�لأحمر  �ل���ه���لل  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لإمار�تي، وم�شت�شفى �إل �إل �أت�س، 
م��ب��ادرة خريية طبية لأك��رث من 
منطقة م�شفح،  يف  عامل   300
�إذ قدمت فحو�شات طبية �شاملة 
ل��ه��م ب��ه��دف ت��ق��دمي �لإر�����ش����اد�ت 
حتديد  من  ومتكينهم  �ل�شحية 
وجدت  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ة  م�����ش��اك��ل��ه��م 

وو�شائل �لعلج.
جت�شيد�ً  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  وت���اأت���ي   
مل��ب��ادرة ع��ام �خل��ري 2017 �لتي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �أط��ل��ق��ه��ا 
�آل نهيان، رئي�س  ز�يد  خليفة بن 

�لدولة، حفظه �هلل.

وقدره 323 مليون درهم.
وو�فقت �للجنة على تر�شية عدد من 
�ملو�قف يف  �لد�خلية و�أعمال  �لطرق 

مرحلته  يف  ي�شمل  و�ل���ذي  �ل�شويب 
�لأوىل ربط طريق �ل�شيخ خليفة من 
منطقة مليحة مبنطقة �ملد�م مببلغ 

ر�أ�س  �إم��ارت��ي  يف  �ل�شكنية  �ملجمعات 
 12.4 �خل��ي��م��ة و�ل���ف���ج���رية مب��ب��ل��غ 

مليون درهم.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  لتوجيهات  تنفيذ� 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
�لدولة »حفظه �هلل« ومتابعة  رئي�س 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  م��ن 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
تنفيذ  م��ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة  �ع���ت���م���دت   ..
رئي�س  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  م�����ب�����ادر�ت 
�ل���دول���ة ع����دد� م��ن م�����ش��اري��ع �لبنية 
�لتنمية  �لتي تدعم م�شرية  �لتحتية 
�لدولة  مناطق  خمتلف  يف  �ل�شاملة 

مببلغ 1.2 مليار درهم.
وق������د �ع����ت����م����دت �ل���ل���ج���ن���ة - خ���لل 
�أحمد  م���ع���ايل  ب��رئ��ا���ش��ة  �ج��ت��م��اع��ه��ا 
�شوؤون  وزي���ر  ن��ائ��ب  �ل��زع��اب��ي  جمعه 
�لرئا�شة رئي�س جلنة مبادر�ت رئي�س 
م�شت�شفى  م�شروع  تر�شية   - �لدولة 

�ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة �مل����رك����زي يف �إم�����ارة 
مليون   865.9 ب��ق��ي��م��ة  �ل��ف��ج��رية 
دره����م و�ل�����ذي ي�����ش��م ت�����ش��ع��ة طو�بق 
ب�شعة 207 �أ�شرة مع �إمكانية رفعها 

�إىل 300 �شرير .
للمر�شى  خدماته  �مل�شت�شفى  ويوفر 
 11 وي�شمل  ���ش��اع��ة   24 م���د�ر  ع��ل��ى 
ي�شم  ف��ي��م��ا   .. م��ت��خ�����ش�����ش��ا  ق�����ش��م��ا 
للطو�رئ  وق�شما  خ��ارج��ي��ة  ع��ي��اد�ت 
بقدرة مرتفعة يت�شع �إىل 32 �شرير�. 
خا�شا  م��رك��ز�  �مل�شت�شفى  ي�شم  كما 
منف�شل  مبنى  ع��ن  ع��ب��ارة  للتاأهيل 
ي�شم ثلثة طو�بق ومو�قف �شيار�ت 
ت�شل �إىل 673 موقفا. كما �عتمدت 
�للجنة - خلل �لجتماع - عدد� من 
و�لطرق  �لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  م�����ش��اري��ع 
جديد  طريق  م�شروع  تر�شية  ت�شمل 
ل���رب���ط ط���ري���ق �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة من 
باملد�م وحتى  م��رور�  منطقة مليحة 

�لزعابي  �أح��م��د جمعة  م��ع��ايل  و�أك���د 
�ل���ر����ش���ي���دة على  �ل����ق����ي����ادة  ح����ر�����س 
�مل�شاريع  �إط��������لق  يف  �ل����ش���ت���م���ر�ر 
رفاهية  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �لنوعية 
يف  �لتحتية  �لبنية  وتطوير  �ملو�طن 
م��ن��اط��ق �ل���دول���ة ك��اف��ة دف��ع��ا لعجلة 
للتنمية  و�ل��ت��ق��دم وحت��ق��ي��ق��ا  �ل��ب��ن��اء 
�مل�شرية  دع��ائ��م  وتر�شيخ  �مل�شتد�مة 
باأن  ونوه معاليه  للدولة.  �لحتادية 
�لدعم �لذي تتلقاه �للجنة من �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 
�ل�����وزر�ء وزير  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
�ل��رئ��ا���ش��ة وت��ع��ل��ي��م��ات �شموه  ����ش���وؤون 
وفق  �لنوعية  �مل�شاريع  تنفيذ  ب�شاأن 
�لوقت  وت�شليمها يف  �لعاملية  �ملعايري 
دوؤوب  ���ش��ع��ي  يف  ج��ع��ل��ه��ا   .. �مل���ح���دد 
�ملن�شود  �لأه�����د�ف  وحت��ق��ي��ق  لتنفيذ 
ح�شر  �لر�شيدة.  �لقيادة  روؤي��ة  وف��ق 
�لج����ت����م����اع.. ����ش���ع���ادة ج����رب حممد 

�ل�شويدي مدير عام ديو�ن �شمو ويل 
عهد �أبوظبي و�شعادة حممد عبد�هلل 
�لرميثي وكيل وز�رة �شوؤون �لرئا�شة 
و�مل�شرتيات  �ملالية  �ل�����ش��وؤون  لقطاع 
وكيل  �لعامري  �شعيد  ر��شد  و�شعادة 
وز�رة �شوؤون �لرئا�شة لقطاع �لتن�شيق 
�حل��ك��وم��ي و����ش���ع���ادة حم��م��د حممد 
�لحتادية  �لهيئة  ع��ام  مدير  �شالح 
للكهرباء و�ملاء و�شعادة �لدكتور �شيف 
�شالح �ل�شيعري مدير عام هيئة مياه 
و�ملهند�س  بالإنابة  �أبوظبي  وكهرباء 
حممد �إبر�هيم �مليل �لوكيل �مل�شاعد 
وز�رة  يف  �مل�شاندة  �خلدمات  ل�شوؤون 
و�ملهند�س  �لتحتية  �لبنية  ت��ط��وي��ر 
�إد�رة  �مل��ع��ي��ن��ي م��دي��ر  حم��م��د ح�����ش��ن 
�لهند�شية و�لفنية يف وز�رة  �مل�شاريع 
�����ش����وؤون �ل���رئ���ا����ش���ة و�مل���ه���ن���د����س علي 
�شوؤون  مكتب  مدير  �ملزروعي  جا�شم 

�ملبادر�ت.

�لعمال  فئة  �أن  �لبلدية  و�أك����دت 
مكونات  م����ن  ي���ت���ج���ز�أ  ل  ج������زء 
�مل��ج��ت��م��ع �ل��ف��ع��ال��ة ودع��م��ه��م بكل 
�لبلدية  �أولويات  �شمن  �لو�شائل 
ياأتي  وه�����و  و�����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ت���ه���ا، 

�لعون  تقدمي  يف  لر�شالتها  دعماً 
و�مل�شاعدة جلميع �شر�ئح �ملجتمع، 
كافة،  �ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت  ودع��م 
و�أ�شارت �إىل حر�شها مع �شركائها 
�لقطاعني  يف  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني 

بذور  غر�س  على  و�خلا�س  �لعام 
�خل����ري و�ل���ت���ع���اون ب���ني �لأف������ر�د 
دون  �جلميع  ب��ني  �لعطاء  ون�شر 

متييز.
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  وب��ي��ن��ت   

�أنها قدمت بالتعاون مع �شركائها 
�ملبادرة  خ���لل  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني 
للعمال  �ل�شحيحة  �لإر�����ش����اد�ت 
�ملحافظة  ب��اأه��م��ي��ة  وت��وع��ي��ت��ه��م 
�ل�شليمة،  �ل�شحية  �لعاد�ت  على 

�إي����ج����اب����اً على  و�ل�������ذي ي��ن��ع��ك�����س 
���ش��ح��ت��ه��م وع��ل��ى �مل��ج��ت��م��ع، ومن 
ور�شم  �ل�شكر  ت��ق��دمي  منط�������لق 
�ل��ب�����ش�����������������م��ة ع��ل��ى وج���وه���ه���م، مت 
حتتوي  للع�������مال  ه��د�ي��ا  تقدمي 

بالن������ظافة  للعن�������اية  �أدو�ت  على 
�لأثر  ل�����ه  ك�����ان  م��ا  �ل�شخ�شية 

�لطيب بينهم.  
�جلدير بالذكر، �أن بلدية مدينة 
ن��ف��ذت على م���د�ر �لعام  �أب��وظ��ب��ي 
�لإن�شانية  �لفعاليات  من  �لعديد 
م�شوؤوليتها  ���ش��م��ن  �خل���ريي���ة  و 
تنظيم  خ�����لل  م����ن  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�أن�����ش��ط��ة خ���ريي���ة م��ت��ن��وع��ة مثل 
ت����وزي����ع �مل����ي����اه و�ل���ع�������ش���ائ���ر على 
�لعمال يف مو�قع عملهم، وتقدمي 
للكثري  جمانية  طبية  فحو�شات 
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  �ل��ع��م��ال يف  م��ن 
من  �لكثري  وغريها  و�شو�حيها، 
ت���دع���م �جلانب  �ل���ت���ي  �مل����ب����ادر�ت 
�لإن�������ش���اين ، وت�����ربز ق��ي��م �خلري 

�ملتاأ�شلة يف �ملجتمع �لإمار�تي. 

مبنحة من حكومة اأبوظبي بقيمة 40 مليون درهم 

�سندوق اأبوظبي للتنمية ميول م�سروع تطوير �سبكة الكهرباء يف جزر القمر
•• اأبوظبي-الفجر: 

للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  وق���ع 
م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع ح��ك��وم��ة جزر 
م�����ش��روع تطوير  ل��ت��م��وي��ل  �ل��ق��م��ر 
منحة  خ��لل  م��ن  �لكهرباء  �شبكة 
�أبوظبي  ح���ك���وم���ة  م����ن  م���ق���دم���ة 
لتعزيز  دره��م،  مليون   40 بقيمة 
قدرة �لدولة لتوفري 11 ميغاو�ت 

من �لطاقة �لكهربائية.
ووق�����ع �لت��ف��اق��ي��ة ���ش��ع��ادة حممد 
�شيف �ل�شويدي مدير عام �شندوق 

�ملجال.
وبهذه �ملنا�شبة، قال �شعادة حممد 
�لإمار�ت  دولة  �إن  �ل�شويدي  �شيف 
بعلقات  ترتبط  �ملتحدة  �لعربية 
وط��ي��دة م��ع  ج��زر �ل��ق��م��ر، م�شري�ً 
�أن �ملنحة �ملقدمة من حكومة  �إىل 
�أبوظبي جاءت بناًء على توجيهات 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  �شامية 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�إطار  �لدولة حفظه �هلل، وذلك يف 
على  �لقمر  جزر  حكومة  م�شاعدة 

حتقيق �أهد�فها �لتنموية.

�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
دعمها  يف  �حل���ك���ي���م���ة  وق���ي���ادت���ه���ا 
�مل�شتمر جلزر �لقمر لتمكينها من 
�لقت�شادية  بالقطاعات  �لنهو�س 
بامل�شتوى  م�شيد�ً  و�لج��ت��م��اع��ي��ة، 
�ملتميز �لتي و�شلت �إليه �لعلقات 
�لنو�حي.  ك��اف��ة  يف  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
وقال �إن دولة �لإم��ار�ت وقفت �إىل 
ج��ان��ب ج���زر �ل��ق��م��ر و���ش��اه��م��ت يف 
لفتاً  �لتنموية،  �أه��د�ف��ه��ا  حتقيق 
�ل��ي��وم مع  �مل��وق��ع��ة  �مل��ن��ح��ة  �أن  �إىل 
�أبوظبي للتنمية  �شتعمل  �شندوق 

�شيد  وم���ع���ايل  للتنمية  �أب��وظ��ب��ي 
�ملالية  ���ش��ي��خ��ان وزي����ر  ���ش��ي��د  ع��ل��ي 
�لقمر وذل��ك يف  و�مليز�نية يف جزر 
�ل�شندوق  بح�شور عدد من  مقر 

�مل�شوؤولني من كل �جلانبني.
�قت�شاد  دعم  �إىل  �مل�شروع  ويهدف 
جزر �لقمر من خلل �إن�شاء �شبكة 
ك��ه��رب��ائ��ي��ة م���ت���ط���ورة ت��ع��م��ل على 
رف���ع ك��ف��اءة �إن���ت���اج �ل��ط��اق��ة وتعزز 
م���ن ق��درت��ه��ا ع��ل��ى دع���م قطاعات 
على  و�لتغلب  متنوعة  �قت�شادية 
هذ�  يف  �لتنموية  �لتحديات  �أب���رز 

لدعم  �أبوظبي  حكومة  خ�ش�شتها 
�ل���ك���ه���رب���اء ���ش��ت��ع��م��ل على  ق���ط���اع 
حت�شني �إم��د�د�ت �لكهرباء يف جزر 
�لظروف  حت�شني  وبالتايل  �لقمر 
�أن  حيث  فيها،  لل�شكان  �ملعي�شية 
�إم��د�د�ت كافية من �لطاقة  وجود 
حتفيز  يف  م��ب��ا���ش��ر  ب�شكل  ي�����ش��اه��م 
وتن�شيط  �لق��ت�����ش��ادي��ة،  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
و��شتقطاب  �ملحلية  �ل�شتثمار�ت 
�ملدى  على  �لأجنبية  �ل�شتثمار�ت 
معايل  ثمن  ج��ان��ب��ه،  م��ن  �لبعيد. 
���ش��ي��د ع���ل���ي ���ش��ي��د ����ش���ي���خ���ان، دور 

�شندوق  �أن  ����ش���ع���ادت���ه،  و�أ�����ش����اف 
مقدمة  يف  ي�شع  للتنمية  �أبوظبي 
�لنامية  �ل��دول  م�شاعدة  �أولوياته 
على جتاوز �لتحديات �لقت�شادية 
متويل  خ��لل  م��ن  تو�جهها  �ل��ت��ي 
م�شاريع حيوية ت�شاهم يف حت�شني 
و�لقت�شادية،  �ملعي�شية  �ل��ظ��روف 
و�أكد �أن حمدودية �إمد�د�ت �لطاقة 
معوقات  م����ن  ت���ع���د  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لتنمية 

يف �لدول �لنامية ب�شكل عام.
�لتي  �مل����ن����ح����ة  �أن  �إىل  و�أ��������ش�������ار 

على م�شاعدة جزر �لقمر يف توفري 
ينعك�س  مم���ا  �ل���ط���اق���ة،  �إم��������د�د�ت 
�لتنمية  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى  �ي����ج����اب����اً 

�لقت�شادية �مل�شتد�مة يف �لبلد.
ويذكر �أن ن�شاط  �شندوق �أبوظبي 
لعام  يعود  �لقمر  ج��زر  يف  للتنمية 
�ل�شندوق  م����ول  ح��ي��ث   1979
تنموية  م�����ش��اري��ع  خم�س  خ��لل��ه��ا 
مليون   69 بلغت  �إجمالية  بقيمة 
تدعم  م�شاريع  ب��ني  تنوعت  دره��م 
قطاعات متنوعة كالنقل و�لتعليم 

و�ل�شحة وقطاع �لكهرباء. 

حممد بن را�سد يعتمد مبادرة يوم بال مراكز خدمة ت�سجيعا ل�ستخدام القنوات الذكية
•• دبي -وام:

نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  �عتمد   
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل مبادرة 
�لتحول  على  �ملتعاملني  ت�شجيع  بهدف  خدمة  م��ر�ك��ز  ب��ل  ي��وم 
�إىل �لقنو�ت �لذكية للح�شول على �خلدمات و�إج��ر�ء �ملعاملت 
�حلكومية يف �إطار  �لهدف �ل�شرت�تيجي �ملتمثل يف �لتحول �إىل 
يف  �لتكنولوجية  �ملميز�ت  من  و�ل�شتفادة  عامليا  �لأذك��ى  �ملدينة 

ت�شريع وتعزيز �خلدمات �ملقدمة للجمهور.
ويف �إطار �ملبادرة �لتي �أطلقتها د�ئرة �ملالية يف حكومة دبي �شيتم 
وق��ف �مل��ع��ام��لت �ل��ت��ي تتطلب �إج�����ر�ء�ت دف��ع يف م��ر�ك��ز خدمة 
�ملتعاملني �حلكومية �لعاملة يف �لإمارة يوما و�حد� حيث بد�أت 
�لد�ئرة �لتن�شيق مع جميع �جلهات �حلكومية يف �لإمارة من �أجل 
تنفيذ مبادرة �إغلق مر�كز �خلدمة يف �لإم��ارة يوم 26 �أكتوبر 
�ملقبل وذلك يف �إطار دور �لد�ئرة كجهة مركزية معنية بتح�شيل 

�لإير�د�ت �لعامة يف حكومة دبي.
و �أكد عبد�لرحمن �شالح �آل �شالح �ملدير �لعام لد�ئرة �ملالية يف 
دبي �أن �ملبادرة �لأوىل من نوعها تاأتي يف �شياق توجيهات �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم بتحويل دبي �إىل �ملدينة 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ومتابعة  �ل��ع��امل  يف  و�لأذك����ى  �لأ���ش��ع��د 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
�ملبادرة  �أن  �إىل  م��ن��وه��ا  �خل�����ش��و���س  ه���ذ�  �مل��ت��خ��ذة يف  ل��ل��خ��ط��و�ت 
وجدت ��شتح�شانا ودعما من جميع �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات و�لهيئات 

�خلدمية يف حكومة دبي.
�أ�شار �آل �شالح �إىل دور د�ئرة �ملالية وعملها على حتقيق روؤية  و 
�لتحول  �إح��د�ث  يف  �مل�شاهمة  �إىل  �لر�مية  و��شرت�تيجيتها  دب��ي 
�جل��ه��ات �خلدمية يف  د�ع��ي��ا جميع  �لإم�����ارة..  �لكامل يف  �ل��ذك��ي 
حكومة دبي �إىل تعزيز �لتعاون �لبناء من �أجل �إجناح مبادرة يوم 

بل مر�كز خدمة.
�جلهات  جلميع  �لتابعة  �ملتعاملني  خ��دم��ة  م��ر�ك��ز  �إن  �أ���ش��اف  و 
لتوعية  �ملقبل  �أكتوبر   26 يوم �خلمي�س  »تكر�س جهودها  �شوف 
�ملتعاملني باأهمية �لتحول نحو �لقنو�ت �لذكية لإجر�ء �ملعاملت 
�شو�ء عرب �لتطبيقات �لذكية �أو مو�قع �لإنرتنت«.. مو�شحا �أن 
�إجر�ء جميع �ملعاملت �لتي تتطلب �إجر�ء دفعات مالية »�شوف 
تتوقف يف ذلك �ليوم يف �ملر�كز يف حني �شتظل متاحة عرب �لقنو�ت 
�إىل حر�س حكومة  �ملالية  لد�ئرة  �لعام  �ملدير  و�أو�شح  �لذكية«. 
دبي وفق �لغايات �لو�ردة يف حمور حكومة ر�ئدة ومتميزة �شمن 
حماور ��شرت�تيجية دبي 2021 �ل�شتة على تي�شري حياة �ل�شكان 
وذكية  و�شخ�شية  مرت�بطة  خدمات  تقدمي  خ��لل  من  و�ل���زو�ر 
عالية �جلودة عرب قنو�ت تو��شل موحدة ومتنا�شقة تتلءم مع 

حاجات جميع �لفئات �ملعنية من جهة وطبيعة �لتكامل يف �جلهاز 
�حلكومي من جهة �أخرى موؤكد� �أهمية �لدور �لذي تلعبه د�ئرة 
�ملالية يف تدعيم �أ�ش�س �لتحول �لرقمي بجميع مناحي �حلياة يف 

�لإمارة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ج��م��ال ح��ام��د �مل����ري �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
�حل�شابات �ملركزية يف د�ئرة �ملالية �إن �إجر�ء معاملت �خلدمات 
�لتي تقدمها كثري من �جلهات �حلكومية يف دبي يوم �خلمي�س 
ت�شمل  �لتي  �لذكية  �لقنو�ت  على  �شيقت�شر  �ملقبل  �أكتوبر   26
تطبيق دبي �لآن و�لتطبيقات �حلكومية �لذكية �لأخرى �ملتاحة 
�ملتاحة عرب  �ل��وي��ب  ق��ن��و�ت  ع��ن  �ملحمولة ف�شل  �ل��ه��و�ت��ف  على 
ذلك  بعد  كاملعتاد  �لعمل  �ملر�كز  تعاود  �أن  قبل  �ملكتبية  �لأجهزة 
�لتاريخ »�شريطة �أن تتاح قنو�ت ذكية بديلة لإجر�ء �ملعاملت يف 
�أن مبادرة يوم بل مر�كز خدمة  �مل��ري عن  �ليوم. و ك�شف  ذلك 
�أن  موؤكد�  تطبيقها  يف  �لتو�شع  �شيجري  �شنوية  مبادرة  �شتكون 
�جلهات �حلكومية �ملن�شمة �إليها �أبدت حتم�شها للم�شاركة فيها 
�إجناحها  على  بالعمل  وع��دت  و   .. بها  كبري�  �هتماما  و�أظ��ه��رت 
�لتوجه  على  و�ملتعاملني  �ملر�جعني  ت�شجع  �لتي  �لو�شائل  ب�شتى 

نحو �لقنو�ت �لذكية.
ت�شافر  على  �حلكومية  �جل��ه��ات  خمتلف  م��ع  نعمل   : و�أ���ش��اف 
�جلهود من �أجل تهيئة جميع �شر�ئح �ملتعاملني للتحول �لرقمي 

�لإلكرتوين عرب  �لدفع  نظام  ��شتخد�م  وت�شجيعهم على  �لذكي 
�لقنو�ت �لذكية؛ �شو�ء با�شتخد�م �لأجهزة �ملكتبية �أو �ملحمولة.

�لقنو�ت  �لإقبال على  تعزيز  �إىل  دبي وزو�ره��ا  �شكان  �ملري  ودعا 
�لذكية �خلا�شة باإجر�ء �ملعاملت �حلكومية لي�شبح هذ� �لأمر 
جزء� من �لتطور �لثقايف �ملعي�شي �لذي ينبغي �أن يو�كب حر�ك 
�لتحول �لرقمي �حلا�شل يف �لإمارة« و�عد� بالإعلن قريبا عرب 
و�شائل �لإعلم �ملختلفة عن �أ�شماء �ملر�كز و�خلدمات �لتي �شوف 
يتم �إيقافها يوم 26 �أكتوبر ليكون �جلميع م�شتعد� للتوجه نحو 

�لقنو�ت �لذكية يف ذلك �ليوم.
جتدر �لإ�شارة �إىل �أن �شبابيك �خلدمة يف �ملر�كز �لتابعة للجهات 
�أك��ت��وب��ر عن   26 ي��وم  ���ش��وق تتوقف يف  �إم���ارة دب��ي  �حلكومية يف 
عرب  تنفيذها  ميكن  معاملت  لديهم  ممن  �ملتعاملني  ��شتقبال 
�لقنو�ت �لذكية �لبديلة يف حني �شوف يتو��شل �لعمل يف ��شتقبال 
�إىل  �ل�شخ�شي  باحل�شور  �إل  �إج��ر�وؤه��ا  ميكن  ل  �لتي  �ملعاملت 
مركز �خلدمة. وي�شهم �إجر�ء �ملعاملت �حلكومية عرب �لقنو�ت 
�لذكية يف توفري �لوقت و�جلهد و�ملال على �ملر�جعني من خلل 
جتنب ��شتخد�م و�شائل �لنقل �خلا�شة �أو �لعامة وجتنب �لزدحام 
على �لطرقات ويف مر�كز �خلدمة ما يوؤدي كذلك �إىل �مل�شاهمة 
يف �حلفاظ على �ملو�رد �لبيئة وتر�شيد ��شتهلك �لوقود و�لتقليل 

من �لنبعاثات �لكربونية.



األحد   24   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12129  
Sunday  24   September   2017  -  Issue No   12129

04

اأخبـار الإمـارات
ي�ضعد املتعاملني بخدمات مرورية

�سرطة راأ�س اخليمة تد�سن جهاز اخلدمة الذاتية »�سهل« 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ر�أ�س  �شرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  ع��ب��د�هلل  علي  �ل��ل��و�ء  د�شن 
خدمات  م��رك��ز  يف  �شهل  �ل��ذ�ت��ي��ة  �خل��دم��ة  ج��ه��از  �أم�����س  �شباح  �خليمة 
ودفع  �ملختلفة  �لرتخي�س  خدمات  على  للح�شول  و�لرتخي�س   �مل��رور 
�ملخالفات  بي�شر و�شهولة على نحو ي�شهم بتوفري �لوقت وتقليل �جلهد 
وز�رة  روؤية  �شمن  �لإلكرتونية  باخلدمات  و�لرتقاء  �ملتعاملني  و�إ�شعاد 
�لعميد �لدكتور حممد  �لد�خلية يف هذ� �ملجال، وذلك بح�شور �شعادة 
�شعيد �حلميدي مدير عام �لعمليات �ملركزية ، و مدر�ء �لإد�ر�ت، و خبري 
من  وع��دد  �ل�شفريي،  �شيف  �لأ�شتاذ  و�ل�شرت�تيجي  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز 

�ل�شباط. 
�ملتميزة و  ت��اأت��ي �شمن �خل��دم��ات  �أن خدمة �شهل  �ل��ل��و�ء ع��ل��و�ن  و�أ���ش��ار 
لتوجهات  وفقاً  ملتعامليها  �خليمة  ر�أ���س  �شرطة  تقدمها  �لتي  �لذكية 
�حلكومة �لر�شيدة بتحويل %80 من �خلدمات �حلكومية �إىل خدمات 
ذكية، و��شعة يف �عتبارها تطوير �خلدمة وتفعيلها، مبا يخدم متطلبات 
�جلمهور وفق خطط تنفيذية تر�عي �لأولويات و �حلاجات �ل�شرورية 
�لذي  �جل��ه��از  ويتيح  للجمهور،  �أهمية  م��ن  �خل��دم��ة  ت�شكله  م��ا  وم��دى 
بد�أت �شرطة ر�أ�س �خليمة  بت�شغيله يف مركز خدمات �ملرور و�لرتخي�س، 
للمتعاملني �حل�شول على خدمات جتديد �ملركبات و�إ�شد�ر بدل فاقد 
�أو تالف مللكية مركبة وحجز وجتديد لوحات �ملركبات ودفع �ملخالفات 

ومتطلبات  للجمهور  �ملقدمة  �خل��دم��ات  ح��ول  عامة  معلومات  وي��وف��ر 
�حل�شول عليها و حتديث بيانات �مللف �ملروري.

خدمات  ت��ق��دمي   يعزز  �جل��ه��از  ت�شغيل  �أن  �ل�شرطة  ع��ام  قائد  و�أ���ش��اف 
ترخي�س �ل�شائقني و�لآليات ودفع �ملخالفات للمتعاملني ومتكينهم من 
قنو�ت  �أح��د  يعد  بحيث  �ل�شرعة  وج��ه  �خلا�شة على  �إمت��ام معاملتهم 
�إ�شعادهم من خلل جتربة متميزة وخدمات  �أجل  تقدمي �خلدمة من 
تفوق تطلعاتهم وفق روؤية وز�رة �لد�خلية بتحديث وتطوير �خلدمات 

وفق �أف�شل �ملعايري �لعاملية.
و�أكد �أن �لعمل على تعزيز قيم �ل�شعادة و�لإيجابية بت�شخري �لإمكانات 
م�شتوى  ورف��ع  �ملتعاملني  خدمة  يف  �خليمة  ر�أ���س  �شرطة  ل��دى  �ملتاحة 

موؤ�شر ر�شاهم  بخدماتها وبذل مزيد من �جلهود لتحقيق �أد�ء موؤ�ش�شي 
متميز للرتقاء بالأد�ء و��شتخد�م �أحدث �لتقنيات و�لو�شائل للح�شول 

على �أف�شل �لنتائج يف  موؤ�شر جودة �خلدمات وتوفريها �إلكرتونيا.
�لتي مت  �لأجهزة  �أن  �إىل  �لنعيمي  �للو�ء علي عبد�هلل بن علو�ن  و�أ�شار 
توفريها حالياً �شملت مركز خدمات �ملرور و�لرتخي�س كمرحلة �أوىل، 
و�شيتم خلل �لفرتة �لقادمة توفري عدد 15 جهاز� �شيتم توزيعها يف 
مر�كز تقدمي �خلدمة، وكذلك يف عدد من �ملر�كز �لتجارية �لتي ت�شهد 
كثافة يف �أعد�د �لزو�ر و �ملرتادين لتك �ملر�كز �لتجارية، ت�شهيًل عليهم 
و�إجناز معاملتهم بكل �شهولة ويف �أي وقت ومكان، من خلل �لو�شول 

�إىل �ملتعامل بدًل من �أن ي�شل �ملتعامل �إليك. 

يف خطاب اأدىل به عبداهلل بن زايد اأمام الدورة الـ 72 للجمعية العامة لالأمم املتحدة

الإمارات تدعو اإىل عدم الت�سامح مع كل من ميول ويروج لالإرهاب
•• نيويورك- وام:

دعت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�إىل عدم �لت�شامح مع كل من ميول 

ويروج للإرهاب.
ج���اء ذل���ك يف �خل���ط���اب �ل����ذي �أدىل 
ب���ه ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن ز�يد 
و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل 
�لدويل �أمام �لدورة �ل� 72 للجمعية 
نيويورك  يف  �ملتحدة  ل��لأمم  �لعامة 

�أم�س �لول.
و لفت �شموه �إىل ما تعانيه �ملنطقة 
�لإرهاب  ع��ن  �لناجمة  �لأزم���ات  م��ن 
و�ل���ت���ط���رف و�ل���ت���دخ���ل �مل�����ش��ت��م��ر يف 
�ل�شوؤون �لد�خلية للدول و�ل�شيا�شات 
�ملدفوعة  و�ل��ت��و���ش��ع��ي��ة  �ل���ع���د�ئ���ي���ة 
ومغامر�ت  �ل��ه��ي��م��ن��ة  ب���ط���م���وح���ات 
�أنظمة تقدم �لدعم  �لنفوذ من قبل 

جلماعات �إرهابية ومتطرفة .
�لآفات  ��شتمر�ر هذه  �أن  �إىل  م�شري� 
من  �ملزيد  �إل  يولد  لن  و�ملمار�شات 
�لطاقات  وه�����در  و�ل����دم����ار  �ل��ع��ن��ف 
و�لثقافية  و�لقت�شادية  �لإن�شانية 

يف �ملنطقة و�لعامل �أجمع.
و�أك����د ���ش��م��وه يف ه���ذ� �ل�����ش��دد �لدور 
تنتهجه  �ل����ذي  و�مل�������ش���وؤول  �ل��ف��اع��ل 
دولة �لمار�ت يف حميطها �لإقليمي 
��شتقر�ر  �أج��ل حتقيق  و�ل���دويل من 
و�لتعامل  وتنميتها  �لعربية  �ل��دول 
�ل���ت���ي خلفتها  �مل���دم���رة  �لآث������ار  م���ع 

�لنز�عات على �أمن وحياة �شعوبها.
�لإمار�ت  دول��ة  �شموه موقف  وج��دد 
�ل��ث��اب��ت ب��ال��ت��م�����ش��ك ب�����ش��ي��ادت��ه��ا على 
�لكربى  ط��ن��ب   « �ل���ث���لث  ج���زره���ا 
وطنب �ل�شغرى و�أبو مو�شى �ملحتلة 
»من قبل �إير�ن موؤكد� �أن �لإمار�ت« 
باإعادة  مطالبتها  ع��ن  تتخلى  ل��ن 
طو�عية  �إم��ا  �أ�شحابها  �إىل  �حلقوق 
و�إما باللجوء �إىل �لو�شائل �ل�شلمية 
وعلى  �ل����دول����ي����ة  �ل����ن����ز�ع����ات  حل����ل 
�لعدل  حمكمة  �إىل  �ل��ل��ج��وء  ر�أ���ش��ه��ا 

�لدولية«.
و�ن���ت���ق���د ����ش���م���وه ����ش���ي���ا����ش���ات �إي������ر�ن 
بال�شوؤون  وت���دخ���لت���ه���ا  �ل���ع���د�ئ���ي���ة 
�مل��ن��ط��ق��ة خا�شة  ل�����دول  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
ولبنان  و�ليمن  و���ش��وري��ا  �ل��ع��ر�ق  يف 
ومملكة  �ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة 

�لبحرين و�لكويت.
�ل��ي��م��ن عز�  �ل���ت���ط���ور�ت يف  وح�����ول 
�شموه نتائج تعطيل وتاأجيل �لعديد 
�إىل  �لإغاثية  و�ملبادر�ت  من �جلهود 
ت��ع��ن��ت �مل��ت��م��ردي��ن �حل��وث��ي��ني جتاه 
�حلل �ل�شيا�شي و�ملبادر�ت �لإن�شانية 
�لإم���ار�ت مو��شلة  وج��دد موقف   ..
�لعربي  �ل���ت���ح���ال���ف  ���ش��م��ن  �ل���ع���م���ل 
�ل�شعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة  ب��ق��ي��ادة 
و�لإن�شاين  �ل�شيا�شي  �مل�شارين  على 
�لإن�شانية  �لح���ت���ي���اج���ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
خا�شة  �ليمني  لل�شعب  و�لتنموية 
�ل�شتقر�ر  و�إع��ادة  و�لأطفال  �لن�شاء 

�إىل �ليمن.
و�شدد على �أن �لكتفاء باإد�رة �لأزمات 
�لإن�شانية  �مل�����ش��اع��د�ت  ت��ق��دمي  ع��رب 
�إن  م�شتد�ما  ح��ل  لي�س  و�لتنموية 
مل ي�شمل معاجلة �لأ�شباب �جلذرية 

لهذه �لأزمات.
�إع�����ادة �لأم�����ن �إىل  �أن  ���ش��م��وه  و�أك�����د 
�مل��ن��ط��ق��ة وحت�������ش���ني �ل�������ش���ع���وب من 
ن�شوب �لنز�عات وتهديد�ت �لتطرف 
ببعديها  �ل��ت��ن��م��ي��ة  و����ش���ع  ي��ت��ط��ل��ب 
ر�أ�س  على  و�ل�شرت�تيجي  �لب�شري 

�أولويات �ملجتمع �لدويل.
ويف ما يلي ن�س خطاب �شموه .

يف  ي�����ش��رين   .. �ل��رئ��ي�����س  “ �ل�����ش��ي��د 

يف  مب�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا  �مل���ت���ح���دة  �لأمم 
�لإن�شانية  ل���لأزم���ات  ح��ل��ول  �إي���ج���اد 
لتد�عياتها  و�لت�شدي  و�ل�شيا�شية 
�خل��ط��رية خ��ا���ش��ة جت���اه م��ا ن�شهده 
و�لتطهري  �ل���ع���ن���ف  م����ن  م�����وؤخ�����ر� 
يف  “�لروهينغا”  ����ش���د  �ل���ع���رق���ي 
�لإمار�ت  دول��ة  تدين  حيث  ميامنار 
و�لعقاب  و�لت�شريد  �لعنف  �أع��م��ال 
�جلماعي بحقهم و�شتو��شل تقدمي 
�جلهود  ودع��م  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت 

�ملبذولة للتخفيف من ماأ�شاتهم.
تعنت  �إىل  ن�����ش��ري  �ل�����ش��ي��اق  ه���ذ�  ويف 
�ملتمردين �حلوثيني يف �ليمن جتاه 
�حلل �ل�شيا�شي و�ملبادر�ت �لإن�شانية 
ونرى ذلك جليا يف تعطيل وتاأجيل 
�ل���ع���دي���د م����ن �جل����ه����ود و�مل�����ب�����ادر�ت 
�لتعامل  �إىل  ت�شعى  �ل��ت��ي  �لإغ��اث��ي��ة 
�لإن�شانية  �مل����اأ�����ش����اة  م����ع  �ل���ف���اع���ل 
نعمل  �شنظل  ه��ذ�  وم��ع  �ملتفاقمة.. 
�لعربي  �لتحالف  �شمن  وهمة  بجد 
�ل�شعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة  ب��ق��ي��ادة 
�ل�شيا�شي  �مل�����ش��اري��ن  ع��ل��ى  �حلكيمة 
من  تق�شري  �أو  كلل  دون  و�لإن�شاين 
�لإن�شانية  �لحتياجات  تلبية  خلل 
خا�شة  �ليمني  لل�شعب  و�لتنموية 
�ل�شتقر�ر  و�إع��ادة  و�لأطفال  �لن�شاء 

�إىل �ليمن.
�ل�شيد �لرئي�س..

توؤمن دولة �لإم��ار�ت باأن ��شت�شر�ف 
�لن�شانية  �لقيم  وتعزيز  �مل�شتقبل 
و�ل�شتجابة  �ل��ب�����ش��ري��ة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لتي  �لأ�ش�س  هي  �ل�شباب  لتطلعات 
�لتطور  �إىل  و�لأمم  �ل�شعوب  ت��ق��ود 
و�لزده���ار.. فاليوم جت��اوزت بلدي 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��اأ���ش��ي�����س  م��رح��ل��ة 
للمجتمع  �حل��ي��اة  مقومات  وت��وف��ري 
و�نتهجت  وتعليم  وغ��ذ�ء  من �شحة 
من��وذج��ا ي��ق��وم ع��ل��ى م��ب��ادئ �حلكم 
روؤية  وف��ق  �لت�شامح  وق��ي��م  �لر�شيد 

تهدف �إىل بناء جمتمعات �شعيدة.
�آمنة  بيئة  توفري  على  حر�شت  كما 
حتقيق  من  و�ل�شباب  �لن�شاء  متكن 
و�مل�شاركة  و�أح���لم���ه���م  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م 
فاأ�شبحت  دول����ت����ه����م  ت���ط���وي���ر  يف 
�لبتكار�ت  جم����ال  يف  ر�ئ�����دة  دول����ة 
و�لجن��از�ت �حلديثة ومنوذجا ي�شع 
تدرك  حيث  �ملنطقة  لأج��ي��ال  �أم���ل 
دولة �لإمار�ت �أن حتديها �لأكرب هو 
��شتد�مة �لتنمية و�ل�شتعد�د لع�شر 
ما بعد �لنفط ون�شعى يف كل ما نقوم 
�ل�شتحقاق  ه���ذ�  يف  ن��ن��ج��ح  ب����اأن  ب��ه 

�حليوي.
�لقيم  ه��ذه  �لإم�����ار�ت  دول���ة  وتعترب 
وتاريخيا  �إن�����ش��ان��ي��ا  �إرث�����ا  و�مل����ب����ادئ 
تتناقله �لأجيال وحتتفي به ولذلك 
“عام ز�يد”   2018 �إع��لن عام  مت 
موؤ�ش�س  لإجن���از�ت  وعرفانا  تخليد� 
�لتي  ل��ل��ق��ي��م  �ل����دول����ة وت��ر���ش��ي��خ��ه��ا 
ع���ززه���ا ولإك���م���ال م�����ش��ريت��ه يف بناء 

ونه�شة �لدولة.
�ل�شيد �لرئي�س..

�أمام منعطف  �أننا  �أ�شدد على  �أن  �أود 
ت���اري���خ���ي وم���و�ج���ه���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة بني 
و�لتنمية  ل��ل�����ش��لم  ي��ت��ط��ل��ع��ون  م���ن 
�مل�شتقبل  وي�شت�شرفون  و�حل���د�ث���ة 
وبني قوى �لظلم و�لهدم و�لتخريب 
و�لفو�شى.. هذه �ملو�جهة �مل�شتحقة 
�لتكاتف  م��ن��ا  تتطلب  و�ل�����ش��روري��ة 
وجادة  م�شرتكة  مظلة  حتت  جميعا 
تهدف للق�شاء على جذور �لتطرف 
�لذي  للدمار  و�لت�شدي  و�لإره����اب 
نو��شل  �لعربية كي  حلق مبنطقتنا 

بناء م�شتقبل �أكرث �أمل و�إ�شر�قا .
و�شكر� �ل�شيد �لرئي�س.

�أتقدم لكم بالتهنئة على  �أن  �لبد�ية 
�لدورة  ه��ذه  �أع��م��ال  رئا�شة  توليكم 
ون���ح���ن ع��ل��ى ث��ق��ة ب�����اأن خ��ربت��ك��م يف 
�إجناح  �شت�شاهم يف  �لدولية  �ل�شوؤون 
للتعاون  ��شتعد�دنا  ونوؤكد  �أعمالها 
�أ�شكر  �أن  ي�شرين  كما  د�ئما..  معكم 
على  توم�شون  بيرت  �شعادة  �شلفكم 
�إد�رت�������ه �حل��ك��ي��م��ة لأع���م���ال �ل�����دورة 

�ملا�شية.
�أن �أغتنم هذه �لفر�شة لأعرب  و�أود 
�لقيمة  للجهود  ب��لدي  تقدير  ع��ن 
�أنطونيو  �لعام  �لأم��ني  يبذلها  �لتي 
روؤيته لإ�شلح  تنفيذ  غوتريي�س يف 
ع��ل��ى منع  �ل��ع��م��ل  �مل��ت��ح��دة يف  �لأمم 
و�لأمن  �ل�شلم  وحتقيق  �ل�شر�عات 
�ل��ت��ام لهذه  ع��ل��ى دع��م��ن��ا  �أوؤك�����د  و�أن 
�ملجتمع  م��ن  تتطلب  �ل��ت��ي  �ل���روؤي���ة 
و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �ل����دويل 
مل����و�ج����ه����ة �ل����ت����ح����دي����ات �ل���ق���ائ���م���ة 

و�لنا�شئة.
�إن مبادئ �ل�شيا�شة �خلارجية لدولة 
�لأمم  ميثاق  م��ع  �ملت�شقة  �لإم����ار�ت 
�مل��ت��ح��دة و�أح���ك���ام �ل��ق��ان��ون �ل���دويل 
و�ل���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى �ل�������ش���ر�ك���ة ودع����م 
قو�عد  و�ح������رت�م  �ل���ق���ان���ون  ���ش��ي��ادة 
ح�����ش��ن �جل������و�ر وع�����دم �ل���ت���دخ���ل يف 
�ل�شوؤون �لد�خلية للدول هي �لد�فع 
دور  ت��ع��زي��ز  �إىل  ل�شعينا  �لأ���ش��ا���ش��ي 
و�إ�شلحها مبا ميكنها من  �ملنظمة 
�ل�شطلع بر�شالتها يف �شون �ل�شلم 
�لتنمية  وحتقيق  �لدوليني  و�لأم��ن 

و�لزدهار.
�ل�شيد �لرئي�س ..

ت��ق��وم دول����ة �لإم�������ار�ت ب����دور فاعل 
�لإقليمي  حم��ي��ط��ه��ا  يف  وم�������ش���وؤول 
�لدول  ��شتقر�ر  �أج���ل  م��ن  و�ل���دويل 
�لعربية وتنميتها و�لتعامل مع �لآثار 
على  �لنز�عات  خلفتها  �لتي  �ملدمرة 
لقناعتنا  وذلك  �شعوبها  وحياة  �أمن 
ب���اأن حتقيق �لأم���ن و�ل���ش��ت��ق��ر�ر هو 
و�ل�شعوب  �لأوط�������ان  ت���ق���دم  ج���وه���ر 
م�شتقبل  �ل��وح��ي��د خل��ل��ق  و�ل�����ش��ب��ي��ل 
�ل�شابة وتوفري حياة  و�عد لأجيالنا 
�أولوية  �أن  ون���رى  للجميع.  ك��رمي��ة 
�ل�شلم  ت��ع��زي��ز  يف  ت��ت��م��ث��ل  �مل��ن��ط��ق��ة 

و�ل�شتقر�ر.
�لدولية  �جل��ه��ود  م��ن  �ل��رغ��م  فعلى 
و�لإقليمية �جلادة ل تز�ل منطقتنا 

و�ت��خ��اذ موقف  معا  �ل��وق��وف  ثانيا: 
�لتطرف  ي���رف�������س  و�����ش����ادق  ث���اب���ت 
ك�شرورة  �أ���ش��ك��ال��ه  بكافة  و�لإره�����اب 
�لآفة  ه���ذه  مل��و�ج��ه��ة  عنها  ب��دي��ل  ل 
�أن  ب��لدي  وت��رى  عليها..  و�لق�شاء 
ق��م��ة �ل��ري��ا���س ك��ان��ت ت��اري��خ��ي��ة بكل 
�ملقايي�س خا�شة يف �حل�شور �لو��شع 
و�مل�شاركة  �لتمثيل  م�شتويات  لأعلى 
ل��ل��رئ��ي�����س �لأم���ري���ك���ي و�أن  �ل���ه���ام���ة 
خم��رج��ات��ه��ا مت��ث��ل خ���ري دل��ي��ل على 
و�لإ�شلمي  �ل��ع��رب��ي  �ل�شف  وح���دة 
وموحد  ف���اع���ل  م���وق���ف  �ت����خ����اذ  يف 
و�لت�شدي جلذوره  �لإرهاب  ملحاربة 

�لفكرية.
�خلطر  م��ن  �لتخل�س  �أن  ن��رى  كما 
لي�س  �لعربية  منطقتنا  يهدد  �ل��ذي 
ب���الأم���ر �مل�����ش��ت��ح��ي��ل ف��ت��ح��ري��ر مدن 
عربية ذ�ت عر�قة وتاريخ من قب�شة 
�ملو�شل  مثل  �لإره��اب��ي��ة  �لتنظيمات 
�ل��ي��م��ن يعد  و�مل���ك���ل يف  �ل����ع����ر�ق  يف 
دليل ود�فعا قويا للمجتمع �لدويل 
ل��ت��ح��ف��ي��زه مب����ا مي���ك���ن ف��ع��ل��ه حني 
�لتطرف  مل��ك��اف��ح��ة  ت��ت��وح��د �جل��ه��ود 

و�لإرهاب.
وتد�بري  �إج��������ر�ء�ت  �ت���خ���اذ  ث���ال���ث���ا: 
م�شرتكة تهدف �إىل ك�شف وحما�شبة 
و�ملمولة للإرهاب..  �لد�عمة  �لدول 
ل��ذل��ك �ت��خ��ذت دول����ة �لإم������ار�ت مع 
�لعربية  �ململكة  يف  �ل�شقاء  من  كل 
�ل�شعودية وجمهورية م�شر �لعربية 
ومم��ل��ك��ة �ل��ب��ح��ري��ن ت���د�ب���ري تهدف 
�إىل وق��ف دع��م دول��ة قطر للتطرف 
�شلوكها  لتغيري  ودف��ع��ه��ا  و�لإره�����اب 
��شتقر�ر  زع��زع��ة  �إىل  ي�شعى  �ل���ذي 

�ملنطقة.
ملتزمون  �أن���ن���ا  ع��ل��ى  ه��ن��ا  ون����وؤك����د 
�لوطنية  م�شاحلنا  على  باحلفاظ 
و��شتقر�ر  �ل��ع��رب��ي  خليجنا  و�أم����ن 
منطقتنا فتحالف �لبع�س مع �أنظمة 
�ل�شلم  ت��ق��وي�����س  غ��اي��ات��ه��ا  �ق��ل��ي��م��ي��ة 
و�لأمن يف �لعامل �لعربي و�لعامل هو 
رهان خا�شر وغري مقبول.. فل بد 
�لتطرف  �ل�شفوف �شد  توحيد  من 
و�لإرهاب و�لت�شدي للممول و�ملروج 

و�ملربر.
خ��ي��ارن��ا و����ش��ح ول ب��دي��ل ع��ن��ه وهو 
�ل��وق��وف ���ش��د �لإره�����اب ب��ك��ل �شوره 
�لت�شامح  وع���دم  مرتكبوه  ك��ان  و�أي���ا 

�ل�شيد �لرئي�س..
ل�����ن ت���ك���ل���ل ج����ه����ودن����ا �ل����دول����ي����ة يف 
�مل��ن��ط��ق��ة دون  �ل�������ش���لم يف  حت��ق��ي��ق 
�لإ�شر�ئيلي  للحتلل  نهاية  و�شع 
و�لعربية  �لفل�شطينية  ل��لأر����ش��ي 
�مل�����ش��ت��م��ر م��ن��ذ ���ش��ب��ع��ة ع���ق���ود �ل���ذي 
لل�شتغلل  عر�شة  �ل�شباب  يجعل 
�لتي  �لإرهابية  �جلماعات  قبل  من 
لتحقيق  �لأمثل  �خليار  باأنها  تدعي 

تطلعاتهم.
وي��ب��ق��ى �ل��ع��ام��ل �مل�����ش��رتك يف ك��ل ما 
و�لعائق  �أزم��ات  من  �ملنطقة  ت�شهده 
�حلقيقي �أمام حتقيق �أي تقدم فعلي 
�لعد�ئية  �إي��ر�ن  �شيا�شة  هو  يف حلها 
على  �لقائمة  �ملنطقة  يف  و�لتو�شعية 
�لتدخل يف �ل�شوؤون �لد�خلية للدول 
�جلماعات  ودع���م  وت�شليح  �لأخ����رى 
�لإره���اب���ي���ة ك��احل��وث��ي��ني وح����زب �هلل 
�لإرهابية  و�خل���لي���ا  و�جل���م���اع���ات 
يف ك��ل م��ن �ل��ع��ر�ق و���ش��وري��ا و�ليمن 
�ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة  ولبنان 

ومملكة �لبحرين و�لكويت.
�لنتهاكات  بهذه  �إي���ر�ن  تكتفي  ول 
�ل�شيادة بل ت�شتمر  �لفا�شحة ملبادئ 
�لعربي  �ل��ع��امل  �أزم���ات  ��شتغلل  يف 
لتقوي�س �أمنه من خلل زرع �لفتنة 
وتاأجيج �لنز�عات.. ولبد لإير�ن �أن 
�لقائم  �ل�شلمي  �لتعاي�س  �أن  ت��درك 
حميطها  م��ع  �ل�شيادة  �ح���رت�م  على 
�شوية  لعلقات  �لأمثل  �ل�شبيل  يعد 

يف �خلليج �لعربي.
ون��وؤك��د جم���دد� م��ن على ه��ذ� �ملنرب 
موقف دولة �لإمار�ت �لثابت وحقها 
جزرها  على  �شيادتها  �إز�ء  �ل�شرعي 
وطنب  �ل�����ك�����ربى  ط����ن����ب  �ل�����ث�����لث 
�حتلتها  �لتي  و�أب��و مو�شى  �ل�شغرى 
�إير�ن منتهكة بذلك �لقانون �لدويل 
وميثاق �لأمم �ملتحدة.. ولن نتخلى 
�إىل  �حل��ق��وق  ب��اإع��ادة  ع��ن مطالبتنا 
�إما طو�عية و�إما باللجوء  �أ�شحابها 
�إىل �لو�شائل �ل�شلمية حلل �لنز�عات 
�ل��دول��ي��ة وع��ل��ى ر�أ���ش��ه��ا �ل��ل��ج��وء �إىل 

حمكمة �لعدل �لدولية.
وب���ال���رغ���م م���ن م�����رور ع���ام���ني على 
�أن��ه ل  �إل  �لإي���ر�ين  �لنووي  �لتفاق 
�شلوك  تغري  على  موؤ�شر  �أي  يوجد 
�إير�ن �لعد�ئي يف �ملنطقة �أو �لرغبة 
�لنووية  طموحاتها  عن  �لتخلي  يف 

�شببها  �ل���ت���ي  �لأزم�������ات  م���ن  ت���ع���اين 
�لإره������������اب و�ل����ت����ط����رف و�ل���ت���دخ���ل 
�مل�شتمر يف �ل�شوؤون �لد�خلية للدول 
و�لتو�شعية  �ل��ع��د�ئ��ي��ة  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
�لهيمنة  ب���ط���م���وح���ات  �مل����دف����وع����ة 
�أنظمة  قبل  م��ن  �لنفوذ  وم��غ��ام��ر�ت 
�إرهابية  جل���م���اع���ات  �ل���دع���م  ت���ق���دم 
وم��ت��ط��رف��ة و�ل���ه���دف م���ن ك���ل ذلك 
�لفو�شى  ون�شر  �ل�شرعية  ه��دم  ه��و 
ل������لإخ������لل ب���ال�������ش���لم �لإق���ل���ي���م���ي 

و�لعاملي.
خ�شائر  �لأزم���ات  تلك  كبدتنا  ولقد 
وت�شريد  ون����زوح  �لأرو�ح  يف  ف��ادح��ة 
�لبنى  وت����دم����ري  �ل���ب�������ش���ر  م���لي���ني 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة و�ل����ش���ت���م���ر�ر ع���ل���ى هذ� 
�حلال لن يولد �إل �ملزيد من �لعنف 
�لإن�شانية  للطاقات  وه��در  و�ل��دم��ار 
و�لق��ت�����ش��ادي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة ل��ي�����س يف 
�لعامل  يف  و�إمن����ا  فح�شب  منطقتنا 

�أجمع.
�أحرزنا  دويل  كمجتمع  �أن��ن��ا  �شك  ل 
�لتهديد�ت  م���و�ج���ه���ة  يف  ت���ق���دم���ا 
�لأم��ن��ي��ة و�لإن�����ش��ان��ي��ة �إىل ح��د بعيد 
�ملزيد  حت��ق��ي��ق  ب���اإم���ك���ان���ن���ا  �أن������ه  �إل 
و�ل�����ش��ع��ي لإع�������ادة �ل����ش���ت���ق���ر�ر �إىل 
�لعامل �لعربي.. ولذلك توؤمن دولة 
�لإم��ار�ت باأن �أوىل �خلطو�ت لإعادة 
يف  تكمن  منطقتنا  �إىل  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 

�لآتي ..
�لتنموية  مكت�شباتنا  حماية  �أول: 
وعدم �ل�شماح لأي طرف كان بعرقلة 
لتحقيق  �جل���ادة  �جلماعية  �جل��ه��ود 
�ل�شلم و�ل�شتقر�ر وتقوي�شهما و�إل 
�شنكتفي باإد�رة �لأزمات فقط ولي�س 
حلها.. وما يقال يف هذ� �خل�شو�س 
ينطبق على �لأزمات يف ليبيا و�شوريا 
و�ليمن و�ل�شومال حيث �أن �لتو�شل 
و�إع���ادة  �شاملة  �شيا�شية  ح��ل��ول  �إىل 
�شيكون  �ل���دول  ه��ذه  �إىل  �ل�شتقر�ر 
ممكنا �إذ� ما مت �لت�شدي للتدخلت 
وقطع  �لعربي  �ل�شاأن  يف  �لإقليمية 
�أ�شكاله عن �جلماعات  بكافة  �لدعم 

�ملتطرفة و�لإرهابية.
ونوؤيد يف هذ� �ل�شدد جهود �ل�شلم 
�ملبذولة من قبل �لأمم �ملتحدة حلث 
�لفرقاء على �لتفاو�س للتو�شل �إىل 
حلول �شيا�شية �شاملة للأزمات �لتي 

تعاين منها منطقتنا.

�طلقا مع من ين�شر �لعنف و�لذعر 
و�لدمار بني �لأبرياء �أو �لتهاون مع 
�أي ط���رف ي��ق��دم ي��د �ل��ع��ون و�مل���لذ 
للجماعات �لإرهابية.. لذلك �تخذت 
�ملنطقة هذه  ��شقائها يف  ب��لدي مع 
�ل�����ش��ي��ادي��ة ���ش��م��ن نطاق  �ل���ت���د�ب���ري 
�لقانون �لدويل بهدف حماية �لأمن 
�ل��ق��وم��ي �ل��ع��رب��ي و�ل��ت�����ش��دي لدعم 

قطر للإرهاب.
ر�بعا: �لرتكيز على نهج تعزيز قيم 
بني  و�لتعددية  و�لت�شامح  �لرحمة 
�ليوم  �ل��ع��رب��ي��ة  فاملنطقة  �ل�����ش��ع��وب 
باأم�س �حلاجة �إىل �لعمل على تعزيز 
�مل�شللة  �لأف��ك��ار  وك�شف  �لقيم  ه��ذه 
�ملتطرفة  �جل��م��اع��ات  تن�شرها  �ل��ت��ي 
و�شائل  ع���رب  ���ش��ي��م��ا  ل  و�لإره���اب���ي���ة 
�لتو��شل �لجتماعي.. وتعمل بلدي 
و�لدوليني  �لقليميني  �ل�شركاء  مع 
على و�شع �آليات تذكر �شبابنا بقيمنا 
�لإن�شانية �مل�شرتكة من جهة وتعمل 
على مكافحة �خلطاب �لإرهابي من 
جهة �أخرى ومنها �إن�شاء و��شت�شافة 
مركز  م��ث��ل  متخ�ش�شة  م��وؤ���ش�����ش��ات 
�لتطرف  لر�شائل  للت�شدي  �شو�ب 
ومركز  �لإل���ك���رتون���ي���ة  و�لإره����������اب 
�إىل  �ل��ت��ط��رف  مل��ك��اف��ح��ة  “هد�ية” 
�مل�شلمني”  حكماء  “جمل�س  جانب 
بالوجه  �لتعريف  �إىل  يهدف  �ل��ذي 
�حل���ق���ي���ق���ي ل���دي���ن���ن���ا �لإ�����ش����لم����ي 
يف  �ل�شلم  تعزيز  “ومنتدى  �حلنيف 
�ملجتمعات �مل�شلمة” �لذي يهدف �إىل 
�مل�شلمني  عند  �ل�شلم  م��ب��د�أ  تاأ�شيل 
حيث �أثبتت �لتجربة �شرورة تعرية 
خطاب �لتطرف و�لإرهاب وهزميته 
و�ل�����رتوي�����ج خل���ط���اب بديل  ف���ك���ري���ا 
و�لتعاي�س  �ل�شلم  م��ب��د�أ  على  قائم 

و�لت�شامح.
ويف �ل���وق���ت �ل����ذي ت��ع��م��ل ف��ي��ه هذه 
�لت�شامح  روح  �إر�شاء  على  �ملوؤ�ش�شات 
يوؤ�شفنا  �أن��ه  �إل  �ل�شلمي  و�لتعاي�س 
ما تقوم به بع�س �ل��دول من توفري 
�لعنف  �إىل  تدعو  �إعلمية  من�شات 
و�لطائفية  �لكر�هية  على  وحتر�س 
�أفكارهم  ب���ث  ل���لإره���اب���ي���ني  وت��ت��ي��ح 
مر�ر�  �لتاريخ  �أثبت  فقد  �مل��دم��رة.. 
�ملن�شات  قيام  عند  �لكارثية  �لنتائج 
�رتكاب  على  بالتحري�س  �لإعلمية 

�لعنف وتربيره.

�ملزيد  و�إج������ر�ء  ت��ط��وي��ر  ت��و����ش��ل  �إذ 
�لبالي�شتية  �ل�����ش��و�ري��خ  جت���ارب  م��ن 
�لتفاق  ل�����روح  ����ش���ارخ  �ن���ت���ه���اك  يف 
�ل����ن����ووي.. ون���وؤي���د �إث����ر ذل���ك زي���ادة 
�لنووي  �ل���ربن���ام���ج  ع��ل��ى  �ل���رق���اب���ة 
�لتفاق  تقييم  ومو��شلة  �لإي���ر�ين 

و�شروطه.
�ل�شتفز�زية  �لت�شرفات  �أن  ون���رى 
�مل���م���اث���ل���ة ل���ك���وري���ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة عرب 
لربناجمها  ت���ط���وي���ره���ا  م���و�����ش���ل���ة 
�لنووي ول�شو�ريخها �لبالي�شتية ما 
وج��زء من  تدمريية  لغايات  �ل  هي 
لتحقيق  �مل��ارق��ة  �ل����دول  ه���ذه  �شعي 
�لأمن  وتهديد  �لنووية  طموحاتها 
و�ل�شتقر�ر �لعاملي.. �إن هذ� �لتوجه 
�ل�شمالية  وك��وري��ا  لإي���ر�ن  �ل��ع��د�ئ��ي 
يف  �أع�����ش��اء  دول  �شلوك  م��ع  يتفق  ل 
�لأول هو  ���ش��اغ��ل��ه��ا  دول���ي���ة  م��ن��ظ��م��ة 

�شون �ل�شلم و�لأمن �لدوليني.
�ل�شيد �لرئي�س..

�ملنطقة  �إىل  �لأم���������ن  �إع����������ادة  �إن 
ن�شوب  م����ن  �ل�������ش���ع���وب  وحت�������ش���ني 
�لتطرف  وت����ه����دي����د�ت  �ل����ن����ز�ع����ات 
ببعديها  �ل��ت��ن��م��ي��ة  و����ش���ع  ي��ت��ط��ل��ب 
على  و�ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي  �ل���ب�������ش���ري 
خلق  من  لنا  لب��د  �أولوياتنا..  ر�أ���س 
�لفر�س و�لأمل لأجيال �شابة تتطلع 
لذلك  وث����ق����ة..  ب���ت���ف���اوؤل  �ل���غ���د  �إىل 
�لتقدم  حت��ق��ي��ق  �إىل  ب����لدي  ت�شعى 
و�مل�شاهمة  و�ل��ب�����ش��ري  �لق��ت�����ش��ادي 
و�لإعمار  �لتاأهيل  �إع��ادة  م�شاريع  يف 
�ل�شر�عات  من  �ملت�شررة  �ل��دول  يف 
�لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  متكني  �أجل  من 
��شتعادة  يف  ب����دوره����ا  �ل���ق���ي���ام  م����ن 
دولة  وتو��شل  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر.  �لأم���ن 
�لإم������������ار�ت ن��ه��ج��ه��ا �لإن���������ش����اين يف 
ت��خ��ف��ي��ف م��ع��ان��اة �ل��لج��ئ��ني ودعم 
�جلهود �لدولية و�لإقليمية لتوفري 
حت�شني  على  و�لعمل  لهم  �حلماية 
من  و�ل�شحية  �لإن�شانية  ظروفهم 
�لن�شانية  �مل�شاعد�ت  تقدمي  خ��لل 

و�لتنموية �ملختلفة.
وت�������ش���دد دول������ة �لإم����������ار�ت ع���ل���ى �أن 
باإد�رة �لزمات عرب تقدمي  �لكتفاء 
�مل�شاعد�ت �لإن�شانية و�لتنموية لي�س 
مبعاجلة  نقم  مل  �إذ�  م�شتد�ما  حل 

�لأ�شباب �جلذرية للأزمات.
�أن ت�شطلع  ونوؤكد هنا على �شرورة 

نحن امام مواجهة حقيقية بني من يتطلعون لل�ضالم والتنمية واحلداثة وبني قوى الظالم والهدم والتخريب والفو�ضى
تعنت املتمردين احلوثيني جتاه احلل ال�ضيا�ضي يعطل العديد من اجلهود واملبادرات االإغاثية يف اليمن

االإمارات توؤكد مت�ضكها ب�ضيادتها على جزرها الثالث » طنب الكربى وطنب ال�ضغرى واأبو مو�ضى املحتلة« من قبل اإيران

الإمارات تختتم م�ساركاتها يف برنامج ريادة الأعمال لل�سابات بالأردن
من  ك��ل   - عجمان  فتيات  مركز 
خليفة  وح�شة  عبد�جلبار  ب��دور 
�ل�شحي  حممد  و���ش��روق  �ملهريي 
و�شيماء  �ملن�شوري  ح�شن  �شارة  و 

�شامل �لظنحاين.
و�أك����������د خ�����ال�����د ع���ي�������ش���ى �مل����دف����ع 
للهيئة  �مل�����ش��اع��د  �ل���ع���ام  �لأم�����ني 
ب��ك��وك��ب��ة من  ����ش���ارك  �ل���وف���د  �أن 
�مل�شهود  �لإم���ار�ت���ي���ات  �ل�����ش��اب��ات 
و�لقدرة  �لقيادة  يف  بالتميز  لهن 
ب��امل��ج��ت��م��ع عموما  �ل��ت��اأث��ري  ع��ل��ى 

•• دبى- وام:

�ختتم وفد �شباب �لإمار�ت ممثل 
�ل�شباب  ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ام��ة  للهيئة 
برنامج  يف  م�شاركته  و�لريا�شة 
�لريادة يف �لأعمال لل�شابات �لذي 
�لأردنية  �ل�����ش��ب��اب  وز�رة  نظمته 
بح�شور وفود من خمتلف �لدول 

�لعربية .
تر�أ�شته  �ل������ذي   - �ل����وف����د  ����ش���م 
ب��ن ه��ن��دي مديرة  ع��ف��ر�ء بخيت 

ق�����دنها  �لت������ي  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ويف 
م�شري�   .. �خل�شو�س  وج��ه  على 
و�لدعم  �ل��ك��ب��ري  �له���ت���م���ام  �إىل 
ل�شحذ  �لإم��������ار�ت  �أول���ت���ه  �ل�����ذي 
و�إعطائها  �ل�شابة  �لقياد�ت  همم 
زم���ام �مل��ب��ادرة يف ق��ي��ادة �ل���وز�ر�ت 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات ب���ال���دول���ة م���ا جعل 
جت���رب���ة �لإم�����������ار�ت ف����ري����دة من 
نوعها لي�س على �مل�شتوى �لعربي 

بل على �مل�شتوى �لعاملي.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ع���ف���ر�ء بنت 

�لعديد  ق����دم  �ل���وف���د  �إن  ه���ن���دي 
م���ن �لأف����ك����ار �مل��ه��م��ة م���ن خلل 
�لإمار�تية  �لتجربة  ��شتعر��س 
�لناجحة يف دعم �ملر�أة .. م�شرية 
بتو�شيات  �لربنامج خرج  �أن  �إىل 
ون���ت���ائ���ج م��ه��م��ة ���ش��ت��ن��ع��ك�����س على 
�ل�����ذي يعترب  �ل���ع���رب���ي  �مل��ج��ت��م��ع 
باأم�س �حلاجة �إىل وجود قياديات 
ق������ادر�ت ع��ل��ى ب���ث �لإي��ج��اب��ي��ة يف 
�ل���ن���ف���و����س ون�������ش���ر �خل�����ري يف كل 

مكان.
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اأخبـار الإمـارات
اإطالق برنامج ل�ستقطاب األف متطوع خالل م�سابقة املهارات العاملية باأبوظبي

•• اأبوظبي-وام: 

�أطلق مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني - بالتعاون مع 
�ألف متطوع يقدمون  �لإم��ار�ت - برناجما ل�شتقطاب نحو  موؤ�ش�شة 
�أبوظبي  �لعاملية  �ملهار�ت  م�شابقة  فعاليات  خلل  لوج�شتية  خدمات 
18 �أكتوبر �ملقبل  15 �إىل  خلل �لفرتة من  ينظمها  �لتي   2017
حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 

�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر  �ل�شام�شي  م��ب��ارك  �شعادة  �أك���د  و 
و�لتدريب �لتقني و�ملهني �أن هذ� �لربنامج �لتطوعي ين�شجم مع عام 

�خلري وثقافة �لتطوع �لتي حتر�س �لقيادة �لر�شيدة على تر�شيخها يف 
نفو�س �ل�شباب ويف �إطار �لتعاون �لبناء مع موؤ�ش�شة �لإمار�ت للتنمية 
مبا يحقق �لكثري من �لأه��د�ف �ل�شرت�تيجية �لتي من بينها تعزيز 
�لتفاعل  قيم  وغ��ر���س  �ل�شابة  ل��لأج��ي��ال  و�ملهنية  �لعملية  �خل���رب�ت 

و�لإنتاج يف نفو�شهم.
�ملوقع  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل ع���رب  ���ش��رع��ة  �إىل  �ل��ت��ط��وع  ي���رغ���ب يف  م���ن  و دع����ا 
�مل�شابقة  �أن  �إىل  م�شري�   www.volunteers.ae �لإلكرتوين 
�لعاملية للمهار�ت متكن �ملتطوعني من زيادة معرفتهم بو�قع �حلياة 
تعينهم  و   .. و�حتياجاته  �لعمل  ل�شوق  �أف�شل  فهم  وحتقيق  �لعملية 

على �لتفكري يف �مل�شتقبل �ملهني و�ختيار �مل�شار �ملهني �ملنا�شب.

