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يف كلمة الدولة اأمام جمل�س حقوق االن�سان
االإمارات ت�ستنكر �سيا�سة اال�ستيطان 
اال�سرائيلية غري ال�سرعية يف فل�سطني

•• جنيف -وام:

للتطورات  ال�شديد  ا�شتنكارها  عن  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اعربت 
الأخرية ب�شاأن �شيا�شة ال�شتيطان ال�شرائيلية غري ال�شرعية التي تقوم بها 
�شلطات الحتالل يف فل�شطني، وعن قلقها العميق من الإجراءات التع�شفية 
املتنامية التي تتخذها والتي ترمي من خاللها للتعجيل يف تهويد القد�س 
وجتريد �شكانها من هويتهم وف�شلهم عن ال�شفة الغربية، اإ�شافة اإىل ت�شعيد 

الإجراءات ال�شتفزازية، والتي كانت اآخرها حظر املاآذن فى امل�شاجد.
جاء ذلك خالل كلمة الدولة يف اإطار النقا�س العام حول حالة حقوق الإن�شان 
يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة منذ عام 1967، التي القاها �شعادة عبيد 
���ش��امل ال��زع��اب��ي امل��ن��دوب ال��دائ��م ل��دول��ة الم�����ارات ل���دى الأمم امل��ت��ح��دة يف 
جنيف اأمام الدورة الثالثة والأربعني ملجل�س حقوق الن�شان.   )التفا�شيل 

�س13(

االإمارات تفوز بجائزة التميز 
الربملاين على م�ستوى الوطن العربي

•• الرباط -وام:

فاز �شعادة علي جا�شم ع�شو املجل�س الوطني الحتادي نائب رئي�س 
الحت�����اد ال���رمل���اين ال�����دويل مم��ث��ل امل��ج��م��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة يف اللجنة 
الوطن  م�شتوى  على  الرملاين  التميز  بجائزة  لالحتاد،  التنفيذية 
العربي، وذلك جلهوده املتميزة يف العمل الرملاين العربي والدويل 
م�شريتهم  توا�شلت  ال��ذي��ن  ال��ع��رب  الرملانيني  اأق���دم  م��ن  باعتباره 

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن را�شد خالل ا�شتقباله الرئي�س الأرميني  )وام(

�شبان يحاولون ا�شعاف احد امل�شابني على ج�شر و�شتمن�شرت بلندن )ا ف ب(

عنا�شر ال�شرطة العراقية يبحثون عن جثامني الرهابيني الدواع�س يف املو�شل 

اتفقا على اإعفاء مواطني البلدين من التاأ�سريات امل�سبقة 
حممد بن را�سد والرئي�س االأرميني يبحثان 
العالقات الثنائية واالأو�ساع االإقليمية

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل �� يف ق�شر الرئا�شة يف اأبوظبي �شباح ام�س �� فخامة 
اأرمينيا  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  �شرك�شيان  ���ش��ريج  ال��رئ��ي�����س 
الثنائية  العالقات  �شملت  �شموه مباحثات  واأج��رى معه 

والو�شع الإقليمي والق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.

ورحب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نهيان  اآل  زاي��د  �شيف بن  ال�شيخ  �شمو  الفريق  �� بح�شور 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  من�شور 
وزير �شوؤون الرئا�شة �� بالرئي�س ال�شيف والوفد املرافق 
.. متمنيا له زيارة موفقة تثمر نتائج طيبة تعود باخلري 

على البلدين وال�شعبني ال�شديقني.
)التفا�شيل �س2(

نائب رئي�س الدولة خالل تروؤ�شه اجتماع جمل�س الوزراء  )وام(

حممد بن را�سد يطلق مئوية االإمارات 2071 متتد خلم�سة عقود
حتويل حما�سرة حممد بن زايد التاريخية 

مل�سروع �سامل لتجهيز الدولة الأجيال امل�ستقبل
•• اأبو ظبي-وام:

اأطلق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء حاكم 
ملجل�س  اجتماعاً  تروؤ�شه  ام�س خالل  رع��اه اهلل،  دب��ي، 
الوزراء مئوية الإمارات 2071، والتي ت�شكل برنامج 
املحا�شرة  م��ن  م�شتمدا  الأم���د  طويل  حكوميا  عمل 
التاريخية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
اخلطوط  فيها  ر�شم  التي  امل�شتقبل  لأجيال  امل�شلحة 
ال��ع��ري�����ش��ة ل��ب��ن��اء اإم������ارات امل�����ش��ت��ق��ب��ل وجت��ه��ي��ز دولة 

الإمارات لالأجيال القادمة.
2071" يف اجتماع  الإم�����ارات  م��ئ��وي��ة  اإط����الق  ج���اء 
جمل�س الوزراء بح�شور كل من الفريق �شمو ال�شيخ 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء  �شيف بن زايد 

وزير الداخلية.                      )التفا�شيل �س2(

التحالف ينجح باإ�سقاط كل �سواريخ االنقالبيني

اإيران تكثف تهريب االأ�سلحة احلديثة للحوثيني
•• عوا�صم-وكاالت:

اأفادت م�شادر اإقليمية وغربية اإن اإيران زادت يف ال�شهور الأخرية 
دورها يف احلرب اليمنية باإر�شال اأ�شلحة متطورة وم�شت�شارين 

ع�شكريني اإىل ميلي�شيات احلوثي يف اليمن.
فيلق  قائد  �شليماين  قا�شم  اأن  كبري  اإي���راين  م�شوؤول  وك�شف 
الثوري يف طهران  كبار م�شوؤويل احلر�س  اجتمع مع  القد�س، 
ال�شهر املا�شي لبحث �شبل متكني احلوثيني بال�شالح والذخرية 

وال�شت�شارة الع�شكرية.
وزاد دعم اإيران للحوثيني ب�شورة ملحوظة يف الأ�شهر الأخرية 
بح�شب م�شادر متطابقة رغم حماولت اإيران امل�شتمرة لنفيه.

رويرتز  لوكالة  تقرير  يف  وغربية  اإقليمية  م�شادر  وحتدثت 

وقالت وكالة الأنباء ال�شعودية الر�شمية )وا�س(، اأم�س الأربعاء، 
التحالف،  ق��وات  �شمن  امل�شاركة  اجل��وي  ال��دف��اع  منظومة  اإن 
كافة  البالي�شتية  ال�شواريخ  اإ�شقاط  يف  كبرياً  جناحاً  �شجلت 
امليلي�شيات احلوثية وقوات �شالح ا�شتهداف مدن  التي تتعمد 

اململكة بها.
واأ�شارت، اإىل اأن احلوثيني اأطلقوا ع�شرات ال�شواريخ على اأماكن 
ماأهولة بال�شكان يف عدد من مدن اململكة الواقعة على ال�شريط 
احلدودي لها مثل: خمي�س م�شيط، وجازان، وظهران اجلنوب، 
وجنران، ويف الغرب مثل الطائف، ومكة املكرمة”. موؤكدة اأن 
ودون  هدفها،  اإىل  ت�شل  اأن  قبل  اأُ�شقطت  ال�شواريخ  ه��ذه  كل 
اأن ت�شجل اأي خ�شائر ب�شرية اأو مادية، اأو اأن ترتك لت�شقط يف 

اأماكن غري ماأهولة بال�شكان.

عن لقاء عقد موؤخرا يف طهران بني قائد فيلق القد�س، قا�شم 
�شليماين، وكبار م�شوؤويل احلر�س الثوري مت التفاق فيه على 
التدريب  خ��الل  من  احلوثي  مليلي�شيات  امل�شاعدة  حجم  زي��ادة 

وال�شالح والدعم املايل.
اإن  اإي��راين كبري �شابق  اأمني  ونقل تقرير روي��رتز عن م�شوؤول 
اليمن  يف  جماعة_احلوثي  لتمكني  يخططون  اإي���ران  حكام 
املنطقة عر ميلي�شيا على غرار ميلي�شيا  لتعزيز قب�شتهم يف 

حزب اهلل يف لبنان.
اىل ذلك، اأعلن التحالف العربي لدعم ال�شرعية يف اليمن، جناح 
ال�شواريخ  كل  اإ�شقاط  يف  له  التابعة  اجل��وي  الدفاع  منظومة 
البالي�شتية التي اأطلقها احلوثيون وقوات الرئي�س ال�شابق علي 
عبداهلل �شالح، جتاه مدن اململكة على مدار العامني املا�شيني.

جرحى باإطالق نار وده�س قرب الربملان الربيطاين

داع�س يق�سف مناطق حمررة غرب املو�سل 

وا�ستباكات  بغزة  �سهيد 
حل����م ب�������ي�������ت  يف 

•• القد�س املحتلة-وكاالت: 

قوات  بني  ام�س  ا�شتباكات  اندلعت 
يف  فل�شطينيني  و���ش��ب��ان  الح��ت��الل 

مدينة بيت حلم بال�شفة الغربية.
للمطالبة  احتجاجا  ال�شبان  ونظم 
قتلوا  فل�شطينيني  جثامني  باإعادة 
خ��الل موجة  �شنهم هجمات  اأث��ن��اء 

العنف الأخرية.
على  حجارة  الفل�شطينيون  واأل��ق��ى 
ال����ق����وات الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ال���ت���ي ردت 
للدموع  امل�����ش��ي��ل  ال����غ����از  ب����اإط����الق 

لتفريق احل�شد.
فل�شطيني  ���ش��اب  وا���ش��ت�����ش��ه��د  ه����ذا 
واأ���ش��ي��ب اآخ����ران ب��ج��روح يف ق�شف 
ا�شتهدفهم فجر  ا�شرائيلي  مدفعي 
ام�س يف املنطقة احلدودية الواقعة 
�شرق رفح يف جنوب قطاع غزة، كما 

افادت وزارة ال�شحة التابعة .
املتحدث  ال�����ق�����درة  ا�����ش����رف  وق������ال 
وكالة  تلقته  بيان  يف  ال���وزارة  با�شم 
املواطن  ا���ش��ت�����ش��ه��د  ب��ر���س  ف��ران�����س 
ي��و���ش��ف ���ش��ع��ب��ان اب����و ع������اذرة )18 
جراء  اآخ���ران  اثنان  وا�شيب  عاما( 
الحتالل  ل���ق���وات  م��دف��ع��ي  ق�����ش��ف 
ام�س  فجر  ا�شتهدفهم  ال�شرائيلي 
���ش��رق ح���ي ال��ن��ه�����ش��ة ���ش��رق مدينة 

رفح.

خمططات القاعدة وراء حظر 
االإلكرتونيات بالطائرات

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأن القيود اجلديدة على الأجهزة  ك�شفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية 
اأثارتها تقارير تفيد باأن هناك جماعات  الإلكرتونية يف الرحالت اجلوية 

تخطط لهجمات بعبوات نا�شفة تو�شع داخل اأجهزة اإلكرتونية.
جمعها  مت  ال�شاأن  بهذا  معلومات  اأن  لرويرتز  اأمريكيون  م�شوؤولون  واأك��د 
املا�شي  الثاين  يناير كانون  اليمن يف  اأمريكية يف  غ��ارة لقوات خا�شة  من 

ا�شتهدفت تنظيم القاعدة، وتناولت املعلومات اأي�شا تقنيات �شنع القنابل.
واأ�شافت امل�شادر اأن هناك جماعات ت�شتهر بت�شميمات قنابل مبتكرة، مبا 
هذه  اأن حت��اول  وا�شنطن  وتخ�شى  حا�شوب،  اأجهزة  داخ��ل  و�شعها  ذل��ك  يف 

اجلماعات تفجري طائرة جتارية.
وقال م�شوؤولون يف موؤمتر عر الهاتف اإن القيود اجلديدة اأثارتها تقارير 
تفيد باأن جماعات اإرهابية تريد تهريب عبوات نا�شفة يف اأجهزة اإلكرتونية. 
وذكرت احلكومة يف بيان اأنها "تعنى باهتمام الإرهابيني امل�شتمر با�شتهداف 

الطريان التجاري مبا يف ذلك مراكز النقل خالل العامني املن�شرمني.
اإىل  ال��ق��ادم��ني  امل�شافرين  على  القيود  تطبق  مل��اذا  امل�����ش��وؤول��ون  ي�شرح  ومل 
الوليات املتحدة الأمريكية ول تطبق على الرحالت  نف�شها عند مغادرتها 

للوليات املتحدة.
قالت الوزارة يف بيان اإنها "ت�شعى اإىل حتقيق التوازن بني اخلطر والتاأثري 
على امل�شافرين"، وحددت اأن الهواتف املحمولة والهواتف الذكية �شي�شمح 

بها �شمن الأمتعة التي ميكن الو�شول اإليها.
واأ�شاف البيان اأن الإجراءات "�شتبقى قائمة حلني زوال التهديدات"، ومل 

ي�شتبعد تو�شيعها لت�شمل مطارات اأخرى اإذا تغريت الظروف.
ويف عام 2010، �شبط م�شوؤولون اأمنيون يف بريطانيا ودبي طرودا ملغمة 

اأر�شلت من اليمن اإىل اأمريكا.

•• لندن-وكاالت:

اأ�شخا�س  خ��م�����ش��ة  رج������ل  ده���������س 
ب�����ش��ي��ارت��ه، وح������اول اق���ت���ح���ام مقر 
لندن،  و�شط  الريطاين  ال��رمل��ان 
بينما اأفادت اأنباء باإطالق نار اأ�شفر 

عن عديد الإ�شابات. 
الأربعاء  اأم�س  �شيارة  وا�شطدمت 
الرملان  ملبنى  اخل��ارج��ي  ب��اجل��دار 
ال���ري���ط���اين، وت���ب���ع ذل����ك اإط����الق 
اأ�شفر عن عديد الإ�شابات. واأ�شاف 
الرملان  اقتحام  ح��اول  املهاجم  اأن 
وطعن �شرطيا ب�شكني . واأكد رئي�س 
�شرطي  طعن  الريطاين  الرملان 
ال�شرطة  اإن  وق�����ال  امل���ق���ر،  خ�����ارج 

اأطلقت النار على املهاجم.
ك��ان جمل�س  بينما  ال��ه��ج��وم  ووق���ع 
امل�شاءلة  ج��ل�����ش��ة  ي��ع��ق��د  ال���ع���م���وم 
الأ�شبوعية لرئي�شة الوزراء ترييزا 
م��اي، وط��وق��ت ق��وات الأم���ن املبنى 
اأكدت  وقد  اجل�شر.  عند  وانت�شرت 
حادث  وق��وع  الريطانية  ال�شرطة 

اأمني.
وتعليق  ال���رمل���ان  م��ق��ر  غ��ل��ق  ومت 
الرمان  رئي�س  وطلب  اجلل�شات، 
م��ن ال���ن���واب ال��ب��ق��اء داخ���ل املبنى. 

•• عوا�صم-وكاالت:

قتل 33 مدنيا على القل يف ق�شف جوي للتحالف الدويل بقيادة امريكية 
هذا  ل��دول  اجتماع  قبل  �شوريا،  �شمال  النازحني يف  لي��واء  ا�شتهدف مركزا 
تنظيم  لقتال  مقرتحة  جديدة  اآلية  لبحث  وا�شنطن  يف  الربعاء  التحالف 

داع�س الإرهابي.
33 مدنيا على القل يف  واف��اد املر�شد ال�شوري حلقوق الن�شان عن مقتل 
ق�شف للتحالف الدويل ا�شتهدف مدر�شة ت�شتخدم ليواء النازحني يف بلدة 

املن�شورة يف ريف الرقة )�شمال( الغربي.
يف الأثناء اعلن البنتاغون اأم�س ان املدفعية المريكية والطريان ي�شاندان 
وكردية،  عربية  ف�شائل  حتالف  وهي  الدميوقراطية،  �شوريا  لقوات  عملية 

ل�شتعادة �شد ا�شرتاتيجي يف مدينة الطبقة قرب الرقة يف �شمال �شوريا.
وقال املتحدث با�شم البنتاغون امليجور ادريان رانكني-غالواي لوكالة فران�س 
بر�س ان قوات التحالف تقدم دعما لقوات �شوريا الدميوقراطية باملدفعية 
وال�شناد اجلوي ل�شتعادة �شد الطبقة غرب الرقة. واأكد م�شوؤول امريكي يف 
الدفاع اي�شا لوكالة فران�س بر�س ان القوات المريكية ا�شتخدمت املدفعية 
يف هذه العملية. هذا واأفادت م�شادر اأن قوات اأمريكية وكردية نفذت اإنزال 
جويا غرب مدينة الطبقة يف ريف الرقة الغربي، يف وقت حتاول فيه قوات 
الرقة  مدينة  باجتاه  التقدم  وا�شنطن  تدعمها  التي  الدميقراطية  �شوريا 

ل�شتعادتها من تنظيم داع�س الإرهابي.
واأن  الإن��زال جرت يف منطقة املحمية والكرين،  اأن عملية  امل�شادر  واأ�شافت 

تقريبا  �شاعة  بعد  ووقعت احلادثة 
م���ن ان��ت��ه��اء رئ��ي�����ش��ة ال�������وزراء من 
النواب. فيما قال  اأ�شئلة  الرد على 
ماي  ترييزا  مكتب  با�شم  متحدث 
اإنها يف اآمان . وامتنع املتحدث عن 
ذك���ر اأي����ن ك��ان��ت م���اي ع��ن��دم��ا وقع 

الهجوم.
اإنها  الريطانية  ال�شرطة  وقالت 
الرملان  ق��رب  تتعامل مع احل��ادث 
اأن  اإىل  اإره����اب����ي  اأن�����ه ح�����ادث  ع��ل��ى 

يت�شح �شيء اآخر.
العموم  ب��دوره، قال رئي�س جمل�س 
ال�شرطة  اإن  الريطاين  بالرملان 

النار  اأطلقت  امل�شلحة  الريطانية 
ع��ل��ى م��ه��اج��م خ���ارج م��ق��ر الرملان 
عالية  ف��رق��ع��ات  دوي  ���ش��م��اع  ب��ع��د 
 12 روي������رتز  م���ن  م�����ش��ور  وراأى 
م�����ش��اب��ا ع���ل���ى الأق�������ل ع���ل���ى ج�شر 

و�شتمن�شرت القريب.
وقال م�شوؤول برملاين يف وقت �شابق 
بالر�شا�س  اأ���ش��ي��ب��ا  �شخ�شني  اإن 
اأغلق.  امل��ب��ن��ى  واإن  ال���رمل���ان  خ���ارج 
العموم  جم��ل�����س  ج��ل�����ش��ة  وع��ل��ق��ت 
وط��ل��ب م���ن ال���ن���واب ال���ذي���ن كانوا 
ي����ح���������ش����رون اجل����ل���������ش����ة ال����ب����ق����اء 

بالداخل.

رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

Tel: 0557060300 - 0558811932
Behind Khalidiyah Mall, W9, Al Khalidiya, Abu Dhabi

�شوريا  لقوات  املنتمني  الأك���راد  امل�شلحني  من  وعنا�شر  عتادا  حتمل  زوارق 
نهر  على  الواقعة  للبحرية  الغربية  ال�شفة  اإىل  تعر  ب��داأت  الدميقراطية 

الفرات من مناطق تواجهها يف قلعة جعر.
وتابعت اأن هذه القوات قطعت الطريق بني حلب الرقة، وذكرت امل�شادر اأن 
خم�س طائرات تابعة للتحالف الدويل بقيادة الوليات املتحدة توؤمن غطاء 

جويا لهذه القوات فوق مدينة الطبقة والبحرية ومنطقة الإنزال.
عملية  الأرب��ع��اء  ام�س  لها  بيان  يف  الدميقراطية  �شوريا  ق��وات  اأك���دت  وق��د 
الإنزال، وقالت اإن العملية ت�شتهدف ا�شتعادة الطبقة، ف�شال عن وقف تقدم 

قوات النظام ال�شوري يف املنطقة.
ويف حال متكن القوات الأمريكية والكردية من تثبيت مواقعها فاإن معارك 
ثمانية  م�شافة  �شوى  تبعد  املنطقة ل  فهذه  قريبة،  �شتكون  الطبقة  مدينة 
كيلومرتات عن الطبقة، ف�شال عن قطع طريق حلب الرقة. وبالتايل فاإن 
مناطق �شيطرة داع�س يف ريف حلب ال�شرقي باتت �شبه حما�شرة بني قوات 
النظام  ال�شوري من جهة، وبني القوات الأمريكية والكردية من جهة ثانية. 
الرقة  �شيطرت على مواقع يف ريف  اإنها  الدميقراطية  �شوريا  وقالت قوات 

ال�شرقي بعد معارك مع تنظيم داع�س. 
اىل ذلك، بداأت ف�شائل املعار�شة ال�شورية هجوما مو�شعا على مواقع النظام 
ال�شوري يف ريف حماة ال�شمايل وعززت تقدمها يف املنطقة، واأعلنت �شيطرتها 
ال�شفوح.  وحاجز  وت�شوبني  و���ش��وران  ومعرد�س  خطاب  وب��ل��دات  ق��رى  على 
ويتزامن ذلك مع ا�شتعادة قوات املعار�شة �شيطرتها على معظم النقاط التي 

خ�شرتها قبل يومني يف حي جوبر �شرقي العا�شمة دم�شق .

•• املو�صل-رويرتز:

ق�����ش��ف م��ق��ات��ل��و ت��ن��ظ��ي��م داع�������س الإره����اب����ي مناطق 
ا�شتعادتها القوات العراقية يف غرب املو�شل فاأ�شابوا 
مدنيني هاربني من القتال يف وقت مبكر ام�س بينما 
تتقدم القوات احلكومية ببطء يف الطرقات ال�شيقة 

واخلطرة للمدينة القدمية.
بقذائف  كثيفا  اإن ق�شفا  م�شوؤولون ع�شكريون  وقال 
الهاون قتل خم�شة مدنيني على الأقل واأ�شاب اأكرث 
اللذين  وال��رف��اق  املو�شل اجلديدة  20 يف حيي  من 

ال�شريع.  الرد  وق��وات  الحتادية  ال�شرطة  ا�شتعادتها 
للتنظيم  الأخ��ري  املعقل  املو�شل،  يف  احل��رب  ودخلت 
القوات  ال�شاد�س ومتكنت  العراق، �شهرها  املت�شدد يف 
وم�شت�شارين  ج��وي��ة  ���ش��رب��ات  م��ن  ب��دع��م  ال��ع��راق��ي��ة 
اأمريكيني من ال�شيطرة حتى الآن على �شرق املو�شل 

واأكرث من ن�شف ال�شطر الغربي.
وما زال حوايل 600 األف مدين يف ال�شطر الغربي 
من املو�شل وهو ما يزيد من تعقيد املعركة. ويهرب 
الآلف يوميا اإىل خميمات اأو مناطق ت�شيطر عليها 

احلكومة يف ال�شرق.

املعار�سة تعزز تقدمها يف ريف حماة ال�سمايل 

اإنزال اأمريكي واإ�سناد باملدفعية قرب الرقة
يهدد  امل��ي��اه  م���وارد  نق�س 
مب����وت م���الي���ني االأط���ف���ال

•• عوا�صم-وكاالت:

للمياه  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
الأمم  ملنظمة  ج��دي��د  ت��ق��ري��ر  ن��ب��ه 
)اليوني�شيف(  للطفولة  املتحدة 
العامل  �شكان  ع��دد  ارت��ف��اع  اأن  اإىل 
والطلب املتزايد على املياه يعنيان 
اأن كمية مياه ال�شرب لكل �شخ�س 
تنخف�س  اأن  يتوقع  الأر�����س  على 
 ،2050 ع��ام  بحلول  الن�شف  اإىل 
لكن ارتفاع درجات احلرارة نتيجة 
ت��غ��ري امل���ن���اخ ���ش��ي��زي��د ه����ذا الأم����ر 

�شوءا.
اأن واح��دا من  وح��ذر التقرير من 
الكوكب  ع��ل��ى  اأط���ف���ال  اأرب���ع���ة  ك���ل 
�شيموت اأو يعاين من نق�س النمو 
بحلول  امل��ي��اه  نق�س  م��ن  يعاين  اأو 

عام 2040.
�����ش����ورة قامتة  ال���ت���ق���ري���ر  ور�����ش����م 
ال���ق���ادم���ة التي  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ل��ل��ع��ق��ود 
�شكان  ع���دد  ارت���ف���اع  ف��ي��ه��ا  يتجمع 
املياه  على  الطلب  وارت��ف��اع  العامل 
البحر  �شطح  م�شتويات  وارت���ف���اع 
اأبعاد  ذات  اأزم��ة  لي�شكل  واجل��ف��اف 
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اأخبـار الإمـارات
اتفقا على اإعفاء مواطني البلدين من التاأ�سريات امل�سبقة 

حممد بن را�سد والرئي�س االأرميني يبحثان العالقات الثنائية واالأو�ساع االإقليمية
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
فخامة   �� ام�س  �شباح  اأبوظبي  يف  الرئا�شة  ق�شر  يف   �� اهلل 
الرئي�س �شريج �شرك�شيان رئي�س جمهورية اأرمينيا واأجرى 
والو�شع  الثنائية  العالقات  �شملت  مباحثات  �شموه  معه 
الإقليمي والق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك. ورحب �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم �� بح�شور الفريق 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
اآل  ال��وزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
 �� نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
بالرئي�س ال�شيف والوفد املرافق .. متمنيا له زيارة موفقة 
وال�شعبني  البلدين  على  باخلري  تعود  طيبة  نتائج  تثمر 
ال�شمو  �شاحب  ب��ني  املباحثات  ت��رك��زت  وق��د  ال�شديقني. 
ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم والرئي�س الأرميني حول 

�شبل تعزيز ال�شراكة ال�شتثمارية بني البلدين خا�شة فى 
الطرفان  اتفق  كما   . وال��زراع��ة  واملياه  ال�شياحة  جم��الت 
ع��ل��ى اع��ف��اء م��واط��ن��ي ال��ب��ل��دي��ن م��ن ال��ت��اأ���ش��ريات امل�شبقة 
ام�س. ح�شر  اعتبارا من  ان يتم تنفيذ هذا التفاق  على 
جل�شة املباحثات عدد من ا�شحاب املعايل الوزراء والوفد 
الدكتور جا�شم  ال�شيف و�شعادة  املرافق للرئي�س  الوزاري 
حممد القا�شمي �شفري الدولة لدى اأرمينيا و�شعادة كيغام 

غريبجانيان �شفري جمهورية اأرمينيا لدى الدولة.

حممد بن را�سد يطلق مئوية االإمارات 2071 متتد خلم�سة عقود

حتويل حما�سرة حممد بن زايد التاريخية مل�سروع �سامل لتجهيز دولة االإمارات الأجيال امل�ستقبل

مئوية االإمارات ت�سم اأربعة حماور تت�سمن التعليم واالقت�ساد والتطوير احلكومي والتما�سك املجتمعي وتهدف اأن تكون االإمارات اأف�سل دولة يف العام يف 2071

•• اأبو ظبي-وام:

اأطلق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي، رعاه اهلل، ام�س خالل تروؤ�شه 
ال������وزراء مئوية  مل��ج��ل�����س  اج��ت��م��اع��اً 
ت�شكل  وال��ت��ي   ،  2071 الإم������ارات 
الأمد  برنامج عمل حكوميا طويل 
التاريخية  املحا�شرة  من  م�شتمدا 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
فيها  ر���ش��م  ال��ت��ي  امل�شتقبل  لأج��ي��ال 
اإمارات  لبناء  العري�شة  اخل��ط��وط 
الإم����ارات  دول���ة  وجت��ه��ي��ز  امل�شتقبل 

لالأجيال القادمة.
 2071 الإم������ارات  م��ئ��وي��ة  وت�شكل 
�شاماًل  ح���ك���وم���ي���اً  ع���م���ل  ب���رن���ام���ج 
ومو�شعاً يت�شمن و�شع ا�شرتاتيجية 
وطنية لتعزيز �شمعة الدولة وقوتها 
وج����ود م�شادر  و���ش��م��ان  ال��ن��اع��م��ة، 
احلكومية  ل������الإي������رادات  م��ت��ن��وع��ة 
ب��ع��ي��داً ع��ن ال��ن��ف��ط، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
يركز  ال���ذي  التعليم  يف  ال�شتثمار 
وبناء  املتقدمة،  التكنولوجيا  على 
اإماراتية  اأخ��الق��ي��ة  ق��ي��م  منظومة 
م�شتوى  ورف��ع  امل�شتقبل،  اأجيال  يف 
الوطني  الق��ت�����ش��اد  يف  الإن��ت��اج��ي��ة 

وتعزيز التما�شك املجتمعي.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
حما�شرة  م���ك���ت���وم:  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ر���ش��م��ت طريقاً  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
واأر������ش�����ت م����ب����ادئ ل��ت��ج��ه��ي��ز دول����ة 
، لفتاً  امل�شتقبل  لأج��ي��ال  الإم���ارات 
ح���دده حممد  ك��م��ا  ال��ه��دف  اأن  اإىل 
بن زايد باأن تعي�س اأجيال امل�شتقبل 
ح��ي��اة اأ���ش��ع��د يف ب��ي��ئ��ة اأف�����ش��ل ومع 
واأكرث  اأق��وى  وتوا�شل  اأك��ر  فر�س 

تاأثرياً مع العامل .
ج������اء اإط���������الق م���ئ���وي���ة الإم����������ارات 
الوزراء  اجتماع جمل�س  2071 يف 
بح�شور كل من الفريق �شمو ال�شيخ 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية،  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
ت�شعى  حيث  الرئا�شة،  �شوؤون  وزي��ر 
واأهدافها  روؤيتها  املئوية من خالل 
الأوىل  ب��ال��درج��ة  ال���ش��ت��ث��م��ار  اإىل 
يف ���ش��ب��اب الإم���������ارات، وال��ع��م��ل كي 
ت��ك��ون دول���ة الإم�����ارات اأف�����ش��ل دولة 
يف ال��ع��امل واأك���رثه���ا ت��ق��دم��اً وذلك 
بحيث  �شاملة،  ا�شرتاتيجية  �شمن 
وامل�شتهدفات  النتائج  حتقيق  يتم 
دولة  لقيام  املئوية  الذكرى  بحلول 

الإم��ارات العربية املتحدة وذلك يف 
العام 2017.

ال�شيخ حممد  ال�شمو  واأكد �شاحب 
خطط  لدينا  مكتوم:  اآل  را�شد  بن 
مئوية  وم���ع   ،2021 ال��ع��ام  ح��ت��ى 
الإم�����������ارات ����ش���ت���ك���ون ل���دي���ن���ا روؤي�����ة 
عقود  ل����الأج����ي����ال مت���ت���د خل��م�����ش��ة 
وت�����ش��ك��ل خ��ري��ط��ة وا���ش��ح��ة للعمل 

احلكومي طويل املدى .
واأ�شار �شموه اإىل اأن اأجيال امل�شتقبل 
من  ن�شعها  مم��ّك��ن��ات  �شيحتاجون 
ال���ي���وم، واأ���ش�����ش��اً ن��رف��ع��ه��ا م��ن الآن، 
التفكري  م���ن  ب���د  ل  ل��ل��ن��م��و  وب��ي��ئ��ة 
ولفت   . ال���ل���ح���ظ���ة  ه�����ذه  م����ن  ب���ه���ا 
���ش��م��وه اأن����ه ل جم���ال ل��ل��ت��اأج��ي��ل اأو 
الإب��ط��اء يف اتخاذ اخل��ط��وات، حيث 
ق���ال: ت�����ش��ارع ال��ت��غ��ريات م��ن حولنا 
ب���اأدوات  اأج��ي��ال��ن��ا  اأن جن��ّه��ز  يتطلب 
ومهارات  خمتلفة  ومعارف  جديدة 
النجاح  خ��الل��ه��ا  م���ن  ي�شتطيعون 
�شيكون خمتلفاً متاماً عن  يف عامل 

بحيث  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  يف 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  ع��ل��ى  ي��رّك��ز 
الأخالقية  القيم  وير�ّشخ  املتقدمة 
املوؤ�ش�شات  يف  واملهنية  والحرتافية 
منفتحة  عقوًل  وي��خ��ّرج  التعليمية 
على جتارب الدول املتقدمة، واملحور 
الثالث الذي ي�شتهدف الو�شول اإىل 
املعرفة  على  ق��ائ��م  متنوع  اقت�شاد 
العامل،  اقت�شاديات  اأف�شل  يناف�س 
برت�شيخ  فيتعلق  الرابع  املحور  اأم��ا 
قيم الت�شامح والتما�شك والحرتام 
يف املجتمع، كل ذلك �شمن حم�شلة 
تنموية وتطويرية �شاملة كي تكون 
العامل  دول����ة يف  اأف�����ش��ل  الإم�������ارات 

بحلول العام 2071.
مئوية  يف  احلكومة  حم��ور  وي�شعى 
حتقيق  اإىل   2071 الإم������������ارات 
م�شتهدفات عدة من بينها: اأن تكون 
حكومة دولة الإمارات اأف�شل حكومة 
يف العامل، ومتتلك روؤية بعيدة املدى 
وقيادة ملهمة، واأن ت�شتبق امل�شتقبل 

حتدد املئوية اأهم خ�شائ�س التعليم 
توفريه  ي���ج���ب  ال������ذي  امل�����ش��ت��ه��دف 
امل�شتقبل  اأج���ي���ال  جت��ه��ي��ز  ل�����ش��م��ان 
وتاأهيلهم خلدمة جمتمعهم، حيث 
ي�����ش��م��ل حت��ق��ي��ق م�����ش��ت��ه��دف��ات عدة 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى العلوم  ب��ي��ن��ه��ا:  م���ن 
والف�شاء  املتقدمة  والتكنولوجيا 
والعلوم  والب����ت����ك����ار  وال���ه���ن���د����ش���ة 
ال��ط��ب��ي��ة وال�����ش��ح��ي��ة، وال��ع��م��ل على 
الأخالقية  القيم  وتثبيت  تدعيم 
الإيجابية،  وت���ع���زي���ز  وال���وط���ن���ي���ة 
ا�شت�شراف  مبادئ  الطالب  وتعليم 
النفتاح  ثقافة  وغ��ر���س  امل�شتقبل، 
تاريخ  تعليمهم  ع��ر  الطلبة  ل��دى 
وثقافات وح�شارات الدول الأخرى، 
وتدري�شهم لغات جديدة كاليابانية 
اآليات  وو�شع  والكورية،  وال�شينية 
ل�شتك�شاف املواهب الفردية للطلبة 
الأوىل،  ال����درا�����ش����ة  امل����راح����ل  م���ن���ذ 
وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى حت���وي���ل امل���دار����س 
للطلبة يف جمال  بيئة حا�شنة  اإىل 

العامل اليوم .
واأك����د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ب����اأن العمل 
ع��ل��ى روؤي������ة مم���ت���دة ل���الأج���ي���ال هو 
التنمية  ا�شتمرارية  ل�شمان  اأمانة 
طويلة  لعقود  ال�شعادة  وا���ش��ت��دام��ة 

يف دولتنا .
وتقوم روؤية مئوية الإمارات 2071 
يحمل  ج��ي��ل  لتجهيز  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 
الإم�����ارات،  دول���ة  يف  امل�شتقبل  راي���ة 
العلمية  امل�شتويات  باأعلى  ويتمتع 
والإيجابية،  الأخ���الق���ي���ة  وال��ق��ي��م 
وذلك ل�شمان ال�شتمرارية وتاأمني 
اأف�شل  وح����ي����اة  ���ش��ع��ي��د  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
ال���ق���ادم���ة، ورف����ع مكانة  ل��الأج��ي��ال 

الدولة ملناف�شة اأف�شل دول العامل.
حماور  اأرب��ع��ة  اإىل  املئوية  وت�شتند 
على  ويركز  الأول  املحور  رئي�شية: 
تطوير حكومة مرنة بقيادة واعية 
ذات روؤية وا�شحة ت�شعى اإىل اإ�شعاد 
اإيجابية  ر����ش���ائ���ل  وت���ق���دم  ���ش��ع��ب��ه��ا 
ويتمثل  ال���ث���اين  وامل���ح���ور  ل��ل��ع��امل، 

حتقيق  اإىل  وت��ه��دف  وت�شت�شرفه، 
ر�شائل  وت��ر���ش��ل  امل��ج��ت��م��ع،  ���ش��ع��ادة 
اأف�شل  وت��ت��ب��ن��ى  ل��ل��ع��امل،  اإي��ج��اب��ي��ة 
جانب  اإىل  وامل��م��ار���ش��ات،  ال��ت��ج��ارب 
لتعزيز  وطنية  ا�شرتاتيجية  و�شع 
الناعمة،  وق��وت��ه��ا  ال���دول���ة  ���ش��م��ع��ة 
جديدة  م�������ش���ادر  وج�����ود  و����ش���م���ان 
احلكومية  ل����الإي����رادات  وم��ت��ن��وع��ة 
امل�شتدامة بعيداً عن النفط، بحيث 
املالية  ال���ق���درات  ت��ع��زي��ز  يف  ت�شاهم 
وتطوير  ل��ل��دول��ة،  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
املدى  بعيدة  املتغريات  لر�شد  اآلية 
يف القطاعات املختلفة وتاأثريها يف 
جمال�س  واإن�����ش��اء  امل�شتقبل،  اأج��ي��ال 
ا�شت�شارية لأجيال امل�شتقبل يف كافة 
اآرائهم  لأخذ  احلكومية  القطاعات 
ال�شيا�شات  ت��ط��وي��ر  يف  واإ���ش��راك��ه��م 
اآلية  وج�����ود  و����ش���م���ان  وامل�����ب�����ادرات 
حكومية فعالة م�شتدامة لالإ�شراف 
على متابعة تنفيذ مئوية الإمارات 
2071. على �شعيد حمور التعليم، 

ري���ادة الأع��م��ال والب��ت��ك��ار، وحتويل 
الدولة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
وتعزيز  ع��امل��ي��ة،  بحثية  م��راك��ز  اإىل 
و�شمان  امل�شتمر،  التعّلم  منظومة 
وجود جامعات اإماراتية �شمن قوائم 
اأف�شل اجلامعات عاملياً تكون جاذبة 
والباحثني  والأك��ادمي��ي��ني  للطلبة 
ال���ع���امل، يف ما  اأن���ح���اء  م��ن خمتلف 
ي��ت��ع��ل��ق مب��ح��ور الق��ت�����ش��اد، ت�شعى 
اإىل   2071 الإم������������ارات  م���ئ���وي���ة 
ب���ن���اء اق��ت�����ش��اد م���ع���ريف م��ت��ن��وع من 
اآل��ي��ات ع��دة م��ن بينها: رفع  خ��الل 
القت�شاد  يف  الإن��ت��اج��ي��ة  م�����ش��ت��وى 
الوطنية  ال�شركات  ودع��م  الوطني، 
وال�شتثمار  العاملية،  اإىل  للو�شول 
القطاعات  يف  والتطوير  البحث  يف 
القطاعات  على  والرتكيز  الواعدة، 
والريادة  البتكار  على  تعتمد  التي 
وتطوير  امل��ت��ق��دم��ة،  وال�����ش��ن��اع��ات 
و�شناعية  اقت�شادية  ا�شرتاتيجية 
وطنية ت�شت�شرف قطاعات امل�شتقبل 

وت�شع الإمارات �شمن القت�شاديات 
الكرى يف العامل، وتنمية جيل من 
الإماراتيني  وال��ع��ل��م��اء  امل��خ��رتع��ني 
العلوم  تطور  يف  م�شاهمتهم  ودع��م 
الحرتافية  وتعزيز  والتكنولوجيا، 
وتعزيز  الإماراتيني،  لدى  واملهنية 
ال��ت��ك��ام��ل م���ع ال�����دول امل��ت��ق��دم��ة يف 
والتكنولوجيا،  ال���ع���ل���وم  جم�����ال 
وت�������ش���ج���ي���ع ت���������ش����دي����ر امل���ن���ت���ج���ات 
املتقدمة  ال���وط���ن���ي���ة  واخل�����دم�����ات 
طريق  ع��ن  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  ملختلف 
ودعم  ومكثفة،  متخ�ش�شة  ب��رام��ج 
ال�شركات  من����اذج  زي�����ادة  وت�����ش��ج��ي��ع 

الإماراتية الرائدة عاملياً.
املجتمع  حم����ور  ي�����ش��ك��ل  ذل����ك،  اإىل 
الإم���ارات  مئوية  يف  حيوية  دع��ام��ة 
على  املحور  هذا  يقوم  اإذ   ،  2071
ع����دة م�����ش��ت��ه��دف��ات، م���ن اأب����رزه����ا: 
اإر�شاء جمتمع ينعم بالأمان ويقوم 
والقيم  والتما�شك  الت�شامح  على 
ال�شعادة  وي���ت���ب���ن���ى  الأخ�����الق�����ي�����ة، 
ويوفر  حياة،  كاأ�شلوب  والإيجابية 
جودة حياة عالية �شحية وريا�شية 
الب�شرية  الطاقات  جميع  وي�شتثمر 
اأ�شر  ون�شاء، ويتكون من  من رجال 
القادمة،  امل��رح��ل��ة  ملتطلبات  واع��ي��ة 
التوا�شع  قيم  تر�شيخ  على  ويعمل 
تطوير  خ��الل  من  الوطن  وخدمة 
املدار�س  ل��ط��ل��ب��ة  ت��دري��ب��ي��ة  ب���رام���ج 
املحور  ه����ذا  وي���رك���ز  واجل���ام���ع���ات. 
لإعداد  ب��رام��ج  تطوير  على  اأي�����ش��اً 
�شفراء  ل��ي��ك��ون��وا  امل�شتقبل  اأج���ي���ال 
وق������دوة ح�����ش��ن��ة ل���دول���ة الإم�������ارات 
تعزيز  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اخل�����ارج،  يف 
القطاعات،  كافة  يف  امل���راأة  م�شاركة 
الأف�شل  الإم���������ارات  م����دن  وج���ع���ل 

للعي�س يف العامل.

جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين يكرم الفائزين بجوائز ربدان يف دورتها الثانية لعام 2016
•• ابوظبي-وام: 

كرم �شعادة فالح حممد الأحبابي، 
م����دي����ر ع������ام جم���ل�������س اأب���وظ���ب���ي 
الفائزي�ن  ال��ع��م��راين  للتخطيط 
الثانية  دورتها  يف  رب��دان  بجوائز 
الدكتور  بح�شور   2016 ل��ع��ام 
مكتب  م����دي����ر  ال���ن���ق���ب���ي،  ي���ا����ش���ر 
التابع  للتميز  اأب��وظ��ب��ي  ب��رن��ام��ج 
للمجل�س  ال����ع����ام����ة  ل�����الأم�����ان�����ة 
التنفيذيون  وامل����دراء  التنفيذي 

وعدد من موظفي املجل�س.
اإط������ار جهود  ال���ت���ك���رمي يف  ي���ات���ي 
للتخطيط  اأب����وظ����ب����ي  جم���ل�������س 
ن�شر  اإىل  ال���رام���ي���ة  ال���ع���م���راين 
وتعزيز ثقافة التميز وت�شجيع روح 
موظفيه  بني  الإيجابية  املناف�شة 
– ومتا�شياً مع توجيهات �شاحب 
اآل  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ب��اإح��داث ج��وائ��ز م��وازي��ة جلائزة 
اأبوظبي لالأداء احلكومي. تهدف 
امل���ن���درج���ة �شمن  ج���ائ���زة رب�����دان 
ملجل�س  الداخلية  التميز  ج��وائ��ز 

التميز  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  اجت����اه  يف 
نقوم  ما  اأوج��ه  �شتى  يف  املوؤ�ش�شي 
لدينا  اأن  متاأكد من  – واإنني  به 
ج��م��ي��ع الإم����ك����ان����ات وال���ك���ف���اءات 
اأن ت�شاعدنا  الوطني�ة التي ميكن 
يف الريادة وحتقيق ما ن�شعى اإليه. 
واأ�شار �شعادته يف هذا ال�شدد اإىل 
للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  اأن 
ا�شرتاتيجية  يعتمد  ال��ع��م��راين 
النجاح  ثقافة  لرت�شيخ  وا�شحة 

امل�شاركة الفاعلة يف تر�شيخ اأ�ش�س 
الإبداع والبتكار وجعلها ممار�شة 

يومية.
ف�������الح حممد  �����ش����ع����ادة  وا�������ش������اد 
الأح��ب��اب��ي ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي بذلت 
وم��ا زال��ت تبذل يف �شبيل حتقيق 
مبا  املتوا�شلة  املجل�س  جن��اح��ات 
ي�شهم يف تعزيز م�شريته وحتقيق 
اأجلها تاأ�ش�س،  الأه��داف التي من 
والتي مكنته من اأن ي�شبح واحداً 

املوؤ�ش�شي  الأداء  م��ع��اي��ري  ت��ع��زي��ز 
املجل�س،  اع��ت��م��ده��ا  ال��ت��ي  املتميز 
كفريق  خاللها  من  ن�شعى  والتي 
حتقيق  اإىل  متكامل  واح���د  عمل 
امل�شافة  القيمة  م�شتويات  اأعلى 
اأكانت  ����ش���واًء  لأع��م��ال��ن��ا  والأداء 
نقدمها  التي  باخلدمات  مت�شلة 
لعمالئنا اأو تلك املرتبطة بعملنا 
قائمة  ز���ش��م��ل��ت  ���ش��رك��ائ��ن��ا.  م���ع 
خالل  تكرميها  مت  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ات 

العمراين  للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي 
اإىل تعزيز تطبيق معايري التميز 
املوؤ�ش�شي التي تن�س عليها جائزة 
املتميز  احلكومي  لالأداء  اأبوظبي 
م�����ن خ�������الل حت����دي����د اأ����ش���ال���ي���ب 
وحتفيز  الأداء  لتقييم  وا���ش��ح��ة 
الأفراد  ل��دى  الإيجابية  الطاقة 
وخم���ت���ل���ف ق���ط���اع���ات ال���ع���م���ل يف 
ب���ي���ئ���ة عمل  امل���ج���ل�������س، وت����وف����ري 
حمفزة للموظفني ت�شجعهم على 

لدى موظفيه، وت�شجيعهم ب�شكل 
م�شتمر وحتفيزهم عر تكرميهم 
اإبداعاتهم  على  ال�شوء  وت�شليط 
واب��ت��ك��ارات��ه��م وم�����ش��اه��م��ات��ه��م يف 
امل��ج��ل�����س يف تطوير  ج��ه��ود  دع����م 
م�شيفا  املوؤ�ش�شي  اأدائ��ه  وحت�شني 
دورتيها  يف  رب�������دان  ج����ائ����زة  ان 
ت�شكل فر�شة  والثانية مل  الأوىل 
اإنها  بل  فقط،  الفائزين  لتكرمي 
اإىل  ت��دف��ع  اأخ���رى  ك��ذل��ك فر�شة 

م��ن اأف�����ش��ل امل��وؤ���ش�����ش��ات يف جمال 
التخطيط العمراين وال�شتدامة 
على امل�شتويني الإقليمي والعاملي 
حتقيق  ع����ل����ى  ع���م���ل���ه  اإط����������ار  يف 
واأ�شاف  اأب��وظ��ب��ي.  خطة  اأه���داف 
م�شتقبل  املجل�س  ي��ق��ود  ���ش��ع��ادت��ه 
اأبوظبي  البيئة العمراني�ة لإمارة 
اأ���ش��ب��ح م��رج��ع��اً يف جمال  ح��ي��ث 
وهدفنا  ال��ع��م��راين.  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
م�شريتنا  م���ت���اب���ع���ة  ه����و  ال����ي����وم 

فئة  ال�شنة؛  ل��ه��ذه  رب���دان  ج��ائ��زة 
امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي امل��ت��م��ي��ز ، و 
امل��ت��م��ي��ز يف خدمة  امل���وظ���ف  ف��ئ��ة 
املتعاملني ، و فئة املوظف املتميز 
فئة  و   ، ال��ت��خ�����ش�����ش��ي  امل���ج���ال  يف 
الدعم  املتميز يف جم��ال  امل��وظ��ف 
املجال  املتميز يف  املوظف  فئة  و   ،
اجلديد  امل��وظ��ف  فئة  و   ، التقني 
، و فئة املوظف املتميز يف  املتميز 

جمال الإ�شراف الإداري .
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اأخبـار الإمـارات
حمكمة ا�ستئناف االحتادية تق�سي بال�سجن 10 �سنوات على ا�سيوي تخابر ل�سالح دولة اجنبية

•• ابوظبي-وام:

ام�س  جل�شتها  يف  الحت��ادي��ة  ا�شتئناف  حمكمة  ا�شدرت 
ملدة  بال�شجن  حكما  اجلن�شية  ���س.���س.م.اآ���ش��ي��وي  على 
اجنبية  دولة  ل�شالح  بالتخابر  ادانته  بعد  �شنوات   10
ح��ي��ث ن��ق��ل م��ع��ل��وم��ات ع�����ش��ك��ري��ة واأم��ن��ي��ة ح�����ش��ا���ش��ة عن 
من�شاأة حيوية يف ميناء زايد اىل عمالء يعملون يف جهاز 

ال�شتخبارات لتلك الدولة .
امل�شبوطة  الأجهزة  كافة  املحكمة مب�شادرة  كما حكمت 
امل�شتخدمة يف اجلرمية واإلزامه بدفع م�شاريف الق�شية 
والأبعاد عن الدولة بعد انق�شاء فرتة احلكم .كما براأت 

من  الآ�شيوية  اجلن�شية  م��ن  اخ��ري��ن  متهمني  املحكمة 
التهم املن�شوبة اليهما ت�شوير اأماكن حمظور ت�شويرها 
19�شنة  خ.����س.ا  املتهم  اع���رتاف  املحكمة  �شهدت  كما   .
اماراتي اجلن�شية وكان هاربا ومت القب�س عليه موؤخرا 
ب��الن�����ش��م��ام اىل تنظيم  امل��ح��ك��م��ة  ح��ي��ث اع����رتف ام����ام 
اره��اب��ي داع�����س وال�����ش��ف��ر اىل ���ش��وري��ا وال��ت��دري��ب معهم 

والقتال يف �شفوف التنظيم الإرهابي .
تاريخ  اىل  الق�شية  يف  النظر  بتاأجيل  املحكمة  واأم���رت 
26 ابريل 2017 بناء على طلب الدفاع لالطالع على 
اتهام  لئحتي  العامة  النيابة  تلت  كما  الق�شية.  ملف 
بحق ح.ع.�س اماراتي اجلن�شية 37 �شنة و ع.ا.ي اماراتي 

اجلن�شية 24 �شنة حيث ذكرت النيابة يف لئحة التهام 
الإرهابي  داع�س  تنظيم  اىل  الن�شمام  اىل  �شعيا  اإنهما 
ال�شفر  ت��ذاك��ر  و���ش��راء  التنظيم  عنا�شر  م��ع  والتوا�شل 
التنظيم  اىل  لالن�شمام  �شوريا  اىل  لل�شفر  والتجهيز 
اليهما  امل��وج��ه  الت��ه��ام  املتهمان  اأن��ك��ر  ان  وب��ع��د  امل��ذك��ور 
تاريخ  اىل  ق�شيتيهما  يف  النظر  بتاأجيل  املحكمة  ام��رت 
2017 بناء على طلب الدفاع .كما حجزت  26 ابريل 
املحكمة ق�شية الإيراين �س.م.ا املتهم بتوريد اجهزة اىل 
ايران ت�شتخدم يف الرنامج النووي الإيراين اىل تاريخ 
ا�شتمعت اىل مرافعة  ان  بعد  باحلكم  للنطق  26ابريل 

الدفاع.

دعا رجال االأعمال وامل�ستثمرين وال�سركات االإماراتية لتكثيف ا�ستثماراتهم يف بالده 

الرئي�س االأرميني يعلن اإعفاء مواطني االإمارات من تاأ�سرية الدخول اإىل بالده 
•• اأبوظبي-وام: 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ن��ظ��م��ت غرفة  امل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
اأب��وظ��ب��ي ملتقى  جت����ارة و���ش��ن��اع��ة 
الأرميني  الإم����ارات����ي  ال���ش��ت��ث��م��ار 
�شركي�شيان  �شريج  فخامة  بح�شور 
ومعايل  اأرمينيا  جمهورية  رئي�س 
وزير  املن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان 
الق��ت�����ش��اد و����ش���ع���ادة حم��م��د ثاين 
مر�شد الرميثي رئي�س احتاد غرف 
رئي�س  بالدولة  وال�شناعة  التجارة 
جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة 
امل�شوؤولني  كبار  من  وعدد  اأبوظبي 
يف ال��دول��ة وروؤ���ش��اء وم���دراء 380 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  �شركة من 

املتحدة وجمهورية اأرمينيا.
�شريك�شيان  ���ش��ريج  فخامة  واأع��ل��ن 
كلمته  يف  اأرمينيا  جمهورية  رئي�س 
خ����الل اجل��ل�����ش��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة عن 
اإع����ف����اء م���واط���ن���ي دول�����ة الإم�������ارات 
التاأ�شرية  م���ن  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اعتبارا  التنفيذ  والذي يدخل حيز 

من ام�س.
ودع������ا ف���خ���ام���ت���ه رج������ال الأع����م����ال 
الإماراتية  وامل�شتثمرين وال�شركات 
بالده  يف  ا���ش��ت��ث��م��ارات��ه��م  ل��ت��ك��ث��ي��ف 
ال�����زراع�����ة  وخ����ا�����ش����ة يف جم��������الت 
وت�شنيع  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال�����ش��ن��اع��ات 
ال�شياحي  وال���ق���ط���اع  امل���ج���وه���رات 
وامل���ن���اط���ق احل�����رة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
ت�����ش��ن��ي��ع امل����ج����وه����رات والأمل�����ا������س 
وال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ب��ت��ك��رة وال��ت��ي تتمتع 
باإعفاء �شريبي واإعفاء من الر�شوم 

اجلمركية اإعفاء تاما.
التعاون  اإن جمالت  وقال فخامته 
بني بالده ودولة الإم��ارات العربية 
ال�شنوات  خ���الل  ت��ط��ورت  امل��ت��ح��دة 
دعم  بف�شل  وذل��ك  املا�شية  القليلة 

قيادة البلدين ال�شديقني.
واأكد اأهمية انعقاد ملتقى ال�شتثمار 
الإم���ارات���ي الأرم��ي��ن��ي حت��ت رعاية 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
الذي يحر�س على تو�شيع العالقات 
الإماراتية  الأرمينية  القت�شادية 
وفتح اآفاق جديدة لل�شركات ورجال 
البلدين  يف  وامل�شتثمرين  الأع��م��ال 
ل�شموه  ال�شكر  موجها  ال�شديقني 
ل��ه��ذا املنر  ال��ك��رمي��ة  على رع��اي��ت��ه 

القت�شادي الهام.
وقال فخامته اإن عالقات ال�شداقة 

التكلفة  ق��ل��ي��ل��ة  ب�����ش��ري��ة  وك��������وادر 
والقدرة  وم��ف��ت��وح  ح���ر  واق��ت�����ش��اد 
الأ�شواق  اأك���ر  اإىل  ال���دخ���ول  ع��ل��ى 

الإقليمية من خالل اأرمينيا.
عمل  ل���ق���اء  تنظيم200  مت  ك��م��ا 
ورواد  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ب����ني  ث���ن���ائ���ي 
الأعمال من دولة الإمارات العربية 

املتحدة واأرمينيا.
وق����دم ن��ائ��ب وزي����ر ال���زراع���ة اآرم���ن 
الفر�س  ع���ن  ع��ر���ش��ا  ه���اروت���ن���ي���ان 
الزراعة  قطاعات  يف  ال�شتثمارية 
امل��وا���ش��ي ح��ي��ث مت تعريف  وت��رب��ي��ة 
بالو�شائل  املحتملني  امل�شتثمرين 
امل���������ش����ت����خ����دم����ة لإن�������ت�������اج ال���ف���ط���ر 
اخل�شروات  وب���ي���وت  وال����ف����راول����ة 
احليوية  والقطاعات  البال�شتيكية 
امل��خ��ط��ط ل��ه��ا وخ�����ش��و���ش��ا م����زارع 
والب�شاتني  البال�شتيكية  ال��ب��ي��وت 

املكثفة والزراعة الع�شوية.
وق�����ال امل�������ش���وؤول الأرم���ي���ن���ي ميكن 
موثوقا  �شريكا  ت�شبح  اأن  لأرمينيا 
ل���دول اخلليج كونها  امل���دى  ط��وي��ل 
م�شدرا متعددا للمنتجات الغذائية 
اجليدة  امل��ن��اخ��ي��ة  ال��ظ��روف  ب�شبب 
الع�شوية  املنتجات  تطوير  وفر�س 
وال��ق��ي��م��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 
الأرميني  ال��زراع��ي  للقطاع  جتعل 
لال�شتثمارات  ك����ب����رية  ج����اذب����ي����ة 
البنية  وزير  نائب  وقدم  الأجنبية. 
التحتية للطاقة واملوارد الطبيعية 
ه����اي����ك ه����ارت����ون����ي����ان ع���ر����ش���ا عن 
اإنتاج  وهيكلية  ال��ط��اق��ة  ���ش��ي��ا���ش��ات 
والتنظيمات  الكهربائية  ال��ط��اق��ة 
اأرمينيا.. كما  املوؤ�ش�شية يف  والبيئة 
م�شروع  ع��ن  تف�شيليا  �شرحا  ق��دم 
ما�شريك  ال�شم�شية  الطاقة  حقل 
ت�شل  التي  الإنتاجية  ال��ق��درة  ذات 
اىل  م�����ش��ريا  م���ي���غ���اواط���ا   50 اإىل 
ومتعددة  ك��ب��رية  ف��ر���ش��ا  ه��ن��اك  ان 
ل��ل��ت��ع��اون يف ه���ذا ال��ق��ط��اع ح��ي��ث اأن 
دولة الإمارات تنفذ م�شاريع كرى 
وم�شادر  ال�����ش��م�����ش��ي��ة  ال���ط���اق���ة  يف 

الطاقة البديلة الأخرى.
ظروفا  وف��رت  اأرمينيا  اأن  واو���ش��ح 
ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة ل���ل���ط���اق���ة امل����ت����ج����ددة 
للنهو�س  لديها  ما  كل  وا�شتثمرت 
ت��زال احلكومة  يف ه��ذا القطاع ول 
فر�س  ع���ن  ال��ب��ح��ث  يف  م�����ش��ت��م��رة 
الطاقة  اأم�������ن  ل�����زي�����ادة  ج�����دي�����دة 
امل�شتمر  ال��ت��زوي��د  ل�����ش��م��ان  وذل����ك 
وال�شتثمارات  ال���ط���اق���ة  وك����ف����اءة 
والتعاون  اجل��دي��دة  والتكنولوجيا 
التحتية  وال����ب����ن����ي����ة  الإق����ل����ي����م����ي 

امل�شتدامة.
ال�شحة �شريغي  وزي��ر  نائب  وق��دم 
ع����ن فر�س  ع���ر����ش���ا  خ���ا����ش���ات���ري���ان 
ال���رع���اي���ة  ق����ط����اع  ال����ش���ت���ث���م���ار يف 
ال�شحية والأدوية ثم قدمت �شركة 
فاونتني لتطوير الرعاية ال�شحية 
ق�شة النجاح اخلا�شة بها مو�شحة 
من  ال��دوائ��ي��ة  املنتجات  �شناعة  ان 
الديناميكية  ال���ق���ط���اع���ات  اأك������رث 
ت����ط����ورا وف���ي���ه���ا خ������راء م����ن ذوي 
ال��ع��ال��ي��ة وامل��ن��ه��ج املبتكر  امل���وؤه���الت 
اأك���رث من  ل��الأب��ح��اث لف��ت��ا اىل ان 
لل�شناعات  الإن��ت��اج  اإج��م��ايل  ن�شف 
ت�شديره  يتم  الأرم��ن��ي��ة  ال��دوائ��ي��ة 
بن�شبة  الإن��ت��اج  م��ع��دل  ي���زداد  حيث 
على  اأنه  مو�شحا  �شنويا..   20%
الأرميني  ال�شوق  �شغر  من  الرغم 
ال���دخ���ول  ف���ر����ش���ة  ي��ت��ي��ح  اأن������ه  اإل 
ال�شهل لأ�شواق الحتاد القت�شادي 
الأورواآ���ش��ي��وي والحت���اد الأوروب���ي 

وال�شرق الأو�شط.
املدير  ي��ن��ك��ي��ري��ان  ب���اك���رات  وق����دم 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة حا�شنة ال�شركات 
ع��ر���ش��ا ع���ن ف��ر���س ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
والتكنولوجيا  الت�����ش��الت  ق��ط��اع 
املتطورة والبنية التحتية التعليمية 
ال���ع���ام���ل���ة ذات  ل���ل���ق���ط���اع وال�����ق�����وة 
ووجود  واملتاحة  العالية  الكفاءات 
ال�شوق  يف  الن��ت��ق��ال��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 

املحلية وفر�س الت�شدير.
احلكومية  اللجنة  رئي�س  ق��دم  ث��م 
لقطاع ال�شياحة زارمني زيتون�شتيان 
ال�شياحة  ق��ط��اع  ت��ط��ور  ع��ن  عر�شا 
وال�شيافة يف اأرمينيا والإ�شالحات 
ال�شتثمارية  والفر�س  الت�شريعية 
ال�شياح  ع���دد  اأن  اىل  م�����ش��ريا  فيها 
اأرمينيا  اإىل  القادمني  الإماراتيني 
 2016 يف  اأ���ش��ع��اف  ث��الث��ة  ازداد 

مقارنة بال�شنتني املا�شيتني.

