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زار معر�ض احلكومات اخلالقة واأكد اأن االبتكار بات مرتكزا للعمل احلكومي 

حممد بن ر��شد: هدفنا �إ�شعاد �شعبنا 
و�ملقيمني على �أر�شنا وكافة �شعوب �لعامل 

•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ز�ر 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل معر�س �حلكومات 

�خلالقة �لذي ت�شت�شيفه �لقمة �لعاملية للحكومات يف دورتها �خلام�شة 
وينظمه مركز حممد بن ر��شد لالبتكار �حلكومي.

وجتول �شموه يف �ملعر�س �لذي ي�شم 13 �بتكار� حكوميا من 12 دولة.
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جولة حمادثات �سورية جديدة يف اأ�ستانا االأربعاء
مو�قع جديدة بيد �ملعار�شة يف مدينة �لباب 

•• عوا�صم-وكاالت:

�أعلنت وز�رة �خلارجية يف كاز�خ�شتان �م�س �ل�شبت، �أن جولة حمادثات 
�شورية جديدة �شتعقد يف �أ�شتانا �لأربعاء و�خلمي�س �ملقبلني، و�شرتكز 
�إج�����ر�ء�ت لفر�س  ���ش��وري��ا و�ت��خ��اذ  �ل��ن��ار يف  �إط���الق  على تثبيت وق��ف 
م�شرتكة  عمل  ملجموعة  قو�عد  و�إق���ر�ر  معينة  مناطق  يف  �ل�شتقر�ر 

و�لتفاق على تد�بري �أخرى لتثبيت وقف �إطالق �لنار.
فيما مت توجيه دعوة لوفدي �حلكومة �ل�شورية و�ملعار�شة �إىل جانب 
لتلك  مي�شتور�  دي  �شتافان  ب�شوريا  �خل��ا���س  �ملتحدة  �لأمم  مبعوث 
�لجتماعات �لتي �شتعقد يومي 15 و16 فرب�ير. جاء ذلك فيما تتو��شل 

�جتماعات �ملعار�شة �ل�شورية يف �لريا�س لليوم �لثاين على �لتو�يل.
ميد�نيا �شيطر �جلي�س �ل�شوري �حلر على مزيد من �ملو�قع يف مدينة 
على  �لكاملة  �ل�شيطرة  لب�شط  م�شعى  يف  �ل�شرقي  حلب  بريف  �لباب 
�لبلد�ت  من  ع��دد  على  نفوذها  �لنظام  ق��و�ت  ب�شطت  حني  يف  �ملدينة، 

مبحيط �ملدينة.

�شحايا خالل ف�ض مظاهر�ت حا�شدة يف بغد�د
•• بغداد-وكاالت:

�لع�شر�ت  و�إ���ش��اب��ة  �أ�شخا�س  خم�شة  مقتل  ع��ن  ب��غ��د�د  حمافظ  �أع��ل��ن 
فيما  �أم�����س،  �لعا�شمة  �شهدتها  �لتي  �مل��ظ��اه��ر�ت  ف�س  خ��الل  ب��ج��روح 
قالت قيادة عمليات بغد�د �إن �أحد منت�شبيها قتل وجرح �شبعة �آخرون 

خالل  �ملو�جهات مع �ملتظاهرين.
ون�شبت �ملو�جهات حينما و�شل ع�شر�ت �لآلف من �لعر�قيني معظمهم 
ت�شم مقر�ت  �لتي  �ملنطقة �خل�شر�ء  �ل�شدري قرب  �لتيار  �أتباع  من 
�ملفو�شية  وتغيري  �لف�شاد  مبحاربة  للمطالبة  �لرئي�شية  �حلكومة 
�لعليا لالنتخابات. من جهته، دعا رئي�س �ل��وزر�ء حيدر �لعبادي �إىل 

�لهدوء.

حممد بن ر��شد خالل زيارته معر�س �حلكومات �خلالقة  )و�م(

ینتھي العرض بتا��خ 
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�ليمنيون يحيون ذكرى �لثورة يف تعز
•• تعز-وكاالت:

�حت�شد �ملئات من �ليمنيني �م�س �ل�شبت يف مدينة تعز �حتفال بالذكرى 
�ل�شاد�شة لثورة 11 فرب�ير �لتي �أطاحت بنظام �لرئي�س �ملخلوع علي عبد 
�هلل �شالح يف عام 2011. ورفع �مل�شاركون �لأعالم �ليمنية و�شور� للرئي�س 
�شباب  نظمه  �ل���ذي  �جل��م��اه��ريي  �لح��ت��ف��ال  ه���ادي يف  رب��ه من�شور  عبد 
�شاركو� يف �لثورة ب�شارع جمال و�شط تعز، كما رفعو� لفتات كتب عليها 
من قبيل ثورة فرب�ير كانت �شد �لظلم و�لقهر و�ل�شتبد�د، ثورة فرب�ير 

�إر�دة متجذرة وروح ل تقبل �لنك�شار.
وبد�أت �لحتفالت قبل يومني ول تز�ل م�شتمرة، م�شرية �إىل �أن �ملحتفلني 
بذكرى �لثورة قدمو� عرو�شا فنية عربت عن �شلمية �لثورة، موؤكدين �أن 

ثورتهم م�شتمرة و�إن �ختلف �أ�شلوب ��شتعادة �لدولة.
و�شهد يوم �أم�س عر�شا فلكلوريا كبري� ح�شره �شباب ثورة فرب�ير و�أحز�ب 

�شيا�شية من بينها �لأحز�ب �ملعار�شة، و�شهد ح�شور� و��شعا من �لن�شاء.

تر�مب يعتزم �إ�شد�ر مر�شوم جديد ب�شاأن �لهجرة
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�علن �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب �نه يدر�س �إعد�د مر�شوم جديد 
بخ�شو�س �لهجرة بعد تعليق �لق�شاء �لعمل مبر�شومه �لأول. 

وقال تر�مب لل�شحافيني �لذين ر�فقوه على منت �لطائرة �لرئا�شية �ير 
فور�س و�ن �إن »�ملوؤ�شف هو �أن )�للجوء �إىل �لق�شاء جمدًد�( يتطلب وقًتا 
�لعديد  �أي�شاً  �ملعركة. لدينا  لكننا �شرنبح هذه  �لقانونية،  �لناحية  من 

من �خليار�ت �لبديلة، من بينها �أن نقدم بب�شاطة مر�شوماً جديًد�«. 
غ��ري �أن م�����ش��وؤول��ني �أم��ريك��ي��ني ق��ال��و� »ن��ب��ق��ي �ل��ب��اب م��ف��ت��وح��اً ع��ل��ى كل 
�خليار�ت« يف �إ�شارة �إىل �إمكانية طرح �لق�شية �أمام �ملحكمة �لعليا، �أعلى 

�شلطة ق�شائية يف �لبالد. 
حيث  فلوريد�  �إىل  �أقلته  �لتي  �لطائرة  منت  على  من  تر�مب  و�أو���ش��ح 
�لياباين  �ل���وزر�ء  رئي�س  مع  �لأ�شبوع  نهاية  عطلة  يف  �لغولف  �شيلعب 
�ل�شدد قبل  ه��ذ�  �أي خطوة جديدة يف  �أن��ه لن تكون هناك  �آب��ي  �شينزو 

�لأ�شبوع �ملقبل، و�شيكون ذلك »�لثنني �أو �لثالثاء رمبا«. 
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اأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـارات
�لد�خلية: جناح �جلو نفذ 377 طلعة جوية عام 2016 ما بني بحث و�إنقاذ و�إخالء طرق

•• ابوظبي-وام:

جوية  طلعة   377 نحو  �لد�خلية  ب���وز�رة  �جل��و  جناح  طو�قم  نفذت 
..وفقا   2016 �شنة  خ��الل  �شخ�شاً،   354 م��ن  �أك��ر  خاللها  نقلت 
للعقيد ركن طيار �شامل خليفة �ل�شويدي نائب مدير �إد�رة جناح �جلو 
نائب  �شمو  ملكتب  �لعامة  �لأمانة  �لأمني يف  لالإ�شناد  �لعامة  ب��الإد�رة 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية.
وتوفر طو�قم جناح �جلو بالإد�رة �لعامة لالإ�شناد �لأمني يف �لأمانة 
�لعامة ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية �إ�شناد�ً 
من  �مل��ي��د�ن  يف  �لعاملة  �ل�شرطية  ل����الإد�ر�ت  لوج�شتياً  ودع��م��اً  �أم��ن��ي��اً 
دوريات مرورية و�أجهزة دفاع مدين ومركبات �لإ�شعاف، عرب ��شتجابة 
متقدمة ويف �أوقات قيا�شية لتلبية �لند�ء�ت �ملتعلقة باحلو�دث �ملرورية 

�لطبيعة �جلغر�فية لبع�س  �لأم��ر مع تعقيد�ت  يلزم  �أو غريها حني 
�لأمكنة، �أو حني يلزم �شرعة نقل �مل�شابني لظروف حرجة.

�لالزمني  و�مل�شاندة  �لدعم  �لعمودية  �جلو  توفر طائر�ت جناح  كما   
�لإ�شعاف  وخدمات  �لدولة،  م�شتوى  على  �ل�شرطية  �لإد�ر�ت  ملختلف 
�جلوي و�لبحث و�لإنقاذ �لفوري وذلك بالتعاون مع �لإ�شعاف �لوطني 
يف حالت �حلو�دث �ملختلفة �لتي تقع يف �ملناطق �لنائية، �أو �لتي يتعذر 
�لو�شول �إليها و�لطرق �خلارجية، ومن تقطعت بهم �ل�شبل �شو�ء كانو� 

يف �لرب �أو �لبحر، وذلك يومياً وعلى مد�ر �لأربع وع�شرين �شاعة.
على  وقدرتها  بتجهيز�تها  و�ملوؤهلة  �مل��درب��ة  �جلناح  طو�قم  تلعب  و   
م�شاعدة  يف  ح��ي��وي��اً  دور�ً  ظ���روف مناخية  �أي���ة  و�مل���ن���اورة يف  �ل��ت��ح��رك 
�جلمهور، و�حلفاظ على �أرو�ح �لنا�س وممتلكاتهم تنفيذ�ً ل�شرت�تيجية 

وز�رة �لد�خلية بهذ� �ل�شاأن.

 و تن�شق �إد�رة جناح �جلو مع �لإد�ر�ت �ل�شرطية �لعاملة على �لأر�س يف 
�لقيام مبهام روتينية ملر�قبة �حلركة �ملرورية على �لطرق، كما تعمل 
على  تركز  �جلوية  �لطلعات  من  مكثفة  جمموعة  تنفيذ  على  حالياً 
مر�قبة �لطرق و�لت�شوير �جلوي خالل فرتة حتدي وز�رة �لد�خلية 
�حلو�دث  وف��ي��ات  ن�شبة  خف�س  لتحقيق  �حلكومية  �مل�شرعات  �شمن 

�ملرورية على �أخطر 5 �شو�رع يف �لدولة بن�شبة 21%.
�حلالت  بع�س  نقل  يف  �لوطني  �لإ�شعاف  م�شاركة  �لإد�رة  تتوىل  و    

�لإ�شعافية .
�أحد  ت�شكل  �لتي  �ملرورية   بهدف رفع فر�س جناة م�شابي �حل��و�دث 

�ملحاور �لرئي�شية لتحقيق �أهد�ف هذ� �لتحدي.
على  �لإد�رة  �ل�شويدي حر�س  �شامل خليفة  ركن طيار  �لعقيد  و�أك��د   
تقدمي كافة �خلدمات �ملوكلة بها وفق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية، م�شري�ً 

�إىل وجود فريق فني وطني مدرب ومتمر�س من طيارين ومنقذين 
وفنيني قادرين على �لرتقاء بالعمل وتقدمي �أف�شل �خلدمات.

 و�أو�شح �أن �لطو�قم �لعاملة نفذت نحو 377 طلعة جوية مت خاللها 
2016 �شملت �لعديد من  354 �شخ�شاً، خالل �شنة  �أكر من  نقل 

�ملهام لإد�رة جناح �جلو على م�شتوى �لدولة،
 م�شري�ً �إىل �أن �لطلعات �شملت حو�يل 18 طلعة للبحث و�لإنقاذ مت 
خاللها �إنقاذ 74 �شخ�شاً، كما نفذ �جلناح 20 طلعة لإخالء �لطرق 
40 طلعة  15 �شخ�شاً، ف�شاًل عن  �إنقاذ  �أثناء �حل��و�دث ومت خاللها 
�ل��������دولة،  يف  �مل�ش�����ت�ش������فيات  م������ختلف  �إىل  �ملر�شى  ل������نقل  ج������وية 
�أنقذ �شمنها 92 مري�شاً، و16 طلعة �إنز�ل مت خاللها نقل �أكر من 
113 �شخ�شاً، و136 طلعة تدريبية، و146 طلعة جوية لأد�ء مهام 

�شرطية و�ن�شانية خمتلفة بالتعاون مع �لقياد�ت �ل�شرطية.

زار معر�ض احلكومات اخلالقة واأكد اأن االبتكار بات مرَتكزا للعمل احلكومي 

حممد بن ر��شد: هدفنا �إ�شعاد �شعبنا و�ملقيمني على �أر�شنا وكافة �شعوب �لعامل 
االبتكار يف احلكومات هو �سر بقائها وجتددها و�سر نه�سة ال�سعوب وتقدم الدول 

وهذ�  �أحالمهم وطموحاتهم ممكنا 
�أحد �أ�شر�ر جناح �لدول �لتي ت�شجع 

�شعوبها على �لبتكار.
�ل��ذي ت�شري  �لنهج  ب��اأن  و�أك��د �شموه 
عليه حكومة دولة �لإمار�ت �لعربية 
�لدقيق يف عملية  �ل��ت��و�زن  يكمن يف 
�ملرئية  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��ن��م��ي��ة 
ل���ل���دول���ة م����ن ط�����رق وو����ش���ائ���ل نقل 
�لتحتية  �لبنية  وتنمية  و�ت�����ش��الت 
�لأنظمة  ك���ت���ط���وي���ر  �مل���رئ���ي���ة  غ����ري 
�حل���ك���وم���ي���ة و�ل���ت���ع���ل���ي���م و�مل�����ه�����ار�ت 
�لتكنولوجية  �لتطبيقات  و�شناعة 
و�إج���ر�ء �لأب��ح��اث و�ل��در����ش��ات ودعم 

�لبتكار�ت.
و�أ�شار �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �ل مكتوم �إىل منط �لعمل 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �ملتقدم  �حلكومي 
مو�شحا باأن �ل�شبب �لرئي�س لتفوق 
�إد�رة  يف  ي��ك��م��ن  �حل���ك���وم���ي  �لأد�ء 
م��وؤ���ش�����ش��ات �ل��دول��ة ب��اأ���ش��ل��وب مبتكر 
�ملا�شية  �ل��ع�����ش��ر  �ل�������ش���ن���و�ت  ط��ي��ل��ة 
�لقطاع  تناف�س  خا�شة  كموؤ�ش�شات 
نف�شها  ب��ع��ق��ل��ي��ت��ه  وت��ع��م��ل  �خل���ا����س 
وتقا�س  مم��ار���ش��ات��ه  �أف�����ش��ل  وتتبنى 
�أعمالها وخدماتها مبعايريه نف�شها 
�إد�رة  من���ط  �أن  ���ش��م��وه  و�أو�����ش����ح   .

�إىل  �ل��ب��د�ئ��ي��ة  م��ن مر�حلها  �رت��ق��ت 
�ليوم  نعي�شها  �لتي  �لنه�شة  مر�حل 
و�لت�شخري  �لب����ت����ك����ار  خ�����الل  م����ن 

�لأمثل للمو�رد و�لعقول.
�حلكومات  �أن  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  و����ش���دد 
�أد�ء  يف  ����ش��ت��م��ر�ري��ت��ه��ا  ول�������ش���م���ان 
�لع�شر  حتديات  ومو�جهة  مهامها 
حتتاج  �مل�شتقبل  ومتطلبات  �لر�هن 
مت�شلحة  �شابة  وك��ف��اء�ت  عقول  �إىل 
بالعلم تو�كب �لتطور�ت �لتكنلوجية 

وتتميز بالتجدد و�لإبد�ع.
وقال �شموه: “يف �لعامل �لذي نعي�س 
�لعقول  ح��رك��ة  �أ�شبحت  �ل��ي��وم  فيه 
كما  و�مل��ع��ل��وم��ات مفتوحة  و�مل��و�ه��ب 
مل ي��ح��دث يف ت��اري��خ �ل��ب�����ش��ري��ة من 
�ملختلفة  �لعامل  �أ�شبحت مدن  قبل، 
ت��ت��ن��اف�����س ل��ت��وف��ري �ل��ب��ي��ئ��ة �لأذك�����ى 
و�لأك������ر �إب���د�ع���ا ل���ش��ت��ق��ط��اب هذه 
�ملو�هب و�ل�شتفادة منها لبناء قوتها 

ومتيزها وزيادة تناف�شيتها”.
و�أ�شاف �شموه: “�حلكومات �ملبتكرة 
للمو�هب  ج����اذب����ة  ح���ك���وم���ات  ه����ي 
فاعلة يف �لأد�ء متجددة يف �لأنظمة 
و�ل�شيا�شات و�خلدمات وهي �لقاطرة 
وتقدم  �ل�شعوب  لنه�شة  �لأ�شا�شية 
�حلكومات  ���ش��اأن��ه��ا  و�رت���ف���اع  �ل����دول 

حممد بن ر��شد لالبتكار �حلكومي 
�لتعاون  م��ن��ظ��م��ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
 ”OECD“ لقت�شادي و�لتنمية�
�لعاملية يف �لبتكار  “�لجتاهات  عن 

�حلكومي”.
ويقدم �ملعر�س جلمهوره هذه �ل�شنة 
طوره  �ل����ذي  “�أوملبيوم”  م�����ش��روع 
�”مليتاجينوميك�س”  ع��ل��م  �ئ��ت��الف 
من  مدينة   70 ي�شم  �ئتالف  وه��و 
�مل�شروع  ويركز  �لعامل  �أنحاء  جميع 
�مليكروبات  جم��م��وع��ة  حت��ل��ي��ل  ع��ل��ى 
�أي من  �أو  �لإن�����ش��ان  م��ع  �مل��ت��ع��اي�����ش��ة 
�لأح��ي��اء �لأخ���رى قبل و�أث��ن��اء وبعد 
دورة �لألعاب �لأوملبية بالإ�شافة �إىل 
�ملحلية  �لبلديات  جتربة  ��شتعر��س 
يف دولة �ليابان �لتي قامت بتطوير 
��شتخدم  �ل��ذي  “تاكانوم”  برنامج 
�أ�شغر  ل��ت��ح��دي��د  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �أح�����دث 
�ل�شجائر  ك��اأع��ق��اب  �مل��خ��ل��ف��ات  �أن����و�ع 
مما �شاهم يف جمع �لنفايات بفعالية 
�أك������رب و����ش���اع���د �ل���ع���دي���د م����ن �مل����دن 
خالية  ببيئة  �لتمتع  على  �ليابانية 

من �ملخلفات.
جتربة  �أي�����ش��ا  �مل��ع��ر���س  وي�شت�شيف 
دولة “�لربتغال” �ملبتكرة يف تنظيم 
ميز�نية  ل���و����ش���ع  وط���ن���ي���ة  ف��ع��ال��ي��ة 

�لوطني  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �حل��ك��وم��ة 
�لرقي  من  جديدة  �أبعاد  �إىل  �رتقى 
�ملتعاملني  �شعادة  قيا�س  خ��الل  م��ن 
وت�����ش��ن��ي��ف م���ر�ك���ز �خل����دم����ات وفق 
�ملتعارف  �لفندقية  �لنجوم  �أنظمة 

عليها عامليا.
و�أك������د ���ش��م��وه ب�����اأن دول�����ة �لإم������ار�ت 
�ملعارف  ����ش��ت��ق��ط��اب  ب��اأه��م��ي��ة  ت��وؤم��ن 
عو�مل  ب����اأن  م��ن��وه��ا   .. وت��وط��ي��ن��ه��ا 
تفوق وقوة �لأمم تتغري، و�أن �لتفوق 
ي��ق��ا���س بحجم  �ل���ر�ه���ن  يف ع�����ش��رن��ا 
�لتقدم �لعلمي و�لنتاج �ملعريف �لتي 
و�جباتها  �أد�ء  من  �حلكومات  متكن 
�شعوبها  و�شعادة  رفاهية  حتقيق  يف 
وطاقاتها  �إمكانيتها  كافة  وتوظيف 

من �أجل تلك �لغاية �لنبيلة.
��شتمر�ر  �شرورة  على  �شموه  و�شدد 
ن��ه��ج �لب��ت��ك��ار يف  �حل��ك��وم��ات بتبني 
كافة مفا�شل عملها و�أن تعمل على 
�شمان ��شتمر�رية منظومة �لبتكار 
م���ن خ���الل �إع������د�د ج��ي��ل ق����ادر على 

قيادة دفة �مل�شتقبل.
�حلياة  جت��دد  �شر  ب���اأن  �شموه  و�أك���د 
�لب�شرية  وت��ق��دم  �حل�����ش��ارة  وت��ط��ور 
�لبتكار  ه��ي  و�ح���دة  كلمة  يف  ميكن 
�لإن�شانية  �حل�����ش��ارة  ب���اأن  منوها   ..

�ل�شعوب  ط���اق���ات  ت��ط��ل��ق  �مل��ب��ت��ك��رة 
وترفع من قيمة عقل �لإن�شان”.

دول���ة  يف  “نتطلع  ����ش���م���وه:  وت���اب���ع 
ك���ل ما  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل يف  �إىل  �لإم�������ار�ت 
ن���ق���وم ب���ه م���ن �أع���م���ال وم����ا نحققه 
�شعبنا  �إ�شعاد  وهدفنا  منجز�ت،  من 
�شعوب  وكافة  �أر�شنا  على  و�ملقيمني 
مكانة  ��شتعادة  على  و�لعمل  �لعامل 
�حل���������ش����ارة �ل���ع���رب���ي���ة م�����ن خ���الل 
�ل��ع��امل ك�شاحة  �إع��ادت��ه��ا �إىل و�ج��ه��ة 
�لثقايف  و�حل��ر�ك  و�لبتكار  لالإبد�ع 
�لتاريخ  مر  على  كانت  كما  و�ملعريف 
كمنبع ور�فد للح�شار�ت و�لثقافات 

�لأخرى”.
ر�ف���ق ���ش��م��وه خ���الل �ل���زي���ارة معايل 
وزير  �لقرقاوي  عبد�هلل  بن  حممد 
و�مل�شتقبل  �ل�����وزر�ء  جمل�س  ���ش��وؤون 
للحكومات  �لعاملية  �لقمة  ورئ��ي�����س 
�لرومي  خلفان  بنت  عهود  وم��ع��ايل 
خليفة  و�شعادة  لل�شعادة  دولة  وزيرة 
���ش��ع��ي��د ���ش��ل��ي��م��ان م���دي���ر ع����ام د�ئ����رة 

�لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي .
�ل�شنة  ه����ذه  �مل��ع��ر���س  وي�����ش��ت�����ش��ي��ف 
عدد� من �لتجارب �حلكومية �ملميزة 
و�ل���ت���ي مت ����ش��ت��ل��ه��ام م��ع��ظ��م��ه��ا من 
مركز  بتطويره  ق��ام  �ل��ذي  �لتقرير 

ت�شاركية هي �لأوىل من نوعها على 
�لثقة  تعزيز  بهدف  �لعامل  م�شتوى 
�لأف�����ر�د و�حل��ك��وم��ة �لحتادية  ب��ني 
�لجتماعية  �لفئات  كافة  و�إ���ش��ر�ك 
و�مل���دن و�لأري�����اف يف و���ش��ع �لت�شور 
للدولة  �ل��ع��ام��ة  للميز�نية  �لأم��ث��ل 
وم�شروع �شرف �مليز�نيات قبل وقوع 
�بتكرته  و�ل��ذي  �لطبيعية  �ل��ك��و�رث 
مع  بالتعاون  توغو  يف  �لبيئة  وز�رة 
وجتربة  �ل��دول��ي��ني  �ل�شركاء  بع�س 
�ل��وط��ن��ي لب��ت��ك��ار�ت �لقطاع  �مل��رك��ز 
تعزيز  يف  �ل���دمن���ارك  يف  �حل��ك��وم��ي 
ثقافة �لبتكار من خالل دليل ن�شر 
�ملركز  �شممه  �ل��ذي  �لبتكار  ثقافة 
منه  لت�شتفيد  �لإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة 

خمتلف دول �لعامل.
جتربة  �ل�شنة  ه��ذه  �ملعر�س  وي�شهد 
ب���ريو يف  ب��ج��م��ه��وري��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  وز�رة 
مو�قع  لتحديد  بالن�شور  �ل�شتعانة 
�لقانونية  غ���ري  �ل��ن��ف��اي��ات  م��ك��ب��ات 
يف  �حل����الق����ني  “ر�بطة  وجت����رب����ة 
ليون” �لتي �بتكرت برناجما ي�شمى 
م���ن حالت  ب���ارب���ر توك” ل��ل��ح��د   “
“وكالء  �ل���رج���ال وجت���رب���ة  �ن��ت��ح��ار 
مبادرة  وه��ي  �ملفتوحة”  �حل��ك��وم��ة 
حكومة  �بتكرتها  نوعها  من  فريدة 

•• دبي -وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ز�ر 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�حلكومات  م��ع��ر���س  �هلل  رع���اه  دب���ي 
�لقمة  ت�شت�شيفه  �ل����ذي  �خل��الق��ة 
ل���ل���ح���ك���وم���ات يف دورت����ه����ا  �ل���ع���امل���ي���ة 
بن  وينظمه مركز حممد  �خلام�شة 

ر��شد لالبتكار �حلكومي.
وجتول �شموه يف �ملعر�س �لذي ي�شم 
دولة.  12 من  �بتكار� حكوميا   13

للحكومات  �لعاملية  �لقمة  وت��ه��دف 
من خالل �ملعر�س �إىل �إلقاء �ل�شوء 
على �أهم �لتجارب �حلكومية �لعاملية 
�لتطور  مو�كبة  يف  �لتقليدية  غ��ري 
�لعلمي و�لتقني وت�شخري خمرجات 
�ل����ع����ل����وم خل����دم����ة ����ش���ع���وب �ل���ع���امل 
�لأد�ء �حلكومي  و�لرتقاء مب�شتوى 

يف تقدمي كافة �خلدمات.
�شموه:  ق����ال  ت��ع��ل��ي��ق��ه  م��ع��ر���س  ويف 
�لعاملية  �ل���ق���م���ة  حت����ول����ت  “لقد 
للحكومات وكجزء �أ�شيل من عملها 
�إىل من�شة عاملية لالبتكار حتت�شن 
وتلهم  �لنتائج  وت�شتعر�س  �مل��و�ه��ب 
�لعلوم  لت�شخري  �ل��ع��امل  ح��ك��وم��ات 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة مل���ا ف��ي��ه خرب 

�لإن�شانية جمعاء.
و�أ�شاف �شموه: �لبتكار يف �حلكومات 
لي�س ترفا فكريا �أو حت�شينا �إد�ريا �أو 
�لبتكار يف �حلكومات  دعائيا؛  �شيئا 
���ش��ر بقائها وجت��دده��ا وه���و �شر  ه��و 

نه�شة �ل�شعوب وتقدم �لدول.
يقدم  �مل��ع��ر���س  “�إن  ���ش��م��وه:  وق����ال 
�ل��ي��وم من��وذج��ا ع��ن ت��وظ��ي��ف �لعلم 
و�لبتكار و�لإبد�ع يف خدمة �ل�شعوب 
و�أمثلة عما ميكن �أن تقوم به �لإر�دة 
�ل��ع��ل��م و�لعمل  ع��ن��دم��ا جت��ت��م��ع م���ع 

و�للتز�م مب�شالح �ملو�طنني”.
على  �لقائمني  بجهود  �شموه  و�أ�شاد 
�ملعر�س ومنظميه �لذي يعزز مكانة 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت  دول�����ة 
عاملية  وعلمية  معرفية  كمرجعية 
وح��ا���ش��ن��ة ل��الب��ت��ك��ار�ت و�لب�����د�ع يف 

خمتلف جمالت �لعمل �حلكومي.
تكون  ع���ن���دم���ا  �����ش����م����وه:  و�أ�������ش������اف 
�حلكومات مبتكرة فاإن بيئة �لدولة 
ت�شجع  وعندما  مبتكرة  كلها  تكون 
�لبيئة على �لإبد�ع و�لبتكار تنطلق 
ط��اق��ات �ل��ن��ا���س ن��ح��و �آف����اق جديدة 
وت��ت��ف��ق م��و�ه��ب��ه��م وي�����ش��ب��ح حتقيق 

�ل���رب�زي���ل م��ن �أج���ل �ل���ش��ت��ف��ادة من 
�أد�ء  لتعزيز  �ملجتمع  �أف���ر�د  خ��رب�ت 
معر�س  زو�ر  و�شيتعرف  موظفيها 
�ل�شنة  ل��ه��ذه  �خل���الق���ة  �حل��ك��وم��ات 
على حملة “ل تدفع” �لتي �بتكرها 
ط���ال���ب يف ج���ام���ع���ة ����ش���ت���ان���ف���ورد يف 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ريك��ي��ة وهي 
روب�����وت  حم���ام���ي  �أول  ع����ن  ع����ب����ارة 

جماين يف �لعامل .
�أول  ب��روك��ل��ني  و���ش��ت��ع��ر���س م��دي��ن��ة 
�لتجاري  ل��ل��ت��ب��ادل  ع��م��ل��ي��ة  جت��رب��ة 
ل��ل��ط��اق��ة ب���ني �لأف������ر�د ع��ل��ى قاعدة 
�لرقمية  �لتعامالت  �إنرتنت  بيانات 
فنلند�  �أم�����ا  ت�شني”..  “�لبلوك 
�مل���ع���ر����س جتربة  ل�������زو�ر  ف�����ش��ت��ق��دم 
“بلي�س  �لإلكرتونية  �ملن�شة  �إن�شاء 
 Place to �إك�������ش���ربمي���ن���ت-  ت����و 
تعمل  “ �لتي   -  experiment
�لب�شيطة  �ل���ت���ج���ارب  مت���وي���ل  ع��ل��ى 
ومتكن  �لأف�����������ر�د  ي���ج���ري���ه���ا  �ل����ت����ي 
�مل�����ش��ت��خ��دم��ني م���ن �حل�������ش���ول على 
حول  و�لأدل����ة  و�مل��ع��ل��وم��ات  �لبيانات 
�ل�شبل �لعملية لإطالق �ملبادر�ت مبا 

ي�شمن جناحها ب�شكل فعال.
وتقدم بلدية و�ر�شو جتربتها �ملبتكرة 
�لأ�شخا�س ذوي  تلبية �حتياجات  يف 
�أطلقت  ح��ي��ث  �ل��ب�����ش��ري��ة  �لإع����اق����ة 
�مل����دي����ن����ة ت��ط��ب��ي��ق م���دي���ن���ة و�ر�����ش����و 
�إىل  ي��ح��ول��ه��ا  �ل����ذي  �لفرت��شية” 
�إىل  ت�شتند  �فرت��شية  ذكية  مدينة 
خلدمة  �لأ�شياء  �إنرتنت  تكنولوجيا 
�لأ�شخا�س ذوي �لإعاقات �لب�شرية.

ل���������زو�ره هذه  �مل���ع���ر����س  و����ش���ي���ق���دم 
د�ر لن����رتن  ع����ن  �ل�����ش��ن��ة من����وذج����ا 
�ملتحدة  �لوليات  �مل�شنني يف  لرعاية 
ت�شميمها  مت  �ل���ت���ي  �لأم���ري���ك���ي���ة 
�ملنزلية  �لبيئة  ع��ن  ن�شخة  لتعكون 
�ل��ت��ي ي��األ��ف��ه��ا �لإن�����ش��ان وي��ب��ن��ي فيها 
ع��ل��ى نتائج  ب���ن���اء  ذك���ري���ات���ه وذل�����ك 
�إح�شاء�ت �لعام 2016 �لتي ك�شفت 
ي�شعرون  �ل���زه���امي���ر  م���ر����ش���ى  �أن 
بارتباط �شديد بذكرياتهم �لقدمية 

�أكر من �لذكريات �حلديثة.
�لعاملية  �لقمة  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
دولية  م��ن�����ش��ة  ت�����ش��ك��ل  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
ر�ئدة ل�شت�شر�ف و�شناعة �مل�شتقبل 
وت�شتقطب يف دورتها �خلام�شة 150 
متحدثا يف 114 جل�شة وي�شارك يف 
�آلف �شخ�شية   4 �أكر من  �أعمالها 
وطنية و�إقليمية وعاملية �شمن وفود 

من 139 دولة.

احلكومات املبتكرة تطلق طاقات ال�سعوب، وترفع من قيمة عقل االإن�سان 
تقدم حكومتنا يكمن يف تبني معايري التميز يف القطاع اخلا�ض والتفوق عليه

�نطالق �لدورة �ل�شنوية �لأوىل من جمل�ض حممد بن ز�يد لأجيال �مل�شتقبل 7 مار�ض
•• اأبوظبي-وام: 

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، تنطلق �لدورة �لفتتاحية من جمل�س 
وت�شتمر  �ملقبل  م��ار���س  م��ن  �ل�شابع  ي��وم  �مل�شتقبل  لأج��ي��ال  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
يومني. وجتمع �لدورة طالب �جلامعات �لإمار�تيني �لذين ترت�وح �أعمارهم 
بني 17 و21 �شنة، من خمتلف �أنحاء �لدولة وت�شكل من�شة لت�شليط �ل�شوء 
على �لأه��د�ف �ل�شرت�تيجية لدولة �لإم��ار�ت و�ل��دور �حليوي �لذي تلعبه 
�أجيال �مل�شتقبل يف ت�شكيل �قت�شاد دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ملرحلة ما 
بعد �لنفط. ويف معر�س تعليقه على هذه �ملبادرة �ملتميزة، قال �ل�شيد حممد 
خليفة �لنعيمي مدير مكتب �شوؤون �لتعليم بديو�ن ويل عهد �أبوظبي : يف 
ظل �لتغري�ت �مل�شتمرة و�ملطردة �لتي ي�شهدها قطاع �لتعليم على م�شتوى 
�لعامل، يتوجب علينا تزويد طالبنا �شو�ء يف وقتنا �حلا�شر �أو يف �مل�شتقبل 
بالأم�س  �لعمل  �شوق  �ملهار�ت.. فمتطلبات ومعايري  مبجموعة جديدة من 
�خلم�س  �ل�شنو�ت  يف  �إليه  �شتوؤول  وعما  �ليوم  متطلبات  عن  متاما  تختلف 

�لقادمة.. وينبغي على كل من �ل�شركات و�لأفر�د مو��شلة م�شرية �لتطوير 
د�ئرة  يف  و�لبقاء  �لرقمي  �لع�شر  حتديات  مو�جهة  من  ليتمكنو�  و�لبتكار 

�ملناف�شة .
و�أ�شاف: لقد �أكد �لأب �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
يف  �حليوي  �لقطاع  هذ�  و�شع  �شمان  و�أهمية  للتعليم  �ملحوري  �ل��دور  على 
�لعربية  �لإم��ار�ت  �لأولويات �ل�شرت�تيجية للدولة.. وتو��شل دولة  طليعة 
خالل  من  �حلكيمة  �لتوجيهات  بهذه  �لتز�مها  �حلكيمة  وقيادتها  �ملتحدة 
�لو�حد  �لقرن  متطلبات  مع  لتتما�شى  �لتعليم  ��شرت�تيجية  �شياغة  �إع��ادة 
و�لع�شرين.. وي�شكل جمل�س حممد بن ز�يد لأجيال �مل�شتقبل دليال �شاطعا 
على �لتز�م قيادة �لدولة بتنمية �ل�شباب و�لذي ينبع من �إمياننا �لر��شخ باأن 
�ل�شباب هم �مل�شتقبل و�أن متكينهم ورعايتهم يعد �أحد �أهم �لركائز �لأ�شا�شية 

�لتي �شيقوم عليها م�شتقبل هذه �لأمة .
وي�شارك طالب �جلامعات خالل هذه �لدورة يف برنامج حيوي ومتنوع من 
�جلل�شات �حلو�رية �لعامة و�لأن�شطة �لتفاعلية �ملختلفة �لتي ت�شكل م�شدر 
وي�شارك  ومبتكرين.  �أع��م��ال  ورو�د  ق��ادة  ي�شبحو�  لأن  يوؤهلهم  لهم  �إل��ه��ام 

�لتكنولوجيا و�ملو�طنة  �أي�شا يف نقا�شات غنية تركز على مو��شيع  �لطالب 
�لأولويات  مع  يتما�شى  مبا  وطموحاتهم  تطلعاتهم  تدعم  �لتي  �مل�شوؤولة 

و�مل�شالح �ل�شرت�تيجية لوطنهم.
وزير  �لفال�شي  ب��ال��ه��ول  ب��ن عبد �هلل حميد  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وق���ال 
فهم  �ل�شباب،  على  يرتكز  �أمة  �أي  م�شتقبل  �إن  �لعايل  �لتعليم  ل�شوؤون  دولة 
عماد نه�شتها و�شر تقدمها ونحن ك�شعب طموح متاأ�شلة فيه قيم �لعزمية 
و�لإ�شر�ر، نثق باأن �شبابنا يحملون مفاتيح �لنجاح وهم قادرون على �إحد�ث 

ب�شمة فارقة وموؤثرة يف �مل�شتقبل .
بامل�شوؤولية  و�إح�شا�شهم  و�عتز�زهم  فخرهم  خالل  من  �إنه  معاليه  و�أ�شاف 
�لطلبة  �لذي وفر لهم فر�شا ل ح�شر لها ي�شكل  و�ل��ولء لوطننا �حلبيب 
ومن  �لر�شيدة..  �ل��روؤي��ة  ودليله  �لطموح  حمركه  �شابا  جيال  �لإم��ار�ت��ي��ون 
خالل متكينهم وتزويدهم باملعارف و�ملهار�ت �لالزمة �شي�شبح هوؤلء �لطلبة 
باإ�شر�رهم و�شغفهم قادة �لغد كل من موقعه، يقودون �ملرحلة �لقادمة من 

�لتحول �لإمار�تي نحو �لنجاح و�لزدهار �مل�شتد�م .
قادة  م��ن  كوكبة  �أي�شا  �مل�شتقبل  لأج��ي��ال  ز�ي��د  ب��ن  حممد  جمل�س  ويجمع 

�لفكر وخرب�ء �ل�شناعة و�ل�شخ�شيات �لقيادية �حلكومية من دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة و�لعامل. و�شيتبادل �مل�شاركون �لروؤى و�لأفكار �لتي �شت�شاعد 
متطلبات  م��ع  للتاأقلم  �حل��ي��وي��ة  و�مل���ه���ار�ت  �لأدو�ت  تطوير  على  �ل��ط��الب 
�لق��ت�����ش��اد �ل��ع��امل��ي �مل��ت�����ش��ارع �ل��وت��رية. وب��الإ���ش��اف��ة �إىل جمموعة م��ن كبار 
�ملمثلني �لر�شميني لأبرز قياد�ت �لدولة ت�شم قائمة �ملتحدثني �مل�شاركني يف 
�حلدث �أع�شاء من جمل�س �لوزر�ء منهم معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي 
وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعاون �لدويل ومعايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي 
�ملزروعي  فار�س  بن  �شهيل  بنت  �شما  ومعايل  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وزي��ر 
لزيارة  بفر�شة  �لطالب  و�شيحظى  و�آخ���رون.  �ل�شباب  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة 
معر�س The Hub �لتفاعلي و�لذي مت ت�شميمه بالتعاون مع �ل�شركاء 
�لتجاريني و�لأ�شاتذة و�لأكادمييني ورو�د �لأعمال و�ملوؤ�ش�شات غري �لربحية 
من �أجل ت�شليط �ل�شوء على جمموعة �ملهار�ت �مل�شتقبلية �لالزمة وتقدمي 
�ملهنية  �أف�شل مل�شريتهم  �مل�شورة للطالب مل�شاعدتهم على �لتخطيط ب�شكل 
ف�شال عن ��شتعر��س �لفر�س �ملميزة �لتي متكن هوؤلء من ت�شخري معارفهم 

ومهار�تهم خلدمة وطنهم و�مل�شاهمة يف تنمية جمتمعهم.
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بدء تطبيق �لالئحة �ملعدلة ملخالفات مو�قف يف �أبوظبي
•• اأبوظبي -وام:

ب����د�أت د�ئ����رة �ل�����ش��وؤون �ل��ب��ل��دي��ة و�ل��ن��ق��ل ممثلة مب��رك��ز �لنقل 
وذلك من  ملخالفات مو�قف  �ملعدلة  �لالئحة  تطبيق  �ملتكامل 
�ملعايري  �أف�����ش��ل  وف���ق  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  حر�شها  منطلق 
�أد�ء مو�قف مبا  �لعمل وحت�شني  تنظيم  �لهدف منها  �لعاملية 
م�شتوى  �أع��ل��ى  �إىل  �حلكومية  ب��اخل��دم��ات  �لرت��ق��اء  يف  ي�شهم 

ملو�كبة روؤى �حلكومة و��شرت�تيجيتها �مل�شتقبلية.
�لوقوف  على  �ملرتتبة  �ل��غ��ر�م��ة  تخفي�س  مت  لالئحة  ووف��ق��ا 
200 درهم مع عدم  500 �إىل  مبكان خم�ش�س لل�شكان من 
وقت  على  �شاعات  �أرب��ع  م��رور  بعد  �إل  �ملخالفة  �ل�شيارة  قطر 
حترير �ملخالفة كما مت تخفي�س خمالفة �لوقوف يف مو�قف 

درهم   500 �إىل   1000 م��ن  �لأج����رة  و���ش��ي��ار�ت  �حل��اف��الت 
 200 �إىل   300 م��ن  م��وق��ف��ني  �إ���ش��غ��ال  خم��ال��ف��ة  وتخفي�س 
درهم وغر�مة ��شتخد�م تذكرة مو�قف يف �ملكان غري �ملخ�ش�س 

درهم.  100 �إىل  من 200 
وق��ال حممد حمد �مل��ه��ريي �مل��دي��ر �ل��ع��ام ل��� م��و�ق��ف �إن �لعمل 
�لإلكرتونية  �لأنظمة  يف  �إدر�ج��ه��ا  بعد  مت  �ملعدلة  بالالئحة 
�ل�شابقة  �للو�ئح  �إىل متيزها عن  .. م�شري�  �لأم��ر  �ملعدة لهذ� 

بتخفي�س قيمة �ملخالفات.
ولفت �ملهريي �إىل �إ�شافة خمالفتني جديدتني �لأوىل تخ�س 
��شتعمال ت�شريح غري نظامي �أو تذكرة حمرفة وتقدر غر�مة 
�لتهرب  خمالفة  و�لثانية  درهم  �آلف  بع�شرة  �ملخالفة  �ملركبة 
�ملقررة  و�لغر�مة  �لعامة  �مل��و�ق��ف  يف  �ل��وق��وف  ر�شم  �شد�د  من 

عليها �ألف درهم.
ي�شار �إىل �أن �لالئحة �ملعدلة �شملت تخفي�س ن�شبة كبرية من 
�ملخالفات فيما مت �لإبقاء على بقية �ملخالفات كما هي خا�شة 
ما يتعلق مبخالفات �لوقوف يف �لأماكن �ملمنوعة كالوقوف يف 
�أماكن فوهات �حلريق �أو �ملو�قف �ملخ�ش�شة لذوي �لحتياجات 
تطبيق  �إمكانية  عن  ف�شال  �ل�شري  حركة  عرقلة  �أو  �خلا�شة 
ملخالفات  �ملرتكبة  �ل�شيار�ت  على  و�حل��ج��ز  �لقطر  �إج����ر�ء�ت 

�لوقوف لأكر من ثالثة �أيام متكررة.
عملية  يف  معها  �ل��ت��ع��اون  �إىل  �جل��م��ه��ور  م��و�ق��ف  �إد�رة  ودع���ت 
�لالئحة  �أب��وظ��ب��ي بح�شب  �إم���ارة  �مل��رك��ب��ات يف  م��و�ق��ف  تنظيم 
�ملعدلة و�لتقيد �لتام باأنظمة �لعمل �ملتبعة يف مو�قف وجتنب 

�لوقوع يف �ملخالفة.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
را�ض اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

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

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

طبية �أم �لقيوين تكرم موظفيها �ملتميزين 
•• اأم القيوين-وام:

�ملوظفني  تكرمي  �أن  �لطبية  �لقيوين  �أم  منطقة  مديرة  �لقا�شمي  عبد�هلل  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �أك��دت 
�ملتميزين ياأتي �شمن �إ�شرت�تيجية وز�رة �ل�شحة لتقدير �لإجناز�ت �ملتميزة باعتبار �أن �لكادر �لب�شري هو 
�ل�شتثمار �حلقيقي للمهار�ت �لفردية و�جلماعية . جاء ذلك خالل حفل �لتكرمي �لذي نظمته منطقة �أم 
�لقيوين �لطبية يف مقر مكتب تنمية �ملجتمع ملوظفيها �ملتميزين �لذين �شاهمو� يف �رتقاء �لعمل . و�ألقت 
�لكلمة نيابة عنها �لدكتورة وعد �ل�شقال و�أ�شارت خاللها �ىل �أن هذ� �لتكرمي ي�شهم يف ت�شجيع وتعزيز 
روح �لإبد�ع و�لبتكار وحتفيز �ملوظفني لتبني �لأفكار �لبناءة �لتي ت�شب يف تطوير �لعمل ف�شال عن تزكية 
روح �لتناف�س عند �ملوظفني وتعزيز �لأد�ء و�لبتكار و�لثقة بالنف�س و�لولء و�ل�شعور بالر�شا �لوظيفي . 
ولفتت �إىل حر�س طبية �أم �لقيوين علي تكاتف �جلهود لتوفري �أرقى �خلدمات �ملتميزة و�عتماد �أف�شل 
�ملمار�شات �لعاملية مبا يحقق �شعادة �ملتعاملني و�ملوظفني و�ملجتمع ب�شكل عام وفق �إ�شرت�تيجية �لوز�رة 

�لهادفة ل�شمان تقدمي كافة �خلدمات �لإد�رية وفق معايري �جلودة و�لكفاءة و�ل�شفافية.

منظمة �ل�شحة �لعاملية ت�شيد بجهود �لإمار�ت ل�شتئ�شال مر�ض �شلل �لأطفال يف �لعامل
•• ا�صالم اباد -وام:

�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  �أ����ش���ادت 
�لعربية  �لم������ار�ت  دول����ة  ب��ج��ه��ود 
�شلل  مر�س  ��شتئ�شال  يف  �ملتحدة 
�لأط��ف��ال يف �لعامل و�ل��دع��م �لذي 
ت��ق��دم��ه ل��رب�م��ج وخ��ط��ط منظمة 
�نت�شار  م��ن  للحد  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 

�لأوبئة.
و�أكدت منظمة �ل�شحة �لعاملية يف 
موقعها  يف  ن�شرته  حديث  تقرير 
�لإم������ار�ت  دول����ة  �أن  �لإل����ك����رتوين 
�لعربية �ملتحدة تلعب دور� حموريا 
�لأوبئة  ��شتئ�شال  ج��ه��ود  دع��م  يف 
وم�شاعدة  ودعم  عامليا  و�لأمر��س 
على  للق�شاء  جهودها  يف  �ملنظمة 
�ملناطق  يف  �لأط����ف����ال  ���ش��ل��ل  وب�����اء 
جمهورية  يف  ����ش���ع���وب���ة  �لأك��������ر 

باك�شتان �لإ�شالمية.
بحملة  �لأمم������ي  �ل��ت��ق��ري��ر  ون�����وه 
�شلل  ����ش���د  ل��ل��ت��ط��ع��ي��م  �لإم����������ار�ت 
�أط���ل���ق���ت �شمن  �ل���ت���ي  �لأط�����ف�����ال 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل ومبادرة �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
باك�شتان  ج���م���ه���وري���ة  مل�������ش���اع���دة 

�لإ�شالمية يف ��شتئ�شال �ملر�س.
دولة  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  �أ����ش���ار  ك��م��ا 
لعبت  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
جهود  دع�������م  يف  حم�����وري�����ا  دور� 
����ش��ت��ئ�����ش��ال �لأوب����ئ����ة و�لأم����ر������س 
قدم   2013 ع����ام  ف��ف��ي  ع���امل���ي���ا.. 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان 440 مليون درهم 
دولر �أمريكي لدعم  120 مليون 
�جلهود �لعاملية ل�شتئ�شال مر�س 
���ش��ل��ل �لأط�����ف�����ال و�ل���رتك���ي���ز على 

جمهورية باك�شتان �لإ�شالمية .
�لذي  �ل���دور  �لتقرير  و��شتعر�س 
مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي  �مل�شروع  قدمه 

�إليهم  �ل���و����ش���ول  ي��ت��م  مل  �ل���ذي���ن 
م���ن ق��ب��ل ومب�����ش��اه��م��ة م��ال��ي��ة من 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
ومبوظفني خمل�شني وجمتهدين 
ذ�ت  �مل���ن���اط���ق  �إىل  �ل���و����ش���ول  مت 
لتطعيم  �ل����ع����ال����ي����ة  �خل������ط������ورة 
مل  و�لذين  �مل�شت�شعفني  �لأطفال 
يتمكن �أكرهم من �حل�شول على 

خدمات �لرعاية �ل�شحية.
ميكن  ل  �ن�������ه  �ل����ت����ق����ري����ر  و�ك��������د 
قدمتها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اه��م��ة  جت��اه��ل 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 

 – �لأط���ف���ال  ���ش��ل��ل  ���ش��د  للتطعيم 
�ملرحلة �لثالثة 2016 من �عطاء 
جرعة  م��ل��ي��ون   71،5 م���ن  �ك����ر 
تطعيم باللقاح �لفموي لأكر من 
10.6 مليون طفل يف 66 منطقة 
من �ملناطق �لتي ت�شنف باأنها ذ�ت 
�خلطورة �لعالية يف كل من �أقاليم 
خيرب بختونخو� و�ملناطق �لقبلية 

وبلو�ش�شتان و�ل�شند .
�لإمار�ت  حملة  �أن  �لتقرير  و�أك��د 
ج���ه���د� كبري�  ق���دم���ت  ل��ل��ت��ط��ع��ي��م 
للتمكن من �لو�شول �إىل �لأطفال 

�لأطفال  �شلل  مر�س  ل�شتئ�شال 
�لذي  و�ل��ت��ح��ول   2016 ع���ام  يف 
عامني  فقبل  حتقيقه  يف  �شاهمت 
بلغ ع��دد ح��الت �شلل �لأط��ف��ال يف 
�لوباء  وك��ان  306 حالة  باك�شتان 
منت�شر� ومتنقال يف جميع �لأقاليم 
�ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة..ويف �أق����ل م��ن 18 
على  ق��ادر�  �لربنامج  �أ�شبح  �شهر� 
وقف �ملد و�حلد من �نت�شار �لوباء 
�لتحديات  م��و�ج��ه��ة  ع��ل��ى  وق����ادر� 
تعترب  ك����ان����ت  �ل����ت����ي  و�ل�����ع�����و�ئ�����ق 
مع�شلة يف طريق ��شتئ�شال مر�س 

ب���ر�م���ج حمالت  ب��اك�����ش��ت��ان ل��دع��م 
�ل���ت���ط���ع���ي���م و�مل����ك����ا�����ش����ب �مل����ح����رزة 
�ل���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ح��م��ل��ة �لإم�������ار�ت 
66 منطقة من  للتطعيم يف عدد 
يف  �لعالية  �خل��ط��ورة  ذ�ت  �ملناطق 
خيرب  و�إق��ل��ي��م  بلو�ش�شتان  �إق��ل��ي��م 
�لقبلية  �ملناطق  بختونخو� و�إقليم 
بجمهورية  �ل�����ش��ن��د  و�إق��ل��ي��م  ف��ت��ح 

باك�شتان �لإ�شالمية .
على  �لإن�شانية  �ن  �لتقرير  وق��ال 
و�شك �أحد �أعظم �إجناز�ت �ل�شحة 
�لعامة يف تاريخ �لق�شاء على �شلل 
�أ�شيب   2016 �لأطفال ففي عام 
�شلل  مبر�س  �لأطفال  من  �لقليل 
�لأطفال مقارنة بال�شنو�ت �ملا�شية 
وجه  على  باك�شتان  ويف  �ل��ع��امل  يف 

�خل�شو�س.
وبغ�س �لنظر عن �ل�شعوبات �لتي 
و�جهها برنامج �لق�شاء على �شلل 
حققت  باك�شتان  �أن  �إل  �لأط��ف��ال 
ت��ق��دم��ه��ا ن��ح��و �ل��ه��دف وه���و �حلد 
من �نت�شار هذ� �لوباء بعد �شنو�ت 
�شوى  ل����ه  ي���ب���ق  ح���ي���ث مل  ك���ث���رية 

خمابئ قليلة جد� ليختبئ فيها.
من  �أن�������ه  �ىل  �ل���ت���ق���ري���ر  و�أ�������ش������ار 
مدرو�شة  خ���ط���ط  �إع��������د�د  خ�����الل 
بكفاءة  ت��ط��ع��ي��م  ح��م��الت  وت��ن��ف��ي��ذ 
�لإمار�ت  حملة  ��شتطاعت  عالية 

�لأطفال وه��ذ� حتول جذري  �شلل 
�لأطفال  �إىل  للو�شول  و�أ���ش��ا���ش��ي 
�لو�شول  م���ن  ن��ت��م��ك��ن  مل  �ل���ذي���ن 
مليون   37 �شمن  قبل  من  �إليهم 
طفل ما دون 5 �شنو�ت و�نخفا�س 
ت��اري��خ��ي يف ع��دد �لأط��ف��ال �لذين 
مل يتم �لو�شول �إليهم كما حققت 
تقدما  للتطعيم  �لإم�����ار�ت  حملة 
�لرف�س  ن�����ش��ب��ة  خ��ف�����س  ك��ب��ري� يف 
و�لمتناع عن �لتطعيم عن طريق 
�لتطعيم  ح���م���الت  م����ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة 

�ملنظمة .
للتطعيم  �لإم���ار�ت  حملة  وقدمت 
 2016 ع��ام  يف  �لثالثة  �ملرحلة   -
 18.4 ب��ل��غ��ت  م���ال���ي���ة  م�����ش��اه��م��ة 
خالل  م��ن  �أم��ري��ك��ي  دولر  مليون 
يف  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  مكتب 
�مل�شاهمة  ه��ذه  و�شاعدت  باك�شتان 
�لت�شغيلية  �ل��ت��ك��ال��ي��ف  تغطية  يف 
وت�شجيع وحتفيز �لعاملني يف فرق 

�لتطعيم يف �خلطوط �لأمامية.
وقال ممثل منظمة �ل�شحة �لعاملية 
يف باك�شتان �لدكتور م�شيل ثريين 
�مل�شروع  م��ن  �مل�شتمر  �ل��دع��م  �ن   :
مكن  باك�شتان  مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي 
م��ن��ظ��م��ة �ل�������ش���ح���ة �ل���ع���امل���ي���ة من 
�لتوعية  وت��ع��زي��ز  ج��ه��ود  مو��شلة 
�ملناطق  يف  �لأط����ف����ال  ���ش��ل��ل  ���ش��د 

جمهورية  يف  ����ش���ع���وب���ة  �لأك��������ر 
باك�شتان �لإ�شالمية .