ياأتي  �لعاملية  �ملهار�ت  مل�شابقة  �لتقني  �أبوظبي  تنظيم  �أن  �إىل  �أ�شار  و 
�ن�شجاما مع روؤية �لقيادة �لر�شيدة نحو تعزيز ريادة �لدولة ومكانتها 
يف  �مل��وؤث��رة  �لعاملية  �لفعاليات  لأك��رب  حا�شنة  باعت�����بارها  �لع������املية 
بتنمية  �لإم�����ار�ت  �ه��ت��م��ام  وت��وؤك��د  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  �لب�شرية  �لتنمية 
�ملهار�ت �لعا��لمية وتعزيز ثقافة �لإبد�ع و�ل�شتد�مة و�لتناف�س خلري 

�لب�شرية.
و�أكد مدير عام مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني �أهمية 
�ملجالت  جميع  يف  للتنمية  �لإم��ار�ت  موؤ�ش�شة  مع  و�لتن�شيق  �لتعاون 
�أ�شا�شية نحو متكني وتطوير  �لتعاون ي�شكل ركيزة  �ملتعلقة كون هذ� 
�ملو�هب و�لكفاء�ت �ل�شابة من خلل �لعديد من �ل��دور�ت �لتدريبية 

�ملعدة لهذ� �لغر�س.
�لإمار�ت  ملوؤ�ش�شة  �لعام  �ملدير  نائب  من جانبها قالت ميثاء �حلب�شي 
�إن من�شة �ملتطوعني تتميز بقدرتها على ربط جميع �شر�ئح �ملجتمع 
مبختلف �لفئات �لعمرية ومع �ملوؤ�ش�شات و�جلهات �لتي تقدم �لفر�س 
�لتطوعية ومتثل �ملن�شة �ملثالية لتوظيف �ملتطوعني ملثل هذ� �حلدث 

�لعاملي �ل�شخم.
�إىل توفري فر�س  �ملن�شة  ه��ذه  �ملوؤ�ش�شة تهدف من خ��لل  �أن  و�أك��دت 
تطوير  خللها  م��ن  �ملجتمع  �أف����ر�د  ي�شتطيع  متخ�ش�شة  تطوعية 
مهار�تهم ما ي�شاعدنا على �لنتقال بالعمل �لتطوعي يف �لإمار�ت �إىل 

م�شتوى جديد له �أثر م�شتد�م ونتائج طويلة �ملدى.

قرقا�س يوا�سل لقاءاته مع كبار م�سوؤويل الدول يف الأمم املتحدة
•• نيويورك-وام:

و����ش��ل م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أن����ور بن 
حم���م���د ق���رق���ا����س وزي������ر �ل���دول���ة 
�لأمم  لل�شوؤون �خلارجية - مبقر 
لقاء�ته   - ن��ي��وي��ورك  يف  �مل��ت��ح��دة 
كبار  م�����ن  ع�������دد  م�����ع  �ل���ث���ن���ائ���ي���ة 
بع�س  خارجية  ووزر�ء  �مل�شوؤولني 
�لدول �مل�شاركني يف �لدورة �ل� 72 

مناطق �ل�شر�عات ول �شيما يف كل 
من �ليمن و�شوريا و�لعر�ق وقطاع 
�ملناطق ف�شل  م��ن  غ��زة وغ��ريه��ا 
عن �جلهود �لتي تبذلها مفو�شية 
�للجئني  ل�شوؤون  �ملتحدة  �لأمم 
�لإن�شانية  �لأو����ش���اع  ه��ذه  لر�شد 

وفقا للقانون �لدويل.
كرينبول  وب��ي��ري  م��ع��ال��ي��ه  وب��ح��ث 
�لأمم  ل���وك���ال���ة  �ل����ع����ام  �مل���ف���و����س 

دعم دولة �لإمار�ت ل� “�لأونرو� “ 
�لهام  �لإن�شاين  بالدور  م�شيد�   ..
معاناة  لتخفيف  ب��ه  ت��ق��وم  �ل����ذي 

�للجئني �لفل�شطينيني.
م�������ن ج����ه����ت����ه ث�����م�����ن ك����ري����ن����ب����ول 
و�لتنموية  �لإن�شانية  �مل�شاهمات 
�ل�����ش��خ��ي��ة �ل����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا دول����ة 
ب��ر�م��ج تخفيف  �لإم������ار�ت ل��دع��م 

�ملعاناة عن �للجئني.

�ملتحدة  ل��لأمم  �لعامة  للجمعية 
وفد  م�شاركة  هام�س  على  وذل���ك 
�لرفيعة  �مل���������د�ولت  يف  �ل����دول����ة 

�مل�شتوى يف هذه �لدورة.
ف��ق��د �ل��ت��ق��ى م��ع��ال��ي��ه �أم�����س �لول 
رع�����د �حل�شني  ب����ن  زي�����د  �لأم�������ري 
�لإن�شان  حلقوق  �ل�شامي  �ملفو�س 
ح����ي����ث ������ش����ت����ع����ر�����ش����ا �لأو��������ش�������اع 
�لعديد من  �ملرتدية يف  �لإن�شانية 

�ملتحدة لإغاثة وت�شغيل �للجئني 
 “ �لأون������������رو�  �لفل�شطينيني” 
�ملرتدية  �لفل�شطينية  �لأو����ش���اع 
ومناطق  غ����زة  ق���ط���اع  يف  خ��ا���ش��ة 
من  ك��ل  يف  �لفل�شطيني  �ل�����ش��ت��ات 
�شوريا ولبنان ف�شل عن حتديات 
تو�جهها  �ل��ت��ي  و�لأم����ن  �ل��ت��م��وي��ل 

�لأونرو� �أثناء تنفيذها لوليتها.
وجدد معايل �لدكتور �أنور قرقا�س 

�أم�س  ق��رق��ا���س  م��ع��ايل  �لتقى  كما 
وزير  ���ش��وك��و  ب���ر�ك  م��ع��ايل  �لأول 
�للقاء  وت��ن��اول  كمبوديا  خارجية 
�ل��ع��لق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة و�شبل  ب��ح��ث 
�مل����ج����الت  ت���ط���وي���ره���ا يف ج���م���ي���ع 
وت���ب���ادل �مل���و�ق���ف �مل�����ش��رتك��ة جتاة 
�أبرز �لق�شايا �لإقليمية و�لدولية 
�مل���ع���رو����ش���ة ع��ل��ى ج�����دول �أع���م���ال 

�لأمم �ملتحدة.

الإمارات جتدد التزامها مببادرات الأمم املتحدة 
لتح�سني اأو�ساع ماليني الأطفال والن�ساء حول العامل

•• نيويورك-وام: 

�أكدت دولة �لإم��ار�ت ��شتعد�دها ��شتناد� لتوجيهات �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية 
رئي�شة �ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة للعمل و�لتعاون و�لتفاعل مع جميع 
�إىل ح�شد �جلهود  �لر�مية  �لرئي�شية  �ملتحدة ومبادر�تها  �لأمم  ��شرت�تيجيات 
و�لإمكانيات �لإقليمية و�لدولية لتقدمي �مل�شاعدة على خمتلف �أنو�عها وخا�شة 
عبد�هلل  �ل��رمي  �شعادة  م�شاركة  خ��لل  ذل��ك  ج��اء   . منها  و�لتعليمية  �ل�شحية 
�لفل�شي �لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة يف �لفعالية رفيعة 
�مل�شتوى �لتي عقدتها �لأمم �ملتحدة يف �إطار مبادرة “ كل �إم��ر�أة وكل طفل يف 
كل مكان” على هام�س �أعمال �لدورة �ل� 72 للجمعية �لعامة للأمم �ملتحدة يف 

مقرها يف نيويورك مب�شاركة وح�شور قياد�ت دولية م�شاركة يف �لدورة.
وجددت �لفل�شي خلل �لجتماع �إلتز�م دولة �لإمار�ت �لكامل مببادرة “ كل 
�إم��ر�أة وكل طفل يف كل مكان”.. ملقية �ل�شوء على �لجتماع �ل�شنوي �لثالث 
�شهر  خلل  �أبوظبي  يف  �شيعقد  �ل��ذي  بالتنمر  �خلا�شة  �ملتحدة  �لأمم  للجنة 
دي�شمرب �لقادم . و�أكدت حر�س �ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة على �لعمل 
و�لتعاون مع جلنة �لأمم �ملتحدة لإجناح هذ� �لإجتماع وحتقيق �أهد�فه �لتي 
ت�شكل �أحد �أبرز �هتمامات دولة �لإمار�ت يف تعزيز �لتنمية �مل�شتد�مة وتفعيل 
�لعلقات �لن�شانية مل�شاعدة �لأطفال و�لن�شاء خا�شة �ملت�شررين من �لكو�رث 
�لطبيعية و�حلروب. وقالت �إن �لإمار�ت على قناعة باأن �ل�شتثمار�ت يف �لن�شاء 
و�لأطفال من �شاأنها �أن تدعم عو�مل �ل�شلم �للزمة لبناء جمتمعات �شلمية 
و�أكرث ��شتقر�ر� ومرونة. موؤكدة �أنه يتعني على �ملجتمع �لدويل يف ظل �لأزمات 
�ل�شتثمار�ت  لهذه  �لأول��وي��ة  �إع��ط��اء  مو��شلة  �لعامل  يف  �ملتز�يدة  و�ل��ن��ز�ع��ات 
�لرمي  �شعادة  وت�شارك  �لعاملي.  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  لل�شلم  د�ف��ع��ة  ع��و�م��ل  بو�شفها 
عبد�هلل �لفل�شي يف �لإجتماعات �لتي تعقد يف �إطار �ملد�ولت �لعامة �لرفيعة 

�مل�شتوى للدورة �ل� 72 للجمعية �لعامة للأمم �ملتحدة.

قن�سل الدولة يف هيو�سنت يح�سر حفل 
ا�ستقبال غرفة التجارة الأمريكية العربية 

•• هيو�صنت-وام:

ح�شر �شعادة �شعيد مبارك �ملهريي قن�شل عام �لدولة يف مدينة هيو�شنت 
�لأمريكية ك�شيف �شرف حفل ��شتقبال رجال �لأعمال �لذي �أقامته �لغرفة 
�لتجارية �لثنائية �لأمريكية �لعربية وذلك بح�شور عدد كبري من ممثلي 

كربى �ل�شركات يف قطاع �لأعمال و�لنفط و�ل�شحة يف هيو�شنت.
ووجه �شعادته �ل�شكر ملنظمي �حلدث وللح�شور �لذين حر�شو� على �لتعرف 

على دولة �لإمار�ت و�لفر�س �ملتوفرة لديها لل�شتثمار و�لتجارة.

مكتب �سوؤون التعليم يتعاون مع �سركاء حمليني وعامليني يف تنظيم منتدى  قدوة 2017 
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شركاء  قائمة  �أبوظبي  دي��و�ن ويل عهد  �لتعليم يف  �شوؤون  �أعلن مكتب 
 2017 “ ق��دوة  �ل��دويل  �ل��دورة �لثانية من منتدى �ملعلمني  يف تنظيم 
�ل�شابع و�لثامن من �شهر �أكتوبر �ملقبل يف “فندق  يومي  تنطلق  “ �لتي 
ق�شر �لإمار�ت” وتقام حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل 

�ملجل�س �لتنفيذي.
وعلى �مل�شتوى �ملحلي يتعاون �ملكتب مع عدد من �ل�شركاء �لإ�شرت�تيجيني 
�أبوظبي وهيئة  و�ملعرفة يف  �لتعليم  ود�ئ��رة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  مثل 
�أبوظبي  ومركز  للتعليم  �ل�شارقة  وجمل�س  �لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة 
للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني يف �ختيار �ملتحدثني و�ملعلمني حل�شور 
�أبرزها  جهات  ع��دة  �لقائمة  فت�شمل  �لعاملي  �مل�شتوى  على  �أم��ا  �ملنتدى.. 
�شوؤون  مكتب  م��ع  تتعاون  �لتي  �لقت�شادية  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة 
�لتعليم يف �إعد�د جل�شات �ملنتدى وتوفري مدر�ء جلل�شاته �ملتنوعة و�شمان 

تو�فق مو��شيعه مع ق�شايا �لتعليم �لعاملية.
وقال معايل ح�شني �إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم - يف تعليقه 
على م�شاركته يف فعاليات �ليوم �لأول من �ملنتدى - �إن منتدى “ قدوة “ 
ي�شلط �ل�شوء على �شريحة �جتماعية هامة لها دور رئي�شي يف �لتطوير 
�ملعلمني  �شريحة  وه��ي  و�لجتماعية  و�لثقافية  �لقت�شادية  و�لتنمية 
على  �لتعرف  من  �ملعلمني  متكني  على  �ملنتدى  تركيز  �أن  �إىل  م�شري�   ..
وحافز�  �إلهاما  �شي�شكل  �لعامل  يف  لنظر�ئهم  �ملميزة  �لدولية  �لتجارب 
لكل معلم كي يبتكر ويطور �أ�شلوبه �خلا�س يف نقل �ملعرفة للطلبة وبناء 

�شخ�شياتهم وتنمية مو�هبهم.
و�أعرب عن تطلعه لنتائج �ملنتدى �لتي �شيكون لها �أثر �إيجابي كبري لي�س 

فقط على م�شرية �لتعليم يف �لدولة بل يف �ملنطقة و�لعامل �أجمع.
�لتعليم  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  ر��شد  �لدكتور علي  �أكد معايل  من جهته 
�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  تعك�س  “قدوة”  منتدى  حم��اور  �أن  و�ملعرفة 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان باأن “�ملعلمني ثروة وطنية يحملون �أمانة 
عظيمة ور�شالة نبيلة نعتز بدورهم �ملحوري يف بناء �لعقول و�إعد�د �أجيال 
باأهمية  حتظى  �ملنتدى  من  �جلديدة  �ل��دورة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �مل�شتقبل”. 
منظومة  تطبيق  ي�شهد  جديد  در��شي  عام  بد�ية  يف  و�أننا  خا�شة  كبرية 
تعليمية وطنية موحدة تعزز م�شرية �لتنمية وتخدم ��شرت�تيجية �لدولة 

للم�شتقبل .
و�أ�شاف معاليه �أن �ملنتدى يوفر للمعلمني من�شة مثالية لتبادل �ملعارف 
�لعامل  لنظر�ئهم يف  �ملميزة  �لدولية  �لتجارب  على  و�لتعرف  و�خل��رب�ت 
�لبتكار�ت يف  �أح��دث  �لط��لع على  �إىل  �إ�شافة  �لتعليمي  �لنظام  لإث��ر�ء 
�مليد�ن  يف  طموحة  نوعية  نقلة  حتقيق  على  ي�شاعد  مما  �لتعليم  جم��ال 
�لتي  �ل��ت��غ��ري�ت  �شوء  على  �لتعليم  م�شرية  تطوير  يف  ت�شهم  �لتعليمي 

�جليل  ينتظر  وم��ا  �لعلمي  و�لتطور  �لتكنولوجية  �لب��ت��ك��ار�ت  حتدثها 
�جلديد من م�شوؤوليات يف �مل�شتقبل.

�أهد�ف  يف  نوعية  نقلة  �شيحدث  �لطموحات  ه��ذه  حتقيق  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
وبر�مج وم�شامني و�أ�شاليب و�أدو�ت �لتعليم يف �لدولة و�شول �إىل مردود 

تعليمي ثقايف و�قت�شادي ي�شهم يف جهود �لتنمية �ل�شاملة و�لد�ئمة.
مركز  ع���ام  م��دي��ر  �ل�شام�شي  �شعيد  م��ب��ارك  ���ش��ع��ادة  �أو����ش���ح  ج��ان��ب��ه  م��ن 
“�أبوظبي �لتقني” يطبق  �أن  �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  توجيهات  م��ع  تتو�فق  وم��رن��ة  متقدمة  �إ�شرت�تيجية 
�ملت�شارعة  �لتطور�ت  �لكثري من  حاليا  ي�شهد  �لتعليم  قطاع  �أن  وحقيقة 
من حيث زيادة عدد �لتخ�ش�شات و�لتقنيات �مل�شتخدمة يف متكني �لطلبة 

من �ملعرفة.
�لتابعة  و�جلامعية  �لثانوية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لتخ�ش�شات  تنوع  �إىل  لفتا 
للمركز ومنها بوليتكنك �أبوظبي وكلية فاطمة للعلوم �ل�شحية وثانويات 
و�لتطوير  �لتعليم  ومركز  �لفنية  و�لثانويات  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا 

�ملهني.
�لتعليم  �شكل  غريت  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �لت�شالت  ثورة  �أن  و�أ�شاف 
لتغطي  �لتخ�ش�شات  تنوع  �شرورة  يوؤكد  �لعمل مما  �شوق  و�لوظائف يف 

حاجة �ل�شوق �ملتنامية للكفاء�ت.
على  ق��درت��ه  م��ن  “قدوة” ت��اأت��ي  منتدى  �أه��م��ي��ة  �أن  �ل�شام�شي  و�أو���ش��ح 
�لتكنولوجي  �لعامل  بني  �ليوم  حتقق  �ل��ذي  �لن�شجام  مب��دى  �لتعريف 
و�لب�شري و�أهميته يف جذب �لطلبة �إىل تخ�ش�شات مهنية كان ينظر �إليها 
يف �ل�شابق على �أنها هام�شية ومملة فاملعلم - �لقدوة قادر على تغيري هذ� 
�ملفهوم لدى �لطلبة وقادر على �إ�شفاء �أبعاد جديدة على هذه �لتخ�ش�شات 

�لتي ل غنى عنها يف م�شرية �لتنمية �لجتماعية و�لقت�شادية.
من جهته �أعرب �شعادة �لدكتور عبد�هلل �آل كرم مدير عام هيئة �ملعرفة 
و�لتنمية �لب�شرية عن تفائله بتحقيق نتائج �إيجابية من فعاليات �ملنتدى 
.. م�شري� �إىل �أن جتربة �لإمار�ت يف قطاع �لتعليم �أثبتت �أن هناك مناف�شة 
حافز�  ت�شكل  و�شتظل  و�ل��ع��ام  �خلا�س  �لتعليم  بني  �لتميز  على  �شديدة 
لتو�كب  �لقطاعني  يف  �لتعليمية  �ملنظومة  �أد�ء  م�شتوى  ورف��ع  للتطور 

خمرجاتها متطلباتنا �لجتماعية و�لقت�شادية و�لثقافية.
بعد�  هذه  �لتميز  م�شرية  على  ي�شفي  ق��دوة  منتدى  �إن  كرم  �آل  و�أ�شاف 
خا�شا من خلل و�شع �ملعلم يف د�ئرة �هتمام �جلهات �لر�شمية ورعايتها 
فمهما تطورت �لإمكانيات �ملادية للموؤ�ش�شة �لتعليمية يبقى كادرها �ملهني 
وعلى ر�أ�شه �ملعلمني �لعن�شر �لأ�شا�شي يف حتديد �لنجاح و�لتميز .. معربا 
عن �أمله �أن ت�شتمر هذه �لفعاليات يف تقدمي �لتجارب و�خلرب�ت �جلديدة 
للمعلمني يف �لإم��ار�ت لنكون دوما يف مقدمة �لدول �لتي تبني تنميتها 

على �أ�ش�س م�شتد�مة.
�أما على �مل�شتوى �لعاملي فت�شمل قائمة �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني منظمة 
يف  �لتعليم  �شوؤون  مكتب  مع  تتعاون  �لتي  �لقت�شادية  و�لتنمية  �لتعاون 

تو�فق  و�شمان  �ملتنوعة  جلل�شاته  م��در�ء  وتوفري  �ملنتدى  �إع��د�د جل�شات 
مو��شيعه مع ق�شايا �لتعليم �لعاملية.

و�أكد �أندريا�س �شلي�شر مدير د�ئرة �لرتبية و�ملهار�ت يف منظمة �لتعاون 
و�لتنمية �لقت�شادية �أن �لدورة �لثانية من منتدى “ قدوة” يرقى �إىل 
�أبرز �لتحديات �مل�شتقبلية �لتي تو�جه  م�شتوى �لعاملية لأنه يتطرق �إىل 
�ملتاحة  �لفر�س  يطرح  �أن��ه  �إىل  �إ�شافة  �لعامل  �أن��ح��اء  جميع  يف  �ملعلمني 
حتدثها  �ل��ت��ي  �ل��ت��غ��ري�ت  ���ش��وء  على  �لتعليم  م�شرية  لتطوير  �أم��ام��ه��م 
�لبتكار�ت �لتكنولوجية و�لتطور �لعلمي وما ينتظر �جليل �جلديد من 

م�شوؤوليات يف �مل�شتقبل.
من جهتها وب�شفتها �شريك ��شرت�تيجي عاملي للمنتدى توفر “موؤ�ش�شة 
بر�مج  بت�شميم  تعنى  �لتي  �لربحية  �لإن�شانية غري  �ملوؤ�ش�شة  فاركي” - 
لتح�شني جودة �لتعليم - �لدعم ملنتدى �ملعلمني �لدويل بدورته �لثانية 
بلد�نهم  ق���دوة يف  �شكلو�  �ل��ذي��ن  �ملعلمني  م��ن  نخبة  �خ��ت��ي��ار  خ��لل  م��ن 
و�أحدثو� فرقا جوهريا يف م�شرية �لتعليم على م�شتوى �لعامل للم�شاركة 

يف قدوة 2017.
موؤ�ش�شة  مع  �أبوظبي  عهد  دي��و�ن ويل  �لتعليم يف  �شوؤون  ويتعاون مكتب 
“تيت�س فور �أول” وهي �شبكة عاملية ت�شم �أكرث من 40 منظمة م�شتقلة 
تعمل على م�شاعدة �لأطفال يف �لعامل من �أجل �حل�شول على حقهم يف 
�لتعليم �ملبكر �إ�شافة �إىل تطوير �لقادة �لو�عدين يف �مل�شتقبل لتعليمهم 

يف �ملد�ر�س و�ملجتمعات �ملحلية �لتي تعاين من نق�س �ملو�رد.
من  نخبة  �ملوؤ�ش�شة  ت��ق��دم   ”2017 “قدوة  م��ع  �شر�كتها  خ��لل  وم��ن 
تديرها منظمة  �ملعلمني” �لتي  “حو�ر  للم�شاركة يف جل�شات  �ملتحدثني 
�لتعاون و�لتنمية �لقت�شادية �إ�شافة �إىل جل�شات “ج�شور �لتو��شل” �لتي 

تتيح للمعلمني �لتو��شل وبناء �شبكة معارف تعزز تعاونهم يف �مل�شتقبل.
و�نطلقا من �أهمية مو�كبة �ملعلم للمعرفة �ملتجددة ت�شارك يف �ملنتدى 
�لو��شعة  �ملعرفية  �لإمكانيات  على  �ل�شوء  “ لت�شليط  للمعرفة  “غوغل 
�أهمية  وع��ل��ى  �ل��ع��امل��ي��ة  �لإن���رتن���ت  و�شبكة  �ل��رق��م��ي  �حل��ي��ز  يتيحها  �ل��ت��ي 
تفاعل �ملعلمني يف هذ� �حليز �إ�شافة �إىل �شرورة �لتو��شل بني �ملوؤ�ش�شات 
�لأكادميية من �لبيئات �لجتماعية �ملختلفة لتبادل �خلرب�ت و�لتجارب.

كما ت�شمل قائمة �شركاء �ملعرفة “ موؤ�ش�شة �إدر�ك “ �لتابعة ملوؤ�ش�شة �مللكة 
ر�نية للتعليم و�لتنمية و�لتي ت�شكل من�شة �إلكرتونية عربية للم�شاقات 
�لتي   Arc Skills موؤ�ش�شة  �ىل  �إ�شافة  �مل�شادر  مفتوحة  �جلماعية 
�ملعلمون  يحتاجها  �ل��ت��ي  �مل���ه���ار�ت  �شقل  يف  �خل����رب�ء  م��ن  نخبة  جت��م��ع 
و�لطلبة يف �لقرن �ل�21 �إ�شافة �إىل ماكنزي و�شركاه - �ل�شركة �لر�ئدة 

يف جمال ��شت�شار�ت �لأعمال و�لدر��شات �لأكادميية �ملتميزة - .
وقال ميثون كامات �لرئي�س �لتنفيذي ل� جيمز �شكيلز �أفريقيا �لإمار�ت 
للجيل  جديدة  فر�شا  �أتاحت  و�لعوملة  �لتكنولوجيا  �إن  �ملتحدة  �لعربية 
�ل�شوؤ�ل هو  لكن  و�ملجتمع  �لعامل  تغيري�ت حقيقية يف  لإح��د�ث  �جلديد 
�لتحدي.. �جلو�ب على  هل �شيكون �جليل �جلديد جمهز� ملو�جهة هذ� 

هذ� هو �لتعليم.
و�أ�شار �إىل �حلاجة لرعاية مهار�ت مثل �لقدرة على حل �مل�شاكل و�لإبد�ع 
و�لرحمة  �ل��ث��ق��ة  م��ث��ل  �شخ�شية  و���ش��م��ات  و�ل��ق��ي��ادة  �ل��ن��ق��دي  و�ل��ت��ف��ك��ري 

و�لتعاطف من �شن مبكرة.
موؤ�ش�شة  مع  �أبوظبي  عهد  دي��و�ن ويل  �لتعليم يف  �شوؤون  ويتعاون مكتب 
عربية  نيوز  �شكاي  قناة  ومع  وطني  �إعلمي  ك�شريك  للإعلم  �أبوظبي 
ك�شريك �إعلمي �إقليمي ومع �شبكة “CNN” ك�شريك �إعلمي عاملي.

و�أعرب �شعادة �لدكتور علي بن متيم مدير عام �شركة �أبوظبي للإعلم 
عن فخره بال�شر�كة �لإعلمية مع هذ� �حلدث �لرتبوي �لكبري منتدى 
�ملنتدى  ه��ذ�  �نطلقا مما ميثله  وذل��ك   2017 ق��دوة  �ل��دويل  �ملعلمني 
�ل�شباب  من  �أجيال  و�شنع  �لتعليم  تطوير  يف  قدما  للم�شي  فر�شة  من 
�لتحديات  ومو�جهة  بامل�شوؤوليات  �لنهو�س  على  و�لقادر  �لو�عي  �ملتعلم 
�إعلمية  ك�شركة  �ملجتمعية  للإعلم  �أبوظبي  م�شوؤولية  من  و�نطلقا 
�أهد�فه  �ملنتدى  �لدعم م�شاهمة يف حتقيق  �أ�شكال  فاإنه تقدم كل  وطنية 

و�إي�شال ر�شالته �إىل كل فئات �ملجتمع.
من جهته �أعرب نارت بور�ن �لرئي�س �لتنفيذي لقناة �شكاي نيوز عربية 
ديو�ن  يف  �لتعليم  �شوؤون  مكتب  مع  جنب  �إىل  جنبا  بالعمل  �شعادته  عن 
�إقليمي للمنتدى و�لتعريف باأهمية  �إعلمي  �أبوظبي ك�شريك  ويل عهد 
�لتعليم ودوره يف نه�شة �لأمم عرب نقل مثل هذه �لتجارب �خللقة �إىل 
خمتلف �أنحاء �ملنطقة و�لعامل وت�شليط �ل�شوء على دور �ملعلم كونه حجر 
يف  و�إ�شهاماته  و�لرتبوية  �لتعليمية  �لعملية  �إليه  ت�شتند  �ل��ذي  �لأ�شا�س 

تنمية روح �لبتكار وتر�شيخ �ملثل �لعليا بني �أجيال �مل�شتقبل.
وقال بور�ن �إن �لإعلم هو �شريك حقيقي وحموري يف �ملنظومة �لتعليمية 
م�شري�  و�لثقافة..  �ملعرفة  ن�شر  يف  �لتعليمية  للموؤ�ش�شات  رئي�شي  ود�ع��م 
�إىل �إلتزم �شكاي نيوز عربية بطرح ون�شر �لفكر �لتنويري وتر�شيخ �ملثل 
�لفكر  ونه�شة  بناء  يف  و�مل�شاهمة  �ل�شلوكية  بالجتاهات  للرتقاء  �لعليا 
�إن  �إن  “ �شي  �أندر�شون مدير حترير  �لإن�شاين. من ناحيتها قالت بيكي 
باأهمية كربى على م�شتوى �لعامل نظر�  يحظى  �لتعليم  �إن  “ �أبوظبي 
�لدول  يف  خا�شة  �لدميقر�طية  وتعزيز  �لجتماعية  �لتنمية  يف  ل��دوره 
�لنامية وي�شكل ق�شية مركزية بالن�شبة ل�شبكة “ �شي �إن �إن” .. م�شرية 
2017” ميثل مبادرة متميزة من مكتب �شوؤون  “قدوة  �إىل �أن منتدى 
�لتعليم يف ديو�ن ويل عهد �أبوظبي. ويهدف “قدوة” �إىل متكني �ملعلمني 
ودعم م�شريتهم �ملهنية وتقدير ر�شالتهم �لنبيلة ويجمع �شمن فعالياته 
�أكرث من 800 م�شارك من معلمني وخرب�ء ورو�د يف قطاع �لتعليم من 
�لإمار�ت وجميع �أنحاء �لعامل لتبادل �لتجارب و�لروؤى �لتي تلهم معلمي 

�مل�شتقبل وترتقي مب�شرية �لتعليم. �مل�شاركة للمدعوين فقط.
ويناق�س �ملنتدى ق�شية �لتعليم من �أجل �مل�شتقبل وذلك من خلل جل�شات 
تفاعلية ونقا�شات وور�س عمل مع خرب�ء وموؤثرين ورو�د يف قطاع �لتعليم 

من كل �أنحاء �لعامل.
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حنيف القا�سم : متيز املراأة ال�سعودية يف الأن�سطة املتنوعة يعك�س تطورها العلمي والعملي
•• جنيف-وام: 

مركز  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لقا�شم  ح�شن  حنيف  �لدكتور  معايل  �أ�شاد 
�لعربية  �ململكة  �مل��ر�أة يف  �لعاملي بتميز  جنيف حلقوق �لإن�شان و�حل��و�ر 
�ل�شعودية ودورها �حليوي يف �لأن�شطة و�لفعاليات �ملحلية و�لدولية ما 

يعك�س تطورها �لعلمي ومو�كبتها للحد�ثة �لع�شرية.
ج���اء ذل���ك خ���لل ل��ق��ائ��ه مب��ق��ر �مل��رك��ز بجنيف ���ش��ع��ادة ه���دى �حللي�شي 
ع�شوة جمل�س �ل�شوري �ل�شعودي نائب �لرئي�س �ل�شابق يف جامعة �مللك 
�ل��دورة �حلالية ملجل�س حقوق  �ن�شطة  �نعقاد  وذل��ك على هام�س  �شعود 

�لإن�شان.

يف  �حلكيمة  �لقيادة  حر�س  �إىل  �لقا�شم  حنيف  �لدكتور  معايل  و�أ���ش��ار 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية على حتديث �أنظمة �لتعليم يف جميع مر�حله 
و�إعادة �شياغة هياكله �لأكادميية و�لإد�رية و�ل�شعي ل�شتقطاب �ل�شباب 
من �جلن�شني ل�شتكمال تعليمهم لق�شي �مل�شتويات �لعلمية و�لتعليمية 
وتهيئة  �لدولية  �جلامعات  �أك��رب  يف  �لتعليمية  �ملنح  توفري  خ��لل  من 
مناخ علمي جاذب للطلب لت�شجيعهم على �لبد�ع وتنمية روح �لبتكار 

و�شقل �ملهار�ت.
ون�شر  �ململكة  يف  للتعليم  �لأ�شا�شية  �لبنية  تطوير  �إىل  �لقا�شم  ولفت 
و�لبنات  للبنني  �ملختلفة  مبر�حلها  �مل��د�ر���س  يف  �شاملة  تربوية  مظلة 
وكذلك �جلامعات �ملتميزة مبخرجات تعليمية حديثة ت�شتطيع مو��شلة 

م�شرية �لتنمية �لتي يقودها خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن 
عبد�لعزيز �آل �شعود ملك �ململكة �لعربية �ل�شعودية.

�أن�شطة وبر�مج مركز  و�طلعت �شعادة هدى �حللي�س خلل �للقاء على 
و�أعمالها  �ل�شعوب  ثقافات  على  منفتحة  �أف��ك��ار�  ي��ط��رح  �ل���ذي  جنيف 
على  �ملتلحقة  و�لأح�����د�ث  �ملنا�شبات  م��و�ك��ب��ة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة 

�ل�شاحة �لدولية.
ورئي�شه  �لإن�شان  حلقوق  جنيف  ملركز  تقديرها  عن  �حللي�س  و�أع��رب��ت 
�لدولية  �لندوة  يف  للم�شاركة  لدعوتها  �لقا�شم  حنيف  �لدكتور  معايل 
 .. �لعربية  �ملنطقة  �مل���ر�أة يف  ح��ول متكني  م��وؤخ��ر�  �مل��رك��ز  �ل��ت��ي نظمها 
م�شرية �إىل �أن متكني �ملر�أة ومعاجلة عدم �مل�شاو�ة بني �جلن�شني متثل 

�حلقيقية  �لتنمية  �أن  و�أو�شحت  �ل��دويل.  �ملجتمع  يت�شاركها  �هتمامات 
�إل  يتحققو�  �أن  ميكن  ل  للبلد  �ل��دويل  و�لنجاح  �لقت�شادي  و�لنمو 
عندما ت�شتخدم مو�ردها �لب�شرية �إىل �أق�شى حد ممكن ومعتمدة علي 
�أن �لقو�لب �لنمطية للمر�أة  �إىل  جهود �لرجال و�لن�شاء �شويا .. لفتة 
يف  بها  و�لنهو�س  �لتمكني  تعزيز  بق�شية  تدفع  لن  �لغرب  يف  �لعربية 
�ملنطقة �لعربية. ودعت �حللي�س �شانعي �لقر�ر �لدوليني �إىل �لعرت�ف 
ت��ك��ر�ر �ل�شورة  ب��دل م��ن جم��رد  �لتغيري  بالتغيري �جل���اري ودع��م ه��ذ� 
�أن �ملر�ة �لعربية  �لثابتة للمر�أة يف �ملنطقة �لعربية .. موؤكدة  �لنمطية 
ت�شغل مكانة لئقة على �مل�شتويني �ملحلي و�لدويل وباتت و�جهة م�شرفة 

لبلدها عندما متثلها يف �ملحافل �لدولية على �ختلف توجهاتها .

�سفري ال�سعودية لـ »وام«: العالقات بني اململكة والإمارات ا�ستثنائية ورا�سخة
•• اأبوظبي-وام:

�أك����د ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور حم��م��د بن 
عبد �لرحمن �لب�شر �شفري �ململكة 
�لدولة  ل��دى  �ل�شعودية  �لعربية 
باليوم  �لإم���ار�ت  دول��ة  �حتفال  �أن 
يوؤكد  ل��ل��م��م��ل��ك��ة  �ل�87  �ل��وط��ن��ي 
�مل�شريية  �ل���رو�ب���ط  ق���وة  ل��ل��ع��امل 
ثو�بت  من  تنطلق  �لتي  �مل�شرتكة 
ون�شر  و�مل�������ش���ري  �ل����ه����دف  وح������دة 

�خلري و�ل�شلم يف ربوع �لعامل .
وكالة  م��ع  ح���و�ر  يف  معاليه  وق���ال 
�أنباء �لإمار�ت “ و�م “ �إن �لقو�عد 
�ل�شلبة �لتي ت�شتند �إليها �لعلقات 
�أ�ش�شت  �لإم����ار�ت����ي����ة  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
ور��شخة  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ل���ع���لق���ات 
تتجلى و��شحة يف �ملحافل �لعاملية 
�لق�شايا  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  ويف  ك��اف��ة 
�ملطروحة يف �لعامل �لعربي و�شط 
خمتلف  يف  �لنظر  وجهات  تطابق 

�جلو�نب و�لق�شايا �لعاملية .
و�أ�شاف �أن �لعلقات بني �لبلدين 
�ل�����ش��ق��ي��ق��ني م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى �لأخ�����وة 
و�حد  وم�شري  �ل��و�ح��دة  و�للحمة 
�لقاعدة  ور�����ش���خ  �ل��ب��ن��اء  م��ك��ت��م��ل 
ومن �أهد�فه نبذ �لعنف و�لتطرف 
بالنهج  و�ل���ت���م�������ش���ك  و�لإره������������اب 

�لعربي يف ظل ما تتميز به �شيا�شة 
�مل�شتوى  ع���ل���ى  �����ش����و�ء  �ل���ب���ل���دي���ن 
توجهات  من  �لعاملي  �أو  �لإقليمي 
حكيمة ومعتدلة ومو�قف و��شحة 
يف م��و�ج��ه��ة �ل��ت��ط��رف و�لإره�����اب 
و�لت�شجيع على تعزيز �حلو�ر بني 

�حل�شار�ت و�لثقافات.
و�أو�شح �شفري �ململكة لدى �لدولة 
و�لإم�������ار�ت  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �أب���ن���اء  �أن 
لن�شرة  �ل��زك��ي��ة  بدمائهم  �شحو� 
ق�شايا �حلق و�لو�جب يف جمهورية 
يد  �أخ��ذت��ه  �ل���ذي  �ل�شقيق  �ل��ي��م��ن 
�ل��غ��در وه����وه �آم����ن ومل ي��ك��ن لهم 
من غاية �إل �إعادة �ل�شرعية ورفع 
ر�ي���ة �حل���ق و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �أمن 
�مل��ن��ط��ق��ة وع��ل��ى �لقيم  و����ش��ت��ق��ر�ر 
و�مل�شتمدة  ر�شخوها  �لتي  �لنبيلة 
�لأ�شيل  �ل���ع���ط���اء  م��������وروث  م����ن 
للبلدين ليوؤكد ذلك �لدور �لكبري 
لأبناء �لبلدين �ل�شقيقني �لأبطال 
و�ل�شرف  �لعز  �شاحات  خمتلف  يف 
وت�شحياتهم �لتي تعك�س �أ�شالتهم 

ووحدة م�شريهم .
وقال �إننا يف هذ� �ليوم �ملجيد �لذي 
مي��ث��ل ح��دث��ا مهما و�ح��ت��ف��ال لكل 
مو�طن خليجي وعربي نحتفل مبا 
مت �إجنازه على �مل�شتوي �لقت�شادي 

�شورة  ب�شتي  �لإره�����اب  وحم��ارب��ة 
م�شادره  على  و�لق�شاء  و�أ�شكاله 
من فكر �شال ومتويل لهذ� �لفكر 
يف  �أنت�شر  �ل��ذي  �ل��ه��د�م  �لظلمي 

جميع �أنحاء �لعامل.
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  �أن  �إىل  ول���ف���ت 
�ل�شعودية ودولة �لإمار�ت يعملن 
�ل�������ش���لم و �خلري  د�ئ���م���ا لإق�������ر�ر 
�لتام  �حل���ر����س  ظ���ل  يف  و�ل���ن���م���اء 
تلم�س  ع���ل���ى  �حل���ث���ي���ث  و�ل�������ش���ع���ي 
�لأ�شباب �لتي قد توؤدي �إىل زعزعة 
د�بر  لقطع  �ملنطقة  يف  �ل�شتقر�ر 
باأمن  �مل�����ش��ا���س  ي��ح��اول��ون  �ل���ذي���ن 

هاتني �لبلدين.
�لقوية  �ل����رو�ب����ط  �أن  �إىل  ون�����وه 
�ل�شريفني  �حل���رم���ني  خ����ادم  ب���ني 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�أخ����ي����ه 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
تظهر  �هلل”  “حفظه  �ل�����دول�����ة 
بني  �ل�شتثنائية  �لعلقة  يف  جليا 
�ل�����ش��ع��ب��ني �ل�����ش��ع��ودي و�لإم���ار�ت���ي 
�شادقا  من���وذج���ا  مي��ث��لن  �ل���ذي���ن 
و�ل��ت��اآزر يف  و�لتعاون  ل��لأخ��وة  حيا 
�مل��ي��ادي��ن يف ظ���ل حر�س  خم��ت��ل��ف 
تعزيز  ع���ل���ى  �ل���ب���ل���دي���ن  ق���ي���ادت���ي 
�ملجالت  يف  �ل���ع���لق���ات  وت��ط��وي��ر 
�ل�شعودي  �ل�����ش��ف��ري  و�أ����ش���ار  ك��اف��ة. 

�للتز�م  م��ع  �ل�شحيح  �لإ���ش��لم��ي 
�لدولية  و�لأع��������ر�ف  ب��ال��ق��و�ن��ني 
�ل�شلم  ي�����ش��ود  �أن  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة 

و�ملحبة �أنحاء �لعامل.
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�لوطني  باليوم  حتتفل  �ل�شعودية 
على  توحيدها  ذك��رى  وه��و  �ل�87 
يد �ملغفور له �مللك عبد �لعزيز بن 
�آل �شعود  عبد �لرحمن بن في�شل 
�ململكة يف  �أب��ن��اء  �ل��ذي جمع قلوب 
حل��م��ة و�ح�����دة حت���ت ر�ي����ة �لعدل 
و�مل��ح��ب��ة و�ل�������ش���لم ل��ن�����ش��ر �خلري 
 .. وخارجها  �ململكة  د�خل  و�لنماء 
و�لآن نحن نعي�س يف �لعهد �لز�هر 
�مللك  �ل�شريفني  �حل��رم��ني  خل��ادم 
�شعود  �آل  �لعزيز  عبد  ب��ن  �شلمان 
وويل عهده �لأمني �شاحب �ل�شمو 
�مللكي �لأمري حممد بن �شلمان بن 

عبد �لعزيز .
وقال �شعادة �لب�شر نحتفل �ليوم يف 
دولة �لإمار�ت �ل�شقيقة معا باليوم 
يف  �أننا  لو  كما  �ل�شعودي  �لوطني 
حيث  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
يحتفل �ل�شعب �لإمار�تي و�ملو�طن 
�ل�����ش��ع��ودي ق��ل��ب��ا ب��ق��ل��ب وي����د� بيد 
وغاية  وه���دف  ر�ي���ة  حت��ت  جميعا 
�ل�شلم و�خلري  ن�شر  و�ح��دة وه��ي 

�إىل �أن �شعب �لإمار�ت �لكرمي رفع 
�لإمار�تية  مع  �ل�شعودية  �لأع��لم 
بناء ليوؤكد  �شارع وف��وق كل  يف كل 
���ش��ع��ب �لإم����������ار�ت �ل���ع���زي���ز �ل����ذي 
�أخوة  معا  ونعي�س  ونعرفه  عرفناه 
و�لنماء  ل��ل��خ��ري  حم��ب��ني  �أع�������ز�ء 
�لعلقات  ق�����وة  م�����دى  و�ل�������ش���لم 
�لأخ���وي���ة �ل��ن��ب��ي��ل��ة �ل��ر����ش��خ��ة بني 

�لبلدين.
و�لتلحم  �مل���ح���ب���ة  �أن  و�أ������ش�����اف 
�ل����ذي ن����ر�ه م���ن ���ش��ع��ب �لإم������ار�ت 
�لحتفال  م���ظ���اه���ر  خم���ت���ل���ف  يف 
ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي �ل�����ش��ع��ودي - من 
خ���لل ت��و���ش��ح م���ط���ار�ت �لإم�����ار�ت 
�لرئي�شية  وم���ع���امل���ه���ا  وم���و�ن���ئ���ه���ا 
�شبكات  و�أي�شا يف  �لأخ�شر  باللون 
�لت�شالت �لتي مت توحيدها حتت 
و�ل�شعودية معا  “ �لإم���ار�ت  �شعار 
�أننا  مهمة  ر�شالة  يقدم   - “ �أب���د� 
�أ�شرة و�شعب و�حد وغايتنا و�حدة 
وهي ن�شر �ل�شلم و�خلري يف �أنحاء 

�لعامل.
�ل����ع����لق����ات  �أن  �ل���ب�������ش���ر  و�أك�����������د 
�لبلدين متثل  �ل�شرت�تيجية بني 
�لأمن  رك��ائ��ز  م��ن  �أ�شا�شية  رك��ي��زة 
�جلماعي يف جمل�س �لتعاون لدول 
�لقومي  و�لأم���ن  �لعربية  �خلليج 

تلك  حققته  م��ا  ت��رتج��م  �لأرق������ام 
�ل��ع��لق��ات �مل��ت��م��ي��زة ع��ل��ى خمتلف 
�إذ  �لقت�شادية  وخا�شة  �لأ�شعدة 
بلغ �إجمايل �لتبادل �لتجاري غري 
�لعام  نهاية  �لبلدين  بني  �لنفطي 
�ملا�شي حو�يل 19.5 مليار دولر 
�ل�شتثمار�ت  حجم  تقدر  فيما   ..
�ل�����ش��ع��ودي��ة �مل��ب��ا���ش��رة يف �لإم����ار�ت 
بنهاية  دولر  م��ل��ي��ار   4.5 ب��ن��ح��و 
�لإم���������ار�ت  يف  وي���ع���م���ل   2015
942 علمة  و  �أل��ف��ني  �أك���رث م��ن 
وز�رة  يف  م�شجلة  �شعودية  جتارية 

�لقت�شاد.
قيمة  �أن  �ل�شعودي  �ل�شفري  وذك��ر 

و�شط  و�لج��ت��م��اع��ي  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
�لأي��دي مع دولة �لإمار�ت  تلحم 
�أمة  �أن��ن��ا  للعامل  لنقول  �ل�شقيقة 
�أينما  �ل�شلم  وتن�شد  �خلري  حتب 
نبذل  وك��ذل��ك  م��ك��ان  �أي  ك���ان ويف 
�لآخرين  لإ�شعاد  و�لنفي�س  �لغايل 
و�ملال  ونبذل �جلهد  ��شتطاعنا  ما 
يف م�شاعدة �ملحتاجني دون �لنظر 
�للون  �أو  �ل���دي���ن  �أو  �ل���ع���رق  �إىل 

وخدمة �لب�شرية جمعاء.
�لبلدين  ب��ني  �ل��ع��لق��ات  �أن  و�أك����د 
م�شار�ت  يف  ت�������ش���ري  �ل�����ش��ق��ي��ق��ني 
و�قت�شادية  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  م���ت���و�زي���ة 
�أن  �إىل  م�شري�   .. وغريها  و�أمنية 

�ململكة  يف  �لإم���ار�ت���ي���ة  �مل�����ش��اري��ع 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة ق����در ب���� 15 
حجم  ي�شل  فيما   .. دره���م  مليار 
�لتبادل �لتجاري بني �لبلدين �إىل 

درهم. مليار   84
و�لإم����ار�ت  �ل�شعودية  �أن  و�أ���ش��اف 
تتمتعان بقدر�ت ت�شديرية كبرية 
ومتثلن �أكرب �قت�شادين يف �لعامل 
�لعربي باإجمايل ناجت وطني لهما 
فيما  دولر..  تريليون  �إىل  ي�شل 
وهما  م�شتقبلية  روؤي����ة  مت��ت��ل��ك��ان 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  روؤي���ة 
�لإم�����ار�ت  دول����ة  وروؤي�����ة   2030

�لعربية �ملتحدة 2021.

مدير افتاء دبي لـ»وام«: ال�سعودية قبلة الأمة والإمارات ع�سد اململكة

اللقاء الرتبوي الثاين لطلبة الثاين ع�سر مبدر�ستي اخلالدية للتعليم والأ�سا�سي 
والثانوي و احلور للتعليم الأ�سا�سي والثانوي حتت عنوان » التعزيز والتحفيز «

•• اأبوظبي-وام: 

�إد�رة �لإفتاء يف د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شلمية  �أكد �لدكتور �أحمد �حلد�د مدير 
و�لعمل �خلريي بدبي �أن �حتفاء دولة �لإمار�ت قيادة وحكومة و�شعبا باليوم 
و�لتاآخي  �لتقارب  كمال  على  دليل  هو  �ل�شعودية  �لعربية  للمملكة  �لوطني 

و�لتاآزر بني �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني.
�لحتفال  هام�س  على  و�م  �لإم���ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  خا�س  ت�شريح  يف  وق��ال 
�ل�شعودية حامية  �لعربية  �ململكة  �إن  �أبوظبي..  �لنبوية يف  �لهجرة  بذكرى 
�حلرمني �ل�شريفني وقبلة �لأمة �لإ�شلمية.. موؤكد� �أن دولة �لإمار�ت تقف 
ع�شد� للمملكة يف كافة ق�شايا �لأمة وترى فيها ن�شرة للإ�شلم و�مل�شلمني 

وفيها �أي�شا منهاج �لو�شطية �لر��شخ كما يف دولة �لإمار�ت و�لذي يجب �أن 
يكون منهاج �لأمة �لإ�شلمية جمعاء.

و�أ�شاف �أن �حتفاء دولة �لإمار�ت وقيادتها �لر�شيدة و�شعبها باليوم �لوطني 
للمملكة �لعربية �ل�شعودية يدل على نبلها و�شدقها و�إخائها للأ�شقاء و�أنها 
لن تتخلى عنهم و�شتظل معهم يف �ل�شر�ء و�ل�شر�ء.. لفتا �إىل �أن هذ� هو 
منهج �لإ�شلم يف �أن �مل�شلم يفرح لفرح �أخيه ويحزن حلزن �أخيه ويقف معه 

يف جميع �أحو�له.
�ملعاين  هي  وه��ذه  �ملر�شو�س  كالبنيان  �مل�شلم  �أخيه  مع  �مل�شلم  �أن  و�أو���ش��ح 
و�ل��دل��ي��ل على ذلك  �لأ���ش��ق��اء  م��ع  �لإم����ار�ت  دول���ة  بها  تلتزم  �ل��ت��ي  �ل�شامية 
مو�قف �لبطولة و�لفد�ء �لتي تقدمها يف �ليمن.. فدولة �لإمار�ت ل تتاأخر 

وبذلها  بت�شحياتها  تبادر  بل  و�لإ�شلم  �لأم��ة  ق�شايا  ن�شرة  عن  تتو�نى  �أو 
وي�شل عطائها �إىل �شتى ربوع �لعامل.. موؤكد� �أن هذ� هو منهج و�رث ز�يد 
�لإمار�ت  و�شعب  �لر�شيدة  �لدولة  قيادة  عليه  �ل�شري  وتو��شل  تركه  �ل��ذي 

�لذي يعي�س مع قيادته قلبا وقالبا.
وقال �لدكتور �حلد�د �ننا نحتفي باليوم �لوطني للمملكة �لعربية �ل�شعودية 
ت��ت��اأك��د وتتج�شد  ي��وم  ك��ل  ن��ر�ه��ا يف  �ل��ت��ي  �لبلدين  ب��ني  ب��ال��ع��لق��ات  ونفخر 
و�لأمان  �لأم���ن  ل�شمان  دوم��ا  ت�شعى  �لتي  و�مل�شرتكة  �مل��وح��دة  �مل��و�ق��ف  يف 
�أن �لإمار�ت و�شعبها �شيبقون  �إىل  و�ل�شتقر�ر و�لزدهار لل�شعبني.. م�شري� 
�ل�شعودية  �لتاريخية مع  دوما و�أبد� على هذه �لرو�بط �لوطيدة و�لعلقة 

�لتي تنتقل جيل بعد جيل.

مع  بالتعاون  �حل�شن  بدبا  و�لطالبات  �لطلبة  �أم���ور  �أول��ي��اء  جمل�س  نظم 
�لأ�شا�شي  للتعليم  و�حل��ور  و�لثانوي  �لأ�شا�شي  للتعليم  �خلالدية  مدر�شتي 

و�لثانوي �للقاء تربوي  بعنو�ن ) �لتعزيز و�لتحفيز(  .
و��شتهدف طالبات �لثاين ع�شر ،  وقد �ن�شم للقاء ما يزيد عن 180 طالب 

وطالبة لي�شمل �لق�شمني �لعام و�ملتقدم.  
ح�شر �للقاء �بر�هيم �شعيد بغد�د رئي�س �ملجل�س وحممد ر��شد ر�شود نائب 
رئي�س �ملجل�س و�شفية ح�شن �لنعيمي مدير �ملجل�س و�أع�شاء �ملجل�س  �أحمد 

ر��شد �لهند��شي  وعبد�هلل حممد �لريامي و حممد �شيف �لأق��رح و ح�شن 
فاطمه  و  �لعو�ين  م�شعود  و�شعاد  و علي حمفوظ خمي�س   حممد �شقروه 

�بر�هيم �لظهوري و مرمي ر��شد �ملعمري و موزه م�شعود �لعو�ين .
وجاء هذ� �للقاء تز�منا مع فعاليات �لعودة للمد�ر�س و��شتقبال �لعام �لدر��شي 
للتعليم   �ل�شارقة  ملجل�س  �ل�شرت�تيجية  �لأه���د�ف  من  �نطلقا  و  �جلديد 
بدعم دور �أولياء �لأمور يف حت�شني �مل�شتوى �لدر��شي للطلب و �إميانا من 
جمل�س �أولياء �لأمور باأهمية �إ�شر�ك �ملجتمع للم�شاهمة يف حت�شني وتطوير 

�لأد�ء �لتعليمي و�لرتبوي لدى �أبنائنا �لطلبة و�لطالبات .
وت�شمنت فعاليات �للقاء عدد� من �لفقر�ت �لتي هدفت �إىل حتقيق �ل�شر�كة 
�لطلب  وحتفيز   ، �ل��رتب��وي  �مل��ي��د�ن  وب��ني  �ملجل�س  بني  �لفاعلة  �لإيجابية 
�لن�شب  �أعلى  للح�شول على  للمذ�كرة  وتنظيمه  �لوقت  باأهمية  و�لطالبات 
�للقاء  �لرتبوي بكلمات يف حب  �ملدر�شي و ختم  �لعلمية و�للتز�م بالدو�م 
�ل�شيخ ز�يد » طيب �هلل ثر�ه » �لذي ر�شخ فينا حب �لعلم و�لعمل بل وحب 

�لوطن . 

 الإمارات وال�سعودية.. م�سري م�سرتك
•• اأبوظبي -وام:

�أكدت ن�شرة “ �أخبار �ل�شاعة “ �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وهي ت�شارك 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية يف �حتفالتها باليوم �لوطني توؤكد حر�شها �ل�شديد 
على �أن تبقى �ململكة و�حة �أمن و��شتقر�ر وهي ملتزمة بالوقوف معها جنبا 
�أو تعكري �شفو  �أمنها  �أي حم��اولت لتهديد  �إىل جنب بكل ما ت�شتطيع �شد 
وحدتها �لوطنية �أو ما يوؤثر يف مكانتها وموقعها �لقيادي على م�شتوى �لعامل 
�لعربي و�لإ�شلمي فاأمن �ململكة و��شتقر�رها من �أمن �لإمار�ت و��شتقر�رها 

كما �أن �أمن �لبلدين من �أمن �لعامل �لعربي و��شتقر�ره.
�إن دولة  “ .. قالت  “ �لإم��ار�ت و�ل�شعودية.. م�شري م�شرتك  وحتت عنو�ن 
�لذي  للمملكة  �ل�87  �لوطني  باليوم  �حتفالها  �ل�شعودية  ت�شارك  �لإم��ار�ت 
ي�شادف �ل� 23 من �شبتمرب من كل عام وبهذه �ملنا�شبة بعث �شاحب �ل�شمو 
“حفظه �هلل” ونائبه وويل  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
عهده و�أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت برقيات تهنئة 
ملك  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �حلرمني  خ��ادم  �إىل 
بهذه  تهانيهم  خال�س  عن  فيها  �أعربو�  �ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
�ململكة  و�أ�شادو� مبا حققته  �إمار�تي  �لعزيزة على قلب كل  �لوطنية  �ملنا�شبة 
من �إجناز�ت ح�شارية �شملت خمتلف �مليادين ومتنو� لأخيهم خادم �حلرمني 
�لرفعة و�لتقدم  �ل�شحة و�لعافية وللمملكة و�شعبها دو�م  �ل�شريفني موفور 
و�لزدهار يف ظل قيادته �حلكيمة.  و�أ�شافت �لن�شرة �ل�شادرة �م�س عن “ مركز 
�لإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �لإ�شرت�تيجية “ �أن دولة �لإمار�ت �عتمدت منذ 
يوم �لأربعاء �ملا�شي �شعار و�شم “ �ل�شعودية و�لإمار�ت #معا_�أبد� “ �حتفال 
بهذ� �ليوم �لذي حتول فيه ��شم مملكة �حلجاز وجند وملحقاتها �إىل �ململكة 
�لعربية �ل�شعودية مبر�شوم ملكي �أ�شدره �مللك عبد�لعزيز �آل �شعود يف �لتا�شع 
�ململكة  توحيد  ��شتكمال  من  متكن  �أن  بعد   1932 ع��ام  �شبتمرب  من  ع�شر 
�لجتماعي  �لتو��شل  موقع  عرب  �ملغردين  من  و��شعا  تفاعل  �لو�شم  ولقي 
�لقائمة  �لعلقة  �لتغريد�ت يف جمملها حول حقيقة  تويرت حيث متحورت 

�لتاريخية و�ملتينة بني �لإمار�ت و�ل�شعودية.
وقالت �إن �لإمار�تيني ينظرون �إىل �لإمار�ت و�ل�شعودية كدولة و�حدة بروؤية 
وطو�ل  نف�شهم  �لأع���د�ء  وتو�جهان  و��شح  طريق  يف  معا  ت�شري�ن  م�شرتكة 
تاريخهما مل تتخليا عن بع�شهما بع�شا مهما كانت �لظروف.. وهم ي�شعرون 
وهم ي�شاركون �ململكة �لحتفال بهذ� �ليوم �ملهم يف تاريخ �ململكة و�ملنطقة �أن 
�أفر�ح �ل�شعب �ل�شعودي �ل�شقيق هي �أفر�حهم و�أعياده هي �أعيادهم ويعربون 
عن ذلك مب�شاعر عفوية �شادقة وخمل�شة ونابعة من �لقلب. و�أو�شحت �أن 
هذ� ما ظهر جليا يف ر�شائل �لتهاين �خلال�شة �لتي وجهتها �لقيادة و�ل�شعب 
�لإمار�تي �إىل قيادة �ململكة �ل�شقيقة.. لفتة �إىل �أن هذه �مل�شاعر �لإمار�تية 
�جليا�شة باحلب و�لتقدير جتاه �ململكة تدل لي�س فقط على عمق �لعلقات 
و�لرو�بط �لتاريخية بني �لبلدين بل جت�شد قوة هذه �لعلقات ومتانتها بني 
�إليه  و�شل  �لذي  �ملتطور جد�  و�مل�شتوى  �ل�شقيقني  �لبلدين  و�شعبي  قيادتي 
�لتعاون �مل�شرتك بينهما. و�أ�شافت �أن �لعلقات �لإمار�تية - �ل�شعودية هي يف 
�حلقيقة علقات قدمية ت�شتند �إىل رو�بط �لدم و�لتاريخ و�مل�شري �مل�شرتك 
من  درج��ة  �إىل  و�شلت  حتى  وتعمقت  كبري  بزخم  �لبد�ية  منذ  متيزت  وق��د 
�لن�شجام و�لتلحم �لفريدين وقد توجت ب� “ عا�شفة �حلزم “ �لتي مثلت 
�لبلدين.  بني  و�لتحالف  �لتعاون  من  م�شبوقة  وغري  جد�  متقدمة  مرحلة 
�ل�شعودية نظرة خا�شة  �لعربية  �ململكة  �إىل  �لإم��ار�ت تنظر  �أن دولة  و�أك��دت 
فهي �ل�شقيقة �لكربى �لتي يلجاأ �إليها �جلميع وهي تعمل من �أجل م�شالح 
�لعلقات  �لنظرة حلجم ومتانة  �لإم��ار�ت هذه  باأكملها وقد ترجمت  �لأم��ة 
�لتي تربط بني �لبلدين �ل�شقيقني مبوقفها �لثابت مع �ململكة يف �لتحالف 
�أن �مل�شالح م�شرتكة و�مل�شري و�حد وهذ� ما  �لعربي �لذي تقوده وهي ترى 
�لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أك��ده �شاحب 
�أب��د� نحن  “ معا  “رعاه �هلل” عندما قال  �ل��وزر�ء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
�أبد� يف �مل�شري  و�ململكة عزهم عزنا وبلدهم بلدنا ومليكهم فخرنا كلنا معا 
�لعلقات  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت  �لأوطان”.  ع��ن  �ل��دف��اع  ويف  �لإ���ش��لم  خدمة  ويف 
و�ملحبة  باملودة  د�ئما  وتتميز  م�شتمر�  تطور�  ت�شهد  �ل�شعودية   - �لإمار�تية 
�ملتبادلة وهي بذلك تعترب بالفعل منوذجا ملا يجب �أن تكون عليه �لعلقات 
بني �لأ�شقاء وهذه �لعلقات حتظى بدعم ورعاية كبريين من �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” وخادم �حلرمني 
قيادتا  وتعمل  �ململكة  �شعود ملك  �آل  عبد�لعزيز  بن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني 
�لبلدين وتتو��شل با�شتمر�ر من �أجل حتقيق مزيد من �لعمل �مل�شرتك على 

�ل�شعد كافة �ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لجتماعية و�لثقافية.
�ملتينة  �لعلقات  �أن  �لإفتتاحي  “ يف ختام مقالها  �ل�شاعة  “ �أخبار  و�أ�شافت 
�إىل  بها  �ل��دف��ع  على  �لبلدين  ب��ني  �ل�شيا�شية  �ل��ق��ي��ادة  م��ن  �إ����ش���ر�ر�  تعك�س 
للبلدين  �مل�شرتكة  �مل�شالح  فقط  لي�س  يخدم  مب��ا  تكامل  �أك��رث  م�شتويات 

و�ل�شعبني �ل�شقيقني و�إمنا للأمة �لعربية و�لإ�شلمية �أي�شا. 

اأخبار ال�ضاعة :

العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1769  جتاري كلي               

مديرها/  وميثلها  م  م  ذ  ���س   - �لعامة  للتجارة  لينك  1-مو�شتاجن   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ل�شرق  �إم  ب  �إم  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �شابهار�ول  بارمينديل  بافني�س 
للتجارة �لعامة - �س ذ م م  وميثلها مديرها/ بهوبيندر� جيفر�ج بهاى �شور�ن وميثله / 
�شامل علي �شامل عبد�هلل �لنعيمي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )ع�شرون مليون درهم( و�لفائدة �لقانونية 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  �ل��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من   %12 بو�قع 
�ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  2017/10/2  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1491  جتاري كلي               

جمهول  م   م  ذ  �س   - �ملتطورة  �ل�شناعات  1-جمموعة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقام  ق��د  م    م  ذ   - للتجارة  �ل�شايع  �شركة  �مل��دع��ي/  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
وقدره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
)620603.88 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من 
تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  
مكلف  فاأنت  لذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة     2017/9/25
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/514  ا�ستئناف مدين    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-حممد في�شان فيا�س فيا�س �خرت  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�شلمه حممد �حمد �شليمان �ملري وميثله / 
�ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �ل�شيد   �إ�شماعيل  عبد�لغفار  �شامي 
بالدعوى رقم  2016/1987 مدين جزئي بتاريخ 2017/4/16   وحددت لها 
جل�شه يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/10/9  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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اأخبـار الإمـارات

خالل اطالعه على خطة “الثقافة” يف جمال التاأليف والطباعة والن�ضر:

نهيان بن مبارك: هدفنا الرتقاء باملحتوى املعريف ودعم الإبداع الإماراتي والعربي
عنوانا متثل اإ�ضهام الوزارة يف جمال الن�ضر يف 9 اأ�ضهر و66  ن�ضخة  األف   60
االإ�ضدارات تناولت اأكرث من 12 جماال فكريا واإبداعيا وبحثيا

دورته اخلام�ضة تنطلق يف اأكتوبر املقبل

»ال�سارقة ال�سينمائي الدويل للطفل« يبث احلياة يف �سناعة اأفالم ال�سغار بالعامل العربي
املهرجان ي�ضعى اإىل تاأ�ضي�ض �ضناعة �ضينما عربية للطفل قادرة على التاأثري واملناف�ضة

•• ال�صارقة-الفجر:

تتمتع �ل�شينما يف جميع �أنحاء �لعامل 
من  �لكثري  يف  يتجلى  خا�س،  ب�شحر 
�أف����لم  تت�شمنها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل 
قدرتها  يف  وخ�شو�شاً  �ل�شابع،  �لفن 
بني  �لفريد  �ملزيج  ذلك  حتقيق  على 
بينهما  ميتد  وما  و�ل�شوت،  �ل�شورة 
من ق�ش�س وحكايات، ت�شجله عد�شات 
�مل�شاهد، بعد  �إىل  �لكامري�ت، وتنقله 
�ملونتاج  عمليات  م��ن  طويلة  �شل�شلة 
و�لإخ�������ر�ج، �ل��ت��ي ت��زي��د ه���ذ� �لعامل 
قبل  �ل�شغار  �إنتاجه  فيتابع  جاذبية، 
�لكبار، منطلقني يف رحلة مبهرة من 
�لدقائق  تلك  يتجاوز  �ل��ذي  �خل��ي��ال 
�لب�شرية،  �ملتعة  زم��ن  من  �لق�شرية 

�لتي ميتد �إليها �لفيلم �ل�شينمائي.
�أهم  و�ح��دة من  �لطفل  �شينما  وتعد 
جم���الت �لإب�����د�ع �ل��ف��ن��ي �ل��ت��ي �أدرك 
منذ  ومكا�شبها  �أه��م��ي��ت��ه��ا  �مل��ن��ت��ج��ون 
�لرتبويون  وحل��ق��ه��م  ط���وي���ل،  وق����ت 
�لذين و�كبوها بعني �لناقد �خلبري، 
ب��اع��ت��ب��اره��ا و���ش��ي��ل��ة ع�����ش��ري��ة لنقل 
فيما  و�لأخ��لق��ي��ة،  �ل��رتب��وي��ة  �لقيم 
كتابة  على  و�ملوؤلفون  �لُكّتاب  ت�شابق 
���ش��ي��ن��اري��وه��ات �أع����م����ال ت���ق���رتب من 
�لر�شامون  وع��م��ل  �أك�����رث،  �لأط���ف���ال 
�لتقنيات  توظيف  على  و�مل��خ��رج��ون 
�ل�شناعة،  ه���ذه  ل��ت��ط��وي��ر  �حل��دي��ث��ة 
�إىل  �لتي ت�شخ م��و�رد مالية �شخمة 
ع�شب �حلياة �لقت�شادية، من خلل 
�لأفلم  �مل�شتوحاة من هذه  �ملنتجات 

وحتمل �أ�شماء و�شور �شخ�شياتها.
ما  ي�����ش��ك��ل��ون  �لأط�����ف�����ال  �أن  ورغ������م 
�ل�شكان  ع��دد  م��ن  �ل�60%  ي��ت��ج��اوز 
�شناعة  �أن  �إل  �ل��ع��رب��ي،  �ل��وط��ن  يف 
جماًل  ظلت  بهم،  �خلا�شة  �ل�شينما 
يو�جهه �لغياب، لدرجة �أن ما �أنتجته 
�لأطفال  �أفلم  �لعربية من  �ل�شينما 
�إنتاج  ي��ع��ادل  ل  ق��د  �نطلقتها،  منذ 
و�حد،  ع���ام  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل�شينما 
و�لتي حققت يف عام 2016 �إير�د�ت 
دولر  م��ل��ي��ار   11.4 ب��ق��ي��م��ة  م��ال��ي��ة 
فقط،  �ل�شمالية  �أمريكا  يف  �أمريكي 
�شينما  جزء مهم منها حتقق بف�شل 
�ل��ط��ف��ل �ل��ت��ي ت�����ش��ه��د من����و�ً و�إق���ب���اًل 
ك��ب��ري�ً يف جميع �أن��ح��اء �ل��ع��امل، ومن 
�لذي  �لعربي  �ل��ع��امل  بالطبع  بينها 

يعي�س فيه 290 مليون �إن�شان.
 حتديات �ضناعة �ضينما الطفل

ت���و�ج���ه ���ش��ن��اع��ة ���ش��ي��ن��م��ا �ل��ط��ف��ل يف 
جمة،  حت�����دي�����ات  �ل����ع����رب����ي  �ل�����ع�����امل 
�ملوجهة  �لأف��������لم  غ���ي���اب  ي��ع��ك�����ش��ه��ا 
�لعر�س،  ���ش��ا���ش��ات  ع���ن  �ل��ف��ئ��ة  ل��ه��ذه 
�أفلم  م��ن  يعر�س  م��ا  جميع  �إن  �إذ� 
�لعربية  �ل�شينمائية  �لعر�س  دور  يف 
على  �لأوىل  ب��ال��درج��ة  يقت�شر  ي��ك��اد 
�ملتحدة،  ب��ال��ولي��ات  �ملنتجة  �لأف���لم 
تنتجها  �لتي  تلك  �أق��ل على  وبدرجة 
�ل�����ش��رك��ات �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة يف �أوروب������ا 
و���ش��رق �آ���ش��ي��ا، وي��رج��ع �خل����رب�ء هذ� 
�أهمها:  ك��ث��رية،  �أ���ش��ب��اب  �إىل  �ل��غ��ي��اب 
�لتكلفة �ملرتفعة لإنتاج هذه �لأفلم، 
�لر�شوم،  على  تعتمد  �لتي  خ�شو�شاً 
وب���ال���ت���ايل ف������اإن �����ش���ت���ري�د �لأف������لم 

�لأجنبية يظل �أرخ�س. 
للكو�در  غ���ي���اب  ���ش��ب��ه  ه���ن���اك  ك���ذل���ك 
�لفنية �لعربية �ملتخ�ش�شة يف �شناعة 
�لكثري  وج���ود  رغ���م  �ل��ط��ف��ل،  �شينما 
ميكن  �ل��ت��ي  �جل��ّي��دة  �لن�شو�س  م��ن 
حتويلها �إىل �أفلم، �إىل جانب غياب 
�ملنتجني  ك���ب���ار  ت��ف��ك��ري  ع���ن  �ل��ط��ف��ل 
�لن�شبة  �أن  ف����رغ����م  و�مل����خ����رج����ني، 
�لعربي  �ل��وط��ن  �شكان  م��ن  �لعظمى 
�أن  �إل  ع��ام��اً،   18 عن  �أعمارهم  تقل 
عن  كلياً  مغيبة  �ل��ك��ربى  �لفئة  ه��ذ� 
�إ�شافة  ه��ذ�  �لإن��ت��اج،  �شركات  تفكري 
ين�شب  �ل�شينمائيني  تفكري  �أن  �إىل 
�إي����ر�د�ت ع��ر���س �لأف���لم فقط،  على 
�ل��ت��ي ميكن  ب��ال��ع��و�ئ��د  ي��ف��ك��رون  ول 
لهذه  �مل�شاحبة  �ملنتجات  حتققها  �أن 

�لأفلم و�لتي تكون عادة �أعلى و�أكرث 
��شتمر�رية. 