والعربي  الأرم��ي��ن��ي  ال�شعبني  ب��ني 
عدة  لقرون  متتد  قدمية  عالقات 
الأ�شا�س  هذا  وعلى  هذا  يومنا  اإىل 
التعاون  ع��الق��ات  م�شرية  انطلقت 
بني اأرمينيا ودولة الإمارات العربية 
ال�شيخ  ل��ه  املغفور  عهد  يف  املتحدة 
طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
وتر�شيخ  ت��ع��زي��ز  م���وؤك���دا  ث���راه  اهلل 
املميزة  والنوعية  الغني  الإرث  هذا 

لعالقات البلدين.
واأ�شار فخامته اإىل اأن قطاع الزراعة 
واملناطق  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال�����ش��ن��اع��ات 
باملجوهرات  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  احل�����رة 
ت��وف��ر فر�شا  امل��ب��ت��ك��رة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
للم�شتثمرين  وا�شتثنائية  مم��ي��زة 
من دولة الإمارات العربية املتحدة 
حيث تعتر من�شة فاعلة لالنطالق 
القت�شادي  الحت����اد  اأ����ش���واق  ن��ح��و 
الأورا�شي والحتاد الأوروب��ي ودول 
اأهم  وهذا  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 
م��ا ت��وف��ره ال�����ش��وق الأرم��ي��ن��ي��ة من 

مزايا للم�شتثمرين الإماراتيني.
موؤخرا  ا�شتكملت  ب���الده  اأن  وق���ال 
ال�شراكة  اتفاقية  ب�شاأن  املفاو�شات 
اأرمينيا  ب���ني  وامل��و���ش��ع��ة  ال�����ش��ام��ل��ة 
والحت������اد الأوروب�������ي الأم�����ر الذي 
لال�شتثمار  ج��دي��دة  ف��ر���ش��ا  ي��وف��ر 
وال�����ش����ت����ف����ادة م�����ن ن����ظ����ام امل����زاي����ا 
ت���وف���ره���ا هذه  ال����ت����ي  الأوروب�������ي�������ة 

ال�شراكة.
الأرميني  الرئي�س  فخامة  واأو�شح 
تقدم  دول���ة  اإىل  ب���الده حت��ول��ت  اأن 
مت�شعبة  ت��ق��ن��ي��ة  وخ���دم���ات  ح��ل��ول 
متقدمة  مكانة  وت��ت��ب��واأ  ومتكاملة 
لتقنية  ال���ع���امل���ي���ة  اخل����ارط����ة  ع���ل���ى 
ي�����ش��ه��د تقرير  امل��ع��ل��وم��ات وب���ذل���ك 
اأن�����ش��ط��ة الأع����م����ال لعام  مم��ار���ش��ة 
2017 ال�شادر عن البنك الدويل 
اأرمينيا  مب��وج��ب��ه  اح��ت��ل��ت  وال�����ذي 

دولة   190 ب��ني  م��ن   38 امل��رت��ب��ة 
املرتبة  وكذلك  القائمة  تت�شمنها 
التا�شعة يف �شهولة البدء يف مزاولة 
ال�شماح  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الأع���م���ال 
اأرميني  م��ن��ت��ج   6400 ب��ت�����ش��دي��ر 
اإىل دول الحتاد الأوروبي ب�شروط 

تف�شيلية.
املميزة  ال����ف����ر�����س  ع�����ن  وحت��������دث 
القطاع  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي  لال�شتثمار 
اأن  اإىل  م�شريا  ب��الده  يف  ال�شياحي 
ال�����ش��ي��اح الإم���ارات���ي���ني الذين  ع���دد 
زاروا بالده يف العام 2016 ارتفع 

بن�شبة 44% .
الفتتاحية  اجلل�شة  يف  حت��دث  كما 
معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري 
وزير القت�شاد الذي قال ي�شرفني 
التحية  ب��اأ���ش��دق  اأت��ق��دم  اأن  ب��داي��ة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
لهذا احلدث  الكرمية  رعايته  على 
وم�شاركة  ب��ح�����ش��ور  ت�����ش��رف  ال���ذي 
�شركي�شيان  �شريج  الرئي�س  فخامة 
رئي�س جمهورية اأرمينيا يف اأعماله 

.
الرعاية  ه����ذه  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك������د 
يوؤكدان  اإمن��ا  الكرميني  واحل�شور 
دولة  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ق��وة 
اأرمينيا  وج���م���ه���وري���ة  الإم����������ارات 
الرغبة  وي���ع���ك�������ش���ان  ال�������ش���دي���ق���ة 
البلدين  ل����ق����ي����ادت����ي  امل���������ش����رتك����ة 
م�شتوى  ت��ط��وي��ر  يف  ال�����ش��دي��ق��ني 
بها نحو  والرت��ق��اء  العالقات  ه��ذه 
بالن�شاط  تتميز  ج��دي��دة  م��رح��ل��ة 
التي  الكبرية  التنموية  وال��ف��ر���س 
حتقق م�شاحلهما امل�شرتكة وتدعم 

روؤاهما يف التنمية والزدهار.
الر�شيدة  القيادة  اإن  معاليه  وق��ال 
ت���ب���ن���ت منذ  الإم���������������ارات  ل�����دول�����ة 

ن��ه��ج��ا ح�����ش��اري��ا يقوم  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا 
خمتلف  على  النفتاح  مبادئ  على 
كرى  اأهمية  واأع��ط��ت  العامل  دول 
اق��ت�����ش��ادي��ة متينة  ل��ب��ن��اء ع��الق��ات 
م���ع ك���اف���ة ال�������ش���رك���اء ق��ائ��م��ة على 
امل�شالح  املتبادل وحتقيق  الحرتام 
امل�شرتكة على نحو يعزز تناف�شيتها 
ويخدم  اخل���ارج���ي���ة  الأ������ش�����واق  يف 
وال�شتثمارية  التجارية  م�شاحلها 
ع����ل����ى ال�������ش���ع���ي���دي���ن الإق����ل����ي����م����ي 
اأن����ه ومنذ  اإىل  م�����ش��ريا  وال���ع���امل���ي.. 
بني  الدبلوما�شية  العالقات  اإقامة 
اأرمينيا  وجمهورية  الإم��ارات  دولة 
هذه  �شهدت   1998 ع��ام  يناير  يف 
وتطورا ملحوظني  العالقات منوا 
وت��ن��ام��ت وازده�������رت ب��ا���ش��ت��م��رار يف 
اأ�ش�س  ع���ل���ى  امل�����ج�����الت  خم���ت���ل���ف 
وامل�شالح  امل��ت��ب��ادل  الح�����رتام  م���ن 
امل�����ش��رتك��ة وه��ن��اك اه��ت��م��ام متزايد 
وتعزيزها  ال��ع��الق��ات  ه��ذه  بتنمية 
القت�شادية  امل���ج���الت  يف  خ��ا���ش��ة 
بالنفع على  ي��ع��ود  وال��ت��ج��اري��ة مب��ا 

البلدين وال�شعبني ال�شديقني.
واأو�شح معاليه اأن عالقات البلدين 
طريق  على  هامة  حمطات  �شهدت 
ت��ط��وي��ره��ا وت���ع���زي���زه���ا ول���ع���ل من 
زي���ارة فخامة  امل��ح��ط��ات  اأب���رز تلك 
الإمارات  لدولة  الأرميني  الرئي�س 
تخللها  وم���ا   2016 ن��وف��م��ر  يف 
ال��ل��ق��اء مع  م��ن مباحثات وخ��ا���ش��ة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
حيث مت بحث �شبل تعزيز العالقات 
التنموية  امل����ج����الت  يف  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
والق����ت���������ش����ادي����ة وال����ش���ت���ث���م���اري���ة 
وزي���ادة ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري وغريها 
م��ن اأوج����ه ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م��ة على 
للبلدين  امل�شرتكة  امل�شالح  خدمة 
اأن  موؤكدا  ال�شديقني..  وال�شعبني 
عملية  ترجمة  املتميز  امللتقى  ه��ذا 
ل��ه��ذا ال��ت��وج��ه ح��ي��ث ي��وف��ر من�شة 
م��ث��ال��ي��ة ن�����ش��ع��ى م���ن خ��الل��ه��ا اإىل 
تعميق ال�شراكة بني دولة الإمارات 
اأطر  وحت��دي��د  اأرمينيا  وجمهورية 
التعاون التجاري وال�شتثماري التي 
القت�شادية  الأج��ن��دة  م��ع  تن�شجم 

لكال البلدين.
حجم  اأن  اإىل  امل��ن�����ش��وري  واأ�����ش����ار 
البلدين  ب���ني  ال���ت���ج���اري  ال���ت���ب���ادل 
���ش��ه��د ت���ط���ورا م��ل��ح��وظ��ا ح��ي��ث بلغ 
اإج���م���ايل ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة غري 
النفطية بني الإم��ارات واأرمينيا يف 
102 مليون  ح��وايل   2015 ع��ام 
املناطق  التجارة عر  �شامال  دولر 
احلرة يف حني �شجل خالل الأ�شهر 
 2016 ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  الت�شعة 
دولر  م��ل��ي��ون   88.3 م���ق���داره  م��ا 
اأن  على  اأوليا  موؤ�شرا  يعطي  وه��ذا 
النمو..  اإىل  تتجه  البلدين  جت��ارة 
تتنا�شب  الأرق���ام ل  اأن ه��ذه  موؤكدا 
ال�شيا�شية  ال���ع���الق���ات  وم�����ش��ت��وى 
والفر�س  الإم���ك���ان���ات  ت��ع��ك�����س  ول 
البلدين  تطلعات  تلبي  ول  املتاحة 
هنا  وم��ن  و�شعبا  قيادة  ال�شديقني 
ترز اأهمية مثل هذا امللتقى الذي 
التعاون  اأوا�شر  يعزز  اأن  �شاأنه  من 
ويقوي  وال���ت���ج���اري  الق���ت�������ش���ادي 
ال����رواب����ط ب���ني جم��ت��م��ع الأع���م���ال 
الإماراتي ونظريه الأرميني ويزيد 
الزخم التجاري وال�شتثماري عر 
جملة من القطاعات ذات الهتمام 

امل�شرتك.
وقال معايل وزير القت�شاد يف ظل 
واقع اقت�شادي دويل متغري ومليء 
ب��ال��ت��ح��دي��ات ك��ان��ت الإم�������ارات من 

امل��ت��وق��ع ����ش���دوره قريبا  الأج��ن��ب��ي 
ل�����������ش�����م�����ان م������زي������د من  وذل������������ك 
ال��ك��ف��اءة وال�����ش��ف��اف��ي��ة وت��ع��زي��ز ثقة 
ثمة  اأن  اإىل  م�شريا  امل�شتثمرين.. 
قيمة م�شافة اأخرى حت�شل عليها 
دولة  اإىل  ال�������واردة  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
من  ب��ال���ش��ت��ف��ادة  تتمثل  الإم������ارات 
التوجه ال�شرتاتيجي نحو الرتكيز 
ع��ل��ى ال���ش��ت��ث��م��ار ال���ع���ايل اجل����ودة 
املعزز لقت�شاد املعرفة الأمر الذي 
يك�شب هذه ال�شتثمارات طابعا من 
والقدرة  والتناف�شية  ال���ش��ت��دام��ة 

على النمو والتطور.
الوطنية  ال�شرتاتيجية  اأن  وذك���ر 
ل����الب����ت����ك����ار وج�����ه�����ت ب���ال���رتك���ي���ز 
قطاعات  �شبعة  على  ال���ش��ت��ث��م��اري 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ت�شمل  رئي�شية 
والنقل  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  وامل����ي����اه 

والتعليم وال�شحة والف�شاء.
ووجه معايل وزير القت�شاد الدعوة 
ال�شتثمار  وجم��ت��م��ع  ل��ل�����ش��رك��ات 
ورج�����ال الأع���م���ال يف اأرم��ي��ن��ي��ا اإىل 
ال�����ش����ت����ف����ادة م����ن ه������ذه احل����واف����ز 
وا�شتك�شاف  ال���ك���ب���رية  ال��ت��ن��م��وي��ة 
الفر�س الواعدة التي تتيحها بيئة 
الأعمال الإماراتية يف جملة وا�شعة 
امل�شاريع  ت�����ش��م��ل  ال��ق��ط��اع��ات  م���ن 
وال�شناعة  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 
واخلدمات  وال�شيافة  وال�شياحة 
امل����ال����ي����ة وال���ت�������ش���ي���ي���د وال����ع����ق����ارات 
القت�شاد  وق���ط���اع���ات  وال���ت���ج���ارة 
الإ���ش��الم��ي وغ���ريه���ا.. م���وؤك���دا اأن 
مو�شع  �شيكون  الأرميني  امل�شتثمر 
ترحيب كبري يف الإمارات و�شيحظى 
بكامل الدعم والتعاون الذي يحتاج 
اإل���ي���ه ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ن���ج���اح .. وق���ال 
نوا�شل دعمنا للم�شتثمر الإماراتي 
الراغب يف التوجه نحو القطاعات 
ال��ن�����ش��ط��ة وال���ف���ر����س امل���ج���زي���ة يف 
القت�شاد الأرميني ونحن على ثقة 
باأنه �شيجد الت�شهيالت التي يحتاج 
القت�شادي  ن�شاطه  لتاأ�شي�س  اإليها 
البلد  ه��ذا  يف  ا�شتثماراته  وتو�شيع 
باإمكانات  ي��زخ��ر  ال����ذي  ال�����ش��دي��ق 

واعدة ومتنوعة .
اأن  اأم��ل��ه يف  ع��ن  املن�شوري  واأع���رب 
الإماراتي  ال�شتثمار  ملتقى  ميثل 
الأرميني من�شة متميزة ن�شل من 
ر�شوخا  اأك���رث  ���ش��راك��ة  اإىل  خاللها 
القطاع  بني  وفعالية  كفاءة  واأك��رث 
البلدين  يف  وامل�شتثمرين  اخل��ا���س 
امل�شتثمرين  ت�شجيع  يف  ي�شهم  واأن 
الإم����ارات����ي����ني ع��ل��ى ال����دخ����ول اإىل 
اأ���ش��واق اأرم��ي��ن��ي��ا وال���ش��ت��ث��م��ار فيها 
واإق���ام���ة امل�����ش��روع��ات يف ظ��ل وجود 
����ش���م���ان���ات ق���ان���ون���ي���ة حت���م���ي هذه 
ال�شتثمارات وتوفر لها بيئة مميزة 
عملية  دع���م  يف  وت�شهم  تنمو  ل��ك��ي 
التنمية يف اأرمينيا ال�شديقة.. كما 
ملرحلة  امللتقى  ه��ذا  يوؤ�ش�س  اأن  اأود 
القت�شادي  ال��ت��ع��اون  م��ن  ج��دي��دة 
وفق اأجندة وا�شحة حتقق الفائدة 

للبلدين.
من جانبه اأعرب �شعادة حممد ثاين 
مر�شد الرميثي رئي�س احتاد غرف 
رئي�س  بالدولة  وال�شناعة  التجارة 
جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة 
وتقديره  �شكره  بالغ  ع��ن  اأبوظبي 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
امللتقى  ه���ذا  ب��رع��اي��ة  تف�شله  ع��ل��ى 
مما يعك�س حر�س �شموه على دعم 
�شركات وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س 
الإمارات  ودول���ة  اأبوظبي  اإم���ارة  يف 
اأف�شل  وت��وف��ري  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

اأوىل الدول النفطية اإميانا باأهمية 
التنويع القت�شادي وعدم العتماد 
على �شادرات النفط ب�شورة رئي�شية 
ك��م�����ش��در ل������الإي������رادات ب����ل ب�����ادرت 
القت�شادية  ق��اع��دت��ه��ا  ت��ن��وي��ع  اإىل 
امل�شتدامة  ق��ط��اع��ات��ه��ا  وت���ط���وي���ر 
جهود  واأ���ش��ه��م��ت  م�شتمرة  ب�����ش��ورة 
القطاعات  ح�شة  رف��ع  يف  التنويع 
غري النفطية اإىل نحو %70 من 

الناجت املحلي الإجمايل للدولة .
تبنت  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اأن  واأك����د 
روؤي������ة ت��ن��م��وي��ة ت��رت��ك��ز ع��ل��ى بناء 
متنوع  ع���امل���ي  ت��ن��اف�����ش��ي  اق���ت�������ش���اد 
مبني على املعرفة والبتكار بقيادة 
وو�شعت  متمكنة  وط��ن��ي��ة  ك��ف��اءات 
عاتقها  على  الإم��ارات��ي��ة  احلكومة 
ملمار�شة  م�����ش��ج��ع��ة  ب���ي���ئ���ة  ت��ه��ي��ئ��ة 
الأعمال القت�شادية من خالل �شن 
القت�شادية  الت�شريعات  وحتديث 
املتوا�شل  والعمل  للنمو  ال��داع��م��ة 
ال�شتثماري  امل���ن���اخ  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
ل������ل������دول������ة ورف��������������ده ب�����احل�����واف�����ز 
امل��ع��ززة جل��اذب��ي��ت��ه وتنمية  وامل���زاي���ا 
التي تتميز  القطاعات القت�شادية 
البتكار  ملعايري  وفقا  بال�شتدامة 
املعرفة  واق���ت�������ش���ادي���ات  وال���ت���م���ي���ز 
اأث��م��رت ه��ذه ال��روؤي��ة الرائدة  حيث 
متميزة  مكانة  الإم���ارات  تبووؤ  عن 
اقت�شاد  اأك������ر  ث�����اين  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
وا�شتثماريا  جتاريا  ومركزا  عربي 
على  و�شياحيا  ولوج�شتيا  وم��ال��ي��ا 

ال�شعيدين الإقليمي والعاملي.
ال��رغ��م من  اأن���ه على  واأك���د معاليه 
م��ع��دلت ال��ن��م��و امل��ت��وا���ش��ع��ة لكثري 
فقد  العامل  حول  القت�شادات  من 
حقق القت�شاد الإم��ارات��ي من��وا يف 
اإىل  و�شل  الإجمايل  املحلي  الناجت 
بان  منوها   2015 ع��ام   3.8%
اإىل  ت�شري  احل��ايل  للعام  التوقعات 
بني  ت���راوح  بن�شبة  النمو  ا�شتمرار 
وا�شح  املئة يف موؤ�شر  4 يف  و   3.5
القت�شادي  التقدم  موا�شلة  على 
اأنه  مو�شحا  وتناف�شية..  باإيجابية 
الأجنبي  ال���ش��ت��ث��م��ار  �شعيد  ع��ل��ى 
املرتبة  ال���دول���ة يف  ج����اءت  امل��ب��ا���ش��ر 
الأوىل اإقليميا و16 عامليا بني اأكرث 
ل�شتقطاب  ال��واع��دة  الق��ت�����ش��ادات 
املبا�شرة يف  ال�شتثمارات اخلارجية 
وفقا   2018 –  2016 ال��ف��رتة 
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ال�شادر عن الأونكتاد.
املزايا  اأه���م  املن�شوري  وا�شتعر�س 
ال��ت��ي توفرها  ال��ن��وع��ي��ة  واحل���واف���ز 
البيئة ال�شتثمارية يف الدولة لراأ�س 
تتمتع  مب��ا  مبتدئا  الأجنبي  امل��ايل 
ومتانة  �شيا�شي  ا���ش��ت��ق��رار  م��ن  ب��ه 
و�شيادة  اجتماعي  واأم��ن  اقت�شادية 
العالقات  اإل��ي��ه��ا  ي�����ش��اف  ل��ل��ق��ان��ون 
دول  خمتلف  مع  املتميزة  الدولية 
البنى  ت��وف��ر الإم�����ارات  ال��ع��امل كما 
احلديثة  والإل��ك��رتون��ي��ة  التحتية 
لقطاع  ت����ط����ور  م�����ع  وامل���ت���ك���ام���ل���ة 
املعلومات  وتكنولوجيا  الت�شالت 
الإمارات  دولة  امل�شتثمر يف  ويتمتع 
والإيرادات  الأرب���اح  حتويل  بحرية 
والأ�شول ولي�س هناك �شريبة على 
التي  اجلمركية  والتعرفات  الدخل 
منخف�شة  ال��دول��ة  منافذ  تطبقها 
حيث تراوح بني 0 و 5 يف املئة على 
ج��م��ي��ع ال�����ش��ل��ع ت��ق��ري��ب��ا ف�����ش��ال عن 
ذلك ت�شم الدولة نحو 36 منطقة 
وذات  التخ�ش�شات  متنوعة  ح���رة 
بنى حتتية متطورة وقوانني فعالة 

حلماية راأ�س املال الأجنبي.
حاليا  ت��ع��م��ل  احل��ك��وم��ة  ان  وق�����ال 
ال�شتثمار  ق���ان���ون  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 

الظروف ال�شتثمارية لها.
وقال ان امللتقى الإماراتي الأرميني 
وموؤ�ش�شات  ل�شركات  مميزة  فر�شة 
الأعمال  ولرجال  اخلا�س  القطاع 
وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن يف دول����ة الإم������ارات 
ال�شتثمار  ف��ر���س  ع��ل��ى  ل��ي��ت��ع��رف��وا 
اأرمينيا  ج���م���ه���وري���ة  يف  امل���ت���اح���ة 
واللتقاء بروؤ�شاء اأكر 100 �شركة 
اأرمينيا يف عدد من القطاعات  من 
م�شريا  واحل����ي����وي����ة..  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
العامني  خ���الل  اله��ت��م��ام  اأن  اإىل 
املا�شيني كان وا�شحا من قبل عدد 
لدخول  الإم��ارات��ي��ة  ال�شركات  م��ن 
وال�شتفادة من  الأرمينية  الأ�شواق 

الت�شهيالت والفر�س املميزة.
العربية  الإم��ارات  اإن دولة  واأ�شاف 
�شداقة  ب��ع��الق��ات  ترتبط  امل��ت��ح��دة 
م��ت��م��ي��زة م���ع اأرم��ي��ن��ي��ا ول���ك���ن هذا 
مل  العالقات  م��ن  املتميز  امل�شتوى 
�شعيد  على  الكايف  بالقدر  ينعك�س 
امل�����ب�����ادلت ال���ت���ج���اري���ة وال���ت���ع���اون 
الق���ت�������ش���ادي وال����ش���ت���ث���م���اري بني 
البلدين ال�شديقني حيث اأن حجم 
امل���ب���ادلت ال��ت��ج��اري��ة ل ي����زال دون 
طموحاتنا.. منوها بان الإمكانيات 
الكبرية  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وال������ق������درات 
ال�شديقني  ال��ب��ل��دي��ن  يف  امل��ت��وف��رة 
يف ك����اف����ة امل�����ج�����الت ���ش��ت�����ش��ه��م يف 
دع����م ال��ت��ح��رك لت���خ���اذ اإج������راءات 
املبادلت  تن�شيط  لإع���ادة  م�شرتكة 
ال���ت���ج���اري���ة وزي����ادت����ه����ا م����ن خالل 
البلدين  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  ت�����ش��ج��ي��ع 
وزيادة الوفود املتبادلة وامل�شاركة يف 
التي  واملتخ�ش�شة  العامة  املعار�س 

تقام يف الإمارات و اأرمينيا.
جل�شات  اأن  اإىل  ال��رم��ي��ث��ي  واأ����ش���ار 
وب�شورة  ���ش��ت��ع��رف  امل��ل��ت��ق��ى  ع��م��ل 
الإمارات  يف  امل�شتثمرين  تف�شيلية 
والإجراءات  ال�شتثمارية  بالفر�س 
بال�شتثمار  املتعلقة  والت�شهيالت 
الإماراتيني  امل�شتثمرين  لت�شجيع 
اأرمينيا  اأ���ش��واق  اإىل  ال��دخ��ول  على 
يف  ال�شتثمارية  امل�شروعات  واإقامة 

عدد من القطاعات الرئي�شية.
عرو�شا  امللتقى  ب��رن��ام��ج  وت�شمن 
ع��ن ف��ر���س ال���ش��ت��ث��م��ار امل��ت��اح��ة يف 
اأرمينيا يف قطاعات الزراعة وتربية 
والرعاية  وال���ط���اق���ة  احل���ي���وان���ات 
ال�����ش��ح��ي��ة وامل���ن���ت���ج���ات ال���دوائ���ي���ة 
وال�شياحة  امل���ع���ل���وم���ات  وت���ق���ن���ي���ة 
الرنامج  ت�شمن  كما  والعقارات.. 
عرو�شا عن ق�ش�س جناح ل�شركات 
وعر�شا  اأرمينيا  يف  تعمل  اأجنبية 
الإماراتية  الأعمال  رجال  جلمعية 

الأرمينية.
بفر�س  املتعلقة  النقا�شات  وخ��الل 
ال���ش��ت��ث��م��ار ومم��ار���ش��ة الأع���م���ال يف 
املدير  ق����دم  والإم���������ارات  اأرم���ي���ن���ي���ا 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ن��م��ي��ة يف 
اأرمينيا كارن ميكريديت�شيان �شرحا 
ع��ن ف��ر���س ال���دخ���ول امل��ف�����ش��ل اإىل 
اأ���ش��واق ال�����ش��رق الأو���ش��ط والحتاد 
الأورواآ�شيوي والحتاد  القت�شادي 
اأرمينيا..  خ����الل  م���ن  الأوروب��������ي 
م�شريا اىل ان حكومة اأرمينيا تبنت 
لالإ�شالحات  مت�شارعا  ب��رن��اجم��ا 
مف�شل  م���ن���اخ  خ���ل���ق  اإىل  ي���ه���دف 
املبا�شرة..  الأجنبية  لال�شتثمارات 
لبناء  اإ�شافية  ج��ه��ود  ب��ذل  اأن  كما 
ال�شفافية  ع���ال���ي���ة  اأع����م����ال  ب��ي��ئ��ة 
وال��ك��ف��اءة وال���ش��ت��ق��رار واأط���ر عمل 
ت�شهيل  ونظام  وتنظيمية  قانونية 
من  وا�شعا  ح��ي��زا  ي��اأخ��ذ  ال�شتثمار 
الأرمينية..  احل���ك���وم���ة  ب���رن���ام���ج 
ومي��ك��ن ل��دول��ة الإم������ارات وال����دول 
كفاءات  اإي��ج��اد  الأخ���رى  اخلليجية 

امريكية راأ�س اخليمة توقع مذكرة تفاهم 
مع جامعة هنغارية

•• راأ�س اخليمة-وام:

وقعت اجلامعة الأمريكية يف راأ�س اخليمة مذكرة تفاهم مع جامعة بازماين بيرت كاثوليك يونيفري�شيتي لت�شبح 
بذلك اأول �شريٍك للموؤ�ش�شة الهنغارية يف دولة الإمارات العربية املتحدة وذلك مبقر اجلامعة يف راأ�س اخليمة.

واعرب الدكتور �شورومي �شابولت�س رئي�س اجلامعة خالل حفل التوقيع عن �شروره بزيارة المارات والتعاون مع 
اجلامعة . ومن جانبه اأو�شح الروفي�شور ح�شن حمدان العلكيم رئي�س اجلامعة الأمريكية يف راأ�س اخليمة ان هذه 
الت�شامح  الأ�شا�شية فيما يخ�س  الأم��ور  الثقافات هي من  وتعدد  التنوع  اأن  اىل  الأهمية م�شريا  بالغة  التفاقيات 
التبادل  التعاون بني اجلامعتني خا�شًة يف جمال  اأوا�شر  العاملي معترا ان هذه التفاقية تعزز  والأم��ن وال�شالم 

الطالبي وتبادل اأع�شاء الهيئة التدري�شية لدعم التفاهم بني الثقافات واإقامة الروابط والأبحاث امل�شرتكة.
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اأخبـار الإمـارات
اإمارات م�سر للمنتجات البرتولية تتربع ب�1.5 مليون جنيه م�سري مل�ست�سفى بوالق الدكرور

•• القاهرة-وام:

اإم��ارات م�شر للمنتجات البرتولية مببلغ مليون ون�شف  ترعت �شركة 
املليون جنيه م�شري ل�شالح م�شت�شفى بولق الدكرور العام يف حمافظة 
اجليزة. و�شلم �شيك الترع حممد جمعة املدير العام والرئي�س التنفيذي 
ل�شركة اإمارات م�شر مل�شت�شفى بولق الدكرور العام ال�شيك وذلك ل�شراء 
الأجهزة واملعدات واللوازم الطبية التي تغطي احتياجات وحدات الأطفال 
ووحدة  والتوليد  والن�شاء  املركزة  والرعاية  املركزي  واملعمل  املبت�شرين 

الكلى ال�شناعية وكذلك ق�شم العمليات املركزي ووحدة الطوارئ.
كمال  حممد  اللواء  معايل  وح�شور  برعاية  ال�شيك  ت�شليم  حفل  واقيم 

الدايل حمافظ اجليزة و�شعادة جمعة مبارك اجلنيبي �شفري الدولة لدى 
جمهورية م�شر العربية واملندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

يذكر اأن امل�شت�شفى يقع يف نطاق حمافظة اجليزة ويخدم قرابة 5 ماليني 
ن�شمة يف املحافظة. وياأتي هذا احلدث تزامنا مع مبادرة الإم��ارات التي 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها 
العمل  اإط��ار توثيق  2017 عاما للخري ويف  ب��اأن يكون ع��ام  حفظه اهلل 
برنامج  و�شمن  امل�شرتكة  وال�شركات  احلكومية  املوؤ�ش�شات  بني  امل�شرتك 
اأف�شل  لو�شول  ال�شحي  القطاع  احتياجات  لتقدمي  �شنوي  جمتمعي 
املحافظات  خمتلف  يف  وامل�شنني  واملر�شى  الأط��ف��ال  اآلف  اإىل  اخلدمات 

والقرى امل�شرية.

اإم����ارات م�شر وت�شخري  م��ب��ادرة �شركة  وث��م��ن حم��اف��ظ اجل��ي��زة ج��ه��ود 
اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  للم�شت�شفى  املقدم  الترع  مبلغ  يف  اإمكانياتها 
وامل�شنني  واملر�شى  لالأطفال  العام  الدكرور  بولق  م�شت�شفى  يف  الطبية 
م��ن خ���الل ال��ت��رع امل��ق��دم ل�����ش��راء الأج���ه���زة ال��ط��ب��ي��ة ل���وح���دات واأق�شام 

امل�شت�شفى املختلفة.
اإمارات  �شركة  م��ب��ادرة  اأن  اجلنيبي  مبارك  جمعة  ال�شفري  �شعادة  واأك��د 
م�شر تعك�س عمق العالقات التي تربط البلدين ال�شقيقني وتعزز العمل 
احلالت  عالج  يف  امل�شاركة  من  امل�شت�شفيات  ومتكني  امل�شرتك  املجتمعي 
مميز  من��وذج  يف  للمر�شى  العالجية  ال��رام��ج  وتوفري  امل��ع��وزة  املر�شية 
له  املغفور  ق��واع��ده  اأر���ش��ى  ال��ذي  النهج  م��ع  ان�شجاما  الإن�����ش��اين  للعطاء 

ال�شمو  �شاحب  ال��واق��ع  يف  وترجمها  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
باإطالق  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ال��ع��ام وال��رئ��ي�����س التنفيذي ل�شركة  امل��دي��ر  م��ب��ادرة ع���ام اخل���ري. واأ����ش���ار 
اإمارات م�شر باأنه جت�شيدا لدعوة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
2017 عام اخلري اأطلقت ال�شركة مبادرة  رئي�س الدولة باأن يكون عام 
يف  العاملة  ال�شقيقة  الإم��ارات��ي��ة  لل�شركات  اخل��ريي  ال�شتثمار  جمل�س 
املجتمعية لدرا�شة  الأن�شطة  العربية ومت ت�شكيل جلنة  جمهورية م�شر 
الحتياجات املجتمعية الفعلية من خالل زيارات ميدانية يقوم بها فريق 
الحتياجات  لتغطية  �شنوي  وبرنامج  منهجية  �شمن  التطوعي  العمل 

امللحة يف جمالت ال�شحة والتعليم .

•• �صاوباولو-وام: 

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  التقى 
األ��ك��م��ني ح��اك��م م��دي��ن��ة �شاوباولو  اأم�����س الول م��ع��ايل ج��ريال��دو  ال����دويل 

الرازيلية.
بني  امل�شرتكة  الثنائية  العالقات  م�شتقبل  اللقاء  خ��الل  اجلانبان  وبحث 
القت�شادية  منها  امل��ج��الت  �شتى  يف  وتطويرها  تعزيزها  و�شبل  البلدين 

وال�شتثمارية والتجارية وال�شياحية.
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  واأك���د 
وال�شعي  وال��رازي��ل  الإم���ارات  دول��ة  الرا�شخة بني  العالقات  ال��دويل على 

امل�شتمر اإىل تعزيزها وتطويرها يف خمتلف املجالت.
بزيارة  �شاوباولو  مدينة  حاكم  األكمني  جريالدو  معايل  رح��ب  جانبه  من 
الدويل  والتعاون  وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو 

والوفد املرافق.
واأكد معاليه اأن العالقات الثنائية امل�شرتكة بني دولة الإمارات والرازيل 
احل�شارية  بالنه�شة  م�شيدا  امل��ج��الت  �شتى  يف  ملحوظا  ت��ط��ورا  ت�شهد 
التي حتتلها  الرائدة  الإم��ارات حاليا واملكانة  التي ت�شهدها دولة  ال�شاملة 
عبداهلل  حف�شة  �شعادة  اللقاء  ح�شر  وال��دويل.  الإقليمي  ال�شعيدين  على 

حممد �شريف العلماء �شفرية الدولة لدى الرازيل.

عبداهلل بن زايد يلتقي حاكم مدينة �ساوباولو الربازيلية

عبداهلل بن زايد يفتتح 
قن�سلية الدولة يف �ساوباولو

•• �صاوباولو-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  افتتح 
الدويل اأم�س الول قن�شلية دولة الإمارات يف مدينة �شاوباولو بالرازيل 
بح�شور �شعادة جاواو دوريا عمدة مدينة �شاوباولو و�شعادة حف�شة عبداهلل 

حممد �شريف العلماء �شفرية الدولة لدى الرازيل.
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  وق��ام 
التذكارية  اللوحة  ال�شتار عن  باإزاحة  دوري��ا  �شعادة ج��اواو  ال��دويل يرافقه 
اإيذانا بافتتاح قن�شلية الدولة يف �شاوباولو. وكان يف ا�شتقبال �شموه لدى 
و�شوله اإىل مقر القن�شلية عدد من اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي املعتمدين 

لدى مدينه �شاوباولو بالإ�شافة اإىل موظفي القن�شلية.

االإمارات تفوز بجائزة التميز الربملاين على م�ستوى الوطن العربي

انطالق مبادرة “جود” اليوم  من مبادرات عام اخلري

واملجل�س  ال����ع����ام����ة  واجل���م���ع���ي���ة 
الرملاين  الحت����اد  ودرج  احل��اك��م. 
ال��ع��رب��ي ع��ل��ى م��ن��ح ج��ائ��زة التميز 
اإ�شاعة  بهدف  للرملانيني  العربي 
الرملانيني  ب���ني  ال��ت��ن��اف�����س  روح 
العام  ال��������راأي  وت���ع���ري���ف  ال����ع����رب 
الرملانية  بال�شخ�شيات  ال��ع��رب��ي 
العربية التي تبذل جهودا متميزة 

من اأجل خدمة الإن�شان العربي.
هذا  “اإن  جا�شم  علي  �شعادة  وق��ال 
التكرمي هو تقدير لدولة الإمارات 
ول��ل��م��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت������ادي 

�شاهم خاللها  الوطني الحت��ادي، 
املجل�س  مناق�شات  يف  فاعلية  بكل 
وجلانه و�شارك من خالل ال�شعبة 
الفعاليات  الإماراتية يف  الرملانية 
والعربية  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال��رمل��ان��ي��ة 
وال���دول���ي���ة، ف�شال  والإ����ش���الم���ي���ة 
ع���ن ج���ه���وده خ����الل ع�����ش��وي��ت��ه يف 
الرملانية  ال�������ش���ع���ب���ة  جم���م���وع���ة 
الرملاين  الحت����اد  يف  الإم���ارات���ي���ة 
�شاهم  �شنوات  م��دى  على  ال���دويل 
ب��ف��اع��ل��ي��ة يف ع��م��ل جلانه  خ��الل��ه��ا 
التنفيذية  وجل���ن���ت���ه  واأج����ه����زت����ه 

اأع�����ش��اء امل��ج��ل�����س الذين  وجل��م��ي��ع 
�شبيل  يف  ح��ث��ي��ث��ة  ج���ه���ودا  ب���ذل���وا 
حت��ق��ي��ق ال��ع��دي��د م���ن الإجن������ازات 
م�شيفا  والعربية”،  ال��وط��ن��ي��ة 
الرملاين  التميز  ج��ائ��زة  م��ن��ح  اأن 
الوطني  املجل�س  العربي لع�شو يف 
عربيا  اع����رتاف����ا  ي���ع���د  الحت��������ادي 
ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا املجل�س 
ولدبلوما�شيته  الحت��ادي  الوطني 
الق�شايا  خ����دم����ة  يف  ال���ف���اع���ل���ة 
حتققه  م��ا  اإىل  لي�شاف  العربية، 
ال��دول��ة م��ن اجن���ازات مل��ا تتمتع به 

ع���ل���ى ج����وائ����ز ق���ّي���م���ة مت���ت���د على 
قالت  وتعليقاُ  اأي���ام.  الثالث  م��دى 
املزروعي،  ب��ط��ي  م���رمي  ال��دك��ت��ورة 
للخدمات  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل�����دي�����ر 
ال����ع����الج����ي����ة اخل�����ارج�����ي�����ة، ت����اأت����ي 

بفعاليات  الإم�������ارات  ت����راث  ن����ادي 
تراثية متعددة ت�شمل ركوب اخليل 
وع����ر�����س ال�������ش���ق���ور وغ����ريه����ا من 

الأن�شطة الرتفيهية. 
�شحوبات  ال��ف��ع��ال��ي��ة  تت�شمن  ك��م��ا 

مبادراتنا  م��ن  ج��ود كجزء  م��ب��ادرة 
2017 مت��ا���ش��ي��اً مع  ل��ع��ام اخل���ري 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��ح��اب  ت��وج��ي��ه��ات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
تعك�س  ك��م��ا  اهلل.  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 

•• الرباط -وام:

����ش���ع���ادة ع���ل���ي ج���ا����ش���م ع�شو  ف�����از 
نائب  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
الدويل  ال��رمل��اين  الحت���اد  رئي�س 
ممثل املجموعة العربية يف اللجنة 
بجائزة  ل�����الحت�����اد،  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال���رمل���اين  ال��ت��م��ي��ز 
ال��ع��رب��ي، وذل����ك جلهوده  ال���وط���ن 
ال����رمل����اين  ال���ع���م���ل  امل���ت���م���ي���زة يف 
ال��ع��رب��ي وال������دويل ب��اع��ت��ب��اره من 
ال��ع��رب الذين  ال��رمل��ان��ي��ني  اأق����دم 
الرملانية  م�����ش��ريت��ه��م  ت��وا���ش��ل��ت 
على مدى اأكرث من عقدين. وجاء 
اختيار �شعادة علي جا�شم من قبل 
الحت����اد ال���رمل���اين ال��ع��رب��ي لهذه 
ال��ت��ي مت ت��وزي��ع��ه��ا على  اجل���ائ���زة 
الرابع  امل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات  ه��ام�����س 
والع�شرين لالحتاد التي عقدت يف 
الرباط،  يف  املغربي  ال��رمل��ان  مقر 
يف اط�����ار ت���ك���رمي امل��ت��م��ي��زي��ن من 
على  والإ���ش��اءة  العرب  الرملانيني 
بجهودهم  والتعريف  منجزاتهم 
املتميزة،  ال��رمل��ان��ي��ة  واأع���م���ال���ه���م 
����ش���ارك يف ع�����ش��وي��ة حوايل  ك��ون��ه 
ثمانية ف�شول ت�شريعية للمجل�س 

وم�شاهمة  م��رم��وق��ة  م��ك��ان��ة  م���ن 
املوؤ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  ل����دى  ف��اع��ل��ة 

واملنظمات الإقليمية والدولية.
هذه  اأن  جا�شم  علي  ���ش��ع��ادة  واأك���د 
ٌم�شجعا  ح���اف���زا  مت��ث��ل  اجل����ائ����زة 
لأع�شاء املجل�س الوطني الحتادي 
م��ن اأج���ل ت��ق��دمي الأف�����ش��ل، الأمر 
الذي يج�شد الدور الذي ي�شطلع 
ب���ه امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت�����ادي 
اخت�شا�شاته  ممار�شة  خ��الل  م��ن 
الد�شتورية، مبا يحقق روؤية القيادة 
احلكيمة وتطلعات �شعب الإمارات، 
برملاين  اأداء  اأف�شل  تقدمي  بهدف 
وتقدمي  امل��ج��ل�����س  دور  ل��ت��ف��ع��ي��ل 
وفق  للمواطنني  اخل��دم��ات  ارق���ى 
التنموية،  ال��دول��ة  ا�شرتاتيجيات 
يف اط����ار ال�����ش��راك��ة وال��ت��ع��اون بني 

احلكومة واملجل�س.
خالل  وم�����ن  امل���ج���ل�������س  اأن  واأك�������د 
ال�شعبة الرملانية الإماراتية يقوم 
الرملانية  امل��ح��اف��ل  يف  كبري  ب���دور 
والإ�شالمية  والعربية  اخلليجية 
وال��دول��ي��ة مم��ا ع���زز م��ن دوره يف 
ال�شيا�شية  ال���دول���ة  م��واق��ف  دع���م 
والتوا�شل  ال���ع���الق���ات  وت���وط���ي���د 
م��ع �شعوب وب��رمل��ان��ات ال��ع��امل ومع 

امل��ج��ت��م��ع ال�������دويل وال�����دف�����اع عن 
اجنازاتها  واب����راز  ال��دول��ة  ح��ق��وق 
وانعكا�س  وال��ت��ن��م��وي��ة  احل�����ش��اري��ة 

خططها وبراجمها.
تعزيز  على  املجل�س  ح��ر���س  واأك���د 
برملانات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال��ت��وا���ش��ل 
ال��ع��امل م��ن خ��الل تفعيل  و�شعوب 
بتنظيم  الرملانية  الدبلوما�شية 
واللقاءات  ال���زي���ارات  م��ن  ال��ع��دي��د 
�����ش����واء م����ع مم��ث��ل��ي ال���ع���دي���د من 
ال�شعيد  على  الرملانية  املوؤ�ش�شات 
العربي والإ�شالمي والدويل اأو من 
من  املجل�س  ملقر  ال��زي��ارات  خ��الل 
الرملانية  املوؤ�ش�شات  ممثلي  قبل 
وال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ني وم���������ش����وؤويل 
امل��وؤ���ش�����ش��ات ال���دول���ي���ة، مب���ا يحقق 
ال�شاملة  النه�شة  ع��ل��ى  الط����الع 
ت�شكله  وم��ا  ال��دول��ة  ت�شهدها  التي 
والت�شامح  للتعاي�س  من����وذج  م��ن 
وحر�شها على تعزيز التوا�شل مع 

ح�شارات وثقافات العامل.
كما مت منح مرمي اجلرمن مديرة 
الوطني  للمجل�س  ال��ف��ن��ي  امل��ك��ت��ب 
الحتادي جائزة الباحث الرملاين 
لدورها  وتقديرا  اع��رتاف��ا  املتميز 

املتميز يف البحث الرملاين.

•• اأبوظبي - الفجر

مبادرة  ف��ع��ال��ي��ات  ال���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
ق�شم  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال����ت����ي  “جود” 
اخل����دم����ات ال���ع���ام���ة يف اخل���دم���ات 
ال���ع���الج���ي���ة اخل����ارج����ي����ة، اإح������دى 
للخدمات  اأبوظبي  �شركة  من�شاآت 
بالتعاون  “�شحة”،  ال�����ش��ح��ي��ة 
م���ع ال���ه���الل الأح����م����ر الإم����ارات����ي 

وديرفيلدز مول.
وت�شتمر مبادرة  جود  التي تعقد يف 
احلديقة اخللفية لديرفيلدز مول 
من 22 وحتى 25 مار�س من 10 

�شباحاً وحتى 10 م�شاًء.
م�شاركات  ج��ود  م��ب��ادرة  وتت�شمن 
من م�شاريع وطنية ت�شمل �شيارات 
امل������اأك������ولت امل��ت��ن��ق��ل��ة ب���الإ����ش���اف���ة 
ومتنوعة  ك���ب���رية  جم��م��وع��ة  اإىل 
م��ن الأ����ش���ر امل��ن��ت��ج��ة ال��ت��ي تعر�س 
ي�شارك  ك��م��ا  امل���م���ي���زة،  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا 

ه��ذه امل��ب��ادرة اأح��د اأه��م القّيم التي 
�شركة  اأع��ي��ن��ن��ا يف  ن�����ش��ب  ن�����ش��ع��ه��ا 
الإح�شان.  قيمة  وه���ي  “�شحة” 
ون�شعى خالل هذا العام اإىل تنفيذ 
عدد من املبادرات �شواًء يف جمالنا 
غريه  اأو  ال�شحية  الرعاية  جم��ال 
م��ن امل���ج���الت ف��ال��ع��ط��اء ل��ه اأب���واب 
ووجوه كثرية. وقد بداأنا عام اخلري 
املجاين  الك�شف  ة  مببادر   2017
باأمرا�س  الإ����ش���اب���ة  ع���وام���ل  ع���ن 
القلب وها نحن الآن نطلق مبادرة 
جود التي تهدف اإىل اإ�شراك جميع 
والعطاء  ال��ب��ذل  يف  املجتمع  ف��ئ��ات 
نفو�شنا  يف  املفاهيم  ه��ذه  وتر�شيخ 
ج��م��ي��ع��اً. واأ���ش��اف��ت ف��اط��م��ة م�شلم 
اخلدمات  ق�شم  م��دي��رة  القبي�شي، 
العالجية  اخل����دم����ات  يف  ال���ع���ام���ة 
اخل��ارج��ي��ة ن�شعى م��ن خ��الل هذه 
الوطنية  امل�شاريع  دعم  اإىل  املبادرة 
والأ�شر املنتجة بالإ�شافة اإىل دعم 

بع�س م�شاريع الهالل الأحمر من 
خالل ريع هذه الفعالية. وقد قمنا 
جود  كلمة  لأن  ج��ود  ا�شم  باختيار 
تعني العطاء دون اأي مقابل، وهذا 
ما نوؤمن به ون�شعى اإليه من خالل 
هذه املبادرة وغريها من مبادراتنا 
نتوجه  اأن  ون�������ود  اخل�������ري.  ل����ع����ام 
ب��خ��ال�����س ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اإىل 
امل��ب��ادرة اخلريية  ه��ذه  �شركائنا يف 
وعلى راأ�شهم هيئة الهالل الأحمر 
لدعمهم وم�شاندتهم لنا  بالإ�شافة 
ل�شت�شافتهم  م��ول  ديرفيلدز  اإىل 
اأي��ام.  وقال  لنا على مدى الثالث 
املمتلكات  اإدارة  مدير  راي،  ماثيو 
�شعيدون  نحن  م��ول.  ديرفيلدز  يف 
ل����ش���ت�������ش���اف���ة ه������ذه امل������ب������ادرة من 
اخلارجية،  ال��ع��الج��ي��ة  اخل���دم���ات 
املجتمع  “قلب  ه��و  �شعارنا  وك���ون 
لدعم  دائ����م����اً  ن�����ش��ع��ى  الناب�س” 

امل�شاريع الوطنية والأ�شر املنتجة.

وزارة الطاقة تفتتح خمتربي م�سبار االأمل يف 
مدر�سة املخيم االإماراتي االأردين مبريجيب الفهود

•• اأبوظبي -وام:

اف��ت��ت��ح ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور م��ط��ر ح��ام��د ال��ن��ي��ادي وك��ي��ل وزارة ال��ط��اق��ة ام�س 
الإماراتي  للمخيم  التابعة  املدر�شة  يف  الآيل  واحلا�شب  العلوم  خمتري 
لالجئني ال�شوريني مبريجيب الفهود بالأردن وذلك يف اإطار جهود وزارة 
امل�شوؤولية  مفاهيم  وتعميق  واملجتمعي  الوطني  التالحم  لتعزيز  الطاقة 

املجتمعية يف موظفيها جتاه املجتمع ومتا�شيا مع مبادرة عام اخلري.
وزار وفد وزارة الطاقة خميم مريجيب الفهود وكان يف ا�شتقبالهم �شعادة 
عبداهلل املحرزي مدير املخيم حيث قدم لهم �شرحا مف�شال عن اخلدمات 

التي يقدمها املخيم والمكانيات املتوفرة فيه.
وخ���الل ال��زي��ارة مت ت�شليم جت��ه��ي��زات خم��ت��ري ال��ع��ل��وم واحل��ا���ش��ب الآيل 
للم�شاهمة  تعليمية  وم�شتلزمات  الآيل  احلا�شب  اأجهزة  على  ت�شتمل  التي 
اأجل  باملدر�شة من  املنت�شبني  للطلبة  والو�شائل  التقنيات  اأحدث  توفري  يف 
ت�شهيل عملية اكت�شاب العلم واملعرفة وزيادة حت�شيلهم العلمي على نحو 
ي�شاهم يف م�شاعدتهم يف جتاوز ظروف احلرب واملعاناة التي واجهها هوؤلء 
م�شلحني  زاه��ر  مل�شتقبل  وتعمري  بناء  اأدوات  ليكونوا  وتاأهيلهم  الأط��ف��ال 
وزاره  موظفي  من  كمبادرة  امل�شتلزمات  هذه  توفري  مت   . واملعرفة  بالعلم 

الطاقة لأبناء املخيم.
ومت ت�شمية املخترين ب� م�شبار الأمل تيمنا مبقولة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي رعاه اهلل باأن دولة المارات ل تعرف الياأ�س.
وقال معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة مبنا�شبة 
علمية  مب�شاهمة  اأتقدم  الطاقة  وزارة  موظفي  عن  وبالنيابة  اخل��ري  ع��ام 
وا�شحة لأ�شقائنا ال�شوريني املتواجدين يف خميم مريجيب الفهود باململكة 
باحلا�شب  خمترين  جتهيز  عن  عبارة  هي  وامل�شاهمة  الها�شمية  الأردنية 
اأبناء  2600طالب وطالبة من  التي تخدم  املخيم  ملدر�شة  وللعلوم  الآيل 
اأخواننا ال�شوريني املقيمني يف املخيم.. متمنني من اهلل اأن ي�شتفيد الطالب 

من هذه امل�شاهمة ويكونوا علماء الغد .
الإماراتي جلهودها  بال�شكر اجلزيل لهيئة الهالل الأحمر  وتقدم معاليه 
املتميزة يف خدمة وت�شخري عمل اخلري يف اأنحاء العامل، وال�شكر مو�شول 
يد  لتقدمي  جهود  من  تبذله  ما  على  الها�شمية  الأردنية  اململكة  حلكومة 

العون لالأ�شقاء ال�شوريني.
من جانبه قال �شعادة الدكتور مطر النيادي وكيل الوزارة اأن زيارة موظفي 
من  تنبع  الفهود  مريجيب  وخميم  امليداين  امل�شت�شفى  اإىل  الطاقة  وزارة 
اإح�شا�س موظفي وزارة الطاقة باأهمية الت�شامن وامل�شاهمة يف ر�شم الأمل 
وامل�شتقبل الزاهر لأبناء الالجئني ال�شوريني يف خميم المارات وامل�شاهمة 
امل�شتقبل  ن��واه  انهم  باعتبار  لل�شعادة  العاملي  اليوم  يف  اإ�شعادهم  يف  كذلك 
بامل�شتلزمات  العلوم  خمتر  جتهيز  مبادرة  وتاأتي  اجلميل  والغد  الزاهر 
جيل  اإع���داد  يف  وامل��ع��رف��ة  العلم  باأهمية  منهم  امي��ان��ا  ال��الزم��ة  التعليمية 
ا�شم  اإط���الق  مت  ل��ذل��ك  للم�شتقبل.  وتعمري  ب��ن��اء  لبنة  ليكون  امل�شتقبل 
اأف�شل هو  م�شبار الأم��ل علي خمتر العلوم يف املدر�شة ليكون الأم��ل بغد 
املخيم  املحرزي مدير  �شعادة عبداهلل  املختر. وقال  رواد هذا  �شعار  دائما 
النيادي  حامد  مطر  الدكتور  �شعادة  برئا�شة  الطاقة  وزارة  وفد  زي��ارة  ان 
لفتتاح خمتر احلا�شب الآيل وخمتر العلوم ر�شمت الفرحة على وجوه 
الطالب والطالبات يف مدر�شة املخيم ملا �شت�شيفه لهم هذه املخترات من 
نيابة  والأكادميي...وتقدم  العلمي  م�شتواهم  رفع  �شبيل  يف  ومعرفة  علم 
عن طلبة املخيم بال�شكر اىل وزارة الطاقة على ما قدموه من دعم لإ�شعاد 
الأردين  الإم��ارات��ي  املخيم  وزي���ارة  املخترين  افتتاح  وعقب  املخيم.  اأب��ن��اء 
وزارة  وكيل  النيادي  حامد  مطر  الدكتور  �شعادة  ق��ام  الفهود  مبريجيب 
الطاقة والوفد املرافق له بزيارة امل�شت�شفى الإماراتي الأردين امليداين يف 
ال�شحية  الرعاية  خدمات  اأف�شل  على  واطلع  الأردن��ي��ة..  املفرق  حمافظة 
والعالج التي يقدمها امل�شت�شفى للمر�شى.. وجتول �شعادته والوفد املرافق 

يف غرف املر�شى ومرافق امل�شت�شفى وتبادل احلديث مع املر�شى.
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة الفجرية جت�سد العبور االآمن للم�ساة من خالل حملتها الفرعية االأوىل من حقي العبور باأم���ان 

•• الفجرية -الفجر:

اأطلقت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية متمثلة يف اإدارة املرور والدوريات 
لقطاع   2017 لعام  الت�شغيلية  اخلطة  �شمن  الأوىل  الفرعية  احلملة 
 20 ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  باأم��ان (  امل���رور حت��ت �شعار ) م��ن حقي العبور 
03 2017 ولغاية نهاية ال�شهر اجلاري حتقيقاً للهدف ال�شرتاتيجي 
اإطار  امل��روري ويف  الوعي  اأم��ن الطرق و تعزيز  املتمثل يف �شمان �شبط 
تنفيذ املبادرة اخلا�شة بتطوير وتطبيق برامج التوعية املرورية جت�شيداً 
بهدف  الفجرية  ل�شرطة  العامة  والقيادة  الداخلية  وزارة  ل�شرتاتيجية 

�شبط اأمن الطرق .

قائدي  ل��دى  الآم���ن  العبور  �شلوك  وتنمية  تعزيز  اإىل  احلملة  وت��ه��دف 
الده�س  ح���وادث  م��ن  للحد  الطريق  م�شتخدمي  م��ن  وامل�����ش��اة  امل��رك��ب��ات 

والإ�شابات والوفيات.
كما ت�شاهم احلملة يف ن�شر ثقافة العبور من الأماكن املخ�ش�شة لعبور 
امل�شاة ) خطوط امل�شاة – الأنفاق – اجل�شور ( وعدم تعري�س حياة امل�شاة 

خلطر العبور اخلاطئ من الأماكن غري املخ�ش�شة لهم.
بالأنظمة  الل��ت��زام  يف  ال�شائقني  �شلوك  تنمية  اإىل  احلملة  ت�شعى  كما 
ال�شالمة  وحتقيق  للم�شاة  اآمناً  عبوراً  ت�شمن  التي  املرورية  والقوانني 

املرورية للجميع.
واأ�شار العميد الدكتور علي را�شد بن عوا�س مدير اإدارة املرور والدوريات 

اإىل اأهمية تعزيز التعاون املتبادل بني قائدي املركبات وامل�شاة والذي ي�شهم 
يف احلد من حوادث الده�س واأفاد اأن اأهم اأ�شباب حوادث الده�س تتمثل 
يف ال�شرعة والتهور والن�شغال بغري الطريق �شواء من قائدي املركبات 
الأبرياء  �شحيتها  يذهب  والتي  امل�شاة  من  الطريق  م�شتخدمي  من  اأو 
املركبات  ق��ائ��دي  ع��وا���س  ب��ن  العميد  ون��وه  الطريق  وع��اب��ري  امل�شاة  م��ن 
احلذر والنتباه واللتزام بال�شرعات املقررة خا�شة يف الطرق املزدحمة 
والأ�شواق واملناطق ال�شكنية واملناطق القريبة من املدار�س واحلر�س على 
التوقف عند معابر خطوط امل�شاة واحلر�س على احرتام حقوق امل�شاة يف 

العبور ب�شالم واأمان للحد من حوادث الده�س والإ�شابات والوفيات .
ومن جانبه اأكد مدير فرع التوعية والإعالم املروري املالزم اأول حممد 

ال�شري  وقوانني  باأنظمة  املركبات  قائدي  التزام  الب�شري �شرورة  ح�شن 
ينجم عنها من خ�شائر يف  املرورية وما  احل��وادث  لوقوع  وامل��رور جتنباً 
الأرواح واملمتلكات وتطرق الب�شري اإىل اأهم الرامج التوعوية لتفعيل 
دور احلملة )من حقي العبور باأمان(من خالل تكثيف دوريات ال�شبط 
املروري لتوعية و�شبط املخالفني والعمل على ن�شر ثقافة احرتام حقوق 
التوا�شل  وو�شائل  الن�شية  الر�شائل  ع��ر  والتوعية  املجتمع  يف  امل�شاة 
الجتماعي و اإلقاء املحا�شرات التوعوية و توزيع الرو�شرات والكتيبات 
. كما تتمنى القيادة العامة ل�شرطة الفجرية لالأخوة ال�شائقني و اأفراد 
قانون  باأنظمة  الل��ت��زام  و  التقيد  ظل  يف  ممتعة  و  اآمنة  قيادة  املجتمع 

ال�شري واملرور .

م�ساعدات عاجلة من موؤ�س�سة �سلطان بن خليفة االإن�سانية لالجئني يف جزيرة لي�سبو�س اليونانية
•• اثينا-وام:

زار وفد موؤ�ش�شة �شلطان بن خليفة ال نهيان الإن�شانية والعلمية جزيرة لي�شبو�س 
اليونانية التي حتت�شن اأكرث من 1500 عائلة نازحة من الالجئني واملهاجرين 
يف خميم كارا تيبي .. حيث تعتر هذه اجلزيرة البوابة الأوىل لدخول املهاجرين 
املوؤ�ش�شة  وفد  �شبريو�س جالينيو�س  لي�شبو�س  وا�شتقبل عمدة جزيرة  اأوروب��ا.  اإىل 
بن  �شلطان  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  – املدير  علي  ال  طالب  حممود  الدكتور  برئا�شة 
الزعابي وعدد  ال�شيد ح�شن  بالأعمال  القائم  والعلمية بح�شور  الإن�شانية  خليفة 
دولة  جهود  على  العمدة  اأثنى  وق��د  الإم��ارات��ي.  الدبلوما�شي  ال�شلك  اأع�شاء  من 
عام وخدمات  ب�شكل  العامل  املتحدة ومببادراتها اخلريية حول  العربية  الإم��ارات 
وجهود موؤ�ش�شة �شلطان بن خليفة الإن�شانية والعلمية التي كانت �شّباقة يف تقدمي 
مع  جنب  اإىل  جنباً  والعمل  لي�شبو�س  جزيرة  يف  للنازحني  الإن�شانية  امل�شاعدات 

احلقوق  اأب�شط  وتوفري  ال�شامية  الأه��داف  لتحقيق  الدولية  واملنظمات  املوؤ�ش�شات 
الإن�شانية اىل املجتماعات الأقل حظاً لتعلن ر�شالة ح�شارية عاملية تدعو الب�شرية 
بالإجنازات  م�شيداً   ، ال�شعادة  لتحقيق  والتعاون  الت�شامح  من  املزيد  اىل  جمعاء 
ال  خليفة  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  للموؤ�ش�شة  املتتالية  العاملية 
نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة والرئي�س الأعلى للموؤ�ش�شة ومتابعته 
واملنظمات  املوؤ�ش�شات  اجلزيرة  عمدة  دعا  و   . املوؤ�ش�شة  وفعاليات  لأعمال  احلثيثة 
الإن�شانية واخلريية اإىل التعامل ب�شجاعة مع هذه الأزمة الإن�شانية الكثيفة ، عر 
مبادرات دبلوما�شية واإن�شانية وخريية، من خالل جهود من�شقة، يف ال�شرق الو�شط 
اأ�شخا�س حقيقيني وبكرامتهم ولي�س  ب��اأرواح  اأوروب��ا لأن هذه الأزم��ة تتعلق  اأو يف 
باحلدود اجلغرافية ول باختالف الديانات . وقد توجه الوفد لزيارة املخيم كارا 
تيبي والتي ا�شتغرقت يوما كامال، لتوجيه ر�شالة �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
خليفة بن زايد ال نهيان – م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة والرئي�س الأعلى 

للموؤ�ش�شة بالت�شامن مع املهاجرين والالجئني وتفقد احتياجاتهم وتوجيه ر�شالة 
عاملية ب�شرورة اتخاذ اإجراءات عاجلة حلل اأزمة الالجئني املاأ�شاوية والوقوف مع 
املهاجرين . وقد وجه �شموه بر�شالته : اأنني اأدعو الالجئني واملهاجرين اإىل عدم 
فقدان الأمل فاأنتم ل�شتم وحدكم يف هذه املحنة ، وح�س العامل على التعامل مع 
اإىل  دع��وة  فحواها  العامل  اإىل  بر�شالة  موجهاً  بالكرامة  تليق  بطريقة  الالجئني 
التحلي بالأمل و ال�شجاعة ملواجهة الأزمة الإن�شانية الكبرية لالجئني. و قام الوفد 
للالجئني  املخيم  يقدمها  التي  اخلدمات  على  لالطالع  املخيم  اأرج��اء  يف  بجولة 
واملهاجرين ، وتوفري املرافق كاملدار�س والعيادات وغريها من املرافق الرتفيهية . 
و اأ�شرف وفد املوؤ�ش�شة على عملية فرز وتوزيع امل�شاعدات من البطانيات واملالب�س 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  دع��م  يف  امل�شاهمة  ع��ن  ف�شاًل  عائلة  لكل  واإي�شالها  ال�شتوية 
لالأطفال والن�شاء والدعم القت�شادي وتوفري املياه يف املخيم الذي ي�شم اأكرث من 
1500 عائلة نازحة من الالجئني واملهاجرين. ويف ختام زيارة املخيم ، مت عقد 

اجتماع تن�شيقي مع مدير خميم كارا تيبي ال�شيد �شتافرو�س مريجونيا�س وعدًد 
من القائمني على املخيم وذلك للوقوف على احتياجاتهم امل�شتقبلية وو�شع ا�ش�س 
للتعاون حتت ا�شراف �شفارة دولة الإمارات يف اجلمهورية اليونانية . وبدوره اأعرب 
لعمدة اجلزيرة  �شكره  للموؤ�ش�شة عن  التنفيذي  – املدير  الدكتور حممود طالب 
لتقدميه الت�شهيالت الالزمة لإي�شال امل�شاعدات الإماراتية ب�شكٍل عام والقائمني 
على املخيم ، الذين اأظهروا التعاطف والتكافل جتاه الالجئني واملهاجرين الذين 
اجروا على الفرار من امل�شاعب ال�شيا�شية التي ل حول لهم ول قوة بها . كما وجه 
�شلطان  ب�شعادة  املتحدة ممثلًة  العربية  الإم��ارات  دولة  �شفارة  اإىل  وامتنانه  �شكره 
حممد ماجد العلي – �شفري الدولة يف اجلمهورية اليونانية وذلك لت�شكيله جلنة 
لت�شهيل  احلثيثة  ومتابعته  واملوؤ�ش�شة  ال�شفارة  بني  امل�شرتك  والتعاون  للتن�شيق 
�شورها  باأنبل  ال��دول��ة  ومتثيلها  لي�شبو�س  جزيرة  اإىل  امل�شاعدات  اإي�شال  عملية 

لتكون تتويجاً مل�شاهمات المارات الإن�شانية واخلرّية حول العامل .

�سملت م�ستح�سرات منتهية ال�سالحية    

بلدية مدينة اأبوظبي ت�سادر 990 عبوة خالل حملتها على حمال بيع م�ستح�سرات التجميل يف اأبوظبي
•• اأبوظبي –الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
بيع  حم���ال  ع��ل��ى  تفتي�شية  حملة 
م�شتح�شرات التجميل يف جزيرة 
اأب���وظ���ب���ي ب���ه���دف ال���ت���اأك���ي���د على 
حفاظاً  ال�شحية  املعايري  تطبيق 

على �شالمة اأفراد املجتمع .
ت��اأك��ي��دا على  وت��اأت��ي ه��ذه احلملة 
البلدية  ال�������ش���وؤون  دائ�����رة  ال���ت���زام 
اأبوظبي  مدينة  – بلدية  والنقل 
ال�شحية  ال���ش��رتاط��ات  بتطبيق 
العالقة  ذات  م��ن�����ش��اآت  ج��م��ي��ع  يف 

املبا�شرة مع اأفراد املجتمع. 
احلملة  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأو����ش���ح���ت 
���ش��م��ن خطتها يف  ك��ذل��ك  ت��ن��درج 
تطبيق ال�شرتاطات ال�شحية على 
ق��ط��اع الأن�����ش��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة ومن 
�شمنها حمالت بيع م�شتح�شرات 
ال��ت��ج��م��ي��ل ن����ظ����راً لأه���م���ي���ة هذه 
ال�شحية  الناحية  م��ن  الأن�شطة 
وتاأثريها املبا�شر على �شحة اأفراد 
مطابقة  نحو  وال�شعي   ، املجتمع 
بها  املعمول  املوا�شفات  م��ع  امل���واد 
ب�شاأن تداول وتخزين  اأبوظبي  يف 

هذه املواد.
احلملة  اأن  ال���ب���ل���دي���ة  وك�������ش���ف���ت 
منتهية  م��واد  �شبط  ع��ن  اأ�شفرت 
ال���������ش����الح����ي����ة اأث������ن������اء ال������زي������ارة 

ال��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة ع���ل���ى م���ن�������ش���اآت بيع 
وبلغ   ، ال��ت��ج��م��ي��ل  م�����ش��ت��ح�����ش��رات 
ال��ت��ي مت �شبطها  امل����واد  اإج���م���ايل 
مواد  ع��ب��وة   990 وم�����ش��ادرت��ه��ا 
منتهية  جت��م��ي��ل  وم�����ش��ت��ح�����ش��رات 
ال�شالحية، و مت حترير خمالفة 

وحتويلها اإىل الق�شاء  .  
وح��ول اأه��م اأه��داف احلملة اأكدت 
البلدية اأنها تهدف اإىل التاأكد من 
م�شتح�شرات  بيع  مراكز  تطبيق 
التجميل جميع ال�شروط ال�شحة، 

اأن قيمة املخالفة املالية بخ�شو�س 
خم���ال���ف���ة م���ت���ط���ل���ب���ات و�����ش����روط 
يتم  التجميل  م�شتح�شرات  بيع 
بعد  الق�شاء  قبل  م��ن  حت��دي��ده��ا 
الق�شية  البلدية  مفت�شي  حتويل 
اإىل اجلهاز الق�شائي للبت فيها .

اأن����ه����ا نفذت  ال���ب���ل���دي���ة  واأ������ش�����ارت 
التفتي�شية  حملتها  مع  بالتزامن 
والرقابية حملة تثقيفية وتوعوية 
والعامالت  ل��ل��ع��ام��ل��ني  م��وج��ه��ة 
بتعريف  وق��ام��ت  املن�شاآت  ه��ذه  يف 

مل�شتح�شرات  ال����رتوي����ج  وع������دم 
����ش���ارة ب�����ش��ح��ة اأف������راد امل��ج��ت��م��ع ، 
بيع  مراكز  لتوعية  ذات  وبالوقت 
م�شتح�شرات التجميل بال�شروط 
ومعايري  م��ت��ط��ل��ب��ات  و  ال�����ش��ح��ي��ة 
���ش��الم��ة امل��ج��ت��م��ع ، ودع��وت��ه��ا اإىل 
اأهمية اللتزام ب�شحة امل�شتهلكني 
امل�شتح�شرات  ب���ي���ع  خ�����الل  م����ن 

املتطابقة مع ال�شروط ال�شحية.
وقد �شملت احلملة نطاقا جغرافيا 
كبريا من جزيرة اأبوظبي ، م�شرية 

واملحال  املن�شاآت  اأ�شحاب  وتوجيه 
املعايري  اأف�شل  تطبيق  ب�����ش��رورة 
�شالمة  ل�شمان  وذل���ك  ال�شحية 
اأف��������راد امل��ج��ت��م��ع وح���ف���اظ���اً على 

ال�شحة العامة.
�شتتابع  اأن���ه���ا  ال��ب��ل��دي��ة  ون���وه���ت 
كافة  لت�شمل  امل��م��اث��ل��ة  ح��م��الت��ه��ا 
ال��واق��ع��ة ���ش��م��ن جزيرة  امل��ن��اط��ق 
اأب���وظ���ب���ي ت���اأك���ي���دا ع��ل��ى الل���ت���زام  
املجتمع واحلفاظ  اأف��راد  ب�شالمة 

على ال�شحة العامة .

مب�ساركة 800 من خرباء العناية باجلروح

موؤمتر اأبوظبي ال�سنوي الثامن للعناية باجلروح تنظمه مدينة ال�سيخ خليفة الطبية
•• اأبوظبي – الفجر

جمال  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ون  ي��ج��ت��م��ع 
اأخ�شائيني  م��ن  ب��اجل��روح  العناية 
وجراحني وا�شت�شاريني وممر�شني 
ومهنيي الرعاية ال�شحية امل�شاعدة 
والدويل  الإق��ل��ي��م��ي  امل�شتوى  على 
ال�شنوي  اأبوظبي  م��وؤمت��ر  حل�شور 
والذي  ب��اجل��روح،  للعناية  الثامن 
خليفة  ال�������ش���ي���خ  م���دي���ن���ة  ت��ن��ظ��م��ه 
�شركة  م���ن�������ش���اآت  اإح�������دى  ال��ط��ب��ي��ة 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��خ��دم��ات ال�����ش��ح��ي��ة - 
اأكرث  املوؤمتر  و�شيح�شر  “�شحة”، 

من 800 ُم�شارك.
امل�شتجدات  اآخ��ر  امل��وؤمت��ر  �شيناق�س 
بالرعاية  املتعلقة  اللتهابات  حول 
التعريف  ذل���ك  يف  مب���ا  ال�����ش��ح��ي��ة، 
ب������امل������ح������ددات امل����ح����ل����ي����ة لأع�����ب�����اء 
بالرعاية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الل���ت���ه���اب���ات 
مناق�شة  اإىل  بالإ�شافة  ال�شحية، 
وبرامج  ب��الأدل��ة  املثبتة  املمار�شات 
منطقة  يف  التاأهيل  واإع��ادة  ال�شفاء 

ال�شرق الأو�شط.
�شفاء  ال�شيدة  قالت  جانبها،  ومن 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل�����ش��ط��ف��ى، 
مدينة  ل����دى  ال��ت��م��ري�����س  ل��ق�����ش��م 
“يتطرق  الطبية:  خليفة  ال�شيخ 
البتكارات  اإىل عر�س  احل��دث  هذا 
امل�شتجدات حول  واأح��دث  اجلديدة 
الأب����ح����اث امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����ش��ف��اء من 
ال���ذي يتم فيه  اجل���روح يف ال��وق��ت 
تعزيز تبادل الأفكار بني الباحثني 
واملمر�شني  الطباء  من  واخل��راء 
امل�شاندة  ال�����ش��ح��ي��ة  واخل�����دم�����ات 

عالجات العناية باجلروح الطارئة 
اإىل  والتقنيات. يهدف هذا املوؤمتر 
باجلروح من  العناية  نظام  حتويل 
خالل الأفكار البتكارية يف الوقاية 

والعالج والأبحاث يف املنطقة.    
رئي�شة  ع��ل��ق��ت  ال�����ش��ي��اق،  ه����ذا  ويف 
امل��وؤمت��ر جلناز ط���ارق، م��دي��ر ق�شم 
ال�شيخ  مدينة  يف  باجلروح  العناية 
جمموعة  ورئ��ي�����س  الطبية  خليفة 
قائلة:  ال��دول��ي��ة  ب��اجل��روح  العناية 
ع����الج  اأف���������ش����ل  ت����وف����ري  “يجب 
ورع����اي����ة مم��ك��ن��ة مل�����ش��اك��ل اجل����روح 
العاملي مثل  امل�شتوى  الطارئة على 
ال�شكري  ب�شبب  القدمني  تقرحات 
العالقة.  ذات  الأخرى  واللتهابات 
برامج  بتطوير  العام  ه��ذا  يف  قمنا 
واملمر�شني  لالأطباء  قوية  علمية 
الإقليميني  اخل�����راء  م���ن  ب���دع���ٍم 
والدوليني. �شي�شاهم املوؤمتر الذي 

وال���ذي���ن ي��ع��م��ل��ون ب��ح��ل��ق��ة واح����دة 
لتقدمي اف�شل رعاية للمر�شى. اإن 
م�شاركتنا  هو  جميعاً  بيننا  الرابط 
منظومتنا  وم�������ع  امل����ر�����ش����ى  م�����ع 
للرعاية ال�شحية ورغبتنا باكت�شاب 

معرفة جديدة وم�شتمرة.”
ال�شابقة،  الإ����ش���دارات  ع��ل��ى  وب��ن��اًء 
ال�شنوي  اأب��وظ��ب��ي  م��وؤمت��ر  ���ش��ي��ق��ام 
مركز  يف  باجلروح  للعناية  الثامن 
حتت  للمعار�س  الوطني  اأب��وظ��ب��ي 
ك�شر  الأم�����ام،  اإىل  “التقدم  ���ش��ع��ار 
تعريف  ���ش��ي��ت��م  ح��ي��ث  احلواجز”، 
حول  امل�شتجدات  ب��اآخ��ر  امل�شاركني 
ال����ع����ن����اي����ة ب������اجل������روح وت����ق����رح����ات 
ال�شكري  مبر�س  املتعلقة  القدمني 
الفرا�س،  ق���رح���ة  م����ن  وال����وق����اي����ة 
التحديات  ت���ق���ي���ي���م  ����ش���ي���ت���م  ك���م���ا 
ل��ت��ق��دمي اأف�������ش���ل امل���م���ار����ش���ات عن 
حتليل  وتقييم  ب��اجل��روح  ال��ع��ن��اي��ة 

كل  تثقيف  يف  ي��وم��ني  مل��دة  ي�شتمر 
التقنيات  اأح����دث  ح���ول  امل�����ش��ارك��ني 
لالرتقاء  امل��ط��ل��وب��ة  والب���ت���ك���ارات 
ال�شاملة  وال�����رع�����اي�����ة  ب����ال����ع����الج 

للمر�شى”. 
للم�شاركني  امل��وؤمت��ر  برنامج  يوفر 
جتربة  م�شتوياتهم  اخ��ت��الف  على 
تعليمية فريدة ومثمرة عن طريق 
التفاعلية  اجلل�شات  من  جمموعة 

العامة وور�شات العمل والندوات. 
املطروحة  امل���وا����ش���ي���ع  و���ش��ت��ت��ن��وع 
باجلروح  ال��ع��ن��اي��ة  ت��ط��ور  لت�شمل 
والتثقيف  امل���ا����ش���ي  ال���ع���ق���د  اإب�������ان 
وتقرحات  ب���اجل���روح  ال��ع��ن��اي��ة  ع���ن 
القدمني  وت����ق����رح����ات  ال����ف����را�����س 
الطرف  وق��رح��ة  ال�����ش��ك��ري  ب�شبب 
باجلروح  امل��ت��ع��ل��ق  والأمل  ال�شفلي 
الإ�شابة  ب�شبب  البليغة  واجل���روح 
الداخلية  الدموية  الأوعية  وعالج 

ل��ت��ق��رح��ات ال��ق��دم��ني واأح������دث ما 
تو�شلت اإليه التقنيات حول العناية 
باجلروح، كما �شيتم مناق�شة كيفية 
ا�شرتاتيجيات  م���ن  ك���ل  م�����ش��اه��م��ة 
حدوث  م��ن  التقليل  م��ن  ال��وق��اي��ة 
الفعال  وال���ع���الج  ال��ف��را���س  ق��رح��ة 
والتقليل  احلياة  ج��ودة  حت�شني  يف 
اإىل كيفية  من التكاليف بالإ�شافة 
متكن الإر�شادات من دفع ال�شيا�شة 

اإىل الأمام.
واجلدير بالذكر اأن املوؤمتر قد نال 
الإقليميني  ال�����ش��رك��اء  م��ن  ال��دع��م 
الكندية  اجلمعية  مثل  والدوليني 
واجلمعيات  ب�����اجل�����روح  ل��ل��ع��ن��اي��ة 
الدولية لحتاد ال�شفاء من اجلروح 
املهنية  ب���اجل���روح  ال��ع��ن��اي��ة  ودورة 
اعتماد  مت  ال���ك���ن���دي���ة.  وال���دول���ي���ة 
املوؤمتر من قبل هيئة ال�شحة بواقع 

م�شتمر.   طبي  تعليم  14�شاعة 
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برعاية �سعود بن �سقر
الكيميائية االماراتية تنظم املوؤمتر الدويل الثامن ع�سر لالحتاد العربي 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

عام  اأم��ني  ال�شام�شي  مطر  �شيف  م��وزة  الأ���ش��ت��اذة  الكيميائية  ع��رت 
الكيميائية  رئ��ي�����ش��ة اجل��م��ع��ي��ة  ال��ع��رب  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ني  م�����ش��اع��د احت����اد 
ل�  املنظمة  العليا  واللجنة  اجلمعية  ادارة  جمل�س  واع�شاء  الماراتية 
فازت  الذي  العرب  الكيميائيني  الثامن ع�شر لحتاد  ال��دويل  املوؤمتر 
اجلمعية بتنظيمه وا�شت�شافته مبوافقة اأع�شاء املجل�س العلى لحتاد 

الكيميائيني العرب يف اجتماعه الأخري يف تون�س وذلك خالل الفرتة 
28 مار�س اجل��اري يف اجلزيرة احلمراء براأ�س اخليمة  26 اىل  من 
مب�شاركة عربية ودولية عروا عن تقديرهم الكبري للرعاية الكرمية 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
افتتاح  على  ال��ك��رمي  �شموه  وم��واف��ق��ة  للموؤمتر  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م 

املوؤمتر. 
ال�شامية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ك��ب��ري  ت��ق��دي��ره��ا  ع��ن  ال�شام�شي  م���وزة  واأع���رب���ت 

وموؤمترات  وفعاليات  لأن�شطة  اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب 
اجلمعية  مل�شرية  املتوا�شلة  �شموه  ودع��م  واجلمعية  العربي  الحت���اد 

وم�شرية البحث العلمي وال�شناعة العربية . 
ومن املقرر اأن يناق�س املوؤمتر قرابة 70 ورقة علمية بحثية كيميائية 
الأع���ل���ى لحتاد  امل��ج��ل�����س  اج��ت��م��اع  ه��ام�����ش��ه  ع��ل��ى  وي��ع��ق��د  متخ�ش�شة 
الكيميائية  واخل���دم���ات  لل�شناعات  وم��ع��ر���س  ال��ع��رب  الكيميائيني 

ومعر�س لالأبحاث العلمية الكيميائية.