�إىل  ثريين  م�شيل  �لدكتور  و�أ�شار 
�لعاملون  يطعم  م���رة  ك��ل  يف  �أن���ه 
فيها طفل ل يكون مبثابة متكني 
رجليه  ع���ل���ى  ب���ال���وق���وف  �ل���ط���ف���ل 
نقرتب  خ��ط��وة  ت��ك��ون  ب��ل  فح�شب 
منها �إىل �لهدف ويعود جزء كبري 
من حتقيق هذ� �لتقدم و�لنجاح يف 
جمهورية باك�شتان �لإ�شالمية �إىل 
و��شرت�تيجيات  �ملبتكرة  �ملمار�شات 
�لربنامج  يتبعها  �ل��ت��ي  �ل��ت��وع��ي��ة 
.. وبدون  �ل��ن��ه��اي��ة  لق���رت�ب���ه م��ن 
�ل����دع����م �ل�����ش��خ��ي و�مل�����ش��ت��م��ر من 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  ك��دول��ة  م��ت��ربع 
ما  �ىل  �ل��ربن��ام��ج  لفتقر  �ملتحدة 
�لنهاية  �إىل  للو�شول  �إليه  يحتاج 

�ملرجوه.
بال�شكر  م�شيل  �لدكتور  تقدم  كما 
�لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �جلزيل 
�مل�شروع  يف  و�ل��ع��ام��ل��ني  �مل���ت���ح���دة 
باك�شتان  مل�������ش���اع���دة  �لإم������ار�ت������ي 
لل���ت���ز�م���ه���م ل�����ش��ن��و�ت ع���دي���دة يف 
م���ع منظمة  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  �ل��ع��م��ل 
�ل�شحة �لعاملية لربنامج ��شتئ�شال 
مر�س �شلل �لأطفال يف جمهورية 

باك�شتان �لإ�شالمية.

�لد�خلية :31 % ن�شبة �لنخفا�ض يف عدد حر�ئق �ملباين و�ملن�شاآت يف �لدولة عام 2016
•• ابوظبي-وام:

ك�شف �للو�ء جا�شم حممد �ملرزوقي قائد عام �لدفاع �ملدين بوز�رة �لد�خلية عن 
�نخفا�س ن�شبة حر�ئق �ملباين و�ملن�شاآت ل�شنة 2016 مبعدل 31 %، مقارنة 
يف   2352 ع��دده��ا  بلغ  فيما   3388 �حل��ر�ئ��ق  ع��دد  بلغ  2015 حيث  ب�شنة 

.2016
 ووفق �ملرزوقي �نخف�شت وفيات حر�ئق �ملباين و�ملن�شاآت من 33 حالة وفاة عام 
2015 �ىل 16 حالة وفاة يف عام 2016 بن�شبة 52 %، ف�شاًل عن �نخفا�س 

حر�ئق �مل�شاكن بن�شبة تقدر ب� %7 �شنة 2016 مقارنة ب�� 2015.
�آل نهيان  و�أك��د، على �لتوجيهات �ل�شديدة للفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، باتخاذ �لإجر�ء�ت �لكفيلة بخف�س 
�لإمكانات  �لناجمة عنها، من خالل توظيف جميع  �أع��د�د �حلر�ئق و�لوفيات 
و�شرعة  �لب�شري،  �لعن�شر  وت��اأه��ي��ل  �لأم��ث��ل،  �لتوظيف  �حلديثة  و�لتقنيات 
�ملخاطر  ملو�جهة  �ل��وق��اي��ة  ج��ه��ود  وتعزيز  و�ل��ت��وع��ي��ة،  و�جل��اه��زي��ة  �ل�شتجابة 
بروح  للعمل  و�لتن�شيق  �لتعاون  على  تقوم  تكاملية  عقيدة  وف��ق  و�لتحديات، 

�لفريق �لو�حد.
و�أ�شار �إىل �أن �لقيادة �لعامة للدفاع �ملدين باإد�ر�تها �لعامة ومر�كزها �ملنت�شرة 
على �متد�د �لدولة عملت على تنفيذ تلك �لتوجيهات ما كان له �لأثر �لكبري يف 

خف�س ن�شب �حلر�ئق وحتقيق �لأهد�ف �ملن�شودة.
قيا�شات  بنتائج  تفوقت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �مل��رزوق��ي،  و�أ�شاف 
 2010 بني  �لأع���و�م  خ��الل  عنها  �لناجمة  و�لوفيات  �حلر�ئق  ملعدلت  دولية 
معدل  بلغ  حيث  �مل��ت��ق��دم��ة،  �ل��ع��امل  دول  م��ن  بنظري�تها  م��ق��ارن��ة   ،/-2014
�حلر�ئق لكل 10،000 ن�شمة من �ل�شكان 2.19 حريق ومعدل عدد �لوفيات 
لكل 10،000 ن�شمة من �ل�شكان 0.023 وفاة/، متفوقة بذلك على �لعديد 

من دول �لعامل �ملتقدمة.
�ملدين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  ور�شالة  روؤي��ة  �أن  �ملرزوقي  �للو�ء جا�شم  و�أو�شح 
تقوم �أ�شا�شاً على ما جاء يف �خلطة �ل�شرت�تيجية لوز�رة �لد�خلية من �أهد�ف 
باأبعاده  �ل�شامل  �مل��دين  �ل��دف��اع  ملفهوم  عميقني  و�إدر�ك  بوعي  متمثلة  نبيلة 
�ملختلفة، من خالل توفري �جلاهزية �ملنا�شبة من قوى ب�شرية مدربة وموؤهلة 
و�آليات ومعد�ت متطورة لتنفيذ �لو�جب باحرت�فية و�أد�ء مميز موجه حلماية 
مع  وتكاملية  بت�شاركية  �لوطنية  �ملقدر�ت  و�شون  و�ملمتلكات،  �لأرو�ح  و�إنقاذ 

كافة موؤ�ش�شات �لدولة.
و�أ�شار �إىل �أن �لقيادة �لعامة للدفاع �ملدين تقوم من خالل �لإد�ر�ت �لإقليمية يف 
�لدولة بو�جبات ��شر�فية ورقابية وتثقيفية توعوية، تتمثل يف متابعة وتنفيذ 
و�لتثقيف  و�لتدريب  �ل�شغالت  ملختلف  �لذ�تية  و�حلماية  �لوقاية  متطلبات 
�لوقائي، وكذلك و�جبات عمليات يومية متمثلة بال�شتجابة حلو�دث �حلريق 
و�لنقاذ  �ل�شعاف  حل��و�دث  كم�شتجيب  مل�شاهمتها  ف�شال  و�ملن�شاآت،  �ملباين  يف 
�إىل جانب  �لنقل �ملختلفة،  �لنقل و�حلر�ئق �خلا�شة بو�شائل  وح��و�دث و�شائل 
و�لكو�رث  �لطارئة  �حل��الت  مو�جهة  يف  وموؤ�ش�شاتها  �لدولة  �أجهزة  م�شاركة 

�ملحتملة.

و�و�شح قائد عام �لدفاع �ملدين، �أن متطلبات �لوقاية و�حلماية �لذ�تية للمباين 
و�ملن�شاآت �ملختلفة تعمل تلقائياً عند تعر�شها �إىل حدوث حر�ئق بد�خلها من 
خالل �أنظمة �لإطفاء و�لإنذ�ر، �إ�شافة �إىل جتهيز �ملتطلبات �خلا�شة بعمليات 
�لإخالء من منافذ طو�رئ و�إنارة �حتياطية و�أبو�ب وقو�طع حماية ملنع �نت�شار 
�لنار �إىل مو�قع �أخرى، ولتنفيذ �أهد�ف �حلماية �لذ�تية تقوم �لد�ر�ت �لقليمية 
للمن�شاآت  �ل��ذ�ت��ي��ة  �حل��م��اي��ة  ومتطلبات  �ل��وق��ائ��ي��ة  �ل��ت��د�ب��ري  تنفيذ  مبتابعه 
وذلك من  �لإ�شغال،  وبعد  و�لإن�شاء  �لت�شميم  و�مل�شانع يف مر�حل  و�ملوؤ�ش�شات 

خالل �لزيار�ت وجولت �لإ�شر�ف و�لتفتي�س �لوقائي �ملعلنة و�ملفاجئة.
�شياق مت�شل  تعمل يف  �مل��دين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  �أن  �ملرزوقي  �للو�ء  و�أك��د 
�لدفاع  مفهوم  حتقيق  �إىل  و���ش��ول  �لتوعوية  و�ل��رب�م��ج  �خلطط  و�شع  على 
هاماً  جانباً  �ملحلي  للمجتمع  �ل��وق��ائ��ي  �ل��وع��ي  ي�شكل  حيث   ، �ل�شامل  �مل��دين 
وموؤ�شر�ً من جو�نب �شالمة �لإن�شان وحماية ما ميلك ، وذلك عرب تقليل ن�شب 
�حلو�دث و�نعكا�شاتها على �لأرو�ح و�ملمتلكات ، فيتحول كل فرد يف موقعه �إىل 
خط دفاع �أول يف مو�جهة ما قد يهدده ويهدد حميطه من �أخطار وياأتي ذلك 
من خالل �إعد�د خطط �لتوعية و�لإر�شاد يف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية مبا يتنا�شب 
خمتلفة  توعوية  ومطويات  ن�شر�ت  و�إ���ش��د�ر  �ملختلفة،  �لتعليمية  �ملر�حل  مع 
خمت�شة بالكو�رث و�حلو�دث �لكربى وعلومها، وعقد �لعديد من ور�س �لعمل 
تفعيال  �ملبارك  رم�شان  �شهر  خالل  �شائم  �فطار  م�شروع  و�إقامة  و�ل��ن��دو�ت، 
و�لعمل  �حلريق،  باأخطار  �ملنازل  رب��ات  تثقيف  وكذلك   ، �ملجتمعية  للم�شاركة 
على ن�شر �لثقافة �لوقائية بني خمتلف �شر�ئح �ملجتمع وقطاعاته عرب و�شائل 

�لإعالم �ملختلفة.
�شوؤون  عام  مدير  �لنعيمي  عبد�هلل  حممد  �لعميد  �أو�شح  مت�شل  �شعيد  على 
عدد�ً  �تخذت  �مل��دين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  �أن  و�ل�شالمة،  و�حلماية  �لطفاء 
عنها،  �لناجتة  و�لوفيات  �حل��ر�ئ��ق  �أع���د�د  بانخفا�س  �شاهمت  �لإج����ر�ء�ت  من 
�لدفاع �ملدين مت�شمنة  �إد�ر�ت  �لت�شغيلية على م�شتوى  وذلك بو�شع �خلطط 
�مل�شتهدفات �خلا�شة بالتوعية �ملجتمعية للحد من �حلر�ئق ووفياتها، ومتابعة 
�شنوي  ن�شف  �شنوي،  رب��ع  �شهري،  ب�شكل  بها  �خلا�شة  �لإح�شائية  �لتقارير 
و�ل�شرت�تيجية لقطاع  �لد�خلية  �لتمارين  �لرتكيز على  �إىل جانب   ، و�شنوي 
�لدفاع �ملدين على م�شتوى �لدولة ، وبن�شبة �رتفاع بلغت 58 % عن �لتمارين 
من   2016 يف  �ملنفذة  �لتمارين  عدد  �جمايل  بلغ  وقد   ،2015 �شنة  �ملنفذة 
خالل مر�كز قطاع �لدفاع �ملدين ل�شنة 1978 مترينا، ��شافة �ىل �لتمارين 

�ل�شرت�تيجية �لتي مت تنفيذها على م�شتوى �لد�ر�ت �لقليمية يف �لدولة.
و�أ�شاف، �أنه مت تاأهيل �شباط مر�كز �لدفاع �ملدين لأد�ء مهام �لتفتي�س �ملفاجئ 
�أن مت تدريب �شباط  للمباين و�ملن�شاآت �شمن مناطق �لخت�شا�س وذلك بعد 
�ملر�كز لهذه �لغاية يف �لن�شف �لأول من عام 2016، وليكونو� رديفاً ملفت�شي 
للمن�شاآت  �لوقائية  �ل�شرت�طات  توفر  من  �لتاأكد  بهدف  و�ل�شالمة،  �لوقاية 
مبنى   4167 على  �لتفتي�س  مت  حيث  للمر�كز،  �لخت�شا�س  مناطق  �شمن 
خالل  �مل��ر�ك��ز  �خت�شا�س  مناطق  �شمن  �مل��ر�ك��ز  �شباط  خ��الل  م��ن  وم��ن�����ش��اأة 
و�للقاء�ت  �لجتماعات  �إىل عقد  بالإ�شافة  2016م،  عام  �لثاين من  �لن�شف 

�لدورية لتو�شيح �شري و�آليات �لعمل ونتائج �لتدقيق �لدورية.

بنك �مل�شرق – �ض م ع 
دعوة �ىل �مل�شاهمني حل�شور �جتماع �جلمعية �لعمومية

ي�شر جمل�س �د�رة بنك �مل�شرق – �س م ع دعوة �ل�شادة �مل�شاهمني حل�شور �جتماع �جلمعية �لعمومية للبنك �ملقرر عقده يف 
مقر �ملركز �لرئي�شي للبنك ، يف �إمارة دبي يف متام �ل�شاعة �حلادية ع�شرة من �شباح يوم �لثنني �ملو�فق 2017/3/6  وذلك 

للنظر يف جدول  �لأعمال �لتايل : 
، وتقرير  2016/12/31م  1- �شماع تقرير جمل�س �لإد�رة عن ن�شاط �لبنك ومركزه �ملايل خالل �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 

مر�جعي �حل�شابات و�لت�شديق عليهما. 
2- مناق�شة ميز�نية �لبنك وح�شاب �لرباح و�خل�شائر عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2016/12/31 م و�لت�شديق عليهما. 

% من ر�أ�س �ملال نقد�.  3- �لنظر يف مقرتح جمل�س �لإد�رة ب�شاأن توزيع  �لرباح بو�قع 40 
4- �ملو�فقة على مكافاأة �ع�شاء جمل�س �لد�رة .

5- �بر�ء ذمة  �ع�شاء جمل�س �لإد�رة من �مل�شوؤولية عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2016/12/31م .
6- �بر�ء ذمة مدققي �حل�شابات من �مل�شوؤولية عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2016/12/31م .

7- تعيني مر�جعي �حل�شابات لل�شنة �ملالية 2017 م ، وحتديد بدل �تعابهم. 
- قر�ر خا�س: 

�ل�شركات  2015 ب�شاأن  �ملو�فقة على تعديل �لنظام �ل�شا�شي لل�شركة ليتو�فق مع �حكام �لقانون �لحتادي رقم 2 ل�شنة   - 8
�لتجارية، وذلك بعد مو�فقة �ل�شلطات �ملخت�شة.

مالحظات :  
�ول: يجوز ملن له حق ح�شور �جلمعية �ن ينيب عنه من يختاره من غري �ع�شاء جمل�س �لإد�رة مبقت�شي توكيل خا�س ثابت 
%( خم�شة باملئة من ر�أ�س مال  بالكتابة ويجب �ل يكون �لوكيل لعدد من �مل�شاهمني حائز�ً  بهذه �ل�شفة على �كر من )5 

�ل�شركة ، وميثل ناق�شي �لأهلية وفاقديها �لنائبون عنهم قانونا. 

ثانيا: لل�شخ�س �لعتباري �ن يفو�س �حد ممثليه �و �لقائمني على �د�رته مبوجب قر�ر من جمل�س �إد�رته �و من يقوم مقامه 
، ليمثله يف �جلمعية �لعمومية لل�شركة ، ويكون لل�شخ�س �ملفو�س �ل�شالحيات �ملقررة مبوجب قر�ر �لتفوي�س. 

ثالثا: يعترب مالكو ��شهم �لبنك �مل�شجلني يف �شجالت م�شاهمي �لبنك كما يف يوم �لحد �ملو�فق 2017/3/5م هم ��شحاب 
�حلق  يف �حل�شور  و�لت�شويت يف �جلمعية �لعمومية ، �أما مالكو ��شهم �لبنك �مل�شجلون يف �شجالت �لبنك يوم �خلمي�س �ملو�فق 

2017/3/16  هم �لذين ي�شتحقون توزيعات �لرباح عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2016/12/31 .

ر�بعا: ميكن للم�شاهمني �لطالع على �لبيانات �ملالية لل�شركة من خالل �ملوقع �للكرتوين ل�شوق دبي �ملايل .

 % خام�شا: ل يكون �نعقاد �جلمعية �لعمومية �شحيحا �ل �إذ� ح�شره م�شاهمون ميلكون �و ميثلون بالوكالة ما ل يقل عن 50 
من ر�أ�شمال �ل�شركة ، فاذ� مل يتو�فر هذ� �لن�شاب يف �لجتماع �لول فاإنه �شيتم عقد �لجتماع �لثاين  بتاريخ 2017/3/12م 

يف نف�س �ملكان و�لتوقيت. 

�شاد�شا: على �مل�شاهمني حتديث بيانات �لت�شال �خلا�شة بهم وعناوينهم لدى �شوق دبي �ملايل للتاأكد من ��شتالم �لرباح على 
�لنحو �لن�شب حيث �نه يف حال توزيع �رباح فان ذلك �شيتم عن طريق �شوق دبي �ملايل .

�شابعا:  �لقر�ر �خلا�س: هو �لقر�ر �ل�شادر باأغلبية �أ�شو�ت �مل�شاهمني �لذين ميلكون ما ل يقل عن ثالثة �أرباع �لأ�شهم �ملمثلة 
يف �إجتماع �جلمعية �لعمومية لل�شركة �مل�شاهمة �لعامة

ثامناً: يرجى �لعلم بان �لت�شجيل حل�شور �لجتماع �شيبد�أ يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا. 
ر�جني �لتكرم باحل�شور يف �ملوعد �ملحدد. 

رئي�ض جمل�ض االإدارة
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بدء حتكيم �لأعمال �ملر�شحة للدورة �لـ 10 جلائزة خليفة �لرتبوية �إلكرتونيا
•• اأبوظبي-وام:

بد�أت �لأمانة �لعامة جلائزة خليفة �لرتبوية عملية �لتحكيم 
و�لتي   2017/2016 �لعا�شرة  لدورتها  �ملر�شحة  لالأعمال 
ت�شمل 12 جمال تربويا . وت�شمل �لأعمال �ملر�شحة �ملجالت 
و�لبيئة  و�لتعليم  �لإع��اق��ة  وذوي  �ل��رتب��وي  �لب��ت��ك��ار  �لتالية 
�ل��ع��ام على  �مل�����ش��ت��د�م��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م وخ��دم��ة �ملجتمع و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
م�شتوى �لدولة و�لوطن �لعربي و�لتعليم �لعايل على م�شتوى 
�ل��دول��ة و�ل��وط��ن �ل��ع��رب��ي و�ل��ب��ح��وث �ل��رتب��وي��ة على م�شتوى 
�ل���دول���ة و�ل���وط���ن �ل��ع��رب��ي و�ل��ت��األ��ي��ف �ل���رتب���وي للطفل على 
و�لتعليم  �جلديد  و�لإع��الم  �لعربي  و�لوطن  �لدولة  م�شتوى 

على م�شتوى �لدولة و�لوطن �لعربي و�لإبد�ع يف تدري�س �للغة 
و�مل�شروعات  �لعربي  و�ل��وط��ن  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �لعربية 
و�لوطن  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �ملبتكرة  �ل��رتب��وي��ة  و�ل��رب�م��ج 
�لعربي. و�أو�شحت �أمل �لعفيفي - �لأمني �لعام جلائزة خليفة 
معايري  منظومة  م��ن  تنطلق  �لتحكيم  عملية  �أن  �ل��رتب��وي��ة 
دقيقة تركز على �ل�شفافية يف تقييم �لأعمال �ملر�شحة من قبل 
�جلهات و�لأف��ر�د من خالل جلان �لتحكيم �ملتخ�ش�شة و�لتي 
�أو  �أو مبادرة  ت�شم نخبة من �خلرب�ء يتولون تقييم كل عمل 
موؤ�شر�ت  �إىل  ��شتناد�  يخ�شه  �ل��ذي  �ملجال  يف  مر�شح  م�شروع 
ثقافة  تعزيز  يف  ودوره����ا  �جل��ائ��زة  ر���ش��ال��ة  م��ن  تنطلق  قيا�س 
�لرتبويني  �لعاملني من  وت�شجيع  �لرتبوي  �مليد�ن  �لتميز يف 

�لأد�ء  ��شرت�تيجيا يف  �لتميز وجعله خيار�  و�لأكادمييني على 
ذ�ت  �ملوؤ�ش�شات  وك��ذل��ك  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  د�خ���ل  �ل��ي��وم��ي 
�لعالقة باملجالت �ملطروحة يف �جلائزة . ولفتت �إىل �أن عملية 
�لأمانة  و�أن  �جل��اري..  فرب�ير  نهاية  حتى  م�شتمرة  �لتحكيم 
بح�شور  للمحكمني  تعريفيا  ل��ق��اء  نظمت  ل��ل��ج��ائ��زة  �ل��ع��ام��ة 
للجائزة  �لتنفيذية  �ل��ل��ج��ن��ة  ع�شو  �ل��ع��ربي  خ��ال��د  �ل��دك��ت��ور 
ل���الإط���الع ع��ل��ى �مل��ع��اي��ري �مل���ح���ددة ل��ك��ل جم����ال م���ن �ملجالت 
�ملطروحة �لتعرف على �آلية �لعمل للدورة �حلالية من خالل 
�ل���دورة  �أدخ��ل��ت��ه��ا �جل��ائ��زة يف ه���ذه  �ل��ت��ي  �ل��ذك��ي��ة  �لتطبيقات 
عرب  وخارجها  �لدولة  د�خ��ل  من  �ملر�شحة  �لأعمال  ل�شتقبال 

�ملوقع �لإلكرتوين �لذي خ�ش�شته لهذ� �لغر�س .

تنفيذية �أبوظبي تطلع على تطور�ت �جناز متحف �للوفر �أبوظبي

تغلفها ك�شوة معدنية تتاألف من 8 
�أرب��ع طبقات حتيطها من  طبقات 
�خل���ارج و�أخ����رى د�خ��ل��ي��ة لتحتوي 
هذه �لبنية بالإجمال على 7850 

قطعة.
�لو�جهة  �جل���ول���ة  ت�����ش��م��ن��ت  ك��م��ا 
�لبحرية و�لتي مت �جنازها ليربز 
ومن  عائمة  جزيرة  وكاأنه  �ملتحف 
ت��ف��ق��د م��وق��ع ق��اع��ات �لعر�س  ث��م 

على م�شاحة 9200 مرت مربع.
�أول  �أب����وظ����ب����ي  �ل���ل���وف���ر  وي���ع���ت���رب 
يف  �فتتاحها  �شيتم  �ل��ت��ي  �مل��ت��اح��ف 
�ل�شعديات،  يف  �لثقافية  �ملنطقة 
وه���و ث��م��رة لت��ف��اق ب��ني حكومتي 
�لإم����������������ار�ت �ل����ع����رب����ي����ة �مل���ت���ح���دة 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة.. ويعد  و�جل��م��ه��وري��ة 
�لعامل  يف  �لأول  �ل��ع��امل��ي  �مل��ت��ح��ف 
�لذي يج�شد روح �لنفتاح  �لعربي 

�لد�ئمة و�ملوؤقتة.
متحف  �أن  �إىل  �لإ������ش�����ارة  جت����در 
�ل���ل���وف���ر �أب���وظ���ب���ي ���ش��ي�����ش��ك��ل عند 
�إجن��ازه حتفة عمر�نية �شيحت�شن 
قاعات عر�س د�ئمة، وقاعة �أخرى 
�ملوؤقتة،  ل��ل��م��ع��ار���س  خم�����ش�����ش��ة 
ومتحف لالأطفال، وم�شرح �إ�شافة 
من  ومتنوعة  غنية  جمموعة  �إىل 
�ل��ف��ن��ي��ة �خل���ال���دة تتوزع  �لأع���م���ال 

و�حلو�ر بني �لثقافات.
و�����ش����ي����ع����ر�����س �مل����ت����ح����ف �أع�����م�����ال 
و�جتماعية  وث��ق��اف��ي��ة  ت��اري��خ��ي��ة 
معرو�شاته  و����ش���ت���ت���ن���وع  ه����ام����ة 
ل��ت��ت��ن��اول ع����دد� م���ن �حل��ق��ب مثل 
و�لع�شور  �حل�شارة  وفجر  �لآث���ار 
�لو�شطى وبد�ية �لإ�شالم و�لفرتة 
�إىل  �لإن�����ش��ان��ي��ة  م��ن  �لكال�شيكية 
�حلديث  و�لع�شر  �لتنوير  ع�شر 

و�ملعا�شر.
�لغفلي  ع��ي��د  �شعيد  م��ع��ايل  وق���ال 
�لزيارة  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ت�����ش��ري��ح  يف 
�ل�شرح  ه����ذ�  يف  �ل���ي���وم  وج����ودن����ا 
�ل���ث���ق���ايف �مل���رت���ق���ب ي���اأت���ي يف �إط����ار 
و�لتن�شيق  �ل����ت����ك����ام����ل  حت���ق���ي���ق 
�لتابعة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ب���ني 
و�جلهات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  ل��ل��م��ج��ل�����س 
ترجمة  ك��ذل��ك  وي��اأت��ي  �حلكومية 

تر�شيخ  يف  �أبوظبي  حكومة  لروؤية 
�لثقافية  �أبوظبي  �لعا�شمة  مكانة 
و�لعاملي  �لقليمي  �مل�شتوى  على 
�مل�شروع  عمل  �شري  على  وللوقوف 
�شعياً �إىل تد�شينه يف �ملوعد �ملحدد، 
�إىل  �أب��وظ��ب��ي  حكومة  تنظر  حيث 
�ملرتقبة  ب��ال��ن��ظ��رة  �مل�����ش��روع  ه���ذ� 
يوم  �إل��ي��ه يف  �ل��ع��امل  �أن���ظ���ار  للفت 
معايل  عرب  جانبه  من   . �فتتاحه 
�خلييلي  خمي�س  مغيري  �ل��دك��ت��ور 
ع��ن ف��خ��ره ب��ه��ذ� �ل�����ش��رح �لثقايف 
�لإم���ارة  مكانة  �إىل  ي�شيف  �ل���ذي 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة ..م�����ش��ري� م��ع��ال��ي��ه �إىل 
باهتماٍم  يحظى  �مل�����ش��روع  ه��ذ�  �أن 
�إىل  ون�شعى  و����ش��ع  وع��امل��ي  حم��ل��يٍّ 
�لتي  و�ل�����ش��ورة  بال�شكل  �إظ���ه���اره 

ترتاأيها حكومة �أبوظبي.
ومن جانبه قال معايل علي ماجد 
�مل��ن�����ش��وري ���ش��ررت ب��زي��ارة متحف 
على  لالطالع  – �أبوظبي  �للوفر 
و�إننا  فيه  �لعمل  �شري  م�شتجد�ت 
حيث  �لف���ت���ت���اح  ي����وم  �إىل  ن��ت��ط��ل��ع 

•• اأبوظبي-وام:

�لتابعة  �لتنفيذية  �للجنة  قامت 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي لإم��������ارة 
�شعيد  م��ع��ايل  ب��رئ��ا���ش��ة  �أب���وظ���ب���ي 
�لغفلي بزيارة ميد�نية ملوقع  عيد 

م�شروع متحف �للوفر �أبوظبي.
�للجنة  �أع�شاء  �جل��ول��ة  يف  ���ش��ارك 
�لتنفيذية كال من معايل �لدكتور 
رئي�س  �خل��ي��ي��ل��ي  خ��م��ي�����س  م���غ���ري 
ماجد  علي  ومعايل  �ل�شحة  هيئة 
�لتنمية  د�ئ����رة  رئ��ي�����س  �مل��ن�����ش��وري 
�شعادة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�ل�شعدي  �شعيد  رو���ش��ة  �ل��دك��ت��ورة 
مدير عام مكتب �للجنة �لتنفيذية 

وعدد من �مل�شوؤولني.
�شعادة  �ل��وف��د  ����ش��ت��ق��ب��ال  وك����ان يف 
رئي�س  �مل�����ب�����ارك  خ��ل��ي��ف��ة  حم���م���د 
�أب���وظ���ب���ي  ه���ي���ئ���ة  �إد�رة  جم���ل�������س 
�شفيان  و�لثقافة و�شعادة  لل�شياحة 
ح�شن �ملرزوقي �لرئي�س �لتنفيذي 
و�ل�شتثمار  �ل���ت���ط���وي���ر  ل�����ش��رك��ة 

�ل�شياحي.
�أرجاء  يف  جولة  �لزيارة  وت�شمنت 
موقع �مل�شروع و�لطالع على �آخر 
�ل��ع��م��ل يف �جن����از مبنى  ت���ط���ور�ت 
و�لتي  �ملختلفة  ومر�فقه  �ملتحف 
�ملتحف  ق���ب���ة  ت��ف��ق��د  يف  ����ش��ت��ه��ل��ت 
باملرور  لل�شوء  تتيح  �لتي  �ملميزة 
�ملتحف  ق����اع����ات  ل��ت��ن��ري  خ���الل���ه���ا 
و�أروق�����ت�����ه ���ش��م��ن م���ا ب����ات يعرف 

بتاأثري �شعاع �لنور .
وت����اأت����ي �ل��ق��ب��ة ع��ل��ى ���ش��ك��ل جنوم 
�لأملنيوم  م���ادت���ي  م���ن  م�����ش��ن��وع��ة 
�ملقاومتني  ���ش��ت��ي��ل  و�ل�����ش��ت��ان��ل�����س 
 13 ب��اأب��ع��اد  ت��اأت��ي  �أك��ربه��ا  لل�شد�أ 
مرت� ووزن 1،3 طن.. بينما تتكون 
هيكلية  بنية  من  بالإجمال  �لقبة 

للفخر  مبعثا  �مل�����ش��روع  ه���ذ�  ي��ع��د 
و�ل�شعادة و�لعمل �لدوؤوب لرت�شيخ 
�بوظبي  لإم����ارة  �لثقافية  �مل��ك��ان��ة 
و�إن هذ� �لجناز مل يكن بالإمكان 
�لقيادة  دع�����م  ل�����ول  ب��ت��ح��ق��ق  �أن 

�لر�شيدة .
���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ورة رو�شة  وع����ربت 
بهذ�  فخرها  ع��ن  �ل�شعدي  �شعيد 
�أن  �ل��ه��ام م��وؤك��دة  �لثقايف  �مل�����ش��روع 
م��ت��ح��ف �ل���ل���وف���ر �أب���وظ���ب���ي حتفة 
معمارية وثقافية ب�شكله وم�شمونه 
ر�شخت  �أبوظبي  �أن  �ىل  ..م�شرية 
م��ك��ان��ت��ه��ا ع���ل���ى خ����ارط����ة �ل���ع���امل 
ك��وج��ه��ة ���ش��ي��اح��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة ر�ئ���دة 
وه��ا ه��ي �ل��ي��وم ت��وؤك��د ه��ذه �ملكانة 
�لثقايف  �ل�������ش���رح  ه�����ذ�  ب��ت�����ش��ي��ي��د 
�فتتاحه.  ن��رتق��ب  �ل���ذي  �مل��ع��م��اري 
وقال �شعادة حممد خليفة �ملبارك 
�أب��وظ��ب��ي يعد  �ن م��ت��ح��ف �ل��ل��وف��ر 
م�شروعا طموحا يحمل يف هويته 
و�لتالقي  �لك���ت�������ش���اف  م��ف��اه��ي��م 
�لتعلم وه��و �شرح وطني  وم��ن ثم 
تعزيز  على  ت�شجع  �شرورية  و�أد�ة 
�حلو�ر �حل�شاري و�لتبادل �لثقايف 
�أحد  وذل��ك  �لعاملية،  �ل�شاحة  على 
و�أ�����ش����اف يدخل  �أه����د�ف����ن����ا.  �أه�����م 
�أبوظبي  �ل���ل���وف���ر  م��ت��ح��ف  م��ب��ن��ى 
عملية  من  �لنهائية  مر�حله  �لآن 
�أ���ش��ح��اب �ملعايل  �لإن�����ش��اء وزي�����ارة 
�ليوم  �لتنفيذية  �للجنة  �أع�����ش��اء 
خ��ري ب��ره��ان ع��ل��ى �ل��دع��م �لكامل 
روؤية  لإمت����ام  �جل��ه��ات  جميع  م��ن 
وتقدميه  �أبوظبي  �للوفر  متحف 
�مل�شاريع  �أه��م  كاأحد  قريباً  ل��ل��زو�ر 
وكتجربة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
م��ب��ت��ك��رة وف���ك���ري���ة ي��ت��ع��رف��ون من 
خ���الل���ه���ا ع���ل���ى روؤي���������ة �أب���وظ���ب���ي 

�لثقافية .

معايل الدكتور مغري خمي�ض اخلييليمعايل �سعيد عيد الغفلي �سعادة الدكتورة رو�سة ال�سعديحممد خليفة املباركمعايل علي ماجد املن�سوري

تكرمي اأع�ساء جلنة االأن�سطة والعمال مبنا�سبة عام اخلري

جلنة �ملبادر�ت بطبية عجمان ت�شتعر�ض فعالياتها لعام 2016
•• عجمان ـ الفجر 

مدير  �ل�شام�شي  ت��رمي  حمد  �أك���د 
�أن  على  �لطبية  عجمان  منطقة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  �ع������الن 
رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
يكون  ب�����اأن  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة، 
»ع���ام  �لإم��������ار�ت  يف   2017 ع����ام 
�خل��ري«، لهو منارة جديدة ترتفع 
يف �شماء �لمار�ت فتزيدها �شموخا 
وع��ز� ، لأن �لم���ار�ت بف�شل �هلل ، 
قيادتنا  وح���ر����س  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ث���م 
�لنموذج  �ليوم  �أ�شبحت  �لر�شيدة 
و�ل������ق������دوة يف خم���ت���ل���ف جم�����الت 
�لتوجه �جلديد  ، وما هذ�  �حلياة 
�لكرمية  دول��ت��ن��ا  م���ن  �در�ك  �إل 
باأن فعل �خلري  وقيادتنا �حلكيمة 
هو �لذي يخلد �لن�شان ويعلي من 

مقامه يف �لدنيا و�لآخرة.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل �حل���ف���ل �ل����ذي 
و�ملبادر�ت  �لأن�شطة  جلنة  �أقامته 
مب��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان �ل��ط��ب��ي��ة حتت 
�شعار )�شكر وتقدير يف عام �خلري( 
�إن فعل �خلري  ، وقال �ل�شام�شي : 
�أ�شيل وعميق يف هذ� �لبلد �لكرمي 
، وك���ل ي���وم ن���رى �أث����ر ه���ذ� �خلري 
�لمار�ت  ، لأن  �لم����ار�ت  ح��ي��اة  يف 
وتقوم  �لجت���اه  ه��ذ�  تتجه  عندما 
ب��ك��ل ه���ذه �لأع���م���ال �ل��ك��رمي��ة ، ل 
�لنا�س  م��دح  ذل��ك  ور�ء  تبتغي من 
و�إمن����ا �ل��ه��دف �لأ���ش��م��ى ل��ك��ل هذه 

من �لأن�شطة و�لفعاليات �خلريية 
فو�ني�س  م��ب��ادرة  تنفيذ  مت  ح��ي��ث 
�خلري بالتعاون مع موؤ�ش�شة حميد 
حيث  �خلريية  �لنعيمي  ر��شد  بن 
من  يتيما   30 نحو  ��شت�شافة  مت 
موؤ�ش�شة  تكفلهم  �ل��ذي��ن  �لي���ت���ام 
حميد بن ر��شد �لنعيمي �خلريية 
�لفعاليات  م��ن  جمموعة  وع��م��ل   ،
خم�ش�شة لالأولد و�أخرى للبنات ، 
ومن ثم �قامة معر�س ملنتوجاتهم 

�لتي �بدعوها خالل �لور�س.
��شعاد  م��ب��ادرة  تنفيذ  مت  وك��ذل��ك 
هيئة  م�����ع  ب���امل�������ش���ارك���ة  �مل����ر�����ش����ى 
�ل����ه����الل �لأح����م����ر �لإم������ار�ت������ي يف 
زي��������ار�ت  ع����ج����م����ان، مت خ���الل���ه���ا 
خليفة  �ل�شيخ  م�شت�شفى  مل��ر���ش��ى 
بن ز�يد �لعام بعجمان، وم�شت�شفى 
و�ل���ولدة  للن�شاء  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
و�لأطفال، وتوزيع �لهد�يا عليهم، 
و�لطمئنان �إىل �شحتهم، وتقدمي 
�لدعم �لنف�شي لهم، ون�شر �ل�شعادة 

و�لبت�شامة على وجوههم.
�ل��ل��ج��ن��ة بتكرمي  �ه��ت��م��ت  و�أي�������ش���ا 
ت����ك����رمي �ل����ع����م����ال �ل����ع����ام����ل����ني يف 
�خل��دم��ات �لأ���ش��ا���ش��ي��ة حت��ت �شعار 
هوؤلء  تقدير  �أن  حيث  لكم  �شكر�ً 
�ل���ع���م���ال ي���ع���د ع���م���ال ح���ا����ش���م���ا يف 
و�لجن���از  �ل��ع��م��ل  ع��ل��ى  ت�شجيعهم 

وحتقيق �لتو�زن �لنف�شي لهم.
وق���ام���ت �ل��ل��ج��ن��ة وب���ال���ت���ع���اون مع 
ب��رن��ام��ج رم�����ش��ان ع��ج��م��ان تقوى 

رم�شاين  جم��ل�����س  ب��ع��ق��د  و�مي�����ان 
ماجد  �لدكتور  �ل�شيخ  جمل�س  يف 
بن �شعيد �لنعيمي رئي�س �لديو�ن 
�لأمريي يف عجمان، حول مو�شوع 
�لتي  �����ش����رورة م���ر�ق���ب���ة �لأدوي��������ة 
�ملد�ر�س  وطلبة  �ل�شباب  يتد�ولها 

و�جلامعات.
�لأن�شطة  جل���ن���ة  �ع�������دت  ك����ذل����ك 
�لرب�مج  من  جمموعة  و�مل��ب��ادر�ت 
�ل��ت��ي مت ت��ن��ف��ي��ذه��ا مب��ن��ا���ش��ب��ة يوم 
�ليوم  بهذ�  و�ع��ت��ز�ز�  فخر�  �لَعلم 
�ل��ت��اري��خ��ي �ل����ذي ي��ع��ك�����س تالحم 
�أب��ن��اء �ل��دول��ة يف جميع  وت��ع��ا���ش��د 
لذلك   ، و�مل����ن����ا�����ش����ب����ات  �مل�����و�ق�����ف 
حدثاً  �لعلم  رف��ع  فعالية  �أ�شبحت 
�شنوياً ينتظره �جلميع للتعبريعن 
ل����رد �جلميل  وت��ق��دي��ره��م  ح��ب��ه��م 

للقيادة �لر�شيدة و�لوطن �لغايل.
�ل�شهيد  ب��ي��وم  �لح��ت��ف��اء  وك��ذل��ك 
بالت�شحيات  �ل���ش��ادة  عك�س  �ل��ذي 
�شهد�ء  ق���دم���ه���ا  �ل����ت����ي  �جل�������ش���ام 

�لوطن �لأبر�ر �لذين �شربو� �أروع 
و�أرف��ع �لأمثلة على �لت�شحية من 
يف  �ملحتاجني  و�غاثة  �لوطن  �أجل 
�لر�ئد  �لن�شاين  و�ل���دور   ، �ليمن 
خمتلف  يف  ب����ه  ي���ق���وم���ون  �ل�������ذي 
باليوم  �لحتفاء  و�أي�شا   ، �لبلد�ن 
�شهدت  �ل������ذي   45 �ل������  �ل���وط���ن���ي 
خ����الل����ه �لإم��������������ار�ت ع����ل����ى م����دى 
نه�شة  �لعقد  ون�شف  عقود  �أربعة 
ع��م��الق��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل ، 
�لتطور  يف  م��ت��ق��دم��ا  ب���ل من���وذج���ا 
�حل�شاري ، و�لبناء �لجتماعي يف 

كافة جمالت �حلياة.
�قامة  �لح����ت����ف����الت  وت�����ش��م��ن��ت 
عدد  فيها  ���ش��ارك  �شعرية  �أم�شية 
تنفيذ  وك���ذل���ك   ، �ل�������ش���ع���ر�ء  م���ن 
متحف  يف  ي��دوه  �شيدلية  فعالية 
عجمان لتعريف �جلمهور بالأدوية 
�لمار�ت  �أه��ل  ك��ان  �لتي  �ل�شعبية 

يعاجلون بها قدميا.
قامت  �لن���������ش����اين  �جل����ان����ب  ويف 

وت�شليمها  �أدوي���ة  بتجميع  �للجنة 
ل��ل��ه��الل �لح��م��ر م��ن �أج���ل �ليمن 
يامين  �شعار عونك  وذل��ك حت��ت   ،
�لح�شان  م���رك���ز  دع����م  مت  ك��م��ا   ،

�خلريي بعجمان بالأدوية.
وحتت �شعار رب �لنا�س �أذهب �لباأ�س 
فرع  مع  وبالتعاون  �للجنة  قامت 
�لإمار�تى  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
�ملر�شى  �����ش���ع���اد  م����ب����ادرة  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
 ، للتطوع  �لعاملى  �ل��ي��وم  مبنا�شبة 
ت�شامح  �للجنة مبادرة  كما نظمت 
م��ن خ��الل ت��وزي��ع ه��د�ي��ا ون�شر�ت 
على  �يجابية  كلمات  على  حتتوي 
تكرمي  وكذلك   ، �ملنطقة  موظفي 

�ملتقاعدين منهم.
ويف خ��ت��ام �حل��ف��ل ق��ام حمد ترمي 
�ل�شام�شي  ون������وره   ، �ل�����ش��ام�����ش��ي 
�لرقابة  ق�����ش��م  م��وظ��ف��ي  ب��ت��ك��رمي 
جلنة  و�أع�����������ش�����اء   ، و�ل���ت���ف���ت���ي�������س 
�لأن�شطة و�ملبادر�ت ، كما مت تكرمي 

�لعمال مبنا�شبة عام �خلري.

�لع���م���ال ن��ي��ل ر���ش��ى �خل���ال���ق عز 
وجل ومن ثم نفع عباده ، ولذلك 
فقد جاءت توجيهات رئي�س �لدولة 
� حفظه �هلل � و��شحة يف هذ� �ملجال 
�أكد �شموه حفظه �هلل على  ، حيث 
�أك��ر ز�دن��ا �هلل  �أعطينا  �أن��ه )كلما 
و�أمناً  و��شتقر�ر�ً  عطاء  نعمه  من 

و�أماناً ور�حة وحياة كرمية(.
م����ن ج��ان��ب��ه��ا ����ش��ت��ع��ر���ش��ت ن����وره 
�لأن�شطة  جلنة  رئي�س  �ل�شام�شي 
قامت  �لتي  �لأن�شطة   ، و�مل��ب��ادر�ت 
�لعام  خ����الل  ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
ب��اأن جلنة  �أو�شحت  ، حيث  �ملا�شي 
��شتطاعت  و�مل����ب����ادر�ت  �لأن�����ش��ط��ة 
�مل���ا����ش���ي م���ن تنفيذ  ل���ع���ام  خ����الل 
�أن�����ش��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات ن��وع��ي��ة منها ، 

�ل�شحي(  �لهالل  )فر�شان  مبادرة 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع �ل����ه����الل �لأح���م���ر 
من  �أك���ر  ���ش��ارك  حيث   ، بعجمان 
وطالبة من �ملد�ر�س  طالب   100
 ، �مل��ب��ادرة  �حلكومية و�خل��ا���ش��ة يف 
�إع��د�د برنامج علمي وتدريب  ومت 
ع��م��ل��ي ل��ه��م خ���الل ���ش��ه��ري يوليو 

و�أغ�شط�س 2016.
كذلك كان هناك تفاعل مع مبادرة 
�أطلقها  �لتي   2016 �لقر�ءة  عام 
�لدولة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
تنفيذ  مت  ل���ذل���ك   ، �هلل  ح��ف��ظ��ه 
حيث  �لقر�ئي(  )�ل�شعاف  مبادرة 
مت ت�شميم مكتبة على هيئة �شيارة 
و�أدو�ت  بكتب  وت��زوي��ده��ا  ����ش��ع��اف 

وتنفيذ   ، لالأطفال  ور���ش��م  كتابية 
زيار�ت ميد�نية �إىل �مل�شت�شفيات يف 
�م��ار�ت: �لفجرية ، ور�أ���س �خليمة 
، وع��ج��م��ان ، و�ل�����ش��ارق��ة ، ودب����ي ، 
�ل�شحة  وز�رة  �إىل ح�شانة  ��شافة 
توزيع  مت  حيث  �ملجتمع،  ووق��اي��ة 
 ، 100 ق�شة لالأطفال  �أك��ر من 
ثقافية  كتب  �ه��د�ء  �إىل  بالإ�شافة 
تلك  لإد�ر�ت  م���ن���وع���ة  وع��ل��م��ي��ة 

�مل�شت�شفيات.
�ل��ع��م��ل �خل���ريي �شعت  ويف ج��ان��ب 
�للجنة لالحتفاء بيوم ز�يد للعمل 
�لإن�����ش��اين وذك���رى رح��ي��ل موؤ�ش�س 
�لحت�����اد وب����اين ن��ه�����ش��ة �لإم�����ار�ت 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �ملغفور له 
�آل نهيان رحمه �هلل باإقامة �لعديد 

�لهالل �لأحمر يد�شن م�شروع حفر �آبار �رتو�زية ب�شحر�ء ح�شرموت
•• ح�رضموت -وام:

�ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي �م�����س م�����ش��روع حفر  د�شنت هيئة 
�شمن  �ليمنية  رم���اه  مب��دي��ري��ة  ع��ي��وة  مبنطقة  �رت���و�زي���ة  بئر 
م�شروع يهدف �ىل حفر 18 بئر� �رتو�زية ب�شحر�ء حمافظة 
ح�شرموت تلبية لند�ء�ت عاجلة من �شكان �ملناطق �ل�شحر�وية 
�لتي تعاين من �شح �ملياه و�نعد�م �مل�شاريع �حلكومية باملنطقة. 
و�ك���د م�����ش��رف �ل��ه��الل �لأح���م���ر �لإم���ار�ت���ي ب����و�دي و�شحر�ء 
�شمن  ي��اأت��ي  �مل�����ش��روع  تنفيذ  �أن  �مل��ن��ه��ايل  ح��م��د�ن  ح�شرموت 
بح�شرموت  �لتحتية  �لبنية  مب�شاريع  �لإم���ار�ت  دول��ة  �هتمام 

�مل�شروع  �أن  مو�شحاً  فيها  �مل��و�ط��ن��ني  معاناة  م��ن  وللتخفيف 
�شي�شمل �إىل جانب حفر �لآبار ..تو�شليها بخط �ل�شخ وتوريد 

وتركيب وحد�ت �ل�شخ.
وقال �ن �لهيئة ت�شعى ب�شكل حثيث حلل م�شكالت نق�س �ملياه 
وندرتها يف �شحر�ء ح�شرموت باأعتبارها �كر منطقة تعاين 
من نق�س �ملياه و�جلفاف، نتيجة موجة جفاف قا�شية �شربتها 

خالل �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية .
وبدورة �كد ممثل �لهالل �لأحمر �لإمار�تي بح�شرموت عبد�هلل 
�شحر�ء  يف  �رت��و�زي��ه  �أب��ار  حفر  م�شاريع  تد�شني  �ن  �مل�شافري 
ح�شرموت ياأتي جت�شيد�ً لالهتمام �لذي تولية دولة �لمار�ت 

وقيادتها �لر�شيدة، لتح�شني �لأو�شاع �لإن�شانية ب�شورة عامة، 
هيئة  بها  ت�شطلع  �لتي  للمبادر�ت  وتعزيز�ً  ح�شرموت  لأبناء 

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي، لتخفيف معاناتهم .
و�كد �أن �مل�شروع �شي�شاهم ب�شكل كبري يف حت�شني ظروف �أهايل 
مو�طنهم  يف  �ل��ق��رى  �شكان  ��شتقر�ر  جانب  �ىل  �ملناطق  ه��ذه 

وعدم هجرتهم لها .
و عرب �أهايل منطقة عيوة مبديرية رماه ب�شحر�ء ح�شرموت 
ول��ل��ه��الل �لأحمر  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  وت��ق��دي��ره��م  ع��ن �شكرهم 
م�شاريع  تنفيذ  �مل��ب��ذول��ة يف  �مل��ق��درة  �جل��ه��ود  على  �لإم���ار�ت���ي 

حيوية هدفها �لتخفيف من معاناتهم �ليومية.
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�لوطني للتاأهيل ينظم ور�شة حول �آخر �مل�شتجد�ت يف جمال علوم �لدمان 
•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شعادة �لدكتور حمد �لغافري مدير عام �ملركز �لوطني للتاأهيل �ن 
�لفرتة �لقادمة �شت�شهد �لرتكيز على تطوير خدمات �ملركز على م�شتوى 
�لدولة و تدريب �لكو�در �لفنية �ملو�طنة يف جمال علوم �لدم��ان �شمن 

مظلة �للجنة �لوطنية �لعليا للعالج و�لتاأهيل و�لدمج �لجتماعي.
جاء ذلك خالل ور�شة �لعمل �لتي نظمها �ملركز يف مقره باأبوظبي �م�س 
م��ع �جلمعية  بالتعاون  �لدم���ان  ع��ل��وم  �مل�شتجد�ت يف جم��ال  �خ��ر  ح��ول 

�لعاملية لطب �لدمان وم�شاركة نخبة متميزة من �ملتخ�ش�شني .
�ليوم  ور���ش��ة  �ن  و�م  �لم����ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  �ل��غ��اف��ري يف ت�شريح  وق��ال 

تتناول  و  مم��ر���ش��ني  و  نف�شيني  و  �أط���ب���اء  م��ن  �أخ�����ش��ائ��ي��ون  ي��ح�����ش��ره��ا 
�ل�شلوكيات �لتي توؤدي �ىل �لدمان / �لدمان �ل�شلوكي / و �أهم ما تو�شل 
�ليه �لعلم يف جمال �دمان �ل�شلوكيات على �شبيل �ملثال �لقمار و�لنرتنت 
ت��وؤدي �ىل �لدم��ان و كيفية تقدمي  �لتي  �ل�شلوكية �خلاطئة  �ل��ع��اد�ت  و 

�خلدمات �لعالجية �ملنا�شبة .
ولفت �ىل �أن �ملركز ي�شارك فيه كفاء�ت علمية على م�شتوى �لعامل حاليا 
لتطوير �أبحاث علمية يف هذ� �ملجال.. موؤكد� م�شاعيهم لتطوير �لأبحاث 
�أي�شا  �ل�شلوكي  لكي ل تقت�شر فقط على �ملخدر�ت بل لت�شمل �لدم��ان 
�ملهار�ت  �لفنية  �ل��ك��و�در  باك�شاب  و�لهتمام  �خلاطئة  �ل�شلوكيات  كل  و 
�لالزمة لتوعية �أفر�د �ملجتمع لتغيري �شلوكياتهم. و�أ�شار �ىل �أن هدفهم 

يف �ملركز تدريب �لكو�در �لفنية لتقدمي خدمات �أف�شل موؤكد� طموحهم 
جمال  يف  �ملخت�شني  دع��وة  و  �لدولة  م�شتوى  على  �ملركز  جتربة  تعميم 
�لدمان حيث ي�شارك يف �لور�شة عدة جهات منهم �أخ�شائيون من �د�رة 
مكافحة �ملخدر�ت من وز�رة �لد�خلية و وز�رة �ل�شحة و م�شت�شفى �لأمل 
بدبي و هيئات �ل�شحة يف �أبوظبي و دبي و مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية 

بال�شافة �ىل �لعاملني يف �جلانب �لنف�شي .
�خلرب�ت  وجتديد  �ملعلومة  جتديد  تتطلب  عملهم  طبيعة  �أن  و�أ���ش��اف 
مبناه  �ىل  بانتقاله  �ملركز  �أن  �ىل  لفتا  جديدة  مهار�ت  على  و�لتدريب 
�جلديد �أ�شبح موؤهال �ىل �أن يكون مركز� تدريبيا حمرتفا على م�شتوى 
�أن مو�شوع �لدم��ان �ل�شلوكي تتم مناق�شته  �إىل  �ل�شرق �لأو�شط . ونوه 

�أخرى  ور�شة  هناك  �شتكون  وم�شتقبال  �لدولة  م�شتوى  على  مرة  لأول 
م�شتوى  على  �لوحيد  هو  �ملركز  و�أن  �لعالجات  مو�شوع  يف  متخ�ش�شة 
�ل�شرق �لأو�شط �لذي يوفر مو�د طبية خا�شة بعالج �حل��الت من هذ� 
�لنوع. من جانبه قال �لدكتور علي �ملرزوقي مدير �د�رة �ل�شحة �لعامة 
و�لبحوث باملركز �لوطني للتاأهيل يف ت�شريح لوكالة �أنباء �لمار�ت / و�م 
/ �ن �لور�شة تاأتي �شمن بر�مج �لتعليم �لطبي �مل�شتمر وتهدف �ىل ن�شر 
�ملعرفة و�لوعي بني �لعاملني يف جمال �لدمان و�آخر �لتطور�ت وهناك 
جمال  يف  �لعاملني  لتدريب  برنامج  ل��ه  ليكون  للمركز  طموحة  خطة 
�لدمان . فيما تتناول �لور�شة كذلك عالج �ملدمنني يف �لعيادة �خلارجية 

.  matrix با�شتخد�م برنامج

بلدية مدينة �أبوظبي تنجز م�شاريع تاأهيل حلد�ئق �لأحياء �ل�شكنية ومالعب �لأطفال و�شبكات �لري يف �أبوظبي

�أبوظبي للتخطيط �لعمر�ين ينظم ور�شة عمل ل�شركائه �ل�شرت�تيجيني

•• اأبوظبي-الفجر:

�لبلدية  �ل�������ش���وؤون  د�ئ������رة  ن���ف���ذت 
�أبوظبي  مدينة  بلدية   – و�لنقل 
�إن�شاء  جم���ال  يف  م�����ش��اري��ع  �أرب���ع���ة 
وتاأهيل �حلد�ئق يف مدينة �أبوظبي 
مت�شمنة حد�ئق �لأحياء �ل�شكنية 
ومالعب �لأطفال و�شبكات ري ، و 

خز�نات وحمطات لل�شخ.
��شتكمال  �مل�����ش��اري��ع  ه����ذه  وت���اأت���ي 
��شتهدفت  �لتي  �خلطط  ملنظومة 
�لتحتية  �لبنية  م��ك��ون��ات  ت��ط��وي��ر 
وح����ر�����ش����ا ع����ل����ى جت�������ش���ي���د روؤي�������ة 
�ل�شوؤون  د�ئ������رة  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
مدينة  بلدية   – و�لنقل  �لبلدية 
خيار�ت  �إي��ج��اد  �أهمية  يف  �أبوظبي 
�ملعايري  لأف�����ش��ل  وف��ق��ا  ت��رف��ي��ه��ي��ة 
يتو�فق  ومب��ا  �لعاملية  و�خل��دم��ات 
�لتطويرية  �أب���وظ���ب���ي  روؤي������ة  م���ع 
مدينة  بلدية  و�أك���دت    .  2030
�لتي  �مل�شاريع  حزمة  �أن  �أب��وظ��ب��ي 
�أربعة  �إىل  ت��ن��ق�����ش��م  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت 

تاأهيل  �إع���ادة  م�شروع  �أول��ه��ا  عقود 
�لرب  �لتحتية يف  و�لبنية  �حلد�ئق 
�ل�شاد�شة  �ملرحلة  �شمن  �لرئي�س 
�مل�����ش��روع تركيب  ����ش��ت��ه��دف  ، وق���د 
ت�شرب  ت����دف����ق  ق���ي���ا����س  ع����������د�د�ت 
�لري،  ك��ف��اءة  ومعرفة  �ل��ري  مياه 
وعد�د�ت ر�شد �ل�شغط يف �ل�شبكة 
��شتهدف  وك���ذل���ك   ، �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
�ملياه  من�شوب  تخفي�س  �مل�����ش��روع 
 26 �ل�شاخمة حو�س  �جلوفية يف 
�لنو�فري  بع�س  ت��اأه��ي��ل  و�إع�����ادة   ،
�ل�شري�ميك  ����ش��ت��ب��د�ل  مت�شمنة 

و�لأر�شيات ، و�لإنارة .
فت�شمن  �ل����ث����اين  �مل���������ش����روع  �أم������ا 
�لأحياء  يف  متفرقة  حد�ئق  �إن�شاء 
�ل�������ش���ك���ن���ي���ة مب���دي���ن���ة �أب����وظ����ب����ي ، 
و�����ش���ت���م���ل �مل���������ش����روع ع���ل���ى �إجن�����از 
�ل�شتخد�مات  م��ت��ع��ددة  ح���د�ئ���ق 
د�خل �لأحياء �ل�شكنية يف �أبوظبي 
مبدينة  �إ�شافية  مالعب  و�إن�شاء   ،
�لعا�شمة  وح���دي���ق���ة  ����ش���خ���ب���وط 
�لحتياجات  ل���ذوي  حمد  وم��رك��ز 

•• اأبوظبي-وام: 

للتخطيط  �أبوظبي  جمل�س  نظم 
�لعمل  ور����ش���ات  �أوىل  �ل���ع���م���ر�ين 
�ملندرجة �شمن مبادرة “�لتو��شل 
جهوده  �إط������ار  يف  �ملجتمع”  م���ع 
ب��ي��ن��ه وبني  �ل���ت���و�����ش���ل  ل��ت��ف��ع��ي��ل 
����ش���رك���ائ���ه �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ني من 
�ملعنيني  �حل�����ك�����وم�����ي  �ل�����ق�����ط�����اع 
�لعمر�ين  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  مب�شتقبل 

و�ل�شتد�مة يف �إمارة �أبوظبي.
ناق�شت �لور�شة �لتي ح�شرها �أكر 
�شركاء  ميثلون  �شخ�شا   55 م��ن 
�مل���ج���ل�������س م����ن خم���ت���ل���ف �جل���ه���ات 
�ملو��شيع  م��ن  �شل�شلة  �حلكومية 
ت�شمنت �لتوجهات �ل�شرت�تيجية 
�خلم�س  �ل�شنو�ت  خالل  للمجل�س 
و   -2021  2017 �مل���ق���ب���ل���ة 
�مل��ت��م��ا���ش��ي��ة م����ع حت��ق��ي��ق �أه������د�ف 
خطة �أبوظبي ُوترجمتها �إىل و�قع 
م��ل��م��و���س ول��ت��ح��ق��ي��ق روؤي�����ة �إم����ارة 
“مو��شلة  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة  �أب���وظ���ب���ي 

و�ثق،  جمتمع  �إق��ام��ة  على  �لعمل 
تناف�شي  �ق���ت�������ش���اد  وب����ن����اء  �آم�������ن، 

م�شتد�م، منفتح عاملياً”.
�ل�شام�شي،  عبد�هلل  �ملهند�س  وقال 
�ل�شوؤون  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�أن  �مل��ج��ل�����س  يف  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�إىل حتقيق  �إطار �شعيه  �ملجل�س يف 
�لهدف “مناطق ح�شرية متكاملة 
وجودة  �ملجتمع  باحتياجات  تفي 
�حلياة” يقوم بدوره كجهة من�شقة 
�ملتكامل  “�لتخطيط  ل��ربن��ام��ج 
�ملناطق  من���و  �ح��ت��ي��اج��ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
�لور�شة  وتناولت   . و��شتد�متها” 
دور�ملجل�س يف مر�جعة �ملخططات 
و يف �شمان  ل��ل��م��ط��وري��ن،  �ل��ع��ام��ة 
توفري معلومات تخطيطية للبنية 
م�شاريعها،  و�ع���ت���م���اد  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
وق����ي����ام����ه ب����در������ش����ة �مل���ق���رتح���ات 
و�ل���ط���ل���ب���ات �مل���رف���وع���ة �إل����ي����ه من 
وقيامه  �حلكومية،  �جل��ه��ات  قبل 
مبتابعة تنفيذ �ل�شيا�شات و�للو�ئح 
عنا�شر  �شمن  عليها  �مل��ن�����ش��و���س 

منطقة �ملرور ، وعلى �شارع �ل�شيخ 
ز�يد باأبوظبي .