 ال�ضارقة تقود التغيري
موؤ�شر�ت  �أوىل   2013 �ل��ع��ام  �شهد 
�لتغيري �حلقيقي لو�قع �شينما �لطفل 
يف �لوطن �لعربي، مع �نطلق �لدورة 
�ل�شينمائي  �ل�شارقة  ملهرجان  �لأوىل 
فن،  تنظمه  �ل���ذي  للطفل،  �ل����دويل 
ودعم  تعزيز  يف  �ملتخ�ش�شة  �ملوؤ�ش�شة 
و�لنا�شئة  للأطفال  �لإعلمي  �لفن 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  ب��دول��ة 
ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ق��ري��ن��ة �شاحب 
بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة، �شمو �ل�شيخة 
جو�هر بنت حممد �لقا�شمي، رئي�س 

�ملجل�س �لأعلى للأ�شرة. 
متثل �لهدف �لرئي�شي من �ملهرجان 
�لطفل  �شينما  ب�شناعة  �لرت��ق��اء  يف 
ب�����ال�����وط�����ن �ل������ع������رب������ي، م������ن خ����لل 
�ملو�هب  �أ����ش���ح���اب  ق������در�ت  ت��ط��وي��ر 
و�لنا�شئني  �لأطفال  من  �ل�شينمائية 
وتقدير  دع��م  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�ل�شباب، 
ب�شينما  �مل���ه���ت���م���ني  �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ني 
�ملزيد  �إنتاج  على  لتحفيزهم  �لطفل 
م���ن �لأع����م����ال �مل���م���ي���زة، م���ع توفري 
�ملنا�شبة  و�لإمكانيات  �مللئمة  �لبيئة 
وت�شويق  و�إخ������ر�ج  و�إن���ت���اج  ل��ت�����ش��وي��ر 
وعر�س هذه �لأفلم، و�لرتكيز على 
مع  �ملن�شجمة  للم�شامني  تقدميها 
و�لقيم  و�لإ�شلمية،  �لعربية  �لهوية 

�لإن�شانية �لعاملية. 
�لطفل  ب�شينما  �لهتمام  ه��ذ�  ولعل 
�ل�شيخة  جاء متو�فقاً مع روؤية �شمو 
�لقا�شمي،  حم���م���د  ب���ن���ت  ج�����و�ه�����ر 
�لأوىل  و�مل�شاندة  و�لر�عية  �لد�عمة 
ل���لأط���ف���ال، و�حل��ري�����ش��ة دوم�����اً على 
منها  ي�شتقي  �لتي  �مل�شادر  تكون  �أن 
�لفكرية  ت��وج��ه��ات��ه  �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل 
وخميلته  �ل���ث���ق���اف���ي���ة  وم���ع���ل���وم���ات���ه 
�ل�شينما،  ���ش��م��ن��ه��ا  وم����ن  �ل��ع��ل��م��ي��ة، 
ه��و دخ��ي��ل علينا  م��ا  ك��ل  م��ن  �شليمة 
يف  م��درك��ة  �هتماماتنا،  ع��ن  بعيد  �أو 
�لوقت ذ�ته �أن كثري�ً من �لخرت�عات 
�لعلمية،  و�لك���ت�������ش���اف���ات  �حل���دي���ث���ة 
�خليال  �أف����لم  ب��د�ي��ة �شمن  ظ��ه��رت 
و�شائل  �إىل  تتحول  �أن  قبل  �لعلمي، 
منها  ي�شتفيد  ح�����ش��اري��ة  وم��ن��ت��ج��ات 

�لعامل.  
 م�ضروع فني متكامل

�ل�������ش���ارق���ة  م����ه����رج����ان  ي���ق���ت�������ش���ر  ل 
�ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي �ل������دويل ل��ل��ط��ف��ل على 
عر�س �لأفلم، و�إمنا يعترب م�شروعاً 
متكامًل، يعمل �شمن ف�شاء�ت  فنياً 
متعددة، جتمعها �ل�شينما، فهو يعمل 
�جليل  ق���در�ت  وت��ط��وي��ر  تنمية  على 
�جلديد ليكون ق��ادر�ً على �لإب��د�ع يف 
�شناعة �ل�شينما، وخ�شو�شاً ما يتعّلق 
منها بعامل �لطفل، ومن جهة �أخرى 
ي�شهم يف متكني �لأطفال و�لنا�شئني 
و�ل���������ش����ب����اب م�����ن ت���ع���زي���ز ق���در�ت���ه���م 
يف جم�����ال ت��ق��ي��ي��م ون���ق���د �لأع����م����ال 

�إىل  �إ�شافة مهمة  �ل�شينمائية، وهذه 
للمهرجان  يكون  ق��د  �لطفل  �شينما 
ق�شب �ل�شبق فيها لي�س على �مل�شتوى 

�لعربي فح�شب و�إمنا دولياً فقط.
�أو  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  �لأ����ش���ك���ال  ك��ان��ت  و�إذ� 
�لنمطية ملهرجانات �ل�شينما تقت�شر 
ع����ل����ى ع����ر�����س �لأف�����������لم �جل����دي����دة 
�إق��ام��ة ه��ذه �ملهرجانات،  خ��لل م��دة 
ب��ني جنوم  ت��و����ش��ل  وم���ا تتيحه م��ن 
وم�������ش���اه���ري ه�����ذه �ل�������ش���ن���اع���ة، ف����اإن 
�لطفل  ل�شينما  �ل�����ش��ارق��ة  م��ه��رج��ان 
جت��اوز ه��ذ� �ل��دور بكثري، فهو حدث 
فعالياته  ول���ك���ن  �أي�������ام،  ل���ع���دة  ي���ق���ام 
�لعام، من خلل  تتو��شل على مد�ر 
وم�شتد�مة  متكاملة  عمل  منظومة 
�لتدريبية،  �ل��ور���س  تنظيم  تت�شمن 
و�مل���خ���ي���م���ات �ل�������ش���ي���ف���ي���ة، ورح�����لت 
�لعاملية،  �ل���ت���ج���ارب  ع��ل��ى  �لط������لع 
�لتجارب  م���ن  �ل��ك��ث��ري  �إىل  �إ����ش���اف���ة 

�لعملية �ملحلية و�مل�شاريع �ملتعددة.
عبد�هلل  بنت  �ل�شيخة جو�هر  وقالت 
�لقا�شمي، مدير موؤ�ش�شة فن ومدير 
مهرجان �ل�شارقة �ل�شينمائي �لدويل 
يف  �ملهرجان  �أهمية  “تكمن  للطفل: 
باعتبارها  �ل�شينما  �إىل  ينظر  كونه 
للتعليم  لها  غنى  ل  ع�شرية  و�شيلة 
تت�شمنه  مب��ا  و�ل��رتف��ي��ه،  و�لتثقيف 
و�مل�شاهد  �لطفل  ق���در�ت  تنمية  م��ن 
و�خل�����ي�����ال  �لك����ت���������ش����اف  يف جم�������ال 
و�ملعرفة، لذلك فهو ل يكتفي بدعوة 
�أفلمهم  ع��ر���س  �إىل  �ل�شينمائيني 
و�إمنا يعمل �أي�شاً على �لتعاون معهم 
لبناء  و�لتطوير  �لتدريب  جم��ال  يف 
جيل من �لأطفال و�ل�شباب �ملوهوبني 

و�ملبدعني يف هذ� �ملجال«. 
�ل�شيخة جو�هر بنت عبد�هلل  و�أكدت 
و�إ�شافة  �ليوم  �ل�شينما  �أن  �لقا�شمي 
�شناعة  باتت  �لرتفيهي،  دوره��ا  �إىل 
وبالتايل  �ل��رب��ح،  حتقيق  على  ق���ادرة 
فاإنها ت�شجع �لأطفال و�لنا�شئني على 
�لتعرف �أكرث على هذ� �لعامل �ملمتع، 
لعله  �أك����رب،  ب�شكل  ف��ي��ه  و�لن���خ���ر�ط 
�ل��ع��م��ل م�شتقبًل  ف��ر���س  ل��ه��م  ي��وف��ر 
ويف  م�����ش��ت��م��ر�ً،  من���و�ً  ت�شهد  مهنة  يف 
�لتعبري  ل���ه���م  ت��ت��ي��ح  �ل����وق����ت  ن��ف�����س 
و�آر�ئهم،  �أفكارهم،  عن  �أف�شل  ب�شكل 
بهم،  �ملحيط  �ل��ع��امل  �إىل  ونظرتهم 
يرغبون  �لتي  �لر�شائل  و�إي�شال  بل 
بها حول و�قعهم �حلايل وتطلعاتهم 
�أمر يفر�س �شرورة  �مل�شتقبلية، وهو 

وجود �هتمام �أكرب بهذه �ل�شناعة. 
الدورة اخلام�ضة من املهرجان

لتنظيم  �ل����ش���ت���ع���د�د�ت  �ن��ت��ه��اء  م���ع 
مهرجان  م����ن  �خل���ام�������ش���ة  �ل���������دورة 
للطفل،  �لدويل  �ل�شينمائي  �ل�شارقة 
8 �إىل  �لتي �شتقام يف �لفرتة ما بني 
عن  فن  �أعلنت   ،2017 �أكتوبر   13
تنظيم برنامج غني بعرو�س �لأفلم، 
ب�شناعة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل���ع���م���ل  وور��������س 
�ملهرجان  �أي����ام  م���دى  ع��ل��ى  �ل�شينما 
�ل�شتة، بالإ�شافة �إىل �أن�شطة �لفنون 
لزيادة  ��ّم��م��ت  ���شُ �ل��ت��ي  �لإع���لم���ي���ة، 
�ملنطقة مع  و���ش��ب��اب  �أط��ف��ال  ت��ف��اع��ل 
جو�نبها،  بجميع  �ل�شينما  �شناعة 

�إنتاجاً، و�إخر�جاً، وتقييماً. 
�إىل  ي�شعى  �ل���ذي  �مل��ه��رج��ان  و�خ��ت��ار 
ن�����ش��ر �ل��ت��ع��ل��ي��م و�لإب������د�ع ع��ن طريق 
فيلماً   124 �لأف������لم،  ���ش��ن��اع��ة  ف��ن 
هذ�  دورة  للعر�س يف  دول��ة   33 م��ن 
�لعام، وذلك من �إجمايل 500 فيلم 
خلل  وم��ن  �لعامل.  �أنحاء  كافة  من 
للم�شاهدين،  مي��ك��ن  �لأف�����لم،  ه���ذه 
�أربعة  وخ��ا���ش��ة �لأط���ف���ال م���ن ع��م��ر 
�ملزيد  �كت�شاف  عاماً،   18 �إىل  �أع��و�م 
على  و�لتعرف  �ل�شعوب،  ثقافات  عن 
كيفية تعاي�س جميع �لنا�س مبختلف 
يف  وجن�شياتهم  وديانتهم  ثقافاتهم 

عامل و�حد ب�شلم وت�شاٍو.
قوية على  مناف�شة  �ملهرجان  وي�شهد 
جو�ئزه �لتقديرية �لتي تت�شمن �شبع 
من  فيلم  �أف�شل  ه��ي  رئي�شية،  فئات 
�شنع �لأطفال، و�أف�شل فيلم طلبي، 
و�أف�����ش��ل ف��ي��ل��م ق�����ش��ري م��ن �خلليج، 
و�أف�شل  ق�شري،  عاملي  فيلم  و�أف�شل 
فيلم  و�أف�شل  متحركة،  ر�شوم  فيلم 
و�أف�شل فيلم رو�ئي طويل.  وثائقي، 
�ملر�شحة  �لفنية  �لأعمال  و�شتخ�شع 
للفوز �إىل عدد من �ملعايري مثل فكرة 
�لعمل و�لهدف منه، وعنا�شر �لبتكار 

و�لإبد�ع، وطريقة �لعر�س، و�لتقنية 
�مل�شتخدمة، و�لتنظيم، وغريها.

ــغــار  ـــن الــ�ــض جلــنــة حتــكــيــم م
والكبار

�ل�37  و�ل�شباب  �لأط��ف��ال  جانب  �إىل 
و�ختيار  بتقييم  �شيقومون  �ل��ذي��ن 
�ل�شارقة  مب��ه��رج��ان  �ل��ف��ائ��ز  �ل��ف��ي��ل��م 
فئة  يف  للطفل  �ل����دويل  �ل�شينمائي 
�أف�����ش��ل ف��ي��ل��م م���ن ���ش��ن��ع �لأط���ف���ال، 
���ش��ت��ت��وىل جل��ن��ة حت��ك��ي��م م��ك��ون��ة من 
�لفنية  �لأعمال  تقييم  ع�شو�ً،   19
ل��ل��م�����ش��ارك��ة ���ش��م��ن بقية  �مل��ت��ق��دم��ة 
�ل���ف���ئ���ات، وم����ن �أب������رز �أع�������ش���اء هذه 
�إبر�هيم  �ل�����ش��ع��ودي  �مل��م��ث��ل  �ل��ل��ج��ن��ة، 
مرعي  �لإمار�تي  و�لفنان  �حل�شاوي، 
و�ل�شيناري�شت  و�ل��ك��ات��ب  �حل��ل��ي��ان، 
�لإم������ار�ت������ي حم���م���د ح�����ش��ن �أح���م���د، 
�جل�شمي،  �أحمد  �لإم��ار�ت��ي  و�لفنان 
و�ل��ك��ات��ب و�مل��ن��ت��ج �لإم���ار�ت���ي �شلطان 
عبد�هلل  �لإم��ار�ت��ي  و�ملخرج  �لنيادي، 
�لكعبي، و�ل�شاعرة و�لكاتبة و�ملخرجة 

�لإمار�تية جنوم �لغامن.
وت�شم جلنة حتكيم �لدورة �خلام�شة 
�أي�������ش���اً �مل��م��ث��ل و�مل����خ����رج �لإم����ار�ت����ي 
و�لإعلمية  غ��ل��وم،  حبيب  �ل��دك��ت��ور 
و�لفنان  �ل���ف���ار����س،  ع���ل  �لأردن�����ي�����ة 
و�مل��وؤل��ف و�مل��خ��رج �لإم��ار�ت��ي عبد�هلل 
���ش��ال��ح، و�مل��خ��رج��ة �لإم��ار�ت��ي��ة نايلة 
و�لفنان  �لأع���م���ال  ور�ئ�����د  �خل���اج���ة، 
�لإمار�تي عبد�هلل �ل�شرهان، و�ملخرج 
ب�شام  �لبحريني  �ل�شينمائي  و�ملنتج 
�لإمار�تي  و�ملخرج  �ل���ذو�دي،  حممد 
�ملتخ�ش�س يف �شناعة �أفلم �لكرتون 
حم����م����د ����ش���ع���ي���د ح����������ارب، و�مل����خ����رج 
و�لفنان  م�شطفى،  علي  �لإم���ار�ت���ي 
�لكويتي �لدكتور خالد �أمني، و�ملنتج 
و�ملخرج �ل�شعودي �أمين جمال، �إ�شافة 
�إىل �ملمثلة �لأمريكية �أنيكا نوين روز، 
�أفريقية  و�ملخرجة �جلنوب  و�ملنتجة 

•• اأبو ظبي-الفجر:

�أكد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل�������وز�رة حت��ر���س على  �أن  �مل��ع��رف��ة 
�ملو�زنة بني �لكتاب �لورقي و�لكتاب 
�لرقمي يف ن�شرها للمعرفة، ومبا �أن 
�أحد  م��ا ز�ل ميثل  �مل��ط��ب��وع  �ل��ك��ت��اب 
و�ملعرفة  �ل��ث��ق��اف��ة  ن��ق��ل  �أدو�ت  �أه���م 
�لتكنولوجية  �ل��ث��ورة  م��ن  ب��ال��رغ��م 
�ليوم،  �لعامل  �لتي ي�شهدها  �لهائلة 
وتنمية  �لثقافة  وز�رة  حر�شت  فقد 
بالكتاب  �له���ت���م���ام  ع���ل���ى  �مل���ع���رف���ة 
حر�شها  ج��ن��ب  �إىل  ج��ن��ب��ا  �مل��ط��ب��وع 
ع���ل���ى �لإ��������ش�������د�ر�ت �لإل���ك���رتون���ي���ة 
�ملتمثلة يف مبادر�ت �ملكتبة �لرقمية 
و�ملكتبة �لذكية، مو�شحا �أن �لوز�رة 
�أ�شدرت خلل �لأ�شهر �لت�شع �لأوىل 

من عام 2017 �أكرث من 60 �ألف 
ع��ن��و�ن��ا، يف   66 م��ن  لأك����رث  ن�شخة 
ومعرفية  ث��ق��اف��ي��ة  جم�����الت  ك���اف���ة 
من  قدمت  �لإمار�تية،  و�لإب��د�ع��ات 
ورو�ئيا  و�شاعر�  قا�شا   63 خللها 
�ملتو��شل  �شعيها  �إط���ار  يف  وم��ب��دع��ا 
و�لعربية  �لإمار�تية  �لثقافة  لدعم 
وتقدمي  و�ملبدعني  �ملوؤلفني  ورعاية 

�إبد�عاتهم للجمهور �لعربي.
ج���اء ذل���ك ع��ق��ب م��ر�ج��ع��ة  معاليه 
و�لن�شر  و�لتاأليف  �لطباعة  خدمة 
�ل�شاأن  ه�����ذ�  يف  �ل���������وز�رة  وخ���ط���ط 
عليها  �لرتكيز  يتم  �لتي  و�مل��ج��الت 
�ل�شرت�تيجية  �لأه�����د�ف  �إط����ار  يف 
حتقيقها  على  �ل����وز�رة  تعمل  �ل��ت��ي 
ويف مقدمتها �إثر�ء �حلياة �لثقافية 
�لمار�تية و�لحتفاء بها وتقدميها 
�إىل �لعامل، و�ملحافظة على �لرت�ث 
و�لآث�����ار �لإم���ار�ت���ي���ة، وت��ر���ش��ي��خ دور 
وتعزيز  ودع���م���ه���ا  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة 
حياة  كنهج  �ل��ق��ر�ءة  وثقافة  �شلوك 
�لفكري  �لإن��ت��اج  ودع���م  �ملجتمع،  يف 
�ملعرفة  وب��ن��اء جم��ت��م��ع��ات  �ل��وط��ن��ي 
حيث  �لتنمية،  تعزيز  يف  و��شتثماره 

يحظى  �أن  ب��اأه��م��ي��ة  م��ع��ال��ي��ه  وج����ه 
����ش���ب���اب �مل����وؤل����ف����ني و�مل����ب����دع����ني يف 
و�ف��ر من  بن�شيب  �ملجالت  خمتلف 
�ل���وز�رة يف جم��ال �لطباعة  خدمات 
وت�شجيع  �جلميع  لتحفيز  و�لن�شر 
�لثقافة  وز�رة  ول��ت��ت��ح��ول  �مل���و�ه���ب، 
قطاعاتها  مبختلف  �ملعرفة  وتنمية 
�ملو�هب  لكافة  �ن��ط��لق  من�شة  �إىل 

�لإمار�تية.
وقال معاليه �أن وز�رة �لثقافة وتنمية 
توظيف  �إىل  د�ئ��م��ا  ت�شعى  �مل��ع��رف��ة 
�إم��ك��ان��ات��ه��ا وق���در�ت���ه���ا لدعم  ك��اف��ة 
و�لإبد�عي  �لثقايف  �لإن��ت��اج  وحتفيز 
��شتمر�ريته  ورع����اي����ة  �لإم�����ار�ت�����ي 
�خل�شو�شية  يعك�س  مب��ا  وت���ط���وره 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لثقافية 
وتقدير  توثيق  يف  وي�شاهم  �ملتحدة 
�ل��ف��ك��ري و�لأدب�����ي و�ملعريف  �لإن���ت���اج 
�ل��ب��ح��ث��ي يف �ملجال  �مل��ن��ج��ز  ورع���اي���ة 
�أن هذه  و�لإبد�عي، م�شيفا  �لعلمي 
�ملحتوى  ت��اأ���ش��ي��ل  ه��دف��ه��ا  �جل���ه���ود 
�مل���ع���ريف وت��ط��وي��ره ب��ا���ش��ت��م��ر�ر، مبا 
�لثقافية  �لنه�شة  ��شتد�مة  يخدم 
عربياً  مبنجزها  و�لتعريف  للدولة 

وعاملياً عرب �شل�شلة �إ�شد�ر�ت تتوخى 
�ملو�شوعية و�لدقة �لعلمية و�لإبد�ع 
باأف�شل  �لأدبي و�لفكري وت�شرت�شد 
معايري  و�أع����ل����ى  �جل�������ودة  م���ع���اي���ري 

�لن�شر �لورقي و�لإلكرتوين.
تر�عيها  �ل��ت��ي  �مل��ع��اي��ري  �أه����م  وع���ن 
�لوز�رة يف �إ�شد�ر�تها، �أو�شح معاليه 
للن�شر  �مل��ق��دم��ة  �لأع���م���ال  ك��اف��ة  �أن 
تعر�س على جلان متخ�ش�شة تعيد 
تخ�س  عامة  لقو�عد  وفقا  قر�ءتها 
وتقاليدها  وقيمها  �ل��دول��ة  ثقافة 
�لعربية،  وهويتها  �لأ�شيل  وتر�ثها 
�ل��ق��و�ع��د �خل��ا���ش��ة بكل  �إىل ج��ان��ب 
فن من فنون �لكتابة �شو�ء بالن�شبة 
لل�شعر �أو �لق�شة �أو �لرو�ية �أو �لنقد 
�أو قو�عد �لبحث �لعلمي و�لرتجمة 
وغريها، وذلك حر�شا على �ملحتوى 
�لأول،  �مل���ق���ام  يف  ل���ل���دول���ة  �ل���ث���ق���ايف 
و�ملبدعني  �مل��وؤل��ف��ني  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ا 
�أي�شا، وهي يف كل �لأح��و�ل معايري 
م���ت���ع���ارف ع��ل��ي��ه��ا وت��ط��ل��ق �لإب������د�ع 

و�ملوهبة.
و�أع��رب معاليه عن تقديره �لعميق 
و�ملثقفني،  و�ملبدعني  �لكتاب  لكافة 

�إبد�ع  �أن �ل��وز�رة ترحب بكل  موؤكد�ً 
�لثقافية،  �حل���ي���اة  ي����رثي  ح��ق��ي��ق��ي 
ويوؤ�شل  �لكلمة،  قيمة  م��ن  ويعلي 
ملكانة �للغة �لعربية وفنونها وتر�ثها 
�ل��ك��ب��ري، ول ي��غ��ف��ل �أي�����ش��ا �لط���لع 
على ثقافة �لآخ��ر و�آد�ب��ه و�إبد�عاته 
بروح �ملحبة و�لت�شامح وقبول �لآخر 
ك��ان �له��ت��م��ام بالرتجمة  وم��ن هنا 
�أحد  �لأج��ن��ب��ي��ة  باللغات  و�ل��ط��ب��اع��ة 

خدمات وز�رة �لثقافة.
خدمات  ك��اف��ة  �أن  �إىل  معاليه  ون��ب��ه 
وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  وم���ب���ادر�ت 
مل  �لثقايف  �ملجتمع  خلدمة  �ملعرفة 
يكن ليكتب لها �لنجاح لول �لرعاية 
تتلقاهما  �لذين  �لكبريين  و�لدعم 
�لوز�رة من قيادتنا �لر�شيدة ممثلة 
�ل�شيخ  �ل���و�ل���د  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  يف 
رئي�س  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
و�أخيه  ورع���اه،  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة، 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة، 
دبي،  حاكم  �ل���وزر�ء،  جمل�س  رئي�س 
و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي 

نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، 
�ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخ��و�ن��ه��م 
�لأع���ل���ى للحتاد  �مل��ج��ل�����س  �أع�����ش��اء 
دعمهم  م��ث��م��ن��ا  �لإم�����������ار�ت،  ح���ك���ام 
�شبيل  يف  �ملباركة  وجهودهم  �لكبري 
و�ملعرفية  �لثقافية  �لتنمية  حتقيق 
�ل��ن��اج��ح��ة يف ك���اف���ة رب�����وع �ل���دول���ة، 

وتقدمي �لإمار�ت �إىل �لعامل.
�ل��ت��ي �شملتها  �مل���ج���الت  �أه����م  وع���ن 
�أكد  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ل����وز�رة  مطبوعات 
ب���ن مبارك  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ  م���ع���ايل 
�أن��ه��ا ت�شم �ل��ك��ت��اب��ات �لإب��د�ع��ي��ة يف 
و�لنبطي  �لف�شيح  ب�شقية  �ل�شعر 
�لق�شرية  و�ل��ق�����ش��ة  �ل����رو�ي����ة  ويف 
و�أدب �لأطفال و�لدر��شات �لإن�شانية 
����ش���ورة  ت�����ش��ي��ح  ويف  و�مل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
و�ملحبة  �ل�شلم  �إىل  �لد�عي  �مل�شلم 
�لدر��شات  ج��ان��ب  �إىل  و�ل��ت�����ش��ام��ح، 
وق�ش�س  �لعلوم  وتب�شيط  �لعلمية 
�لعلمية  و�لأب�������ح�������اث  �ل���ن���ا����ش���ئ���ة، 
�لعربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
و�لقيم  و�ل�������رت�ث،  و�لإجن���ل���ي���زي���ة، 
و�ل��ت��ق��ال��ي��د �ل��ع��رب��ي��ة و�لإم���ارت���ي���ة 
تتعلق  ك��ت��ب  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لأ���ش��ي��ل��ة، 

و�إنتاجات  و�لآث����ار،  �ل��دول��ة،  بتاريخ 
�مل�����ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة و�إ���ش��ه��ام��ات��ه��ا يف 
�لثقافة و�ملعرفة، مثمنا تعاون وز�رة 
�لثقافة و�حتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت 
و�لتي  و�لن�شر  �لطباعة  عملية  يف 
�أثمرت يف 2017 على طباعة �أكرث 
ومبدعني  لكتاب  ع��ن��اوي��ن   10 م��ن 
�لتعاون  �أن  م��وؤك��د�  �لإم������ار�ت،  م��ن 
بني �ملوؤ�ش�شات �لثقافية ي�شب د�ئما 
يف �شالح �ملبدعني و�ملثقفني ويدعم 

�ملحتوى �ملعريف للإمار�ت.
ه���ذه  ك����اف����ة  �أن  م���ع���ال���ي���ه  و�أع�����ل�����ن 
�لإ�شد�ر�ت �شتكون متاحة للجمهور 
�ل���ث���ق���اف���ة  وز�رة  م���ك���ت���ب���ات  ع������رب 
ومر�كزها �لثقافية �ملنت�شرة يف كافة 

�إهد�ء ن�شخ  ربوع �لدولة، كما �شيتم 
منها لكافة �ملكتبات �لعامة ومكتبات 
�ملد�ر�س و�جلامعات، وكافة �ملوؤ�ش�شات 
�لثقافية �لأخرى، كما �شيتم �إ�شد�ر 
�ملكتبة  يف  م��ن��ه��ا  �إل��ك��رتون��ي��ة  ن�����ش��خ 
لي�شهل  �ل��ذك��ي��ة  و�ملكتبة  �ل��رق��م��ي��ة، 
على �جلميع �حل�شول عليها، موؤكد� 
�مل��ع��ريف هدف  �مل��ح��ت��وى  ت��ط��وي��ر  �أن 
�لثقافة  وز�رة  �أه���د�ف  م��ن  �أ�شا�شي 
وتنمية �ملعرفة ملا له من �أثر �إيجابي 
و�لرتقاء  �ملجتمعي  �لوعي  دع��م  يف 
بالفكر، وتاأ�شيل �لقيم ون�شر ثقافة 
�لآخ��������ر، لتظل  وق����ب����ول  �ل��ت�����ش��ام��ح 
�ل��ع��امل يف  �لإم����ار�ت يف طليعة دول 

جمالت �ملعرفة و�لإبد�ع.

•• دبي-وام:

ح�شر �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
وزير  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  ومعايل  دب��ي  حاكم 
�لذي  �ل�شتقبال  حفل  �م�س  ظهر  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة 
�أحمد ح�شن بن �ل�شيخ مبنا�شبة زفاف  �أقامه �شعادة �لدكتور 

جنله حممد �إىل كرمية �شلح جامع �لقيزي.
كما ح�شر �حلفل - �لذي �أقيم يف قاعة �ل�شيخ مكتوم باملركز 
�لتجاري �لدويل بدبي - معايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي 

وزي����ر ����ش���وؤون جم��ل�����س �ل�����وزر�ء و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل وم��ع��ايل �شلطان 
حممد  �شعيد  وم��ع��ايل  �لقت�شاد  وزي��ر  �ملن�شوري  �شعيد  ب��ن 
�لفجرية  حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب  �خلا�س  �مل�شت�شار  �لرقباين 
و�شعادة عبد�هلل �أمني �ل�شرفاء م�شت�شار �شاحب �ل�شمو حاكم 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  �مل���ري  ع��ب��د�هلل خليفة  �ل��ل��و�ء  و���ش��ع��ادة  عجمان 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  م��ن  وع���دد  دب��ي  ل�شرطة 
�لأعمال  ورج���ال  �ل�شخ�شيات  وك��ب��ار  �لدبلوما�شي  و�ل�شلك 
غد�ء  حفل  �ملنا�شبة  وتخلل  و�لأ���ش��دق��اء.  �لأه��ل  من  ولفيف 

وعرو�س للفرقة �ل�شعبية من �لرت�ث �ل�شعبي �لمار�تي.

مكتوم بن حممد ونهيان بن مبارك يح�سران 
اأفراح بن ال�سيخ والقيزي يف دبي

فريدوز بولبوليا. 
�أن  �مل����ه����رج����ان،  ه�����ذ�  يف  و�جل���م���ي���ل 
�حل�شور فيه ل يقت�شر على �ل�شغار 
بل ي�شمل �لكبار �أي�شاً �لذين يجدونه 
عاملهم  �أط��ف��ال��ه��م  مل�����ش��ارك��ة  ف��ر���ش��ة 
�جل��م��ي��ل، ك��م��ا �أن ع��ر���س �لأف����لم يف 
�ل�شارقة،  �إم��ارة  �شمن  كثرية  مو�قع 
و�لأماكن  �لتجارية  �ملر�كز  ذلك  مبا 
�لأفلم  متابعة  م��ن  يجعل  �ل��ع��ام��ة، 
جانب  �إىل  ه��ذ�  �شهولة،  �أك���رث  �أم����ر�ً 
تفاعل  م����ن  �مل����ه����رج����ان  ي����وف����ره  م����ا 
�ل�شينمائية  �ل�شناعة  م��ك��ون��ات  ب��ني 
�لتو��شل  خ��لل  م��ن  بها،  و�ملهتمني 
يف  و�مل�شاركة  و�مل�شاهري،  �لنجوم  مع 
�لور�س و�لدور�ت و�لندو�ت �مل�شاحبة 
وما تتيحه من �هتمام �أكرب بال�شينما 

و�لقرت�ب منها �أكرث. 
و�إذ� كان توفري �حتياجات �لطفل، مبا 
ذلك �لتعليم و�لتثقيف و�لرتفيه، يعد 
�لإن�شانية،  حقوقه  من  �أ�شا�شياً  حقاً 
فاإن �شينما �لطفل  يف �لعامل �لعربي 
�لحتياجات  ه�����ذه  ت��ت�����ش��م��ن  �ل���ت���ي 
�جلهود  من  �لكثري  تتطلب  �لثلثة، 
و�مليز�نيات، و�لأهم من ذلك �لعقول 
لتطوير  و�ملنفتحة،  �ملوؤهلة  �ملبدعة، 
�إىل خيال  ي��رت��ق��ي  ���ش��ي��ن��م��ائ��ي  م��ن��ت��ج 
مهرجان  وم��ا  �لعربي،  �لطفل  وفكر 
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•• دبي-وام:
خلل  �ملجتمع  خلدمة  �ل�شت�شاري  دب��ي  �شرطة  جمل�س  ناق�س 
�جتماع عقده برئا�شة �شعادة �للو�ء عبد�هلل خليفة �ملري �لقائد 
�لعام ل�شرطة دبي رئي�س �ملجل�س �أبرز �لق�شايا �لتي تهم �ملجتمع 
و�مل��و�ط��ن��ني و�آل���ي���ات �إي��ج��اد ح��ل��ول ج��ذري��ة ل��ه��ا وت��وف��ري �لأمن 

و�لطماأنينة ملختلف �شر�ئح وقطاعات �ملجتمع.
كما ناق�س �ملجل�س زيادة حملت �لتوعية ون�شر �لثقافة �ملرورية 
و�لتو��شل مع �ل�شركاء و�لتعاون و�لتن�شيق �إىل جانب بحث �شبل 
ن�شر قو�عد �حرت�م �آد�ب �لطريق و�أخلقيات �لقيادة مبا يخدم 

�مل�شالح �مل�شرتكة خا�شة ما يتعلق مب�شكلة �لدر�جات �لهو�ئية 
�أ�شحاب �لهمم و�حلد من �لظو�هر  وعربات �لأطفال وكر��شي 
لأنظمة  �ملخالفني  �ل�شائقني  على  �لعقوبات  وت�شديد  �ل�شلبية 
�ل�شري و�ملرور و�حلد من بع�س �ملمار�شات �خلاطئة على �لطرق 

و�شول �إىل جمتمع ملتزم مروريا.
و�أك���د �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ل�شرطة دب��ي �أن �حل��م��لت �ل��ت��وع��وي��ة من 
�ل��و�ج��ب��ات �لأ���ش��ا���ش��ي��ة �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل رف���ع م�����ش��ت��وى �لوعي 
�مل�شرتك  �لتعاون  ودعم  �لطريق  �أخطار  للوقاية من  �ملجتمعي 
بني جميع �جلهات يف �حلفاظ على �أمن �لطريق م�شدد� يف هذ� 
�ل�شدد على �شرورة �حلد من جر�ئم �لفئات �مل�شاعدة و�لتو��شل 

�أي�شا  �لجتماع  و��شتعر�س  �خل�شو�س.  ه��ذ�  يف  �جلاليات  مع 
وحتقيق  �لأح��ي��اء  خلدمة  �ملجتمعية  �ل�شرطة  جمل�س  �أه���د�ف 
�لتو��شل  وتفعيل  �ملجتمع  �أف��ر�د  بامل�شاركة مع  �لأم��ن  م�شمون 
و�أف��ر�د �جلمهور لتحقيق �لهد�ف  �ل�شرطة  ومد �جل�شور بني 
وتفعيل  �ملجتمع  وخدمة  دبي  ل�شرطة  �ملن�شودة  �ل�شرت�تيجية 
دور �جلمهور يف حل �لق�شايا �لجتماعية و�لأ�شرية يف �لحياء 
�إ�شافة  �أهل �حلي يف حتقيق �لأم��ن �لعام يف �ملنطقة  وم�شاهمة 
�إىل �لتعرف على �آر�ء �أهل �حلي ب�شاأن �مل�شروعات و�لرب�مج �لتي 
تعتزم �شرطة دبي طرحها على �جلمهور وتلقي ما لديهم من 

�قرت�حات.

جمل�س �سرطة دبي يناق�س توفري الأمن والطماأنينة يف املجتمع

القوات امل�سلحة ت�ستقبل الدفعة ال�ساد�سة من منت�سبات اخلدمة الوطنية مبدر�سة خولة بنت الأزور 
•• اأبوظبي-وام:

�مل�����ش��ل��ح��ة �م�س  �ل����ق����و�ت  ����ش��ت��ق��ب��ل��ت 
مبدر�شة خولة بنت �لأزور �لع�شكرية 
�ملنت�شبات  م���ن  �ل�����ش��اد���ش��ة  �ل��دف��ع��ة 
�مل��ت��ط��وع��ات ل��ل��خ��دم��ة �ل��وط��ن��ي��ة من 

جميع �أنحاء �لدولة.
ت��و�ف��دت جمموعات كبرية من  وق��د 
�مل���و�ط���ن���ات م��ن��ذ �ل�����ش��ب��اح وك�����ان يف 
يف  و�مل�����ش��رف��ات  �مل��درب��ات  ��شتقبالهن 
�ملع�شكر. و�أكدت �ملنت�شبات �ملتطوعات 
حب  لرتجمة  �لتامة  ��شتعد�د�تهن 
�أر�س  �لإم��ار�ت و�لولء لقادتها على 
�إىل  �ن�شمامهن  خ��لل  م��ن  �ل��و�ق��ع 
�أن  �إىل  ونوهن   .. �لوطنية  �خلدمة 
دولة �لإمار�ت وقيادتها �حلكيمة مل 
�أ�شبح  تبخل قط على مو�طنيها بل 
�لإمار�تيون بف�شل قيادتنا �لر�شيدة 
�أ���ش��ع��د ���ش��ع��وب �ل��ع��امل وج����اء �لوقت 
ق���در�ت  و�إث���ب���ات  ل���رد �جل��م��ي��ل  �لآن 
�لغايل  ت��ق��دمي  �لإم�����ار�ت على  ب��ن��ات 

و�لنفي�س �إىل �لوطن.
و�شددت �لفتيات و�أولياء �لأمور على 
�أهمية �أد�ء �خلدمة �لوطنية لل�شباب 
قيم  نفو�شهم  يف  لتغر�س  و�ل�شابات 
وربط  و�لت�شحية  و�لنتماء  �ل��ولء 
تلك �لقيم باملبادئ �ل�شحيحة لديننا 
�حلنيف و�لتن�شئة �لوطنية �ل�شليمة 

ملختلف �لأجيال.
�ل�شيخ  �ل���رك���ن ط��ي��ار  �ل���ل���و�ء  وح��ي��ا 
رئي�س  نهيان  �آل  طحنون  ب��ن  �أح��م��د 
هيئة �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية 
�ملر�أة  ل��دى  و�لإ����ش���ر�ر  �لإق����د�م  روح 
دوما  منها  جعلت  �ل��ت��ي  �لإم��ار�ت��ي��ة 

منوذجا للمبادرة و�لريادة .
موؤكد� �أن ما حتقق للفتاة �لإمار�تية 
و�أدو�ر  ���ش��دق��ت  وع�����ود  م���ن  �ل���ي���وم 
ب���رزت وج��ه��ود لق��ت جناحها م��ا هو 
من  ب��ه  حظيت  مل��ا  حتمية  نتيجة  �إل 
�لقيادة  �ه��ت��م��ام ودع����م وع��ن��اي��ة م��ن 
�حل��ك��ي��م��ة ب���د�أه���ا �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�شيخ 
“طيب  ن��ه��ي��ان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
�هلل ثر�ه” وو��شل م�شريتها �شاحب 

�آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و 
�لأعلى  �لقائد  �لدولة  رئي�س  نهيان 
�هلل”  “حفظه  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���و�ت 
متو��شل  وجهد  م�شتمرة  ومبتابعة 
م����ن ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف���اط���م���ة بنت 
مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �لأ����ش���ري���ة 
�لإمار�ت”  “�أم  و�لطفولة  للأمومة 
وما تقوم به من دور حيوي ورئي�شي 
يف �لنهو�س بابنة �لإمار�ت يف جميع 

�ملحافل و�ل�شعد كافة.
و�أعرب رئي�س هيئة �خلدمة �لوطنية 
وتقديره  �ع��ت��ز�زه  عن  و�لحتياطية 
مل���ج���ن���د�ت �ل���دف���ع���ة �جل����دي����دة على 
�خلدمة  ���ش��ف��وف  �إىل  �ن�����ش��م��ام��ه��ن 
�لوطنية و�للئي و�لتي �شيخ�شن من 
خللها جتربة جديدة يتعلمن فيها 
�لع�شكرية  �حلياة  تعنيه  مما  �لكثري 
وم�����ا مت���ت���از ب����ه م����ن حت���م���ل و�شرب 
وتر�شيخ  وغ��ر���س  و�ن��ت��ظ��ام  و���ش��ب��ط 
و�لت�شحية  و�لن��ت��م��اء  �ل���ولء  لقيم 
�إ�شافة �إىل �إملامهن باملبادئ و�ملهار�ت 
يف  �شي�شهم  ما  �لأ�شا�شية  �لع�شكرية 
تعود  وعملية  علمية  ح�شيلة  ت�شكل 

عليهن بالنفع و�مل�شلحة.
�لوطن  ح��ب  �أن  �ملنت�شبات  �أك����دت  و 
�لو�قع  �أر����س  على  يرتجم  �أن  يجب 
تبخل قط على  ودولتنا �حلبيبة مل 
�لإمار�تيون  �أ���ش��ب��ح  ب��ل  م��و�ط��ن��ي��ه��ا 
بف�شل قيادتنا �لر�شيدة �أ�شعد �شعوب 
�لعامل وجاء �لوقت �لآن لرد �جلميل 
و�إث��ب��ات ق���در�ت ب��ن��ات �لإم����ار�ت على 

دولة  �إىل  و�لنفي�س  �ل��غ��ايل  ت��ق��دمي 
�لإمار�ت.

و�أع���رب���ن ع���ن ف��خ��ره��ن ك��ون��ه��ن من 
�لوطن  ن���د�ء  لبني  �ل��لت��ي  �لفتيات 
.. م�شري�ت �إىل �أن �خلدمة �لوطنية 
ف��ر���ش��ة ل��ل��ت��ع��رف ب�����ش��ك��ل ع��م��ل��ي �إىل 
�حل��ي��اة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة و�ل��ت��دري��ب على 
وتركيبه  وف����ك����ه  �ل���������ش����لح  ح����م����ل 
�لعتماد  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و����ش��ت��خ��د�م��ه 
�مل�شوؤولية  وحت���م���ل  �ل��ن��ف�����س  ع���ل���ى 

و�لن�شباط.
وق����ال����ت م�����رمي ع��ت��ي��ق �ل���رم���ي���ث���ي - 
�إنها   - �شنة   26 �لعمر  م��ن  �لبالغة 
�شفوف  �إىل  ل���لن�������ش���م���ام  ج�������اءت 
بهدف  باختيارها  �لوطنية  �خلدمة 
رد ج��زء م��ن م��ك��ارم �ل��وط��ن وقيادته 
�لر�شيدة �لتي حر�شت و�شهرت على 

�أمنه و�أمانه.
�إنها تهدف من �مل�شاركة يف  و�أ�شافت 
�لوطنية من خلل تطبيق  �خلدمة 
“ ف��ال��ن��ون يف  “ نعت ���ش��دح  كلمتني 
غذ�ئيا  نظاما  تعني  �لأوىل  �لكلمة 
جماعيا  عمل  تعني  و�ل��ع��ني  �شليما 
�لكلمة  ويف  �ل���وق���ت  ت��ن��ظ��ي��م  و�ل���ت���اء 
�لثانية �ل�شاد �ل�شرب و�لد�ل �لدفاع 

عن �لنف�س و�حلاء حمل �ل�شلح.
�أ�����ش����ارت م����رمي ر��شد  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
�لفجرية  �إم�����������ارة  م�����ن  �ل���ي���م���اح���ي 
�إىل  �لعامة  �لثانوية  على  �حلا�شلة 
لللتحاق  ب��ن��ف�����ش��ه��ا  ت��ق��دم��ت  �أن���ه���ا 
باخلدمة �لوطنية لكي تخدم وطنها 
وت��رد ولو ج��زء� �شئيل من �جلميل 
له .. منوهة �إىل �أنها قطعت در��شتها 

من �أجل �للتحاق باخلدمة �لوطنية 
تاأجيلها  وميكن  باقية  �لدر��شة  لأن 
�لوطن  و�ج�����ب  ول���ك���ن  وت��ع��وي�����ش��ه��ا 
�ملقد�س لن ينتظرنا ويجب على كل 
مو�طن �أن يلبي ند�ء �لوطن �لغايل 

كل يف موقع عمله وم�شوؤوليته.
�لتدريبات  �شعوبة  رغ��م  �إن��ه  وق��ال��ت 
و�لريا�شية  �لع�شكرية  و�ل��ت��م��اري��ن 
خلو�س  مت���ام���ا  م�����ش��ت��ع��دة  �ن���ن���ي  �إل 
م�شرية   .. فيها  و�ل��ن��ج��اح  �ل��ت��ج��رب��ة 
�لنوم  م���ن  �ل���ي���وم  ن��ه�����ش��ت  �أن���ه���ا  �إىل 
�أب��وظ��ب��ي وعلى  م��ب��ك��ر� ل��ل��ذه��اب �ىل 
ط�����ول �ل�������درب حت�����ش��ب �ل����وق����ت من 
م��در���ش��ة خولة  �ل��و���ش��ول �ىل  �أج����ل 
�خلدمة  يف  و�لإن��خ��ر�ط  �لأزور  بنت 
من  بت�شجيع  دخلتها  �لتي  �لوطنية 
�أه��ل��ه��ا وب���ن���اء ع��ل��ى رغ��ب��ت��ه��ا ب��ع��د �أن 
�شمعت عنها من �أ�شقائها و�شديقاتها 
للقيام  منا�شب  �ل��وق��ت  �أن  ووج����دت 
بدورها يف خدمة �لوطن و�لن�شمام 

�إىل �شفوف �لع�شكريني.
من  �حلو�شني  ���ش��امل  علياء  وع���ربت 
�لعمر  من  �لبالغة   - �ل�شارقة  �م��ارة 
بالفخر  �شعورها  ع��ن   - �شنة   28
و�لع���ت���ز�ز ب��الإن�����ش��م��ام �ىل �ل����دورة 
�شاكرة  �لوطنية  للخدمة  �ل�شاد�شة 
�لباب  فتحت  �لتي  �حلكيمة  �لقيادة 
�ل���وط���ن ورد  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف خ���دم���ة 
ت�����ش��ك��ل نقطة  ل����ه لأن����ه����ا  �جل���م���ي���ل 
م�شيئة ومف�شلية يف حياتها ف�شل 
عن خدمة �لوطن وحمايته و�لدفاع 
عنه �شمن جي�س وطني قوي للدولة 
�لتحاقها  يف  �لأه������م  �ل���ع���ام���ل  وه����و 

باخلدمة �لوطنية .
ولفتت �إىل �أن �لهدف من م�شاركتها 
�أن �مل��ر�أة �لإمار�تية  �إثبات  يف �ل��دورة 
�ملحافل  جميع  يف  �لعمل  على  ق��ادرة 

�ملدنية و�لع�شكرية.
�ل��رم��ي��ث��ي من  و ق��ال��ت ع��ف��ر�ء عبيد 
 25 �لعمر  م��ن  و�لبالغة  دب��ي  �إم���ارة 
�إن����ه����ا ت��ت��م��ن��ى خ���و����س جتربة  ���ش��ن��ة 
�شغرها  منذ  �لع�شكرية  يف  �ل��دخ��ول 
�إىل  �ن�����ش��م��ام��ه��ا  �أن  �إىل  م�����ش��رية   ..
�خل���دم���ة �ل��وط��ن��ي��ة ���ش��ي��م��ك��ن��ه��ا من 

تنمية �شخ�شيتها .
لتو�جدها  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ع���ن  و�أع����رب����ت 
�ل�شاد�شة  �ل���دف���ع���ة  �أف��������ر�د  ���ش��م��ن 
�ل���وط���ن���ي���ة ح���ي���ث حظيت  ل��ل��خ��دم��ة 
�شمن  �لآن  ك��ون��ه��ا  ع��ظ��ي��م  ب�����ش��رف 
جم���ن���د�ت �ل���وط���ن �ل�����ذي ي���ه���ون �أي 
و�لدفاع عنه  �شبيل حمايته  �شيء يف 
و�جب  و  �أب��ن��ائ��ه  جلميع  �ل�شند  لأن��ه 

عليهم رد �جلميل له.
من جانبها قالت �شارة نا�شر �شامل - 
�لبالغة من �لعمر 20 �شنة من �مارة 
وطنها  خدمة  �أر�دت  �إنها   - �ل�شارقة 
�لتحاقها  خ��لل  م��ن  مبا�شر  ب�شكل 
باخلدمة �لوطنية مو�شح �أن �لأ�شرة 
�شاندتها بقوة بعد ��شر�رها على �أد�ء 
�أ�شقاوؤها  و���ش��ج��ع��ه��ا  �ل��وط��ن  و�ج����ب 
وو�ل��د�ه��ا ه��ي و�أخ��ت��ه��ا و�ب��ن��ة عمتها 

على خو�س هذه �لتجربة .
�لنعيمي  مبارك  ربيع  م��رمي  ولفتت 
م���ن �إم�����ارة �ب��وظ��ب��ي - �ل��ب��ال��غ��ة من 
26 �شنة - �إىل �أن �لد�فع هو  �لعمر 
عنه  �ل��ذود  يف  و�لرغبة  �لوطن  حب 

من  بالفعل  ذلك  ويتج�شد  وحمايته 
خلل �للتحاق يف �خلدمة �لوطنية 
�ل��ت��ي ت��ع��ت��رب ف��ر���ش��ة ل��ل��ت��ع��رف على 
و�لتدريب  �لع�شكرية  �حلياة  طبيعة 
�ل�����ش��لح وف��ك��ه وتركيبه  ع��ل��ى ح��م��ل 
�كت�شاب  �ىل  بالإ�شافة  و��شتخد�مه 
مهار�ت �لعتماد على �لنف�س وحتمل 

�مل�شوؤولية و�لن�شباط.
بدورها �أكدت د�نة �أحمد عبد�لكرمي 
�ل�����ش��ام�����ش��ي م���ن �م������ارة �ل�����ش��ارق��ة - 
�أن   - �شنة   18 �ل��ع��م��ر  م��ن  �ل��ب��ال��غ��ة 
�لفر�شة  لها  �أت��اح��ت  �ليوم  جتربتها 
�لع�شكرية  �حل���ي���اة  ب��ت��ج��رب��ة  ل��ت��ق��وم 
وتاأدية و�جبها جتاه وطنها يف �لوقت 
ن��ف�����ش��ه .. د�ع���ي���ة ك���ل �لإم����ار�ت����ي����ات 
�لوطنية  �خل���دم���ة  �إىل  ل��لن��ت�����ش��اب 
و�أولياء �أمورهن لل�شماح لهن بذلك.

وذكرت �آلء جابر �آل رحمة من �إمارة 
عاما   26 �لعمر  م��ن  و�لبالغة  دب��ي 
�أنها بالرغم عن ��شتقر�رها �لوظيفي 
ومتتعها مبز�يا عديدة قد بادرت من 
بالدفعة  ب��الل��ت��ح��اق  نف�شها  ت��ل��ق��اء 
�أن ع��ر���ش��ت �لأم����ر  ب��ع��د  �ل�����ش��اد���ش��ة 
على و�ل��ده��ا �ل��ذي و�ف��ق بل تردد.. 
�للتحاق  �خ��ت��ارت  �أن��ه��ا  �إىل  م�شرية 
رغبتها  على  بناء  �لوطنية  باخلدمة 
بالنخر�ط  تت�شرف  �أن  يف  �لأك��ي��دة 
يف جي�س بلدها وتكون جندية وفية 

للوطن وقيادته �حلكيمة.
و �أع���رب �أول��ي��اء �أم���ور �مل��ج��ن��د�ت عن 
بناتهم  بالتحاق  وفخرهم  �شعادتهم 
�جلميل  ل����رد  �ل��وط��ن��ي��ة  ب���اخل���دم���ة 
�لر�شيدة  ول��ل��ق��ي��ادة  �ل��غ��ايل  ل��ل��وط��ن 

مكت�شبات  ع����ن  و�ل���������ذود  و�ل�����دف�����ع 
�ل���ت���ي حتققت  �ل����وط����ن  و�جن���������از�ت 
بف�شل حكمة �لقيادة و�شو�عد �أبنائه 
موؤكدين �أن �لتحاق �لبنات جاء بناء 

على رغبتهن باأد�ء �لو�جب.
�أكد نا�شر �شامل عو�س و�لد �شارة  و 
�لتي  بابنته  �شعيد وفخور  �أنه  نا�شر 
من  �ل�شاد�شة  �ل��دف��ع��ة  �إىل  �ن�شمت 
معها  �لتوجه  على  وحر�س  �خلدمة 
بنت  خ��ول��ة  م��در���ش��ة  �إىل  لتو�شيلها 
�لأزور يف �ليوم �لأول للتحاقها لأد�ء 
و�جب وند�ء �لوطن .. م�شري� �إىل �أن 
�لوطنية  ب��اخل��دم��ة  �ل��ت��ح��ق��ت  �ب��ن��ت��ه 
فور  �ملو�فقة  مبنحها  وق��ام  برغبتها 

�بلغه بذلك.
من جانبه قال ربيع مبارك �لنعيمي 
�إن���ه ج��اء م��ع �بنته لإن��ه��اء �ج���ر�ء�ت 
وبدء  �لوطنية  ب��اخل��دم��ة  �لتحاقها 
ح���ي���اة ج����دي����دة ت��ع��ت��م��د ف��ي��ه��ا على 
�لرفاهية  ح��ي��اة  ع��ن  ب��ع��ي��د�  نف�شها 
�لوطن  �أب���ن���اء  ج��م��ي��ع  يعي�شها  �ل��ت��ي 
لرد  ج��دي��دة  مرحلة  �إىل  و�لن��ت��ق��ال 
و�مل�شاهمة  جزء من �جلميل للوطن 
يعتمد على  للدولة  تكوين جي�س  يف 

�بنائها وهذه هي �خلطوة �لأهم.
تعمق  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل��دم��ة  �أن  �أك����د  و 
�لنظام  وت����ع����زز  �ل����وط����ن����ي  �ل��������ولء 
و�حرت�م �لقانون وتعمل على تذويب 
و�لفئوية  �لفكرية  �لنزعات  خمتلف 
وتعزز من وحدة �أبناء �لوطن ومتنح 
وحت�شنهم  �ملهنية  �مل��ه��ار�ت  �ل�شباب 

من �أي تطرف.
مهند�س  �ل���ر�ئ���د  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 

�لتحاق  �إن  �جل���اب���ري  ن��ا���ش��ر  خ��ول��ة 
�لإناث باخلدمة �ختياري ومبو�فقة 
�خلدمة  م����دة  وت���ك���ون  �لأم������ر  ويل 
�للو�تي  ل��ل��م��ج��ن��د�ت  �شنة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�شن  ي��ت��ج��اوزن  ومل  ع��ام��ا   18 بلغن 
�ل�30 عاما ولهن مطلق �حلرية يف 
تركها يف �أي وقت دون �أي �شروط من 
�أو  �إ�شعار خطي منهن  خلل تقدمي 

من ويل �أمرهن.
�خلدمة  م��ن��ت�����ش��ب��ات  �أن  و�أو����ش���ح���ت 
تدريبات  �إىل  �شتخ�شعن  �ل��وط��ن��ي��ة 
ومتارين ع�شكرية على �أيدي مدربات 
من �لإناث يحظني باأف�شل �ملوؤهلت 
�لتدريبية ومهار�ت �لتعليم .. منوها 
تدريبية  ب���ر�م���ج  و���ش��ع  مت  �أن����ه  �إىل 
خ���ا����ش���ة ل��ت��ت��ن��ا���ش��ب م����ع �لأه��������د�ف 
�لوطنية  ل��ل��خ��دم��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�لحتياطية �لتي ترتكز على تعزيز 
و�لنتماء  و�ل����ولء  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ق��ي��م 
�أر�شه  عن  و�لدفاع  و�لقيادة  للوطن 

ومكت�شباته.
�خلدمة  منت�شبات  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�لأزور  بنت  خولة  مبدر�شة  �لوطنية 
ع�شكرية  م��در���ش��ة  �أول  ت��ع��د  �ل��ت��ي   -
لتدريب �لإناث يف �ملنطقة - �شيتلقني 
ن���ظ���ري���ة يف جم�����الت  حم����ا�����ش����ر�ت 
و�لقيادية  �لع�شكرية  منها  خمتلفة 
�لفردية  و�مل���ه���ار�ت  �ل����ذ�ت  وت��ط��وي��ر 

و�جلماعية وحما�شر�ت دينية.
�أن���ه ي��ت��وج��ب ع��ل��ى �ملجند�ت  و�أك����دت 
خ�����لل فرتة  �مل��ع�����ش��ك��ر  �ل�����ش��ك��ن يف 
�ل��ت��دري��ب و�ل���ذي يقيم ب��ه ع��دد من 
�لإن��اث يف مع�شكر منف�شل  �مل��درب��ات 
مت�����ام�����ا ع�����ن م���ع�������ش���ك���ر�ت ت����دري����ب 

�ملجندين.
�ملجند�ت  ت��دري��ب  �شيتم  �إن���ه  وق��ال��ت 
خ����لل م����دة �خل���دم���ة ت�����ش��م ثلث 
�لأوىل ومتتد  �مل��رح��ل��ة  ه��ي  م��ر�ح��ل 
ع�شرة �أ�شابيع ت�شمل تدريبا ع�شكريا 
�ل���ث���ان���ي���ة ملدة  �أ����ش���ا����ش���ي���ا و�مل����رح����ل����ة 
 .. �لتخ�ش�شي  للتدريب  �أ�شبوعني 
فيما ت�شمل �ملرحلة �لثالثة و�لأخرية 

�لتوزيع و�لعمل يف �لوحد�ت.

�سهيل وحممد بن مكتوم بن جمعة 
يح�سران اأفراح ال�سبهان و امبطوي

•• دبى-وام:

ح�شر �ل�شيخ �شهيل بن مكتوم بن جمعة �آل مكتوم و�ل�شيخ حممد بن مكتوم بن جمعة 
�ل�شبهان  �بر�هيم عبد�لرحمن  �لدكتور فهد  �أقامه  �لذى  �آل مكتوم حفل �ل�شتقبال 

مبنا�شبة زفاف جنله “ماجد” �إىل كرمية عادل عبيد حميد �مبطوي.
وح�شر �حلفل - �لذي �أقيم مبدينة جمري� بدبي - معايل �لفريق �شاحي خلفان متيم 
نائب رئي�س �ل�شرطة و�لأمن �لعام بدبي و�شعادة �للو�ء عبد�هلل �ملري قائد عام �شرطة 
دبى و�شعادة جمال بن حويرب �لع�شو �ملنتدب ملوؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم وعدد 

من �ل�شخ�شيات و كبار �مل�شوؤولني.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

 “ �ل�شاهرة  “ �لعني  �لذ�ع��ي��ة لربنامج  وحت��دث يف �حللقة 
�لأخرية �لنقيب عبد�هلل �شليك رئي�س ق�شم توعية �ملجتمعية 
باإد�رة �ل�شرطة �ملجتمعية حول �أهم و�أبرز م�شاركات �لإد�رة 
�لعام  م��د�ر  �أن�شطة و جمال�س متنوعة على  و  فعاليات  من 
و�لهدف منها وحول دور ومهام �لإد�رة يف �لتوعية وتعديل 
�ل�شلوكيات �خلاطئة �لتي يقوم بها فئة من �ل�شباب و�لطلب 
�لإد�رة  م��ن  �مل�شتهدفة  �لفئة  ه��ي  �لفئة  ه��ذه  ب���اأن  م��وؤك��د�ً 
��شتهد�فهم  ويتم  �إياهم جمال خ�شب لأي جمتمع  معترب�ً 
يف  �لإد�رة  يف  و�ملتوفرة  �ملتميزة  �لكو�در  فتعمل  �شهولة  بكل 
توعيتهم و�إر�شادهم وتوجيه �ملحا�شر�ت لهم ، كما ��شتعر��س 
�ل�شركاء يف  دور  وع��ن   ، �لإد�رة  ودوري����ات  وج��ه��ود  �جن����از�ت 
عملية تعزيز �لمن و�لمان ون�شر �لثقافة �لأمنية و�ملرورية 
تلك  تقدير  على  �لعامة  �لقيادة  حر�س  وم��دى   ، للجميع 
لل�شركاء  �لفاعل  �ل��دور  وتثمني هذ�  �لتعاون  وه��ذ�  �جلهود 
�شركائها  تكرمي  يف   ، �ل��ع��ام  م��د�ر  وعلى  �لإد�رة  فحر�شت   ،
و�ملحلية  �حلكومية  و�لدو�ئر  �جلهات  من  �ل�شرت�تيجيني 
يف مقر عملهم �أو تنظيم ملتقى خا�س بهم ، وذلك تقدير�ً 
جلهودهم وتعاونهم �لإيجابي يف �شبيل تعزيز �لأمن و�لمان 
و�ملحافظة على مكت�شبات �لدولة و�مل�شاهمة يف ن�شر �لتوعية 
�ملجتمعية ، و�إ�شهاماتهم �ملبا�شرة يف حتقيق �إجناز�ت �لقيادة 

�لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة ب�شكل عام و�ل�شرطة �ملجتمعية 
جلهودهم  تقديره  مبدياً   ، و�أه��د�ف��ه��ا  وب��ر�جم��ه��ا  حت��دي��د�ً 
على  �شاعد  �ل��ذي  و�ملطلق  �ل��لحم��دود  وتعاونهم  �ملخل�شة 
 ، �لأم��ن��ي  �لعمل  جم��الت  يف  و�لتميز  �لتطوير  عجلة  دف��ع 
وعززت مناخ �ل�شتقر�ر �ل�شائد يف �لإمارة خ�شو�شاً و�لدولة 
عموماً .    و�أكد �أهمية ودور �لرب�مج و�خلطط �لأمنية �لتي 
�لتوعية  يف  �خليمة  ر�أ���س  ب�شرطة  �ملعنية  �لإد�ر�ت  تنفذها 
ت��ك��رث بني  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ل��وك��ي��ات �خل��اط��ئ��ة  للحد م��ن خمتلف 
�لطلبة يف مرحة من �ملر�حل �لعمرية ، مثل جر�ئم �ل�شرقة 
جميع  ت�شمل  جهودهم  �أن  مو�شحاً   ، �للفظية  و�ل�شلوكيات 
�ملعنية  �ملجتمعية  �لثقافية  و�ملجمعات  و�لأن��دي��ة  �جلمعيات 
بخدمة �لطلبة ، كذلك معاجلة بع�س �لظو�هر �خلاطئة يف 
�ملجتمع وتوعية �ملجتمع بها مثل �ملنازل �ملهجورة بالتعاون 

مع �جلهات �ملخت�شة .
�أ�شا�شية ت�شاعد     و�أ�شار �أن �لتو��شل مع �جلميع هو ركيزة 
رجال �ل�شرطة للحفاظ على �لأمن ، وهي م�شئولية م�شرتكة 
�نطلقا من  و�ملقيمني  و�مل��و�ط��ن��ني  �لأم��ن��ي��ة  �لأج��ه��زة  ب��ني 
بكل  �مل��رت��ب��ط  �لأم����ن  لتعزيز  �ملجتمعية  �ل�����ش��ر�ك��ة  م��ف��ه��وم 
جو�نب �لتنمية يف �حلياة �لعامة مبا ي�شهم يف تعزيز مفهوم 
�ل�شر�كة �ملجتمعية بني �ل�شرطة و�ملجتمع ، حيث يعد حتقيق 
�أمن �لوطن و�لدفاع عنه م�شوؤولية وطنية يتقا�شمها �جلميع 

من �أجل جمتمع ت�شوده �لطماأنينة و�لرفاهية .

برناجماً     وذكر �أن �لإد�رة قد �عتمدت يف كل عام نحو 44 
من  �ل��ع��دي��د  مت�شمناً  �ملجتمع  لأف����ر�د  وت��وع��وي��اً  تثقيفياً 
�حل���م���لت و�مل�������ش���ارك���ات �لأم��ن��ي��ة و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �مل��ت��ن��وع��ة يف 
حول  جميعها  تن�شب  و�لتي  و�أهد�فها  ور�شالتها  م�شمونها 
م�شقط  وبع�شها   ، �ملجتمع  �أف����ر�د  وت��وع��ي��ة  �لأم����ن  ت��ع��زي��ز 

للإد�رة من وز�رة �لد�خلية و�أخرى يتم تنفيذها حملياً .
   و�أبان باأن نحو �أكرث عن 37 �ألف م�شتفيد من بر�جمهم 
�جلغر�فية  �لأف���رع  عمل  �إىل  وت��ط��رق   ، �ملختلفة  �لتوعوية 
�لإمارة  م�شتوى  على  �ل�شاملة  �ل�شرطة  مر�كز  يف  ل���لإد�رة 
دوريات   ، ك��ام��ل  ب�شكل  �لإد�رة  عمل  جميعها  تعمل  حيث   ،
جمتمعية مفعلة يف �لأفرع �جلغر�فية �أكرث عنها يف �لإد�رة 

بالإ�شافة �إىل دورهم �لتوعوي .
   وف��ّرق �شليك بني دور ومهام �لدعم �لجتماعي �ملعني يف 
�لدعم �لنف�شي وبامل�شاكل �لأ�شية و�لطلبية ومعاجلتها بعد 
وقوعها ، بينما دور �ل�شرطة �ملجتمعية يتمركز حول �لتوعية 
فقط ، �أي منع �جلرمية قبل وقوعها و�حلد منها ، كما حتدث 
عن م�شاهمة �لإد�رة �إعلمياً عرب ن�شر بر�جمها وفعالياتها 
وم�شاركتها من خلل مو�قع �لتو��شل �لجتماعي لل�شرطة 
�لن�شائية  �لعنا�شر  دور  �إىل  وتطرق  �ل�شحف،  خمتلف  ويف 
�إىل  ، وتطرق  و�لأم���ان  �لأم��ن  تعزيز  �مل�شاهمة يف عملية  يف 
بر�جمهن وتو��شلهن �مل�شتمر مع �ملجتمع للعن�شر �لن�شائي 

وتعاملهن مع �ملنا�شبات �لعاملية و�لوطنية.