 ا�شافة اإىل الكيمياء النووية والكيمياء ال�شناعية والتطبيقية والطب 
تكنولوجي  والنانو  وتطبيقاتها  النظيفة  والطاقة  ال�شحية  والعلوم 
وكيمياء البيئة امل�شتدامة واإعادة التدوير وحتلية املياه ومعاجلة املياه 

امل�شتخدمة.
اإىل التوا�شل العلمي البناء بني العقول  اأن املوؤمتر يهدف  واأو�شحت 
العلمية يف املجالت املختلفة وا�شت�شراف م�شتقبل الكيمياء من خالل 

التطبيقات احلديثة يف جمال ال�شناعة والطب والبيئة

نه�سة �ساملة يف كافة القطاعات

الظفرة .. موقع ا�سرتاتيجي ومكانة تاريخية وم�سروعات عمالقة
••  الظفرة – لطيفة جابر 

 �شهد  اإقليم الظفرة او ما يعرف “ 
“ �شابقا  نه�شة  الغربية  باملنطقة 
�شاملة بف�شل موقعه ال�شرتاتيجي 
ومكانته التاريخية التي �شاهمت يف 
خلق مزيج  من الأ�شالة واملعا�شرة 
فيما ت�شهده من تطور وتنمية  يف 
كافة القطاعات وخمتلف املجالت 
ر�شمها وخطها املغفور له باإذن اهلل 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  تعاىل 
نهيان طيب اهلل ثراه  لتكون رمزا 
للتحدي وعنوانا حلكمته - رحمة 
بع�شاه  ر����ش���م  -ح��ي��ن��م��ا  ع��ل��ي��ه  اهلل 
تلك  ال�شليمة  وفطرته  وبحكمته 
ال��رم��ال فتحولت رمال  امل��دن على 
جنات  اإىل  ال���ن���اع���م���ة  ال�������ش���ح���راء 
ومرتع  ف�شيحة  وم��راب��ع  خ�����ش��راء 
والطيور  ال��ري��ة  للحيوانات  اآم��ن 
وا�شعة  عمرانية  ونه�شة  املهاجرة 
ال�شحية  القطاعات  ك��اف��ة  �شملت 
وانطلق  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ليوا�شل  والتنمية  التطوير  قطار 
الغربية  م����دن  ك���اف���ة  يف  رح���الت���ه 
ال�شديدة  ال���ت���وج���ي���ه���ات  ب��ف�����ش��ل 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
الالحمدود  وال���دع���م  ورع�����اه  اهلل 
الذي يوليه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  ابوظبي  عهد 
امل�شتمرة  واملتابعة  امل�شلحة  للقوات 
ال  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان  ل�شمو 
املنطقة  احل��اك��م يف  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل 

الغربية .
بات�شاع  ال��غ��رب��ي��ة  املنطقة   تتميز 
وانخفا�س  اجل���غ���راف���ي���ة  رق��ع��ت��ه��ا 
ك���ث���اف���ت���ه���ا ال�������ش���ك���ان���ي���ة. وي����وج����د 
�شكنية  جت��م��ع��ات  �شبعة  باملنطقة 
جمموعة  منها  ك��ل  تقدم  رئي�شية 
والفر�س  اخل��دم��ات  م��ن  متنوعة 
لعامة ال�شكان، حيث ت�شم العديد 
من املدن والقرى واجلزر املتباعدة 
فيما بينها. فمنها ما يقع يف قلب 
ليوا-  م��ث��ل حم��ا���ش��ر  ال�����ش��ح��راء 

مدينه زايد– بينونة– غياثى– .
ومنها ما ُيطل على �شاطئ اخلليج 
الروي�س-  امل���رف���اأ-  م��ث��ل  ال�����������ع��رب��ي 
العديدة  اجل��زر  اإىل  اإ�شافة  ال�شلع 
الكثافة  ذات  دمل�����ا  ج����زي����رة  م��ن��ه��ا 
الأبي�س  اأب����و  وج���زي���رة  ال�����ش��ك��ان��ي��ة 
ب���ن���ى ي���ا����س التي  وج����زي����رة ����ش���ري 
جعل منها ال�شيخ زايد بن �شلطان 
عالية  طبيعية  حممية  نهيان  اآل 
وجهة  لتكون  واجل��م��ال،  التنظيم 
���ش��ي��اح��ي��ة ل���ل���ع���دي���د م����ن ال����ُوف����ود 
ال�������ش���ي���اح���ي���ة م����ن داخ�������ل ال����دول����ة 

وخارجها.

مليون مرت مربع، اإ�شافة اإىل الفلل 
التي ت��رز ال��رتاث الإم��ارات��ي، من 
خالل الت�شاميم اخلارجية للفلل، 
احل�شاري  ال���وج���ه  ت��ع��ك�����س  وال���ت���ي 
ارتباطها  الإم����ارات وع��م��ق  ل��دول��ة 
العربية  ب���احل�������ش���ارة  ال���ت���اري���خ���ي 

والإ�شالمية ما�شياً وحا�شراً.
تطور القطاع ال�شحي والتعليمي

والتعليمي  ال�شحي  القطاع  �شهد 
الغربية نه�شة متميزة  املنطقة  يف 
حيث  ال����ق����ط����اع����ات  خم���ت���ل���ف  يف 
انت�شرت امل�شت�شفيات احلديثة التي 
اأعلى  وف��ق  وت�شيدها  تنفيذها  مت 
الطبي  امل��ج��ال  يف  العاملية  املعايري 
مثل م�شت�شفى مدينة زايد وغايثي 
وليوا  وامل��رف��اأ  دمل��ا  وجزيرة  وال�شلع 
الأخرى  ال�شحية  امل��راك��ز  بجانب 
الأ�شرة   لطب  الظفرة  مركز  مثل 
وباقي املراكز ال�شحية الأخرى يف 

باقي مدن الغربية
كما ت�شم املنطقة الغربية جمموعة 
ت�شديها  مت  ال���ت���ي  امل�����دار������س  م����ن 
التطويرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ل��ت��ن��ا���ش��ب 
اأجيال  ت��خ��ري��ج  ب��ه��دف  التعليمية 
متميزة قادرة على مواجهة احلياة 
وم��واك��ب��ة ���ش��وق ال��ع��م��ل مب��ا يخدم 

الفرد واملجتمع .

م�سروعات عمالقة
�شهدت املنطقة الغربية م�شروعات 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ع��م��الق��ة 
واخلدمات حيث كانت الظفرة على 
م��وع��د م��ع م�����ش��روع ق��ط��ار الحتاد 

حم��ط��ة ع��ام��ل��ة م��ن ن��وع��ه��ا �شمن 
املركزة  ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة  تقنية 
ن��وع��ه��ا يف  م��ن  والأوىل  ال��ع��امل  يف 

منطقة ال�شرق الأو�شط.
بنحو  �شم�س  حمطة  كلفة  وت��ق��در 
مليون   600( دره��م  مليار   2،2
 2،5 م�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  وت��ق��ام  دولر( 
ك��ي��ل��وم��رت م����رب����ع، وت�������ش���م 768 
جم��م��ع��اً ل��ع��اك�����ش��ات ���ش��م�����ش��ي��ة على 

�شكل قطع مكافئ .
اإن���ت���اج 100  ي�����ش��اه��م امل�����ش��روع يف 
الكهربائية  الطاقة  من  ميجاوات 
األف   20 وهي كمية تكفي لتغذية 
على  امل�����ش��روع  �شيعمل  كما  م��ن��زل، 
األف   175 م��ن  ي��ق��ارب  م��ا  خف�س 
طن من غاز ثاين اأك�شيد الكربون 
زراعة  تعادل  الن�شبة  وهذه  �شنويا، 
مليون ون�شف املليون من الأ�شجار، 
اأو منع 15 األف �شيارة تقليدية من 

امل�شري على طرقات اأبوظبي.
اأي�����ش��ا م�����ش��روع براكة  ك��م��ا ت�����ش��م 
ل��ل��ط��اق��ة ال���ن���ووي���ة وي��ح��ت��وي على 
النووية   ل��ل��ط��اق��ة  حم��ط��ات  اأرب����ع 
احتياجات  ربع  نحو  �شتوفر  والتي 
و�شيوؤدي  ال��ك��ه��رب��اء  م���ن  ال���دول���ة 
هذا امل�شروع دوًرا اأ�شا�شًيا يف تنويع 
م�شادر الطاقة يف الدولة و�شيوفر 
للمنازل  الطاقة  م��ن  كبرية  كمية 
احلكومية  وامل��ن�����ش��اآت  وال�����ش��رك��ات 
الكربونية  للب�شمة  تقليلها  م��ع 
التام  الت�شغيل  وب��ع��د  ال���دول���ة.  يف 
حتّد  اأن  امل���ت���وق���ع  م���ن  ل��ل��م��ح��ط��ة، 
النبعاثات  م����ن  ب����راك����ة  حم���ط���ة 

الذي  �شيمتد على م�شافة 1200 
كيلومرت، عند النتهاء من امل�شروع 
بدء  عند  ت�شل  ا�شتيعابية  بطاقة 
من  طن  مليون   50 اإىل  الت�شغيل 
الب�شائع و16 مليون راكب �شنوياً، 
للقطارات  الحت���اد  �شبكة  وتغطي 
خ�شو�شاً  ال����دول����ة  اإم���������ارات  ك����ل 
الإ�شرتاتيجية  ال�شناعية  املناطق 
الربط  اإىل  اإ�شافة  فيها،  ال��ك��رى 
بني مدينة الغويفات الواقعة على 
ال�شعودية،  م���ع  الإم�������ارات  ح����دود 
عمان،  �شلطنة  مع  العني  ومدينة 
اإىل جانب دوره احليوي يف العديد 
املنطقة  الدولة ومنها  من مناطق 
خطتها  اأط���ل���ق���ت  ال���ت���ي  ال���غ���رب���ي���ة 
حيث   ،2030 الإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
العملية  يف  ���ش��ي�����ش��رع  ال��ق��ط��ار  اإن 
الب�شائع  نقل  وي�شهل  التنموية، 

والركاب .
وي��ب��ل��غ ط���ول امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
 628 نحو  الحت��اد  م�شروع قطار 
املناطق  و����ش���رتب���ط  ك���ي���ل���وم���رتاً، 
ومنافذ  واحل�����ش��ري��ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
التعاون  جم��ل�����س  ب�����دول  ال����دول����ة 
لدول اخلليج العربية، فيما �شيبلغ 
 279 الثالثة  املرحلة  م�شار  طول 
ك��ي��ل��وم��رتاً، وي��ت��م ف��ي��ه��ا رب����ط كل 
ببع�شها  ال���دول���ة  اإم�����ارات  م��ن��اط��ق 

بع�شاً.
ك���م���ا ����ش���ه���دت امل���ن���ط���ق���ة ع�����دد من 
م�����ش��اري��ع ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة مثل 
للطاقة   ”1 ����ش���م�������س  م���������ش����روع  
اأ�شخم  ت���ع���د  وال����ت����ي  ال�شم�شية  

ال��ك��رب��ون��ي��ة يف ال��دول��ة ب��واق��ع 12 
مليون طن �شنوًيا.

ج���ذور ت��اري��خ��ي��ة ت��ت��ج��اوز 7 اآلف 
عام  تتميز املنطقة الغربية بجذور 
ال�شنني  لآلف  مت���ت���د  ت���اري���خ���ي���ه 
بن  علي  وامل����وؤرخ  ال��ب��اح��ث  بح�شب  
اأحمد الكندي اأن تاريخ ال�شتيطان 
الإم���ارات  م��ن  الغربية  املنطقة  يف 
عام  اآلف  �شبعة  قبل  ما  اإىل  يعود 
خ����الل عمليات  م���ن   ح��ي��ث ظ��ه��ر 
امل�شح الأثري لإمارة اأبوظبي فقط 
مت العثور على اآثار يف جزيرة مروح  
ما  اإىل  ت��ع��ود  الغربية   ب��امل��ن��ط��ق��ة 
يقارب 7000 عام اأي اإىل الع�شر 
احل��ج��ري وت��ع��د م��ن اأق����دم الآث����ار 
ال��ت��ي مت ال��ع��ث��ور ع��ل��ي��ه��ا يف اإم����ارة 
اأبوظبي بالإ�شافة اإىل العثور على 
اآثار يف جزر اأخرى مثل جزيرة دملا 
تعود اإىل هذه الفرتة والتي ت�شري 
ب����اأن ���ش��اح��ل ال��ظ��ف��رة ك����ان مركزا 

ح�شاريا مهما.

احل�سون والقالع
 وتناول الكندي  احل�شون والقالع 
انه  مو�شحا  الغربية   املنطقة  يف 
اأكرث من خم�شة  يوجد يف الظفرة 
اأغ��ل��ب��ه��ا م���وج���ودة يف  ع�����ش��ر ح�شنا 
متفرقة  اأوق������ات  يف  وب��ن��ي��ت  ل���ي���وا، 
ومن احل�شون امل�شهورة يف الظفرة 
ح�شن الظفرة الذي يقع يف منطقة 
احتمى  ال��ذي  احل�شن  وهو  ال�شرة 
به نا�شر بن قطن ملا ا�شتنجد ببني 
ي��ا���س م��ن اإم����ام دول���ة ال��ي��ع��ارب��ة يف 

قطاع اخلدمات
املا�شية  ال�������ش���ن���وات  م������دى  ع���ل���ى 
ا���ش��ت��ط��اع��ت امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة اأن 
قطاع  يف  م��ت��م��ي��زة  ط���ف���رة  حت��ق��ق 
اخل���دم���ات وذل����ك م���ن خ���الل نقل 
تالم�س  ال����ت����ي  اخل�����دم�����ات  ك����اف����ة 
املنطقة  يف  ال�����ش��ك��ان  اح���ت���ي���اج���ات 
الحتياج  م��ن��اط��ق  اإىل  ال��غ��رب��ي��ة 
اخلدمات  م��راك��ز  فانت�شرت  اإليها 
جميع  يف  مت  املتكاملة  احلكومية 
مدن املنطقة مبدينة زايد وغياثي 
وليوا   واملرفاأ  دملا  وجزيرة  وال�شلع 
وجمعت حتت �شقفها باقة متنوعة 
م���ن اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة وغري 
احلكومية التي وفرت على ال�شكان 
�شبيل احل�شول  الوقت واجلهد يف 
العا�شمة  من  اخلدمات  تلك  على 

كما كان يحث يف ال�شابق .

م�ساكن ع�سرية
التي  احل��دي��ث��ة  امل�����ش��اك��ن   انت�شرت 
ح��ر���ش��ت ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة على 
جميع  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني  ت���وف���ريه���ا 
امل����دن ح��ي��ث ���ش��ه��دت م��دي��ن��ة زايد 
م�����ش��روع م���راب���ع ال��ظ��ف��رة وال����ذي 
بتكلفة  �شكنية  وح���دة   782 ���ش��م 
م���ل���ي���ار دره������م وال��������ذي ����ش���اه���م يف 
واملالئم  امل��ن��ا���ش��ب  امل�����ش��ك��ن  ت��وف��ري 
للم�شاكن  امل�شتحقني  الأ���ش��ر  ملئات 
م�شروع  وكذلك   زاي���د  م��دي��ن��ة  يف 
م�شاحته  وت��ب��ل��غ  ال�����ش��ك��ن��ي  غ��ي��اث��ي 
هكتاراً   420 ق���راب���ة  الإج��م��ال��ي��ة 
 786 تنفيذ  امل�����ش��روع  وي��ت�����ش��م��ن 
وحدة �شكنية تتاألف كل وحدة من 
طابقني ت�شم 5 غرف رئي�شية مع 
وتبلغ  وجمل�س،  خارجية  خ��دم��ات 
م�شاحة كل وحدة �شكنية ما يقارب 
537 مرتاً مربعاً، وقد روعيت يف 
احتياجات  تلبية  املجمع  ت�شميم 
املواطنني وتوفري كافة متطلباتهم 

مبوا�شفات ومعايري عالية.
ال�شلع  م��دي��ن��ة  م���راب���ع  وم�������ش���روع 
فيال   448 م���ن   ي��ت��ك��ون  وال������ذي 
وي�شم  املنطقة،  �شاحل  ط��ول  على 
 1.3 ي�شغل م�شاحة  الذي  امل�شروع 

1633، وح�شن النميل يقع  �شنة 
وتقول  ليوا  يف  النميل  حم�شر  يف 
بناه هو  ال��ذي  اإن  ال��رواي��ات  بع�س 
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ���ش��خ��ب��وط بن 
ذياب اآل نهيان حاكم اإمارة اأبوظبي 

.»1818 � 1816«
ويقع  ح�شن القريب  يف �شهل بني 
حم�شري املارية الغربية وخنور يف 
مزيرعة  حم�شر  ع��ن  ويبعد  ليوا 
كان  ال��غ��رب  جهة  كيلومرتا   22
قائما قبل عام 1888، منوها باأن 
القريب  ح�شن  يف  وق��ع��ت  م��ع��رك��ة 
يف غ��اب��ر الأزم����ان، حيث ج��اء اأحد 
اجليو�س املدعومة من قبل الدولة 
كان  ومل��ا  ليوا  على  فهجم  الرتكية 
�شمع  ليوا  اإىل  طريقه  يف  اجلي�س 
به الأهايل الذين جاوؤوا من و�شط 
قلة  وكانوا  النخل  لتنبيت  الظفرة 

منهم:
العطيب  وب���ط���ي  و���ش��ي��ف  حم��م��د 
اليا�شية  املرر  وجميعهم من قبيلة 
ملواجهة  وا�شتعدوا  فيه  فتح�شنوا 
اأر�شهم  دفاعا عن  اجل��رار  اجلي�س 
واأهلهم اإل اأنهم قتلوا فيه جميعا، 
وق��ال فيهم خمي�س بن زب��ادة: من 
نهار  م����روان..  عيال  يعتزون  لب��ٍة 

ح�شن القريب ما نووا ذلة.
ليوا:  يف  امل��وج��ودة  احل�شون   ومن 
امل����اري����ة وح�������ش���ن قطوف  ح�����ش��ن 
وح�شن املوقب وح�شن اأم احل�شن 
وح�شن اجلبانة ويوجد اآثار ح�شن 
يف منطقة حب�شان ومل يبحث فيه 

حتى الآن

منتجعات �سياحية وترفيهية
بخارطة  الغربية  املنطقة   متتاز 
احتياجات  تلبي  متنوعة  �شياحية 
املتعة  ع�����ش��اق  م���ن  الأذواق  ك���اف���ة 
والإث�����������ارة وم���ن���ه���ا م��ن��ت��ج��ع �شري 
الطبيعية  املحمية  تلك  يا�س  بني 
اخلالبة  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ذات  امل��ت��م��ي��زة 
من  باعتبارها  زواره���ا  تبهر  ال��ت��ي 
اك��ر ح��دائ��ق احل��ي��وان��ات املفتوحة 
موطن  اأ�شبحت   حيث  ال��ع��امل  يف 
التي  احل����ي����وان����ات  م����ن  ل��������الآلف 

)املها  م�ث�ل  كبرية  بحرية  تتجول 
ال���ع���رب���ي،غ���زلن ال������رمي،و غ���زلن 
و   الأدم�����ي،ال�����زراف�����ات،ال�����و������ش�����ق،( 
)ال��ف��ه��د ال�����ش��ي��اد( وع����دة ماليني 
اأنها  كما   ، والنباتات  الأ�شجار  من 
مالذ للطيور مثل:)النعام،الدجاج 
البحرية(ف�شال  احلب�شي،الطيور 
الرية  للحياة  حممية  كونها  عن 
اأن�شطة  ف��ي��ه��ا  ي�����ش��ت��ع��ر���س  ف����اإن����ه 
واملغامرة،  ال�شفاري  رح��الت  مثل 
وال���ت���ج���دي���ف، ورك������وب ال����دراج����ات 
وامل�شي  وال�����رم�����اي�����ة،  اجل���ب���ل���ي���ة، 

والغط�س
يبعد  و  ال�شراب   بها ق�شر  ويوجد 
م��ن��ت��ج��ع ال�����ش��ح��راء اخل����الب هذا 
م��ا ل ي��زي��د ع��ل��ى 90 دق��ي��ق��ة عن 
ق��ل��ب �شحراء  وي��ق��ع يف  اأب��وظ��ب��ي، 
وه��و مالذ  ال�شيت،  ال��ذائ��ع��ة  ل��ي��وا 
فاخر لال�شرتخاء  ي�شرب بجذوره 
بعمق يف التقاليد الآ�شرة ل�شحراء 

الربع اخلايل.
والفلل  والأج��ن��ح��ة  ال��غ��رف   تطل 
�شحراويٍة  م��ن��اظ��ٍر  على  البديعة 
رائ��ع��ة. وت��رز دي��ك��ورات��ه الداخلية 
بف�شل  الدافئة  الرتابية  باألوانها 

الأثاث امل�شنوع يدوياً وحملياً

فعاليات ومهرجانات
العديد  الغربية  املنطقة   وت�شهد 
م������ن ال����ف����ع����ال����ي����ات وامل�����ه�����رج�����ان 
مهرجان  ومنها  املتميزة  الرتاثية  
ال��ظ��ف��رة ل��الب��ل وك��ذل��ك مهرجان 
الغربية  ل��ل��رط��ب وم��ه��رج��ان  ل��ي��وا 
ليوا  ومهرجان  املائية  للريا�شات 
الدويل  بجانب الفعاليات الرتاثية 
احل�شاري  ال��وج��ه��ة  ت��ع��ك�����س  ال��ت��ي 

والرتاثي للمنطقة الغربية .

اأرقام من الغربية
الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ش��اح��ة   تبلغ 
تعادل  وه��ي  كيلومرت   األ��ف    40
الإجمالية  امل�����ش��اح��ة  م��ن   60%
لإمارة اأبوظبي، ويبلغ عدد ال�شكان 
األ���ف   133 ح�����وايل   امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ي�شكلون  اإجمايل   ن�شمة  و800 
ن�شبة %11 من عدد �شكان اإمارة 

اأبوظبي.
للمنطقة  الإج������م������ايل  وال�����ن�����اجت 
درهم    مليار   250 يبلغ   الغربية 
اأبوظبي  ن���اجت  م��ن   45% ي�شكل 
ويرتفع اإىل 500 مليار درهم عام 

.2030
وغاز  نفط  مكامن  م��ن   %  90
الغربية  املنطقة  يف  يقع  الإم���ارات 
احتياطي  م��ن   7.1% ت��خ��ت��زن  و 
ال��ن��ف��ط يف ال���ع���امل  وت�����ش��م اأك���ر 
م�������ش���ف���اة ل���ت���ك���ري���ر ال������ب������رتول يف 

العامل

•• ابوظبي-الفجر:
الإم��ارات لل�شم  بالتعاون مع جمعية  الوطني  الأر�شيف  اأطلق 
الإ�شارة موجهة  بلغة  الوطنية  الوثائقية  الأف��الم  �شل�شلة من 
اإىل فئة ال�شم، وذلك انطالقاً من حر�شه على تعزيز الثقافة 
الوطنية، وتنمية احل�ّس الوطني لدى هذه ال�شريحة من اأبناء 

املجتمع ودعمها لتقريب امل�شافة بينها وبني الآخرين.
الإ�شارة  بلغة  املرتجمة  الأف���الم  الوطني  الأر���ش��ي��ف  ويعر�س 
الوطني  الأر���ش��ي��ف  ق��ن��اة  ع��ل��ى  ال�����ش��م  �شريحة  اإىل  وامل��وج��ه��ة 
امل�شروع  ب���داأ  وق��د  الإن��رتن��ت،  �شبكة  على  اليوتيوب  م��وق��ع  يف 
برتجمة فيلمني وثائقيني: عن الأر�شيف الوطني، وعن قاعة 
ال�شيخ زايد بن �شلطان يف مبنى الأر�شيف الوطني، ويت�شمن 
امل�����ش��روع ع����دداً م��ن الأف����الم الأخ����رى ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا اإث���راء 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  قيام  بتاريخ  ال�شم  معلومات 
بناء  يف  املوؤ�ش�شني  ل��الآب��اء  الكبري  وب��ال��دور  العريق،  وبرتاثها 

الدولة ونه�شتها، ويف مقدمتهم القائد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن 
–طيب اهلل ث��راه- ما يعزز لدى فئة ال�شم  اآل نهيان  �شلطان 

الولء والنتماء وير�شخ الهوية الوطنية يف نفو�شهم.
الإ�شارة  بلغة  الوطنية  الوثائقية  الأف��الم  ترجمة  على  ويقوم 
املن�شود من هذا  الهدف  ي�شتطيعون حتقيق  اأكفاء  مرتجمون 
الوثائقية  الأف���الم  ترجمة  وجت���ري  النبيل،  الوطني  العمل 
بعد تقدمي تو�شيحات للمرتجم عن هذه الأفالم وما تقدمه 
اإىل  توجيهها  احلقيقية من  الأه��داف  وما هي  للم�شتفيدين، 

فئة ال�شم. 
كجزء  الوطنية  الوثائقية  الأف��الم  ترجمة  م�شروع  ج��اء  وق��د 
من اهتمام الأر�شيف الوطني املن�شّب على تثقيف فئة ال�شم، 
وتاأكيداً على دوره يف دعم ذوي الحتياجات اخلا�شة يف املجتمع 
اإذ  ب�شرياً؛  للمعاقني  دع��م  به من  ق��ام  ملا  الإم��ارات��ي، ومكماًل 
بطريقة  الوطنية  اإ���ش��دارات��ه  لبع�س  ملخ�شات  بطباعة  ق��ام 

اأنه  كما  ب�شرياً،  للمعاقني  الإم��ارات  جلمعية  واأهداها  برايل، 
امل�شابني  ل��الأط��ف��ال  املفيدة  الأن�شطة  م��ن  ع���دداً  مبقره  نظم 
للتوحد،  الإم����ارات  جمعية  م��ع  بالتعاون  التوحد  با�شطراب 
امل�شنني يف  دار  اإىل  املتكررة  زياراته  اأي�شاً  الوطني  ولالأر�شيف 

ال�شارقة، وغريها.
الإمارات  جمعية  م��ع  تعاونه  ع��ر  الوطني  الأر���ش��ي��ف  وي�شهم 
لل�شم يف تعزيز فر�س م�شاركة هذه الفئة يف املجتمع، ويك�شب 
كثرية  فوائد  لهم  ويحقق  بالنف�س،  الثقة  اجلمعية  منت�شبي 
بتوا�شلها  لل�شم  الإم����ارات  جمعية  ا�شتطاعت  وق��د  اأخ����رى.  
امل�شتمر مع الأر�شيف الوطني اأن حتقق فوائد عديدة لأع�شائها 
الوطني، وطباعة  الأر�شيف  اإىل مقر  الزيارات  بتنظيم  تتمثل 
بع�س الكتب اخلا�شة بلغة الإ�شارة والتي ل تزال قيد الإجناز، 
وبرتجمة �شل�شلة الأفالم الوثائقية الوطنية الق�شرية اإىل لغة 

الإ�شارة لكي ي�شتوعبها الأ�شم.

االأر�سيف الوطني بالتعاون مع »االإمارات لل�سم« يطلق �سل�سلة من االأفالم الوثائقية الوطنية بلغة االإ�سارة
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اأخبـار الإمـارات
ال�سوؤون البلدية والنقل تفتتح مركزا خلدمة متعاملي مواقف يف حمطة احلافالت الرئي�سية 

•• اأبوظبي-وام:

افتتاح  عن  املتكامل  النقل  مركز   - والنقل  البلدية  ال�شوؤون  دائ��رة  اأعلنت 
الرئي�شية  احل��اف��الت  م��واق��ف يف حم��ط��ة  ج��دي��د خل��دم��ة متعاملي  م��رك��ز 
يف مدينة اأب��وظ��ب��ي ب��ج��وار ال��وح��دة م��ول وذل��ك اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ 1 04 
�شباحاً  الثامنة  ال�شاعة  من  فيه  الر�شمية  العمل  �شاعات  وتكون   -2017
الثانية  من  اجلمعة  وي��وم  اخلمي�س  اإىل  ال�شبت  من  م�شاًء  الثامنة  وحتى 
املركزي  ال�شوق  وف��رع  اإلكرتا  واإغ��الق فرع  الثامنة م�شاًء  الظهر حتى  بعد 
وفرع الفالح ومكتب اخلدمة يف �شركة اأبوظبي التجاري للعقارات اخلا�شة 
عبد  ق��ال جا�شم  و   .2017  03  31 من  اعتباراً  وذل��ك  مواقف  بخدمات 
البلدية  ال�شوؤون  دائ��رة  يف  املتعاملني  خدمة  اإدارة  مدير  علي  اآل  الرحمن 

ال�شوؤون  لدائرة  ال�شاملة  ال�شرتاتيجية  مع  تن�شجم  اخلطوة  ب��اأن  والنقل 
البلدية والنقل الرامية – من بني اأهداف اأخرى - اإىل توفري مراكز فاعلة 
تتيح للمتعاملني احل�شول مبنتهى الي�شر على اخلدمات التي تقدمها مع 
فر�شة الرد على ا�شتف�شاراتهم واأ�شئلتهم بطريقة �شريعة من قبل موظفني 
لهم خرة عالية يف جمال خدمة املتعاملني. و اأكد جا�شم عبد الرحمن اآل 
تقع  التي  اأب��و ظبي  بلدية مدينة  اأف��رع  يف  متاحة  اأن خدمات مواقف  علي 
البطني وذلك  املارينا مول وفرع  اأبوظبي وفرع  لبلدية  الرئي�شي  املبنى  يف 
الثالثة  وحتى  �شباحاً  والن�شف  ال�شابعة  ال�شاعة  اخلمي�س  اإىل  الأح��د  من 
ال�شوؤون  دائ��رة  املتعاملني يف  اأما يف فرع مركز خدمة  والن�شف بعد الظهر 
البلدية والنقل الواقع يف منطقة املقطع في�شتقبل املتعاملني من الأحد اإىل 

اخلمي�س ال�شاعة 7:30 �شباحاً وحتى 8 م�شاًء.

اإغالق احلارة البطيئة بج�سر البديع من اجلمعة لالحد باالجتاه من راأ�س اخليمة لدبي
•• دبي -وام:

البطيئة  احل��ارة  اإغالقها  عن  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  اأعلنت 
اليمني على ج�شر البديع بالجتاه من راأ�س اخليمة اإىل دبي ابتداء 
�شباح  من   5 ال�شاعة  حتى  غ��دا  من  �شباحا  ال��واح��دة  ال�شاعة  من 
رب��ط اجل�شر اجل��دي��د باجل�شر  ال��ق��ادم بهدف اجن��از عملية  الح��د 
اإىل  املركبات  و�شائقي  الطريق  م�شتخدمي  ال���وزارة  ودع��ت  القائم. 
�شرورة اأخذ كافة اإجراءات احليطة واحلذر اأثناء القيادة واللتزام 
بال�شرعة  والتقيد  والإر���ش��ادي��ة  امل��روري��ة  واللوحات  ال�شري  بقواعد 

املحددة حفاظاً على �شالمتهم.

و اأكد املهند�س اأحمد احلمادي مدير اإدارة الطرق يف وزارة تطوير 
اأف�شل  وتطبيق  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  تعمل  ال�����وزارة  اأن  التحتية  البنية 
املمار�شات العاملية يف جمالت تنفيذ م�شاريع الطرق بهدف اإحداث 
بعمل  العالقة  ذات  التنموية  املنظومة  يف  وحقيقية  نوعية  نقلة 

الوزارة.
ت�شهيل عمليات  على  خ��الل عملها  م��ن  ال����وزارة حت��ر���س  اأن  وذك���ر 
التنقل للمواطنني واملقيمني يف الدولة لفتا اإىل اأن م�شاريع تطوير 
اللتني  ال���وزارة  وا�شرتاتيجية  الإم����ارات  دول��ة  روؤي���ة  تدعم  ال��ط��رق 
ت�شتندان على بناء وتطوير �شبكة طرق احتادية عالية اجلودة تدعم 

النمو القت�شادي وت�شاهم يف رفع معدلت الرخاء الجتماعي.

حاكم ال�سارقة يفتتح فعاليات املنتدى الدويل لالت�سال احلكومي يف دورته ال�ساد�سة

حاكم ال�سارقة ي�سهد اجلل�سة احلوارية الآل غور 

•• ال�صارقة-وام: 

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
الإن�شان  بناء  اأول��ت  ال�شارقة  اإم��ارة  اأن  ال�شارقة  الأعلى حاكم  املجل�س 
اهتماماتها  �شلم  على  وو�شعتها  خا�شة  اأهمية  امل�شتدامة  والتنمية 
وو�شعت اخلطط  والروؤى التي تركز على الفرد خالل مرحلة حياته 

لأنه الرثوة احلقيقة وال�شتثمار الأمثل للمجتمعات.
وعادلة  �شاملة  تنمية  لتحقيق  ت�شعى  ال��ت��ي  ال���دول  اأن  �شموه  وق���ال 
وم�شتدامة عليها اأن تهتم مبواطنيها واأن حتفز ال�شراكة الجتماعية 
ب�شتى ال�شبل واأن تهتم بكبار ال�شن الذين قدموا للمجتمع اأهم �شنوات 

حياتهم.
افتتاح  �شموه يف حفل  األقاها  التي  الرئي�شية  الكلمة  جاء ذلك خالل 
م�شاركة  احلكومي  لالت�شال  ال��دويل  املنتدى  من  ال�شاد�شة  ال���دورة 
جمتمعية.. تنمية م�شتدامة الذي ينظمه املكتب الإعالمي حلكومة 

ال�شارقة يف مركز اك�شبو ال�شارقة.
ب�شيوف  بالرتحيب  كلمته  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وا�شتهل 
املنتدى الذي تكبدوا عناء ال�شفر ليقدموا خال�شة فكرهم ومعرفتهم 
امل�شتدامة..  التنمية  اأه��داف  وحتقيق  الب�شرية  الإن�شانية  خدمة  يف 
موؤكدا �شموه اأن اإمارة ال�شارقة ت�شتفيد من هذه املعرفة والتو�شيات 

املقدمة خلدمة جمال الت�شال احلكومي.
الإن�شان  خدمة  عنوانها  خطة  تبنت  ال�شارقة  اإم���ارة  اأن  �شموه  وب��ني 
بداأت منذ اأكرث من 30 �شنة فاهتمت بالتن�شئة الجتماعية يف ال�شغر 
وان�شئت ح�شانات لالأطفال حيث اأمر �شموه باإن�شاء 66 ح�شانة تعنى 
بالأطفال منذ بدايته الأوىل لين�شئ الطفل تن�شئة �شحيحة و�شليمة 

مع الأخذ بالعتبار حاجة الطفل اإىل حنان الأم.
الأطفال  برملان  برنامج  ال�شارقة يف  اإم��ارة  اإىل جتربة  �شموه  وتطرق 
الذي يبداأ من �شن اخلام�شة وحتى الثانية ع�شر و�شملت التجربة عدد 
من الإيجابيات منها اأنها علمت اأطفالنا اجلراأة وامل�شوؤولية وال�شجاعة 
يف  �شتخدمهم  التي  الأم���ور  بع�س  على  وتعليمهم  للحق   والنحياز 

امل�شتقبل مثل الرت�شيح احلر والنتخابات املبا�شرة.
وحت����دث ���ش��م��وه ع���ن جت��رب��ة ت��اأ���ش��ي�����س م���راك���ز الأط���ف���ال ال��ت��ي تعنى 
م�شروع  اأن  ال�شياق  ه��ذا  �شموه يف  وق��ال   ..  12 �شن  ب��الأط��ف��ال حتى 
الهتمام بالطفل بداأ منذ اأكرث من ثالثني عاما عر تاأ�شي�س مراكز 
بناء  هدفها  وروح��ي��ة  وثقافية  علمية  م��راك��ز  تعتر  التي  ل��الأط��ف��ال 

وتعزيز ال�شخ�شية الجتماعية امللتزمة بق�شايا وم�شالح الوطن.
وتناول �شموه يف ال�شياق ذاته تاأ�شي�س نا�شئة ال�شارقة التي ينتقل اإليها 
الأطفال عندما ي�شبحون يف �شن الثانية ع�شر موؤكدا اأن هذه املراكز 
للتطوير  الأط��ف��ال  مراكز  منهاج  من  اأو���ش��ع  تعليميا  منهاجا  تتبنى 
اإىل  املراكز ولتهيئهم لالنتقال  اكت�شبوه من خرات يف تلك  على ما 
اجلامعات واملعاهد. و�شدد �شموه على اأهمية التعليم والبحث العلمي 
يف بناء الكوادر واملهارات الالزمة لإجناز اأهداف التنمية امل�شتدامة.. 
درا�شية  1200 منحة  ال�شارقة خ�ش�شت  اأن جامعات  �شموه  واأو�شح 
العليا  درا���ش��ت��ه��م  ا�شتكمال  يف  ول��ل��راغ��ب��ني  اجل��ام��ع��ات  لطلبة  �شنويا 
الدكتوراه  لطلبة  و120  ماج�شتري  لطلبة  منحة   350 وق��دم��ت 
ودعمت حكومة ال�شارقة برامج البحث العلمي حيث خ�ش�شت 120 

مليون دولر اأمريكي لها.
واأكد �شموه اأن اإمارة ال�شارقة عنيت بكبار ال�شن واهتمت بهم وب�شحتهم 
وقدمت لهم اخلدمات الطبية والرعاية الجتماعية املجانية.. مبينا 
طبية  ب��رع��اي��ة  يتمتعون   60 ال���  �شن  ف��وق  ه��م  م��ن  جميع  اأن  �شموه 
جمانية مبا�شرة بدون احلاجة اإىل و�شاطة �شركات التاأمني بالإ�شافة 
بتوفري عيادات طبية متنقلة تخدم  �شموه  بها  اأمر  التي  املبادرة  اإىل 

كبار ال�شن يف بيوتهم.. معترا اأن من يريد التنمية امل�شتدامة فليبني 
الإن�شان منذ �شغره ولريعاه يف كره.

واعتر �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة اأن امل�شاركة الجتماعية الالزمة 
بالرغم من  واأن��ه  ت��زال غائبة  امل�شتدامة ل  التنمية  اأه��داف  لتحقيق 

وجود م�شاهمات قليلة من بع�س ال�شركات اإل اأنها غري كافية.
ال�شارقة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  واأل��ق��ى 
الت�شال  يف  م�شروعها  بنت  ال�����ش��ارق��ة  اأن  فيها  ق��ال  كلمة  ل��الإع��الم 
احلكومي انطالقا من فكر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة القدوة يف تبني 

اأفكار البناء والتطوير.
الدويل  املركز  اإط��الق  القا�شمي عن  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  واأعلن 
حزمة  يتبنى  ال��ذي  العامل  م�شتوى  على  نوعه  من  الأول  لالت�شال 
مبادرات تطويرية للقطاع وهو مبثابة موؤ�ش�شة عاملية فكرية اأكادميية 
كافة  احلكومي  الت�شال  تكون مرجعا مهما يف جمالت  متخ�ش�شة 

حمليا واإقليميا ودوليا.
اأكادميي  اأول دبلوم  القا�شمي عن  اأحمد  ال�شيخ �شلطان بن  اأعلن  كما 
معتمد يف جمال الت�شال احلكومي املنبثق عن اإدارة امللحق الأكادميي 

اإحدى اإدارات املركز الدويل لالت�شال احلكومي.
ال��دويل لالت�شال وف��ق خطة مدتها  املركز  وق��ال �شنعمل من خ��الل 
خم�س �شنوات على حتقيق خم�س ع�شرة مبادرة و�شيجري العمل على 
املنتدى  خمرجات  من  لال�شتفادة  والعلمية  العملية  الآل��ي��ات  ايجاد 

و�شمان تطبيق تو�شياته على اأر�س الواقع.
اخلري  ���ش��ن��دوق  �شبكة  القا�شمي  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  واأط��ل��ق 
لتكري�س  ال��رام��ج  من  جمموعة  تت�شمن  التي  احلكومي  لالت�شال 
املبادرة  اأن  اإىل  لفتا  اخل��ريي..  العمل  يف  احلكومي  الت�شال  اأهمية 
ومبادراتها  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  خطى  مع  متا�شيا  تاأتي 

الإن�شانية يف عام اخلري.
املنتدى  خم��رج��ات  اإىل  القا�شمي  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  وت��ط��رق 
الدويل لالت�شال احلكومي التي ت�شتهدف بناء منظومة متطورة يف 
اإىل  فكر الت�شال احلكومي على امل�شتويني املحلي وال��دويل املرتكزة 
خلطى  واملواكبة  احلكومي  الت�شال  يف  العريقة  الإماراتية  التجربة 
اإمارة ال�شارقة وقفزاتها املت�شارعة نحو التنمية وتبني منظومة فكر 

جديد يف الت�شال احلكومي.
اليوم  اأن نرى  ال�شارقة لالإعالم من اجلميل  واأ�شاف رئي�س جمل�س 
اأن ما بداأت به اإمارة ال�شارقة قبل �شت �شنوات اأ�شبح قدوة يحتذى بها 

وتطبق على م�شتوى الدولة بل واملنطقة “.
ولفت اإىل الوقائع والأحداث الدامية التي ي�شهدها العامل وما خلفته 
مبا  الدولية  للجهود  وتت�شدى  التنمية  طموحات  تعيق  اأزم���ات  من 
فيها جهود الأمم املتحدة ال�شاعية اإىل حتقيقها .. وقال اأن الكثريين 

ل يدركون حجم الكارثة واأبعادها الإن�شانية.
وقال رئي�س جمل�س ال�شارقة لالإعالم تنطلق اأعمال الدورة ال�شاد�شة 
التوا�شل بني  اأجل تعزيز  ال��دويل لالت�شال احلكومي من  للمنتدى 
خالل  م��ن  املجتمعية  امل�شاركة  تفعيل  ب��ه��دف  واملجتمع  احل��ك��وم��ات 
هدف  هو  الإن�شان  اأن  على  املرتكزة  اإع��الم  وو�شائل  واملدر�شة  الأ�شرة 

عملية التنمية واأ�شا�شها وو�شيلتها.
اأذربيجان  جمهورية  وزراء  رئي�س  نائب  اأحمدوف  علي  معايل  واألقى 
كلمة  اأذربيجان  جمهورية  رئي�س  علييف  اإلهام  فخامة  عن  بالنيابة 
على  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  فيها  �شكر 
لدعم  ال�شارقة  تبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  وعلى  ال�شيافة  ح�شن 

الق�شايا التنموية والإن�شانية حول العامل.
“ تدفع الق�شايا العاملية كاجلوع والفقر والأمرا�س  وقال اأحمدوف 
بالدول  البيئي واحل��روب والإره��اب  التوازن  امل�شاواة وخمالفة  وعدم 
وال�شعوب اإىل اللتفاف حول اأهداف التنمية امل�شتدامة التي تدعمها 
بدورها حكومة اأذربيجان.. ومما يثري الأ�شف اأن �شكان العامل الأكرث 
فقرا يتوزعون على القارات الأكرث غناء من ناحية املوارد الطبيعية 
والب�شرية.. ويت�شمن تقرير الأمم املتحدة اأن 33 دولة من الدول ال� 
اآ�شيا  14 دولة منها يف  48 الأكرث فقرا تتمركز يف اأفريقيا يف حني 

واأوقيانو�شيا ودولة واحدة فقط يف اأمريكا اجلنوبية.
امل�شتدامة  التنمية  لأه��داف  ان�شمت  التي  اأذربيجان  ت�شعى  وا�شاف 
التايل  العقد  خ��الل  التقدم  متو�شطة  ال���دول  مرتبة  اىل  للو�شول 
ونوؤمن اإميانا را�شخا بكفاية املوارد القت�شادية والب�شرية والطبيعية 

التي منلكها لهذا الغر�س.
اأروقة  الفتتاح يف  ال�شارقة عقب حفل  ال�شمو حاكم  وجت��ول �شاحب 
املنتدى مطلعا �شموه على الفعاليات امل�شاحبة التي تت�شمن جل�شات 
وور�س عمل متخ�ش�شة يف الت�شال احلكومي بالتعاون مع عدد من 

اجلهات العاملية.. وتفقد �شموه اأجنحة اجلهات العالمية امل�شاركة.
ال��دويل لالت�شال احلكومي  ال�شاد�شة من املنتدى  ال��دورة  ي�شارك يف 
اأكرث من 2500 �شخ�شية من روؤ�شاء الدول واحلكومات وقادة الفكر 
وامل�شوؤولني احلكوميني و�شخ�شيات اعتبارية ذات خرة واخت�شا�س يف 
اإ�شافة اإىل قادة وم�شوؤويل  جمال الت�شال والتوا�شل مع اجلماهري 

ومراكز  امل���دين  املجتمع  ومنظمات  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  املنظمات 
والإعالم  الت�شال  كليات  وطلبة  والإعالميني  والبحوث  الدرا�شات 
الإم������ارات ودول جمل�س  دول���ة  وامل��ع��اه��د يف  م��ن خمتلف اجل��ام��ع��ات 

التعاون اخلليجي.
اإىل ح��دث عاملي  املا�شية  املنتدى على م��دى دورات��ه اخلم�س  وحت��ول 
واملهتمني مبجال  العالقة  واأ�شحاب  واخل��راء  القرار  ل�شناع  ج��اذب 
من�شة  كونه  جانب  اإىل  العامل  دول  خمتلف  من  احلكومي  الت�شال 
�شفافة لطرح الق�شايا املهمة ومناق�شة التغريات املحيطة بكل و�شوح 
جمال  يف  والعاملني  احلكومات  ت�شاعد  وق��رارات  بتو�شيات  للخروج 
اأدائهم وعملهم مبا ي�شهم بالرتقاء  الت�شال احلكومي على تطوير 
بالأداء احلكومي ب�شكل عام والو�شول اإىل حتقيق م�شتويات عالية من 

ال�شعادة والر�شا لدى اجلمهور.
ح�شر حفل الفتتاح اإىل جانب �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة كل من 
لالإعالم  ال�شارقة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ 
وال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي رئي�س هيئة ال�شارقة لال�شتثمار 
والتطوير �شروق وال�شيخة حور بنت �شلطان القا�شمي رئي�س موؤ�ش�شة 
دائرة  رئي�س  القا�شمي  ع�شام  ب��ن  خ��ال��د  وال�شيخ  للفنون  ال�����ش��ارق��ة 
الطريان املدين وال�شيخ �شامل بن عبدالرحمن القا�شمي رئي�س مكتب 
�شمو احلاكم وال�شيخ فاهم بن �شلطان القا�شمي رئي�س دائرة العالقات 
الح�شاء  دائ���رة  م��دي��ر  القا�شمي  حميد  حممد  وال�شيخ  احلكومية 
والتنمية املجتمعية وال�شيخ ماجد بن �شلطان القا�شمي مدير دائرة 
مدير  القا�شمي  �شعود  بن  في�شل  وال�شيخ  والقرى  ال�شواحي  �شوؤون 
ثاين  اآل  ع��ب��داهلل  ب��ن  �شلطان  وال�شيخ  ال���دويل  ال�شارقة  مطار  هيئة 

مدير دائرة الطريان املدين.
اأي�شا �شعادة خولة املال رئي�س املجل�س ال�شت�شاري  كما ح�شر احلفل 
لإمارة ال�شارقة ومعايل الدكتور عبد اللطيف بن را�شد الزياين الأمني 
اأحمدوف  علي  ومعايل  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�س  العام 
اأذرب��ي��ج��ان واآل����رت غ���ور ن��ائ��ب رئ��ي�����س الوليات  ن��ائ��ب رئ��ي�����س وزراء 
املتحدة ال�شبق رئي�س وموؤ�ش�س م�شروع الواقع املناخي ومعايل جنالء 
العور وزي��رة تنمية املجتمع ومعايل �شما بنت �شهيل بن  بنت حممد 
ال�شعفار  �شيف  والفريق  ال�شباب  ل�شوؤون  دولة  وزيرة  املزروعي  فار�س 
وكيل وزارة الداخلية و�شعادة حممد الرئي�شي وكيل وزارة اخلارجية 
والتعاون الدويل وعدد من اأ�شحاب ال�شعادة اأع�شاء املجل�س التنفيذي 
و�شعادة  واملحلية  الحت��ادي��ة  ال��دوائ��ر  وم���دراء  وروؤ���ش��اء  وال�شت�شاري 

طارق عالي النقبي مدير املكتب العالمي حلكومة ال�شارقة.

•• ال�صارقة-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة �شباح 
اجلل�شة  ال�����ش��ارق��ة  اك�شبو  يف  ام�����س 
رئي�س  نائب  لآل��رت غور  احلوارية 
الأ���ش��ب��ق رئي�س  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
املناخي  ال��واق��ع  وم��وؤ���ش�����س م�����ش��روع 
التي حملت عنوان التغرّي املناخي...
هل من حلول؟ وحاوره فيها ال�شيخ 
رئي�س  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ف��اه��م 

دائرة العالقات احلكومية.
اآل����رت غ���ور خ���الل اجلل�شة   واأك����د 
التي اأقيمت �شمن فعاليات املنتدى 
الدويل لالت�شال احلكومي يف دورته 
م�شاركة  ���ش��ع��ار  يحمل  ال���ذي   6 ال���� 
اأن  �شاملة”  ت��ن��م��ي��ة  جم��ت��م��ع��ي��ة... 
بخطوات  ت�����ش��ري  الإم���������ارات  دول�����ة 
م�شيداً  ال����ش���ت���دام���ة  ن��ح��و  واث���ق���ة 
مب�����ش��اري��ع ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة التي 
باأهمية  وم��ن��وه��اً  ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ت��ق��وم 
الإماراتي  واملجتمع  القيادة  اهتمام 
وتبعاته  امل��ن��اخ��ي  التغري  ب��ت��اأث��ريات 

على م�شرية التنمية امل�شتدامة.
 واأ�شاد غور بالدور الرائد الذي يقوم 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ب��ه 
على  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان 
�شعيد ن�شر الثقافة والتعليم وا�شفاً 
م��ا ت��ق��وم ب��ه اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة ودولة 
لالإعجاب  م��ث��ري  ب���اأن���ه  الإم���������ارات 
ومنوهاً باأن الوعي املجتمعي الناجت 
والثقافية  التعليمية  التهيئة  ع��ن 
ملواجهة حتديات  الأهمية  بالغ  اأم��ر 
امل��ن��اخ��ي وال��ت��ع��ري��ف بهذه  ال��ت��غ��ري 
م�شتقبل  على  وخطورتها  الظاهرة 

الأجيال القادمة.
مناق�شة  اجل��ل�����ش��ة  خ����الل  وج�����رى   
املجتمعي  ال���وع���ي  غ���ي���اب  خ���ط���ورة 

بق�شية التغري املناخي ومدى تاأثري 
ذلك على م�شتقبل الدول.

ب���ن �شلطان  ف���اه���م  ال�����ش��ي��خ  ول���ف���ت   
الوعي  م�����ش��ت��وى  اأن  اإىل  ال��ق��ا���ش��م��ي 
الالتينية  واأم����ريك����ا  اأف���ري���ق���ي���ا  يف 
يعتر  املناخي  التغري  ق�شية  ح��ول 
من  باملئة   38 اأن  اإذ  عاملياً  الأع��ل��ى 
���ش��ك��ان ال�����ش��رق الأو����ش���ط ي���رون باأن 
بينما  خ��ط��رية  م�شكلة  امل��ن��اخ  ت��غ��ري 
اأن  م��ن  ق��ل��ق��ون  ف��ق��ط  ب��امل��ائ��ة   27
�شيوؤثر عليهم �شخ�شياً.   املناخ  تغري 
واأو���ش��ح اآل���رت غ��ور اأن ذل��ك ميثل 
املنطقة  حل��ك��وم��ات  حقيقية  اأزم����ة 
وحت����دي����اً ك���ب���رياً ل���ه���ا، م����وؤك����داً ب���اأن 
ق�شية التغري املناخي لي�شت حتدياً 
ملنطقة دون غريها يف العامل بل هو 

حتٍد اأخالقي للب�شرية.
وم��وؤ���ش�����س م�شروع  رئ��ي�����س  واأ����ش���ار   
الواقع املناخي اإىل اأن التغري املناخي 
الراهن لي�س جمرد اأزمة عادية فهو 
للح�شارة  مبا�شر  ت�شادم  عن  عبارة 
نتيجة  الأر����س  كوكب  مع  الب�شرية 
وتنامي  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي  ال����ت����ق����دم 
�شرورة  على  م�����ش��دداً  ال�شكان  ع��دد 
ال���ت���ح���رك ال�������ش���ري���ع ل��ت��غ��ي��ري منط 

التفكري ال�شائد يف العامل حالياً.

املناخي  ال��ت��غ��ري  ت���داع���ي���ات  وح����ول   
املتحدة  ال��ولي��ات  رئي�س  نائب  ق��ال 
الأم���ريك���ي���ة الأ���ش��ب��ق ق���د ت��ب��دو لنا 
ولكنها  وا�شع  لف�شاء  بوابة  ال�شماء 
يتداعى  رق��ي��ق  غ���الف  احلقيقة  يف 
ك���ل ي����وم ن��ت��ي��ج��ة لأك����رث م���ن 110 
اط����ان م���ن امل��ل��وث��ات ي��ت��ل��ق��اه��ا اجلو 
وتوؤدي ب�شكل مبا�شر اىل ات�شاع ثقب 
درجات  لرت��ف��اع  ي���وؤدي  م��ا  الوزون 

احلرارة ومن�شوب مياه البحر.
 واأو�شح اآل غور اأن الأرق��ام املتعلقة 
بالتدهور البيئي ت�شكل جر�س اإنذار 
وا�شت�شهد  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف 
بتقرير للبنك الدويل بالتعاون مع 
ال�شحي  والتقييم  املقايي�س  معهد 
ي�شري   2016 �شبتمر  يف  ال�شادر 
اإىل اأن تلوث الهواء يكلف القت�شاد 
225 مليار دولر  اأكرث من  العاملي 
العمل  ع��ن  امل��وظ��ف��ني  غ��ي��اب  ب�شبب 
للرعاية  امل�����ش��ت��ح��ق��ة  وال���ت���ك���ال���ي���ف 
اأي�شا  التقرير  اأ���ش��ار  كما  ال�شحية 
يف  وف���اة  ح��ال��ة  مليون   5.5 اأن  اإىل 
مبا�شرة  نتيجة  كانت   2013 ع��ام 

لتلوث الهواء.
وبنّي اآل غور اأن ال�شتقرار ال�شيا�شي 
التعاون  م��ن��ظ��وم��ة  ل��ت��ع��زي��ز  م��ه��م 

للحد  و�شع احللول  بهدف  ال��دويل 
من تداعيات التغري املناخي مو�شحاً 
باأن كل الأديان ال�شماوية “الإ�شالم 
على  واليهودية” ت�شجع  وامل�شيحية 
املوت  ثقافة  وت��دي��ن  احل��ي��اة  ثقافة 
العامل  �شعوب  تبني  �شرورة  موؤكداً 
العامة  وال��ت��وع��ي��ة  احل���ي���اة  ل��ث��ق��اف��ة 
واأنه  الراهن،  املوقف  خطورة  لفهم 
�شوياً  التحرك  اجلميع  على  يجب 
ل�شتمرار  ك�شرط  الكوكب  حلماية 
القادمة.  وقال يف  احلياة لالأجيال 
ه��ذا الإط����ار ان الإن�����ش��ان مييل اإىل 
اإن��ك��ار م��ا ي��زع��ج��ه، ولكننا ال��ي��وم ل 
ول  القائم،  التهديد  اإنكار  ن�شتطيع 

نريد اختبار غ�شب الطبيعة .
 وبني ال غور اأن التطور التكنولوجي 
ملعاجلة  فر�شة  اليوم  يتيح  املت�شارع 
املناخي  التغري  عن  الناجمة  الآث��ار 
طرح  ���ش��رورة  اإىل  م�����ش��رياً  وتبعاته 
التحول  وم��ن��ه��ا  امل��ب��ت��ك��رة  احل���ل���ول 
اإىل م�شادر  ال��وق��ود الأح��ف��وري  من 
الطاقة املتجددة.  ولفت نائب رئي�س 
الوليات املتحدة الأمريكية الأ�شبق 
تكلفة  اأق��ل  املتجددة  الطاقة  اأن  اإىل 
من الوقود الأحفوري وتتنا�شب مع 
خمتلف مناخات الدول وجغرافيتها 
الرياح  م��ن  امل��ول��دة  الطاقة  فهناك 
وم��ن امل��ي��اه اجل��اري��ة وم��ن ال�شم�س.  
فاهم  ال�����ش��ي��خ  ط���رح���ه  �����ش����وؤال  ويف 
اأهمية  ح��ول  القا�شمي  �شلطان  ب��ن 
التوعية  م�����ش��رية  دع���م  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م 
بال�شارقة  م�����ش��ت�����ش��ه��داً  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
كعا�شمة للتعليم يف املنطقة بني اآل 
اأ�شا�شي  والعلم  املعرفة  دور  اأن  غور 
يف جمال التغري املناخي..م�شيفا اأن 
التعليم ي�شهل من مهمة احلكومات 
اأك���������رث وع����ي����اً  �����ش����ع����وب  يف مت����ك����ني 
بتجربة  بالق�شايا امل�شريية م�شيداً 
جيل  بناء  اأن  اإذ  التعليمية  ال�شارقة 

واع ومت�شلح بالعلم �شيمهد مل�شتقبل 
اأف�شل حاًل من واقعنا اليوم.واأ�شار 
اآلرت غور اإىل اأننا نعي�س يف ع�شر 
على  الهيمنة  البع�س  فيه  ي��ح��اول 
الت�شليل  خ��الل  من  العام  التفكري 
و�شرب مثاًل بق�شية تاأثري التدخني 
اأن����ه ومنذ  ع��ل��ى ال�����ش��ح��ة م��و���ش��ح��اً 
التدخني  ب��اأن  العلم  اكت�شف  �شنوات 
القلب  لأم�����را������س  رئ��ي�����ش��ي  ���ش��ب��ب 
ول��ك��ن حاولت  و���ش��واه��ا  وال��رئ��ت��ني 
التبغ الكرى تقوي�س هذا  �شركات 
اأطباء  وا�شتاأجرت  العلمي  التوافق 
مفادها  معلومات  لين�شروا  وعلماء 
خطورة  ع��ل��ى  علميا  اإث���ب���ات  ل  اأن����ه 
ال��ت��دخ��ني وم��ن��وه��اً ب����اأن ه��ن��اك من 
يحاول يف زمننا القيام بذات ال�شيء 
املناخي  التغري  عن  نتحدث  عندما 
احلقيقي  ال��ع��ل��م  دور  ي���اأت���ي  وه���ن���ا 
الأكادميية  واملوؤ�ش�شات  واجلامعات 

ونحتاج مل�شارعة اخلطى.
 ويف رده على �شوؤال ح��ول ما ميكن 
اأن تقوم به حكومات املنطقة لتعزيز 
او�شح  امل�شتدامة  التنمية  م�شرية 
متتلك  اخلليج  منطقة  اأن  غ��ور  اآل 
الطاقة  ل��ت��ول��ي��د  ك���ب���رية  اإم���ك���ان���ات 
حتديداً  الإم������ارات  واأن  ال�شم�شية 
ت�شري بخطى �شحيحة يف هذا املجال 

بالتباع  اأن جتربتها جديرة  موؤكدا 
املنطقة  اأرج�����اء  ك��اف��ة  وال��ت��ك��رار يف 
ت�شتطيع  اخل��ل��ي��ج  دول  اأن  م��ن��وه��اً 
�شم�شية  كهربية  �شبكة  يف  ال��ت��ع��اون 
اأه��م��ي��ة املنتدى  م��ت��ك��ام��ل��ة.  وح����ول 
الدويل لالت�شال احلكومي اأعرب ال 
وجناحه  باملنتدى  اإعجابه  عن  غور 
موؤكداً  املا�شية  ال���دورات  م��دار  على 
احلكومي  لالت�شال  ال��رائ��د  ال���دور 
بتحديات  وامل��ع��رف��ة  ال��وع��ي  ن�شر  يف 
ومو�شحاً  ونتائجه  املناخي  التغري 
باأن التغري املناخي ل ميثل خطورة 
اأن احلا�شر  بل  امل�شتقبل فقط  على 
الظاهرة  ه��ذه  ب��اأن  منوهاً  به  يتاأثر 
يف  انه  ..منوها  العاملي  ال�شلم  تهدد 
املتحدة  الأمم  جن��ح��ت  الك����ار  ه���ذا 
على  للق�شاء  ات��ف��اق  اإىل  بالتو�شل 
ما  وه��و  الدفيئة  ال��غ��ازات  انبعاثات 
يعك�س الدور الريادي لالأمم املتحدة 
ولكن اجلهود الأممية لن تكفي دون 
اليوم  ال���ع���امل..و  دول  ك��اف��ة  ت��ع��اون 
هناك عدة ق�شايا ت�شنف كتداعيات 
للتغري املناخي ومنها اجلفاف الذي 
والهجرة،  ال��ن��ا���س  ن���زوح  اإىل  ي���وؤدي 
للعديد  اأمنياً  ي�شكل حتدياً  ما  وهو 

من الدول.
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ول��ف��ت   

البلدان  العديد من  اأن  اإىل  الأ�شبق 
مثل  ك�����ب�����رية  حت������دي������ات  ت������واج������ه 
البحر  م�شتوى  وارت��ف��اع  الأعا�شري 
نتائج  وك��ل��ه��ا  الأم����را�����س  وان��ت�����ش��ار 
عوامل  جميعاً  وهي  املناخي  للتغري 
العاملي  ال�شلم  ت��ه��دد  ظ��روف��اً  تخلق 
اأف�شل  ع��امل��اً  نخلق  اأن  يجب  ونحن 
مليئاً  عاملاً  نورثهم  اأن  ل  لالأطفال 
ب��ال��ف��و���ش��ى وغ�����ري م�����ش��ت��ق��ر يجب 
م�شتداماً  ع��امل��اً  الأط���ف���ال  ي���رى  اأن 
اأف�شل  الأمل يف م�شتقبل  لنعطيهم 

للب�شرية.
 وح������ول احل����ل����ول ال���ت���ي مي���ك���ن اأن 
التغري  اأ����ش���رار  ت��خ��ف��ي��ف  ت�����ش��ه��م يف 
اأن بع�س  اإىل  غ��ور  اآل  اأ���ش��ار  املناخي 
والأمريكيتني  اأوروب��ا  احلكومات يف 
الكربون  على  �شريبة  بو�شع  ب��داأت 
بناء  بكيفية  النظر  نعيد  اأن  وميكن 
ب��ط��ري��ق��ة م�����ش��وؤول��ة تراعي  امل��ب��اين 
احلكومات  كافة  ان  ..مبينا  البيئة 
يجب اأن جتيب على ثالثة اأ�شئلة يف 
�شعيها لفهم امل�شكلة واإيجاد احللول 
التغيري؟  ���ش��ي��ت��م  ك��ي��ف  وه�����ي:  ل��ه��ا 
وماذا ميكن اأن تفعله ليتم التغيري؟ 
على  م�شدداً  بالتغيري  �شنبداأ  ومتى 
وت�شخري  العاملي  التحرك  ���ش��رورة 

كافة اجلهود حلماية الكوكب.
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•• عجمان -وام: 

النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأق��ام 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان ام�س بق�شر ال�شفيا 

بح�شور �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
عجمان ماأدبة غداء على �شرف �شمو ال�شيخ طحنون بن 
حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني و�شمو 
الدكتور  وال�شيخ  نهيان  ال  حممد  ب��ن  ���ش��رور  ال�شيخ 

بن  نهيان  ال�شيخ  ومعايل  نهيان  ال  حممد  بن  �شعيد 
ح�شر  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان  ال  مبارك 
النعيمي ممثل �شاحب  بن حميد  اأحمد  ال�شيخ  املاأدبة 
ال�شمو حاكم عجمان لل�شوؤون الإدارية واملالية وال�شيخ 

التنمية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  العزيز  عبد 
ال�شياحية وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة 
البلدية والتخطيط ومعايل ال�شيخ الدكتور ماجد بن 
�شعيد النعيمي رئي�س ديوان احلاكم وعدد من ال�شيوخ 

والأعيان والوجهاء. كما ح�شر املاأدبة ال�شيخ حممد بن 
عبداهلل النعيمي رئي�س دائرة امليناء واجلمارك وال�شيخ 
حممد بن علي رئي�س دوائر العدل يف عجمان وال�شيخ 
���ش��ل��ط��ان ب���ن ع��ل��ي ال��ن��ع��ي��م��ي وع���ب���داهلل اأم����ني ال�شرفا 

مدير  الغفلي  غليطة  ب��ن  وط���ارق  ب��ال��دي��وان  امل�شت�شار 
حممد  ويو�شف  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  مكتب 
النعيمي مدير عام اإدارة الت�شريفات وال�شيافة وروؤ�شاء 

ومدراء الدوائر احلكومية وكبار امل�شوؤولني.