�لبنية  م�������ش���اري���ع  ����ش��ت��م��ل��ت  ك���م���ا 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة �مل��ن��ج��زة م�����ش��روع �إع����ادة 
�لتحتية  و�لبنية  �حل��د�ئ��ق  تاأهيل 
�لعقد  �شمن  �أب��وظ��ب��ي  ج��زي��رة  يف 
�شيانة  وي��ت�����ش��م��ن   ،  5/106
�ل�شحي  �ل�شرف  حمطة  وتاأهيل 
وتركيب   ، �أبوظبي  كورني�س  على 
�شبكة  وك���ف���اءة  ل��ل��ت��ح��ك��م  ع������د�د�ت 
�ل��ري و و قيا�س م�شتوى �ل�شغط 
�لري  حمطة  وت��اأه��ي��ل   ، بال�شبكة 
�إىل  �لري  مياه  وتو�شيل   IP63

بع�س �ملناطق يف �أبوظبي .
منظومة  �أن  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أو���ش��ح��ت 
ت�شاهم يف  �شابقا  �ملذكورة  �مل�شاريع 
�لتحتية  �لبنية  �إم��ك��ان��ي��ات  تعزيز 
يف ت���وف���ري م��ت��ط��ل��ب��ات �خل���دم���ات 
�ملوجهة �إىل �ملجتمع وبالوقت ذ�ته 
ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع ح��ج��م �ل��ن��م��و �لذي 
�أبوظبي على كافة �ل�شعد  ت�شهده 

�لقت�شادية و�ل�شكانية .

�أبوظبي  �أهمية خطة  على  �ل�شوء 
باملجل�س، و�شرورة  �ملنوط  و�ل��دور 
بني  �لد�ئمني  و�لتعاون  �لتن�شيق 
�شو�ًء  �ملعنيني  �لأط����ر�ف  خمتلف 
ك����ان����و� م����ن �ل���ق���ط���اع �خل����ا�����س �أو 
على  وذل��ك  �ملجتمع،  �أو  �حلكومي 
�لتخطيط  عمليات  كل  �أن  �عتبار 
تتطلب  �ل���ن���اج���ح���ة  �ل���ع���م���ر�ن���ي���ة 
هوؤلء  جلميع  �ل��ف��ع��ال��ة  �مل�����ش��ارك��ة 
توفري جمتمعات  �أجل �شمان  من 
ومتكاملة  م�����ش��ت��د�م��ة  ع��م��ر�ن��ي��ة 
�لأجيال  لح��ت��ي��اج��ات  ت�����ش��ت��ج��ي��ب 
�حتياجات  تلبية  وت�شمن  �حلالية 

�لأجيال �لقادمة.
و�كد �إن جمل�س �أبوظبي للتخطيط 
�ل�شتماع  على  حري�س  �لعمر�ين 
�ملعنية  �لأط���������ر�ف  ج��م��ي��ع  لآر�ء 
�لعمر�ين  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  مب�شتقبل 
�إىل  �أبوظبي، وي�شعى د�ئماً  لإمارة 
و�لأفكار  �مل��ق��رتح��ات  جميع  �أخ���ذ 
للخطط  �إع���د�ده  عند  �لعتبار  يف 

و�مل�شاريع و�ملبادر�ت .

�أعمال  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ، �خل��ا���ش��ة 
�لتجميل �لطبيعي ملناطق متفرقة 

يف �أبوظبي .
�مل���ن���ج���زة كذلك  �مل�������ش���اري���ع  وم�����ن 
�حلد�ئق  ت��اأه��ي��ل  �إع������ادة  م�����ش��روع 
�أبوظبي  بجزيرة  �لتحتية  و�لبنية 

�شمن �لعقد 106 �ملرحلة �لأوىل 
�أعمال  ع��ل��ى  �مل�������ش���روع  و����ش��ت��م��ل   ،
وتركيب  �لتحتية  �لبنية  ت��اأه��ي��ل 
�لري  م��ي��اه  ت��دف��ق  ع����د�د�ت قيا�س 
�ل�شخ  وحم�����ط�����ات  و�خل�������ز�ن�������ات 
ت�شمن  ك��م��ا   ، �ل�����ري  و���ش��ب��ك��ات   ،

�مل���������ش����روع �إن���������ش����اء ����ش���ور لإح�����دى 
�ملوؤ�ش�شات �لوطنية ، بالإ�شافة �إىل 
لهذه  �لطبيعي  �لتجميل  �أع��م��ال 
�لتجميل  �أعمال  و�إن�شاء   ، �ملوؤ�ش�شة 
بناء �شياجني  �لطبيعي من خالل 
29 يف  نباتيني على كل من �شارع 

وت��ق��ي��ي��م م�شتوى  �ل��ع��ام  �مل��خ��ط��ط 
ب����ه����ا. ك����م����ا مت خ����الل  �لل�������ت�������ز�م 
�لأد�ء  م��وؤ���ش��ر�ت  مناق�شة  �لور�شة 
لقيا�س  �مل��ق��رتح��ة  �ل�شرت�تيجية 
م�����ش��ت��وى حت��ق��ي��ق �أه�������د�ف خطة 
�ملجل�س  تعاون  �أبوظبي من خالل 

مع �شركائه �ل�شرت�تيجيني .
�لور�شة  خ�����الل  �مل��ج��ل�����س  �أك������د  و 
خدمة  �آل��ي��ة  تطوير  ���ش��رورة  على 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني، وذل�����ك مت��ا���ش��ي��اً مع 
ترمي  �لتي  �حلكومية  �لتوجهات 

�إىل تب�شيط وتي�شري �لإجر�ء�ت .

حممد  ف������الح  �����ش����ع����ادة  �أ�������ش������اد  و 
ع�����ام جمل�س  م���دي���ر  �لأح����ب����اب����ي، 
�لعمر�ين،  للتخطيط  �أب��وظ��ب��ي 
�ملتميز  بالتفاعل  �لور�شة  ختام  يف 
للح�شور ومب�شتوى ما مت تقدميه 
م���ن ع���رو����س و����ش���روح���ات �شلطت 

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يزود م�شت�شفى مبديرية �ملكال �ليمنية مبعد�ت طبية حديثة
•• املكال -وام:

�شلم �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �ليوم هيئة م�شت�شفى �بن �شيناء �لتخ�ش�شي 
جهوده  �شمن  حديثة  طبية  وم��ع��د�ت  �أج��ه��زة  �ليمنية  �مل��ك��ال  مب��دي��ري��ة 
�ملتو��شلة لتعزيز �خلدمات �ل�شحية يف ح�شرموت ودعم �لقطاع �ل�شحي 

�لكر تاأثر� بالأزمة �لر�هنة.
وكانت �لهيئة �شلمت �ل�شبوع معد�ت و�أجهزة طبية حديثة �ىل م�شت�شفى 

�مل��ك��ال ل��الأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة ل��الرت��ق��اء مب�����ش��ت��وى �خل���دم���ات �ل�شحية 
بامل�شت�شفى .

�ل�شيد عبد�هلل  �لإمار�تي بح�شرموت  �لأحمر  �لهالل  رئي�س فريق  و�أكد 
دعم  �ط��ار  ي��اأت��ي يف  �لطبية  و�لأج��ه��زة  �مل��ع��د�ت  ه��ذ�  ت�شليم  �ن  �مل�شافري 
بعدة  �حلكومية  �مل�شت�شفيات  �أد�ء  وحت�شني  و�لإن�شاين  �ل�شحي  �جلانب 
�أط����ار �جل��ه��ود ل��ت��وف��ري �ملعد�ت  حم��اف��ظ��ات مينية وم��ن��ه��ا ح�����ش��رم��وت يف 
�ل�شحية  �ملجالت  كافة  يف  �لنق�س  وتغطية  �حلديثة  �لطبية  و�لأج��ه��زة 

و�لإن�شانية و م�شاعدة �لأهايل عرب دعم و توفري �أهم �لحتياجات �لطبية 
�حلديثة  �لأج��ه��زة  وت��وف��ري  تاأهيلها  و�ع����ادة  �حلكومية  �مل�شت�شفيات  يف 
ب�شاحل  و�ل�شكان  �لعامة  �ل�شحة  مكتب  ع��ام  مدير  �لت�شليم  ح�شر  لها. 
�بن  ع��ام هيئة م�شت�شفى  وم��دي��ر  �جل��ري��ري  ري��ا���س  �ل��دك��ت��ور  ح�شرموت 
حمافظ  ،و�شكرتري  �لعكربي  خمي�س  حممد  �لدكتور  �لتخ�ش�شي  �شيناء 
ح�شرموت ل�شوؤون �لإغاثة و�لإعمار ريا�س بن طالب �لكثريي وم�شرف 
هيئة  ع��ام  م��دي��ر  ����ش��اد  و  �لتميمي  �شوقي  بح�شرموت  �لهيئة  م�شاريع 

�لهالل  يقدمه  �ل��ذي  �لكبري  بالدعم  �لتخ�ش�شي،  �شيناء  �ب��ن  م�شت�شفى 
�أهمية  موؤكد�ً  باملحافظة،  �ل�شحية  �لقطاعات  ملختلف  �لإمار�تي  �لأحمر 
هذه �لأجهزة و�ملعد�ت �لطبية يف تخفيف معاناة �ملر�شى وتوفري خدمات 

طبية ر�قية .
و�لإع��م��ار عن جزيل  �لإغاثة  ل�شوؤون  �ملحافظ  �شكرتري  ومن جانبه عرب 
�شكره لدولة �لمار�ت �لعربية قيادة وحكومة و�شعبا على ما تقدمه من 

دعم للبنية �لتحتية و�خلدمية و�لإغاثية .

 

�صح الكالم 

اَعٍة ُنَعلُِّق َعلَْيَها �أَْخَطاَءَنا؟، َو�إِىَل َمَتى  �إىَل َمَتى �َشَنَظلُّ َنْبَحُث َعْن �َشمَّ
�َشنَّ �لأُُموَر؟، َو�إِىَل َمَتى �َشَنَظلُّ  َنا �لَبْع�س َوُن�َشخِّ �َشَنَظلُّ َنِكيُد ِلَبْع�شِ
َنا؟ َو�إِىَل َمَتى َو�إِىَل  َنا َوَنْحِمُلَها ِلَغرْيِ اِتَنا َوَمَهامِّ ُب ِمْن َم�ْشوؤُوِليَّ َنَتَهرَّ
ا  �ل��ِوَز�َر�ِت �خِلْدِميََّة، مِمَّ �أََهمِّ  ِمْن  ِوَز�َرٍة  يِف  َنْلُم�ُشُه  َما  َهَذ�  َمَتى...، 
ِبالِفْعِل  و�  ُتُولُّ ِلأَ�ْشَماٍء  َت�ْشِكنٍي  ِمْن  مَتَّ  ِفيَما  �لنََّظَر  ُنِعيَد  �أَْن  َيْنَبِغي 
وِليَّاٍت، َفلَْي�َس َمْعًنى �أَنَُّه َقْد مَتَّ َت�ْشِكيُنُه َفَباَت يِف َماأَْمٍن  َمَر�ِكَز َوَم�ْشوؤُ
َمْن �أَنَّ تطاله َيُد �لتَّْغِيرِي، َطامَلَا �أَنَُّه مَلْ ُيَثبِّْت َكَفاَءًة يِف َمَكاِنِه، َحتَّى 
َغِة  ِباللُّ ِث  �لتََّحدُّ يِف  َبِليًغا  َكاَن  �أَْو  ٍة  َتْقِييِميَّ ِ�ْخِتَباَر�ٍت  َة  �أَيَّ ِ�ْجَتاَز  َو�إِْن 
َلُهْم  ِئي�ِشيُّ  ُه��َو �ملِ��َح��كُّ �لرَّ �ملَ��ْي��َد�َن  نَّ  �أَ َف��اَل ِخ��اَلَف يِف  ��ِة،  ��ِل��ي��ِزيَّ �لإِجْنِ
َوَحتَّى  ون  َي�ْشَتِحقُّ َل  �أَْو  َلْيُهْم  �إِ ْوَك���َل  �أَ َما  ون  َي�ْشَتِحقُّ ��ُه��ْم  �أَنَّ ِلُيَثبُِّتو� 
َم�ْشوؤُوٍل  ِمْن  َفُكمٌّ  �ِلْخِتَياَر،  ُنْح�ِشْن  مَلْ  �أَنََّنا  َبْعُد  ِفيَما  َلَنا   ُ َيَتَبنيَّ َل 
، َوُكنَّا َجِميًعا َنُظنُّ يِف �لِبَد�َيِة �أَنَُّه  ِبَيِة َمَهامَّ ْ َلْيِه ِقَياَد�ُت �لرتَّ �أَ�ْشَنَدْت �إِ
ا مَلْ َياأِْت ِبِه �لأََو�ِئُل، �إِىَل �أَْن َثبَّتُّ �أَنَُّه مَلْ َيُكْن ِعْنَد ُح�ْشِن َظنٍّ  �آٍت مِبَ
ِلِقَياَد�ِت  َزِة  �ملَُميِّ َماِت  �ل�شِّ ِمْن  َوَه��ِذِه  َتْغِيرُيُه،  ُفّتْم  ِبِه  �لِقَياَدِة  َوِثَقِة 
َة  ا َكاَن َمْرَكُزُه، َفرْتَ �أَيًّ ٍة ُتَويلِّ �ملَ�ْشوؤُوَل  َعُل ِمْن َفرْتَ �أَنََّها جَتْ �ل��ِوَز�َرِة، 
دكة  َف��اإِىَل  َكَفاَءَتُه  ُيَثبِّْت  َومَلْ  َت�ْشِكيُنُه  مَتَّ  �أَْو  َطاَلْت  �إِْن  َحتَّى  ِ�ْخِتَباٍر 

�ِلْحِتَياِط �أَْو َمَهاّم �أُْخَرى.
مَتَّ  َوَح��دَه��ا،  ��ْدَف��ِة  َو�ل�����شُّ ��ْدَف��ِة  َوِب��ال�����شُ َو�ل��َق��ِري��ِب  �لَبِعيد  فبالأم�س 
َم��َر�ِك��ز م�َشاِدِر  ِم��ْن  َم��ْرَك��َزْي��ِن  َد�ِخ���َل  ��ُظ��وَرِة  َع��ْن كُتٍب حَمْ �لَك�ْشُف 
ُهَناَك  �أَْن  ِمْن  �لَرْغِم  َفَعلَى  َوَر�أْ���س �خَلْيَمة،  ِبُدَبْي  َد�ِر�ِشَنا  مِبَ �لتََّعلُّّم 
�إِلَّ  ِم،  �َشاِدِر �لتََّعلُّ ٍف مِبَ َتَعرُّ �إَِد�َرُة  َعُه  َتَتبُّ ِبَيِة ِلالأَْن�ِشَطِة  ْ ِبالرتَّ ِقَطاعاً 
اِدٍر َل ِمْن �لِقَطاِع َوَل ِمْن �لإَِد�َرِة،  �أَنََّنا مَلْ َن�ْشَمْع َيْوًما َعْن َتْعِميِم �شَ
َر�ِكِز َم�َشاِدِر  ى َعْن َقَو�ِئِم �لُكُتِب �ملَْوُجوَدِة مِبَ اٍن ِلَتَتَحرَّ ِبَت�ْشِكيِل جِلَ
ِد ِمْن �أَنَّ �لُكُتَب  اأَكُّ ِم ِباملََد�ِر�ِس �ملَ�ْشُموِح ِبَها َوَغرْيِ �ملَ�ْشُموِح، َو�لتَّ �لتََّعلُّ
ْك  َة، َوَحتَّى �أَُكوُن ِمْن�َشًفا مَلْ َيَتَحرَّ يَّ فِّ �ملَْوُجوَدِة َتَتَو�َفُق َو�ملَْرَحلََة �ل�شَّ
َيْوًما  َز�َر َمَعايِل �لَوِزيِر  َو�ِح��َدًة ِعْنَدَما  ًة  �إل َمرَّ �ملَْعِنيِّوَن يِف �لقطاع 
�ُس َعَدُم وجوده  �إِْحَدى �ملََد�ِر�ِس، َوِ�ْكَت�َشَف بَنْف�ِشُه ُوُجوَد ِكَتاٍب َيْفرَتِ
َج  َوَخرَّ �ملَْدَر�َشِة  يِف  َتْقُعْد  َومَلْ  ْنَيا  �لدُّ َفَقاَمْت  َد�ِر�ِشَنا،  مِبَ َوَت��َد�ُوِل��ِه 
اأِْن، ِحيَنَها مَلْ َتُكْن ُهَناَك  َتْعِميٌم ِمْن �لِقَطاِع �ملَْعِنيِّ َو�لإَِد�َرِة ِبَهَذ� �ل�شَّ
َوَر�ِحت  َة،  �ملَ�ْشوؤُوِليَّ لَُهْم  �أَُحمِّ َحتَّى  �لنَِّطاِق  ���َدَر�ِء  مِبُ ٍف  َتَعرُّ اَعُة  �َشمَّ
تِتمَّ  َومَلْ  َتْعِميَمُهَما  َو�لإَِد�َرُة  �لِقَطاُع  َتَنا�َشى  َم��ا  َو���ُش��ْرَع��اَن  ���اُم  �لأَيَّ
ِل  َر��ِشيِّ �لأََوّ ِل �لدِّ َذ �أَْم مَلْ َيْنُفْذ، �إِىَل �أَْن ُفوِجْئَنا َوِبالَف�شْ ُمَتاَبَعُتُه ُنفِّ
اٍع �آخٍر َغرْيِ  ِة َو�لتَّاِبَعِة ِلقطَّ َقاَبِة �لتَّْعِليِميَّ َقاَبِة ِباإَِد�َرِة �لرَّ ِباأَنَّ َفْرَق �لرَّ
ْرَكٍز ِمْن َمَر�ِكِز  ُظوَرًة مِبَ ِد ُكُتًبا حَمْ َها جُتْ �لأن�شطة وبال�شدفة َوَحدَّ
ِبَرْفِعَها،  �إَِد�َرِة �ملَْدَر�َشِة  ِم ِبُدَبْي، َفَيْكَتِفي ِبالتَّْنِبيِه َعلَى  َم�َشاِدِر �لتََّعلُّ
َوَجْمِعَها  َعلَْيَها  ِظ  ِبالتََّحفُّ َقاَبِة  �لرَّ ِف��َرُق  َتُقوَم  �أَْن  �لأَْج���َدى  َوَك��اَن 
ِة  اَطَبِة �لإَِد�َرِة �ملَْعِنيَّ َوَنْقِلَها ِللِوَز�َرِة مِلُ�َشاَدَرِتَها َو�لتََّخلُّ�ِس ِمْنَها، َوخُمَ
ِم ِبالأَْمِر، َوَتْوِجيه َتْعِميٍم َلْي�َس ِلِتْلَك �ملَْدَر�َشِة َفَح�ْشب  َم�َشاِدَر �لتََّعلُّ
ا  مِبَ َقَو�ِئَم  َوَرَفِع  ِم،  �لتََّعلُّ َم�َشاِدِر  َمَر�ِكِز  ِبَجْرِد  �ملََد�ِر�ِس  ِميِع  جِلَ َبْل 
ِف َعلَى �ملَ�ْشُموِح َو�ملَْحُظور،  ِلِديَها ِمْن �أَ�ْشَماِء �لُكُتِب َحتَّى َيَتَم �لتََّعرُّ
َعلَى �أَْن َيِتمَّ �إِْباَلُغ ِقَطاِع �لَعَمِليَّاِت - ِللِعْلِم - مِلَُتاَبَعِة �لتَّْنِفيِذ، �إِلَّ �أَنَُّه 
َقاَبِة وبالأم�س  َما ِمْن �َشْيٍء ِمْن َهَذ� حدث �إىل �أَْن ُفوِجَئْت َفْرَق �لرَّ
ِمْن  �أخر  ْرَكٍز  مِبَ ُظوَرٍة  حَمْ َمِثيلٍَة  ِبُكُتٍب  ا  �أَْي�شً َوُم�َشاَدَفًة  �لَقِريِب 
ِة  �ملَْعِنيَّ َد�َرِة  ِل��الإِ َوُت�َشاِدَرَها  َتْرَفَعَها  �أَْن  َفاأََبْت  ِم،  �لتََّعلُّ َمَر�ِكِز َم�َشاِدِر 
اَعٍة َت�ْشَتْكِمُل َعْنَها َما َكاَن َيِجُب  ِبالِوَز�َرِة، ُمْكَتِفَيًة ِباأَْن َتْبَحَث َعْن �َشمَّ
ِملَُهْم  حَتْ �لنَِّطاِق  ُم���َدَر�ِء  �ِشَوى  ��ْد  جَتِ َفلَْم  َقاَبِة،  �لرَّ َف��ْرُق  َتْفَعلَُه  �أَْن 
�ملَْحُظوَرِة،  �لُكُتِب  ِلَرْفٍع  ِللَمْدَر�َشِة  َهاِب  ِبالذَّ َوُتَطاِلُبُهْم  َة  �ملَ�ْشوؤُوِليَّ
 ، َياَنِة مِلَْبًنى َمْدَر�ِشيٍّ َكَما ِ�ْعَتاُدو� َد�ِئًما َفاإِْن �ُْكُت�ِشُفو� ُم�ْشِكلًَة َما يِف �ل�شِّ
َة �إَِد�َرَة �ملُْن�َشاآِت، َر�ُحو� ُيَعلُِّقونَها  َفَبَدًل ِمْن �أَْن ُيَخاِطُبو� �لإَِد�َرَة �ملَْعِنيَّ
َل �لأَْمُر �إِىَل �أَنَّ �إِْحَدى  اَعِة �ملُْعَتاَدِة ُمَدَر�ِء �لنَِّطاِق، َحتَّى َو�شْ مَّ َعلَى �ل�شَّ
و� �َشيَِّدًة يِف  َقاَبِة يِف ِزَياَرٍة َلُهْم ِلإِْحَدى َمَد�ِر�ِس �لَبِننَي َوَجّدْ َفْرِق �لرَّ
ْدَر�َشِة  مِبَ �َشيَِّدًة  �َشاِهُدو�  �أَنَُّهم  َتْقِريُرُهم  َن  مَّ َفَت�شَ �ملَْدَر�َشِة،  �َشاَحِة 
َل �لآِمُر ِمْن �َشَخاَفاٍت َوَتَفاَهاٍت ِلَتَقاِريَر َل  د َو�شْ �لَبِننَي، �ألهذ� �حْلَ
ِة  حَّ �إَِعاَدُة �لنََّظِر َوَتْوِزيُع �ملََهامِّ َو�لأَْدَو�ِر َو�شِ َمْعَنى َلَها، َوِلَذ� َيْنَبِغي 
�س ِلَفْرِق  َحاٍب َتَخ�شُّ �أََلَياِت َرْفِع �لتََّقاِريِر ِللَمْعِنيِّنَي ِبَها، َوِ�ْنِتَقاُء �أَ�شْ

َقاَبِة َحتَّى َل َتُكوَن َوِظيَفًة َمْن َل َوِظيَفًة َلُه. �لرَّ
حم�سن را�سد
R_dubai2005@yahoo.com

يِف َحاَجِة 
اِلإَِعاَدِة َنَظٍر
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تخطيط �ل�شارقة توجه ممثلي �ملكاتب �ل�شت�شارية لت�شهيل �إجر�ء�ت تر�خي�ض �ملعامالت �ل�شكنية
•• ال�صارقة-وام:

وجهت د�ئرة �لتخطيط و�مل�شاحة يف �ل�شارقة ممثلي �ملكاتب �ل�شت�شارية 
�خر  توفري  خ��الل  من  �ل�شكنية  �ملعامالت  تر�خي�س  �إج���ر�ء�ت  لت�شهيل 
�لتحديثات يف �لإد�رة و�خلدمات �للكرتونية ومنها طلب حجز �ملو�عيد 

و�لتي تتيح �شهولة مقابلة �ملهند�شني ملناق�شة معامالتهم.
جاء ذلك خالل �لجتماع �لذي عقدته �لد�ئرة �أم�س قبل �لأول برئا�شة 
���ش��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س خ��ال��د ب��ن ب��ط��ي رئ��ي�����س �ل���د�ئ���رة م��ع �أ���ش��ح��اب �ملكاتب 
�ل�شت�شارية و�لعديد من �ل�شركات ذ�ت �ل�شلة و�لذي ياأتي �شمن �لتوجه 
�لعام للد�ئرة بهدف تفعيل �ل�شر�كة مع موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س خا�شة 
بالإمارة و�لوقوف  �لعمر�ين  �ملكاتب �ل�شت�شارية لإجناز خطط �لإمناء 
يف  �ملتمثلة  �خل��دم��ي��ة  �لإجن�����از�ت  �أه���م  وع��ر���س  �حتياجاتهم  �أب���رز  على 

�خلدمات �جلديدة �لتي تطرحها �لد�ئرة ب�شكل م�شتمر للتخفيف عنهم 
ولتقليل زمن �إجناز �ملعاملة و�شول �ىل �لإ�شر�ع يف وترية �لأد�ء و�لإجناز 

يف �مل�شاريع �لتي يقومون عليها.
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �ن �شاحب  بن بطي  �ملهند�س خالد  �شعادة  و�ك��د 
�ل�شارقة  �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �مارة 
وجه يف �أن يكون �لن�شان حمور عملية �لتنمية مع �لآخذ بعني �لعتبار 
�جلذور �لأ�شلية �لتي متيز هوية وطابع �ملدينة مع �لتاأكيد على ��شتغالل 
�لتنمية  �أه���د�ف  خلدمة  وتوظيفها  �حلديث  �لع�شر  تقنيات  توفره  ما 
و�لتطوير .. مثمنا �ملتابعة �لكرمية من �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد 
بن �شلطان �لقا�شمي ويل �لعهد ونائب حاكم �ل�شارقة لكل جو�نب �لعمل 

وتوجيهاته بتقدمي �أف�شل �خلدمات وباأرقى معايري �لعمل.
وقال �ن د�ئرة �لتخطيط و�مل�شاحة تعكف على �عد�د �ملخططات وو�شع 

�شركاء  من  �لكثري  ولدينا  لالمارة  �ل�شاملة  �لعمر�نية  �لتنمية  برنامج 
هذ�  ترجمة  يف  حم��وري  دور  �ل�شت�شارية  للمكاتب  �ن  موؤكد�  �لتنمية.. 
بكل  ونفخر  يومي  ب�شكل  نعاي�شه  ملمو�س  و�ق��ع  �ىل  و�لرب�مج  �خلطط 

جو�نبه وتفا�شيله.
و�أو�شح �ن �لد�ئرة عملت �شويا على مد�ر �ل�شنني �ل�شابقة على تاأ�شي�س 
ب�شفتهم  و�ل�شت�شارية  �لهند�شية  �ملكاتب  م��ع  للتعامل  �شلبة  ق��اع��ده 
�إليه �لد�ئرة  �شركاء يف عملية �لتنمية .. معربا عن �عتز�زه مبا و�شلت 
من �رتقاء يف خمرجات �لعمل وك�شر �حلو�جز �لتي تعيق تبادل �لأفكار 
تقدمي  ح��دود  تتخطى  ج��دي��دة  ملرحلة  يوؤ�ش�س  مم��ا  و�خل���رب�ت  و�لآر�ء 
�أف�شل  ونقل  ��شتعر��س  جم��ال  يف  �أو���ش��ع  ف�شاء  �ىل  �ملعامالت  و�إجن���از 

�لتجارب و�ملمار�شات يف �لبتكار و��شت�شر�ف �مل�شتقبل.
وقال �شعادة �ملهند�س خالد بن بطي �إن �لد�ئرة لديها حزمة من �خلدمات 

�لإلكرتونية و�لتطبيقات �لذكية و�لتي �شاهمت ب�شكل فعال يف �لرتقاء 
مبنظومة �لعمل وتطوير �لد�ء و�لذي ��شبح متوفر� على مد�ر �ل� 24 
�شاعة .. كما �ن للد�ئرة �لكثري من �ملبادر�ت �لتي �أطلقتها و�خرى ب�شدد 
كان  لالمارة  �لعمر�نية  بالبيئة  �لرتقاء  ت�شهم يف  و�لتي  عنها  �لع��الن 
�خرها م�شروع �خلطة �ل�شكانية 2042 �لذي ي�شلط �ل�شوء يف بع�س 
مكوناته على ��شرت�تيجيات و�شيا�شات �ل�شكان ومناذج �ل�شكان �مل�شتقبلي 
وخمططات �لعمل يف �ملناطق �مل�شتقبلية وكذلك در��شة مناطق �لحالل 

و�لتجديد �حل�شري.
و�أ�شار �ىل �ن د�ئرة �لتخطيط و�مل�شاحة قد �رتاأت تخ�شي�س جل �هتمامنا 
يف هذ� �لجتماع نحو �لرتكيز على �مل�شكن من حيث �لت�شريعات �ملنظمة 
لهذ� �لقطاع و�لنظمة �حلالية �ملعمول بها و �ل�شتماع �ىل مقرتحات و 

�ر�آء �ملكاتب �ل�شت�شارية و�ل�شركات يف هذ� �ل�شدد.

حــاكــم �ل�شــارقــة ي�شــهد �طــالق حـملة مـتحــدون مــع �لــرت�ث 
•• ال�صارقة-وام:

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك���د 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة �أن �لرت�ث هو �ملر�دف لوحدتنا �لإن�شانية �لتي 
قبل  لذلك ظل مهدد� من  و�لثقافات و�حل�شار�ت  �ل�شعوب  جتمع خمتلف 
�لظالميني �أ�شحاب �لأفكار �ل�شود�ء �لذين يحاولون هدم تاريخنا وذ�كرتنا 
�إىل  وحتويلها  جتمعنا  �لتي  �لإن�شانية  �لهوية  معامل  متزيق  �إىل  وي�شعون 

هويات متنازعة تلبي رغبتهم يف �ل�شر�ع و�خلر�ب.
جاء ذلك يف كلمة �شموه �لتي �ألقاها �شباح �م�س يف ح�شن �ل�شارقة مبنا�شبة 
�ملتحدة  �لأمم  ت��ق��وده��ا منظمة  �ل��ت��ي  �ل���رت�ث  م��ع  م��ت��ح��دون  �إط���الق حملة 
للرتبية و�لعلم و�لثقافة �ليون�شكو بهدف �لحتفاء بالرت�ث �لثقايف و�لتنوع 

�لثقايف و�شونهما يف �شتى �أنحاء �لعامل.
ووجه �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة ر�شالة �إىل �لأجيال �ل�شابة و�ملوؤ�ش�شات 

�لر�عية للرت�ث .
�لإن�شاين هو  �ل��رت�ث  �إن  �ملقبلة  �لأج��ي��ال  �أق��ول لأبنائي من   : �شموه  وق��ال 
لتمنحكم  و�لت�شامح  �ملعرفة  من  ق��در  على  فكونو�  وحدتكم  ورم��ز  هويتكم 
ح�شارة �لأولني خريها وحتقق �شالمكم و�أمنكم ونهو�شكم و�أدعو �ملوؤ�ش�شات 
�لظالم  مو�جهة  يف  و�أهميته  دوره���ا  تعي  �أن  �ل���رت�ث  رع��اي��ة  على  �لقائمة 

و�خلر�ب .
�لإن�شاين  تر�ثنا  حلماية  بالوحدة  جميعا  مطالبون  نحن  �شموه  و�أ���ش��اف 
�ملعرفة  دون  م��ن  ذل��ك  نحقق  �أن  ميكننا  ول  طم�شه  حم���اولت  وم��و�ج��ه��ة 
�لهدم  من  مزيد  �إىل  بنا  يدفعان  و�جلهل  فالتع�شب  و�لنفتاح  و�لت�شامح 
ذ�كرتنا  حمو  يف  �أهد�فها  ويحققان  �لظالمية  �لقوى  ويغذيان  و�خل���ر�ب 

وت�شويه تر�ثنا .
و�لتقائه يف �شورة  �لثقايف  �لتنوع  �إىل  �ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  و�أ�شار �شاحب 

ثقافية م�شرتكة ومكملة .
لكافة  جميعا  لنا  ملك  �لإن�����ش��اين  �ل���رت�ث  �أن  نعرف  �أن  علينا  �شموه  وق��ال 

و�ت�شاع  لوحدته  �شورة  �شوى  هوياته  تنوع  ي�شكل  ول  و�لثقافات  �ل�شعوب 
�لأ�شالف من  �أجن��زه  �أم��ام ما  ق��ادر� على جمعنا وتوحيدنا  مفرد�ته ليكون 
�شروح معمارية وفنون جمالية و�بتكار�ت ر�ئدة .. فاحل�شارة نتاج تر�كمي 

تعتمد كل مرحلة منها على ما �شبقها .
و�أكد �شموه �أن مهمة حماية �لرت�ث تتطلب عمال جماعيا وتكاتفا حقيقيا 
و�لعمل  فباجلهد  و�حل�����ش��ار�ت  ب��الأمم  وينتهي  و�ملجتمعات  ب��الأف��ر�د  يبد�أ 
�جلديدة  �لأج��ي��ال  م��ن  لأبنائنا  ونبني  �ل��ك��ب��رية  �لآم����ال  تتحقق  �ملتو��شل 
و�ملعرفة  �حلكمة  عقول  به  حلمت  ومبا  �إليه  يطمحون  مبا  يليق  م�شتقبال 

تاريخيا.
�شل�شلة من  �أع���و�م طويلة  م��دى  �ل�شارقة على  �إم���ارة  ق��ادت  �شموه  و�أ���ش��اف 
�ل�شعيد  على  �شو�ء  وحفظه  �ل��رت�ث  رعاية  م�شتوى  على  �لر�ئدة  �مل�شاريع 
�لإن�شانية  حكماء  ر�شالة  ي��وم��ا  تتجاوز  فلم  �ل���دويل  �أو  �لعربي  �أو  �ملحلي 

�لعظماء �لتي قالو� فيها: �إن �حلكمة ل متنح نف�شها ملن يهمل �لأ�شالف .
عن  فيها  ع��ربت  كلمة  �ليون�شكو  ع��ام  م��دي��ر  بوكوفا  �إي��ري��ن��ا  �شعادة  و�أل��ق��ت 
�لتي تويل  �ل�شارقة  �إم��ارة  �ل��رت�ث يف  باإطالق حملة متحدون مع  �شعادتها 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  وت��وج��ي��ه��ات  ب��دع��م  ك��ب��رية  �أه��م��ي��ة  و�ل����رت�ث  �لثقافة 

�ل�شارقة.
�لعربية على وجه  �ل��ت��ز�م دول��ة �لم���ار�ت  �ليون�شكو على  و�أث��ن��ت مدير ع��ام 
�لعموم و�إمارة �ل�شارقة على وجه �خل�شو�س يف �حلفاظ على �لرت�ث �لذي 
ميثل �لنب�س �مل�شرتك بني �لرجال و�لن�شاء ويتمثل هذ� �للتز�م بال�شر�كة 
و�حل�شارة  �لثقافة  لدعم  �ل�شارقة  و�إم��ارة  �ليون�شكو  بني  و�لفعالة  �لكبرية 

�لعربية.
�إم��ارة �ل�شارقة مما  �ل��رت�ث يف  و�أ�شادت بوكوفا باإطالق حملة متحدون مع 
�لذين  �أف��ر�د وموؤ�ش�شات  �ل��رت�ث من  �ملحافظة على  باأبطال  �حتفال  ي�شكل 
يلتزمون بحفظ �لرت�ث و�شونه .. م�شرية �إىل �أن هذه �حلملة متثل كتابا 
�لتبادل  قيم  يوؤكد  و�ل��رت�ث مما  �لفنون  ودع��م  لتبادل �حل�شار�ت  مفتوحا 

�حل�شاري �لذي يعترب �ملحرك �لرئي�شي من خالل �لتاريخ للح�شار�ت.

ولفتت مدير عام �ليون�شكو �إىل �أن �خلالف يحدث يف جميع �ملجتمعات وهذ� 
ما يدعم ويقوي هذه �حل�شار�ت من خالل مو�جهة من ي�شتغل هذ� �خلالف 

�شلبيا بالعلم و�ملعرفة و�لتفاهم �ملتبادل.
�لإمار�تي  �لثقايف  �ل��ن��ادي  رئي�س  نهيان  �آل  خالد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  و�أل��ق��ى 
�لإمار�ت  دولة  �شباب  �لتز�م  عك�شت  كلمة  �ل�شارقة  يف  �لأمريكية  باجلامعة 

بحماية تر�ثهم �لإن�شاين و�لدفاع عن هويتهم �حل�شارية .
حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �ه��ت��م��ام  �شكل   : وق���ال 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة بالرت�ث وحمايته على مدى 
نحن  لنا  وح��اف��ز�  د�فعا  �ل�شديدة  و�لتوجيهات  �ملتو��شل  �لعمل  من  عقود 
�ل�شباب للمحافظة على تر�ثنا باعتباره �لهوية �لتي ننظر منها �إىل �لعامل 

ون�شع فيها ب�شمة يف تاريخ �لإن�شانية �حل�شاري .
تت�شارع  �لعامل  متغري�ت  �أن  رغم  نهيان  �آل  خالد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�أ�شاف 
بخ�شو�شيتنا  �لتم�شك  م��ن  ي��وم��ا  مينعنا  مل  ذل���ك  �أن  �إل  ف��ائ��ق��ة  ب�����ش��ورة 
�لذي  و�لتنوع  �لختالف  ه��ذ�  ب��اأن  �إمي��ان  فكلنا  �لثقايف  وتر�ثنا  �حل�شارية 
يحمله �لرت�ث �لإن�شاين ما هو �إل �أ�شا�س متني لتحقيق �ل�شالم و�لت�شامح 

و�حلو�ر .
وجتول �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة برفقة وفد �ليون�شكو وكبار �مل�شوؤولني 
�ل�����ش��ارق��ة مطلعني خ��الل �جل��ول��ة على ج��ان��ب م��ن ور�س  �أروق����ة ح�شن  يف 
�لإمار�تية  �ل�شعبية  ب��امل��اأك��ولت  للتعريف  �حل�شن  ينظمها  �لتي  �لأط��ف��ال 
حيث قدم عدد من �لأطفال مناذج من �أ�شهر �ملاأكولت �لرت�ثية �ملحلية �لتي 
تعرب عن مالمح �لثقافة �لإمار�تية وتبادل �شموه مع وفد �ليون�شكو �لهد�يا 

�لتذكارية.
�ل�شارقة مطلعا �شموه �لوفد على ما ت�شمه  �إىل منطقة قلب  وعرج �شموه 
�ملنطقة من �أ�شو�ق ومباين تاريخية وثقافية و�شملت �لزيارة �شوق �ل�شنا�شية 

مرور� ب�شوق �شقر.
�ل�شارقة  متحف  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  �ل�شارقة  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  ز�ر  كما 
وما  مقتنيات  م��ن  �ملتحف  ي�شمه  م��ا  على  مطلعني  �لإ�شالمية  للح�شارة 

تعك�شه من ثر�ء لالإنتاج �حل�شاري للثقافات �لتي عا�شت يف �لعامل �لإ�شالمي 
�إ�شافة �إىل �إبر�ز دور �ل�شارقة يف حفظ �لرت�ث �لعربي و�لإ�شالمي.

�لقا�شمي  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  د�رة  ب��زي��ارة  جولته  �ليون�شكو  وف��د  و��شتكمل 
�ل��د�رة وما  �شرح تف�شيلي عن دور  �إىل  ��شتمعو�  للدر��شات �خلليجية حيث 
ت�شمه من مقتنيات وخر�ئط وخمطوطات ل�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 

مرتبطة بتاريخ �خلليج �لعربي.
و�ختتم �لوفد جولته يف �ملركز �لإقليمي حلفظ �لرت�ث �لثقايف يف �لوطن 
�لعربي �إيكروم - �ل�شارقة و�طلعو� على عر�س يو�شح دور �ملركز وجهوده يف 
حفظ �لرت�ث �ملحلي و�لعربي و�لإن�شاين وتعرف �لوفد على �أهد�ف �ملركز 

و�أهم ما حققه على �شعيد توثيق �لرت�ث وبحثه وحفظ ذ�كرته.
ي�شار �أن حملة متحدون مع �لرت�ث هي حركة عاملية تقودها �ليون�شكو بهدف 
�لعامل  �أنحاء  �شتى  و�شونهما يف  �لثقايف  و�لتنوع  �لثقايف  بالرت�ث  �لحتفاء 
�إطار هذه �حلملة �لتي ��شتهلت ��شتجابة ملا يتعر�س له  و�جلميع مدعو يف 
�لرت�ث من �عتد�ء�ت غري م�شبوقة �إىل �لوقوف يف وجه �لت�شدد و�لتطرف 
�لتي جتعل من  �لثقافية  بالأماكن و�لقطع و�لتقاليد  عن طريق �لحتفاء 

عاملنا عاملا غنيا ينب�س باحلياة.
ح�شر حفل �لطالق �إىل جانب �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة كل من �ل�شيخة 
بدور بنت �شلطان �لقا�شمي رئي�س هيئة �ل�شارقة لال�شتثمار و�لتطوير �شروق 
و�ل�شيخة حور بنت �شلطان �لقا�شمي رئي�س موؤ�ش�شة �ل�شارقة للفنون و�شعادة 
عبد�هلل حممد �لعوي�س رئي�س د�ئرة �لثقافة و�لعالم و�شعادة خالد جا�شم 
�ملدفع رئي�س هيئة �لمناء �لتجاري و�ل�شياحي و�شعادة هنا �شيف �ل�شويدي 
رئي�س هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية و�شعادة حممد عبيد �لزعابي رئي�س 
د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة و�شعادة عبد�لعزيز �مل�شلم رئي�س معهد �ل�شارقة 
للكتاب  �ل�شارقة  هيئة  رئي�س  �لعامري  رك��ا���س  ب��ن  �أح��م��د  و�شعادة  ل��ل��رت�ث 
و�شعادة حكم �لها�شمي وكيل �لوز�رة �مل�شاعد للثقافة و�لفنون و�لآثار بوز�رة 
�حلكومية  �جلهات  وممثلي  �مل�شوؤولني  من  وع��دد  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة 

و�لثقافية.

عبد�مللك بن كايد يفتتح فرع جمعية �لمار�ت للتنمية �لجتماعية بالرم�ض 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

بن  عبد�مللك  �ل�شيخ  �أم�����س  �فتتح 
جمعية  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ك���اي���د 
�لمار�ت للتنمية �لجتماعية فرع 
�لرم�س  �جلمعية �جلديد مبدينة 
عبد�للطيف  حم��م��د  د.  ب��ح�����ش��ور 

خليفة نائب رئي�س �جلمعية . 
�ملركز يف  �ن وجود  �لقا�شمي  وقال 
جمتمعية  ر���ش��ال��ة  يحمل  �ل��رم�����س 
�لعمل  ت���ع���زي���ز  م����ف����اده����ا  م���ه���م���ة 
�ل�شمالية  �ملناطق  يف  �لجتماعي 
بامارة  �ل�����ش��ك��ان��ي��ة  �ل��ك��ث��اف��ة  ذ�ت 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة م��ن خ���الل تقدمي 
و�لفعاليات  �ل��رب�م��ج  م��ن  �لعديد 
و�لثقافية  و�لرتبوية  �لجتماعية 
ب�شورة  �ل���رتك���ي���ز  م����ع  �مل���ت���ن���وع���ة 

�أمامهم كافة �أبو�ب �لعلم و�ملعرفة 
وع���م���ل���ت ب���ك���ل ج���ه���د و�خ����ال�����س 
جميع  يف  طموحاتهم  تلبية  على 
ف���ك���ان���و� بذلك  جم������الت �حل����ي����اة 
موؤكد�  �لعامل  �شعوب  بني  �لأ�شعد 
ي�شتحق  غ���ال  وط���ن  �لم�����ار�ت  �أن 
على  وي��ح��ت��م  و�ل���ف���د�ء  �لت�شحية 
�أبنائه �أن يكونو� عند ثقة قيادتهم 
وحر�شا  وتكاتفا  توحد�  �لر�شيدة 
ع��ل��ى �ل��ع��ل��م وب����ذل �جل��ه��ود يف كل 
�ل�شتعد�د  �أه��ب��ة  على  ب��ل  �مليادين 
و�جل���اه���زي���ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة ب���ق���وة يف 
�لنه�شة و�لتنمية �مل�شتد�مة. ومن 
جانبه قال د. حممد عبد�للطيف 
و�لتنمية  �لم��������ار�ت  ج��م��ع��ي��ة  �ن 
�لجتماعية �شكلت منذ �نطالقتها 
�خليمة  ر�أ��������س  ي�������ش���يء  ن���رب�����ش���ا 

�ملجتمعية  �لفعاليات  من  بالكثري 
و�لثقافية على مد�ر �لعام وت�شب 
�ملو�طن  يف  ت��ع��زز  ث��ق��اف��ة  خ��ل��ق  يف 
�مل�شاركة  م��ن  متكنه  ب��ن��اءة  ثقافة 
حتقيق  يف  �يجابية  �أك��ر  بفاعلية 
ونه�شة  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  ط��م��وح��ات��ه 

بالده .  وبح�شب عبد�للطيف فان 
�لرم�س  يف  �جلديد  �جلمعية  ف��رع 
عامني  قبل  �ن�شائه  يف  �لعمل  ب��د�أ 
مليونني  م��ن  �أك���ر  تبلغ  بتكلفته 
�شمم  ووق����د  دره����م  �أل����ف  و500 
قاعات  �أرب�����ع  م��ت�����ش��م��ن��ا  ه��ن��د���ش��ي��ا 

ومكاتب و�شالت وهو بذلك مهياأ 
�لفعاليات  م���ن  �ل��ع��دي��د  لتنظيم 
عددها  وي�شل   2017 عام  خالل 
دور�ت  عن  عبارة  فعالية   47 �ىل 
ثقافية  وحم���ا����ش���ر�ت  ت��دري��ب��ي��ة  

ومع�شكر�ت وور�س عمل متنوعة .

�أ�شا�شية على فئة �ل�شباب بعتبارهم 
�ل��ت��ي تنطلق  ي�����ش��ك��ل��ون �لأر����ش���ي���ة 
�مل�شتد�مة  �ل���دول���ة  ن��ه�����ش��ة  م��ن��ه��ا 

�أو��شر�لتعاون  عالوة على توطيد 
و�ل�شر�كة مع خمتلف �جلهات ذ�ت 

�ل�شلة بال�شاأن �لجتماعي.

�ل�شيخ  �جل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  وت���اب���ع 
مهتمة  �ل�����دول�����ة  �ن  ع���ب���د�مل���ل���ك 
ب��رع��اي��ة �أب��ن��ائ��ه��ا �ل�����ش��ب��اب وفتحت 

�شرطة ر�أ�ض �خليمة تطيح بتاجر �ملخدر�ت �لأ�شفر
•• راأ�س اخليمة –الفجر

و�لتن�شيق  �ل���ت���ع���اون  �إط�������ار  يف   
�ل�شرطة  ق����ي����اد�ت  ب���ني  �ل���ق���ائ���م 
عام  ب�شكل  �ل��دول��ة  م�شتوى  على 
و�أجهزة مكافحة �ملخدر�ت ب�شكل 
�ملعلومات  ت���ب���ادل  ب�����ش��اأن  خ��ا���س 
�لعمليات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  و�ل���ت���ع���اون 
�مليد�نية �لكبرية يف �إطار �خلطة 
�لأمنية �ملو�شوعة من قبل �لد�رة 
بوز�رة  �ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة 
على  �ل�شيطرة  لإحكام  �لد�خلية 
�لعمليات  وتنفيذ  �ملخدر�ت  جتار 
�مل��ي��د�ن��ي��ة �ل��ك��ب��رية ���ش��ده��م ، مبا 
تعزيز  يف  �لعامة  �مل�شلحة  يخدم 

�أمن جمتمع دولة �لإمار�ت.
��شرت�تيجية  ت��ن��ف��ي��ذ  و����ش���م���ن 
متابعة  ���ش��ان  يف  �لد�خلية  وز�رة 

�ملخدر�ت  مكافحة  �إد�رة  وت�شكر 
�ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة  �لد�رة 
يف وز�رة �لد�خلة و�إد�رة �جلمارك 
�لفّعال  لدورهم  ر�أ���س �خليمة  يف 
وتعاونهم �لذي �أدى ل�شبط هذه 

�لق�شية.
و�أ����ش���اد �ل��ل��و�ء ع��ل��ي ع��ب��د �هلل بن 
�شرطة  قائد عام  �لنعيمي  علو�ن 
ب��ال��ف��ري��ق �ملوحد  ر�أ������س �خل��ي��م��ة 
�مل�����خ�����در�ت  م���ك���اف���ح���ة  لإد�ر�ت 
بالدولة، �لتي �شاهمت يف �لك�شف 
و�لتي  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ه����ذه  و�إح����ب����اط 
�لتي  �لعمليات  كربى  من  تعترب 
يتم �إحباطها ، مما يوؤكد جاهزية 
بالدولة بف�شل  �لأمنية  �لأجهزة 
دعم وز�رة �لد�خلية ومتابعة �شمو 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�لد�خلية ودعمهم �لالحمدود يف 

�خل���ي���م���ة ح���ي���ث مت و����ش���ع خطة 
�ل�شخ�س،  ه��ذ�  ل�شبط  حمكمة 
حيث مت �إعد�د �لكمني �لالزم من 
كافة �لأطر�ف �مل�شاركة ، حيث مت 
مر�قبته منذ و�شوله �إىل �لدولة، 
وكان �ل�شخ�س �شديد �حلر�س و 
ي��ق��وم ب��ال��ع��دي��د م���ن �مل����ن����اور�ت ، 
ميتلك  �ملوحد  �لفريق  �أن  وك��ون 
يف  و�خل��ربة  �لكاملة  �لحرت�فية 
�لعمال  ه��ذه  مثل  م��ع  �لتعامل 
ونو�ياه،  �أفكاره  قر�ءة  ��شتطاعو� 

ومت �لإيقاع به .
�لق�شية  م���ل���ف  حت����وي����ل  ومت   
ل�شتكمال  �مل��خ��ت�����ش��ة  ل��ل��ج��ه��ات 
بحق  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  باقي 

�ملتهم .
جمدد�ً  �ل��زع��اب��ي  �لعقيد  و�أك����د   
و�ل�شرطية  �لأمنية  �لأج��ه��زة  �أن 

ومالحقة �ملروجني، متكنت �إد�رة 
ر�أ�س  ب�شرطة  �ملخدر�ت  مكافحة 
�لد�رة  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون  �خل��ي��م��ة 
�ل���ع���ام���ة مل��ك��اف��ح��ة �مل�����خ�����در�ت يف 
جمارك  ود�ئ���رة  �لد�خلية  وز�رة 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة م��ن ���ش��ب��ط تاجر 
خم����در�ت ق���ادم م��ن �أح���د �لدول 
�أمتعته كمية  �لآ�شيوية يحمل يف 
ومائة  م��ل��ي��ون  ب  قيمتها  ت��ق��در 
�ملورفني  م�����ادة  م���ن  دره�����م  �ل����ف 
�خل��������ام �مل������خ������درة ك�������ان ي����ح����اول 
�ملنافذ  للدولة عرب �حد  �دخالها 
يف �لإمارة وذلك بغر�س �ملتاجرة 
بها ولكن يقظة رجال �ملكافحة يف 
بتبادل  �مل�شتمر  و�لتعاون  �لدولة 
�ملعلومات �لدولية و�ملحلية حالت 
�لتاجر  دون ذل��ك و�أط��اح��ت بهذ� 

لينال جز�ئه �لعادل.