  �ضمن توعية املجتمع 

» العني ال�ساهرة « ي�سلط ال�سوء على ق�سايا الطالب وال�سباب  
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كرم �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد عام �شرطة 
ر�أ�س �خليمة، بح�شور �لعميد عادل عبد �هلل �لنعيمي مدير 
ب��ن يعقوب  ���ش��امل  ي��و���ش��ف  �ل��ب�����ش��ري��ة، و�ل��ع��ق��ي��د  �مل�����و�رد  �إد�رة 
�إد�رة  م��وظ��ف��ي  م��ن  �مل��ه��ام �خل��ا���ش��ة، جم��م��وع��ة  �إد�رة  م��دي��ر 
�أول  برئا�شة ملزم  �لد�خلية،  ب��وز�رة  �لعامة  و�مل�شاغل  �لنقل 
و�مل�شاغل  �لنقل  ب���اإد�رة  �ل�شيانة  ق�شم  رئي�س  دروي�س  حممد 
م��ن جهود مثمرة  ق��دم��و�  م��ا  وذل��ك نظري  �لد�خلية،  ب���وز�رة 
�مل��ه��ام �خل��ا���ش��ة، وق�����ش��م �لنقل  �إد�رة  �ل��ت��ع��اون م��ع  وب��ن��اءة يف 
و�مل�شاغل بالقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة، باإحد�ث نقلة 
نوعية عرب ��شتخد�م �لتقنيات �حلديثة يف جمال عمل �ملهام 
حتقق  متنقلة،  عمليات  غ��رف��ة  جتهيز  خ��لل  م��ن  �خل��ا���ش��ة، 

�للو�ء  وث��م��ن  �ل�����ش��رط��ي.  �لعمل  وت��خ��دم  �ل���ش��ت��ج��اب��ة،  �شرعة 
علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي، جهود �إد�رة �لنقل و�مل�شاغل 
�شرطة  مع  و�لبناء  �ملثمر  وتعاونها  �لد�خلية،  ب��وز�رة  �لعامة 
ر�أ�س �خليمة، و�إ�شهاماتهم �لبارزة و�ملتميزة يف جمال جتهيز 
و�إعد�د غرفة عمليات متحركة ومتنقلة، جمهزة للتعامل مع 
جميع �ملهام، مبا يعزز زمن �شرعة �ل�شتجابة يف �لتعامل مع 
حالت �لطو�رئ، وجميع متطلبات �إد�رة �ملهام �خلا�شة، مثمناً 
و�تقان، وظهورهم  بدقة  �إليهم  �ملوكلة  �ملهام  �أد�ء  متيزهم يف 
حر�س  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت  يف  م��وؤك��د�ً  بها  يحتذى  م�شرفة  ب�شورة 
�ملتعاونني  تكرمي  على  �خليمة  ر�أ���س  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
بهم  و�لإ���ش��ادة  �ل�شرطية،  �ملهام  �أد�ء  يف  و�ملخل�شني  �ملتميزين 
و�ل�شد على �أيديهم لبذل �ملزيد من �جلهد و�لعطاء وليكونو� 

قدوة ح�شنة ومثال يحتذى به بني �جلميع. 

�سرطة راأ�س اخليمة تثمن تعاون اإدارة النقل بالوزارة 
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•• راأ�س اخليمة - الفجر

��شتقبل معايل �ل�شيخ عبد �مللك بن كايد 
ل�شاحب  �خل��ا���س  �مل�شت�شار  �لقا�شمي، 
مبجل�شه  �خل��ي��م��ة،  ر�أ�����س  ح��اك��م  �ل�شمو 
�خل���ا����س مب��ن��ط��ق��ة �ل����زه����ر�ء يف ر�أ�����س 
�ل��ه��ن��دي يف  �لقن�شل  ف��ي��ب��ول،  �خل��ي��م��ة، 
دبي.  و�أكد �جلانبان، خلل �للقاء، عمق 
�لعلقات  �لقت�شادية و�ل�شرت�تيجية، 
�ل��ت��ي جت��م��ع �لإم�������ار�ت و�ل��ه��ن��د يف ظل 
�لقيادة  �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو�ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �ل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل و�لقيادة �لهندية �ل�شديقة، 
و�ل�شعبي،  �ل��ر���ش��م��ي  �مل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
�جل�����ذور  �����ش����ارب  ت����اري����خ  �إىل  وت����رج����ع 
�لعلقات  ح��ظ��ي��ت  وق�����د  �ل�����زم�����ن.   يف 
ب��َدف��ع��ة كبرية،  �ل��ه��ن��دي��ة- �لإم���ار�ت���ي���ة 

قام  ع��ن��دم��ا  متقدمة  �آف����اق  �إىل  نقلتها 
�لروؤية  �ل��ق��ائ��د �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي، و���ش��اح��ب 
�ملغفور  �لإم����ار�ت  دول��ة  رئي�س  �لثاقبة، 
ب����اإذن �هلل �ل�����ش��ي��خ ز�ي���د ب��ن �شلطان  ل��ه 
�لهند  بزيارة  ث��ر�ه،  نهيان طيب �هلل  �آل 
�لتاريخية  �ل��زي��ارة  فهذه   .1975 ع��ام 
للعلقات  �لأ���ش��ا���س  حجر  مبثابة  كانت 
و�لتجارية،  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  �ل��ث��ق��اف��ي��ة، 
�لبنيان،  �ل���ر�����ش���خ���ة  و�لق���ت�������ش���ادي���ة، 
�ليوم. وما ز�لت  و�لقائمة بني �لبلدين 
ذكرى زي��ارة �ملغفور له ب��اإذن �هلل �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه 
و�شخاوؤه  �لإ�شلمية،  عليجره  جلامعة 
كلية هند�شة  �إن�����ش��اء  �مل��ع��ه��ود يف مت��وي��ل 
�لبرتول يف تلك �جلامعة، حية يف قلوب 
رجال �لتعليم، و�ملثقفني، و�لعلماء حتى 
و�عتز�ز  تقدير  بكل  ي��ذك��رون��ه��ا  �ل��ي��وم، 

ل�شموه رحمه �هلل.
تاريخية  علقات  للهند   : �شموه  وق��ال 
وث��ي��ق��ة ور�����ش���خ���ة �جل������ذور م���ع �لعامل 
�لعربي، ب�شكل عام ودول �خلليج �لعربية 
ب�شكل خا�س. فتجارة �للوؤلوؤ، و�لأ�شماك 
عام  م��ن��ذ  ق��ائ��م��ة  ك��ان��ت  �ملنطقتني  ب��ني 

�مليلد.  قبل   3000
يقطعون  و�لهنود  �لعرب  �لبحارة  وك��ان 
لتاأ�شي�س  وذهاباً  جيئة  ب�شفنهم  �لبحار 
نقاط �رتباط جتارية مع بع�شهم بع�شاً؛ 
كما كان طريق قو�فل �لإبل �ملمتد عرب 
ميثل  جنوبها  �إىل  �شمالها  من  �ملنطقة 
ر�أ�س  ميناء  وك��ان  للهند.  بديًل  طريقاً 
�خل��ي��م��ة م��ن ب��ني �أ���ش��ه��ر م��و�ن��ئ �لنقل 
يف  و�لأ���ش��م��اك  �للوؤلوؤ  لتجارة  و�ل�شحن 
�ملنطقة. وكانت �لب�شائع �لهندية تنتقل 
قو�فل  حتملها  ذلك  وبعد  عربه  لليمن 

نهاية  لتجد طريقها يف  لليمن  �جلمال 
�مل��ط��اف لأ���ش��و�ق �أوروب����ا. وك��ان �لأمر�ء 
�لهنود هم كبار م�شتوردي �للوؤلوؤ، �لذي 
و�لعني،  ر�أ�س �خليمة،  كان يجلبه جتار 

ودبي، و�لبحرين للهند. 
�لتجار  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد  ����ش��ت��ق��ر  وق�����د 
�ل��ع��رب��ي يف  �ل��ق��ادم��ني م��ن دول �خلليج 
�لهندية  �ل�شو�حل  على  �ملطلة  �ملناطق 
�جل���ن���وب���ي���ة و�ل���غ���رب���ي���ة. ول���ع���ب ه�����وؤلء 
�لعلقات  مهماً يف توطيد  دور�ً  �لتجار، 
و�أدى  �ل��ع��رب��ي��ة.  �ل��ه��ن��دي��ة-  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
وتر�شيخ  ت��ع��زي��ز  �إىل  �لإ����ش���لم،  �ن��ت�����ش��ار 
هذه �لرو�بط ب�شكل هائل. و�لدليل على 
�أو�ئ��ل �مل�شاجد �لتي �شيدت  �أن من  ذلك 
ولية  ب��ن��ي يف  �ل���ذي  �مل�شجد  �ل��ع��امل  يف 
ميلدية،   629 ع��ام  �لهندية  »ك���ري�ل« 
تاريخية  م�������ش���ادر  ذل�����ك  ت����وؤك����د  ك���م���ا 

�لهندية،  �ملجموعات  ومتتعت  موثوقة. 
و��شتقرت  �ل��ه��ن��د،  م���ن  ه���اج���رت  �ل���ت���ي 
ومكانة  ب��اأو���ش��اع  �لعربية،  �جل��زي��رة  يف 
�لهندية  �ل��ب�����ش��ائ��ع  و���ُش��م��ي��ت  مم���ت���ازة. 
�ل��ت��ي دخ��ل��ت �ل��وط��ن �ل��ع��رب��ي على ��شم 
�لهند.  �لذي جاءت منه وهو  �ملن�شاأ  بلد 
يف  م�شهورة  ك��ان��ت  �لهندية،  فال�شيوف 
ك��اف��ة �أن���ح���اء �جل���زي���رة �ل��ع��رب��ي��ة، وكان 
ي��ط��ل��ق ع��ل��ى �ل���و�ح���د م��ن��ه��ا �ل��ه��ن��دي �أو 
هند�و�ين �أو مهند ملا كانت تتميز به من 
�شهولة �حلمل، و�ملرونة، وحدة �لن�شل. 
وهناك كلمات عديدة ذ�ت �أ�شول هندية 
للم�شغ،  نبات  و�لتنبول  �ل�شندل،  مثل 
ماز�لت  غ��ريه��ا،  و�لقرنفل،و�لرنجيل، 
�للغة  يف  و����ش��ع  ن��ط��اق  على  م�شتخدمة 

�لعربية حتى �لآن. 
�أن خم�شة  �مل���ن���و�ل، جن���د  ن��ف�����س  وع��ل��ى 

مفرد�ت  م��ن  تقريباً  �مل��ئ��ة  يف  وع�شرين 
وت�شتخدم  �لأ�شل  �لهندية،عربية  �للغة 
يف �مل���ح���ادث���ات و�مل���ع���ام���لت �ل��ي��وم��ي��ة يف 
حلظتنا  حتى  �لهندية  �ملناطق  خمتلف 
�حل���ال���ي���ة. وم���ن���ذ �ل��ن�����ش��ف �ل���ث���اين من 

�لقرن �ملا�شي، وبعد �أن ترك �مل�شتعمرون 
�لربيطانيون �ملنطقتني �لهند و�خلليج 
تتحول  �أن  �لطبيعي  م��ن  ك��ان  �ل��ع��رب��ي، 
علقات  �إىل  بينهما  �لقائمة  �ل��رو�ب��ط 
�ق��ت�����ش��ادي��ة، وجت���اري���ة، وث��ق��اف��ي��ة متينة 

�ل�شيا�شة يف  و���ش��ن��اع  �ل��ن��ط��اق.  وو����ش��ع��ة 
�خل�شو�س  وجه  وعلى  �لعربي،  �خلليج 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، كانو� 
يظهرون دوماً �رتياحاً و�ألفة نحو �لهند 

و�ل�شعب �لهندي.

تربوي  وتفاعل  كبري  بنجاح  و�لقرى  �ل�شو�حي  �شوؤون  د�ئ��رة  �ختتمت 
مبادرتها �لتي �أطلقتها للعام �لثالث على �لتو�يل حتت م�شمى  جمال�شنا 

يف خدمة مد�ر�شنا و�لتي تز�منت مع بد�ية �لعام �لدر��شي.
ونظمت �لد�ئرة فعاليات مبادرتها جمال�شنا يف خدمة مد�ر�شنا ممثلة يف 
باإد�رة �شوؤون �ملجتمع و�شط فعاليات جديدة  ق�شم �لرعاية �لجتماعية 
مدينة  يف  �لأوىل  للحلقة  �ل�شارقة  �إم���ارة  م��د�ر���س  من  ع��دد  يف  نفذتها 
�ملجتمعي  �لتو��شل  تعزيز  �إىل  وه��دف��ت  �ل�شرقية  وباملنطقة  �ل�شارقة 
وبيان �أدو�ر جمال�س �ل�شو�حي وما ت�شعى �لد�ئرة لتحقيقه من تر�بط 
فعاليات  و�شط  و�لب��ن��اء  و�لأم  و�لب  و�ل���ش��رة  �لطفل  ي�شتهدف  �أ�شري 

ترفيهية عديدة.
�ل�شو�حي  �شوؤون  د�ئ��رة  ك��و�در  �مل��ب��ادرة مع  �مل��د�ر���س يف  �إد�ر�ت  و�شاركت 
و�لقرى ليكونو� جزء� من �لفعالية ليتم تنظيم فقرت ترفيهية يف كل 
و�أن�شطة  باأهد�ف  تعريفا  حملت  �لتي  �ملطويات  توزيع  بجانب  مدر�شة 
د�ئرة �شوؤون �ل�شو�حي و�لقرى مبا يتنا�شب مع �لأطفال �شو�ء للذكور 
�لمور  �أول��ي��اء  �إىل  �ل��د�ئ��رة  ر�شالة  �إي�شال  ��شتهدفت  روؤي��ة  و�لن���اث يف 

و�ملجتمع من خلل �أبنائهم وبناتهم يف مد�ر�س �إمارة �ل�شارقة.

و�شملت �لزيار�ت كل من مدر�شة �ل�شارقة �لنموذجية للتعليم �لأ�شا�شي 
�حللقة �لأوىل ومدر�شة ر�بعة �لعدوية للتعليم �ل�شا�شي �حللقة �لأوىل 
�لأوىل  �حللقة  �لأ�شا�شي  للتعليم  خورفكان  ومدر�شة  �ل�شارقة   مبدينة 
�لأ�شا�شي �حللقة �لأوىل مبدينة  �ملبارك للتعليم  ومدر�شة عبد �هلل بن 

خورفكان .  
�أ�شئلة  وط��رح  ترفيهية  وم�شابقات  للطلبه  ور���س  �لفعاليات  وت�شمنت 
متنوعة بجانب تنظيم فعاليات ل�شخ�شيات كرتونية وتوزيع �لهد�يا مع 
�لقيام بتكرمي �إد�ر�ت �ملد�ر�س يف نهاية �لفعالية �لتي �شاحبت بدء �لعام 
هادفة  �جتماعية  فعاليات  تنظيم  على  جمملها  يف  و�رت��ك��زت  �لدر��شي 

وتفعيل دور �لتو��شل �لجتماعي من خلل �مليد�ن �لرتبوي.
ولقت فعاليات �لد�ئرة ترحيبا كبري� وح�شور� كثيفا من قبل �لطلبة 
�لتعلم  على  �لطلبة  �أج��ل حتفيز  �ملد�ر�س من  �إد�ر�ت  �هتمام من  و�شط 
�إيجابياً  و �ملثابرة لنيل �ملعرفة و �لرتقاء بالفكر �لإن�شاين مبا ينعك�س 
على �لفرد و �ملجتمع و �لتهيئة �لنف�شية و �ملعنوية لهم �شمن �ملنا�شط 
لتعريف  ب��دور  وقيامهم  للدر��شة  �لطلبة  جذب  �إىل  �لر�مية  �لرتبوية 
�آبائهم و�أ�شرهم بالد�ئرة وغاياتها �لجتماعية .و�أكد خمي�س بن �شامل 

�شوؤون  د�ئرة  �ل�شارقة رئي�س  �لتنفيذي لإم��ارة  �ملجل�س  �ل�شويدي ع�شو 
للعام  �أن مبادرة  جمال�شنا يف خدمة مد�ر�شنا تقام  �ل�شو�حي و�لقرى 
�ل��د�ئ��رة يف  �ل��ت��و�يل يف ظل ما حتققه من تعزيز لأه���د�ف  �لثالث على 
�لهامة  حلقاته  �أح��د  �لتعليم  يعد  و�ل���ذي  �لجتماعي  �ل��رت�ب��ط  تعزيز 
وف��ر���ش��ة ل��ت��وط��ي��د ت��ل��ك �ل��ع��لق��ات م��ع �ل��ط��ل��ب��ة ل��ي��ك��ون��و� ن����و�ة للأ�شر 
�ملتما�شكة من خلل حتقيق �لعديد من �لهد�ف �لجتماعية و�لرتبوية 
�إىل تدعيم  �ملبادرة  �أن �لد�ئرة �شعت من خلل  �إىل  �آن و�حد .و��شار  يف 
�ل�شلوكيات �ليجابية و�لتي تتلقى مع �أهد�ف وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
يف ت�شجيع �لطلبة من �لأبناء و�لبنات على �لعودة �إىل مقاعد �لدر��شة 
بروح �لتفاوؤل وطلب �لعلم و�ملثابرة من خلل زخم �لفعاليات �ملتنوعة 
بجانب تعريف �لطلبة بدور �لد�ئرة ليكونو� �شفر�ء لأهد�فها يف �أ�شرهم 
ليكونو� فاعلني يف  ويتعرفو� على ما يقدم لهم ولأ�شرهم من خدمات 

�ملجتمع.
�ملجتمع  ���ش��وؤون  �إد�رة  مدير  �لكندي  �شيف  عائ�شة  �أ���ش��ارت  جانبها  م��ن 
�لتطوير  مبعطيات  متيزت  �لثالث  عامها  يف  �مل��ب��ادرة  �أن  �إىل  بالد�ئرة 
و�لتغيري من خلل �لتو�شع يف بر�مج �ملبادرة وم�شاركة �لكو�در �لتعليمية 

مع �لرب�مج �ملقدمة لتكون �ملدر�شة عن�شر م�شارك يف مبادرة جمال�شنا 
يف خدمة مد�ر�شنا. وثمنت �لكندي تفاعل �ملجتمع مع �ملبادرة وم�شاهمة 
�إد�ر�ت �ملد�ر�س مع �لن�شطة �لرتفيهية و�لثقافية �لتي جرى  تقدميها 
طبعت  �ل��ت��ي  �مل��ط��وي��ات  ت��وزي��ع  يف  وم�شاهمتهم  م��د�ر���ش��ه��م  يف  للطلبة 
�لطلبة  تعريف  خ��لل  من  �ل��د�ئ��رة  �أه���د�ف  لتحقق  للمبادرة  خ�شي�شا 
باأدو�ر �لد�ئرة ونقلها لأ�شرهم م�شيدة مب�شتوى �لتجاوب و�لأثر �لذي 
لقته �ملبادرة يف خمتلف �ملد�ر�س و�لذي يعزز لدور �لد�ئرة يف تو��شلها 
�لد�ئم مع �مليد�ن �لرتبوي كجزء من �ملجتمع ومو��شلة تنظيم �ملبادرة 

يف �لعام �لر�بع مب�شيئة �هلل تعاىل .

عبدامللك القا�سمي ي�سيد بعمق العالقات القت�سادية وال�سرتاتيجية مع الهند

ا�ضتهدفت مدار�ض احللقة االأوىل على م�ضتوى االإمارة لتعزيز التوا�ضل املجتمعي

دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى تختتم بنجاح كبري مبادرتها جمال�سنا يف خدمة مدار�سنا

»جمل�س املرور لل�سباب« يدعو اإىل �سرورة
   اإف�ساح الطريق ملركبات الطوارئ

ب�شرطة  لل�شباب،  �مل���رور  جمل�س  دع��ا 
ب���ن���ادي �شباط  م��ل��ت��ق��ى  �أب���وظ���ب���ي، يف 
�إىل   ، ب���اأب���وظ���ب���ي  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل����ق����و�ت 
�شرورة �ف�شاح �ل�شائقني �لطريق �أمام 
�ملركبات لتمكني طو�قم �لإ�شعاف من 
�لبلغ  م��ك��ان  �ىل  ب�����ش��رع��ة  �ل��و���ش��ول 
للم�شابني  �ل�شحية  �لرعاية  لتقدمي 
يرتكبها  �لتي  �ملخالفات  �إىل  لف��ت��اً    ،
ت��ت��ب��ع مركبات  �ل�����ش��ائ��ق��ني يف  ب��ع�����س  
�إىل موقع  ت��وج��ه��ه��ا  �أث���ن���اء  �ل���ط���و�رئ 
ممار�شات  �ملجل�س  وع��ر���س  �حل���ادث. 
بع�س �ل��دول �لعاملية يف معاجلة عدم 
�لطو�رئ  مل��رك��ب��ات  �ل��ط��ري��ق  �ف�����ش��اح 
،وو�شع �حللول و�ملقرتحات  �ل�شبابية 
�ل�شكالية  ه���ذه  ح��ل  يف   ت�شهم  �ل��ت��ي 
،وحت����دث يف �مل��ج��ل�����س �ل��ع��ق��ي��د حممد  
م��دي��ر مديرية  �ل��ع��ام��ري،  �إب��ر�ه��ي��م 
،مو�شحاً    �لعامة  و�ل�شلمة  �لطو�رئ 

�لإ�شعاف  مركبات  و���ش��ول  �إع��اق��ة   �أن 
تعد  �شلوكاً غري ح�شارياً  ،يوؤثر على 
�للزمة  �ل��ع��ن��اي��ة  ت��ق��دمي  يف  ع��م��ل��ه��ا 

للمحتاجني يف �لوقت �ملنا�شب.
�ل��ط��ري��ق ملركبات  �إف�������ش���اح  و�أع����ت����رب    
�لإ���ش��ع��اف م��ن ق��ب��ل �جل��م��ه��ور و�جب 

�إن���������ش����اين ، ي���ع���زز ج���ه���ود �لإ����ش���ع���اف 
�لأرو�ح،  �إنقاذ  و�لطو�رئ و�لإطفاء يف 
م���ن خ����لل �ل���و����ش���ول �ل�����ش��ري��ع �إىل 

و�ل��ت��ع��ام��ل معها،  �حل������و�دث  م���و�ق���ع 
نقل  ثم  وم��ن  �ل���لزم،  �لعون  لتقدمي 
�حلالت �لطارئة �إىل �مل�شت�شفيات من 

�أجل علجها .
�مل��رزوق��ي مدير   �مل��ق��دم عي�شى  دع��ا  و 
�لولوية  �إع��ط��اء  ثقافة  ن�شر  م�شروع 
مل��رك��ب��ات �ل���ط���و�رئ  �إىل  �أه��م��ي��ة ن�شر 
ملركبات  �ل����ط����ري����ق  �ف���������ش����اح  ث���ق���اف���ة 
�ل������ط������و�رئ م����ن خ������لل �ل�������ش���ر�ك���ات 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �ل��ف��ع��ال��ة وزي�������ادة �ل����دور 
كافة  مع  �ل�شر�كات  وتعزيز  �لتوعوي 
و�ملوؤ�ش�شات  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 

�لتعليمية .
و�أك�����د �ل���ر�ئ���د ح���م���د�ن ح�����ش��ن ذيبان  
�أهمية  لل�شباب  �مل��رور  جمل�س  رئي�س 
�إف�شاح   �ل�����ش��ائ��ق��ني  يف  ت��ع��اون ج��م��ي��ع 
�لطو�رئ  للو�شول   �لطريق  ملركبات 
لتقليل  �حل�����ادث  م��ك��ان  �إىل  ب�����ش��رع��ة 
م�������ش���اع���ف���ات �لإ������ش�����اب�����ات �ل����ت����ي قد 
تعر�شهم  ب�شبب  بالأ�شخا�س  تلحق 

للحو�دث.

•• العني-وام: 

قدم معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل نهيان �أم�س �لول و�جب �لعز�ء �إىل غامن حممد غامن �ل�شويدي 
و�أ�شقائه عي�شى و�أحمد وجرب وحمد يف وفاة �شقيقتهم فاطمة حممد غامن �ل�شويدي وذلك يف خيمة 
�لعز�ء مبنطقة �ملرخانية يف مدينة �لعني. كما قدم معاليه �أم�س �لأول �لعز�ء �إىل عتيق �شعيد بن جوعان 
�لظاهري و�أ�شقائه عبد�هلل وحممد وجوعان ور��شد يف وفاة �شقيقهم �شيف �شعيد بن جوعان �لظاهري 
وذلك خلل زيارته خيمة �لعز�ء مبنطقة هيلي خليف يف �لعني . و�أعرب معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون 
يتغمدهما  �أن  تعاىل  �هلل  �شائل  وعائلتهما  �لفقيدين  لأ�شقاء  ومو��شاته  تعازيه  خال�س  عن  نهيان  �آل 

بو��شع رحمته و�أن ي�شكنهما ف�شيح جناته و�أن يلهم �أهليهما وذويهما �ل�شرب و�ل�شلو�ن .

�سعيد بن طحنون يعزي بوفاة فاطمة 
ال�سويدي و�سيف الظاهري

العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/559  تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �شدهم/1- �شركة د�ماك �شتار �لعقارية - ذ م م  2-�شركة د�ماك �لعقارية - ذ م م 3-�شركة د�ماك 
للتطوير - ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ عبد�لعزيز �حمد عبد عبد �لرحمن �لري�س 
وميثله / يو�شف حممد ح�شن حممد �لبحر - نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2017/10 عقاري كلي 
يوم �خلمي�س  بتاريخ  2017/3/16  باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك  1- بالز�م بالت�شامن و�لتكافل ب�شد�د مبلغ 
�و  �لتنفيذ  وت�شليمه �ىل طالب  �ل�شد�د  بو�قع 9% حتى متام  �لقانونية  و�لفائدة  وق��دره )5044739( درهم 
خزينة �ملحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 2- بانف�شاخ عقد �شر�ء �لوحدة �لعقارية رقم 119 
�لكائنة يف م�شروع مادي�شون ريزيدن�س وعقود �شر�ء �لوحد�ت �رقام )802 ، 803 ، 804 ، 805 ، 806 ، 807 ، 808( 
من م�شروع �شنرت�ل بارك و�ملربمة بني �ملدعيني و�ملدعي عليها �لوىل ، حمل �لتد�عي يف �لدعوى �لر�هنة ، 
3- �لز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل فيما بينهم بر�شوم وم�شاريف �لدعوى و�لنز�ع 2016/57  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2687   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- جي �ل �ر �نرتنا�شيونال للتجارة �لعامة - �س ذ م م  2-ر�جي�س 
ر�جيندر�ن ر�جيند�ر  - ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته مالك ومدير �شركة  جي �ل �ر 
�نرتنا�شيونال للتجارة �لعامة - ذ م م - و�شامن �شخ�شي جمهويل حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك برود� وميثله / �شعيد مبارك عبيد �حمد �لزحمي - قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بالت�شامن و�لتكافل بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1866043.63( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
ماكرون يقدم مقرتحات اإ�سالح الحتاد الأوروبي

•• باري�س-وكاالت:

لإ�شلح  مقرتحات  م��اك��رون  �إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س  يقدم 
�لحتاد �لأوروبي يوم �لثلثاء �ملقبل ، بعد يومني من �لنتخابات 
مريكل  �أجنيل  �مل�شت�شارة  فيها  تفوز  �أن  �ملتوقع  من  �لتي  �لعامة 
�أ�شبح  �أول زيارة دولية ملاكرون بعدما  بفرتة ولية ر�بعة. وكانت 
رئي�شاً يف مايو لربلني، حيث تعهد هو ومريكل بالعمل �شوياً خللق 

خارطة طريق للحتاد �لأوروبي ومنطقة �ليورو.
وتقليدياً ينظر لأملانيا وفرن�شا على �أنهما �لقوة �لد�فعة للندماج 
�لأوروبي، ويتطلع ماكرون للعمل على تعهد قطعه خلل حملته 
�شوف يطرح  �إن��ه  م��اك��رون  وق��ال مكتب  �لتكتل.  لإ���ش��لح وتقوية 

جامعة  يف  �لطلبة  �أم����ام  كلمة  يف  ل��روؤي��ت��ه  �ل��ع��ري�����ش��ة  �خل��ط��وط 
�ل�شوربون يف باري�س يوم �لثلثاء.

ودعا ماكرون �إىل حملة ��شتثمارية جديدة يف منطقة �ليورو، و�إىل 
�إن�شاء من�شب وزير مالية ملنطقة �ليورو للإ�شر�ف على �ل�شيا�شة 

�لقت�شادية عرب �لتكتل.
ولكنها  �ل��وزي��ر،  ه��ذ�  مثل  تعيني  تعار�س  �إن��ه��ا ل  وق��ال��ت مريكل 
بها  يتمتع  �أن  ينبغي  �لتي  �لقوة  ب�شاأن مدى  تختلف مع ماكرون 

هذ� �لدور.
لديه ميز�نية مبئات  يكون  �أن  ينبغي  �لوزير  �إن  و�أ�شاف ماكرون 
�مل��ل��ي��ار�ت م��ن �ل���ي���وروه���ات، وحت��دث��ت م��ريك��ل ع��ن م��ي��ز�ن��ي��ة �أقل 

حجما.

مريكل تدعو اإىل حل دبلوما�سي مع كوريا ال�سمالية
•• برلني-وكاالت:

حثت �مل�شت�شارة �لأملانية �أجنيل مريكل، جمدد�ً على حل �ل�شر�ع مع كوريا �ل�شمالية بالطرق �لدبلوما�شية. ياأتي 
ذلك يف ظل ت�شاعد �لنرب�ت �حلادة بني �لوليات �ملتحدة وكوريا �ل�شمالية على خلفية �لتجارب �لنووية لبيوجن 
ياجن. وقالت مريكل، �م�س �ل�شبت، يف برلني �إن �أي نوع من �أنو�ع �حلل �لع�شكري من �شاأنه �أن يوؤدي �إىل عو�قب 
وخيمة. و�أكدت مريكل على عر�س بلدها �خلا�س بالإ�شهام يف دور من �أجل �لتو�شل �إىل حل �شلمي لل�شر�ع و�أنا 

�أقول ذلك �أي�شاً ب�شكل �شخ�شي متاماً كم�شت�شارة.
ومن جهته، �أعرب مدير موؤ�ش�شة �لعلوم و�ل�شيا�شة فولكر بريتي�س، عن �عتقاده باأن �حلكومة �لأملانية ميكنها �أن تكون 

و�شيطاً مفيد�ً يف هذ� �ل�شر�ع، لفتاً �إىل خرب�ت �أملانيا �ملكت�شبة يف �ملفاو�شات حول �لربنامج �لنووي �لإير�ين.
�إذ �أن �شفارة كوريا �ل�شمالية ل تز�ل  �أملانيا تتمتع �أي�شاً مبيزة �أن لديها يف برلني �شفارتني للكوريتني  و�أ�شاف �أن 
مفتوحة وهذ� ما �أتاح �لفر�شة يف �ملا�شي لربلني يف �نتهاج �لدبلوما�شية �ل�شامتة متاما �لتي �شارك فيها �لكوريون 

�ل�شماليون.

•• عوا�صم-وكاالت:

قال رئي�س �إقليم كرد�شتان �لعر�ق، 
م�����ش��ع��ود �ل����ب����ارز�ين، يف ح����و�ر مع 
�إذ�ع�����ة �شوت  �ل���ك���ردي يف  �ل��ق�����ش��م 
�أم��ري��ك��ا، �إن���ه ل ت��ر�ج��ع ع��ن قر�ر 
�ملقابل  يف  مُيكن  ولكن  �ل�شتفتاء، 
ت��اأج��ي��ل �ل���ش��ت��ق��لل ع��ام��ني، بعد 
تفا�شيل  بغد�د على  �لتفاو�س مع 

�لنف�شال عن �لعر�ق.
وقال �لربز�ين وفق ما نقلت وكالة 
رود�و �لكردية �أم�س �ل�شبت: مُيكننا 
�لتفاق مع بغد�د على �ل�شتقلل، 
و�لغاز،  و�لنفط،  و�ملياه،  و�حلدود، 
�ل������دويل، و�أن  ب���ا����ش���ر�ف �مل��ج��ت��م��ع 
�أي  دون  متعاونني  ج��ري�ن��اً  ن�شبح 
خلفات، وميكننا �لنتظار عاماً �أو 

عامني قبل �إعلن �ل�شتقلل.

تبعية مرفو�ضة
 وعن �لدعو�ت �لدولية و�لعر�قية 
قال  تاأجيله،  �أو  �ل�شتفتاء  لإل��غ��اء 
بغد�د،  م��ع  خ��لف��ن��ا  �إن  �ل�����ربز�ين 
�ملجتمع  �أو  �أم���ري���ك���ا  م���ع  ول��ي�����س 
�ل��������دويل، ون����ري����د �ل���ت���و����ش���ل �إىل 
دولية  ب�شمانات  بغد�د  مع  تفاهم 
بغد�د،  ت��ق��ول  وح���ني  و�أم��ري��ك��ي��ة، 
نحن لن نقبل بال�شتفتاء ل �لآن، 
�إننا  ب��ال��ق��ول  ن���رد  م�����ش��ت��ق��ب��ًل،  ول 
ول  �لآن،  ل  ب��ال��ت��ب��ع��ي��ة  ن��ق��ب��ل  ل���ن 
�ل�شتفتاء  تاأثري  وع��ن  م�شتقبًل. 
د�ع�س،  �شد  �حل��رب  على  �ل�شلبي 
ق���ال �ل���ب���ارز�ين ه���ذ� غ��ري �شحيح 
�أب�����د�ً، ه���ذه جم���رد ح��ج��ة، ب�شهادة 
ج����م����ي����ع �ل��������ع��������امل، �����ش���ت���ط���اع���ت 
د�ع�س،  �أ���ش��ط��ورة  دح��ر  �لب�شمركة 
�ل�شتفتاء  بعد  د�ع�����س  و�شُتحارب 
بحما�س �أكرب من ذي قبل، م�شيفاً 

•• بغداد-وكاالت:

مبحافظة  �أم���ن���ي  م�����ش��در  �أع���ل���ن 
�أم�س  �ل���ع���ر�ق���ي���ة،  �ل���دي���ن  ����ش���لح 
�لعر�قية  �ل����ق����و�ت  �أن  �ل�������ش���ب���ت، 
�شرقي  مناطق  حت��ري��ر  ��شتكملت 
دج��ل��ة يف حم��اف��ظ��ة ���ش��لح �لدين 

�شمال بغد�د.
�لعر�قية  �لقو�ت  �إن  �مل�شدر  وق��ال 
�ملقابلة  �لثانية  �جلهة  �إىل  و�شلت 
جنحت  �أن  ب��ع��د  �ل����زوي����ة  ل��ق��ري��ة 
�شل�شلة  ب��ت��ح��ري��ر  �ل����ي����وم،  ���ش��ب��اح 
�مل��ح��اذي��ة للنهر، وهي  �ل��ق��رى  م��ن 
حتتاين،  و��شبيح  �شفلى  ���ش��دي��رة 
وب�����د�أت �ل���ش��ت��ع��د�د ل��ل��ه��ج��وم على 
كركوك،  مبحافظة  �ل���ز�ب  ناحية 

250 كلم �شمال بغد�د.
�لعر�قية  �ل����ق����و�ت  �أن  و�أ������ش�����اف 
�ليوم، بالهجوم من  �شرعت �شباح 
�لزوية  ق���رى  ل��ت��ح��ري��ر  حم���وري���ن 
بني  و�ل��و�ق��ع��ة  و�مل�شحك،  و�لنمل 
وجبال  �لغربية  دج��ل��ة  نهر  �شفة 
م���ن منطقة  وت��ق��دم��ت  م��ك��ح��ول، 
ومن  �ل�شرقاط  جنوبي  �خلانوكه 
تكريت  طريق  على  �ل��زوي��ة  مفرق 
بغد�د،  �شمال  كلم   280 �ملو�شل، 
جد�ً  �شعيفة  �ملقاومة  �أن  مو�شحاً 
و�ل��ت��ق��دم ���ش��ري��ع حت��ت غ��ط��اء من 
ومب�شاركة  �مل����روح����ي  �ل����ط����ري�ن 

و��شعة من �شلح �ملدرعات.
د�ع�س  خ�����ش��ائ��ر  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ار 
على  �ل��ع��ث��ور  ق��ت��ي��ًل مت   12 بلغت 
�لآليات  جثثهم، وتدمري عدد من 
على  �ملركونة  �ملفخخة  و�ل�شيار�ت 
ع�شر�ت  ورف�����ع  �ل���ط���رق،  ج���و�ن���ب 
�لعبو�ت و�إ�شابة �شبعة من �لقو�ت 

�لأمنية بجروح.

�لب�شمركة  ب��ني  ���ش��رخ  يح�شل  ل��ن 
و�جلي�س �لعر�قي، و�إذ� �أر�دو� ذلك، 

ف�شتكون تلك رغبتهم.

�ضايك�ض بيكو
�أن �لأك����ر�د ملو�  �ل����ربز�ين  وت��اب��ع 
بيكو،  ���ش��اي��ك�����س  �أ�����ش����رى  �ل���ب���ق���اء 
�ملعاهد�ت  ول������وز�ن،  �آب�����اد،  و���ش��ع��د 
�لعر�ق، �شحيح  �أق��رت حدود  �لتي 
لكننا  �جلغر�فيا،  هذه  يف  نقع  �أننا 
�ل�شتينيات  يف  ك��م��ا  ن��ع��د  مل  �ل��ي��وم 
لُنقرر  �لوقت  حان  �أو�ل�شبعينيات، 
�أن  �لآن  بعد  نقبل  ول��ن  م�شرينا، 
ي��ر���ش��م �لآخ������رون خ��ارط��ت��ن��ا، و�أن 
ميلو� علينا ما نفعله، وم�شتعدون 

للموت من �أجل ذلك.
وع���ن �مل��وق��ف �ل��رتك��ي ق���ال زعيم 
نقبل  “لن  �ل�����ع�����ر�ق  ك���رد����ش���ت���ان 

لأو�شاعهم، لكن هذ� �أمر خمتلف 
ومتعلق بكرد�شتان �لعر�ق.

تهديد تركي
ق���ال رئ��ي�����س �ل������وزر�ء �ل���رتك���ي بن 
علي يلدرمي، �ل�شبت، �إن �خلطو�ت 
على  رد�ً  ت��رك��ي��ا  ���ش��ت��ت��خ��ذه��ا  �ل��ت��ي 
�ل�شتقلل  على  �ملزمع  �ل�شتفتاء 
يف �ملنطقة �لكردية ب�شمال �لعر�ق، 
دبلوما�شية  �أب����ع����اد  ل��ه��ا  ���ش��ت��ك��ون 
و�أمنية.  و�ق��ت�����ش��ادي��ة  و���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
وكان يلدرمي يتحدث لل�شحافيني 
بعد  �ل��رتك��ي  للربملان  جل�شة  قبل 
ظهر �ليوم، للت�شويت على متديد 
ت��ف��وي�����س ب��ن�����ش��ر ق����و�ت ت��رك��ي��ة يف 
�لعر�ق و�شوريا. وكانت دعت تركيا 
�إلغاء  �إىل  �لعر�ق  كرد�شتان  �إقليم 
�ل�شتقلل،  �ملزمع على  �ل�شتفتاء 

�ل��ت��ه��دي��د م���ن �أح������د، و�أرغ�������ب �أن 
ت�شل ر�شالتي بو�شوح للم�شوؤولني 
�لأت������ر�ك ل��ت��ف��ادي ����ش��ت��خ��د�م لغة 
�لتهديد معنا، فلن نقبل �لتهديد 
من �أي دول��ة، �أو �شخ�س، ما �لذي 
�أن  ن��ري��د  ي��ق��ول:  �شعب  ب���ه؟  قمنا 
ملاذ�  و�أ���ش��األ��ون��ا  تف�شلو�  ن�شتقل، 
�ل���ذي جعلكم  وم��ا  ذل���ك؟  تقولون 
�لتهديد  وب����دل  ب��ه��ذ�؟  ت��ط��ال��ب��ون 
�شُنجري  تريدون؟  م��اذ�  فليقولو� 

�ل�شتفتاء، ولياأتو� لإبادتنا«.
��شمها  �أم���������ة  ه�����ن�����اك  و�أ��������ش�������اف 
هناك  عنها،  رغ��م��اً  ق�شمت  �ل��ُك��رد 
خ�����ش��ائ�����س ل��ك��ل ج�����زء، يف �جل���زء 
�لعر�ق  كرد�شتان  �ملُ�شمى  �جلنوبي 
ه���ذ� ه��و �ل��و���ش��ع، �أم���ا يف �لأج����ز�ء 
�لأخرى فاإننا نحثهم على �لتفاق 
م�����ع ح���ك���وم���ات���ه���م ب�������ش���لم وف���ق���اً 

ع�����ش��و جم��ل�����س حمافظة  و�أع���ل���ن 
دياىل عبد �خلالق �لعز�وي، �م�س 
�ل�شبت، عن بدء عودة 135 �أ�شرة 
نازحة �إىل منازلها يف قرية حمررة 

�شمايل �ملحافظة.
�ل�شومرية  بح�شب  �لعز�وي  وق��ال 
بد�أت  نازحة  �أ�شرة   135 �إن  نيوز، 
�لبو  �إىل منازلها يف قرية  بالعودة 
�لعظيم،  ن��اح��ي��ة  �أط����ر�ف  ع���و�د يف 
�إكمال  60 كم �شمال بعقوبة، بعد 
قبل  م��ن  �لأمنية  ملفاتها  تدقيق 
دجلة  عمليات  يف  خمت�شة  جل���ان 

وبقية �لت�شكيلت �لأمنية.
و�أ�شاف �لعز�وي �أن منازل �لقرية 
قبل  من  �إ�شافياً  مت�شيطاً  �شهدت 
للطمئنان  �لع�شكرية  �لهند�شة 
�أو  �ألغام  �أو  �أية عبو�ت  بعدم وجود 

�لثانية من  �نتهاء �ل�شفحة  معلناً 
�ملرحلة �لأوىل لعمليات �حلويجة.
�أن �لقرى �ملحررة هي:  �إىل  و�أ�شار 
لل�شرقاط  �لأي�شر  �جل��ان��ب  و�شط 
– ع���زي���ز  �خل���������ش����رة  ق�����ري�����ة   –
ع��ب��د – ردة ه���اره – �حل��دي��ق��ة – 
– خرب  �جل��ف��اي��ف��ة- ت���ل �ل���ف���ارة 
�شنات – �لأكرح – �حلرفو�شية – 
تل �لهوى – غدير �ل�شوك �لوىل 
– غدير �ل�شوك �لثانية – �شالح 
�ليو�شف – �ملاجرية – �لطالعة – 
و�دي كرد كانب – �خلندق �لكبري 
خندق يا�شني – منديانه �ل�شرقية 
تيه  با�س   – �لغربية  منديانه   –
 – ل��ز�ك��ه  – كرم�س  ب��ا���س بند   –
�كليحه – ��شديره �لعليا – �شناوه 
– �ملحمودية  – ��شياو  خ��ر�ب��ة   –

�حلفاظ  �أج���ل  م��ن  ملغمة  م��ن��ازل 
على �شلمة �لعائلت �لعائدة.

عادت  �لنازحة  �لأ�شر  �آلف  وكانت 
�لعظيم  ن��اح��ي��ة  يف  م��ن��ازل��ه��ا  �إىل 

خلل �لأ�شهر �ملا�شية. 
�ىل ذلك، حققت �لقو�ت �لعر�قية 
����ش���ري���ع���اً يف �حل���وي���ج���ة،  ت����ق����دم����اً 
�ليوم  ق��ري��ة يف   30 ف��ح��ررت نحو 
�لثاين من �ملرحلة �لأوىل لعمليات 
حترير �حلويجة من تنظيم د�ع�س 
�لقو�ت  ت��و����ش��ل  فيما  �لإره���اب���ي، 
�قتحام  حماولة  تقدمها  �لأمنية 

�لق�شاء من ثلثة حماور. 
وذك��ر فريق �لإع��لم �حلربي على 
�لعر�قية  �ل���ق���و�ت  �أن  ب���وك  ف��ي�����س 
نحو  حترير  من  متكنت  �مل�شرتكة 
قرية مب�شاحة)530 كم2(،   30

لأمنها  تهديد�ً  �شيمثل  �إن��ه  قائلة 
عقوبات  فر�س  �إىل  و�شي�شطرها 
ع��ل��ى ج���ار و���ش��ري��ك جت����اري، وقال 
�لرتكية  �حلكومة  با�شم  �ملتحدث 
م��وؤمت��ر �شحايف،  ب�����وزد�ج، يف  ب��ك��ر 
فيما  م��ط��روح��ة  �خل���ي���ار�ت  جميع 
�متنع  �أنه  رغم  بال�شتفتاء،  يتعلق 
ب�شاأن  ب��ت��ف��ا���ش��ي��ل  �لإدلء  ع����ن 

�لعقوبات �ملرتتبة على ذلك. 

وفد كردي
يزور وفد رفيع من �ملجل�س �لأعلى 
كرد�شتان  �إق��ل��ي��م  يف  ل��ل���ش��ت��ف��ت��اء 
�ل���ع���ا����ش���م���ة �ل����ع����ر�ق����ي����ة ب����غ����د�د، 
و�مل�شوؤولني  ب��ال��ق��ي��ادة  ل��لج��ت��م��اع 

�لعر�قيني.
�لكردي  “با�شنيوز”  موقع  وذك��ر 
ينقل  �أن  �ملنتظر  م��ن  �أن���ه  �ل��ي��وم، 
وف�����د �مل���ج���ل�������س، خ�����لل �ل����زي����ارة، 
موقف �إقليم كرد�شتان حول �إجر�ء 
�لإقليم،  يف  �ل���ش��ت��ق��لل  ��شتفتاء 
�ل�شيا�شية  و�لقيادة  �حلكومة  �إىل 
رئي�س  ب��ني  �جتماع  ب��غ��د�د. ويف  يف 
بارز�ين،  م�شعود  كرد�شتان  �إقليم 
و�لرئي�س �لعر�قي فوؤ�د مع�شوم يف 
20 �شبتمرب يف مدينة �ل�شليمانية، 
كان قد مت �تخاذ قر�ر ب�شاأن �إر�شال 
وفد من �ملجل�س �إىل بغد�د، وذلك 
قبل موعد �ل�شتفتاء �ملقرر يف 25 

من �ل�شهر �جلاري.
كلمته  ب���ارز�ين، يف  �لرئي�س  وق��ال 
خ����لل  �أرب�������ي�������ل،  ج����م����اه����ري  �إىل 
�أم�س،  ي���وم  م��ه��رج��ان �ل���ش��ت��ق��لل 
�إن �أي قر�ر ب�شاأن تاأجيل �ل�شتفتاء 
ق��د خ��رج م��ن ي��دي��ه وي��د �لأح���ز�ب 
�أن  م��وؤك��د�ً  �لإق��ل��ي��م،  يف  �ل�شيا�شية 
�ل�شعب  بيد  فقط  هو  �لآن  �لقر�ر 

�لكرد�شتاين.

– قرب �شيد – �أحل�شج – �شديره 
�لو�شطى – �شديره �لعليا، �إ�شافًة 
�لر�بط  �ل��ط��ري��ق  ع��ل��ى  لل�شيطرة 
�ملحمودية  وق���ري���ة  خم���م���ور  ب���ني 

�شمال �لز�ب.
و�أ������ش�����اف �لإع��������لم �حل����رب����ي، �أن 
�مل��ع��ارك �أ���ش��ف��رت ع��ن ق��ت��ل و جرح 
د�ع�س،  ع��ن��ا���ش��ر  م���ن  �ل���ع�������ش���ر�ت 
وت�����دم�����ري م���������ش����اف����ات وم�����ق�����ر�ت 
�لو�قعة �شمال  �لقرى  للتنظيم يف 
نفذها  ب�شربات  �ل�شرقاط  �أي�شر 
�شرعت  ف��ي��م��ا  �جل���ي�������س،  ط������ري�ن 
�ل�شعبي  �حل�شد  ميلي�شيا  هند�شة 
ب��ت��ط��ه��ري �ل����ط����رق و�مل�����ن�����ازل من 
�ل���ت���ي خلفها  �ل��ن��ا���ش��ف��ة  �ل���ع���ب���و�ت 

�لتنظيم.
ومن جهة �أخرى، متكنت ميلي�شيا 
�حل�������ش���د م�����ن حت����ري����ر ع������دد من 
�ل����ع����و�ئ����ل م����ن ق�����رى �مل����اج����رية و 
�جلفايفة �شمال �لز�ب، بعد تاأمني 
�آم��ن��ة خل��روج��ه��م ونقلهم  مم���ر�ت 

�إىل مقر�ت موؤقتة. 
�حل�شد  ميلي�شيا  يف  �لقيادي  وقال 
�جلمعة،  �لعامري،  هادي  �ل�شعبي 
�إن �لقو�ت �لأمنية �ملتقدمة باجتاه 
ق�����ش��اء �حل���وي���ج���ة ج���ن���وب غربي 
ك���رك���وك ���ش��ت��ق��ت��ح��م �ل��ق�����ش��اء من 

ثلثة حماور.
و�أ�����ش����اف �ل���ع���ام���ري �مل���ت���و�ج���د يف 
�ل�شرقاط،  م��ن  �لأي�����ش��ر  �ل�����ش��اح��ل 
حترير  ع��م��ل��ي��ات  �إن  ت�����ش��ري��ح،  يف 
�حلويجة ت�شري لليوم �لثاين على 
�أن بد�أت من �ل�شاحل  �لتو�يل بعد 
�لأي�شر من �ل�شرقاط، لفتاً �إىل �أن 
�أم�س �لأول �شهد �كتمال �ل�شفحة 
�لأوىل من �لعمليات، وفقاً لوكالة 

�أنباء �لإعلم �لعر�قي.
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نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر االآخر

•• بيري بيلو
يف  �ملتحدة”.  �لأمم  ي�شمى  �ل��ذي  �ل�شيء  »ذ�ك     
1960، وّج����ه �جل����رن�ل  ���ش��ب��ت��م��رب  �ل��ع��ا���ش��ر م���ن 
و�ملدرجة  �للذعة،  �ل�شيغة  هذه  نانت،  يف  ديغول 
�ل��ي��وم يف ك��ت��ب �ل��ت��اري��خ. ف��ق��د رف�����س �جل����رن�ل يف 
ذلك �لوقت متويل بعثة حفظ �ل�شلم يف �لكونغو 
)�لبلجيكية �ل�شابقة(. خا�شة، �أنه ل يتحمل روؤية 
د�غ  �ل��وق��ت،  ذل��ك  يف  �لعام  و�أمينها  �ملتحدة  �لأمم 
�مللف  ويف  �ل�شتعمار  �إنهاء  يف  تتدخل  همر�شولد، 

�جلز�ئري حينها.
�لر�حلة ع�شبة  �أي�شا عجز  ين�س  �جل���رن�ل، مل     
�لعاملية  �حل���رب  منع  على  ق��درت��ه��ا  وع���دم  �لأمم، 
�لثانية، و�لتي كانت يف جنيف ��شرية بريوقر�طية 
يف  ك��وه��ني  �أل���ربت  جميل  ب�شكل  و�شفها  عقيمة، 
تنت�شي  لديغول،  فبالن�شبة  �ل�شيد.  جميلة  رو�ي��ة 
عندما  خا�شة  �ل��ذ�ت��ي��ة،  مببادئها  �لأمم  ع�شبة 
�إد�نة �حلرب نظريا. وها �ن  يتعلق �لمر مب�شاألة 
�شبعة  وبعد  على خطاها.     ت�شري  �ملتحدة  �لأمم 
وخم�شني عاما، يتزين هذ� �ل�شيء بكل �لف�شائل. 
�أد�ة مميزة  م���اك���رون  م��ن��ه �مي��ان��وي��ل  وق���د ج��ع��ل 
�لفرن�شية، �شائر� بذلك على خطى  للدبلوما�شية 

��شلفه، ول �شيما جاك �شري�ك.

منعرج ال�ضتينات
��خ��ذ �مل��ن��ع��رج م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة ...  يف �ل���و�ق���ع، �تُّ
�ل�شتينات،  �أو����ش��ط  ففي  نف�شه.  دي��غ��ول  ي��د  على 
بح�شور  �لفرن�شي  �خلارجية  لوزير  �جلرن�ل  �أذن 
وكان  �ملتحدة.  ل��لأمم  �ل�شنوية  �لعامة  �جلمعية 
ثانت قد خلف �حلكيم همر�شولد على  يو  �حلذر 
ر��س �ملنظمة. فهذ� �لدبلوما�شي �لبورمي يتناغم 
�أكرث  ب��ق��ر�ءة  يتمتع  ف��ه��و  دي��غ��ول:  م��ع  وين�شجم 
�أرثوذك�شية من �شلفه مليثاق �لأمم �ملتحدة، �لقائم 

على مبد�أ �شيادة �لدول.
�أن جتنيها  �لتي ميكن  �لفائدة  �جل��رن�ل  �أدرك     
ف��رن�����ش��ا م���ن ه��ي��ئ��ة ت��ت��م��ت��ع ف��ي��ه��ا مب��ق��ع��د د�ئ����م يف 

�لأمريكان  م��ن  ت��ف��وح  ل  وح��ي��ث  �لأم����ن،  جمل�س 
تاأثري  ثقل  ملعادلة  مثايل  و�شع  �لقد�شني.  ر�ئحة 
و��شنطن.    ورقة �إ�شافية: ميكن �أن تعتمد باري�س 
�لناطقة  �لأف��ري��ق��ي��ة �جل��دي��دة  �ل����دول  ع��ل��ى ولء 
حديثا،  ��شتعمارها  ع��ن  تخلت  �ل��ت��ي  بالفرن�شية 
�لرعاية  بف�شل  �أ�شو�تها  تخ�شر  م��ا  ن���ادر�  و�ل��ت��ي 

�لدقيقة جلاك فوكارت وغريه.

ماكرون وتالريان، نف�ض املعركة
�ذن، تو��شل فرن�شا ذ�ت �لطريق على مر �ل�شنني، 
وت��ل��ع��ب �ل��ي��وم ورق���ة �لأمم �مل��ت��ح��دة ب��ع��م��ق. فهي 
�إل يف   - �ل��ق��وة  ورق��ة  ��شتخد�م  ق���ادرة على  لي�شت 
حالت حمدودة مثل �ل�شاحل - يف عامل متّثل فيه 
�أقل من 1 باملائة من �شكان �لعامل، كما �نها لي�شت 
�أحادية  �شيا�شة  مم��ار���ش��ة  ت�شتطيع  ول  �أم��ري��ك��ا، 
�جل���ان���ب. ول��ذل��ك ي��ع��د �ل��ع��م��ل م��ت��ع��دد �لأط����ر�ف 
�لكوكب.  ���ش��وؤون  على  للتاأثري  �لوحيدة  فر�شتها 
�لدبلوما�شية  ر�فعاتها  �إحدى  �ملتحدة هي  و�لأمم 
�ملنا�شبة يف عامل معومل.    مل تكن �لكلمة موجودة 
بريغور،   - ت��ال��ري�ن  دي  موري�س  �شارل  لكن  بعد، 
ف��ه��م ج���ي���د� ع��م��ل��ي��ة حت���وي���ل �ل�����ش��ع��ف �إىل ق���وة، 
ففي  �ل��ظ��روف.  ح�شب  �ملتغرية  �لتحالفات  ورب��ط 
�ل�شيطان  كان   ،)1815-1814( فيينا  موؤمتر 
�ملهزومة و�ملحتلة، وقد لعب  �لأعرج ميثل فرن�شا 
�لرئي�شيني  �ملنت�شرين  بني  �لقائم  �لتناف�س  على 
يف  و�دخ��ل  وبرو�شيا(،  و�لنم�شا  ورو�شيا  )�نكلرت� 
وحت�شل  و�ل��ربت��غ��ال،  و����ش��ب��ان��ي��ا  �ل�����ش��وي��د  �للعبة 
قبل  �شلم غري متوقعة  ظ��روف  على  لذلك  تبعا 
ولكنها  �لفخمة  �لنابليونية،  �ملغامرة  ت�شحق  �ن 
ك��ارث��ي��ة، للمائة ي��وم وه��زمي��ة و�ت��رل��و ج��دي��ا تلك 
�مل���ز�ي���ا. �ن���ه ت��ع��دد �لط������ر�ف ق��ب��ل �و�ن������ه! وقدم 
مت�شاحما،  لطيفا،  “�شاأكون  و�شفته:  ت��ال��ري�ن��د 
ولكن �إيجابيا، ل �حتدث �إل عن �ملبادئ، ولن �حيد 

مقاربة يف �لنهاية ماكرونية ... �أبد� عنها”.. 
ترجمة خرية �ل�شيباين

لهذا حتب فرن�سا الأمم املتحدة

 خبري يف �ل�شيا�شة �خلارجية، وم�شت�شار جملة لوبو�ن �لفرن�شية 

تركيا تهدد بالرد بخطوات �ضيا�ضية واأمنية واقت�ضادية 

بارزاين: ال�ستفتاء حم�سوم وال�ستقالل بعد عامني

عودة 135 اأ�ضرة نازحة اإىل قرية حمررة �ضمايل دياىل

القوات العراقية ت�ستكمل حترير مناطق يف �سالح الدين

للجي�س �شد �لأقلية دفعت �كرث من 420 �لف �شخ�س 
�إىل �لفر�ر �ىل بنغلد�س �ملجاورة يف ما �عتربته �لمم 

�ملتحدة حملة “تطهري عرقي«.
و�أثارت �لأزمة �د�نات دولية للحكومة �لبورمية جر�ء 
ف�شلها يف حتميل جي�س �لبلد م�شوؤولية جتدد �أعمال 
�ل��ع��ن��ف �ل��ت��ي و���ش��ف��ه��ا �ل��رئ��ي�����س �ل��ف��رن�����ش��ي �ميانويل 

ماكرون بانها ترقى �ىل م�شتوى “�إبادة جماعية«.
وتدفق مئات �آلف �للجئني �لروهينغا �إىل بنغلد�س 
�أو�خ������ر �غ�����ش��ط�����س ح��ي��ث ت��ك��د���ش��و� يف خميمات  م��ن��ذ 
ع�شو�ئية ومر�كز �يو�ء موؤقتة قرب بلدة كوك�س باز�ر 

�حلدودية.
�إىل  ت�شي  �شو  �شان  �ونغ  �لبورمية  �لزعيمة  وتعر�شت 
�شيل من �لنتقاد�ت لتغا�شيها عن �لعنف وعدم �إد�نتها 
�ملهم�شة  �لقلية  �لروهينغا،  �شد  �لع�شكرية  �حلملة 
لي�شو�  �ف��ر�ده��ا  �ن  �ل��ب��ورم��ي��ة  �ل��ت��ي تعترب �حل��ك��وم��ة 

مو�طنني بورميني بل مهاجرين غري �شرعيني.
ودعا جمل�س �لمن �ىل و�شع حد لأعمال �لعنف �ل �ن 

منظمات حقوقية �أكدت ��شتمر�ر عمليات �لنزوح.

•• نيويورك-اأ ف ب:

و�لوليات  وبريطانيا  فرن�شا  بينها  دول،  �شبع  دع��ت 
�ل�����دويل �ىل ع��ق��د �جتماع  �مل��ت��ح��دة، جم��ل�����س �لم����ن 
�ل�شبوع �ملقبل للتباحث يف �أعمال �لعنف �مل�شتمرة يف 
بورما، بح�شب طلب �طلعت عليه وكالة فر�ن�س بر�س 

.
�لتي ت�شم كذلك م�شر وكاز�خ�شتان  �لدول  وطالبت 
و�ل�����ش��ن��غ��ال و�ل�����ش��وي��د، �لم���ني �ل��ع��ام ل���لمم �ملتحدة 
�نطونيو غوتريي�س بتقدمي تقرير �مام جمل�س �لمن 
ب�شاأن �حلملة �لع�شكرية �لتي ينفذها �جلي�س �لبورمي 

�شد �مل�شلمني من �أقلية �لروهينغا يف ولية ر�خني.
و�أعلنت �ثيوبيا، �لتي تتوىل �لرئا�شة �لدورية ملجل�س 
�لمن �لدويل، �نها جتري م�شاور�ت من �أجل حتديد 

موعد للجتماع.
ول ي����ز�ل �ل��ت��وت��ر ي��خ��ي��م ع��ل��ى �ن���ح���اء ولي����ة ر�خني 
من  متمردون  �شنها  هجمات  ت�شببت  حيث  �لبورمية 
حملة  بانطلق  �ملا�شي  �غ�شط�س  نهاية  �لروهينغا 

ماكني يعرقل خطط اجلمهوريني لإلغاء »اأوباماكري« 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�أع��ل��ن �ل�����ش��ن��ات��ور �جل��م��ه��وري ج���ون م��اك��ني م��ع��ار���ش��ت��ه ملحاولة 
�أوب���ام���اك���ري للرعاية  �جل��م��ه��وري��ني �لأخ�����رية ����ش��ت��ب��د�ل ق��ان��ون 

�ل�شحية، وهو ما يرجح �أن ين�شف خطط �لغائه.
ماكني  فيها  يتحدى  �ل��ت��ي  �شهرين  خ��لل  �لثانية  �مل���رة  وه���ذه 
��شتبد�ل  بجهود  يتعلق  م��ا  يف  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  و�لرئي�س  حزبه 

�أوباماكري.

�ل�شناتور�ن  �ق��رتح��ه  �ل���ذي  �ل��ق��ان��ون  ع��ن م�شروع  م��اك��ني  وق���ال 
�جلمهوريان ليند�شي غر�هام وبيل كا�شيدي ل ميكنني �لت�شويت 
�ن  م�شيفا  م��رت��اح،  ب�شمري  غ��ر�ه��ام-ك��ا���ش��ي��دي  �ق���رت�ح  ل�شالح 
م�شرتكا  جهد�  يكون  �أن  يجب  �ل�شحية  �لرعاية  قانون  �إ�شلح 

من �حلزبني.
وفيما �أقر تر�مب ليل �جلمعة باأن �لأمر بات �أ�شعب دون ت�شويت 

ماكني، �إل �أنه تعهد مو��شلة حماولت �إلغاء �أوباماكري.
ويف ي��ول��ي��و، ع���اد م��اك��ني �إىل و����ش��ن��ط��ن م��ن �أري���زون���ا ب��ع��دم��ا مت 

ت�شخي�شه ب�شرطان �لدماغ لي�شبح و�حد� من ثلثة جمهوريني 
�لأخرية  حزبهم  حماولة  عرقلة  يف  �شاهمو�  �ل�شيوخ  جمل�س  يف 
��شتبد�ل �أوباماكري. ويبدو �ملتمردون يف �شفوف �حلزب عازمني 
�آخر فر�شة للحزب لتطبيق هدف كان  على ن�شف ما قد ي�شكل 

ي�شعى �إليه �جلمهوريون منذ مدة طويلة.
ومع معار�شة كل من ماكني ور�ند بول، يحتاج �لأمر جمهوريا 
�آخر فقط ملنع مترير م�شروع �لقانون قبل �ملوعد �لنهائي يف 30 

�شبتمرب، �أي نهاية �ل�شنة �ملالية.
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�لرتكية  �لد�خلية  ب��وز�رة  �لنفو�س و�جلن�شية  د�ئ��رة  �أك��د مدير عام 
�شنان كونار، �م�س �ل�شبت، �أنه مت منح �جلن�شية �لرتكية ل�13 �ألف 
بطلبات  �ملتقدمني  معظم  �إن  ك��ون��ار،  وق��ال  �لآن.  حتى  بالغ  �شوري 
للح�شول على �جلن�شية، يرغبون يف �لبقاء برتكيا و�ل�شتثمار فيها، 
مبيناً �أن تركيا حددت معايري معينة ملنح جن�شيتها لل�شوريني. و�أو�شح 
�ملدير �لعام، كما نقلت عنه قلته وكالة �لأنا�شول، �أن 13 �ألف �شوري 
و�أن  �لرتكية،  �جلن�شية  على  �حل�شول  ���ش��روط  فيهم  ت��وف��رت  بالغ 
�إجر�ء�ت منحهم و�أ�شرهم �جلن�شية �نتهت، ويبلغ عددهم 35 �ألف. 
ولفت �أي�شاً، �إىل �أنهم يعملون حالياً على ملفات 4 �آلف و500 بالغ 

�شوري، ويبلغ عددهم مع �أ�شرهم 15 �ألف �شخ�س تقريباً.
و�أو�شح �أن �لعدد �لإجمايل ملن �شيتم منحهم �جلن�شية �لرتكية من 
�لبالغني 17 �ألف و500، وي�شل عددهم مع �أ�شرهم �إىل 50 �ألف 
�أعد�د  يف  ملحوظة  زي��ادة  وج��ود  �إىل  كونار،  و�أ���ش��ار  تقريباً.  �شخ�س 
�أن  �إىل  لفتاً  �لرتكية”،  �جلن�شية  على  للح�شول  �لأج��ان��ب  طلبات 

هذه �لزيادة تبني �أهمية ومكانة �جلن�شية �لرتكية يف �لعامل. 

�أملح م�شوؤولون يف �لإد�رة �لأمريكية �جلمعة �ىل �ن �لرئي�س دونالد 
تر�مب ميكن �ن يقرر ��شافة بلد�ن �خرى على لئحة �لدول �لتي 
�ليوم  مهلته  تنتهي  و�ل���ذي  للجدل  �مل��ث��ري  �ل��ه��ج��رة  حظر  ي�شملها 
�لد�خلي  �لم��ن  ووز�رة  �لبي�س  �لبيت  يف  م�شوؤولون  وق��ال  �لح��د. 
�جلمعة �ن��ه��م ح���ددو� ع���دد� م��ن �ل���دول �ل��ت��ي ل ت��ري��د �و ل ميكنها 
�ل�شتجابة لإجر�ء�ت �ملر�قبة �لمنية �لتي تطلبها �لوليات �ملتحدة 
�ن��ه يحتاج   2017 ق��ال يف مطلع  ت��ر�م��ب  وك��ان  �ر��شيها.  ل��دخ��ول 
)�شوريا  دول م�شلمة  �شت  ملنع و�شول مو�طني  يوما   90 فرتة من 
و�ير�ن وليبيا و�ليمن و�ل�شود�ن و�ل�شومال( و�ي�شا �ىل 120 منع 
120 ي��وم��ا، وذلك  و���ش��ول �للجئني م��ن كافة �ن��ح��اء �ل��ع��امل مل��دة 
ودون  �لمريكية.  �لر����ش��ي  لدخول  جديدة  مقايي�س  يحدد  ريثما 
رئا�شيا  �ن مر�شوما  �مل�شوؤولون  �و عددها قال  �ملعنية  �ل��دول  حتديد 
جديد� �شيحدد جملة من �لإجر�ء�ت تر�وح بني �ملر�قبة �مل�شددة على 
غر�ر �لطلع على �لهاتف �لنقال و�حل�شابات على مو�قع �لتو��شل 
�لجتماعي ومنع �لدخول. وقال مايلز تيلور م�شت�شار وز�رة �لمن 
من  �ل��دول  بع�س  ملو�طني  �لنهائي  �ملنع  لي�س  �لهدف  �ن  �لد�خلي 
�لمريكيني حتى  هو حماية  �لهدف  �ملتحدة.  �لوليات  �ىل  �لقدوم 
على  خماطر  يف  تت�شبب  ول  لطلباتنا  �لأجنبية  �حلكومات  تن�شاع 
�من �لوليات �ملتحدة. وبعد خم�شة ��شهر من �خللفات �مام �ملحاكم 
 .2017 29 يونيو  بد�أ �شريان مر�شوم �لهجرة �ملعدل لرت�مب يف 
وتنتهي فرتة �شريانه يف نهاية هذ� �ل�شبوع دون معرفة ما �ذ� كان �ل 
180 مليون مو�طن يف �لدول �ملعنية �شي�شمح لهم جمدد� بدخول 
�لعليا يف  �لت�شعة يف �ملحكمة  �لأر��شي �لأمريكية. و�شينظر �لق�شاة 

�لعمق يف مر�شوم �لهجرة يف 10 �كتوبر �ملقبل.

 
باأن  21 ولية  �ملحلية يف  �ل�شلطات  �ملتحدة  �لوليات  �إد�رة  �أخطرت 
�خرت�ق  حاولو�  بالكرملني  �شلة  على  هاكرز  معلوماتيني  قر��شنة 

�أنظمتها �لنتخابية خلل �نتخابات �لرئا�شة �لأمريكية �ملا�شية. 
�لليلة  �لإخ��ط��ار  بهذ�  قامت  �لتي  �لقومي  �لأم��ن  وز�رة  تك�شف  ومل 
�ل�شلطات  لكنها منحت  �ملت�شررة  �لوليات  �أ�شماء  �ملا�شية، عن  قبل 
بها حرية �لإعلن عن �لأمر ب�شكل منفرد.  ويف حالة وي�شكون�شن، 
ب��اأن ه��اك��رز على �شلة  �ل��ولي��ة  �أخ��ط��رت وز�رة �لأم���ن �لقومي ه��ذه 
بالرئا�شة �لرو�شية �خرتقو� �أنظمتها �لنتخابية للبحث عن ثغر�ت 

بهدف �لولوج �إىل نظام ت�شجيل �ملقرتعني. 
مل  �لثغر�ت  تلك  لإيجاد  �لقر��شنة  حم��اولت  �أن  �ل���وز�رة  و�أ�شافت 
�ألباما  مثل  �أخ���رى  ولي���ات  �أعلنت  وي�شكون�شن،  وبجانب  تنجح.  
و�شائل  وو��شنطن،  وميني�شوتا  وكاليفورنيا  وفلوريد�  وك��ول��ور�دو 
�لإعلم �ملحلية باأن وز�رة �لأمن �لقومي �أخطرتهم بهذه �ملحاولت. 
�ل��رو���ش��ي��ة يف  ت��دخ��ل �ل�شلطات  ب�����ش��اأن م��ز�ع��م  �ل��ع��دل  وحت��ق��ق وز�رة 
�نتخابات �لرئا�شة �لأمريكية �ملا�شية ووجود �ت�شالت حمتملة بني 

حملة �لرئي�س �حلايل دونالد تر�مب و�لكرملني.  