حاكم عجمان يقيم ماأدبة غداء على �سرف طحنون و�سرور و�سعيد بن حممد ونهيان بن مبارك

مليار درهم ايرادات ر�سوم اخلدمات احلكومية خالل 9 �سهور من 2016دبي لل�سيليكون توفر حمطات �سحن ال�سيارات الكهربائية جمانا للجمهور  9.93
•• دبي-وام:

اأعلنت �شلطة واحة دبي لل�شيليكون الهيئة التنظيمية لواحة دبي لل�شيليكون 
توفر  نوعها  من  جديدة  مبادرة  عن  املتكاملة  التكنولوجية  احل��رة  املدينة 
حمطات  با�شتخدام  مركباتهم  �شحن  الكهربائية  ال�شيارات  اأ�شحاب  لكافة 
ال�شحن املوجودة يف واحة دبي لل�شيليكون جماناً ودون مقابل بدءاً من ام�س 

22 مار�س 2017 حتى نهاية العام اجلاري.
على  لل�شيليكون  دب��ي  واح���ة  ل�شلطة  اجل��دي��دة  امل��ب��ادرة  ن��ط��اق  يقت�شر  ول 
القاطنني يف الواحة والعاملني فيها بل متتد لت�شمل خدمة عموم اجلمهور 

من كافة زوار الواحة وعلى مدار ال�شاعة .
وقال املهند�س معمر الكثريي نائب الرئي�س التنفيذي – ال�شوؤون الهند�شية 
دبي  واح��ة  �شلطة  تعمل  لل�شيليكون  دب��ي  واح��ة  �شلطة  يف  الذكية  واملدينة 

اإىل  دبي  الر�شيدة يف حتويل  القيادة  توجه  ودع��م  لل�شيليكون على مواكبة 
مدينة م�شتدامة وخف�س ن�شبة النبعاثات الكربونية واحلفاظ على البيئة 
اإحدى الركائز الأ�شا�شية يف مقاربة العمل التي نتبعها  وت�شكل ال�شتدامة 
بهدف تعزيز مكانة دبي الريادية كنموذج يحتذى به على م�شتوى العامل يف 

حتقيق اأعلى معايري ال�شتدامة واحلفاظ على البيئة .
الواحة  ا�شرتاتيجية  م��ع  تتما�شى  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  اإىل  ال��ك��ث��ريي  واأ���ش��ار 
للم�شوؤولية الجتماعية لل�شركات التي تعتمد على ثالث ركائز هي البيئة 

واملجتمع واملوارد الب�شرية .
لل�شيارات  ���ش��ح��ن  حم��ط��ات  ث���الث  ح��ال��ي��اً  لل�شيليكون  دب���ي  واح����ة  وت�����ش��م 
ق��ادرة على �شحن �شيارتني معاً يف ذات الوقت  الكهربائية كل واح��دة منها 
وتعمل �شلطة واحة دبي لل�شيليكون على زيادة عدد حمطات ال�شحن لت�شل 

. اإىل 7 بحلول 2018 

•• اأبوظبي -وام:

بلغ اج��م��ايل اي����رادات احلكومة الحت��ادي��ة م��ن ر���ش��وم اخل��دم��ات خالل 
ال�شهور الت�شعة الوىل من العام 2016 نحو 9.93 مليار درهم ت�شكل 
ما ن�شبته %75.1 من اإجمايل الإي��رادات املقدرة يف امليزانية املعتمدة 

للعام ذاته والبالغة 13.21 مليار درهم .
ن�شبة  ت�شاوي  املالية  وزارة  ا�شدرتها  التي  الإح�شائيات  اأحدث  واأظهرت 
الإي��رادات املح�شلة من الر�شوم على اخلدمات تقريبا حتى نهاية �شهر 

. �شبتمر من العام 2016 مقارنة مع نف�س الفرتة من عام 2015 
وبلغت قيمة الر�شوم التي جري حت�شيلها مبوجب الدرهم الإلكرتوين 
اإجمايل الر�شوم  % من   52 5.16 مليار درهم ت�شكل ما ن�شبته  نحو 
من   16% حت�شيل  مت  ح��ني  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اخل��دم��ات  ع��ل��ى  املح�شلة 

اليرادات يدويا و%32 بو�شائل اآلية.وو�شلت ن�شبة التح�شيل اليدوي 
. يف اجلهات احلكومية الحتادية 15.55% 

العمل ت�شهمان  و  الداخلية  اأن وزارت��ي  الإح�شائيات  ويت�شح من خالل 
باأكر ن�شبة من اإجمايل اإيرادات تلك الر�شوم يف ال�شهور الت�شعة الوىل 
من العام 2016 اإذ اأ�شهمت الداخلية بح�شة بلغت %43 يف ما �شجلت 
للرقابة  امليدانية  الزيارات  عدد  وو�شل   .  36% ن�شبتها  ح�شة  العمل 
�شبتمر من  نهاية  اإي��رادات احلكومة لدى اجلهات الحتادية مع  على 
598 م�شتندا  ع��دد  تدقيق  ج��رى خاللها  زي���ارة   240  2016 ال��ع��ام 

يدويا ومطابقة عدد 4500 م�شتند قيد بطريقة الكرتونية.
واأظ��ه��ر تقرير اأع��م��ال ال��رق��اب��ة على اي����رادات احل��ك��وم��ة الحت��ادي��ة ان 
ال�شهور الت�شعة الوىل من العام 2016 �شهدت تدقيق واعتماد 280 

م�شتند �شرف رد اإيراد.

•• عجمان ـ الفجر 

و�شناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  ب���ح���ث���ت 
يف  العاملة  اجلامعات  م��ع  عجمان 
امل�شاركة يف معار�س  اآليات  الإم��ارة 
ت�شليط  بهدف  اخلارجية  التعليم 
ال�������ش���وء ع���ل���ى ج������ودة ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
مبا  ملوؤ�ش�شاته  وال��رتوي��ج  عجمان 
امل�����ش��رتك لتطوير  ال��ت��ع��اون  ي��ع��زز 
امل�شرية التعليمية يف اإمارة عجمان. 
نا�شر  ����ش���ع���ادة  الج���ت���م���اع  ت����راأ�����س 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  الظفري 
حيث  الع�����ش��اء،  ودع���م  التخطيط 
وامل�شتمر  ال��ك��ب��ري  ب��ال��ت��ط��ور  اأ����ش���اد 
اإمارة  يف  ع��ام��ة  التعليمي  للقطاع 
القيادة  ح���ر����س  وم�����دى  ع��ج��م��ان 
امل�شتمرة  وت��وج��ي��ه��ات��ه��ا  ال��ر���ش��ي��دة 
التعليمي  ب���ال���ق���ط���اع  ل����الرت����ق����اء 
الفرد  ل��ب��ن��اء  الأ����ش���ا����س  ب��اع��ت��ب��اره 
ال�شا�شية  الركائز  واح��د  واملجتمع 
الأه������داف  اإىل حت��ق��ي��ق  ل��ل��و���ش��ول 

واخلطط والروؤى امل�شتقبلية.
ان غرفة عجمان حري�شة  واو�شح 
وتوا�شلها  ت��ع��اون��ه��ا  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
املوؤ�ش�شات  مم��ث��ل��ي  م����ع  امل���ب���ا����ش���ر 
امل�شاركة  اإىل  وال�����ش��ع��ي  التعليمية 
التعليم �شمن  يف خمتلف معار�س 

وكليات  ج����ام����ع����ات  ت�������ش���م  وف�������ود 
اإم���ارة عجمان وحت��ت مظلة غرفة 
التو�شع يف  ان  اإىل  عجمان، م�شريا 
اهم  من  التعليم  قطاع  ا�شتثمارات 
اهداف الغرفة امل�شتقبلية باعتباره 
لالقت�شاد  ال�شا�شية  الرك��ان  احد 

الخ�شر.
املعار�س  اه����م  الج���ت���م���اع  ون��اق�����س 
اخلارجية التي ميكن امل�شاركة فيها 
م�شتقبال، كما بحث احل�شور اآليات 
املقومات  ب��اأه��م  للتعريف  ال��ت��ع��اون 
يف  عجمان  اإم����ارة  بها  تتميز  ال��ت��ي 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف ظ���ل وجود  ال��ق��ط��اع 
العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  من  عدد 
ت�����ش��م خمتلف  وال����ت����ي  امل���رم���وق���ة 
واكد  الك���ادمي���ي���ة،  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
الجتماع على �شرورة التن�شيق بني 
اجل��ام��ع��ات وغ��رف��ة ع��ج��م��ان مركز 
عجمان للم�شوؤولية املجتمعية فيما 
يخ�س مبادرات عام اخلري واهمية 

تزويد الغرفة بهذه املبادرات.
ه�����ذا وا������ش�����اد مم���ث���ل���ي اجل���ام���ع���ات 
ال���رائ���د لغرفة  ب���ال���دور  وال��ك��ل��ي��ات 
الرتقاء  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا  ع��ج��م��ان 

المارة  يف  التعليمية  باملوؤ�ش�شات 
تنظيم معر�س عجمان  من خالل 
ال�����������دويل ل���ل���ت���ع���ل���ي���م وال����ت����دري����ب 
اخلا�س  التعليم  عمل  وجم��م��وع��ة 
ل��غ��رف��ة ع��ج��م��ان، وكذلك  ال��ت��اب��ع��ة 
معار�س  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  اله���ت���م���ام 
التعليم الدولية وا�شتقطاب الطلبة 

للدرا�شة يف اإمارة عجمان.
ح�����ش��ر الج��ت��م��اع ج��ام��ع��ة عجمان 
جامعة  اجل��ام��ع��ي��ة،  امل��دي��ن��ة  كلية   ،
والكلية اجلامعية  الطبية،  اخلليج 

لالم والعلوم ال�شرية .

•• عجمان -وام:

دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  ك��رم 
البلدية و التخطيط بعجمان ال�شركاء ال�شرتاتيجيني 
والهيئات  ال���وزارات  خمتلف  من  واملتميزين  للدائرة 
والعالميني  اخلا�س  والقطاع  واملوؤ�ش�شات  والدوائر 
من وكالة اأنباء المارات وام وو�شائل وقنوات العالم 
ال��دروع التذكارية مل�شاهمتهم يف  ، وقدم لهم  بالدولة 
يف  مكانتها  لتعزيز  ال��دائ��رة  وفعاليات  اع��م��ال  اجن��اح 
حفل  يف  وذل���ك   ، املختلفة  املوؤ�ش�شي  التميز  جم���الت 
مبنى  يف  البافليون  مب�شرح  ال�شنوي  ال�شركاء  ملتقى 

الزوراء .
بعجمان  التخطيط  و  البلدية  دائ���رة  رئي�س  واط��ل��ق 
خالل امللتقى اجلائزة الذهبية ذهبة لأف�شل ال�شركاء 
العام  عنها  اأع��ل��ن  وال��ت��ي  امللتقى  م��ن  املقبلة  ل��ل��دورة 
املتعاونني  ال�شركاء  اأف�شل  لتكرمي   2017 اجل��اري 
الدائرة  حددتها  ومعايري  ���ش��روط  وف��ق  ال��دائ��رة  م��ع 
بتناف�شية بني �شركائها ال�شرتاتيجيني بهدف حتقيق 
اف�شل  ت��ق��دمي  و  امل�شرتكة  ال�شرتاتيجية  الأه����داف 

اخلدمات امل�شرتكة.
ح�شر امللتقى املدير العام واملدراء التنفيذيون وموظفو 
ال���دائ���رة و���ش��رك��اوؤه��ا الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ون م��ن خمتلف 
 . بالدولة  واملوؤ�ش�شات  وال��دوائ��ر  والهيئات  ال����وزارات 
له  كلمة  يف  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  واك���د 
خالل حفل ملتقى ال�شركاء ال�شنوي اأهمية ا�شتخدام 
املتعاملني كافة و �شركاء الدائرة تكنولوجيا املعلومات 
و التقنيات الذكية املتطورة للت�شهيل عليهم وتب�شيط 
الإجراءات يف الو�شول خلدماتها املتقدمة تقنيا وذكيا 
اأن  اإىل  اأي وق��ت وب��اأي مكان ح��ول العامل ، م�شريا  يف 
والتعبري  وتكرميهم  �شركائها  برعاية  تهتم  ال��دائ��رة 
تكاملية يف  ملا يربطها معهم من عالقة  �شكرهم  عن 

خدمة الوطن ،منوها اأنها بذلك ترتجم روؤية القيادة 
العمل  تعزيز  ���ش��رورة  على  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  وتوجيهاتها 
املواطن  خلدمة  اجل��ه��ود  وتوحيد  امل�شرتك  الوطني 

واملقيم بعجمان يف اآن واحد.
النجاح  الكثري من ق�ش�س  الدائرة حققت  باأن  ولفت 
التنموية اخلدمية ونفذت عدة م�شاريع تقنية متميزة 
م�شيدا   ، القطاعات  كافة  من  �شركائها  تعاون  بف�شل 
بكافة الدوائر الحتادية واملحلية وممثلي القطاعني 
امل��ت��م��ي��زة يف  مل�شاهمتهم  امل��ن��ط��ق��ة  واخل���ا����س يف  ال��ع��ام 
م��رات��ب متقدمة  اإىل  واإي�����ش��ال��ه��ا  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ط��وي��ر 
بتناف�شية متميزة يف الدولة ،وملا يقدمونه من خدمات 
ت�شهده  ال���ذي  التقني  ال��ت��ط��ور  ت��واك��ب  لها  ملحوظة 
يف  الناجحة  التنموية  م�شريتها  ي��واك��ب  مب��ا  ال��دول��ة 

هذا املجال.
اأ�شبحت  ال��دائ��رة  اأن  النعيمي  را���ش��د  ال�شيخ  واأو���ش��ح 
واأن  الدولة  م�شتوى  على  به  يحتذي  منوذجا خدميا 
لدورهم  نتيجة  لها جاء  التي حتققت  املنجزات  كافة 
وجهودهم  احلكومية  وم�شاريعها  خلططها  ال��داع��م 
املكثفة واملتميزة معها يف تقدمي اأف�شل اخلدمات لزوار 
الإمارة من ال�شياح وامل�شتثمرين لفتا اىل اأنها و�شلت 
وبتقدمي  الدائم  تعاونهم  بف�شل  اإليه  و�شلت  ما  اإىل 
من  بحر�س  ال��دائ��رة  مع  وم�شرتكة  متميزة  خدمات 

اجلميع على تقدمي اأف�شل اخلدمات للجمهور .
و����ش���دد ع��ل��ى ����ش���رورة اله��ت��م��ام و ال��ع��م��ل ع��ل��ى ن�شر 
الإم���ارة  وج��م��ه��ور  املتعاملني  ب��ني  التقنية  خدماتها 
الدائرة  مع  اجلهود  لتكاتف  ودع��ا   ، عليهم  للت�شهيل 
والقطاع  بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية واخلدمية 
وتخطيط  وعملية  علمية  درا���ش��ات  لإع����داد  اخل��ا���س 
مدرو�س لتحقيق الأهداف من ا�شتخدام التكنولوجيا 
ال�شركاء  اأن  ،م��ع��ت��را  للخرة  ال��و���ش��ول  يف  امل��ت��ط��ورة 
ال�شرتاتيجيني جزءا ل يتجزاأ من املنظومة الوطنية 

الإم��ارات تكنولوجيا وخدميا  التي تعك�س تقدم دولة 
بني قريناتها من دول العامل .

واو�شح ال�شيخ را�شد النعيمي اأن اأطالق دائرة البلدية 
تاأكيدا  ياأتي  الأوىل  دورت��ه��ا  يف  للجائزة  والتخطيط 
منها على العالقة التكاملية التي تربطها بهم وخللق 
ممن  الأف�����ش��ل  ال�����ش��رك��اء  واإب����راز   ، بينهم  التناف�شية 
انطبقت عليهم �شروط ومعايري اجلائزة التي جاءت 
بتوجيه قيادتنا احلكيمة وحر�شها على مواكبة الدول 

املتقدمة عامليا يف تقدمي خدماتها.
املدير  النعيمي  حممد  عبدالرحمن  ق��ال  جهته  م��ن 
حتفيز  بهدف  ج��اء  اجلائزة  اإط��الق  اأن  للدائرة  العام 
امل��ت��م��ي��زي��ن يف حت��ق��ي��ق الأه�������داف ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة و 
مذكرات  بنود  تطبيق  و  امل�شرتكة  اخل��دم��ات  تقدمي 
الذي  امللتقى  خ��الل  اأط��الق��ه��ا  اأن  م��وؤك��دا   ، التفاهم 
املتميز وجهودهم  دوره��م  لل�شركاء يبني  �شنويا  يعقد 
املبذولة يف تطوير خدماتها وت�شويقها ومل�شاهمتهم يف 
الت�شهيل على جمهور الإمارة الو�شول للخدمة بي�شر 

وب�شاطة.
واأكد اأن اجلائزة ذات اأبعاد كبرية من �شاأنها امل�شاهمة يف 
تطوير اخلدمات وحت�شني م�شتواها التقني يف طريقة 
تقدمي اأف�شل اخلدمات للدائرة واملتعاملني ملا لها من 
الأثر الإيجابي على الدائرة يف اإعطاء �شورة متميزة 
والإقليمي  املحلي  م�شتوى  على  مناف�شيها  اأم��ام  عنها 
م�شريا اإىل اأنه �شيكون لها معايري وا�شرتاطات �شيعلن 

عنها لل�شركاء لت�شجيعهم على التقدم لها .
الذكية  اأفتتح معر�س اخلدمات  امللتقى  وعلى هام�س 
امل�شاحب للملتقى وجتول يف من�شة قطاعات الدائرة 
التقنية  وم�شاريعها  ومنجزاتها  اخلدمية  وم�شاريعها 
احل���دي���ث���ة م��ث��ل م�������ش���روع م��وق��ف��ي وم�������ش���روع مكاين 
العقود  ت�شديق  وم�شروع  الهند�شية  ال�شوؤون  لقطاع 

اليجارية.

•• ال�صارقة-وام:

اأحمد  بن  الدكتور ثاين  اأك��د معايل 
الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة 
اأن الإمارات اأدركت منذ اأعوام طويلة 
تتجاوز  بالبيئة  الهتمام  م�شاألة  اأن 
القوانني والت�شريعات لت�شكل ثقافة 
جمتمعية متكاملة وهو ما ترجمته 
جزء  بتخ�شي�س  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
حيوي م��ن روؤي���ة الإم����ارات 2021 

للتغري املناخي والبيئة.
الروؤية جاءت  اإن هذه  وق��ال معاليه 
الرخاء  يف  م��ت��ح��دون  حم���ور  �شمن 
ب��ن��دا خ��ا���ش��ا بحماية  ي��ع��ت��ر  ال����ذي 
يف  ال��دول��ة  ت�شدر  على  ن�س  البيئة 
م�شريا  اخل�����ش��راء،  التنمية  جم���ال 
اإىل اأن الم��ارات تعي م�شوؤوليتها يف 
حماية الطبيعة واحلد من تداعيات 
التغري املناخي يف املحيط احل�شري 
وال���ن���ظ���ام ال��ب��ي��ئ��ي ل��ت��ن��ع��م الأج���ي���ال 

القادمة ببيئة م�شتدامة.
اأنباء  واأ����ش���اف يف ح����وار م��ع وك��ال��ة 
الإم��ارات وام اأن هذا البند املهم من 
الروؤية ت�شمن اأي�شا التاأكيد على اأن 
دولة الإمارات تعكف على التخفيف 
م��ن ح��دة ت��اأث��ري ال��ت��غ��ريات املناخية 

الناجتة عن الأن�شطة الب�شرية عر 
وتدابري  وا���ش��ح��ة  م��ن��ه��ج��ي��ة  ت��ب��ن��ي 
تنظيمية وقائية من �شاأنها تخفي�س 
واحلفاظ  ال��ك��رب��ون��ي��ة،  الن��ب��ع��اث��ات 
وموا�شلة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى 

م�شرية التنمية امل�شتدامة.
املتحدة  الأمم  اأه���داف  وع��ن حتقيق 
-2015 امل�������ش���ت���دام���ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

القول  اأن��ه ميكن  اإىل  لفت   ،2030
متقدمة  الإم�����ارات  اإن  ك��ب��رية  بثقة 
يف هذا املجال، ونحن نخطوا بثبات 
نحو حتقيق اأف�شل النتائج �شواء يف 
امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  موؤ�شرات 

اأو غريها من املوؤ�شرات العاملية.
واأع�������رب م���ع���ايل وزي�����ر ال��ب��ي��ئ��ة عن 
املنتدى  اأعمال  يف  بامل�شاركة  �شعادته 
ال�����������دويل ل����الت���������ش����ال احل���ك���وم���ي 
ب��ال�����ش��ارق��ة ..وق�����ال اإن���ن���ا ن��ن��ظ��ر اإىل 
الت�������ش���ال احل��ك��وم��ي ب��ال��ك��ث��ري من 
الهتمام، خا�شة بعد اأن �شهد مفهوم 
الت�شال احلكومي تغريا وا�شحا يف 
التطورات  بف�شل  الأخرية  ال�شنوات 
الت�شال  و���ش��ائ��ل  على  ط���راأت  ال��ت��ي 
امل�شتخدمة يف  والتوا�شل والتقنيات 
يقت�شر  دوره  يعد  فلم  امل��ج��ال،  ه��ذا 
على نقل اخلر اأو املعلومة اأو اأن�شطة 

اأ�شبح له دور  املعنية، واإمنا  اجلهات 
توعوي مهم بالق�شايا ذات الأولوية 
والعاملي،  ال��وط��ن��ي  امل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
ويف مقدمتها بطبيعة احلال ق�شايا 
بحياتنا  ت��رت��ب��ط  ال��ت��ي  ال���ش��ت��دام��ة 

وم�شتقبلنا.
�شيتناول  امل��ن��ت��دي  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
ت��ف��ر���ش��ه��ا ق�شية  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
تغري املناخ وكيفية مواجهتها واحلد 
ت�شحيح  خ��الل  م��ن  تداعياتها  م��ن 
امل��م��ار���ش��ات اخل��اط��ئ��ة ال��ت��ي ت�شرتك 
يف  واملوؤ�ش�شات  ال�شرائح  كافة  فيها 
الدول واملجتمعات وحتمل امل�شوؤولية 
جتاه البيئة واملحيط وم�شادر املياه 

والغابات والأ�شطح اخل�شراء.
وعن اإمكانية ال�شتفادة من الت�شال 
ال�شتدامة  حت��ق��ي��ق  يف  احل���ك���وم���ي 
الت�شال  اإن  ال��زي��ودي  ق��ال  البيئية 
يف  امل��ه��م��ة  الأدوات  م���ن  احل��ك��وم��ي 
حتقيق ال�شتدامة، فمن خالل هذه 
بالتاأثريات  التوعية  ن�شتطيع  الأداة 
وت�شجيع  البيئية،  للق�شايا  ال�شلبية 
على  وموؤ�ش�شاته  املجتمع  اأف���راد  كل 
امل�شاركة يف اجلهود املبذولة لتحقيق 
الوطني،  امل�شتوى  على  ال�شتدامة 
وكذلك تعديل اأمناط �شلوك الأفراد 

البيئية  م��واردن��ا  نحو  وممار�شاتهم 
وا�شتدامتها.

ا�شتفادت  الإم������ارات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
الت�����ش��ال احلكومي  م��ن��ظ��وم��ة  م��ن 
املا�شية،  ال�شنوات  يف  كبرية  ب�شورة 
حيث انعك�س ب�شكل وا�شح من خالل 
تطور م�شتويات الوعي البيئي لدى 
م�شاركتهم  وت��زاي��د  املجتمع  اأف����راد 
واأن�شطة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  الأن�������ش���ط���ة  يف 
الدولة،  يف  جت��ري  التي  ال�شتدامة 
مبفهوم  الهتمام  نطاق  ات�شاع  ويف 
املوؤ�ش�شات  ل��دى  البيئية  امل�شوؤولية 

العاملة يف القطاع اخلا�س.
احل���ك���وم���ي  الت���������ش����ال  دور  وع������ن 
ال�������ش���رك���ات والأف����������راد  ت���وج���ي���ه  يف 
تداعيات  م���ن  ل��ل��ح��د  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي ق����ال م��ع��ايل وزير 
اإقامة  اإن  والبيئة  املناخي  التغيري 
عالقات �شراكة ا�شرتاتيجية ودائمة 
بني املوؤ�ش�شات احلكومية وموؤ�ش�شات 
مبختلف  واملجتمع  اخلا�س  القطاع 
الأ�شا�شية  اخل���ط���وة  ه���ي  ���ش��رائ��ح��ه 
التي ينبغي الرتكيز عليها، وهو ما 
اإن ق�شية احلد  نقوم به فعال حيث 
من تداعيات التغري املناخي تتطلب 
اأول وقبل كل �شيء تفهما وا�شعا من 

قبل اجلميع مبفهوم التغري املناخي، 
اأ�شبابه وتداعياته وكيفية التخفيف 
منه والتكيف معه، ثم تتطلب �شلوكا 
البيئة  ت��راع��ي  ومم��ار���ش��ات  خمتلفا 
وامل��ن��اخ. وه��ن��ا ي��اأت��ي ال���دور الرقابي 
من  احلكومي  لالت�شال  والتوعوي 
لو�شائل  الأم���ث���ل  ال��ت��وظ��ي��ف  خ���الل 
وتقنيات الت�شال احلديثة لإي�شال 
املنا�شب  املنا�شبة ويف وقتها  الر�شالة 
ب�شرورة  واأف��راده  املجتمع  ملوؤ�ش�شات 
وال�شتهالك  الإن��ت��اج  اأمن���اط  ات��ب��اع 
البيئية  وامل���م���ار����ش���ات  امل�������ش���ت���دام���ة 

ال�شليمة.
�شراكة  تكوين  اأهمية  يخ�س  وفيما 
امل��ج��ت��م��ع يف  م��ك��ون��ات  ب���ني  حقيقية 
اأك�����د معايل  ال���ت���ح���دي���ات  م���واج���ه���ة 
التحديات  م��واج��ه��ة  اأن  ال����زي����ودي 
وحتقيق  احل���ايل  ع�شرنا  يف  امللحة 
تداعيات  م���ن  واحل�����د  ال����ش���ت���دام���ة 
ت��ت��ط��ل��ب��ان تطوير  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
طرق التفكري واأ�شاليب احلياة، حيث 
اإنه من واجب اجلميع معاجلة تلك 
والنظر  واح��دة،  كق�شية  التحديات 
يف  الذكي  لال�شتثمار  كفر�س  اإليها 
امل�شاريع امل�شتدامة الواعدة مب�شتقبل 
املحلية  امل�شتويات  مزدهر على كافة 

والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة .. وم���ن هنا 
والتوعوي  ال���رق���اب���ي  ال�����دور  ي���اأت���ي 
ل���الت�������ش���ال احل���ك���وم���ي م����ن خالل 
وتقنيات  لو�شائل  الأمثل  التوظيف 
الت�شال احلديثة، وتاأ�شي�س �شراكات 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع و���ش��ائ��ل الإع����الم 
اأ�شكالها، لإي�شال الر�شالة  مبختلف 
املنا�شبة ويف وقتها املنا�شب ملوؤ�ش�شات 
ب�شرورة  واأف������راده  امل��ج��ت��م��ع  وف��ئ��ات 
وال�شتهالك  الإن��ت��اج  اأمن���اط  ات��ب��اع 
البيئية  وامل���م���ار����ش���ات  امل�������ش���ت���دام���ة 

ال�شليمة.
وقال اإن منظومة الت�شال احلكومي 
جنحت يف اأماكن واأخفقت يف اأماكن 
ذلك  وم��ع  خمتلفة،  لأ�شباب  اأخ��رى 
منظومة  حتميل  �شعبا  ي��ك��ون  فقد 
الت�������ش���ال احل���ك���وم���ي وح���ده���ا وزر 
الإخفاق، وبالرغم من اأهمية الدور 
الذي يلعبه الت�شال احلكومي، فاإن 
حتقيق ال�شتدامة يتطلب اأكرث من 
ذل��ك ..م��ع��رب��ا ع��ن اأم��ل��ه ب���اأن ت�شهم 
الدورة ال�شاد�شة من املنتدى الدويل 
تعزيز  يف  احل����ك����وم����ي  ل���الت�������ش���ال 
احلكومي  الت�����ش��ال  م��ن��ظ��وم��ة  دور 
امل�شتوى  على  ال���ش��ت��دام��ة  لتحقيق 

الوطني والإقليمي والعاملي.

را�سد النعيمي يكرم ال�سركاء اال�سرتاتيجيني لبلدية 
عجمان ويطلق جائزة ذهبة 

وزير البيئة: االإمارات اأدركت مبكرا اأهمية البيئة والتغري املناخي وجتلى ذلك يف روؤية 2021

غرفة عجمان تبحث مع جامعات االمارة امل�ساركة يف 
معار�س التعليم خارج الدولة

�سلطان اجلابر: املنتدى الدويل لالت�سال 
احلكومي انعكا�س للتقدم الكبري الذي 

اأحرزته االإمارات يف خمتلف املجاالت
•• ابوظبي-وام:

وزير  �شلطان اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  اكد معايل 
دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س اإدارة امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ل���الإع���الم ان 
للتقدم  انعكا�س  ه��و  احل��ك��وم��ي  لالت�شال  ال���دويل  امل��ن��ت��دى 
الإم����ارات يف خمتلف املجالت،  اأح��رزت��ه دول��ة  ال��ذي  الكبري 
وال����ذي ت��ط��ل��ب ت��ط��وي��ر ب��رام��ج الت�����ش��ال و���ش��ق��ل القدرات 
وامل���ه���ارات واط����الق ال��ط��اق��ات الإب��داع��ي��ة م��ن خ���الل اإيجاد 
ت�شتفيد  احلكومي  الت�شال  يف  ومبتكرة  جديدة  منظومة 
فى  معاليه  وقال  ودولياً.  حملياً  احلكومية  املوؤ�ش�شات  منها 
املنتدى  م��ن  ال�شاد�شة  ال���دورة  انعقاد  مبنا�شبة  ل��ه  ت�شريح 
الدويل لالت�شال احلكومي التي انطلقت ام�س فى ال�شارقة 
الت�شال  م�شتقبل  ل�شت�شراف  مهمة  من�شة  هو  املنتدى  ان 
عمل  اآليات  على  والتعرف  الإع���الم،  قطاع  �شمن  احلكومي 
اجلمهور  م��ع  التوا�شل  اأدوات  لتعزيز  وم��ت��ج��ددة،  مبتكرة 
مع  بالعالقة  الرت��ق��اء  على  ق���ادرة  تفاعلية  ق��ن��وات  وخلق   ،
وامل�شاركة  ال�شاملة،  التنمية  خطط  وحتقيق  ال�شركاء،  كافة 

املجتمعية.
ويت�شمن املنتدى الذى ينظم على مدى يومني حتت �شعار 
و7  رئي�شة،  كلمات   6 �شاملة  تنمية  جمتمعية...  م�شاركة 
جل�شات حمورية، و6 جل�شات حوارية خارجية، و5 ور�س عمل 
م�شاحبة، و3 جل�شات تفاعلية، كما �شي�شهد املنتدى م�شاركة 

م�شوؤولني رفيعي امل�شتوى من دولة الإمارات وخارجها.



اخلميس   23   مارس    2017  م   -   العـدد  11976  
Thursday  23  March   2017  -  Issue No   11976 اأخبـار الإمـارات

09

•• راأ�س اخليمة – الفجر

نظمت القيادة العامة ل�شرطة راأ�س 
اخليمة، ور�شة عمل �شمن مبادرة ) 
�شاركني معرفتي (، بح�شور �شباط 
وزارة  لتوجيهات  تطبيقاً  ال�شرطة، 
الداخلية يف ا�شرتاتيجيتها الرامية 
املعرفة،  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل 
وتفعياًل لدور التوا�شل املعريف بني 
لال�شتفادة  وامل��روؤو���ش��ني،  ال��روؤ���ش��اء 
امل��ع��ارف واخل����رات وتوظيفها  م��ن 
لبتكار معارف جديدة، يف اإطار دعم 
اإدارة  القيادة ملبادئ تطبيق مفاهيم 

املعرفة.
الدكتور  ال��ع��م��ي��د  ال���ور����ش���ة،  ق������ّدَم 
املوارد  عام  نائب مدير  امليل  في�شل 
راأ�س  ب�شرطة  امل�شاندة  واخل��دم��ات 
�شريته  اخليمة، م�شتعر�شاً خاللها 

الذاتية، ومراحل تدرجه الوظيفي، 
ن����اق����ال ك����اف����ة خ�����رات�����ه وجت����ارب����ه 
حياته  طيلة  وال�����ش��رط��ي��ة  العملية 

املهنية، متطرقاً اإىل جتربته املهنية 
وجتارب  خ����رات  م��ن  اكت�شبه  وم���ا 
عقب  ال�شرطي،  العمل  يف  متميزة 

ذلك، م�شيداً بجهود وزارة الداخلية 
يف تطوير العمل ال�شرطي والأمني، 
التطوير  اع��ت��م��اد  اأه��م��ي��ة  م����وؤك����داً 

ال�شرطي  امل����ج����ال  يف  والب����ت����ك����ار 
اأه�������داف وزارة  ي��ك��ف��ل حت��ق��ي��ق  مب���ا 

الداخلية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

الب�شرية  امل��������وارد  دائ�������رة  اأط���ل���ق���ت 
موقعها  اأم�س،  �شباح  اخليمة  براأ�س 
الإل���ك���رتوين اجل��دي��د، وال���ذي ياأتي 
مواكبة  على  حر�شها  م��ن  انطالقا 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، وتقدمي  ال��ت��ط��ورات 
خ��دم��ات اإل��ك��رتون��ي��ة ج���دي���دة، تتيح 
واملجتمع  وامل��ت��ع��ام��ل��ني  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
الو�شول اإىل اخلدمات التي تقدمها 
واإمكانية  و���ش��ه��ل��ة،  مب�شطة  ب��ط��رق 
اأبل  م��ن خ���الل تطبيق  امل��وق��ع  ف��ت��ح 
عليه  وال��ت��ح��دي��ث  واأن���دروي���د،  �شتور 

با�شتمرار.
جاء ذلك خالل حفل تكرمي �شركاء 
النجاح ال�شرتاتيجيني الذي اأقامته 
الدائرة مب�شرح غرفة جتارة و�شناعة 
راأ�س اخليمة، بح�شور �شعادة الدكتور 
حممد عبد اللطيف خليفة مدير عام 
دائرة املوارد الب�شرية براأ�س اخليمة 
وعدد من مدراء اجلهات احلكومية 
واخلا�شة، وعدد  واملحلية  الحتادية 
اخليمة،  راأ����س  حكومة  موظفي  م��ن 
فقرات  ا�شتملت  فيما  والإعالميني، 
اجلديد  امل��وق��ع  تد�شني  على  احلفل 
ف���ي���دي���و يحكي  ل����ل����دائ����رة، وع����ر�����س 
اإجنازات الدائرة خالل العام املا�شي، 

واإجراء �شحوبات على جوائز قيمة.
عبد  حممد  الدكتور  �شعادة  وتوجه 
ال��ل��ط��ي��ف خ��ل��ي��ف��ة م��دي��ر ع���ام دائ���رة 
اخليمة  ب����راأ�����س  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�������وارد 
بال�شكر  احل���ف���ل  خ�����الل  ك��ل��م��ت��ه  يف 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  وال��ع��رف��ان 
���ش��ع��ود ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
اخليمة،  راأ���س  الأعلى حاكم  املجل�س 
لالرتقاء  امل�شتمرة  توجيهاته  على 
ودعمه  ب��ال��دائ��رة  احلكومي  بالعمل 
ال�شيخ  ول�����ش��م��و  ل���ه���ا،  ال����الحم����دود 

حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي 
ويل عهد راأ�س اخليمة رئي�س املجل�س 
احلثيثة  م��ت��اب��ع��ت��ه  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

لرامج وخطط الدائرة.
عدد  اأن  اإىل  ال��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د  واأ����ش���ار 
و�شل  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني  ال�������ش���رك���اء 
34 جهة من  اإىل  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  يف 
ال��ق��ط��اع ال���ع���ام واخل����ا�����س، وه����و ما 
املوؤ�ش�شية  ال�����ش��راك��ات  اأه��م��ي��ة  ي��وؤك��د 
ال����دائ����رة، والتي  ل���دى  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
حتقيق  اإىل  خ���الل���ه���ا  م����ن  ت�����ش��ع��ى 

اأهدافها ال�شرتاتيجية، واتباع مبداأ 
اجليد  والتن�شيق  والتعاون  ال�شراكة 
واملتميز مع كافة املوؤ�ش�شات، وترجمة 
الدولة  احل��ك��ي��م��ة يف  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة 
وتوجهات حكومة راأ�س اخليمة، كما 
اأع����رب ع��ن ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره الكبري 
لتعاونهم  ال�شرتاتيجيني  لل�شركاء 
الدائرة،  فعاليات  اإجن���اح  يف  الفعال 
معترا ال�شركاء طريق يقود الدائرة 
اإىل النجاح وبهم تتحقق الإجنازات.

ب��دري��ة علي  اأو���ش��ح��ت  وم���ن جانبها 

املزروعي نائب مدير عام دائرة املوارد 
�شرح  خالل  اخليمة  براأ�س  الب�شرية 
لها عن املوقع الإلكرتوين يف احلفل 
بالتن�شيق مع  الدائرة جاء  اأن موقع 
براأ�س  الإلكرتونية  احلكومة  هيئة 
با�شتخدام  ي��ت��م��ي��ز  ح��ي��ث  اخل��ي��م��ة، 
ويقدم  والإجنليزية،  العربية  اللغة 
املتميزة  اخل���دم���ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
وه��ي نظام م��واردن��ا، وم��واردن��ا تقراأ 
و���ش��ف��ح��ة ال��ت��وظ��ي��ف الإل����ك����رتوين، 
الإدارية  وال��ق��رارات  التعاميم  واآخ��ر 
كما  احل��ك��وم��ي��ة،  للجهات  ال�����ش��ادرة 
ي��ح��ت��وي امل��وق��ع ع��ل��ى ق��ان��ون امل����وارد 
اأخبار وفعاليات  اإىل جانب  الب�شرية 
ال��ت��وا���ش��ل وو�شائل  واأرق����ام  ال��دائ��رة 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، وب��ي��ن��ت اأن 
وم�شمونه  ب�����ش��ك��ل��ه  امل���وق���ع  اإط�����الق 
اجلديد اأتى بعد العديد من جل�شات 
ال���ت���ي قام  ال���ت���ط���وي���ر وال���ت���ح���دي���ث 
ب��ه��ا ف��ري��ق ال��ع��م��ل، ل�����ش��م��ان حتقيق 
اخليمة  راأ���������س  ح���ك���وم���ة  ت���وج���ه���ات 
الذكي،  الإل���ك���رتوين  ال��ت��ح��ول  ن��ح��و 
ومواكبة كل ما هو جديد، يف املجال 
املوقع ب�شكل جذاب  واإخ��راج  التقني، 
واإبداعي  معا�شر  وباأ�شلوب  وحديث 
مدار  على  ل�شتخدامه  للمتعاملني 

ال�شاعة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ت����راأ�����س ال����ل����واء ع���ل���ي ع����ب����داهلل بن 
�شرطة  ع���ام  ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل��وان 
القيادة  راأ�س اخليمة، اجتماع جلنة 
العليا، وذلك بح�شور �شعادة املدراء 
وكافة  الإدارات  م���دراء  و  ال��ع��ام��ون 
الجتماع  يف  مت  ح��ي��ث  الأع�������ش���اء، 
على  امل��درج��ة  امل��و���ش��وع��ات  مناق�شة 
ج��دول الأع��م��ال، وم��ن اأه��م م��ا جاء 
الت�شديق  الج���ت���م���اع  اأج����ن����دة  يف 
ا�شتعرا�س  و  ال�شابق  املح�شر  على 
ال��ت��ي مت  التكاليف  و  الأع��م��ال  اأه���م 
ومناق�شة  ع��ر���س  مت  كما  اإجن��ازه��ا، 
نتائج معيار احلوكمة من قبل رئي�س 
امل��ع��ي��ار ال��ع��م��ي��د ط�����ارق حم��م��د بن 
�شيف مدير مكتب القائد العام، كما 
ملالك  الجتماعات  نتائج  عر�س  مت 
معايري منظومة اجليل الرابع على 
م�شتوى القطاع الأمني، ف�شاًل عن 

و  ال�شكاوي  نتائج  ومناق�شة  عر�س 
املقرتحات لعام 2016م مع عر�س 
املقرتحات و خطة  و  ال�شكاوي  اأه��م 
وقد وجهه  2017م.  وم�شتهدفات 

ل�شرورة  ال�شرطة  عام  قائد  �شعادة 
املقرتحات  اأع��داد  لزيادة  اآلية  و�شع 
ت�����ش��اه��م يف حتقيق  ال���ت���ي  امل��ط��ب��ق��ة 
ل�شرطة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه�����داف 

ت�شجيع  والعمل على  راأ���س اخليمة، 
املقرتحات  موؤ�شر  ل��رف��ع  املوظفني 
و املقرتحات املطبقة ، و الإ�شراع يف 
حل ال�شكاوي يف الوقت املحدد.  كما 

و حت���دث ع��ن اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز القيم 
لدى العاملني ومنها قيمة العدالة 
ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا م����ع كافة  ي���ج���ب  ال���ت���ي 
املتعاملني مع �شرطة راأ�س اخليمة. 

•• دبي-وام:

مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  �شة  موؤ�شَّ نظمت 
للمعرفة جمموعة من الفعاليات واجلل�شات 
لل�شعادة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  احل���واري���ة 
�شملت اأن�شطة ثقافية واجتماعية يف خمتلف 
اإمارات الدولة ومب�شاركة فئات املجتمع كافة 
ال�شعادة  مفاهيم  تعزيز  يف  الإ���ش��ه��ام  ب��ه��دف 
ب��ني الأف����راد وت��ع��زي��ز التوا�شل  والإي��ج��اب��ي��ة 
مت  نظَّ وق���د  املجتمعية.  وامل�����ش��ارك��ة  ��ال  ال��ف��عَّ
�شة  ا�شرتاحة �شيدات – اإحدى مبادرات املوؤ�شَّ

5 جل�شات حوارية يف كلٍّ من اأبوظبي و دبي و 
ال�شارقة و الفجرية و وراأ�س اخليمة ملناق�شة 
كتاب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل ت���اأم���الت يف 
ال�شعادة والإيجابية حيث �شارك يف اجلل�شات 
يف  �شيدات  ا�شرتاحة  ع�شوات  من  كبري  عدد 

خمتلف اإمارات الدولة.
ك��م��ا ���ش��ه��دت اجل��ل�����ش��ات م�����ش��ارك��ة ف��اع��ل��ة من 
للجل�شات  املبا�شر  البث  عر  اجلمهور  فئات 
اخلا�شة  الجتماعي  التوا�شل  ق��ن��وات  على 

الكتاب  لغة  اجلل�شات  وناق�شت  بال�شرتاحة. 
خاللها  من  يخاطب  التي  وال�شهلة  ال�شل�شة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م دب���ي ال���ق���ارئ ب�شكٍل 
والأ�ش�س  املنهجية  يديه  بني  وي�شع  مبا�شٍر 
ال��ت��ي و���ش��ل��ت م���ن خ��الل��ه��ا دول����ة الإم������ارات 
تناولت  كما  ال��ي��وم  تتبواأها  التي  املكانة  اإىل 
ويف  املوؤ�ش�شني  الآب���اء  ت��اأث��ري  م��دى  اجلل�شات 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  مقدمتهم 
�شت  اأ�شَّ التي  الثاقبة  ثراه ونظرته  طيب اهلل 
ال�شعادة  م��ف��اه��ي��م  وع������ززت  الحت������اد  دول�����ة 
الإمارات.  جمتمع  يف  عقود  منذ  والإيجابية 

و او����ش���ح ���ش��ع��ادة ج��م��ال ب���ن ح���وي���رب املدير 
حر�شت  املوؤ�ش�شة  ان  �شة  للموؤ�شَّ التنفيذي 
اليوم  العاملية-  التظاهرة  من  تكون جزءاً  ان 
ال��ع��امل��ي ل��ل�����ش��ع��ادة- ال��ت��ي عملت دول��ت��ن��ا على 
�شنوات  م��ن��ذ  امل��ج��ت��م��ع  م��ب��ادئ��ه��ا يف  ت��ر���ش��ي��خ 
فاأ�شبحت الإمارات دولة ال�شعادة والإيجابية 
ال��ت��ي ت���وؤك���د اأه��م��ي��ة ه���ذه امل��ف��اه��ي��م ودوره����ا 
احليوي يف بناء ا�شرتاتيجيات �شليمة مل�شرية 
الإن�شان.  يف  وال�شتثمار  امل�شتدامة  التنمية 
وا�شع  ال�شعادة هو مفهوم  اأنَّ مفهوم  واأ�شاف 
تندرج حتته مفاهيم الإ�شباع الثقايف واملعريف 

�شة  وهو الدور الرئي�س الذي ت�شهم فيه املوؤ�شَّ
تنظيم  على  املنا�شبة  ه��ذه  يف  حر�شت  ال��ت��ي 
ر ال�شعادة  فعاليات ت�شبُّ يف هذا الإطار وتوفِّ
للعقل والروح من خالل تزويدهما باملعرفة 
ا�شتمرارية  على  و�شتعمل  امل��ج��الت  �شتى  يف 
عدد  لأك��ر  ال�شعادة  َم  ل��ت��ق��دِّ الفعاليات  ه��ذه 
امل�شاركات  واأّك��دت  املجتمع.  اأف��راد  ممكن من 
باملواقف  وغ��ن��اه  الكتاب  اأهمية  اجلل�شات  يف 
املجتمع  ف���ئ���ات  امل��ل��ه��م��ة جل��م��ي��ع  وال����درو�����س 
والأم��ه��ات لال�شتفادة منه يف  الآب��اء  وخا�شة 
ز على اأهمية غر�س  اأ�شاليب الرتبية التي تركِّ

القيم واملبادئ يف نفو�س الأبناء وتقدمي روؤية 
عمٍل  نهَج  الكتاب  م  يقدِّ كما  لهم  م�شتقبلية 
مت�شل  �شياق  ويف  العمل.  واأ�شحاب  للروؤ�شاء 
مع  بالتزامن  فعاليات  ع��دة  �شة  املوؤ�شَّ نظمت 
كتاب  ت��وزي��َع  �شملت  لل�شعادة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را�شد 
والإيجابية  ال�����ش��ع��ادة  يف  ت��اأم��الت  مكتوم  اآل 
�����ش��ي��ة على  امل��وؤ���شَّ ال�����ش��ع��ادة  اإىل ج��ان��ب ك��ت��اب 
�شة فعالية  مت املوؤ�شَّ �شة كما نظَّ موظفي املوؤ�شَّ
احلكواتي لعدد من الأيتام يف معر�س القراءة 

طاقة اإيجابية بحديقة زعبيل.

حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة تنظم جل�سات حوارية ملناق�سة كتاب تاأمالت يف ال�سعادة واالإيجابية 

كرمت ال�سركاء اال�سرتاتيجيني

 املوارد الب�سرية براأ�س اخليمة تطلق موقعها االلكرتوين 

�سرط��ة راأ�س اخليم���ة تناق���س معي���ار احلوكم����ة 

حاكم الفجرية ي�ستقبل قائد عام 
�سرطة دبي

جمعية االإمارات للحياة الفطرية تعقد حوارًا 
حول اأهمية البيئة البحرية الوطنية امل�ستدامة 

وزير االعالم البحريني: االمارات تبهر 
العامل يوميا مبا حتققه من اإجنازات

مبادرة �ساركني معرفتي ت�ست�سيف في�سل امليل 

•• الفجرية - وام: 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي 
�شموه  ق�شر  يف  الفجرية  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
العام  القائد  امل��ري  خليفة  عبداهلل  ال��ل��واء  الرميلة  يف 
ل�شرطة دبي. وهناأ �شموه خالل اللقاء اللواء عبداهلل 
اأولها  التي  الغالية  والثقة  اجل��دي��د  مبن�شبه  امل��ري 
اآل مكتوم  اإياه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال��وزراء حاكم دبي  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل” بتعيينه قائدا عاما ل�شرطة دبي.. متمنيا 

له التوفيق والنجاح يف مهامه اجلديد. واطلع �شاحب 
ال�شمو حاكم الفجرية على اإ�شرتاتيجية القيادة العامة 
على  تركز  التي  امل�شتقبلية  وم�شروعاتها  دبي  ل�شرطة 
الدائم  و�شعيها  للجمهور  املتميزة  اخل��دم��ات  ت��وف��ري 
للح�شول على مراكز متقدمة يف العمل ال�شرطي على 
م�شتوى املحلي والدويل لتعزيز م�شرية الأمن والأمان 
يف دولة المارات العربية املتحدة. ح�شر اللقاء �شعادة 
الأم���ريي  ال���دي���وان  م��دي��ر  ال�شنحاين  �شعيد  حم��م��د 
القائد  الكعبي  غامن  بن  اأحمد  حممد  اللواء  و�شعادة 

العام ل�شرطة الفجرية.

•• دبي-الفجر: 

ا�شت�شافت جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون 
مع ال�شندوق العاملي للطبيعة ام�س اجتماعاً �شم عدداً 
بهدف  الأع���م���ال،  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  ال�شخ�شيات  م��ن 
البحرية  البيئة  باأهمية  ال��وع��ي  ون�شر  احل���وار  تعزيز 
وخمتلف  بالقت�شاد  املبا�شرة  وعالقتها  الإم����ارات  يف 
ال��ق��ط��اع��ات. وُع��ق��د الج��ت��م��اع ب��دع��م وح�����ش��ور �شعادة 
هالل �شعيد املري، مدير عام دائرة ال�شياحة والت�شويق 
التجاري يف دبي والرئي�س التنفيذي ل�شلطة مركز دبي 
التجاري العاملي وع�شو جمل�س اإدارة اجلمعية، والذي 
دبي.  مدينة  �شواحل  قبالة  بحرية  رحلة  �شمن  اأقيم 
و�شهد الجتماع بحث العديد من املحاور التي ت�شمنت 
اقت�شاد ما  البحرية يف  للموارد  ال��دور احليوي  اأهمية 
بعد النفط وخماطر تغري املناخ وتاأثريه على ال�شناعة 

والأعمال واأبرز �شبل احلفاظ على احلياة البحرية. 
وخالل كلمته التي األقاها اأمام عدد من رواد الأعمال، 
قال �شعادة هالل �شعيد املري: ت�شتثمر دولة الإمارات، 
لتنويع  الوقت  من  الكثري  التحديد،  وج��ه  على  ودب��ي 
املوارد القت�شادية، حيث تلعب ال�شياحة دوراً حمورياً 
واملقيمني عن�شراً  ال�شياح  ورف��اه  �شعادة  وُتعد  ذل��ك.  يف 
اأ�شا�شياً يف الوقت التي تعتر فيه البيئة البحرية عاماًل 
هاماً يف حتقيق هذه ال�شعادة. وتعتر البيئة البحرية 
الذين كروا وترعرعوا يف دولة  اإلهام لأولئك  م�شدر 
وال�شاطئية  البحرية  الوجهة  دبي  ُتعد  كما  الإم���ارات، 

املميزة لدى العديد من زوارها . 
ي��ق��وم زم��الئ��ي يف جمعية الإم�����ارات  امل����ري:  واأ����ش���اف 
للحياة الفطرية بن�شر الوعي والعمل على برامج هامة 
يتطلب  ال���ذي  الأم���ر  البحرية،  احل��ي��اة  على  للحفاظ 

الدعم من اجلميع. 

•• ال�صارقة -وام:

اأك���د م��ع��ايل ع��ل��ي ال��رح��ي��م��ي وزير 
دول����ة  اأن  ال���ب���ح���ري���ن���ي  الع��������الم 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة تبهر 
ال����ع����امل ي���وم���ي���ا مب����ا حت��ق��ق��ه من 
ال�شعدة  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  اجن�������ازات 

ي�شهد لها القا�شي والداين.
ل��ق��اء خ��ا���س م���ع وكالة  وق����ال يف 
اأنباء الإمارات وام خالل م�شاركته 
لالت�شال  ال�������دويل  امل���ن���ت���دى  يف 
دول����ة  م����ا حت��ق��ق��ه  اإن  احل���ك���وم���ي 

يعتر  م����ن جن����اح����ات  الم����������ارات 
جمل�س  دول  جل���م���ي���ع  اجن����������ازا 
المارات  ان  اىل  م�شريا  التعاون، 
جتاوز  يف  للمثل  م�شربا  ا�شبحت 
التي  للنجاحات  و���ش��ول  العقبات 
جعلتها حتتل مرتبة متقدمة على 
�شعيد املوؤ�شرات العاملية من خالل 
�شواعد اأبنائها وبناتها الذي اآمنوا 

بفكر قادتهم.
واك���������د م�����ع�����ايل وزي���������ر الع��������الم 
املتميزة  امل�����ش��ارك��ة  ان  ال��ب��ح��ري��ن��ي 
اأت���وا من  ال��ذي��ن  امل�شاركني  وت��ن��وع 

ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال����ع����امل ل������الإدلء 
ب��دل��وه��م يف حم���اور امل��ن��ت��دى يعد 
املنتدى  جن��اح  على  قاطعا  دل��ي��ال 

الذي يقام يف دورته ال�شاد�شة.
�شلطان  ال�شيخ  اإع��الن  ان  وا�شاف 
مركز  رئي�س  القا�شمي  احمد  ب��ن 
ال���������ش����ارق����ة ع�����ن امل�����رك�����ز ال������دويل 
ل��الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي ي��ع��د اجنازا 
اجنازات  �شجل  اىل  ي�شاف  كبريا 
بق�ش�س  امل���ل���يء  الم�������ارات  دول�����ة 
التي قل نظريها يف كثري  النجاح 

من دول العامل.

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/هايدي حممد املو�شى 
-HAIDI  MOHA (

 )MAD ALMOUSA
���ش��وري��ا  اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز �شفره 
 -  )003409664( رق�������م 
ت�شليمه  عليه  يعرث  ممن  يرجى 
بال�شفارة ال�شورية  او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات

اإعالن  تغيري  ا�سم ت
اأع���ل���ن ان����ا/ م��ه��ي��ب حممد 
،ميني  ال�����ش��ال��ع��ي  ع���ب���ادي 
اجل��ن�����ش��ي��ة ،  اح���م���ل ج���واز 
�شفر رقم : 03098681 
ا�شمي  ت��غ��ي��ري  يف  وارغ������ب 
عبادي  حم��م��د  ن��ه��ي��ان  اىل 

ال�شالعي. وهذا للعلم . 

فقدان جواز �سفرت
رن��ا �شالح   / امل��دع��و  فقد 
ال�شودان   ، ح�����ش��ن  خ�����ش��ر 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )01894278( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/6170801

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /حممد ا�شحاق 
باك�شتان   ، �شليم  حم��م��د 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )1849241( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/6600716

فقدان جواز �سفرت
�شهاب  املدعو/حممد  فقد 
م�شطفى  ل����ي����ت  ال�����دي�����ن 
بنغالدي�س    ، �����ش����وده����ري 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)0728863( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 050/7814122

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/�شاره حمدان، 
بنغالدي�س   ا�����ش����رتال����ي����ا 
�شفره  ج����واز   - اجلن�شية 
 )4005114( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/1714927

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /ام دى با�شوا 
ليت عبد غفور،  بنغالدي�س 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )0504784( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/5999972

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /ريان حممود 
الردن    ، ح�����ش��ن  ح�����ش��ني 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )656447( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/1714927
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

�شاحب  قرينة  توجيهات  مع  متا�شياً 
ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو 
رئي�س  القا�شمي،  حممد  بنت  جواهر 
امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى ل�������ش���وؤون الأ�����ش����رة 
ب���ال�������ش���ارق���ة، ل����الرت����ق����اء ب����امل����ه����ارات 
املتكاملة،  والإداري�����ة  ال�شرتاتيجية 
التابعة  املوؤ�ش�شات  يف  اجل��ودة  و�شمان 
– تعليم  اأطلق مركز ري��ادة  ل�شموها، 
التغيري  ه��وي��ة  – ب��رن��ام��ج  وت��ط��وي��ر 
املوؤ�ش�شات  ت��اأه��ي��ل  ع��ل��ى  يعمل  ال���ذي 
الوعي  م���ن  م��ت��ق��دم��ة  م���راح���ل  اإىل 

ال�شرتاتيجي.
الذي ي�شتمر  وجاء اختيار الرنامج، 
ع��ل��ى م����دى ث���الث���ة اأي������ام يف ك����ٍل من 
�شهري مار�س اجلاري واأبريل القادم، 
ملركز  اجلديدة  ال�شرتاتيجية  �شمن 
ري���ادة مل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور ال���ذي ت�شهده 
الإمارة نحو امل�شتقبل، و�شناعة نظام 
الريادة،  اإىل  للو�شول  ويحفز  يجدد 
بالإ�شافة اإىل حتمل الأعباء، وتقدمي 
�شيعمل  ح��ي��ث  ب���ك���ف���اءة.  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
منظومة  حت��ف��ي��ز  ع���ل���ى  ال����رن����ام����ج 
القيم عن طريق طرح خطوات ذهنية 
درا�شة  بعد  ا�شتنباطها  مت  مت�شل�شلة 

مكثفة.
مركز  مدير  ال�شحي،  فاطمة  وقالت 

ريادة: ن�شعى �شمن خطتنا لهذا العام 
اإىل تعزيز ثقافة التمّيز، وتقدمي كل 
التي  والأدوات  والآل���ي���ات،  ال���رام���ج، 
املوؤ�ش�شات  متكني  يف  ت�شاعد  ب��دوره��ا 
العمل  يف  اأع��ل��ى  ج���ودة  اإىل  للو�شول 

واملهنّية .
اإىل  التغيري  ه��وي��ة  ب��رن��ام��ج  وي��ه��دف 
تعزيز قدرات املوؤ�ش�شات، وبناء الوعي 
وبناء  م���ن���ه���ا،  ل���ك���ٍل  ال����ش���رتات���ي���ج���ي 
كما  ال�شرتاتيجية،  الن�شو�س  مهارة 
التقييم  اآل���ي���ات  ت��و���ش��ي��ح  اإىل  ي��ه��دف 
التقييم  وف����ر�����س  ال����ش���رتات���ي���ج���ي، 
ال����ري����ادة جلميع  ال���ق���ادم���ة، وت��ع��زي��ز 

والأداء،  الثقافة  وتوحيد  املوؤ�ش�شات 
وي���وؤك���د ال��رن��ام��ج ع��ل��ى اأه��م��ي��ة بناء 
الرتابط الإداري، واآلية بناء الأنظمة، 
واآلية  الأن��ظ��م��ة  يف  الفاعلية  وزي����ادة 

قيا�س النتائج.
ي�شتهدف  ال��ذي  الرنامج،  ويت�شمن 
الفئات القيادّية يف خمتلف املوؤ�ش�شات، 
التدريبية  ال���و����ش���ائ���ل  م���ن  ال���ع���دي���د 
والفرق  الإر���ش��ادي��ة،  العرو�س  منها: 
الأل����ع����اب  اإىل  اإ����ش���اف���ة  اجل���م���اع���ي���ة، 

التعليمية، والأفالم الوثائقية.
اجلدير بالذكر اأن مركز ريادة تاأ�ش�س 
ال�شيخة  ���ش��م��و  وج���ه���ود  ب��ت��وج��ي��ه��ات 

عام  يف  القا�شمي  حممد  بنت  جواهر 
توفري  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا  ح��ر���ش��اً   2009
ال��ت��دري��ب وال��دع��م ل��ك��ل ال��ع��ام��ل��ني يف 
التنفيذي  للمكتب  التابعة  املوؤ�ش�شات 
على  جمتمعهم  خل��دم��ة  ومت��ك��ي��ن��ه��م 

اأكمل وجه.
التابعة  امل���راك���ز  اأح����د  ري����ادة  وي��ع��ت��ر 
ويهدف  ل�شموها،  التنفيذي  للمكتب 
خالل  م��ن  املواطنني  دور  تعزيز  اإىل 
ذات  وم�شاريع  مبادرات  وتنفيذ  طرح 
طابع اأكادميي ومهني وثقايف ي�شتفيد 
منها جمموعة من الأف��راد لالرتقاء 

باإمكانياتهم وقدراتهم.

••  دبي -وام:

اأف�شل  مركز  م�شمى  حتت  ذكية  وتفاعلية  معرفية  من�شة  دب��ي  حماكم  اطلقت 
املقارنات  لإج���راء  الأ���ش��ا���س  حجر  كونه  عالية  اأهمية  يكت�شب  ال��ذي  املمار�شات 
تعزيز  �شبيل  الدولية يف  اجلهات  نخبة  مع  الف�شلى  املمار�شات  وتبادل  املعيارية 

اأدوات التطوير املوؤ�ش�شي الداخلي و�شول اإىل حماكم رائدة متميزة عامليا .
لتعزيز  املحاكم  تبذلها  التي  اإط��ار اجلهود احلثيثة  املبادرة اجلديدة يف  وتندرج 
فعالية وكفاءة الأداء الداخلي �شعيا وراء تطوير الإجراءات والرتقاء باخلدمات 
حتقيق  يف   2019-2016 ال�شرتاتيجية  الوثيقة  غايات  مع  متا�شيا  املقدمة 
عدالة نافذة تت�شم بالدقة وال�شرعة وتقدمي خدمات ق�شائية مي�شرة الو�شول 
لبناء  وال�شفافية والبتكار  العدل وال�شتقاللية  اإعالء قيم  للجميع ف�شال عن 

. جمتمع اآمن وق�شاء عادل وفق روؤية الإمارات 2021 
اإدارة  بوابة  خ��الل  من  املمار�شات  اأف�شل  مركز  من�شة  واإط���الق  ا�شتحداث  ومت 
املعرفة  لإغ��ن��اء  خ�شي�شا  م�شممة  وتفاعلية  حت��اوري��ة  ب��واب��ة  تعد  التي  املعرفة 
وتعزيز التوا�شل الفعال بني املوظفني من خالل اإتاحة الفر�شة لتطوير �شفحة 

�شخ�شية تت�شمن البيانات واملهارات والن�شاطات وال�شور اخلا�شة بكل موظف. 
اإىل  الو�شول  ت�شهيل  �شاأنها  من  ج��دا  متقدمة  بحث  بخا�شية  البوابة  وتت�شم 
املعريف  اإث��راء املحتوى  املمار�شات وفق تق�شيمات ت�شهم يف  اأف�شل  حمتوى مركز 

وتلبي احتياجات كافة الوحدات الإدارية والق�شائية يف حماكم دبي .
ويرتكز مركز اأف�شل املمار�شات اإىل اآلية متكاملة لتبادل اأف�شل املمار�شات العاملية 
باملتعاملني  العناية  والتميز  ال�شرتاتيجية  البتكار  املحاكم  باأعمال  ال�شلة  ذات 
بالنظام  الثقة  لتعزيز  متينة  اأ�ش�شا  امل��رك��ز  وي�شع  وال��ق��ي��ادة.  الب�شرية  وامل���وارد 
زيادة  �شاأنها  م��ن  التي  املعيارية  امل��ق��ارن��ات  خ��الل  م��ن  ودول��ي��ا  حمليا  الق�شائي 
املتعاملني  خدمة  بكفاءة  والرتقاء  الأحكام  وتنفيذ  الدعاوى  اإدارة  نظام  كفاءة 
وحت�شني فعالية وكفاءة الأداء من خالل تطوير الإج��راءات واخلدمات املقدمة 
وتنمية موارد ب�شرية كفوؤة ومبتكرة وتعزيز البيئة الداخلية املحفزة على الإبداع 

والبتكار. وقال �شعادة طار�س عيد املن�شوري مدير عام حماكم دبي نخطو اليوم 
خطوة متقدمة على درب التميز والريادة من خالل اإطالق عمليات مركز اأف�شل 
املمار�شات الذي نثق باأنه �شيمثل مرجعية هامة للو�شول اإىل املمار�شات الف�شلى 
املتقدمة  والتكنولوجيا  احل��دي��ث��ة  امل��ع��رف��ة  م��ن  املثلى  ال���ش��ت��ف��ادة  ت�شمن  ال��ت��ي 
لتج�شيد روؤيتنا الطموحة يف اإيجاد حماكم رائدة متميزة عامليا والتي تنبع من 
فهمنا للدور املنوط بنا لتحقيق العدالة التي ت�شمن اأن يح�شل كل ذي حق على 
حقه واأن ينعم كل من يعي�س على اأر�س دبي بالعدل وامل�شاواة اإىل جانب حفظ 
احلقوق واحلريات وتكافوؤ الفر�س وحتقيق عدالة نافذة تت�شم بالدقة وال�شرعة 

وتقدمي خدمات ق�شائية مي�شرة الو�شول للجميع .
واأ�شاف املن�شوري ننظر بثقة حيال املركز اجلديد باعتباره من�شة ذكية مبتكرة 
الداعمة لعمل  الداخلية واخلارجية  املمار�شات  وم�شدرا موثوقا وقيما لأف�شل 

املقارنة  نهج  اإىل  ا�شتنادا  الق�شائية  املمار�شات  تطوير  اأهمية  يعي  الذي  فريقنا 
املعيارية مدعوما بفكر ا�شتباقي ل�شت�شراف امل�شتقبل والو�شول اإىل املركز الأول 
يف موؤ�شر كفاءة النظام الق�شائي مبا يتما�شى مع الروؤية الثاقبة ل�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل الذي ر�شم لنا الطريق للفوز بال�شباق نحو التميز بقوله احل�شان 
الثاين ل يعرفه اأحد لذلك ل بد اأن نكون يف املقدمة ثم نحقق املهمة الأ�شعب 
ونظل يف املقدمة . وقال املن�شوري ان املتغريات املتالحقة التي يفر�شها القرن 
احلادي والع�شرين والتطورات املت�شارعة التي ت�شهدها اإمارة دبي ودولة الإمارات 
اإج����راءات  لتطوير  متكاملة  اأط���ر  و���ش��ع  اإىل  يدفعنا  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ظ��ل  يف 
الف�شلى متا�شيا  العاملية  املمار�شات  وفق  املقدمة  باخلدمات  والرتقاء  التقا�شي 
و�شعادة  تقدما  الأك���رث  الأمم  م�شاف  اإىل  ال��و���ش��ول  نحو  الوطني  التوجه  م��ع 
اإدارة  ل�  التابع  ال��دويل  التميز  ق�شم  اأن  يذكر   .  2021 العام  بحلول  العامل  يف 
ال�شرتاتيجية وا�شت�شراف امل�شتقبل يتوىل م�شوؤولية الإ�شراف على تزويد من�شة 
املعلومات ومن ثم ن�شرها بواقع مرتني �شهريا  باأحدث  املمار�شات  اأف�شل  مركز 

ل�شمان اإي�شالها اإىل الهيئتني الق�شائية والإدارية يف حماكم دبي.