تذليل �لعقبات وتوفري �لإمكانات 
�لعاملة  �لكو�در  وتدريب وتاأهيل 
بالدولة  �مل���ك���اف���ح���ة  �إد�ر�ت  يف 
وجه  على  �خليمة  ر�أ���س  و�شرطة 

�خل�شو�س.
 وقال �لعقيد عدنان علي �لزعابي 
�ملخدر�ت  مكافحة  �إد�رة  م��دي��ر 
�أن  �إىل  ر�أ�����س �خل��ي��م��ة،  ب�����ش��رط��ة 
ت��ف��ا���ش��ي��ل �ل��ق�����ش��ي��ة ت���ع���ود حول 
�ملوحد  للفريق  معلومات  ت��وف��ر 
�أحد �لتجار و�ملروجني  باأن  تفيد 
يف طريقه �إىل �لدولة ويحوز على 
�ملخدرة  �مل����و�د  م��ن  ك��ب��رية  كمية 
�خليمة،  ر�أ�����س  �إىل  ط��ري��ق��ه  ويف 
عمل  ف������رق  ت�������ش���ك���ي���ل  مت  ح���ي���ث 
�لإد�رة  م��ع  و�لتن�شيق  بالتعاون 
بوز�رة  �ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة 
�لد�خلية، ود�ئرة �جلمارك بر�أ�س 

يف وز�رة �لد�خلية تبذل ق�شارى 
�لآفة،  ه��ذه  مكافحة  يف  جهدها 
ونا�شد كافة �أفر�د �ملجتمع �شرورة 
�لتكاتف و�لتعاون للت�شدي لهذه 
�لآفة و�لعمل على �لق�شاء عليها، 
حل��م��اي��ة �مل��ج��ت��م��ع و�أب���ن���ائ���ه من 
خطر �ملخدر�ت وويالتها. موؤكد� 
�حمر  خ���ط  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  �ن 
ممنوع �ملرور �أو �للم�س ملن ت�شول 

له نف�شه �لعبث باأمنها .
كافة  �إىل  ب��������������ال�����ش��ك��ر  وت�����������������وج��ه 
����ش���ارك���ت يف هذه  �ل���ت���ي  �جل���ه���ات 
�لعامة  �لإد�رة  م����ن  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
مل��ك��اف��ح��ة �مل�����خ�����در�ت �لحت����ادي����ة 
ود�ئ���رة �جل��م��ارك ب��ر�أ���س �خليمة 
و�مللمو�س  �ل��ك��ب��ري  �ل������دور  ع��ل��ى 
ب���ه خ����الل عملية  ق���ام���و�  �ل�����ذي 

�إحباط ترويج هذه �لآفة.
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•• ال�صارقة-وام:

نظم �ملجل�س �ل�شت�شاري يف �ل�شارقة ندوة تعريفية بقانون حقوق �لطفل 
ودمية رقم 3 ل�شنة 2016 �لذي �أ�شدره �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل وعالقته بالتفاقية �لدولية 

وذلك بالتعاون مع جمعية �لإمار�ت حلقوق �لإن�شان.
و��شتعر�شت �لندوة جو�نب مو�د �لقانون وما ورد به من ن�شو�س ت�شون 

للطفل حقوقه.
ح�شر �لندوة �شعادة خولة عبد�لرحمن �ملال رئي�شة �ملجل�س �ل�شت�شاري 
لإم�����ارة �ل�����ش��ارق��ة وخ��م��ي�����س ب��ن ���ش��امل �ل�����ش��وي��دي رئ��ي�����س د�ئ����رة �شوؤون 

�ل�شرطية  �لعمليات  بيات عام  ر��شد  �ل�شو�حي و�لقرى و�لعميد حممد 
ب�شرطة �ل�شارقة و�أحمد �شعيد �جلرو�ن �لأمني �لعام للمجل�س و�شاحله 
غاب�س رئي�س �ملكتب �لثقايف و�لعالمي باملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة 
وطارق عالي �لنقبي مدير مركز �ل�شارقة �لعالمي وعدد من �أع�شاء 
�ملعنية  �جل��ه��ات  وممثلي  �لد�خلية  ب���وز�رة  و�ملعنني  �ملجل�س  وع�����ش��و�ت 

بالطفولة و�لأ�شرة و�لرتبويني و�لعالمني ولفيف من �ملدعوين.
وحتدث يف �لندوة كل من حممد �شامل بن �شويعن �لكعبي رئي�س جمل�س 
�إد�رة جمعية �لإم��ار�ت حلقوق �لإن�شان ونا�شر �لري�س م�شت�شار جمعية 

�لإمار�ت حلقوق �لإن�شان .
ينعم  �أم��ان  و�ح��ة  �لدولة من جهود لتظل  تبذله  �ملحا�شر�ن ما  وتناول 

�لقانون ل�شيما فئة �لأطفال  �لتي يكفلها  كل من يعي�س فيها بحقوقه 
من  يحميها  ومل��ن  وحريتها  حقوقها  يكفل  ومل��ن  للم�شاعدة  حتتاج  �لتي 

�ل�شتغالل و�لعنف.
.. م�شرية  �لدولية  �لتفاقيات  بكافة  �لقانون  �رتباط  �لندوة  و�أو�شحت 
�ل�شارقة  ��شت�شاري  جمل�س  بني  �مل�شرتكة  �لعالقات  جو�نب  تعزيز  �ىل 
�إب��ر�ز �مل��و�د �لقانونية �لتي تخدم  وجمعية �لأم��ار�ت حلقوق �لأن�شان يف 
�مل�شرتكة  �ل��روؤي��ة  ت��الق��ي  �إط���ار  وت�����ش��ون حقوقه يف  �ل��دول��ة  �لطفل يف 

للتوعية بقانون حماية �لطفل .
�لمار�ت  يف  �لطفل  قانون  �أهمية  ح��ول  �ل��ن��دوة  خ��الل  �لآر�ء  وتد�خلت 

وجو�نب �لعمل به و�نعكا�شه على �حلياة �لجتماعية.

بكافة  �لدولة و�هتمامهم  بروؤية قيادة  �ملال  و�أ�شادت خولة عبد�لرحمن 
فئات �ملجتمع من خالل �لقو�نني �ملختلفة و�لذي كان �أخره قانون حقوق 

�لطفل .
�ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات  روؤي���ة  بف�شل  �ل�شارقة  �إم���ارة  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�لقا�شمي  حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخه  �شمو  قرينته  ومتابعة  �ل�شارقة 
مكانتها يف  �ل�شارقة  �إم��ارة  تبو�أت  �لأ�شرة  ل�شوؤون  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س 
بفكره وعقله  �هتمت  �لتي  �لطفل من خالل منظومة �خلدمات  رعاية 
وج�شده .. م�شرية �إىل �إجناز �لدولة و بف�شل دعم �شمو حاكم �ل�شارقة 

با�شت�شافة �إمارة �ل�شارقة مقر برملان �لطفل �لعربي .

•• عجمان-وام: 

�ط���ل���ع ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
على  ع���ج���م���ان  ع���ه���د  ويل  �ل���ن���ع���ي���م���ي 
و�لدر��شات  و�مل��خ��ط��ط��ات  �ل��ت�����ش��ام��ي��م 
�إن�����ش��اء م��ي��ن��اء عجمان  �مل���ع���دة مل�����ش��روع 
�ملزمع تنفيذه يف منطقة �لزور�ء �شمال 
�مليناء �حلايل بتكلفة �جمالية تقدر ما 

بني 1.5 �ىل 2 مليار درهم .
باإن�شاء  �جل��دي��د  �مليناء  فكرة  وتتج�شد 
م���ر����ش���ى �أع����م����ق وب���ن���ي���ة حت��ت��ي��ة �ق����وى 
ي�����ش��م��ح ل��ل��م��ي��ن��اء ب��ال��ت��ع��ام��ل م���ع �شفن 
وبالتطور  �أعلى  ��شتيعاب  وق��درة  �أك��رب 
تدريجيا لي�شبح ميناء حاويات رئي�شي 
منو  يف  ي�شاهم  �لقليمي  �ل�شعيد  على 

�قت�شاد عجمان.
و��شتمع �شموه من �شعادة �ل�شيخ حممد 
بن عبد�هلل �لنعيمي رئي�س د�ئرة �مليناء 
فانغ مدير  ل��ون��ارد  و�ل�شيد  و�جل��م��ارك 
خالل  وم��ن  عجمان  هي�ش�شون  �شركة 
عر�س مرئي �ىل ��شتعر��س ملا يحتوي 
عليه ميناء عجمان �جلديد من ر�شيف 
بحري بطول 500 مرت وج�شر �رتباط 
�أكرب  بطول ثالثة كيلو مرت�ت وبعمق 
�شفن  للتعامل مع  12 مرت�  ي�شل �ىل 
ت�شل حمولتها �إىل خم�شة �آلف حاوية 
من  تقريبا  م���ر�ت  بخم�شة  �أك���رب  وه��ي 
تلك �لتي ت�شل �إىل ميناء عجمان حاليا 
وحمطة برية م�شاحتها 500 �ألف مرت 
مربع لتخزين �حلاويات بالإ�شافة �إىل 

تطوير �خلدمات �للوج�شتية �لأخرى.
ج���اء ذل���ك خ���الل زي����ارة ���ش��م��وه لد�ئرة 
�مليناء و�جلمارك بعجمان �طلع خاللها 
و��شرت�تيجية  وخ���ط���ة  �ه������د�ف  ع��ل��ى 
و�مل�شاريع �مل�شتقبلية �لتي �شيتم تنفيذها 
يف �مل���رح���ل���ة �ل���ق���ادم���ة وع���ل���ى �جن�����از�ت 
�لد�ئرة وحتقيقها لأعلى معدل توطني 
وح�شولها  عجمان  �إم��ارة  م�شتوى  على 
لتوطني  ب���امل���ائ���ة   93.5 ن�����ش��ب��ة  ع��ل��ى 
وللوقوف  بالد�ئرة  �لوظائف  �إج��م��ايل 
كذلك على �أهم �مل�شاريع �لتنموية �لتي 
و�لتي  �ل�شابقة  �ل�����ش��ن��و�ت  يف  �أجن��زت��ه��ا 
روؤي��ة حكومة عجمان  تاأتي متا�شيا مع 

.2021
حول  تفا�شيل  �ملرئي  �لعر�س  وت�شمن 
م��ي��ن��اء ع��ج��م��ان �جل���دي���د �ل����ذي �شيتم 
جتهيز ر�شيفه بر�فعات من نوع بو�شت 
�حلاويات  وتفريغ  لتحميل  ماك�س  بنا 
تقنيات  ب��اأح��دث  وتعمل  عالية  ب��ك��ف��اءة 
كما  �لفعالية  ل��زي��ادة  بعد  ع��ن  �لتحكم 
�شيتم ربط �لر�شيف مع �ملحطة �لربية 
عن طريق ج�شر متعدد �حلركة لت�شهيل 
و��شتخد�م  �حل���اوي���ات  م��ن��اول��ة  عملية 
�لطاقة  ل����زي����ادة  م����زدوج����ة  م���ق���ط���ورة 
�جل  من  �ل��ر�ب��ط  للج�شر  �ل�شتيعابية 

كفاءة و�ن�شيابية حركة �ملرور.
�جلديد  عجمان  ميناء  م�شروع  وي�شم 
�لطو�بق  ومتعدد  حديث  مبنى  �إن�شاء 
و�لفنني  ل��ل��م��وظ��ف��ني  �لإد�رة  مل��ك��ات��ب 
بالعمليات  حتكم  غرفة  بناء  �شيتم  كما 
ل��ت��ن�����ش��ي��ق ور����ش���د ج��م��ي��ع �لأن�����ش��ط��ة يف 
و�جل�شر  �لبحري  و�لر�شيف  �ل�شاحة 
�لعمليات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ل�����ش��م��ان  �ل����ر�ب����ط 
خدمة  يف  م�������ش���ت���وى  �ع����ل����ى  وت����ق����دمي 
�جلديد  �مليناء  �شيكون  كذلك  �لعمالء 
م���ت�������ش���ل ب�������ش���ك���ل م���ت���ق���ن م�����ع �ل���ط���رق 
�لرئي�شية ك�شارع �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
و�شارع �لم��ار�ت وط��رق �أخ��رى ل�شمان 
�لتنقل عرب دول��ة �لم���ار�ت مع  �شل�شلة 

تو�شل  م��ا  ب��اأح��دث  م���زودة  بنية حتتية 
�ليه �لعلم ونظم �لت�شغيل �حلديثة.

بن عبد�هلل  �ل�شيخ حممد  �شعادة  وقدم 
ل�����ش��م��وه ن��ب��ذة ع���ن �أه��م��ي��ة ه���ذ� �مليناء 
�جلديد �لذي �شيعزز �لقدرة �لتناف�شية 

لإمارة عجمان و يعزز منو �قت�شادها.
وك�����ان ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
حممد  �ل�شيخ  �شعادة  ير�فقه  �لنعيمي 
بد�ية  يف  �ل��ت��ق��ى  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  ب��ن 
و�جلمارك مدر�ء  �مليناء  لد�ئرة  زيارته 
وموظفي  �لأق�����ش��ام  وروؤ����ش���اء  �لإد�ر�ت 
�لد�ئرة وموظفي ق�شم تقدمي �خلدمات 
�ل�شاملة للمتعاملني و��شتمع منهم �ىل 
و�إج�����ر�ء�ت  عملهم  طبيعة  ح���ول  ���ش��رح 
�شري �ملعامالت و�لنظمة �ملتبعة يف ذلك 
للمتعاملني..  متميزة  وتقدمي خدمات 
�أعقب ذلك جولة ل�شموه د�خل �مليناء و 
�ملبادر�ت  �مل�شاريع و  �أب��رز  �لط��الع على 
�لتي ��شهمت ب�شكل كبري ومبا�شر برفع 
حجم  وزي��ادة  �لعمليات  وفاعلية  كفاءة 
�ل��ت��ج��ارة و م��ن��اول��ة �حل���اوي���ات وكذلك 

حت�شني �خلدمات بالد�ئرة.
و�ل��ت��ق��ى ���ش��م��وه �أي�����ش��ا م��وظ��ف��ي ق�شم 
منهم  �طلع  �لذين  �جلمركي  �لتفتي�س 
على �لية �شري �لعمل و�أهم �ل�شبطيات 
كما  �شبطها  مت  �ل��ت��ي  �ل��ن��م��اذج  وبع�س 

جهاز  ومنها  �مل�شاريع  �أب���رز  على  �ط��ل��ع 
يعترب  �لذي  بالأ�شعة  �حلاويات  فح�س 
من �أف�شل �لأجهزة يف �ملنطقة وي�شتطيع 
�جلهاز م�شح ما ي�شل �إىل 120 حاوية 
لون   250 متييز  ومي��ك��ن��ه  �ل�����ش��اع��ة  يف 
�لو�شوح  �ملو�د و�ملعادن مبنتهى  ملختلف 
مر�قبة  ك���ام���ري�   73 ت��رك��ي��ب  مت  ك��م��ا 
من  �مليناء  مر�قبة  لتتم  �ل��دق��ة  عالية 
خ���الل غ��رف��ة �ل��ت��ح��ك��م و�مل���ر�ق���ب���ة على 
�لأم���ن يف  لتعزيز  وذل��ك  �ل�شاعة  م��د�ر 

�ملنفذ �لرئي�س بالإمارة.
من  �لعديد  وتركيب  ت��وري��د  مت  كذلك 
كالر�فعات  �حلديثة  و�مل��ع��د�ت  �لآل��ي��ات 
�ل�����ش��وك��ي��ة ور�ف����ع����ات ���ش��ف �حل���اوي���ات 
متعددة �لطبقات لرفع كفاءة �لتخزين 
م�شتودع  وت�شييد  �حل��اوي��ات  �شاحة  يف 
م������ربد ل���ت���خ���زي���ن �ل���ب�������ش���ائ���ع ل����زي����ادة 
�إىل  �إ�شافة  �مليناء  يف  �لتخزين  م�شاحة 
�لعمليات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �مت����ام  ذل���ك مت 
�لتكنولوجيا  و�شائل  �أح��دث  با�شتخد�م 
 TOS ذ�ت مو��شفات عاملية كربنامج 
ن���ظ���ام ت�����ش��غ��ي��ل �مل��ح��ط��ات �لإل���ك���رتوين 
�مل�����ش��ط��رد يف حجم  �ل��ن��م��و  م��ع  متا�شيا 

�ملناولة �حلاويات.
على  عجمان  عهد  ويل  �شمو  �طلع  كما 
تنفيذها  �ملخطط  �مل�شتقبلية  �مل�شاريع 

يف �ل�����ش��ن��و�ت �ل��ق��ادم��ة وم���ن �ب����رز تلك 
�مل�شاريع م�شروع �خلدمات �لإلكرتونية 
للدفع  ب���الإ����ش���اف���ة  �ل���ذك���ي  و�ل���ت���ح���ول 
للمتعاملني  وت���وف���ريه���ا  �لإل����ك����رتوين 
وت�شهيل  �مل��ع��ام��ل��ة  �جن���از  زم���ن  لتقليل 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني و كذلك  �لإج�������ر�ء�ت ع��ل��ى 
وهو  �ملتعاملني  ���ش��ع��ادة  م��رك��ز  م�����ش��روع 
�ملتعاملني  خل��دم��ة  م��رك��ز  ع���ن  ع���ب���ارة 
باأعلى معايري �جلودة ويت�شمن من�شة 
لتفتي�س �حلاويات بجميع �نو�عها ليتم 
نف�س  من  �ملعامالت  �أن��و�ع  جميع  �إنهاء 

�ملكان وباأ�شرع وقت ممكن.
باإجناز  �ل��زي��ارة  نهاية  يف  �شموه  و�أ���ش��اد 
�لتي  �لتطويرية  �مل�شاريع  من  �لعديد 
يعك�س  مبا  ومتيزها  �لد�ئرة  بها  قامت 
�قت�شاد  و�زده�������ار  و�����ش���ح من���و  ب�����ش��ك��ل 
�لإمارة وحر�شها على توفري �خلدمات 
م�شيد�   .. للم�شتثمرين  �للوج�شتية 
ب����دور �ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ت��ل��ك �لجن����از�ت 
�ملعايري  وف���ق  ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا  و�ه��ت��م��ام��ه��م 

�حلديثة ومتطلبات ع�شر.
مو��شلة  ع��ل��ى  �جل��م��ي��ع  ���ش��م��وه  وح����ث 
باخلدمات  و�له��ت��م��ام  �ل����دوؤوب  �لعمل 
م�شتويات  �ع��ل��ى  لتحقيق  وت��ط��وي��ره��ا 
مع  متا�شيا  �ملتعاملني  ل���دى  �ل�����ش��ع��ادة 

روؤية �مارة عجمان 2021 .

�مل�����ش��اري��ع تعترب  ت��ل��ك  �إن  ���ش��م��وه  وق����ال 
�ل�شتثمار �حلكومي  �أول��وي��ات  �أه��م  من 
�خلطط  م��ع  مو�ءمتها  على  وحر�شها 
�ل�شرت�تيجية للدو�ئر �ملحلية �لأخرى 
ومبا يحقق �مل�شلحة �لعامة يف �لمارة 
.. ك��م��ا ت��اأت��ي م��ن خ���الل خ��ط��ه تطوير 
�شامله مليناء عجمان من قبل �حلكومة 
ترتكز على توفري بر�مج وتقنيه عالية 
و�شر�ء  �مليناء  خدمات  لتطوير  �جل��ودة 
معد�ت و�آليات ملناولة �لب�شائع متطورة 
�حلاويات  مل��ن��اول��ة  ع��ال��ي��ة  تقنيه  وذ�ت 
و�أجهزة  وم��الح��ي��ة  ب��ح��ري��ة  وم���ع���د�ت 

�ت�شالت.
و�أك������د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
�مل�شتقبلية  �خل����ط����ة  �أن  �ل���ن���ع���ي���م���ي 
و�مل�شروعات �جلديدة يف �لأعو�م �لقادمة 
ميثل حتديا كبري� ي�شع ميناء عجمان 
يف  �لق��ت�����ش��ادي  �مل�شهد  قلب  يف  بثبات 
�ملنطقة .. م�شري� �إىل �أن �إمارة عجمان 
ت�شعى للو�شول �ىل �هد�فها من خالل 
ب���ل���وغ �ل��ق��م��ة مب���زي���د م���ن �لجن������از�ت 
و�لرتويج و�لإعالن �مل�شتمر عن �ملز�يا 
تقدمها  �لتي  و�لت�شهيالت  و�خلدمات 
و�لذي  للم�شتثمرين  عجمان  حكومة 
يعمل عليه كل موظفي حكومة عجمان 
�لأمو�ل  �لأن��ظ��ار وج��ذب روؤو����س  للفت 

�مل�شتمرة  �لت�شويق  �آل��ي��ات  ع��ن  ف�شال 
د�خل وخارج �لبالد.

�خلدمية  �مل�����ش��اري��ع  ت���وف���ري  �أن  ون�����وه 
ت�شجيع  يف  ي�شهم  �لإم����ارة  يف  �ملتميزة 
�ل���ش��ت��ث��م��ار و�ت���خ���اذه���ا م��ك��ان��ا مالئما 
�خلدمات  م��ن  فيها  ي��ت��وف��ر  مل��ا  للعمل 
و�ل���ب���ن���ى �ل��ت��ح��ت��ي��ة و�أج����������و�ء �لم�����ان 
للمو�طنني  �لعمل  وفر�س  و�ل�شتقر�ر 

على حد �شو�ء.
م�شاريع  م��ن  تابعه  مب��ا  �شموه  و�أ���ش��اد 
م���ن���ف���ذة وخ�����دم�����ات م���ق���دم���ة وج���ه���ود 
�مليناء  د�ئ��رة  يوؤكد حر�س  مبذولة مبا 
و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  ع��ل��ى  و�جل���م���ارك 
�ل�شرت�تيجية  خ��ط��ط��ه��ا  يف  �ل����د�ئ����م 
للحكومة  �ل�شرت�تيجية  �خلطط  مع 
�لبناءة  �خل�����ط�����و�ت  ع���ل���ى  و�أث�����ن�����ى   ..
وجمارك  ميناء  د�ئ���رة  �تخذتها  �ل��ت��ي 
عجمان وحر�شها على �لتطوير �لد�ئم 
منجز�ت  م��ن  حققته  ومب��ا  خلدماتها 
�ل�شيخ  ت���ق���دم  م���ن ج��ان��ب��ه  م��ل��م��و���ش��ة. 
ب���ن ع���ب���د�هلل �ل��ن��ع��ي��م��ي رئي�س  حم��م��د 
باأ�شمى  عجمان  وجمارك  ميناء  د�ئ��رة 
�ل�شكر و�لتقدير ل�شمو ويل عهد  �آي��ات 
على ه��ذه �ل��زي��ارة و�لط���الع ع��ن كثب 

على خطط تطوير ميناء عجمان.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  باهتمام  و�أ���ش��اد 

ويل  و�شمو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد 
بهدف  عجمان  ميناء  بتطوير  �لعهد 
�مل���و�ن���ئ يف �ملنطقة  �أف�����ش��ل  ج��ع��ل��ه م��ن 
ويعمل طبقا ملوؤ�شر�ت �لد�ء �لعاملية .. 
باإجناز  �مليناء و�جلمارك  د�ئرة  وقامت 
�أع��م��ال ت��ط��وي��ري��ه ك��ب��رية وف��ق��ا خلطة 

�لتطوير �ملتفق عليها.
�مل��ن��ج��زة خالل  �مل�������ش���روع���ات  �أن  و�ك�����د 
�ل��ف��رتة �مل��ا���ش��ي��ة ك��ان��ت م��ن �أه����م بنود 
خطة �لتطوير حيث مت تطويرها وفقا 
جتهيزها  ومت  �جل���ودة  معايري  لأع��ل��ى 
�لتكنولوجية  و�حللول  �لنظم  باأحدث 
م�شافة  قيمه  وت�شكل  �مل�شتوى  عالية 
ميناء  ي��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  �خل���دم���ات  �إىل 

عجمان لك�شب ر�شا �ملتعاملني.
ب���ن عبد�هلل  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  و�و�����ش����ح 
عجمان  وج��م��ارك  م��ي��ن��اء  �إن  �لنعيمي 
�لفرتة �حلالية طفرة كبرية  ي�شهد يف 
فاأ�شبح  و�حل���اوي���ات  �ل�شفن  ح��رك��ة  يف 
يوميا..  �لبو�خر  من  �لعديد  ي�شتقبل 
و�لتطلع  كبرية  �لطموحات  �أن  موؤكد� 
حدود  ل��ه  لي�س  �مل�شرق  �مل�شتقبل  نحو 
�إميانا بقدر�تنا على مو�جهة �لتحديات 
..متوقعا  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
حتقيق �مل��زي��د م��ن �ل��ن��ج��اح يف �لأع���و�م 

�لقادمة.

•• اأبوظبي-الفجر : 

حرم  للتطوع   �لعربي  �لحت���اد  هناأ 
���ش��ل��ط��ان بن  �ل��دك��ت��ور  �ل�����ش��ي��خ  �شمو 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  ن��ه��ي��ان  �آل  خ��ل��ي��ف��ة 
���ش��ي��خ��ة ب��ن��ت ���ش��ي��ف ب���ن حم��م��د �آل 
ملوؤ�ش�شة  �لفخرية  �لرئي�شة  نهيان، 
�لن�شانية  باجلهود  �أمنية،  حتقيق 
بها  تقوم  �لتي  �ملتميزة  و�لتطوعية 

�ملوؤ�ش�شة.
�شاحب  �إع�������الن  �لحت�������اد  وب�������ارك 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
 ، �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وت��وج��ي��ه��ات 
�آل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن ر����ش��د  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�أن يكون �شعار  حاكم دب��ي رع��اه �هلل 
ع��ام 2017 يف دول��ة �لإم���ار�ت عام 
خالل  �لعمل  تركيز  ليكون  �خل��ري 
�لعام �جلديد على تر�شيخ �مل�شئولية 
�لقطاع  م��وؤ���ش�����ش��ات  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ل���ت���وؤدي دوره�����ا يف خدمة  �خل���ا����س 
م�شريته  يف  و�مل�������ش���اه���م���ة  �ل����وط����ن 
�لتطوع  روح  وت��ر���ش��ي��خ  �ل��ت��ن��م��وي��ة 
وب���ر�م���ج �ل��ت��ط��وع �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة يف 
من  لتمكينها  �ملجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة 

ح��ق��ي��ق��ي��ة ملجتمع  خ���دم���ات  ت���ق���دمي 
كفاء�تها  من  و�ل�شتفادة  �لإم���ار�ت 
خدمة  تر�شيخ  و  �مل��ج��الت  ك��اف��ة  يف 
كاأحد  �جلديدة  �لأج��ي��ال  �لوطن يف 
�لإمار�تية  �ل�شخ�شية  �شمات  �أه���م 
د�ئما  ردي��ف��ا  �ل��وط��ن  خ��دم��ة  لتكون 
حل����ب �ل����وط����ن �ل������ذي ت���ر����ش���خ عرب 
�لإمار�ت  �أبناء  قلوب  كافة  يف  عقود 

و�ملقيمني على �أر�شها.
�ل�شيخة  ���ش��م��و  �لحت������اد  ه���ن���اأ  ك��م��ا 

�شيخة بنت �شيف �ل نهيان �لرئي�س 
�أمنية  حت��ق��ي��ق  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ل��ف��خ��ري 
�لتحدي  ب���رن���ام���ج  �ط���الق���ه���ا  ع��ل��ى 
�خلريي و�ملوجه للهيئات و�ل�شركات 
و�خل��ا���ش��ة يف  �لوطنية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت  دول�����ة 
للم�شاهمة يف �لعمل �خلريي خالل 
عام �خلري ومبا يحقق مفهوم وقيم 

�مل�شوؤولية �ملجتمعية لها.
ج���اء ذل���ك خ���الل �ل���زي���ارة �ل��ت��ي قام 

ب��ه��ا وف����د �لحت������اد ب��رئ��ا���ش��ة ح�شن 
بوهز�ع رئي�س �لحتاد �ليوم ملوؤ�ش�شة 
�أبوظبي  بالعا�شمة  �أم��ن��ي��ة  حتقيق 
هاين  ���ش��ع��ادة  ��شتقبالهم  يف  وك����ان 
�لزبيدي �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة 
�لد�ريني  م��ن  وع��دد  �أمنية  حتقيق 
و�لعاملني  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  و����ش��ت�����ش��اري��ي 

فيها .
و�ث��ن��ى �ل��زب��ي��دي ب��ج��ه��ود و�ه���د�ف 
ل��ل��ت��ط��وع وعمله  �ل��ع��رب��ي  �لحت�����اد 

�إىل تو�شيع ميادين �لتطوع يف ربوع 
�لت�شبيك  وزي�����ادة  �ل��ع��رب��ي،  ع��امل��ن��ا 
كافة  يف  �لتطوعية  �جلمعيات  بني 
توفري  �إىل  �إ����ش���اف���ة  جم��ت��م��ع��ات��ن��ا، 
جليل  �ملالئمة  �لتطوعية  �لفر�س 
طاقاتهم  ت��ف��ج��ر  �ل���ت���ي  �ل�������ش���ب���اب، 
خدمة  يف  �إي����ج����اب����ي����ة  ب���ط���ري���ق���ة 
جم��ت��م��ع��ات��ه��م و�أوط����ان����ه����م، وذل���ك 
�لعميق  �إمي����ان����ن����ا  م����ن  �إن����ط����الق����اً 
ت�شافر  �ىل  �لعربية  �أمتنا  بحاجة 
مبا  �ل�شف  وتوحيد  �جل��ه��ود  كافة 
�لإمنائي  �لعمل  حتقيق  ف��ى  يثمر 
و�ل��ت��ن��م��ي��ة �لإن�����ش��ان��ي��ة ف���ى �ل����دول 
و����ش��اد بحر�س �لحتاد  �ل��ع��رب��ي��ة.  
�ملوؤ�ش�شات  ع���ل���ى  �ل���ت���ع���رف  ع���ل���ى 
وتكرميهم  �لم���ار�ت  يف  �لتطوعية 
�لفخرية  �لرئي�شة  ل�شمو  �لأخ���ري 
بالبحرين  �حتفالهم  يف  للموؤ�ش�شة 
�ملرحلتني  �إن   : ب�����وه�����ز�ع  وق�������ال 
بحاجة  ل��الحت��اد  و�ملقبلة  �حلالية 
�لعمل  تخدم  جديدة  م��ب��ادر�ت  �إىل 
�لعربية،  �مل��ج��ت��م��ع��ات  �ل��ت��ط��وع��ي 
تعزيز  �إىل  �لوقت  نف�س  يف  وت�شعى 
و�ل�شباب  ع��م��وم��اً  �مل��ت��ط��وع��ني  دور 
�أوطانهم  ب��ن��اء  يف  خ�شو�شاً  منهم 
�مل�شتد�مة.،  �ل��ت��ن��م��ي��ة  وحت���ق���ي���ق 

�لقيم  م��ن  �لتطوعي  عملنا  وينبع 
و�مل���������وروث �ل���ع���رب���ي، �ل���ت���ي ع����ززت 
�خلري،  عمل  يف  جمتمعاتنا  ري���ادة 
ويوؤكد يف �لوقت نف�شه على �أ�شالة 
قياد�تنا و�شعوبنا، وهو ما ي�شاعدنا 
ع���ل���ى حت��ق��ي��ق ر���ش��ال��ت��ن��ا و�إط������الق 
على  تعمل  �لتي  �جلديدة  �ملبادر�ت 
�ل��ت��ط��وع وغر�س  ت��و���ش��ي��ع م��ي��ادي��ن 
مفاهيم ح�شارية للعمل �لتطوعي 
�إىل  �ملحيط  من  �لعربية  بالدنا  يف 
ور�شالتنا  روؤي���ت���ن���ا  و�إن   ، �خل��ل��ي��ج 
�ملتعلقة  و�آلياتنا  و�أهد�فنا  وقيمنا 
و�إكت�شاب  �لتطوعي  �لعمل  بتعزيز 
هي  ع��ام،  بعد  عاماً  جديدة  �أر�شية 
مب��ث��اب��ة م�����ش��اه��م��ة م��ت��و����ش��ع��ة منا 
لبناء �أوطاننا وجمتمعاتنا �لعربية، 

�لعامة  �لأمانة  بالتعاون مع  وذلك 
وو�شوف  �لعربية.  �ل���دول  جلامعة 
ن��ب��ذل ك���ل م���ا يف و���ش��ع��ن��ا م���ن �أجل 
�لتطوعي،  �لعمل  جم��الت  تو�شيع 
�ملجتمع  م���وؤ����ش�������ش���ات  ت���ك���ون  ل���ك���ي 
و�جلمعيات  عموماً  �لعربي  �مل��دين 
�ل��ت��ط��وع��ي��ة �لأع�������ش���اء يف �لحت����اد 
ع��ل��ى وج����ه �ل��ت��ح��دي��د، ���ش��ري��ك��ة يف 
منظومة  �إط���ار  يف  �لتنمية  عملية 
زيادة  مع  �مل�شرتك،  �لعربي  �لعمل 
�لحتاد  و�أن�شطة  برب�مج  �لتوعية 
�ل�شر�كة  وتعزيز  للتطوع،  �لعربي 
مع �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س.

و�و�شح �لزبيدي �ن  مبادرة حتدي 
�خل���ري ه��ي م��ب��ادرة ج��دي��دة �شمن 
مبادر�ت موؤ�ش�شة حتقيق �أمنية لعام 

�عطاء  فكرتها  وتتلخ�س  �خل���ري، 
�لفر�شة  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  �ل�����ش��رك��ات 
يف  ومنت�شبيهم  لإ�شر�ك موظفيهم 
جديد  ب��اأ���ش��ل��وب  �لأم��ن��ي��ات  حتقيق 
من  �لأم��ن��ي��ة  ت�شميم  يف  وم��ب��ت��ك��ر 
خالل تقدمي �فكار جديدة وخالقة 
تدعم فر�س �لتطوع �مامهم وتوفر 
�ملوؤ�ش�شة �لتمويل لكل �أمنية خالل 

فرتة زمنية حمدد.
و�����ش���اف مت��ك��ن��ت م��وؤ���ش�����ش��ة حتقيق 
�منية  خالل �لعام �ملا�شي �أن حتقق 
دولة  يف  طفاًل   392 نحو  �أمنيات 
�لإم����ار�ت وخ��ارج��ه��ا �ل��ذك��ور منهم  
200 و�لإناث منهم 192 ينتمون 
دول  خمتلف  م��ن  جن�شية   31 �إىل 

�لعامل.

عمار �لنعيمي يطلع على خمططات �إن�شاء ميناء عجمان �جلديد بتكلفة تقارب 2 مليار درهم

��شت�شاري �ل�شارقة ينظم ندوة تعريفية بقانون حقوق �لطفل ودمية 

•• عجمان-و�م:
�لبلدية  ب���د�ئ���رة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ون  �مل������در�ء  ق����دم 
معلوماتية  ��شت�شار�ت  بعجمان  و�لتخطيط 
جلمهور �ملر�جعني يف مركز �شعادة �ملتعاملني 
ك��اون��رت�ت عام  �فتتاحهم ل  ب��ال��د�ئ��رة خ��الل 

�خلري .
�لنعيمي  حممد  �ل��رح��م��ن  عبد  ���ش��ع��ادة  و�أك���د 
مدير ع��ام �ل��د�ئ��رة �أن ك��اون��رت�ت ع��ام �خلري 

فكرة مبتكرة �عتمدتها �لد�ئرة لالإجابة على 
�ملتو�فدين  �ملتعاملني  ج��م��ه��ور  ����ش��ت��ف�����ش��ار�ت 
و�ل���ش��ت��م��اع لآر�ئهم  �ل�����ش��ع��ادة  مل��رك��ز  ي��وم��ي��اُ 
باقرت�حاتهم  �لإدلء  ف���ر����ش���ة  وم���ن���ح���ه���م 
و�طالعهم على �خلطو�ت �ل�شحيحة لإجناز 

معامالتهم بوقت قيا�شي .
و�و�شح �أن مبادرة كاونرت�ت عام �خلري تد�شن 
بتوجيهات من �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي 

�ملو�طن  �إ�شعاد  على  حلر�شه  �ل��د�ئ��رة،  رئي�س 
و�ملقيم وكافة �شر�ئح �ملتعاملني وتوفري كافة 

مقومات �لرفاهية لهم .
حممد  �ملهند�س  �ل��دك��ت��ور  �أو���ش��ح  جانبه  م��ن 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��ه��ريي  ب��ن ع��م��ري  �أح��م��د 
ورئي�س  بالد�ئرة  �لهند�شية  �ل�شوؤون  لقطاع 
�لعمل  �أن   ، �خل������ري  ع������ام  م������ب������ادر�ت  جل���ن���ة 
مد�ر  ع��ل��ى  �شي�شتمر  �خل���ري  ع���ام  ب��ك��اون��رت�ت 

2017 و�شتوكل مهام �لعمل به للكو�در  عام 
�لد�ئرة  ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  يف  �مل��درب��ة  �لب�شرية 
وفئات  ���ش��ر�ئ��ح  جميع  م��ع  للتعامل  و�مل��وؤه��ل��ة 

�ملجتمع .
ودع����ا ج��م��ه��ور �مل��ت��ع��ام��ل��ني �ىل ع����دم �ل����رتدد 
و�ل�����ت�����وج�����ه م����ب����ا�����ش����رة ل�����ك�����اون�����رت�ت �خل����ري 
لال�شتف�شار عن �أي م�شكلة تو�جههم ومعرفة 

�أي معلومة يحتاجونها لإمتام معاملتهم.

بلدية عجمان تفتتح كاونرت�ت عام �خلري مبركز �شعادة �ملتعاملني

خالل زيارتهم لـ»حتقيق اأمنية« 

�لحتاد �لعربي للتطوع ي�شيد باإعالن 2017 عاما للخري وبجهود �شيخة بنت �شيف  
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•• اأبوظبي-وام:

خالل  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  حقق 
�لذي  ع�شر  �ل�شاد�س  �لت�شريعي  �لف�شل 
ع����دد�   2015 ن���وف���م���رب   18 يف  ب������د�أ 
ل�شرت�تيجيته  تنفيذ�  �لجن����از�ت  م��ن 
 2021-2016 ل���الأع���و�م  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
�لتي تعد �لأوىل من نوعها يف �ملنطقة يف 
�لت�شريعية  �خت�شا�شاته  ممار�شة  �ط��ار 
�لربملانية  و�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  و�ل��رق��اب��ي��ة 
وبرملانات  �شعوب  مع  �لتو��شل  وتفعيل 
�لعامل متثلت بتنفيذ عدد من �ملبادر�ت 
نوعها  م��ن  �لأوىل  تعد  �لتي  �لربملانية 
حمليا  �ل��ربمل��اين  �ل��ع��م��ل  م�شتوى  ع��ل��ى 

و�إقليميا ودوليا.
وج�شدت �لإجناز�ت �لتي حققها �ملجل�س 
فاعلة  من�شة  ي��ك��ون  �أن  ع��ل��ى  �حل��ر���س 
ومتكينهم  �ل���دول���ة  م��و�ط��ن��ي  ل��ت��م��ث��ي��ل 
تقودها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ه�����ش��ة  يف  للم�شاهمة 
�لإم����ار�ت يف �ملنطقة و�ل��ع��امل وذل��ك يف 
�مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  على  �حلر�س  �طار 
�ل�شاملة  �لتنمية  م�شرية  يف  و�مل�شاهمة 
دولة  ت�شهدها  �لتي  و�لنه�شة  �ملتو�زنة 
�ملجالت ف�شال عن  �لإم���ار�ت يف جميع 
�لدولة  توجهات  مو�كبة  على  �حلر�س 
وحر�شها على حتقيق �لأمن و�ل�شتقر�ر 

�لدوليني.
وتنفيذ� ل�شرت�تيجية �ملجل�س �لربملانية 
تعد  �ل��ت��ي  2016-2021م  ل��الأع��و�م 
من����وذج����ا ل��ل��ع��م��ل �ل�����ربمل�����اين �مل����ت����و�زن 
�أف�شل  ي��ق��دم ك��ل م��ا ه��و  �ل���ذي  �حلكيم 
توجهات  ودع��م  �لإم���ار�ت  �شعب  لإ�شعاد 
�حل��ك��ي��م��ة يف حت��ق��ي��ق م�شلحة  �ل��ق��ي��ادة 
�لدولة  مكانة  وتعزيز  و�ملو�طن  �لوطن 
ق���در من  �أك���رب  ع��امل��ي��ا وب��ه��دف مناق�شة 
�لق�شايا �لوطنية وم�شروعات �لقو�نني 
�جلل�شة  لغاية  جل�شة   20 �ملجل�س  عقد 
�ل�شابعة من دور �لنعقاد �لعادي �لثاين 
�لتي عقدها بتاريخ 7 فرب�ير 2017م 
وتبنى  قانون  م�شروع   23 خاللها  �أق��ر 
�أربعة  م��ن��اق�����ش��ة  خ����الل  ت��و���ش��ي��ة   48
�شوؤ�ل   80 ووج�����ه  ع���ام���ة  م��و���ش��وع��ات 
من  ب��ع��دد  تتعلق  �حل��ك��وم��ة  ممثلي  �إىل 
ل��ه��ا ع��الق��ة مبا�شرة  �ل��ت��ي  �ل��ق��ط��اع��ات 
للمو�طنني  �ملقدمة  �خلدمات  بتطوير 
وبهدف  �ل����دول����ة  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف  يف 
و�شيا�شتها  �ل���دول���ة  ت��وج��ه��ات  م��و�ك��ب��ة 
�لر�شمية حققت �لدبلوما�شية �لربملانية 
�جناز� باإن�شاء جلان �شد�قة برملانية مع 
برملانات قر�بة 30 دول �إقليمية ودولية. 
�لد�خلية  �ل���الئ���ح���ة  �����ش����دور  وج�������ش���د 
�لحتادي  �لوطني  للمجل�س  �جل��دي��دة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ب��ق��ر�ر  �ل�����ش��ادرة 
�آل نهيان رئي�س �لدولة  خليفة بن ز�يد 
2016م  ل�����ش��ن��ة   1 رق�����م  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
�ملجل�س  دور  تفعيل  على  �شموه  حر�س 
ومتكينه ليكون �شلطة م�شاندة ومر�شدة 
�أكرب قدرة  يكون  و�أن  للحكومة  ود�عمة 
�لوطن  ب��ق�����ش��اي��ا  و�ل��ت�����ش��اق��ا  وف��اع��ل��ي��ة 
وه��م��وم �مل��و�ط��ن��ني ت��رت���ش��خ م��ن خالله 
قيم �مل�شاركة �حلقة ونهج �ل�شورى حيث 
ع���دد� من  �ل��الئ��ح��ة �جل��دي��دة  ت�شمنت 
�لتعديالت �ملتعلقة باخت�شا�شات �أجهزة 
�ملجل�س وتطوير �ملمار�شة �لربملانية وفق 

�أف�شل �ملمار�شات �لربملانية.
وحر�س �ملجل�س �لوطني �لحتادي �لذي 
�أطلق خالل هذ� �لعام �أول ��شرت�تيجية 
برملانية منذ تاأ�شي�شه لالأعو�م 2016-
�لوطنية  ل��ل��م��رت��ك��ز�ت  وف���ق���اً   2021
خطاب  ت�شمنها  �لتي  �ملوجهة  و�مل��ب��ادئ 
�شاحب  �أعلنه  �ل��ذي  �ل�شيا�شي  �لتمكني 
�آل نهيان  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو 
 2005 ع��ام  �هلل  �ل��دول��ة حفظه  رئي�س 
�لأ�شا�شية  �ل���ر����ش���ال���ة  ت���ك���ون  �أن  ع���ل���ى 
ل��ل��م��ج��ل�����س ه���ي مت��ث��ي��ل ���ش��ع��ب �لحت����اد 
�أد�ء  خ�����الل  م����ن  ت��ط��ل��ع��ات��ه  وحت���ق���ي���ق 
و�لرقابية  �لت�شريعية  لأدو�ره  متميز 
�أف�شل  ووف��ق  �لربملانية  و�لدبلوما�شية 
�مل�شاركة  وت��ع��زي��ز  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��م��ار���ش��ات 
�لوحدة  وتر�شيخ  للمو�طنني  �ل�شيا�شية 
وتعزيز  �ل�شاحلة  و�مل��و�ط��ن��ة  �لوطنية 
�لفاعلة  �ملجتمعية  و�مل�شاركة  �لتو��شل 
�ل��د�خ��ل��ي��ة لأجهزة  �ل���ق���در�ت  وت��ط��وي��ر 

�ملجل�س لتحقيق �أد�ء برملاين متميز.
ونظم �ملجل�س �مللتقى �لربملاين �لت�شاوري 
بعنو�ن ��شت�شر�ف �مل�شتقبل بهدف بلورة 
�ل���روؤي���ة و�ل��ر���ش��ال��ة و�ل��ق��ي��م و�لأه�����د�ف 
للمجل�س  �ل�شرت�تيجية  و�لجت���اه���ات 
�شمن ممار�شة �خت�شا�شاته �لت�شريعية 
�لربملانية  و�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  و�ل��رق��اب��ي��ة 
�أف�شل  لتحقيق  و�ل��ت��و����ش��ل  و�مل�����ش��ارك��ة 
�لت�شريعي �حلايل  ف�شله  �لإجن���از�ت يف 
�لت�شريعية  �لف�شول  يف  عليها  و�ل��ب��ن��اء 
وفقاً  �لدولة  توجهات  وملو�كبة  �لقادمة 
للمرتكز�ت �لوطنية و�ملبادئ �لتوجيهية 

�لتمكني  خ�����ط�����اب  ت�������ش���م���ن���ه���ا  �ل�����ت�����ي 
�ل�شمو  �شاحب  �أعلنه  �ل��ذي  �ل�شيا�شي، 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  �ل�شيخ خليفة بن 
وروؤية   2005 ع��ام  �هلل  �ل��دول��ة حفظه 
�لوطني  و�ل��ربن��ام��ج   2021 �لإم����ار�ت 
�لع�شر نقاط و�ل�شيا�شات �لعامة للدولة 
�لقيادة  وتطلعات  توجهات  مع  متا�شياً 

�لر�شيدة و�شعب �لإمار�ت..
�ملجل�س  جل��ان  ن�شاطات  ع��دد  بلغ  فيما 
�ملوؤقتة و�ل��د�ئ��م��ة م��ا ي��ق��ارب م��ن 160 
و�لزيار�ت  �لجتماعات   : �شملت  ن�شاطا 
و�لندو�ت  �لنقا�شية  و�حللقات  �مليد�نية 
للمبادر�ت  وت���رج���م���ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا.  �ل���ت���ي 
�ملجل�س  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ت�شمنتها  �ل��ت��ي 
�لربملانية و�لتي منها تطوير منهجيات 
م�شروعات  ومناق�شة  ل��در����ش��ة  ح��دي��ث��ة 
�لقو�نني و�إعد�د وتفعيل �آلية للمقارنات 
�مل��ع��ي��اري��ة يف جم����ال �ل��ت�����ش��ري��ع��ات فقد 
تناولت م�شروعات �لقو�نني �لتي ناق�شها 
و�أقرها �ملجل�س بعد �ن عدل و��شتحدث 
ع����دد� م��ن ب��ن��وده��ا وم���و�ده���ا ع����دد� من 
�لإعالم  منها:  و�لتي  �ملهمة  �لقطاعات 
و�لعدل وجر�ئم تقنية �ملعلومات وتنظيم 
�ملدنية  و�لأو����ش���م���ة  �لت�������ش���الت  ق��ط��اع 
و�لنقل  و�ل������زلزل  �جل���وي���ة  و�لأر�����ش����اد 
و�لقت�شاد  و�لأم�������ن  و�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
و�ل��ب��ي��ئ��ة و�ل���ش��ت��ث��م��ار. وجت�����ش��دت �أبهى 
مناق�شة  خالل  و�لتكامل  �لتعاون  �شور 
�أبد�ه  مب��ا  �لقو�نني  مل�شروعات  �ملجل�س 
�ل��وزر�ء من مو�فقة على جميع  معايل 
�أع�شاء  �ل�شادة  �أبد�ها  �لتي  �لتعديالت 
�أو  �لقبة  �ملجل�س خالل مناق�شتها حتت 
خالل  عليها  �ملجل�س  جل��ان  �أ�شافته  ما 

�إعد�د تقاريرها ب�شاأنها.
وت�����ش��درت م�����ش��روع��ات �ل��ق��و�ن��ني �لتي 
قائمة  �خل���دم���ي���ة  �ل��ق�����ش��اي��ا  ت���ن���اول���ت 
�أربعة  مب��ن��اق�����ش��ة  �مل��ج��ل�����س  �ه��ت��م��ام��ات 
بتاأ�شي�س  ت��ت��ع��ل��ق  ق���و�ن���ني  م�����ش��روع��ات 
و�لر�شوم  ل��ل��ق��ط��ار�ت  �لحت�����اد  ���ش��رك��ة 
�ل��ق�����ش��ائ��ي��ة �أم������ام �مل���ح���اك���م �لحت���ادي���ة 
وتنظيم قطاع �لت�شالت و�إن�شاء مر�كز 
�ملدنية  �ملنازعات  و�مل�شاحلة يف  �لتوفيق 
و�ل��ت��ج��اري��ة. وج����اء �ل��ق��ط��اع �ل��ب��ي��ئ��ي يف 
�لتي  �لق�شايا  حيث  من  �لثانية  �ملرتبة 
ت��ن��اول��ت��ه��ا م�����ش��روع��ات �ل���ق���و�ن���ني بعدد 
باإن�شاء  تتعلق  قو�نني  م�شروعات  ثالثة 
وتنظيم �ملركز �لوطني لالأر�شاد �جلوية 
�حليو�نات  ح���ي���ازة  وت��ن��ظ��ي��م  و�ل������زلزل 

�خلطرة و�لرفق باحليو�ن.
ناق�شتها  �ل����ت����ي  �ل���ق�������ش���اي���ا  ت���ن���وع���ت 
م�شروعات �لقو�نني حيث حازت �لق�شايا 
على  و�لبيئية  و�خل��دم��ي��ة  �لقت�شادية 

ن�شبة 40 باملائة.
�أدخلها  �ل���ت���ي  �ل���ت���ع���دي���الت  و���ش��اه��م��ت 
م�شروعات  وب���ن���ود  م����و�د  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س 
هذه  تطوير  يف  ناق�شها  �لتي  �لقو�نني 
�لت�شريعات حيث �أقر �ملجل�س م�شروعات 
ق����و�ن����ني ب�������ش���اأن : م��ك��اف��ح��ة �لإغ�������ر�ق 
و�لوقائية  �ل��ت��ع��وي�����ش��ي��ة  و�ل����ت����د�ب����ري 
�ملوحد  �خل���ت���ام���ي  �حل�������ش���اب  و�ع���ت���م���اد 
للجهات  �خلتامية  و�حل�شابات  لالحتاد 
يف  �ملنتهية  �مل��ال��ي��ة  �ل�شنة  ع��ن  �مل�شتقلة 
2014 و�عتماد �حل�شاب  31 دي�شمرب 
و�حل�شابات  ل��الحت��اد  �مل��وح��د  �خل��ت��ام��ي 
�ل�شنة  عن  �مل�شتقلة  للجهات  �خلتامية 
 2015 31 دي�شمرب  �ملالية �ملنتهية يف 
لالحتاد  �لعامة  �مليز�نية  رب��ط  وب�����ش��اأن 
�مل�شتقلة  �لحتادية  �جلهات  وميز�نيات 

�مللحقة عن �ل�شنة �ملالية 2017م.
�ل��وط��ن��ي �لحت����ادي مبا  و�أ���ش��اد �ملجل�س 
ومت   2017 ع����ام  م��ي��ز�ن��ي��ة  ت�����ش��م��ن��ت��ه 
�لعالقة  ذ�ت  ل��ل��ق��ط��اع��ات  تخ�شي�شه 
�مل��ب��ا���ش��رة ب��امل��و�ط��ن��ني وخ��دم��ات��ه��م وهي 
ق����ط����اع����ات: �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل����ع����ام و�ل���ع���ايل 
�ملجتمع  ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ي��ة  و�ل���رع���اي���ة 
�لجتماعية  و�ل���ت���ن���م���ي���ة  و�مل����ع����ا�����ش����ات 

و�لإ�شكان.
م�شروع  مناق�شة  خ��الل  �ملجل�س  و���ش��دد 
و�لتد�بري  �لإغ�������ر�ق  م��ك��اف��ح��ة  ق���ان���ون 
�أن  �شرورة  على  و�لوقائية  �لتعوي�شية 

ت�شري �أحكام هذ� �لقانون على �ملمار�شات 
�ل�شارة يف �لتجارة �لدولية �لو�ردة من 
غري دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 
�ملنظمة  �تفاقيات  ير�عي  ومبا  �لعربية 
وز�رة  ملوظفي  يكون  �أن  وعلى  �لدولية 
بتحديدهم  ي�����ش��در  �ل���ذي���ن  �لق��ت�����ش��اد 
ق�����ر�ر م���ن وزي�����ر �ل���ع���دل ب���الت���ف���اق مع 
�ل�شبط  ماأموري  �شفة  �لقت�شاد  وزير 
باملخالفة  ي��ق��ع  م��ا  �إث��ب��ات  يف  �لق�شائي 
لأحكام هذ� �لقانون و�لقر�ر�ت �ل�شادرة 
د�ئ����رة �خت�شا�س  ل��ه وذل���ك يف  ت��ن��ف��ي��ذ�ً 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  و�����ش����دد  م���ن���ه���م.  ك����ل 
�لحت����ادي ع��ل��ى �أه��م��ي��ة م�����ش��روع قانون 
مكافحة �لإغر�ق و�لتد�بري �لتعوي�شية 
�لعادلة ما  �ملناف�شة  �إر�شاء  و�لوقائية يف 
بني �ملنتج �ملحلي و�ملنتج �مل�شتورد عندما 
يتّم ��شتري�ده �إىل �لدولة باأ�شعار مغرقة 
�ملمار�شات  م��ك��اف��ح��ة  ويف  وم���دع���وم���ة 
�ل��دول��ي��ة و�ملتمثلة  �ل��ت��ج��ارة  �ل�����ش��ارة يف 
يف �لإغ�����ر�ق و�ل��دع��م وت��ز�ي��د �ل����و�رد�ت 
�ملوّجهة �إىل �لدولة و�لتي تت�شبب ب�شرر 