عوا�صم

�أنقرة

و��شنطن

مو�شكو

وا�سنطن مل حتدد موقفها 
ب�ساأن اإمداد اأوكرانيا بال�سالح

•• نيويورك-وكاالت:

قال م�شوؤول �أمريكي بارز، �إن �لوليات �ملتحدة مل تتخذ قر�ر�ً ب�شاأن ما �إذ� 
كانت �شتقوم باإمد�د �أوكر�نيا بال�شلح.

�لأمريكي  �لرئي�س  بني  ج��رت  مباحثات  عقب  �مل�شوؤول  ت�شريحات  ج��اءت 
دون���ال���د ت���ر�م���ب، ون��ظ��ريه �لأوك������ر�ين ب��ي��رتو ب��ورو���ش��ي��ن��ك��و، ع��ل��ى هام�س 

�جتماعات �جلمعية �لعامة للأمم �ملتحدة.
�ملباحثات  عقب  �لأمريكية  بزني�س  فوك�س  لقناة  �شرح  بورو�شينكو،  وك��ان 
�لتى جرت �خلمي�س �أن تر�مب تعهد بتعاون ع�شكري وفني مبا فيه تقدمي 

�أ�شلحة دفاعية.
“�لوليات  �إن  لكن م�شوؤوًل �أمريكياً، قال �شريطة عدم �لك�شف عن هويته 

�ملتحدة ل تز�ل تدر�س م�شاألة �لدعم �لع�شكري.
وبحث تر�مب وبورو�شينكو عدد�ً من �لق�شايا لكن �لزعيم �لأمريكي ركز 
على �لتفاق على �حلاجة لعملية �شلم يف �أوكر�نيا ومل ي�شدر �أي �لتز�مات 

ب�شاأن �لأ�شلحة.
�ملتمردين  �لأوك���ر�ن���ي���ة  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل���ق���و�ت  ت��ق��ات��ل   ،2014 ع���ام  وم��ن��ذ 
�ل�شرقي من تلك  �لرو�شي يف �جلزء  �لنف�شاليني �ملدعومني من �جلي�س 

�جلمهورية �ل�شوفيتية �شابقاً.
وت�شري تقدير�ت، �إىل �أن نحو 10 �آلف �شخ�س قتلو� يف �لقتال يف منطقة 
رو�شيا  بعدما �شمت  �أوكر�نيا  �نف�شلت عن  و�لتي  بالفحم  �لغنية  دونبا�س 

�شبه جزيرة �لقرم. 

تدمري  

ال 

بلد غني ... بالفقراء
يت�شاءل  �حل��ق��ائ��ق،  ه���ذه  ���ش��وء  ويف 
�ملرء عما ميكن �أن يجعل �مل�شت�شارة 
ترتّنح. �ل �نه عندما ندّقق �لنظر، 
جند �ن ملريكل كعب �أخيل: �لتفاوت 
�لج���ت���م���اع���ي، يف من���و م���ط���رد منذ 
خ��م�����ش��ة ع�����ش��ر ع���ام���ا. ه���ن���اك �أك���رث 
ف��اأك��رث م��ن �لأغ��ن��ي��اء و�أك���رث فاأكرث 
باملائة   7 فا�شل   15 �لفقر�ء:  من 
م��ن �لأمل�����ان ي��ع��ي�����ش��ون ر���ش��م��ي��ا حتت 
بالن�شبة  �أ�شو�أ  و�لو�شع  �لفقر.  خط 
�شتة يعترب  ع��ل��ى  ل��لأط��ف��ال: ط��ف��ل 
فقري�، وحتى و�ح��د من كل خم�شة 
ب��رمي��ن. وهذه  �أو  يف ولي���ات برلني 
�آخ�����ذة يف �لرت����ف����اع ببطء  �لأرق�������ام 
�لعقد  م��دى  على  با�شتمر�ر  ول��ك��ن 
�ملتقاعدين  ف���اإن  وب��امل��ث��ل،  �مل��ا���ش��ي. 
و�ن  �لت�شول حتى  درج��ة  �إىل  فقر�ء 
كانو� قد �شددو� م�شاهمتهم. بع�س 
�لأرقام.  �أكرث وح�شية من  �حلقائق 
هناك �شيء ل يطاق �أن نرى، يف بلد 
�لوفرة، كبار �ل�شن ينب�شون �لقمامة 
�أو �أطفال �شاحبني ل نعرف �ن كانو� 

قد �أكلو� حتى �ل�شبع.
�لر�بع  ه���ارت���ز  ق���و�ن���ني  وت��ف�����ّش��ر     
�ل�شهرية، و�لتي �عتمدت بني عامي 
حكومة  ظ��ل  يف  و2005   2003
�لعمل،  �شوق  تنظيم  لإلغاء  �شرودر، 
ت��ف�����ّش��ر ج��زئ��ي��ا ه����ذ� �ل���و����ش���ع. لقد 
�لنهاية  يف  �ل��ق��و�ن��ني،  ه���ذه  وف����رت 
�ل�شناعة  ث����م  �خل����دم����ات  ل���ق���ط���اع 
�ل��ف��ق��ر�ء ميكن  �ل��ع��م��ال  م��ن  جي�شا 
ب��ل ح����دود. تخفي�س  ����ش��ت��غ��لل��ه��م 
حاد يف منح �لبطالة، وحتديد �شقف 
 407 �إىل  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �مل�����ش��اع��دة 
ي����ورو ���ش��ه��ري��ا، خ��ل��ق م��و�ط��ن �شغل 
م�شغرة مبعدل 450 يورو �شهريا، 
ووظائف ب� 5 يورو لل�شاعة، بل قمة 
�ل�شخرية، �لعمل بو�قع يورو و�حد 
ل��ل�����ش��اع��ة، خ��ل��ق��ت ج��م��ي��ع��ه��ا ظروف 

�لفقر و�له�شا�شة.
    �شخية جد� مع �لأغنياء من خلل 
�أنظمة خمتلفة للإعفاء �ل�شريبي، 
نف�شها  ُتظهر  �لغنية  مريكل  �أملانيا 
�لفقر�ء.  م���ع  رح��م��ة  وب����ل  ب��خ��ي��ل��ة 
�لو�شطى،  للطبقات  بالن�شبة  �أم���ا 
�أكرث تو��شع من  فهي تعي�س ب�شكل 
ك��ب��ار �ل�����ش��ن.  ول��ئ��ن ك��ان يت�شنى يف 
ُيعيل  �أن  ماهر  لعامل  �لثمانينات، 
فانه  �أف��ر�د،  �أربعة  �أ�شرة مكونة من 
ي��ع��م��لن باأجور  ب���ات ع��ل��ى زوج����ني 
جيد�  ويفكر�  يح�شبا  �ن  متو�شطة  
قبل �إجناب طفل �أو طفلني. �شحيح 
�لتي  �لكارثية للمد�ر�س،  �أن �حلالة 
ل تليق بر�بع �أغنى بلد يف �لعامل، ل 

ت�شجع حقا على �حلما�س.

�أف�شل �لرقام يف �شرق �أملانيا، حيث، 
ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن ك��ل �جل��ه��ود �لتي 
�للحاق  �لحت��ادي��ة،  �ل��دول��ة  تبذلها 
بركب غربها مل يحدث؟ فبعد �شبع 
�لتوحيد،  �إع��ادة  من  �شنة  وع�شرين 
مبقد�ر  �أعلى  هناك  �لبطالة  تكون 
مرة ون�شف، و�لأجور �أقل، ومل تتم 
�لتقاعدية  �مل��ع��ا���ش��ات  م��و�ءم��ة  ب��ع��د 
م��ع �مل��ع��ا���ش��ات يف �ل��غ��رب، وم���ن بني 
م��درج��ة يف  �أملانية  �شركة   30 �أك��رب 
�ل��ب��ور���ش��ة م��وؤ���ش��ر د�ك�����س، ل يوجد 
لأي منها مقر رئي�شي يف �ملقاطعات 

�ل�شرقية مبا يف ذلك برلني.
�لتق�شيم  ه��ذ�  �إىل  �أ�شيفت  وق��د      
�أخرى  �أنو�عا  �ل�شار، �شرق - غرب، 
م���ن �لن��ق�����ش��ام��ات �لإق��ل��ي��م��ي��ة على 
بني  �أدق:  ج���غ���ر�ف���ي���ة  م�������ش���ت���وي���ات 
و�جلنوب  �لفقري  �ل�شرقي  �ل�شمال 
و�لريف،  �ملدن  وبني  �لغني،  �لغربي 
و�ملدن  �لر�بحة  �لكبرية  �ملدن  وبني 
�ل�شغرية �لتي تنح�شر، وبني �ملناطق 
�ل�شياحية �لر�بحة و�ملحلية �لتي ل 
وحتى  ب��ل  �خل��ا���ش��رة،  متلكها  �ور�ق 
�ملناطق  ب���ني  �ل���ب���ل���دة،  ن��ف�����س  د�خ����ل 
�شعوبات،  ت��ع��اين  �ل��ت��ي  �ل�شناعية 
�ملزدهر،  �ل�شيليكون �ل�شغري  وو�دي 
�لجتماعي،  �ل��ه��ب��وط  �أح��ي��اء  وب��ني 
وتلك �مل�شتعرة د�خل �ملدن �لكربى. 

�لخ. 
�لقول  مي��ك��ن  �حل����ال،  وبطبيعة      
د�ئما باأن حكومات مريكل �ملتعاقبة 
هذه  ع��ن  مبا�شرة  م�����ش��وؤول��ة  لي�شت 
ميكننا  �نه  �ل  �جلديدة،  �لتفاوتات 
�لرغم  على  �أن���ه  �أي�����ش��ا  ن��لح��ظ  �أن 
�مل�شجلة،  �لقيا�شية  �لفو�ئ�س  م��ن 
�لكبرية  �لهو�م�س  �أخ���رى  وب��ع��ب��ارة 
�شيئا  ت��ف��ع��ل  مل  ف��اإن��ه��ا  ل���ل���م���ن���اورة، 
للحد منها. يف �حلقيقة، �ن مريكل 
و�شع  على  ق��ادرة  غري  �لرب�غماتية 
د�خليا  �مل������دى  ط���وي���ل���ة  روؤي�������ة  �أي 
وخارجيا، �نها تتفاعل مع �لأزمات، 

ول تتوقى منها.
�مل��ان��ي��ا مع  ت��ت��ط��اب��ق     وع���و����س �ن 
و�لعد�لة  �مل�����ش��او�ة  �لقيا�س،  ���ش��ورة 
فاإنها  �مل�����ش��ت�����ش��ارة،  ب��ه��ا  تتمتع  �ل��ت��ي 
كانت  �����ش����و�ء  ب�������ش���روخ���ه���ا،  ت��ت��م��ي��ز 
�شيا�شية  �أو  �جتماعية  �أو  �قت�شادية 
�أن�����ه يف  و�مل����ف����ارق����ة،  �أو ج���غ���ر�ف���ي���ة. 
�لعاملية  �ل����ش���ط���ر�ب���ات  م���و�ج���ه���ة 
و�ل��ت��ف��اوت �ل��د�خ��ل��ي، ت��ب��دو مريكل 
�نه  كملجاأ �خري. ولكن، قد يحدث 
�شيزيد  �نتخابها،  �إع���ادة  خ��لل  م��ن 
�ل��ت��ف��اوت، ويعززون  �ل��ن��اخ��ب��ون م��ن 

خماوفهم �لذ�تية.
اأ�ضتاذ اجلغرافيا يف جامعة 

اإيك�ض مر�ضيليا

ي��ت��ك��ون من  �ل��ي��وم م�شهد  و�م��ام��ن��ا 
فائزين وخا�شرين، ومن مندجمني 
وم�����ش��ت��ب��ع��دي��ن. وم�����ن ب����ني ه�����وؤلء 
�لأخ��ريي��ن، �خل��ا���ش��رون م��ن �شنو�ت 
�أن�����ش��ار حزبي  �لعديد م��ن  م��ريك��ل، 
�لي�شار  ع��ل��ى  ل��ي��ن��ك  دي  �مل��ع��ار���ش��ة، 

تفاوت جغرايف
�إع�������ادة  من�������وذج  ن���ه���اي���ة  �ن����ه����ا  �ذن، 
�لتوزيع و�لت�شامن لقت�شاد �ل�شوق 
�لج��ت��م��اع��ي. مل ت��ف��ل��ت �أمل��ان��ي��ا من 
و��شبحت  �ل��ن��ي��ول��ي��رب�ل��ي��ة،  م��وج��ة 
ه�شة.  �لج����ت����م����اع����ي����ة  �ل�����دع�����ام�����ة 

�ملتطرف، و�لبديل من �جل �أملانيا يف 
�أق�شى �ليمني. فمن فرط �حلكم يف 
وم�شاعديها  مريكل  تركت  �لو�شط 
�ل�شعبوي  للحزب  مفتوحا  �مل��ج��ال 
�ل��ي��م��ي��ن��ي �مل��ت��ط��رف، �ل����ذي متنحه 
من  باملائة   13 �ل��ر�ي  ��شتطلعات 

�لأ�����ش����و�ت، غ���ري �ن���ه ل ي��ن��ت��ظ��ر �إل 
�خرت�ق  لتحقيق  كاريزماتيا  زعيما 
�ن  �شبق  كما  بكثري،  �أك��رب  �نتخابي 

فعل يف �لوليات �ل�شرقية.
   فهل من قبيل �ل�شدفة �أن يحقق 
�أملانيا  �ج��ل  م��ن  و�لبديل  لينك  دي 

 مريكل الرباغماتية غري قادرة على و�ضع اأي روؤية طويلة املدى داخليا وخارجيا انها تتفاعل مع االأزمات وال متنعها

�لفقر يت�شاعد يف �ملانيا �لتفاوت بني �جلهات يت�شيد �مل�شهد

تتكرر �لنتخابات و�لنتيجة و�حدة ول يتغري �ل �ملناف�س�نت�شار مريكل يحجب عديد �حلقائق

�لفقر�ء يدفعون ثمن �لوفرة يف �ملانيا

�ليمني �ملتطرف ��شتفاد من �ل�شرخ �لجتماعي

احلالة الكارثية للمدار�ض ال تليق برابع اأغنى بلد يف العامل 
يعي�ض 15.7 باملائة من االأملان ر�ضميا حتت خط الفقر

�ضخية جدا مع االأغنياء.. اأملانيا مريكل الرثية تظهر بخيلة وبال رحمة مع الفقراء

اأ�ضيفت اإىل التق�ضيم �ضرق - غرب، اأنواعا اأخرى من 
االنق�ضامات املناطقية على م�ضتويات جغرافية اأدق

على الرغم من كل اجلهود التي تبذلها الدولة 
االحتادية، حلاق �ضرق املانيا بركب غربها مل يحدث
يف بلد الوفرة، كبار ال�ضن ينب�ضون القمامة واأطفال 

�ضاحبني ال نعرف ان كانوا قد اأكلوا حتى ال�ضبع

تقدم وجهًا مزدوجا:

احل�ساد املر ل�سنوات مريكل: اأملانيا غري املوحدة...!
•• الفجر - بوري�س غري�صيلون 

 ترجمة خرية ال�صيباين
توحيدها،  اإعــادة  على  عاما  الثالثني  يقارب  ما  بعد       
مزدهر،  اقت�ضاد  جهة،  من  مزدوجا.  وجها  اأملانيا  تقدم 

اإعادة  ــح  االأرج على  �ضي�ضمن  لالإعجاب،  ومثري  مده�ض 
انتخاب امل�ضت�ضارة. منذ عام 2005 واأول انت�ضار الأجنيال 
وامل�ضيحي   – الدميقراطي  امل�ضيحي  واحلــزبــني  مريكل 
االجتماعي البافاري، تتكرر االنتخابات وتت�ضابه.. فقط 
بال�ضربة  نف�ضه، بل وينت�ضر  املناف�ض، والفائز هو  يتغري 

عام  يورو  مليار   253 تقريبا  فاح�ضة  جتارية  وفوائ�ض 
2016، رقم قيا�ضي عاملي، وانخفا�ض تاريخي للبطالة 5 
فا�ضل 6 باملائة، و�ضيا�ضة خارجية مرّحب بها باالإجماع، 
واأزمة الجئني متت ال�ضيطرة عليها، و�ضعب را�ض عموما.

االأوىل،  للوهلة  مريكل،  حكومة  ح�ضاد  اأن  والواقع،      

القا�ضية. فاملف�ضلة واملحببة لهلموت كول، ماد�ضن الفتاة 
قتلت االأب وحتولت تدريجيا وعلى مر ال�ضنني اإىل موتي 
�ضواء بالن�ضبة لغالبية االأملان او لالجئني الذين  “ماما”، 
ومكانة  و2016.   2015 عامي  جماعيا  ا�ضتقبالهم  مت 

احلامية �ضبه املقد�ضة هذه، جتعل منها ال مت�ّض.
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عربي ودويل
رغم املخاوف الأمريكية من �سجل مو�سكو.. وا�سنطن ترى قيمة يف معاهدة �ستارت مع رو�سيا 

•• وا�صنطن-رويرتز:

�إن �لوليات �ملتحدة ترى قيمة يف معاهدة  قال م�شوؤولون �أمريكيون كبار 
�حلد من �لت�شلح مع رو�شيا �شتارت �جلديدة بالرغم من خماوف و��شنطن 
ب�شاأن �شجل مو�شكو يف جمال �ل�شيطرة على �لأ�شلحة وغريها من �لق�شايا. 
لل�شحفيني  حت��دث��و�  �ل��ذي��ن  ت��ر�م��ب  �إد�رة  م�����ش��وؤويل  ت�شريحات  وت�شري 
�ملفعول ويبقى  �شارية  �شتظل  �ملعاهدة  �أن  �إىل  �أ�شمائهم  ن�شر  �شريطة عدم 
�أن ينتهي �شريانه يف  �ملقرر  �لذى من  �أم��ام تو�شيع �لتفاق  �لباب مفتوحا 
وتعطي �ملعاهدة �جلديدة للحد من �لأ�شلحة �ل�شرت�تيجية  عام 2021. 
�لنووية  روؤو���ش��ه��م��ا  لتقليل   2018 ���ش��ب��اط  ف��رب�ي��ر  ح��ت��ى  �ل��ب��ل��دي��ن  ك��ل 
م�شتوى  �أدن���ى  وه��و   1550 ع��ن  يزيد  ل  م��ا  �إىل  �ملنت�شرة  �ل�شرت�تيجية 

�لياب�شة  على  ن�شرها  يتم  �لتي  �ل�شو�ريخ  من  حتد  �أنها  كما  عقود.   منذ 
و�لغو��شات وكذلك �لقاذفات ذ�ت �لقدر�ت �لنووية. وكانت وكالة رويرتز 
مع  له  هاتفي  �ت�شال  �أول  يف  �نتقد  تر�مب  دونالد  �لرئي�س  �أن  ذك��رت  قد 
�إنها يف  �لرئي�س �لرو�شي فلدميري بوتني معاهدة �شتارت �جلديدة قائل 
�شالح مو�شكو. لكن �أحد م�شوؤويل �إد�رة تر�مب قال يوم �جلمعة �إن �لوليات 

�ملتحدة ل ت�شعى �إىل �لتخلي عن معاهدة �شتارت �جلديدة.
جيم  �لأم��ري��ك��ي  �ل��دف��اع  وزي��ر  وبينهم  كبار  �أمريكيون  م�شوؤولون  و�شكك 
باملز�عم  م�شت�شهد�  �لت�شلح  م��ن  �حل���د  يف  رو���ش��ي��ا  م�شد�قية  يف  ماتي�س 
�لقو�ت  معاهدة  �نتهكت  رو�شيا  ب��اأن  طويل  وق��ت  منذ  �لقائمة  �لأمريكية 
�لنووية متو�شطة �ملدى فى فرتة �حلرب �لباردة. وتنفي رو�شيا �لنتهاكات 
للمعاهدة وتتهم �لوليات �ملتحدة بذلك. وتاأتى هذه �لتهامات و�شط تدهور 

فى �لعلقات �لأمريكية �لرو�شية. وتتهم وكالت �ل�شتخبار�ت �لأمريكية 
رو�شيا بالتدخل يف �لنتخابات �لرئا�شية �لأمريكية وهو ما تنفيه مو�شكو 
حتركات  ومو�شكو  و��شنطن  ب��ني  �لأخ����رية  �مل��ت��ب��ادل��ة  �لج�����ر�ء�ت  وت�شمل 
�شوريا  �إىل  �لتوتر�ت  وو�شلت  منهما.  لكل  �لدبلوما�شي  �لوجود  خلف�س 
�ملطالبة  �إىل  ت�شعى  خمتلفة  ق��وى  ورو�شيا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تدعم  حيث 
مبا تبقى من �لأر��شي �لتي ي�شيطر عليها تنظم د�ع�س �لإرهابي. وحذرت 
�أنها �شوف ت�شتهدف �مليلي�شيات  رو�شيا �لوليات �ملتحدة يوم �خلمي�س من 
�لتي تدعمها �لوليات �ملتحدة يف �شوريا �إذ� تعر�شت �لقو�ت �لرو�شية مرة 
�أخرى لإطلق نار. ومع ذلك قال م�شوؤول �آخر يف �إد�رة تر�مب يوم �جلمعة 
�إن �لوليات �ملتحدة تبحث عن �شبل لتح�شني �لت�شالت مع مو�شكو وبناء 

قدر من �لثقة و�لتي و�شفها �مل�شوؤول باأنها غري موجودة.
 

مقتل 10 من طالبان وداع�س بق�سف يف اأفغان�ستان
•• كابول-وكاالت:

�جلوي  �لق�شف  عمليات  من  �شل�شلة  �لأجنبية  �لقو�ت  نفذت 
�لدموية على خمابئ، تابعة لتنظيم د�ع�س يف �إقليم ننجارهار 
غارة  �لأفغانية  �لقو�ت �خلا�شة  نفذت  فيما  �أفغان�شتان،  �شرق 
�أ�شفر  ليلية خا�شة على خمباأ لطالبان يف نف�س �لإقليم، مما 
عن مقتل ع�شرة م�شلحني على �لأقل، من بينهم قائد حملي 
من طالبان، طبقاً ملا ذكرته وكالة خاما بر�س �لأفغانية للأنباء 
يف  �لإقليمية  للحكومة  �لإعلمي  �ملكتب  وذك��ر  �ل�شبت.  �م�س 
بدون  وط��ائ��ر�ت  �لأجنبية  للقو�ت  �لتابعة  �لطائر�ت  �أن  بيان 
�أ�شفر  مما  �أ�شني،  منطقة  يف  لد�ع�س  خمابئ  ��شتهدفت  طيار 

عن مقتل �شبعة م�شلحني على �لأقل من د�ع�س.

و�ل���ده���ا يف �شريته  ع��ن��ه��ا  ك��ت��ب     
�ألي�س   : �أم��ري��ك��ا  يف  �شنع  �ل��ذ�ت��ي��ة 
�أكرث  هي �لأكرث �شبها يل، ولكنها 

تقلبا مني.
اأغنى امراأة  -  1

   ح��ت��ى وف��ات��ه��ا �خل��م��ي�����س، كانت 
�أغنى  بيتنكورت  ليليان  �لفرن�شية 
�مر�أة يف �لعامل. وتقدر ثروة وريثة 
�و  دولر  مليار   39.5 ب  ل��وري��ال 
�أ�شبحت  و�ليوم  ي��ورو.  مليار   33
�إمرب�طورية  وريثة  و�لتون،  �ألي�س 
قدرها  ث����روة  مت��ل��ك  م�����ارت،  وول 
حو�يل  �أي  دولر،  م��ل��ي��ار   33.8

28 مليار يورو.
   عام 2017، �رتفع عدد �لن�شاء 
من  ف��ورب�����س  ت�شنيف  يف  �لأغ���ن���ى 
بني  “ومن   .227 �إىل   202
�لعامل،  يف  �لنا�س  �أغ��ن��ى   2،043
كما  �ملائة”،  يف   11 �لن�شاء  ت�شكل 

كتبت فورب�س. 
�لعامل  �لن�شاء يف  �أغ��ن��ى  ب��ني  وم��ن 
�ل�����وري�����ث�����ة �لأم����ري����ك����ي����ة لأل��������و�ح 
جاكلني  م�����ار������س،  �ل�������ش���وك���ولت���ة 
�لإيطالية  �ل���وري���ث���ة  �أو  م����ار�����س، 
لنوتيل وجمموعة فرييرو، ماريا 

فر�نكا في�شولو.
وريثة وول مارت  -  2

�أل��ي�����س و�ل��ت��ون تبلغ م��ن �لعمر     
و�لتون،  �شام  �بنة  عاما. وهي   67
ماركت  ���ش��وب��ر  ���ش��ل�����ش��ل��ة  م��وؤ���ش�����س 
وومل���ارت �لم��ري��ك��ي��ة، �أك���رب متاجر 
�لتجزئة يف �لعامل و�أكرب م�شّغل يف 
�لبلد. ولكن على خلف �شقيقيها 
جيم وروب، �للذين متتلك معهما 
�ل�شركة  م���ن  ب���امل���ائ���ة   51 �ل���ي���وم 
�أبد� دور�  �لعائلية، فاإنها مل تلعب 
�ملنت�شبة  �ملجموعة  �إد�رة  ن�شطا يف 
بزن�س  م��وق��ع  ي��ق��ول  ب��ل��د   27 يف 

�إن�شايدر.
حمللة يف املالية  -  3

   ب��ع��د درج�����ة �ل��ب��ك��ال��وري��و���س يف 
يف  و�ل���ت���م���وي���ل  �لق���ت�������ش���اد  �آد�ب 
�أنطونيو،  ب�����ش��ان  ت��ري��ن��ي��ت��ي  ك��ل��ي��ة 
ل���ف���رتة يف وول  ت��ك�����ش��ا���س، ع��م��ل��ت 
ملب�س  لق�شم  ك��م�����ش��رتي��ة  م����ارت 

�لأطفال. 
��شتمتع،  كنت  لقد  لحقا:  وقالت 
�أن  وبعد  تفتني.  مل  خطة  ولكنها 
�ل�شبعينات،  يف  م���ارت  وول  ت��رك��ت 
�أ���ش��ب��ح��ت حم��ل��ل��ة م��ال��ي��ة ق��ب��ل �ن 
عبارة  وه��ي  لم��ا  موؤ�ش�شة  توؤ�ش�س 

عن بنك ��شتثماري.
للفن عا�ضقة   -  4

�ألي�س  مت��ل��ك  ل��ل��ف��ن،  متعط�شة     
�لتي بد�أت يف  �لرو�ئع  �لعديد من 
جمعها يف �شن مبكرة. وكان �أول ما 
�قتنت ن�شخة عر�ء �زرق لبيكا�شو. 
�أعمال  خا�شة  �ل��ي��وم،  حوزتها  ويف 

قبلت �ل �نها مل تك�شف لهم �شيئا 
يتعلق بها.

   وخ����لف����ا ل���غ���ريه���ا م����ن رج����ال 
�لأع���م���ال �أو ���ش��ي��د�ت �لأع���م���ال، ل 
تذكر  �أهمية  و�ل��ت��ون  �ألي�س  ت��ويل 
لتعاطف  �أو  �ل�����ش��ح��اف��ة،  ل��ت��ك��رمي 
�لكبري،  تكتمها  ورغ���م  �جل��م��ه��ور. 
فاإنها تكون يف بع�س �لأحيان هدفا 
ملنتقدي وول مارت �لذين يعتربون 
منط حياتها و�شو�غلها يف قطيعة 
عن و�قع �لأيدي �ل�شغرية �لعاملة 
يف حم���لت �ل�����ش��وب��ر م��ارك��ت �لتي 

متلكها.
وول  مناه�ضي  هـــدف   -  10

مارت
�ملجموعة  موظفو  تظاهر  وق��د     
ن����و�ف����ذ فندق  ع�����دة م������ر�ت حت����ت 
ن���ي���وي���ورك،  لأل���ي�������س و�ل�����ت�����ون يف 
)لأن���ه���ا ن��ع��م مت��ل��ك و�ح������د�(، كما 
�لوليات  ويف  �ل���غ���اردي���ان.  ت��ق��ول 
�ملتحدة، ل تز�ل وول مارت مر�دفة 
ل��ل��ع��ق��ود غ��ري �مل�����ش��ت��ق��رة، و�لأج����ور 
�ل��ي��وم هو  �لأدن����ى  �ملتدنية )�حل���د 
10 دولر�ت يف �ل�شاعة(. ومطلب 
�مل��ح��ت��ج��ني �ل��رئ��ي�����ش��ي: رف���ع �حلد 
�لدنى للأجور يف �ل�شاعة �ىل 15 

دولر�. 
�ل�شحيفة  م�����ع  م���ق���اب���ل���ة  ويف    
�لربيطانية، كورتني مور، �شرحت 

�حدى �ملتظاهر�ت:
 يف غ��رف��ت��ن��ا ل��ل���ش��رت�ح��ة يف وول 
و�لتون  ���ش��ام  مي��ث��ل  مل�شق  م���ارت 
�أول  ه��و  ���ش��ر�ف��ي��ن��ا  ‘وجه  ق��ائ��ل: 
�شيء ير�ه حرفاوؤنا عند و�شولهم، 
و�آخر و�حد عندما يغادرون �ملغازة، 
�أن  وي��ج��ب  و�حدة’.  �أ����ش���رة  ن��ح��ن 
�لتون  �ل  نعامل هكذ�!. وت�شيف: 
ل ميكن �أن يختلفو� مع هذ�، هذه 
�ل��ك��ل��م��ات ت���اأت���ي م��ب��ا���ش��رة م���ن فم 

و�لدهم!
يغتالون  ــون  ــت وال ورثـــة  »اإن 

اأحالم والدهم!«
�ملو�شوعات،  ه��ذه  �ن��ه ح��ول  �إل     
مل تتخذ �ألي�س و�لتون �أبد� موقفا 
�آخ��ر كان وّج��ه لها  علنية. �نتقاد 
بريدجز،  كري�شتال  فتحت  عندما 
تن�شيط  يف  رغبتها  بنتونفيل:  يف 
م��دي��ن��ة م��ت��و���ش��ط��ة م���ه���ج���ورة، �ذ 
نفاقا  �لت�شويقية  حجتها  �عتربت 
و�لدها  �م��رب�ط��وري��ة  كانت  �شاعة 
�ل�شغرية  �ل�شركات  �إغ��لق  تف�شل 
يف �مل����دن. ظ��اه��رة در���ش��ت يف مادة 
ت���خ���ط���ي���ط �مل���������دن، وك�����ان�����ت حمل 
��شتهز�ء �شل�شلة “عائلة �شمب�شون” 
بحجم جعلها حتمل ��شم: “تاأثري 

وول مارت«.
عن لونوفال اوب�ضرفاتور

لأندي و�رهول، ونورمان روكويل، 
وجا�شرب جونز وجورجيا �أوكيفي. 
�ل�شخ�شية  جم��م��وع��ت��ه��ا  وت���ق���در 
ويف  دولر.  م��ل��ي��ون   500 مب��ب��ل��غ 
 ،2011 عام  �أ�ش�شت  �ل�شياق،  هذ� 
دولر(  م��ل��ي��ار   1.2 ب����  )وم���ول���ت 
متحف  وه���و  ب��ري��دج��ز،  كري�شتال 
بنتونفيل،  يف  �لم���ري���ك���ي  ل��ل��ف��ن 
�أركن�شا�س، على بعد م�شافة ق�شرية 
مارت.  ل���وول  �لرئي�شي  �مل��ق��ر  م��ن 
نيويوركر  عليه  �أط��ل��ق��ت  م�����ش��روع 

�شاخرة ��شم عجائب �ألي�س.
   كانت �لفكرة، من خلل �قامته 
�أفقر  ب���ني  �مل��ن��ط��ق��ة، م���ن  يف ه����ذه 
م��ن��اط��ق �ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة، هي 
خلل  م��ن  �ملنطقة  تن�شيط  �إع���ادة 

ل�شالح �جلمهوريني. عام 2004، 
�ملثال، �شرفت مليوين  �شبيل  على 
�نتخاب  �إع������ادة  ل���دع���م   ... دولر 
 11 “لتجنب  ب��و���س  دبليو  ج���ورج 
 ،2012 وع��ام  جديد”،  �شبتمرب 
دع���م���ت ب�����ش��خ��اء م��ي��ت روم���ن���ي يف 

مو�جهة بار�ك �أوباما.
�ضرية، وقليلة احلديث  -  9

   مبثل ه��ذ� �مل���ري�ث، ك��ان باإمكان 
حياة  ت��خ��ت��ار  �أن  و�ل����ت����ون  �أل���ي�������س 
نيويورك،  يف  و�جتماعية  مريحة 
غ�������ري �ن������ه������ا ف���������ش����ل����ت �ل����ت����ك����ت����م، 
�ملقابلت  طلبات  معظم  وترف�س 
�علمتها  وع���ن���دم���ا  و�حل�����������و�ر�ت. 
“فورب�س” برغبتها يف �ن متنحها 
 ،2013 ع����ام  �لوىل  ���ش��ف��ح��ت��ه��ا 

�لدرجة، ولكنها حمرتمة«.
ومربية خيول  ...  -  6

�ألي�س  »نيويوركر”  وت�������ش���ّور     
�أنها  و�لتون كامر�أة متحّفظة، مبا 
بلهجة  م���ن ط��ف��ول��ت��ه��ا  �ح��ت��ف��ظ��ت 

�أركن�شا�شية قوية. 
�عمال  ب�����ش��ي��دة  ل���ه���ا  ع���لق���ة  ول 
خمملية من بارك �شرتيت: طبعت 
�أن��ه��ا مل  وي��ب��دو  وج��ه��ه��ا،  �ل�شم�س 
ل  �نها  �لتجميل.  م�شرحة  تعرف 
���ش��ع��ره��ا، وت���رت���دي مربعا  ت�����ش��ب��غ 
�لو�قع،  رم��ادي��ة. يف  كعكة  �أو  �أنيقا 
“بالن�شبة  �لأ���ش��ب��وع��ي��ة،  ت��ل��خ�����س 
تعي�س  �ن��ه��ا  ج����د�،  غ��ن��ي  ل�شخ�س 

متو��شعة جد�«.
    ن�شاأت �ألي�س و�لتون مع �أ�شقائها، 

رهان  ه���ن���اك.  �ىل  �ل�����ش��ي��اح  ج��ل��ب 
�ملوؤ�ش�شة  �ن  مب����ا  ج���زئ���ي���ا  ن���اج���ح 
ز�ئر  مليوين  م��ن  �أك���رث  ��شتقبلت 

بني �فتتاحه و2015.
املائية باالألوان  – ر�ضامة   5

�ألي�س و�لتون      يف وق��ت فر�غها، 
هي نف�شها ر�شامة بالألو�ن �ملائية. 
يف  مازحا  يقول  �شيئة  لي�شت  �إنها 
جون  ب��و���ش��ت  و����ش��ن��ط��ن  �شحيفة 
ويلمردينغ، وهو موؤرخ فني ويقدم 
وي�شيف:  للوريثة.  �أحيانا  �لن�شح 
على  ت��ع��ر���س  ل��وح��ات��ه��ا  “بع�س 
ولي�س  تك�شا�س،  ولية  جدر�نها يف 
بعيد� عن رو�ئع �شارجنت، وه�ّشام، 
حد  �إىل  �أذه�����ب  ل���ن   ... وه���وم���ري 
�لقول �إن لوحاتها تنتمي �ىل نف�س 

جمموعة  خ���لل  م���ن  دولر  �أل����ف 
�ل��دع��م ري���دي ف��ور ه��ي��لري. لأن، 
فر�شت  �أرك��ن�����ش��ا���س  يف  �ل��ع��لق��ات 
ذلك، فال�شيدتان كانتا على علقة 

منذ فرتة طويلة.
�لت�شعينات، ر�فقت      حمامية يف 
ه����ي����لري ك��ل��ي��ن��ت��ون زوج����ه����ا �إىل 
لتوه  �نتخب  قد  وك��ان  �أركن�شا�س، 
حاكما للولية. ثم كانت ع�شو� يف 
ومقرها  م��ارت،  وول  �إد�رة  جمل�س 
ذلك  يف  )وك����ان����ت  ب��ن��ت��ون��ف��ي��ل  يف 

�لوقت �ملر�أة �لوحيدة(.
�ضابقة  داعمة  ولكنها   ...-  8

لبو�ض
�مل�شاهمات  توجهت  �مل��ق��اب��ل،      يف 
و�لتون  لأل��ي�����س  �ل�����ش��اب��ق��ة  �مل��ال��ي��ة 

�أرك��ن�����ش��ا���س. وعلى  ب��ن��ت��ون��ف��ي��ل،  يف 
غ������ر�ر و�ل�����ده�����ا �ل������ذي غ���ال���ب���ا ما 
ولد  رج��ل ع�شامي  �أن��ه  �شّور على 
�أم��ري��ك��ا �لع���م���اق، حت��ب �شيد  يف 
�أنها حتب �خليول،  �لأ�شماك. كما 
�لتي تق�شي معها معظم وقتها يف 
مزرعتها يف فورت وورث، تك�شا�س.

تنجب  ومل  م����رت����ني،  ط���ل���ق���ت     
ت��ت��ح��دث بفخر  �ن��ه��ا  �ل  �أط���ف���ال، 
 23 لينوك�س،  جي�شي  �ل�شاب  عن 
عاما، �لذي يدّرب خيولها. وتع�شق 

�لذهاب لت�شجيعها يف �مل�شابقات.
لكلينتون م�ضاندة   -  7

   ورغ��م �نها من عائلة حمافظة، 
�ملا�شي  �لعام  و�لتون  �ألي�س  دعمت 
 350 ب���  كلينتون  ه��ي��لري  حملة 

�لي�س و�شقيقها جيم دعمت حملة هيلري

اأ�س�ست عام 2011 كري�ستال بريدجز، 
وهو متحف للفن المريكي يف بنتونفيل

دعمت حملة هيالري كلينتون بـ 350 األف 
دولر ولكنهــا داعمــة �سـابقة لبو�س البن

مربية خيول وعا�شقتها على خلف �شقيقيها لن ت�شخر وقتا للمرب�طورية �لعائلية

متحف كري�شتال بريدجز�لي�س مهوو�شة بالفن

خالفا لغريها من �ضيدات االأعمال، ال تويل األي�ض والتون اأهمية لتكرمي ال�ضحافة اأو لتعاطف اجلمهور

املعلومات الع�ضر التي يجب ان تعرفها عنها

األي�س والتون.. اأغنى امراأة جديدة يف العامل...!
على خالف �ضقيقيها جيم وروب مل تلعب اأبدا دورا ن�ضطا يف اإدارة املجموعة العائلية ال�ضخمة 

وتعي�س  للفن  حمّبــة 
ــن  ع مـــــعـــــزل  يف 
مزرعتها  يف  النظــار 

االأ�ــضــمــاك  �ضيد  تــهــوى 
التي  ــول  ــي اخل وتــعــ�ــضــق 
تق�ضي معظم وقتها معها 

•• الفجر - خرية ال�صيباين
انها ال متلك �ضيئا من �ضيدة اعمال     
الالتي  الـــراقـــي،  املخملي  املجتمع 
واملقيمات  بالبوتوك�ض،  ي�ضتنجدن 
متكتمة،  مانهاتن.  يف  ال�ضقق  باأعلى 
النقي�ض  67 عاما، هي  والتون،  األي�ض 
وا�ضتعرا�ض  املظاهر  لبطالت  بامتياز 
اأنها  بد  وال  �ضرتيت،  وول  يف  ــرثاء  ال
تكره روؤية انت�ضار �ضورها يف ال�ضحافة 
اجلمعة،  االول  اأم�ض  �ضباح  العاملية 
ليليان  لوريال  وريثة  وفاة  منذ  الأنها 
هي  اأ�ضبحت  اخلمي�ض،  بيتنكورت 

اأغنى امراأة جديدة يف العامل. 



األحد   24   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12129  
Sunday  24   September   2017  -  Issue No   12129

13

املال والأعمال
اإطالق ا�سرتاتيجية تطوير �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف الدولة

و�ل�شلع بالإنابة وعبد �هلل �لعور �ملدير �لتنفيذي ملركز دبي لتطوير �لقت�شاد 
�ملايل  دب��ي  ب�شوق  للعمليات  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�شركال  وح�شن  �لإ�شلمي 
�شوق  يف  �مل��درج��ة  �ل�شركات  ���ش��وؤون  �إد�رة  �أول  رئي�س  �ملن�شوري  �شياح  و�شيف 
�آخرين عن كل من �جلهات �لأربعة  �إ�شافة ملمثلني  �ملالية  ل��لأور�ق  �أبو ظبي 
�مل�شاركة. وبارك معايل �ملهند�س �شلطان بن �شعيد �ملن�شوري وزير �لقت�شاد 
�ملال  ر�أ����س  ���ش��وق  تطوير  ��شرت�تيجية  �إط���لق  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�لإ�شلمي �لتي مت �إعد�دها برعاية معاليه مو�شحا �أنه مت بحثها با�شتفا�شة 
�ملجل�س مع و�شع خارطة طريق  �لهيئة و�عتمادها من قبل  �إد�رة  يف جمل�س 
ت�شمن  كافية  مالية  خم�ش�شات  وحتديد  مدرو�شة  منهجية  وفق  لتنفيذها 
توفري �لعتماد�ت �للزمة لكل مرحلة من مر�حل خطة �لعمل و�أنه جاري 
ت�شكيل فرق �لعمل وتقا�شم �ملخ�ش�شات بعد �لتو��شل و�لتن�شيق مع �ل�شوقني 
�ملاليني ومركز دبي لتطوير �لقت�شاد �لإ�شلمي. و��شتعر�س �لجتماع �لإطار 

�لعام لل�شرت�تيجية و�ملحاور �لتف�شيلية لها ودور كل من �لهيئة و�ل�شوقني 
�لتحديات.  ومعاجلة  �لتطوير  وف��ر���س  �ل��ق��وة  ون��ق��اط  تنفيذها  يف  �ملاليني 
و�لإجر�ئية  �لقانونية  �لتحديات  بع�س  عن  �لزعابي  عبيد  �لدكتور  وحتدث 
�لإ�شلمية  �ملالية  �لأدو�ت  و�أ���ش��و�ق  �لإ�شلمية  �ملالية  بال�شناعة  و�ملرتبطة 
�لأنظمة  وت��ع��دي��ل بع�س  �أن��ظ��م��ة ج��دي��دة  ����ش��ت��ح��د�ث  �أه��م��ي��ة  م��وؤك��د�  حمليا 
للإف�شاح  قو�عد  وو�شع  �لإ�شلمي  �مل��ال  ر�أ���س  �شوق  �أدو�ت  لتنظيم  �حلالية 
 SPV  « �لغر�س �خلا�س  ذو  �لكيان  �لإ�شلمية وتنظيم  للمنتجات  �لإ�شايف 
» و�لتن�شيق ب�شاأن �ملتطلبات �ل�شرعية لتقييم �لأ�شول �ملتو�فقة مع �ل�شريعة 
مثل  �لإ�شلمية  �ملالية  �ل�شوق  جم��الت  يف  �لبتكار  ت�شجع  �شو�بط  وو�شع 
�لذي  �لطرح  �مل�شاركون يف �لجتماع  �لإ�شلمية. وناق�س  �ملالية  �لتكنولوجيا 
�لقت�شاد  لتطوير  دبي  مركز  مبادرة  من  لل�شتفادة  �لعور  �هلل  عبد  عر�شه 
ملعاجلة  �لإ�شلمية  �ملالية  �ملعاملت  تقنني  م�شروع  تناول  و�ل��ذي  �لإ�شلمي 

•• اأبوظبي-وام:

�ملال  ر�أ���س  �شوق  تطوير  “��شرت�تيجية  و�ل�شلع  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  �أطلقت 
�لإ�شلمي يف �لدولة” بالتعاون مع مركز دبي لتطوير �لقت�شاد �لإ�شلمي 
�أبوظبي ل��لأور�ق �ملالية بهدف تعزيز قدرة �لأ�شو�ق  و�شوق دبي �ملايل و�شوق 
�ملالية بالدولة على جذب �ملزيد من �مل�شتثمرين �ملحليني و�لأجانب للكتتاب 
بيعا  تد�ولها  وكذلك  �لإ�شلمية  �ل�شريعة  مع  �ملتو�فقة  �ملالية  �ملنتجات  يف 
�ل�شتثمار�ت  ج��ذب  على  تعمل  ب�شورة  �ل��ع��و�ئ��د  م��ن  مزيجا  وت��وف��ر  و���ش��ر�ء 
�لناجت �ملحلي و�لقت�شاد  �ملالية وزي��ادة منو  وت�شهم يف تطوير قطاع �لأور�ق 
�لوطني يف �لدولة.. و�لتي ت�شب هذه �ملبادرة يف �إطار �جلهود �لر�مية لتحقيق 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  روؤي��ة 
�لقت�شاد  تطبيقات  �هلل” لتطوير  “رعاه  دبي  حاكم  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�لإ�شلمي وجعل دولة �لإمار�ت مركز� ماليا له وفق ما �أكده معايل �شلطان 
�لذي  �لج��ت��م��اع  خ��لل  �لط���لق  ومت  �لقت�شاد.  وزي��ر  �ملن�شوري  �شعيد  ب��ن 
�ملالية  �لأور�ق  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��زع��اب��ي  عبيد  �ل��دك��ت��ور  ح�شره 

�لتحديات �لتي ت�شمنتها ��شرت�تيجية تطوير �شوق ر�أ�س �ملال �لإ�شلمي �لتي 
معايري  بتطوير  يتعلق  فيما  وخ�شو�شا  و�ل�شلع  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  �أعدتها 
من  �ملو�شوعة  �ملعايري  من  و�ل�شتفادة  و�لعقود  �لإ�شلمية  للمنتجات  ثابتة 
قبل بع�س �جلهات ويف مقدمتها هيئة �ملحا�شبة و�ملر�جعة للموؤ�ش�شات �ملالية 
للتمويل  ع��ام  �إط���ار  و�شع  �شبل  �إىل  �لجتماع  وت��ط��رق  “�أيويف«.  �لإ�شلمية 
�لإ�شلمي بالتعاون بني �جلهات �لأربع ودور كل من �لهيئة و�ملركز و�لأ�شو�ق 
و�لأنظمة  �لت�شريعات  وو�شع  بها  و�لتوعية  �ل�شرت�تيجية  تنفيذ  يف  �ملالية 
وعقود  كال�شكوك  �لإ�شلمية  �ملالية  �ملنتجات  �إ�شد�ر  ت�شجيع  يف  ت�شهم  �لتي 
�ملنتجات  بتد�ول  خا�شة  موؤ�شر�ت  و�شع  وكيفية  وغريها  و�لإج��ارة  �لتحوط 
�أع�شاء  وتاأهيل  �لإ�شلمية  للمنتجات  �حلوكمة  و�أنظمة  �لإ�شلمية  �ملالية 
�لدويل  �مل�شتوى  �ملالية على  �لت�شويقية للأ�شو�ق  �ل�شرعية و�جلهود  �للجان 

و�لتن�شيق مع �جلهات �لدولية بهذ� �خل�شو�س.
�لأف��ك��ار و�ملقرتحات  تاأثري  در����ش��ات ل�شتجلء م��دى  �إج��ر�ء  كما مت مناق�شة 
�لتي �أثريت خلل �لجتماع على �مل�شتوى �لقت�شادي وكذلك �لتد�ول خارج 

�ملق�شورة للمنتجات �ملالية �لإ�شلمية.

تطلق  الإماراتية   البحرية«  للتقنيات   MAP- Tech « سركة�
احدث ا�سدار جلهاز »MAP Pro« امل�سوؤول عن نظام القائد الآيل 

�ضيقوم باإن�ضاء »واحة �ضندوق الوطن« لدعم االبتكار ورواد االأعمال

»�سندوق الوطن« ين�سم اإىل قائمة موؤ�س�سي »مركز خليفة لالبتكار«

 جمموعة »اأو بي ا�س« و »ليجوندري« تتحالفان يف �سركة جديدة 

املقبل اكتوبر  واملجوهرات«  ال�ساعات  »معر�س  يف  م�ساركة  جهة   500

�لكائن مقرهما �لرئي�شي يف دبي - بعد �أن حاز بالفعل ثقة جمموعة كبرية 
�ل�شركة مكانة  �أ�شهر فقط وحتتل  وموؤثرة من �لعملء يف غ�شون ب�شعة 
عن  ف�شًل  �لكبرية  وخربتها  �ملميزة  خلدماتها  ن��ظ��ر�ً  �لقطاع  يف  ر�ئ���دة 
معرفتها ودر�يتها بال�شوق. وتعد جمموعة �أو بي �إ�س �إحدى �أكرب �ل�شركات 
�ملحلية ذ�ت �لأن�شطة �ملتنوعة، حيث برز ن�شاطها يف قطاع �لنقل و�خلدمات 
�للوج�شتية ل�شنو�ت عديدة من خلل �شركتها �لفرعية �أو بي �إ�س جلوبال 
مب�شتوى  تخطو  �أن  �إىل  �لآن  �إ���س  بي  �أو  جمموعة  وتتطلع  لوجي�شتك�س. 
�لعرو�س �لتي تقدمها �إىل عملئها �حلاليني وم�شتقبًل �إىل م�شتوى �أكرث 

كفاءة وفعالية �لأمر �لذي ي�شهم يف تو�شعة نطاقها �لعاملي.

ي�شم كل و�حد منهما 26 م�شاركا ثم �جلناحني �لرتكي و�لتايلندي يف 
�ملرتبة �لر�بعة ب�15 عار�شا يف حني جاء �جلناح �ل�شنغافوري و�ملاليزي يف 

�ملرتبة �خلام�شة ب�13 م�شاركا و�أخري� �جلناح �ل�شيني ب� 10 عار�شني.
و�أكد �أن عدد �لأجنحة �لوطنية �لدولية �مل�شاركة يف �حلدث تعك�س حجم 
لل�شتفادة  جتارية  �شر�كات  وبناء  �ملنطقة  �أ�شو�ق  دخ��ول  على  �لتناف�س 
و�لأحجار  و�للوؤلوؤ  و�ملا�س  �لذهب  على  فيها  �ملتنامي  �لطلب  حجم  من 

�لكرمية و�ل�شاعات �لفخمة .

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

حتالفت جمموعة �أو بي �إ�س؛ �إحدى �ملوؤ�ش�شات �لر�ئدة متنوعة �لأن�شطة يف 
�ل�شرق �لأو�شط و�أوروبا و�آ�شيا مع جمموعة ليجوندرى للنقل و�خلدمات 
�للوج�شتية؛ �إحدى �جلهات �لفاعلة يف قطاع �لنقل و�خلدمات �للوج�شتية 
�إن�شاء  على �ل�شعيد �لعاملي، لي�شفر �حتاد هذين �مل�شروعني �لعائليني عن 
مقر�ً  دب��ي  �شليمان” تتخذ من  – بن  “ ليجوندري  با�شم  �شركة جديدة 
هذ�  من��و  ت��ز�ي��د  �شليمان  – ب��ن  ل��ي��ج��ون��درى  تاأ�شي�س  وم��ن��ذ  ل��ه��ا.  رئي�شياً 
�ل�شركتني  ب��ني  �ملت�شاوية  �مللكية  �أ���ش��ا���س  على  �ل�شخم  �مل�شرتك  �مل�����ش��روع 

•• ال�صارقة-وام:

حملية  عار�شة  جهة   500 �أكرث من  �ل�شارقة  �إك�شبو  ي�شت�شيف مركز 
و�إقليمية وعاملية يف معر�س �ل�شرق �لأو�شط لل�شاعات و�ملجوهر�ت �لذي 
 7 3 حتى  تنطلق فعاليات ن�شخته �لثالثة و�لأربعني خلل �لفرتة من 

من �أكتوبر �ملقبل بدعم من غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة.
ويعر�س �مل�شاركون يف �حلدث �أحدث خطوطهم وت�شكيلتهم و�بتكار�تهم 
�لذهبية  و�مل�شغولت  و�ملجوهر�ت  �ل�شاعات  و�شناعة  ت�شميم  جمال  يف 
�ملنطقة  �أنحاء  خمتلف  من  و�مل�شتهلكني  �لتجار  من  كبري  جمهور  �أم��ام 

و�لعامل.
�لدول  من  لعدد  �لوطنية  �لأجنحة  بني  قوية  مناف�شة  �حل��دث  وي�شهد 
�لر�ئدة يف جمال �شناعة �ل�شاعات و�ملجوهر�ت ويف مقدمتهم �لهند وهونغ 
كونغ و�إيطاليا ولبنان وماليزيا و�شنغافورة وتايلند �إىل جانب �شركات 
ر�ئدة وعلمات جتارية �شهرية من كل من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
و�ململكة �ملتحدة ورو�شيا و�ليابان ولتيفيا وليتو�نيا و�ل�شعودية و�لأردن 

و�لبحرين وتايو�ن �ىل جانب ع�شر�ت �ل�شركات �لإمار�تية.
وقال �شعادة �شيف حممد �ملدفع �لرئي�س �لتنفيذي ملركز �إك�شبو �ل�شارقة 
تتميز  و�ملجوهر�ت  �ل�شاعات  معر�س  من  و�لأرب��ع��ني  �لثالثة  �ل��دورة  �إن 
حتت  ت�شم  �لتي  �لأجنبية  �لوطنية  �لأجنحة  من  لعدد  لف��ت  بح�شور 
مظلتها �لع�شر�ت من �ل�شركات و�لأ�شماء �لتجارية �لعاملية �للمعة ويف 
�ل��دورة حيث ي�شم  �ل��ذي يعد �لأك��رب يف هذه  مقدمتها �جلناح �لهندي 
72 �شركة تعر�س �أحدث �إبد�عاتها لهذ� �ملو�شم من ت�شكيلت �ملجوهر�ت 

�لتقليدية و�ملعا�شرة.
و�أ�شار �ىل �أن جناح هونغ كونغ حل يف �ملرتبة �لثانية يف عدد �لعار�شني حيث 
ت�شارك حتت مظلته 50 �شركة تك�شف عن �أحدث ت�شاميمها من �لذهب 
و�لأملا�س و�لأحجار �لكرمية يليها �جلناحني �لإيطايل و�للبناين �لذين 

•• ال�صارقة-الفجر: 

  MAP- Tech « أعلنت �شركة�
�لإمار�تية  �ل��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات 
ل�����ش��ن��اع��ة �ل����ق����و�رب ع���ن �إط����لق 
 MAP« أح���دث �إ���ش��د�ر لأج��ه��زة�
عن  �مل�����ش��وؤول��ة  و  �مل��ط��ورة   »Pro

نظام �لقائد �لآيل. 
ي���ت���م �لإط�������لق  �ن  �مل����ق����رر  وم�����ن 
�شيرتيد  م��ع��ر���س  يف   �ل��ر���ش��م��ي 
�لعمليات  ل�شفن  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
 2017 �ل���ب���ح���ري���ة  و�لأع�������م�������ال 
يف   Seatrade Offshor
�أبوظبي ، خلل �لفرتة بني 25 و 

�جلاري.  �شبتمرب   27
و مع مرور �أقل من عام على �لنجاح 
 »MAP Pro« �إ�شد�ر جهاز  يف 
يف   MAP- Tech �شركة  م��ن 
 METSTRADE م��ع��ر���س 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  هولند�  يف   2016
�حدث  لإط����لق  �ل�����ش��رك��ة  ت�شتعد 
 MAP« جهاز  مطورمن  �إ�شد�ر 
بالتحكم  ي�شمح  و�ل���ذي    »Pro

باأي نوع من �لقو�رب �لبحرية.
 MAP- ش���رك���ة���� ����ش���ه���دت  وق�����د 
جم����ال  يف  �ل�������ر�ئ�������دة   Tech
بحرية  �لكرتونية  �أجهزة  ت�شنيع 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف دول������ة �لإم��������ار�ت 
�مل���ت���ح���دة، ع���ام���ا حافل  �ل��ع��رب��ي��ة 

�لعمليات  ل�شفن  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
و�لأعمال �لبحرية 2017 . 

 MAP Pro ج����ه����از  وي���ع���م���ل 
ذ�ت  �إىل  م��رك��ب��ة  �أي  ع��ل��ى حت��وي��ل 
على  بقدرته  ويتميز  ذ�ت��ي��ة  ق��ي��ادة 
ب�شرعة  و�ل��ت��ح��ك��م  �مل�����ش��ار  حت��دي��د 
جهاز  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي  و  �مل���رك���ب���ة 
يتو��شل  ك��م��ا  �مل��ت��ك��ام��ل،  ل���لأم���ن 
�لثالث  �ل���ط���رف  �أج���ه���زة م���ن  م���ع 
�إىل ج��ه��از توجيه،  ب���دون �حل��اج��ة 
�ملعا�شر  ويتميز �جلهاز بت�شميمه 
�جلديد ليتنا�شب مع ��شتخد�ماته 

�حلديثة.   
�ل�شو�شي  ع���دن���ان  �ل�����ش��ي��د  وق�����ال 
�شركة  يف  �ل��روب��وت��ات  ق�شم  م��دي��ر 
MAP- Tech: يرتكز ت�شميم 
�لرتكيب  ���ش��ه��ول��ة  ع��ل��ى  �ل���ن���ظ���ام 
ويلبي  وي��ت��ن��ا���ش��ب  و�ل����ش���ت���خ���د�م 
�حتياجات �لعميل و�لتكيف ح�شب 
�ل���ش��ت��خ��د�م. ون��دع��و �ل�����ش��ي��وف و 
 »N-20« من�شة  ل��زي��ارة  �ل����زو�ر 
�خلا�شة ب�شركة �ك�شالتو �لإمار�ت 
 Seatrade م���ع���ر����س  خ������لل 
Offshore2017،  للح�شول 
على عر�س جتريبي حي ��شتثنائي 
للمنتج. كما �شتقوم �ل�شركة خلل 
هذ� �ملعر�س بالك�شف عن منتجات 
�مل�شوؤولني  ك���ب���ار  �م������ام  ج����دي����دة 

و�لزو�ر. 

و�أ�شافت قائلة: كما �شيتم عر�شه 
يف معر�س جايتك�س 2017 بدبي 
و معر�س �ديبك 2017 باأبوظبي 
 Pacific �إىل  ب�����الإ������ش�����اف�����ة 
 2017:International
يف   Maritime Expo

�شيدين، ��شرت�ليا هذ� �لعام .
�لإم���ار�ت  �ك�شالتو  �شركة  وذك���رت 
�لقائد  ن���ظ���ام  �أج�����ه�����زة  ت��ع��ت��رب   :
ملو�كبة  �لأج���ه���زة  �أه����م  م��ن  �لآيل 
بتمثيل  نفتخر  ل��ذل��ك  �مل�شتقبل 
�شركة MAP- Tech و نتطلع 
�ملبتكر للعملء  �ملنتج  لعر�س هذ� 
 Seatradeل��زو�ر يف معر�س� و 
�شيرتيد   Offshore2017

�ملعار�س  �أب����رز  يف  �مل�����ش��ارك��ات  ب��ني 
�أن����ح����اء  و�ل���ف���ع���ال���ي���ات يف ج���م���ي���ع 
�لتطوير  على  و�حل��ر���س  �ل��ع��امل، 

و�لإ�شافات ملجموعة �إ�شد�ر�تها.
وقالت �ملهند�شة نور �ل�شيد مديرة 
 MAP- ب�������ش���رك���ة  �ل���ع���م���ل���ي���ات 
Tech : لقد �شهدنا يف هذ� �لعام 
�لعديد من �لإجناز�ت حيث �أطلقنا 
و�لتطور�ت  �ملنتجات  م��ن  �لعديد 
جهاز  �جلديدمن  �لإ�شد�ر  ومنها 
�شيتم  و�ل�������ذي   MAP Pro
معر�س  خ��لل   �ل�شوق  يف  طرحه 
 ، �ب����وظ����ب����ي  يف   Seatrade
�ل�شركة  م���وزع���ي  �أح����د  ب���اإ����ش���ر�ف 

�لرئي�شني �ك�شالتو �لإمار�ت.

جمموعة خرب�ء متعددي �لخت�شا�س 
حم��ل��ي��ني ودول���ي���ني ومم���ول���ني ورو�د 

�أعمال.
�لوطن”  ���ش��ن��دوق  “و�حة  وت��ع��ت��رب 
م�شتقبلنا  م��ب��ادرة  يف  �أ�شا�شية  رك��ي��زة 
�إمار�تية  �شركات  �إي��ج��اد  �إىل  �لهادفة 
عاملية على غر�ر �شركة جوجل، �شركة 
تي�شل، وتطوير تقينات مبتكرة وغري 
بناء  ج��ه��ود  دف���ع  يف  ت�شهم  م�����ش��ب��وق��ة 
وذل���ك من  م�����ش��ت��د�م،  م��ع��ريف  �قت�شاد 
و�لغري  �ملبتكرة  �لأف��ك��ار  تبني  خ��لل 
م�شاريع  �إىل  وحت��وي��ل��ه��ا  م�����ش��ب��وق��ة، 
و�ق��ع��ي��ة، وم�����ش��اع��دت��ه��ا ل��ل��و���ش��ول �إىل 
�لتناف�شية  م��ن  م��ت��ق��دم��ة  م�����ش��ت��وي��ات 

�لعاملية. 
للبتكار  خ��ل��ي��ف��ة  م���رك���ز  و���ش��ي�����ش��ك��ل 
م�شادر  �إىل  �لو�شول  لت�شهيل  من�شة 
�ل���ت���م���وي���ل، وذل������ك م����ن خ�����لل ربط 
�مل�����ش��اري��ع �مل��ب��ت��ك��رة و�ل��ن��ا���ش��ئ��ة مبو�رد 
متعددة  م����ر�ح����ل  ���ش��م��ن  �ل���ت���م���وي���ل 
وم���ت���ك���ام���ل���ة، وه�����ي م���رح���ل���ة م����ا قبل 
�ملركز  فيها  �شيقدم  حيث  �لتاأ�شي�س، 
درهم،  �أل���ف   300 ت��ت��ج��اوز  ل  منحة 
ومرحلة �لتاأ�شي�س �لتي �شيح�شل رو�د 
تتجاوز  ل  منحة  على  فيها  �لأع��م��ال 
م��ل��ي��ون دره����م، وم��رح��ل��ة �ل��ن��م��و �لتي 
ر�أ�س  يف  بامل�شاركة  فيها  �ملركز  �شيقوم 

�ملال مبا ل يتجاوز 3 مليني درهم.
منوذج عمل متكامل  

ويتبنى مركز خليفة للبتكار منوذج 
عمل ر�ئ��دة ومتميز  ي�شهم يف حتفيز 
�مل��ب��ت��ك��ري��ن وت���ر����ش���ي���خ ث���ق���اف���ة ري�����ادة 
�لأع��م��ال يف �ل��دول��ة، وذل��ك بالعتماد 
ع��ل��ى ب���ر�م���ج ت��دري��ب��ي��ة ل���دع���م ري����ادة 
ورعاية  �ل����ق����در�ت،  وب���ن���اء  �لأع����م����ال، 
�حل�شول  وت�شهيل  �ملبتكرة،  �لأف��ك��ار 
�مل�شاريع.  و�ن�������ش���اء  �ل���ت���م���وي���ل  ع���ل���ى 
تقدمي  على  �أي�����ش��اً  �مل��رك��ز  يعمل  كما 
�ملبتكرين  ل��دع��م  و�لإر����ش���اد  �ل��رع��اي��ة 
مناذج  لدعم  و�لإحت�شان  و�ملبدعني، 
خدمات  وتقدمي  و�لخ���رت�ع  �لبتكار 
�لنمو  يف  للم�شاهمة  و�مل�شاندة  �لدعم 

و�لتطور. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أع����ل����ن ����ش���ن���دوق �ل�����وط�����ن، �مل����ب����ادرة 
�مل���ج���ت���م���ع���ي���ة مل���ج���م���وع���ة م�����ن رج�����ال 
�لأع����م����ال �لإم����ار�ت����ي����ني ب���ه���دف دعم 
�لقيادة  روؤي�������ة  وجت�����ش��ي��د  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لر�شيدة يف �ل�شتعد�د ملرحلة ما بعد 
�لنفط عن �ن�شمامه لقائمة موؤ�ش�شي 
�ملبادرة  وه��و  للبتكار  خليفة  م��رك��ز 
�مل�شرتكة بني �شندوق  �ل�شرت�تيجية 
�إىل  بالإ�شافة  خليفة وجامعة خليفة 
لل�شتثمار  وم��ب��ادل��ة  ت����وز�ن  �شركتي 
�لريادية  �مل�شاريع  دع��م  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 

�ملبتكرة يف دولة �لإمار�ت. 
خلل  م��ن  �ل��وط��ن  �شندوق  و�شيقوم 
موؤ�ش�شي  ع�����ش��وي��ة  �إىل  �ن�����ش��م��ام��ه 
“و�حة  باإن�شاء  مركز خليفة للبتكار 
دع���م  ب����ه����دف  �لوطن”   �����ش����ن����دوق 
كما  �لأع��م��ال،  ورو�د  �ملبتكرة  �لأف��ك��ار 
مبتكرة  م�شاريع  �ختيار  على  �شيعمل 
�ملجتمع،  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��ي  م�����ردود  ذ�ت 

و�لإ�شتثمار �ملبا�شر فيها.
�لتي  �ل��وط��ن  �شندوق  و�ح���ة  و�شتقام 
بالكامل  �أن يتم جتهيزها  �ملتوقع  من 
�إجمالية  م�شاحة  ع��ل��ى   2018 ع���ام 
ت�شل �إىل حو�يل 12 �ألف قدم مربع، 
حيث ينج�شم �إن�شاوؤها مع ��شرت�تيجية 
�لر�مية  و�أه���د�ف���ه  �ل��وط��ن  ���ش��ن��دوق 
يف  للبتكار  م��ر�ك��ز  ع��دة  تطوير  �إىل 

خمتلف مناطق يف �لدولة.  
�إد�رة  �مل��ن��ا���ش��ب��ة، ق���ال جم��ل�����س  وب��ه��ذه 
مركز  ي��ع��ت��رب   �لوطن:”  ����ش���ن���دوق 
�ل�شر�كة  يف  منوذجاً  للبتكار  خليفة 
�لوطني  �لق��ت�����ش��اد  ل���رف���د  �ل��ف��اع��ل��ة 
�لتي  �ملبتكرة  �مل�شاريع  من  مبجموعة 
ع��ل��ى �ملجتمع،  �إي��ج��اب��ي  حت��ق��ق ع��ائ��د 
قائمة  �إىل  �لن�������ش���م���ام  وي�������ش���ع���دن���ا 
�لأع�����ش��اء �مل��وؤ���ش�����ش��ني ل��ل��م��رك��ز  �لذي 
ي��ن�����ش��ج��م من�����وذج ع��م��ل��ه �ل��ق��ائ��م على 
وحتويلها  �ملبتكرة  �لأف��ك��ار  �حت�شان 
�لتنمية  حت���ق���ي���ق  ت����دع����م  مل�������ش���اري���ع 
�ل�شرت�تيجية  �أهد�فنا  مع  �مل�شتد�مة 
بعيدة �ملدى، و�لتي ن�شعى من خللها 

و�أ�شاف: نحن يف جامعة خليفة للعلوم 
بذل  �إىل  د�ئ��م��اً  ن�شعى  و�لتكنولوجيا 
كل �جلهود �ملمكنة جنباً �إىل جنب مع 
�لبتكار  لدعم  �حلكوميني  �شركائنا 
�أعلى  و�إيجاد فر�س حقيقية لتحقيق 
�لدولة  ل�����ش��ب��اب  �ل��ت��م��ي��ز  م�����ش��ت��وي��ات 
و�شوًل �إىل حتويل �قت�شاد �ملعرفة �إىل 
و�قع ملمو�س. نثمن م�شاركة �شندوق 
�لوطن ونتطلع �إىل ما �شيحققه مركز 
على  �إجن������از�ت  م��ن  ل��لب��ت��ك��ار  خليفة 
و�لعاملي  و�لإق��ل��ي��م��ي  �ملحلي  �مل�شتوى 
على  �لتناف�شي  �لدولة  موقع  لتعزيز 
و�لإب���د�ع  للبتكار  �لعاملية  �خل��ارط��ة 

ودعم �قت�شادها.
تر�ضيخ ثقافة ريادة االأعمال

�لذي  للبتكار  خليفة  م��رك��ز  ي�شعى 
ن���وف���م���رب من  ���ش��ه��ر  �إط����لق����ه يف  مت 
بني  م�شرتكة  كمبادرة   2015 �لعام 
�مل�شاريع،  ل��ت��ط��وي��ر  خليفة  ���ش��ن��دوق 
وجامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا، 
و�شركة  ت����و�زن،  ملجموعة  ب��الإ���ش��اف��ة 
نظام  تاأ�شي�س  �إىل  ل��ل��ط��ري�ن  م��ب��ادل��ة 
ب�شكل  ق��ائ��م  �لب��ت��ك��ار  ل��دع��م  متكامل 

�أعمال  حا�شنة  �إن�����ش��اء  ع��ل��ى  �أ���ش��ا���ش��ي 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جم������الت �لإب���������د�ع، 
وي�شتهدف  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا.  و�ل��ع��ل��وم 
�ملركز �لعديد من �لقطاعات �حليوية 
فيها  مب��ا  �لتنمية،  عجلة  تدفع  �لتي 
�لطري�ن،  وع��ل��وم  �مل��ع��ل��وم��ات،  تقنية 
�لطاقة  و  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �ل��ن��ق��ل،  وق���ط���اع 
�ل�شلمة،  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��ت��ج��ددة، 
وعلوم �ل�شحة، وقطاع �لروبوتيك�س. 