•• اأبوظبي - الفجر

�شمن “ا�شرتاتيجية جامعة اأبوظبي 
تاأتي  2017” وال��ت��ي  اخل���ري  ل��ع��ام 
ال�����ش��ي��خ حمدان  ���ش��م��و  حت���ت رع���اي���ة 
اآل نهيان ممثل احل��اك��م يف  ب��ن زاي��د 
منطقة الظفرة رئي�س جمل�س اأمناء 
اأط��ل��ق��ت اجلامعة  اأب��وظ��ب��ي،  ج��ام��ع��ة 
مبادرة  والعني  باأبوظبي  فرعيها  يف 
ت��اأت��ي تزامناً  ال��ع��ط��اء وال��ت��ي  ���ش��ي��دة 
م��ع اح��ت��ف��الت ي��وم الأم وت��ه��دف اإىل 
اخلري  مبادرات  على  ال�شوء  ت�شليط 
�شاحبة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  وال���ع���ط���اء 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ال�شمو 
التنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ش��ة 
الن�شائي  الإحت�����اد  رئ��ي�����ش��ة  الأ���ش��ري��ة 
اأم الإم����ارات، وح��ر���س �شموها  ال��ع��ام 
والرتقاء  اخل���ري،  ث��ق��اف��ة  ن�شر  ع��ل��ى 

بدور املراأة يف املجتمع.
واأكدت ريت�شل بولدوين مدير �شوؤون 
اأب���وظ���ب���ي وع�شو  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ط��ل��ب��ة 
تنفيذ مبادرات  امل�شرفة على  اللجنة 
لعام  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  ا�شرتاتيجية 
املبادرة  ه��ذه  اأهمية   2017 اخل��ري 
ال��ت��ي مت��ث��ل ف��ر���ش��ة ف��ري��دة لطالب 
وط���ال���ب���ات اجل���ام���ع���ة ل���ي���ع���رب���وا عن 
امتنانهم وتقديرهم ل�شاحبة ال�شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك الرئي�شة 

الأ�شرية  التنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  الأع���ل���ى 
رئ��ي�����ش��ة الإحت�����اد ال��ن�����ش��ائ��ي ال���ع���ام اأم 
الرائد منذ  �شموها  ل��دور  الإم���ارات، 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  ت��اأ���ش��ي�����س 
وت�شليط  امل������راأة  مت��ك��ني  يف  امل��ت��ح��دة 
والرتكيز  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
على دورها احليوي باعتبارها اللبنة 
الإماراتية  الأ���ش��رة  لبناء  الأ�شا�شية 
تنمية  يف  ت�����ش��اه��م  ال���ت���ي  ال���ف���اع���ل���ة 

املجتمع.
تد�شني  مع  اأن��ه  بولدوين  واأو�شحت 
اأبوظبي  ج���ام���ع���ة  “ا�شرتاتيجية 
2017” وت��زم��ان��اً مع  ل��ع��ام اخل���ري 
الأم  ب�يوم  العربي  ال��ع��امل  احتفالت 
املبادرة  هذه  تكون  اأن  البديهي  فمن 
اإحدى اأولوياتنا لنتعلم من اأحد اأبرز 

“اأم  العامل  رم��وز اخل��ري والعطاء يف 
عن  الطلبة  ول��ي��ت��ع��رف  الإمارات”، 
كثب على خمتلف املبادرات اخلريية 
املتميزة التي د�شنتها �شموها لتعزيز 
ون�شر  الجتماعية  امل�شوؤولية  ثقافة 
والت�شامح  وال���ع���ط���اء  اخل�����ري  ق���ي���م 
التي  القيم  ه��ذه  وامل����ودة،  وال��ت��ك��اف��ل 
فل�شفة  م��ن  يتجزاأ  ل  ج��زء  اأ�شبحت 
جامعة اأبوظبي والتي نوا�شل غر�شها 
يف الأجيال ال�شابة، وهي نف�س القيم 
التي غر�شها يف اأبناء وبنات الإمارات 
ال���وال���د امل��وؤ���ش�����س امل��غ��ف��ور ل��ه - باإذن 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  تعاىل-  اهلل 
والتي  ث����راه-  اهلل  -ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
تتبعها اليوم القيادة الر�شيدة لدولة 

الإمارات العربية املتحدة.

وت�شمنت احتفالت اجلامعة يف فرع 
اأبوظبي معر�س �شور ولوحات فنية 
الت�شوير  ن���ادي  اإب����داع ط��ال��ب��ات  م��ن 
الفوتوغرايف وطالبات النادي الفني، 
كم األقى كل من الطالبة �شارة جهاد 
الهند�شة  ب��ك��ال��وري��و���س  ب��رن��ام��ج  م��ن 
ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة وال����ط����ال����ب ح���م���دان 
بكالوريو�س  ب��رن��ام��ج  م���ن  ال��ك��ع��ب��ي 
ال���ع���م���ارة وال��ط��ال��ب��ة اأ����ش���م���اء حممد 
الإجنليزية  اللغة  ب��ك��ال��وري��و���س  م��ن 
ل��ث��الث��ة ق�����ش��ائ��د ���ش��ع��ري��ة ع���ن الأم، 
للمتحدث  حما�شرة  اإىل  بالإ�شافة 
خاللها  �شلط  العامري  خالد  املبدع 
���ش��م��و »اأم  ال�������ش���وء ع���ل���ى م���ن���ج���زات 
العطاء واخل��ري ودعم  الإم����ارات« يف 
واإقليمياً  حم��ل��ي��اً  والأ�����ش����رة  امل�������راأة 
وعاملياً، وعر�س ر�شم للطالب غ�شان 
الفني  الطالبي  النادي  رئي�س  ع��واد 
الحتفالت  �شملت  بينما  باجلامعة، 
توزيع  ال��ع��ني  يف  اجل��ام��ع��ة  ح����رم  يف 
التذكارية  للهدايا  الطالبية  الفرق 
الطالبات  الأم����ه����ات  ع��ل��ى  وال�������ورود 
التدري�شية  ال��ه��ي��ئ��ت��ني  وع�������ش���وات 
والإداري����������ة، ف�����ش��اًل ع���ن ن��خ��ب��ة من 
يخ�ش�س  التي  وامل�شابقات  الأن�شطة 
ريعها لتقدمي هدايا تذكارية لنخبة 
امل��ر���ش��ى يف م�شت�شفى  الأم���ه���ات  م��ن 

الإمارات الدويل يف العني.

•• الفجرية -الفجر:

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اح��ت��ف��ل��ت 
العاملي  الأم  ي��وم  مبنا�شبة  الفجرية 
ال���ذي ي�����ش��ادف 21 م��ار���س م��ن كل 
عام ملا حتمله الأم من معاين الوفاء 
واحل��ن��ان وال��ع��ط��اء وال��ك��رم وتخلل 
فيديو  م��ق��ط��ع  ع���ر����س  الح���ت���ف���ال 
الأم  ت�شحيات  ع��ن  يتحدث  ق�شري 
وح��ن��ان��ه��ا يف ت��رب��ي��ة الأب���ن���اء ودوره���ا 
بعدها  امل�شتقبل  بناء جيل  البارز يف 
املنطقة  م��ن��ت�����ش��ب��ات  اإح������دى  األ���ق���ت 
�شعرية  ق�شيدة  بالفجرية  الأمنية 
ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ع���رت خ��الل��ه��ا عن 
كما  املجتمع  يف  مكانتها  و  الأم  دور 
هدايا  وت��وزي��ع  �شحوبات  اإج����راء  مت 
لأ�شعد اأم بهذا اليوم يف ختام احلفل 
بن  اأحمد  حممد  اللواء  �شعادة  ك��رم 
غامن الكعبي قائد منطقة الفجرية 
الأم���ن���ي���ة ع����دد م���ن الأم����ه����ات على 
الأمنية  الفجرية  منطقة  م�شتوى 
وذل������ك ت���ق���دي���را وع���رف���ان���ا ل���ه���ن ملا 
بناء جيل  يقدمنه من ت�شحيات يف 
واحلفاظ  الأب��ن��اء  وتربية  امل�شتقبل 
�شور  ال����ت����ق����اط  مت  ك����م����ا  ع���ل���ي���ه���م 

اللواء  ل�شعادة  كلمة  ويف  ت��ذك��اري��ة. 
حممد اأحمد بن غامن الكعبي قائد 
منطقة الفجرية الأمنية هناأ خاللها 
ع��ل��ى م�شتوى  ال��ع��ام��الت  الأم���ه���ات 
مبنا�شبة  الأمنية  الفجرية  منطقة 
عيد الأم العاملي وتوجه لهن بال�شكر 
اجل���زي���ل مل���ا ق���دم���وه خ���الل م�شرية 
حياتهن من ت�شحيات و ف�شلهن يف 
اأن الأم ل ميكن  واأك��د  بناء الأجيال 
الإيثار  رم��ز  فهي  حقها  نوفيها  اأن 

واحل����ب احل��ق��ي��ق��ي ال����ذي مي��ن��ح بال 
مقابل ويعطي بال حدود.

الكلباين  م����وزة  ال��ن��ق��ي��ب  وت��ق��دم��ت 
الن�شائي  ال�����ش��رط��ة  ف���ري���ق  رئ��ي�����س 
اجلزيل  بال�شكر  الفجرية  ب�شرطة 
تكرميه  على  ال��ع��ام  القائد  ل�شعادة 
الأمهات  ان جميع  لالأمهات موكدة 
ن�شاء فوق العادة وي�شتحقن بجدارة 
م��ا ج���اء يف ال��ق��ول امل���اأث���ور ) اجلنة 
حتت اأقدام الأمهات ( فهن احل�شن 

الأك��رث دفئا يف العامل والأك��رث قوة 
النجاح  و  املهام  من  الكثري  اإدارة  يف 

يف وقت واحد.
العميد  ����ش���ع���ادة  الح���ت���ف���ال  ح�����ش��ر 
عام  م��دي��ر  اليماحي  حممد  حميد 
العقيد  و�شعادة  ال�شرطية  العمليات 
عام  مدير  املر�شدي  �شعيد  �شليمان 
املوارد واخلدمات امل�شاندة وعدد من 
الإفراد  و  ال�شف  و�شباط  ال�شباط 

والعن�شر الن�شائي.

احتفااًل بـ»اأم االإمارات« يف يوم االأم

جامعة اأبوظبي تطلق مبادرة “�سيدة العطاء” �سمن 
ا�سرتاتيجيتها لعام اخلري 2017 

�سرطة الفجرية تكرم االأمهات املثاليات يف يوم االأم العاملي

وزارة الدولة ل�سوؤون الوطني االحتادي تنظم جل�سة ع�سف ذهني لروؤ�ساء املراكز االنتخابية

حماكم دبي تطلق مركز اأف�سل املمار�سات 

مركز ريادة يطلق برنامج هوية التغيري لتعزيز الوعي اال�سرتاتيجي

•• اأبوظبي-وام:

نظمت وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي 
النتخابية  امل���راك���ز  ل���روؤ����ش���اء  ذه��ن��ي  ع�����ش��ف  ج��ل�����ش��ة 
وذلك   2015 الحت��ادي  الوطني  املجل�س  لنتخابات 
اأف�شل  ومناق�شة  التجربة  ه��ذه  على  ال��وق��وف  بهدف 
املعايري املعمول بها عاملياً يف هذا املجال وبال�شكل الذي 
ي�شهم يف تطوير خرات واأدوات وقدرات العاملني يف 
املراكز النتخابية. جاءت اجلل�شة �شمن جهود الوزارة 
املراحل  يف  النتخابية  العملية  تطوير  اإىل  الرامية 
جل�شات  من  ل�شل�شلة  وا�شتكمال  بها  والرتقاء  املقبلة 
للعام  النتخابية  بالعملية  اخلا�شة  الذهني  الع�شف 
درا�شة  بهدف  موؤخراً  ال��وزارة  والتي عقدتها   2015
اإىل  الو�شول  اأجل  العملية وال�شتفادة منها من  هذه 
التطبيق الأمثل للعملية النتخابية يف املراحل املقبلة 
الرائدة  ال��رمل��ان��ي��ة  ال��ت��ج��رب��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ي�شهم  ومب���ا 

لدولة الإمارات.
الدولة  وزارة  وك��ي��ل  ل��وت��اه  ه��الل  �شعادة ط���ارق  واأك���د 

ان  املنا�شبة  بهذه  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  ل�شوؤون 
الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات  جت�شيداً  تعمل  ال���وزارة 
على توظيف البتكار لالرتقاء باأدائها وتاأتي جل�شات 
ال��ع�����ش��ف ال��ذه��ن��ي وم����ن خ����الل م���ا ت��ق��دم��ه م���ن دور 
حموري وهام يف تعزيز البتكار ا�شتجابة عملية لهذه 

التوجهات.
عن  للحديث  اجلل�شة  ه���ذه  ع��ق��د  ان  ل��وت��اه  واأ����ش���اف 
ي��وؤك��د على   2015 الن��ت��خ��اب��ي��ة  امل��راك��ز  روؤ����ش���اء  دور 
اأهمية الدور الذي يقوم به روؤ�شاء املراكز يف الرتقاء 
بالعملية النتخابية كما اأنها توؤكد على الدور الكبري 
الهيئات  اأع�شاء  م��ع  التعامل  يف  امل��راك��ز  يف  للعاملني 
التي  ال�����ش��روري��ة  باملعلومات  وت��زوي��ده��م  النتخابية 
تعزز من دورهم يف امل�شاركة وحتقيق النجاح للعملية 
الرملانية  ال��ت��ج��رب��ة  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأك����د  الن��ت��خ��اب��ي��ة. 
ول�شيما م��ن خالل  ك��ب��رياً  ت��ط��وراً  ت�شهد  الإم��ارات��ي��ة 
تتمتع  التي  والتطور  القوة  عنا�شر  ملختلف  توظيفها 
ب��ه��ا دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة الأم�����ر الذي 
ميكننا من خالله القول اإننا ن�شري بخطى ثابته نحو 

الو�شول اإىل اأف�شل املمار�شات العاملية التي من �شاأنها 
يف  وو�شعها  الرملانية  الإم����ارات  دول��ة  جتربة  تعزيز 
م�شاف التجارب العاملية. وقد تناولت اجلل�شة ثالثة 
الت�شويت  قبل مرحلة  النتخاب  حم��اور هي: مراكز 
من  العديد  اجلل�شة  ناق�شت  املحور  ه��ذا  خ��الل  وم��ن 
اإدارة  الأمور منها جتهيز مراكز النتخابات وهيكلية 
م��رك��ز الن��ت��خ��اب وت���دري���ب روؤ����ش���اء امل���راك���ز ونوابهم 
ناق�شت  كما  الرئي�شي..  النتخاب  ليوم  وال�شتعداد 
حمور مراكز النتخابات اأثناء مرحلة الت�شويت حيث 
مع  التعامل  قبيل  من  متعددة  م�شائل  مناق�شة  متت 
الناخبني والتعامل مع الفريق الفني والتقني ونظام 
املبكر ومدى  الت�شويت  الت�شويت الإلكرتوين ونظام 
والتوا�شل  لالنتخابات  التنفيذية  التعليمات  و�شوح 
ملراكز  الأم��ن��ي  وال��و���ش��ع  الن��ت��خ��اب��ات  اإدارة  م��ع جلنة 
النتخابات والتعامل مع ممثلي و�شائل الإع��الم.. يف 
حني تناول املحور الثالث مو�شوع مراكز النتخابات 
املحور  هذا  بحث  حيث  الت�شويت  مرحلة  انتهاء  بعد 

عملية اإغالق مراكز النتخاب.

•• دبي-الفجر:

حارب  ث��اين  حممد  عيد  �شعادة  اأع���رب 
الإم���ارات  جمعية  ادارة  جمل�س  رئي�س 
وتقديره  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  داون  مل��ت��الزم��ة 
لعام  املواكبة  دب��ي  بلدية  ملبادرة  الكبري 
ال�شمو  اأط��ل��ق��ه ���ش��اح��ب  ال����ذي  اخل���ري 
اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ خليفة بن زايد 
الدولة ومبباركة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال�����وزراء حاكم  رئ��ي�����س جمل�س  ال��دول��ة 

دبي .
بتقدمي  م�شكورة  البلدية  قامت  حيث 
العديد من املبادرات الداعمة خلدمات 
بالدولة  منت�شبيها   وك��اف��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
متمنني اأن نحقق من خاللها ال�شتفادة 
الأف�����ش��ل لأب��ن��ائ��ن��ا م��ن م��ت��الزم��ة داون 
للم�شتقبل  التاأهيل  يف  الإع��اق��ة  وذوي 
ليكون م�شتقبلهم باهراً ان �شاء اهلل ما 
القيادات  م��ن  ال��ن��وع  بهذا  نحظى  دمنا 

الوطنية والن�شانية الفا�شلة.
ان  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وق��ال 

تطوير  ملركز  �شيخ�ش�س  املقدم  الدعم 
الذي  اجلمعية  يف  داون  متالزمة  ذوي 
ويقدم   2009 ع��ام  اأك��ت��وب��ر  يف  انطلق 
خدماته للمواطنني واملقيمني من كافة 
اجلن�شيات، وهو معتمد من وزارة تنمية 
وح�شل  بدبي  ال�شحة  املجتمع وهيئة 

اأف�����ش��ل م�����ش��روع تنموي  ع��ل��ى ج���ائ���زة 
ملجل�س وزراء التنمية الجتماعية لدول 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي يف املجال  جم��ل�����س 

الجتماعي لعام 2013.
املهند�س  ����ش���ع���ادة  ق�����ال  ج��ه��ت��ه  وم�����ن 
 « دب��ي  ل��وت��اه مدير ع��ام بلدية  ح�شني 

اإطار  يف  ياأتي  للجمعية  البلدية  دع��م 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ال����دول����ة ب����اإط����الق ���ش��ع��ار ع����ام اخلري 
الرتكيز  ل��ي��ك��ون   2017 ع����ام  ع��ل��ى 
ث���الث���ة حم�����اور رئ��ي�����ش��ة، الأول  ع��ل��ى 

يف  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  تر�شيخ  ه��و 
لتوؤدي  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  م��وؤ���ش�����ش��ات 
دوره��ا يف خدمة الوطن وامل�شاهمة يف 
تر�شيخ  وال��ث��اين  التنموية.  م�شريته 
التخ�ش�شية  وب��راجم��ه  ال��ت��ط��وع  روح 
من  لتمكينها  ك��اف��ة  املجتمع  ف��ئ��ات  يف 
للمجتمع،  حقيقية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
املجالت  يف  كفاءاتها  من  وال�شتفادة 
الوطن  خدمة  تر�شيخ  والثالث  كافة. 
اأهم  ك���اإح���دى  يف الأج���ي���ال اجل���دي���دة 
لتكون  الإم��ارات��ي��ة،  ال�شخ�شية  �شمات 
خ���دم���ة ال���وط���ن ردي����ف����اً دائ����م����اً حلب 
ال���وط���ن ال�����ذي ت��ر���ش��خ ع���ر ع���ق���ود يف 
على  واملقيمني  الإم����ارات  اأب��ن��اء  قلوب 

اأر�شها.
واأك�����د ���ش��ع��ادت��ه اأن ال��ب��ل��دي��ة ت��ع��م��ل يف 
�شوء توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
العطاء  مفهوم  اإر���ش��اء  ب�����ش��رورة  دب��ي 
ك��ت��وج��ه جم��ت��م��ع��ي ع���ام ت��ن��خ��رط فيه 
فئات املجتمع كافة لن دولة الإمارات 

العطاء،  ع��امل��ي��ة يف  اإجن�����ازات  ���ش��ط��رت 
امل����ادي  ال���دع���م  ت���ق���دمي  اأن  م��و���ش��ح��ا 
للجمعية نهدف منه ت�شهيل تنفيذها 
ان  بعد  ال��الزم��ة  والأن�شطة  للرامج 
الرتفيهية  احلديقة  البلدية  اجن��زت 
ان��ط��الق��ا من  داون  م��ت��الزم��ة  ل����ذوي 
حتقيق  على  الر�شيدة  قيادتنا  حر�س 
لفئات  ال�شاملة  الجتماعية  التنمية 
املجتمع مبا فيهم الأ�شخا�س من ذوي 
على  وامل��ق��ي��م��ني  للمواطنني  الإع���اق���ة 
لتتما�شى  البيئة  وتهيئة  الدولة  اأر�س 
مع متطلباتهم واحتياجاتهم ، كما اأن 
البلدية تدر�س تقدمي بع�س اخلدمات 
الأخرى التي تعود بالنفع وال�شتدامة 

ل�شالح اجلمعية
واأو�شحت الدكتورة منال جعرور نائب 
مركز  رئ��ي�����س  الإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
تطوير ذوي متالزمة داون باجلمعية 
ب����اأن ع����دد امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م���ن خدمات 
 322 يبلغ  الآن  التطوير حتى  مركز 
م�شاندة  على  املركز  ويعمل  م�شتفيداً، 
قدراتهم  وتنمية  داون  متالزمة  ذوي 

بلدية دبي تقدم دعما ماديًا لربامج جمعية االإمارات ملتالزمة دوان
خالل  م��ن  اأنف�شهم  على  لالعتماد 
املجالت،  كافة  يف  مهاراتهم  تطوير 
التدخل  م���رح���ل���ة  ع���ل���ى  وال���رتك���ي���ز 
امل��رك��ز حقق  ان  اإىل  امل��ب��ك��ر.. لف��ت��ة 
الأ�شا�شي يف حت�شني  هدف اجلمعية 
داون  متالزمة  ل��ذوي  احلياة  نوعية 
الأ�شا�شية  ب��امل��ق��وم��ات  مي��ده��م  حيث 
الجتماعي  ل��ل��دم��ج  ت��ه��ي��ئ��ه��م  ال��ت��ي 

والأكادميي والوظيفي.

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  امل������دع������و/روك�������������ش������ان������ه 
 ف��������اط��������م��������ة حم��������م��������د غ������و�������س

 RUKSANAFATMA  ،
 MOHAMMED GHOSE
، هندية  اجلن�شية  - جواز  �شفره 
من  )1396535(�شادر  رق���م 
الهند    من يجده عليه الت�شال 
بال�شفارة الهندية لدى الدولة.         

فقدان جواز �سفرت
ف�����������ق�����������د  امل����������دع����������و/ك����������م����������ال 
 خ�������������������ان ج����������ه����������اجن����������ري خ����������ان 
-KAMAL KHAN JA  ، 

ANGIR KHAN ، باك�شتاين   
اجل��ن�����ش��ي��ة  - ج�����واز  ���ش��ف��ره رقم 
عليه  يجده  من   )4113922(
الباك�شتانية   بال�شفارة  الت�����ش��ال 

لدى الدولة.         

فقدان جواز �سفرت
/عبدالزبار  امل��دع��و  ف��ق��د 
بنغالد�س   ، م��ي��اه  رح��م��ن 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )0586612( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 
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اأخبـار الإمـارات
•• دبي- وام: 

اأطلق جمل�س كبار م�شوؤويل املعلومات يف دولة الم��ارات، اأول جائزة �شنوية من 
نوعها يف املنطقة خم�ش�شة لبتكارات الطلبة اجلامعيني حيث �شيح�شل الفائزون 
باجلائزة على فر�شة موؤكدة للعمل يف احدى كرى ال�شركات املتخ�ش�شة بقطاع 

تقنية املعلومات يف المارات.
كبار  ملجل�س  الأول  ال�شنوي  الج��ت��م��اع  خ��الل  اجل��ائ��زة  تلك  ع��ن  الإع����الن  ج��اء 
م�شوؤويل املعلومات يف المارات، الذي مت تنظيمه حتت رعاية �شمو ال�شيخ اأحمد 
بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان 
الإم��ارات ام�س يف فندق لومريديان املطار، بح�شور عدد من كبار امل�شوؤولني يف 

قطاع تقنية املعلومات يف المارات.
بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  قال  الأول،  ال�شنوي  اجتماعه  املجل�س  تنظيم  ومبنا�شبة 
�شعيد تاأتي دولة المارات يف املقدمة عندما يتعلق الأمر بتبني اأحدث التقنيات 
الذكية يف كافة القطاعات. ونحن ننظر اإىل تكنولوجيا املعلومات بو�شفها قوى 
�شتوجه النمو مبا يواكب روؤية قيادتنا الر�شيدة الرامية لأن نكون الذكى، واأن 

ن�شمن ال�شعادة للجميع، ونتقدم بفارق 10 �شنوات على باقي الأماكن يف العامل. 
وجمل�س كبار م�شوؤويل املعلومات مبادرة رائعة، حيث يعك�س النجاح الذي حققته 
الإم����ارات على  دول��ة  ال�شركات يف  اإط��الق��ه��ا، حر�س  واح��د على  ع��ام  يف غ�شون 
البقاء يف �شدارة ال�شركات الأخرى وتقدمي مثال على ال�شتغالل الأمثل لتقنية 

املعلومات .
يذكر ان جمل�س كبار م�شوؤويل املعلومات يف دولة المارات، هو مبادرة اأطلقتها يف 
العام 2016 �شركة �شمارت ورلد، ال�شركة امل�شاهمة بني �شركتي ات�شالت ودبي 
�شاوث، لتواكب ا�شرتاتيجية البتكار يف دولة الإمارات والهدف احلكومي الرامي 

اإىل جعل الإمارات البلد الأكرث ابتكاراً يف العامل بحلول العام 2021.
الأفكار  اأع�شائه  تبادل  املعلومات  م�شوؤويل  كبار  ملجل�س  الأول  العام  �شهد  وق��د 
واأف�شل املمار�شات فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات وموا�شيع اأخرى ذات �شلة 

كبرية بدءاً من الطباعة ثالثية الأبعاد، والتحول الرقمي، وحو�شبة ال�شحابة، 
وانتهاًء بالتحليالت، واإنرتنت الأِ�شياء، والآلت الذكية.

ويهدف املوؤمتر ال�شنوي الأول ملجل�س كبار م�شوؤويل املعلومات اإىل دعم مكانة دولة 
الإم��ارات �شمن الثورة الرقمية، وذلك من خالل العرو�س التقدميية وندوات 
لقطاعات  ينتمون  الذين  املعلومات  م�شوؤويل  كبار  اجراها  التي  الغنية  النقا�س 
خمتلفة. وقال عبد القادر عبيد علي، الرئي�س التنفيذي ل�شركة �شمارت ورلد: 
بني  والأفكار  املعارف  تبادل  لت�شهيل  املعلومات  م�شوؤويل  كبار  جمل�س  ان�شاء  مت 
اأع�شائه فيما يخت�س باأف�شل املمار�شات التي يقومون بتنفيذها يف جمال تقنية 
املعلومات، وذلك بهدف التو�شل اإىل حلول اإبداعية مبتكرة ميكنهم تنفيذها كل 
يف موؤ�ش�شته حيث متكن يف غ�شون عام واحد على ت�شكيله من جلب ما يزيد عن 
من القطاعات ال�شناعية. وما  العديد  من  املعلومات  م�شوؤويل  كبار  من   100

جناح املجل�س يف �شنته الأوىل، اإل البداية لرحلتنا التي تلتزم بامل�شاهمة يف روؤية 
قيادتنا الر�شيدة وامل�شاهمة يف تعزيز ورفع اأهمية المارات اإىل م�شتويات ل نظري 
لها من التمّيز يف جمال تكنولوجيا املعلومات. واأطلق املجل�س خالل املوؤمتر اأول 
جائزة من نوعها يف املنطقة لبتكارات الطلبة اجلامعيني الذين هم على و�شك 
التخرج، حيث تهدف اجلائزة اإىل ت�شجيع الطلبه اجلامعيني الماراتيني وغري 
خاللها  من  يعر�شون  مبن�شة  تزويدهم  خ��الل  من  البتكار  على  الماراتيني، 

مواهبهم، ويح�شلون على تقدير ودعم خراء املجل�س لبتكاراتهم التقنية.
ومن جانبه قال اأحمد املال، رئي�س جمل�س اإدارة جمل�س كبار م�شوؤويل املعلومات، 
يف معر�س اإعالنه عن اجلائزة: ي�شرنا اأن نعلن عن اأول جائزة �شنوية لالبتكار 
تقنية  جم��ال  يف  الأخ���رية  الدرا�شية  �شنتهم  يف  اجلامعيني  الطلبة  �شعيد  على 
ت�شجع  بيئة  تطوير  اإىل  الرامية  قيادتنا  روؤي��ة  مع  تتوافق  واجلائزة  املعلومات. 
امل�شتويات وعلى �شعيد كافة القطاعات القت�شادية. و�شوف  البتكار على كافة 
تقوم بع�س ال�شركات التي ت�شكل جزءاً من املجل�س، بتقدمي فر�س عمل للفائزين 
باجلائزة ، حيث نهدف من خالل تقدمي الوظائف وجوائز اأخرى اإىل ت�شجيع 
لأق�شى  مواهبهم  وا�شتغالل  العادية  التفكري  اأمن��اط  جت��اوز  على  الطلبة  كافة 

مب�ساركة اأكرث من 900 قطاع وعالمة جتارية خمتلفة

 ال�سارقة لالإعالم ت�ستعر�س االبتكارات الرقمية لتطوير املحتوى االإعالمي خالل )كاب�سات( 
•• ال�صارقة-الفجر:

ت�شارك موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم، 
23 ملعر�س  ال�  ال��دورة  يف فعاليات 
)ك����اب���������ش����ات( احل�������دث الأب���������رز يف 
الرقمي،  والإع������الم  ال���ب���ّث  جم���ال 
والت�������ش���الت يف امل��ن��ط��ق��ة، وال���ذي 
21 وحتى  يقام يف الفرتة ما بني 
23 من مار�س اجل��اري، يف مركز 

دبي التجاري العاملي.
وت���ه���دف م�����ش��ارك��ة امل��وؤ���ش�����ش��ة اإىل 
الرائدة  خدماتها  اأب��رز  ا�شتعرا�س 
يف جمال البث والإع��الم الرقمي، 
مع  ال�شلة  ذات  اخل���رات  وت��ب��ادل 

املتخ�ش�شة  ال�����ش��رك��ات  م���ن  ع����دد 
بقطاعات الإنتاج، و�شناع املحتوى 
بالإ�شافة اإىل الطالع على اأحدث 
املجالت  يف  ال��ت��ق��ن��ي��ة  الب���ت���ك���ارات 
منها،  ل���ال����ش���ت���ف���ادة  الإع����الم����ي����ة 
من  ع�����دد  م����ع  الآراء  وم�������ش���ارك���ة 
والدوليني  الإق��ل��ي��م��ي��ني  اخل����راء 

املتخ�ش�شني يف املجال. 
خلف،  ح�شن  حممد  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
ال�شارقة  م���وؤ����ش�������ش���ة  ع�����ام  م���دي���ر 
لالإعالم: تتجه روؤيتنا يف موؤ�ش�شة 
ال�����ش��ارق��ة ل��الإع��الم خ��الل الفرتة 
التقنيات  دور  تعزيز  نحو  احلالية 
املحتوى  ت���ط���وي���ر  يف  امل���ب���ت���ك���رة 

الإعالمي الهادف، وتعمل املوؤ�ش�شة 
قنواتها  جم���م���وع���ة  خ������الل  م����ن 
والإذاعية  التلفزيونية  املختلفة 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  وم��ن�����ش��ات 
على التوجه اإىل العائالت وخمتلف 
ع����ر خمتلف  ال���ع���م���ري���ة  ال���ف���ئ���ات 
املن�شات التقليدية منها واجلديدة 
ولهذا  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف 
نحر�س يف املوؤ�ش�شة على التوا�شل 
ال�شناعات  العاملني يف  الدائم مع 

الإعالمية والرقمية .
موؤ�ش�شة  ع������ام  م����دي����ر  واأ�������ش������اف 
ال�شارقة لالإعالم: التطور املت�شارع 
ت�����ش��ه��ده �شناعة  ال����ذي  واجل���دي���د 

الإع������الم، ي��ف��ر���س م��ت��غ��ريات على 
القنوات واجلمهور، ويفر�س علينا 
ال�شارقة لالإعالم توظيف تلك  يف 
الروؤية  يف  امل�شا�س  دون  املتغريات، 
املوؤ�ش�شة  انتهجتها  التي  والر�شالة 
منذ انطالقتها بتوجيهات �شاحب 

ال�شمو حاكم ال�شارقة .
هاماً  )ك��اب�����ش��ات( ح���دث���اً  وي��ع��ت��ر 
واأ���ش��ا���ش��ي��اً ل��ل��خ��راء وامل��ه��ن��ي��ني يف 
للهواة  م�شّجعة  وفر�شة  القطاع، 
والتوا�شل  ل��الل��ت��ق��اء  ال�����ش��اع��ني 
الإنتاج،  ودور  ال��ب��ث  ���ش��رك��ات  م��ع 
�شناعة  و�شركات  وال�شتوديوهات، 
)الأنيمي�شن(،  املتحركة  ال��ر���ش��وم 

وم���ن���ت���ج���ي امل���ح���ت���وى الإب�����داع�����ي، 
الرجميات،  ت��ط��وي��ر  و����ش���رك���ات 
وقنوات التوزيع يف منطقة ال�شرق 

الأو�شط واإفريقيا وجنوب اآ�شيا.
اأبرز  ع��ام  ك��ل  املعر�س  وي�شتقطب 
يف  ال��رائ��دة  وال�����ش��رك��ات  املوؤ�ش�شات 
امل���ج���ال الإع����الم����ي ل��ل��ت��ع��ّرف اإىل 
الأ�شاليب والآراء اجلديدة املتعلقة 
الو�شول  و�شرعة  الإن��ت��اج،  ب��ج��ودة 
الإعالمي،  والتناف�س  ال�شوق،  اإىل 
احلالية،  ال���������دورة  وت���ن���ظ���م  ك���م���ا 
الفعاليات  م��ن  ع���دداً  م���رة،  ولأول 
املحتوى  �شوق  تتمّثل يف  امل�شاحبة 
تقنيات  على  الرتكيز  اإىل  الهادفة 

الإنرتنت  ع���ر  امل��ح��ت��وى  ت��ق��دمي 
بن�شخته املعدلة، وجتارب ا�شتخدام 

ال����واق����ع الف����رتا�����ش����ي، وال����واق����ع 
ال�شبكات  واأم��ن  الإع���الم،  املعزز يف 

الآليات  وت��ق��ن��ي��ات  الإل���ك���رتون���ي���ة، 
الطائرة، والطائرات بدون طيار.

•• ال�صارقة-وام: 

اأك����د ع���دد م���ن م�����ش��وؤويل ح��ك��وم��ة ال�����ش��ارق��ة اأهمية 

ال�شرتاتيجية  احلكومي  لالت�شال  ال��دويل  املنتدى 
يف حتقيق التنمية امل�شتدامة من خالل طرح العديد 
من الأف��ك��ار وامل��ب��ادرات وال��رام��ج التي تعود بالنفع 

على ال�شعوب.
رئي�شة  امل��ال  عبدالرحمن  خ��ول��ة  �شعادة  اأك���دت  فقد 
املجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة اأن اإمارة ال�شارقة 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ب��روؤي��ة 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة 
خطت خطوات �شريعة يف ميادين التطور الإعالمي 
وباتت موؤ�ش�شاتها الإعالمية منارة �شاخمة يف �شماء 

العالم العاملي.
ال���روؤي���ة من  ت��ل��ك  ال�����ش��ارق��ة حققت  ان  اإىل  وا����ش���ارت 
خ���الل ال��ع��م��ل امل��خ��ل�����س م��ن ك��اف��ة رج����الت العالم 
وعلى راأ�شهم ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  جمل�س  رئي�س  ل��الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
ل���الإع���الم ف��ق��د جن��ح��ت الإم������ارة يف حت��ق��ي��ق العديد 
املنتدى  م��ن خ���الل تنظيم  ال����روؤى والأه�����داف  م��ن 
جت�شيد  ا�شتطاع  ال��ذي  احلكومي  لالت�شال  ال��دويل 
العديد من التجارب يف عالقة الت�شال واحلكومات 
و���ش��ع��وب امل��ن��ط��ق��ة وط����رح الآل���ي���ات. م��ن ج��ان��ب��ه اأكد 
اإدارة  رئي�س جمل�س  العوي�س  �شلطان  �شعادة عبداهلل 
الدويل  املنتدى  اأن  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة 
لالت�شال احلكومي بال�شارقة الذي انطلقت اأعماله 
�شنوية  من�شة  ب��ات  ال�شارقة  اإك�شبو  مركز  يف  ال��ي��وم 
بالغة الأهمية لأهل الخت�شا�س يف جمال الت�شال 
احل��ك��وم��ي ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة والدولة 
�شرايني  ج��دي��دة يف  دم���اء  ���ش��خ  ت�شهم يف  وامل��ن��ط��ق��ة 
املوؤ�ش�شات احلكومية والإعالمية من خالل  وقنوات 
طرح الق�شايا اجلوهرية ذات الأولوية يف حياة النا�س 
لعالقات  يوؤ�ش�س  ومبا  والعربي  الإماراتي  واملجتمع 
وجمهور  الإع���الم  وو�شائل  امل�شوؤولني  ب��ني  متوازنة 
املتعاملني. وقال اإن الت�شال احلكومي يكت�شب دوراً 
ا�شرتاتيجياً يف دعم روؤية الإمارات2021 و�شيا�شات 
حكومة ال�شارقة ويف هذا الإطار جنح املنتدى الدويل 
لالت�شال احلكومي يف فر�س نف�شه كحدث تنتظره 
واخلراء  عموماً  والإعالمية  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
اأحدث  على  ال��ت��ع��رف  ب��ه��دف  خ�شو�شاً  واملخت�شون 
م���ا ت��و���ش��ل��ت اإل���ي���ه ���ش��ن��اع��ة الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي يف 
الفكري  اأو  التكنولوجي  امل�شتوى  على  �شواء  العامل 
م��ن احل��ر���س ع��ل��ى الرتقاء  ان��ط��الق��اً  امل��وؤ���ش�����ش��ي  اأو 
بوظائف اإدارات الت�شال احلكومي وتطوير مهامها 
الر�شائل  اإي�شال  �شمان  اىل  و���ش��وًل  وم�شوؤولياتها 
الت�شال  ا�شرتاتيجية  اأه��داف  التي حتقق  املوؤ�ش�شية 
والرتقاء  وال��دول��ة  الإم���ارة  موؤ�ش�شات  يف  احلكومي 

باأنظمتها اإىل اأرقى امل�شتويات العاملية.

وثّمن العوي�س اجلهود التي يبذلها املكتب الإعالمي 
باتت  الذي  ال�شارقة يف تنظيم هذا احلدث  حلكومة 
الإيجابية يف  واآث��اره  اأهميته  تلم�س  املوؤ�ش�شات  جميع 
والتي  املن�شودة  امل�شتويات  اإىل  الت�شال  اأنظمة  دفع 
توؤهلها للم�شاهمة يف لعب دور حيوي وفاعل وموؤثر 
يف دفع عجلة التنمية الجتماعية والقت�شادية نحو 
مزيد من التطور والتقدم اإىل جانب تعزيز تناف�شية 

الدولة يف كافة املجالت.
واأكد �شعادة الدكتور املهند�س را�شد الليم رئي�س هيئة 
كهرباء ومياه ال�شارقة اأن منتدى الت�شال احلكومي 
املا�شية من حتقيق  ال�شنوات  بال�شارقة متكن خالل 
ال��ع��دي��د م��ن الأه����داف وط���رح ع��دد م��ن املو�شوعات 
والق�شايا التي تهم املجتمع وياأتي اختيار املنتدى هذا 
العام لق�شيتني ت�شغالن اهتمام العامل وهما التغري 
املناخي وال�شتدامة .. كعناوين رئي�شية للمنتدى من 
واأكادميية يف  علمية  با�شتفا�شة  ال�شوء  القاء  خالل 
جل�شات حوارية وور�س عمل وحلقات نقا�شية يتحدث 
والعلماء  ال��ق��رار  و�شانعو  ال�شا�شة  م��ن  نخبة  فيها 
وال��ب��اح��ث��ون والإع���الم���ي���ون وم�����ش��اه��ري ال��ك��ّت��اب من 
العاملي  امل�شتوى  على  ليرهن  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
الذي و�شل اإليه املنتدى. واأ�شار اإىل اأن املبادرات التي 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ويدعمها  يطلقها 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
كافة  منه  تنطلق  ال��ذي  الأ�شا�س  ال�شارقة هي  حاكم 
الهدف  ه��ذا  لتحقيق  واخلا�شة  احلكومية  اجل��ه��ات 
ال�شارقة رائ��دة عامليا يف جمال احلفاظ  حتى ت�شبح 
على بيئة م�شتدامة تدعم النمو القت�شادي الأخ�شر 

على املدى البعيد.
رئي�س  ال�شويدي  �شيف  هنا  �شعادة  قالت  جانبها  من 
انه  ال�شارقة  يف  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة 
واأهمية  ق��وة  مل�شنا  �شابقة  دورات  خم�س  م���دار  على 
م��ا ي��ط��رح��ه امل��ن��ت��دى ال����دويل ل��الت�����ش��ال احلكومي 
وك���ان يف ك��ل ع��ام ي�شيف م��ا ه��و ن��وع��ي ومم��ي��ز بدءاً 
واملو�شوعات  ب��امل��ح��اور  م�����روراً  امل��ن��ت��دى  ���ش��ع��ار  م���ن 
واجلل�شات وور�س العمل. واأكدت ال�شويدي اأن الدورة 
م�شاركة  �شعار  حتت  تنعقد  التي  للمنتدى  ال�شاد�شة 
يف  املنتدى  ا�شتمرار  تثبت  �شاملة  تنمية  جمتمعية 
يف  العمل  معايري  تطوير  اأج��ل  من  الأ�شا�شي  نهجه 
واملوؤ�ش�شات من قبل ذوي  والهيئات  الدوائر  خمتلف 
القرار واخل��راء من خمتلف  الخت�شا�س و�شانعي 
دول العامل. من جانبه اأكد �شعادة �شيف حممد جا�شم 
املدفع الرئي�س التنفيذي ملركز اإك�شبو ال�شارقة رئي�س 
اأن  الدولية  وامل��وؤمت��رات  للمعار�س  العربي  الحت���اد 
التطورات التكنولوجية املت�شارعة التي تطال �شناعة 
يف  جديدة  واأ�شاليب  اأمن��اط��اً  تفر�س  باتت  الت�شال 
هنا  ومن  معها  واملتعاملني  املوؤ�ش�شات  بني  التوا�شل 
اأن اإطالق املنتدى الدويل لالت�شال احلكومي  نرى 
ال�شارقة  روؤي��ة حكومة  يعك�س عمق  اأع��وام  ع��دة  قبل 
وحر�شها على مواكبة هذه التطورات اأوًل باأول مبا 

يف  احلكومي  الت�شال  منظومة  تطوير  لها  ي�شمن 
كافة موؤ�ش�شات الإمارة.

الدويل لالت�شال احلكومي  املنتدى  اإن  املدفع  وقال 
حاجة  اإىل  �شريعاً  حت��ّول  ولكنه  مهمة  كمبادرة  ب��داأ 
اأبرز الق�شايا  اأ�شا�شية ملناق�شة  ملحة ومن�شة �شنوية 
والإعالمي  احلكومي  الت�شال  جم��ال  يف  امل�شتجدة 
على ال�شاحة العاملية ..معتراً اأن املنتدى بات فر�شة 
فريدة متّكن املخت�شني والعاملني يف جمال الت�شال 
والإق��ل��ي��م��ي من  ال��وط��ن��ي  امل�شتويني  على  احل��ك��وم��ي 
ت��ط��وي��ر وحت�����ش��ني اأن��ظ��م��ة الت�������ش���ال احل��ك��وم��ي يف 
واملتغريات  الواقع  على  التعرف  وكذلك  موؤ�ش�شاتهم 
ال�شعيد  ه��ذا  على  ال��ع��امل��ي  امل�شتوى  على  احلا�شلة 

ب�شكل علمي ودقيق.
اأم�����ا ���ش��ع��ادة ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��ع��زي��ز امل�����ش��ل��م رئي�س 
الدويل  امل��ن��ت��دى  ان  ف��ق��ال  ل��ل��رتاث  ال�����ش��ارق��ة  معهد 
حتت  ياأتي  ال�شاد�شة  ن�شخته  يف  احلكومي  لالت�شال 
يعني  وه��ذا  �شاملة  تنمية  جمتمعية  م�شاركة  �شعار 
ب��ك��ل ب�����ش��اط��ة وو����ش���وح اأه��م��ي��ة م�����ش��ارك��ة امل��ج��ت��م��ع يف 
املنتدى  ارتباط  وم��دى  وحم��اوره  وجل�شاته  اأعماله 
تنمية  اإح���داث  يف  ي�شهم  مبا  باملجتمع  ومو�شوعاته 
ويف  العتبار  بعني  ي��اأخ��ذ  املنتدى  اأن  خا�شة  �شاملة 
خمتلف  وتطبيق  ترجمة  واأهدافه  اهتماماته  �شلب 
الأف��ك��ار وامل��ق��رتح��ات وامل���ب���ادرات وامل��و���ش��وع��ات التي 
ي��ت��ن��اول��ه يف ج��ل�����ش��ات��ه وور�����س ال��ع��م��ل ال��ت��ي ينظمها 
بهذا  املنتدى  ا�شتمرار  اأن  �شعادته  وا�شاف  وينفذها. 
من  املميزة  وامل�شاركة  الكبري  احل�شور  وه��ذا  الزخم 
اخل����راء وامل��خ��ت�����ش��ني يف ع���امل الت�����ش��ال احلكومي 
وامل��وؤ���ش�����ش��ي والإع�����الم م��ن داخ���ل ال��دول��ة وخارجها 
هو  دورة  ك��ل  يف  يتناولها  التي  املو�شوعات  وطبيعة 
موؤ�شر كبري على مدى وعمق النجاح الذي يحققه يف 
كل عام وهو دليل اإ�شايف جديد على مكانة ال�شارقة 
ودورها وجهودها يف خمتلف جمالت العلم واملعرفة 
والثقافة والت�شال والإعالم. من ناحيته اأكد �شعادة 
احلرة  املنطقة  هيئة  م��دي��ر  امل���زروع���ي  ���ش��امل  ���ش��ع��ود 
باحلمرية ومدير هيئة املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة 
الدويل الأهمية التي بات يحظى بها املنتدى الدويل 
لالت�شال احلكومي على �شعيد م�شاهمته الفاعلة يف 
تطوير ممار�شات الت�شال املوؤ�ش�شي يف دولة الإمارات 
اخلدمات  مب�����ش��ت��وى  الرت���ق���اء  يف  ودوره  وامل��ن��ط��ق��ة 
من  م��زي��د  نحو  احلكومية  للموؤ�ش�شات  الت�شالية 
م�شرية  من  يعّزز  مبا  واملهنية  والحرتافية  التميز 

التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها دولة الإمارات ككل.
امل��ن��ت��دى جن��ح خ���الل �شنوات  اأن  امل���زروع���ي  واع��ت��ر 
ومعرفية  ف��ك��ري��ة  م��ن�����ش��ة  اإىل  ال��ت��ح��ول  يف  وج���ي���زة 
وعلمية حملية وعاملية على درجة عالية من الأهمية 
الت�����ش��ال احلكومي م��ن خالل  يف خمتلف جم��الت 
الت�شال  مفاهيم  ت��ط��وي��ر  يف  امل�����ش��ه��ودة  م�شاهمته 
التميز  معايري  لأف�شل  وفقاً  مبمار�شاتها  والرتقاء 

واجلودة العاملية.

•• دبي-الفجر:

تعاملت فرق البحث والإنقاذ يف الإدارة 
العامة للنقل والإنقاذ يف �شرطة دبي، 
اأم�س، مع ثالثة حوادث �شري منف�شلة 
وقعت يف الإم��ارة، ومتكنت من اإخراج 
اإ�شاباتهم  ت����راوح����ت  م�����ش��اب��ني   3
ب���ني ال��ب��ال��غ��ة وامل���ت���و����ش���ط���ة، ب��ع��د اأن 
�شدة  نتيجة  مركباتهم  داخل  ُح�شروا 
املعدات  با�شتخدام  وذل��ك  ال�شطدام 
الأوىل  احل��ادث  ووقع  الهيدروليكية. 
ا�شطدمت  حيث  م��ي��دان،  ���ش��ارع  على 
���ش��ي��ارة ي��ق��وده��ا ���ش��اب خ��ل��ي��ج��ي يبلغ 
اإن��ارة ما  بعامود  20 عاماً  من العمر 
اإىل تعر�شه لإ�شابة بليغة، فيما  اأدى 
كبرية  اأ���ش��رار  اإىل  �شيارته  تعر�شت 

اأعاقت اإخراجه منها ب�شهولة.
وانتقل اإىل مكان احلادث �شعادة اللواء 
املهند�س امل�شت�شار حممد �شيف الزفني 
العمليات،  ل�����ش��وؤون  ال��ق��ائ��د  م�����ش��اع��د 

اإخ��راج ال�شاب من  ووق��ف على عملية 
لتلقي  امل�شت�شفى  اإىل  ونقله  ال�شيارة 

العالج.
ال��ث��اين فكان ناجماً عن  اأم��ا احل���ادث 
ت�����ش��ادم ���ش��اح��ن��ت��ني وح��اف��ل��ة رك����اب يف 
دقيقة   4:45 ال�شاعة  اخل��ي��ل  ���ش��ارع 
ان��ح�����ش��ار �شائق  ع�������ش���راً، ون���ت���ج ع��ن��ه 

احلافلة وتعر�شه اإىل اإ�شابات بليغة.

العميد  احل�����ادث  م��ك��ان  اإىل  وان��ت��ق��ل 
عبد اهلل الغيثي، مدير الإدارة العامة 
اأحمد  خبري  واملقدم  والإن��ق��اذ،  للنقل 
اإدارة  ن��ائ��ب م��دي��ر  ب��ورق��ي��ب��ة،  ع��ت��ي��ق 
عملية  على  ووق��ف��ا  والإن��ق��اذ،  البحث 
اإخراج ال�شائق من احلافلة با�شتخدام 
امل���ع���دات ال��ه��ي��درول��ي��ك��ي��ة ون��ق��ل��ه اإىل 
اجلناح  ط��ائ��رة  با�شتخدام  امل�شت�شفى 
اجل����وي. اأم���ا احل����ادث ال��ث��ال��ث، فكان 
ع��ب��ارة ع��ن ت�����ش��ادم ب��ني م��رك��ب��ت��ني يف 
تعر�س  عنه  ونتج  املحي�شنة  منطقة 
اأحد ال�شائقني اإىل اإ�شابات متو�شطة، 
ال��ب��ح��ث والإنقاذ  ف��ري��ق  ح��ي��ث مت��ك��ن 
املعدات  با�شتخدام  منها  اإخراجه  من 

الهيدروليكية.
اأح����م����د عتيق  امل����ق����دم خ���ب���ري  واأك��������د 
والإنقاذ  ال��ب��ح��ث  ف���رق  اأن  ب��ورق��ي��ب��ة، 
تعاملت مع احلوادث الثالث بحرفية 
الأدوات  اأح��دث  ا�شتخدام  عر  عالية 
املركبات  قطع  ق�س  يف  الهيدروليكية 

م�شرياً  امل�شابني،  واإخ����راج  املت�شررة 
اأخرجت  اأن فرق البحث والإنقاذ  اإىل 

املح�شورين يف اأقل من ن�شف �شاعة.
اأفراد  اأن  على  بورقيبة  امل��ق��دم  و���ش��دد 
الإن�����ق�����اذ يف ����ش���رط���ة دب�����ي ج���اه���زون 
دائ���م���اً ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ك��اف��ة احل����وادث 
واأن  �شاعة،   24 م��دار  وعلى  الطارئة 
التعامل  ع��ل��ى  م���درب���ة  الإن���ق���اذ  ف���رق 
م���ع خم��ت��ل��ف ح����الت ح�����وادث ال�شري 
عدم  مراعاة  مع  امل�شابني  وا�شتخراج 

تفاقم الإ�شابات التي تعر�شوا لها.
الإنقاذ  اأف����راد  تق�شيم  يتم  اأن���ه  وب��ني 
ل��ي��ك��ون��وا على  امل��ن��اوب��ات  ن��ظ��ام  �شمن 
يتلقون  �شاعة  اأية  يف  ال�شتعداد  اأهبة 
�شخ�س  اأي  تعر�س  ع��ن  ب��الغ��اً  فيها 
حياة  اأن  م�����وؤك�����داً  ط��������ارئ،  حل�������ادث 
الأ�شخا�س غالية، و�شرطة دبي ت�شعى 
دائماً للم�شاعدة يف اأ�شرع وقت ممكن 
له  احل�������وادث  ال���وق���ت يف  ع���ام���ل  لأن 

قيمته الكبرية.

•• اأبوظبي -وام:

وق���ع امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ل���الإع���الم م��ذك��رة ت��ف��اه��م مع 
تطوير  ب��ه��دف  ال�����ش��ب��اب  لتنمية  الإم������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة 
التطوع،  وت�����ش��ج��ي��ع  ل���دع���م  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م����ب����ادرات 
لتلبية  امل�شرتكة  امل��ج��الت  جميع  يف  التعاون  وتعزيز 
احتياجات املجتمع الإماراتي، ون�شر مفاهيم امل�شوؤولية 
املجتمعية ودعم العمل الجتماعي التطوعي باعتباره 
باملجتمعات  ال��ن��ه��و���س  يف  امل�شتخدمة  ال��و���ش��ائ��ل  اأه���م 
العامري،  وال�شعوب. ووقع املذكرة �شعادة �شامل �شعيد 
املفو�س  الوطني لالإعالم  العام للمجل�س  املدير  نائب 
العام جلناح الإمارات يف معر�س اإك�شبو اأ�شتانا 2017، 
و�شعادة ميثاء حمد احلب�شي، نائب الرئي�س التنفيذي 
وذل����ك يف مقر  ال�����ش��ب��اب،  لتنمية  الإم������ارات  مل��وؤ���ش�����ش��ة 

املوؤ�ش�شة باأبوظبي.
لتنمية  الإم����ارات  موؤ�ش�شة  �شتقوم  امل��ذك��رة،  ومب��وج��ب 
ال�شباب من خالل برنامج تكاتف بتوفري جمموعة من 
واإر�شاد  ا�شتقبال  يف  للم�شاركة  الإماراتيني  املتطوعني 
الإم���ارات  بجناح  اخلا�شة  املعلومات  وت��وف��ري  ال����زوار، 
2017، طوال مدة  اأ�شتانا  اإك�شبو  املتحدة يف  العربية 
ت�شغيل اجلناح، وذلك على فرتتني �شباحية وم�شائية، 
كما �شتقوم املوؤ�ش�شة اأي�شا برت�شيح م�شوؤول للمتطوعني 
���ش��ي��ت��وىل م��ه��م��ة الإ����ش���راف عليهم خ���الل ف���رتة عمل 

املجموعات التطوعية يف جناح الدولة باملعر�س.

ال��ع��ام��ري : جت�شد مذكرة  �شعيد  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
التفاهم عالقاتنا ال�شرتاتيجية مع موؤ�ش�شة الإمارات 
يف  م�شاركتنا  خالل  معها  عملنا  التي  ال�شباب  لتنمية 
ن�شر  على  بالعمل  والتزامنا  املا�شية،  اإك�شبو  معار�س 
اأنها  كما  املجتمع،  اأف���راد  بني  التطوعي  العمل  ثقافة 
تن�شجم مع �شعينا لتعزيز ال�شراكة املجتمعية والتعاون 
ال��وط��ن، ومب���ا يتوافق  امل��وؤ���ش�����ش��ات خل��دم��ة  م��ع جميع 
ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  ال��ت��ي  اخل��ري  ع��ام  م��ب��ادرة  م��ع 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة حفظه 
طاقات  م��ن  ال�شتفادة  لنا  �شتتيح  امل��ذك��رة  وه��ذه  اهلل، 
ال�شباب املنت�شبني اإىل برنامج تكاتف ليقدموا خدمات 
 ،2017 اأ�شتانا  اإك�شبو  الدولة يف  متميزة لزوار جناح 
الوطني  املجل�س  وت�شغيله  واإدارت���ه  بناءه  يتوىل  ال��ذي 
الوجه احل�شاري  يعك�شون  �شفراء  وليكونوا  لالإعالم، 

امل�شرق لدولة الإمارات خالل م�شاركتها يف املعر�س .
واأ����ش���اف ���ش��ع��ادت��ه : م�����ش��ارك��ة امل��ت��ط��وع��ني ال�����ش��ب��اب يف 
امل��ع��ر���س ف��ر���ش��ة م��ث��ال��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر ق��درات��ه��م و�شقل 
�شت�شكل  امل�شاركة  وه��ذه  معارفهم،  واإث���راء  مهاراتهم 
املتطوعني  الثقايف بني  التبادل  لتعزيز  مثالية  من�شة 
لكت�شاب  فر�شة  كذلك  و�شت�شكل  امل�شيفة،  والبلدان 
خرات دولية جديدة يف العمل التطوعي، وخلق جيل 

من ال�شفراء الثقافيني لدولة الإمارات .
من جانبها، قالت �شعادة ميثاء احلب�شي، نائب الرئي�س 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة الإم��ارات لتنمية ال�شباب : اإن دولة 

الإم��ارات العربية املتحدة مثال يحتذى به يف العطاء 
للروؤية  حقيقي  انعكا�س  هي  ال�شراكة  وه��ذه  والتطوع 
ال��ت��ي و���ش��ع��ت��ه��ا ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ل���دول���ة الإم������ارات، 
والتي تهدف اإىل تثقيف �شبابنا وزيادة وعيهم باأهمية 
الدولة..  يف  التطوعي  والعمل  الجتماعية  امل�شوؤولية 
نوؤمن  ال�شباب،  لتنمية  الإم����ارات  موؤ�ش�شة  يف  فنحن 
بامل�شوؤولية  ال��ع��ايل  واإح�����ش��ا���ش��ه��م  �شبابنا  ب��اإم��ك��ان��ي��ات 
جتاه  اأك��ر  م�شوؤوليتنا  يجعل  م��ا  وه��ذا  الجتماعية، 
متكينهم ودجمهم، ليكونوا عن�شرا فاعال يف املجتمع 
ال��دول��ة وفق  ب��ن��اء  امل�شاهمة يف  ق���ادرا على  الإم���ارات���ي 

الأ�ش�س والثوابت املتبناة .
املتطوعني  تق�شيم  �شيتم  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  وبح�شب 
 15 �شت�شم كل جمموعة  اأرب��ع جمموعات، حيث  اإىل 
اإك�شبو  يف  فقط  جمموعتان  �شتوجد  بينما  متطوعا 
اأ�شتانا طوال فرتة املعر�س، كما اتفق الطرفان كذلك 
ع��ل��ى اق����رتاح ودرا����ش���ة امل�����ش��اري��ع وال���رام���ج امل�شرتكة 

وحتديد اأهداف كل برنامج وموعد تنفيذه.
جدير بالذكر، اأن املجل�س الوطني لالإعالم بداأ تنفيذ 
اأعمال الت�شاميم الداخلية والرتكيب، يف جناح الدولة 
ت�شت�شيفه  ال���ذي   ،2017 اأ���ش��ت��ان��ا  اإك�����ش��ب��و  مب��ع��ر���س 
 10 ال��ف��رتة م��ن  اأ���ش��ت��ان��ا خ��الل  ال��ك��ازاخ��ي��ة  العا�شمة 
�شعار طاقة  2017، حتت  �شبتمر   11 يونيو وحتى 
امل�شتقبل ، وذلك بعد اأن ت�شلم املجل�س املوقع املخ�ش�س 

للجناح من اللجنة املنظمة للمعر�س.

•• ابوظبي -وام:

الداخلية  وزارة  وكيل  ال�شعفار  �شيف  الفريق  اأطلق 
الإن�شان  ح��ق��وق  جم��ال  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  تقرير 
من  العديد  وت�شمن   2016 –  2015 لعامي 
دولة  لتبقى  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  امل���ح���اور يف جم���ال 
املتحدة على عهدها يف تطبيق  العربية  الإم��ارات 

واحرتام مبادئ حقوق الإن�شان.
 واأكد الفريق ال�شعفار يف كلمة اأم�س الول خالل 
ال����ت����وازن ب���ني اجلن�شني  ن����دوة  اف��ت��ت��اح ف��ع��ال��ي��ات 
اإدارة حقوق  نظمتها  وال��ت��ي  امل���راأة  واآل��ي��ات متكني 
القيادة  ودعم  الداخلية، حر�س  وزارة  الن�شان يف 
يف  واإ�شراكها  الإماراتية  باملراأة  واهتمامها  العليا 
خمتلف جمالت العمل جنباً اإىل جنب مع اأخيها 
الرجل حتى اأ�شبحت مثاًل يحتذى به ملا لها من 
حققته  وم��ا  التنمية  م�شرية  يف  وا���ش��ح��ة  ب�شمة 
وقال  الأ���ش��ع��دة.  كافة  اجن���ازات متميزة على  من 
�شمو  الفريق  من  وبتوجيهات  الداخلية  وزارة  اإن 
ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية اأول��ت املراأة العاملة �شم��ن 

قوتها اهتماماً خا�ش��اً، م��ن خ��الل جمموعة م��ن 
لتمكينها،  الداعمة  املتنوعة  واملب��ادرات  الرامج 
بواجبها  وال��ق��ي��ام  العمل  يف  متيزها  اإىل  اأدى  م��ا 
الوطني على اأح�ش��ن وجه واأثبتت املراأة الإماراتي��ة 
املن�شوي��ة يف �شف��وف العمل ال�ش��رطي والع�ش��كري 
و�ش��جاعة  ق����وة  ب��ك��ل  ع��م��ل��ه��ا  ت��ق��وم مب��ه��������ام  اأن���ه���ا 
املحافظة  ف��ي  الرج��ال  �ش��قيقة  واأن��ه��ا  وب�ش��الة، 
على املكت�ش��بات واملنجزات الهام��ة والزدهار الذي 
الداخلية عن  ال��دول��ة.  وعر وكيل وزارة  حققته 
العامة  والإدارات  ال��ق��ي��ادات  جميع  اإىل  ت��ق��دي��ره 
على  القانون  اإنفاذ  جمال  يف  والعاملني  لل�شرطة 
جهودهم وعطائهم الالحمدود يف خدمة الوطن 
واحل��ف��اظ ع��ل��ى اأم��ن��ه وا���ش��ت��ق��راره مم��ا ي���دل على 
وكانت  عليها.   واحلفاظ  الإن�شان  حقوق  اح��رتام 
فعاليات ندوة التوازن بني اجلن�شني واآليات متكني 
املراأة ت�شمنت عر�س فيلم ت�شجيلي بعنوان متكني 
امل��راأة يف وزارة الداخلية واملهام التي قامت بها يف 
خمتلف قطاعات الوزارة.  وناف�س امل�شاركون ثالث 
اأوراق عمل الأوىل تناولت مو�شوع متكني املراأة يف 
البلو�شي  اآم��ن��ه  ال��رائ��د  قدمتها  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 

الن�شائية،  لل�شرطة  التن�شيقية  اللجنة  رئ��ي�����س 
وتناولت الورقة الثانية مو�شوع اإ�شاءات اإماراتية 
يف الق�شاء على التمييز العن�شري قدمها يو�شف 
للت�شامح  ال��وط��ن��ي  ال��رن��ام��ج  يف  ع�شو  النعيمي 
وقدمت ورقة العمل الثالثة اأحالم حممد اللمكي 
، مدير اإدارة البحوث والتنمية يف الحتاد الن�شائي 
، ح��ي��ث ت��ن��اول��ت م��و���ش��وع ال���ت���وازن ب��ني اجلن�شني 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  امل��راأة يف دول��ة  ومتكني 
.  ح�شر ال��ن��دوة ال��ل��واء اأح��م��د ن��ا���ش��ر ال��ري�����ش��ي ، 
علي  �شامل  واللواء  الداخلية  ل��وزارة  العام  املفت�س 
واخلدمات  امل��ال��ي��ة  ع��ام  م��دي��ر  ال�شام�شي  م��ب��ارك 
نخرية  حممد  اأح��م��د  والعميد  ب��ال��وزارة  امل�شاندة 
املجل�س  من  واأع�شاء  الن�شان  حقوق  اإدارة  مدير 
الوطني الحتادي وممثلون عن عدد من الوزارات 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات وال���دوائ���ر امل��ح��ل��ي��ة وع����دد ك��ب��ري من 
والعن�شر  والأف������راد  ال�����ش��ب��اط  و���ش��ف  ال�����ش��ب��اط 

الن�شائي من خمتلف اإدارات وزارة الداخلية.
 وقام الفريق ال�شعفار يرافقه العميد حممد علي 
بتكرمي  الن�شان  اإدارة حقوق  نائب مدير  ال�شحي 

املتحدثني يف الندوة.

م�سوؤولو حكومة ال�سارقة: منتدى االت�سال احلكومي اأداة ا�سرتاتيجية لتحقيق التنمية امل�ستدامة

اجلناح اجلوي �سارك يف نقل م�ساب اإىل امل�ست�سفى

اإنقاذ �سرطة دبي ُيخرج 3 حم�سورين يف مركباتهم جراء حوادث �سري

الوطني لالإعالم يوقع مذكرة تفاهم مع موؤ�س�سة االإمارات لتعزيز العمل التطوعي
ال�سعفار يطلق تقرير وزارة الداخلية يف جمال حقوق االإن�سان لعامي 2015 - 2016

اطالق جائزة �سنوية لدعم االبتكار للطلبة اجلامعيني
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عربي ودويل
تكتل مريكل املحافظ يو�سع تقدمه 

•• برلني-رويرتز:

اأظ��ه��ر ا���ش��ت��ط��الع اأج�����راه م��ع��ه��د ف��ور���ش��ا ل��ل��ب��ح��وث الج��ت��م��اع��ي��ة والتحليل 
الإح�شائي ام�س اأن �شعبية التكتل املحافظ الذي تتزعمه امل�شت�شارة الأملانية 
مو�شعا  مئوية  نقطة   34 اإىل  املئة  واح��د يف  بن�شبة  ارتفعت  اأجنيال مريكل 
تاأييده  ن�شبة  انخف�شت  الذي  ال�شرتاكي  الدميقراطي  على احلزب  تقدمه 

نقطة واحدة مئوية اإىل 31 يف املئة.
اأن���ه يف  ال���ش��ت��ط��الع  اأظ��ه��ر  كما  اأ���ش��ب��وع.  قبل  لفور�شا  ا�شتطالع  اآخ���ر  وك���ان 
الت�شويت النظري املبا�شر على من�شب امل�شت�شارية �شتفوز مريكل بن�شبة 41 
و�شيح�شل  املا�شي  الأ�شبوع  عن  املئة  يف  اثنني  بن�شبة  ارتفاعا  الأ�شوات  من 
مناف�شها من احلزب الدميقراطي ال�شرتاكي مارتن �شولتز على 33 يف املئة 

يف انخفا�س ن�شبته ثالثة يف املئة. 

هيومن رايت�س حتذر من �سعوبة التعرف على ال�سحايا يف العراق
•• بغداد-اأ ف ب:

دعا تقرير ملنظمة هيومن رايت�س ووت�س ام�س الأربعاء 
انت�شال الرفات  ال�شلطات العراقية اىل عدم الت�شرع يف 
من مقرة جماعية يف جنوب املو�شل لن ذلك ميكن ان 

يوؤدي اىل �شعوبات كبرية يف حتديد هويات ال�شحايا.
مناطق  يف  اجلماعية  املقابر  ع�شرات  على  العثور  ومت 
داع�س  تنظيم  قب�شة  من  عليها  ال�شيطرة  ا�شتعادة  مت 
الإرهابي الذي ارتكب فظاعات بحق ال�شكان يف مناطق 

نفوذه يف العراق و�شوريا.
واعلنت ملى فقيه نائبة مدير ال�شرق الأو�شط للمنظمة 

رفات  ل�شتخراج  القوية  الرغبة  ان  بيان  يف  الن�شانية 
ان  ال  متاما،  مفهومة  اجلماعية   املقابر  من  احبائهم 
ب�شكل  توؤثرا  عج�������ل  على  اجلثث  ا�شتخراج  عملي�������ات 
والحتفاظ  ال�شحاي���ا  على  التعرف  فر�س  على  كبري 

بالأدلة .
+اخل�شفة+  يف  قتلى  جثث  ا�شتخراج  يكون  قد  وا�شافت 
للتاأكد  بو�شعها  ما  بكل  تقوم  ان  ال�شلطات  على  �شعبا، 
دليل  لديهم  �شيكون  هناك  احبائهم  فقدوا  الذين  بان 
ت��ق��ع اىل اجل��ن��وب من  م��ق��رة  ا���ش��ارة اىل  ، يف  حقيقي 

املو�شل، �شمال العراق.
وم���ق���رة اخل�����ش��ف��ة، ع���ب���ارة ع���ن ح��ف��رة ك��ب��رية يف عمق 

ال�����ش��ح��راء اىل اجل��ن��وب م��ن م��دي��ن��ة امل��و���ش��ل، تتكد�س 
فيها جثث قتلى اعدمهم اجلهاديون باإطالق الر�شا�س 

عليهم يف الراأ�س ودفع اجلثث اىل احلفرة.
وقام املتطرفني بزرع عبوات نا�شفة حول املوقع، ما ادى 
اىل مقتل �شحافية عراقية كردية وثالثة من عنا�شر 

قوات المن يف �شباط فراير.
اثر ذلك، دعت هيومن رايت�س ووت�س ال�شلطات العراقية 
وم��ن يف  امل��ق��رة اجلماعية  امل��وق��ع حلماية  اغ���الق  اىل 

املنطقة، من اأجل ازالة الألغام من املوقع .
العملية  ف��ان  ممكنا  اجلثث  ا�شتخراج  ك��ان  اذا  واأ�شافت 

يجب ان تتم طبقا للمعايري الدولية .