لل�شناعة �لوطنية.
و�أك�����د �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت������ادي �أن 
م�����ش��روع �ل��ق��ان��ون ���ش��ي��ع��م��ل ع��ل��ى �إز�ل����ة 
�مل�شروعة  للمناف�شة غري  �ل�شارة  �لآثار 
�ملتمثلة يف ممار�شة �لإغر�ق و�لدعم �لتي 
تعمد �إليها �لعديد من �لدول و�مل�شانع 
�إىل  منتجاتهم  ت�شدير  عند  �لأجنبية 
�خلليجية،  و�لأ���ش��و�ق  �لوطنية  �ل�شوق 
وتنمية �لإير�د�ت �ملالية للدولة. وعدل 
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��ع��ري��ف��ات �ل������و�ردة يف �مل���ادة 
من  ي��ق��ارب  م��ا  ت�شمنت  و�ل��ت��ي  �لأوىل 
�ل�شناعة  �أهمها  من  وكان  تعريفا   39
�ل��وط��ن��ي��ة وه���ي : جم��م��وع �مل��ن��ت��ج��ني يف 
�لذين  �أو  �مل�شابهة  للمنتجات  �ل��دول��ة 
كبرية  ن�شبة  �إن��ت��اج��ه��م  جم��م��وع  ي�شكل 
م��ن �إج��م��ايل �ل��ن��اجت �ل��وط��ن��ي م��ن هذه 
�لإغر�ق  �ملنتجات يف حتقيقات مكافحة 
يف  �لوطنية  بال�شناعة  ويق�شد  و�لدعم 
يف  �ملنتجني  جمموع  �لوقاية  حتقيقات 
�لدولة للمنتج �مل�شابه �أو �ملناف�س ب�شكل 
مبا�شر �أو �لذين ي�شكل جمموع �إنتاجهم 
�ملنتجات  �أو  �مل�����ش��اب��ه��ة  �مل��ن��ت��ج��ات  م���ن 
�مل��ن��اف�����ش��ة م��ب��ا���ش��رة ن�����ش��ب��ة ك���ب���رية من 

�إجمايل �لإنتاج �لوطني من هذ� �ملنتج.
ذوو  �لأط���ر�ف  �لقانون  م�شروع  وع��رف 
�ملنتج  �أو  �مل�����ش��در  ي���ل���ي:  مب���ا  �ل��ع��الق��ة 
ل��ل��م��ن��ت��ج حمل  �مل�����ش��ت��ورد  �أو  �لأج���ن���ب���ي 
�لتحقيق �أو �ملنتجون �لذين يدخل �ملنتج 
حمل �لتحقيق يف مدخالتهم �ل�شناعية 
�لتي  �خلا�شة  �أو  �حلكومية  �جلهات  �أو 
م�شاحلهم  حتمي  �أو  �مل�شتهلكني  متثل 
�أو حكومات �لبلد �مل�شدر �أو �أية �أطر�ف 
م�شلحة  ذ�ت  �أخ��رى  �أجنبية  �أو  حملية 

باملنتج حمل �لتحقيق.
وط��ب��ق��ا مل�����ش��روع �ل��ق��ان��ون ي��ج��وز �تخاذ 
�لآتية:  �حل����الت  م��ن  �أي  يف  �ل��ت��د�ب��ري 
�لتحقيق  حم��ل  �مل��ن��ت��ج��ات  �أن  ث��ب��ت  �إذ� 
�أو مت تقدمي دعم  باأ�شعار مغرقة  وردت 
خا�س لها و�أحلقت �شرر�ً مادياً ب�شناعة 
وطنية قائمة �أو هددت بوقوع مثل هذ� 
�ل�شرر �أو كان من �شاأنها �لتاأخري �ملادي 
عالقة  ووج���ود  وطنية  �شناعة  لإق��ام��ة 
�ملنتجات  �أن  ث��ب��ت  و�إذ�  بينهما  �شببية 
حمل �لتحقيق ُتوّرد �إىل �ل�شوق �لوطنية 
مطلق  ب�شكل  ���ش��و�ء  م��ت��ز�ي��دة  ب��ك��م��ي��ات 
�أن  �شاأنها  �أو���ش��اع من  ن�شبي ويف ظل  �أو 
تلحق �شرًر� ج�شيًما بال�شناعة �لوطنية 
�أو مناف�شة  تنتج منتجات م�شابهة  �لتي 
�أو تهدد باإحلاق مثل هذ�  ب�شكل مبا�شر 

�ل�شرر ووجود عالقة �شببية بينهما.
مناق�شة  خ��الل  �لعقوبة  �ملجل�س  و�شدد 
تقنية  ج��ر�ئ��م  مكافحة  ق��ان��ون  ت��ع��دي��ل 
�ملعلومات من جنحة �إىل جناية على كل 
�لربوتوكويل  �لعنو�ن  على  حتايل  من 
عنو�ن  با�شتخد�م  �ملعلوماتية  لل�شبكة 
وهمي �أو عنو�ن عائد للغري �أو باأي و�شيلة 
م�شروع  مناق�شة  خ��الل  وو�ف���ق  �أخ���رى 
على  �لت�����ش��الت  ق��ط��اع  تنظيم  ق��ان��ون 
لقطاع  �لعليا  �ل�شيا�شات  جمل�س  �إن�شاء 

يف  و�لت�����ش��الت  �مل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 
�لدولة موؤكد� �أهمية بناء �قت�شاد متنوع 
متطورة  حتتية  بنية  يت�شمن  م�شتد�م 
وتطوير  و�لت���������ش����الت  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
�لب�شري  �مل��ال  ل��ر�أ���س  �لكامنة  �لطاقات 
�مل����و�ط����ن وم���و�����ش���ل���ة ت���ط���وي���ر �مل���ي���ز�ت 
�ل�شتثمار�ت  وجذب  للدولة  �لتناف�شية 

�لأجنبية �ملبا�شرة وبناء نظام تعليمي.
�أهمية  �لوطني �لحت��ادي  �ملجل�س  و�أك��د 
و�خت�شا�شات  تنظيم  ق��ان��ون  م�����ش��روع 
ل���الإع���الم يف مو�كبة  �ل��وط��ن��ي  �مل��ج��ل�����س 
�ل��ت��ط��ور�ت �ل��ت��ي ت��ط��ر�أ ع��ل��ى �جلو�نب 
�لدولة  يف  �لإعالمية  بال�شوؤون  �ملعنية 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  دع����م  ع��ل��ى  م�������ش���دد� 
ل������الإع������الم ومت���ك���ي���ن���ه م������ن مم���ار����ش���ة 
��شرت�تيجي  ���ش��ري��ك  �أك���رب  ك��ون��ه  عمله 
نقل  يف  �لحت������ادي  �ل��وط��ن��ي  للمجل�س 
مناق�شة  يف  ودوره  و�جن��از�ت��ه  ن�شاطاته 
للمو�طنني وخمتلف  �لوطنية  �لق�شايا 
�ل�شادة  م��ن  ع��دد  و�أك���د  �ملجتمع.  ف��ئ��ات 
على  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  �أع�شاء 
�أحد  �لتوطني  مو�شوع  يكون  �أن  �أهمية 
للمجل�س  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �لأه��������د�ف 
م����ن �شميم  وه�����و  ل����الإع����الم  �ل���وط���ن���ي 
تاأهيل  ي��ت��م  �أن  �لإع��الم��ي��ة  �ل�شيا�شية 

�لكو�در �لوطنية يف قطاع �لإعالم.
و�أك���������د �مل���ج���ل�������س �ل����وط����ن����ي �لحت�������ادي 
�أه��م��ي��ة م�����ش��روع ق��ان��ون ب��اإن�����ش��اء مر�كز 
�ملدنية  �ملنازعات  و�مل�شاحلة يف  �لتوفيق 
�ل�شتثمار  بيئة  ت��ع��زي��ز  يف  و�ل��ت��ج��اري��ة 
و�لأع��م��ال يف �لدولة من خ��الل ت�شهيل 
ت�����ش��وي��ة ودّي�����ة �شريعة  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 
فيما  �شيما  ل  للنز�عات  تكلفة  وب���دون 
�ل�شغرية  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  يخ�س 
يف  م��ه��م��اً  دور�ً  تلعب  �ل��ت��ي  و�مل��ت��و���ش��ط��ة 

تن�شيط �لقت�شاد �لوطني.
و�شاهمت تعديالت �ملجل�س على م�شروع 
�لبديلة  �لأن��ظ��م��ة  ت��ط��وي��ر  �ل��ق��ان��ون يف 
و�شرعة  و�مل��ال  للوقت  توفري�ً  للتقا�شي 
�لإج����ر�ء�ت  وت�شهيل  �لق�شايا  يف  �ل��ب��ت 
للمتقا�شي و�لرتقاء مب�شتوى �خلدمات 

�لتي تقدم لأفر�د �ملجتمع.
و����ش��ت��ح��دث �مل��ج��ل�����س �أرب���ع���ة م����و�د على 
م�شروع �لقانون �لذي ورد من �حلكومة 
يف 14 م����ادة و����ش��ب��ح ع���دد م����و�ده 18 
موؤكد�  �مل���و�د  ه��ذه  ��شتحد�ث  بعد  م��ادة 
�أه���م���ي���ة و������ش�����رورة وج�������ود بنية  ع���ل���ى 
قانونية وق�شائية توفر و�شائل متنوعة 
وخم��ت��ل��ف��ة حل��ل �مل��ن��ازع��ات مب��ا ي�شمن 
حت��ق��ي��ق رغ���ب���ات �أط������ر�ف �ل����دع����اوى يف 
�ختيار �لو�شيلة �ملنا�شبة حلل خالفاتهم، 
وهي �ملادة �ل�شابعة بعنو�ن �شروط �شغل 
وتتناول   10 و�مل��ادة  �مل�شلحني  وظائف 
11 ب��ع��ن��و�ن قو�عد  �مل��ح��ظ��ور�ت و�مل����ادة 
13 بعنو�ن  �مل��ر�ك��ز و�مل���ادة  �لإع���الن يف 

�نتهاء �إجر�ء�ت �مل�شاحلة.
و��شتحدث �ملجل�س وعدل عدد� من مو�د 
م�����ش��روع ق��ان��ون �حت����ادي ب�����ش��اأن تعديل 
بع�س �أحكام �لقانون �لحتادي رقم 16 
ل�شنة 2007م يف �شاأن �لرفق باحليو�ن 
وب�شاأن تنظيم حيازة �حليو�نات �خلطرة 
�لحت����ادي على  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  و�أك���د 
تنظيم  يف  �ل���ق���ان���ون  م�������ش���روع  �أه���م���ي���ة 
�ملنازل  �خل��ط��رة يف  �حل��ي��و�ن��ات  ح��ي��ازة 
ه����ذه �ل���ظ���اه���رة �جل���دي���دة �ل���ت���ي ب����د�أت 
باعتبارها  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  تنت�شر يف 
�أليفة يف ظل وجود م�شكلة يف  حيو�نات 
�خلطرة  �حليو�نات  ه��روب  ع��دد  �رتفاع 
مما  عنها  �لتخلي  �أو  �خل��ط��رة  �شبه  �أو 
تناق�س  م��ن��ه��ا  ن���ت���ائ���ج  ع�����دة  �إىل  �أدى 
�ن��ق��ر����ش��ه��ا و�ل��ت��اأث��ري على  �أو  �أع���د�ده���ا 
معدل �لتنوع �لبيولوجي وزيادة �خلطر 
�لبيئة  يف  و�مل��وج��ودي��ن  �ملتعاملني  على 

�ملحيطة.
قانون  مل�����ش��روع  بالن�شبة  �ملجل�س  و�أك���د 
�لقانون  �أح��ك��ام  بع�س  بتعديل  �حت���ادي 
�لحتادي رقم 16 ل�شنة 2007 يف �شاأن 
�لت�شريع  ه��ذ�  �أهمية  ب��احل��ي��و�ن  �ل��رف��ق 
�لذي ينظم �ملعايري و�ملمار�شات �لعملية 
للرفق باحليو�ن طبقاً لأف�شل �ملمار�شات 

�لتي  و�لح��ت��ي��اط��ات  و�ل��دول��ي��ة  �لعلمية 
�تخاذها  �حل��ي��و�ن��ات  م��الك  على  يجب 
و�لتي ت�شمن عدم �لإ�شر�ر �أو �لت�شبب يف 
�أمل �أو معاناة للحيو�نات و�شمان توفري 
لنوعيتها  وفقاً  لإيو�ئها  �ملنا�شب  �ملكان 
�حلالت  وحتديد  وطبيعتها  و�أع��د�ده��ا 
�لتي يتم فيها فح�س �حليو�نات و�إجر�ء 
�لختبار�ت �لالزمة من قبل �لأ�شخا�س 
�ملخولني بذلك. وحظر م�شروع �لقانون 
�عتباري  �أو  طبيعي  �شخ�س  �أي  ع��ل��ى 
�أي  �إكثار  �أو  ت��د�ول  �أو  �أو حيازة  �متالك 
من �حليو�نات �خلطرة وحتدد �لالئحة 
�لتنفيذية لهذ� �لقانون �أحكام و�شو�بط 
و�جلهات  و�حل��������الت  �ل��رت�خ��ي�����س  منح 

�مل�شتثناة منها.
مناق�شة  خ����الل  �مل��ج��ل�����س  و�����ش���ت���ح���دث 
م�شروع قانون ��شتخد�م تقنية �لت�شال 
ع��ن بعد يف �لإج�����ر�ء�ت �جل��ز�ئ��ي��ة مادة 
ب���ع���ن���و�ن ن���ط���اق �ل��ت��ط��ب��ي��ق ت��ن�����س على 
��شتخد�م  �مل��خ��ت�����ش��ة  ل��ل��ج��ه��ة   : ي��ل��ي  م���ا 
�لإج���ر�ء�ت  يف  بعد  عن  �لت�شال  تقنية 
�أو  عليه  �ملجني  �أو  �ملتهم  م��ع  �جلز�ئية 
�ل�شاهد �أو �ملحامي �أو �خلبري �أو �ملرتجم 
�مل�شوؤول عن  �أو  �مل��دين  �ملدعي باحلق  �أو 
�أن م�شروع  �مل����دين.. وذل���ك ك��ون  �حل��ق 
�ل���ق���ان���ون �أغ���ف���ل �أط�������ر�ف �أ���ش��ا���ش��ي��ة يف 
�أنه  من  �لرغم  على  �جلز�ئية  �لدعوى 
مت �لن�س يف �ملذكرة �لإي�شاحية على �أنه 
�إفاد�ت  �أهد�فه �ل�شتماع �ىل  من �شمن 
�ل�شهود و�خلرب�ء كما �أن �خلربة �ملقارنة 
�أط����ر�ف  �أن ه����ذه �لأط�������ر�ف  �أو����ش���ح���ت 

�أ�شا�شية ي�شتهدفها �مل�شروع.
�أه���م���ي���ة م�شروع  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  و����ش���دد 
�لتي  �ل���ت���ط���ور�ت  �ل���ق���ان���ون يف م��و�ك��ب��ة 
��شتجدت يف جمال �لإجر�ء�ت �جلز�ئية 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ات �لدولية  ي��ت��و�ف��ق م��ع  مب��ا 
تقنيات  ب��ا���ش��ت��ع��م��ال  وذل������ك  �مل����ق����ارن����ة 
بني  يجمع  ب�شكل  �حل��دي��ث��ة  �مل��ع��ل��وم��ات 
�مل���ب���ادئ �لأ���ش��ا���ش��ي��ة �ل��ت��ي ي��ق��وم عليها 
م�������ش���روع �ل����ق����ان����ون وت�������ش���ه���ي���ل �ت���خ���اذ 
و�شائل  ت�شخري  خ��الل  م��ن  �لإج�����ر�ء�ت 
و�لتو�فق  �حلديثة  و�لتقنيات  �لت�شال 
�لدولية يف جمال  �ملمار�شات  �أف�شل  مع 

�لإجر�ء�ت �جلز�ئية.
و�أكد �ملجل�س �أن م�شروع �لقانون �شيعزز 
من عملية �ل�شتماع �إىل �أقو�ل �لأحد�ث 
�شمن بيئة منا�شبة دون �ل�شطر�ر �إىل 
�ملحاكمة  �أو  �لتحقيق  جهات  �إىل  نقلهم 
�لأم��ر �ل��ذي قد ي��وؤدي لتاأثري�ت �شلبية 
على �حلدث وت�شهيل وت�شريع �ل�شتماع 
و�ملتهمني  �مل����وق����وف����ني  �إف�����������اد�ت  �إىل 
�أو  ت��وق��ي��ف��ه��م  �أم����اك����ن  و�مل��ح��ك��وم��ني يف 
ق��ر�ر متعلق بهم يف  �أي  حب�شهم و�تخاذ 
نقلهم  دون  و�ملحاكمة  �لتحقيق  مر�حل 
�ملحاكم  �أو  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب��ات  م��ق��ار  �إىل 
بحيث يتم تخفي�س ن�شبة �خلطر �أثناء 
�أو  �لتحقيق  �لتو�جد يف غرفة  �أو  �لنقل 
�إف����اد�ت  �إىل  و�ل���ش��ت��م��اع  �ملحكمة  ق��اع��ة 
�ل�شهود و�خل���رب�ء يف ح��ال وج��وده��م يف 
خارج نطاق �ملحكمة �شو�ء د�خل �لدولة 
�ل���ت���و�����ش���ل بني  و���ش��ه��ول��ة  خ���ارج���ه���ا  �أو 
و�أع�شاء  �ل�شرطة  �أف���ر�د  م��ن  �ملحققني 
�ل�شتدلل  مرحلتي  يف  �لعامة  �لنيابة 
�نتقال  �إىل  �حل���اج���ة  دون  و�ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�ملحققني ب�شكل د�ئم مع ملف �لتحقيق 

�إىل مركز �لنيابة �لعامة.
خالل  ت��و���ش��ي��ة   48 �مل��ج��ل�����س  وت���ب���ن���ى 
تتعلق  عامة  مو�شوعات  �أربعة  مناق�شة 
وتنمية  و�لت�شالت  �ل�شحة  بقطاعات 
و�لبحث  �ل����ع����ايل  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �مل��ج��ت��م��ع 
�لرقابية  للخطة  تنفيذ�  وذل��ك  �لعلمي 
�ل�شاد�س  �لت�شريعي  للف�شل  �ل�شاملة 
ع�شر �لتي تعد من �خلطو�ت �لأ�شا�شية 
خالل  �لربملانية  �ملجل�س  ل�شرت�تيجية 
هذ� �لف�شل وذلك يف �طار �شعي �ملجل�س 
ل  �مل�شتقبل  و��شت�شر�ف  �أد�ئ���ه  لتطوير 
فيها  ي�شع  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  �أنها  �شميا 
�شاملة  رقابية  تاريخه خطة  �ملجل�س يف 
�لتي  �لعامة  �ملو�شوعات  على  لالتفاق 
�للجان  عمل  تفعيل  بهدف  �شيناق�شها 

وت��ع��زي��ز �ل��ت��و����ش��ل و�ل��ت��ع��اون م��ع وز�رة 
�لدولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
�ملجل�س  جل�شات  ج��دول��ة  يف  و�حل��ك��وم��ة 
مع �لتاأكيد على �أهمية �طالع �ملو�طنني 
مناق�شات  من  �ملجل�س  يطرحه  ما  على 
ي���ت���ب���ن���اه م����ن م���و����ش���وع���ات عامة  وم�����ا 
�لقطاعات  مبختلف  تتعلق  وتو�شيات 
ت�شهده  �لذي  �لتطور  وتو�كب  �حليوية 
وطالب  �ل�شعد.  خمتلف  على  �ل��دول��ة 
تبناها خالل  �لتي  تو�شياته  �ملجل�س يف 
�ل�شحة  وز�رة  �شيا�شة  مو�شوع  مناق�شة 
�لإ����ش���ر�ع يف  ب�����ش��رورة  ووق��اي��ة �ملجتمع 
�إ�شد�ر قانون �حتادي للتاأمني �ل�شحي 
�ملالية  �لع��ت��م��اد�ت  وزي���ادة  للمو�طنني 
و�لأبحاث  �لإح�����ش��اء  مل��رك��ز  �ملخ�ش�شة 
�ل���وز�رة وذل��ك للتمكن من  �ل�شحية يف 
للوقوف  دوري  ب�شكل  �مل�شوحات  �إج��ر�ء 
�ل�شحة  على  ت��وؤث��ر  �لتي  �لعو�مل  على 
�لعامة وو�شع �خلطط و�ل�شرت�تيجيات 
و  �ل�شمنة   : مثل  �لأم��ر����س  م��ن  للحد 
و  �لنف�شية  و�لأم��ر����س  �ل�شكري  مر�س 
�ل�شكتة  و  �ل�شرطان  �أمر��س  و  �لإدم��ان 

�لدماغية.
كما طالب �ملجل�س بفتح كليات حكومية 
�لطبية  �لتخ�ش�شات  بتدري�س  وخا�شة 
�لفنية �لتي يوجد بها نق�س يف �لدولة 
لت�شجيع  ��شرت�تيجية  م��ب��ادر�ت  وو�شع 
�ل�����ك�����و�در �ل���وط���ن���ي���ة وحت���ف���ي���زه���ا على 
�لعامة  �ل�شحة  بتخ�ش�شات  �للتحاق 
�ل��رب�م��ج �لأك��ادمي��ي��ة �لالزمة  و�إع�����د�د 
�حلياة  م��ه��ار�ت  و�إدر�ج  �ل�����ش��اأن  ه���ذ�  يف 
بكافة  �لدر��شية  �ملناهج  �ل�شحية �شمن 
�ملر�حل �لدر��شية و�عتماد خطة توعوية 
تثقيفية ب�شاأن خماطر �ل�شمنة ومر�س 
و��شحة  �آلية  و�شع  خالل  من  �ل�شكري 
�ملوؤ�ش�شات  ع��رب  �ل�شحي  �مل��ل��ف  ملتابعة 
لتعزيز  وطنية  خطة  و�إع���د�د  �لرتبوية 
�ل��ن�����ش��اط �ل���ب���دين يف �ل���دول���ة ع��ل��ى �أن 
خمتلفة  ��شرت�تيجية  مبادر�ت  تت�شمن 
�ل�شو�بط  وو�����ش����ع  �جل����ان����ب  ه�����ذ�  يف 
�جلر�حية  للعمليات  �ملنظمة  و�للو�ئح 
�ملعايري  �لوزن ح�شب  �خلا�شة بتخفيف 
�لعاملية  �ل�����ش��ح��ة  وم��ن��ظ��م��ة  �ل���دول���ي���ة 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة ملر�شى  �أق�������ش���ام  وب���اإن�������ش���اء 
�لتوحد و�أطفال متالزمة د�ون ومر�شى 
�لدولة  مب�شت�شفيات  �للويحي  �لت�شلب 
وم���ر�ك���ز �ل��رع��اي��ة �لأول���ي���ة م���ع توفري 
وتثقيف  لعالجهم  �ملتخ�ش�شة  �ل��ك��و�در 
ودعم �لأ�شر بالطرق �ل�شحيحة للتعامل 
معهم بالإ�شافة �إىل دعم �ملر�كز �لقائمة 
ل�شتيعاب �لأعد�د �ملتز�يدة و�لعمل على 
وذلك  �لنف�شية  �ل�شحة  ق��ان��ون  �إ���ش��د�ر 
�لنف�شيني  �ملر�شى  للحفاظ على حقوق 

و�لعاملني يف جمال �لطب �لنف�شي.
�لتي  ت��و���ش��ي��ات��ه  يف  �مل��ج��ل�����س  وط����ال����ب 
�شيا�شة  مو�شوع  مناق�شة  خ��الل  تبناها 
�لهيئة �لعامة لتنظيم قطاع �لت�شالت 
قطاع  لتنظيم  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  بتمكني 
�لت�������ش���الت م���ن ت���وط���ني �ل��ق��ط��اع من 
خالل تعديل قانون �إن�شاء �لهيئة �ملتعلق 
بالخت�شا�شات لي�شمل �لتوطني موؤكد� 
�أهمية بناء موؤ�شر�ت قيا�س ومعايري �أد�ء 
حمددة لتبني مفهوم �قت�شاد �ملعلومات 
�لهيئة  وخ��ط��ط  م�شتهدفات  يف  �مل��ع��ريف 
�لتدريبية  �ل��رب�م��ج  وزي���ادة  �مل�شتقبلية 
�لتوطني  لتحقيق  و�لفنية  �لتخ�ش�شية 
�لت�شالت  ق��ط��اع  يف  و�مل���ع���ريف  �مل��ه��ن��ي 
بني  و�ل��ت��ع��اون  �لتن�شيق  �أوج���ه  وتفعيل 
�لعامة  و�ل��ه��ي��ئ��ة  �مل��ح��ل��ي��ة  �حل���ك���وم���ات 
يخ�س  فيما  �لت�شالت  قطاع  لتنظيم 
ت��وزي��ع �لأر�����ش���ي �ل��ع��ام��ة ب��ني �ملرخ�س 
لهم وخا�شة يف �ملناطق �لنامية لالرتقاء 
و�إج��ر�ء م�شح  �ملقدمة  بجودة �خلدمات 
�ملناطق  يف  �خل��دم��ات  مل�شتوى  م��ي��د�ين 
�ل�شركات  وت��وج��ي��ه  �ل��دول��ة  يف  �لنامية 

�ملزودة برفع م�شتوى خدماتها.
بتطوير  تو�شياته  يف  �ملجل�س  وط��ال��ب 
�لد�خلية  وز�رت����ي  ب��ني  �لتن�شيق  �آل��ي��ات 
ت�شمل  �مل���ج���ت���م���ع  ووق�����اي�����ة  و�ل�������ش���ح���ة 
�ل���رب���ط �لإل����ك����رتوين ل�����ش��م��ان حتديث 

ج����د�ول �مل����و�د �مل���خ���درة �مل��ح��دث��ة دوليا 
و�لرقابة �لالزمة على �شرف �لو�شفات 
من  و�شرفها  �لأدوي����ة  وت���د�ول  �لطبية 
�ل�شيدليات و�لعياد�ت �خلا�شة وبو�شع 
ت���ر�ع���ي �ملعايري  خ��ط��ط وب���ر�م���ج ع��م��ل 
على  �مل��خ��در�ت  ترويج  ملكافحة  �لدولية 
و�لتعاون  �لتن�شيق   : �لآت��ي  تت�شمن  �أن 
�لت�شالت  لتنظيم  �لعامة  �لهيئة  م��ع 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة حديثة  ب���ر�م���ج  ل��ت��ط��ب��ي��ق 
ت�����ش��م��ن م��الح��ق��ة م���روج���ي �مل���خ���در�ت 
و�لتن�شيق  �إل��ك��رتون��ي��ا  وم�شتخدميها 
�لرتبية  ووز�رة  �لد�خلية  وز�رت���ي  ب��ني 
�لطالب  ت���وع���ي���ة  �����ش����اأن  يف  و�ل���ت���ع���ل���ي���م 
وم��ر�ق��ب��ة �مل��ت��غ��ري�ت �ل�����ش��ل��وك��ي��ة د�خل 
�ملوؤ�ش�شات �لرتبوية بالتعاون مع �لأ�شرة 

للحد من �نت�شار ظاهرة �ملخدر�ت.
�أهمية  على  تو�شياته  يف  �ملجل�س  و�أك���د 
�لإيو�ء  مر�كز  و�إن�شاء  وتو�شعة  تطوير 
ملدمني  �ل��ن��ف�����ش��ي  و�ل���ع���الج  و�ل���ت���اأه���ي���ل 
وتزويدها  �حل���اج���ة  ح�����ش��ب  �مل����خ����در�ت 
بالإمكانيات و�لقدر�ت �لفنية و�لب�شرية 
�ل��ت�����ش��دي��د ع��ل��ى تطبيق  �ل����الزم����ة م���ع 
�ملعايري �لدولية يف عالج �ملدمنني و�إن�شاء 
قاعدة بيانات على م�شتوى �لدولة على 
�أن ت�شمل �لإح�شائيات �ملتعلقة مبدمني 
�ملخدر�ت و�ملتعاطني وت�شجيع �لباحثني 
�إع����د�د  ع��ل��ى  �ملتخ�ش�شني  و�ل���د�ر����ش���ني 
�ل��در����ش��ات و�ل��ب��ح��وث �ل��الزم��ة يف هذ� 
�ل�شاأن، وتدريب وتاأهيل �لكو�در �لوطنية 
ومتعاطي  م���دم���ن���ي  ع�����الج  جم�����ال  يف 
لهذه  تعليمية  ف��ر���س  وف��ت��ح  �مل���خ���در�ت 

�لتخ�ش�شات.
�لنظر  باإعادة  �لتو�شيات  خالل  وطالب 
يف �لرو�تب و�لبدلت و�حلو�فز لأع�شاء 
�ل��ت��دري�����س و�ل��ع��ام��ل��ني يف قطاع  ه��ي��ئ��ة 
�لرتقيات  �لعايل وتعديل نظام  �لتعليم 
�لأكادميية و�ملالية مبا ي�شمن ��شتقطاب 
�ملو�طنة  �لأكادميية  �ل��ك��و�در  من  �ملزيد 
بر�مج  وتطوير  لإع���د�د  خطة  وبو�شع 
�ملعيدين �ملو�طنني لتغطية �لحتياجات 
�لوظيفية وتطبيق نظام �لدو�م �جلزئي 
موؤ�ش�شات  يف  �مل��و�ط��ن��ني  ل��الأك��ادمي��ي��ني 
وبا�شتحد�ث  �حلكومية  �لعايل  �لتعليم 
خريجي  �لطلبة  ك��اف��ة  ل�شتيعاب  �آل��ي��ة 
�لثانوية �لر�غبني يف ��شتكمال در��شتهم 
�حلكومية  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  يف 
ن�شبة  �ل��ق��ب��ول:-  ���ش��روط  ي�شتوفو�  ومل 
– �جتياز  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ج��اح يف �ل��ث��ان��وي��ة 
�ملعتمدة  �لإجن��ل��ي��زي��ة  �ل��ل��غ��ة  �خ��ت��ب��ار�ت 
 TOFEL – IELTS - SAT
بديل  وطني  نظام  و��شتحد�ث  ودر����ش��ة 
و�لتخرج  �ل��ق��ب��ول  لخ���ت���ب���ار�ت  م��وح��د 
./TOFEL – IELTS - SAT
ت��و���ش��ي��ات��ه مبنح  �مل��ج��ل�����س يف  وط���ال���ب 
فر�س �لتعليم لأبناء �لدولة بفتح كليات 
مناطق  بع�س  يف  �حلكومية  للجامعات 
تو�كب  تخ�ش�شات  و��شتحد�ث  �ل��دول��ة 
�شي�شهم  �ل��ع��م��ل مم���ا  ���ش��وق  م��ت��ط��ل��ب��ات 
للطالب  �لإج��م��ال��ي��ة  �لتكلفة  تقليل  يف 
لت�شنيف  م���ع���ت���م���دة  م���ع���اي���ري  وو�����ش����ع 
�جل���ام���ع���ات �خل���ا����ش���ة ل�����ش��م��ان ج����ودة 
�لتعليم يف �لدولة وزيادة ن�شب �لتوطني 
حكومية  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  و�إن�����ش��اء  فيها 
مركزية لحتياجات �شوق �لعمل حا�شر� 
وم�����ش��ت��ق��ب��ال ورب����ط ه���ذه �ل��ق��اع��دة بكل 
موؤ�ش�شات �لتعليم �لعام و�لعايل وجهات 
�لب���ت���ع���اث ب���ال���دول���ة ل��ت��ح��دي��د �أول���وي���ة 

�لتخ�ش�شات �ملطلوبة.
و����ش���ج���ل �مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت������ادي 
�شابقة برملانية بتوجيه 18 �شوؤ�ل خالل 
�لنعقاد  دور  م���ن  �ل�����ش��اد���ش��ة  �جل��ل�����ش��ة 
�لت�شريعي  ل��ل��ف�����ش��ل  �ل���ث���اين  �ل����ع����ادي 
 31 بتاريخ  عقدها  �لتي  ع�شر  �ل�شاد�س 
�حلر�س  ي��ج�����ش��د  مب���ا  2017م  ي��ن��اي��ر 
على ممار�شة �خت�شا�شه �لرقابي وذلك 
بالنظر �إىل عدد �لأ�شئلة �لتي قدمت يف 
�لرقابية  للخطة  تنفيذ�  و�ح��دة  جل�شة 
�ل�شاملة �لتي تبناها للف�شل �لت�شريعي 
�أكرب  مناق�شة  �إىل  تهدف  �لتي  �حل��ايل 
ق����در م���ن �ل��ق�����ش��اي��ا �ل���ت���ي ل��ه��ا عالقة 

�إحدى  تعد  و�ل��ت��ي  باملو�طنني  مبا�شرة 
مبادر�ت ��شرت�تيجية �ملجل�س �لربملانية 
�لتي  2016-2021م  ل������الأع������و�م 
برملاين  �أد�ء  �أف�����ش��ل  ت��ق��دمي  ت�شتهدف 

لتحقيق تطلعات �شعب �لحتاد.
�ل�شادة  وجهها  �ل��ت��ي  �لأ�شئلة  وت��ت��ن��اول 
�لقت�شاد   : وزر�ء  �إىل  �ملجل�س  �أع�شاء 
�لب�شرية  و�مل��������و�رد  �مل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة 
و�ل��ت��وط��ني و�ل�����ش��ع��ادة و�ل��دول��ة ل�شوؤون 
�مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت�������ادي م���ا يلي 
�ل�شياحة  ع��ل��ى  �مل���و�ط���ن���ني  ت�����ش��ج��ي��ع   :
�ملبا�شر  �لأجنبي  و�ل�شتثمار  �لد�خلية 
�ل�شيار�ت  على  �ل��ت��اأم��ني  �أ���ش��ع��ار  وزي����ادة 
19 ل�شنة  �ل����وزر�ء رق��م  وق���ر�ر جمل�س 
2006 يف �شاأن دور �حل�شانة بالوز�ر�ت 
و�لدو�ئر  �لعامة  و�ملوؤ�ش�شات  و�لهيئات 
بطاقة  وتفعيل  و�ل���دو�وي���ن  �حلكومية 
�أف�����ش��ل لهم،  �مل��ع��اق��ني لتقدمي خ��دم��ات 
�لرعاية  لتقدمي  جديدة  مر�كز  و�إن�شاء 
و�إ�شد�ر  �لدولة،  يف  للمعاقني  �ل�شاملة 
بطاقة  و�إ���ش��د�ر  �مل�شنني  رع��اي��ة  ق��ان��ون 
�مل�شاهمة  �ل�شركات  و�لتوطني يف  �لعمل 
لل�شعادة  �ل��وط��ن��ي  و�ل��ربن��ام��ج  �ل��ع��ام��ة 
ومعايري وموؤ�شر�ت قيا�س �شعادة �ملو�طن 
وخريطة لل�شعادة ودور �لقطاع �خلا�س 
وتر�شيخ  �لإيجابية  �ل�شعادة  حتقيق  يف 
قيم �ل�شعادة ون�شر �لوعي بها وموؤ�شر�ت 
وحتويل  �ملجتمعية  و�لإيجابية  �ل�شعادة 
مر�كز  �إىل  �حلكومية  �خل��دم��ة  م��ر�ك��ز 
خالل  من  للمنتجات  و�ل��رتوي��ج  �شعادة 
ومنح  ب���ال���ع���م���الء  �مل���ب���ا����ش���ر  �لت���������ش����ال 

تر�خي�س حمالت �حلج و�لعمرة.
�شكلت  �ل����ت����ي  �مل����و�����ش����وع����ات  وت���ن���وع���ت 
�ه���ت���م���ام���ات �ل�������ش���ادة �لأع���������ش����اء حيث 
و�ملعا�شات  �لجتماعية  �لتنمية  ج���اءت 
بتوجيه  �مل��و���ش��وع��ات  ه���ذه  م��ق��دم��ة  يف 
ومتابعة  �ل���زو�ج  مبنحة   : تتعلق  �أ�شئلة 
ملجهويل  �لر�شمية  �لأور�ق  ����ش��ت��خ��ر�ج 
�ل�شركات  حت��ف��ي��ز  و����ش���و�ب���ط  �ل��ن�����ش��ب 
ذوي  وترقية  �ملجتمعية  �مل�شاهمة  على 
�لإعاقة يف �لوز�ر�ت و�جلهات �حلكومية 
لأهمية  و�لإر���ش��اد  و�لتوجيه  �لحت��ادي��ة 
�مل��و�ط��ن��ات و�شرف  �مل��و�ط��ن��ني م��ن  زو�ج 
ت�شدر  م��ن  لأ���ش��ر  �جتماعية  م�����ش��اع��دة 
�شرف  ووق��ف  ق�شائية  �أحكام  حقهم  يف 
�مل�شاعد�ت �لجتماعية عن فئة �ملطلقات 
من �ملو�طنات �لتي مل يتجاوز �شنها 35 
عاماً وقر�ر ي�شمح بالتاأخر عن �لعمل يف 
�لوظائف  عن  و�لإع��الن  �ل�شباب  حالة 
�ل���������ش����اغ����رة يف �حل����ك����وم����ة �لحت�����ادي�����ة 
و����ش��ت�����ش��د�ر ق���ر�ر �حت���ادي مينع حركة 
�لكثيف  �ل�����ش��ب��اب  �أوق����ات  �ل�����ش��ي��ار�ت يف 
حلديثي  �ل�������ش���ي���ار�ت  ع���ل���ى  و�ل����ت����اأم����ني 
وتتعلق  �لقيادة.  رخ�شة  على  �حل�شول 
بتحديد  ب��امل��ع��ا���ش��ات:  �ملتعلقة  �لأ���ش��ئ��ل��ة 
حد �أق�شى للمعا�س �لتقاعدي للعاملني 
ب��ال��ق��ط��اع �خل���ا����س و�ل���ت���اأخ���ر يف �ل���رد 
�ملعا�شات  ق��ان��ون  تعديل  ت�شريبات  على 
�شرف  وت��اأخ��ر  �لجتماعية  و�لتاأمينات 
حديثا  �ملتقاعدين  �مل��و�ط��ن��ني  معا�شات 
و�لقر�ر �لوز�ري رقم 19 ل�شنة 2013 
ب�شاأن �لقو�عد �لتنفيذية و�شروط �نتفاع 
حل�شابهم  و�مل�شتغلني  �لعمال  �أ�شحاب 
بقانون  �حل��رة  �ملهن  و�أ�شحاب  �خلا�س 
�لجتماعية،  و�ل���ت���اأم���ي���ن���ات  �مل��ع��ا���ش��ات 
للمعا�شات  �جل��دي��د  �ل��ق��ان��ون  و�إ����ش���د�ر 

و�لتاأمينات �لجتماعية.
و�ل�شحة  �لتوطني  مو�شوعات  و�شكلت 
و�لق���ت�������ش���اد و�لأم�������ن و�ل��ب��ي��ئ��ة �ح���دى 
توجيه  يف  �لأع�����ش��اء  �ل�����ش��ادة  �هتمامات 
�لأ�شئلة �لتي تناولت : �لدعم �لت�شويقي 
للم�شاريع و�ملن�شاآت �لوطنية ، و�لتوطني 
خدمات  و�إن�����ه�����اء  �ل����ت����اأم����ني  ق���ط���اع  يف 
�لإم���ار�ت  جمموعة  يف  �لعاملني  بع�س 
�إن�شاء �مل�شت�شفيات  لالت�شالت ومعايري 
�فتتاح م�شت�شفى بن  وتاأخري  �حلكومية 
�لقانون  وتعديل  �خليمة  بر�أ�س  عمر�ن 
�لحتادي رقم 26 ل�شنة 1981 ب�شاأن 
�لقانون �لتجاري �لبحري و�إيجاد بد�ئل 
�قت�شادية لتنويع م�شادر �لدخل وتكر�ر 
بالأ�شلحة  و�ل��ق��ت��ل  �لع����ت����د�ء  ح�����و�دث 
�ل��ب��ي�����ش��اء و�إل������ز�م �ل��ك��ف��ي��ل ب��دف��ع قيمة 
�لهاربة  �مل�شاندة  للعمالة  �ل�شفر  تذ�كر 
�لطرق �لحتادية  �ل�شرعة على  و�شبط 
�لأكيا�س  من  خالية  �لإم���ار�ت  وم��ب��ادرة 
حلر�س  وت����رج����م����ة  �ل���ب���ال����ش���ت���ي���ك���ي���ة. 
�أه���م���ي���ة م��ت��اب��ع��ة تنفيذ  �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى 
�لتو�شيات �لتي يتبناها خالل مناق�شته 
للمو�شوعات �لعامة وجه �ل�شادة �أع�شاء 
من  ع���دد�  �لف�شل  ه���ذ�  خ���الل  �ملجل�س 
�حل��ك��وم��ة حول  �إىل مم��ث��ل��ي  �لأ���ش��ئ��ل��ة 
و�لآليات  �لتو�شيات  هذه  تنفيذ  متابعة 
�لذي  �لأم���ر  ب�شاأنها  تنفيذها  مت  �ل��ت��ي 
ي�شكل تطور� مهما يف مناق�شات �ملجل�س 

للمو�شوعات �لتي تهم �ملو�طنني.

�لوطني �لحتادي يحقق خالل �لف�شل �لـ 16 �جناز�ت حملية ودولية ترجمة ل�شرت�تيجيته �لربملانية

�ل�شارقة للتعليم يبحث مع �شركة �إيطالية �لتعاون يف جمال رعاية �لأطفال
•• ال�صارقة -وام: 

بحث جمل�س �ل�شارقة للتعليم خالل لقائه وفد� من �شركة 
�لإيطالية  �حل�شانات  على  �مل�شرفة  �لإيطالية  كوب�شيليو�س 
�شبل �ل��ت��ع��اون يف جم��ال رع��اي��ة �لأط��ف��ال و�لرت��ق��اء بها من 
خالل عدة �آليات يف مقدمتها تطوير �لأد�ء �ملهني للعاملني 
تدريبية  دور�ت  وعقد  و  بال�شارقة  �حلكومية  �حل�شانات  يف 

لهم يف جمال رعاية �لطفولة �ملبكرة.
�حلو�شني  علي  �ملجل�س  مبقر  عقد  �ل���ذي  �لأج��ت��م��اع  ح�شر 
مدير  ح�شني  ع��ب��د�هلل  وعائ�شة  ب��الإن��اب��ة  �ملجل�س  ع��ام  �م��ني 
كو�در�لهيئة  وعدد من  باملجل�س  �حلكومية  �حل�شانات  �إد�رة 

�لإد�رية و�لإ�شر�فية يف �حل�شانات �حلكومية.
�حل�شانات  ع��ن  مف�شل  ���ش��رح  �إىل  �ل��وف��د  �أع�����ش��اء  و��شتمع 
ت��ف��ق��دي��ة حل�شانة  ج���ول���ة  خ�����الل  �جل����دي����دة  �حل���ك���وم���ي���ة 
�لأثاث  حيث  من  �ملبنى  جاهزية  على  و�لوقوف  �لرحمانية 
وتعرفو�  �لأطفال  ل�شتقبال  ��شتعد�د�  �لتعليمية  و�لو�شائل 
�ل18  �حلكومية  �حل�شانات  تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  على 
و�شحية  و�جتماعية  نف�شية  رعاية  " من  للمجل�س  �لتابعة 

وتعليمية ، ودورها �حليوي يف رعاية �لطفل.
تقدميه  يتم  وم��ا  �لقائمة  �مل�شاريع  بع�س  على  �طلعو�  كما 
�خلطة  مر�حل  مناق�شة  ج��رت  فيما  وم��ب��ادر�ت  �أن�شطة  من 
�لتابعة  �حل��ك��وم��ي��ة  �حل�����ش��ان��ات  ل��ل��ع��ام��ل��ني يف  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 

ت��ب��ادل �خلرب�ت  �أه��م��ي��ة  �حل��و���ش��ن��ي  ع��ل��ي  و�أك����د   . للمجل�س 
�لطفولة  رعاية  جمال  يف  �ملمار�شات  �أف�شل  على  و�لط��الع 
�لتعاون  �آف���اق  وتو�شيع  متميزة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  �أج���ل  م��ن 

و�ل�شر�كة �حلقيقية .
و �أ�شار �ىل �ن زيارة �لوفد �ليطايل تاتي بعد م�شاور�ت جرت 
بني �جلانبني خالل م�شاركة �ملجل�س يف �لربنامج �لتدريبي 
�ملبكرة"  للطفولة  �ميليا  ريجيو  ومنهجية  فل�شفة  "مبادئ 
�لذي عقد يف �يطاليا خالل نوفمرب �ملا�شي حيث �طلع فيها 
وفد جمل�س �لتعليم على �ف�شل �ملمار�شات �لعاملية يف جمال 
للتعرف  كوب�شيليو�س  ل�شركة  زي��ارة  ومنها  �ملبكرة  �لطفولة 

على منهج ريجيو �مييليا �ملتبعة يف �حل�شانات �لإيطالية .
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•• اأبوظبي-وام:

ل�شرطة  �ل���ع���ام���ة  �ل����ق����ي����ادة  د����ش���ن���ت 
�لقت�شادية  �لتنمية  ود�ئ��رة  �أبوظبي 
باأبوظبي م�شروع �لربط �للكرتوين 
تعزيز  �ىل  ي���ه���دف  �ل������ذي  ب��ي��ن��ه��م��ا 
�جلانبني  ب����ني  �مل�������ش���رتك  �ل���ت���ع���اون 
�لبيانات  وت��ر�ب��ط  تكامل  خ��الل  م��ن 
�خلرب�ت  من  و�ل�شتفادة  و�ملعلومات 
�لربط  يف  �ملمار�شات  �أف�شل  لتطوير 
�لل���ك���رتوين وت��ب��ادل �مل��ع��ل��وم��ات من 
�حلديثة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��ب��ي��ق  خ����الل 

و�لرب�مج �لتكاملية.
مت ذلك خالل حفل �قيم مبقر نادي 
�شباط �شرطة �بوظبي �شهده معايل 
قائد  �لرميثي  خلفان  حممد  �للو�ء 
ع���ام ���ش��رط��ة �ب��وظ��ب��ي وم���ع���ايل علي 
ماجد �ملن�شوري رئي�س د�ئرة �لتنمية 
بح�شور  ب���اب���وظ���ب���ي  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
مدير  �ل�شريفي  مكتوم  �للو�ء  �شعادة 
خليفة  و�شعادة  �أبوظبي  �شرطة  ع��ام 
�مل��ن�����ش��وري وك��ي��ل �لد�ئرة  ���ش��امل  ب��ن 
�مل�شوؤولني  ك��ب��ار  ب��الإن��اب��ة وع���دد م��ن 

من �جلانبني.
وث��م��ن م��ع��ايل �ل��ل��و�ء حم��م��د خلفان 
�أبوظبي  �شرطة  ع��ام  قائد  �لرميثي 
تعزيز  و  ت��ن��م��ي��ة  يف  �ل����د�ئ����رة  ج��ه��ود 
�لأف�شل  تقدمي  �مل�شرتك يف  �لتعاون 
ل���ل���م���ج���ت���م���ع م������ن خ��������الل خ����دم����ات 
�لأه����د�ف  ت�����ش��اه��م يف حت��ق��ي��ق  تقنية 
للم�شاهمة  لل�شركاء  �ل�شرت�تيجية 
يف �إبر�ز جت�شيد روؤية حكومة �أبوظبي 
�مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  �ن  �ىل  بالإ�شافة 

للعمليات  ��شتمر�ر  ه��و  �ل��د�ئ��رة  م��ع 
و�مل�شاريع �لد�عمة للمبادر�ت �لتقنية 

يف �لمارة.
ب��ال��ت��ق��دي��ر جلهود  وت���وج���ه م��ع��ال��ي��ه 
�لقائمني على �إجناز و�إجناح �لعمليات 
ليكون  �جلهتني  بني  للربط  �لتقنية 
����ش��ت��م��ر�ري��ة لتطبيق  �ل��ت��د���ش��ني  ه���ذ� 
�لقيادة  ب���ني  �مل���ربم���ة  ل��الت��ف��اق��ي��ات 

و�لد�ئرة كونها �شريك ��شرت�تيجي.
�شرطة  ع������ام  ق����ائ����د  م����ع����ايل  وق�������ال 
�لربط  م�شروع  تد�شني  �أن  �أب��وظ��ب��ي 
تعزيز  �ىل  ي����ه����دف  �لل�������ك�������رتوين 
من  �جلهتني  ب��ني  �مل�شرتك  �لتعاون 
و�ل�شتفادة  �ل��ب��ي��ان��ات  رب����ط  خ����الل 
م��ن �خل���رب�ت و�ل��رب�م��ج ذ�ت �ل�شلة 
ترجمة لتطلعات �لقيادة �لر�شدية يف 
�لتحول �ىل �حلكومة �لذكية وتقدمي 

للجمهور  �ملتكاملة  �خلدمات  �أف�شل 
متا�شيا مع متطلبات �لع�شر و�شرعة 

�لأد�ء.
وع����رب �ل��رم��ي��ث��ي ع���ن �ع����ت����ز�زه ب���اأن 
�ملوؤ�ش�شات  طليعة  يف  �لطرفني  يكون 
�ل�شر�كات  ت��ع��زي��ز  �ىل  ت�����ش��ع��ى  �ل��ت��ي 
�ل�شرت�تيجية و�لبحث �ملتو��شل عن 

فر�س �لتح�شني �مل�شتمر.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��ع��ايل ع��ل��ي ماجد 
عملية  �أن  �ل��د�ئ��رة  رئي�س  �ملن�شوري 
�ل���رب���ط �لل����ك����رتوين ب���ني �ل���د�ئ���رة 
من  �لأوىل  ت��ع��د  �ب��وظ��ب��ي  و���ش��رط��ة 
�أبوظبي  �م���ارة  م�شتوى  على  نوعها 
�لبيانات  وت�شنيف  نوعية  حيث  من 

�لتكاملية بني �جلهتني.
ي��ع��د مثال  �مل�������ش���روع  ه����ذ�  �ن  و�أك������د 
يحتذى للجهود �لتي تبذلها �جلهات 

�حل���ك���وم���ي���ة ع���ل���ى م�������ش���ت���وى �م������ارة 
عام  ب�شكل  �لم���ار�ت  ودول���ة  �بوظبي 
يف �إطار �لتحول �ىل �حلكومة �لذكية 
من خالل توفري حزمة من �خلدمات 
�لعايل  �لتقني و�لمني  �مل�شتوى  ذ�ت 
�مل�شتوى و�لتي من �شاأنها �أن ت�شهم يف 
تعزيز �خلدمات وت�شهيلها للجمهور 
و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن مم���ا ي���ع���زز م���ن بيئة 

�لعمال �لتناف�شية لمارة �بوظبي.
�لتنمية  د�ئ��رة  �ن  �ىل  معاليه  و��شار 
�لق��ت�����ش��ادي��ة ق��د ����ش��ت��ح��دث��ت حزمة 
م��ن �خل��دم��ات �لل��ك��رتون��ي��ة �لذكية 
معامالت  ك��اف��ة  ج��ع��ل  مم��ا  للعمالء 
و�ل�شناعية  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��رت�خ��ي�����س 
تد�شني  ومع  �لكرتونيا  �جنازها  يتم 
�لقيادة  م����ع  �لل�����ك�����رتوين  �ل����رب����ط 
�شتتمكن  �ب��وظ��ب��ي  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 

�ل���د�ئ���رة م��ن �حل�����ش��ول ع��ل��ى بيانات 
�لرخ�س  و����ش��ح��اب  �ل��ع��م��الء  ك��اف��ة 
�لتجارية من خالل نظام �لربط بني 

�جلانبني.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��دي��ر ع���ام �شرطة 
�ن  �ل�شريفي  مكتوم  �للو�ء  �أبوظبي 
�شر�كة  �إق��ام��ة  �ىل  تهدف  �لتفاقية 
ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  ب��ني  فعالة 
�أبوظبي ود�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
م������ن خ��������الل ت������ب������ادل �مل����ع����ل����وم����ات 
�لأنظمة  �ح�����دث  م���ن  و�ل����ش���ت���ف���ادة 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة مل���و�ك���ب���ة �ل���ت���ط���ور�ت على 
�ل�شعيد تكامل �ملعلومات و�لبيانات.

و�أكد حر�س �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�أبوظبي على تعزيز �لتعاون �مل�شرتك 
مع �لد�ئرة حلقيق �لأهد�ف �ملرجوة 
من �لطرفني يف هذ� �ملجال ل�شمان 

�أطار  متميزة �شمن  تقدمي خدمات 
�أمني تقني موحد.

و�و�����ش����ح ����ش���ع���ادة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن �شامل 
�لتنمية  د�ئ������رة  وك���ي���ل  �مل���ن�������ش���وري 
تد�شني  �ن  ب���الن���اي���ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لد�ئرة  ب���ني  �لل����ك����رتوين  �ل���رب���ط 
�بوظبي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ق��ي��ادة 
ن����وع����ي����ة يف خ����دم����ات  ن���ق���ل���ة  ي����ع����د 
و�ل�شناعية  �لتجارية  �لرت�خي�س 
�شاأنه  م��ن  مل��ا  �ل��د�ئ��رة  تقدمها  �لتي 
على  �حل�شول  �شهولة  يف  ي�شهم  �ن 
ب��ي��ان��ات �ل��ع��م��الء م��ن خ��الل �لنظام 

�مل�شرتك بني �جلانبني.
و�أكد حر�س �لد�ئرة على �ل�شتمر�ر 
يف تنفيذ مثل هذه �مل�شاريع �مل�شرتكة 
�لعالقة  ذ�ت  مع �جلهات �حلكومية 
�حلكومة  ��شرت�تيجية  يحقق  مب��ا 

�لر�مية �ىل تنفيذ منظومة خدماتها 
�لذكية  و�ل��رب�م��ج  �لتطبيقات  ع��رب 
�لتي تقدم حلول متميزة ت�شرع من 

وترية �جناز كافة �ملعامالت.
�ملن�شوري  خ��ل��ي��ف��ة  ����ش���ع���ادة  و������ش����اد 
�لعمل  ف��ري��ق  بذلها  �ل��ت��ي  ب��اجل��ه��ود 
�مل���������ش����رتك م����ن �جل����ان����ب����ني لمت����ام 
م�����ش��روع �ل���رب���ط �لل����ك����رتوين مما 
كان له كبري �لثر يف �شرعة �لجناز 
للتعاون  م�����ش��اف��ة  ق��ي��م��ة  وحت��ق��ي��ق 
�جلانبني  ب��ني  �مل�����ش��رتك  و�لتن�شيق 
موؤكد� يف هذ� �ل�شياق على �ن �ملجال 
و�لتكامل  للتعاون  مفتوحا  ي��ز�ل  ل 
�مل�شرتك بني �جلانبني بهدف �بتكار 
�مل����زي����د م����ن �حل����ل����ول و�مل���ق���رتح���ات 
�لذكية ذ�ت �لعالقة باخلدمات �لتي 

توفرها �جلهتني.

�لد�ئرة  بني  �لربط  م�شروع  ويوفر 
�بوظبي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ق��ي��ادة 
�مل���م���ي���ز�ت م���ن �همها  �ل���ع���دي���د م���ن 
�لتقليل من عدد �ملتطلبات يف جميع 
بالرخ�شة  �خل���ا����ش���ة  �لج����������ر�ء�ت 
�ملعاملة  �جن����از  و���ش��رع��ة  �ل��ت��ج��اري��ة 
�مل��دخ��ل��ة يف �شجل  �ل��ب��ي��ان��ات  ودق�����ة 
و�ل�شتغناء  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��رت�خ��ي�����س 
ع���ن �ل���ت���دخ���ل �ل��ب�����ش��ري يف �دخ����ال 
�ل�شتغناء  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لبيانات 
منها  و�لتقليل  ثبوتيات  طلب  ع��ن 
م�شتند   0 �ىل  م�����ش��ت��ن��د�ت   3 م���ن 
عمليات  م�������ش���اري���ع  يف  و�ل���ت�������ش���ري���ع 

�لتحول �لرقمي.
ويف ختام فعالية �لتد�شني مت تبادل 
�ل�����دروع و �ل��ه��د�ي��ا �ل��ت��ذك��اري��ة بني 

�جلانبني.