بيئة منا�ضبة لتحفيز االبتكار 
و�شتقدم “و�حة �شندوق �لوطن” عدة 
خدمات من �شاأنها �مل�شاهمة يف حتفيز 
تتيح  منا�شبة  بيئة  و�إي��ج��اد  �لب��ت��ك��ار 
ومو��شلة  �لتو�شع  �لنا�شئة  للم�شاريع 
�ملحلي  �ل�شعيد  للمناف�شة على  �لنمو 
م�شاحات  ���ش��ت��وف��ر  ح��ي��ث  و�ل���ع���امل���ي، 
وبنية  وخمترب�ت  خم�ش�شة،  مكتبية 
�لتحتية متكن رو�د �لأعمال من �إنتاج 
كما  �ملبتكرة.  للم�شاريع  �أولية  من��اذج 
متكاملة  جمموعة  �ل��و�ح��ة  �شتوؤمن 
م����ن �خل������دم������ات، مب����ا ف���ي���ه���ا ب���ر�م���ج 
تدريبية ل�شقل مهار�ت رو�د �لأعمال، 
من قبل نخبة من �ملر�شدين ت�شم من 

�لكفاء�ت  ت��ط��وي��ر  �إىل  �ل�����ش��ن��دوق  يف 
على  وم�شاعدتها  �لوطنية،  و�ملو�هب 
ناجحة  م�شاريع  �إىل  �أفكارها  ترجمة 
من  جديد  جليل  رئي�شية  ن��و�ة  ت�شكل 
�لتناف�شية  ذ�ت  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شركات 
�شنعمل من خلل  و�أ���ش��اف:  �لعاملية. 
مركز خليفة للبتكار وو�حة �شندوق 
�ل�شرت�تيجيني  �شركائنا  مع  �لوطن 
من  ن��خ��ب��ة  جت��م��ع  من�شة  �إي���ج���اد  �إىل 
�أب���رز �جل��ه��ات �لأك��ادمي��ي��ة وجمموعة 
من موؤ�ش�شات �لتمويل وكربى �شركات 
�لقطاع �خلا�س، وتاأ�شي�س بيئة د�عمة 
يف  �أ�شا�شاً  تكون  و�ملبتكرين  للبتكار 
روؤية  وحتقيق  �مل�شتقبل  �قت�شاد  بناء 
تر�شيخ  �إىل  �لهادفة  �لر�شيدة  �لقيادة 
�أ�شا�شية  رك���ي���زة  ب��اع��ت��ب��اره  �لب���ت���ك���ار 
وتعزيز  �مل�شتد�مة  �لتنمية  لتحقيق 
تناف�شية �لدولة على جميع �مل�شتويات 
�لعاملية. من جهته رحب �شعادة ح�شني 
�د�رة  جمل�س  رئي�س  �لنوي�س  جا�شم 
�مل�شاريع  ل��ت��ط��وي��ر  خ��ل��ي��ف��ة  ���ش��ن��دوق 
لقائمة  �ل���وط���ن  ���ش��ن��دوق  ب��ان�����ش��م��ام 
موؤ�ش�شي مركز خليفة للبتكار وعزمه 

�ثر  ل��ه��ا  ن��وع��ي��ة �شيكون  ����ش��اف��ة  �إن��ه��ا 
�ي��ج��اب��ي ع��ل��ى م�����ش��رية �مل��رك��ز و�د�ئ����ه 
مبادرة  �ن  و�كد �حلو�شني  �مل�شتقبلي. 
�شندوق  “و�حة  ب��ان�����ش��اء  �ل�����ش��ن��دوق 
�لأفكار  دع��م  يف  �شت�شاهم  �لوطن”، 
 ، �مل��ب��دع��ني  �لأع���م���ال  �مل��ب��ت��ك��رة ورو�د 
ف�شل عما �شتوفره ل�شحاب �مل�شاريع 
من دعم فني ومايل يف�شي �ىل �قامة 
�إيجابي  م���ردود  ذ�ت  مم��ي��زة  م�شاريع 

على �ملجتمع، و�لقت�شاد �لوطني.
و��شار �ىل �أن �ن�شمام �شندوق �لوطن 
خليفة  م��رك��ز  م��وؤ���ش�����ش��ي  ق��ائ��م��ة  �ىل 
للم�شي  �مل���رك���ز  ���ش��ي�����ش��اع��د  ل��لب��ت��ك��ار 
�ملتمثلة  �ه����د�ف����ه  حت��ق��ي��ق  يف  ق���دم���ا 
وت�شجيع  �لب���ت���ك���ار  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  يف 
�ملنا�شبة  �ل��ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ري  �مل��ب��ت��ك��ري��ن 
و�بد�عاتهم  �ب���ت���ك���ار�ت���ه���م  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�لوطنية،  �لكفاء�ت و�ملو�هب  وتطوير 
�أفكارها  ت��رج��م��ة  ع��ل��ى  وم�����ش��اع��دت��ه��ا 
�لتناف�شية  ذ�ت  ناجحة  م�شاريع  �إىل 

�لعاملية.
و�كد �حلو�شني �أن مثل هذه �ملبادر�ت 
ت�شاهم  �ن  ���ش��ان��ه��ا  م���ن  و�ل�������ش���ر�ك���ات 

تاأ�شي�س و�حة �شندوق �لوطن.
�لوطن   و�حة �شندوق  �شاأن  وقال من 
تعزيز م�شاعي مركز خليفة للبتكار 
�لبتكار  ت�شجع  مثالية  بيئة  لتهيئة 
قدر�تهم  تطوير  من  �ل�شباب  ومتكن 
�شيوؤدي  �لذي  و�شقل مو�هبهم �لمر 
م�شاريع  ت��اأ���ش��ي�����س  �ىل  ب���ال�������ش���رورة 
�لقت�شاد  وتعزز  تدعم  ق��ادرة  مبتكرة 
�لعربية  �لم�������ار�ت  دول�����ة  يف  �مل���ع���ريف 
�أن  �ىل  �ل���ن���وي�������س  و������ش����ار  �مل���ت���ح���دة. 
قائمة  �ىل  �ل��وط��ن  �شندوق  �ن�شمام 
للبتكار  خ��ل��ي��ف��ة  م���رك���ز  م��وؤ���ش�����ش��ي 
�شي�شكل ��شافة نوعية �شتوؤثر �يجابيا 
حتقيق  من  ومتكنه  �ملركز  م�شرية  يف 
تر�شيخ  جم��ال  يف  وتطلعاته  �ه��د�ف��ه 
من�شة  و�ي��ج��اد  �لبتكار  ثقافة  ون�شر 
م��ن خ��لل��ه��ا ومو��شلة  ق��وي��ة مي��ك��ن 
�ملحلي  �ل�شعيد  للمناف�شة على  �لنمو 
و�ل���ع���امل���ي. م����ن  ج��ه��ت��ه رح����ب �شعادة 
طارق عبد �لرحيم �حلو�شني �لرئي�س 
�لتنفيذي ملجل�س �لتو�زن �لقت�شادي 
�ل���وط���ن، لقائمة  ب��ان�����ش��م��ام ���ش��ن��دوق 
للبتكاروقال  خليفة  مركز  موؤ�ش�شي 

يف ت��ع��زي��ز �لق��ت�����ش��اد �مل��ع��ريف يف دولة 
�لم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وحتقيق 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�������ش���ت���د�م���ة، م�������ش���ري� �ىل 
للبتكار  خ��ل��ي��ف��ة  م��رك��ز  �ه�����د�ف  �أن 
به  ي��ق��وم  م��ا  وت��وج��ه��ات��ه تن�شجم م��ع 
بناء  من  �لقت�شادي  �لتو�زن  جمل�س 
ق��اع��دة ���ش��ن��اع��ي��ة ت��ق��وم ع��ل��ى تقنيات 
دعم  يف  وت�شهم  متطورة  وتكنولوجيا 

�لقاعدة �ل�شناعية يف �مارة �بوظبي.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال �ل����دك����ت����ور ع����ارف 
جامعة  م���دي���ر  �حل�����م�����ادي،  ���ش��ل��ط��ان 
ونائب  و�لتكنولوجيا  للعلوم  خليفة 
ي�شعدنا  بالوكالة:  �لتنفيذي  �لرئي�س 
وي�شرفنا �ن�شمام �شندوق �لوطن �إىل 
قائمة �ل�شركاء �ملوؤ�ش�شني ملركز خليفة 
ل���لب���ت���ك���ار، و�ل������ذي ي��ت��خ��ذ م���ن حرم 
و�لتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة 
ل���ه، وه���و دل��ي��ل ع��ل��ى �هتمام  م���رك���ز�ً 
حقيقي بهذ� �مل�شروع �حليوي �لر�ئد، 
�قت�شاد  دع����م  يف  ���ش��ي�����ش��اه��م  و�ل������ذي 
ورعاية  �حت�شان  خ��لل  م��ن  �مل��ع��رف��ة 
م�����ش��اري��ع �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل��ب��ح��ث��ي��ة يف 

�لقطاعات �حليوية �لنا�شئة.

العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/659  ا�ستئناف عقاري   
حمل  جمهول  �لعقارية   �نرتنا�شيونال  �ملا�شة   -1 �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /خالد خان غل �حمد خان وميثله / ح�شني علي 
ح�شن علي �لبناي -  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم : 
2014/943 عقاري كلي بتاريخ 2016/12/5 وحددت لها جل�شه يوم �لثنني  
 ch1.C.11 ملو�فق 2017/10/16  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم�
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2348   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ ���ش��ده/1- ماك�شيم ب��ريل��ني  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
ماجنمنت  بروبرتي  �ن��د  ��شو�شي�شن  بي  �ي  كى  �لتنفيذ/�شركة  طالب 
�أق��ام عليك  �مل��ل - قد  - م م ح وميثله / حبيب حممد �شريف عبد�هلل 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)365878.25( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1848   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة تيليثون للدعاية و�لإع��لم - ذ م م   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �ل�شركة �لدولية للتجارة و�ل�شتثمار �ل�شناعي - 
وميثلها �لدكتور/ جنيب وميثله / �إبر�هيم ح�شن �إبر�هيم �ملل - قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بف�شخ �لعقد �ملربم بني �لطرفني 
�و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )2931040(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  وبدفع 
�ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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احتاد الغرف يدعو اإىل تنظيم فعاليات م�سرتكة مع القطاع اخلا�س العراقي

•• بانكوك-الفجر:

�لب�شتكي  ع��ي�����ش��ى  �ل���دك���ت���ور  ع���ر����س 
رئي�س جامعة دبي يف �مللتقى �لآ�شيوي 
يف  عقد  و�ل���ذي  كونفو�شيو�س  ملعاهد 
“بانكوك”  �ل��ت��اي��لن��دي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
موؤخر� جتربة �لم��ار�ت يف بناء �ملدن 
�لب�شتكي  و�أك���د  و�مل�����ش��ت��د�م��ة.  �ل��ذك��ي��ة 
�أهميد ودو معاهد كونفو�شيو�س  على 
يف ت��ط��وي��ر م����ب����ادرة �ل�����ش��ني �حل����ز�م 
و�ل��ط��ري��ق و�ل��ه��ادف��ة �ىل رب���ط مدن 
�ل��ع��امل ع��رب ع���دة م�شار�ت  وم��ن��اط��ق 
وط���رق ب��ري��ة وب��ح��ري��ة. و�مل���ب���ادرة هي 
بني  تنموية  ��شرت�تيجية  ب��الأ���ش��ا���س 
�ل�شني ودول �أور��شيا تت�شمن فرعني 
ح��ز�م طريق �حلرير  وهما  رئي�شيني، 

��لربي وطريق �حلرير �لبحري.
�لب�شتكي  �ل����دك����ت����ور  و�����ش���ت���ع���ر����س 
�ملبادرة  ت��ل��ك  �أه��م��ي��ة  �مل��ل��ت��ق��ى  خ����لل 

•• دبي -وام:

وقعت �شلطة �ملنطقة �حلرة يف مطار 
دبي د�فز� ود�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
ب�����ش��اأن م��ن��ح �شركات  ت��ع��اون  �ت��ف��اق��ي��ة 
ملز�ولة  م��زدوج��ة  تر�خي�س  �ل�شلطة 

�أعمالها يف خمتلف �أنحاء �إمارة دبي.
وتاأتي �لتفاقية يف �إطار دعم �جلهتني 
�مل�شتمر جهود حكومة �لإمارة �لر�مية 
�إىل بناء �قت�شاد متنوع و متكامل قائم 

على �ل�شتثمار و�لبتكار و�ملعرفة.
�لدكتور  ���ش��ع��ادة   .. �لت��ف��اق��ي��ة  ووق����ع 
حممد �ل��زرع��وين مدير ع��ام د�ف���ز� و 
مدير  �لقمزي  �شاعن  �شامي  �شعادة 

عام �قت�شادية دبي.
وتن�س �لتفاقية على �إمكانية تعديل 
ن�شاط  �أي  �إ���ش��اف��ة  �أو  دب��ي  �قت�شادية 
للموؤ�ش�شات  �خل���ا����ش���ة  �ل���رخ�������س  يف 
�إىل  �إ�شافة  �ل�شلطة  مبو�فقة  وذل��ك 
و�لمتثال  �حلوكمة  م�شتويات  تعزيز 
�لعاملة  �ل�����ش��رك��ات  ل���دى  و�ل�شفافية 
يف د�فز� ف�شل عن �للتز�م بالرقابة 
�ملرخ�شة  �ملوؤ�ش�شات  على  و�لتفتي�س 
�لقو�نني خا�شة  للتاأكد من تطبيقها 
�لغ�س  ق���م���ع  ب���ق���و�ن���ني  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
�لتجارية  �مل��ع��ام��لت  يف  و�ل��ت��دل��ي�����س 
وح����م����اي����ة �مل�������ش���ت���ه���ل���ك و�مل����ع����ام����لت 
�لتجارية .. �إ�شافة �إىل قانون تنظيم 

�لوكالت �لتجارية.
�ل�����دك�����ت�����ور حممد  ������ش�����ع�����ادة  وق����������ال 

�ملدن  بناء  �أهمية  على  موؤكد�ً  �لعاملية 
خللها  م��ن  �شيمر  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
جتربة  �ىل  م�������ش���ري�ً  �ل���ط���ري���ق  ه�����ذ� 
دول��ة �لإم����ار�ت يف ه��ذ� �مل��ج��ال ب�شفة 
عامة و�إمارة دبي ب�شفة خا�شة. وقال 
�لب�شتكي يف كلمة �ألقاها يف �مللتقى �ن 
جتربة �لإم��ار�ت يف بناء �ملدن �لذكية 
نوعها  من  فريدة  جتربة  و�مل�شتد�مة 
حيث  �لتقنية  �لناحية  من  �شيما  ول 
ترتكز يف معظمها على م�شاريع تقنية 
متطورة كم�شروع “10X” وم�شروع 

م�شرعات �مل�شتقبل وغريها. 
و�أك������د ع��ل��ى �أن�����ه ي��ج��ب ت��دع��ي��م هذه 
�للوج�شتية  �مل��و����ش��لت  ب�شبكة  �مل��دن 
للت�شالت  �لتحتية  �لبنية  وتطوير 
�لنظام  وت��ط��وي��ر  �مل��ع��ل��وم��ات  وت��ق��ن��ي��ة 
تهتم  بحثية  مر�كز  و�ن�شاء  �لتعليمي 
ب��ال��ت��ط��وي��ر �ل��ت��ج��اري، و�أن����ه يف حالة 
حتقق هذه �ل�شروط يف �ملدن �جلديدة 

�لزرعوين مدير عام د�فز� �إن �تفاقية 
تاأتي ��شتكمال لدور د�فز� يف  �لتعاون 
�لأجانب  �مل�شتثمرين  جتربة  حت�شني 
�أف�شل  وت�����ش��ج��ي��ع  �حل����رة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
�مل��م��ار���ش��ات و�خل��دم��ات �ل��ت��ي متكنهم 
م���ن حت��ق��ي��ق �أه���د�ف���ه���م �ل��ت��ن��م��وي��ة يف 
��شهاماتهم  على  ينعك�س  مما  �ملنطقة 
�لقت�شادية يف �ل�شتثمار�ت �لأجنبية 

�ملبا�شرة لإمارة دبي.
ت���اأت���ي عمل  �لت��ف��اق��ي��ة  �أن  و�أ�����ش����اف 
 -  2017 د�ف���������ز�  ب���ا����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
مو�ءمة  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي   2021
و�لوطنية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ط��ل��ع��ات 
�لطموحة  �ل�شرت�تيجية  و�لأه���د�ف 

�لتي مير عليها �لطريق �لربي ي�شبح 
ونوه  �ل�شنني.  ملئات  ناجحا  �لطريق 
بدور �حلكومة �ل�شينية يف �ل�شتثمار 

يف هذه �ملدن وتطويرها.
�لعقبات  �إز�ل�������ة  �أه���م���ي���ة  �ىل  ول���ف���ت   
�ل��ت��ي ت��ع��رت���س �ل��ط��ري��ق وم���ن �أهمها 

�تفاقية  �أهمية  . موؤكد�  حلكومة دبي 
�ل��رتخ��ي�����س �جل���دي���دة ب��ال��ن�����ش��ب��ة �إىل 
و�أثرها  �لإم���ار�ت  دب��ي ودول��ة  �قت�شاد 
متعاملني  وجتربة  ر�شا  على  �ملبا�شر 
�أكد �شعادة  �ملنطقة �حل��رة. من جهته 
�قت�شادية  حر�س   .. �لقمزي  �شامي 
لتعزيز  باخلدمات  �لرتقاء  على  دبي 
�لقت�شادية  �ل���ت���ن���م���ي���ة  �����ش���ت���د�م���ة 
مز�ولة  وت�شهيل  �لأع��م��ال  وتناف�شية 
�لأن�شطة �لتجارية �إ�شافة �إىل مو�كبة 
�لأعمال  قطاعات  يف  �مل�شتمر  �لتطور 
وت��وف��ري �ل��وق��ت و�جل��ه��د �أم����ام رجال 
�لأعمال و�مل�شتثمرين �لذين يتخذون 
�أن�شطتهم  ملمار�شة  موقعا  دب��ي  �إم���ارة 

�حلماية  لتاأمني  �لأمنية  �لرتتيبات 
ل��ل��م��دن �ل��و�ق��ع��ة ع��ل��ى �ل��ط��ري��ق لكي 

ينجح.
ك���م���ا �أك������د �ل���دك���ت���ور �ل��ب�����ش��ت��ك��ي على 
�أهمية دور دولة �لإمار�ت و��شتثمارها 
ل��ب��ن��اء �ملدن  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  �مل�����ش��روع��ات  يف 
�مل�شتد�مة �لتي مير بها طريق �حلرير 
مبا يحقق دخل ��شافيا للدولة ويوؤثر 
�يجابيا على منطقة �خلليج �لعربية.

و��شتعر�س �مللتقى يف حلقاته �لنقا�شية 
و�شارك يف  كافة  �مل��ب��ادرة من جو�نبها 
روؤ���ش��اء جامعات لهور  ه��ذه �حللقات 
و�ل��ب��ن��ج��اب وخ��ب��ري ����ش��رت�ت��ي��ج��ي من 
ووزير  تركيا  من  و�آخ��ر  طاجاك�شتان 

�شابق للرتبية و�لتعليم يف تايلند.  
يذكر �ن جامعة دبي ت�شت�شيف معهد 
حرمها  يف  �ل�����ش��ي��ن��ي  ك��ون��ف��و���ش��ي��و���س 
�جلامعي يف مدينة دبي �جلامعية من 

�شمن �تفاقية تعاون بني �ملوؤ�ش�شتني.

�ل��ت��ج��اري��ة و�جن�����از م��ع��ام��لت��ه��م بكل 
تهدف  �لتفاقية  �أن  و�أ�شاف  �شهولة. 
خلل  م��ن  �لإج�������ر�ء�ت  تب�شيط  �إىل 
�خل��دم��ي��ة �خلا�شة  �ل��ق��ن��و�ت  ت��ن��وي��ع 
�لأعمال  وترخي�س  دب��ي  باقت�شادية 
و�لأن�شطة �لتجارية �خلا�شة باملناطق 

�حلرة .
تطبيق  على  حر�شا  �أن���ه  �إىل  م�شري� 
�لتجزئة  ق��ط��اع  يف  �ل�����ش��ف��اف��ي��ة  م��ب��د�أ 
�لرقابة  دب���ي  �ق��ت�����ش��ادي��ة  �شتتوىل   ..
�ملرخ�شة  �ملوؤ�ش�شات  على  و�لتفتي�س 
بالقو�نني  �ل���ت���ز�م���ه���ا  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د 
خا�شة  �لتجارية  بالأن�شطة  �ملتعلقة 
يف  و�لتدلي�س  �لغ�س  قمع  ق��و�ن��ني  يف 
�ملعاملت �لتجارية وحماية �مل�شتهلك 
و�ملعاملت �لتجارية وتنظيم �لوكالت 

�لتجارية.
ون����وه �ل��ق��م��زي ب����اأن �ق��ت�����ش��ادي��ة دبي 
لبيئة  �مل�شتمر  �لتطوير  نهج  تعتمد 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  وم��و�ك��ب��ة  �لأع���م���ال 
�لعالية �جلودة لت�شمن �حلفاظ على 
و�لعمل  ل��لإم��ارة  �لتناف�شية  �ل��ق��درة 
وتوجيهات  روؤي����ة  لتحقيق  �ل������دوؤوب 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
�ل�������وزر�ء ح��اك��م دب����ي لتكون  جم��ل�����س 
�ملكان   2021 ع���ام  ب��ح��ل��ول  �لإم������ارة 
و�ل�شياحة  و�ل��ع��م��ل  للعي�س  �مل��ف�����ش��ل 
ومركز�  وم�����ش��ت��د�م��ة  ذك��ي��ة  وم��دي��ن��ة 

حموريا يف �لقت�شاد �لعاملي.

جامعة دبي تعر�س يف »تايالند« جتربة المارات يف بناء املدن امل�ستدامة 

»دافزا« و »اقت�سادية دبي« توقعان اتفاقية ب�ساأن 
منح تراخي�س مزدوجة ملزاولة ال�سركات اأعمالها

�لعر�قية  �لتجارية  �لغرف  رئي�س �حتاد  دبي  لقائه يف  ذلك خلل  جاء 
�ل��ع��ر�ق��ي وع���دد� من  �ل��ت��ج��اري  جعفر �حل��م��د�ين وع��م��ار حامد �مللحق 

رجال �لأعمال �لعر�قيني .
تناول �للقاء بحث �شبل تنمية وتطوير �لعلقات بني �لقطاع �خلا�س 
�لعر�ق مرتبة  بينهما خا�شة يف ظل �حتلل  �لتجاري  �لتبادل  وتعزيز 
�لعربي  �لوطن  م�شتوى  على  �لتجاريني  �ل�شركاء  قائمة  يف  متقدمة 
�لتجارة غري  قيمة  �إجمايل  �لأخ��رية من حيث  �لع�شر  �ل�شنو�ت  خلل 
�حليوية  �لقطاعات  يف  خا�شة  جمزية  �شر�كات  يف  و�ل��دخ��ول  �لنفطية 
يف  حتققت  �لتي  �لكبرية  �لإجن����از�ت  على  و�لإط����لع  للبلدين  �لهامة 
�ل�شابق، وتعزيزها من خلل �إقامة م�شاريع جديدة تخدم قطاع �لأعمال 
يف �لبلدين �ل�شقيقني، و�ل�شتفادة من �ملناخ �ل�شتثماري �جلاذب بدولة 

•• دبي-وام:

�أ����ش���اد ح��م��ي��د حم��م��د ب��ن ���ش��امل �لأم����ني �ل��ع��ام لحت����اد غ���رف �لتجارة 
حلكومة  �لتنموية  و�ل�شرت�تيجيات  بال�شيا�شات  بالدولة  و�ل�شناعة 
�لمار�تي �شمن  �خلا�س  للقطاع  �أهمية خا�شة  �لتي منحت  �لم��ار�ت 
�شل�شلة مبادر�ت مت �طلقها خلل �ل�شنو�ت �ملا�شية بهدف حتفيز ريادة 
�لأعمال وبناء بيئة ��شتثمارية جاذبة ت�شهم يف تعزيز تناف�شية �لقت�شاد 

وتنوعه و��شتقر�ره.
ونوه �إىل �أن �خلطط �لقت�شادية و�لرب�مج و�ملبادر�ت �لتي مت طرحها 
�لقطاع �خلا�س للعمل يف جمالت متنوعة  �أمام  �لفر�س  �أي�شا  �أتاحت 

و�أتاحت له �لدخول يف �شر�كات ��شرت�تيجية مع �لقطاع �لعام.

رئي�س  �أ�شاد  جهته  من  �للكرتونية.  �ملن�شاأ  و�شهاد�ت  �لدولية  �لتجارة 
بني  �لعلقات  ت�شهده  �ل��ذي  �لكبري  بالتطور  �لعر�قية  �ل��غ��رف  �حت��اد 
�لبلدين وخا�شة يف �ملجال �لقت�شادي ، م�شري� �إىل �شرورة �ل�شتفادة 
م��ن �ل���ق���در�ت و�ل��ف��ر���س �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي ي��وف��ره��ا �لعر�ق 
�لأعمال  قطاع  ودع��ا  �ل�شرت�تيجي  موقعه  خ��لل  م��ن  للم�شتثمرين 
وتعزيز  �لعر�ق  يف  �ملتاحة  �ل�شتثمارية  �لفر�س  ل�شتك�شاف  �لمار�تي 

��شتثمار�تها.
و�أ�شار �إىل �أن �لهدف من �لزيارة �للتقاء باأ�شحاب �لأعمال و�ل�شركات 
�ل�شوق و�يجاد فر�س  و�ل�شركاء، ودر��شة  و�لتجار  �لفاعلة يف �لم��ار�ت 
للتعاون �مل�شرتك ف�شل عن متهيد �لطريق نحو مزيد من �لتعاون بني 

قطاعات �لأعمال يف �لبلدين.

�لم��ار�ت وما يتمتع به من بنية حديثة متطورة، ومنظومة ت�شريعات 
�لتجارية  �ملعلومات  تبادل  �أكد �جلانبان �شرورة  و  �قت�شادية ع�شرية. 
وقو�نني و�أنظمة �ل�شتثمار �ملتاحة لدى �لطرفني و�لعمل على تنظيم 
يف  �مل�شاركة  على  �لقت�شادية  �لفعاليات  وت�شجيع  م�شرتكة  معار�س 
�ملعار�س �لتي ينظمها �لطرفان، و�ل�شتفادة من �خلدمات �ملتميزة �لتي 

توفرها �لغرف �لتجارية بدولة �لمار�ت.
و دعا �لطرفان �إىل تكثيف زيار�ت �لبعثات �لتجارية وزيادة �لتن�شيق بني 
�لحتادين لتعريف قطاع �لأعمال بالفر�س �ل�شتثمارية �لكبرية �لتي 

يزخر بها �لبلدين من خلل تنظيم فعاليات م�شرتكة لهذ� �لغر�س.
�أ�شكال �لدعم  و�أعرب �بن �شامل عن ��شتعد�د �حتاد �لغرف لتقدمي كل 
و�مل��وؤ�زرة للغرف �لتجارية �لعر�قية ل�شيما يف جمال �لن�شمام لغرفة 

ُيقام يف قاعات زعبيل مبركز دبي التجاري العاملي ويعر�ض 35 األف منتج

�سامي القمزي يفتتح معر�س جيتك�س �سوبر 2017
اآالف الزوار يتدفقون اإىل اأكرب حدث لت�ضوق االإلكرتونيات اال�ضتهالكية يف ال�ضاعات االأوىل لالفتتاح

•• دبي- الفجر

����ش���ع���ادة �شامي  �م�������س  �ف��ت��ت��ح ���ش��ب��اح 
�لتنمية  لد�ئرة  �لعام  �ملدير  �لقمزي، 
ي��ر�ف��ق��ه �شعادة  �لق��ت�����ش��ادي��ة يف دب���ي، 
د�ئرة  ع��ام  �مل���ري، مدير  �شعيد  ه��لل 
بدبي،  �لتجاري  و�لت�شويق  �ل�شياحة 
و�مل����دي����ر �ل���ع���ام ل�����ش��ل��ط��ة م���رك���ز دبي 
�ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي، ف��ع��ال��ي��ات معر�س 
دبي  2017 يف مركز  �شوبر  جيتك�س 
لت�شوق  ح��دث  �أك��رب  �لعاملي،  �لتجاري 
�لإلكرتونيات و�لتقنيات �ل�شتهلكية 
يف �ل�شرق �لأو�شط. وقد �شهد �ملعر�س 
تدفق �لآلف �لزو�ر �إىل قاعات زعبيل 
حيث  �لعاملي،  �لتجاري  دب��ي  مركز  يف 
�لتجارية  �لعلمات  �أ�شهر  به  ت�شارك 
����ش���رك���ات جتزئة  وك������ربى  �ل���ع���امل���ي���ة، 
�لإلكرتونيات �لإقليمية، عار�شة �أكرث 
��شتهلكي،  تقني  �أل��ف منتج   35 من 
مبا يف ذلك �لهو�تف �لذكية، و�أجهزة 
و�أجهزة  �ل��و���ش��وح،  عالية  �لتلفزيون 
و�لتقنيات  �مل���ح���م���ول���ة،  �حل����ا�����ش����وب 
�لقابلة للرتد�ء، و�لكامري�ت و�أنظمة 
�لفرت��شي  �لو�قع  و�أجهزة  �لألعاب، 
وتتو��شل  وغ��ريه��ا.  �مل��ع��زز،  و�ل��و�ق��ع 

�شوف  �أن�����ه�����ا  ن������رى  �ل����ت����ي  �ل����ك����ب����رية 
ت�شتقطب �مل�شتهلكني ليقومو� بتغيري 
وبطبيعة  �ل�����ش��غ��رية،  ت��ل��ف��زي��ون��ات��ه��م 
�حلال، نعود هذ� �لعام باأحد عرو�شنا 
للهتمام،  �إث�����ارة  و�لأك�����رث  �ل�����ش��ه��رية 
دبليو  �إم  ب����ي  ���ش��������ي��ارة  ع���ر����س  وه�����و 

و�لتلفزيون.
من جانبه قال ندمي خانز�ده، رئي�س 
ق��ن��و�ت �ل��ت��ج��زئ��ة يف جم��م��وع��ة جمبو 
للإلكرتونيات، �إن �ل�شركة �لتي ظّلت 
ت�شارك يف معر�س جيتك�س �شوبر منذ 
ت�شكيلة  ���ش��ت��ق��دم  �لأوىل،  �ن��ط��لق��ت��ه 
�أجهزة  ع��ل��ى  �ل���ع���رو����س  م���ن  و����ش��ع��ة 
م��ت��ق��دم��ة، م�����ش��ري�ً �إىل �أن��ه��ا ت���رى يف 
�ملعر�س من�شة ل غنى عنها للتفاعل 
م���ع �مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني �حل��ال��ي��ني و�جل����دد، 
قيمة  �أق�شى  ملنحهم  مبا�شر�ً  تفاعًل 
من  �لكثري  ه��ن��اك  و�أ����ش���اف:  ممكنة. 
للهتمام  و�مل���ث���رية  �ل��ق��ي��م��ة  �ل��ه��د�ي��ا 
ي�شرتون  ممن  لزبائننا  مننحها  �لتي 
و�لتلفزيونات  �ل���ذك���ي���ة  �ل����ه����و�ت����ف 
و�حلو��شيب �ملحمولة و�لألعاب، علوة 
على �أحدث �أجهزة �لو�قع �لفرت��شي 
و�لأجهزة �لقابلة للرتد�ء و�لطائر�ت 

�مل�شرية عن ُبعد.

�لغامرة  �لتقنية  �ل��ت��ج��ارب  �ل��ع��ر���س 
بتجربة  �ل�شتمتاع  للزو�ر  تتيح  �لتي 
�شر�ئها.  قبل  �للعب  تقنيات  �أح���دث 
»�شرف  �شركة  ع��ادت  �ل�شياق،  ويف هذ� 
�أومني  فعالية  �إق��ام��ة  �إىل  ج���ي«،  دي 
�إت�س  مع  بالتعاون  ت�شامرب،  تورت�شر 
�ل�شهرية  �ل�����ش��رك��ة  م��ن�����ش��ة  ع��ل��ى  ب���ي، 
�ل�شتهلكية  �لإل��ك��رتون��ي��ات  ب��ت��ج��ارة 
حيث �حت�شد زو�ر �ملعر�س لكي يحظو� 
من  �أوم��ني  �جلهاز  ��شتخد�م  بفر�شة 
�ملحمولة  �أح��دث �حلو��شيب  بي،  �إت�س 
�خلا�شة بالألعاب، وذلك د�خل غرفة 
مبقاعد  جم��ه��زة  خ��ا���س  ت�شميم  ذ�ت 
متطور  ����ش���وت���ي  ون����ظ����ام  م���ت���ح���رك���ة 

وموؤثر�ت �شوتية.

�ل�شفقات  �أف�����ش��ل  ع��ن  �ل��ب��اح��ث��ني  �أو 
لتحديث �أجهزتهم.

�شوبر  ج���ي���ت���ك�������س  زو�ر  وي����ح����ظ����ى 
للفوز  �إ�شافية  بفر�س  و�ملت�شوقون، 
بجو�ئز نقدية بع�شر�ت �آلف �لدر�هم، 
و�ملنزلية،  �لتقنية  �لأج��ه��زة  و�أح���دث 
�ل��ك��ربى ك�شيارة  ع��ن �جل��و�ئ��ز  ف�شًل 
ميت�شوبي�شي مونتريو �شبورت 2017 
�لرتفيهية  �مل��دن  �أح���دث  �إىل  وت��ذ�ك��ر 
يف دب������ي ب����ارك���������س �آن�������د ري����زورت���������س، 
وذل���ك بف�شل �إج����ر�ء ع���دد ك��ب��ري من 
و�مل�شابقات  �مل�شح  وق�شائم  �ل�شحوبات 

م يف �حلدث. �لتي تقام وتقدَّ
جتارب تقنية غامرة

ومن�شات  �مل��ع��ر���س  �أروق����ة  يف  تنت�شر 

�أج��ي��اًل من  �أن���ه ��شطحب  �إىل  لف��ت��ة 
حافلة  تقنية  م�شرية  يف  �مل�شتهلكني 
و�أ����ش���اف���ت: ينتظر  �ن��ط��لق��ت��ه،  م��ن��ذ 
�لزو�ر معر�س جيتك�س �شوبر كل عام 
للح�شول على �أحدث �ملنتجات باأف�شل 
�ملعر�س  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ارت  �لأ����ش���ع���ار. 
»يحّل هذ� �لعام يف وقت منا�شب متاماً 
�ملرتقبة،  �لأج���ه���زة  �أ���ش��ب��ح��ت  ب��ع��دم��ا 
بل�س«،  8« و«8  »�آي فون  مثل هو�تف 
متاحة �لآن يف دولة �لإمار�ت. و�أ�شبح 
�لأجهزة  جتربة  �ملت�شوقني  مقدور  يف 

ومقارنتها قبل �شر�ئها.
ح����دث يحر�س  ه����ذ�  و�����ش���ت���ط���ردت:   
ت��ف��وي��ت فر�شة  ع����دم  �جل��م��ي��ع ع��ل��ى 
ح�شوره، �شو�ء من �ملولعني بالتقنيات 

جيتك�س  �أن  م��وؤك��د�ً  ر�ئ��ع��ة،  ترويجية 
�شوبر حا�شر د�ئماً وبقوة على �أجندة 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل�����ش��ن��وي��ة ل��دي��ن��ا، وق���ال: 
�لعام من �شوبر مع  تتو�فق دورة هذ� 
�لعاملية  �ل�����ش��رك��ات  ط���رح  �ل�����ش��روع يف 
مثل  �جل��دي��دة  �ملنتجات  م��ن  �شل�شلة 
�لذكية،  و�أب������ل  ���ش��ام�����ش��وجن  ه���و�ت���ف 
�جلديدة،  �لألعاب  �أنظمة  عن  ف�شًل 
�لقابلة  �ملحمولة  �حلا�شوب  و�أج��ه��زة 
للألعاب،  �مل�شممة  وت��ل��ك  للتحويل 
تر�شمها  �ل��ت��ي  �لتوجهات  ج��ان��ب  �إىل 
�أح��دث جمموعة من معاجلات  حالياً 
�ملنزلية  و�لأج���ه���زة  �حلا�شوبية  �إن��ت��ل 
�ل��ذك��ي��ة. ون��ع��ت��زم ه���ذ� �ل���ع���ام تقدمي 
عرو�س مذهلة على �أجهزة �لتلفزيون 

موقعه  يف  ���ش��وب��ر  جيتك�س  ف��ع��ال��ي��ات 
 ،6،5،4،3 زع��ب��ي��ل  ب��ق��اع��ات  �جل��دي��د 
�إىل  ���ش��ب��اح��اً   11:00 �ل�����ش��اع��ة  م��ن 
حتى  يومياً  م�شاًء   11:00 �ل�شاعة 
وتعر�س  �شبتمرب،   30 �ل�شبت  ي��وم 
�ل�شفقات  �أك���رث  �مل�����ش��ارك��ة  �ل�����ش��رك��ات 
لهتمام  �إث��ارة  �لرتويجية  و�لعرو�س 

�ملت�شوقني.
اأكرث االأحداث املثرية

لوه  تريك�شي  ق��ال��ت  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
للرئي�س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  م���ريم���ان���د، 
يف م��رك��ز دب���ي �ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي، �إن 
جيتك�س �شوبر ظّل لأكرث من عقدين 
�أح��د �أك��رث �لأح����د�ث �إث���ارة للهتمام 
�ل�شنوية،  دب��ي  فعاليات  �أج��ن��دة  على 

�لعام  ه��ذ�  �شوبر  جيتك�س  و��شتقطب 
�لتجارية  �لعلمات  ك��ربى  من  ع��دد�ً 
�لتقنيات  ع��امل  يف  �ل�شهرية  �لعاملية 
و�أت�س  �شام�شوجن  مثل  �ل�شتهلكية، 
عدد  جانب  �إىل  وغ��ريه��ا،  ونيكون  بي 
�لإقليمية  �لتجزئة  �شركات  �أب��رز  من 
�مل��خ��ت�����ش��ة ب���ت���ج���ارة �لإل���ك���رتون���ي���ات 
�ل������ش�����ت�����ه�����لك�����ي�����ة، م�����ث�����ل ج���اك���ي�������س 
جمبو،  وجم��م��وع��ة  ل��لإل��ك��رتون��ي��ات، 
دي  و�شرف  للإلكرتونيات،  و�إ-ماك�س 

جي، وغريها.
�لرئي�س  ك���ال���ك���و،  ن��ي��ل��ي�����س  و�أ�������ش������ار 
�إىل  �لتنفيذي ل�شركة �شرف دي جي، 
م�شاركتها  خ���لل  ت���ق���ّدم  ���ش��رك��ت��ه  �أن 
عرو�شاً  �شوبر  جيتك�س  يف  �لعام  ه��ذ� 

العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1898  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- ح�شن عتيق �شليمان عنرب جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ �لبنك �لتجاري �ل��دويل - �س م ع وميثله / عبد�هلل حممد ر�شول علي 
�لهرمودي  - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
وقدره )744.949.23( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتاأخريية 
�ل��ت��ام.    وح��ددت لها جل�شة  �ل��دع��وى وح��ى �ل�شد�د  12% �شنويا من تاريخ رف��ع 
 Ch2.E.21 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة  �ملو�فق  2017/10/19   يوم �خلمي�س  
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2552  جتاري جزئي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-  حممد �شعيد عبا�س عثمان  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ بنك �لحتاد �لوطني وميثله / عبد�هلل حممد ر�شول علي �لهرمودي 
مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   -
وقدره )18734 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  %2.69 
من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  
فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة     2017/10/5 �مل��و�ف��ق  
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/817  احوال نف�س م�سلمني               

�ىل �ملدعي عليه / 1- �شري�ز �أحمد �شديقي �شرفر�ز جمهول حمل �لقامة مبا 
قد   - �مل��ل  �إبر�هيم  ح�شن  �إبر�هيم   / وميثله  خ��ان  عبد�لعزيز  �ملدعي/لبنى  �ن 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملو�شوع / دعوى مطالبة مببلغ 126447 درهم 
قيمة منقولت زوجية مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  2017/9/25   �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة رقم )3( لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1583 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- ماجد �حمد عي�شى �لبلو�شي  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2017/2/23 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
للبنك للمدعي  ي��وؤدي  بان  �ملدعي عليه  بالز�م  �يه  �ن  �شيتي بنك  �ع��له ل�شالح/ 
مبلغ 61.913.18 درهم وفائدة بن�شبة 9% من تاريخ 2016/3/7 وحتى �ل�شد�د �لتام 
و�لزمت �ملدعي عليه بامل�شروفات يف حدود ما ق�شت به وخم�شمائة درهم مقابل 
يوما  قابل لل�شتئناف خلل ثلثني  �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري  �تعاب 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  �لع��لن  ه��ذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار� 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي
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املال والأعمال

�لأعمال �لدولية �ملختلفة.
و�أ�شاف �أنوهي: نعمل �شوياً يف كل 
�ل�شر�كة  ه��ذه  تعزيز  على  مو�شم 
�مل�شاريع  دع����م  يف  ���ش��ع��ي��ن��ا  ���ش��م��ن 
مبا  و�ملبتكرة  �لنا�شئة  �لإم��ار�ت��ي��ة 
ي�شب يف تعزيز مكانة دبي كمركز 
ل��لب��ت��ك��ار و�ل��ت��م��ي��ز. ن�شكر  ع��امل��ي 
�ملوؤ�ش�شة لختيار عدد من �مل�شاريع 
يف  للم�شاركة  �ملتميزة  �لإم��ار�ت��ي��ة 
ف��ع��ال��ي��ات �ل��ق��ري��ة �ل��ع��امل��ي��ة بهدف 
فتح �آفاق جديدة يف بيئة تناف�شية 
على  ت�شاعدهم  وتنموية  �إيجابية 
بها  للنطلق  �أعمالهم  تاأ�شي�س 
ونتطلع  ط��م��وح��ات��ه��م.  وحت��ق��ي��ق 
����ش��ت��ق��ب��ال ه����ذه �لأع����م����ال يف  �إىل 
�لثاين  �ملو�شم  يف  �لعاملية  �لقرية 
و�لع�شرين و�لذي تنطلق فعالياته 
يف 1 نوفمرب �ملقبل وت�شتمر حتى 
و�شعت  وق��د   .  2018 �أب��ري��ل   7
لتنمية  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  �مل�����ش��اري��ع 
ل��ل��م�����ش��ارك��ني، حيث  �����ش���رت�ط���ات 
�مل�����ش��روع مملوك  ي��ك��ون  �أن  ي��ج��ب 

�لقرية �لعاملية، لت�شكل يف �مل�شتقبل 
عامًل م�شاهماً يف دعم �قت�شاد دبي 

ودولة �لإمار�ت ب�شكل عام. 
وت������وف������ر م����وؤ�����ش���������ش����ة حم����م����د بن 
�ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية  ر����ش��د 
�لثاين  �مل���و����ش���م  يف  و�مل���ت���و����ش���ط���ة 
�لعاملية  �ل��ق��ري��ة  م���ن  و�ل��ع�����ش��ري��ن 
م�����ز�ي�����ا حت���ف���ي���زي���ة وخ�������ش���وم���ات 
ك����ب����رية، ب���ح���ي���ث ي����ق����وم �مل�������ش���ارك 
ب��دف��ع م��ب��ل��غ رم����زي ن��ظ��ري �يجار 
�لقرية  �أي��ام  طيلة  و�لك�شك  �ملوقع 
من  م�شروعاً   30 ل�نحو  �لعاملية، 
خمتلف �لقطاعات. وقد خ�ش�شت 
�لقرية  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
ومتميزة  ج��دي��دة  م��و�ق��ع  �لعاملية 
ل��لأع�����ش��اء �مل�����ش��ارك��ني، و�ل��ت��ي من 
�إقبال كبري�ً من  �أن ت�شهد  �ملتوقع 

زو�ر �لوجهة. 
وق����ال ���ش��ع��ي��د �مل�����ري، ن��ائ��ب �ملدير 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة حم���م���د بن 
�ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية  ر����ش��د 
�ملوؤ�ش�شة  يف  ه��دف��ن��ا  و�مل��ت��و���ش��ط��ة: 
�أمام رو�د �لأعمال  �خت�شار �لوقت 

•• دبي-الفجر: 

حت��ت�����ش��ن م���وؤ����ش�������ش���ة حم���م���د بن 
�ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية  ر����ش��د 
موؤ�ش�شات  �إح������دى  و�مل���ت���و����ش���ط���ة، 
�ق��ت�����ش��ادي��ة دب�����ي، ب���ال���ت���ع���اون مع 
رو�د  م���ن   30 �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل���ق���ري���ة 
�لأعمال للم�شاركة �شمن فعاليات 
للقرية  و�لع�شرين  �لثاين  �ملو�شم 
�ل��ع��امل��ي��ة �ل�����ذي ���ش��ي��ن��ط��ل��ق م���ن 1 
 7 وي�شتمر حتى   2017 نوفمرب 
�أبريل 2018. وتاأتي هذه �ملبادرة 
�شمن خطط �ملوؤ�ش�شة �لهادفة �إىل 
دعم �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة 
و�إتاحة  ���ش��رك��ائ��ه��ا،  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
للنطلق  �ل�شباب  �أم��ام  �لفر�س 
خلل  م��ن  وت��ط��وي��ره��ا  باأعمالهم 

�خل��ا���ش��ة ب��ق��ط��اع �لأغ���ذي���ة. ومن 
�لرئي�س  �أن��وه��ي،  ب��در  علق  جانبه 
�لقرية  يف  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لعاملية: نفخر با�شتد�مة �شر�كتنا 
�ل�شرت�تيجية مع موؤ�ش�شة حممد 
بن ر��شد لتنمية �مل�شاريع �ل�شغرية 
�لقرية  ت�شت�شيف  و�مل��ت��و���ش��ط��ة. 
�لعاملية يف كل مو�شم جمموعة من 
رو�د �لأعمال من �أ�شحاب �مل�شاريع 
�ل���ت���ج���اري���ة م���ن �أب����ن����اء �لإم�������ار�ت 
�إد�رة  يف  رّو�د�ً  ليكونو�  �لطاحمني 
�لتطور  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  �لأع����م����ال 
دولتنا  به  �لذي متتاز  �لقت�شادي 
�حلبيبة، نظر�ً ملا تتميز به �لقرية 
جماهريية  ق���اع���دة  م���ن  �ل��ع��امل��ي��ة 
ع���امل���ي���ة ���ش��خ��م��ة ب���الإ����ش���اف���ة �إىل 
�لح����ت����ك����اك م����ع ع������دد ك���ب���ري من 

م���ن خ����لل ����ش��ر�ك��ه��م يف جت���ارب 
و�لدخول  منتجاتهم  لعر�س  حية 
يف عامل �لأعمال. ونحن فخورون 
ب�����ش��ر�ك��ت��ن��ا لأك�����رث م���ن ع��ق��د مع 
�ل���ق���ري���ة �ل���ع���امل���ي���ة لأ����ش���ب���اب عدة 
�أبرزها: �لتو�فد �لكبري من �لزو�ر 
وي��ت��ز�ي��د يف  باملليني  يقدر  �ل��ذي 
كل مو�شم، وتنوع �جلن�شيات �لذين 
ث��ق��اف��ات �لعامل  مي��ث��ل��ون خم��ت��ل��ف 
�إىل  بالإ�شافة  و�ح���د،  �شقف  حت��ت 
�مل�شاريع  لأ�شحاب  �لفر�شة  �إتاحة 
منتجاتهم  ت�����ش��وي��ق  يف  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة 
م��ن خ���لل �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �لو�شع 
�أن  �لعام لل�شوق.  و�أ�شار �ملري �إىل 
لتنمية  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة 
قد  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع 
قدمت دعم للأع�شاء �مل�شاركني يف 

�لقرية  �شعت  �إذ  �ملا�شية،  �ل��دور�ت 
�ملوؤ�ش�شة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  �ل��ع��امل��ي��ة 
للأع�شاء  �ل����دع����م  ت���ق���دمي  �إىل 
كبرية  خ���������ش����وم����ات  خ�������لل  م�����ن 
�ملو�شم  �مل���و�ق���ع يف  �إي���ج���ار�ت  ع��ل��ى 
�حلايل، وذلك دعماً لرو�د �لأعمال 
تاأ�شي�س  يف  �ل����وط����ن  �أب����ن����اء  م����ن 
�أع��م��ال��ه��م. و�أ���ش��اف �مل���ري: “هذه 
�لقرية  �أن  ع��ل��ى  ت����دل  �حل���ق���ائ���ق 
للنطلق  خ�شبة  �أر����س  �لعاملية 
ب��امل�����ش��اري��ع، وحت��م��ل �ل��ع��دي��د من 
بالنطلق  ل��ل��ر�غ��ب��ني  �ل���ف���ر����س 
ب��اأف��ك��اره��م �لإب��د�ع��ي��ة، وه���ذ� يدل 
�لتي  �مل�شاركات  ج��ودة  على  �أي�����ش��اً 
���ش��م��ل��ت خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات مثل 
و�مل�شروبات،  �لأغذية  جتارة  قطاع 
و�ل���وج���ب���ات �خل��ف��ي��ف��ة و�مل���اأك���ولت 

�ل�شاخنة  و�مل�����ش��روب��ات  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 
و�لع�شائر �لطازجة وبيع �مللب�س 
و�لعطور  و�لإك�ش�شو�ر�ت  �جلاهزة 
و�لعبايات خلل �ملو��شم �ملا�شية«. 
�ملو�شم  �أن  ع��ل��ى  �جل��ن��اح��ي  ون����وه 
�مل�شاريع  ع���ل���ى  ����ش���ريك���ز  �حل������ايل 
�خل��ا���ش��ة ب��ق��ط��اع �لغ���ذي���ة، حيث 
 80% �أن  �لح�������ش���اء�ت  �أظ���ه���رت 
للموؤ�ش�شة  �مل��ق��دم��ة  �لطلبات  م��ن 
�لعاملية  �لقرية  يف  �مل�شاركة  بهدف 
هي من ذوي �لخت�شا�س يف قطاع 
�أ�شار  ذل���ك  ج��ان��ب  �إىل  �لأغ����ذي����ة، 
�أجرته  �ل�����ذي  �ل�������ر�أي  ����ش��ت��ط��لع 
�لقرية  زو�ر  معظم  �أن  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�لعاملية يقبلون على ركن �ملاأكولت 
�ملوؤ�ش�شة  �رتاأت  وعليه  و�مل�شروبات، 
�مل�شاريع  �أم������ام  �ل���ب���اب  ف��ت��ح  �إىل 

قبل مو�طني  بالكامل من  وم��د�ر 
عليهم  �أن  ك��م��ا  �لإم��������ار�ت.  دول����ة 
�لن�شاط  بالآتي: ممار�شة  �للتز�م 
�ملوؤ�ش�شة  من  كل  قبل  من  �ملعتمد 
للمالك  �لعاملية ول يحق  و�لقرية 
ت���غ���ري �ل���ن�������ش���اط ب���ع���د �ع���ت���م���اده، 
�لعامة  �لإد�رة  بقو�نني  و�لل��ت��ز�م 
ل���لإق���ام���ة و�����ش����وؤون �لأج����ان����ب يف 
يف  مبيعات  موظف  توظيف  حالة 
بقو�نني  و�للتز�م  �ملوؤجرة،  �لعني 
و�ملعتمدة من قبل  �ملعنية  �جلهات 
لت�شريح  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��ري��ة  �إد�رة 
�مل�شاريع �مل�شاركة و�لطلع عليها، 
�لقرية  م��و���ش��م  ب��ف��رتة  و�لل���ت���ز�م 
�لعاملية و�شاعات عملها، �إىل جانب 
من  �ملفرو�شة  بال�شروط  �لتقيد 

قبل �إد�رة �لقرية �لعاملية

لالنطالق باأعمالهم وتطوير م�ضاريعهم

»حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع« حتت�سن 30 من رواد الأعمال للم�ساركة يف القرية العاملية 

وزارة االقت�ضاد ت�ضدر تقريرًا حول مراجعة ال�ضيا�ضات التجارية مع الربازيل

الإمارات والربازيل يف 2016 بني  النفطي  غري  التجاري  التبادل  حجم  دولر  مليار   2.7

ال�سارقة تختتم م�ساركتها مبعر�س مو�سكو لل�سياحة الرتفيهية 2017 
•• ال�صارقة -وام:

�خلام�س  للعام  م�شاركتها  بال�شارقة  و�ل�شياحي  �لتجاري  �لإمن��اء  هيئة  �ختتمت 
لل�شياحة  �ل���دويل  مو�شكو  معر�س  م��ن   23 �ل���  �لن�شخة  يف  �ل��ت��و�يل  على  ع�شر 
�لرتفيهية �لذي جرت فعالياته خلل �لفرتة من 19 �إىل 21 �شبتمرب �جلاري 

ل�شتك�شاف �لفر�س �ملتاحة يف �لأ�شو�ق �ل�شياحية حول �لعامل.
�لعربية  �ل���دويل  �ل�شارقة  مطار  هيئة  ع��ن  ممثلني  �مل�شارك  �لإم���ارة  وف��د  �شم 
فندق  للفنادق  �لوطنية  �ل�شارقة  و  لل�شفريات  �ل�شارقة  مطار  ووكالة  للطري�ن 
هوليدي �إنرتنا�شيونال ومنتجع ماربيل وفندق �أو�شيانيك خورفكان �إىل جانب 

عدد من �أبرز فنادق �لأمارة وموؤ�ش�شة �ل�شارقة لريا�شة �ملر�أة.
و�أكد �شعادة خالد جا�شم �ملدفع رئي�س هيئة �لإمناء �لتجاري و�ل�شياحي بال�شارقة 
�أن �ل�شوق �لرو�شي ُيعد من �أكرب �لأ�شو�ق �مل�شدرة لل�شياح �إىل �لإمارة �لتي �شجّلت 

�لنزلء  ع��دد  �شعيد  على  باملائة   98 فاقت  بن�شبة  زي��ادة  بها  �لفندقية  �ملن�شاآت 
�لن�شف  نزيل خلل   693 و  �آلف   106 �لرو�شن  �ل�شياح  بلغ عدد  و  �لرو�س. 
�لأول من �لعام 2017 مقارنة مع �لفرتة نف�شها من �لعام 2016 �لتي �شجلت 
�ألفا و17 نزيل .. فيما �شجلت ليايل �لإقامة للنزلء �لرو�س زيادة و�شلت   54
�إىل 103 باملائة و�لذين بلغ عددهم يف �ملن�شاآت �لفندقة بالإمارة �إىل 446 �ألفا 
و437 ليلة مقارنة مع �لن�شف �لأول من �لعام 2016 و�لذي �شجل 220 �ألفا 
و 396 ليلة . ونوه �إىل حر�س �لهيئة على �مل�شاركة يف هذ� �ملعر�س �شنويا نظر�ً 
لأهميته �لكبرية على �شعيد �لرتويج لإمارة �ل�شارقة كوجهة �شياحية مف�شلة 

لل�شياح �لدوليني على وجه �لعموم و�لرو�س على وجه �خل�شو�س.
��شرت�تيجية  �شمن  تاأتي  �ملعر�س  هذ�  يف  �لهيئة  م�شاركة  �أن  �إىل  �ملدفع  لفت  و 
�لأ�شو�ق  يف  �لتو�جد  وتعزيز  �جل��دي��دة  �لأ���ش��و�ق  يف  �لتو�شع  على  تقوم  �شاملة 

�لقائمة �حلالية.

�أنه قد مت فتح �ملجال لل�شتثمار �لأجنبي  �إل  و��شتك�شاف �ملو�د �لهيدروكربونية، 
�أمام بع�س �خلدمات �ل�شحية كما مت ��شتخد�م منوذج جديد لتفاقيات �ل�شتثمار 
على  و�لتوقيع  و�لتفاو�س  �لقت�شادي  �مليد�ن  يف  �لأونكتاد  توجهات  �إىل  ��شتناد� 
�شل�شلة من معاهد�ت �ل�شتثمار بالإ�شافة �إىل �لتفاقيات �لثنائية �خلا�شة بتعزيز 

وحماية �ل�شتثمار �لتي يجري �لعمل على ت�شديقها حاليا. 
�إىل  �ملبا�شر  �لأجنبي  و�ل�شتثمار  �لدولية  �لتجارة  توجه  �إىل  �لتقرير  و�أو���ش��ح 
بالرغم  للرب�زيل  �لرئي�شي  �مل��ورد  باعتباره  �لأوروب��ي  بالحتاد  �لهتمام  ��شتمر�ر 
مما �شهدته �لدولة يف عام 2015 حيث �أ�شبحت �ل�شني و�حدة من �أهم �لوجهات 

ل�شادر�ت �لب�شائع �لرب�زيلية.

زيادة القدرة التناف�ضية
�أ�شار �لتقرير �إىل متابعة �حلكومة �لرب�زيلية �لعمل على �إطارها �ملوؤ�ش�شي �خلا�س 
�أهد�فها  على  عملها  و��شتمر�ر  كبري  تغيري  دون  �لتجارية  �ل�شيا�شات  ب�شياغة 
�لرئي�شية �خلا�شة بزيادة �لقدرة �لتناف�شية للمنتجات �ملحلية. كما �أ�شار �لتقرير 
�إىل عدة تغيري�ت د�شتورية منها ما هدف �إىل �حلد من منو �لإنفاق �لعام، و�أدى 
�لتباطوؤ �لقت�شادي �لأخري �لذي تعر�شت له �لدولة �إىل تبني �لعمل على عدد من 
�ملنتجني  بع�س  �لتكنولوجية وحماية  �لتنمية  تعزيز  �إىل  تهدف  �لتي  �لتعديلت 

�ملحليني من �ملناف�شة �خلارجية وجذب �ل�شتثمار وتنويع �ل�شادر�ت. 
وتعترب �لرب�زيل م�شدر� لإنتاج �لنفط �خلام ومتتلك و�حدة من �أبرز م�شفوفات 
�إنتاج  �لطاقة �خل�شر�ء يف �لعامل كما تعترب من �لدول �ملكتفية ذ�تيا نوعا ما يف 
ل��ل��دول��ة، و�ل��ت��ي تتوىل  ب��ي��رتور����س �ململوكة  �ل��ط��اق��ة �لأول��ي��ة وذل���ك ع��رب �شركة 

م�شوؤولية حتديد �أ�شعار �لوقود يف �ل�شوق �ملحلي.

تباطوؤ النمو
�لنمو  معدلت  يف  تباطوؤ  من  يعاين  للرب�زيل  �ملحلي  �لقت�شاد  �أن  �لتقرير  �أورد 
حالة  �لرب�زيلي من  �لقت�شاد  لت�شرر  نتيجة   2016 –  2015 �لفرتة  خلل 
�إذ   2014 �أ�شابته خ��لل ع��ام  ت��اري��خ��ه، و�ل��ت��ي  ���ش��دي��دة، تعترب �لأ���ش��و�أ يف  رك���ود 
�نخف�س معدل منو �لناجت �ملحلي �لإجمايل �ل�شنوي من %3 يف عام 2013 �إىل 
2014، ذلك نتيجة لعدد من �لتحديات �لد�خلية �لتي قو�شت  %0.9 يف عام 
ثقة �مل�شتثمرين، وهو ما �شاحبه �رتفاع حاد يف ن�شب �لت�شخم لت�شل �إىل 8.7% 
�لعام.  نف�س  يف   11.3% بلغت  و�لتي  �لبطالة  ن�شب  يف  و�أي�شا   ،2016 ع��ام  يف 
و�ملت�شلة  �لتجاري  للإ�شلح  �ملبادر�ت  من  ع��دد�  تنفيذ  تولت  �لرب�زيل  �أن  وتابع 
ومكافحة  �ل��ت��ج��ارة  تي�شري  منها  جم��الت  ع��دة  يف  �لنمو  تعزيز  بهدف  بالتجارة 
�ل�شغرية  �مل�شاريع  دع��م  على  �لعمل  م��ع  �لتجارية،  و�حل��و�ف��ز  و�لإن��ت��اج  �لإغ���ر�ق 
و�ملتو�شطة �حلجم، كما و�شعت �لدولة �شمن �أولوياتها �لهتمام بتن�شيط قطاعات 
تد�بري  حتديد  ومت  للنقل،  �لتحتية  و�لبنية  �لتحويلية  و�ل�شناعات  �لطاقة  مثل 
باأن  �لتقرير  و�أف���اد  �لت�شخم.  معدلت  لح��ت��و�ء  �لنقدية  �ل�شيا�شة  �أدو�ت  �شمن 
�لقت�شاد �لرب�زيلي ل يز�ل موجها نحو �لد�خل بالرتكيز على �لتجارة �ملوجهة 
يف �ل�شلع و�خلدمات و�لتي متثل حو�يل %25 من �لناجت �ملحلي �لإجمايل طو�ل 
فرتة �ل�شتعر��س. ومن �ملتوقع �أن ي�شهد �لقت�شاد �لرب�زيلي �نتعا�شا تدريجيا يف 

عام 2017 بالرغم من توقع �أن تكون ن�شبة �لنمو �شعيفة لفرتة طويلة.

ت�ضهيل التجارة
و�لذي  �لأط���ر�ف  �ملتعدد  �لتجاري  بالنظام  �ل��رب�زي��ل  �ل��ت��ز�م  �إىل  �لتقرير  و�أ���ش��ار 
�لتجارة �خلا�شة مبنظمة  �تفاقية تي�شري  ت�شارك فيه بفعالية وقد �شادقت على 

�لتقرير  وتابع  ومورديها.  للخدمات  تف�شيلية  معاملة  ومنحت  �لعاملية  �لتجارة 
�لإقليمي من خلل  �لقت�شادي  �لتكامل  تعزيز  �لعمل على  تو��شل  �لرب�زيل  �أن 

�تفاقيات �لتجارة �لإقليمية و�لدخول يف مفاو�شات يف �إطار �ل�شوق �مل�شرتكة.
و�أو�شح �لتقرير �أن �إجمايل �لو�رد�ت �لرب�زيلية ل تز�ل متو��شعة نوعا ما وترت�وح 
�لتعريفة  وت��ع��ت��رب   2016 –  2013 �لأع�����و�م  خ���لل  و14.5%   13% ب��ني 
�جلمركية و�حدة من �أدو�ت �ل�شيا�شة �لتجارية �لرئي�شية للرب�زيل ومتثل 3.6% 
�لتعريفة  �ل��رب�زي��ل  2016، حيث تطبق  ع��ام  �ملالية يف  �لإي����ر�د�ت  �إج��م��ايل  م��ن 

�خلارجية �مل�شرتكة مع بع�س �ل�شتثناء�ت �خلا�شة بكل دولة.
تهدف  �لتي  �ل��رب�م��ج  ع��دد من  على  �لعمل  تتبنى  �ل��رب�زي��ل  ف��اإن  للتقرير  ووفقا 
�ملوؤ�ش�شات  رئي�شي  وب�شكل  بالت�شدير  �ملعنية  لل�شركات  �لتناف�شية  �لقدرة  لتعزيز 
بروك�س  �ل�شادر�ت  بتمويل  يتعلق  ما  �لرب�مج  هذه  �أب��رز  ومن  �حلجم.  �ل�شغرية 
�لقيمة  ذ�ت  �ل�شادر�ت  تعزيز  �إىل  �أ�شا�شا  تهدف  �ل��ذي  �ل�شادر�ت  �ئتمان  وخطط 

�مل�شافة �ملحلية.

اال�ضتثمار االأجنبي املبا�ضر
ذكر �لتقرير باأن �لرب�زيل ل تز�ل منفتحة على �ل�شتثمار �لأجنبي �ملبا�شر، وقد 
جنحت يف ��شتقطاب تدفقات كبرية من �ل�شتثمار �لأجنبي �ملبا�شر تر�وحت بني 
�لكامل  �لتمويل  �لإجمايل و�لتي عملت على  �ملحلي  �لناجت  – %3.3 من   2%

لعجز �حل�شاب �جلاري لعامي 2015 و2016 على �لتو�يل.
و�أ�شار �إىل �أنه وبالرغم من وجود �شو�بط على �مللكية �لأجنبية لبع�س �لقطاعات 
�حليوية مثل �خلدمات �لربيدية، �لطاقة �لنووية، �لنقل �جلوي، �ملوؤ�ش�شات �ملالية، 
�خلدمات �ل�شحية، �لأر��شي �لزر�عية �لريفية، �لن�شر و�لإعلم، �ل�شيد، �لتعدين 

•• اأبوظبي-الفجر:

�ح��ت��ف��ظ��ت �ل��ت��ج��ارة �ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني دول����ة �لم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�لرب�زيل 
�لتي  �لقت�شادي  �لتباطوؤ  حالة  رغم  �ملا�شية  �لأع��و�م  خلل  متقدمة  مب�شتويات 
يو�جها �لقت�شاد �لرب�زيلي. و�شجلت �لتجارة �خلارجية غري �لنفطي بني �لبلدين 

نحو 2.7 مليار دولر خلل عام 2016.
�ل�شادر�ت  قائمة  و�ل��دو�ج��ن  �للحوم  منتجات  من  �حليو�نية  �ل��رثوة  وت�شدرت   
وم�شغولت  و�لأل��وم��ن��ي��وم  �حل��دي��د  منتجات  جانب  �إىل  �لبلدين  ب��ني  و�ل����و�رد�ت 

�لذهب و�ملعادن �لثمينة، ف�شل عن �ألو�ح ومعد�ت كهربائية. 
جاء ذلك خلل تقرير �أ�شدرته وز�رة �لقت�شاد حول مر�جعة �ل�شيا�شة �لتجارية 
�لتجارة �خلارجية  �شيا�شات  �إد�رة  �ليوحة مدير  �أعدته هند  �لرب�زيل، و�لذي  مع 

بالوز�رة. 
و�أو�شحت هند �ليوحة �أن �إ�شد�ر تقارير حول مر�جعة �ل�شيا�شة �لتجارية مع �أبرز 
�ل�شركاء �لتجاريني للدولة تاأتي �شمن جهود �لوز�رة يف توفري �ملعلومات �للزمة 
�أنظمة  ح��ول  و�خل��ا���س،  �لعام  �لقطاعني  من  و�لأف���ر�د  و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات  ل��دى 
�لتجاريني  بال�شركاء  �ملتعلقة  �لقت�شادية  �ملوؤ�شر�ت  و�أب��رز  و�ل�شتثمار  �لتجارة 
للدولة ما من �شاأنه �تاحة �ملجال �أمامهم للتعرف على �أبرز �لفر�س �ل�شتثمارية 

و�لتجارية و�أي�شا �لت�شهيلت �ملتاحة و�لتحديات �ملتوقعة بتلك �لأ�شو�ق. 
�ل�شيا�شات  مر�جعة  تقارير  وملحظات  نتائج  على  يعتمد  �لتقرير  �أن  وتابعت 
�لتجارية �خلا�شة بتلك �لدول و�ل�شادرة عن منظمة �لتجارة �لعاملية، و�لتي تعنى 
بر�شد �لبيئة �لقت�شادية و�شيا�شة �لتجارة �خلارجية و�ملمار�شات �لتجارية �لنافذة 

�إىل جانب حتليل مف�شل للقطاعات �لقت�شادية د�خل تلك �لدول.