•• عوا�صم-وكاالت:

اأم�س  ال����رتك����ي  اجل���ي�������س  اأو�����ش����ح 
يف  قتل  تركيا  جنديا  اأن  الأرب��ع��اء 
البالد  �شرق  جنوب  ه��ات��اي  اإقليم 
التي  املنطقة  يف  قنا�س  بر�شا�س 
ي�شيطر عليها الأكراد ب�شمال غرب 
�شوريا. واأ�شاف اجلي�س الرتكي يف 
اأنه رد على اإط��الق النار بعد  بيان 
مقتل اجلندي. من جانبها، قالت 
وحدات حماية ال�شعب الكردية اإن 
ق�شف  يف  اأ�شيبوا  مدنيني  ع�شرة 
�شورية  ل����ق����رى  ت����رك����ي  م���دف���ع���ي 
الأغلبية  ذات  ع��ف��ري��ن  مب��ن��ط��ق��ة 

الكردية قرب احلدود مع تركيا.
وقال املتحدث با�شم وحدات حماية 
“اليوم ومنذ  ال�شعب ريدور خليل 
ال�����ش��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة ���ش��ب��اح��ا ب����داأت 
القرى  بق�شف  الرتكية  املدفعية 

احلدودية ملنطقة عفرين«.
الق�شف  زال��ت عملية  م��ا  واأ���ش��اف 
م�شتمرة من قبل اجلي�س الرتكي، 
تلك  يف  ق���وات���ن���ا  ق��ب��ل  م���ن  رد  اأي 
الدفاع  ح��ق  �شمن  ي��اأت��ي  املنطقة 

عن النف�س .
يومني  بعد  التطورات  هذه  وتاأتي 
ال�شعب  اإعالن وحدات حماية  من 
تقيم  رو�شيا  اأن  ال�شورية  الكردية 
ق���اع���دة ع�����ش��ك��ري��ة يف ���ش��وري��ا على 
احلدود مع هاتاي، واأنها �شت�شاعد 

يف تدريب مقاتليها.
اخلمي�س  ال��ي��وم  تنطلق  ذل��ك،  اىل 
املفاو�شات  م���ن  خ��ام�����ش��ة  ج���ول���ة 
غ���ري امل���ب���ا����ش���رة ب���ني مم��ث��ل��ني عن 
ال��ن��ظ��ام وامل��ع��ار���ش��ة ال�����ش��وري��ني يف 
اأي  بتحقيق  الآم���ال  لكن   ، جنيف 

اخ�����رتاق ت��ب��ق��ى حم�������دودة.  واأك����د 
�شريغي  الرو�شي  اخلارجية  وزي��ر 
لفروف اأنه مت يف اجلولة املا�شية 
ج��ن��ي��ف حتقيق  م���ف���او����ش���ات  م����ن 
على  تطويره  يجب  طفيف  تقدم 
املبعوث  ���ش��دد  بينما  ت��ع��ب��ريه،  ح��د 
الأممي اخلا�س اإىل �شوريا �شتفان 
دي مي�شتورا- الذي و�شل مو�شكو 
التو�شل  �����ش����رورة  ع���ل���ى  ام���������س- 
اجلولة  خ��الل  �شيا�شي  ت��ق��دم  اإىل 

اجلديدة من املفاو�شات.
وع�شية انطالق جولة جديدة من 
لفروف  دع��ا  ال�شورية  املفاو�شات 
العمل  جهود  توحيد  ���ش��رورة  اإىل 
على ال�شالل الأرب��ع املعلنة �شابقا، 
مبا يف ذلك ب�شاأن الد�شتور، وهذه 
للمفاو�شات  الأرب��������ع  ال��ق�����ش��اي��ا 
والتعديالت  احلكم،  اأ�شلوب  ه��ي: 
ال����د�����ش����ت����وري����ة، والن�����ت�����خ�����اب�����ات، 

واإجراءات مكافحة الإرهاب.
اإىل  م���ي�������ش���ت���ورا  دي  و�����ش����ل  وق�����د 
م���و����ش���ك���و ق�����ادم�����ا م�����ن ال���ري���ا����س 
اأنقرة  اإىل  اخلمي�س  غ��دا  ويتوجه 
رمزي  رم��زي  نائبه  يدير  اأن  على 
للمفاو�شات  الفتتاحية  اجل��ول��ة 
ال�����ش��وري��ة ال��ت��ي ت��اأت��ي يف ظ��ل عدم 
اإب����داء ط��ريف ال��ن��زاع اأي م��رون��ة يف 
عنيفة  معارك  وان��دلع  مواقفهما 

يف دم�شق وحماة.
وكان رئي�س جلنة العالقات الدولة 
ق�شطنطني  الحت���ادي  املجل�س  يف 
كو�شات�شوف قد قال يف وقت �شابق 
لتهدئة  و�شاطة  تبذل  مو�شكو  اإن 
واملبعوث  دم�������ش���ق  ب����ني  الأج���������واء 
الأممي بعد رف�س النظام ال�شوري 
ا�شتقبال دي مي�شتورا على خلفية 

الأ�شبق،  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
وم��ن�����ش��ة ال���ق���اه���رة امل���وؤل���ف���ة من 
وم�شتقلني،  معار�شة  �شخ�شيات 
ال�����ش��اب��ق با�شم  امل��ت��ح��دث  اأب���رزه���م 
اخلارجية ال�شورية جهاد املقد�شي. 
التي  ال�شابقة  ومل تنجح اجلولت 
املتحدة  الأمم  ب���رع���اي���ة  ع���ق���دت 
 2016 ال����ع����ام  م���ن���ذ  ج���ن���ي���ف  يف 
-واآخرها انتهت مطلع مار�س اآذار 
اجل��اري- يف حتقيق اأي تقدم على 
طريق ت�شوية النزاع ال�شوري الذي 
دخل منت�شف ال�شهر احلايل عامه 
ال�����ش��اب��ع خم��ل��ف��ا اأك����رث م���ن 320 
األف �شخ�س، ومت�شببا بدمار هائل 
ون����زوح وت�����ش��ري��د اأك���رث م��ن ن�شف 

ال�شكان داخل �شوريا وخارجها.

خاللها  عر  �شحفية  ت�شريحات 
اإ�شالحات  اإجراء  عن عدم جدوى 
ب�شار  ن����ظ����ام  ظ����ل  يف  د����ش���ت���وري���ة 

الأ�شد.
اأم�س  امل���ت���ح���دة  الأمم  واأع����ل����ن����ت 
التي  الط������راف  ك���ل  اأن  ال��ث��الث��اء 
ال���ت���ف���او����س  �����ش����ارك����ت يف ج����ول����ة 
اأك��دت احل�شور  الأخ��رية  ال�شورية 
اإىل جنيف. ويرتقب و�شول وفدي 
النظام والهيئة العليا للمفاو�شات 
امل���م���ث���ل���ة لأط������ي������اف وا�����ش����ع����ة من 

املعار�شة ال�شورية اإىل جنيف .
اأي�شا  اجل���ول���ة  ه���ذه  يف  وي�����ش��ارك 
ت���ع���رف مبن�شة  مم��ث��ل��ون ع���ن م���ا 
مو�شكو وت�شم معار�شني مقربني 
ق��دري جميل  اأب��رزه��م  من رو�شيا، 

وات�شمت جولة املفاو�شات الأخرية 
بخالف كبري على الأول��وي��ات بني 
الطرفني ب�شاأن النتقال ال�شيا�شي 

اأو مكافحة الإرهاب. 
تناول  ع��ل��ى  امل���ع���ار����ش���ة  واأ�����ش����رت 
اأول،  ال�شيا�شي  النتقال  مو�شوع 
باإ�شافة  النظام  وف��د  طالب  بينما 
العناوين  اإىل  الإره�����اب  مكافحة 
اأ�شا�شا  اق��رتح��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ث��الث��ة 
لحقا.  مت  م��ا  وه��و  مي�شتورا،  دي 
لوكالة  فرن�شي  دبلوما�شي  ويقول 
هذه  اإن  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال�����ش��ح��اف��ة 
وعلى  ل��ل��غ��اي��ة،  �شعبة  امل��ف��او���ش��ات 
واإي�����ران حت��دي��دا ممار�شة  رو���ش��ي��ا 
ال�شغط على النظام، يف وقت تبدو 

املعار�شة م�شتتة.

رئي�سة كوريا اجلنوبية املعزولة 
ت�ستجوب 14 �ساعة 

•• �صول-رويرتز:

ب��اك ج��ون ه��اي مكتب الدع��اء يف  غ��ادرت رئي�شة كوريا اجلنوبية املعزولة 
وقت مبكر ام�س الأربعاء بعد ا�شتجوابها يف اإطار حتقيق يف ف�شيحة ف�شاد 

اأدت اإىل اإنهاء م�شريتها ال�شيا�شية مبكرا.
اأ�شئلة ال�شحفيني لدى خروجها من املبنى الذي ظلت  ومل ترد باك على 
فيه نحو 22 �شاعة وركبت �شيارة يف انتظارها نقلتها اإىل منزلها اخلا�س 

يف العا�شمة �شول. 
وا�شتجوب الدعاء باك كم�شتبه بها جنائيا لأول مرة منذ اأن اأيدت املحكمة 
الد�شتورية يف العا�شر من مار�س اآذار قرار الرملان عزلها يف دي�شمر كانون 
لل�شغط  �شون-�شيل  ت�شوي  �شديقتها  مع  بالتواطوؤ  ب��اك  واتهمت  الأول. 
على �شركات كرى لتقدمي ترعات ملوؤ�ش�شتني دعمتا مبادراتها ال�شيا�شية. 

ونفت باك وت�شوي ارتكاب اأي خمالفات.
اإذا كان �شي�شتدعي باك ل�شتجوابها مرة  وامتنع الدعاء عن التعليق عما 

اأخرى اأو ما اإذا كان �شي�شعى ل�شت�شدار اأمر من املحكمة باعتقالها.
ومل يناق�س الدعاء تفا�شيل الأ�شئلة لكنه قال اإن باك كانت متجاوبة.

كوريا  يف  دمي��ق��راط��ي��ا  منتخب  رئ��ي�����س  اأول  ع��ام��ا(   65( ب���اك  واأ���ش��ب��ح��ت 
و�شولها  لدى  مقت�شبة  بت�شريحات  واأدل��ت  من�شبه.  من  يعزل  اجلنوبية 

اإىل مكتب الدعاء .
اأمام و�شائل الإعالم  العلنية منذ الإطاحة بها قالت  اأول ت�شريحاتها  ويف 

“اأعتذر لل�شعب. �شاأتعاون خمل�شة يف التحقيق.«
ال�شتجواب  اإن  لل�شحفيني  ب��وم-ج��ي��و  ���ش��ون  وي��دع��ى  حماميها  اأح���د  ق��ال 

ا�شتمر 14 �شاعة حتى قبل منت�شف الليل مبا�شرة.
اأن تغادر  اأدل��ت بها للمحققني قبل  التي  اأقوالها  وراجعت باك وحماموها 
مكتب الدعاء يف ال�شاعة 6:55 �شباحا بالتوقيت املحلي )2155 بتوقيت 

جرينت�س يوم الثالثاء(.
ومل توجه اإىل باك اأي اتهامات لكنها قد تواجه عقوبة ال�شجن ملدة تزيد 
���ش��رك��ات ك��رى من  اأدي��ن��ت بتلقي ر���ش��ا م��ن روؤ���ش��اء  اإذا  ���ش��ن��وات  على ع�شر 
�شمنهم جاي واي.يل رئي�س جمموعة �شام�شوجن. وقال �شون لرويرتز يف 

وقت لحق اإن باك تريد اأن تعر عن امتنانها ملمثلي الدعاء.

مقتل جندي تركي بر�سا�س قنا�س يف �سوريا

مو�سكو تدعو للبناء على املفاو�سات ال�سورية ال�سابقة

اأمريكا ت�ستلهم حروب امل�ستقبل من �سوريا والعراق

التحالف الدويل يحقق يف غارة قتلت مدنيني بالرقة تفجريات انتحارية ا�ستهدفت خميمًا للنازحني يف نيجرييا 

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• بيري بيلو

هي يف اجلوهر، ر�شالة     »اأملانيا يجب اأن تدفع”: 
ترامب  دون��ال��د  الأه���وج  بها  بعث  دبلوما�شية  غري 
لأجنيال  املتعجرف  ا�شتقباله  من  فقط  اأي��ام  بعد 
مريكل. ر�شالة اثارت �شخط وزيرة الدفاع الأملانية 
اأور���ش��ول ف��ون دي��ر ليان، التي ذّك��رت ب��اأّن بالدها 
 2 اإىل  الع�شكري ت�شل  الإنفاق  بزيادة يف  ملتزمة 
باملائة من ناجتها املحلي الإجمايل.    اإّن”تقا�شم 
تطرحه  متكرر  مو�شوع  هو  الناتو،  حلف  عبء” 
الإدارة الأمريكية منذ عقود. فبالن�شبة لوا�شنطن، 
ب��ذل جهد م��ايل كبري، يف  يجب على الأوروب��ي��ني 
بزيادة  املتحدة  الوليات  فيه  ت�شتعد  الذي  الوقت 
باملائة( يف ميزانيتها  دولر )9  54 مليار  قدرها 
مليار   600 اإىل  لت�شل   ،2018 لعام  الع�شكرية 
امليزانية  م����رة  ع�����ش��ر  اأرب���ع���ة  ح�����وايل  اأي  دولر، 
الفرن�شية. ولكن اىل الآن، كان هذا املطلب القدمي 
ُيطرح مبفردات دبلوما�شية، م�شحوبا بت�شريحات 
ب��ني �شفتي  ال��ذي ل ينف�شم  ال��راب��ط  ت��وؤك��د على 
بامللف؟  ج��ه��ل  اأو  ق��ن��اع��ة  اأم  تكتيك  الأط��ل�����ش��ي.   
ي�شتخدم ترامب لغة خمتلفة، وُيلقي �شلوك رعاة 
التزام  على  ال�شك  م��ن  ج��دي��ة  ظ��الل  ه��ذا  البقر 
الوليات املتحدة على املدى الطويل بالدفاع عن 
القارة العجوز. فوزير خارجيتها، ريك�س تيلر�شون، 
لن ي�شافر مطلع ابريل اإىل بروك�شل للم�شاركة يف 
لاللتقاء  الأوىل  فر�شته  اأن���ه  ُي��ف��رت���س  اج��ت��م��اع 

بجميع نظرائه الأوروبيني يف احللف.
    اأوروبا قلقة، وهذا لي�س جديدا. عندما، يف الرابع 
من ابريل 1949، مت يف وا�شنطن توقيع معاهدة 
اثني ع�شر دولة  ال�شمال الأطل�شي من قبل  حلف 
الوليات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اأوروب����ي����ة  دول  )ع�����ش��ر 
املتحدة وكندا( ، كانت اأوروبا، وهي حتت التهديد 
الأمريكي،  احل��ام��ي  مبظلة  تطالب  ال�شوفياتي، 

وهي وثيقة �شيا�شية وع�شكرية يف اآن واحد.

احتواء االحتاد ال�سوفياتي
ال��ه��دف ه��و اح��ت��واء الحت����اد ال�شوفياتي،  ك���ان     
ورب���ط اأم��ري��ك��ا ب���اأوروب���ا وم��راق��ب��ة اأمل��ان��ي��ا: “اإبعاد 
اأمني  اأول  اإي�شمي   على حد قول اللورد  الرو�س” 
عام  ال��ن��ات��و  اإىل  اأمل��ان��ي��ا  وان�شمت  للمنظمة.  ع��ام 

1955، وتت�شكل املنظمة اليوم من 28 ع�شوا.
   يف البداية، مل تكن الوليات املتحدة متحم�شة 

جدا لقبول مبداأ الرد الوتوماتيكي للتحالف يف 
اأ�شّر  الأع�شاء، يف حني  اح��د  على  ال��ع��دوان  حالة 
املعاهدة  م��ن   5 امل���ادة  تن�س  اأن  على  الأوروب���ي���ون 
اأنه  القول  بد من  ول  الآل��ي��ة.  ه��ذه  على  �شراحة 
يكونوا  لأن  م�شروعة  اأ�شباب  لالأمريكيني  كانت 
املاء  امل��رت��ف��ع��ة ح���رارت���ه يخ�شى  ف��ال��ق��ط  ح���ذري���ن، 
البارد. ففي منا�شبتني، جّرتهم اأوروبا العجوز اإىل 
اأت��ون احل��رب العاملية. ويف كل م��رة، ك��ان تدخلهم 
نظرا   )1941 واأواخ�����ر   1917 )ع���ام  م��ت��اأخ��را 

لرتّدد الراأي العام والطبقة ال�شيا�شية.
املناه�شون  يروجها  التي  لالأ�شطورة  وخ��الف��ا     
تاريخيا  ل��ي�����ش��ت  اأم����ري����ك����ا  ف�����ان  ل����الأم����ري����ك����ان، 
وان��ط��ول��وج��ي��ا ت��ع��ت��م��د ���ش��ي��ا���ش��ة ال���ت���دخ���ل، ب���ل اإّن 
الجتاه ال�شائد يدفعها لالنعزالية. لقد اأ�شبحت 
اخلارجية،  وعملياتها  عنها،  رغما  اإم��راط��وري��ة 
الكارثية يف بع�س الأحيان كما هو احلال يف العراق، 
وانعزال.  ت��راج��ع  م��رح��ل��ة  منتظم  ب�شكل  تتبعها 
 1823 ال��ذي �شيغ عام  “مبداأ مونرو”  وم��ازال 
خالل خطاب عن حالة الحتاد من طرف الرئي�س 

امل�شّمى، ل يزال يطبع النف�شية اجلماعية.

الدب الرو�سي
   اأجنز احللف الأطل�شي بنجاح اختبار قوة: البقاء 
فقد  اإن�شائه.  اإىل  اأدى  ال��ذي  ال�شبب  اختفاء  رغ��م 
اختفى الحتاد ال�شوفياتي، ومت حل حلف وار�شو، 
التحّول،  ي��زال هنا. ولإجن��اح هذا  الناتو ل  ولكن 
اأع�شاء  وانتدب  اجلغرافية،  دائرته  احللف  و�ّشع 
الدب  اإغ�شاب  اإىل خطر  ذل��ك  ق��اد  ل��و  ج��دد حتى 
ال��ر���ش��ا لقرتاب  ب��ع��ني  ال���ذي ل ينظر  ال��رو���ش��ي، 

احللف الأطل�شي  من حدود عرينه.
امل���وت،  ع��ل��ى  ي�شتع�شي  الأط��ل�����ش��ي  احل��ل��ف  اإّن     
و�شي�شمد يف وجه دونالد ترامب، بدليل اأّن مايك 
�شهر  يف  اعتمد  الأم��ري��ك��ي،  الرئي�س  ن��ائ��ب  بن�س، 
الأمن،  ح��ول  ميونيخ  م��وؤمت��ر  يف  املا�شي  ف��راي��ر 
اأك���رث ع��ق��الن��ي��ة: م��ع��ارك��ك��م ه��ي معاركنا،  خ��ط��اب��ا 

وجناحكم هو جناحنا.
    ل خال�س خارج احللف الأطل�شي، يعتقد حتى 
لأهواء  ك��ان  وان  الأوروب���ي���ني.  م��ن  �شركاوؤنا  الآن 
ترامب ميزة،  فهي اإجبارهم على التفكري واإعطاء 
دفعة جادة لبناء دفاع اأوروبي بقي حتى ال�شاعة يف 

حالة �شبات.
ترجمة خرية ال�شيباين

ارة ترامب..! احللف االأطل�سي يف ع�سّ

• بيري بيلو، خبري يف ال�شيا�شة اخلارجية، وم�شت�شار جملة لوبوان الفرن�شية 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأعلن متحدث با�شم وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( 
ب��الده ملكافحة  ال��ذي تقوده  ال��دويل  التحالف  ان  ام�س 
�شقوط  ع��ن  ال����واردة  املعلومات  يف  �شيحقق  املتطرفني 

�شحايا يف ق�شف قرب مدينة الرقة ال�شورية.
واأفاد املتحدث مبا اأننا نفذنا عدة �شربات قرب الرقة، 
بال�شحايا  املخت�س  لفريقنا  امل��ع��ل��وم��ات  ه��ذه  �شنقدم 
بعدما  وذل��ك  التحقيقات  م��ن  امل��زي��د  لإج���راء  املدنيني 
 33 مقتل  اإىل  اأدى  للتحالف  ق�شفا  اأن  تقارير  ذك��رت 

مدنيا يف حمافظة الرقة الثالثاء.
واأفاد املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان اأن غارة للتحالف 
يف  النازحني  لإي���واء  كمركز  ت�شتخدم  مدر�شة  �شربت 

املحافظة الواقعة يف �شمال �شوريا. 
واأ�شار مدير املر�شد رامي عبد الرحمن اإىل مقتل 33 

�شخ�شا من عائالت نازحة من الرقة وحلب وحم�س يف 
الغارة.

واأ�شاف ان عمليات انت�شال اجلثث واإجالء ال�شحايا من 
املباين جارية وحتى هذه اللحظة كان هناك �شخ�شان 

فقط على قيد احلياة انت�شال من حتت الأنقا�س . 
امل�شوؤولة  اأنه متكن من حتديد اجلهة  املر�شد  واأو�شح 
عن الغارات من خالل نوع املقاتالت اجلوية والذخائر 

التي ا�شتخدمت.
نحو  ت�شم  كانت  ا�شتهدفت  التي  امل��در���ش��ة  ان  وا���ش��اف 

خم�شني اأ�شرة نازحة.
وتاأتي الغارة قبل اجتماع لوزراء الدول ال�68 املن�شوية 
ال��دويل يف وا�شنطن للبحث يف �شبل  اإط��ار التحالف  يف 

الق�شاء على تنظيم داع�س الإرهابي.
وف�شلت �شنوات من اجلهود الدبلوما�شية يف انهاء النزاع 

ال�شوري الذي دخل عامه ال�شابع.

•• كانو-اأ ف ب:

ا�شتهدفت خم�شة تفجريات انتحارية متزامنة يف وقت 
مبكر اأم�س خميما للنازحني على م�شارف مايدوغوري 
)�شمال �شرق نيجرييا( مما اأوقع ثالثة قتلى وع�شرين 
الطوارئ  اج��ه��زة  م�����ش��وؤول��ون يف  اف���اد  ج��ري��ح��ا، ح�شبما 

املحلية.
و�شرح ابراهيم عبد القادر املتحدث املحلي با�شم وكالة 
اإدارة الطوارئ نفذ ما جممله خم�شة انتحاريني كلهم 
رجال بالغون هذه الهجمات مما ادى اىل مقتل ثالثة 
ع�شرين  نحو  نقل  مت  انه  املتحدث  واأ�شاف  ا�شخا�س.  
ولية  مدن  كرى  مايدوغوري  م�شت�شفى  اىل  جريحا 
وقع  املخيم.  كيلومرتات عن  ب�شعة  تبعد  والتي  بورنو 
ن��ازح بعد ان  النفجار الأول يف مبنى ي�شم نحو مئتي 

دخل اليه ثالثة انتحاريني وفجروا احزمتهم النا�شفة 
خميم  يف  التالية  الهجمات  ووقعت  قتيلني.  اوق��ع  مما 
التيجاين  م��ون��ا  املن�شق يف خميم  وق���ال  امل��ج��اور.  م��ون��ا 
لوماين لوكالة فران�س بر�س ان املهاجمني �شربوا عددا 
اأدت  والنفجارات   04،30 ال�شاعة  ح��واىل  املواقع  من 

اىل احرتاق العديد من اخليام .
الف �شخ�س جلاأوا   800 ان نحو  املتحدة  الأمم  تقول 
وحركة  اجلي�س  بني  النزاع  من  هربا  مايدوغوري  اىل 

بوكو حرام .
وكان خميم مونا الذي ل �شور له ومن ال�شهل الدخول 
اوا�شط  يف  من�شقة  انتحارية  لع��ت��داءات  تعر�س  ال��ي��ه 
���ش��ب��اط ف���راي���ر. ون����ددت م��ن��ظ��م��ات ان�����ش��ان��ي��ة ال�شبوع 
خميم  يف  العي�س  ل��ظ��روف  ال�شديد  بالتدهور  املا�شي 

مونا خ�شو�شا جلهة النق�س يف املياه.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اعتر قائد �شالح الّر الأمريكي اجلرنال مارك ميلي املعارك 
يف  �شبقتها  ال��ت��ي  وت��ل��ك  العراقية  املو�شل  مدينة  يف  ال��دائ��رة 
ال�شورية،  حلب  مدينة  يف  الأخ��رية  واملعارك  الفلوجة  مدينة 
منوذجا حلروب املدن التي يجب اأن تتح�شر لها اجليو�س يف 

امل�شتقبل .
قال  امل�شتقبل،  يف  احل���روب  ع��ن  وا�شنطن  يف  م��وؤمت��ر  وخ���الل 
ميلي اإن النمو ال�شكاين العاملي والزدياد ال�شخم يف عدد املدن 
يحتمان  ن�شمة،  ماليني  ع�شرة  على  �شكانها  ع��دد  يزيد  التي 

على اجليو�س اأن ت�شتعد للقتال يف الأماكن احل�شرية.

حلروب  من��اذج  ه��ي  والفلوجة  واملو�شل  حلب  اإن  ميلي  وق��ال 
الأرجح  على  ن�شهد  ونحن  تويرت،  عر  الن�س  غ��رد  امل�شتقبل 
اإن  اإذ  تغريا جوهريا يف امليادين التي �شتجري فيها احل��روب، 
�شاحات الوغى �شتنتقل من اأرا�س خالية اإىل مناطق ح�شرية 

مكتظة بال�شكان .
واأو�شح قائد �شالح الر الأمريكي اأن جنوده يجب اأن يتاأقلموا 
خالل العقود املقبلة مع هذا النموذج اجلديد من القتال، واأنه 
لهذا  وفقا  وتنظيمه  ت�شليحه  يطور  اأن  اجلي�س  على  يتحّتم 
يف  التفكري  ب��ال��ت��ايل  يجب  ميلي،  اجل���رنال  وبح�شب  الأم����ر. 
اأحجام واأوزان الدبابات ويف طول �شفرات الطائرات املروحية، 
وينظم نف�شه ب�شكل خمتلف، رمبا يف جمموعات اأ�شغر ميكنها 

العمل ك�شبكة.
اأي�شا  ي��ت��ع��ني  اأن����ه  واأو�����ش����ح 
تدريب جنود هذه الوحدات 
من  يتمكنوا  ل��ك��ي  وق��ادت��ه��ا 
ثوان  يتخذوا يف غ�شون  اأن 
اأح���ي���ان���ا ق������رارات مي��ك��ن اأن 
على  جّمة  تداعياتها  تكون 

و���ش��دد اجلرنال  ال��ق��ت��ال.  مل��ي��دان  امل��ج��اورة  املناطق  يف  ال�شكان 
اأخالقي عايل  اإخ�شاع الع�شكريني لتدريب  ميلي على وجوب 
م��ن حيث  ي���وازي  ال��ق��ت��ال يف منطقة ح�شرية  لأن  امل�����ش��ت��وى، 

ال�شدة ع�شرة اأ�شعاف القتال يف منطقة خالية .
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عربي ودويل
االحتالل يغلق منزل ال�سهيد القنرب يف القد�سترامب يح�سر قمة الناتو املقبلة لطماأنة احللف

•• القد�س املحتلة-وكاالت: 

فادي  ال�شهيد  منزل  الأربعاء،  اأم�س  �شباح  الإ�شرائيلي  الحتالل  �شلطات  اأغلقت 
بعد  امل�شلح،  بالباطون  املبارك  الأق�شى  امل�شجد  جنوب  املكر  جبل  حي  يف  القنر 
على  م�شدد  اأمني  ط��وق  وفر�س  للحي  الح��ت��الل  كبرية من جي�س  ق��وات  اقتحام 
اقتحمت احلي  الحتالل  ق��وات كبرية من جي�س  اأن  �شهود عيان،  واأف��اد  املنطقة. 
اأمني م�شدد حول حارة القنر حيث بيت  اأن تقوم بفر�س طوق  �شباح اليوم قبل 
ال�شهيد فادي، فيما �شرعت خالطات واآليات تابعة جلي�س الحتالل ب�شب الباطون 
الحتالل  �شرطة  با�شم  الناطقة  وقالت  كامل.  ب�شكل  وطمره  املنزل  داخل  امل�شلح 
�شد  حلملة  تاأميناً  ال�شرطة  من  معززة  ق��وات  انت�شرت  ال�شومري:  لوبا  بالقد�س 
عن  واأ�شفرت  املكر  جبل  حي  يف  الده�س  عملية  نفذ  ال��ذي  املقد�شي  املنفذ  منزل 

م�شرع 4 من جنود اجلي�س.

ودور الناتو يف ما ي�شمى احلرب على الإرهاب.
العام  الأم����ني  �شي�شتقبل  ت��رم��ب  اأن  اأك���د  ال��ب��ي��ان  ل��ك��ن 
البيت الأبي�س يوم  الناتو ين�س �شتولتنبريغ يف  حللف 
التحالف  تعزيز  �شبل  لبحث  املقبل،  ني�شان  اأبريل   12
مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات اأم����ام الأم����ن ال��ق��وم��ي وال��ع��امل��ي . 
واأثار ترمب قلق حلفاء اأوروبيني مهمني بطلبه زيادة 
الإنفاق الدفاعي، وحديثه -خالل حملته النتخابية- 

عن ت�شكيل حتالف مع رو�شيا ملواجهة تنظيم داع�س .
ذلك  قبل  اأعلنت  الأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وك��ان��ت 
تيلر�شون  ريك�س  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اأن  ���ش��اع��ات  بب�شع 
واأعلن م�شوؤول  اأول اجتماع له يف احللف،  �شيغيب عن 

•• وا�صنطن-وكاالت:
دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اأن  الأب��ي�����س  البيت  اأع��ل��ن 
الأطل�شي  �شمال  حلف  لزعماء  قمة  �شيح�شر  ترمب 
اأي����ار امل��ق��ب��ل يف ب��روك�����ش��ل، بهدف  ال��ن��ات��و يف 25 م��اي��و 
طماأنة الأع�شاء بالتزام الوليات املتحدة جتاه احللف 
الذي انتقده ترمب يف وقت �شابق. واأكد البيت الأبي�س 
يف بيان مقت�شب ح�شور ترمب القمة، وقال اإن الرئي�س 
التاأكيد  اأجل  الناتو من  للقاء نظرائه يف حلف  يتطلع 
ومناق�شة  احللف  جت��اه  وا�شنطن  ال��ت��زام  على  جم��ددا 
م�شائل حيوية، ول �شيما تقا�شم امل�شوؤولية بني احللفاء 

اجتماع  �شيحل حمله يف  �شانون  توم  نائبه  اأن  اأمريكي 
وزراء خارجية احللف املقرر يف اخلام�س وال�شاد�س من 
ال�شهر املقبل يف بروك�شل. و�شدد املتحدث با�شم الوزارة 
تيلر�شون  غياب  اعتبار  ع��دم  �شرورة  على  تونر  م��ارك 
مبثابة احتقار للحلف اأو للتزاماتنا يف احللف ويف اأمن 
اأوروبا ، موؤكدا اأن الوليات املتحدة �شتظل ملتزمة ب�شكل 
كامل داخل احللف. لكن م�شوؤولني يف اخلارجية اأكدوا 
الع�شكري  اأن تيلر�شون �شيلتقي وزراء خارجية احللف 
ال���وزارة بوا�شنطن هذا  28 دول��ة يف مقر  ال��ذي ي�شم 
الوليات  ت��ق��وده  ال��ذي  للتحالف  اجتماع  يف  الأ���ش��ب��وع، 

املتحدة �شد تنظيم داع�س يف العراق و�شوريا.

احلق حريق ليل ام�س الأربعاء اأ�شرارا ج�شيمة مببنى م�شجد بيازيد 
الأثري العثماين الذي يعود اىل القرن اخلام�س ع�شر يف ذيذميوتيخو 

يف تراقيا )�شمال �شرق اليونان(، كما ذكرت فرق الإطفاء.
وحتى الآن مل ت�شر ال�شلطات اىل حريق متعمد. وقال مدير الطفاء 
يف املنطقة ناتانيل ريغا�س لوكالة فران�س بر�س ان املعلومات الأولية 
تفيد ان احلريق الذي مت تطويقه حواىل ال�شاعة ال�شاد�شة بتوقيت 
املبنى.  ج��اري��ة يف  ترميم  اع��م��ال  ع��ن  الرب��ع��اء جن��م  م��ن  غرينت�س 
واأ�شاف حاليا ل �شيء لدينا يدل على انه حريق متعمد لكن حتقيقا 
بارا�شكيفا�س  الفر�شيات تدر�س. وعر  ا�شبابه وكل  يجري لتحديد 
ا�شفه  عن  بر�س  لفران�س  ذيذميوتيخو  بلدية  رئي�س  بات�شوريدي�س 
“لالأ�شرار اجل�شيمة التي حلقت بال�شطح اخل�شبي للمبنى، م�شريا 
اىل انه مل تكن هناك اعمال جارية عند ال�شاعة الثالثة )01،00 
ان احلريق قد يكون  ال�شرطة  . وقالت  اندلع احلريق  ت غ( عندما 
جنم عن �شرارة بعد حريق �شغري اندلع نهار الثالثاء خارج املبنى 
ومت تطويقه ب�شرعة. وجامع بيازيد مغلق منذ عقود ول ي�شتخدم 
لل�شالة. وهو يعد اكر م�شجد يف جنوب �شرق اوروبا ومبنى ثقافيا 
�شيد بهند�شة معمارية فريدة وله قيمة تاريخية، كما يقول خراء. 
اقلية  اليونانية  الرتكية  احل���دود  م��ن  القريبة  تراقيا  يف  وتعي�س 

م�شلمة اأ�شولها تركية ت�شم حواىل مئة الف �شخ�س.

حذر الرئي�س الرتكي رجب طيب ارودغان اأم�س من اأن الوروبيني 
والغربيني قد ل يكونون يف ماأمن يف �شوارع العامل و�شط ا�شتمرار 
الزمة احلالية بني انقرة والحتاد الوروبي. وقال اردوغان يف كلمة 
اأي  يتمكن  لن  غدا  الطريقة،  بهذه  الت�شرف  وا�شلتم  اذا  اأنقرة  يف 
اأوروبي اأو غربي من ال�شري يف ال�شارع باأمان وطماأنينة يف اأي مكان 
من العامل. ومل يك�شف اردوغان عن ما يعنيه بهذه الت�شريحات، اإل 
اأنه كان يلمح اإىل اأن الوروبيني قد يتلقون نف�س املعاملة التي يقول 
اأن التراك وامل�شلمني يعانون منها يف اأوروبا. تاأتي هذه الت�شريحات 
بينما ت�شهد العالقات بني تركيا والحتاد الوروبي توترا كبريا يف 
للتغريات  امل��وؤي��دة  التجمعات  من  ع��دد  منع  بعد  الخ��رية  ال�شابيع 
ال��د���ش��ت��وري��ة ال��ت��ي مت��ن��ح اردوغ������ان ���ش��الح��ي��ات اأو����ش���ع، وال��ت��ي كان 
وو�شفت  وهولندا.  املانيا  يف  ات��راك  وزراء  فيها  ي�شارك  ان  يفرت�س 
حذرت  كما  النازية،  مبمار�شات  اأ�شبه  باأنها  الت�شرفات  ه��ذه  انقرة 
من ما تعده تزايدا يف العن�شرية وال�شالموفوبيا. وحذر اردوغان 
اأو ا�شتفزازها  اأن تركيا لي�شت بلدا ميكن ال�شغط عليها  اأوروب��ا من 
اأو اللعب ب�شرفها وطرد وزرائها وم�شح الر�س مبواطنيها. وقال ان 
العامل اجمع يتابع ما يجري عن كثب ندعو الوروبيني اىل احرتام 

الدميوقراطية وحقوق الن�شان واحلريات.

 نفت وزارة اخلارجية ال�شينية ام�س الأربعاء تقارير اأفادت باأن ال�شني �شتبداأ 
العمل التح�شريي هذا العام ملحطة للمراقبة البيئية على جزيرة �شكاربورو 
املتنازع عليها يف بحر ال�شني اجلنوبي. و�شيطرت ال�شني على اجلزيرة التي 
ال�شياديني  دخ��ول  ومنعت   2012 يف  �شراتلي  جزر  �شرقي  �شمال  يف  تقع 
ال�شني  دوتريتي  رودريجو  الفلبيني  الرئي�س  زار  اأن  بعد  لكن  الفلبينيني، 
التقليدية.  ال�شيد  منطقة  اإىل  ب��ال��ع��ودة  لهم  بكني  �شمحت  املا�شي  ال��ع��ام 
مدينة  ال�شني  ت�شميها  م��ا  بلدية  رئي�س  ق��ال  ال�شهر  ه��ذا  �شابق  وق��ت  ويف 
العام  اإن ال�شني تعتزم البدء يف العمل التح�شريي هذا  �شان�شا، �شياو جيه 
لبناء حمطات مراقبة بيئية على عدد من اجلزر منها جزيرة �شكاربورو . 
وا�شم مدينة �شان�شا هو نف�س ال�شم الذي تطلقه ال�شني على قاعدة اإدارية 
للجزر التي ت�شيطر عليها يف بحر ال�شني اجلنوبي. وقالت املتحدثة با�شم 
“تويل  يومية  �شحفية  اإف��ادة  يف  ينغ  ت�شون  ه��وا  ال�شينية  اخلارجية  وزارة 
ال�شني اجلنوبي،  املحيط يف بحر  بيئة  للحفاظ على  اأهمية كبرية  ال�شني 
واأ�شافت “وفقاً للهيئات املعنية يف ال�شني فاإن التقارير التي  هذا موؤكد”، 
تذكرون اأنها تتناول حمطات املراقبة البيئية على جزيرة �شكاربورو خاطئة، 
هذه الأ�شياء غري �شحيحة، وموقف ال�شني مت�شق ووا�شح بخ�شو�س جزيرة 

�شكاربورو، نويل اأهمية كبرية بعالقات ال�شني والفلبني«.

عوا�صم

اثينا

بكني

انقرة

ال�سجن ل�6 عنا�سر من ال�سرطة 
اأدينوا بالقتل يف م�سر 

•• القاهرة,-اأ ف ب:

ق�شت حمكمة جنايات م�شرية ام�س بال�شجن من �شنة حتى خم�س �شنوات 
امل��وت يف  ب�شرب مواطن حتى  ادينوا  �شابطان  بينهم  �شرطيني  �شتة  بحق 
اأخر حكم من نوعه اثر تعهد الدولة بالت�شدي لتجاوزات ال�شرطة، ح�شب 
البالغ  �شعيد  �شعيد  باملحا�شب  الق�شية  وتتعلق  ق�شائي.  م�شدر  اأف��اد  ما 
اآنذاك 26 عاما والذي تويف يف مركز لل�شرطة يف اجليزة جنوب القاهرة، يف 
اآذار مار�س 2012 اثر توقيفه. وقال م�شوؤول ق�شائي اإن حمكمة جنايات 
اجليزة ق�شت الأربعاء ب�شجن نقيب �شرطة 5 �شنوات ومقدم �شرطة �شنة 

و4 اأمناء �شرطة 3 �شنوات “لإدانتهم ب�شرب املجني عليه حتى املوت«.
فران�س  لوكالة  عليه،  املجني  حمامي  العزيز،  عبد  حممد  املحامي  وق��ال 
بالقتل  ادان��ت��ه��م  يف  ن��اأم��ل  كنا  واإن  رادع  احل��ك��م  ل��ن��ا.  انت�شار  “هذا  ب��ر���س 
الذين قدموا للمحاكمة  للمتهمني  امل��وت«. ويحق  ال�شرب حتى  العمد ل 
وهم طلقاء الطعن على احلكم اأمام حمكمة النق�س، اأعلى هيئة ق�شائية 
جنائية يف م�شر. ويف متوز يوليو الفائت، ق�شت حمكمة م�شرية ب�شجن 6 
�شرطيني بينهم �شابط ادينوا ب�شرب مواطن حتى املوت يف مركز لل�شرطة 

يف حمافظة الق�شر جنوب البالد.
ويف الأ�شهر الأخرية من العام 2015، تعددت حوادث مقتل مواطنني يف 
ال�شي�شي  الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�س  تعهد  الأث��ر،  على  ال�شرطة.  اق�شام 
ادان��ة جهاز  انه ل ميكن  نف�شه  الوقت  م�شددا يف  اأخطاأ”  “من  مبحا�شبة 
تعديالت  اق��رتح  كما  فردية”  “اخطاء  ا�شماه  ما  ب�شبب  بكامله  ال�شرطة 

قانونية للحد من جتاوزات ال�شرطة.

يف كلمة الدولة اأمام الدورة الثالثة واالأربعني ملجل�س حقوق االن�سان

االمارات ت�ستنكر �سيا�سة اال�ستيطان االإ�سرائيلية غري ال�سرعية يف فل�سطني

وزير الهجرة البلجيكي ينتقد اإنقاذ املهاجرين 

اليابان تعزز بحريتها بثاين حاملة طائرات 
•• يوكوهاما-رويرتز:

دخلت احلاملة )كاجا(، وهي ثاين حاملة طائرات يابانية 
كبرية، اخلدمة ام�س مما يزيد قدرات اجلي�س الياباين 
البالد يف وقت ي�شعى فيه  ملا وراء �شواحل  على النت�شار 

للت�شدي لتنامي نفوذ ال�شني يف اآ�شيا.
و�شغلت احلاملة التي يبلغ طولها 248 مرتا مكانها يف 
يوكوهاما  يف  البحرية  يونايتد(  مارين  )جابان  تر�شانة 
اإىل ج����وار احلاملة  ر���ش��ت  ب��ال��ق��رب م���ن ط��وك��ي��و ح��ي��ث 
الأخ�����رى اإي���زوم���و يف م��را���ش��م اح��ت��ف��ال��ي��ة ان��ط��ل��ق��ت فيها 

املو�شيقى الع�شكرية.
وقال تاكايوكي كوبايا�شي نائب وزير الدفاع يف الحتفال 
الذي ح�شره حوايل 500 �شخ�س حتاول ال�شني اإدخال 
تغيريات يف بحر ال�شني اجلنوبي ببناء قواعد وممار�شة 

�شغوط لتغيري الو�شع الراهن مما يزيد من القلق الأمني و�شط املجتمع 
الدويل. وتعد اأكر قطعتني بحريتني يابانيتني منذ احلرب العاملية الثانية 
رمزين مل�شعى رئي�س الوزراء �شينزو اآبي لدفع اجلي�س الياباين لال�شطالع 

بدور اأكر على ال�شاحة الدولية. وهما م�شممتان بحيث 
حيازة  مينع  ال��ذي  الياباين  الد�شتور  مع  عملهما  يت�شق 

اأ�شلحة هجومية.
اليابان  باأن  لرويرتز  �شرحت  قد  مطلعة  م�شادر  وكانت 
تعتزم اإر�شال احلاملة اإيزومو يف مايو اأيار يف جولة مدتها 
ثالثة اأ�شهر يف بحر ال�شني اجلنوبي يف اأكر ا�شتعرا�س 

للقوة البحرية يف مياه اأجنبية منذ اأكرث من 70 عاما.
مياه  كل  على  ال�شيادة  يف  اأحقيتها  عن  ال�شني  وتتحدث 
بحر ال�شني اجلنوبي تقريبا وهي مياه متنازع عليها متر 
عرها جتارة عاملية حجمها نحو خم�شة تريليونات دولر 
�شنويا.  واأثار تنامي الوجود الع�شكري ال�شيني هناك قلق 

طوكيو ووا�شنطن.
وبروناي  والفلبني  وفيتنام  وماليزيا  ت��اي��وان  وتطالب 
الغني  اجل��ن��وب��ي  ال�شني  بحر  م��ن  اأج����زاء  على  بال�شيادة 
بال�شيادة  اأي�شا  اليابان  وتطالب  والغاز.  النفط  ومكامن  ال�شيد  مبناطق 
على اأجزاء من بحر ال�شني اجلنوبي غري اأنها يف نزاع اآخر مع ال�شني على 

ملكية جمموعة من اجلزر يف بحر ال�شني ال�شرقي املجاور.

بكني م�ستعدة للو�ساطة بني فل�سطني واإ�سرائيل 
•• بكني-وكاالـت:

اأعلن �شفري ال�شني يف القاهرة، �شونغ اأيقوه، ا�شتعداد بالده للو�شاطة بني 
عملية  وتعزيز  الدولتني  حل  لدعم  والفل�شطيني  الإ�شرائيلي  اجلانبني 
اأي��ق��وه خ��الل موؤمتر �شحايف،  ال�شفري  وق��ال  الأو���ش��ط.  ال�شرق  ال�شالم يف 
امل�شكالت  الإره��اب وحل  بنهج مكافحة  ملتزمة  ال�شني  اإن  الأربعاء،  ام�س 
الأمم  قبل  من  ال�شيا�شي  احلل  بنهج  والتم�شك  �شلمياً  باملنطقة  اخلا�شة 
املتحدة، م�شريا اإىل اأن ال�شرق الو�شط مير مبفرتق طرق يف ظل ت�شاعد 
والقيادة يف بالده  امل�شرية  القيادة  اأن  ال�شيني  ال�شفري  واأو�شح  التوترات. 
�شبب  اأن  على  و�شدد  املجالت،  كافة  يف  التعاون  لتو�شيع  احلر�س  لديهما 
ال�شطرابات فى ال�شرق الو�شط هو م�شكلة التنمية التي اإذا توفرت حتل 
اأزمات املنطقة. كما اأ�شار ال�شفري ال�شيني اإىل اأن التعاون ال�شيني امل�شري 
ينمو ب�شكل كبري والتعاون ال�شياحي جزء مهم للغاية وح�شب الإح�شائيات 
ارتفع عدد ال�شائحني ال�شينيني اىل م�شر يف 2016 اىل 180 الف �شائح 
بينما بلغ يف 2015  130 األفاً بعد اأن كان 65 األفاً فقط يف 2014، واأن 
زيادة عدد ال�شياح تعك�س جناح م�شر يف جذب انتباه ال�شياح، متوقعاً زيادة 

عدد ال�شياح ال�شينيني اىل م�شر العام اجلاري. 

•• بروك�صل-رويرتز:

هاجم وزير الهجرة البلجيكي جماعات اإغاثة لإنقاذها 
اإنهم  قائال  املتو�شط  البحر  يف  الغرق  من  مهاجرين 
ذلك  ب��ف��ع��ل  ال��وف��ي��ات  م��ن  م��زي��د  ف��ق��ط يف  يت�شببون 

معر�شا نف�شه لنتقادات من رئي�س وزرائه.
وغرق اآلف املهاجرين يف رحلتهم عر البحر املتو�شط 
يف العامني الأخريين مع خو�س املاليني لهذه الرحلة 

املحفوفة باملخاطر فرارا من الفقر واحلرب. 
ل�شوؤون  ال��ع��ل��ي��ا  امل���ت���ح���دة  الأمم  م��ف��و���ش��ي��ة  وذك������رت 
الالجئني اإن مهربي الب�شر غالبا ما يجهزون قوارب 
لإكمال  ب��الأ���ش��ا���س  م�شممة  لي�شت  للعبور  متداعية 

الرحلة اإىل ال�شواطئ اجلنوبية لأوروبا.
قبالة  �شفينتني  ح���دود  ب��ال  اأط���ب���اء  منظمة  وت�����ش��غ��ل 
ال�شاحل الليبي مل�شاعدة املهاجرين املنكوبني يف عملية 

ين�شقها خفر ال�شواحل الإيطايل.
وانتقد ثيو فرانكن اأطباء بال حدود ب�شاأن هذه العملية 

على تويرت. وكان فرانكن قد ت�شدر عناوين الأخبار 
يف الآونة الأخرية خالل معركة ق�شائية لرف�س منح 
تاأ�شريات دخول لأ�شباب اإن�شانية لأ�شرة �شورية لجئة 

من حلب املحا�شرة.
وقال فرانكن باإنقاذهم اإياهم الالجئني اإمنا تت�شببون 

فح�شب يف مزيد من الوفيات.
الأمر  الب�شر.  يهربون  اإنهم  بعيدا.  يبقوا  اأن  عليهم 
ل��ي�����س ل���ه ع���الق���ة ب���ال���الج���ئ���ني... ه����ذه ه���ج���رة غري 

م�شروعة.
وق��ال��ت اأط��ب��اء ب��ال ح����دود، ال��ت��ي ت��ق��ول ع��ل��ى موقعها 
األ��ف مهاجر من   24 اأن��ق��ذت نحو  اإن��ه��ا  الإل��ك��رتوين 
اإنقاذها  بلجيكي  وزي��ر  ينتقد  لأن  تاأ�شف  اإنها  الغرق، 

الأرواح. 
الوزراء  رئي�س  اأن  البلجيكي  تلفزيون يف.اآر.ت��ي  وذكر 
“يظهر  ب��اأن  فرانكن  طالب  مي�شيل  �شارل  البلجيكي 
العمل  يحرتم  واأن  ت�شريحاته  يف  ال��دق��ة  م��ن  م��زي��دا 

الإن�شاين.«

•• بروك�صل-اأ ف ب:

فيليب  بلجيكا  وملكة  ملك  وق��ف 
وم��ات��ي��ل��د و���ش��ح��اي��ا ومم��ث��ل��ون عن 
اج���ه���زة الإن���ق���اذ دق��ي��ق��ة ���ش��م��ت يف 
الذكرى  يف  ام�س  بروك�شل  مطار 
ل���الع���ت���داءات  الأوىل  ال�����ش��ن��وي��ة 
الدامية التي اأوقعت 32 قتيال يف 
املطار ويف حمطة للمرتو يف  ه��ذا 

العا�شمة.
وبداأت دقيقة ال�شمت  يف اللحظة 
ابراهيم  ف��ي��ه��ا  ف��ج��ر  ال��ت��ي  ن��ف�����ش��ه 
البكراوي وجنم الع�شراوي �شحنات 
نا�شفة يف مطار زافنتيم الدويل يف 

22 اذار مار�س 2016. 
نف�شها،  الدقيقة  يف  بعام،  وبعدها 
وق�������ف م�����ئ�����ات ال�����ش����خ����ا�����س من 
وموظفي  وامل�����ش��ع��ف��ني  ال�����ش��ح��اي��ا 
ال�شلطات  اع��ل��ى  ومم��ث��ل��ي  امل���ط���ار 
قاعة  م����دخ����ل  ام��������ام  ال�����ب�����الد  يف 
املرا�شم  وت�����ش��م��ن��ت  امل�����ش��اف��ري��ن. 
مو�شيقى  م��ن  م��ع��زوف��ة  الق�شرية 
ال����روك اداه����ا اإي����دي ف���ان كال�شرت 
زوج موظفة يف املطار كانت تدعى 

فابيني وقتلت يف العتداء.
ا�شماء  امل���ط���ار  يف  م�������ش���وؤول  وت����ال 
ال�شحايا ال16 الذين �شقطوا يف 

دول:  �شبع  من  واملتحدرين  املطار 
�شا�شا والك�شندر وجو�شتني واديلما 
وروزايو وجينيفر وايفيتا... وو�شع 
امللك الذي ارتدى بزة �شوداء اكليال 
بكاملها  الأم���ة  با�شم  ال��زه��ور  م��ن 
عند  ت�شييده  مت  اأق��ي��م  ن�شب  عند 
التي  امل�������ش���اف���ري���ن  ق���اع���ة  م���دخ���ل 

وق�����ع ف��ي��ه��ا ال���ت���ف���ج���ريان. م����ع ان 
���ش��ارل مي�شال مل  ال�����وزراء  رئ��ي�����س 
التي  امل��را���ش��م  خ���الل  بكلمة  ي���دل 
انه  اإل  �شاعة  الن�شف  تتجاوز  مل 
ار����ش���ل ت��غ��ري��دة ك��ت��ب ف��ي��ه��ا اليوم 
ونظل  العتداءات.  �شحايا  نتذكر 

متحدين. #بروك�شل_تتذكر .

امللك  بعدها  يتوجه  ان  املقرر  من 
ب���امل���رتو اىل حم��ط��ة م��ال��ب��ي��ك يف 
حيث  للعا�شمة  الأوروب������ي  احل���ي 
�شقيق  ال����ب����ك����راوي  خ����ال����د  ف���ج���ر 
اب���راه���ي���م ح���زام���ه ال��ن��ا���ش��ف عند 
اي�شا  اوق��ع  مما   09،11 ال�شاعة 

16 قتيال.

الأمن  جمل�س  ق���رار  ���ش��رب  يف  ال��ع��ادي  اأ�شلوبها  اإىل 
قانون  م�شروع  باإقرار  وردت  احلائط،  عر�س  املذكور 
باأثر رجعي على نحو4000 منزل  ال�شرعية  ي�شفي 
للم�شتوطنني يف اأرا�س خا�شة مملوكة لفل�شطينيني، 
علما باأنه يف حالت اأخرى اأقل خطورة و�شدة، حتّرك 
ب�شكل  ال�شابع  الف�شل  تنفيذ  ومّت  ال���دويل  املجتمع 

فوري و�شارم.
ونّوه �شعادته اإىل اأنه اإىل جانب منع ال�شتيطان وعدم 
�شرعيته يف القانون الدويل، يتمّيز قرار جمل�س الأمن 
املطالب  تعزز  التي  الثوابت  بتاأكيد عدد من   2334
اأهمها:  م��ن  وال��ت��ي  الفل�شطيني  لل�شعب  امل�����ش��روع��ة 
م��ب��داأ ع���دم ال���ش��ت��ي��الء ع��ل��ى الأرا����ش���ي ب��ال��ق��وة وفقا 
لتفاقية جنيف الرابعة، وحق تقرير امل�شري لل�شعب 
الفل�شطيني وفقا للقانون الدويل، بالإ�شافة اإىل عدم 
للراأي  وفقا  العازل  اجلدار  وبناء  ال�شتيطان  �شرعية 

•• جنيف -وام:

اعربت دولة الإمارات العربية املتحدة عن ا�شتنكارها 
ال�شديد للتطورات الأخرية ب�شاأن �شيا�شة ال�شتيطان 
�شلطات  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال�شرعية  غ��ري  الإ�شرائيلية 
الح���ت���الل يف ف��ل�����ش��ط��ني، وع����ن ق��ل��ق��ه��ا ال��ع��م��ي��ق من 
والتي  تتخذها  التي  املتنامية  التع�شفية  الإج����راءات 
ترمي من خاللها للتعجيل يف تهويد القد�س وجتريد 
الغربية،  ال�شفة  عن  وف�شلهم  هويتهم  من  �شكانها 
والتي  ال�شتفزازية،  الإج����راءات  ت�شعيد  اإىل  اإ�شافة 

كانت اآخرها حظر املاآذن فى امل�شاجد.
اإط��ار النقا�س العام  ج��اء ذل��ك خ��الل كلمة الدولة يف 
الفل�شطينية  الأرا�شي  يف  الإن�شان  حقوق  حالة  حول 
عبيد  �شعادة  القاها  التي   ،1967 ع��ام  منذ  املحتلة 
لدى  الم���ارات  لدولة  الدائم  املندوب  الزعابي  �شامل 

الأمم املتحدة يف جنيف اأمام الدورة الثالثة والأربعني 
البعد  على  �شعادته  و���ش��دد  الن�����ش��ان.  ح��ق��وق  ملجل�س 
الأمن  جمل�س  اإليه  تو�شل  الذي  لالإجماع  التاريخي 
والذي  املا�شي  دي�شمر   3 بتاريخ   2334 ق��راره  يف 
الأرا�شي  يف  املقامة  الإ�شرائيلية  امل�شتوطنات  اعتر 
فيها  مب��ا   ،1967 ع���ام  م��ن��ذ  امل��ح��ت��ل��ة  الفل�شطينية 
ال��ق��د���س ال�����ش��رق��ي��ة، غ��ري ���ش��رع��ي��ة مب��وج��ب القانون 
ال�����دويل، وت�����ش��ّك��ل ع��ق��ب��ة رئ��ي�����ش��ي��ة اأم�����ام حت��ق��ي��ق حل 

الدولتني و�شالم عادل ودائم و�شامل . 
من  اخلام�س  الف�شل  م��ن   25 للمادة  وفقا  اأن��ه  كما 
ملزما   2334 ال��ق��رار  يعتر  املتحدة،  الأمم  ميثاق 
تنفيذه،  رف�س  ميكنها  ول  بالحتالل  القائمة  للقوة 
ال����دويل. واأكد  ل��ل��ق��ان��ون  ان��ت��ه��اك  ف��ه��ي يف ح��ال��ة  واإّل 
�شعادته اأنه مل متر اإّل ب�شعة اأ�شابيع على �شدور القرار 
بالحتالل  ال��ق��ائ��م��ة  ال�شلطة  ع��م��دت  ح��ت��ى   2334

 9 ال�شادر بتاريخ  العدل الدولية  ال�شت�شاري ملحكمة 
يوليو 2004.

اجلهود  ت�شافر  اإىل  الإم�����ارات  دع���وة  �شعادته  وج���دد 
الدولية لو�شع حد ل�شيا�شة امل�شتوطنات التي تنتهجها 
ال�شبب  ال�شتيطان  باعتبار  بالحتالل  القائمة  القوة 
واملمنهجة  املنظمة  النتهاكات  ا�شتمرار  يف  الرئي�شي 
تعطيل  اإىل  بالإ�شافة  فل�شطني،  يف  الإن�شان  حلقوق 
ال�شالم  ملبادرة  القائم على وجود دولتني طبقا  احلل 

العربية، وقرارات ال�شرعية الدولية ذات ال�شلة.
�شدد  الإن�����ش��ان،  حقوق  جمل�س  اأم���ام  كلمته  ختام  ويف 
الإم���ارات  دول���ة  تاأكيد  على  ال��زع��اب��ي  ال�شفري  �شعادة 
اإل  يتحقق  وال��دائ��م ل  وال��ع��ادل  ال�شامل  ال�شالم  ب��اأن 
بان�شحاب اإ�شرائيل الكامل من كل �شر من الأرا�شي 
الدولة  واإق��ام��ة   ،1967 ع��ام  منذ  املحتلة  العربية 

الفل�شطينية امل�شتقلة وعا�شمتها الق�د�س ال�شرقية.

بلجيكا حتيي ذكرى اأ�سواأ اعتداءات يف تاريخها  جتربة �ساروخية فا�سلة لكوريا ال�سمالية
•• �صيول-اأ ف ب:

اأعلنت �شيول ووا�شنطن ان كوريا ال�شمالية اأجرت ام�س جتربة �شاروخية 
ال�شيوعي  النظام  اطالق  اأ�شبوعني على  بعد  وذلك  بالف�شل،  باءت  جديدة 
اأربعة �شواريخ قالت بيونغ يانغ انه تدريب على ق�شف القواعد المريكية 

يف اليابان.
ويخ�شع النظام املعزول الذي ميتلك �شالحا نوويا لعقوبات فر�شتها المم 

املتحدة ب�شبب برناجميه النووي والبال�شتي.
تطوير  وتنوي  الرتاجع  يف  رغبة  اأي  الآن  حتى  ال�شمالية  كوريا  تبد  ومل 
القارة  اىل  النووي  ال�شالح  نقل  على  ق��ادر  للقارات  عابر  بال�شتي  �شاروخ 
وقامت  ال�شواريخ  اط��الق  عمليات   2016 يف  �شاعفت  وق��د  المريكية. 

بتجربتني نوويتني.
�شباح  اأطلق  ال�شمال  ان  بيان  يف  اجلنوبية  الكورية  ال��دف��اع  وزارة  وقالت 
لكن عملية  ال�شرقي  وون�شان  الأربعاء �شاروخا من قاعدة جوية يف مرفاأ 

الطالق ف�شلت على ما يبدو. 
واأ�شافت نقوم بتحليل نوع ال�شاروخ الذي ا�شتخدم .

انفجر  ال�شاروخ  ان  وق��ال  ال�شاروخ  اط��الق  ف�شل  الأمريكي  واأك��د اجلي�س 
بعيد اطالقه.

و�شرح الناطق با�شم القيادة الأمريكية ديفيد بينام اأن قيادة املحيط الهادئ 
ر�شدت حماولة فا�شلة لطالق �شاروخ كوري �شمايل يف حميط كاملا. يبدو 

ان ال�شاروخ انفجر بعد ثوان على اطالقه .
�شقطت  �شواريخ  اأربعة  من  دفعة  موؤخرا  اطلقت  ال�شمالية  كوريا  وكانت 
ثالثة منها بالقرب من اليابان م�شكلة بذلك بع�س اخلطر. وقالت بيونغ 

يانغ انه تدريب على هجوم على القواعد الأمريكية يف الرخبيل.
على  الح���د  �شخ�شيا  اون  ج��ون��غ  كيم  ال�شمايل  ال��ك��وري  الزعيم  واأ���ش��رف 
الختبار الناجح ملا و�شفته بيونغ يانغ بانه حمرك جديد لل�شواريخ، وهو 

مكون ميكن تعديله ب�شهولة لي�شتخدم على �شاروخ.
يف  كبريا  تقدما  حتقق  ال�شمالية  ك��وري��ا  ان  اىل  ا���ش��ارة  انها  �شيول  وق��ال��ت 

املجال البال�شتي.
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العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الزعيم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمفرو�شات احلديثة 
رخ�شة رقم:CN 1030083  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شني حممد خمي�س قريو�س القبي�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمدان حممد حمدان الكعبي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ مطعم باكتيكا

رخ�شة رقم:CN 1106771  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبيد حمود �شامل عبيد البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عزة خلفان حميد نا�شر ال�شوايف
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ اجلنوب لتجارة 

املالب�س اجلاهزة
رخ�شة رقم:CN 1079120  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شيف �شعيد را�شد عبالن الكتبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد را�شد حممد �شعيد عبالن الكتبي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

اإعــــــــــالن
�شما  مركز  ال�ش�����ادة/  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شراء الطبي
رخ�شة رقم:CN 1130587  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نا�شر عبداهلل نا�شر �شامل باحلريان الظاهري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شغري مطر علي الظاهري

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ �شركة القرتاب لل�شيانة 

واملقاولت العامة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1146475  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة في�شل �شامل حممد �شامل الكعبي %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة هزاع �شامل �شعيد �شامل الكعبي %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل �شعيد �شامل الكعبي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل حممد �شامل الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

اإعــــــــــالن
املباين  ال�ش�����ادة/ موؤ�ش�شة  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

الع�شرية للمقاولت العامة
رخ�شة رقم:CN 1781682  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد حممد عبداهلل مو�شى البلو�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد عتيق حممد عبداهلل البلو�شي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ الريادة موتورز 
لل�شيارات رخ�شة رقم:CN 1361200  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبدالنا�شر علي احمد فريد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد م�شفر حممد الحبابي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

اإعــــــــــالن
احلناء  مغ�شلة  ال�ش�����ادة/  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
وفروعها رخ�شة رقم:CN 1101772  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد م�شعود مو�شى الكليلي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيم احمد نور احل�شن
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد ح�شن �شوري ابراهيم البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 2077133  بال�شم التجاري:حممد الرا�شد 
للمقاولت العامة ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

امرية اخلليج لل�شيدات
رخ�شة رقم:CN 1042646 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اليجنت كوليك�شنز لالأزياء الن�شائية ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1391485  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شليمان حممد احمد الفزارى من �شريك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شليمان حممد احمد الفزارى من 51% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ناجور مريان راوتر عبدالعزيز راوتر من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ناجور مريان راوتر عبدالعزيز راوتر من 24% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جا�شمني عزيز

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 3.00*1.00 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري من/اليجنت كوليك�شنز لالأزياء الن�شائية ذ.م.م 
ELEGANT COLLECTIONS LADIES FASHION LLC

اىل/اليجنت كوليك�شنز لالأزياء الن�شائية   
ELEGANT COLLECTIONS LADIES FASHION

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة املالب�س الن�شائية اجلاهزة - باجلملة )4641202(
تعديل ن�شاط/حذف بيع املالب�س الن�شائية اجلاهزة - بالتجزئة )4771102(

تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة املالب�س الن�شائية )1410907(
اأربعة ع�شر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة اجنحة الرز لالعمال املعدنية واحلديدية 

رخ�شة رقم:CN 1247176  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/منى خليل حممد من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ منى خليل حممد من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد حممود العزازي �شيد احمد %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ريهام ي�شرى �شعيد جمعة %24
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 2.5*0.70
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة اجنحة الرز لالعمال املعدنية واحلديدية 
CEDAR WINGS METAL & STEEL WORKS EST

اىل/اجنحة الرز لالعمال املعدنية واحلديدية ذ.م.م   
CEDAR WINGS METAL & STEEL WORKS LLC

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة براند نيو لتجارة القم�شة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1160729  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

�شم�س النهار عبدالنبي زوجه عتيق م�شعود را�شد اليعقوبي من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

 �شم�س النهار عبدالنبي زوجه عتيق م�شعود را�شد اليعقوبي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ابوبكر �شديق ادووجنال
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 3.8*95 اىل 1*4

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري من/�شركة براند نيو لتجارة القم�شة ذ.م.م 

BRAND NEW TEXTILES TRADING LLC CO
اىل/�شركة براند نيو لتجارة القم�شة 

BRAND NEW TEXTILES TRADING
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ماجيك ديزرت ملكافحة احل�شرات

رخ�شة رقم:CN 1980432  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ماجيك ديزرت ملكافحة احل�شرات 

MAGIC DESERT PEST CONTROL

اىل/ماجيك ديزرت للتنظيفات املباين 

MAGIC DESERT BUILDINGS CLEANINGS

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين وامل�شاكن )8121001(

تعديل ن�شاط/حذف مكافحة وابادة احل�شرات والقوار�س واحليوانات ال�شارة )8121003(

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

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مقهى قمر العرب

رخ�شة رقم:CN 1014157  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/مقهى قمر العرب
ARAB MOON CAFE

اىل/كويف قمر العرب  
QAMAR ALARAB CAFE

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

اإعــــــــــالن
للعقارات  بابول  ا�شحاق  حممد  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�شيانه العامه ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1196030  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خور�شيد بيجوم مالك الزمان �شودري %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ا�شحاق بابول حاجي ا�شماعيل

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/�شركة حممد ا�شحاق بابول للعقارات وال�شيانه العامه ذ.م.م 

MOHAMMED ISHAQE BABUL REAL ESTATE & GENERAL MAINTENANCE CO LLC

اىل/حممد ايوب حاجي لدارة العقارات وال�شيانه العامه ذ.م.م  

MOHAMMED AYUB HAJEE PROPERTIES MANAGEMENT AND GENERAL MAINTENANCE LLC

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

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/هيبة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الغربية للكمبيوتر
رخ�شة رقم:CN 1909817 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هاتيك لتجارة اللكرتونيات

رخ�شة رقم:CN 1899655  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*8 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/هاتيك لتجارة اللكرتونيات 
HITEC ELECTRONICS TRADING

اىل/جمل�س ملواد البناء  
MAJLIS BUILDING MATERIALS

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع مواد البناء - بالتجزئة )4752034(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

 - املنزلية  الكهربائية  والجهزة  والغ�شالت  الثالجات  بيع  ن�شاط/حذف  تعديل 
بالتجزئة )4759013(

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

تنويه
بتاريخ  رقم:11776  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�شادر  العالن  اىل  بال�شارة 
الرخ�شة   CN - 1080388 رقم  التجارية  الرخ�شة  2016/7/25 بخ�شو�س 
التجارية: مطعم اي�شني لين ذ.م.م. تنوه دائرة التنمية القت�شادية بانه ورد 

خطاأ يف العالن ومل تذكر التعديالت التالية:
تعديل من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة / مطعم اي�شني لين ذ.م.م وال�شحيح 

هو اىل موؤ�ش�شة فردية / مطعم اي�شني لين.
بال�شافة اىل التعديالت الواردة يف العالن ال�شابق.