•• دبي-وام:

ع���ل���ى خمرجات  م�������ش���ري  وف�����د  �ط���ل���ع 
�لذكي  للتعلم  ر��شد  بن  حممد  برنامج 
و�لأق�������ش���ام �ل���ت���ي ي��ت��األ��ف م��ن��ه��ا ف�شال 
وجميع  �لتطبيق  و�أ���ش��ال��ي��ب  ط���رق  ع��ن 

�لتفا�شيل �ملتعلقة بالربنامج.
ج���اء ذل���ك خ���الل زي����ارة �ل��وف��د برئا�شة 
�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة تنمية �شناعة 
�إيتيد� و�شم عدد�  تكنولوجيا �ملعلومات 
من ممثلي وم�شت�شاري وزير �لت�شالت 
وتكنولوجيا �ملعلومات ومن �لأكادمييني 
�مل�شرية �ىل برنامج  وروؤ�شاء �جلامعات 

حممد بن ر��شد للتعلم �لذكي.
عام  مدير  غياث  حممد  �شعادة  ورح��ب 
موؤكد�  �مل�شري  �لوفد  بزيارة  �لربنامج 
�ملعلومات  ل��ع��ر���س  �ل��ربن��ام��ج  ����ش��ت��ع��د�د 
تطوير  يف  �ل��ر�غ��ب��ني  �أم���ام  و�لتفا�شيل 
دولهم  يف  �ل����ذك����ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م�����ش��ت��وى 

�لدولة  ���ش��ي��ا���ش��ة  ع���ن  �مل����ع����روف  �لأم������ر 
�لعاملي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  و�أخ���الق���ي���ات���ه���ا 
للعامل وحتقيق  �لأف�����ش��ل  ت��ق��دمي  وه��ي 
م�شري�  للب�شرية..  و�ل��ت��ط��ور  �لزده����ار 
�ملعلومات  تبادل  �لزيار�ت يف  �أهمية  �إىل 
و�خلرب�ت �ملكت�شبة و�جلديدة للجانبني 
ما يفتح �لأفق ملزيد من �لتطور و�لتقدم 

يف �ملجال.
�لذكي  �ل���ت���ح���ول  �أن  غ���ي���اث  و�أو������ش�����ح 
لي�شمل  �لإل��ك��رتوين  �لتعامل  وتطوير 
�ل��ق��ط��اع��ات و�خل���دم���ات يحتاج  ج��م��ي��ع 
�لتطور  يف  متنا�شب  جم��اور  ف�شاء  �إىل 
�ملزيد  لتحقيق  �لتكنولوجية  و�لقدر�ت 
من �ل�شتفادة من �إمكانيات �لتكنولوجيا 
.. لفتا �إىل �أن �لدولة �أعلنت مر�ر� عن 
و�مل�شورة  �ل��دع��م  ل��ت��ق��دمي  ����ش��ت��ع��د�ده��ا 
�لعربي  �مل��ح��ي��ط  ودول  �جل�����و�ر  ل����دول 

لت�شريع عملية �لتحول �لذكي.
و��شتمع �لوفد �مل�شري �إىل �شرح مف�شل 

�لأخ�شائيني  ق��ب��ل  م��ن  �ل��ربن��ام��ج  ع��ن 
�أو�شحو�  �ل��ذي��ن  �ملعنيني  و�مل�شت�شارين 

للح�شور جميع �لنقاط �ملطلوبة.
�إعجابه  ع���ن  �مل�����ش��ري  �ل���وف���د  و�أع������رب 
على  �لربنامج  �إد�رة  �شاكر�  بالربنامج 
�لد�ئم..  و�ل���دع���م  �مل�شتفي�س  �ل�����ش��رح 
بني  ���ش��ي�����ش��ت��م��ر  �ل���ت���و�����ش���ل  �أن  م����وؤك����د� 

�لفريقني.
�شمن  من  �مل�شري  �لوفد  زي��ارة  وت��اأت��ي 
�أجنبية  �ل��زي��ار�ت من وف��ود  �لعديد من 
�ملر�كز  يف  ت�����ش��ن��ف  دول  وم���ن  وع��رب��ي��ة 
وذلك  �لتعليم  ق��ط��اع  يف  ع��امل��ي��ا  �لأوىل 
بهدف �لطالع على �لربنامج و�لتعرف 
على كامل �لتفا�شيل وبحث �شبل تطبيق 
�لإ�شارة  دول���ه���م.  جت���در  �ل��ربن��ام��ج يف 
خالل  �رتفعت  �ل��زي��ار�ت  وت��رية  �أن  �إىل 
�لإقبال  زي���ادة  ب�شبب  �لأخ���رية  �ملرحلة 
ع��ل��ى �ل��ربن��ام��ج و�ه��ت��م��ام �ل��ع��دي��د من 
�لدول بنقل �لتجربة كون �لربنامج من 

�لتي  �لعامل  م�شتوى  �لرب�مج على  �أهم 
لتكنولوجيا  �لهائلة  �لإم��ك��ان��ات  ت�شخر 
قطاع  خدمة  يف  و�لت�شالت  �ملعلومات 
�لتعليم وت�شتفيد منها �ل�شتفادة �لأمثل 
خ�شو�شا �أن تقرير �ملنتدى �لقت�شادي 
فرب�ير  �شهر  بد�ية  �شدر  �ل��ذي  �لعاملي 
ب��رن��ام��ج حممد  �أدرج  ق��د  ك���ان  �جل����اري 
�أف�شل  �شمن  �ل��ذك��ي  للتعلم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل��ت��ي يجب �ل���ش��رت���ش��اد فيها  �ل��رب�م��ج 

على م�شتوى �لعامل.
يذكر �ن برنامج حممد بن ر��شد للتعلم 
�ل�شمو  �شاحب  ب��رع��اي��ة  �نطلق  �ل��ذك��ي 
�آل مكتوم نائب  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س �ل����وزر�ء 
�أبريل  ���ش��ه��ر  رع����اه �هلل يف  دب���ي  وح��اك��م 
2012 مت��ا���ش��ي��ا م���ع روؤي����ة  م���ن �ل���ع���ام 
تعزيز  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة   2021 �لإم�����ار�ت 
�ملعرفة  على  �ل��ق��ائ��م  �لقت�شاد  مفهوم 
بالعملية  �ملتطورة  �لتقنيات  دم��ج  ع��رب 

�لتعليمية وهو مبادرة مبتكرة و�شباقة. 
وتعمل �لدولة من خالل هذ� �لربنامج 
للمد�ر�س  �لتقنيات  �أح��دث  توفري  على 
و�لت�شجيع على تنمية �لإبد�ع و�لتفكري 

�لتحليلي و�لبتكار.
بيئة  �إي����ج����اد  �إىل  �ل���ربن���ام���ج  وي���ه���دف 
�ملد�ر�س  يف  ج���دي���دة  وث��ق��اف��ة  تعليمية 
�حل��ك��وم��ي��ة وذل�����ك م���ن خ����الل �إط����الق 
�لتي  �لذكية  �لدر��شية  �لف�شول  مبادرة 
كمبيوتر  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب  ل��ك��ل  ت���وف���ر 
�إمكانية �لو�شول �إىل �شبكات  لوحي مع 
�لر�بع  �جليل  من  �لال�شلكية  �لت�شال 

�ل�شرعة. عالية   4G
للتعلم  ر��شد  بن  برنامج حممد  ويقدم 
يقوم  �لتعليم  يف  جديد�  �أ�شلوبا  �لذكي 
�ملتطورة  �لتقنيات  ب��ني  م��ا  �ل��دم��ج  على 
و�مل���ن���اه���ج �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�جل���م���ع م���ا بني 
�لأ�شاليب �لتقليدية و�لأ�شاليب �لقائمة 
�إعادة  �أج��ل  من  �ملتطورة  �لتقنيات  على 

�لتعليمية  �مل��ن��اه��ج  وت�����ش��ك��ي��ل  ���ش��ي��اغ��ة 
�لدر��شية  �ل���ف�������ش���ول  وخ��������ارج  د�خ�������ل 
�لتجربة  ق��ل��ب  يف  �ل��ط��ال��ب  ت�شع  �ل��ت��ي 
�لتحكم  ع��ن�����ش��ر  ومت��ن��ح��ه  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�لتعليم  عملية  يف  كم�شارك  و�لتفاعل 

بهدف  �لربنامج  وتاأ�ش�س  يتلقاها.  �لتي 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي يف دولة  ب��ال��ن��ظ��ام  �لرت���ق���اء 
و�لنطالق  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�لتنمية  م����ن  �مل���ق���ب���ل���ة  �مل���رح���ل���ة  ن���ح���و 
�لتعليمية و�لثقافية عرب تطبيق �أف�شل 

عامليا  �ملتبعة  �لتعليم  و�أ�شاليب  و�شائل 
بالتقنيات  �ل���ش��ت��ع��ان��ة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�حل��دي��ث��ة و�مل��ت��ط��ورة ومت��ك��ني �لطالب 
من �إظهار �إمكاناتهم وقدر�تهم �لكاملة 

كي ي�شبحو� قادة �مل�شتقبل.

•• دبي –الفجر: 

يناير  �شهر  للجمهور يف مطلع  �أبو�به  فتح  �ل��ذي  ��شتقبل متحف �لحت��اد 
للثقافة  1000 طالب وطالبة. وتتوقع هيئة دبي  �ملا�شي، ما يزيد على 
و�لفنون، �لهيئة �ملعنية ب�شوؤون �لثقافة و�لفنون و�لرت�ث و�لإمارة، ب�شفتها 
�جلهة �مل�شوؤولة عن �إد�رة �لعمليات �ليومية يف هذ� �ل�شرح �لثقايف �لكبري، 
يف  و�خلا�شة  �حلكومية  �مل��د�ر���س  من  �لطالب  من  كبرية  �أع��د�د  ��شتقبال 
خمتلف �أنحاء دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة خالل �لأ�شهر �لقليلة �ملقبلة 

من �لعام �لدر��شي �حلايل.
�لتي نظمت  �ملد�ر�س  �لثانوية بالذيد يف طليعة  �لع�شكرية  وكانت �ملدر�شة 
رح��الت لأك��ر من 400 طالب ملتحف �لحت��اد، وذل��ك يف �إط��ار �لأن�شطة 
�ملدر�شية �ملو�زية �لتي ت�شهم يف تعزيز حت�شيلهم �لأكادميي ورفد �ملناهج 
مع  ين�شجم  �ل��ذي  �لأم��ر  مفيدة،  ميد�نية  برحالت  �ل�شلة  ذ�ت  �ملدر�شية 

للمعلومات  مهًما  م��رج��ع��اً  �ملتحف  جلعل  �ل��ر�م��ي��ة  للثقافة  دب��ي  �أه����د�ف 
�لتاريخية لالأجيال �لإمار�تية �حلالية و�لقادمة.

مل��ن دو�عي  �إن���ه  م��دي��ر متحف �لحت�����اد:  �ل��ف��ال���ش��ي،  ب��ن مع�شم  ع��ب��د�هلل 
قبل  م��ن  �ل�شريعة  �ل�شتجابة  ه��ذه  �لحت���اد  متحف  ي�شّجل  �أن  ���ش��رورن��ا 
وّجه  ق��د  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  معايل  و�أن  خا�شة  �لوطنية،  مد�ر�شنا 
�إىل طالبها  رح��الت  بتنظيم  �مل��د�ر���س  قيام  �إىل �شرورة  م��وؤخ��ًر�  تعليماته 
لزيارة �ملتحف. و�إتاحة �لفر�شة للن�سء �جلديد للتعّرف �إىل �شرية �لآباء 
�ملوؤ�ش�شني، و�لطالع على �لكثري من �ملقتنيات �لثمينة �لتي �رتبطت بهم، 
�أبدى  �أذه���ان �ل��ط��الب م��دى �حل��ي��اة. لقد  م��ا يعني تخليد �إجن��از�ت��ه��م يف 
�لطالب �شغًفا و��شًحا �إز�ء �لكثري من �لأق�شام �ملوجودة حتت �شقف �ملتحف، 
وكان ذلك و��شًحا من خالل متابعتهم و�أ�شئلتهم �لتي متت �لإجابة عليها 
حول  و�ل�شاملة  �لدقيقة  �لتفا�شيل  وتقدمي  �ملتحف،  مر�شدي  قبل  من 

خمتلف �أهد�ف �ملتحف وق�شة تاأ�شي�شه .

�لقيم  �لطالب  �ل��زي��ار�ت يغر�س يف  �لنوع من  ه��ذ�  �إن  �لفال�شي:  و�أ���ش��اف 
و�أن متحف �لحتاد  �لثقافة، ل�شيما  ن�شر  وتعمل على  �ل�شامية،  �لوطنية 
ميثل مركز�ً معرفًيا حيوًيا للطالب على حٍد �شو�ء، كما ميكن للمدر�شني 
يف  بها  طالبهم  لتزويد  �لتاريخية  للمعلومات  �أ�شا�شًيا  مرجعاً  �ت��خ��اذه 

م�شاقات �لتاريخ و�لرتبية �لوطنية. 
وي���روي متحف �لحت���اد ق�شة �لحت���اد م��ن خ��الل جت���ارب ق���ادة �لإم���ار�ت 
للطالب لتثقيفهم حول �مل�شائل �ملتعلقة بالد�شتور و�حلقوق و�لمتياز�ت 

و�مل�شوؤوليات، و�طالعهم على �ملقتنيات و�لوثائق �ملتعلقة بهذه �لأحد�ث. 
�ملزيد  ��شتقطاب  �ملتحف يف  �لتي ينظمها  �ملتحف بر�مج وفعاليات  وينظم 
قبل  �لأح��د�ث  ��شتك�شاف  على  مل�شاعدتهم  و�جلامعات  �ملد�ر�س  من طالب 
و�أثناء وبعد توقيع �تفاقية �حتاد دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لعام 
1971، وذلك من خالل �ملعار�س �لتفاعلية و�لرب�مج �لتعليمية �لر�شمية 

وغري �لر�شمية.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

دورتها  يف  �لكرمي  للقر�آن  �خليمة  ر�أ���س  جائزة  �أطلقت 
 25 �ىل  ت�شتمر  �لفعاليات  من  حزمة  ع�شرة  �ل�شابعة 
من فرب�ير �جلاري حتت �شعار نقر�أُ.. لن�شعد.. ونبدع 
برعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي 

ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة.
ووطنية  دينية  متنوعة  فعالية   43 �لربنامج  وي�شمل 
و�ل�شعادة  �خلري  قيم  لغر�س  تهدف  و�أخالقية  و�أ�شرية 
�أح��م��د حم��م��د �ل�شحي م��دي��ر عام  و�لإي��ج��اب��ي��ة. وق���ال 

م��وؤ���ش�����ش��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ل��ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي وع��ل��وم��ه �إن 
�ملو�طنني  من  كبري�  جمتمعيا  �إق��ب��ال  �شهدت  �جل��ائ��زة 
�أو  �مل�شابقات  م�شتوى  على  �شو�ء  �لعام  ه��ذ�  و�ملقيمني 
�لفعاليات �خلتامية . و�أكد �أحمد �إبر�هيم �شبيعان �أمني 
عام جائزة ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي ورئي�س �للجنة 
�لعليا �ملنظمة لها �أن فعاليات �لن�شخة �حلالية �نطلقت 
يف فحو�ها من روؤية وتطلعات �لقيادة �حلكيمة يف �أبو�ب 
و�لرتبية  و�ل�����ش��ع��ادة  �خل��ري  ومنها  وخمتلفة  متنوعة 
�لأخالقية وغريها من �ملو��شيع �لتي مت �ختيارها بعد 

در��شة دقيقة و�شاملة .

•• ال�صارقة-وام:

�أطلقت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع ممثلة يف مركز �لتطوير 
�لتثقيفي  �لربنامج  بال�شارقة  �لكويت  م�شت�شفى  يف  و�لتدريب 

�نطلق للحياة لتثقيف مر�شى �ل�شكري.
�طلق �لربنامج بح�شور �لدكتور يو�شف حممد �ل�شركال �لوكيل 
�مل�شاعد لقطاع �مل�شت�شفيات و�منه كرم مديرة م�شت�شفى �لكويت 
بال�شارقة و�لدكتورة نو�ل �ملطوع ��شت�شاري غدد �شماء و�شكري 
�لتطوير  و �شقر �حلمريى مدير مركز  �لكويت  يف م�شت�شفيي 
�ل�شماء  �لغدد  ق�شم  من  وفنيني  و�أط��ب��اء  بال�شارقة  و�لتدريب 

و�ل�شكري وعدد كبري من مر�شى �ل�شكري .
وتغيري  �ملجتمع  يف  �لوعي  ن�شر  �إىل  �لتثقيفي  �لربنامج  يهدف 

منط �حلياة وحت�شني �شكر �لدم �ليومي لدى �ملري�س و �لتقليل 
مري�س  ت�شجيع  و  �مل�شت�شفى  �مل��ر���ش��ى  دخ���ول  م���ر�ت  ع���دد  م��ن 
معلومات  على  للح�شول  �لتثقيفية  �لرب�مج  حل�شور  �ل�شكري 
ع��ن ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د يف ع���امل �ل�����ش��ك��ري وجت��ن��ب م�شاعفات 

�ل�شكري.
�نطلق  برنامج  �إط���الق  �أهمية  �ل�شركال  يو�شف  �لدكتور  و�أك���د 
عالجه  و�إد�رة  �ملر�س  طبيعة  لفهم  �ملر�شى  تثقيف  يف  للحياة 
وكيفية �لعناية �لذ�تية للتقليل من نتائج �ملر�س �ل�شلبية على 
�لأفر�د و�ملجتمع على �ل�شعيد �ل�شحي و�لجتماعي و�لقت�شادي 
.. م�شري� �ىل �أن �لوز�رة وبالتعاون مع �شركائها �ل�شرت�تيجيني 
هذ�  على  �ل�شيطرة  �إىل  ت�شعى  و�خل��ا���س  �حلكومي  �لقطاع  يف 
�ملر�س �ملزمن وخف�س م�شاعفاته و�حلد من �نت�شاره من خالل 

دولة  ملجتمع  متميزة  �شحية  خ��دم��ات  لتقدمي  ��شرت�تيجيتها 
�لمار�ت وفقا للمعايري �لعاملية.

�أ�شارت �لدكتورة نو�ل �ملطوع �إىل �أن برنامج �نطلق  من جانبها 
للحياة عبارة عن حلقات علمية تثقيفية متنوعة م�شتمرة يتم 
تقدميها للمري�س من قبل مثقفي �ل�شكري و �لتغذية ملدة �شنة 
�ملر�شى �شنويا و�ع��د�د �شفر�ء منهم  ويتم �ختيار جمموعة من 
ليكون لهم دور كبري يف توعية �ملجتمع مبخاطر �ل�شكري عرب 

�شر�كة جمتمعية ترفد جهود �جلهات �ل�شحية بالدولة.
تنظيمها  يتم  علمية  حلقات  �إىل  �لتثقيفي  �لربنامج  وينق�شم 
�إىل  فرب�ير  من  فرتتني  على  �شهور   6 ومل��دة  بال�شبوع  مرتني 
نهاية �بريل ثم من �شبتمرب وتنتهي مع نهاية نوفمرب مع توقع 

مب�شاركة 100 مري�س.

�ل�شحة تطلق برناجما تثقيفيا ملر�شى �ل�شكريجائزة ر�أ�ض �خليمة للقر�آن تطلق حزمة فعاليات

تد�شني �لربط �للكرتوين بني �شرطة �بوظبي ود�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

وفد م�شري يطلع على برنامج حممد بن ر��شد للتعلم �لذكي

ي�سلط ال�سوء على حقبة مهمة من تاريخ دولة االإمارات

 متحف �لحتاد ي�شتقبل �لعديد من �لزيار�ت �ملدر�شية يف �ل�شهر �لأول من �فتتاحه
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عربي ودويل
وزير�ن �أملانيان يتوقعان دورً� مميزً� ل�شتاينماير 

•• برلني-وكاالت:

ذكر وزير �لعدل �لأملاين هايكو ما�س، �أن وزير �خلارجية 
�لأملاين �ل�شابق فر�نك-فالرت �شتاينماير، �شيد�فع بح�شم 
من�شب  توليه  عند  للخطر  �ملعر�شة  �لدميقر�طية  عن 

�لرئي�س �لحتادي للبالد .
يف  �لدميقر�طي،  �ل�شرت�كي  للحزب  �ملنتمي  ما�س  وقال 
ت�شريحات: فر�نك-فالرت �شتاينماير �شيو�جه �ل�شعار�ت 
�ل�شاذجة للقوميني و�ل�شعبويني بتعقله ورز�نته �ل�شيا�شية 
، م�شيفاً �أن �شتاينماير �شخ�س �شاع للت�شالح يحوذ بثقة 

�لنا�س، وقال: �إنه �لختيار �لأمثل .

�أع��رب��ت وزي���رة �لأ���ش��رة �لأمل��ان��ي��ة م��ان��وي��ال �شفيزيج،  كما 
كرئي�س  مميز�ً  دور�ً  �شيلعب  �شتاينماير  باأن  قناعتها  عن 

للبالد.
وقالت �شفيزيج يف ت�شريحات �إنه �شخ�س �شجاع باإمكانه 
متثيل بلدنا يف �خلارج ب�شوت قوي و�لعمل على ت�شافر 

جمتمعنا يف �لد�خل .
�لدميقر�طي  �ل���ش��رت�ك��ي  �حل��زب  رئي�س  نائبة  و�أ���ش��ادت 
بدور رئي�س �حلزب زيجمار جابريل، يف تر�شيح �شتاينماير 

للمناف�شة على من�شب �لرئي�س �لحتادي.
يذكر �أن جابريل دعا منذ فرتة طويلة �إىل تر�شيح زميله 
وفاجاأ  �لحت����ادي،  �لرئي�س  ملن�شب  �شتاينماير  �حل��زب��ي 

بذلك �لتحالف �مل�شيحي، �ملنتمية �إليه �مل�شت�شارة �أجنيال 
�شخ�شية  ث���اين  �شتاينماير  �شفيزيج:  وق��ال��ت  م��ريك��ل. 
�حلزب  رئا�شة  توليه  خالل  جابرييل،  زيجمار  ير�شحها 
�حلايل  للرئي�س  تر�شيحه  بعد  �لدميقر�طي  �ل�شرت�كي 
باأكمله ممنت له، و�أعتقد كذلك  يو�خيم ج��اوك. �حلزب 

�لأمة باأكملها .
بانتخاب  �ملخت�شة  �لحت���ادي���ة  �جلمعية  �أن  �إىل  وي�����ش��ار 
�لأحد  �ليوم  �أملانيا تنعقد �جتماعاً  �لرئي�س �لحت��ادي يف 
لنتخاب رئي�س جديد للبالد خلفاً جلاوك. ويعترب فوز 
من  مدعوم  �أن��ه  حيث  م��وؤك��د�ً،  �لنتخابات  يف  �شتاينماير 

حزبه �ل�شرت�كي �لدميقر�طي و�لتحالف �مل�شيحي. 

�لنتخابات �لرئا�شية يف تركمان�شتان تنطلق �ليوم

��شرت�ليا ت�شحب جن�شيتها من �أول متطرف
•• �صيدين-رويرتز:

د�ع�س  تنظيم  يف  �أ�شرت�ليا  مقاتال  �إن  �ل�شبت  �م�س  �أ�شرت�ليان(  )ذ�  �شحيفة  قالت 
�لإرهابي يدعى خالد �شروف �أ�شبح �أول مو�طن �أ�شرت�يل مزدوج �جلن�شية ت�شحب 
�أ�شرت�ليا  وتعي�س  �لإره����اب.  مكافحة  ق��و�ن��ني  مبوجب  �لأ�شرت�لية  �جلن�شية  منه 
-�حلليفة �لقوية للوليات �ملتحدة ومعركتها �شد �لإ�شالميني �ملت�شددين يف �لعر�ق 
و�شوريا- حالة تاأهب حت�شبا لهجمات متطرفني بينهم مت�شددون يحملون جن�شيتها 
وعادو� من �لقتال يف �ل�شرق �لأو�شط. ويق�شي قانون �شدر عام 2015 باأن �أ�شرت�ليا 
قد ت�شحب �جلن�شية من حاملي �جلن�شية �ملزدوجة �إذ� ثبت �أنهم �شنو� �أعمال مت�شددة 
�أو �أنهم �أع�شاء يف تنظيم حمظور. و�أ�شبح ��شم �شروف وهو �بن ملهاجرين لبنانيني 
2014 بعدما ظهرت �شور له هو و�بنه �لبالغ من �لعمر �شبع �شنو�ت  معروفا يف 

وهما مي�شكان بروؤو�س مقطوعة جلنود �شوريني مما �أثار غ�شبا عامليا.

•• ع�صق اآباد-وام:

تنطلق يف تركمان�شتان �ليوم �لنتخابات �لرئا�شية �لتي 
يتناف�س فيها 9 مر�شحني بينهم �لرئي�س �حلايل قربان 
�أكتوبر  يف  تركمان�شتان  برملان  و�ق��ر  حممدوف.  ب��ردي 
�ملا�شي �إجر�ء �لنتخابات �لرئا�شية بعد �شهر و�حد على 
ل�شن  �لأق�شى  �حل��د  لإلغاء  د�شتورية  تعديالت  �إج��ر�ء 
�حلايل  �لرئي�س  وك��ان  �لرئا�شة.  من�شب  ل�شغل  �ملر�شح 
%97 من �لأ�شو�ت وذلك  2012 بن�شبة  فاز يف عام 
بعد  تركمان�شتان  تعددية يف  رئا�شية  �نتخابات  يف ثاين 

�إعالن ��شتقالل �جلمهورية.
وكانت �أول �نتخابات �أجريت على �أ�شا�س تعدد �ملر�شحني 
يف عام 2007 بعد وفاة �شابر مر�د نيازوف �أول رئي�س 

للبالد و�لذي �متد حكمه على مدى 21 عاما.
وحقق قربان بردي حممدوف حينئذ فوز� على مناف�شيه 

�خلم�شة بنيله ن�شبة 89 % من �لأ�شو�ت.
ومنذ �ل�شنو�ت �لأوىل ل�شتقاللها.. �أعلنت تركمان�شتان 
كاأحد  و�لأو�شط  �لأدن��ى  �ل�شرقني  تعاونها مع دول  عن 

�لجتاهات �لرئي�شية ل�شيا�شتها �خلارجية.
وتعد تركمان�شتان �إحدى �لدول �لتي تنتمي �إىل قو�س 
�للغة  بتعلم  �شعبها  ي�شغف  فيما  �لعربية..  �حل�شارة 
�شهدت  و�أن��ه��ا  خا�شة  �ل��ق��ر�آن  لغة  باعتبارها  �لعربية 
�أزهى ع�شورها �لتاريخية يف ظل �حل�شارة �لإ�شالمية 
ب�شماتهم  وع��ل��م��ائ��ه��ا  �ل��ع��ري��ق��ة  ومل���دن���ه���ا  ل��ه��ا  وك�����ان 
تركمان�شتان  ��شتقالل  ومنذ  فيها.  �لو��شحة  �لكبرية 
�رت��ب��ط��ت م��ع دول���ة �لإم�����ار�ت ب��ع��الق��ات مت��ي��زت بالثقة 
�ملعتمدة على جمموعة و��شعة من  �ملتبادلة و�ل�شد�قة 
�لقو��شم �مل�شرتكة يف �لثقافة و�لدين و�لتجارة وتبادل 

�خلرب�ت.
�لطاقة  ن��ظ��ام  يف  متميز�  موقعا  تركمان�شتان  وحت��ت��ل 
�لعاملي ب�شفتها �إحدى �لدول �لرئي�شية �ملنتجة للنفط 
و�لغاز. وتبني تركمان�شتان عالقاتها مع �لدول �لأخرى 

�ملتبادل و�ملنفعة  �مل�شاو�ة و�لح��رت�م  �أ�شا�س مبادئ  على 
وعدم �لتدخل يف �ل�شوؤون �لد�خلية للبلد�ن.

�حتاد  عن  ��شتقاللها  بعد  تركمان�شتان  م�شاحة  وتبلغ 
�جلمهوريات �ل�شوفيتية �ل�شرت�كية نحو 491.200 

كيلومرت مربع ويقطنها نحو �شتة ماليني ن�شمة.
ومت��ت��ل��ك ت��رك��م��ان�����ش��ت��ان ث��ال��ث �أك����رب �ح��ت��ي��اط��ي للغاز 
تريليون   23 بنحو  يقدر  و�ل���ذي  �ل��ع��امل  يف  �لطبيعي 
مرت مكعب.. بينما يقدر �حتياطي �لنفط بنحو 600 
و�لغاز  �لنفط  م��ن  ذ�ت��ي��ا  مكتفية  وه��ي  برميل  مليون 
�ل�شناعة نحو  �لغاز. ومتثل  وت�شدر كميات كبرية من 
معاجلة  �أهمها  �ملحلي  �ل��ن��اجت  �إج��م��ايل  م��ن   33.9%
وت�شكيل  و�لآلت  و�لأغذية  �لقطنية  و�لأن�شجة  �لوقود 
من   24.4% بنحو  �ل��زر�ع��ة  ق��ط��اع  وي�شهم  �مل��ع��ادن. 
�أهم  م��ن  �لقطن  يعترب  فيما  �ملحلي  �ل��دخ��ل  �إج��م��ايل 
م���ن مو�ردها  ت��رك��م��ان�����ش��ت��ان  و����ش��ت��ف��ادت  �مل��ح��ا���ش��ي��ل. 
وقطاعات  م�����ش��روع��ات  يف  ب��ا���ش��ت��ث��م��اره��ا  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
تنموية خمتلفة مما جعل �لبالد ت�شهد نه�شة عمر�نية 
�آباد  ع�شق  �لعا�شمة  يف  لي�س  �ملعامل  و��شحة  وثقافية 
يف  تركمان�شتان  وتنتهج  �أنحائها.  جميع  يف  بل  وح�شب 
ح�شلت  �أن  فمنذ  �حلياد”  “مبد�أ  �خلارجية  �شيا�شتها 
على ��شتقاللها ��شتندت �شيا�شتها �خلارجية على �حلياد 
�لد�ئم.. �لأمر مت تاأكيده من قبل �لأمم �ملتحدة يف عام 
1995 حيث مت �لت�شويت يف 12 دي�شمرب 1995 يف 
�لدورة �ل�50 للجمعية �لعامة �لأمم �ملتحدة بالإجماع 
�عتماد  ومت  لرتكمان�شتان.  �ل��د�ئ��م  �حل��ي��اد  ق���ر�ر  على 
وثيقة ذ�ت �أهمية تاريخية كبرية و�لتي حتدد م�شريها 
للمجتمع  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �حلياة  يف  وموقعها 

�لعاملي.
�أ���ش��ا���س �شيا�شتها  ل��رتك��م��ان�����ش��ت��ان ه��و  و�أ���ش��ب��ح �حل��ي��اد 
�لعالقات  تطوير  �إىل  وي��ه��دف  و�خل��ارج��ي��ة  �لد�خلية 
�لق�شايا  حلل  �لدولية  و�ملنظمات  �لأخ��رى  �ل��دول  مع 

�ملرتبطة باإن�شاء نظام �إن�شاين يف �لعامل.

•• عوامم-وكاالت:

�شمخاين  ع��ل��ي  �لم������ري�ل  �ع��ل��ن 
لالأن�شطة  �لي����������ر�ين  �مل���ن�������ش���ق 
و�لع�شكرية  و�لمنية  �ل�شيا�شية 
م����ع رو����ش���ي���ا و����ش���وري���ا �م�������س �ن 
ت����ز�ل  �ل���رو����ش���ي���ة ل  �مل����ق����ات����الت 
�لير�ين  �ملجال �جلوي  ت�شتخدم 

ل�شن غار�ت يف �شوريا.
 2016 �غ���������ش����ط���������س  �ب  ويف 
��شتخدمت مقاتالت رو�شية لأول 
مرة قاعدة ع�شكرية �ير�نية غرب 
�ملتطرفني  مو�قع  ل�شرب  �لبالد 

يف �شوريا.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة �ن���ب���اء ف���ار����س عن 
�شكرتري  �ي�����ش��ا  وه����و  ���ش��م��خ��اين 
ل�شوؤون  �لع��ل��ى  �لقومي  �ملجل�س 
رو�شية  م����ق����ات����الت  �ن  �لم��������ن 
�لير�ين  �ملجال �جلوي  ت�شتخدم 
ثمة  م�����ش��ت��م��ر لن  �لم�����ر  وه�����ذ� 
تعاون ��شرت�تيجي تام مع رو�شيا 
. و��شاف يف �حلالت �لخرية مل 
للتزود  �لرو�شية  �ملقاتالت  حتتج 

بالوقود على �لر�س.
�لير�نية  �لن��ب��اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
��شتخد�م  �ن  قوله  �شمخاين  عن 
للمجال  �ل���رو����ش���ي���ة  �ل����ق����ات����الت 
ب�شروط  ي��ت��م  �لي������ر�ين  �جل����وي 
بقر�ر م�شرتك مع �خذ يف �لعتبار 
ملكافحة  �لر�����س  ع��ل��ى  �حل���اج���ات 
�لرهاب . وتتعاون �ير�ن ورو�شيا 
وتدعمان  �شوريا  يف  وثيق  ب�شكل 
�شيا�شيا وماديا  ب�شار �ل�شد  نظام 

وع�شكريا.
م�شت�شارين  ط����ه����ر�ن  وت���ر����ش���ل 
ملحاربة  متطوعني  و  ع�شكريني 
و�ملتطرفني  �ملعار�شة  جمموعات 

�ىل جانب �جلي�س �ل�شوري.
�جلي�س  ق���و�ت  حققت  ذل���ك،  �ىل 

عندما  ل���ل���دم���وع  �مل�������ش���ي���ل  �ل����غ����از 
باجتاه  �لتحرك  �ملحتجون  ح��اول 
�ملنطقة �خل�شر�ء �لتي ت�شم �أي�شا 

منظمات دولية.
�ملنطقة يف  �ل�شدر  �أن�شار  و�قتحم 
�لعام �ملا�شي بعد ��شتباكات عنيفة 

مع قو�ت �لأمن. 

�ل�شوري �حلر قو�ت درع �لفر�ت ، 
�م�س �ل�شبت، تقدماً مهماً باجتاه 
يف  �ل��ب��اب  مدينة  على  �ل�شيطرة 

ريف حلب �ل�شرقي.
وق������ال ق���ائ���د ع�������ش���ك���ري يف ل����و�ء 
مقاتلي  �إن  م�������ر�د،  �ل�������ش���ل���ط���ان 
�جل��ي�����س �ل�������ش���وري �حل����ر )ق����و�ت 
على  �ليوم  �شيطرت  �لفر�ت(  درع 
�لريا�شي  و�ل����ن����ادي  �ل�������ش���و�م���ع 
و�شارع  �لباب  جنوب غرب مدينة 
�لزهر�ء  ف��اط��م��ة  وج���ام���ع  زم����زم 
��شتباكات  ب��ع��د  �مل���دي���ن���ة  ���ش��م��ال 
�لأع��ن��ف م��ع م�شلحي تنظيم  ه��ي 

د�ع�س .
و�أك�����د �ل��ق��ائ��د �ل��ع�����ش��ك��ري، �لذي 
�ملعارك  �أن  ��شمه،  ذكر  طلب عدم 
و�أن  �مل����دي����ن����ة  د�خ�������ل  �أ����ش���ب���ح���ت 
لوجه  وج��ه��اً  �أ�شبحت  �مل��و�ج��ه��ات 
�لرتكي  �حل��رب��ي  �ل���ط���ري�ن  و�أن 

�لغربية  �جل��ن��وب��ي��ة  �جل���ه���ة  م���ن 
و�شيطرتها على عدد من �لقرى، 
حيث جرت مو�جهات بني �جلي�س 
ت�شعى  �لتي  �لنظام  وق��و�ت  �حل��ر 
�لباب  منطقة  على  �شيطرتها  ملد 
�لتي  �ل���ف���ر�ت  درع  ق����و�ت  وط����رد 
تابعة  �أج��ن��ب��ي��ة  ق�����و�ت  ت��ع��ت��ربه��ا 

لرتكيا. 
�ملعار�شة  �ن���ت���خ���ب���ت  ����ش���ي���ا����ش���ي���ا، 
رئي�شا  �حل��ري��ري  ن�شر  �ل�شورية 
ل����وف����ده����ا �ل��������ذي ����ش���ي�������ش���ارك يف 
م��ف��او���ش��ات ج��ن��ي��ف �مل���ق���ررة بعد 
ب��ي��ن��م��ا دع���ا �ملبعوث  �أي�����ام،  ت�����ش��ع��ة 
���ش��ت��ف��ان دي  ���ش��وري��ا  �لأمم����ي �إىل 
مي�شتور� �إىل �أ�شمل متثيل ممكن 

للمعار�شة يف �ملفاو�شات.
�ملعار�شة  وف��د  �إن  �مل�شادر  وقالت 
�شخ�شا  ع�����ش��ري��ن  م���ن  ���ش��ي��ت��األ��ف 
ج���رى �خ��ت��ي��اره��م م��ن��ا���ش��ف��ة بني 

غ�������ار�ت موقع  ب���ع���دة  �����ش���ت���ه���دف 
�لباب  م��دي��ن��ة  يف  د�ع�����س  تنظيم 

وعلى �أطر�فها .
و�أ�شاف بعد �شيطرة �جلي�س �حلر 
وجبل  �حل��ك��م��ة  م�شت�شفى  ع��ل��ى 
�أ�شبحت  �مل���دي���ن���ة  غ�����رب  ع��ق��ي��ل 
باأهم  �لفر�ت متحكمة  درع  ق��و�ت 
�مل���و�ق���ع ف��ي��ه��ا، م���ا ي��ج��ع��ل عملية 
م�شاألة  عليها  �لكاملة  �ل�شيطرة 
وقت ل �أكر مع و�شول معلومات 
تنظيم  و�أن  �مل��دي��ن��ة،  د�خ����ل  م���ن 
باجتاه  قو�ته  ب�شحب  ب��د�أ  د�ع�س 
�ملقاومة  و�أن  �ل�����ش��رق��ي  �جل��ن��وب 
�ملدينة  �لثو�ر د�خل  �لتي ينفذها 
�لتنظيم  م���ن  ع��ن��ا���ش��ر  ق��ت��ل  م���ن 
وياأتي   . �شحب قو�تهم  عجلت يف 
�ل�شوري  �جل��ي�����س  ك��ت��ائ��ب  ت��ق��دم 
�حل��ر ودخ��ول��ه��م �مل��دي��ن��ة يف وقت 
�ل�شوري  �لنظام  تتقدم فيه قو�ت 

وهم  و����ش���ي���ا����ش���ي���ني،  ع�����ش��ك��ري��ني 
مي����ث����ل����ون ف�������ش���ائ���ل �مل���ع���ار����ش���ة 
�لعليا  و�لهيئة  �مل�شلحة  �ل�شورية 
برئا�شة  وذل������ك  ل���ل���م���ف���او����ش���ات، 
لالئتالف  �ل�شابق  �ل��ع��ام  �لأم���ني 
�لوطني �ل�شوري ن�شر �حلريري.

�لعليا ما  �لهيئة  �أن  �أي�شا  وذكرت 
�لتو��شل مع ما  ت��ز�ل تعمل على 
�لقاهرة ومو�شكو  ت�شمى من�شتي 
لتو�شيع وفد �ملعار�شة �مل�شارك يف 

جنيف.
ويف وقت �شابق، �أعلن فيلق �ل�شام 
�ملعار�شة  ف�����ش��ائ��ل  �أب������رز  -�أح������د 
بال�شمال  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل�������ش���وري���ة 
�ل���������ش����وري- ع�����دم م�������ش���ارك���ت���ه يف 
يلتزم  ح��ت��ى  ج��ن��ي��ف  م��ف��او���ش��ات 
�ل��ن��ظ��ام ب��وق��ف �إط�����الق �ل���ن���ار يف 
�أن���ح���اء ���ش��وري��ا، وخ��ا���ش��ة يف حي 

�لوعر �ملحا�شر بحم�س.

•• وا�صنطن-رويرتز:

�ل��دف��اع �لأملانية  �أور���ش��ول ف��ون دي��ر ليني وزي���رة  قالت 
�إيجابيا مع وزير  �إنها عقدت �جتماعا 

ماتي�س  جيم�س  �لأم��ري��ك��ي  �ل���دف���اع 
و�إن��ه��ا تعترب دع��وة �ل��ولي��ات �ملتحدة 
�لأطل�شي  �شمال  حلف  يف  ل�شركائها 
بزيادة متويلهم للحلف مطلبا عادل 

.
�أوروب�����ي�����ة  ودول  �أمل����ان����ي����ا  و�����ش����ع����رت 
�لرئي�س  �تهم  عندما  بالقلق  �أخ��رى 
�أثناء  ت���ر�م���ب  دون����ال����د  �لأم���ري���ك���ي 
حلف  يف  �حللفاء  �لنتخابية  حملته 
دفع  عن  بالتقاع�س  �لأطل�شي  �شمال 
�لأم�����و�ل وو���ش��ف �حل��ل��ف فيما بعد 
قبل �أن يتوىل من�شبه �ل�شهر �ملا�شي 

باأنه عفا عليه �لزمن .
�لتطمينات  بع�س  ق��دم  تر�مب  لكن 
ه���ذ� �لأ����ش���ب���وع ع��ن��دم��ا ق���ال للقو�ت 
�لأم��ري��ك��ي��ة �إن��ن��ا ن��دع��م ح��ل��ف �شمال 

�لأطل�شي بقوة .
وقالت فون دير ليني �إن �أملانيا - �لتي 
ت��ن��ف��ق �أق�����ل م���ن ه����دف �حل���ل���ف وهو 
�لقت�شادي  �ل��ن��اجت  م��ن  باملئة  �ث��ن��ان 
على �لدفاع - تتفهم �أنها بحاجة �إىل 
�أنه  �أعتقد  زيادة هذ� �ملبلغ. و�أ�شافت 
�إذ� كنا نريد �لتغلب  مطلب ع��ادل... 

على �لأزمات �شويا يف �لعامل �أعني مكافحة �لإرهاب و�أن 
ن�شع �أي�شا �لتحالف على �أر�س �شلبة فعلى �جلميع دفع 
ح�شتهم.  وقالت �لوزيرة لل�شحفيني بعد �لجتماع �إنها 
ب�شاأن  ماتي�س  طرحه  بعر�س  رحبت 
ت��ع��م��ي��ق �حل�����و�ر �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي بني 
�لتز�ما  �أب��دى  �أن��ه  و�أ�شافت  �لبلدين 
�شمال  ح��ل��ف  جت���اه  وعميقا  و����ش��ح��ا 

�لأطل�شي.
�لإعجاب  ت��ع��ل��ي��ق��ات  �أي�����ش��ا  و�أث�������ارت 
�لرو�شي  �ل��رئ��ي�����س  ع��ن  ت��ر�م��ب  م��ن 
بع�س  ب���وت���ني خم������اوف  ف����الدمي����ري 
�لوليات  �أن  م��ن  �لأوروب���ي���ة  �ل����دول 
�مل����ت����ح����دة ق�����د ت���خ���ف���ف �ل���ع���ق���وب���ات 
�ملفرو�شة على مو�شكو ب�شبب �شمها 
 2014 يف  �ل����ق����رم  ج����زي����رة  ل�����ش��ب��ه 
�شرق  يف  ل��الن��ف�����ش��ال��ي��ني  ودع���م���ه���ا 
�أوكر�نيا. وقالت فون دير ليني �إن من 
�ملهم �أن يبقي �أع�شاء حلف �لأطل�شي 
على �لوحدة. و�أ�شافت من �ملهم جد� 

�أن نتحدث ب�شوت و�حد. 
وقالت �لوزيرة �إنها �تفقت مع ماتي�س 
�مل�شكالت  م��ن  ع����دد�  �أن  ع��ل��ى  �أي�����ش��ا 
�لعاملية مبا يف ذلك �حلرب يف �شوريا 
لكن  رو����ش���ي���ا  دون  ح��ل��ه��ا  مي���ك���ن  ل 
�لقانون  �ح��رت�م  �إىل  مو�شكو بحاجة 
�ل��دويل وح��دود �ل��دول �لأخ���رى ذ�ت 

�ل�شيادة.

�إىل  ي��ن��ق��ل  �أو  خ��ط��رية  لإ����ش���اب���ات 
م�شور  مقطع  و�أظهر  �مل�شت�شفى. 
�شباباً  �لهو�ء  على  �لتلفزيون  بثه 
ي���ه���رول���ون م��ب��ت��ع��دي��ن ف��ي��م��ا مالأ 
�أب��ي�����س م��ي��د�ن �لتحرير يف  دخ���ان 

و�شط �لعا�شمة بغد�د.
�ل�شغب  مكافحة  �شرطة  و�أطلقت 

�خل�شر�ء  �مل��ن��ط��ق��ة  م���ن  ب��ال��ق��رب 
�ل���ت���ي ت�شم  �ل��ت��ح�����ش��ني  ����ش���دي���دة 
و�ملباين  �ل�شفار�ت  م��ن  جمموعة 

�حلكومية.
نحو  �إن  �لح��ت��ج��اج  منظمو  وق���ال 
ب�شبب  �ختنقو�  حمتجاً  ع�شرين 
�ل�����غ�����از ل���ك���ن مل ي���ت���ع���ر����س �أح�����د 

ف����وز ن��خ��ب ���ش��ي��ا���ش��ي��ة ب��ع��ي��ن��ه��ا مع 
رموزها، ما �أدى �إىل تف�شي �لف�شاد 
وثرو�ته  �ل���ع���ر�ق  �أم�����و�ل  و�إه������د�ر 
منذ  ت����ق����دم  �أي  حت���ق���ي���ق  وع�������دم 

2003 وحتى �لآن.
ورف���������ع �مل�����ت�����ظ�����اه�����رون �لأع���������الم 
تطالب  و������ش�����ع�����ار�ت  �ل����ع����ر�ق����ي����ة 
�ملفو�شية  وت���غ���ي���ري  ب����الإ�����ش����الح 
�لقو�ت  بانت�شار�ت  �أ�شادت  و�أخرى 
و�ل�شرطة  �جلي�س  م��ن  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
�لحتادية و�حل�شد �ل�شعبي وقو�ت 
يف  د�ع�س  تنظيم  على  �لبي�شمركة 
�لدين  و�شالح  �لأن��ب��ار  حمافظات 
�ملتظاهرون  ردد  ف��ي��م��ا  ون��ي��ن��وى، 
هتافات تتهم مفو�شية �لنتخابات 
�أكد  جهته،  وم��ن  �حل��ي��ادي��ة.  بعدم 
رئي�س �لوزر�ء حيدر �لعبادي، �ليوم 
�ل�شلمي  �لتظاهر  حق  على  �أي�شاً 
و�حلر�س على حماية �ملتظاهرين 
�لعامة  �لأم����الك  ع��ل��ى  و�حل��ف��اظ 
�إىل  �ملتظاهرين  د�ع��ي��اً  و�خلا�شة، 
�لعام  و�ل��ن��ظ��ام  بالقانون  �لل��ت��ز�م 
�لعامة  باملمتلكات  �ل���ش��ر�ر  وع��دم 

و�خلا�س
قال �شهود �إن قو�ت �لأمن �لعر�قية 
على  للدموع  �مل�شيل  �لغاز  �أطلقت 
�لآلف من �أن�شار �لزعيم �ل�شيعي 

•• بغداد-وكاالت:

دعا زعيم �لتيار �ل�شدري مقتدى 
متظاهري  �ل�شبت،  �م�س  �ل�شدر، 
�لعا�شمة  و���ش��ط  �لتحرير  �شاحة 
�لتكتيكي  �لن�����ش��ح��اب  �إىل  ب��غ��د�د 

حتى �إ�شعار �آخر.
وقال �ل�شدر فى ت�شريحات نقلها 
جهات  �إن  ن��ي��وز  �ل�شومرية  م��وق��ع 
�ملفرطة  �لقوة  ��شتعملت  جمهولة 

�شد �ملتظاهرين.
�ملتحدة  �لأمم  �ل�������ش���در  وط���ال���ب 
بالتدخل  �حل��ق��وق��ي��ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
ب�  �ملتظاهرين، وتوعد  لإنقاذ  فور�ً 

رد �أقوى يف �ملرة �ملقبلة.
�ل��ت��ح��ري��ر و�شط  ���ش��اح��ة  وت�����ش��ه��د 
�ليوم  ب��غ��د�د  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �لعا�شمة 
ع�شر�ت  ���ش��م��ت  ���ش��ع��ب��ي��ة  ت��ظ��اه��رة 
للمطالبة  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  �لآلف 
�لنتخابات  م��ف��و���ش��ي��ة  ب��ت��غ��ي��ري 
�ملطالبة  �إىل  بالإ�شافة  وقانونها، 

بالإ�شالحات.
وكان زعيم �لتيار �ل�شدري مقتدى 
�ل�شدر دعا �إىل تظاهر�ت مليونية 
للمطالبة  �ل���ت���ح���ري���ر  ����ش���اح���ة  يف 
�لنتخابات  م��ف��و���ش��ي��ة  ب��ت��غ��ي��ري 
وقانونها و�لتي عدها باأنها �أ�شا�س 

اجلي�ض احلر يدخل الباب من الغرب وال�سمال 

رو�شيا تو��شل غار�تها يف �شوريا �نطالقًا من �إير�ن

�ل�شدر يدعو �أن�شاره �إىل �لن�شحاب �لتكتيكي من �شاحة �لتحرير 

لجئون يختارون �شقيع كند� على مر�شوم تر�مب
•• امير�صن-اأ ف ب:

فيما كان فرحان �أحمد ياأمل باحل�شول على �للجوء يف �لوليات 
بالقتل يف �ل�شومال، دفعته  ف��ر�ره من تهديد�ت  �ملتحدة بعد 
خماوفه من حملة �لرئي�س دونالد تر�مب �شد �ملهاجرين �إىل 

خو�س رحلة جديدة حمفوفة باملخاطر �إىل كند�.
ع�شرين  نحو  بني  عاما   36 �لعمر  من  �لبالغ  �ملهاجر  وك��ان 
�ل�شهر  ه���ذ�  ل��ي��ايل  �إح����دى  �ل�شقيع يف  ط��ال��ب جل���وء حت���دو� 

ليعربو� �حلدود �شري� و�شط �لثلوج ويقدمو� طلبهم يف كند�.
�إمير�شن  قرية  �شجلته  قيا�شي  عدد  هو  جلوء  طالب  ع�شرون 

خالل عطلة نهاية �أ�شبوع و�حدة، فيما يتوقع و�شول �ملزيد.
ودفع قر�ر حظر دخول جميع �ملهاجرين وم�شافري �شبع دول 
�لعديد  �لأمريكي  �لرئي�س  �أ�شدره  �لذي  م�شلمة  غالبية  ذ�ت 

ممن كانو� ياأملون بدء حياة جديدة يف �لوليات �ملتحدة �إىل 
بقر�ر ق�شائي و�لبقاء على  �ملنع  تعليق  �شمال. ورغم  �لهرب 
يف  يفكر  �ن��ه  ت��ر�م��ب  ق��ال  �ل�شتئناف،  حمكمة  �م���ام  �لتعليق 

��شد�ر قر�ر جديد حول �لهجرة.
وبني �أو�ئل �ملهاجرين �لذين فرو� �إىل كند� يف �أعقاب �ملر�شوم 
�أن ترتكه  �أم���ه  ع��ام��ني رج��ا  �لعمر  يبلغ م��ن  �ل��رئ��ا���ش��ي، طفل 
ليموت يف �لثلج عندما مل يعد قادر� على �مل�شي، وفقا لتقارير 
�أ�شابعهما  ت��ر�م��ب، فقد لج��ئ��ان  ق��ر�ر  �إع��الم��ي��ة. وحتى قبل 
دي�شمرب  �لول  كانون  يف  ذ�تها  �لرحلة  خالل  �لتجمد  ب�شبب 

فيما تدنت �حلر�رة �إىل 20 حتت �ل�شفر.
�ل���ذي يعمل يف ف��ن��دق �إمي��ر���ش��ن على بعد  وي��ق��ول و�ي���ن بفيل 
خطو�ت من �حلدود �ن �لالجئني غالبا ما يتوقفون يف �ملكان 
لال�شرت�حة ولي�شتف�شرو� �إذ� كانو� قد و�شلو� فعال �إىل كند�، 

ويت�شل  �مل��ت��ح��دة.  �ل��ولي��ات  م��ن  كلم   12 م�شافة  قطع  بعد 
�أقرب  �إىل  �أخ��ذه��م  فيتم  �مل�شاعدة  لطلب  بال�شرطة  �آخ���رون 

مركز حدودي حيث ميكنهم تقدمي طلب جلوء.
لكند�،  �مللكي  �حل��ر���س  يف  يعمل  �ل���ذي  مانيغر  ب��ول  وبح�شب 
بالربد.  ي�����ش��ع��رون  �أو  �شائعني  ك��ان��و�  �إذ�  ع���ادة  ب��ن��ا  يت�شلون 

وجندهم بجانب �لطريق �ل�شريع .
تقدمي  من  �لالجئني  و�أوت���او�  و��شنطن  بني  �تفاقية  ومتنع 
�ملتحدة.  �ل��ولي��ات  �إىل  �أول  و�شلو�  �إذ�  كند�  يف  جل��وء  طلبات 
�لتفتي�س  نقاط  �إىل  �لو��شلني  �ن ذلك ينطبق فقط على  �إل 

�حلدودية �أو �ملطار�ت وحمطات �لقطار�ت.
مانيتوبا  ملجل�س  �لتنفيذية  �مل��دي��رة  حت��دث��ت  ناحيتها،  وم��ن 
للهجرة، يف مقاطعة مانيتوبا يف و�شط كند�، ريتا �شهال، عن 

زيادة كبرية يف )�أعد�د( �لقادمني عرب �حلدود .