�ضعيد املري: القرية العاملية من�ضة مثالية مل�ضاريع ال�ضباب املبتدئة
اأنوهي: 30 موقع خم�ض�ض الأ�ضحاب امل�ضاريع املبتكرة من خالل املوؤ�ض�ضة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ك�شف �شوق �أبوظبي �لعاملي، �ملركز 
�مل�����ايل �ل�����دويل يف �أب���وظ���ب���ي، عن 
و�ملتحدثني  �مل�شاركني  �أبرز  قائمة 
“قمة  وج���ل�������ش���ات  ف���ع���ال���ي���ات  يف 
�ملالية”  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �أب��وظ��ب��ي 
يومي  �ل�����ش��وق  ي�شت�شيفها  �ل��ت��ي 
لتوفري  �لقادم،  �أكتوبر  و23   22
�ملالية،  للموؤ�ش�شات  �شاملة  من�شة 
و�ل�شركات �لنا�شئة، و�مل�شاركني يف 
�لتكنولوجيا �ملالية، و�مل�شتثمرين، 
وجمتمع  �لتنظيمية  و�ل��ه��ي��ئ��ات 
لت�شارك  ع�����ام،  ب�����ش��ك��ل  �لأع����م����ال 
وتبادل  �لعلقات،  وبناء  �ملعرفة، 
�خل���رب�ت و�ل����روؤى ح��ول تطور�ت 
يف  �ملالية  �لتكنولوجيا  وتطبيقات 

�أبوظبي، و�ملنطقة و�لعامل.
جمموعة  �ل���ق���م���ة  يف  وي���ت���ح���دث 
م���ن �خل������رب�ء و�مل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف 
�أبرزهم، وفادي  �ملايل من  �لقطاع 
غندور، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
وم�������ش���ة ك���اب���ي���ت���ال، و�إل���ي���ز�ب���ي���ث 
ل���وم���ل���ي، �مل���ت���ح���دث���ة �ل���ع���امل���ي���ة يف 
�ملالية،  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ������ش�����وؤون 
�ملوقع  موؤ�ش�س  مو�شى،  و�أمبارين 
�مل����ال، وكليف  ���ش��وق  �لإل���ك���رتوين 
كوك، �ملدير �لإد�ري ل�شركة �آر 3، 
قطاع  يف  �مل�شتثمر  ري��زي،  وماتيو 
وجمموعة  �مل��ال��ي��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�أخ����رى م��ن �مل��ت��ح��دث��ني و�خل���رب�ء 

ق�شت  حيث  �ملالية،  للتكنولوجيا 
�لعمل  يف  ع���ام���اً   20 م���ن  �أك�����رث 
خمتلفة  جمالت  �شمن  �ملتو��شل 

ذ�ت �شلة بالتكنولوجيا �ملالية.
�ملوؤ�ش�س  بنجامني،  يوبي  و�شيعقد 
�لتكنولوجيا  وم���دي���ر  �مل�������ش���ارك 
توكن—وهي  ل�شركة  �لتنفيذي 

ت�شمح  مفتوحة  م�شرفية  من�شة 
و�شركات  �مل���ال���ي���ة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 
�ملال  بنقل  و�لأ���ش��خ��ا���س  �لأع��م��ال 
كانو�—  �أي��ن��م��ا  و�أم������ان  ب�����ش��رع��ة 
”�لت�شال  ب��ع��ن��و�ن  ح����و�ر  جل�شة 
على  و�����ش����رتك����ز  �مل�شتقبلي“ 
�لتطبيقات  ب����رجم����ة  و�ج�����ه�����ات 

موقع �شويفت كوميونيتي �ملخت�س 
بني  و�حل���و�ر  �لتو��شل  تفعيل  يف 
�شاهم  كما  �مل��ايل،  �ملجتمع  �أع�شاء 
يف تاأ�شي�س �شركة �إنوتر�يب لتعزيز 

�لبتكار.  
ف��ه��و �شخ�شية  ك����وك،  ك��ل��ي��ف  �أم����ا 
و����ش��ع��ة يف  ب��خ��ربة  �إد�ري������ة تتمتع 
�كت�شبها  �مل��ال��ي��ة،  �لأع���م���ال  �إد�رة 
من عمله يف عدد من �أكرب �ملر�كز 
�ل�شريك  وه����و  �ل��ع��امل��ي��ة.  �مل��ال��ي��ة 
وكوك  وليام�س  ل�شركة  �ملوؤ�ش�س 
ولوت وكيز�ك �ملحدودة، �لتي تعد 
ل�شكوك  �ل���ك���رتوين  و���ش��ي��ط  �أول 

�حلكومة �لربيطانية.
�أب������وظ������ب������ي  ق������م������ة  �أن  ي�������ذك�������ر 
�إطار  يف  تقام  �ملالية  للتكنولوجيا 
�أبوظبي”  “فينتك  ف���ع���ال���ي���ات 
من  �أخ���رى  جمموعة  ت�شم  �ل��ت��ي 
�لفعاليات وور�س �لعمل و�للقاء�ت 
�مل���ت���خ�������ش�������ش���ة، وف����ع����ال����ي����ة ي����وم 
�لتجريبية،  �ملنتجات  ��شتعر��س 
�أبوظبي  ج���و�ئ���ز  ت���وزي���ع  وح���ف���ل 
للتكنولوجيا �ملالية. وحر�س �شوق 
�أبوظبي �لعاملي على �لت�شارك مع 
�ملعنية  و�لأط��ر�ف  �ملوؤ�ش�شات  �أب��رز 
و�أ�شحاب  �مل��ال��ي��ة،  بالتكنولوجيا 
�لبتكار  يف  و�ملتخ�ش�شني  �خلربة 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي و�ل���ق���ط���اع �مل�����ايل، 
لإجناح تنظيم �لفعالية �لتي تقام 
�ل�شهر  �أبوظبي  يف  �لأوىل  للمرة 

�لقادم. 

�لأع������م������ال  ق�����ط�����اع  و�ل��������������رو�د يف 
و�خلدمات �ملالية.

غندور،  ف��ادي  ي�شارك  من جانبه، 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة وم�شة 
جل�شة  يف  ك��م��ت��ح��دث  ك���اب���ي���ت���ال، 
�ل�شرق  منطقة  “حتويل  بعنو�ن 
�لأو����ش���ط و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا ملركز 

دويل للبتكار. 
�أر�مك�س،  ل�����ش��رك��ة  �مل��وؤ���ش�����س  وه���و 
�لنقل و�حللول  �أكرب �شركات  �أحد 
و�أول  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
بور�شة  يف  م��درج��ة  عربية  �شركة 
و�ل�شريك  �لأم���ري���ك���ي���ة،  ن������ازد�ك 
فينت�شر  م��ي��ن��ا  ل�����ش��رك��ة  �مل��وؤ���ش�����س 
�ملتخ�ش�س  �ل�شندوق  �نف�شتمنت، 
�لتاأ�شي�شي  �مل���ال  ر�أ�����س  ت��ق��دمي  يف 

للم�شاريع �لنا�شئة ..
 كما يعد �شخ�شية �شاحبة �لعديد 
�لتي  �مل����رت�ك����م����ة  �خل��������رب�ت  م����ن 
�شيت�شاركها مع زملئه يف �جلل�شة 

�أمام �حل�شور يف �لقمة.
وبدورها ت�شارك �إليز�بيث لوملي، 
�����ش����وؤون  �ل���ع���امل���ي���ة يف  �مل���ت���ح���دث���ة 
جل�شة  يف  �مل��ال��ي��ة،  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
حو�ر مب�شاركة متحدثني عامليني 
�لنامية:  “�ملجتمعات  ب���ع���ن���و�ن 
للتكنولوجيا  �لعاملية  �ل��ت��ط��ور�ت 
منو  دع��م  كيفية  تتناول  �ملالية”، 
و�زده�������ار �مل��ج��ت��م��ع��ات �ل��ت��ي تعزز 
�ملالية.  �لتكنولوجيا  يف  �لب��ت��ك��ار 
وُتعرف لومي بكونها �لأم �لروحية 

توزيع  وتقني��ة  �ملفتوح�����ة   API
�لبيانات.

موؤ�ش�س  مو�شى،  �أمبارين  وتن�شم 
�مل���وق���ع �لإل����ك����رتوين ���ش��وق �مل����ال، 
بعنو�ن  ج��ل�����ش��ة  يف  ل���ل���م�������ش���ارك���ة 
�خلدمات  ت���ق���دمي  يف  “�لبتكار 
�مل�شرفية للفئات �لغري م�شمولة”، 
ل���ت���ن���اق�������س �مل��������ب��������ادر�ت وح����ل����ول 
�ملوجهة  �مل���ال���ي���ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لدخل  �أ����ش���ح���اب  ف���ئ���ات  خل���دم���ة 

�ملحدود �أو �ملعزولني جغر�فياً. 
وهي �ملوؤلف �مل�شارك لكتاب فر�س 
ري�������ادة �لأع�����م�����ال يف �لإن����رتن����ت. 
بينما ي�شارك كل من كليف كوك، 
 ،”3 “�آر  ل�شركة  �لإد�ري  �مل��دي��ر 
قطاع  يف  �مل�شتثمر  ري��زي،  وماتيو 
بالإ�شافة  �مل��ال��ي��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�مل�شتثمرين  م�����ن  �آخ��������ر  ل����ع����دد 
ب���ع���ن���و�ن  ج���ل�������ش���ة  �ل����ع����امل����ي����ني يف 
�لب��ت��ك��ار: �حلدود  �ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
�ملالية،  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل��ت��ال��ي��ة 
و�ملجالت  �لتحديات  ل�شتعر��س 
�لرئي�شة للبتكار يف �لتكنولوجيا 

�ملالية.
ويتمتع ماتيو ريزي بخربة طويلة 
�ملالية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق���ط���اع  يف 
�لزمن،  م���ن  �ل��ع��ق��دي��ن  ت���ت���ج���اوز 
ولديه علقات وثيقة مع عدد من 
كبار �مل�شوؤولني يف �لبنوك �لعاملية، 
و�مل�شتثمرين  �لنا�شئة،  و�ل�شركات 
موؤ�ش�س  وه���و  �مل�����ايل.  �ل��ق��ط��اع  يف 

تقام يف اأكتوبر مب�ضاركة نخبة من اخلرباء العامليني ورواد القطاع املايل

»اأبوظبي العاملي« يعلن قائمة املتحدثني يف قمة التكنولوجيا املالية
»كهرباء دبي« توقع اتفاقية مع موؤ�س�سة

مطارات دبي لدعم اأهداف مبادرة »دبي الذكية«
•• دبي-وام:

دبي  م��ط��ار�ت  موؤ�ش�شة  مع  تفاهم  مذكرة  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  وقعت 
لتو�شيع �لتعاون و�لعمل �مل�شرتك وتوحيد �لطاقات و�ملو�رد وتبادل �ملعرفة 
و�لبتكار لتنفيذ �ملبادر�ت �لذكية �لثلث �لتي �أطلقتها �لهيئة دعما ملبادرة 

دبي. مطار�ت  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة  �ملو�قع  يف  �لذكية” وذلك  “دبي 
�أطلقها  �ل��ت��ي  �لذكية”  “دبي  م��ب��ادرة  �أه����د�ف  لتحقيق  �لتفاقية  وت��اأت��ي 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” جلعل دبي �أذك��ى و�أ�شعد مدينة يف 
�لعامل وخطة دبي 2021 �لتي ترمي �إىل جعل دبي مدينة متكاملة ذكية 

م�شتد�مة ومبتكرة يف �إد�رة مو�ردها.
�ملتعاملني  “�شم�س دبي” لت�شجيع  �لذكية مبادرة  �لهيئة  وت�شمل مبادر�ت 
�أ�شحاب �ملنازل و�ملباين على تركيب �ألو�ح كهرو�شوئية فوق �أ�شطح �ملباين 
لإنتاج �لكهرباء من �لطاقة �ل�شم�شية وربط �لنظام �ل�شم�شي ب�شبكة �لهيئة 
تهدف  ذكية  و�شبكات  ع���د�د�ت  خ��لل  �لذكية” من  “�لتطبيقات  وم��ب��ادرة 
�لفوري عند �لنقطاع مع تر�شيد  �لتو�شيل  �إىل �شرعة �ل�شتجابة لإعادة 
�ل�شتهلك  تفا�شيل  ومر�قبة  �لذكية  �ل��ع��د�د�ت  عرب  �لذكي  �ل�شتهلك 
ب�شكل دقيق وحلظي ويف �أي وقت تعزيز� لرفاهية و�شعادة جميع �ملو�طنني 
لإن�شاء  �لأخ�شر”  “�ل�شاحن  وم��ب��ادرة  �مل���و�رد  ��شتد�مة  ودع��م  و�ملقيمني 

�لبنية �لتحتية وحمطات �شحن �ل�شيار�ت �لكهربائية.
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تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 220229         بتاريخ :  2014/10/26

با�ش��م: دي �يت يف �يت �ورونلريى جيد� باز�رلما تيجاريت �نونيم �شريكيتى 
وعنو�نه: ما�شلك �ي�شكى بويوكديرى جادي�شى، نو: 15، ��شطنبول / تركيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب؛ خدمات �لإيو�ء �ملوؤقت؛ �ملطاعم، مطاعم �خلدمة �لذ�تية، �لكافترييات؛ 
�ملقاهي، خدمات �ملقا�شف )�لكانتينات(، �شالت �لكوكتيل، مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة، خدمات توريج 
وتوفري �لطعام و�ل�شر�ب مع م�شتلزمتها �خلارجية، �حلانات؛ تاأجري معد�ت خدمة �لطعام  �مل�شتخدمة يف 

خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة كلمة Nusr.Et باحرف لتينية �ملقطع Nusr باللون �ل�شود و�ملقطع 
�لحمر باللون   Et

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  �سبتمرب 2017 العدد 12129

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 222906         بتاريخ :  2014/12/09 
با�ش��م: موؤ�ش�شة عابدين �ل�شناعية

وعنو�نه: بناية رقم 39- �شارع �ل�شناعة- بيادر و�دي �ل�شري- عمان - �لأردن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لن�شاء و�لرتكيب و�ل�شلح و�لتجميع و�ل�شيانة، مبا يف ذلك تلك �خلدمات ما بعد �لبيع
�لو�ق�عة بالفئة: 37

و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة عابدين بالعربية على خلفية �شكل معني عدد 2 مكون من خطوط حمر�ء 
وزرقاء ��شفلها كلمة ABDIN باحرف لتينية على خلفية �شكل معني عدد 2 مكون من خطوط حمر�ء 

وزرقاء
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  �سبتمرب 2017 العدد 12129

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 222911         بتاريخ :  2014/12/09 
با�ش��م: جي �ر تي جوولرز )�نديا( بريفيت ليمتد

وعنو�نه: منرب 21، كوت�س رود )نورث ��شمان رود(، تي. ناجار، ت�شيناي – 600017، تاميل نادو، �لهند
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

عر�س �ل�شلع على و�شائل �لت�شال لغايات بيعها بالتجزئة؛ عر�س �ل�شلع؛ وكالت �ل�شتري�د و�لت�شدير
�لو�ق�عة بالفئة: 35

 JEWELLERS باحرف لتينية باللون �خلمري ��شفلها كلمة GRT و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة
باحرف لتينية باللون �ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  �سبتمرب 2017 العدد 12129

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 222903         بتاريخ :  2014/12/09
با�ش��م: ت�شويقية �شر�ي جيد� �شانايى يف تيجاريت �نونيم �شريكيتي

وعنو�نه: مهموت باي ماه. تان�شو �شوكاك نو:19 �إيت�س كابي نو:4 باغجيلر / ��شطنبول، تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات، �لإيو�ء �ملوؤقت
�لو�ق�عة بالفئة: 43

 Muhallebicisi باحرف تركية باللون �ل�شود ��شفلها كلمة Saray و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة
باحرف تركية باللون �ل�شود فوقها ر�شم بي�شاوي باللونني �لبي�س و�ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  �سبتمرب 2017 العدد 12129

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 222908         بتاريخ :  2014/12/09 
با�ش��م: دورفورت هولدينج، ��س. �يه.

وعنو�نه: بلز� 2000 بلدينج، �شك�شتينث فلور، فيفيث �شرتيت، باناما
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها من �مل�شروبات غري �لكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة من �لفو�كه وع�شائر 
�لفو�كه، �شر�ب وم�شتح�شر�ت �أخرى لعمل �مل�شروبات

�لو�ق�عة بالفئة: 32
و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة DEBONAIRE باحرف لتينية باللون �ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  �سبتمرب 2017 العدد 12129

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 222912         بتاريخ :  2014/12/09

با�ش��م: بولييا بولي�شرت �شانايى يف تيجاريت ليمتد �شريكيتي
وعنو�نه: فريوزكوي بوليفارى، نو: 46، �وجيلر - ��شطنبول / تركيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�لب�شتنة  �لزر�عة  �لفوتوغر�يف وكذلك يف  و�لت�شوير  �لعلمي  �ل�شناعة و�لبحث  �مل�شتخدمة يف  �لكيماويات 
وزر�عة �لغابات، ر�تنجات ��شطناعية غري معاجلة، بل�شتيك غري معالج، �أ�شمدة، مركبات �إخماد �لن�ري�ن، 
م�شتح�شر�ت �شقي وحلام �ملعادن، مو�د كيميائية حلفظ �ملو�د �لغذ�ئية، مو�د دب�اغة، مو�د �لل�شق �مل�شتخدمة 

يف �ل�شناعة؛ غر�ء عد� �مل�شتخدم للقرطا�شية �أو للأغر��س �ملنزلية
�لو�ق�عة بالفئة: 1

P مكتوب  ي�شارها حرف  �لكحلي على  باللون  باحرف لتينية   Poliya �لعلمة: عبارة عن كلمة  و�شف 
ب�شكل خا�س باللون �لكحلي جميعها د�خل �طار مربع باللون �ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  �سبتمرب 2017 العدد 12129

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 222904         بتاريخ :  2014/12/09 

با�ش��م: موؤ�ش�شة عابدين �ل�شناعية
وعنو�نه: بناية رقم 39- �شارع �ل�شناعة- بيادر و�دي �ل�شري- عمان - �لأردن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ألو�ح بناء معدنية، �أعمدة معدنية للإعلنات، هياكل بناء معدنية، مو�د بناء معدنية، �أملنيوم، رقائق �أملنيوم، 
�أ�شلك �أملنيوم، تر�كيب من ف�شة �لنيكل للمباين �أو للأثاث، �لثاث �ملعدين، حو�جز ��شطد�م معدنية، مو�د 
معدنية،  �شد�د�ت  متنقلة،  معدنية  مباين  معدنية،  مباين  للمباين،  معدنية  ل��و�زم  للبناء،  معدنية  تقوية 
للإن�شاء�ت  معدنية  ط��لء�ت  معدنية،  مر�بط  م�شامري،  معدنية،  بر�غي  نفي�شة،  غري  معادن  من  �شناديق 
و �ملباين، �أطر معدنية للأبو�ب، �أقفال للأبو�ب )غري كهربائية(، جتهيز�ت معدنية للأبو�ب، �طر معدنية 
�ملركزية،  �لتدفئة  ملن�شاآت  معدنية  قنو�ت  معدنية،  �أل��و�ح  من  �أر�شيات  للأبو�ب،  معدنية  مقاب�س  للأبو�ب، 
تخزين  رف��وف  �ملعدنية،  ماركت  �شوبر  رف��وف  معدنية،  رف��وف  و�لتكييف،  �لتهوية  ملن�شاآت  معدنية  قنو�ت 

م�شتودعات �ملعدنية
�لو�ق�عة بالفئة: 6

و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة عابدين بالعربية على خلفية �شكل معني عدد 2 مكون من خطوط حمر�ء 
وزرقاء ��شفلها كلمة ABDIN باحرف لتينية على خلفية �شكل معني عدد 2 مكون من خطوط حمر�ء 

وزرقاء
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  �سبتمرب 2017 العدد 12129

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 222909         بتاريخ :  2014/12/09 
با�ش��م: دورفورت هولدينج، ��س. �يه.

وعنو�نه: بلز� 2000 بلدينج، �شك�شتينث فلور، فيفيث �شرتيت، باناما
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

منتجات �لتبغ مبا يف ذلك �ل�شيجار، لفافات �ل�شيجار، تبغ �لتدخني ، وتبغ �لغليون
�لو�ق�عة بالفئة: 32

و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة DEBONAIRE باحرف لتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  �سبتمرب 2017 العدد 12129

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 222913         بتاريخ :  2014/12/09

با�ش��م: بولييا بولي�شرت �شانايى يف تيجاريت ليمتد �شريكيتي
وعنو�نه: فريوزكوي بوليفارى، نو: 46، �وجيلر - ��شطنبول / تركيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات �لدعاية و�لإعلن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي؛ خدمات جتميع ت�شكيلة ل�شالح 
�لفوتوغر�يف وكذلك يف  و�لت�شوير  �لعلمي  و�لبحث  �ل�شناعة  �مل�شتخدمة يف  �لكيماويات  �لغري من ب�شائع 
�لزر�عة و�لب�شتنة وزر�عة �لغابات، ر�تنجات ��شطناعية غري معاجلة، بل�شتيك غري معالج، �أ�شمدة، مركبات 
�إخماد �لن�ري�ن، م�شتح�شر�ت �شقي وحلام �ملعادن، مو�د كيميائية حلفظ �ملو�د �لغذ�ئية، مو�د دب�اغة، مو�د 
�لل�شق �مل�شتخدمة يف �ل�شناعة، وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها ب�شكل مريح و�شر�ئها، )ول ينطوي 
�أ�شو�ق �لبيع  �أو  ذلك على خدمة �لنقل(؛ وقد تقدم مثل هذه �خلدمات من خلل متاجر �لبيع بالتجزئة 

باجلملة �أو بو��شطة �لأو�شاط �لإلكرتونية �أو كتالوجات �لطلب عرب �لربيد �ملبا�شر 
�لو�ق�عة بالفئة: 35

P مكتوب  ي�شارها حرف  �لكحلي على  باللون  باحرف لتينية   Poliya �لعلمة: عبارة عن كلمة  و�شف 
ب�شكل خا�س باللون �لكحلي جميعها د�خل �طار مربع باللون �ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  �سبتمرب 2017 العدد 12129

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 222905         بتاريخ :  2014/12/09 

با�ش��م: موؤ�ش�شة عابدين �ل�شناعية
وعنو�نه: بناية رقم 39- �شارع �ل�شناعة- بيادر و�دي �ل�شري- عمان - �لأردن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�لتكييف  �لتربيد  من�شاآت  حتمي�س،  �جهزة  جتفيف،  �جهزة  �لهو�ء،  و�لت�شخني  و�لتربيد  �لتكييف  �أجهزة 
�لطهي  �أف��ر�ن  �لثلجات؛  �جل��و،  من  �لكريهة  �ل��رو�ئ��ح  �ز�ل��ة  �جهزة  لل�شاءة،  ومن�شاآت  �جهزة  و�لتدفئة، 
�لكهربائية؛ �أفر�ن �لغاز، مغا�شل، حجر�ت �لتربيد وخز�ئن، لو�زم تنظيم لجهزة ومو��شري �ملاء و�لغاز، غرف 

�لتربيد، �لفريزر�ت، ثلجات �لعر�س، �ملقايل، �ل�شو�يات، �أجهزة �لطهي �لكهربائية، �أجهزة �لطهي بالغاز 
�لو�ق�عة بالفئة: 11

و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة عابدين بالعربية على خلفية �شكل معني عدد 2 مكون من خطوط حمر�ء 
وزرقاء ��شفلها كلمة ABDIN باحرف لتينية على خلفية �شكل معني عدد 2 مكون من خطوط حمر�ء 

وزرقاء
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  �سبتمرب 2017 العدد 12129

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 222910         بتاريخ :  2014/12/09 
با�ش��م: جي �ر تي جوولرز )�نديا( بريفيت ليمتد

وعنو�نه: منرب 21، كوت�س رود )نورث ��شمان رود(، تي. ناجار، ت�شيناي – 600017، تاميل نادو، �لهند
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو مطلية بها، غري �لو�ردة يف فئات 
�أخرى، �ملجوهر�ت و�لأحجار �لكرمية، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة

�لو�ق�عة بالفئة: 14
 JEWELLERS باحرف لتينية باللون �خلمري ��شفلها كلمة GRT و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة

باحرف لتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  �سبتمرب 2017 العدد 12129

العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملهند�س �لعربي لنظمة �لتحكم

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1141748 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�حمد حممد طاهر �حمد �ملرزوقي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �حمد حممد طاهر �حمد �ملرزوقي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جهاد �حمد �شالح ح�شن %49

تعديل لوحة �لإعلن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

 تعديل ��شم جتاري من/�ملهند�س �لعربي لنظمة �لتحكم
ARABIC ENGINEER CONTROL SYSTEMS

�ىل/ �ملهند�س �لعربي لنظمة �لتحكم ذ.م.م 
ARABIC ENGINEER CONTROL SYSTEMS LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

�لعدد  12129 بتاريخ 2017/09/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2937  جتاري جزئي              

�ن  �ل�شركة �ملتحدة للعلب - ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل �ملدعي عليه / 1- 
�ملدعي/ �شركة �لتاج �لذهبي لتجارة مو�د �لتغليف ذ م م - وميثلها �شيجا �شليم �شار�ل 
وميثله / علي �بر�هيم حممد �حلمادي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم   )10.000( وق���دره  ومبلغ  دره���م(   29.050( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
�ل�شتحقاق   تاريخ  و�لفائدة  12% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�لر�شوم و�مل�شاريف  كتعوي�س 
وحتى �ل�شد�د �لتام و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم 
�لثنني  �ملو�فق  2017/10/9  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�شتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2772  جتاري جزئي              

�ن  �لق��ام��ة مبا  ف��ار علي ها�شمي  جمهول حمل  �ملدعي عليه / 1- غ�شان  �ىل 
�ملدعي/ بنك �م �لقيوين �لوطني  - �س م ع وميثله / عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �أق��ام  قد  �ل�شام�شي  �لعمر�ن 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   37.134.16( وق��دره  مببلغ  عليه 
و�لفائدة  2.49% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة 
 Ch1.C.12 بالقاعة  8.30 �س  �ل�شاعة  �ملو�فق  2017/9/27   �لرب��ع��اء   يوم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/264  عقاري كلي            
�ىل �ملدعي عليه / 1- �شركة ميمون للو�شاطة �لعقارية - ذ م م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ بهادر عبد�هلل بدري وميثله / �شمرية عبد�هلل علي قرقا�س   قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها دعوى بطلن وف�شخ عقود بيع و�لز�م �ملدعي عليها برد 
مبلغ وقدره )1.423.928 درهم( وما يرتتب عليه من فو�ئد قانونية بو�قع %12 
درهم   195461 وقدرها  و�لت�شجيل  ور�شوم  �ل�شد�د  متام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من 
�ملو�فق   �لرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  �ملحاماة.    و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة    2017/9/27
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2883  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- �شديق تريوفا كلتيل ممي م�شليار  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع وميثله / عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن 
�لعمر�ن �ل�شام�شي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )25.947.31 درهم(  ت�شمني �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 2.49% �شهريا من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت 
 Ch1.C.14 لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2017/9/24  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2979  جتاري جزئي              

�ن  �لق��ام��ة مب��ا  ريي�س جمهول حم��ل  م��ريك��ادو  ريوينا   -1 / �مل��دع��ي عليه  �ىل 
ع��ب��د�هلل حمد عبد�هلل   / ع وميثله  م  ���س   - �لوطني   �لقيوين  �م  بنك  �مل��دع��ي/ 
بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �أقام  قد  �ل�شام�شي  �لعمر�ن  عمر�ن 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   20.275.92( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي 
�ملحاماة و�لفائدة  2.49% �شهريا من 2011/12/20 وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت 
بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة    2017/10/10 �مل��و�ف��ق   �ل��ث��لث��اء   ي��وم  جل�شة  لها 
Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل 

)علما باأنه مت �حالة �لدعوى �ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي
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بو�سالخ ت�سارك يف اجتماع �سيدات الحتاد الآ�سيوي
•• تايلند - الفجر 

لكرة  �لإم���ار�ت  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  بو�شلخ  �أم��ل  �شاركت 
�لقدم يف �جتماع جلنة كرة �لقدم �لن�شائية يف �لحتاد �لآ�شيوي 
�ول �أم�س �جلمعة يف مدينة ت�شونبوري �لتايلندية، وذلك على 
و�ملقامة   2017 عاماً   16 حتت  للنا�شئات  �آ�شيا  بطولة  هام�س 
�ملهمة،  �ل���ق���ر�ر�ت  م��ن  جمموعة  �للجنة  و�ت��خ��ذت  ت��اي��لن��د.  يف 
بخ�شو�س مو�عيد بطولة كاأ�س �آ�شيا لل�شيد�ت 2018 يف �لأردن، 
وكذلك تعديل نظام ت�شفيات بطولتي �آ�شيا للنا�شئات حتت 16 

عاماً ولل�شابات حتت 19 عاماً.
و�تفقت �للجنة على �إقامة �ملبار�ة �لفتتاحية يف كاأ�س �آ�شيا يوم 6 

�أبريل 2018، على �أن تقام �ملبار�ة �لنهائية بتاريخ 20 �أبريل.
و�حد،  يوم  �لبطولة  �نطلق  تقدمي  �ملو�عيد عرب  تعديل  وج��اء 
�لدولة  يف  ومتابعة  �هتمام  �أك��رب  على  �لبطولة  ح�شول  ل�شمان 

�مل�شيفة، حيث تبد�أ عطلة نهاية �لأ�شبوع يوم �جلمعة.
و�تفقت �للجنة على تعديل نظام ت�شفيات بطولتي �آ�شيا للنا�شئات 
من  �لت�شفيات  �إقامة  �جلديد  �لنظام  يت�شمن  حيث  و�ل�شابات، 
�أك��رث من 20 منتخب، وذل��ك يف  دوري��ن �أول وث��اين، ومب�شاركة 
مبادرة لتعزيز تو�شيع �مل�شاركة لأكرب عدد ممكن من �لحتاد�ت 
�لوطنية �لأع�شاء. وبحثت �للجنة �أي�شاً يف مقرتح تعديل نظام 
وكذلك   ،2020 �لأوملبية  �لألعاب  ل��دورة  �لآ�شيوية  �لت�شفيات 

�إمكانية ��شتحد�ث بطولة للأندية �لآ�شيوية.

�ل�شاعة �حل��ادي��ة ع�شرة  �لح��د يف مت��ام  �ْل��َي��ْوَم  تنطلق 
�شباحا بتوقيت لو�س �جنلو�س” مدينة �مللئكة �لعا�شرة 
�لثانية من  �لم��ار�ت مناف�شات �جلولة  بتوقيت  م�شاء 
جر�ند  �بوظبي  بطولة  م��ن  �لثالثة  �لن�شخة  ج��ولت 
�ل�شالة  يف  نز�لتها  �شتقام  ،�ل��ت��ي  للجوجيت�شو  �شلم 
رقم و�حد باأر�س �ملعار�س مب�شاركة لعبني من �لعيار 
�لعامل.  ق���ار�ت  مبختلف  �مل�شنفني  �أق���وى  م��ن  �لثقيل 
�حتاد  م��ن  بتنظيم  يومني  م��د�ر  على  �لبطولة  وت��ق��ام 
و�لبالغني  �لنا�شئني  فئات  يف  للجوجيت�شو  �لإم����ار�ت 
و�ملا�شرتز للرجال و�ل�شيد�ت، وت�شارك فيها عدة �أندية 
و�أك��ادمي��ي��ات م��ن د�خ���ل �ل��دول��ة ه��ي �ل��ع��ني و�جلزيرة 
و�لوحدة وبني يا�س و�لن�شر و�أكادمييات �لدفاع ودبي 
وكوماندو جروب و�أجيال، وكان باب �لت�شجيل قد �أغلق 
�أقبال كبري من �للعبني و�للعبات  م�شاء �أم�س على 

من �أكرث من 47 دولة يف خمتلف قار�ت �لعامل.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه �أ����ش���اد ع���ب���د�هلل �ل�����ش��ب��و���ش��ي ق��ن�����ش��ل دولة 
�لمار�ت مبدينة لو�س �أجنلو�س بالنجاح �لكبري �لذي 
�أبوظبي جر�ند �شلم يف خمتلف مدن  حققته جولت 
�مل�شرتك بني �حتاد  و�لتعاون  وبحالة �حلر�ك  �لعامل، 
�لها�شمي  عبد�ملنعم  برئا�شة  للجوجيت�شو  �لم����ار�ت 
و�لقائمني على �للعبة يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، 
مبا ي�شهم يف تقوية �لعلقات بني �لإمار�ت و�لوليات 
�لقوى  �لريا�شة تعد من  �ن  �ملتحدة �لمريكية، حيث 
�لناعمة �لتي ت�شهم يف مد ج�شور �لتعاون بني �لدولتني. 
وقال �ل�شبو�شي: بهذه �ملنا�شبة نرفع �أ�شمى �آيات �ل�شكر 
و�لعرفان �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �أل 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
�جلوجيت�شو  للعبة  �لأول  و�ل��د�ع��م  �ل��ر�ع��ي  �مل�شلحة 
ونبارك  �لفر�شة  ه��ذه  وننتهز  �ل��ع��امل،  و  �لإم����ار�ت  يف 
ريا�شة  حققتها  �لتي  �لكربى  �لجن���از�ت  على  ل�شموه 
ع�شق  مدينة  يف  �ل�شالت  �ألعاب  دورة  يف  �جلوجيت�شو 
�أب��اد، ونوؤكد �أن �أبناء وبنات �لم��ار�ت ق��ادرون على رفع 
�لدولية، ونحن  �ملحافل  وت�شريفها يف كل  �لدولة  علم 

بطولة  �شتحققه  �ل���ذي  �لكبري  �لنجاح  م��ن  ثقة  على 
�لطيبة  �ل�شمعة  بعد  خ�شو�شا  �شلم،  جر�ند  �أبوظبي 
�لتي باتت حتظى بها يف جمتمع �لريا�شيني بالوليات 
�جناز�ت  من  حققته  ما  �شوء  على  �لأمريكية  �ملتحدة 
�ملدينة، ومن خلل  نف�س  �ل�شابقتني يف  �لن�شختني  يف 
متابعتنا لتلك �لريا�شة وجمتمعها �ملحلي يف �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية فاإننا �أ�شبحنا نلم�س باأن كل خمبي 
وع�����ش��اق ت��ل��ك �ل��ري��ا���ش��ة ب��ات��و� ي��ن��ت��ظ��رون ه���ذ� �حلدث 
�أخر للم�شاركة فيه، و�لتعبري عن تقديرهم  عاما بعد 
�للعبة  ن�شر وتطوير  �أبوظبي يف  به  تقوم  �ل��ذي  للدور 
�أ�شبحت  �أبوظبي  �أن  �شيما  ول  �لعاملي،  �مل�شتوى  على 
�أي�شا  �لقر�ر  وعا�شمة  �لعاملية،  �جلوجيت�شو  عا�شمة 
على  �ل���دويل  ب��الحت��اد  �لتنفيذي  �ملكتب  مو�فقة  بعد 

�نتقال مقر �لحتاد �لدويل �إليها.
�لعتيبة  يو�شف  �لأخ  بقيادة  �ل�شفارة  �ل�شبو�شي:  وتابع 
كل  ت�شع  �أجن��ل��و���س  ل��و���س  يف  �لقن�شلية  �أع�����ش��اء  وك��ل 
�مليد�ن  نف�س  يف  وتعمل  �حل���دث،  خدمة  يف  �مكاناتها 
�أن نكون جزء�  �للجنة �ملنظمة للبطولة، وي�شعدنا  مع 
�أبنائنا  من �لنجاح �لذي حتققه �لبطولة، و�أن ن�شاهد 
�مليد�ليات يف  �أبطال وبطلت �لم��ار�ت يح�شدون  من 
خمتلف �لأحزمة و�لفئات، ولي�س لدينا �شك يف �أن �نهم 
قادرون على �شعود من�شات �لتتويج ورفع علم �لدولة 
يف  حتى  �لوطني،  �ل�شلم  لعزف  �ملهم،  �ملحفل  ه��ذ�  يف 
غياب �للعبني �لدوليني لن�شغالهم يف متثيل �لدولة 

بالبطولت �لر�شمية.
يف  �جلوجيت�شو  لعبة  �نت�شار  �شبب  على  تعليقه  ويف 
“ فن  �نت�شار  ور�ء  �أ�شباب  ع��دة  هناك  ق��ال:  �لإم����ار�ت 
�شاحب  رع��اي��ة  مقدمتها  يف  �لم����ار�ت  �لرتوي�س”يف 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي���د �أل ن��ه��ي��ان ويل عهد 
لهذه  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي 
تثمن  �لتي  وعاد�تنا  تقاليدنا  مع  و�ت�شاقها  �لريا�شة، 
و�لتحمل  و�ل�شجاعة  و�لن�شباط  بالنف�س  �لثقة  قيم 
�لريا�شة  ل��ت��ل��ك  م��ت��اب��ع  ك���ل  �أن  ظ��ن��ي  ويف  و�ل�������ش���رب، 

لدى  �يجابية  حالة  �شنعت  باأنها  يكت�شف  �ن  ي�شتطيع 
حتثهم  �أنها  خ�شو�شا  �جل��دي��دة،  �لأج��ي��ال  من  �أبنائنا 
على ��شتثمار �لوقت باأف�شل �شورة، وتدعم لديهم قيم 
�لنتماء للوطن، و�لولء لقيادته �لر�شيدة، و�أنا �أعترب 
كل ريا�شي ي�شارك يف بطولة للجوجيت�شو خارج �لدولة 

�شفري� فوق �لعادة لبلده.
وكانت قد �أنتهت م�شاء �أم�س �جر�ء�ت �لوزن �لر�شمية 
�شيديرون  �ل���ذي���ن  �ل���دول���ي���ون  �����ش���ر�ف �حل���ك���ام  حت���ت 
لنف�س  �ل��ب��اق��ون  يخ�شع  �أن  �ملنتظر  وم���ن  �ل��ب��ط��ول��ة، 
�لج��ر�ء�ت �شباح �ليوم ملدة �شاعة �عتبار� من �لثامنة 
ي�شرتط  �أنه  حيث  و�لن�شف،  �لتا�شعة  وحتى  و�لن�شف 
�أن يكون وزن كل لعب ولعبة متطابق مع �لفئة �لتي 

�شي�شارك فيها.
جناح  بعد  �ليوم  �شتنطلق  �لتي  �لثانية  �جلولة  وتاأتي 
�ليابانية  �لعا�شمة  يف  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  �لأوىل  �جل��ول��ة 
�لثالثة  �جلولة  وقبل  �ملا�شي،  يوليو  �شهر  يف  طوكيو 
�لرب�زيلية  �ملدينة  يف  �أي���ام   3 م���د�ر  على  �شتقام  �ل��ت��ي 
ريو دي جانريو يف �شهر نوفمرب �ملقبل، و�لر�بعة �لتي 
�شتقام يف �شهر يناير �ملقبل باأبوظبي، و�خلام�شة �لتي 
�جمايل  وتبلغ  �مل��ق��ب��ل،  م��ار���س  �شهر  ل��ن��دن  يف  �شتكون 
جو�ئز �لن�شخة �لثالثة يف �جلولت �خلم�س 800 �ألف 
�ملر�كز  �أ���ش��ح��اب  �للعبني  على  ت��وزع  �م��ري��ك��ي،  دولر 
كل  يف  �كادمييات  �أف�شل  عن  ف�شا  وزن،  كل  يف  �لأوىل 
لها  �لتقدير  �أن���و�ع  من  كنوع  �حل��دث  ت�شت�شيف  دول��ة 

على جهودها يف تطوير �للعبة.
�جلوجيت�شو  ريا�شة  يف  �لعامليني  �لب��ط��ال  �أب���رز  وم��ن 
ل��و���س �جنلو�س  �أك������دو� ح�����ش��وره��م يف ج��ول��ة  �ل���ذي���ن 
جونيور،  ورودين  �أل��دو���ش��ني،  �أليك�شي�س  �شلم  جر�ند 
وجوزيه  بينهريو،  ولوكا�س  ك��ور�ك��او،  كارلو�س  وج��و�و 
كجم،   56 وزن  يف  وك��ل��ه��م  ن���اك���ام���ور�  وج�����ورج  ل��ي��م��ا، 
وكل  62 كجم،  وزن  ج��ورج يف  وهياجو  ياجاي،  ونوبو 
ليمو�س،  وتياجو  �شيلفا،  وماريو  فيري�،  �أليك�شندر  من 
وبرونو كارفالهو، و�ل�شقيقان برين وكيفني ميهات�شا، 

وفيكتور مور�يي�س يف نز�لت �حلز�م �لأ�شود لوزن 69 
كجم.

�أ�شماء مهمة  �لأ�شود لدينا  للحز�م  77 كجم  ويف وزن 
�أع��ل��ن��ت ر���ش��م��ي��ا ع��ن م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف ق��ل��ب �حل����دث وهم 
بايفا،  وي���ان  فون�شيكا،  وج��اب��ري��ل  ج��ار���ش��ي��ا،  م��ات��ي��و���س 
كانوتو،  ب���ارب���وز�، وجيمي  وك����او�ن  ر�م��ي��ل��ه��و،  ودي��ي��ج��و 
وفر�ن�شي�شكو  رو����ش���ي���ل،  وب���ري���ت  ب��اه��ي��ن��ي��ز،  و�ي�������ز�ك 
�يتور�لدي، و�ندري�س برونوفي�شكي، وياجو ��شبيندول، 
فقد  �ل�شود  للحز�م  85 كجم  وزن  تاما. ويف  وج��وين 
قام بالت�شجيل عدد من �مل�شاهري هم �شريجيو ريو�س، 
ليون،  ود�ن��ت��ي  �شيلفا،  و�شتيفني  ف��ري��ت��ا���س،  ول��وك��ا���س 
 94 وزن  ويف  فاريا�س.  وكارلو�س  �شيلفرييو،  وفيكتور 
�أد�م  �ل��ع��امل  بطل  يتو�جد  ���ش��وف  �حل���ز�م  لنف�س  كجم 
جاوديو،  وباتريك  ت�شوهيما،  وفريناندو  فاردزينكي، 
ي�شارك  �شوف  110 كجم  وزن  وهيلتون جونيور. ويف 
وفيليبي  دياز،  تر�ن�س، وجو�شتفاو  �أليك�شاندر  كل من 

ماتو�س، و�يجور �شيلفا.

حملة الدعاية بدات منذ �ضهر ون�ضف
وقاعة  ل���ل���ن���ز�لت  �ب�����ش��ط��ة   7 ف���ال���ريي���و:  رودري����ج����و 

للحماء
�أك���د رودري��ج��ي��و ف��ال��ريي��و �ل�����ش��ك��رت��ري �ل��ف��ن��ي جلولت 
�أبوظبي جر�ند �شلم �أن فكر �للجنة �ملنظمة للبطولة 
من  �كرث  �لكيف  على  يركز  �أ�شبح  �لثالثة  �لن�شخة  يف 
�ل��ك��م، و�أن����ه مت ����ش��ت��ح��د�ث ع���دة ف��ئ��ات ج��دي��دة فيها، 
ع�شاق  ورغبات  مبتطلبات  لتفي  �ملا�شرتز  يف  خ�شو�شا 
من  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل�شنية،  �مل��ر�ح��ل  خمتلف  يف  �للعبة 
جت����اوزو� �ل��ث��لث��ني و�خل��م�����ش��ة و�ل��ث��لث��ني ع��ام��ا، و�أن 
�لدعاية للبطولة يف لو�س �جنلو�س �نطلقت منذ �كرث 
من �شهر ون�شف يف عدد كبري من �ل�شحف و�ملجلت 
م��ن ح�شور �جلماهري  ثقة  على  و�أن���ه  �مل��دي��ن��ة،  د�خ���ل 
للحدث، على �شوء �ملوؤ�شر�ت �لأولية �لتي توؤكد �إهتمام 
كبري  ع��دد  وم�شاركة  بالبطولة،  �لريا�شة  تلك  ع�شاق 

من �أبطال �لعامل فيها.
وقال رودريجو: مت �لنتهاء من جتهيز �ل�شالة يف وقت 
و�شوف  هنا،  �لمريكي  �ل�شريك  مع  بالتعاون  قيا�شي، 
ومن  �لأب�شطة  فر�س  بعد  �ليوم  مبهرة  �لقاعة  تكون 
 7 على  �حلالية  �جلولة  يف  �ملناف�شات  تقام  �أن  �ملنتظر 
�أب�شطة ب�شكل متو�زي، يف �لفئات �ملختلفة، ومل تو�جهنا 
��شتفدنا  لأننا  �لثالثة  �لن�شخة  يف  ك��ربى  حتديات  �أي 
�لن�شختني  �مل��رت�ك��م��ة لدينا م��ن  ك��ث��ري� م��ن �خل���رب�ت 
لإحماء  قاعة  جتهيز  ومت  و�لثانية،  �لأوىل  �ل�شابقتني 
3 جهات،  �ملدرجات يف  وبناء  �ل��ن��ز�لت،  �للعبني قبل 

و�عد�د قاعة لكبار �ل�شخ�شيات �لر�شمية و�لزور�.

دورة تاأهيلية على هام�ض البطولة
معايري  �ه���م  �ل��دول��ي��ة  و�خل����ربة  �ل��ك��ف��اءة  نا�شيمنتو: 

�ختيار �حلكام
�ألي�شاندرو نا�شيمنتو رئي�س جلنة �حلكام �أنه مت  يقول 
�لبطولة للحكام  �أم�س على هام�س  عقد دورة حتيمية 
�لذين �شيديرون �لنز�لت على �لب�شطة وعددهم 14 
�إىل  �لتطرق  ومت  �ل��ط��اول��ة،  حكام  م��ن  ومثلهم  حكما، 
�شروط  مع  يتو�فق  مبا  �لنقاط  �حت�شاب  �ألية  توحيد 
�أن��ه على ثقة باأن  ولو�ئح �لحت��اد �ل��دويل، م�شري� �إىل 
تخرج �لبطولة �إىل بر �لأمان خ�شو�شا �أنه مت �ختيار 

�حلكام �لدوليني بناء على معايري �لكفاءة و�خلربة.
�أخر  وحكم  حكم،  ب�شاط  لكل  لدينا  نا�شيمنتو:  وق��ال 
بديل، بحيث يتبادلن �إد�رة �لنز�لت مع حكام �لطاولة، 
و�ل�شر�ف على  �لنز�لت  بنف�شي مبتابعة  �أقوم  و�شوف 
�لدولية،  �لقو�نني  تكفلة  للجميع مبا  �لعد�لة  حتقيق 
و�شوف نقف باملر�شاد لأي لعب يقوم باللعب �ل�شلبي، 
ح��ت��ى ن�����ش��م��ن ق���وة �ل����ن����ز�لت، ون���وف���ر ل��ل��ج��م��اه��ري كل 

عنا�شر �ملتعة و�لثارة.

مليون م�ضاهد يتابعون احلدث  400
�شوف يتم نقل نز�لت �لبطولة تليفزيونيا على �لهو�ء 

مبا�شرة على قنو�ت �أبوظبي �لريا�شية للإمار�ت ودول 
�ل�����ش��رق �لو���ش��ط و���ش��م��ال �ف��ري��ق��ي��ا، وق��ن��و�ت كومبات 
و���ش��ب��ورت ت��ي يف ل��ع�����ش��اق �ل��ل��ع��ب��ة يف �ل���رب�زي���ل، وقناة 
وقناة  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  يف  فلوجر�بينج 
فوك�س �شبورت�س يف �أ�شيا، وقناة فايت نتويرك يف كند� 
يف  �شتارهب  وقناة  ماليزيا،  يف  �أ���ش��رتو  وقناة  و�وروب���ا، 
�شنغافورة، و�يه بي ��س �شي بي �ن �شبورت�س يف �لفلبني، 
تي  �شي  ����س  وقناة  �ندوني�شيا،  يف  يف  تي  �أور�جن  وقناة 
و�شنغافورة،  ��شرت�ليا  يف  �شينجتل  وقناة  فيتنام،  يف  يف 

وقناة تين�شينت لل�شني وهوجن كوجن 
وم���ك���او وت����اي����و�ن، وق���ن���اة ف��اي��ت ���ش��ب��ورت�����س يف منطقة 
�لكاريبي و�أمرييكا �ل�شمالية، وعلى �لبث �لتليفزيوين 
�ملتاأخر على دبي �لريا�شية و�ل�شارقة �لريا�شية. ويبلغ 
�ج��م��ايل ع���دد م��ت��اب��ع��ي �ل��ب��ط��ول��ة ح���ول �ل��ع��امل 400 

مليون م�شاهد يف خمتلف قار�ت �لعامل.

العنابي �ضعار  يحملون  والعبة  العب   16
�جنلو�س جر�ند  لو�س  �لوحدة يف جولة  ن��ادي  ي�شارك 
��شاتذة  �أح��م��د ع��م��ر  ���ش��لم ب16 لع��ب��ا ولع��ب��ة ه��م 
يف وزن 85 كجم،  بالغني  بازهري  �أحمد  و  كجم،   94
ك��ج��م، وحممد   56 ب��ال��غ��ني وزن  �ل�����ش��ري��ب��ي  و���ش��ال��ح 
 65 نا�شئنب  �لكعبي  وخليفة  كجم،   85 �أ�شاتذة  هيثم 
81 كجم، وزين �هلل  كجم، وماهر طاهر نا�شئني وزن 
62 كجم، وحممد �لهنائي رجال وزن  �أ�شاتذة  �لكربي 
كجم،   94 بالغني  �ملن�شوري  وفهد  كجم،   110 حتت 
وحممود د�وود بالغني وزن85كجم، و�شاحي �لثمريي 
�أ�شاتذة 69 كجم، و عبد�هلل �لكبي�شي رجال 94 كجم ، 
و�ليازية �ل�شهياري �شيد�ت 55كجم ، ومرمي �لعامري 
49 كجم،  70 كجم، و�أ�شو�ق �خلوري �شيد�ت  �شيد�ت 

و�أ�شماء �ل�شبيحي �شيد�ت 62 كجم .
�لتنفيذي  �ملدير  �لهنائي  ر��شد  خالد  �لبعثة  وي��ر�أ���س 
�لد�ري  وم��ع��ه  �ل��ري��ا���ش��ي��ة،  ل��لأل��ع��اب  �ل��وح��دة  ل�شركة 

�أحمد �لفل�شي.

�لطنيجي  عبيد  �شعيد  ���ش��ع��ادة  �شهد 
رئي�س جلنة  �لكرة  �حت��اد  رئي�س  نائب 
مباريات  �أوىل  �إن���ط���لق  �مل�����ش��اب��ق��ات، 
�لت�شفيات  يف  �لأوىل  �مل���ج���م���وع���ة 
�لأوىل،  �ل��درج��ة  لأن��دي��ة  �لتمهيدية 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  لكاأ�س  �مل��وؤه��ل��ة 
�ل��دول��ة )ح��ف��ظ��ه �هلل ورع�����اه(، و�لتي 
�ل��ذي��د و�حل��م��ري��ة على  ن��ادي��ا  جمعت 

�أر�س �لأول م�شاء �أم�س.
�شورة  �ل��ت��د���ش��ني،  م��ر����ش��م  وت�شمنت 
 – نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
ط��ي��ب �هلل ث�����ر�ه، وحت��م��ل ���ش��ع��ار عام 
�مل�شابقات  جلنة  �طلقته  �ل���ذي  ز�ي���د، 
على جميع م�شابقات �ملو�شم �لريا�شي 
مبادرة  جانب  �إىل   ،2018/2017
بالعيد  �ل�����ش��ع��ودي��ني  �أ���ش��ق��ائ��ن��ا  تهنئة 
ل���وح���ة كبرية  ل��ل��م��م��ل��ك��ة يف  �ل���وط���ن���ي 
تزين  و�أخ��رى  �لناديني،  حملها لعبو 
�مللعب،  م��ن��ت�����ش��ف  ج��ان��ب��ي  �أح�����د  ب��ه��ا 

للحكام  �لأوىل  �أخ��رت��ني،  وم��ب��ادرت��ني 
ت�شمنتا  و�للتني  للعبني،  و�لثانية 
ت��ع��ه��د ب���ال���ل���ع���ب �ل���ن���ظ���ي���ف و�إح�������رت�م 
و�لتي  �للعبة،  قانون  ق���ر�ر�ت  وتنفيذ 

يطبقها حكم �ملبار�ة.
�لرئي�س  ن���ائ���ب  ت���ق���دم  ج���ان���ب���ه،  م����ن 

بالتهنئة و�لتربيكات للمملكة �لعربية 
�ل�شعودية مبنا�شبة �إحتفالتها بعيدها 
�لعلقات  ع���م���ق  م���ث���م���ن���اً  �ل����وط����ن����ي، 
�ل�شعبني  ب���ني  �ل��ت��ي جت��م��ع  �لأخ���وي���ة 
�ملبادر�ت  وع��ن  و�ل�شعودي،  �لإم��ار�ت��ي 
م�شاء  �مل�شابقات  جلنة  �أطلقتها  �لتي 

�أم�س، خلل تد�شني �إنطلق مباريات 
�لغالية،  ل��ل��ك��اأ���س  �مل��وؤه��ل��ة  �لت�شفيات 
م��وؤك��د�ً على �أن م��ب��ادرة ع��ام ز�ي��د هي 
�لذي  �لكبري  بالعمل  وعرفاناً  تقدير�ً 
ق����ام ب���ه �مل��غ��ف��ور ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د بن 
ثر�ه،  �هلل  طيب   – نهيان  �آل  �شلطان 

م���ن ت��ك��وي��ن ل���ل���دول���ة، و�ل���ع���م���ل على 
كونه  بالإن�شان  و�إهتمامه  توحيدها، 
مبادرتي  �أم����ا  �حل��ق��ي��ق��ي،  �لإ���ش��ت��ث��م��ار 
مبطالبة  فجاءت  و�للعبني،  �حلكام 
باللعب،  ب��الإل��ت��ز�م  ل��لع��ب��ني  �حل��ك��ام 
�ل���ن���ظ���ي���ف وع�������دم �لأع������رت��������س على 

قر�ر�ت �حلكم، كونه �ل�شخ�س �ملخَول 
�ملبار�ة،  �شهد  �للعب.  ق��ان��ون  بتطبيق 
�مل�شابقات،  جل��ن��ة  ع�����ش��و  ع��ب��ي��د  خ��ال��د 
وم��ن ن���ادي �ل��ذي��د، ���ش��امل ب��ن هويدن 
�لإد�رة، وحميد  �لكتبي رئي�س جمل�س 
�لرئي�س  ن���ائ���ب  �خل����اط����ري  ع���ب���د�هلل 

و�لإد�ري���ة، حميد علي  �ملالية  لل�شوؤون 
�لفنية  لل�شوؤون  �لرئي�س  نائب  �لكتبي 
و�ل��ت�����ش��وي��ق، وخ��ل��ي��ف��ة ���ش��ل��ط��ان �أمني 
�لطنيجي  مرتف  و�شعيد  �لعام،  �ل�شر 
�ملر�حل  م�شرف  �لإد�رة  جمل�س  ع�شو 
جمعة  �حلمرية،  ن��ادي  وم��ن  �ل�شنية، 

�لإد�رة،  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
�لإد�رة،  جمل�س  ع�شو  �ملهريي  وعمار 
�لألعاب  جلنة  رئي�س  �لكتبي  و�أح��م��د 
�جلماعية، وحميد غدير رئي�س جلنة 
�أنتهت  �ل���ف���ردي���ة. ه���ذ� وق���د  �لأل���ع���اب 
�لتي  �لأوىل  �ملجموعة  مباريات  نتائج 
�لفجرية  بت�شدر  �أم�����س،  م�شاء  ج��رت 
ل��رتت��ي��ب �مل��ج��م��وع��ة ب��ع��د ت��غ��ل��ب��ه على 
وفوز  �أه��د�ف نظيفة،  بثلثة  �لعروبة 
م�شفوت  وف��وز  �حلمرية،  على  �لذيد 
هدفني  �لنتيجة  وبنف�س  م�شايف،  على 
ل��ه��دف ل��ك��ل م���ب���ار�ة ع��ل��ى ح����دة، على 
�لثانية  �ملجموعة  مباريات  تنطلق  �أن 
�ليوم،  م�شاء  5:25 من  �ل�شاعة  عند 
�لعربي  ر�أ���س �خليمة مع  يلتقي  حيث 
نادي  وي�شت�شيف  �لأول،  �أر�����س  ع��ل��ى 
ن��ادي �حت��اد كلباء، وجتمع  خ��ورف��ك��ان 
�مل��ب��ار�ة �لأخ���رية ب��ني ن��ادي��ي بني يا�س 

ودبا �حل�شن.

اأبطال العامل يت�ضابقون على ح�ضد االألقاب وامليداليات

اأبوظبــي جــرانــد �ســالم للجـوجيت�ســو تنطلــق مــن »مدينــة املالئكــة«
اأكرث من 47 دولة يف قلب احلدث والبداية بنزاالت احلزام البني
ال�ضبو�ضي: الريا�ضة ت�ضهم يف مد ج�ضور التعاون البناء بني الدول
ثقتي بال حدود يف اأبناء االمارات ل�ضعود من�ضات التتويج وح�ضد امليداليات

حتت �ضعار عام زايد

الطنيجي ي�سهد اإنطالق مباريات الت�سفيات التمهيدية املوؤهلة للكاأ�س الغالية
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الفجر الريا�ضي

و�����ش���ل م��ون��اك��و ح��ام��ل �ل��ل��ق��ب ���ش��ح��وت��ه وحلق 
بفوزه  موؤقتا  �ل�شد�رة  �ىل  جرمان  �شان  بباري�س 
ملعب  على  -3�شفر  ليل  م�شيفه  على  �لكبري 
من  �ل�شابعة  �ملرحلة  �فتتاح  يف  ليل  يف  مرتوبول 

�لدوري �لفرن�شي لكرة �لقدم.
هدفني  بت�شجيله  مبكر�  �لنتيجة  موناكو  وح�شم 
�شتيفان  �ملونتينيغري  ع��رب   24 �لدقيقتني  يف 
خارج  م���ن  ب��ي��م��ن��اه  ق��وي��ة  ب��ت�����ش��دي��دة  يوفيتيت�س 
�نور  �لهولندي  �ملنطقة م�شتغل كرة خاطئة من 
�ل��دويل �جل��ز�ئ��ري ر�شيد  �ل��غ��ازي و30 بو��شطة 
�ثر  �ملنطقة  د�خ���ل  م��ن  بي�شر�ه  بت�شديدة  غ���ز�ل 

متريرة عر�شية للمامي توريه.
م��ون��اك��و منذ  ب��ال��و�ن  غ���ز�ل ه��دف��ه �لول  و�شجل 
�نتقاله �ىل �شفوفه هذ� �ل�شيف قادما من ليون.

ر�د�ميل  �ل��ك��ول��وم��ب��ي  �ل�����دويل  �ل��ق��ائ��د  و����ش���رب 
هدفني  و����ش��اف  �ل��ث��اين  �ل�شوط  يف  بقوة  فالكاو 
م�شافة  م��ن  ر�أ���ش��ي��ة  ب�شربة   48 �لدقيقتني  يف 
ك��رة م��رت��دة م��ن �حل��ار���س مايك  قريبة م�شتغل 
ماينان �ثر ت�شديدة لروين لوبي�س �لذي لعب مع 
ليل �ملو�شم �ملا�شي على �شبيل �لع��ارة، و73 من 

ركلة جز�ء �حت�شبت 
ل���ع���رق���ل���ة ج����ورج 

�ملنطقة  د�خ��ل 
�ملد�فع  م��ن 

�مل���������������������ايل 
مينيغ  و ر

���ش��د�رة لئحة  ر�شيده يف  فالكاو  وع��زز  ك��و�م��ي. 
�مام  �ه�����د�ف   4 ب���ف���ارق  ه��دف��ا  ب�11  �ل���ه���د�ف���ني 
مهاجم باري�س �شان جرمان �لدويل �لوروغوياين 

�إدين�شون كافاين.
و�لثاين  �ملو�شم  ه��ذ�  ملوناكو  �ل�شاد�س  �لفوز  وه��و 
�مام جاره ني�س  �ملذلة  �لتو�يل بعد خ�شارته  على 
ب��رب��اع��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة يف �مل��رح��ل��ة �خل��ام�����ش��ة، فرفع 
ب��ف��ارق �له�����د�ف خلف  ن��ق��ط��ة   18 ر���ش��ي��ده �ىل 
ب��اري�����س ����ش���ان ج���رم���ان �ل�����ذي ي��ح��ل ���ش��ي��ف��ا على 

مونبلييه غد� �ل�شبت.
�����ش���ت���ع���د�ده ل���ش��ت�����ش��اف��ة بورتو  م���ون���اك���و  و�ك�����د 
�لثانية من  �ملقبل يف �جلولة  �لثلثاء  �لربتغايل 

دور �ملجموعات مل�شابقة دوري �بطال �وروبا.
ك��م��ا ع��م��ق م��ون��اك��و ج����ر�ح م�����ش��ي��ف��ه ليل 

مار�شيلو  �لرجنتيني  وم��درب��ه 
بييل�شا حيث ف�شل يف حتقيق 

�ل�شاد�شة  ل��ل��م��ب��ار�ة  �ل��ف��وز 
فمني  �ل������ت������و�يل  ع����ل����ى 
ب����خ���������ش����ارت����ه �ل����ر�ب����ع����ة 

مقابل  �مل���و����ش���م  ه����ذ� 
لني  د تعا

وف��وز و�ح��د حققه يف �ملرحلة �لوىل على ح�شاب 
ن���ان���ت. و�ف���ل���ت ن��ي�����س م���ن �خل�����ش��ارة �م����ام �شيفه 
ملعب  على  �جلمعة   2-2 متعادل  وخ��رج  �أجنيه 
طريقه  يف  �جنيه  وك��ان  ني�س.  يف  ريفيري�  �ليانز 
يف  عنه  غابت  �لتي  �لنت�شار�ت  نغمة  ��شتعاد  �ىل 
�ملر�حل �لثلث �لخرية وحتقيق فوزه �لثاين هذ� 
�ملو�شم وحرمان ��شحاب �لر�س من حتقيق �لفوز 
خمتلف  يف  و�ل��ر�ب��ع  حمليا  �ل��ت��و�يل  على  �لثالث 
لكن  نظيفني،  بهدفني  ت��ق��دم  عندما  �مل�شابقات 
��شحاب �لر�س جنحو� يف تد�رك �ملوقف و�دركو� 
�مل�شاك�س ماريو  �لتعادل بف�شل �لدويل �لإيطايل 

بالوتيلي.
�لكرو�تي  �ملد�فع  عرب  بالت�شجيل  �ل�شيوف  وبكر 
متريرة  �ث��ر  ر�أ�شية  ب�شربة  بافلوفيت�س  ماتيو 
12، ثم  �لدقيقة  من �جنيلو فوجليني يف 
ع����ززو� ب��ه��دف ث���ان ح��م��ل ت��وق��ي��ع �ملهاجم 
�لكامريوين كارل توكو �يكامبي بت�شديدة 
متريرة  �ث��ر  قريبة  م�شافة  م��ن  بيمناه 

من يو�ن �ندرو .
وقل�س بالوتيلي �لفارق من ركلة 
ب�شبب   39 �لدقيقة  يف  ج��ز�ء 
مل�س غري متعمد من �ملد�فع 
للكرة  مانغاين  طوما�س 

بيده د�خل �ملنطقة.
وك�������ان ق������اب ق���و����ش���ني �و 
�لتعادل  �در�ك  م��ن  �دن���ى 
مبا�شرة  ح����رة  رك���ل���ة  م���ن 
�بعدها   76 �ل��دق��ي��ق��ة  يف 
لوتلييه  �ل��ك�����ش��ن��در  �حل����ار�����س 
م�شدر  كانت  ركنية  �ىل  ب�شعوبة 
�ل���ه���دف �ل���ث���اين لأ����ش���ح���اب �لر�����س 
�بعد  عندما  �ل�شديقة  �ل��ن��ري�ن  عرب 
بيديه  �ل���ك���رة  ل��وت��ل��ي��ي��ه  �حل����ار�����س 
ف��ارت��دت م��ن م��د�ف��ع��ه �لعاجي 
ت��������ر�وري��������ه �ىل  ������ش����م����اع����ي����ل 
�شحوة  وت��وق��ف��ت  �ل�����ش��ب��اك. 
هذ�  �لول  ب��ال��ت��ع��ادل  ني�س 
�ملو�شم مقابل 3 �نت�شار�ت 
فرفع  ه����ز�ئ����م  وم���ث���ل���ه���ا 
نقاط   10 �ىل  ر�شيده 
�ل�������ش���اد����س  �مل�����رك�����ز  يف 
تعادل  ف��ي��م��ا  م����وؤق����ت����ا، 
�خلام�شة  للمرة  �جنيه 
فوز  مقابل  �ملو�شم  ه��ذ� 
ر�شيده  ف��رف��ع  وخ�����ش��ارة 
�مل���رك���ز  يف  ن����ق����اط   8 �ىل 

�حلادي ع�شر موؤقتا.
بلقاء�ت  �مل��رح��ل��ة  وت�شتكمل 
بوردو مع غانغان، وكاين مع 
ديجون،  م���ع  ول���ي���ون  �م���ي���ان، 
وتختتم  ت���������رو�.  م�����ع  وم����ت����ز 
�تيان  �شانت  بلقاء�ت  �ملرحلة 
م���ع ري����ن، و���ش��رت����ش��ب��ورغ مع 

نانت، ومر�شيليا مع تولوز.