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11976 بتاريخ 2017/3/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ابيك�س ادفان�شد لل�شيانة العامة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1835702  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد خليفة احمد �شعيد حم�شن احلوقاين %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خليفه ابراهيم جعفر ح�شن الزرعوين
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف الماي جان�شان جان�شان

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ابيك�س ادفان�شد لل�شيانة العامة ذ.م.م 
APEX ADVANCED GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/ابيك�س ادفان�شد لل�شيانة العامة ذ.م.م - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م   
APEX ADVANCED GENERAL MAINTENANCE LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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عربي ودويل
اأوروبا ب�سرعات متفاوتة.. فكرة قدمية وجدل جديد الرئي�س االأملاين ال�سابق يدعو للدفاع عن الدميقراطية

•• برلني-وكاالت:

دع���ا ال��رئ��ي�����س الحت�����ادي ال�����ش��اب��ق ي��واخ��ي��م ج����اوك، ام�س 
الأربعاء للدفاع عن الدميقراطية، وقال اأمام نواب الرملان 
الأملاين بوند�شتاج وجمل�س الوليات بوند�شرات بالعا�شمة 
برلني: لبد من الدفاع عن احلرية حتى ولو من خالل 
اأن��ه �شحيح ل  واأك��د  بالن�شبة لأع���داء احل��ري��ة.  حتجيمها 
ميكن الت�شحية باحلريات مطلقاً من اأجل الت�شدي لأية 
احلريات  ت��رك  برتكها  م�شموحاً  لي�س  اأن��ه  اإل  تهديدات، 
الدميقراطية  اأن  م���وؤك���داً  ال���ش��ت��خ��دام،  لإ����ش���اءة  ط��وي��اًل 
الأملاين  الرئي�س  وج��دد  حم�شنة.  و�شتظل  تعد  الأمل��ان��ي��ة 

ال�شابق دعوته لتحمل املزيد من امل�شوؤولية الدولية، وقال 
اأبواب  القوة وتفتح  ال��ذات متنح  الثقة يف  ال�شياق:  يف هذا 
الرئي�س  اأداء  قبل  الت�شريحات  ه��ذه  وج���اءت   . امل�شتقبل 
الحت�����ادي اجل���دي���د ف��ران��ك-ف��ال��رت ���ش��ت��اي��ن��م��اي��ر اليمني 
اليوم  الد�شتورية  اليمني  �شتاينماير  واأدى  الد�شتورية. 
اأم��ام جل�شة م�شرتكة لكل من الرملان الأمل��اين بوند�شتاج 
ال�12  ال��رئ��ي�����س  لي�شبح  ب��ون��د���ش��رات  ال���ولي���ات  وجم��ل�����س 
لأملانيا، ولحقاً �شي�شتقبل اجلي�س الأملاين الرئي�س اجلديد 
يف  “بيليفو”  بق�شر  الرئا�شة  مقر  يف  ع�شكرية  مبرا�شم 
برلني، وي�شارك يف تلك املرا�شم وزيرة الدفاع اأورزول فون 

دير لين واملفت�س العام للجي�س فولكر فيكر. 

•• بروك�صل-اأ ف ب:

لي�شت جديدة لكنها فر�شت  “ب�شرعات متفاوتة”  فكرة اوروبا 
املناق�شات حول م�شتقبل الحتاد الوروب��ي الغارق يف  نف�شها يف 
التي  الفكرة  درا�شة م�شريه بعد خروج بريطانيا. وت�شكل هذه 
اخ���رى حمور  وترف�شها  الع�����ش��اء  ال����دول  بع�س  ال��ي��ه��ا  ت��دع��و 
املناق�شات بني القادة الأوروبيني املجتمعني اجلمعة يف بروك�شل 

بدون اململكة املتحدة، لتحديد معامل الحتاد ب27 بلدا.
حتيل عبارات �شرعات متفاوتة ومتغرية البعاد ودوائر مبركز 
واحد، اىل مبداأ واحد يعني ال�شماح لدول عدة بالتعاون يف بع�س 
ب��ل��دان الحت���اد الوروبي  ك��ل  ب��دون ان تكون م�شاركة  امل��ج��الت 

�شرورية.

وق���د ق���دم رئ��ي�����س املفو�شية الوروب���ي���ة ج���ان ك��ل��ود ي��ون��ك��ر هذه 
الفكرة كواحد من خم�شة �شيناريوهات ممكنة مل�شتقبل امل�شروع 
حول  الأب��ي�����س  كتابه  ن�شر  مبنا�شبة   ، بريك�شت  بعد  الوروب����ي 

م�شتقبل الحتاد مطلع اآذار مار�س.
وم���ن���ذ ذل����ك احل����ني ت�����ش��ك��ل ال��ف��ك��رة حم����ور م��ن��اق�����ش��ات القادة 
املنق�شمني بني موؤيدين لها ومراقبني م�شككني يف  الأوروبيني 

جدواها ومعار�شني �شديدين.
موجود  “ب�شرعات متفاوتة”  يف الواقع، هذا الحتاد الوروب��ي 
ال�شماح مب�شتويات  التو�شيع، بدت �شرورة  ا�شال. فمع عمليات 
خ�شو�شا  الت��ف��اق��ي��ات  وادرج���ت  حتمية  التكامل  م��ن  متفاوتة 

ا�شكال التعاون املعزز.
امل�شتقبل، اطالق  يتم يف  ب��ان  الج��راء خ�شو�شا  ه��ذا  و�شي�شمح 

القيمة  ر�شم  على  الحتيال  بجرائم  متخ�ش�شة  اوروبية  نيابة 
وميكن  ل��الحت��اد.  املخ�ش�شة  والم����وال  احل���دود  ع��ر  امل�شافة 
للدول الع�شاء املهتمة امل�شاركة فيها رغم معار�شة دول اخرى 

بو�شعها ان تظل بعيدة.
ت�شع دول  امل��ع��زز مب�شاركة  ال��ت��ع��اون  ال��ل��ج��وء اىل  امل��ا���ش��ي  مت يف 
كحد ادنى من اجل �شمان تنا�شق يف انظمة الزواج او نظام منح 

براءات الخرتاع لكنه ل يزال نادر ال�شتخدام.
وقال دبلوما�شي اوروبي ان هناك ا�شكال للتعاون املعزز موجودة 
دون ان تقول انها كذلك ، م�شريا خ�شو�شا اىل منطقة اليورو 
�شنغن  وات��ف��اق  الأع�����ش��اء،  ال���دول  م��ن   19 �شوى  التي ل ت�شم 
للتنقل احلر الذي ل ت�شارك فيه بالكامل �شوى 22 من بلدان 

التكتل.

  الأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي، وحت���ت رعاية 
ديلور برلني،  جمعهما  معهد جاك 
اأوروب��ا مبعّية الفيل�شوف  نقا�س حول 
87 ع��ام��ا، ابرز  ي��ورغ��ن ه��اب��رم��ا���س، 
وبطل  ف��ران��ك��ف��ورت،  م��در���ش��ة  ممثلي 

املواطنة الأوروبية . 
وكان اإميانويل ماكرون قد التقى قبل 
ا�شتقبلته  التي   مريكل  اجنيال  ذلك 

طيلة �شاعة يف مبنى امل�شت�شارية.

التحّول اإىل اقت�ساد ال�سوق
للحزب  ال��ر���ش��م��ي  امل��ر���ش��ح  و�شيتمتع 
هامون  بينوا  الفرن�شي  ال���ش��رتاك��ي 
بتعوي�س �شغري، حيث �شينزل �شيفا 
ال�شابق  الرئي�س  �شولتز،  مارتن  على 
ل��ل��رمل��ان الأوروب�����ي وامل��ر���ش��ح ملن�شب 
اجلاري.  ال�شهر  نهاية  يف  امل�شت�شارة 
ولكن، متخل�شا من عبء امل�شوؤوليات 
جابرييل  زي���ج���م���ار  ح����دد  احل���زب���ي���ة 

الطريق وحدد مر�شحه الفرن�شي. 
ال������ش�����رتاك�����ي  احل�����������زب  ي���������ش����ع����ر     
اإىل  اأق���رب  ان��ه  الأمل���اين  الدميقراطي 
ن��ظ��را ل�شتعداد  م��اك��رون،  اإمي��ان��وي��ل 
فرن�شا،  ل�”تغيري”  الأخ�������ري  ه�����ذا 
الفائز  اأك��رث من  والتزامه الأوروب���ي، 
انها  اجلميل.  التحالف  متهيدية  يف 
حل��ظ��ة ي��ن��ت��ظ��ره��ا الأمل������ان م��ن��ذ زمن 
الفرن�شي  ال��ي�����ش��ار  حت�����ّول  ط���وي���ل: 
تناف�شية  واإىل  ال�����ش��وق،  اقت�شاد  اإىل 
املوؤ�ش�شات، وال�شراكة الجتماعية، اي 
كل ما يوجد حتت �شعار �شرورة قيام 
احلزب الفرن�شي ب� “باد غودي�شبريغ” 

اخلا�س.
ب����اد  م�����وؤمت�����ر  يف   ،1959 ع�������ام     
غ��ودي�����ش��ب��ريغ، ���ش��اح��ي��ة ع��الج��ي��ة يف 
ال�شرتاكيون  ت��خ��ل��ى  ب�����ون،  م��دي��ن��ة 
الدميقراطيون الأملان عن املارك�شية، 
وقبلوا الن�شمام ملنظمة حلف �شمال 
الأط���ل�������ش���ي، والن�����دم�����اج يف الحت����اد 
اأ�شا�شي  ���ش��رط  وجميعها  الأوروب�����ي، 

لي�شبحوا حزبا حكوميا.
   منذ اأمد بعيد، مل تعد لال�شرتاكيني 
باملمار�شة  ع����الق����ة  ال���ف���رن�������ش���ي���ني 
فقد  اأوروب����ا،  وبخ�شو�س  املارك�شية، 
الدميقراطيني  م����ع  روادا  ك����ان����وا 
ُيقال  ع���ن���دم���ا  ول���ك���ن  امل�����ش��ي��ح��ي��ني. 
غودي�شبريغ  بباد  “يقوموا  مل  اأن��ه��م 
ف��ذل��ك ل��الإ���ش��ارة اإىل  اخل��ا���س بهم” 
اأنهم يجدون �شعوبة يف حتّمل املنعرج 
الإ���ش��الح��ي وت��ب��ّن��ي��ه ك��ل��ّي��ا رغ���م اأنهم 

ظ���ل ح���زب���ا ج��م��اه��ريي��ا. وح���ت���ى وان 
خ�����ش��ر ن�����ش��ف ق���اع���دت���ه ع���ل���ى مدى 
ال�����ش��ن��وات ال��ع�����ش��ر امل��ا���ش��ي��ة، ف���اإّن���ه ل 
 440 ال���  ي��زال يف �شفوفه ما يقارب 
األ���ف ع�����ش��و، وع��الق��ات��ه م��ع احتادية 
النقابات الأملانية دي.جي.بي ل تزال 
قادة  م��ن  العظمى  والغالبية  متينة، 
امل��رك��زي��ة ال��ن��ق��اب��ي��ة ي��ح��م��ل��ون بطاقة 
ف��ب احل���زب. وه���ذا ل مينع  ع�شوية 
الدميقراطي  ال����ش���رتاك���ي  احل�����زب 
م���ن اأن ي��ع��ل��ن ان���ه ح���زب و���ش��ط��ي، ل 
خا�س  معنى  له  ال��ذي  الو�شط  ميثل 
وامنا  الأمل���اين،  ال�شيا�شي  التاريخ  يف 
اأين  املجتمع  م��ن  ال��ع��ري�����س  ال��ق��ط��اع 
الدميقراطي  احل����زب  م���ع  ي��ت��ن��اف�����س 

امل�شيحي لأجنيال مريكل.
اإميانويل ماكرون لتمثيل      وتطلع 
للمجتمع  الرئي�شية  ال��ت��وازن  نقطة 
الفرن�شي هي اي�شا من عوامل اعجاب 
زيجمار جابرييل واحلزب ال�شرتاكي 
ال��دمي��ق��راط��ي ب��ه، اإىل ج��ان��ب طموح 
الرئا�شية،  ل���الن���ت���خ���اب���ات  امل���ر����ش���ح 
ل���ت���ج���اوز الن���ق�������ش���ام ال��ت��ق��ل��ي��دي بني 
و�شط  حلول  واإيجاد  واليمني  الي�شار 
الئتالف  ف��ح��ك��وم��ات  ب��راغ��م��ات��ي��ة. 
ال��ك��ب��ري يف اأمل���ان���ي���ا مل ي��ك��ن ل��ه��ا غري 
ال�شنوات  ال��ه��دف. وع��ل��ى م���دى  ه���ذا 
احلزب  حكم  املا�شية،  ع�شرة  الثنتي 
ثماين  ال���دمي���ق���راط���ي  ال����ش���رتاك���ي 
الدميقراطية  امل�شت�شارة  مع  �شنوات 

امل�شيحية.
   ومع ذلك، فاّن هذا املّرر ذو حدين. 
الرئي�شيني  احلزبني  بني  فالتحالف 
ك������ان يف ب���ع�������س الأح������ي������ان م����رادف����ا 
يعّزز  اأن  وميكن  وال�شلل،  لالن�شداد 
الرملان  فر�س ظهور معار�شة خارج 
اإعطاء  اأو   ، ال�شتينات  يف  ح��دث  كما 
ال�شعبوية  ل��الأح��زاب  حجج وم��ررات 
ال��ي�����ش��ار واليمني.  م��ن  الح��ت��ج��اج��ي��ة 
اأن حزب  ال�����ش��دف��ة  قبيل  م��ن  ول��ي�����س 
اليميني  امل���ان���ي���ا  اج����ل  م���ن  ال���ب���دي���ل 
التحالف  بف�شل  تطور  قد  املتطرف، 

الكبري.
ي���ح���ت���اج م�����ش��ت��ق��ب��ال اإىل     م���و����ش���وع 
الذي  اإميانويل ماكرون  التفكري من 
بتعاطف  ال��راه��ن،  ال��وق��ت  يف  يتمتع، 
اأجنيال  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  امل�����ش��ي��ح��ي��ة 
م��ريك��ل، وب��دع��م اأك����رث و���ش��وح��ا من 
�شيجمار  ال��دمي��ق��راط��ي  ال���ش��رتاك��ي 
اإذا كان،  جابرييل.    وال�شوؤال هو ما 
فيها  تلت�شق  ال��ت��ي  الأزم���ن���ة  ه���ذه  يف 
هذا  ان  ه��ل  بال�شوفينية،  ال��وط��ن��ي��ة 
اأم  اأف�شلية  الدعم الأملاين املزدوج هو 

اإعاقة.

اتخذوه منذ فرتة طويلة. فمن اجل 
ح�شد الأن�شار، ظلت اللغة دوغمائية 
حتى وان مل تعد متطابقة مع الواقع.     
فران�شوا  ك�����ان   ،1981 ع�����ام  ق���ب���ل 
ملزما  ي����زال  ل  ان���ه  يعتقد  م��ي��رتان 
اأّن الذي ل يريد القطع مع  بتاأكيد: 
الراأ�شمالية، ل مكان له داخل احلزب 
عاما،  ثالثني  نحو  بعد  ال�شرتاكي. 
للحزب  ال150  ال���ذك���رى  وخ�����الل 

باملائة   10 ق��ط  تتجاوز  مل  ن�شبتهم 
من الأ���ش��وات. واىل اليوم مل يكونوا 
حكومي  حتالف  يف  حمتملني  �شركاء 
يتغري هذا  اأن  ال����وارد  وم��ن  ي�����ش��اري، 

الأمر مع مارتن �شولتز.

العثور على نقطة توازن
احل����زب  اأّن  الأ����ش���ا����ش���ي،  ال����ف����رق      
ال����ش���رتاك���ي ال��دمي��ق��راط��ي الأمل����اين 

قابلة للتطبيق يف فرن�شا.
والأملانية  الفرن�شية  املواقف  يف  اإّن     
اأدت  فقد  امل�شرتكة.  القوا�شم  بع�س 
�شوق  مرونة  حول  �شرودر  اإ�شالحات 
العمل وت�شديد ال�شيا�شة الجتماعية 

ال����ش���رتاك���ي ال��دمي��ق��راط��ي الأمل����اين 
الرئي�س  ه���ولن���د،  ف��ران�����ش��وا  اأ����ش���اد   ،
ليبزيغ،  يف  االفرن�شي،  ال���ش��رتاك��ي 
اأ�شاد باإ�شالحات �شرودر، ولكنه اأ�شاف 
الإ�شالحات غري  تلك  اأّن  الفور  على 

الراديكايل  الي�شاري  احلزب  لينك”، 
�شيا�شة  ي��رف�����ش��ون  اإن���ه���م  امل��ت��ط��رف. 
العر�س، وينتقدون اليورو، ويريدون 
اخل��������روج م����ن احل����ل����ف الأط���ل�������ش���ي. 
فاإن  ال��رمل��ان،  كانوا ممثلني يف  ولئن 

ال�شرتاكي  احل��زب  ي�شار  انق�شام  اإىل 
وحتالف  الأمل����������اين،  ال���دمي���ق���راط���ي 
مع  احل��������زب  م�����ن  “الغا�شبون” 
خا�شة  �شابقني،  و�شيوعيني  نقابيني 
“دي  لتاأ�شي�س  ال�شرقية،  اأمل��ان��ي��ا  م��ن 

ال�شرتاكي الفرن�شي يف حاجة اىل تغيري ال�شرتاكي الملاين اختار ماكرون على مر�شح نظريه الفرن�شي

ي�سعى ماكرون اإىل جتاوز االنق�سام التقليدي 
بني الي�سار واليمني كما فعل ال�سا�سة االأملان

هـــــل ان دعــــم الدميقراطيـــــني امل�ســــــيحيني 
واال�سرتاكيني االأملان ملاكرون اأف�سلية اأم اإعاقة؟

•• الفجر - دانيال فرنيه – ترجمة خرية ال�صيباين

    قبل خم�س �سنوات، حّل زعيم احلزب اال�سرتاكي 
بباري�س  جابرييل  زيجمار  االأملـــاين  الدميقراطي 
االأوروبي،  الي�سار  اآخرين من  اإىل جانب قادة  لدعم، 
اال�ــســرتاكــي يف  ــد، مر�سح احلـــزب  ــوالن فــرانــ�ــســوا ه

االنتخابات الرئا�سية.     هذا العام، ترك رئا�سة احلزب 
الدميقراطي اال�سرتاكي، و�سّلم امل�سعل اإىل مارتن �سولتز 
القادم،  �سبتمرب   24 يوم  االأملانية  االنتخابات  ليخو�س 
ماكرون  اإميانويل  الرفاق،  اأيها  “تخيلوا،  يحلم:  وبــداأ 
املانيا،  م�ست�سار  �سولتز  ومارتن  فرن�سا،  يف  رئي�سا  ي�سبح 
و�سط  قال  اأوروبا”،  يف  تغيريه  بو�سعنا  ما  كل  تخيلوا 

هتافات املندوبني .    الرئي�س املنتهية واليته للحزب 
اال�سرتاكي  للحزب  الر�سمي  املر�سح  جتاهل   ، ال�سقيق 
كان  الــذي  االأمام”!،  “اإىل  مر�سح  ل  وف�سّ الفرن�سي، 
زيجمار  تــوىل  اأن  وبعد  �سابق.  اقت�ساد  وزيــر  مثله 
عالقاته  على  اأبقى   اخلارجية  ال�سوؤون  جابرييل 

بزميله ال�سابق. 

ال�شرتاكي هامون ل يفوز 
بود ال�شرتاكيني يف املانيا

ماكرون مر�شح الملان يف فرن�شا

حتّول الي�سار الفرن�سي اإىل اقت�ساد ال�سوق واإىل تناف�سية املوؤ�س�سات مطلب اأملاين

ال�سباق اإىل ق�سر االليزيه:

هل عرث االأملان على ع�سفورهم الفرن�سي النادر..؟
ل مر�سح »اإىل االأمام« احلزب اال�سرتاكي الدميقراطي االأملاين يتجاهل املر�سح الر�سمي لنظريه الفرن�سي ويف�سّ

حتليل اخباري

مع اإميانويل 
م��اك��رون.. 
امل��ن��ع��ط��ف 
الفرن�س����ي 
ال�����������ذي 
ان��ت��ظ��رت��ه 
اأمل����ان����ي����ا

ا���س��ت��ح�����س��ن 
االأمل�����������ان 
ا���س��ت��ع��داد 
م����اك����رون 
لتغيري فرن�سا 
وال��ت��زام��ه 
االأوروب������ي

التحالف الكبري 
يف املانيا ي�شتهوي 
ماكرون يف فرن�شا
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يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 259887                بتاريخ: 2016/09/18
با�ش��م: اأمرييكان غريل، ال ال �شي

وعنوانه: 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �شيغوندو، �شي ايه 90245، الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال 
اللعب والدمى والكتب  التي تت�شمن  بالتجزئة  البيع  املكتبي، خدمات متاجر  الن�شاط  وتفعيل 
واللعاب واملالب�س، خدمات البيع بالتجزئة اونالين عر النرتنت )على اخلط مبا�شرة( التي 

تت�شمن اللعب والدمى والكتب واللعاب واملالب�س.
الواق�عة بالفئة: 35

و�شف العالمة: العالمة هي عبارة  AMERICAN GIRL مكتوبة بالأحرف الالتينية.
ال�ش��رتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23  مار�س 2017 العدد 11976

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/22 املودعة حتت رقم : 260202   
با�ش��م: اأمرييكان غريل، ال ال �شي

وعنوانه: 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �شيغوندو، �شي ايه 90245، الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات 
الزراعة  خدمات  احل��ي��وان��ات،  اأو  الب�شرية  للكائنات  اجلمال  على  واملحافظة  ال�شحية  العناية 

والب�شتنة والغابات، �شالونات ت�شريح ال�شعر.
الواق�عة بالفئة: 44

و�شف العالمة: العالمة هي عبارة  AMERICAN GIRL مكتوبة بالأحرف الالتينية.
ال�ش��رتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23  مار�س 2017 العدد 11976

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 260199                بتاريخ: 2016/09/22
با�ش��م:  اأمرييكان غريل، ال ال �شي

وعنوانه: 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �شيغوندو، �شي ايه 90245، الوليات املتحدة المريكية
الإيواء  وامل�شروبات،  الأطعمة  توفري  خدمات  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 

املوؤقت، خدمات املطاعم
الواق�عة بالفئة: 43

بالأحرف  م��ك��ت��وب��ة   AMERICAN GIRL ع���ب���ارة   ه���ي  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
الالتينية.

ال�ش��رتاطات: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263247                بتاريخ: 2016/11/15
با�ش��م:  كونڤاتيك اإنك.

وعنوانه: 1140 �شنرت بوينت 2، جناح 205، بريدج ووتر نيوجري�شي 08807، الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: الجهزة واملعدات الطبية، اأجهزة ومعدات الت�شخي�س الطبي، 
الجهزة الطبية ل�شفاء اجلروح، معدات ت�شريف ال�شوائل من اجلروح، اكيا�س ت�شريف ال�شوائل من اجلروح، 
معدات �شفط ال�شوائل من اجلروح، الدوات الطبية لإغالق اجلروح، اأدوات معاجلة اجلروح، ادوات معاجلة 
امل�شتخدمة مع  املعدات  ال�شالب،  بال�شغط  الت�شخي�شية  ادوات معاجلة اجلروح  ال�شالب،  بال�شغط  اجلروح 
ادوات معاجلة اجلروح بال�شغط ال�شالب، امل�شخات الطبية، امل�شخات الطبية امل�شتخدمة مع ادوات معاجلة 
اجلروح بال�شغط ال�شالب، النابيب اجلراحية لت�شريف ال�شوائل من اجلروح، اأدوات اغالق اجلروح، مواد 

ومنتجات اغالق اجلروح وتقطيب اجلروح، ادوات و�شع امل�شتح�شرات امل�شادة للبكترييا )املواد واجلل(..
الواق�عة بالفئة: 10

- رقم الطلب ال�شابق: 015447386
 تاريخ الطلب ال�شابق : 18 مايو 2016

البلد الذي �شجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�شجيل: جمموعة الدول الوروبية
و�شف العالمة: العالمة هي كلمة  AVELLE مكتوبة بالأحرف الالتينية.

ال�ش��رتاطات: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263410                بتاريخ: 2016/11/17
با�ش��م:  هاو�س اأف فريزر )�شتورز( ليمتد

وعنوانه: غرانايت هاو�س، �شارع �شتوكويل 31، غال�شغو، جي1 4اآر زد، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: الأثاث واملرايا واإطارات ال�شور، خزانات للحمام، 
قواعد )اأثاث(، رفوف لالأثاث، �شتائر )اأثاث(، �شتائر داخلية للنوافذ )اثاث(، هياكل �شغرية من 
اخل�شب او ال�شمع او اجلب�س او البال�شتيك،  كنب، خزانات ذات ادراج، ا�شرة، خزانات، خمدات، 

خزانات طعام، ارائك )�شوفات (، طاولت.
الواق�عة بالفئة: 20

و�شف العالمة: العالمة هي كلمة  BIBA مكتوبة بالأحرف الالتينية.
ال�ش��رتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23  مار�س 2017 العدد 11976

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263420                بتاريخ: 2016/11/17
با�ش��م:  هاو�س اأف فريزر )�شتورز( ليمتد

وعنوانه: غرانايت هاو�س، �شارع �شتوكويل 31، غال�شغو، جي1 4اآر زد، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: اأدوات واأواين واأوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ، اأم�شاط 
�شلك جلي، زجاج  اأدوات تنظيف،  الفرا�شي،  الدهان(، مواد �شنع  اأو  التلوين  واأ�شفنج، فرا�شي )عدا فرا�شي 
اأواين زجاجية واأواين خزف �شيني  اأو زجاج �شبه م�شغول )عدا الزجاج امل�شتعمل يف املباين(،  غري م�شغول 
اأوعية ت�شريف لل�شابون،  اأخ��رى، مزهريات، حلى من اخلزف ال�شيني،  واأواين خزفية غري واردة يف فئات 
اأوعية زجاجية، دلء ثلج، خالطات الكوكتيل التي ت�شتعمل خللط الكوكتيل يدويا عن طريق الهز، خالطات 
الكوكتيل والتي هي عبارة عن ع�شا ا�شطوانية رفيعة وق�شرية  ت�شتعمل لتحريك الكوكتيالت يدويا، بلور 

)اأواين زجاجية(، حامالت ال�شموع، حامالت البخور.
الواق�عة بالفئة: 21

و�شف العالمة: العالمة هي كلمة  BIBA مكتوبة بالأحرف الالتينية.
ال�ش��رتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23  مار�س 2017 العدد 11976

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263425                بتاريخ: 2016/11/17
با�ش��م:  هاو�س اأف فريزر )�شتورز( ليمتد

وعنوانه: غرانايت هاو�س، �شارع �شتوكويل 31، غال�شغو، جي1 4اآر زد، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: املن�شوجات ومنتجات الن�شيج غري الواردة يف فئات 
اأخرى، اأغطية الفرا�س واملوائد، بيا�شات )اأغطية( لالأ�شّرة، من�شوجات قطنية، بطانيات لالأ�شّرة، 

�شتائر من الن�شيج اأو البال�شتيك، اأكيا�س للمخدات، حلافات دوفيه، منا�شف من الن�شيج.
الواق�عة بالفئة: 24

و�شف العالمة: العالمة هي كلمة  BIBA مكتوبة بالأحرف الالتينية.
ال�ش��رتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23  مار�س 2017 العدد 11976

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263408                بتاريخ: 2016/11/17
با�ش��م:  هاو�س اأف فريزر )�شتورز( ليمتد

وعنوانه: غرانايت هاو�س، �شارع �شتوكويل 31، غال�شغو، جي1 4اآر زد، اململكة املتحدة
اأخرى  وم��واد  الأقم�شة  تبيي�س  م�شتح�شرات  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي  و�شقل  تنظيف  م�شتح�شرات  املالب�س،  وك��ي  غ�شل  يف  ت�شتعمل 
بخور،  الأ���ش��ن��ان،  منظفات  لل�شعر،  )ل��و���ش��ن(  غ�شول  جتميل،  م�شتح�شرات  ع��ط��ري��ة،  وزي���وت 
الغرا�س  للتدليك لغري  اأثريية، جل  زيوت  الطبية،  الغرا�س  الإ�شتحمام لغري  م�شتح�شرات 
التجميل،  املكياج، زيوت لأغرا�س  التجميل، م�شتح�شرات  �ُشولت )لو�شن( لأغرا�س  الطبية، غَّ
ماء  للحيوانات،  اأو  الب�شري  لال�شتخدام  الكريهة  ال��روائ��ح  مزيالت  وال��روائ��ح،  للعطور  زي��وت 

الكولونيا، ال�شامبو، اأ�شباغ لل�شعر، م�شتح�شرات جتعيد ال�شعر، مواد تواليت.
الواق�عة بالفئة: 3

و�شف العالمة: العالمة هي كلمة  BIBA مكتوبة بالأحرف الالتينية.
ال�ش��رتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23  مار�س 2017 العدد 11976

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263245                بتاريخ: 2016/11/15
با�ش��م:  كونڤاتيك اإنك.

وعنوانه: 1140 �شنرت بوينت 2، جناح 205، بريدج ووتر نيوجري�شي 08807، الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: �شمادات للجروح، �شمادات اجلروح امل�شتخدمة مع اجهزة معاجلة 
التي  اجل��روح  �شمادات  ت�شخي�شية،  م�شتح�شرات  على  حتتوي  التي  اجل��روح  �شمادات  ال�شالب،  بال�شغط  اجل��روح 
حتتوي على م�شتح�شرات ت�شخي�شية لال�شتخدام مع اجهزة معاجلة اجلروح بال�شغط ال�شالب، ال�شمادات امل�شبعة 
بالف�شة للجروح، الع�شبات، ال�شمادات، ال�شمادات الطبية والغطية الطبية وادوات التطبيق الطبية، ال�شمادات 
امل�شادة للبكترييا، ال�شمادات امل�شادة للميكروبات، ال�شمادات الال�شقة، ال�شمادات اجلراحية، ال�شرطة الال�شقة 
لال�شتخدام  الت�شخي�شية  امل�شتح�شرات  للجروح،  �شيدلنية  م�شتح�شرات  ب��اجل��روح،  للعناية  ع�شابات  الطبية، 
امل�شتح�شرات  الطبي،  لال�شتخدام  الت�شخي�شي  الفح�س  مواد  الطبية،  الت�شخي�شية  والكوا�شف  العوامل  الطبي، 
املطهرة للعناية باجلروح، م�شتح�شرات م�شادة للبكترييا )املواد واجلل(، املطهرات الطبية، املطهرات الطبية ل�شفاء 
، اللوا�شق الطبية للتئام اجلروح، اجلل الطبي، الكرميات واملراهم الطبية، جل منع اللت�شاق  والتئام اجلروح، 

امل�شتخدم مع اجهزة ت�شريف ال�شوائل من اجلروح، املطهرات، امل�شتح�شرات امل�شادة للفطريات.
الواق�عة بالفئة: 5

- رقم الطلب ال�شابق: 015447386
 تاريخ الطلب ال�شابق : 18 مايو 2016

البلد الذي �شجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�شجيل: جمموعة الدول الوروبية
و�شف العالمة: العالمة هي كلمة  AVELLE مكتوبة بالأحرف الالتينية.

ال�ش��رتاطات: ل يوجد
اإر�شاله  اأو   ، القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23  مار�س 2017 العدد 11976

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263442                بتاريخ: 2016/11/17
با�ش��م:  هاو�س اأف فريزر )�شتورز( ليمتد

وعنوانه: غرانايت هاو�س، �شارع �شتوكويل 31، غال�شغو، جي1 4اآر زد، اململكة املتحدة
املقلدة  امل��دب��وغ��ة  واجل��ل��ود  امل��دب��وغ��ة  اجل��ل��ود  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
اأو  اأخ���رى، جلود احل��ي��وان��ات اخل��ام  ال����واردة يف فئات  امل���واد غ��ري  امل�شنوعة م��ن ه��ذه  واملنتجات 
واأطقم  ال�شياط  وال��ع�����ش��ي،  وال�شما�شي  امل��ظ��الت  ال�شفرية،  واحل��ق��ائ��ب  ال�شناديق  امل��دب��وغ��ة، 
اجللدية،  املحافظ  اجليب،  حمافظ  اجلزادين،  اليد،  حقائب  احلقائب،   ، وال�شروج  احليوانات 

الأطواق و الر�شن للحيوانات، �شرتات للحيوانات.
الواق�عة بالفئة: 18

مميزة  بطريقة  الالتينية  ب��الأح��رف  مكتوبة   BIBA الكلمة  هي  العالمة  العالمة:  و�شف 
يعلوها �شكل عبارة عن خطوط منحنية واأ�شكال خمتلفة تتقاطع مع بع�شها البع�س.

ال�ش��رتاطات: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23  مار�س 2017 العدد 11976

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263443                بتاريخ: 2016/11/17
با�ش��م:  هاو�س اأف فريزر )�شتورز( ليمتد

وعنوانه: غرانايت هاو�س، �شارع �شتوكويل 31، غال�شغو، جي1 4اآر زد، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س، البوت )حذاء ذا رقبة طويلة(، الأحذية، 
الأحذية مع كعوب، ال�شبا�شب،  �شبا�شب ال�شتحمام، ال�شنادل، الأحذية الريا�شية، اجلوارب، اجلوارب واملالب�س الداخلية 
ال�شيق )الكولونات(،  اإىل القدمني مع تنا�شب  التي تغطي مرتديها من اخل�شر  القدم وال�شاق معا، املالب�س  التي تغطي 
القبعات، قبعات )اغطية للراأ�س(; برييهات )قبعات م�شتديرة م�شطحة(، الأو�شحة، القفازات التي لديها فتحات لكل اإ�شبع 
والإبهام )املالب�س(؛ قفازات بدون فتحات فردية لكل اإ�شبع ما عدا البهام، الأحزمة )كونها قطع من املالب�س(، القم�شان،  
القم�شان التائية )ن�شف كم(، البناطيل، �شراويل ال�شباحة،  اأثواب ال�شباحة، املالب�س الداخلية، ال�شدارات )بيا�شات(، اأرواب 
ال�شتحمام، املالب�س اخلارجية، املعاطف، اجلاكيتات، اجلاكيتات املقلن�شة،  مالب�س م�شادة للماء، البدلت، الكنزات ال�شوفية، 
املالب�س املحبوكة )تريكو(، ك�شاء لل�شاق، ربطات العنق، البيجامات، ال�شدارات التي ُتلَب�س بطريقة اأكرث ر�شمية اأي مع ربطة 
عنق، الأربطة للراأ�س )مالب�س(، ع�شابات تلب�س يف مع�شم اليد، التنانري، القم�شان ال�شوفية، الف�شاتني، اجلوارب الطويلة، 

ال�شدارات، ال�شالت، الأفرهولت، غطاء للعني عند النوم، زمامات الأكمام.
الواق�عة بالفئة: 25

و�شف العالمة: العالمة هي الكلمة BIBA مكتوبة بالأحرف الالتينية بطريقة مميزة يعلوها �شكل عبارة عن خطوط 
منحنية واأ�شكال خمتلفة تتقاطع مع بع�شها البع�س.

ال�ش��رتاطات: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23  مار�س 2017 العدد 11976

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263409                بتاريخ: 2016/11/17
با�ش��م:  هاو�س اأف فريزر )�شتورز( ليمتد

وعنوانه: غرانايت هاو�س، �شارع �شتوكويل 31، غال�شغو، جي1 4اآر زد، اململكة املتحدة
مركبات  م��زل��ق��ات،  �شناعية،  و�شحوم  زي��وت  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�شموع  اإ���ش��اءة،  م��واد  املحركات(،  وق��ود  ذل��ك  وق��ود )مب��ا يف  الغبار،  وتثبيت  امت�شا�س وترطيب 

وفتائل لالإ�شاءة، �شموع عطرية، �شموع بروائح امل�شك.
الواق�عة بالفئة: 4

و�شف العالمة: العالمة هي كلمة  BIBA مكتوبة بالأحرف الالتينية.
ال�ش��رتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23  مار�س 2017 العدد 11976

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263789                بتاريخ: 2016/11/23
با�ش��م:  اأمرييكان غريل، ال ال �شي

وعنوانه: 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �شيغوندو، �شي ايه 90245، الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: اللعب واأدوات اللعب، اأدوات الريا�شة اجلمنازية 

والدوات الريا�شية غري الواردة يف فئات اأخرى، زينة ل�شجرة عيد امليالد، الألعاب، الدمى.
الواق�عة بالفئة: 28

بالأحرف  مكتوبة   GIRL OF THE YEAR ع��ب��ارة  ه��ي  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
الالتينية.

ال�ش��رتاطات: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23  مار�س 2017 العدد 11976

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 257867                بتاريخ: 2016/08/07
با�ش��م:  رول ول ليمتد

وعنوانه: ت�شاي اأن لوغو�شني، �شارع  كودولفني، هيل�شتون، كورنول، تي اآر 13 8 كيو اأف، اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات، الإيواء املوؤقت، خدمات 
املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة على الن�شد، خدمات 
توفري الأطعمة وامل�شروبات يف مطاعم البي�شرتو )املطاعم ال�شغرية(، خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات 
خدمات  الكافترييات،  خدمات  املقاهي،  خدمات   ، الفرن�شي(  الطراز  على  )مطاعم  الرا�شريي  مطاعم  يف 
املطاعم املوؤقتة او املتنقلة )الكانتينات(، خدمات تقدمي الأطعمة املطبوخة )املطهوة( واجلاهزة وامل�شروبات 
التزويد بالطعام وال�شراب، تقدمي ن�شائح الطبخ، خدمات ال�شيافة )الطعام  اجلاهزة )مطاعم(، خدمات 
وال�شراب(، خدمات تقدمي وجبات الأطعمة وامل�شروبات لال�شتهالك خارج املبنى، خدمات الفنادق، خدمات 
الفنادق ال�شغرية )املوتيالت(، خدمات احلجز يف الفنادق، تاأجري غرف الجتماعات، تاأجري الكرا�شي واملوائد 
وبيا�شات املوائد والواين الزجاجية، تاأجري اأجهزة الطبخ، تاأجري اآلت توزيع املاء ال�شالح لل�شرب، خدمات 

تقدمي الن�شح وامل�شورة واملعلومات وامل�شاعدة فيما يتعلق بهذه اخلدمات.
الواق�عة بالفئة: 43

و�شف العالمة: العالمة هي عبارة  ROLA WALA  مكتوبة بالأحرف الالتينية 
ال�ش��رتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23  مار�س 2017 العدد 11976

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 254921                بتاريخ: 2016/06/08
با�ش��م:  �شيمريدم ال تي دي

العذراء  ت��ورت��ول، ج��زر  ت���اون،  ����س.ب. 362، روود  ���ش��ي،  اآن���د  3، مبنى جيه  ال��ط��اب��ق  وع��ن��وان��ه: 
)الريطانية(، ڤي جي

الإيواء  وامل�شروبات،  الأطعمة  توفري  خدمات  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
الذاتية، مطاعم تقدمي  املطاعم، مطاعم اخلدمة  وال�شراب،  بالطعام  التزويد  املوؤقت، خدمات 

الوجبات اخلفيفة، املقاهي، الكافترييات.
الواق�عة بالفئة: 43

الالتينية  ب���الأح���رف  م��ك��ت��وب��ة   ROSSOVIVO ك��ل��م��ة  ه��ي  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
باللون    ROSSO ولكن  ال�شفل  يف  نف�شها  الكلمة  تكررت  وق��د  الع��ل��ى.  يف  مميزة  بطريقة 
من   9 للمادة  وفقا  الطلب  نف�س  يف  مقدمتان  وكالهما  الح��م��ر.  باللون   VIVO و  ال���ش��ود 
متماثلتني يف  كونهما   2002/8 رقم  بقانون  املعدل   1992/37 التجارية  العالمات  قانون 

عنا�شرهما اجلوهرية.
.ال�ش��رتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23  مار�س 2017 العدد 11976

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 258798                بتاريخ: 2016/08/23
با�ش��م:  �شند اأبوظبي ذ.م.م

العربية  الم��ارات  اأبوظبي،  الراحة،  �شاطئ   ،15 الطابق  العقارية،  ال��دار  �شركة  مبنى  وعنوانه: 
املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: معدات طب ال�شنان، اأجهزة طب ال�شنان، اأدوات 
لزراعة  امل�شتخدمة  ال�شطناعية  ال�شنان  ج��ذور  ال�شنان،  طب  وجتهيزات  عدد  ال�شنان،  طب 

ال�شنان، اأطقم ال�شنان ال�شطناعية و الأجزاء التعوي�شية ال�شطناعية لالأ�شنان.
الواق�عة بالفئة: 10

و�شف العالمة: العالمة هي كلمة Snö مكتوبة بالأحرف الالتينية. 
ال�ش��رتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23  مار�س 2017 العدد 11976

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 258803                بتاريخ: 2016/08/23
با�ش��م:  �شند اأبوظبي ذ.م.م

وعنوانه: مبنى �شركة الدار العقارية، الطابق 15، �شاطئ الراحة، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة
خدمات  ال�شنان،  تقومي  خدمات  ال�شنان،  طب  خدمات  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
خدمات  )برو�شثودونتيك(،  والثابتة  املتحركة  اجلزئية  ال�شنان  اأطقم/بدلت  وتركيب  وت�شنيع  ت�شميم 
الن�شج  ت�شيب  التي  الم��را���س  من  وال��ع��الج  والت�شخي�س  الوقاية  خدمات  ال�شطناعية،  ال�شنان  تركيب 
)برييودونتيك(،  وتدعمها  الأ�شنان  حتمي  التي  والرباط  ال�شنخي  والعظم  اللثة  مثل  لالأ�شنان  الداعمة 
تغذي  التي  الع�شاب  معاجلة  اأي  اللبية  واملعاجلة  ال�شنان  ط��ب  خ��دم��ات  الأط��ف��ال،  اأ�شنان  ط��ب  خ��دم��ات 
خ�شائ�س ال�شن والتي متر من القنوات ال�شنية )اإيندودونتيك(، خدمات طب ال�شنان التجميلية، خدمات 
تركيب وزرع ال�شنان، خدمات املحافظة على �شحة ال�شنان، تقدمي الن�شح وامل�شورة واملعلومات وال�شت�شارات 

املتعلقة باخلدمات املذكور.
الواق�عة بالفئة: 44

و�شف العالمة: العالمة هي كلمة Snö مكتوبة بالأحرف الالتينية.
ال�ش��رتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23  مار�س 2017 العدد 11976

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 254883                بتاريخ: 2016/06/07
با�ش��م:  تيم باتريك بي تي واي ال تي دي

وعنوانه: الطابق 3، مبنى جيه اآند �شي، �س.ب. 362، روود تاون، تورتول، جزر العذراء )الريطانية(، ڤي 
جي 1110

الأن�شطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم  خدمات  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذلك 
و�شائل  الت�شلية، مدار�س احل�شانة،  توفري  والتعليم، خدمات  الرتبية  والثقافية، معلومات عن  الريا�شية 
ومرافق الإ�شتجمام، معلومات عن ال�شتجمام، توفري مرافق ريا�شية، خدمات املدار�س )التعليم(، خدمات 
املخيمات الريا�شية، خدمات تدري�شية وتعليمية، تنظيم الن�شطة الثقافية والرتفيهية للمخيمات ال�شيفية، 
الرتفيهية  اخل��دم��ات  الأط��ف��ال،  للعب  م��راف��ق  ت��وف��ري  ل��الأط��ف��ال،  الرتفيهية  التعليمية  اخل��دم��ات  ت��وف��ري 
لالأطفال، خدمات رو�شة الأطفال )التعليم اأو الرتفيه(، رو�شة الأطفال )دور احل�شانة(، توفري معلومات 
املدر�شة،  قبل  ما  التدري�س  خدمات  والثقافية،  الريا�شية  والأن�شطة  والرتفيه  والتدريب  التعليم  ح��ول 
اخلدمات الرتفيهية، توفري مرافق لالأغرا�س التعليمية، خدمات التعليم والتهذيب ما قبل املدر�شة، توفري 

مرافق لالأن�شطة الرتفيهية يف الهواء الطلق، تنظيم املنا�شبات لأغرا�س تعليمية اأو ترفيهية اأو ثقافية.
الواق�عة بالفئة: 41

الالتينية  ب��الأح��رف  مكتوبة   THE WISHING TREE ع��ب��ارة   ه��ي  العالمة  العالمة:  و�شف 
بطريقة مميزة واىل جانبها من جهة اليمني ر�شم ل�شجرة يوجد اأمامها ر�شم ل�شكل زرافة وحمار

ال�ش��رتاطات: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23  مار�س 2017 العدد 11976

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263790                بتاريخ: 2016/11/23

با�ش��م:  اأمرييكان غريل، ال ال �شي

وعنوانه: 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �شيغوندو، �شي ايه 90245، الوليات املتحدة المريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: اللعب واأدوات اللعب، اأدوات الريا�شة اجلمنازية 

والدوات الريا�شية غري الواردة يف فئات اأخرى، زينة ل�شجرة عيد امليالد، الألعاب، الدمى.

الواق�عة بالفئة: 28

و�شف العالمة: العالمة هي عبارة TRULY ME مكتوبة بالأحرف الالتينية.

ال�ش��رتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23  مار�س 2017 العدد 11976

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 262642                بتاريخ: 2016/11/06
با�ش��م:  �شند اأبوظبي ذ.م.م

العربية  الم��ارات  اأبوظبي،  الراحة،  �شاطئ   ،15 الطابق  العقارية،  ال��دار  �شركة  مبنى  وعنوانه: 
املتحدة

الكفالت  خدمات  والكفالت،  الترعات  جمع  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
املالية  الإدارة  املالية،  امل�شاعدات  �شكل  على  الرعاية  التعليمية،  الدرا�شية  املنح  توفري  املالية، 
التعليمية،  املنح  ترتيب  املالية،  )ال�شفقات(  املعامالت  واع��داد  ترتيب  الدرا�شية،  املنح  لرامج 

معاجلة املعامالت )ال�شفقات( املالية.
الواق�عة بالفئة: 36

 AJYAL TALENT MANAGEMENT و�شف العالمة: العالمة هي عبارة 
مكتوبة بالأحرف الالتينية. 

ال�ش��رتاطات: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23  مار�س 2017 العدد 11976
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لل�شيارات  الإم������ارات  ن����ادي  اأع��ل��ن 
امل�شاركني  ك��ب��رية م��ن  ع��ن لئ��ح��ة 
الأ�شبوع املقبل يف الن�شخة ال�شابعة 
اأبوظبي  رايل  م����ن  وال���ع�������ش���ري���ن 

ال�شحراوي املدعوم من ني�شان.
وي�������ش���ّك���ل ه������ذا احل�������دث اجل���ول���ة 
للراليات  العامل  كاأ�س  من  الثالثة 
واجلولة   )FIA( ال�����ش��ح��راوي��ة 
العامل  ب��ط��ول��ة  م���ن  الإف��ت��ت��اح��ي��ة 
للدراجات النارية )FIM( وُيقام 
الرايل يف الفرتة املمتدة ما بني 1 
الغربية  ال�شحراء  عر  اأبريل  و6 

النائية للربع اخلايل.
ويت�شدر القطري نا�شر بن �شالح 
لكاأ�س  احل�����ايل  ال��ب��ط��ل  ال��ع��ط��ي��ة 
ال�شحراوية  ل���ل���رال���ي���ات  ال���ع���امل 
رايل  ب���ل���ق���ب  م�����رت�����ني  وال�����ف�����ائ�����ز 
اأبوظبي ال�شحراوي وال�شيخ خالد 
القا�شمي، العائد موؤخراً من رايل 
داكار واحلا�شل على املركز الثاين 
ال�����ش��ح��راوي، لئحة  دب��ي  يف رايل 
امل�شاركني ال� 39 يف فئة ال�شيارات 
»تويوتا  ���ش��ي��ارت��ي��ه��م��ا  م���ن  ع��ل��ى 
هايلوك�س« وبيجو 2008 دي كيه 

اآر تباًعا. 
ال��ق��ائ��م��ة ع����دًدا ل ُيح�شى  وت�����ش��م 
من كبار �شائقي الطرقات الوعرة 
املت�شدر  ذل���ك  يف  مب���ا  ال���ع���امل،  يف 
املوؤقت  ال���ع���ام  ل��ل��رتت��ي��ب  احل�����ايل 
لل�شائقني البولندي اآرون دومزال، 
فالدميري  ال��رو���ش��ي  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ف��ا���ش��ي��ل��ي��ي��ف، وال��ن��ج��م ال�����ش��اب��ق يف 

اآر  دبليو  للراليات  ال��ع��امل  بطولة 
وال�شائق  ب����روك����وب،  م���ارت���ن  ���ش��ي 

املخ�شرم املحلي يحيى بلهلي.
ال�شحراوي  اأبوظبي  رايل  وي�شّكل 
اجل���ول���ة الف��ت��ت��اح��ي��ة م���ن بطولة 
 )FIM( العامل للدراجات النارية
اأن ت��ل��ي ه����ذه اجل���ول���ة ج����ولت يف 
قطر وت�شيلي والأرجنتني واملغرب. 
�شاحة  ال�����ش��ل�����ش��ل��ة  ه�����ذه  وُت���ع���ت���ر 
من  ك��ل  ب��ني  التقليدية  للمعركة 
الفرق امل�شنعية هوندا وكيه تي اأم 
للم�شنع  الهيمنة  وياماها، يف ظل 
النم�شاوي كيه تي اأم على الألقاب، 
باإ�شتثناء اأربع منا�شبات، وذلك منذ 
اأن �ُشمح للدراجني بامل�شاركة للمرة 

الأوىل يف عام 2005. 
���ش��ل��ّي��م، رئي�س  ب���ن  وق�����ال حم��م��د 
لل�شيارات وموؤ�ش�س  الإمارات  نادي 
قائاًل:  ال�شحراوي،  اأبوظبي  رايل 
اأبوظبي  رايل  ُي���ع���ت���ر  ت��ق��ل��ي��دًي��ا 
يف  الرئي�شي  احل���دث  ال�����ش��ح��راوي 
النارية  ل��ل��دراج��ات  ال��ع��امل  بطولة 
رايل  ب���ع���د  امل���و����ش���م  يف   )FIM(
داكار، ومن الرائع اأن نرى م�شاركة 
عدد  ج��ان��ب  اإىل  امل�شنعية  ال��ف��رق 

كبري من باقي الدراجني.
فئة  تتميز  قائاًل:  �شلّيم  بن  وتابع 
امل�شاركني،  بقوة  النارية  الدراجات 
امل�شاركني  لئ���ح���ة  م���ع  وت���ت���زام���ن 
ال�شيارات  فئة  اأن  كما  ال��ك��وادز،  يف 

جت���ذب دائ��ًم��ا ال��ع��دي��د م��ن اأف�شل 
ال�����ش��ائ��ق��ني يف ال���ع���امل، ل���ذا ميكن 
ج���اه���ًزا  ب�����ات  امل�����ش��ه��د  اأن  ال����ق����ول 
الرائعة   27 ال���  الن�شخة  لتنظيم 

من رايل اأبوظبي ال�شحراوي. 
ك��وم��ا ميلك الرقم  ال����دراج م���ارك 
ال��ق��ي��ا���ش��ي ل��ع��دد الإن��ت�����ش��ارات مع 
اأن  اأع�����وام، ق��ب��ل   10 األ��ق��اب يف   8
يعتزل عامل الراليات ال�شحراوية 
يف  التنظيمي  العمل  اإىل  وينتقل 
ت��وب��ي براي�س  ال���دراج  داك���ار.  رايل 
اللقب  ع����ن  امل����داف����ع  ال���ب���ط���ل  ه����و 
كيه  امل�شنعية  دراج��ت��ه  م��ن  ع��ل��ى 
ُب���ل، ول��ك��ن هذا  450 ري���د  اأم  ت��ي 
الأ����ش���رتايل ك���ان ق��د ت��ع��ر���س هذا 

العام حلادث كبري يف داكار ما اأدى 
و�شّرع  ف��خ��ذه،  ع��ظ��م  يف  ك�شر  اإىل 
الباب اأمام البطل املحلي وو�شيف 
احلايل  العام  وبطل  املا�شي  العام 
ليبداأ  �شندرلند  �شام  داك��ار  ل��رايل 
مغامرته احلالية كاأبرز املر�شحني 
ال�شحراوي  اأبوظبي  ب��رايل  للفوز 
اإىل  م�����ش��ريت��ه،  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
ماتيا�س  النم�شاوي  زميله  جانب 
هوندا  ف���ري���ق  وي��ق�����ش��م  وول����ك����رن. 
م���وارده وجهوده  اإن��رج��ي  مون�شرت 
خمتلفتني  قارتني  يف  حدثني  بني 
ُي�شارك  وق����ت  ف��ف��ي  ال���ع���امل.  م���ن 
ري��ك��ي برابك  الأم���ري���ك���ي  ال������دراج 
ه��ذا الأ���ش��ب��وع يف رايل ���ش��ون��ورا يف 

امل��ك�����ش��ي��ك وال�����ذي مي��ت��د ل��ف��رتة 4 
كيفن  الأرجنتيني  �شيخو�س  اأي��ام، 
باولو  وال����رت����غ����ايل  ب��ي��ن��اف��ي��د���س 
غونكالف�س مناف�شات رايل اأبوظبي 

ال�شحراوي.
وقال املدير العام للفريق مارتينو 
بيانكي: هذه هي املرة الأوىل التي 
ن��ت��ن��اف�����س ف��ي��ه��ا م��ن��ذ ن��ه��اي��ة رايل 
اإ�شابة  داكار، ونحن متاأ�شفني لأن 
بعيًدا  �شتبقيه  ب��ورت  باريدا  ج��وان 
عن املناف�شات. �شيكون هذا الرايل 
بعد  كيفن  للدراج  الأوىل  امل�شاركة 
الإ�شابة اّلتي حلقت بيده، وفر�شة 
جيدة لباولو للتحقق من م�شتوى 
متطلب  ح��دث  يف  البدنية  لياقته 

مثل رايل اأبوظبي ال�شحراوي. 
النارية  الدراجات  وي�شارك يف فئة 
دراًج���ا م��ن 13 دول���ة، مب��ا يف   28
ذل���ك ال��ع��دي��د م��ن ال���دراج���ني من 
و�شبعة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
دراج���������ني حم����رتف����ني ع���ل���ى من 
الأ�شرع  اأم����ا  م�����ش��ن��ع��ي��ة.  دراج������ات 
بابلو  الت�شيلي  ال���دراج  فهو  بينهم 
كوينتانيال، اّلذي يدافع عن لقبه 
للدراجات  العامل  كاأ�س  يف  احل��ايل 
ال�شحراوية، مع  للراليات  النارية 
واّلذي  دب��ي  م��ن  البلو�شي  حممد 
ال���ع���رب���ي يف هذه  ال���ت���ح���دي  ي���ق���ود 
كيه  على من  فريقة  مع  املغامرة 

تي اأم 450 . 

الدفع   رباعية  ال��ن��اري��ة  ال��دراج��ات 
ك��وادز  مت ت�شنيفها يف فئة خا�شة 
متكن  وق����د   2005 ع����ام  يف  ب��ه��ا 
ال�����دراج ال��رت��غ��ايل ري���ك���اردو ليل 
باللقب  الفوز  من  �شانتو�س  دو���س 
ع��ل��ى م���ن ي���ام���اه���ا. وخ�����الل 11 
م���ن���ا����ش���ب���ة م�������ذاك ال����ت����اري����خ، ف���از 
ال����دراج ال��ب��ول��ن��دي راف���ال �شونيك 
بعدد  م���ت�������ش���اوًي���ا  م��ن��ا���ش��ب��ت��ني  يف 
القطري حممد  م��ع  الإن��ت�����ش��ارات 

اأبو عي�شى و�شيبا�شتيان ح�شيني. 
للجلو�س  عي�شى  اأبو  اإنتقل  وبينما 
خلف مقود �شيارة تندفع باإطاراتها 
قائمة  �شونيك  يت�شدر  الأرب���ع���ة، 
دراج��اً على من ك��وادز ، وهو   17
يهدف اإىل و�شع خلفه خيبة الأمل 

الذي رافقته يف رايل داكار.
ال�شحراوي  اأب��و ظبي  رايل  وُي��ق��ام 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  ب��رع��اي��ة 
احلاكم  مم��ث��ل  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي�����د 
يحظى  ك��م��ا  ال��ظ��ف��رة،  منطقة  يف 
ي��ق��در بثمن من  ب��دع��م ل  ال����رايل 
ب���ل���دي���ة امل��ن��ط��ق��ة ال���غ���رب���ي���ة، ومن 
اأب��وظ��ب��ي، القوات  ب��ل��دي��ة  ك��ل م��ن 
العربية  الإم���ارات  لدولة  امل�شلحة 
خدمات  اأبوظبي،  �شرطة  املتحدة، 
مر�شى  حلبة  ال��وط��ن��ي،  الإ���ش��ع��اف 
يا�س، اأدنوك، طريان اأبوظبي، مياه 
العني، تدوير مركز اإدارة النفايات، 
 � و�شنرتو  روت��ان��ا  فنادق   ، اأبوظبي 
جزيرة يا�س، منتجع ق�شر ال�شراب 

وحلبة الفر�شان.

الوعي  ن�شر  اإىل  ال�شاعية  جهودها  �شمن 
ب��اأه��م��ي��ة مم��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ة، ب���ني فئات 
ال�شارقة  موؤ�ش�شة  تنظم  ك��اف��ة،  املجتمع 
الربيعي  “املخيم  امل������������راأة،  ل���ري���ا����ش���ة 
مار�س   26 يف  ينطلق  ال��ذي  لالأطفال”، 
القادم،  اأب���ري���ل   6 ح��ت��ى  اجل�����اري ومي��ت��د 
 5 ال��ذك��ور م��ن عمر  الأط��ف��ال  وي�شتهدف 
حتى 9 اأع��وام، والإن��اث من عمر 6 وحتى 

15 عاماً.
ويهدف املخيم الربيعي لالأطفال، اإىل زيادة 
باأهمية الريا�شة لهم، وت�شجيعهم  الوعي 
الريا�شية،  الأل������ع������اب  مم����ار�����ش����ة  ع���ل���ى 
فيها  ليق�شوا  لهم،  اآم��ن��ة  اأم��اك��ن  وت��وف��ري 
الربيعية،  العطلة  خ��الل  فراغهم  اأوق���ات 
يعود  مبا  الإبداعية  طاقاتهم  وي�شتثمروا 
عليهم بالفائدة، ويقام املخيم برعاية حمل 
الأطفال، وبارفيه للحلويات وانتك�س لند 
واأفن�شر لند. وقالت �شعادة ندى النقبي، 

لريا�شة  ال�����ش��ارق��ة  ملوؤ�ش�شة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
ال�شارقة  امل��راأة: نحر�س دائما يف موؤ�ش�شة 
من  �شل�شلة  تنظيم  على  امل����راأة،  لريا�شة 
التي تهدف  املتعددة  الفعاليات والأن�شطة 
�شليمة،  وتربوية  �شحية  بيئة  اإي��ج��اد  اإىل 
من  خمتلفة  جمموعة  غر�س  جانب  اإىل 
املفاهيم والقيم ال�شحيحة، التي ت�شهم يف 
�شليمة  بطريقة  واإع��داده��م  الأبناء  رعاية 
من خمتلف النواحي �شواء كانت تعليمية 
اأو بدنية اأو نف�شية، لن�شهم يف اإيجاد جيل 
النواحي وق��ادر على  متكامل من خمتلف 

اأن يكون ناجح ومنتج يف جمتمعه.
واأ�شافت النقبي: هدفنا من خالل اإقامة 
الأطفال  الربيعي لالأطفال، جذب  املخيم 
ممار�شة  اأه���م���ي���ة  اإىل  ان��ت��ب��اه��ه��م  ول���ف���ت 
وا�شتثمار  اليومية،  حياتهم  يف  الريا�شة 
ب�شكل  الزائد و�شقله  ن�شاطهم وحما�شهم 
ف��ع��ال وم��ف��ي��د، اإىل ج��ان��ب جم��م��وع��ة من 

تغني  التي  الأخ���رى  وال��رام��ج  الفعاليات 
على  ق���ادرة  وبطريقة  املختلفة،  اأذواق��ه��م 

ا�شتيعاب متطلبات كاًل من اجلن�شني.
جمموعة  ال���رب���ي���ع���ي  امل���خ���ي���م  وي��ت�����ش��م��ن 

م���ت���ن���وع���ة م�����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات وال�����رام�����ج 
الرتفيهية والتعليمية، والور�س التوعوية 

ريا�شية  اإىل مناف�شات  اإ�شافة  والرتبوية، 
ب��ني الأط��ف��ال مثل ال��رم��اي��ة وك���رة ال�شلة 
والكاراتيه،  الطاولة  وتن�س  ال��ق��دم،  وك��رة 
اإ������ش�����راف مدربني  ���ش��ت��ق��ام حت����ت  وال����ت����ي 
كما  عالية،  وذو خرة وحرفية  معتمدين 
ت�شعد  ترفيهيتني  رحلتني  املخيم  �شينظم 
الأط��ف��ال، وت��دخ��ل الفرحة وال�����ش��رور اإىل 

قلوبهم ابتهاجاً بقدوم الربيع.
خا�شة  فعاليات  تنظيم  املخيم  و�شي�شهد 
بتعلم فنون الطبخ، حيث �شيكون الأطفال 
مب�شاهدة  لال�شتمتاع  مميز  م��وع��د  على 
اأ�شهى  م���ن  مل��ج��م��وع��ة  ال��ط��ه��ي  ع���رو����س 
والوجبات  واحل��ل��وي��ات  احل��ي��ة  ال��و���ش��ف��ات 
بها  وي��ق��وم  اأم��ام��ه��م  ال��ت��ي  تعد  اخلفيفة، 
اإىل جانب  ال���رم���اي���ة،  م��ق��ه��ى  م���ن  ط���ه���اة 
تقدمي جمموعة من الن�شائح والإر�شادات 
بالأمناط  ت��ع��ري��ف��ه��م  ب��ه��دف  ل���الأط���ف���ال، 
على  ت�شاعدهم  التي  ال�شحية،  الغذائية 

من  خالية  وبدنية  نف�شية  ب�شحة  التمتع 
الأم���را����س، وت��رف��ع م��ن ال��رتك��ي��ز لديهم 

مل�شاعدتهم يف حت�شيلهم العلمي .
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وك����ان 
ال���ق���ا����ش���م���ي، ع�شو  ب����ن حم���م���د  ���ش��ل��ط��ان 
اأ�شدر  قد  ال�شارقة،  الأعلى حاكم  املجل�س 
 2016 ن��وف��م��ر  يف  اأم����ريي����اً  م��ر���ش��وم��ا 
املراأة،  لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  باإن�شاء 
والإداري  امل��ايل  بال�شتقالل  تتمتع  التي 
وبال�شخ�شية العتبارية والأهلية الكاملة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة الالزمة  ال��ت�����ش��رف��ات  لإج����راء 
لتحقيق اأهدافها، على اأن ترتاأ�س املوؤ�ش�شة 
قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، �شمو 
القا�شمي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�شيخة 
وتعاونها جلنة ا�شت�شارية ت�شكل بقرار من 
من  اأع�����ش��اء  ع�شويتها  يف  ت�شم  الرئي�س 
ذوي اخل���رة وال��ك��ف��اءة يف جم���الت عمل 

املوؤ�ش�شة.

�سمن م�ساعيها يف ن�سر الوعي باأهمية الريا�سة

موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة ت�ستثمر طاقات االأطفال وتنمي قدراتهم الريا�سية

بطل داكار احلايل �سام �سندرالند ي�سعى للمجد يف فئة الدراجات النارية يف اأبوظبي

م�ساركة �سخمة يف رايل اأبوظبي ال�سحراوي ت�سم 123 من ال�سائقني والدراجني واملالحني
القطري نا�سر بن �سالح العطية واالإماراتي ال�سيخ خالد القا�سمي يت�سدران الئحة امل�ساركني يف فئة ال�سيارات

دورة مدربي اجلودو ترجمة التفاقية التعاون التي وقعت بني الطرفني يف 2014

تعاون م�ستمر بني احتاد امل�سارعة وجامعة توكاي اليابانية يف خمتلف املجاالت الريا�سية
للم�شارعة  الإم����ارات  احت���اد  رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد  رح��ب 
وجامعة  الحت���اد  ب��ني  امل�شتمر  بالتعاون  بوك�شينغ  والكيك  واجل���ودو 
توكاي اليابانية يف خمتلف املجالت الريا�شية ترجمة لتفاقية التعاون 
التي وقعت بني الطرفني يف 2014 والتي اأفرزت العديد من املكا�شب 
الفنية والثقافية واملجتمعية مما انعك�س على م�شرية اللعبة التي بلغت 
2016 ، وحتقيق الجن��از التاريخي الذي حتقق  الوملبياد العاملي يف 
لريا�شة الإمارات من خالل برونزية الالعب توما ..واأ�شاف – عقب 
التي  اجل���ودو  جم��ال  يف  املتقدمة  التدريبية  ال����دورة  ب��رن��ام��ج  اع��ت��م��اد 

ينظمها الحتاد بالتعاون مع اجلامعة خالل الفرتة من يوم الأربعاء 
29مار�س اآذار احلايل وحتى يوم ال�شبت الأول من اأبريل ني�شان  املقبل 
الحتاد  بني  امل�شتمر  التعاون  ج��ودوك��اي يف ظل  دب��ي  �شيافة  نادي  يف 
اإىل تطوير ريا�شة  الدولة والتي تهدف  واأندية اجلودو على م�شتوى 
اجلودو يف الدولة من خالل كوادرها الفنية التي ظلت ت�شهم يف دعم 
العاملني  املدربني  اأداء  م�شتوى  رف��ع  على  ي�شاعد  مما  اللعبة  م�شرية 
الالعبني  اأداء  ينعك�س على  املختلفة مما  التدريب  الأندية ومراكز  يف 

مبختلف م�شتوياتهم وت�شنيفاتهم.

التي �شيحا�شر فيها اخلبري  التدريب  الزمني لدورة  وي�شمل اجلدول 
النظرية  اجل��وان��ب  كافه  مات�شوموتو  كينجي  الروفي�شور  الياباين 
�شهادة  ال��دورة على  امل�شارك يف  و�شيح�شل  اجل��ودو،  لريا�شة  والعملية 
تدريب معتمدة من جامعة توكاي اليابانية واحتاد الإمارات للم�شارعة 
واجلودو والكيك بوك�شينغ بعد اإمتام متطلبات امل�شاركة و�شروطها التي 
�شملتها ا�شتمارة الت�شجيل التي مت تعميمها على كافة مدربي اجلودو 
العاملني يف  اأندية الدولة والأندية اخلا�شة ومراكز التدريب املمتدة 

حيث يظل باب الت�شجيل مفتوحا حتى قبل بدء فعاليات الدورة .
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اأ�شاف فر�شان الإرادة الإماراتية 5 ميداليات برونزية اإىل ر�شيدهم، و�شط تاألق 
التا�شعة  الن�شخة  اأي��ام  ث��اين  يف  ميدالية   25 ح�شدوا  الذين  العرب  الالعبني 
�شل�شة  الأوىل يف  املحطة  الإع��اق��ة،  ل��ذوي  القوى  لألعاب  الدولية  ف��زاّع  لبطولة 
اجلائزة الكرى العاملية 2017 التي تقام حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي وينظمها 

ويحت�شنها نادي دبي للمعاقني وتختتم مناف�شاتها غدا.
وارتفع عدد الأرق��ام القيا�شية املحطمة يف ثاين اأيام البطولة اإىل 15 بواقع 4 
عاملية و7 اأفريقية و4 اآ�شيوية. وقام ثاين جمعة بالرقاد رئي�س اللجنة املنظمة 
رئي�س  الغامدي  على  بح�شور  الفائزين  بتتويج  الإعاقة  ل��ذوي  ف��زاّع  لبطولت 
الكعبي  حممد  وحقق  للبطولة.  الراعية  املوؤ�ش�شات  وممثلي  ال�شعودي  الوفد 
مرت   11،29 م�شافة  �شجل  بعدما  اجللة  دف��ع  م�شابقة  يف  الرونزية  امليدالية 
اإدجار�س  13،66 مرت والالتفي  خلف الأذربيجاين رفعت رافييف الذي �شجل 

بريج�س الذي �شجل 13،71 مرت.
بعدما  املتحركة،  الكرا�شي  على  من  اجللة  دف��ع  برونزية  حيايي  عبداهلل  ون��ال 
الأول  باملركز  املحاولت وج��اء  645 نقطة يف  9،52 مرت وك�شب  حقق م�شافة 

بافيل  الكازخ�شتاين  وثانيا  مرت   13،30 مب�شافة  نابييف  �شمري  الأذربيجاين 
�شيدور�شوك مب�شافة 10،86 مرت.

كما حققت نورة الكتبي برونزية دفع اجللة من الكرا�شي املتحركة فئة اأف 32 
الذهبية  بوجدار  اأ�شمهان  اجلزائرية  ك�شبت  فيما  مرت   4،13 م�شافة  حمققة 
 4،86 الف�شية مب�شافة  قا�شمي  5،88 مرت وحققت اجلزائرية منية  مب�شافة 
مرت. وك�شبت مرمي املطرو�شي برونزية رمي الرمح فئة اأف 37 بعدما �شجلت 
م�شافة 29،01 مرت فيما نالت الذهبية الرنويجية اإدا ني�شا مب�شافة 32،62 

مرت، والف�شية لليابانية يوكيكو كاتو مب�شافة 32،91 مرت.
ونالت ثريا الزعابي برونزية رمي القر�س على الكرا�شي املتحركة فئة اأف 34 
بعدما �شجلت م�شافة 14،06 مرت مبجموع 401 نقطة فيما حققت البحرينية 
فاطمة ندهان الذهبية مب�شافة 10،14 مرت ولكن مبجموع 708 نقاط ونالت 

الف�شية البحرينية اأمل علي مب�شافة 11،56 مرت ومبجموع 486 نقطة.