�أملانيا: مطالبة �أمريكا للناتو بتقا�شم �لأعباء عادلة 

ويل �لعهد �ل�شعودي: حماربة �لإرهاب م�شوؤولية دولية م�شرتكة
•• الريا�س-وام: 

�لعهد  ب��ن عبد�لعزيز ويل  ن��اي��ف  ب��ن  �لأم���ري حممد  �أك���د 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية �ل�شعودي م�شاء 
�أم�س �لول �إن حماربة �لإرهاب م�شوؤولية دولية م�شرتكة 
�لأ�شعدة  جميع  على  �ل��دول��ي��ة  �جل��ه��ود  ت�شافر  تتطلب 
وع�شكريا”.. و�إع��الم��ي��ا  وم��ال��ي��ا  وف��ك��ري��ا  �أم��ن��ي��ا  ملو�جهته 
�لقانون  لقو�عد  وفقا  �لتعاون  يتطلب  ذلك  �أن  �ىل  لفتا 

�لدويل و�ملبادئ �لتي قامت عليها �لأمم 
�مل�شاو�ة يف  مبد�أ  �ملتحدة ويف مقدمتها 
�ل�شيادة. جاء ذلك يف ت�شريح �شحفي 
ن��اي��ف بثته وكالة  ب��ن  ل��الأم��ري حم��م��د 
ت�شلمه  عقب  و�����س  �ل�شعودية  �لن��ب��اء 
وكالة  تينت من مدير  ج��ورج  ميد�لية 
�ل�شتخبار�ت �لأمريكية مايكل بومبيو 
وكالة  ت��ق��دم��ه��ا  و�ل���ت���ي  �ل���ري���ا����س  يف 
�لأمريكية  �مل���رك���زي���ة  �ل����ش���ت���خ���ب���ار�ت 
جمال  يف  �ملميز  �ل�شتخبار�تي  للعمل 
�إ�شهامات  ون��ظ��ري  �لإره������اب  م��ك��اف��ح��ة 
�لأم��ري حممد بن نايف غري �ملحدودة 

لتحقيق �لأمن و�ل�شلم �لدوليني.
�أن هذه  �ل�����ش��ع��ودي  �ل��ع��ه��د  وق����ال ويل 

قادة  وتوجيهات  جلهود  ثمرة  �مليد�لية 
�مللك  �ل�����ش��ري��ف��ني  ر�أ���ش��ه��م خ���ادم �حل��رم��ني  �ململكة وع��ل��ى 
�لأمن  رج���ال  و�شجاعة  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن  �شلمان 
وتعاون �ملجتمع بكافة �أطيافه يف حماربة �لإرهاب. و�أ�شاف 
�أن جميع �لأديان �ل�شماوية تترب�أ من �ملعتقد�ت و�لأفعال 

�لآر�ء  جميع  �أن  مو�شحا  �لإره��اب��ي��ة  للفئات  �ل�شيطانية 
ت�شتخدم  �لتي  �ل�شلبية  و�لجتماعية  و�ل�شيا�شية  �لدينية 
�لدين كاأد�ة على �متد�د �لتاريخ �لإن�شاين ل تعرب مطلقا 

عن حقيقة �لدين �لذي تنت�شب �إليه �أو تن�شب �أفعالها له.
لالإرهاب  و�شجبها  و�إد�ن��ت��ه��ا  �ل�شديد  �ململكة  رف�س  و�ك��د 
بكافة �شورة و�أ�شكاله �أيا كان م�شدره و�أهد�فه..وقال نحن 
يف �ململكة م�شتمرون يف مو�جهة �لإرهاب و�لتطرف يف كل 
مكان فكريا و�أمنيا حيث مت �كت�شاف �لكثري من �ملخططات 
�لإرهابية �لتي �أحبطت قبل وقوعها مبا 
يف ذلك عمليات كانت موجهة �شد دول 
�أ�شهم يف �حل��د من وقوع  �شديقة مما 

�شحايا بريئة.
و�أ�����ش����اف �ن ع��الق��ت��ن��ا م���ع �ل���ولي���ات 
تاريخية  ع��الق��ة  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 
��شرت�تيجية ولن ينجح من يحاول �أن 

يزرع �إ�شفينا بني �ل�شعودية و�أمريكا«.
ت�شرر  م��ن  �أول  �ململكة  �ن  �ىل  و�أ���ش��ار 
م���ن خم��ت��ل��ف م�شادره  �لإره�������اب  م���ن 
�لإعد�د  على  �شلفا  �ل��ع��زم  عقدنا  وق��د 
و�لتجهيز ملكافحته يف �أي مكان وحتت 

�أي ظرف.
وك������ان �لأم�������ري حم���م���د ب����ن ن���اي���ف بن 
بحث  �ل�شعودي  �لعهد  ويل  عبد�لعزيز 
خالل ��شتقباله ملدير وكالة �ل�شتخبار�ت �لأمريكية عدد� 
من �ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك بني �لبلدين و�شبل 
�ملجالت  يف  �ل��ت��ع��اون  بتعزيز  يتعلق  م��ا  خا�شة  تعزيزها 

�لأمنية خا�شة حماربة �لإرهاب.
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عربي ودويل

 70 �م�س عملية غري م�شبوقة لإجالء حو�ىل  �ليونانية  �ل�شلطات  بد�أت 
�لعاملية  تعود �ىل �حلرب  قنبلة  �لحد  لتفكيك  �شالونيكي  �شكان  �لفا من 
�لثانية عر عليها موؤخر�. وقالت د�ئرة مقدونيا �ن �ول �ل�شخا�س �لذين 
�خلا�شة  �لحتياجات  ذوي  م��ن  �شخ�شا   320 ه��م  �ل�شبت  �ج��الوؤه��م  مت 
مر�شى تولت 20 �شيارة ��شعاف نقلهم. و�شتبلغ �لعملية ذروتها �لحد مع 
�جالء تام مقرر قبيل �ل�شاعة �لثامنة ت غ لكل �ملقيمني يف �ملنطقة �شمن 
وقال  �ملا�شي.  �ل�شبوع  �لقنبلة  على  عر  حيث  كلم   1،9 قطرها  د�ئ��رة 
�شحايف  موؤمتر  يف  كو�شتا�س  تزيتزي  �بو�شتولو�س  �ل��د�ئ��رة  عن  �مل�شوؤول 
�جلمعة �ن �جالء �جلميع �لز�مي لأ�شباب �منية وقائية . و��شاف �ن هذه 
على  �ب��د�  �لعثور  يتم  مل  حيث  �ليونان  يف  م�شبوقة  غري  �شتكون  �لعملية 
قنبلة بهذه �لقوة يف منطقة م�اأهولة . وقال �ملتحدث �ملحلي با�شم رئا�شة 
�لركان �ليونانية �لكولونيل نيكو�س فانيو�س �نه عر على �لقنبلة �ثناء 
��شغال قرب حمطة وقود وهي حتتوي على 250 كلغ من �ملو�د �ملتفجرة. 
و�علنت �لد�ئرة �ملحلية �ن �لعملية قد ت�شتغرق ثماين �شاعات لكن �ل�شابط 
�بدى حتفظات حول �لفرتة �لزمنية لهذه �لعملية. و��شاف لوكالة فر�ن�س 
بر�س ل نعرف على ماذ� �شنعر لن عملية تفكيك �لقنبلة ونقلها �ىل حقل 
رماية ع�شكري قريب قد ت�شتغرق يومني . وتابع �ن �جلي�س يف هذه �ملرحلة 

ل ي�شتطيع حتديد تاريخ �لقاء �لقنبلة �و �جلهة �مل�شوؤولة عن ذلك.

�أعلن �لرئي�س �لأوكر�ين، بيرتو بورو�شينكو، عن جناح �ختبار �شاروخ 
جديد حملي �ل�شنع، طبقاً لوكالة نوفو�شتي �لرو�شية لالأنباء �م�س 
�ل�شبت.  و�أو�شح بورو�شينكو، يف �شفحته �ل�شخ�شية على موقع �لتو��شل 
�لجتماعي في�س بوك، �أن �شركة �أوكر�نية لل�شناعات �لدفاعية �شممت 
�شاروخاً جديد�ً، عيار 57 مللمرت�ً، خم�ش�شاً لإ�شابة �أهد�ف �أر�شية. 
و�أ�شاف �لرئي�س �لأوكر�ين، �أن طائر�ت ومروحيات تابعة ل�شالح �جلو 

�لأوكر�ين �شيتم تزويدها بهذ� �ل�شاروخ.

�أ�شارت �شحيفة و��شنطن بو�شت �لأمريكية �إىل �لرتباك يف ��شرت�تيجية 
�لقومي  �لأمن  توفري  �أثناء حماولته  دونالد ترمب  �لأمريكي  �لرئي�س 
لبالده، و�لتي ير�ها حمللون �أنها تعرب عن �لتخبط وتاأتي بنتائج عك�شية. 
فقد ن�شرت �ل�شحيفة مقال للكاتب ديفد �إغني�شا�س قال فيه �إن خماوف 
�لرئي�س ترمب من تنظيم د�ع�س �لإرهابي �أربكت ��شرت�تيجيته ملو�جهة 
�لإرهاب، حتى �إن م�شت�شاره لالأمن �لقومي مايكل فلني بد�أ يعر�س للزو�ر 
خريطة ملا �شيحدث بعد ��شتعادة �ملو�شل من �شيطرة تنظيم د�ع�س. و�أو�شح 
�إىل جبهات جديدة  �أن �لأ�شهم على �خلريطة �لتي يعر�شها فلني ت�شري 
�شوريا  ويف  �لعر�ق  �أخ��رى يف غربي  د�ع�س يف مو�قع  تنظيم  للقتال �شد 
وغريهما. و�أ�شاف �أن هذ� �لقلق هو �لذي يحفز �إد�رة ترمب وهي ت�شع 
�إنه  �لكاتب  وقال  �لإرهابي.  �لتنظيم  هذه  �شد  و��شرت�تيجيتها  خططها 
بدل من �إحلاق �لهزمية بتنظيم �لدولة يف �ملو�شل، ُتنذر �ملو�شل بانطالق 
�لتنظيم �إىل مناطق �أخرى، �لأمر �لذي حد� بالرئي�س ترمب �إىل �إ�شد�ر 
�أمره �لتنفيذي بحظر �ل�شفر على رعايا �لعر�ق و�شت دول م�شلمة �أخرى، 

و�لذي رف�شته �خلمي�س �ملا�شي حمكمة �ل�شتئناف �لحتادية. 

و��شل عمال �لنقاذ �ل�شبت عمليات �لبحث عن ناجني بعد �لزلز�ل 
�لقل  قتلى على  �شتة  ع��ن  و����ش��ف��ر  درج���ات   6،5 ق��وت��ه  بلغت  �ل���ذي 

وحو�ىل مئة جريح، وت�شبب بدمار كبري يف جنوب �لفيليبني.
ميند�ناو  جزيرة  يف  �ل�شاحلية  �شوريغاو  مدينة  �شكان  �م�شى  وق��د 
�لليل مذعورين من �لهز�ت �لرتد�دية بعد �لزلز�ل �لذي وقع م�شاء 

�جلمعة، فيما كان عدد كبري من �ل�شخا�س قد �خلدو� للنوم.
�ي.بي.��س-  ل�شبكة  كان�شيكو،  كارلو�س  �ملدينة،  �شكان  �ح��د  وق��ال 

�شي.�ن بي، ظننت �ن نهاية �لعامل قد ح�شلت. وت�شققت �ل�شو�رع .

عوا�صم

�أثينا

و��شنطن

مانيال

كييف

فتح معرب رفح اأمام احلاالت االن�سانية 

�أ�شو�ت يف �إ�شر�ئيل ترف�ض �لتلويح باحلرب �شد غزة

تظاهرات موؤيدة واأخرى معار�سة لالإجها�ض 

�عتقال مئات �ملهاجرين يف مد�همات بوليات �أمريكية

هل يعلن لقاء تر�مب ونتنياهو وفاة حل �لدولتني؟

ت�شيكيا تكافح �لأخبار �لإلكرتونية �لكاذبة تنديد فل�شطيني بالفيتو �لأمريكي على فيا�ض
•• براغ-اأ ف ب:

حققت وحدة ت�شيكية تعمل على وقف ن�شر �لأخبار �لكاذبة جناحا 
عرب ف�شح �شريط فيديو ن�شر على �لإنرتنت و�دعى مروجوه �نه 
م�شلمني  مهاجرين  �إىل  ن�شبوها  فتاة  �غت�شاب  حم��اول��ة  ي�شور 
يف ح��ني �ن �ل�����ش��ور ب��ع��ي��دة مت��ام��ا ع��ن ذل���ك. يظهر �ل�����ش��ري��ط يف 
�ملخدر�ت  ت��ه��رب  و�شابة  ت�شيكيني  �شبان  ب��ني  مو�جهة  �حلقيقة 
�لكاذبة على �شفحة كندية  �لأخ��ب��ار  ه��ذه  ترويج  وع��زز  ب��ر�غ.  يف 
�أن�شاأت وز�رة  �أيد خارجية ور�ءها.  على في�شبوك �ل�شكوك بوجود 
�لد�خلية �لت�شيكية يف كانون �لثاين يناير مركز مكافحة �لإرهاب 
و�لتهديد�ت �مل�شرتكة �شعيا منها �إىل حماربة �لأخبار �لكاذبة، مع 

�لرتكيز ب�شكل خا�س على �لأخبار �لآتية من مو�قع رو�شية.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

تتخوف �أو�شاط �ليمني �لإ�شر�ئيلي 
تاريخية  ف����ر�����ش����ة  ت����ف����وي����ت  م�����ن 
�للقاء  خ��الل  تتكرر  ل��ن  لإ���ش��ر�ئ��ي��ل 
�ملزمع بعد �أيام بني رئي�س �حلكومة 
ب���ن���ي���ام���ني ن���ت���ن���ي���اه���و و�ل���رئ���ي�������س 

�لأمريكي دونالد ترمب.
�إذ ياأمل وزر�ء حزب �لبيت �ليهودي 
�أن  يف  �لليكود  ح��زب  وزر�ء  ومعظم 
يتخذ نتنياهو مو�قف �أكر ميينية 

خالل �للقاء.
ويقول �أريئيل كهانا �لكاتب يف موقع 
�أن �آر جي �لإخباري �لإ�شر�ئيلي �إنه 
�شنو�ت  منذ  �لقدمية  �ملعرفة  رغ��م 
ط��وي��ل��ة ب���ني �لث���ن���ني، ل��ك��ن��ه��ا �ملرة 
�لأوىل �لتي �شيلتقيان فيها بعد �أيام 

كزعيمني لدولتني.
�لدولة و�ل�شتيطان

وفيما يتعلق باملو�شوع �لفل�شطيني، 
�شيعقد  ن��ت��ن��ي��اه��و  �إن  ك��ه��ان��ا  ي��ق��ول 

قلق ليبيي من دخول جمموعات م�شلحة لطر�بل�ض
•• طرابل�س-اأ ف ب:

�ىل  )غ����رب(  م�����ش��ر�ت��ة  م��دي��ن��ة  م��ن  و���ش��ل��ت جم��م��وع��ات م�شلحة خ�شو�شا 
طر�بل�س هذ� �ل�شبوع حيث �علنت تاأ�شي�س قوة م�شلحة م�شتقلة ما �ثار قلق 
 2011 �لقذ�يف يف  �ملحلية وو��شنطن. ومنذ �شقوط نظام معمر  �ل�شلطات 
�لتوجهات  ذ�ت  �مليلي�شيات  ع�شر�ت  �شيطرة  حت��ت  �لليبية  �لعا�شمة  باتت 
�ملختلفة. و�و�شح م�شدر قريب من حكومة �لوفاق �لليبية ومقرها طر�بل�س 
�ملجموعات  معظم  �ن  �أم�س  �لغربية،  و�ل���دول  �ملتحدة  �لمم  من  �ملدعومة 
�لتي طردت  �لقو�ت  ر�ية  تن�شوي حتت  �لعا�شمة  �ىل  و�شلت  �لتي  �مل�شلحة 
�لعام �ملا�شي تنظيم د�ع�س �لإرهابي من �شرت. و��شاف �مل�شدر طالبا عدم 
ك�شف ��شمه ي�شعرون �لن بانهم مهم�شون وباتو� يبحثون عن دعم مو�شحا 
�ن �جتماعات تعقد مع قياد�تهم ليجاد حل. وذكرت �لوليات �ملتحدة �نها 
�نها  نف�شها  �آليات ع�شكرية ملجموعة تقدم  بقلق دخول �ىل طر�بل�س  تابعت 
�حلر�س �لوطني �للييي . و��شافت وز�رة �خلارجية �لمريكية يف بيان �ن هذ� 
�لنت�شار من �شاأنه �إ�شعاف �لمن �له�س ��شال يف طر�بل�س د�عية �ىل ت�شكيل 
�لمن  �شمان  على  ق��ادرة  مدنية  قيادة  حتت  موحدة  وطنية  ع�شكرية  ق��وة 
لكافة �لليبيني وحماربة �جلماعات �لرهابية . و�خلمي�س قال حممود زقل 
�آمر منطقة م�شر�تة ن�شعى لبناء موؤ�ش�شة وطنية بعيدة عن كل �لتجاذبات 
تنظيم  متابعة  يف  �ل�شتمر�ر  نعلن  و��شاف   . و�لقبلية  و�حلزبية  �ل�شيا�شية 

د�ع�س �لإرهابي ور�شد حتركاته و�لق�شاء عليه يف كل مدن ومناطق ليبيا .

تعيني فيا�س بانه غري مقبول . وقالت ع�شو �للجنة �لتنفيذية 
ن�شرته  ب��ي��ان  يف  ع�����ش��ر�وي  ح��ن��ان  �لفل�شطينية  �ل��ت��ح��ري  ملنظمة 
بالجنليزية �ن �عاقة تعيني �لدكتور �شالم فيا�س هو حالة من 
�لتمييز �ل�شارخ على ��شا�س �لهوية �لوطنية . ورف�س �شالم فيا�س 
لوكالة  �هلل  ر�م  مكتبه يف  وق��ال  �لمريكي.  �لقر�ر  على  �لتعقيب 
 . ت�شريح  ب��اي  �لدلء  يريد  ل  فيا�س  �لدكتور  �ن  بر�س  فر�ن�س 
و�عتربت جبهة �لن�شال �ل�شعبي �لفل�شطيني، �أن عرقلة �لوليات 
�ملتحدة تعيني فيا�س موفد� �مميا �ىل ليبيا هو ��شتمر�ر ل�شيا�شة 
و��شح  وخ��رق  فل�شطني،  دول��ة  �شد  �لمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
للقو�نني �لدولية، وحماية لدولة �لحتالل . و�عتربت �جلبهة ما 
قالته و��شنطن باأنها ل تعرتف بدولة فل�شطني و�إن �لأمم �ملتحدة 

•• رام اهلل-اأ ف ب:

بانه متييز �شارخ  فل�شطينية خمتلفة ما و�شفته  �ط��ر�ف  �د�ن��ت 
لإع���اق���ة �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �لم��ريك��ي��ة ت��ع��ي��ني رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
�لفل�شطيني �ل�شابق �شالم فيا�س مبعوثا لالأمم �ملتحدة يف ليبيا. 
وكان �لمني �لعام لالأمم �ملتحدة �نطونيو غوتريي�س �بلغ جمل�س 
�لم��ن عزمه تعيني فيا�س على ر�أ���س بعثة �ىل ليبيا يف حماولة 
للتو�شل �ىل �تفاق �شيا�شي. غري �ن �لوليات �ملتحدة �عاقت هذ� 
�لتعيني، بل و�علنت عن خيبة �ملها من تعيني فيا�س، ح�شب ما 
هايل.  نيكي  �ملتحدة  �لمم  �ىل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �شفرية  قالت 
�لتحرك �لمريكي �شد  �لفل�شطينية  �لتحرير  و�عتربت منظمة 

�لفل�شطينية،  �ل�شلطة  ل�شالح  ع��ادل  غري  ب�شكل  تنحاز  منظمة 
جر�ئمه  ملو��شلة  لالحتالل  ودعم  فل�شطني  دولة  على  حتري�س 
. وياأتي �ملوقف �لمريكي �شد تعيني م�شوؤول فل�شطيني مبعوثا 
دونالد  �لم��ريك��ي  �لرئي�س  ل��ق��اء  م��ن  �ي���ام  �مل��ت��ح��دة قبل  ل���الأمم 
ت��ر�م��ب م��ع رئ��ي�����س �ل������وزر�ء �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و يف 
قال  �لمريكي  للرئي�س  ت�شريحات  من  �شاعات  وبعد  و��شنطن، 
فيها �ن �لتو�شع �ل�شتيطاين �ل�شر�ئيلي يف �لر��شي �لفل�شطينية 
ل يخدم �ل�شالم. و�شغل فيا�س ) 64 عاما( من�شب رئي�س �لوزر�ء 
 ،2013 لغاية   -  2007 ع��ام  ب��ني  م��ا  �ل��ف��رتة  يف  �لفل�شطيني 
و�شغل قبلها وزير� للمالية، وكان قبل عمله يف موؤ�ش�شات �ل�شلطة 

�لفل�شطينية ي�شغل من�شبا هاما يف �لبنك �لدويل.

�أن هذ�  �ملتحدة. غري  �لوليات  �إىل  �شبع دول م�شلمة 
�لأمر معلق حاليا.

�إن  للهجرة  �لوطني  للمنتدى  �لتنفيذي  �ملدير  وقال 
�خلوف من تعقب �ملهاجرين يف منازلهم و�لأمريكيني 
�ملولودين يف �لوليات �ملتحدة �لذين يحبون �ملهاجرين 

كاأ�شدقاء، يبدو و��شحا .
�أخ��ب��ار �ملد�همات يف  �أن  ن��ور�ين يف بيان  و�أ���ش��اف علي 

جتمعات �ملهاجرين مثار قلق بالغ .
�إد�رة  مبكتب  �لقو�نني  �إنفاذ  مدير  قال  جانبه،  ومن 
�إن عمليات  �أجن��ل��و���س  ل��و���س  �ل��ه��ج��رة و�جل���م���ارك يف 

�م�س  ��شتثنائيا  غ��زة  رف��ح �حل��دودي بني م�شر وقطاع 
ومل���دة ث��الث��ة �ي���ام م��ن �ج���ل ع��ب��ور �حل����الت �لن�شانية 
و�ملر�شية و�لطالب يف �لجتاهني وذلك بعد حمادثات 

بني �لقاهرة وحركة حما�س �لتي ت�شيطر يف �لقطاع.
غزة  يف  حما�س  حلركة  �لتابعة  �ملعابر  هيئة  و�أو�شحت 
�ل��ربي يف  �أع��ادت فتح معرب رفح  �ن �ل�شلطات �مل�شرية 
�لجتاهني ملغادرة وو�شول �مل�شافرين �لعالقني، وبد�أت 
من  �مل�شرية  �ل�شالة  باجتاه  �حلافالت  مغادرة  حركة 
�شاعات  م��ن��ذ  ���ش��ح��ايف  ب��ي��ان  �لهيئة يف  وق��ال��ت   . �مل��ع��رب 
�ل�����ش��ب��اح، مت جتهيز ع��دد م��ن �حل��اف��الت م��ن �ل�شالة 

�خلارجية للمعرب .
�أعادت فتح معرب  �أن �ل�شلطات �مل�شرية  و��شارت �ىل �ن 
�أم��ام حركة  �ل��ربي بعد �غالقه ح��و�يل ��شبوعني  رف��ح 

�مل�شافرين بالجتاهني .

•• وا�صنطن-وكاالـت:

دعت جماعات مناه�شة لالإجها�س �إىل مظاهر�ت يف 
يف  برينتهود(  )بالند  ملنظمة  موقع   200 من  �أك��ر 
�لكوجنر�س  �م�س حلث  �ملتحدة  �لوليات  �أنحاء  �شتى 
�ملنظمة  تلك  ح��رم��ان  على  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  و�لرئي�س 

�ملخت�شة ب�شحة �ملر�أة من �لتمويل �لحتادي.
�أن�شار منظمة )بالند برينتهود(  ومن جانبهم نظم 
لل�شحة �لإجنابية 150 مظاهرة م�شادة �أمام مكتب 

�شا�شة ومبان حكومية.
ت�شجعو�  �إنه  لالإجها�س  مناه�شون  نا�شطون  ويقول 
م��ن��ذ فرتة  �خ��ت��ار حليفهم  �ل����ذي  ت��ر�م��ب  ب��ان��ت��خ��اب 
�ملحافظ  �لقا�شي  ور�شح  له  نائبا  بن�س  مايك  طويلة 

نيل جور�شت�س لع�شوية �ملحكمة �لعليا �لأمريكية.
�لآلف  ع�شر�ت  جتمع  �ل��ث��اين  ك��ان��ون  يناير   27 ويف 
�أكرب  بن�س  فيها  �أ�شبح  مب�شرية  للقيام  و��شنطن  يف 
هذ�  يف  �شخ�شي  ب�����ش��ك��ل  ي��ت��ح��دث  ح��ك��وم��ي  م�����ش��وؤول 
قال  ح�شبما  لالإجها�س  �ملناه�س  �ل�شنوي  �لتجمع 

منظمون.
ويف و��شنطن �شيتجمع متظاهرون عند �ملحكمة �لعليا 
برينتهود.  ب��الن��د  م��ر�ك��ز  �أح���د  �إىل  مب�����ش��رية  للقيام 
�أخ��رى يف مدن  �إىل تنظيم مظاهر�ت  �ل��دع��وة  ومت��ت 

كبرية و�شغرية يف 45 ولية.
�أن�����ش��ار حقوق  �إن  وي���ق���ول زع���م���اء ب��الن��د ب��رين��ت��ه��ود 

�لإجها�س ت�شجعو� �أي�شا بانتخاب تر�مب مثلما �ت�شح 
من خالل مئات �لآلف �لذين تدفقو� على و��شنطن 
بعد يوم من تن�شيب تر�مب تاأييد� حلقوق �ملر�أة مبا 

يف ذلك حقوق �لإجها�س.
وي�شري موقع منظمة بالند برينتهود على �لنرتنت 
تقدم  ع��ام   100 عمرها  يبلغ  �ل��ت��ي  �ملنظمة  �أن  �إىل 
�إىل  بالإ�شافة  �مل���ر�أة  و�شحة  �لأ���ش��رة  تنظيم  خدمات 

�لإجها�س يف 650 مركز� �شحيا.
وحت�شل منظمة بالند برينتهود على �أمو�ل �حتادية 
�إك�س  �لتي يتم �شد�دها مليديكيد وتايتل  �لأم��و�ل  من 
�لأ�شرة  تنظيم  خ��دم��ات  يدعم  �حت���ادي  برنامج  وه��و 

و�ل�شحة �لوقائية.
وتقول منظمة بالند برينتهود �إن وقف هذ� �لتمويل 
خدمات  على  �لن�شاء  ح�شول  �ل�شعب  م��ن  �شيجعل 
�لختبار�ت  �أو  �لرحم  عنق  فح�س  �أو  �لأ���ش��رة  تنظيم 

لكت�شاف �لأمر��س �لتي ُتنقل عن طريق �لت�شال .
�ىل ذلك، �عتقلت �شلطات �لهجرة �لحتادية بالوليات 
�لذين ل يحملون وثائق يف  �ملهاجرين  �ملتحدة مئات 
�ملا�شي، فيما و�شفه  �أربع وليات على �لأقل �لأ�شبوع 

م�شوؤولون بعمليات روتينية لإنفاذ �لقانون.
و�أث��ارت تقارير عن �شن حمالت على �ملهاجرين قلقا 
و�شط �ملد�فعني عن �لهجرة وعائالت �ملهاجرين، و�لتي 
�لرئي�س  �أ���ش��دره  �ل��ذي  �لتنفيذي  �لأم��ر  ج��اءت عقب 
دونالد ترمب بحظر دخول �لالجئني و�ملهاجرين من 

•• عوا�صم-وكاالت:

عرب خبري ع�شكري �إ�شر�ئيلي عن رف�شه ملا �أعلنه بع�س 
�لوزر�ء �لإ�شر�ئيليني موؤخر� ب�شاأن �قرت�ب �ندلع حرب 

جديدة يف غزة.
وقال �خلبري �لع�شكري �لإ�شر�ئيلي يف �شحيفة معاريف 
�ألون بن د�فيد �إن �ملجتمع �لإ�شر�ئيلي بحاجة لزعامات 
�شيا�شية ل تبث �خلوف يف �شفوفه، بل متنحه �لأمل يف 

هذه �ملنطقة.
ويذهب بن د�فيد �إىل �أنه لي�س هناك موؤ�شر�ت و��شحة 
�أر�د  �إذ�  ع��ل��ى �ق����رت�ب م��ث��ل ه���ذه �حل���رب م��ع غ���زة، �إل 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ون �ل��ذه��اب �إل��ي��ه��ا، ويف ه���ذه �حل��ال��ة فاإن 

�حلرب �شتح�شد �أرو�ح �لع�شر�ت من �لقتلى.
�أ�شدرو�  �لذين  �لإ�شر�ئيليني  �ل��وزر�ء  �أن  �إىل  لفت  كما 
�أن  متاما  يعلمون  و�لتحذير�ت  �لت�شريحات  هذه  مثل 
هي  �لأخ��رية  �ل�شنو�ت  يف  �لناجحة  �حلزبية  �حلمالت 
�جلمهور  �أو�شاط  يف  و�لقلق  �ملخاوف  بث  على  �لقائمة 
�لإ�شر�ئيلي، رغم �أن �مل�شتوطنني �لإ�شر�ئيليني �ملقيمني 
يف منطقة غالف غزة �ملحيطة بالقطاع ظلو� ينعمون 
ب��اأج��و�ء من �لهدوء عقب �نتهاء �حل��رب �لأخ��رية على 

غزة يف 2014، ب�شورة مل يحظو� بها منذ 1968.
�لع�شكرية  باملوؤ�ش�شة  �ل�شلة  �لوثيق  د�فيد  بن  ويقول 
�أن حركة حما�س غريت  يعني  ل  ذل��ك  �إن  �إ�شر�ئيل،  يف 
�إنها كانت و�شتبقى عدو� مرير� لإ�شر�ئيل،  بل  جلدها، 
ل��ك��ن �حل����رب �لأخ�����رية رغ���م م��ا و�ك��ب��ه��ا م��ن �إخفاقات 
تعي�شها  �ل��ت��ي  �ل�شيا�شية  �ل��ع��زل��ة  بجانب  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، 

حما�س �ألقيا بتاأثريهما على �حلركة.
من الرابح؟

و�حدة  ت���رتدد حلظة  �أن حما�س مل  رغ��م  �أن���ه  و�أو���ش��ح 
بال�شتعد�د للحرب �لقادمة، لكنها يف �لوقت ذ�ته ت�شاأل 
نف�شها عن �ملكا�شب �لتي قد حتققها من جولة مو�جهة 
جديدة مع �إ�شر�ئيل، فحتى لو �أن حما�س نفذت هجوما 
م�شلحا فتاكا، وجنحت حتى يف �إغالق مطار بن غوريون 

لأي����ام ط��وي��ل��ة، ويف �خ��ت��ط��اف �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ف����اإن �حلرب 
�لفل�شطينيني  �لقتلى بني  باآلف  �لقادمة �شوف تنتهي 

وي�شبح ع�شر�ت �لآلف دون بيوت �أو ماأوى.
وق���ال ب��ن د�ف��ي��د �إن ه��ذه �لأ���ش��ب��اب دف��ع��ت حما�س منذ 
�نتهاء �حلرب �لأخ��رية لكبح جماح نف�شها عن �لذهاب 
�أنتجت مزيد�  �أن��ه��ا  رغ��م  �إ�شر�ئيل،  م��ع  حل��رب ج��دي��دة 
�لتحتية  �لبنية  ورمم���ت  �ل�����ش��اروخ��ي��ة،  �ل��ق��ذ�ئ��ف  م��ن 
�لقت�شادية  �ل�شائقة  لكن  �لهجومية،  �لأنفاق  ل�شبكة 
للفل�شطينيني يف غزة ت�شع مزيد� من �ل�شعوبات �أمام 
�حلركة. يف �لوقت نف�شه على �إ�شر�ئيل �أن ت�شاأل نف�شها 
�أي حرب قادمة مع  �شتعود عليها يف  �لتي  �ملكا�شب  عن 
حما�س، لأن من يدعي باأن حربا جديدة على غزة كفيلة 
بالق�شاء على حما�س، �أو ��شتئ�شالها من غزة، �إمنا هو 

م�شعوذ ول يعرف عن ماذ� يتكلم.
وختم بن د�فيد بالقول �إن حما�س لي�شت نظاما �شلطويا 
يحكم غزة فقط، بل هي حركة ن�شاأت و�شط �جلماهري 
يف  بينهم،  عميقة  ج��ذور  ولديها  غ��زة،  يف  �لفل�شطينية 
قلوبهم وعقولهم، ومن �أجل �لتخل�س من هذه �حلركة 
�إعادة �حتالل غزة، و�لبقاء هناك �شنو�ت طويلة  يجب 

ودفع �أثمان باهظة ل تقوى �إ�شر�ئيل على حتملها.
�لع�شكري  �ل��ن��اط��ق  ق��ال  �أي�����ش��ا،  م��ع��اري��ف  �شحيفة  ويف 
�ل�شابق با�شم �جلي�س �لإ�شر�ئيلي �آيف بنياهو �إن �لوزر�ء 
غزة،  مع  �حل��رب  �شبح  باإبعاد  مطالبون  �لإ�شر�ئيليني 
حديث  �أن  �إىل  م�شري�  تقع،  �شوف  متى  تقدير  ولي�س 
�لتحذير من حرب قادمة يف �لربيع بث خماوف عديدة 
�لوزيرين  �أن  يعرفون  لأنهم  �لإ�شر�ئيليني،  �أو�شاط  يف 
�للذين حذر� منها ع�شو�ن يف �ملجل�س �لوز�ري �مل�شغر 

لل�شوؤون �لأمنية �ل�شيا�شية، ويعرفان ماذ� يقولن.
�جلي�س  يف  �لع�شكريني  �ل��ق��ادة  مهمة  ف���اإن  ذل���ك  وم���ع 
�لذي  �ل�شيناريو  ه��ذ�  ملثل  �ل�شتعد�د  هي  �لإ�شر�ئيلي 
يحذر منه �لوزر�ء، من خالل جتهيز �خلطط �لقتالية 

و�لتح�شري لالأ�شو�أ �أمام حما�س.
فتح معرب  �مل�شرية  �ل�شلطات  �أع��ادت  �خ��رى،  من جهة 

تطبيق �لقانون جرت يف �أتالنتا ونيويورك و�شيكاغو 
ولو�س �أجنلو�س و�ملناطق �ملحيطة بها.

 161 بني  �أن خم�شة فقط من  مارين  ديفد  و�أو�شح 
�شخ�شا �عُتقلو� يف جنوب كاليفورنيا مل يكونو� �شمن 
�لرئي�س  �إد�رة  �إب���ان  �لقانون  �إن��ف��اذ  �شلطات  �أول��وي��ات 

بار�ك �أوباما.
ومل تن�شر �إد�رة �لهجرة و�جلمارك يف لو�س �أجنلو�س 
عدد �ملعتقلني �لإجمايل. وقال بريان كوك�س �ملتحدث 
�إن  ولي���ات  ث��الث  يغطي  �ل���ذي  �أت��الن��ت��ا  با�شم مكتب 

مئتي �شخ�س �عُتقلو�.

وهذه �ملرة �لثانية �لتي يتم فيها فتح �ملعرب منذ بد�ية 
يناير،  �لثاين  كانون   28 يف  �لوىل  �مل��رة  وكانت  �لعام 
للخارج،  غ��زة  قطاع  من  م�شافر�   2624 غ��ادر  عندما 

من �حلالت �لإن�شانية، وعودة نحو 3095 عالقا.
وق����ال ه�����ش��ام ع����دو�ن ق��ائ��م ب��اأع��م��ال م��دي��ر م��ع��رب رفح 
�إن هناك �تفاقا جديد� مع  �لذي ت�شيطر علية حما�س 
�ل�شلطات �مل�شرية يق�شي بتقلي�س عدد �مل�شافرين د�خل 
�حلافلة �لو�حدة �إىل 60 م�شافر� بدل من 120، على 
�أن ي�شتقبل �جلانب �مل�شري عدد� �أكرب من �حلافالت ، 
موؤكد� �أن �لتفاق ياأتي من باب �لتخفيف على �ملو�طنني 
�ننا ن�شكر  . و�و�شح عدو�ن  �ل�شفر  �أثناء  �لفل�شطينيني 
�ل�شلطات �مل�شرية على فتح �ملعرب على فرت�ت متقاربة 
م�شيفا �ن ذلك خطوة جيدة ميكن �لبناء عليها و�شول 

فتح �ملعرب ب�شكل د�ئم .

يعقد عقب دخول �لأخري �إىل �لبيت 
�ل�شعف  ح��ال��ة  ظ���ل  ويف  �لأب���ي�������س، 
�أوروبا ومظاهر تفكك  �لذي تعي�شه 
�لعامل �لعربي، وكل ذلك يفتح �أمام 
حمظور  تاريخية  فر�شة  �إ�شر�ئيل 

على نتنياهو �أن ي�شيعها.
وطلب بينيت من نتنياهو �أن يح�شل 
ع��ل��ى م��و�ف��ق��ة ت��رم��ب ب��ال��ت��و���ش��ع يف 
يف  �لإ�شر�ئيلي  �ل�شتيطاين  �لبناء 
جميع مناطق �ل�شفة �لغربية، دون 
�لتجمعات  ي�شمى  م��ا  ب��ني  �لتفريق 
�ل�شتيطانية �لكربى وباقي �ملناطق. 
مع  نتنياهو  يفتح  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
ترمب �مللف �لنووي �لإي��ر�ين، على 
�أمل �أن يح�شل على وعد من �لأخري 

باإدخال بع�س �لتحديثات فيه.
ي�شع  �أن  يف  ن��ت��ن��ي��اه��و  ي���رغ���ب  ك��م��ا 
ت���رم���ب م����زي����د� م����ن �ل���ق���ي���ود على 
�خل��ط��ط �ل�����ش��اروخ��ي��ة �ل��ت��ي ت�شعى 
لي�شت  وه������ي  لإن����ت����اج����ه����ا،  �إي����������ر�ن 

م�شمولة يف �لتفاق �لنووي.

فل�شطينية، يف ظل معار�شة وز�رية 
�إ�شر�ئيلية و��شحة لهذ� �لتوجه، بل 
زيارة  تكون  �أن  يف  ياأمل  بع�شهم  �إن 
نتنياهو �إىل و��شنطن �إعالنا ر�شميا 

لوفاة حل �لدولتني.
م���ن ج��ان��ب��ه، ي��ق��ول ن��ف��ت��ايل بينيت 
�لبيت  ح���زب  وزع��ي��م  �لتعليم  وزي���ر 
�ليهودي �إن لقاء نتنياهو مع ترمب 

�ل����وز�ري  للمجل�س  خ��ا���ش��ة  جل�شة 
�مل�شغر لل�شوؤون �لأمنية و�ل�شيا�شية 
لوزر�ئه  ل��ال���ش��ت��م��اع  �لأح�����د  �ل���ي���وم 
بهذ� �خل�شو�س  ب�شاأن مقرتحاتهم 

لطرحها خالل لقاء و��شنطن.
�أن  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ون  وزر�ء  وي��خ�����ش��ى 
ترمب  لقائه  خ��الل  نتنياهو  يقدم 
ع��ل��ى �إع�������ادة دع���وت���ه لإق����ام����ة دول���ة 

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/1970  جتاري كلي                     
�ىل �ملدعي عليه / 1-�شيام �يانيبويل بن �شوبر �منيان  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ بنك �بوظبي �لتجاري - فرع وميثله : عبد�هلل خمي�س غريب 
بالز�م  مطالبة  دع��وى  ومو�شوعها   �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  علي  �آل  �لناخي 
�ملدعي عليه بان ي��وؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وق��دره  1.675.535.05  درهم مع 
�خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم   %12 بو�قع  �لفو�ئد 
�ملو�فق 2017/2/16 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/198  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ي��رنى جوي ريي�س جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك �بوظبي �لتجاري - �س م ع وميثله : عبد�هلل خمي�س غريب �لناخي �آل علي 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها مطالبة بالز�م �ملدعي عليه باأن يوؤدي للبنك 
�ملدعي مبلغ )154787.62 درهم عبارة عن �ملديونية �ملرت�شدة بذمة �ملدعي عليه 
�لدعوى وحتى  تاريخ رفع  �لفو�ئد بو�قع 12% من  تاريخ  2016/8/10 مع  حتى 
�ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/2/15  �ل�شاعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.D.19 بالقاعة  �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
حمامي �شنودن ينفي تقرير� بت�شليم موكله لو��شنطن

•• مو�صكو-اأ ف ب:

مو�شكو  باأن  يفيد  �أمريكيا  �إعالميا  تقرير�  �م�س  �شنودن  �إدو�رد  حمامي  نفى 
تدر�س ت�شليم �مل�شت�شار �ل�شابق يف �ل�شتخبار�ت �لأمريكية �إىل �لوليات �ملتحدة 
�أناتويل كوت�شريينا �لذي مثل �شنودن  ك� هدية للرئي�س دونالد تر�مب. وقال 
هناك  لي�س  �نرتفاك�س  لوكالة   ،2013 ع��ام  رو�شيا  �إىل  �لأخ��ري  و�شول  منذ 
�أن بي �شي عن  ��شا�س قانوين ت�شتند �ليه رو�شيا لت�شليم �شنودن. ونقلت قناة 
�شديدة �حل�شا�شية يف  ��شتخبار�تية  تقارير  رفيع مطلع على  �أمريكي  م�شوؤول 
�لوليات �ملتحدة قوله �إن رو�شيا تدر�س �خلطوة من �جل �لتقارب من تر�مب. 
�إل �أن حماميه يف �لوليات �ملتحدة بني و�يزنر �أكد لقناة �إن بي �شي �لأمريكية 
�أن ل علم لديه مبخطط كهذ�. و�عترب كوت�شريينا �أن كل هذه �لأحاديث هي 
عبارة عن تخمينات عادية، م�شر� على �أن �شنودن يعي�س يف رو�شيا ب�شكل قانوين 

. و�شرب �لعميل �لأمريكي �ل�شابق يف 2013 وثائق �إىل و�شائل �لإعالم ك�شفت 
�أن وكالة �لأمن �لقومي طبقت بر�مج مر�قبة �شرية و��شعة �لنطاق للتن�شت 
و�شدرت  و�ل��ع��امل.  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  و�لإن��رتن��ت  �لهاتفية  �لت�شالت  على 
على �ثرها قو�نني حظرت على �لوكالة مو��شلة عمليات �لتن�شت هذه، غري �أن 
�لعديد من �مل�شوؤولني �لأمريكيني �عتربو� �شنودن �لذي فر �إىل رو�شيا خائنا. 
وكتب �شنودن على موقع   .2020 �إقامته حتى  ومددت رو�شيا �ل�شهر �ملا�شي 
تويرت �أن تقرير �إن بي �شي يعد مبثابة دليل د�مغ على �أنني مل �أتعاون قط مع 
ذلك  كون  ت�شلم جو��شي�س،  دولة  يوجد  ل  �أنه  �لرو�شية م�شيفا  �ل�شتخبار�ت 
لوكالة  �ل�شابق  �لرئي�س  وتوقع   . ت�شليمهم  يتم  �أن  �لباقني من  يثري خم��اوف 
ي�شلم  �أن  �ملا�شي  �ل�شهر  ن�شر  �ل�شتخبار�ت �لمريكية مايكل موريل يف مقال 
�لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني �شنودن للوليات �ملتحدة مبنا�شبة تن�شيب 

تر�مب.

بريطانيا تغلق وحدة حتقق يف �نتهاكات بحرب �لعر�ق 
•• لندن-رويرتز:

قالت �حلكومة �لربيطانية �إنها �شتغلق وحدة حتقق يف مز�عم بارتكاب جنود بريطانيني جر�ئم تعذيب وقتل 
يف �لعر�ق بعد �أن قالت �شركة قانونية متثلها �إنه تبني �أن �ل�شحايا تقدمو� مبز�عم كاذبة. وقال وزير �لدفاع 
كانت حتوم  �لذين  �لربيطانيني  ملئات من �جلنود  �رتياح كبري  ذلك مبعث  �شيكون  فالون  مايكل  �لربيطاين 
حولهم مثل هذه �ملز�عم �لكاذبة..  �شن�شع �إجر�ء�ت جديدة �لآن ل�شمان عدم تكر�ر ذلك ثانية ولكي تكون هناك 
�شمانات حتول متاما دون توجيه �تهامات كيدية ول �أ�شا�س لها من �ل�شحة �شد جنودنا �ل�شجعان من رجال 
ون�شاء.  وكان فريق �لتهامات �لتاريخية �لعر�قية )�يهات( ت�شكل يف عام 2010 وهو م�شتقل يف حتقيقاته عن 
�جلي�س. وبحث �لفريق يف �أكر من 1700 �تهام ب�شوء �ملعاملة �أو �لقتل. ومل ت�شفر �لتحقيقات عن �أي �إد�نة. 
وقال �لفريق يف دي�شمرب كانون �لأول �إنه يتوقع �أن ت�شتمر حتقيقاته يف حو�يل 60 حالة بحلول منت�شف عام 
2017 و�أن ينتهي من حتقيقاته بنهاية عام 2018 �أي بعد �أكر من ع�شرة �أعو�م من �شحب بريطانيا �آخر 

قو�ت مقاتلة لها من �لعر�ق يف �أعقاب �مل�شاركة يف غزو �لعر�ق بقيادة �لوليات �ملتحدة عام 2003. 

عربي ودويل

�ل����ش���ت���ب���ل�������ش���م���ن���ت �جل����م����ه����وري 
نائبه  ل  ويف�شّ  ، ت��ر�م��ب  يرف�س 
“ميكن  �ن��ه  باعتبار  بن�س  م��اي��ك 
ليختمن  وقال  عليه”.  �ل�شيطرة 
تر�مب  �أن  من  متاما  “و�ثق  �ن��ه 
عملية  �إط���الق  م���ربر�ت  �شُيعطي 
ع��زل��ه ���ش��و�ء ب��ال��ق��ي��ام ب�����ش��يء من 
�أو  �لقومي،  �لأمن  �أن يهدد  �شانه 

لأنه �شيوّظف من�شبه«. 
ه�����ذ� �ل��ت�����ش��ري��ح ح�����ول ت���ر�م���ب، 
قبل  �إذن  مّت  ���ش��ب��ت��م��رب،  ب���ت���اري���خ 
من  طويلة  ف��رتة  وقبل  تن�شيبه، 
م�شتوى  �شعبيته  ع����دم   و����ش���ول 
ق��ي��ا���ش��ي، وق��ب��ل وق���ت ط��وي��ل من 
�ملو�طنني  م���ن  �مل���الي���ني  ت��ظ��اه��ر 
�أنحاء  ج��م��ي��ع  ���ش��ده يف  ب��ان��ت��ظ��ام 

�لبالد.
�إح�شائيات جوجل  �إن نظرة على 
�لذي   ، ُي�شّمى جوجل تريندز  ،�أو 
كلمة  ع��ن  �ل��ب��ح��ث  ت��ط��ور  يك�شف 
رئ��ي�����ش��ي��ة م��ع��ّي��ن��ة يف م��ن��ط��ق��ة ما 
وخالل فرتة حمددة، تعك�س قفز 
“ يف  ت��ر�م��ب  “عزل  �لبحث  ع��ن 
�ليوم  نف�س  يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
بعد  ومبا�شرة  فيه،  �نُتخب  �ل��ذي 
�ملر�شوم  ب��ع��د  و�أخ�����ري�  تن�شيبه، 

�ل�شهري �ملناه�س للهجرة:
�ظهر  �مل����ا�����ش����ي،  �لأ�����ش����ب����وع  ويف 
��شتطالع �أن 4 ناخبني �أمريكيني 
“عزله”.  يوؤيدون   10 �أ�شل  من 
يذكر �أن �إجر�ء �لعزل ين�س على 
�لرئي�س  ون���ائ���ب  “�لرئي�س  �أن 
وج��م��ي��ع �مل���وظ���ف���ني �مل���دن���ي���ني يف 
ي��ت��م عزلهم  �مل��ت��ح��دة،  �ل���ولي���ات 
�تهامهم،  من من�شبهم يف �شورة 
و�لر�شوة،  ب��اخل��ي��ان��ة،  و�إد�ن��ت��ه��م، 
�أو غ��ريه��ا م��ن �جل��ر�ئ��م و�جلنح 

�لكبرية«.
م�شطلح “�لعزل” ل ي�شري بدقة 
ولكن  ب��ال��رئ��ي�����س،  �لإط���اح���ة  �إىل 
�إل��ي��ه. ومبوجب  ت��وج��ي��ه �لت��ه��ام 
�ملادة �لثانية من د�شتور �لوليات 
�مل�شادقة  تتم  �أن  يجب  �مل��ت��ح��دة، 
ع��ل��ى ذل����ك ب��اأغ��ل��ب��ي��ة ب�����ش��ي��ط��ة يف 
�لأمر  ينتقل  ثم  �ل��ن��و�ب،  جمل�س 
�إىل جمل�س �ل�شيوخ للحكم عليه: 
هذ� �لإج��ر�ء ميكن �أن ي��وؤدي �إىل 
�لرب�ءة �أو �لإد�نة، وهذه �لأخرية 
�لدولة  رئ��ي�����س  �إق��ال��ة  �إىل  ت����وؤدي 
�حل�شول  مت  �إذ�  �أوت��وم��ات��ي��ك��ي��ا 
جمل�س  يف  �لثلثني  �أغ��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى 

�ل�شيوخ.

�ل����ن����و�ب  �لأغ���ل���ب���ي���ة يف جم���ل�������س 
وجمل�س �ل�شيوخ.

�أي  تنحية  تتم  لينكر”مل  وكتب 
رئ��ي�����س يف �ل��ت��اري��خ �لأم��ري��ك��ي �أو 
باإقالته  �جل����دي  �ل��ت��ه��دي��د  ح��ت��ى 
عندما يكون حزبه �شاحب �أغلبية 
�لذي  �ل��ن��و�ب،  �ملقاعد يف جمل�س 
ي�شوت على قر�ر �لعزل”، قبل �أن 
�لدميقر�طي  �لرئي�س  ب��اأن  يذّكر 
�أن�������درو ج��ون�����ش��ون مت���ت �إز�ح���ت���ه 
م��ن ق��ب��ل �أغ��ل��ب��ي��ة ج��م��ه��وري��ة عام 
بالن�شبة  نف�شه  �ل�شيء   ،1868
 -  1998 ع����ام  ك��ل��ي��ن��ت��ون  ل��ب��ي��ل 
�ل�����ذي مت���ت ت��ربئ��ت��ه لح���ق���ا من 

طرف جمل�س �ل�شيوخ.

املوعد االنتخابي 2018
على  �أن��ه  لينكر  يذّكر  حتليله،  يف 
�ل���رغ���م م���ن ع����دم ���ش��ع��ب��ي��ت��ه، فان 
ت����ر�م����ب ي���ح���اف���ظ ع���ل���ى ����ش���ورة 
مقبولة، �إن مل تكن حتظى ب�شند 
�جلمهوريني.  �ل��ن��اخ��ب��ني  د�خ����ل 
تاأييد  �أو  �ل���ب���دء  ف����ان  وب���ال���ت���ايل 
عملية �لعزل �شتكون �إ�شرت�تيجية 
حم���ف���وف���ة ب���امل���خ���اط���ر ل���ل���ّن���و�ب 
�جل��م��ه��وري��ني، ق��ب��ل ع��ام��ني من 
�لنتخابات �ملقبلة. وعلى طريقة 
�لربيطاين  �ل����ربمل����ان  �أع���������ش����اء 
�ل����ذي����ن ����ش���وت���و� م�����وؤخ�����ر�، على 
لبع�شهم،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  م�����ش�����س 
�نطالق  �إ���ش��ارة  يعطي  ن�س  على 
على  ���ش��ي�����ش��ع��ب  �ل���ربي���ك�������ش���ي���ت، 
�إثارة غ�شب  �لنو�ب �جلمهوريني 

ناخبيهم من �لرت�مبيني .
تر�مب  لعزل  �لوحيد  �لأم��ل  �إّن   
�نت�شار   : �مل��ت��و���ش��ط  �مل����دى  ع��ل��ى 
�نتخابات  يف  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني 
�لتجديد �لن�شفي يف نوفمرب عام 
�ل�  جت��دي��د  �شيتم  ح��ي��ث   2018
�لنو�ب،  جمل�س  يف  مقعد�   435
و�لثلث من مائة مقعد يف جمل�س 

�ل�شيوخ. 
ق�شف  �إذ�  �إل  ذل���ك،  �ن��ت��ظ��ار  ويف 
تغريدة  ن�����ش��ر  �أو  ب��ك��ني،  ت���ر�م���ب 
�جلن�شية  ن��زو�ت��ه  �إح���دى  ترتجم 
�لفر�شة  �لبي�شاوي  �ملكتب  م��ن 
مايك  نائبه  ليحّل  معدومة  �شبه 
بن�س حمله، حتى و�ن كان �لتعديل 
�ل25 من �لد�شتور ين�س على �أن 
يرتقي  �أن  ميكن  �لرئي�س  ن��ائ��ب 
للرئا�شة �إذ� كان “�لرئي�س عاجز� 

على �أد�ء وظائفه و�شلطاته«.

عزل ترامب:
 على اأي اأ�سا�ض؟

يوم تن�شيب تر�مب، �أي يوم 20 
موقع  �إط���الق  مت  �مل��ا���ش��ي،  يناير 
وكما  �لآن.  ت��ر�م��ب  ع��زل  بعنو�ن 
من  �مل��وق��ع  ينا�شل  ��شمه،  يوحي 
�إز�ح����ة بحق  �إط���الق عملية  �ج��ل 
�لرئي�س �ل45 للوليات �ملتحدة، 
ت�شارب  ����ش���ب���ه���ة  �أ�����ش����ا�����س  ع���ل���ى 
بالأن�شطة  ت���رت���ب���ط   �مل�������ش���ال���ح، 

�لدولية ملوؤ�ش�شته �خلا�شة. 
 �أط���ل���ق���ت �مل����وق����ع م��ن��ظ��م��ة غري 
�أوف  ���ش��ب��ي��ت�����س  ف����ري  ح��ك��وم��ي��ة، 
بيبول، وحركة �جلذور �ملو�طنية، 
ما  �ل����ي����وم  �حل���م���ل���ة  ر����ش���ي���د  ويف 
ت��وق��ي��ع على  �أل����ف   800 ي���ق���ارب 
�أدى  �أن  “مبجرد  �ل��ت��ايل:  �لن�س 
�ليمني �لد�شتورية ، كان �لرئي�س 

�أن  ميكن   ، كلينتون(  غ���ر�ر  على 
بطريقة  �لع��ت��ب��ار  ب��ع��ني  ت���وؤخ���ذ 
م�شّخمة، بينما هناك ما هو �أكر 
خطورة )��شتخد�م �لتعذيب �أثناء 
�لحتجاز، مثل جورج دبليو بو�س 
( ميكن جتاهلها “، كتب فر�نك، 

م�شت�شلما.
ويف �لآونة �لأخرية، ن�شرته جملة 
لينكر،  لد�مون  حتليال  ويك  ذي 
ع��ن��ون��ه ب���و����ش���وح: خ���ر�ف���ة عزل 
ت��ر�م��ب. ول��ئ��ن �ق���ّر �ل��ك��ات��ب باأّن 
�إنهاء  م��ن  يتمّكن  ل  ق��د  ت��ر�م��ب 
 70 �لعمر  م��ن  “يبلغ   ( ولي��ت��ه 
ع��ام��ا، وي��ع��اين م��ن زي���ادة �لوزن، 
�أو �شكتة  ُي�شاب بنوبة قلبية  وقد 
فان  دماغية، وميكن �أن ُيغتال”(، 
ح�شابّيا:  م�شتبعدة،  تبدو  �إز�حته 
مي�����ل�����ك �حل������������زب �جل�����م�����ه�����وري 

�لتا�شع،  �لق�شم  �لأوىل،  �مل��ادة  من 
�ملتحدة،  �ل����ولي����ات  د���ش��ت��ور  م���ن 
�مل�شمى “بند �ملكافاآت �خلارجية«.

�ملعروف،  غري  �لبند  لهذ�  ووفقا 
“ل مت��ن��ح �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �أي 
لقب من �ألقاب �ل�شرف. ول يجوز 
لأي �شخ�س ي�شغل لديها من�شباً 
يدر ربحاً �أو يقت�شي ثقة �لرئي�س 
دون  يقبل،  �أن   ، �ملثال  �شبيل  على 
�أو  هدية  �أية  �لكونغر�س،  مو�فقة 
�أجر �أو من�شب �أو لقب من �أي نوع 
كان، من �أي ملك �أو �أمري �أو دولة 
�أي�شا  �ل�شبب  ول��ه��ذ�  �أجنبية”. 
ملكافحة  �شغط  جمموعة  ق��ام��ت 
�ل��ف�����ش��اد )م���و�ط���ن���ون م���ن �أج���ل 
�مل�شوؤولية و�لأخالق يف و��شنطن( 
تر�مب  �شد  عدلية  ق�شية  برفع 

يف �أو�خر يناير.