عقد �جلهاز �لفني للحتاد �جتماعا مبقر �لحتاد، برئا�شة 
�لحتاد  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �حل��و�ر  عبد�لرحمن  عبد�هلل 
ورئي�س �جلهاز، وح�شور طارق حممد �خلوري نائب رئي�س 
ومهدي  �لوطنية  �ملنتخبات  جلنة  رئي�س  �لفني  �جل��ه��از 
�أحمد �خلوري  عبد�لرحيم م�شت�شار �جلهاز �لفني و�شعيد 
تر�شيحات  �لفني على  و�طلع �جلهاز  رئي�س جلنة �حلكام. 
�مل�شاركني  �للعبني  لختيار�ت  �لوطنية  �ملنتخبات  جلنة 
�شهر  نهابة  يف  �إقامته  و�ملقرر  �لثاين  �لعربي  �لأوملبياد  يف 
نوفمرب يف �ملغرب ومتت �ملو�فقة على تو�شيات �لختيار�ت 
ورفعها ملجل�س �لإد�رة �لحتاد لعتمادها، كما �طلع �جلهاز 
�أوملبياد  �لوطنية حتى  �ملنتخبات  �إعد�د  �لفني على برنامج 
�ل�شطرجن يف جورجيا 2018، وهو �لربنامج �لذي يجهز 
لعبني للحدث �لعاملي مع ��شتمر�ر �خلطة �لطموحة   10
و�لتي ت�شعى لو�شع �ل�شطرجن �لإمار�تي يف �شد�رة �لعرب. 
و�ل���دويل،  و�ل��ق��اري  �ملحلي  �لن�شاط  خطة  �جل��ه��از  وت��اب��ع 

و�مل��ر�ج��ع��ة �لأول���ي���ة ل��لئ��ح��ة �ل��ف��ن��ي��ة وم��ق��رتح��ات �ل�شادة 
�أع�شاء �جلهاز �لفني، و�لنظر يف خمالفات �للعبني منها 
كما  �لدولية  و�مل�شاركات  �ملحلية  �لبطولت  من  �لن�شحاب 

�طلع �جلهاز �لفني على خطة �حلكام لعام 2018.
و�أك�����د ع���ب���د�هلل ع��ب��د�ل��رح��م��ن �حل�����و�ر رئ��ي�����س �جل���ه���از �أن 
رو�شة  حققته  �ل��ذي  �لإجن��از  على  بالتهنئة  ب��د�أ  �لجتماع 
�شنو�ت،   8 حت��ت  �ل��ع��امل  ببطولة  بالفوز  �ل�شركال  عي�شى 
و�أ�شاد بدعم جمل�س �إد�رة �لحتاد وما يقدمونه من م�شاندة 
وتوفري كافة �لإمكانيات �للزمة �لتي متكن �جلهاز �لفني 
من �أد�ء مهامه على �لوجه �لأمثل، وهو �لإجناز �لذي مل 
 3 ط���و�ل  للعبة  وجتهيز  �إع����د�د  ب��ل  �ل�شدفة  ول��ي��د  يكن 
�شنو�ت من خلل تعاون وتكامل بني �لحتاد ونادي �أبوظبي 

خارجياً  للم�شاركة  للعبة  �ملجال  بفتح  وذلك  لل�شطرجن، 
للمنتخب  �مل�شتقبلية  �لخ��ت��ي��ار�ت  على  ذل��ك  ت��اأث��ري  وع��دم 

�لوطني ح�شب �ملعايري يف �للئحة �لفنية.  
وما  �لد�ئمة  و�ملتابعة  �لحت��اد  �إد�رة  جمل�س  بدعم  و�أ���ش��اد 
�للزمة  �لإمكانيات  كافة  وتوفري  م�شاندة  من  يقدمونه 
�ل��ت��ي مت��ك��ن �جل��ه��از �ل��ف��ن��ي م��ن �أد�ء م��ه��ام��ه ع��ل��ى �لوجه 

�لأمثل .
�لذي  لل�شطرجن  �أبوظبي  ن��ادي  �إىل  �ل�شكر  �حل��و�ر  ووج��ه 
دعم �للعبة وقدم لها �لر�عية ومع�شكر�ت �إعد�د خارجية 
خلل �لثلثة �شنو�ت �ملا�شية، ولبد من �لإ�شادة هنا بدور 
�إىل  باللعبني  للو�شول  �لحت���اد  م��ع  �لتعاون  يف  �لأن��دي��ة 
��شتثناء  بل  �لأن��دي��ة  جميع  �أن  و�حلقيقة  �لتتويج  من�شة 

�لأندية  خا�شة  �لحت��اد  بخطط  خططها  تربط  ما  د�ئما 
بني  �لتعاون  يكتمل  وعندما  �ملنتخب،  يف  لعبني  لها  �لتي 
�لحت��اد و�لنادي و�لبيت يظهر �لإجن��از وهو ما حدث مع 

رو�شة �ل�شركال.
و�أ�شاف �أن �لإجناز �شيكون له رد فعل على كافة �مل�شتويات 
و�مل�شاركات �خلارجية للمنتخبات يف كل �لبطولت، ونفخر 
�شطرجن  م��ن  جعل  �إجن����از�ً  حققت  عاملية  بطلة  قدمنا  �أن 
�لإم�����ار�ت ي��ت��ق��دم �أك���رث ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل��ع��امل��ي م��ن��ذ �جناز 
 14 �ل��ع��امل حت��ت  �ل���ذي حقق بطولة  �شعيد  �أح��م��د  �شعيد 
ت�شعه  �ل��ذي  �لإجن��از  وهو   ،1981 �ملك�شيك عام  �شنة يف 
ك��ل �لأج��ي��ال من���وذج لها يف ك��ل �ل��ب��ط��ولت. و�أ���ش��ار �إىل �أن 
بطولت  و�أمامها  طويل  و�مل�شو�ر  �شغرية  لز�ل��ت  رو�شة 

�لذين  �لو�عدين  �للعبني  من  ع��دد  ولدينا  لها  ح�شر  ل 
�أن  �مل�شتوى، كما  �إجن��از�ت يف نف�س  �أن يحققو�  ناأمل فيهم 
تركيزنا �أي�شا يف �جتاه �لألقاب �لدولية من خلل م�شاعدة 
�إليها  للو�شول  دولية  �ألقاب  مع  �قرتبو�  �لذين  �للعبني 
ونادي  �ملنتخب  لعبا  مو�شى  وعثمان  �إ�شحاق  �شعيد  مثل 
لعبا  عبد�لرحمن  وجا�شم  نعمان  وعمر  لل�شطرجن  دب��ي 
�ملنتخب ونادي �ل�شارقة، وغريهم من �للعبني �لنا�شئني 
�أمثال �إبر�هيم �شلطان وحممد مر�شول وعمر�ن �حلو�شني  
وعمار �ل�شدر�ين وحممد �شعيد �لليلي ، وكذلك �للعبات 
وودمية  خليل  وب�شاير  نعمان  و�أم��ن��ة  �شالح  حممد  ن���ور� 
حميد وو�ف��ي��ة دروي�����س  . و�أو���ش��ح �حل���و�ر �أن���ه مت حتقيق 
نتائج جيدة خلل فرتة �لثمانية �أ�شهر �ملا�شية للمنتخبات 
�لوطنية من خلل بر�مج �إعد�د فنية طويلة �ملدى �أبرزها 
يف  و�لنتائج  �لعامل  ببطولة  �ل�شركال  رو�شة  �للعبة  فوز 

�لدورة �خلام�شة للمر�أة �خلليجية وبطولة �آ�شيا �لغربية. 

جمل�س  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �مل���ري  م���وزة  �أك���دت 
“جائزة حم��م��د بن  �أم����ني ع���ام  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي 
�جلائزة  �أن  ر��شد �آل مكتوم للإبد�ع �لريا�شي” 
ر��شد  ب���ن  حم��م��د  “مبادر�ت  �إح�����دى  ه���ي  �ل��ت��ي 
بفئة  �له��ت��م��ام  ���ش��ت��و����ش��ل  �لعاملية”  م��ك��ت��وم  �آل 
�ل��ن��ا���ش��ئ��ني وت���ك���رمي �مل��ب��دع��ني م��ن��ه��م يف �حلفل 
�ل�شنوي للجائزة وت�شلم �أو�شمة �لإبد�ع و�لتفوق 
�إ�شحاب  �إىل ج��ان��ب  رئ��ي�����س �جل���ائ���زة  ���ش��م��و  م��ن 
�لجناز�ت �لكربى من �ملبدعني �لأفر�د و �لفرق 

و �ملوؤ�ش�شات.
�ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات  “ تنفيذ�  �مل��ري  وق��ال��ت 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي ر�عي �جلائزة، 
و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�جلائزة  رئي�س  �لوطنية  �لأوملبية  �للجنة  رئي�س 
ب��دع��م وت���ك���رمي �ل��ن��ا���ش��ئ��ني �مل��م��ي��زي��ن، يحر�س 
�لطاير  م��ط��ر  ���ش��ع��ادة  ب��رئ��ا���ش��ة  �لأم���ن���اء  جمل�س 
يتنا�شب  �هتماما ودعما  �لنا�شئني  على منح فئة 
مع توجيهات قيادة �جلائزة ومكانة �لنا�شئني يف 

��شتد�مة �لنجاحات يف �مل�شتقبل«.
26 من  ت��ك��رمي  �لآن  “ لقد مت حتى  و�أ���ش��اف��ت 
�لوطن،  �أبناء  �ملبدعني من  و�لنا�شئات  �لنا�شئني 

�أننا ل نكتفي بتكرمي �لأبطال �ملبدعني من  كما 
ن��ت��اب��ع ت��ط��وره��م خ���لل �ل�شنو�ت  �ل��ن��ا���ش��ئ��ني ب��ل 
باجلائزة  �ل��ذي يرتكه فوزهم  �لأث��ر  و  �للحقة 
وتكرمي يف �حلفل �ل�شنوي على م�شو�ر تاألقهم يف 

تقييم  عملية  خ��لل  م��ن  �لريا�شية  �ل��ب��ط��ولت 
�لنا�شئني  ت�شجيع  ن��و����ش��ل  �أن��ن��ا  ك��م��ا  م�شتمرة، 
�لذين مل ينالو� �شرف �لفوز باجلائزة ونحفزهم 
�جناز�ت  ملفات  وتقدمي  �لتطور  مو��شلة  على 

للتناف�س على �جلائزة يف كل عام«.
ب��ال��ق��ول: �شعادتنا  �أم���ني ع���ام �جل���ائ���زة  وخ��ت��م��ت 
جميع  يف  نا�شئينا  �جن���از�ت  نتابع  ونحن  كبرية 
�لريا�شات وخ�شو�شا من �لذين �شبق لهم �لفوز 

باجلائزة، وقد غمرنا �لفخر بفوز رو�شة عي�شى 
�لعامل  بطولة  يف  �لذهبية  بامليد�لية  �ل�شركال 
���ش��ن��و�ت و�لتي   8 ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني حت���ت  ل��ل�����ش��ط��رجن 
�أقيمت يف �لرب�زيل موؤخر�، حيث جنحت رو�شة 

خ�شارة  دون  من  �لبطولة  يف  م�شاركتها  �إنهاء  يف 
لعبة   51 م�شاركة  و�شط  نقطة،   9.5 حمققًة 
�لإمار�تي  �ل�شطرجن  لتعيد  دول���ة،   25 ميثلن 
�ل��ذي حتقق  �لعاملية، وهو �لجن��از  �لو�جهة  �إىل 
للجائزة  �ل�شابعة  �ل��دورة  �أن مت تكرميها يف  بعد 
�ملركز  على  ح�شولها  �إث���ر  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  مطلع 
�لر�بع يف بطولة مد�ر�س �لعامل لل�شطرجن لفئة 
�شبع �شنو�ت و�لتي �أقيمت يف �شنغافورة 2015 و 
�مليد�لية �لذهبية يف فردي �آ�شيا لل�شطرجن لفئة 
حت�شل  �إمار�تية  لعبة  �أ�شغر  كونها  و  �لأطفال 
على ميد�لية ذهبية عرب تاريخ م�شاركات �لدولة 
عاملياً. جدير بالذكر �أن �جلائزة تكرم 6 نا�شئني 
�لأعمار  م��ن خمتلف  �ل����دور�ت  م��ن  دورة  ك��ل  يف 
ريا�شية  �جن������از�ت  ح��ق��ق��و�  مم���ن  و�ل���ري���ا����ش���ات 
�لنهائية  �لنتيجة  �حت�شاب  يتم  و  مميزة،  عاملية 
على  �ع��ت��م��اد�  �ل��ت��ك��رمي  يف  وترتيبهم  للفائزين 
قر�ر جلنة �لتحكيم �لتي تختار 6 ريا�شيني يتم 
فتح باب ت�شويت �جلمهور عليهم عرب �لتطبيق 
قناة  و    mbrawards ل��ل��ج��ائ��زة  �ل���ذك���ي 
�لت�شويت  لنتيجة  يكون  حيث  �لريا�شية،  دب��ي 
�حت�شاب  �لتحكيم يف  ق��ر�ر جلنة  �إىل جانب  وزن 

�لنتيجة �لنهائية لفوز �لنا�شئني.

جائزة حممد بن را�ضد اآل مكتوم لالإبداع الريا�ضي توا�ضل دعم ورعاية فئة النا�ضئني 

موزة املري: فخورون بفوز رو�سة ال�سركال بذهبية مونديال ال�سطرجن بالربازيل، ونتابع تطور ريا�سيينا 

علي  �ل��ث��ال��ث  �لن��ت�����ش��ار  م��دري��د  �أتلتيكو  ��ق  ح��قَّ
�ل��ت��و�يل ب��ال��دوري �لإ���ش��ب��اين ل��ك��رة ل��ق��دم، بعد 
�إ���ش��ب��ي��ل��ي��ة 2-0 �م�����س ع��ل��ى ملعب  �ل��ف��وز ع��ل��ى 
من  �ل�شاد�شة  باجلولة  ميرتوبوليتانو  و�ن���د� 

�لبطولة.
�أحرز هديف �لروخيبلنكو�س يانيك كار��شكو، يف 

�لدقيقة 46، و�أنطو�ن جريزمان.
نقطة   14 �إىل  ر�شيده  م��دري��د  �أتلتيكو  ورف���ع 
�لذي  �إ�شبيلية،  م��ن  �ل��رتت��ي��ب  و���ش��اف��ة  ل��ي��اأخ��ذ 
�لهزمية  تلقيه  ب��ع��د  �ل��ث��ال��ث،  للمركز  ت��ر�ج��ع 

عند  ر�شيده  ��د  �مل��و���ش��م، وجت��مَّ ه��ذ�  �لأوىل 
�لنقطة 13.

دييجو  �ملهاجم  تو�جد  �ملبار�ة،  و�شهدت 
ك��و���ش��ت��ا، �مل��ن�����ش��م ح��دي��ًث��ا لأت��ل��ت��ي��ك��و، يف 
�لفريق  م��ع  �شي�شارك  حيث  �مل��درج��ات، 

بد�ية من يناير �ملقبل.
�شيميوين  دي��ي��ج��و  ب����د�أ 

باإر�حة  �مل���ب���ار�ة 
من  �أك�����������رث 

لع����������ب 

�أ����ش���ا����ش���ي �أب�����رزه�����م ث���ن���ائ���ي �ل����دف����اع ج���ودي���ن، 
مبار�ة  دخ��ول  �لفر�شة  لهم  ليتيح  وخيمينيز، 
هذ�  �أوروب������ا  �أب���ط���ال  ب����دوري  �مل��ق��ب��ل��ة  ت�شيل�شي 
�لأ�شبوع، بحالة بدنية �أف�شل، �إل �أن �لأد�ء �ت�شم 
فرت�ت  �أغلب  و�لتحفظ  �لتح�شري  يف  بالبطء 

�ل�شوط �لأول.
ومل يختلف �أ�شلوب �إ�شبيلية كثرًي� عن �أ�شحاب 
�جليد  �ل��دف��اع��ي  �لتنظيم  ظهر  لكن  �لأر�����س، 
خ��لل �ل��ف��ر���س �ل��ت��ي و���ش��ل بها �لأت��ل��ي��ت��ي علي 
�مل���رم���ى، ب��الإ���ش��اف��ة ل��ت��ف��وق و�شط 
�مل���ل���ع���ب ب����ق����ي����ادة ن����زون����زي، 
�أ�شلوب  وبانيجا يف فر�س 

لعب �لفريق �لأندل�شي.
�ت�شمت �ملبار�ة بالهدوء يف 
�لبد�ية مع �إغلق �مل�شاحات 
لياأتي  �جل����ان����ب����ني،  ك����ل  يف 
�ملرمى  ع��ل��ى  �لأول  �ل��ت��ه��دي��د 
ع�����ن ط����ري����ق ����ش���ار�ب���ي���ا 
�لذي جاءت ت�شويبته 
�لأمي������ن  �ل����ق����ائ����م  يف 
ردَّ  ل��ك��ن  لأوب��������لك، 

فيليبي  ع����ل����ي����ه 
ل�����وي�����������س ب���ع���دم���ا 
مرتدة  ك�����رة  ت���اب���ع 
�إ�شبيلية،  دف��اع  من 

�لكرة  وت�شطدم 
بالعار�شة.

�ل�شوط  يف 
�ل�����ث�����اين، 

خمتلفة  ب�شيا�شة  �شيميوين  دييجو  لعبو  دخل 
عما كانت بال�شوط �لأول حيث ظهرت رغبتهم 
�لثانية  �لدقيقة  ويف  �لتقدم،  هدف  ت�شجيل  يف 
كرة  كار��شكو  ��شتغل  �لثاين  �ل�شوط  بد�ية  من 
ليتفوق  �جل���ز�ء  منطقة  حل��دود  و�شلت  بينية، 
لأتلتيكو  �لأول  �لهدف  ويحرز  ب�شرعته،  عليه 

مدريد.
����ش��ت��م��ر �أ����ش���ح���اب �لأر�������س يف �ل�����ش��ي��ط��رة بعد 
�أ�شلوبهم  وف��ر���ش��و�  �إ�شبيلية،  عنا�شر  م��ف��اج��اأة 
رغم حماولت �ل�شيوف لتعديل �لنتيجة، لكن 
د�ئًما ل جمال لتمرير �لكرة بني و�شط ملعب، 
ودفاع فريق �شيميوين. ويف �لدقيقة 69، ومن 
فيليبي  للمتاألق  �ل��ك��رة  و�شلت  م��رت��دة  هجمة 
لوي�س �لذي �أر�شلها لأنطو�ن جريزمان، و�أعلن 
عن �لهدف �لثاين من ت�شويبه قوية على ي�شار 
بريزو  �إدو�ردو  �مل����درب  ح���اول  ري��ك��و.  �حل��ار���س 
باإ�شر�ك  لفريقه  �لهجومية  �لناحية  تن�شيط 
و���ش��ام ب��ن ي��دي��ر، ب����دًل م��ن م���وري���ل، وخو�كني 
يتمكنو� من  ولكن مل  �شار�بيا،  ب��دًل من  كوريا 
�إ�شافة �أي �شيء يذكر. فيما �أخرج �شيميوين كًل 
وكار��شكو،  ج��ري��زم��ان،  م��ن 
كيفني  و�إ�����������ش����������رك 
و�أنخيل  جامريو، 
ك�������وري�������ا، �ل������ذي 
�شنحت له فر�شة 
خطرية يف نهاية 
�أتت  لكن  �مل���ب���ار�ة، 
ت�������ش���دي���دت���ه خ����ارج 

�إطار �ملرمى.

موناكو و�سان جرمان بال�سدارة وني�س يفلت من اخل�سارة اأتلتيكو مدريد ي�ستعد لت�سيل�سي بثنائية يف اإ�سبيلية

باملغرب العربي  الأوملبياد  جتهيزات  ال�سطرجن” يناق�س  “ فني 
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جمتمع االمارات

دبي ف�ستيفال �سيتي مول ت�ست�سيف مهرجان املكعبات
�لر�ئدة  و�لرتفيهية  �لتجارية  �لوجهة  م��ول،  �شيتي  ف�شتيفال  دب��ي  �أعلن 
متنزه  م��ع  بالتعاون  �ملكعبات  مهرجان  فعاليات  ��شت�شافته  ع��ن  دب��ي،  يف 
م��ت��ن��وع��ة من  �شيت�شّمن جم��م��وع��ة  و�ل����ذي  �ل��رتف��ي��ه��ي؛  دب���ي  ل��ي��ج��ولن��د 
�أفر�د  وجميع  للأطفال  �ملخ�ش�شة  �لليجو  و�أل��ع��اب  �لرتفيهية  �لأن�شطة 
�لأ�شرة يف �لفرتة ما بني بني 12-30 �شبتمرب 2017. و�شيتيح �ملهرجان 
�لفريدة، مبا يف  �لعديد من جتارب ليجو  �مل�شاركة يف  للمت�شوقني فر�شة 
بناء  �ل�شهرية يف دبي، و�لتي تتيح للأطفال  �لبناء و�لختبار  ذلك جتربة 

مناذج ل�شيار�ت ثم قيادتها يف مناف�شات على م�شار�ت منحدرة.

�شهر  يف  �لإم������ار�ت  م���ول  ي�شت�شيف 
من  �لثامنة  �لن�شخة  �ملقبل  �أكتوبر 
عامل من �لأزياء، �أحد �أبرز �لأحد�ث 
�لأزياء  ع��امل  يف  �لعام  لهذ�  �ملرتقبة 
�إمار�تياً و�إقليمياً، وذلك �شمن مو�شم 

�أزياء خريف �شتاء لهذ� �لعام.
�إق��ام��ة عامل  �لأزي���اء  ويرتقب ع�شاق 
من �لأزي��اء، عاماً بعد �آخ��ر، للتعرف 
ع���ل���ى �أح���������دث ����ش���ي���ح���ات �لأزي����������اء، 
و�ملتابعني  �ملهتمني  ويجتذب �حلدث 
ل�شناعة �لأزياء �لعاملية وما تطرحه 
�أ�شهر ُدور �لأزياء يف �لعامل �إىل جانب 
�أ����ش���م���اء لم���ع���ة وم���ع���روف���ة يف عامل 
�لأزياء، وبالتز�من مع �حلدث تطرح 
�أحدث  �لإم����ار�ت  �أزي���اء م��ول  متاجر 

�أزياء �ملو�شم. 
من  �لعديد   2017 �لأزي���اء  م��ن  ع��امل  ي�شمل  �ل�شابقة،  �لأع���و�م  يف  وكما 
عدد  �إطللة  جانب  �إىل  �حل�شرية،  و�لفعاليات  �ملبدعة،  �لأزي���اء  عرو�س 

بوتيكات  من  ح�شرية  جمموعة  �لإم���ار�ت  م��ول  ويحت�شن  �مل�شاهري.  من 
�لأزياء �لعاملية وت�شكيلة و��شعة من �أ�شهر متاجر �لأزياء يف �لعامل، وينطلق 
مو�شم �أزياء خريف �شتاء 2017 فيه يوم �لأحد 24 �شبتمرب، و�إىل جانب 
�نتقاء و�قتناء �أحدث �أزياء �ملو�شم �شيكون �ملت�شوقون على موعد مع عرو�س 

درهم  �لآف  ع�����ش��رة  ب��ق��ي��م��ة  وج���و�ئ���ز 
يومياً.

وه�����ذ� �ل���ع���ام ط�����ّور م����ول �لإم�������ار�ت 
ت��ط��ب��ي��ق��اً خ��ا���ش��اً ب��ع��امل م���ن �لأزي�����اء 
متابعة  مل�شتخدميه  متيحاً   2017
ف��ع��ال��ي��ات �حل���دث و���ش��ي��ح��ات �لأزي����اء 
�ملدفوعة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ذ�ك��ر  و���ش��ر�ء 
 .Simply Dubai مثل موؤمتر

و���ش��ي��ع��ل��ن م�����ول �لإم������������ار�ت لح���ق���اً 
�لذكية  �ل��ه��و�ت��ف  تطبيق  ت��ف��ا���ش��ي��ل 
�ملبتكر وكيفية ��شتخد�مه مبا ي�شّهل 
متابعة عامل من �لأزياء 2017 عن 

حديقة الإمارات للحيوانات تطلق عرو�سًا مميزة للرحالت املدر�سية
�أطلق منتجع وحديقة �لإمار�ت للحيو�نات عرو�شاً مميزة للرحلت �ملدر�شية مبنا�شبة بدء �لعام �لدر��شي 2017-2018. حيث ميكن للأطفال �للعب و�لتعلم و�لتعرف �ىل حيو�نات �حلديقة 

يف يوم تعليمي فريٍد من نوعه. وتوفر �لعرو�س �جلديدة فر�شاً ��شتثنائية للأطفال لتعلم �ملزيد عن عامل �حليو�نات 
و�لتفاعل مع �أكرث من �ألفي حيو�ن يعي�شون يف �حلديقة. 

وتبد�أ �لرحلة بجولٍة للأطفال يف �حلديقة للتعرف �ىل �أنو�ع �لثدييات و�لزو�حف و�لطيور و�حليو�نات �ملائية، حتت 
��شر�ف �أحد مدربي �حلديقة . 

بالإ�شافة لتقدمي درو�س يف فنون �لطبوٍل �أفريقية وعرو�ٍس �شحرية مذهلة لمتاع �لأطفال ور�شم �لبت�شامة و�لفرح 
على وجوههم.  كما تنظم �حلديقة جل�شاٍت تعليمية لطلب �لإعد�دية و�لثانوية للتعرف �أكرث على �لتقنيات �لأ�شا�شية 

لتدريب �حليو�نات، وكيفية �لعناية باحليو�نات �لأليفة. 
�إث��ارة، حيث  �أكرث  �مل��و�د خللق بيئٍة م�شتد�مة.  وتوفر �حلديقة خيار�ٍت  �إع��ادة تدوير  �أهمية  بالإ�شافة للحديث عن 
ميكن للطلب �ل�شتمتاع بركوب خط “زيب لين” و�لت�شلق يف ق�شم �حلديقة �جلوية �لو��شعة و�ملمتدة �شمن منتجع 
وحديقة �لإمار�ت للحيو�نات.  ومت جتهيز م�شار �لت�شلق باأكرث من 50 حاجز�ً تنا�شب �لأطفال بجميع �لفئات �لعمرية 
لذلك،  و��شعة خم�ش�شة  و�للعب �شمن منطقٍة  �ملرح  كما ميكن للأطفال  و�ل�شتك�شاف.  �لتحدي  روح  فيهم  وتبعث 
وت�شمح للطلب بتجربة ركوب �خليل و��شتك�شاف �لألعاب �لتي يفوق عددها �ملئة . ويف نهاية �لرحلة تقدم �حلديقة 

للطلب وجبًة �شحية.  

اأبوظبي لالإعالم تنظم فعالية احتفالية 
مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سعودي

نظمت �أبوظبي للإعلم فعالية �حتفالية على م�شتوى �إد�ر�تها وموظفيها 
مبنا�شبة �ليوم �لوطني �ل�شعودي �ل�شابع و�لثمانني، وذلك بح�شور عدد من 
�مل�شوؤولني يف �ل�شركة و�لإد�رة �لعليا يتقدمهم �شعادة �لدكتور علي بن متيم 
كلمة  بن متيم، يف  �لدكتور علي  �شعادة  �أك��د  �أبوظبي للإعلم.  عام  مدير 
�حتفالت  �لإم��ار�ت حكومة و�شعباً  �أن م�شاركة دولة  �ألقاها خلل �حلفل، 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية باليوم �لوطني، تعترب تاأكيد�ً على عمق �لوحدة 
و�لتاريخ و�ل�شر�كة يف �مل�شري �لتي جتمع بينهما، وتعبري�ً عن �لتلحم بني 

�ل�شعبني �لإمار�تي و�ل�شعودي.

»�سرياتون جراند دبي« ينظم حفل ع�ساء خرييًا 
جلمع 60 األف دولر ل�سالح موؤ�س�سة اجلليلة

ع�شاء  حفل  �ملقبل  �أكتوبر   17 يف  دب��ي  جر�ند  �شري�تون  فندق  ي�شت�شيف 
خا�س دعماً ملوؤ�ش�شة �جلليلة، �ملوؤ�ش�شة �خلريية �لعاملية �لتي تكر�س جهودها 

للرتقاء بحياة �لأفر�د من خلل �لتعليم و�لأبحاث يف �ملجالت �لطبية.
وي�شكل هذ� �حلفل جزء من �حلملة �خلريية �ل�شنوية »�لطريق �إىل �لوعي« 
�لتي �نطلقت قبل 10 �شنو�ت عندما قرر عدد من �شركاء فنادق ومنتجعات 
�شتاروود تنظيم فعالية ل�شباق �لدرجات �لهو�ئية على مد�ر ثلثة �أيام يف 
منطقة �لألب يف فرن�شا، بهدف م�شاعدة �جلهود �خلريية ل�شندوق رعاية 
�لطفولة �لتابع للأمم �ملتحدة )�ليوني�شيف(.  ويف هذ� �ل�شدد، قال هاينز 
�شاهمت حملة  دب���ي:  ���ش��ري�ت��ون ج��ر�ن��د  لفندق  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �إف ج���روب، 
»�لطريق �إىل �لوعي« يف متكني ودعم �لآلف من �لأطفال �لأكرث حرمانا 
2008 بال�شر�كة مع �لعديد من �لق�شايا �لنبيلة  منذ �إطلقها يف �لعام 
نو��شل  قائًل:  وتابع  لنا.  �لتابعة  �لفنادق  فيها  تعمل  �لتي  �ملجتمعات  يف 
�ملو�ئد و�ملز�د�ت  �لتو�يل عرب تنظيم  �لثالثة على  جهودنا �خلريية لل�شنة 
�خلريية جلمع �لتربعات ل�شالح �لعديد من �ملبادر�ت �خلريية و�لرب�مج 
�ألف   42 �ملا�شية من جمع  �ل�شنة  �لجتماعية يف جمتمعاتنا: فقد متكنا 
�ألف دولر   60 دولر، ونتطلع هذه �ل�شنة �إىل زيادة هذ� �ملبلغ لي�شل �إىل 
عرب حفل ع�شاء �شيجمع �أبرز �ل�شخ�شيات يف عامل �ملاأكولت من 19 فندقا 

من �لفنادق �لتابعة لنا، و�لتي �شتقدم �أبرز �أطباقها وماأكولتها.

الحتاد للطريان تتوىل رعاية عر�س م�سمم الأزياء 
ال�سهري جوليان ماكدونالد يف اأ�سبوع لندن للمو�سة

�لناقل  ل��ل��ط��ري�ن،  ق��ام��ت �لحت�����اد   
�لعربية  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �ل��وط��ن��ي 
�لر�شمي  �لطري�ن  و�شريك  �ملتحدة 
برعاية  ل��ل��م��و���ش��ة،  ل��ن��دن  لأ����ش���ب���وع 
�أق��ام��ه �مل�شمم  عر�س �لأزي���اء �ل��ذي 
ج��ول��ي��ان م��اك��دون��ال��د، �حل��ائ��ز على 
�لربيطانية  �لإم���رب�ط���وري���ة  و���ش��ام 
�مل�شمم  وق�������ام  �����ش����اب����ط،.  ب���رت���ب���ة 
لكبار  ح�شري  �حتفال  با�شت�شافة 
�حل���ف���ل ملجتمع  ب��ع��د  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
�لحتاد  �ل�شيوف من  وكبار  �ملو�شة 

للطري�ن. 
�لحت����اد  �أن  �إىل  �لإ������ش�����ارة  وجت�����در 
�ملو�شة  �أ�شابيع  رع��اة  �أح��د  للطري�ن 
ت�شمل  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل  ح��ول  �ل�شنوية 
17 �أ�شبوعاً، بال�شر�كة مع »دبليو �أم 
  .)WME | IMG( »إي | �آي �أم جي�

مركز عجمان الثقايف يحتفي بيوم
 ال�سالم العاملي باأوبريت »ال�سعوب« 

�ل�شلم  بيوم  عجمان  ب��اإم��ارة  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وز�رة  مركز  �حتفل 
�لعاملي بالتعاون مع مد�ر�س �ملنطقة �لتعليمية بعجمان وم�شاركة ع�شرين 
بعنو�ن  �أوبريت  �لوطنية  مد�ر�س  طلب  قدم  حيث  بالإمارة  حملية  جهة 
“�ل�شعوب” ت�شمن ظهور �لأطفال بامللب�س �لتقليدية لأكرث من 15 دولة 
�لأجيال  ورغبة  �ل��دول  بني  و�لت�شامح  و�ل�شلم  �ملحبة  عن  تعبري�  عربية 

�جلديدة يف �ل�شلم و�لتنمية وقبول �لآخر من �أجل م�شتقبل م�شرف.

»مول الإمارات« يعلن تفا�سيل الن�سخة الثامنة املرتقبة من »عامل من الأزياء«

فندق ريتز كارلتون - اأملاتي يعني جان غوكتا�س مديرًا عامًا 

����ش��ت�����ش��اف م��ط��ع��م »ل��ي��وب��ول��دز �أوف ل���ن���دن« ع����دد� من 
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي يف  �لإع���لم���ي���ني ورو�د و���ش��ائ��ل 
�لمار�ت بجل�شة �ل�شاي �لكل�شيكية بعد �لظهرية، وذلك 

�إحتفاء ببدء �ملو�شم �جلديد.
�لت�شويق  م��دي��رة  كو�شنارينكو  �أل��ون��ا  �ل�����ش��ي��دة  ورح��ب��ت 
و�لت�������ش���الت ب��احل��ا���ش��ري��ن ق��ائ��ل��ة: ي�����ش��ر ف��ري��ق عملنا 
�لرتحيب بكم  على �مل �ن تكونو� قد ��شتمتعتم باأ�شهى 
ن��ك��ه��ات �ل�����ش��اي �ل��ع��امل��ي��ة يف ه���ذه �لأج�����و�ء �مل��م��ي��زة و�شط 
على  ت��اورز  ني�شن  قلب  يف  للمطعم  �لفريدة  �لت�شاميم 

كورني�س �بوظبي.. وعر�س فريق �ملطعم ت�شكيلة �ل�شاي 
�خلا�شة و قدم �شرحا لل�شيوف عن �أنو�ع �ل�شاي �ملختلفة 
�ل��ت��ي ح��ظ��ي��ت ب��اإع��ج��اب �حل�����ش��ور. ك��ذل��ك وف���ر �ملطعم 
كعك  �شملت  �لتي  �حللويات  �أطباقا من  �لأم�شية  خلل 
�شوكولتة �لنوتيل و�لكعك بنكهة �حلليب بالإ�شافة �إىل 

ت�شكيلة �ل�شاي . 
و�ل�����زو�ر لل�شتمتاع  �ل�����ش��ي��وف  �مل��ط��ع��م ج��م��ي��ع  وي��دع��و 
يف  يوفرها  �لتي  و�حل�شرية  �جل��دي��دة  �ل�شاي  بت�شكيلة 

جميع �أفرعه يف �لمار�ت.  

بالتعاون مع هيئة اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة

باب الق�سر ي�ست�سيف وفدا اإعالميا من كازاخ�ستان
�����ش���ت�������ش���اف ف���ن���دق ب�����اب �ل��ق�����ش��ر يف 
�أبوظبي وفد �إعلمي من كاز�خ�شتان 
لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  بالتعاون مع 
و�لثقافة ملدة خم�شة �أيام قدم خللها 
جتربة �إقامة و �شيافة عربية �أ�شيلة.  
�لرتويج  �يل  �ل���زي���ارة  ه���ذه  وت��ه��دف 
�أبوظبي  لم��ارة  �ل�شياحة  للمقومات 
�ل�شياح  �ع��ف��اء  ظ��ل  يف  كاز�خ�شتان  يف 
�لتا�شرية  م���ن  �ل��ك��از�خ�����ش��ت��ان��ي��ت��ني 
�مل�شبقة لزيارة لدولة �لمار�ت، ومن 

لرتويج  �آ����ش���ت���ان���ا  �ل���ك���از�خ�������ش���ت���ان���ي���ة 
�بوظبي كوجهة �شياحية جذ�بة.

مدير  �ل�شام�شي  مر�شد  �ل�شيد  وق��ال 
�إد�رة �لت�شريفات لفندق باب �لق�شر: 
يعزز هذ� �لنوع من �ملبادر�ت �ل�شياحة 

زي��ادة �لوعي �ل��دويل ح��ول �لتنوع يف 
�خلرب�ت �ملتوفرة يف �أبوظبي.

��شت�شافة  �ن  ق�����ائ�����ل:  و�أ�������ش������اف 
�شرورية  �ل���دول���ي���ني  �لإع����لم����ي����ني 
ناأمل يف حتقيق  و  �ل�شياحة  للرتويج 

�ملتوقع �ن يوؤدي هذ� �لقر�ر �ىل زيادة 
�لقادمني  �ل�شياح  ن�شبة  يف  ملحوظة 
م��ن ك��از�خ�����ش��ت��ان.  كما وف���رت �شركة 
�لحتاد للطري�ن مبنا�شبة هذ� �لقر�ر 
�لعا�شمة  �إىل  و  رح��لت مبا�شرة من 

خ�شو�شاً  و  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 
تعترب  و  �جل�����دي�����د،  �مل���و����ش���م  خ�����لل 
جيدة  و�شيلة  �لإع��لم��ي��ة  �ل��رح��لت 
�لدولة  �ل��غ��ن��ي��ة يف  �ل��ث��ق��اف��ة  ل��رتوي��ج 
و�ل���ت���ع���ري���ف مب���ق���وم���ات �ل�����ش��ي��اح��ة و 

�ملزيد من �لتعاون بني دولة �لإمار�ت 
ممثلني  �ل��وف��د  و�شم  كاز�خ�شتان.  و 
�لعاملية  ك���ار�خ�������ش���ت���ان  م��ن�����ش��ة  م����ن 
و   kapital.kz ���ش��ع��ب��ي��ة  �لأك�����رث 
 Atameken Business قناة
�لأوىل  �مل���ج���ل���ة  و    Channel
�أ�شلوب  م���و�����ش���ي���ع  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
 Robb و   ”1MAG#“ �حل��ي��اة 
 COMODE وجملة Report

�ملتخ�ش�شة لل�شيد�ت. 

كارلتون  ري���ت���ز  ف���ن���دق  �أع����ل����ن 
عن   ، بكاز�خ�شتان   ، �أمل��ات��ي   –
غوكتا�س  ج���ان  �ل�����ش��ي��د  ت��ع��ي��ني 
ل��ل��ف��ن��دق. و�لذي  م��دي��ر�ً ع��ام��اً 
�لأد�ء  على  �لإ���ش��ر�ف  �شيتوىل 
مكانته  وتعزيز  للفندق،  �لعام 
يف �لأ�����ش����و�ق �ل���ع���امل���ي���ة.  وق���ال 
�شعيد  غ���وك���ت���ا����س:�أن���ا  �ل�����ش��ي��د 
لنتقايل ملدينٍة جديدة، و�شعيٌد 
يف  �لفندق  لعائلة  بان�شمامي 
يعملون  �ل���ذي���ن  ك��از�خ�����ش��ت��ان 
�ل���زو�ر ومنحهم  لإر���ش��اء  بجٍد 
�أثق  ُتن�شى. لذ� فاأنا  ذكرياٍت ل 
�رتفاٍع  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ن��ا 

ملحوظ يف غ�شون فرتة وجيزة بالدعم �مل�شتمر و�لآمال �لتي يتحلى بها فريق 
�لعمل. و�شي�شرف �ل�شيد غوكتا�س يف من�شبه �جلديد على �أد�ء �لفندق وعملية 
بالإ�شافة للحفاظ  �لتجارية.   �لريتز كارلتون  �لت�شويق �ل�شرت�تيجي لعلمة 
م�شتمر.   ب�شكل  تطويرها  على  و�لعمل  �لفندق  بها  يتفرد  �لتي  �خلدمات  على 
كمبين�شكي  فنادق  يف  �لإقليمية  للمبيعات  مدير�ً  �شابقاً  غوكتا�س  �ل�شيد  و�شغل 
لرتكيا وجنوب �أوروبا.  ونال جائزة �لرئي�س �لتنفيذي عام 2013، مل�شاهمته يف 
تطوير فنادق كمبين�شكي.  بالإ�شافة حل�شوله على جائزة �أف�شل مبيعات بعد �أن 

حقق �لفندق �أعلى ن�شبة �أرباح. 

مطعم» ليوبولدز اأوف لندن « يحتفى 
بالإعالميني ورّواد و�سائل التوا�سل الجتماعي

معر�س �سوق ال�سفر العربي يعلن 
عن تعيني مدير جديد للت�سويق

مت �لإعلن عن تعيني مدير جديد للت�شويق ملحفظة معار�س �شوق �ل�شفر 
�ل�شفر  �شوق  ومعر�س  )�مللتقى(،  �لعربي  �ل�شفر  �شوق  ت�شم  و�لتي  �لعاملي 
�لعاملي يف لندن، ومعر�س �شوق �ل�شفر �لعاملي يف �أمريكا �للتينية، ومعر�س 
ق�شم  ت�شغل من�شب مدير  وكنات جانيت  �أفريقيا.  يف  �لعاملي  �ل�شفر  �شوق 
�شركة �لطري�ن ذ�ت �لتكلفة �ملنخف�شة  �لت�شويق يف �شركة “فا�شت جيت”، 
�لتي ت�شهد منو�ً مت�شارعاً يف �لقارة �لأفريقية. وبهذ� �ل�شدد قالت جانيت 
�لعاملية  �لتجارية  �لعلمة  ه��ذه  مع  للعمل  �لن�شمام  »ي�شرين  جيلربت: 
�شمن فريق من �خلرب�ء �ملتخ�ش�شني يف قطاع �ل�شفر و�ل�شياحة، وخا�شة 
يف هذ� �لوقت �لذي من �ملتوقع فيه �أن تتجاوز قيمة �شفقات معار�س �شوق 

�ل�شفر �لعاملي �أكرث من 7 مليار�ت دولر يف جميع �أنحاء �لعامل«.



    
حت�سر اجلنازات للح�سول على الطعام

ف�شح كاهن �أمر �مر�أة تتطفل على �جلناز�ت منذ 14 عاماً بهدف 
�حل�شول على �لطعام �لذي يقدم بعد مر��شم �لدفن �أثناء جمال�س 
�لعز�ء.  يذكر �أن �ملر�أة �عتادت �أن تن�شم للم�شيعني على مدى 14 
عاماً يف بلدة برك�شاير �لربيطانية، لكي حت�شل على �لطعام بعد 
مر��شيم �لدفن يف جمال�س �لعز�ء. وكانت �ملر�أة تتحدث مع �ملعزين 

و�مل�شيعني متظاهرة باأنها �أحد �أفر�د عائلة �ملتوفى. 
وبعد م�شي �شنو�ت طويلة على تطفلها على �جلناز�ت وجمال�س 
�أن تعرف  �مل��ر�أة عرب كاهن يف �لكني�شة بعد  �أم��ر  �لعز�ء، مت ك�شف 
�أو  �ملتوفى  لعائلة  ب�شلة  متت  ل  باأنها  و�كت�شف  �شخ�شيتها  على 
�أ�شدقائه.  ولدى مو�جهتها بالأمر، قالت �ملر�أة �إنها ت�شعر �أن من 
و�جبها ح�شور جميع مر��شم �لدفن �لتي حتدث يف �ملدينة. وقال 
�لكاهن �إنه كان يعلم باأمر �ملر�أة منذ مدة، ولكنه مل ي�شتطع منعها 
من �لتطفل على �جلناز�ت.  وقال �لأب نوح كونويل: يف كل جنازة 
�أي  تلقيها  دون  �لدفن  ومر��شم  �لكني�شة  �إىل  حت�شر  �مل��ر�أة  كانت 
دعوة، وخا�شة عندما يكون هنالك جمل�س عز�ء يقدم فيه �لطعام 
بعد دفن �ملتوفى. وبعد �فت�شاح �أمرها، تلقت �ملر�أة �ملتطفلة �لتي 
مل يتم �لإف�شاح عن هويتها، �لكثري من �لنتقاد�ت من قبل �شكان 
�لبلدة �لذين �عتربو� هذ� �لت�شرف ��شتهانة مب�شاعر من فقدو� 
�ملنا�شبات �حلزينة، بح�شب  و��شتغلًل غري مقبول لهذه  �أحبتهم 

�شحيفة مريور �لربيطانية. 

ا�سرتى علكة ففاز باليان�سيب
بطاقة  ل�شر�ء  �لأمريكية  ميزوري  ولية  من  رجل  ��شطر  بعدما 
باأن  100 دولر، فوجئ  ورق��ة نقدية من فئة  يان�شيب لكي يفك 

�لبطاقة فازت مببلغ 100 �ألف دولر �أمريكي. 
بعدما  دولر�َ،  بع�شرين  يان�شيب  بطاقة  �إيتون  بر�ندون  ��شرتى 
كانرتي  دولر يف متجر   100 فئة  نقدية من  ورق��ة  لفك  ��شطر 
كونر يف �لعا�شر من �شبتمرب �جلاري، وبعد �أن قام بحكها �كت�شف 

�أنه فاز مببلغ 100 �ألف دولر �أمريكي. 
���ش��ر�ء علكة ومل يكن معي فكة،  �أن���وي  �إي��ت��ون: كنت  �ل�شيد  وق��ال 
فا�شررت ل�شر�ء بطاقة يان�شيب لفك �لورقة �لنقدية. يا لها من 

�شدفة ر�ئعة. 
ويذكر �أن هذ� �ملبلغ جاء يف �لوقت �ملنا�شب بالن�شبة لإيتون، �لذي 
ي�شتعد للزو�ج �ل�شهر �ملقبل، حيث قال �إن خطيبته غر�نت �شعرت 
بال�شعادة �لغامرة بعدما علمت �أنه فاز بهذ� �ملبلغ �لكبري، وفق ما 

ورد يف موقع "يو بي �آي" �لإلكرتوين. 

كوكايني مبزرعة موز  اأطنان   7
قال وزير �لدفاع و�ل�شرطة يف كولومبيا �إن �ل�شرطة �شادرت �شبعة 

�أطنان كوكايني من مزرعة موز يف �إقليم �أنتيوكيا ب�شمال �لبلد.
وتعود �ل�شحنة �لتي ت�شل قيمتها �إىل نحو 200 مليون دولر �إىل 
�أ�شخا�س  خم�شة  �عتقال  ومت  �لإج��ر�م��ي��ة.  ك��لن  جولفو  ع�شابة 

�أثناء �لعملية.
وقالت وز�رة �لدفاع يف بيان "كانت تتم حر��شة �ل�شحنة من �أجل 
�ملتحدة  �لوليات  �شتكون  �لو�شطى حيث  �أمريكا  �إىل  نقلها لحقا 
وجهتها �لأخرية وكانت �ل�شحنة خمباأة على �شكل �شحنات قانونية 

من �ملوز و�لفو�كه".
�ل�شت�شلم  تنوي  �إنها  �ل�شهر  ه��ذ�  ك��لن  جولفو  ع�شابة  وقالت 
لتجارة  م��رب��ح��ة  مل�����ش��ار�ت  ب��اإد�رت��ه��ا  �لع�شابة  وت��ت��ه��م  للحكومة. 
�شر�كة مع ع�شابات مك�شيكية كما تتهم ب�شلوعها  �ملخدر�ت عرب 

يف عمليات تنقيب غري �شرعية عن �لذهب.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عائلة ترحب بطفلها الع�سرين
رحبت عائلة بريطانية بطفلها �لع�شرين يوم �لإثنني �ملا�شي، لت�شبح �لعائلة �لتي ت�شم �أكرب عدد من �لأفر�د يف 

جميع �أنحاء بريطانيا.
بعد زو�جهما يف �شن مبكرة، بد�أت �شو ر�دفورد وزوجها نويل باإجناب �لأطفال على مدى ثلثة عقود من �لزمان، 

لي�شل عدد �أبنائهما �إىل �ل� 20 بعد ولدة �لطفل �آرت�شي يوم �لإثنني �ملا�شي. 
وتو�جه �شو مهمة �شعبة ب�شكل يومي يف �إعد�د �لطعام لأبنائها �لذين ترتو�ح �أعمارهم بني 4 و 28 عاماً. وكانت �شو 
قد �أجنبت طفلها �لأكرب كري�س وهي يف �شن �لر�بعة ع�شرة قبل �شنو�ت من �إجناب �شويف لتبد�أ بعد ذلك �لإجناب 

ب�شكل م�شتمر حتى �لوقت �حلا�شر. 
وعلى �لرغم من عدد �أبنائهما �لكبري، يقول �لزوجان �إنهما يدير�ن �شوؤون �أ�شرتهما ب�شكل جيد، و�أن �لأمر ل يخلو 

من �لإجهاد و�لتعب. 
ويذكر �أن �لزوجني ينفقان ما يقدر ب� 35000 دولر �أمريكي �شنوياً من مالهما �خلا�س على �شر�ء �لطعام فقط 

لأ�شرتهما، ناهيك عن �لنفقات �لكثرية �لأخرى.
ورغم كل تلك �لنفقات، �إل �أن �لزوجان يحر�شان على �لحتفال باملنا�شبات �ل�شنوية و�أعياد ميلد �أطفالهما ب�شكل 
د�ئم، بالإ�شافة �إىل �لقيام برحلة �إىل خارج �لبلد �شنوياً لق�شاء وقت ممتع معاً، وفق ما ورد يف �شحيفة مريور 

�لربيطانية. 
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اإعادة بناء ل�سان امراأة من ذراعها 
جتربتها  ع��ن  وحت��دث��ت  �لنطق،  على  قدرتها  بريطانية  �شيدة  ��شتعادت 
�لذي ت�شبب بقطع جزء كبري  �ل�شرطان،  �لأوىل مع مر�س  �ملريرة للمرة 

من ل�شانها، قبل �أن يعيد �لطباء بناوؤه با�شتخد�م جزء من ذر�عها.
بد�أت م�شكلة هيذر جون�شون، وهي �أم لطفلة و�حدة، عند ظهور ما �عتقدت 
�أنه قرحة �شغرية يف فمها، قبل �أن يك�شف �لفح�س �لطبي، عن وجود ورم 
خبيث. مما دفع �لأطباء، �إىل �إجر�ء عملية جر�حية ��شتمرت نحو 8 �شاعات 
ون�شف �ل�شاعة، �أز�لو� خللها جزء�ً من ل�شانها، وغدد�ً يف رقبتها كان قد 

�نت�شر �ل�شرطان �إليها.
وبعد ذلك، قام �لأطباء بقطع جزء من �للحم من ذر�ع هيذر بطول 2 بو�شة 
تقريباً، جنباً �إىل جنب مع �شريان �شغري، و�أعادو� بناء ل�شان �ملري�شة، و�لتي 
عانت من فقد�ن �شوتها منذ �لعملية، كما خ�شرت نحو 16 كيلو من وزنها، 

بح�شب �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
مدى  عن  هيذر  حتدثت  للعملية،  �جلانبية  �مل�شاعفات  من  �لرغم  وعلى 
�أهميتها بالن�شبة لها، لتتمكن من م�شاهدة طفلتها وهي تكرب �أمام عينيها. 
ل�شاين،  من  ج��زء  قطع  �إىل  �شيلجوؤون  �أنهم  �لأط��ب��اء  "�أخربين  و�أ�شافت 
�أن يخرج �ل�شرطان من  �أريد  وكانت ردت فعلي باملو�فقة على �لفور. كنت 
�لأط��ب��اء من  ما متكن  لكن  كبرية،  كانت عملية  لقد  تاأخري.  دون  ج�شمي 

فعله كان �أمر�ً مثري�ً للده�شة".
وبد�أ حالة هيذر تتح�شن ب�شكل تدريجي، مع ��شتعادة قدرتها على �لنطق، 
�لأطباء  ويعتقد  تدريجي.  ب�شكل  لديها  بالتطور  �ل��ذوق  بر�عم  ب��د�أت  كما 
�أنهم متكنو� من �إز�لة جميع �لأور�م �ل�شرطانية من ج�شمها، وياأملون �أن 

يعطي �مل�شح �ملقرر �إجر�وؤه يف دي�شمرب �لقادم نتيجة �إيجابية عن حالتها.

مدينة مالهي تخ�س�س غرفة لزوارها لتفريغ الغ�سب
�أن�����ش��اأت م��دي��ن��ة م��له��ي ك��ن��دي��ة غ��رف��ة خ��ا���ش��ة لإت��اح��ة �ل��ف��ر���ش��ة لزو�رها 
للتخفيف عن �لتوتر �لنف�شي عن طريق حتطيم �لأ�شياء، و�أطلقت عليها 

��شم غرفة �لغ�شب. 
بولية  ث��ون��دردوم  ملهي  مدينة  يف  �فتتحت  �لتي  �لغ�شب  غرفة  وتوفر 
غ�شبهم  عن  للتنفي�س  لرو�دها  فر�شة  �شبتمرب،   15 يف  �لكندية  كالغاري 
وغريها  �ملكتبية  �مل��ع��د�ت  حتطيم  عرب  و�لإح��ب��اط  �لتوتر  من  و�لتخفيف 
من �لأ�شياء.  وتبلغ تكلفة دخول غرفة �لغ�شب 20 دولر�ً كندياً لل�شخ�س 
�إىل  بالإ�شافة  �لأدو�ت،  لتحطيم  �للزمة  �مل��و�د  �لتكلفة  وتغطي  �لو�حد، 

معد�ت �ل�شلمة �لتي ت�شتخدم للحماية من �حلطام �ملتطاير. 
�خلدمة  على  معلقة  ف��ارز�د�م��ان�����س  بوينتا  �مللهي  مدينة  مديرة  وقالت 
و�لتوتر،  و�لإحباط  �لغ�شب  عن  للتنفي�س  �خلدمة  هذه  نقدم  �جلديدة: 

وخا�شة لأولئك �لذين يعانون من �ل�شغط �لنف�شي يف �لعمل.

هفوة نحات توؤثر يف 
ن�سب كال�سنيكوف 

�أزيل جزء من ن�شب تذكاري جديد 
مل��ي��خ��ائ��ي��ل ك��ل���ش��ن��ي��ك��وف، خمرتع 
�ل�شهرية،  �ل�شوفيتية  �ل��ب��ن��دق��ي��ة 
بعد �أن ر�شد مو�طنون رو�س ممن 
يتمتعون بقوة �مللحظة �أنه ي�شور 
من  �أملانيا  �شلحا  �خلطاأ  بطريق 

�حلرب �لعاملية �لثانية.
وك���ان ق��د مت �ل��ك�����ش��ف م��ن��ذ ثلثة 
�لتذكاري  �لن�شب  ع��ن  فقط  �أي���ام 
يف و�شط مو�شكو يف حدث ت�شلطت 

عليه �لأ�شو�ء بقوة.
وي���������������ش�������ور �ل�����ن�����������ش�����ب مت�����ث�����ال 
معدين  ج��زء  خلفه  لكل�شنيكوف 
�لبندقية  ي��ج�����ش��د  �ل��ن��ق��و���س  ب����ارز 
ك��ل���ش��ن��ي��ك��وف و�أ����ش���ل���ح���ة �أخ�����رى 
�أن��ه��ا ك��ل��ه��ا م��ن ت�شميم  ي��ف��رت���س 

�ملهند�س �لذي تويف عام 2013.
ولكن �لنحات �شالفات �شريباكوف 
�أقر حمرجا باأن بني �لأ�شلحة �لتي 
�لبندقية  �ل��ت��م��ث��ال  خ��ل��ف  ت��ظ��ه��ر 
�مل����ع����روف����ة   44 ����ش���ت���ورجم���ي���ف���ري 
�إ�س.تي.جي  بالبندقية  �خت�شار� 
�لقو�ت  ��شتخدمتها  و�ل��ت��ي   ،44
�لعاملية  �حل���رب  نهاية  يف  �ل��ن��ازي��ة 

�لثانية.
ت�شريحات  يف  ���ش��ريب��اك��وف  وق���ال 
بثتها قناة رو�شيا 24 �لتي تديرها 
�لدولة "�شن�شحح هذ�... يبدو �أنه 

�خلطاأ ت�شلل من �لإنرتنت".
ظهر  �جلمعة  ي��وم  م�شاء  وبحلول 
يف �جلزء �ملعدين ذي �لنق�س �لبارز 
ف����ر�غ م��رب��ع يف �مل���ك���ان �ل����ذي كان 

ي�شور �لبندقية �لأملانية.

يطوف العامل بدراجته الهوائية يف 78 يومًا
بعد  عاملياً جديد�ً،  در�ج بريطاين رقماً  �شجل 
�أن قام بجولة على در�جته �لهو�ئية جاب فيها 

�لعامل خلل �أقل من ثمانني يوماً. 
قام �لدر�ج مارك بومونت بجولة على در�جته 
خللها  ز�ر  م��ي��ل،   18000 مل�شافة  �ل��ه��و�ئ��ي��ة 
ثمانية ع�شرة بلد�ً خلل 28 يوماً و14 �شاعة 
و40 دقيقة، وحقق بذلك رقماً قيا�شياً جديد�ً 
�لقيا�شية  ل��لأرق��ام  غيني�س  مو�شوعة  �أدخ��ل��ه 
حول  �لهو�ئية  ب��ال��در�ج��ة  جولة  �أ���ش��رع  بلقب 

�لعامل.
وك���ان ب��وم��ون��ت ق��د ب���د�أ رح��ل��ت��ه يف ف��رن�����ش��ا يف 
بلد�ن  ع��رب  و�شق طريقه   ، يوليو  م��ن  �ل��ث��اين 
و�لوليات  ونيوزلند�  �أ�شرت�ليا  منها  عديدة 
�ملتحدة �لأمريكية، قبل �أن يعود �إىل باري�س يف 

نهاية �ملطاف.
ي���ج���در ب��ال��ذك��ر ب�����اأن ب��وم��ون��ت ح��ط��م �لرقم 
�لقيا�شي �لعاملي �ل�شابق �لذي �أحرزه �لنيولندي 
�أندرو نيكول�شون، حني قام بجولة حول �لعامل 
��شتغرقت 123 يوماً و 43 دقيقة، بح�شب ما 

ورد يف موقع يو بي �آي �لإلكرتوين.

ذهبت يف رحلة وتركت طفلها ميوت جوعًا  
ق��ال��ت �ل�����ش��رط��ة �ل��رو���ش��ي��ة �أن��ه��ا �أل��ق��ت �ل��ق��ب�����س ع��ل��ى �أم 
�أ�شبوع تاركة طفلها  مر�هقة، بعدما ذهبت يف رحلة ملدة 

�لر�شيع ميوت جوعاً يف �ملنزل. 
كوزنيت�شوفا  ف��ي��ك��ت��وري��ا  ع��ل��ى  رو���ش��ي��ة  حم��ك��م��ة  ح��ك��م��ت 
بال�شجن ملدة 10 �شنو�ت بعدما تركت طفلها �لبالغ ت�شعة 
�أ�شهر يف �ملنزل ملدة �أ�شبوع دون طعام �أو �شر�ب، و�شافرت 

مع �أ�شدقائها يف رحلة ترفيهية. 
يذكر �أن �ل�شابة �لتي تبلغ من �لعمر 17 عاماً من مدينة 
رو�شتوف �شمال رو�شيا، �نتهزت فر�شة ذهاب زوجها �إىل 
�ملوت  م�شري  يو�جه  �لطفل  لترتك  �لع�شكرية،  �خلدمة 
يف �ملنزل.  وذكرت قناة �إن تي يف �لإخبارية، �أن �جلري�ن 
وطفلها  فيكتوريا  �ختفت  عندما  بالقلق  �شعور  �نتابهم 
عرثت  �لتي  �ل�شرطة  باإبلغ  فقامو�  �لأن��ظ��ار  عن  �إيغور 

على �لطفل جثة هامدة يف �ملنزل. 
وب��ح�����ش��ب �ل���ت���ق���اري���ر ف�����اإن ف��ك��ت��وري��ا ك���ان���ت ق���د �أخ����ربت 
�أ�شدقاءها باأنها تركت طفلها لدى عمتها، وقامت بن�شر 
تت�شكع مع  �لجتماعي وهي  �لتو��شل  �شور على مو�قع 
�أ�شدقائها بينما كان طفلها ميوت من �جلوع، بح�شب ما 

ورد يف �شحيفة مريور �لربيطانية. 

حتتفل مبيالدها مع 5 اأجيال من عائلتها
�حتفلت �مر�أة معمرة بعيد ميلدها �ل� 117 يوم �خلمي�س 
م�شقط  �أ���ش��رت��ه��ا، يف  �أف����ر�د  م��ن  �أج��ي��ال  بح�شور خم�شة 
ر�أ�شها يف ت�شنغدو جنوب غرب �ل�شني.  ولدت ت�شو يف 21 
�شبتمرب عام 1900، وهي تعي�س �لآن مع �بنها ت�شو وي 
ت�شنغ �لبالغ من �لعمر 84 عاماً يف مزرعته. وقد خططت 
عائلة ت�شو للحتفال يف عيد ميلدها بتقدمي ماأدبة من 
بالن�شبة لهم  �لتي ترمز  �لتقليدية،  و�ملاأكولت  �لأطعمة 
لطول �لعمر. وقال جنلها  ت�شانغ باأن و�لدته ظلت تتمتع 
بن�شاط جيد، وكانت تتجول يف فناء �ملنزل، وتقدم �لطعام 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  حتى  �لع�شب  وتق�س  �مل��زرع��ة،  حل��ي��و�ن��ات 
جيد  ب�شكل  تتعافى  ومل  �شاقها،  وك�شرت  �شقطت  عندما 
حتى �لآن.  و�أ�شاف "تتبع و�لدتي نظاماً غذ�ئياً ب�شيطاً، 
فهي تتناول �لع�شيدة مع �لبطاطا �حللوة يف �ل�شباح، �أما 
على �لغد�ء و�لع�شاء، فهي تتناول بع�س �لأ�شماك وحلم 
تاأخذ  ما  وع��ادة  �ملطبوخة.  �خل�شار  جانب  �إىل  �ل��دج��اج 
قيلولة بعد �لغد�ء". من �جلدير بالذكر باأن �أكرب معمرة 
يف �لعامل توفيت يف �لأ�شبوع �ملا�شي عن عمر يناهز 117 
جمايكا  م��ن  ب���ر�ون  فيوليت  �ل�شيدة  تركت  حيث  ع��ام��اً، 
لقب �أكرب معمرة يف �لعامل ملعمرة �أكر�نية ت�شغرها بعدة 

�أ�شهر، بح�شب ما ورد يف �شحيفة مريور �لربيطانية. 

افتتاح اأول فندق م�سنوع من الرمال 
�شمم فنان �أ�شرت�يل فندقاً �شغري�ً فريد�ً من نوعه، قبل 

�أن يقوم فريق خمت�س ببنائه من �لرمال ب�شكل كامل. 
�لرمال  م��ن  �شغري  فندق  ببناء  دوي��ن��غ  ج��و  �مل�شمم  ق��ام 
مب�شاعدة فريق خمت�س، و�أطلق عليه ��شم "ُنزل �لرمال". 
�شاطئ  ع��ل��ى  �جل����اري  �شبتمرب   20 �ل��ف��ن��دق  �ف��ت��ت��ح  وق���د 
غولد كو�شت يف منطقة كور�و�.  ويتيح �لفندق �ل�شغري 
لنزلئه �ل�شتمتاع بتناول �لع�شائر و�مل�شروبات يف مقهاه 

�خلارجي، وممار�شة �لكرة �لطائرة على �ل�شاطئ.  عمالء يقفون يف طابور ل�ضراء اإيفون 8 اجلديد واإيفون +8 و�ضاعات اأبل يف اآبل �ضتور بدبي مول. )ا ف ب(

مهرج ير�سح نف�سه 
لرئا�سة جمل�س بو�سطن

ل�شغل  �مل���ر����ش���ح���ني  �أح�������د  �ب���ت���ك���ر 
مدينة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  م��ن�����ش��ب 
للرتويج  جديدة  و�شيلة  بو�شطن، 
�أثناء حملته �لنتخابية عرب �رتاء 

زي مهرج �شامت. 
يعترب بات بايا�شو و�حد�ً من ثلثة 
من �لو�فدين �جلدد �لذين ي�شعون 
ل�شغل منا�شب مرموقة يف جمل�س 
حيث  �لأمريكية.  بو�شطن  مدينة 
بد�أ بالرتويج حلملته عرب مقطع 
يوتيوب  موقع  على  ن�شره  فيديو 
�شيا�شيو  عنو�ن  حتت  �لإل��ك��رتوين 

بو�شطن �شادقون. 
وي�����ع�����د ب����اي����ا�����ش����و �مل�����و�ط�����ن�����ني يف 
م���دي���ن���ة ب��و���ش��ط��ن ب���ال���ع���دي���د من 
�أف�شل  ت���وف���ري  م���ث���ل  �خل�����دم�����ات 
�مل��د�ر���س ل��لأط��ف��ال، و�ل��ع��م��ل على 
ب��اأ���ش��ع��ار معقولة  م�����ش��اك��ن  ت��وف��ري 

للمو�طنني. 
�شل�شلة  يف  م��وؤخ��ر�ً  بايا�شو  وظ��ه��ر 
�لتلفزيونية،  �مل����ق����اب����لت  م�����ن 
من  جمموعة  خللها  و����ش��ت��خ��دم 
للرد  �لبيانية  و�ل��ر���ش��وم  �ل��ع��ب��ار�ت 
ع��ل��ى �لأ���ش��ئ��ل��ة ع��و���ش��اً ع��ن �إعطاء 

�أجوبة لفظية. 
وكان بايا�شو غري ��شمه من كيفني 
مكريا �إىل بات بايا�شو �لذي يعني 
�مل���ه���رج ب��ال��ل��غ��ة �لإ���ش��ب��ان��ي��ة. وكان 
لنتخابات  ن��ف�����ش��ه  ر���ش��ح  ب��اي��ا���ش��و 
 ،2005 ع����ام  يف  �مل���دي���ن���ة  جم��ل�����س 
 ،2009 يف  �ل��ب��ل��دي��ة  ولن��ت��خ��اب��ات 
بح�شب ما ورد يف موقع يو بي �آي 

�لإلكرتوين. 

ت�ستعني بحيلة من م�سل�سل لتنجو من ل�س 
من  تعلمتها  ح��ي��ل��ة  �إىل  �أم��ري��ك��ي��ة  ���ش��ي��دة  جل����اأت 
ل�س  �لنجاة من  لتتمكن من  تلفزيوين،  م�شل�شل 
يف  �ل�����ش��لح  تهديد  حت��ت  ممتلكاتها  �شلب  ح���اول 

�لقطار.
�ل�شيدة  �أن  ب��و���ش��ت،  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  وذك����رت 
�ملنزل يف  �إىل  ج��ويل در�غ��لن��د، كانت يف طريقها 
دبلن بولية �أوهايو �لأمريكية يوم �ل�شبت �ملا�شي، 
عندما  �شيتي،  د�يل  مدينة  يف  �لقطار  و��شتقلت 
حو�يل  ت��ه��دي��د�ً  و�شلمها  خلفها،  �شخ�س  جل�س 

�ل�شاعة 5.00 بعد �لظهر بالتوقيت �ملحلي.
�لورقة هناك م�شد�شان م�شوبان  �لل�س يف  وكتب 
�إىل ر�أ�شك �لآن. �إذ� �أردتي �لبقاء على قيد �حلياة، 
على  �ملحمول  وهاتفك  ت�شليمي حمفظتك  عليك 
وكوين  �خللف،  �إىل  �ل�شتد�رة  حت��اويل  ل  �لفور. 
�إىل  �لو�شول  قبل  �خللف  �إىل  تلتفتي  ول  هادئة. 

�شيفيك �شنرت، عندها �شتكوين باأمان.
وبدًل من �ل�شت�شلم لل�شارق، تظاهرت جويل باأن 

�للحظة، وهي  �شيطرت عليها يف تلك  نوبة �شرع 
حيلة تعلمتها من م�شل�شل �لقانون و�لنظام، مما 
�لقطار يف و�شط مدينة  ��شتقل  �ل��ذي  �لل�س  دفع 

�شان فر�ن�شي�شكو، �إىل �لنزول يف �ملحطة �لتالية.
"جلاأت  وقالت جويل يف حديث ل�شحيفة حملية 
مر�شية،  ل��ن��وب��ة  ت��ع��ر���ش��ت  ب��اأن��ن��ي  �ل��ت��ظ��اه��ر  �إىل 
وذل���ك لتجنب �لم��ت��ث��ال لأو�م����ر �ل��ل�����س، وب���د�أت 
ما يحدث،  �لركاب  ليلحظ  و�شماًل،  �أهتز مينياً 
ور�ح �لعديد منهم ي�شرخون: هل �أنت بخري؟ هل 
�إىل  �لل�س  بو�شف  ج��ويل  وق��ام��ت  بخري؟".  �أن��ت 
لكنها  �حل��ادث��ة،  يف  حتقيقاً  فتحت  �لتي  �ل�شرطة 
�إنها لن ترفع ق�شية �شده يف حال �لقب�س  قالت 
عليه، لأنها مل تتعر�س لل�شلب ب�شكل فعلي. فيما 
بد�أت �ل�شرطة مبر�جعة �أ�شرطة كامري�ت �ملر�قبة 
�شخ�شاً   15 وتببني وجود  �حلادثة،  للتحقق من 
�آخرين حلظة وقوعها، دون �أن يبلغ �أي منهم عن 

تعر�شه ملحاولة �شرقة.

كايلي جيرن حامل 
�ل�شهرية  كارد��شيان  �أف��ر�د عائلة  �أ�شغر  كايلي جيرن  �إن  تقارير  ذكرت 

حامل.
وموقع  بيبول  وجملة  �مل�شاهري  باأخبار  �ملعني  ت����ي.�إم.زد  موقع  ونقل 
�ل�شقيقة لكيم  �لأخ��ت غري  �إن جيرن، وهي  بزفييد عن م�شادر قولها 

كارد��شيان، تنتظر مولودها من زوجها مغني �لر�ب تر�في�س �شكوت.
ومل يت�شن �لو�شول �إىل ممثلي جيرن للتعليق على �لتقارير.

ويف وقت لحق ن�شرت جيرن �شورة على تطبيق �شناب �شات وهي ترتدي 
قمي�شا �أ�شود �للون �أكرب من مقا�شها بكثري وقد ظهرت عليها علمات 

�حلمل.
بعائلتها  �خلا�س  �ل��و�ق��ع  تلفزيون  برنامج  يف  دوره��ا  جيرن  و��شتغلت 
يف  مليونا   97 �إىل  ع��دده��م  و�شل  �ل��ذي��ن  �ن�شتجر�م  على  ومتابعينها 

�إطلق خط مل�شتح�شر�ت �لتجميل خا�س بها يدر عليها ربحا كبري�.