وحقق ال�شعودي نور ال�شانع ذهبية �شباق 400 مرت فئة تي 42 قاطعا امل�شافة 
بزمن 54،76 ثانية. وك�شب اجلزائري �شفيان حمدي ذهبية �شباق 400 مرت 
فئة تي 36 قاطعا امل�شافة بزمن 53،73 ثانية علما اأن نف�س ال�شباق �شهد تتويج 

امل�شري م�شطفى فتح اهلل بامليدالية الرونزية بزمن 56،77 ثانية.
وتفوق الكويتي حمد العدواين يف �شباق 400 مرت على الكرا�شي املتحركة فئة 
تي 33، قاطعا امل�شافة بزمن 52،42 ثانية، ويف نف�س ال�شباق نال ال�شعودي فهد 

اجلانيدل الرونزية بزمن 55،09 ثانية.
املتحركة فئة  الكرا�شي  وربح اجلزائري هواري باحلز ذهبية رمي القر�س على 
16،84 مرت، ويف نف�س امل�شابقة نال اجلزائري كرمي بطينة  32، مب�شافة  اأف 
رمي  ذهبية  جالل  �شفية  اجلزائرية  ونالت  مرت.   14،79 مب�شافة  الرونزية 
الرمح على الكرا�شي املتحركة، مب�شافة 25،95 مرت، لت�شجل رقما قيا�شيا عامليا 

جديدا ، ونالت اجلزائرية ناديا جمميج الف�شية مب�شافة 20،71 مرت.

مب�شافة   44 ت��ي  فئة  ال��ق��ر���س  رم��ي  ف�شية  ال�شالح  ع��ب��داهلل  الكويتي  وح��ق��ق 
39،36 مرت خلف الهندي �شنجه جورجار الذي �شجل 44،56 مرت.

م�شافة  حمققا   ،37 اأف  فئة  اجللة  دف��ع  ف�شية  بطي  ظاهري  الكويتي  وك�شب 
مرت،   11،54 مب�شافة  ال�شابر  ال�شيد  امل�شري  الرونزية  ون��ال  مرت   12،03

وحقق الالتفي دميرتي�س �شيلفو�س الذهبية مب�شافة 13،17 مرت.
م�شافة  حمققا   33 اأف  فئة  الرمح  رم��ي  ف�شية  النخلي  ه��اين  ال�شعودي  ون��ال 
19،32 مرت وذهبت الرونزية للجزائري كامل كارجينا الذي �شجل 18،27 

مرت وحقق الأملاين دانيل �شيل املركز الأول مب�شافة 22،60 مرت.
بزمن   ،11 ت��ي  فئة  م��رت   400 �شباق  ف�شية  ف���وؤاد  حممد  اجل��زائ��ري  وح�شد 

50،43 ثانية، خلف الناميبي جوني�س نامبال الذي �شجل 49،01 ثانية.
ونال الكويتي عبداهلل ال�شيف برونزية رمي الرمح فئة اأف 40، مب�شافة 25،26 

مرت، فيما نال الذهبية الهندي نارديرن مب�شافة 47،75 مرت.
وا�شل ال�شوي�شري مار�شيل هاج التعوي�س بتحقيق امليدالية الذهبية الثاين له 
بعد فوزه باملركز الأول يف �شباق 400 مرت على الكرا�شي املتحركة فئة تي 54، 

بزمن 48،21 ثانية.

بن  خليفة  بن  �شلطان  ال�شيخ  اأ���ش��اد 
الحتاد  رئي�س  نهيان  اآل  �شخبوط 
بالتنظيم  ل��ل�����ش��ط��رجن  الأ�����ش����ي����وي 
الأ�شيوية  املنطقة  لت�شفيات  املتميز 
لكاأ�س  امل��وؤه��ل��ة  لل�شطرجن  ال��ث��ال��ث��ة 
ال�����ع�����امل وال�����ت�����ي ن���ظ���م���ه���ا الحت������اد 
مدينة  يف  ل��ل�����ش��ط��رجن  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي 
   56 مب�شاركة  بالفلبني  تاجايتاي 
�شرق  جنوب  دول  من  ولعبة  لعبا 
اأ�شيا اأندون�شيا و�شنغافورة والفلبني 
اليابان  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وم��ال��ي��زي��ا 

ومنغوليا 
وهناأ رئي�س الحتاد الأ�شيوي رئي�س 

مبنا�شبة  لل�شطرجن  ماليزيا  احت��اد 
فوز مواطنه الأ�شتاذ الحتادي  تيان 
يل يوا 18 عاما باملركز الأول وتاأهله 
الثالثة  الأ�شيوية  املنطقة  لتمثيل 
لل�شطرجن  ال��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة  يف 
اإقامتها يف مدينة تبلي�شي يف  املقرر 
جورجيا خالل �شهر �شبتمر املقبل 
يتاأهل  ماليزي  لع��ب  اأول  لي�شبح 
الفردية  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  اإىل 
على  يح�شل  م��ال��ي��زي  لع���ب  واأول 
معدل نورم اأ�شتاذ دويل كبري. وكان 
الأ�شل  ال�شيني  ���ش��ن��غ��اف��ورة  لع���ب 
الأ�شتاذ الدويل الكبري ت�شانغ ت�شونغ 

بلده  احت��اد  باحتجاج �شد  تقدم  قد 
�شنغافوره ب�شبب منعه من امل�شاركة 
امتناعه  خلفية  ع��ل��ى  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
�شنغافورة  امل�شاركة مع منتخب  عن 
اأق��ي��م يف  يف الأومل��ب��ي��اد العاملي ال���ذي 
�شبتمر  ���ش��ه��ر  خ����الل  اأذرب����ي����ج����ان 
البطولة  انطالقة  وقبيل   ، املا�شي 
الحتاد  اإىل  باعرتا�س  ت�شانغ  تقدم 
الدويل وجلنة بطولت العامل التي 
اأكدت على اأحقية كل احتاد وطني يف 
اختيار ممثليه يف البطولت املوؤهلة 
القارية.   والبطولت  العامل  لكاأ�س 
الطاهر  علي  ه�شام  اأك��د  جانبه  من 

اأن  الأ�شيوي  لالحتاد  العام  الأم��ني 
التدخل  الأ�شيوي قرر عدم  الحتاد 

يف هذا املو�شوع ال�شائك نظرا لكونه 
م���ن الأم������ور امل��ح��ل��ي��ة ال���ت���ي تخ�س 
الحتادات الوطنية وتخ�شع للوائح 
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ي تنظم ال��ع��الق��ة ين 
اأهمية  ومنها  واحتاداتهم  الالعبني 
التزام الالعب بامل�شاركة مع منتخب 
العاملية  الفرقية  البطولت  يف  بلده 
وبطولة  الأومل���ب���ي���اد  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
اأ�شيا حتى  العامل للفرق وكاأ�س اأمم 
يف  بامل�شاركة  املطالبة  لالعب  يحق 
امل��وؤه��ل��ة لكاأ�س  ال��ف��ردي��ة  امل�����ش��اب��ق��ات 
العامل واملناف�شة على اجلوائز املالية 
املخ�ش�شة لهذه امل�شابقات واحلوافز 

املتاأهلني  لالعبني  امل��ق��دم��ة  امل��ال��ي��ة 
لكا�س العامل 

وكان لعب ماليزيا امل�شنف العا�شر 
ي���وا ت�شنيف  ت��ي��ان يل  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
الأ�شود  احل�شان  هو   2449 دويل 
اقتنا�س  يف  جنح  حيث  البطولة  يف 
اللقب من بني اأنياب امل�شنف الأول 
الأ�شتاذ الدويل الكبري وبطل العامل 
الفيتنامي  اخل���اط���ف  ل��ل�����ش��ط��رجن 
نغوين ترونغ ت�شنيف دويل 2629  
وذل������ك ب��ر���ش��ي��د 7 ن���ق���اط م����ن 9 
لقب  ع��ل��ى  اأي�����ش��ا  ليح�شل  ج����ولت 
ومعدل  ال�شطرجن  يف  دويل  اأ���ش��ت��اذ 

اأ�شتاذ دويل كبري جراند  لقب نورم 
ما�شرت

للنظام  وف���ق���ا  ال���ب���ط���ول���ة  اأق���ي���م���ت 
وح�شل  ج��ولت   9 من  ال�شوي�شري 
كل لعب على زمن تفكري قدره 90 

دقيقة لأداء اأول 40 نقلة ثم ن�شف 
اإ�شافة  م���ع  امل����ب����اراة  ل��ب��اق��ي  ���ش��اع��ة 
بداية  م���ن  ن��ق��ل��ة  ل��ك��ل  ث��ان��ي��ة   30
مل�شابقات  في�شر  لنظام  وفقا  املباراة 

ال�شطرجن الكال�شيكي

الع�شو  الإم��������ارات،  ف��ري��ق  ي�����ش��ارك 
يف الحت����اد ال����دويل ل���ل���دراج���ات، يف 
�شباقه الثاين يف �شمال اأوروبا خالل 
اإىل  الفريق  ويتطلع  واح��د،  اأ�شبوع 
�شباق  م���ن جت��رب��ت��ه يف  ال���ش��ت��ف��ادة 
اأن  ق��ب��ل  ف��الن��دي��ري��ن  دور  دوار�������س 
جينت- �شباق  يف  للم�شاركة  يتوجه 
ف��ي��ف��ي��ل��خ��م وج���ول���ة ف����الن����درز يوم 
 1 26 م��ار���س وي���وم ال�شبت  الأح���د 

اأبريل على التوايل.
وت��ت�����ش��م��ن ال��ن�����ش��خ��ة ال�����ش��ت��ون من 
ع�شرة  خم�س  هارلبيك   E3 �شباق 
مر�شوفة  اأج��������زاء  وخ��م�����ش��ة  ت���ل���ة، 
وعراً  امل�شار  جتعل  والتي  باحل�شى، 
ال�شباق  ويتميز  حما�شياً.  وال�شباق 
كاتيبريغ  م���ن  ي���ب���داأ  ح����اد  ب��ت�����ش��ل��ق 
التالل  وتاأتي  تيغمرغ.  يف  وينتهي 
���ش��ري��ع على  ت��ت��اب��ع  ال��ف��ل��م��ن��ك��ي��ة يف 
تزيد  ك��م، حيث ل   206،2 م�شافة 
عن  منها  كل  بني  الفا�شلة  امل�شافة 
5 كم. وتعتر تلة باتريبرغ الأعلى 
ارتفاعاً خالل ال�شباق، وهي امتداد 
ق�����ش��ري م��ر���ش��وف ب��احل�����ش��ى، حيث 

يوم  بت�شلقها  الإم�����ارات  ف��ري��ق  ق���ام 
الأربعاء 22 مار�س يف �شباق دوار�س 
من  و�شيواجهها  ف��الن��دي��ري��ن،  دور 

جديد مرتني يف جولة فالندرز يوم 
ال�شبت 1 اأبريل.

ماريو  ق����ال  ح��دي��ث��ه،  م��ع��ر���س  ويف 

���ش��ك��ريي��ا، امل��دي��ر ال��ري��ا���ش��ي لفريق 
الإمارات: »�شيكون �شباق دوار�س دور 
هارلبيك   E3 و�شباق  فالنديرين 

اأول �شباقني ن�شارك فيهما يف �شمال 
ال�شباقان  ه����ذان  وي��ت��م��ي��ز  اأوروب�������ا. 
اإىل  بالن�شبة  ال��ف��ري��دة  بطبيعتهما 

ال�شباق  م�شتوى  وي��ع��د  ال���دراج���ني، 
فيهما قوياً دائماً«.

 وت��ع��ك�����س ق��ائ��م��ة ف���ري���ق الإم�������ارات 

ق��ائ��م��ة ال���ف���ري���ق ال���ت���ي ����ش���ارك���ت يف 
�شباق دوار�س دور فالنديرين، حيث 
الدراجني  م���ن  جم��م��وع��ة  ���ش��ت��ع��م��ل 

الدراجني  قيادة  الأك��رث خ��رة على 
ال�شباق،  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً  ال��ي��اف��ع��ني. 
الدراج اخلبري  قال ماركو ماركاتو، 
العمر  م��ن  يبلغ  وال���ذي  الت�شلق  يف 
33 عاماً: “لطاملا اأحببت ال�شباقات 
ل�شيما  كثرياً،  واأق��دره��ا  ال�شمالية، 
�شنوات يف فريق   5 اأم�شيت  اأن  بعد 
ه��ول��ن��دي. اأت�����وق دائ���م���اً ل��ك��ي اأك���ون 
اأن  واآم���ل  ال�شباقات،  ه��ذه  ب��داي��ة  يف 
اأ���ش��ت��ط��ي��ع ن��ق��ل ح��م��ا���ش��ي ه����ذا اإىل 

زمالئي الأ�شغر �شناً يف الفريق”.
جانب  اإىل  ال�������ش���ب���اق  يف  وت�������ش���ارك 
ماركاتو ت�شكيلة من فريق الإمارات 
غوارديني،  اأن���دري���ا  م��ن  ك���اًل  ت�شم 
ك��ام��ب، وف��ي��غ��ارد لينغني،  وم��ارك��و 
و�شيمون كونزوين، و�شا�شا مودولو، 
واأوليفريو ترويا، وفيدريكو زورلو.

و����ش���ي�������ش���ارك ف����ري����ق الإم������������ارات يف 
يوم  حتى  كاتالونيا  فولتا  �شباقات 
�شباق  ويف  م����ار�����س،   256 الأح������د 
 26 الأح����د  ي���وم  جينت-فيفيلخم 
يوم  ف����الن����درز  ج���ول���ة  م����ار�����س، ويف 

ال�شبت 1 اأبريل.

ميدالية عربية يف ثاين اأيام »دولية فزاع الألعاب قوى للمعاقني«  25

املاليزي تيان يتوج باللقب ويتاأهل لكاأ�س العامل واعرتا�س �سنغافوري 

 �سلطان بن �سخبوط يعتمد نتائج املنطقة االآ�سيوية الثالثة لل�سطرجن  

هارلبيك  E3 يعتمد على خرباته خلو�س �سباق

فريق االإمارات ي�سارك يف ال�سباق الفلمنكي الثاين خالل اأ�سبوع واحد �سمن 
�سباقات اجلولة العاملية التي ينظمها االحتاد الدويل للدراجات

ح�شر مناف�شات البطولة التي �شارك فيها 806 لعبني ميثلون 58 
دولة..  �شعادة �شليمان حامد �شامل املزروعي �شفري الدولة لدى اململكة 

املتحدة و�شعادة امللحق الع�شكري ب�شفارة الدولة يف لندن.
وح�شل الفريق على ت�شع ميداليات منها ثالث ذهبيات و �شت ف�شيات 
وجاءت نتائج الفريق كالتايل .. ح�شل الالعب جا�شم �شعيد فئة ما�شرت 
1 يف احلزام الأزرق يف وزن اأقل من 69 كجم على املركز الأول وامليدالية 
الذهبية والالعب حميد البلو�شي فئة ما�شرت 2 يف احلزام الأبي�س يف 
الالعب علي  الذهبية  وامليدالية  الأول  املركز  69 كجم على  اأقل  وزن 
الأول  املركز  69 كجم على  اأق��ل من  1 يف وزن  حممد يف فئة ما�شرت 

وامليدالية الذهبية .
وح�شل الالعب خالد الكعبي يف فئة ما�شرت 2 يف احلزام الأزرق يف وزن 
والالعب  الف�شية  وامليدالية  الثاين  املركز  على  كجم   110 من  اأق��ل 
عبداهلل الكياين يف فئة ما�شرت 1 يف احلزام الأزرق يف وزن اأقل من 94 
كجم على املركز الثاين وامليدالية الف�شية والالعب اإبراهيم املازمي يف 
69 كجم على املركز  2 يف احل��زام الأزرق يف وزن اأقل من  فئة ما�شرت 

الثاين وامليدالية الف�شية .
كما ح�شل الالعب على اليماحي يف فئة ما�شرت 1 يف احلزام الأبي�س 
يف وزن اأقل 110 على املركز الثاين وامليدالية الف�شية والالعب ثامر 
69 كجم  اأق��ل  1 يف احل��زام الأبي�س يف وزن  ال�شام�شي يف فئة ما�شرت 
امل�شامري يف فئة  الف�شية والالعب عمر  وامليدالية  الثاين  املركز  على 
املركز  77 كجم على  م��ن  اأق���ل  الأب��ي�����س يف وزن  1 يف احل���زام  ما�شرت 

الثاين وامليدالية الف�شية.
و اأ�شاد فريق القوات امل�شلحة بالهتمام والدعم الكبري والرعاية التي 
حتظى بها ريا�شة اجلوجيت�شو يف دولة الإمارات من قبل �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة والتي كان لها الأثر يف حتقيق العديد من البطولت 

الريا�شية على امل�شتويني الآ�شيوي والعاملي .
اإقامة  وثمن الفريق اجلهود املتميزة لحتاد الإم��ارات للجوجيت�شو يف 
العديد من البطولت على م�شتوى الدولة والتي من خاللها ا�شتطاعت 
اىل  للريا�شة  العاملية  اخل��ارط��ة  على  مميزا  مكانا  لنف�شها  حتجز  اأن 
واملراكز  الن��دي��ة  لت�شمل  امل�شاركة  قاعدة  وتو�شيع  اللعبة  ن�شر  جانب 
الريا�شية يف جميع اإمارات الدولة لكت�شاف ورعاية املواهب الريا�شية 
ودعم املنتخبات الوطنية يف ريا�شة اجلوجيت�شو بجيل قادر على �شمان 

توا�شل الجنازات يف امل�شاركات اخلارجية.

فريق القوات امل�سلحة للجوجيت�سو يح�سد 9 ميداليات يف بطولة اأبوظبي جراند �سالم 
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الفجر الريا�ضي

لكرة  ال�����ش��ع��ودي  امل��ن��ت��خ��ب  يتطلع 
القدم اىل موا�شلة م�شواره الناجح 
وتنتظر  ت���اي���الن���د،  ح�����ش��اب  ع��ل��ى 
المارات مهمة �شعبة امام اليابان، 
ت�شفيات  من  ال�شاد�شة  اجلولة  يف 
اآ�شيا املوؤهلة اىل نهائيات مونديال 

2018 يف رو�شيا.
املجموعة  ال�����ش��ع��ودي��ة  وت��ت�����ش��در 
احلا�شم  الثالث  ال���دور  يف  الثانية 
بر�شيد 10 نقاط بفارق الهداف 
ا�شرتاليا  وحت��ت��ل  ال���ي���اب���ان،  ام����ام 
ن��ق��اط( بفارق  ال��ث��ال��ث )9  امل��رك��ز 
اله������داف اي�����ش��ا ام�����ام الم������ارات، 
الرابع )3  املركز  العراق يف  وياأتي 
ن��ق��اط(، واخ����ريا ت��اي��الن��د )نقطة 

واحدة(.
من  ك�����ل  وث���������اين  اول  وي�����ت�����اأه�����ل 
املجموعتني اىل النهائيات مبا�شرة، 
بينما يلعب �شاحبي املركز الثالث 
ملحقا م��ن ذه���اب واي����اب ع��ل��ى ان 
ي��واج��ه ال��ف��ائ��ز ف��ي��ه راب����ع منطقة 

الكونكاكاف يف ملحق اآخر.
�شيفا  ال�شعودي  الأخ�����ش��ر   ويحل 
يف  التايالندي  نظريه  على  ثقيال 
يف  مع�شكراً  اق���ام  ان  ب��ع��د  ب��ان��ك��وك 
اأيام   10 مل��دة  يناير  الثاين  كانون 
يف اأبوظبي خا�س خالله مباراتني 
�شلبا  الأوىل  يف  ت���ع���ادل  ودي���ت���ني 
الثانية  يف  واكت�شح  �شلوفينيا،  مع 

كمبوديا 2-7.

العودة  اىل  ال�����ش��ع��ودي��ة  وت��ط��م��ح 
ب��ال��ن��ق��اط ال��ك��ام��ل��ة وق��ط��ع خطوة 
ال��ت��اأه��ل ق��ب��ل املوقعة  م��ه��م��ة ن��ح��و 
ال���ع���راق الثالثاء  امل��ه��م��ة ج���دا م��ع 
امل��ق��ب��ل يف ج����دة وال���ت���ي ق���د تكون 

مفتاح تاأهلها اىل النهائيات.
لكن الفوز على تايالند يحتاج اإىل 
تام  كبري  وت��رك��ي��ز  م�شاعف  جهد 
ار�شها  ع��ل��ى  �شعبة  ت��اي��الن��د  لن 
التعادل  ان��ت��زع��ت  ان���ه���ا  وال���دل���ي���ل 
م��ن ا���ش��رتال��ي��ا رغ���م خ��روج��ه��ا من 

املناف�شة نهائيا.

الطرفني  ب���ني  امل��واج��ه��ة  وحت��م��ل 
املباريات  خم��ت��ل��ف  يف   16 ال��رق��م 
الر�شمية والودية ففازت ال�شعودية 
وخ�شارة،  ت��ع��ادل  مقابل  م��رة   13
39 هدفا مقابل  و�شجل هجومها 

9 اأهداف وجلت �شباكها.
ت�شفيات  يف  ال�شاد�س  ه��و  وال��ل��ق��اء 
 2001 ال���ع���امل م���رت���ان يف  ك���اأ����س 
يف  وم��������رة   2011 يف  وم������رت������ان 
 4 ال�����ش��ع��ودي��ة  وف������ازت   ،)2015

مرات مقابل تعادل.
وو�������ش������ف لع�������ب خ������ط ال���و����ش���ط 

بال�شعبة  املواجهة  اجلا�شم  تي�شري 
وق���ال الرب��ع��اء يف م��وؤمت��ر �شحايف 
منتخب  اأم������ام  ���ش��ع��ب��ة  امل���واج���ه���ة 
متطور وندرك كالعبني اأن املباراة 
فر�شة لكي نتقدم ونعزز �شدارتنا 
و�شنكون على قدر امل�شوؤولية فهذه 
املواجهة �شت�شاهم يف منحنا خطوة 

نحو املقدمة.
وفارق  الأج����واء  �شك،  “بال  وت��اب��ع 
ال��ت��وق��ي��ت اأم���ر م��وؤث��ر ل��ذل��ك نحن 
تواجدنا يف تايالند مبكراً لنتمكن 

من التاأقلم«.

القدم  لكرة  القطري  املنتخب  يخو�س 
عندما  الخ��������رية  ال���ف���ر����ش���ة  م�����ب�����اراة 
ويقود  الي������راين،  ن��ظ��ريه  ي�شت�شيف 
فرا�س اخلطيب �شوريا امام اوزبك�شتان 
ال�شاد�شة  اجل��ول��ة  يف  اخلمي�س  ال��ي��وم 
�شمن  الأوىل  املجموعة  مناف�شات  من 
نهائيات  اىل  امل��وؤه��ل��ة  اآ���ش��ي��ا  ت�شفيات 

مونديال 2018 يف رو�شيا.
بر�شيد  امل��ج��م��وع��ة  اي������ران  وت��ت�����ش��در 
 10 اجلنوبية  ك��وري��ا  ام��ام  نقطة   11
�شوريا  ف��ي��م��ا حت��ت��ل   ،  9 واوزب��ك�����ش��ت��ان 
امل��رك��ز ال��راب��ع 5 ن��ق��اط ام���ام قطر 4، 

واخريا ال�شني )نقطتان(. 
ويتاأهل اول وثاين كل من املجموعتني 
يلعب  بينما  م��ب��ا���ش��رة،  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  اىل 
�شاحبي املركز الثالث ملحقا من ذهاب 
رابع  فيه  الفائز  يواجه  ان  واي��اب على 

منطقة الكونكاكاف يف ملحق اآخر.
ول بديل لقطر عن الفوز اذا ما ارادت 
لكن  للتاأهل  ام��ل  بب�شي�س  الحتفاظ 
مواجهة  يف  �شهلة  ت��ك��ون  ل��ن  مهمتها 
الوقت  ح���ت���ى  ان���ت���ظ���رت  ال���ت���ي  اي�������ران 
يف  ذه��اب��ا  ال��ف��وز  لتحقق  ال�شائع  ب��دل 
و6+90(   4+90( 2-�شفر  ط��ه��ران 
م���ن احلار�س  ف���ادح���ني  ب��ع��د خ��ط��اأي��ن 
منعطفا  امل����ب����اراة  ومت���ث���ل  ال���ق���ط���ري. 
الفوز  ف��ام��ا  ق��ط��ر،  اىل  بال�شنبة  ه��ام��ا 
واما  الثالث،  النقاط  على  واحل�شول 
بالتاأهل  واحل���ظ���وظ  الم�����ال  ف���ق���دان 
ب��ن�����ش��ب��ة ك����ب����رية، وح���ت���ى ال���ت���ع���ادل لن 

انهم  خا�شة  للقطريني  مفيدا  ي��ك��ون 
�شيخو�شون مواجهة اكرث �شعوبة امام 
اآذار مار�س   28 اوزبك�شتان يف  منتخب 

يف ط�شقند.
ورغم �شعوبة املهمة، يبدو ان املنتخب 
بعد  الفوز  حتقيق  على  ق��ادر  القطري 
بداية  منذ  جيدة  مب�شتويات  ظهر  ان 
الأخطاء  م���ن  م��ع��ان��ات��ه  رغ���م  امل�����ش��وار 
حرمته  والتي  لعبيه  لبع�س  الفردية 
م��ن ال��ع��ودة بنقطة م��ن ط��ه��ران، ومن 
ع��ل��ى كوريا  ت��ق��دم��ه  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
2-1، وتلقيه  داره��ا  اجلنوبية يف عقر 

هدفا قاتال يف نهاية املباراة مع �شيفه 
الوزبك�شتاين.

الكرمي  عبد  الي�����ش��ر  الظهري  ويغيب 
ح�شن وقلب الدفاع احمد يا�شر وراأ�س 
الت�شكيلة  عن  اهلل  عبد  م�شعل  احلربة 
ب���داع���ي الي���ق���اف ب���ق���رار م���ن الحت����اد 

الدويل )فيفا(. 
وي��ع��ل��ق ال��ق��ط��ري��ون ام����ال ك��ب��رية على 
وح�شن  تاباتا  رودريغو  الهجوم  رباعي 
و�شيبا�شتيان  ا���ش��د  وع��ل��ي  ال��ه��ي��دو���س 
���ش��وري��ا لخ�����رتاق دف����اع اي�����ران املنظم 

الذي مل يدخل مرماه �شوى هدفني.

الإيراين  املنتخب  �شي�شعى  املقابل،  يف 
والتم�شك  الن���ت�������ش���ار  جت����دي����د  اىل 
ب��ال�����ش��دارة وامل�����ش��ي ق��دم��ا ن��ح��و حجز 

احدى بطاقتي التاأهل املبا�شر.
اللعب  يف  جيدة  خ��رة  الفريق  وميلك 
بقطر معتمدا على املدافعني املحرتفني 
كنجي  مرت�شي  القطرية  الن��دي��ة  يف 

ال�شد وبزمان منتظري الهلي.
وب���ا����ش���ت���ث���ن���اء، غ���ي���اب ا����ش���ك���ان دي���اج���اه 
لالإ�شابة،  الأمل���اين  فولف�شبورغ  لع��ب 
املباراة  الإي�����راين  املنتخب  �شيخو�س 

ب�شفوف مكتملة.

يتطلع منتخبنا اىل تكرار ما حققه يف �شربة 
البداية عندما ي�شت�شيف نظريه الياباين على 

ا�شتاد هزاع بن زايد مبدينة العني.
وتعتر المارات بحاجة ما�شة اىل تكرار الفوز 
�شبتمر  اأي���ل���ول  م��ن  الأول  يف  حققته  ال���ذي 
يف   ”2002 “�شايتاما  ملعب  ع��ل��ى  امل��ا���ش��ي 
طوكيو عندما تغلبت اليابان 2-1 ملحقة بها 
لقاءات  تاريخ  ار�شها يف  الهزمية الوىل على 

املنتخبني الر�شمية.
وت����اأخ����رت الم�������ارات ب��ه��دف م��ه��اج��م ميالن 
اليطايل كي�شوكي هوندا قبل ان ترد بهدفني 
 15 بر�شيد  الت�شفيات  وه��داف  عر هدافها 

هدفا احمد خليل .
اول مباراة  اليوم  الفوز  وت�شعى الم��ارات اىل 
دور  يف  ار�شها  على  �شتخو�شهما  اثنتني  م��ن 

الإياب ال�شانية مع ال�شعودية .
اخلم�س  مبارياتها  يف  الم����ارات  وت�شت�شيف 
املتبقية اليابان وال�شعودية، وحتل �شيفة على 

ا�شرتاليا والعراق وتايالند.
وكان املدرب مهدي علي اعلن مع بداية فرتة 
ال��ث��اين ان البي�س  ال����دور  مل��ب��اري��ات  الع����داد 

من  ن���ق���اط   10 اىل  ب��ح��اج��ة 
15 مم��ك��ن��ة حتى  ا���ش��ل 

املونديال  اىل  يتاهل 
ل���ل���م���رة ال���ث���ان���ي���ة يف 

ت�������اري�������خ�������ه ب���ع���د 
يف   1990

ايطاليا.
علي  وق����������ال 
امل������ب������اري������ات 
اخل������م�������������س 
الخ�����رية يف 
ت  ت�شفيا
امل���ون���دي���ال 
������ش�����ي�����ك�����ون 

ال����ت����ع����ام����ل 
معها مباراة 
ت��ل��و اخ���رى، 
ل������������ك������������ن يف 

هي  امل���ج���م���ل 
بع�شها  ت��ك��م��ل 

علما  ب����ع���������ش����ا، 
ب���ان���ن���ا ن���ح���ت���اج اىل 

اإ�شافية  نقاط   10
حل������ج������ز ب����ط����اق����ة 

التاأهل .
وي�������ن�������ب�������غ�������ي 
ع���ل���ى امل�����درب 

ال���ت���و����ش���ل اىل 
منا�شبة  ت�����ش��ك��ي��ل��ة 

املتعددة،  ال��غ��ي��اب��ات  ظ���ل  امل���ب���اراة يف  خل��و���س 
وي���ح���وم ال�����ش��ك ح���ول م�����ش��ارك��ة ق��ل��ب الدفاع 
ا�شماعيل احمد وكذلك احمد خليل الذي عاد 
التدريبات الح��د بعد غياب عن املالعب  اىل 

منذ 27 �شباط فراير املا�شي.
ويف حال عدم متكن احمد خليل من امل�شاركة، 
مبخوت  علي  على  ال�شا�شي  الرتكيز  �شيكون 
ال�شعيد  على  ا�شتثنائيا  مو�شما  يقدم  ال��ذي 
التهديفي، وهو يت�شدر ترتيب هدايف الدوري 
املحلي بر�شيد 26 هدفا لي�شبح اول اماراتي 
البطولة  ت���اري���خ  يف  امل���ع���دل  ه����ذا  اىل  ي�����ش��ل 
ال�شابق  الو�شل  لع��ب  بخيت  زه��ري  متجاوزا 

الذي �شجل 25 هدفا يف 1987.
ويتعني على �شانع اللعاب عمر عبد الرحمن 
غياب  ظ��ل  يف  الو�شط  يف  كبري  بجهد  القيام 
لع��ب��ي ال��و���ش��ط ع��ام��ر عبد ال��رح��م��ن وماجد 
ح�����ش��ن امل�����ش��اب��ني وط������ارق اح���م���د امل���وق���وف، 
لتحقيق ال��ف��وز ال���ذي ي���راه اف�����ش��ل لع���ب يف 
ا���ش��ي��ا ل��ع��ام 2016 ان���ه م��ف��ت��اح ال��ت��اأه��ل اىل 

النهائيات.
وقال عمر عبد 

حمن  لر ا
يف 

ح��دي��ث مل��وق��ع الحت�����اد ال�����دويل ل��ك��رة القدم 
)فيفا( كل املباريات مهمة بال �شك، لكن هذه 
ننظر  لن  للم�شي قدما،  املفتاح  املواجهة هي 
وطويناها  رائعة  �شفحة  كانت  ذهابا،  لفوزنا 
الن، لكنها تعطينا الثقة بقدرتنا على جتديد 
ب�شكل  من�شب  تفكرينا  اليابان،  على  التفوق 
كبري على ح�شد النقاط الثالث، �شتمكننا من 

جتاوزهم والإقرتاب من ال�شدارة اكرث.
التي  الت�شكيلة  ���ش��م��ن  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  وك����ان 
ذهابا  ال��ي��اب��ان  على  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ف��وز  حققت 
تخطي  يف  �شاهم  كما  احلالية،  الت�شفيات  يف 
الم�������ارات مل��ن��ت��خ��ب ال�������ش���ام���وراي خ����الل ربع 
نهائي كاأ�س ا�شيا 2015 يف ا�شرتاليا بركالت 
والإ�شايف  الأ�شلي  )الوقتان   4-5 الرتجيح 

.)1-1
الوىل  الرتجيح  ركلة  الرحمن  عبد  و�شجل 
الثقة  اع���ط���ى  ، مم���ا  ب��ان��ي��ن��ك��ا  ع��ل��ى ط��ري��ق��ة 
لزمالئه لت�شجيل اربع ركالت متتالية قادتهم 

اىل العبور اىل ن�شف النهائي.
و�شتكون اخر خ�شارتني امام المارات حا�شرة 
للثاأر  يتطلع  ال��ذي  الياباين  املنتخب  عند 

وحت���ق���ي���ق ال�����ف�����وز ال�����ذي 
ي�����ب�����ق�����ي�����ه يف 

ال�شدارة.
وحت�����دث ال��ي��اب��ان��ي��ون ك���ث���ريا ع���ن ال����ث����اأر من 
ونقلت  الأخ�����رية،  ت�شريحاتهم  يف  الأب��ي�����س 
البو�شني  عن  لالأنباء  اليابانية  كيودو  وكالة 
الهزمية  اليابان  م��درب  خليلودزيت�س  وحيد 
�شفعة  مبثابة  ك��ان��ت  الم����ارات  منتخب  ام���ام 
بالحباط  و�شعوري  لنا،  بالن�شبة  الوجه  على 
وننتظر  الن  حتى  م�شتمرا  ي��زال  ل  ب�شببها 

بلهفة الرد يف مار�س.
كما ابدى ماكوتو ها�شيبي قائد اليابان حزنه 
ل��ع��دم خ��و���ش��ه امل���ب���اراة ال��ت��ي ك���ان يتطلع من 

خاللها للثاأر من اخل�شارة ال�شابقة.
لدعم  العني  ت��واج��د يف  ال��ذي  ها�شيبي  وق��ال 
على  الأوىل  امل��ب��اراة  يف  اخل�شارة  منذ  زمالئه 
ار�شنا ام��ام الم���ارات وان��ا اري��د ان اك��ون هنا 

لتعوي�س هذا الإخفاق .
ب��ع��د تعر�شه  ال��ل��ق��اء  وي��غ��ي��ب ه��ا���ش��ي��ب��ي ع���ن 
م����ب����اراة فريقه  ب��ال��رك��ب��ة خ����الل  ل���الإ����ش���اب���ة 
اي��ن��رتاخ��ت ف��ران��ك��ف��ورت ام���ام ب��اي��رن ميونيخ 
الدوري  م��ن  والع�شرين  ال��راب��ع��ة  امل��رح��ل��ة  يف 
اأذار  م����ار�����س   11 يف  الأمل��������اين 

احلايل.

الو�شط  لع��ب  اعمال  وكيل  كامبلي  دي  دوناتو  فتح 
الإيطايل يف �شفوف باري�س �شان جرمان الباب امام 
يف  الفرن�شية  العا�شمة  ن��ادي  الخ��ري  ت��رك  امكانية 
ناد من م�شتوى  املو�شم احلايل والنتقال اىل  نهاية 
عال يف اأوروبا . وجاء كالم دي كامبلي يف حديث اىل 
الإيطالية  الريا�شية  �شبورت  ديللو  غازيتا  �شحيفة 
من  ال��رغ��م  على  ال�شيء  بع�س  معقد  الو�شع  وق���ال 
العقد الذي يربط الالعب بالنادي حتى عام 2021 
�شان  وباري�س  بالألقاب  الفوز  فرياتي  يريد  وا�شاف 

جرمان يف و�شعه احلايل غري قادر على ذلك .
�شان جرمان منذ خم�س  باري�س  وتابع هو يلعب مع 

اذا م��ا ك��ان م��ن الأف�شل  ي�����ش��األ نف�شه  ���ش��ن��وات وب���داأ 
باي  الفوز  وع��دم  كبرية  مالية  مبالغ  على  احل�شول 

�شيء او البدء باحراز الألقاب .
وع����ن ام��ك��ان��ي��ة ان���ت���ق���ال م��وك��ل��ه اىل اح����د الأن���دي���ة 
الإيطالية اجاب مدير العمال هناك بع�س الندية 
لكني  خ��دم��ات��ه،  على  باحل�شول  املهتمة  الإي��ط��ال��ي��ة 

ا�شك باأن تكون ايطاليا وجهته النهائية .
 وخ��ت��م الم����ر ل ي��ت��ع��ل��ق ب���الأم���ور امل���ادي���ة، ف����اأي ناد 
�شيح�شل على خدمات فرياتي �شيدفع له اجرا جيدا. 
ما هو اكيد انه اذا ترك �شان جرمان فاأنه �شينتقل اىل 

احد اندية النخبة .

فرياتي ب�سدد ترك �سان جريمان نهاية املو�سم
افتتح بايرن ميونيخ بطل الدوري الملاين لكرة القدم يف املوا�شم الربعة الخرية ومت�شدر 
الرتتيب احلايل، ام�س مكتبا يف �شنغهاي قد ي�شمح للعمالق البافاري بال�شتفادة من وجود 

ان�شار كثريين له يف ال�شني ومن حاجة مراكز النخبة الريا�شية يف هذا البلد.
وقال رئي�س النادي الأملاين كارل هاينت�س رومينيغه خالل تد�شني املكتب م�شتعينا مبرتجم 
م�شاعدة  ا�شتطعنا  ما  واذا  القدم،  ك��رة  يف  ك��رى  ق��وة  املانيا  عمالقا.  �شوقا  ت�شكل  ال�شني 

ال�شني من خالل تعاون كهذا، فاعتقد باننا ن�شتطيع ان نطور كرة القدم يف هذا البلد .
على  امل�شرفة  الر�شمية  وال�شلطات  للعبة  ال�شيني  الحت��اد  من  املدعومة  امل��ب��ادرة  واف�شت 

الرتبية، بافتتاح مكتب يف املركز الملاين وهو عبارة عن جممع يقع يف حمافظة بودونغ.
ويعد بايرن ميونيخ النادي الأوروبي الثاين من حيث الهمية يف ال�شني خلف مان�ش�شرت 
136 مليونا، و�شبق له ان ان�شاأ مدر�شة لكرة  يونايتد النكليزي، وي�شل عدد ان�شاره اىل 

القدم يف ت�شينغداو يف اإقليم �شاندونغ، ويرغب يف افتتاح املزيد من املدار�س.

بايرن ميونيخ يد�سن مكتبا يف �سنغهاي 

االأبي��س ي�سع�ى لتك�رار املج�د اأم�ام الياب��ان 

يف بطولة دوري موؤ�س�سات اأبو ظبي

فريق االإمارات لتنمية عالقات العمل الو�سيف يتعادل 
مع فريق �ساعد لالأنظمة املرورية بهدف لكل منهما

ال�سعودية  ملوا�سلة النجاح على ح�ساب تايالند

تعرث فريق الإمارات لتنمية عالقات العمل الو�شيف يف 
بطولة دوري املوؤ�ش�شات لكرة القدم يف اأبو ظبي بتعادله 
فريق  لكل  ب��ه��دف  امل��روري��ة  لالأنظمة  �شاعد  ف��ري��ق  م��ع 
�شمن مباريات امل�شابقة التي تتوا�شل باإ�شتاد �شلطان بن 
زايد مبقر الحتاد الريا�شي العام للموؤ�ش�شات احلكومية 
يف اأبو ظبي رافعا ر�شيده اإىل 19 نقطة من 8 مباريات 
للجامعات  الريا�شي  الحت��اد  بفارق نقطتني من فريق 
املت�شدر بر�شيد 21 نقطة من 7 مباريات ، وبقي فريق 
�شاعد ثالثا بر�شيد 17 نقطة وقد �شجل لتنمية عالقات 
اأدارها  �شعبان والتي  بدر  الطائي ول�شاعد  نوفل  العمل 
املرزوقي  و�شعيد  املن�شوري  �شعيد  اأحمد مب�شاعدة  فهد 

اأكادميية  .. ويف املباراة الثانية التي جمعت بني فريقي 
القت�شادية  امل��ن��اط��ق  وم��وؤ���ش�����ش��ة  ال�����ش��اب��ع  ���ش��ت��وجت��ارت 
امل�شابقة  يف  الأوىل  امل��راك��ز  ���ش��راع  عن   بعيدا  ال�شاد�س 
�شيدريك  لالأكادميية  و�شجل  فريق  لكل  هدف  بنتيجة 
وللموؤ�ش�شة حممد العطا�س  واأدارها احلكم بدر املرزوقي  

مب�شاعدة هيثم املن�شوري وحمد النعيمي .
�شاخنة  مبواجهة  املقبل  الأح��د  يوم  املباريات  وت�شتاأنف 
جتمع بني فريقي الحتاد الريا�شي للجامعات املت�شدر 
اأبو ظبي الرابع الذي يتطلع  وهيئة املياه والكهرباء يف 
ي��ت��ق��اب��ل الإم������ارات لتنمية  ال��ث��ان��ي��ة  مل��رك��ز م��ت��ق��دم، ويف 

عالقات العمل وفريق �شيكيور الهند�شة .

الف��ر�س���ة االأخي����رة لقط���ر مب���واج�ه��ة اإي��ران 



    
تطعم طفلتها ديدانًا حية

اأثار مقطع فيديو �شادم موجة من التعليقات الغا�شبة على مواقع 
اإحدى البلدان  اأن ظهرت فيه امراأة من  التوا�شل الجتماعي، بعد 
ح��ّي��ة م��ن طبق مم��ل��وء بهذه  الآ���ش��ي��وي��ة، وه��ي تطعم ابنتها دي��دان��اً 
احل�شرات الزاحفة. ويف الوقت الذي حتاول معظم المهات تاأمني 
اأن  اإل  لأطفالهن،  �شحية  بطريقة  وحم�شرة  نظيفة  طعام  وجبات 
ابنتها  اأي ح��رج يف ت�شوير نف�شها، وه��ي تطعم  امل���راأة مل جتد  ه��ذه 
بح�شب  تاأكله،  مب��ا  مبالية  غ��ري  الطفلة  ظهرت  ح��ني  يف  ال��دي��دان، 
�شحيفة مريور الريطانية. وخالل الفيديو الذي ت�شل مدته اإىل 
حوايل 52 ثانية، تناولت الطفلة 5 من الديدان على الأقل، وراحت 
تق�شمها بني اأ�شنانها، وكاأنها تاأكل وجبة طعام عادية، يف حني كانت 
والدتها ت�شجعها من وراء الكامريا. ومل تكن جميع التعليقات جتاه 
ت�شرفات الأم �شلبية، حيث اأبدى البع�س تفهمهم للعادات والتقاليد 
�شعوبها احل�شرات �شمن  يتناول  والتي  ال�شرقية،  البلدان  بع�س  يف 
وجباتهم اليومية، وتقدم �شمن اأطباق فاخرة يف املطاعم. وقال اأحد 
املعلقني على الفيديو الذي تناقلته مواقع التوا�شل الجتماعي على 
جنو وا�شع: "نحن يف الغرب ل نتناول الديدان واحل�شرات، ولكن هذا 
الأمر �شائع يف العديد من دول العامل، وي�شل عدد من يتناولون هذه 
احل�شرات اإىل حوايل 2 مليار �شخ�س . وقال اآخر: الب�شر ياأكلون ما 
اأن لدينا فقراً حقيقياً يف الغرب  هو متاح لهم، واأي �شخ�س يعتقد 

عليه اأن ي�شاهد مقاطع فيديو من هذا القبيل . 

اأبكم ينطق بف�سل مغٍن 
متكن �شبي بريطاين اأبكم من تعلم النطق بف�شل اأغاين مطرب 
م�����ش��ه��ور م��ت��ح��دي��اً ب��ذل��ك ت��وق��ع��ات الأط���ب���اء ال��ت��ي ق��ال��ت ب��اأن��ه لن 
ي�شتطيع التكلم طوال حياته.  منذ ولدته، اأ�شيب وليام �شميديل 
من  معاناته  عن  ف�شاًل  وال�شرع،  التوحد  باأمرا�س  ع��ام��اً(   11(
60 مرة  ح��وايل  تنتابه  ال�شرع  نوبات  وكانت  التعلم،  �شعوبات يف 
يف اليوم.  واأ�شيب والدا الطفل، جيما )38 عاماً( و ريت�شارد )41 
يتمكن  لن  ابنهما  باأن  الأطباء  اأخرهما  عندما  بال�شدمة  عاماً( 
من النطق طوال حياته.  غري اأن ما حدث قبل ثالث �شنوات غري 
جمرى حياة وليام ب�شكل جذري، فبينما كانت العائلة يف رحلة اإىل 
مدينة يورك�شاير، فوجئ الأبوان بطفلهما يردد كلمات اأغنية من 
اأ�شبحت  التالية  الأ�شهر  ويف  م��ورز.   اأويل  ال�شهري  املطرب  األبوم 
وحفظ  النطق  لتعلم  لوليام  اأ�شا�شياً  حم��ف��زاً  م��ورز  اأويل  اأغ���اين 
الكلمات ب�شكل اأده�س والديه. ويف نهاية املطاف متكن وليام الذي 
ميلك جمموعة كبرية من األبومات الأغاين للمطرب اأويل مورز، 
من لقاء مطربه املف�شل الذي كان له الف�شل الأكر يف متكن وليام 

من تعلم النطق، وفقاً ملا ورد يف �شحيفة مريور الريطانية.  

بقايا طفل داخل بطن مت�ساح 
�شديدة،  ب�شدمة  زمبابوي  يف  ال��ق��رى  اإح���دى  يف  ال��ق��روي��ون  اأ�شيب 
بعد اأن عرثوا على بقايا طفل يبلغ من العمر 8 �شنوات داخل بطن 
القرويني بعد اختفاء  �شاورت  ال�شكوك قد  مت�شاح مفرت�س. وكانت 
قام  التم�شاح  اأن  واعتقدوا  ا�شمه،  الك�شف عن  يتم  ال��ذي مل  الطفل 
املفرت�س،  النار على احليوان  اإط��الق  اإىل  وافرتا�شه، فعمدوا  بقتله 
و�شقوا بطنه للتاأكد من ذلك، بح�شب ما اأوردت �شحيفة ديلي ميل 
التم�شاح،  بطن  فتح  بعد  القرويني  خم��اوف  وت��اأك��دت  الريطانية. 
اإخراج  العيان، حلظة  �شهود  اأحد  التي �شورها  امل�شاهد  حيث تظهر 
بقايا الطفل من داخل بطن التم�شاح، الذي كان ممداً على ظهره بال 
حراك، يف حني جتمع القرويون حول جثته. وجرت مرا�شم لدفن ما 

تبقى من الطفل بعد يومني من اإخراجه من بطن التم�شاح.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سدفة تنقذ طفاًل من املوت بردًا
وي�شكون�شون  بولية  البارد يف منطقة ميالويكي  الليل  ال�شوارع مبفرده يف منت�شف  تائه يجوب  كان طفل  بينما 

الأمريكية، �شاءت الأقدار اأن متر امراأة بحافلتها من ال�شارع املظلم وتنقذه من املوت. 
بعدما اأوقفت حافلتها يف اأحد ال�شوارع لتاأخذ ا�شرتاحة، فوجئت ديني�س ويل�شون بطفل ل يرتدي اإل قمي�شاً خفيفاً 
و�شرواًل ق�شرياً يرتعد من �شدة الرد. ومل ترتدد ويل�شون للحظة يف اإنقاذ الطفل حيث هرعت اإليه واأدخلته اإىل 

احلافلة وغطته مبعطفها، قبل اأن تبلغ ال�شرطة باحلادثة. 
وبينما كانت ويل�شون تنتظر قدوم ال�شرطة، قدمت للطفل وجبة طعام �شريعة و�شاألته عن �شبب تواجده يف ال�شارع 

يف هذا الوقت املتاأخر من الليل، فاأجابها باأنه خرج من املنزل دون علم والديه و�شل طريق العودة. 
وقالت ويل�شون معلقة على احلادث: ل بد واأن الأقدار اأر�شلتني اإىل هذا ال�شارع لأنقذ الطفل امل�شكني. كان يبكي 

ويرجتف من �شدة الرد. اأنا �شعيدة لأين متكنت من اإنقاذه .
وبح�شب ما ورد يف �شحيفة مريور الريطانية، فقد اأعادت ال�شرطة الطفل اإىل منزله، ولكنها مل تتخذ اأي اإجراءات 

بحق والديه واعترت باأن احلادث ق�شاء وقدر.  
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يدفع اأعلى من راتبه حلمايته ال�سخ�سية 
األف يف   100 امللياردير وارن بافيت لنف�شه راتب  3 عقود، دفع  على مدى 
ال�شنة الكاملة، وهو دخل متوا�شع بالن�شبة لرثوته املقدرة 77 مليار دولر. 
هذه الرثوة الباهظة تاأتي من ح�شته يف �شركة ال�شتثمار بركا�شري هاثواي، 
ولكن منذ العام 2008، تظهر عائداته ال�شريبية اأنه خ�ش�س لنف�شه مبالغ 

اأكر، لي�س لأنه اأ�شبح طماًعا وم�شرًفا، ولكن حلمايته ال�شخ�شية.
فقد وظف بافيت �شركة اأمن منذ اأكرث من عقدين حلماية منزله و�شركته، 
كلًيا،  تتغري  الأم��ور  جعلت   2008 العام  يف  منزله  اقتحام  حماولة  اأن  اإل 
�شوداء على القت�شاد  العاملية غمامة  املالية  الأزمة  األقت  ا بعدما  خ�شو�شً
الأمريكي. خوفه على حياته دفعه لتعزيز هذه احلماية وتو�شيعها لتكّلفه 

�شنوًيا 387 األف دولر فقط.
ومن املعروف اأن املدراء التنفيذيني يجنون منافع اإ�شافية اأعلى بكثري من 
رواتبهم الثابتة، ومنها يف هذه احلالة الكلفة الأمنية التي يتكبدها بافيت، 
فرثي بهذه الدرجة يعني كرثة الطماعني من حوله والأع��داء يف الوقت 
نف�شه. وكان حتليل ن�شرته �شركة “اكويالر” املتخ�ش�شة بالتوظيف واإدارة 
اأكرث  اأم��ازون جيف بيزوز هو  اأن املدير التنفيذي ل�شركة  ال�شركات، ك�شف 
رجل اأمريكي يتكلف على حمايته ال�شخ�شية، اإذ دفع العام 2013 فقط 1.6 

مليون دولر، علًما اأن راتبه ال�شنوي يبلغ 81 األف دولر.
مثاًل  ال�شنوي  راتبه  فيبلغ  زوك��رب��رغ،  م��ارك  في�شبوك  �شركة  �شاحب  اأم��ا 
دولًرا واحًدا، ولكنه تكبد 2.6 مليون دولر حلماية �شركته العام 2013 ثم 

نحو 5 ماليني يف العام الذي تاله.

نفوق �سلحفاة ابتلعت 915 عملة معدنية 
عملة  األ���ف  ح���وايل  ابتعلت  بحرية  �شلحفاة  اإن  ت��اي��الن��دي��ون،  اأط��ب��اء  ق��ال 
معدنية، فد نفقت اإثر اإ�شابتها بت�شمم يف الدم، على الرغم من جناح عملية 

اأولية �شابقة كانت اأجريت لها.
ال���ت���اي���الن���دي���ني يف جامعة  ال��ب��ي��ط��ري��ني  ف���ري���ق م����ن اجل����راح����ني  وك������ان 
باإزالة  احل��ايل،  مار�س  من  �شابق  وقت  يف  قاموا  ببانكوك،  ت�شوللونكورن 
ال�شلحفاة،  كيلوغرامات من معدة  تزن خم�شة  915 قطعة عملة معدنية 

يف اأول عملية من نوعها يف العامل.
حيث  العملية،  بعد  كبري  ب�شكل  حت�شنت  اأوم�شني،  ال�شلحفاة  حالة  وكانت 
لوحظ اأنها بداأت يف ال�شباحة بعد اأن كانت غري قادرة على حتريك اأطرافها 
يف ال�شابق، اإل اأن حت�شن اأوم�شني مل ي�شتمر طوياًل، حيث اكت�شف الأطباء 
البيطريون تدهور حالتها فجاأة يوم ال�شبت املا�شي. وقرر الفريق الطبي 
بغازات  اإ�شابتها  اكت�شفوا  اأن  بعد  اأخ����رى،  م��رة  لأوم�����ش��ني  عملية  اإج����راء 
ت�شان�شو،  نانتاريكا  وقالت  الأمعاء.  والتواء يف  التهاب  ناجتة عن  مفرطة، 
اأوم�شني:  وهي واحدة من فريق الأطباء البيطريني املعاجلني لل�شلحفاة 

اإنقاذها". من  نتمكن  مل  اأننا  اإل  جهدنا،  ق�شارى  بذلنا  "لقد 

»تطوان ال�سينمائي« 
يكرم فرنانديز وال�ساوي 
تطوان  م���ه���رج���ان  اإدارة  ق���ال���ت 
البحر  ب���ل���دان  ل�����ش��ي��ن��م��ا  ال������دويل 
الأبي�س املتو�شط اإن الدورة الثالثة 
الأ�شبوع  تنطلق  التي  والع�شرين 
املمثلة  ت���ك���رمي  ���ش��ت�����ش��ه��د  امل���ق���ب���ل 
اآن���ا ف��رن��ان��دي��ز واملمثل  الإ���ش��ب��ان��ي��ة 
اإ�شافة  ال�����ش��اوي  خ��ال��د  امل�����ش��ري 

لعدد من الفنانني املغربيني.
بيان  يف  امل���ه���رج���ان  اإدارة  وق���ال���ت 
املغربية  املمثلة  اأي�شا  �شتكرم  اإنها 
املغربي  وامل��م��ث��ل  لدي���ب  ال�شعدية 
حممد خيي كما يحتفي املهرجان 
ب��امل��غ��ن��ي وامل���ل���ح���ن امل���غ���رب���ي عبد 

الوهاب الدكايل. 
والع�شرون  الثالثة  ال��دورة  ت�شتمر 
للمهرجان، املقام يف �شمال املغرب، 
اإىل  اآذار  25 مار�س  الفرتة من  يف 
الأول من ابريل ني�شان. ويتناف�س 
على  ط���وي���ال  روائ����ي����ا  ف��ي��ل��م��ا   12
فيما  للمهرجان  الكرى  اجلائزة 
الوثائقي  الفيلم  م�شابقة  ت�شمل 

12 فيلما.
�شيف  ال�شينية  ال�شينما  وحت���ل 
���ش��رف دورة ه��ذا ال��ع��ام م��ن خالل 
ع�����ر������س جم����م����وع����ة ك�����ب�����رية من 
من  وف�����د  اإىل  اإ����ش���اف���ة  الأف��������الم 
الفن  و�شناع  واملخرجني  املمثلني 
يعقد  ك���م���ا  ال�������ش���ني.  يف  ال�������ش���اب���ع 
امل��ه��رج��ان ن���دوة ب��ع��ن��وان )احلدود 
لت�شليط  املتو�شطية(  ال�شينما  يف 
غري  الهجرة  ق�شية  على  ال�شوء 
دول  بني  التنقل  وحرية  ال�شرعية 

حو�س البحر املتو�شط.

حملة الإعادة بلوتو اإىل 
م�ساف الكواكب 

اإعادة  اإىل  ي�شعون  العلماء  من  فريق  ب��داأ 
لتو�شيع  حملة  ال��ك��واك��ب  ف��ئ��ة  اإىل  ب��ل��وت��و 
ع�شرة  قبل  اأدت  التي  الفلكية  الت�شنيفات 
اأعوام اإىل تغيري ت�شنيف اجلرم ال�شماوي 
ع��ل��م��اء من  �شتة  . وق���ال  ق���زم  ك��وك��ب  اإىل 
اأن  ي�شتحق  بلوتو  اإن  اأمريكية  موؤ�ش�شات 
ي��ك��ون ك��وك��ب��ا ك��ام��ال وك���ذل���ك ن��ح��و 110 
ال�شم�شي  النظام  يف  اأخ���رى  فلكية  اأج���رام 
ومنها القمر الذي يدور حول الأر�س.  ويف 
ورقة بحثية ُعر�شت يف موؤمتر علمي دويل 
بولية تك�شا�س قال الباحثون اإن اخلوا�س 
اجليولوجية ومنها ال�شكل وال�شطح ينبغي 
اأن تكون املعايري التي حتدد التعريف. كان 
الحتاد الفلكي الدويل حدد يف عام 2006، 
يف اإطار معاناته ب�شاأن كيفية ت�شنيف ج�شم 
جليدي ُمكت�شف حديثا وراء بلوتو، تعريفا 
القدرة  منها  خوا�س  اأ�شا�س  على  للكوكب 

على اإزاحة اأج�شام اأخرى عن م�شاره. 

يقتل طفلته انتقامًا من والدتها 
اأق��دم على قتل  اأب  القب�س على  املغربية،  ال�شرطة  األقت 

اإحدى ابنتيه مبنطقة الويدان.
وذكرت م�شادر اأمنية اأن الأب كان على خالف مع زوجته 
التي كانت متنعه من املعا�شرة الزوجية، ويف ليلة الأحد 
زوجته؛  وبني  بينه  �شجار  فن�شب  املنزل  اإىل  الأب  ح�شر 
البنتني معه، بح�شب  املنزل وترك  اإىل مغادرة  ما دفعها 

موقع ه�شر�س.
وتبلغ من  ابنتيه،  اإح��دى  تتوقف  الأم، مل  م��غ��ادرة  وبعد 
فانهال  ب��اأم��ه��ا،  واملطالبة  ال��ب��ك��اء  ع��ن  ���ش��ن��وات،   4 العمر 
الطفلة  كانت  تفقدها  حاول  وملا  لإ�شكاتها،  �شرًبا  عليها 
ال�شرطة  عليها  ع��رثت  فيما  الأخ����رية،  اأنفا�شها  لفظت 

وعليها اآثار �شرب يف اأنحاء متفرقة من ج�شدها.

تغلق عينيها ب�سريط ال�سق عند النوم
جتعلها  ن��ادرة،  مر�شية  حالة  من  بريطانية  فتاة  تعاين 
اإىل  اإح���دى عينيها، مم��ا دفعها  اإغ���الق  ق���ادرة على  غ��ري 
النوم.  اأرادت  كلما  لإغ��الق��ه��ا  ل���ش��ق  �شريط  ا���ش��ت��خ��دام 
و�شخ�س الأطباء اإ�شابة اإمييلني �شتيفن�شون )27 عاماً( 
ب�شلل بيلي، وهي حالة مر�شية نادرة توؤدي اإىل اأعرا�س 
مزعجة، مبا يف ذلك �شعف اأو �شلل يف اأحد جانبي الوجه، 
بالإ�شافة اإىل تديل العني وعم القدرة على اإغالقها، كما 
يعاين امل�شابون بهذا املر�س من �شعوبات يف تناول الطعام 

وال�شراب، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الريطانية.
لنف�شها،  ال�شور  م��ن  جمموعة  اأخ���رياً  اإمييلني  ون�شرت 
وحتدثت عن حالتها للمرة الأوىل، بهدف التعريف بهذا 
اأ�شرفت يف  اأنها  اإن البع�س يعتقدون  املر�س، حيث تقول 

تناول ال�شراب عندما ت�شتد عليها نوبات املر�س.
وت�شيف اإمييلني: يظهر علّي التلعثم يف كالمي، ويعتقد 
البع�س اأنني �شربت كمية كبرية من امل�شروبات الكحولية، 

وهذا الأمر ي�شعرين باحلرج .
وب����داأت اإمي��ي��ل��ني ت��ع��اين م��ن ه���ذا امل��ر���س ل��ل��م��رة الأوىل 
درا�شتها  وذلك خالل  التقطت عدوى فريو�شية،  عندما 
لل�شحافة الإذاعية يف جامعة ليدز غربي يورك�شاير عام 
2010، و�شعرت بالذعر عندما �شاهدت وجهها يف املراآة، 

واعتقدت يف البداية اأنها تعر�شت لنوبة دماغية.
الأطباء  واأخ��ره��ا  امل�شت�شفى،  ملراجعة  اإميلني  و�شارعت 
ال�شرتوئديات  لها  وو�شفوا  بيلي،  �شلل  من  تعاين  اأنها 
ب�شكل  م��ن حت��ري��ك��ه  لتتمكن  ع�����ش��الت وج��ه��ه��ا  ل��ت��ق��وي��ة 
اإل  به،  �شعرت  ال��ذي  التح�شن  الرغم من  طبيعي، وعلى 

اأنها ظلت ت�شعر بحرج كبري من مظهرها.

يقتل ابنته وينتحر بعد رحلة ت�سوق 
قام رجل اأمريكي بقتل ابنته قبل اأن يوجه امل�شد�س اإىل 
ك��اب��ي��ت��ول بولية  نف�شه وي�����ش��ع ح���داً حل��ي��ات��ه يف م��دي��ن��ة 

كاليفورنيا. 
قبل اأن يقوم الرجل، البالغ من العمر 36 عاماً، بفعلته 
يريد  ال��رج��ل  اأن  واأب��ل��غ��ت��ه��م  ب��ال�����ش��رط��ة  زوج��ت��ه  ات�شلت 
وطفلتهما  وزوجته  الأب  اإن  ال�شرطة  وقالت  النتحار.  
)8 �شنوات( كانوا يت�شوقون يف مركز جتاري عندما بداأ 

الرجل يهدد بقتل نف�شه. 
بعد ات�شال الزوجة، و�شلت ال�شرطة اإىل املركز التجاري 

فوجهتهم اإىل �شيارة الزوج يف املوقف. 

كاردا�سيان: حادثة ال�سطو 
جعلتني اأكرث ن�سجًا

تعر�شها  ح��ادث��ة  ع��ن  ك��اردا���ش��ي��ان  كيم  ال��واق��ع  تلفزيون  حت��دث��ت جنمة 
لل�شطو يف باري�س العام املا�شي.

فقالت كيم اإن ما حدث جعلها اأكرث ن�شجاً وجعلها اإن�شانة اأف�شل.
اثناء  ُتقتل  اأو  ُتغت�شب  اأن  م��ن  ب��اخل��وف  �شعورها  لعائلتها  كيم  وروت 

احلادثة.
على  الال�شق  ال�شريط  و�شعوا  انهم  كيم  قالت  احلادثة  تفا�شيل  وعن 
فمها: ثم جذبني من �شاقي ، وا�شتدركت اأن اأحدهم �شوب م�شد�شاً اإىل 
راأ�شها و كنت اأعلم اأن تلك هي اللحظة. �شيطلقون الر�شا�س على راأ�شي. 
اأن  اأن تعي�س حياة طبيعية بعد  اأختها( من  اأن تتمكن كورتني )  �شليت 

ترى جثتي على الفرا�س.

)رويرتز( باري�س.    املمثلة �سكارليت جوهان�سون لدى و�سولها حل�سور العر�س االأول لفيلم "Ghost in the Shell" يف 

هل هذه اأكرب دجاجة 
على االإطالق؟

اأثار مقطع فيديو تداولته العديد 
الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  م��ن 
ج����دًل وا���ش��ع��اً ب��ع��دم��ا اأظ���ه���ر عدة 
���ش��خ��م يف  ح���ج���م  ذات  دج�����اج�����ات 

اإحدى املزارع يف كو�شوفو.
مقطع  �شجفياجي  فيتيم  ون�����ش��ر 
فيديو على موقع في�شبوك يظهر 
ال���ط���ي���ور ال���ك���ب���رية يف م����زرع����ة يف 
ال��ف��ي��دي��و مل  اأن  ك��و���ش��وف��و. غ���ري 
ك��ب��رياً حتى مت ن�شره  ي��ل��َق رواج����اً 
الإلكرتوين،  ري��دي��ت  م��وق��ع  ع��ل��ى 
حيث انق�شم املتابعون بني م�شدق 
وم�شكك بحقيقة وجود هذا النوع 

من الدجاج. 
الفيديو  على  املعلقني  اأح��د  وق��ال 
لي�س  الدجاج  باأن هذا  يعتقد  باأنه 
حقيقياً، واأنه نوع اآخر من الطيور 
ال�شطناعي،  بالري�س  اإك�شاوؤه  مت 
الكامريا  ب������اأن  اآخ������ر  ق�����ال  ب��ي��ن��م��ا 
الدجاج  ت�����ش��وي��ر  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
بحجم  الأ���ش��ي��اء  وتظهر  خم��ادع��ة 

اأكر. 
تربية  اأك��د خمت�شون يف  ب��دوره��م 
ال��ط��ي��ور وال����دواج����ن ع��ل��ى وج���ود 
هذا النوع من الدجاج الذي يدعى 
دجاج براهما، وقالوا باأن الوليات 
املتحدة ا�شتوردته يف القرن املا�شي 

من ال�شني. 
اآي"  ب����ي  "يو  م����وق����ع  وب���ح�������ش���ب 
الإل��ك��رتوين ف��اإن وزن اإن���اث دجاج 
الراهما ميكن اأن ي�شل اإىل 7 كغ، 
اأكرث  اإىل  الذكور  وزن  ي�شل  بينما 

من 8 كغ.   

ما�سحات وجه ملنع �سرقة ورق التواليت 
ا���ش��ت��ع��ان��ت ال�����ش��ل��ط��ات يف ال��ع��ا���ش��م��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة بكني 
مب��ا���ش��ح��ات ���ش��وئ��ي��ة م��ت��ط��ورة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى وجوه 
من  ملنعهم  وذل���ك  ال��ع��ام��ة،  امل��ي��اه  دورات  م�شتخدمي 

�شرقة كميات كبرية من ورق التواليت.
ال�شلطات يف بكني برتكيب ما�شحات �شوئية  وب��داأت 
دورات  م�شتخدمي  منع  ب��ه��دف  فائقة،  تقنيات  ذات 
التواليت، يف  امل��زي��د م��ن ورق  اأخ��ذ  العامة م��ن  امل��ي��اه 
اأخ��رى خالل مدة زمنية معينة،  حال ظهورهم مرة 

بح�شب موقع اأوديتي �شنرتال.
العامة،  احلمامات  حتولت  اأن  بعد  اخل��ط��وة،  وت��اأت��ي 
وخا�شة يف معبد ال�شماء الذي يعتر واحداً من اأكرث 
مواقع اجلذب ال�شياحي يف ال�شني، اإىل بوؤرة ل�شرقة 

ورق التواليت. 
وبعد اأن �شعرت ال�شلطات بال�شتياء من اإنفاق مبالغ 
اإىل  �شهرياً، جلاأت  التواليت  ورق  مالية �شخمة على 

ا�شتخدام تقنيات متطورة للتعامل مع هذه امل�شكلة.
 60 بطول  تواليت  ورق  على  امل�شتخدمون  وليح�شل 

باأخذ �شورة عن  اآل��ة تقوم  اأم��ام  الوقوف  �شم، عليهم 
وجوههم وحفظها يف قاعدة بيانات خا�شة، ويف حال 
عاد اأحدهم خالل مدة تقل عن 9 دقائق، لن يتمكن 

من احل�شول على ورق التواليت.
ت��ك��ال��ي��ف ورق  اإىل خف�س  ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د  وي��ه��دف 
اأعقاب  ال���ط���وي���ل، وذل�����ك يف  امل�����دى  ع��ل��ى  ال��ت��وال��ي��ت 
حتقيق اأجرته �شحيفة حملية، اأظهر اأن العديد من 
م�شتخدمي احلمامات العامة يف معبد ال�شم�س عادوا 
اإليها مرات عديدة للح�شول على اأكر كمية ممكنة 

من ورق التواليت.
ومت تركيب نظام فح�س الوجوه على �شبيل التجربة 
ملدة اأ�شبوعني، ويف حال كانت ردود فعل امل�شتخدمني 
�شلبية �شتتم اإزالة هذه الأجهزة، اأما يف حال مل ي�شعر 
امل�شتخدمون بال�شيق من فح�س وجوههم يف كل مرة 
اأرادوا احل�شول على ورق التواليت، �شيتم تعميم هذه 
التجربة على جميع احلمامات العامة يف بكني ورمبا 

يف عموم ال�شني.  