�شريح  �نتهاك  يف  تر�مب  دونالد 
ل���د����ش���ت���ور �ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة.. 
�لرئي�س لي�س فوق �لقانون.. ولن 
ن�شمح للرئي�س تر�مب �ل�شتفادة 
ح�شاب  ع����ل����ى  �ل�����رئ�����ا������ش�����ة  م������ن 

دميقر�طيتنا«.
ه���ذ�  ت������امي  ن�������ش���رت���ه  م����ق����ال  ويف 
ل ممثالن عن فري  �لأ�شبوع، ف�شّ
رئي�شها  ب��ي��ب��ول-  �أوف  �شبيت�س 
وقا�س �شابق، حتول �إىل م�شت�شار 
�لتي  �لأ�شباب   - للهيكل  قانوين 
تدفع من وجهة نظرهما باجتاه 
�لإقالة. “وهو ي�شغل خطة رئي�س، 
���ش��ي�����ش��ت��م��ر ت����ر�م����ب، م����ن خالل 
يف  تر�مب،  موؤ�ش�شة  يف  م�شاركته 
�حل�����ش��ول ع��ل��ى م��ن��اف��ع م��ال��ي��ة �أو 
�أن��و�ع �أخ��رى من ق��وى �أجنبية”، 
 8 للفقرة  مبا�شر  �ن��ت��ه��اك  وه���ذ� 

احتمال م�ستبعد حاليا
�لأ�شباب  ت��ب��دو  �لأوىل،  ل��ل��وه��ل��ة 
لعزل حمتمل متوفرة. ومع ذلك 
�ملر�قبني،  م���ن  �ل��ع��دي��د  ي��ع��ت��ق��د 
غري  �ل��ع��زل  عملية  ف��ر���ش��ّي��ة  �أّن 
�لأ�شياء  ل��و�ق��ع  )بالنظر  و�قعية 
بعد  �ملا�شي،  نوفمرب  يف  حاليا(. 
�أثار  �أي��ام قليلة من ف��وز ت��ر�م��ب، 
فر�نك  �أ.  ت.  �ل�شيا�شي  �ل�شحايف 
�لحتمال  هذ�  فري  فانيتي  ملجلة 
يز�ل  ل  حينها  ت��ر�م��ب  وك���ان    -
م���ه���دد� ب��اح��ت��م��ال حم��اك��م��ت��ه يف 
ق�شية تتعلق مبوؤ�ش�شته �جلامعّيه 
هذ�  مثل  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �ملنحّلة. 

�لقر�ر “�شيا�شي يف �ملقام �لأول«.
»وهذ� يعني �أن �جلر�ئم �لب�شيطة 
ن�����ش��ب��ي��ا )�����ش����ه����ادة �ل��������زور ح���ول 
�ل��ع��الق��ات خ����ارج ن��ط��اق �ل�����زو�ج، 

يف مقال تناول من زو�يا خمتلفة 
�إىل عزل  ت��وؤدي  قد  �لتي  �ملد�خل 
تر�مب، ذكر موقع “ميك” �أي�شا 
)�لذي  �ملحلية”  �مل��ك��اف��اآت  “بند 
يحظر على �لرئي�س تلقي، �إ�شافة 
�أم������و�ل م��ت��اأت��ي��ة من  ر�ت���ب���ه،  �إىل 
�أكر(، وكذلك  �أو  �أمريكية  ولية 
�إذ�  ب��اخل��ي��ان��ة  حمتملة  �ت��ه��ام��ات 
�لوثيقة  �لعالق������ات  ت��اأك��������������������دت 
تر�مب  ب����ني  �مل�������ش���روع���ة  وغ�����ري 

ورو�شيا. 
�لفو�شوي  �ل���ت���ن���ف���ي���ذ  �أّن  ك���م���ا 
و�ل���ع�������ش���و�ئ���ي مل����ر�����ش����وم ت���ر�م���ب 
�مل���ن���اه�������س ل���ل���ه���ج���رة، مي���ك���ن �أن 
يت�شّبب له يف �إزعاج �إذ� ما تبنّي �نه 
على حد  “جتاوز عمد� �شلطته”، 
قول نائب دميقر�طي يف جمل�س 

�لنو�ب عن ولية تك�شا�س.

�ظهر ��شتطالع للر�أي �أن 4 ناخبني 
�أمريكيني من 10 يوؤيدون عزل �مللياردير

وّقع �إىل �لآن ما يقارب 800 �ألف على 
عري�شة عزل �لرئي�ض �لأمريكي �جلديد

•• الفجر - الك�صندر هريفو 
 ترجمة خرية ال�صيباين

من  وجــيــزة  فــرة  بعد  املا�سي،  نوفمرب  يف 
انت�سار دونالد ترامب على هيالري كلينتون، 
ال�سحف،  اعمدة  على  وا�سع  ب�سكل  راجــت 

جامعة  يف  اأ�ــســتــاذ  تــنــبــوؤات  حــول  تعليقات 
 ،1984 عام  منذ  انتخابات  فككل  وا�سنطن. 
يف  الفائز  ا�سم  توقع  يف  ليختمن  اآالن  جنح 
االنتخابات الرئا�سية، وذلك باعتماد طريقة 
كما  اأخرى.  مرة  م�سداقيته  موؤكدا  ح�سابية، 
كان ليختمن منطلق جدل اآخر الحقا، حموره 

اإزاحة حمتملة لرامب ، باعتماد اآلية العزل 
وفق الد�ستور وعرب الكونغر�ض.

ترامب  برحيل  قناعته  تكن  مل  املــرة،  هذه 
من البيت االأبي�ض، على اأ�سا�ض نظام املفاتيح 
الذي يعتمده ، واإمنا اإىل “حد�سه”، واأو�سح 

االأ�ستاذ امل�سالة النحو التايل:

م�شري�ت تطالب باز�حته يف جميع �لوليات ليختمان توقع فوزه..وب�شر بعزله

هوما وطليقها �شبب �لبالء

 االأمل الوحيد لعزل ترامب: انت�سار الدميقراطيني يف انتخابات التجديد الن�سفي نوفمرب 2018
مل تتم تنحية اأي رئي�ض يف التاريخ االأمريكي عندما يكون حزبه �ساحب اأغلبية املقاعد يف جمل�ض النواب

مطلب للكثريين يف الواليات املتحدة:

عزل دونالد تر�مب، نتيجة منطقية.. �أم جمرد »خر�فة«..؟
هل يتم عزل �مرب�طور �لعقار�ت؟مداخل عديدة الإطالق عملية االإزاحة انطالقا من الد�ستور االأمريكي

مفتاح �لقر�ر �لنهائي حتت قبة هذ� �ملبنى

من ميلك �لغلبية.. ميلك قر�ر �لعزل من عدمه
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املال والأعمال
�شعيد بن طحنون يفتتح مهرجان �لربيع للت�شوق 

جمل�س �إد�رة �ل�شركة �ملنظمة وكبار �ملدعوين و�مل�شرفني 
�مل�شاركني  من  و��شتمعو�  �ملعر�س  و�أق�شام  �أجنحة  على 
من  ل��ل��زو�ر  يقدمونه  وم��ا  معرو�شاتهم  ع��ن  �شرح  �إىل 
�شلع ومنتجات حملية وعاملية. و�أ�شاد معاليه مب�شتوى 
�إىل  لف��ت��ا   .. �ملعر�س  يف  �لو��شعة  و�مل�����ش��ارك��ة  �لتنظيم 
�شياحة  بها  تتمتع  باتت  �لتي  �لكبرية  �خل��رب�ت  �أهمية 
�لربيع للت�شوق  �أن مهرجان  �لدولة. يذكر  �ملعار�س يف 
�لأو�شط يف  �ل�شرق  �أكرب حدث على م�شتوى  و�لرتفيه 
و�أجنحة  ق��رى  على  يحتوي  و�لرتفيه  �لت�شوق  جم��ال 
دولية ويت�شمن عرو�شا فلكلورية ومدينة �ألعاب ف�شال 

عن �أك�شاك ومطاعم و�شريك ومنطقة �ألعاب كبرية.

•• العني -وام: 

�آل  حممد  بن  طحنون  بن  �شعيد  �ل�شيخ  معايل  �فتتح 
�لربيع  ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان  �أم�����س �لول  ن��ه��ي��ان م�����ش��اء 
ل��ل��ت�����ش��وق و�ل��رتف��ي��ه �ل����ذي ت��ن��ظ��م��ه ���ش��رك��ة روي�����ال �شو 
�لفعاليات  يف  وت�شارك   . و�مل��وؤمت��ر�ت  �ملعار�س  لتنظيم 
 500 م��ن  �أك���ر  �مل��ق��ب��ل  م��ار���س   20 �إىل  ت�شتمر  �ل��ت��ي 
���ش��رك��ة ع��ار���ش��ة م��ن خمتلف �ل����دول ح��ي��ث ك���ان لدولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لن�شيب �لأكرب تليها �ل�شني 
وتركيا و�لكويت و�ملغرب وم�شر . وجتول معايل �ل�شيخ 
�شعيد بن طحنون �آل نهيان ير�فقه طارق عامر رئي�س 

�لحتاد للطري�ن : �لقمة �لعاملية للحكومات تقف ور�ءها روؤية ثاقبة هدفها رفعة �لوطن ورفاهية �ملو�طن
•• اأبوظبي-وام:

�أكد حارب مبارك �ملهريي نائب �أول للرئي�س لل�شوؤون �لدولية 
و�شوؤن �ل�شركة يف جمموعة �لحتاد للطري�ن �أن �لقمة �لعاملية 
للحكومات �لتي تقام حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
قليلة حدثا  �شنو�ت  �أ�شبحت يف غ�شون  رع��اه �هلل  دب��ي،  حاكم 
رفعة  �أج��ل  م��ن  تعمل  ثاقبة  روؤي���ة  توؤطرها  متخ�ش�شا  عامليا 

�لوطن و�ملو�طن.
�لعاملية  �لقمة  �نطالق  له مبنا�شبة  ت�شريح  �ملهريي يف  وق��ال 
�لعاملية  �حلكومات  مق�شد  �أ�شحت  �لقمة  �إن  غد�  للحكومات 
�ملطروحة  �لأج��ن��دة  ك��ون  �ل��دول��ي��ة  و�ملنظمات  �ل��ق��ر�ر  و�شناع 

�مل�شرتك  �له��ت��م��ام  ذ�ت  �لق�شايا  م��ن  ع���دد�  ت��ط��رح  للنقا�س 
وتعمل بدورها على �إيجاد و تطوير حلول مبتكرة للعديد من 
جمالت  يف  �لعامل  حكومات  تو�جه  �لتي  �مل�شرتكة  �لتحديات 
للعمل  نوعية  قيمة  �إي��ج��اد  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �خل��دم��ات  ت��ق��دمي 
�لدولة  يف  �لر�شيدة  �لقيادة  �أن  �إىل  لفت  و  �لعاملي.  �حلكومي 
�بتكرت منوذجا فريد� يف ��شتخد�م �لتقنيات �حلديثة لتوفري 
وعملت  �شو�ء،  حد  على  و�ملقيمني  للموطنني  �خلدمات  �أرق��ى 
على �إحد�ث نقالت نوعية يف قطاع �لعمل �حلكومي من خالل 
طرحها تنوعا يف �ملو�شوعات و�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك 
�لذكية  �حلكومية  �خل��دم��ات  لتقدمي  ب�شفافية  ومناق�شتها 
�ملختلفة  �ملعرفية  �ل�شر�كات  و�ملبتكرة ويندرج ذلك من خالل 
مع �ملنظمات �لدولية كمنظمة �لأمم �ملتحدة، و�لبنك �لدويل، 

ومنظمة �لتعاون �لقت�شادي و�لتنمية، وغريها من �ملنظمات 
�لإقليمية و�لدولية و�جلامعات و�شركات �لقطاع �خلا�س �لتي 
حتر�س بدورها على تقدمي �مل�شاركة. و �أ�شاف �إن �لقمة �لعاملية 
مع  �لتكاملية  �ل�شر�كات  تعميق  �إىل  دوم��ا  ت�شعى  للحكومات 
�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية و�جلامعات وقادة �لفكر و�خلرب�ء، �إ�شافة 
�ل��ر�ئ��دة يف تطوير �خلدمات،  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  ���ش��رك��ات  �إىل 
ف�شال عن �أن �لقمة ت�شهد دوما �إعالن مبادر�ت ر�ئدة تهدف 
طرح  خ��الل  م��ن  باأ�شره  �لإن�����ش��اين  �ملجتمع  خدمة  تعزيز  �إىل 
مو�شوعات تتنا�شب مع توجهات �لتحول نحو حكومة �مل�شتقبل 
�خلطى  لت�شريع  و�خلا�شة  �حلكومية  �جلهات  ودف��ع  �لذكية 
�لهاتف  ع��رب  �ملختلفة  خدماتها  وت��ق��دمي  �ل��ت��ح��ول  ه��ذ�  نحو 

�ملحمول و�لو�شائط �لذكية مما ي�شهم يف تعزيز �لأد�ء .
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 �ملال كابيتال  ت�شتحوذ على مركز بوين�شتيا بالز�  للت�شوق يف �لوليات �ملتحدة

 كهرباء �ل�شارقة  تبحث تطوير منظومة
 �لأمن و�ل�شالمة يف �ملحطات مع هنو�ها �شام�شوجن 

�ل��ك��ه��رب��اء وت��ع��م��ل ب��ا���ش��ت��م��ر�ر لرفع 
درجة �جلاهزية و�ل�شتعد�د ملو�جهة 
�أية ظروف طارئة و�لإع��د�د لرب�مج 
مهار�ت  لتنمية  م�شرتكة  تدريبية 
�لتعامل  بطرق  و�لتوعية  �لعاملني 

خالل �لأزمات و�حلالت �لطارئة .. 
�شيا�شة  �أع��دت  �لهيئة  �أن  �إىل  م�شري�ً 
�أمنية متكاملة للحفاظ على �شالمة 
�شاهم  مم��ا  �ملن�شاآت  وت��اأم��ني  �لأرو�ح 
جمال  يف  �لي����زو  ع��ل��ى  ح�شولها  يف 
�ملهنية  و�ل�شالمة  و�لأم����ن  �ل�شحة 

خالل �لعام �ملا�شي .
هيئة  �أجنزته  ما  �للقاء  ��شتعر�س  و 
تنفيذ  �ل�����ش��ارق��ة يف  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء 
�ملتطور  �لنظام  م��ن  �لأوىل  �ملرحلة 
و�إطفاء  و�ل�شالمة  لالأمن  و�ملتكامل 
�حلر�ئق يف 21 حمطة توزيع جهد 
وذلك  �شهر  خ��الل  ف��ول��ت  كليو   33
��شرت�تيجية  خطة  تنفيذ  �إط���ار  يف 
�حلماية  ن���ظ���ام  وت���ط���وي���ر  مل���ر�ج���ع���ة 
و�ل�شالمة يف جميع حمطات �لهيئة 

•• ال�صارقة -وام:

ر��شد  �ملهند�س  �لدكتور  �شعادة  بحث 
�ل��ل��ي��م رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء ومياه 
�ل�شارقة خالل لقائه وفد� من �شركة 
�أف�شل  �ل��ع��امل��ي��ة  �شام�شوجن  ه��ن��و�ه��ا 
�إنتاج  حمطات  وحماية  تاأمني  �شبل 
وت���وزي���ع �ل��ك��ه��رب��اء و�مل���ي���اه يف �إم����ارة 
�ل�شارقة يف �إطار تنفيذ ��شرت�تيجية 
نظام  لتطبيق  ت�شعى  �ل��ت��ي  �ل��ه��ي��ئ��ة 
م���ت���ك���ام���ل ل�����الأم�����ن و�ل���������ش����الم����ة يف 
حم����ط����ات �إن������ت������اج ون����ق����ل وت����وزي����ع 
�ل��ك��ه��رب��اء وحت��ل��ي��ة �مل��ي��اه م��ن خالل 
باأحدث  وحمطاتها  من�شاآتها  تغطية 
ك��ام��ري�ت �مل��ر�ق��ب��ة و�أن��ظ��م��ة �لتحكم 
�لأوتوماتيكية  و�لإط���ف���اء  و�لإن�����ذ�ر 
وعمل �ل�شيانة �لدورية �لالزمة مما 
يجعل تلك �لأنظمة جاهزة للعمل يف 

�أي وقت .
ت��وف��ر كافة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  �ل��ل��ي��م  و�أك����د 
وحماية  لتاأمني  �لالزمة  �لمكانات 
مل�شروعات  �حليوية  �لتحتية  �لبنى 
�ل�شارقة  �إم�����ارة  يف  و�مل���ي���اه  �ل��ط��اق��ة 
�أف�شل  ت��ع��ززه��ا  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وف���ق 
بها  �ملعمول  و�ل�شيا�شات  �مل��م��ار���ش��ات 

عاملياً .
وق����ال �أن �ل��ه��ي��ئ��ة ت�����ش��ت��خ��دم �أح���دث 
�لتقنيات و�خلرب�ت �لب�شرية لتاأمني 
و�شبكات  وحمطات  �حليوية  �ملن�شاآت 

بعد تنفيذ در��شة م�شتفي�شة لتقييم 
نظم �لأمن و�ل�شالمة و�شيتم خالل 
�ملرحلة �ملقبلة تركيب �لنظام �جلديد 

يف جميع حمطات �لهيئة.
�أن ب��رن��ام��ج �لأم����ن  و�أو�����ش����ح �ل��ل��ي��م 
�لهيئة  �أجن���زت���ه  �ل�����ذي  و�ل�����ش��الم��ة 
يت�شمن ت�شميمات ور�شومات خا�شة 
كما  �حلر�ئق  و�إطفاء  �إن��ذ�ر  باأنظمة 
خز�نات  ت��غ��ط��ي��ة  �أن���ظ���م���ة  ي��ت�����ش��م��ن 
توليد  حم���ط���ات  ب��ج��م��ي��ع  �ل����وق����ود 
�إم����ارة �ل�����ش��ارق��ة و�لتي  �ل��ك��ه��رب��اء يف 
رغ��وي منخف�س  بنظام  تزويدها  مت 
�لوقود  م��ن  كثافة  �أق��ل  وه��و  �لتمدد 
�ل�شائل ولذ� فهو يطفو على �شطحه 
م�شدر  ع�����ن  ع����زل����ه  ع���ل���ى  وي���ع���م���ل 
يتم  وب��ذل��ك  �ل��ه��و�ء  �أي  �لأوك�شجني 
�لوقود  ب��خ��ز�ن��ات  ح��ري��ق  �أي  �إط��ف��اء 
نظام  تركيب  يتم  لذلك  وبالإ�شافة 
�خلز�ن  تربيد  ليتم  �مل��ي��اه  ر�شا�شات 
�إنذ�ر للحريق  كما يتم تركيب نظام 

يف غرف �ل�شغط �لعايل.
�أو�شح فخري ليمدو�له  ومن جانبه 
و�ملبيعات  �لأع���م���ال  ت��ط��وي��ر  م��دي��ر 
�أن  ����ش���ام�������ش���وجن  ب�������ش���رك���ة ه���ن���و�ه���ا 
�ل�شركة توفر �أف�شل �أنظمة �لتاأمني 
و�حلماية للمن�شاآت من خالل تطبيق 
�أن  �إىل  م�شري�ً   .. تكنولوجيا  �أح��دث 
�ل�شركة حتر�س على تفعيل �لتعاون 
يف  �ل�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  مع 
�إعد�د وتنفيذ خطتها �ل�شرت�تيجية 
و�ملن�شاآت  �لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ل��ت��اأم��ني 
وتوزيع  ب���اإن���ت���اج  �خل��ا���ش��ة  و�مل���ب���اين 
ذكية  �أنظمة  وتوفري  و�ملياه  �لطاقة 

للتحكم و�ملر�قبة .
و�لنظام  �ل��ت��ق��ن��ي  ب��ال��ت��ط��ور  و�أ�����ش����اد 
و�ل�شالمة  لالأمن  و�ملتكامل  �ملتطور 
و�إط��ف��اء �حل��ر�ئ��ق �ل��ذي ب���د�أت هيئة 
تطبيقه  يف  �ل�شارقة  وم��ي��اه  كهرباء 
وح�شول �لهيئة على �ليزو يف جمال 

�ل�شحة و�لأمن و�ل�شالمة �ملهنية.

�ل���ع���ام �جل����اري  �أن  وك�����ش��ف م��ط��ر 
�لنزلقي  �مل�����ش��ار  تو�شعة  �شي�شهد 
ي�شتوعب  �ل���ذي  جي�س  ج��ب��ل  ع��ل��ى 
لي�شل  يوميا  مت�شلقا   16 حاليا 
�ملقرر  200 مت�شلق حيث من  �إىل 
�إغالقه �أمام �جلمهور خالل ف�شل 
و�إعادة  �شهرين  ملدة  �ملقبل  �ل�شيف 
�مل��ق��ب��ل بعد  �أك���ت���وب���ر  �ف��ت��ت��اح��ه يف 
فيه  �لتو�شعة  �أع��م��ال  م��ن  �لنتهاء 
من�شة  �إن�شاء  �شيتم  �أن��ه  مو�شحا   ،
م�شاهدة  مب�شاحة 22 �ألفا و730 
م���رت� م��رب��ع��ا ع��ل��ى �رت��ف��اع 1300 
�شتت�شمن  ج��ي�����س  ج��ب��ل  م���ن  م���رت 
مطاعم  ت�شمل  م��ف��ت��وح��ة  ح��دي��ق��ة 
ومقاهي و�لعاب ترفيهية لالأطفال 
و�شاحرة  جميلة  �إط��الل��ة  و�شتوفر 
�فتتاح  �مل���ق���رر  م���ن  ف��ي��م��ا  ل����ل����زو�ر 
نوعه  م��ن  �لأول  �ل��ف��ن��دق��ي  �مل��خ��ي��م 
ويتم  �ملقبل  نوفمرب  يف  �جل��ب��ل  يف 
جتاريتني  عالمتني  مع  �لتفاو�س 
و�لهند  �لإم�����ار�ت  م��ن  م�شهورتني 

لالإ�شر�ف عليه . 

ور�ء  �شعيا  �ل�شكندينافية  �ل���دول 
حتقيق �لهدف �لأكرب يف ��شتقطاب 
3 ماليني �شائح لر�أ�س �خليمة مع 

. نهاية �لعام 2025 
�خليمة  ر�أ�����س  هيئة  �أن  وم��و���ش��ح��ا 
خططا  و�شعت  �ل�شياحة   لتنمية 
�لفعاليات  م��ن  حمفظتها  لتعزيز 
�ل�شياحية  و�مل��ن��ت��ج��ات  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�لطبيعية  �مل��ع��امل  م��ن  لال�شتفادة 
�ل�����ش��اح��رة �ل��ت��ي مت��ت��از بها �لإم���ارة 
ت���ت�������ش���م���ن �ل����رتك����ي����ز ع����ل����ى ط����رح 
�ل�شر�كة  تدعم  ومبادر�ت  �شيا�شات 
�إب����ر�م����ه����ا مع  �ل���ت���ي مت  �حل���دي���ث���ة 
منظمة �ل�شياحة �لعاملية و�لإ�شر�ف 
�لفعاليات  ك����اف����ة  ت���ن���ظ���ي���م  ع���ل���ى 
�لريا�شية يف �لإم��ارة  مع �لرتكيز 
يف  �ل�شياحية  �مل��ع��امل  حت�شني  على 
�لزو�ر  يلبي متطلبات  �لإم��ارة مبا 
�ملنتجات  م���ن  جم��م��وع��ة  وت���ق���دمي 
حتمي  �ل��ت��ي  �مل�شتد�مة  �ل�شياحية 
�لغنية  �ملحلية  و�لثقافة  �لتقاليد 
 . ر�أ�����س �خل��ي��م��ة  ب��ه��ا  �ل��ت��ي ت�شتهر 

بن�شبة  و�أملانيا   ،  %  28 و�لهند   ،
 19.5 بن�شبة  ورو�شيا   ،  24.6%
لفتا �إىل �رتفاع حجم �لنمو   ، %
م���ن ق��ب��ل �ل�����ش��ي��اح �ل���ق���ادم���ني من 
% بعدد   205 بن�شبة  كاز�خ�شتان 
25 �ألف ز�ئر ،وجمهورية �لت�شيك 
بن�شبة  وم�������ش���ر   %  85 ب��ن�����ش��ب��ة 
22.5 % ، و�لفلبني بن�شبة 6 % 

. مقارنة بالعام 2015 
�مل�شتقبلية  �لهيئة  وحول طموحات 
�ل�شياحية  �لتطور�ت  �إطار  قال :يف 
�لتي ت�شعى لتحقيقها على �ل�شعيد 
�لعاملي �أطلقت مكتبا متثيليا جديد� 
�شيقدم  ب��ال�����ش��ني  �شنغهاي  يف  ل��ه��ا 
يف  �لهيئة  م�شاعي  لتحقيق  دع��م��ه 
�لإمارة  �إىل  ز�ئر  مليون  ��شتقطاب 
2019 من  ع��ام  نهاية  م��ع ح��ل��ول 
، لفتا  ل���الإم���ارة  �ل���رتوي���ج  خ���الل 
على  حاليا  �لعمل  ي��ج��ري  �أن���ه  �إىل 
يف  للهيئة  ت��روي��ج��ي  مكتب  �ف��ت��ت��اح 
�لعا�شمة �ل�شعودية �لريا�س نهاية 
�ل�����ش��ه��ر �جل������اري وم��ك��ت��ب �آخ�����ر يف 

•• راأ�س اخليمى – الفجر

�أكدت هيئة تنمية �ل�شياحة يف ر�أ�س 
�خليمة �أن �مارة ر�أ�س �خليمة باتت 
�لعامل  ���ش��ي��اح��ي��ة يف  وج��ه��ة  �أ����ش���رع 
�إليها  �لو�فدين  �لزو�ر  با�شتقطاب  
�ألف   820 % وب��ع��دد   11 بن�شبة 
ز�ئ���ر خ��الل �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي مقارنة 
ب��امل��ع��دل ل��ع��امل��ي �ل����ذي ي��ب��ل��غ 4 % 

. و�ملعدل �لإقليمي �لبالغ 3% 
وقال هيثم مطر �لرئي�س �لتنفيذي 
لتنمية  �خل���ي���م���ة  ر�أ����������س  ل���ه���ي���ئ���ة 
عقده  �شحفي  موؤمتر  يف  �ل�شياحة 
يف فندق ��شتوريا :�أن �لدعم �لكبري 
�ملتميز من قبل �شاحب  و�لهتمام 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�لقطاع  يف  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  ح���اك���م 
�ل�شياحي ك��ان ل��ه �ل���دور �لأب���رز يف 
جانب  �إىل  �لجن������از  ه����ذ�  حت��ق��ي��ق 
و�لأن�شطة  �ل�شرت�تيجية  �ملبادر�ت 
�ل�شياحية  و�ل��ع��رو���س  �لرتويجية 
يف  �لهيئة  �أطلقتها  �ل��ت��ي  �ملتنوعة 
خالل  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية  �لأ���ش��و�ق 
�لعام  �أن  وت���اب���ع   . �مل��ن�����ش��رم  �ل���ع���ام 
�ملا�شي �شهد �شل�شلة من �لتطور�ت 
�لإمارة  مكانة  ع��ززت  �لتي  �لهامة 
ع���ل���ى �خل�����ارط�����ة �ل�������ش���ي���اح���ي���ة  يف 
�لن���زلق  م�����ش��ار  �ف��ت��ت��اح  مقدمتها 
�لذي  فيا فري�تا   على جبل جي�س 
خالل  �لإ���ش��غ��ال  ن�شبة  فيه  و�شلت 
 100 �إىل  �لأ�شبوع  نهاية  عطالت 
ع��دد من  ��شت�شافة  �إىل جانب   %
�لريا�شية  و�لفعاليات  �مل��وؤمت��ر�ت 
���ش��اه��م��ت يف ت���ع���زي���ز ع�����دد �ل������زو�ر 
�لرئي�شية  �لأ���ش��و�ق  من  �لو�فدين 
�ملحلي  �ل�شوق  �أن  وذكر   . و�لنا�شئة 
حظي بن�شبة 41.2 % من �لزو�ر 
لر�أ�س �خليمة خالل �لعام 2016 
مما يجعله يف �ل�شد�رة من �إجمايل 
زو�ر �لإمارة فيما �رتفع عدد �لزو�ر 
 %  35 �ملتحدة بن�شبة  �ململكة  من 

�ل�شحية  و�ل��رع��اي��ة  و�مل�����ش��روب��ات 
�ملتخ�ش�شة،  و�ل�شناعة  و�لتعليم 
وتوزيع �لقيمة �مل�شافة و�خلدمات 

�لتجارية و�ل�شلع �ل�شتهالكية.

•• دبي-الفجر:

�لتابعة  ك���اب���ي���ت���ال،  �مل�����ال  �أع���ل���ن���ت 
ل�شركة دبي لال�شتثمار )�س.م.ع.(، 
�ل�شركة �لر�ئدة متعددة �لأن�شطة 
�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة و�مل���درج���ة يف �شوق 
��شتحو�ذها على  ، عن  �مل��ايل  دب��ي 
للت�شوق  ب����الز�   بوين�شتيا  م��رك��ز 
قدم  �ألف   153 م�شاحته  �لبالغة 
م��رب��ع مب��دي��ن��ة ف��ن��ت��ور� يف ولية 

كاليفورنيا �لأمريكية.
وت����اأت����ي ه����ذه �ل�����ش��ف��ق��ة �ل���ت���ي مت 
�ملال  ق�����ش��م   تنفيذها م��ن خ���الل  
��شتمر�ًر�  �ملبا�شرة   لال�شتثمار�ت 
تتبعه  �ل���ذي  �ل���ش��ت��ث��م��اري  للنهج 
�ل�شركات  يف  لال�شتثمار  �ل�شركة 
�لعقارية  و�لأ������ش�����ول  �خل���ا����ش���ة 
ويعترب  وخ���ارج���ه���ا.  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
بالز�   بوين�شتيا  على  �ل�شتحو�ذ 

�ل���ش��ت��ث��م��ار �ل��ث��اين ل�����ش��رك��ة �ملال 
�لعقاري  �ل���ق���ط���اع  يف  ك���اب���ي���ت���ال  
�لأول يف  ك���ان  ح��ي��ث  �لأم���ري���ك���ي، 
لويزيانا  ب���ولي���ة  ���ش��ك��ن��ي  جم��م��ع 
وتخارجت  ���ش��ق��ة،   290 ي�����ش��م 
 2015 �ل���ع���ام  م��ن��ه يف  �ل�����ش��رك��ة 

مبعدل عائد د�خلي بلغ %16.
�ل��ن��اب��ل�����ش��ي، نائب  ن��ا���ش��ر  وق�����ال 
و�لرئي�س  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س 
كابيتال:  �مل��ال  ل�شركة  �لتنفيذي 
تنويع  �إز�ء  ك��اب��ي��ت��ال  �مل����ال  ت��ل��ت��زم 
�لأ�شول �لقائمة حتت �إد�رتها، مبا 
�لنمو،  ��شرت�تيجية  مع  يتما�شى 
وح��ر���ش��ه��ا �مل��ت��و����ش��ل ع��ل��ى تعزيز 
يف  ب��ه��ا  و�ل��ث��ق��ة  �ل��ق��وي��ة  �شمعتها 
�ل�شوق. ويف هذ� �لإطار، ي�شتهدف 
�ملبا�شرة   �ملال لال�شتثمار�ت  ق�شم  
�أنحاء  ج��م��ي��ع  يف  �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت 
�ل���ع���امل، م���ع �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى بناء 

مزيًجا  ب���الز�   بوين�شتيا  م�شروع 
ج�����ذ�ًب�����ا م����ن �����ش���ت���ق���ر�ر �ل���دخ���ل 
و�إم���ك���ان���ات �ل��ن��م��و. ودخ���ل���ت �ملال 
ك��اب��ي��ت��ال يف ع���الق���ة ����ش���ر�ك���ة مع 
يف  متخ�ش�شة  �أم��ري��ك��ي��ة  ���ش��رك��ة 
جمال �ل�شتثمار و�إد�رة �لعقار�ت، 
ك��م��ا مت��ت��ل��ك م��ع��رف��ة ع��م��ي��ق��ة يف 
و�شجاًل  �لأم����ري����ك����ي����ة،  �ل�������ش���وق 
�ل�شفقات  و�إد�رة  تنفيذ  حافاًل يف 

�لعقارية يف �لوليات �ملتحدة .
ومتكن مركز بوين�شتيا بالز�  من 
��شتقطاب نخبة من �مل�شتاأجرين، 
�شتاربك�س   و  بتكو   و  رو����س   مثل 
و �أوفي�س دي��ب��وت  و ك��ويف بينز  و 
فيديك�س ، وغريها من �لعالمات 
وتتمثل  �مل����رم����وق����ة.  �ل���ت���ج���اري���ة 
�ل�شرت�تيجية �لتالية يف ��شتكمال 
�خلارجية  �ل����و�ج����ه����ات  حت�����ش��ني 
للعقار، و�لعمل على رفع م�شتوى 

�لق�شم على �لعقار�ت �لقادرة على 
توليد �لدخل، وحفز منو �لأعمال 
�لتعاون  جمل�س  دول  يف  �لقائمة 
�ملاأكولت  ق��ط��اع��ات  يف  �خلليجي 

ملو�ءمة   2016 �ل��ع��ام  يف  تاأ�ش�س 
�ل�شتثمار�ت مع م�شالح �لعمالء 
و�أرب�������اح طويلة  ع���و�ئ���د  ل�����ش��م��ان 
�لأج�����ل ع��ل��ى ر�أ������س �مل�����ال. ويركز 

�لعائد  زيادة يف  لتحقيق  �لإ�شغال 
عند  ر�أ�شمالية  مكا�شب  وحتقيق 
ق�شم   �أن  �إىل  ي�������ش���ار  �ل����ت����خ����ارج. 
�ملبا�شرة   ل���ال����ش���ت���ث���م���ار�ت  �مل������ال 

نهج  و�ت��ب��اع  �لأج���ل،  قيمة طويلة 
يتمحور حول �ل�شتمر�ر يف تدفق 
و�حلر�س  �ل���ش��ت��ح��و�ذ،  ���ش��ف��ق��ات 
�لتناغم  حتقيق  على  و�لج��ت��ه��اد 
و�ل�شركاء  �ل�شركة  م�شالح  ب��ني 

وفرق �لإد�رة. .
و�أ�����ش����اف �ل��ن��اب��ل�����ش��ي: ل��ق��د وفر 

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00760/2017 / �سكني  

�ىل �ملدعى عليه : جلوبيز �ك�شربي�س خلدمات �ل�شحن -  �س ذ م م 
مبا �أن �ملدعي : طارق عثمان �حمد �لفقيه �لعمودى   

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/00760/2017 /�شكني �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - مع ما ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى تاريخ �لخالء �لفعلي 

�خالء عقار - �ن �ملدعى عليه ميتنع عن �شد�د �لأجرة للماأجور للفرتة من 2016/11/1 وحتى 
�و  بال�شد�د  �خطاره  رغم  �شد�ده  عن  وميتنع  دره��م   14806 مبلغ  بذمته  فرت�شد   2017/1/22

�لإخالء يف 2016/11/22   
�يجارية للفرتة من 2016/11/1  �ملدعى عليه مبلغ كقيمة  �نه تر�شد بذمة  مطالبة مالية - 

وحتى 2017/1/22 و رغم �خطاره يف 2016/11/22  ميتنع عن �ل�شد�د.
من  ولب��د  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  ��شتهالك  بقيمة  �مللزم  هو  �مل�شتاجر  �ن   - م�شتند�ت  بت�شليم  �ل��ز�م 

تطهري �ملاأجور من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/2/15  
مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لثامنة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �مام  3.00م  �ل�شاعة 
مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . �لن�شر  تاريخ  من 

وم�شتند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00694/2017 / �سكني  

�ىل �ملدعى عليه : �لقرن �لأخ�شر للتجارة �لعامة - �س ذ م م  
 مبا �أن �ملدعي : �ل�شيخة هند بنت مكتوم �ل مكتوم ومتثلها / �ت�س �ت�س لال�شتثمار و�لتطوير �س ذ م 

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/00694/2017/�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
 مطالبة مالية - بال�شافة �ىل ما ي�شتجد من تاريخ ت�شجيل �لدعوى حتى تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي
�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �لجرة للماجور للفرتة من 2016/4/6 وحتى 
تاريخ ت�شجيل �لدعوى يف 2017/1/19 فرت�شد بذمته مبلغ 118332 درهم وميتنع عن �شد�ده 
رغم �خطار �ملدعي عليه �لول  بالخالء �و �ل�شد�ديف 2016/8/24 و�خطار �ملدعي عليه �لثاين 

2016/6/23 ومت �عالنه بالن�شر يف 2016/11/6 
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ 118332 درهم كقيمة �يجارية للفرتة من 
2016/4/6 وحتى تاريخ �لت�شجيل  يف 2017/1/19 رغم �خطار �ملدعي عليه �لول بالخالء �و 
 �ل�شد�د يف 2016/8/24 و�خطار �ملدعي عليه �لثاين 2016/6/23  ومت �عالنه بالن�شر يف 2016/11/6 
من  ولب��د  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  ��شتهالك  بقيمة  �مللزم  هو  �مل�شتاجر  �ن   - م�شتند�ت  بت�شليم  �ل��ز�م 

تطهري �ملاأجور من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/2/15  
مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لثامنة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �مام  3.00م  �ل�شاعة 
مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . �لن�شر  تاريخ  من 

وم�شتند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/07804/2016 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : دونر كباب جي �ل تي - وفر�شاد عبا�س ز�ده 

مبا �أن �ملدعي : مطعم ومقهي نو�در - �س ذ م م   
 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/07804/2016 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
- مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ 103.018.61 كقيمة �يجارية للفرتة 

من 2016/1/1 وحتى 2016/11/15 و�لز�مها مبا ي�شتجد من �يجار 
- رد �لدعوى �ملدعية لعدم �شحة �ل�شفة و�خل�شومة مبو�جهة �ملدعي عليها و�لز�م �لطرفني 
 �ملدخلني باية طلبات يف �لدعوى كونهما �مل�شتاأجرين �لفعليني للعقار� مبو�شوع �لدعوى

- رد �لدعوى للمدعية لعدم �ل�شحة و�لثبوت. 
و�تعاب  �لدعوى  بر�شوم وم�شاريف  �ملدخلني  �ملدعي و�خل�شمني  �ل��ز�م   - مطالبة مالية 

�ملحاماة
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  للح�شور بجل�شة  بالن�شر  �عالنكم  �إع��ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
2017/2/14 �ل�شاعة 3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لثالثة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية 
�أمر بتق�شري مدة  ، وقد  �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  �أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف   . �لن�شر  تاريخ  �ي��ام من  �ىل ثالثة  �مل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2778  جتاري جزئي              

نا�شر  �شعيد   -2 م  م  ذ   - �لعامة  للمقاولت  �لب���د�ع  زه��رة   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ل�شرقي  �لرخام  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �ل�شام�شي  مبارك  �شوين 
�أق���ام عليك  ل��وت��اه   ق��د  �ل��رح��م��ن  ���س ذ م م وميثله : ح�شني علي عبد  - م م ح - 
مببلغ  و�لت�شامن  بالتكافل  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
وقدره )210.000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من 
تاريخ  ��شتحقاق �ل�شيك وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق  
2017/2/15  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.6 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12   
اعالن حكم بالن�سر

            يف  الدعوى رقم 2016/1666  جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1-  �بر�هيم عبد �لغفور جالل �لزي  جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/01/31 يف �لدعوى 
ب��ال��ز�م �ملدعي عليه  ع  �لوطني - �س م  �ع��اله ل�شالح/ بنك �لحت��اد  �مل��ذك��ورة 
ب�شيطة من  �شنويا  �ملدعي مبلغ 346.575 درهم وفائدة %9  للبنك  ي��وؤدي  بان 
2016/5/24 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمته بامل�شروفات و�لف درهم مقابل �تعاب 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�����ش��وري  مبثابة  حكما  �مل��ح��ام��اة.  
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
غرفة و�قت�شادية �بوظبي ينظمان �للقاء �لثالث ملناق�شة حتديات قطاعات �لتعليم و�ل�شياحة و�ل�شناعة

م���ع ج���ري�ن���ه���ا، وه����ي بو�بة  ج�����د�ً 
�إىل �لحت���اد �لأوروب����ي م��ن خالل 
وج���ود �ت��ف��اق��ي��ة جت���ارة ح���رة معه، 
بارزة  �أهمية  ذ�ت  دول��ة  تعد  و�أن��ه��ا 
حيث  من  �لإقليمي  �مل�شتوى  على 

�إمكانات �ل�شتثمار.
�ملولدويف  �ل����وزر�ء  رئي�س  و�أو���ش��ح 
خطو�ت  ع��دة  �تخذت  حكومته  �أن 
ب��ي��ئ��ة �لأع����م����ال وجذب  ل��ت��ح�����ش��ني 
�ل�شتثمار، مثل ت�شهيل �لإجر�ء�ت 
�لبريوقر�طية،  �ل��ع��و�ئ��ق  و�إز�ل�����ة 
�ملناطق وحد�ئق  �إن�شاء  ف�شاًل عن 
توفر  �لتي  �ملعلومات  تكنولوجيا 
لالأعمال  مثالية  ��شتثمارية  بيئة 
�لقائمة على �لتكنولوجيا و�لبتكار 
�لتوجه  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�حل��و���ش��ب��ة، 
ن��ح��و �خل�����ش��خ�����ش��ة �مل��خ��ط��ط لها 
2017 يف عدد من �ملجالت،  عام 
و�ل�شتثمار�ت  �ل�����ش��رك��ات  د�ع���ي���اً 
�لإمار�تية �إىل �مل�شاركة بن�شاط يف 

هذه �لعملية.

•• كي�صيناو-الفجر:
بن  �شلطان  �ملهند�س  �لتقى معايل 
�لقت�شاد،  وزي��ر  �ملن�شوري  �شعيد 
دولة رئي�س �لوزر�ء �ملولدويف بافل 
فيليب، يف �إطار �لزيارة �لإمار�تية 
�مل�شتوى  رف���ي���ع  ل���وف���د  �مل���و����ش���ع���ة 
�شارك  و�ل����ت����ي  �ل���ب���ل���د،  ه�����ذ�  �إىل 
�جلهات  بع�س  ع��ن  ممثلون  فيها 
�لقطاع  و�����ش����رك����ات  �حل���ك���وم���ي���ة 
ورو�د  وم�������ش���ت���ث���م���رون  �خل�����ا������س 
ع��ق��د ملتقى  وت�����ش��م��ن��ت  �أع����م����ال، 
�لأعمال �لإمار�تي �ملولدويف �أم�س، 
بني  �لتعاون  �إمكانات  بحث  بهدف 

�لبلدين خالل �ملرحلة �ملقبلة.
ح�شر �للقاء �شعادة �ملهند�س حممد 
�ل�شحي،  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن  �أح��م��د 
لل�شوؤون  �لق��ت�����ش��اد  وز�رة  وك��ي��ل 
�لقت�شادية، و�شعادة جمعة حممد 
لقطاع  �مل�����ش��اع��د  �ل��وك��ي��ل  �ل��ك��ي��ت 
�لتجارة �خلارجية، وحممد نا�شر 
�إد�رة  م���دي���ر  �ل���زع���اب���ي،  ح���م���د�ن 
و�ل�شتثمار  �ل���ت���ج���اري  �ل���رتوي���ج 
بالوز�رة، و�شعادة مرو�ن �ل�شركال، 
�ل�شارقة  لهيئة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 

لال�شتثمار و�لتطوير )�شروق(.
بن  �شلطان  �ملهند�س  معايل  وق��ال 
�إن  �للقاء  خ��الل  �ملن�شوري  �شعيد 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
وجمهورية مولدوفا لديهما �ليوم 
وم��ت��ع��ددة لتطوير  م��ه��م��ة  ف��ر���س 
�لقائمة  �لقت�شادية  عالقاتهما 
�لتجارة  مب�شتويات  قدماً  و�لدفع 
و�ل���ش��ت��ث��م��ار و�ل���ت���ع���اون، م���وؤك���د�ً 
�أن دولة �لإمار�ت حري�شة  معاليه 
�لعالقة  هذه  �أو��شر  توطيد  على 
و�لنفتاح  �لح���رت�م  على  �لقائمة 

و�مل�شالح �مل�شرتكة.
�ملن�شوري  �ل��وزي��ر  معايل  و�أو���ش��ح 
�أن دول��ة �لإم��ار�ت تتمتع بعالقات 
م����ع خمتلف  وم���ث���م���رة  �إي���ج���اب���ي���ة 
�قت�شادها  وي��ت��م��ت��ع  �ل���ع���امل،  دول 
�مل�شتويني  على  عالية  بتناف�شية 
�لإق����ل����ي����م����ي و�ل������������دويل، وه������ي يف 
م�����ش��ع��ى م�����ش��ت��م��ر ل��ت��ط��وي��ر هذه 
م�شاحلها  ي��خ��دم  مب���ا  �ل��ع��الق��ات 
�لق���ت�������ش���ادي���ة و�ل���ت���ج���اري���ة، ومن 

�ملنطلق فاإن �لإم��ار�ت مهتمة  هذ� 
خمتلف  يف  مولدوفا  مع  بالتعاون 
بالهتمام  حتظى  �لتي  �لقطاعات 
�مل�شرتك، وفقاً ملا تطرحه �لأجندة 
ل���ل���ج���ان���ب���ني، ومبا  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
تعود  �لتي  �ملتبادلة  �ملنفعة  يحقق 
�لبلدين و�ل�شعبني  بالزدهار على 

�ل�شديقني.
و�أ����ش���اف �مل��ن�����ش��وري �أن �مل�����ش��ي يف 
ت��ط��وي��ر ه����ذه �ل���ع���الق���ة �ل���و�ع���دة 
ي�شتدعي تكثيف �جلهود �مل�شرتكة 
وت��ب��ادل �ل��زي��ار�ت ول��ق��اء�ت �لعمل 
روؤية  وف��ق  �ل��ت��ع��اون  �أط��ر  لتحديد 
�لبلدين  طموحات  تلبي  و��شحة 
وت�شهم  �مل�شتد�مة،  �لتنمية  نحو 
يف ت��ع��ري��ف جم��ت��م��ع��ات �لأع���م���ال 
ذ�ت  ب���ال���ق���ط���اع���ات  �جل���ان���ب���ني  يف 
�لنمو  وموؤ�شر�ت  �ملميزة  �حلو�فز 

�لإيجابية.
على  �لعمل  �أه��م��ي��ة  معاليه  و�أك���د 
ت��ب��ادل �خل����رب�ت وت��ق��ا���ش��م �ملعرفة 

�لذي  �ل�شنوي  �ل�شتثمار  ملتقى 
�لإم��ار�ت ويلتقي  دول��ة  ت�شت�شيفه 
�أعمال  ورج�����ال  م�����ش��ت��ث��م��رون  ف��ي��ه 
وخرب�ء  �قت�شاديون  وم�����ش��وؤول��ون 
م��ال و�أع��م��ال من �أك��ر من 140 
��شت�شافة  �أن  �أو����ش���ح  ك��م��ا  دول����ة، 
2020 بدبي تفتح  �إك�شبو يف عام 
كبرية  �قت�شادية  ف��ر���ش��اً  ب��دوره��ا 

للتعاون و�ل�شتثمار.
�أع��رب بافل فيليب، رئي�س  ب��دوره، 
وزر�ء مولدوفا عن ترحيب بالده 
وتطوير  �لثنائي  �حل���و�ر  بتعزيز 
�ل��ع��الق��ات �لق��ت�����ش��ادي��ة م��ع دولة 
�لإم������ار�ت، وب��ح��ث �إم��ك��ان��ات جذب 

�إىل  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة  �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت 
�لقت�شاد �ملولدويف.

بلد  م��ول��دوف��ا  �أن  فيليب  و�أو���ش��ح 
�آمن لال�شتثمار وممار�شة �لأعمال 
�تفاقاً  وق��ع��ت  حيث  �لق��ت�����ش��ادي��ة، 
مع �شندوق �لنقد �لدويل يف �إطار 
وتنمية  لالإنعا�س  طموح  برنامج 
�ملالية،  �لقدر�ت  وتعزيز  �لقت�شاد 
م�شتمرة  عملية  يف  مولدوفا  و�أن 
ل��ت��ف��ع��ي��ل وت���ع���زي���ز �ل���ع���الق���ات مع 
�لقطاعات  لتقوية  �ل��دول  خمتلف 

�حليوية يف �لبالد. 
مولدوفا  �أن  �إىل  ف��ي��ل��ي��ب  و�أ����ش���ار 
�لأ���ش��ا���س ع��الق��ات جيدة  لديها يف 

على  �ل��ق��ائ��م��ة   2021 �لإم������ار�ت 
وتاأكيد  و�ل�شتد�مة  �لتنوع  تعزيز 
�لتنمية  يف  و�لب��ت��ك��ار  �ملعرفة  دور 
�ملتمكنة  �لوطنية  �لكفاء�ت  وبناء 
�لتكنولوجيا  م�����ش��اه��م��ة  وت��ك��ث��ي��ف 
و�لبحث و�لتطوير لتحقيق �لتقدم 
�مل����ج����الت،  �ل���ن���وع���ي يف خم���ت���ل���ف 
بال�شناعة  رئ��ي�����ش��ي  �ه���ت���م���ام  م���ع 
�ملتجددة  و�ل���ط���اق���ة  و�ل�������ش���ي���اح���ة 
و�ل����ن����ق����ل و�ل�������ش���ح���ة و�مل�������ش���اري���ع 
وغريها  و�مل��ت��و���ش��ط��ة،  �ل�����ش��غ��رية 
ذ�ت  �لديناميكية  �لقطاعات  م��ن 
�لقيمة �مل�شافة، ف�شاًل عن �أهمية 
�لتجارة �خلارجية ودعم �ل�شتثمار 

�إىل  للتعاون، م�شري�ً  كاأ�شا�س مهم 
على  منفتحة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن 
�لقت�شادية  خ��رب�ت��ه��ا  م�����ش��ارك��ة 
�لو��شعة وتقدمي دعمها �للوج�شتي 
يف عدد من �لقطاعات �لتي حققت 
فيها �إجناز�ت كبرية وتطور�ً لفتاً، 
قو��شم  متثل  �لتي  تلك  �شيما  ول 
�ملولدويف،  �جل��ان��ب  م��ع  م�شرتكة 
و�لتنمية  �حل������رة  �مل���ن���اط���ق  م���ث���ل 
�خلارجية  و�ل��ت��ج��ارة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 

وغريها. 
مقومات  �أب��رز  معاليه  و��شتعر�س 
�لقت�شاد �لإمار�تي ومكامن قوته 
وت��ط��وره يف �إط���ار م��رت��ك��ز�ت روؤية 

�ل�شيا�شات  يف  و�ل�������ش���ادر  �ل������و�رد 
�لق���ت�������ش���ادي���ة ل����ل����دول����ة. و�أ�����ش����ار 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ى  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه 
و�ل�شناعات  �ل��زر�ع��ي��ة  و�مل��ن��ت��ج��ات 
�ملعلومات  وتكنولوجيا  �لغذ�ئية 
و�لت�شالت متثل قطاعات حيوية 
ل���ل���ت���ع���اون ب����ني �ل���ب���ل���دي���ن خ���الل 
�ملرحلة �ملقبلة، ف�شاًل عن تن�شيط 
و�لت�شدير  �ل�����ش����ت����ري�د  ح���رك���ة 
�ملتبادلة، يف ظل  �لت�شدير  و�إع��ادة 
�مل���وق���ع �جل���غ���ر�يف �حل���ي���وي �لذي 
معايل  ودع����ا  �ل��ب��ل��د�ن.  ب��ه  يتمتع 
�لوزر�ء  رئي�س  �ملن�شوري  �ل��وزي��ر 
�مل���ول���دويف �إىل م�����ش��ارك��ة ب���الده يف 

خالل لقاء املن�سوري ورئي�ض الوزراء املولدويف

�لإمار�ت ومولدوفا تعزز�ن �جلهود لتن�شيط �ل�شتثمار �ملتبادل

جمل�س �أبوظبي للتعليم. كما ح�شر �للقاء عدد من �ملدر�ء �لتنفيذيني 
لل�شياحة  �أبوظبي  وهيئة  للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  يف  �مل�شوؤولني  وكبار 
و�لثقافة ودو�ئر حكومة �أبوظبي ومدر�ء وممثلي �أكر من 200 �شركة 
�للقاء يف  �لتعليم و�ل�شياحة. وجاء تنظيم  وموؤ�ش�شة عاملة يف قطاعي 
و�شناعة  تنظمها غرفة جتارة  �لتي  �ملتخ�ش�شة  �للقاء�ت  �شل�شلة  �إط��ار 
�لتجارية  �لقطاعات  ممثلي  مع  �لقت�شادية  �لتنمية  ود�ئ��رة  �أبوظبي 
و�خلدمية و�ل�شناعية يف �إمارة �أبوظبي ملتابعة كافة �ملو�شوعات �ملتعلقة 
بالتنمية �لقت�شادية يف �إمارة �أبوظبي. مت خالل �للقاء تقدمي عرو�س 
تقدميية من جمل�س �أبوظبي للتعليم وهيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة 
�ل�شركات  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �لتحديات  ح��ول  �لقت�شادية  �لتنمية  ود�ئ���رة 
�لتي  �لتحديات  ع��ن  وع��ر���س  و�لتعليم  �ل�شياحة  قطاعي  يف  �لعاملة 

•• اأبوظبي-وام:

نظمت غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي ود�ئرة �لتنمية �لقت�شادية �للقاء 
�ملو�شع �لثالث ملمثلي �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لعاملة يف قطاعات �لتعليم 
و�ل�شياحة و�ل�شناعة. ح�شر �للقاء �شعادة خليفة �شامل �ملن�شوري وكيل 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بالإنابة و�شعادة خليفة �ملزروعي وكيل د�ئرة 
هيئة  ع��ام  مدير  غبا�س  �شعيد  �شيف  و�شعادة  و�لنقل  �لبلدية  �ل�شوؤون 
عام  مدير  �ملهريي  ه��الل  حممد  و�شعادة  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي 
غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي و�شعادة �شعيد عي�شى �خليلي مدير عام 
�ملوؤ�ش�شة �لعليا للمناطق �لقت�شادية �ملتخ�ش�شة و�شعادة �ملهند�س حمد 
�لظاهري �ملدير �لتنفيذي لقطاع �ملد�ر�س �خلا�شة و�شمان �جلودة يف 

�مل�شتد�مة يف �إمارة �أبوظبي.. م�شري�ً �إىل �أن �للقاء �لثالث متيز مب�شاركة 
�لد�ئرة  �مل�شوؤولني يف  �لتنمية �لقت�شادية وحتدث فيه عدد من  د�ئرة 
تو�جه  �لتي  و�لتحديات  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لأع��م��ال  ممار�شة  تكاليف  ح��ول 
قطاع �ل�شناعة، و�شيا�شة تنمية قطاع �لأعمال و�ل�شر�كة بني �لقطاعني 
�لعام و�خلا�س وعدد من �لق�شايا �ل�شرت�تيجية لفعاليات �لأعمال يف 
�لإمارة. وقال �ملهريي �إن غرفة �أبوظبي ويف �إطار ��شرت�تيجيتها 2016 
– 2020 تعمل على تعزيز �لتو��شل �ملبا�شر بني �لفعاليات و�مل�شوؤولني 
و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �لر�شمية ويف هذ� �لإطار ياأتي هذ� �للقاء للتعرف 
�لتعليمية  �خلدمات  قطاع  يف  �لعاملة  �ل�شركات  وروؤى  مقرتحات  على 
ودعم  �لإج��م��ايل  �ملحلي  �لناجت  يف  م�شاهمتها  وزي��ادة  �ل�شياحة  وقطاع 

عملية �لتنمية و�خلطط �مل�شتقبلية حلكومة �أبوظبي.

�لتي يوفرها  تو�جه �لقطاع �ل�شناعي وممار�شة �لأعمال و�لت�شهيالت 
مركز �لأعمال يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية لل�شركات ولرجال �لأعمال 
و�مل�شتثمرين. و�أكد �شعادة حممد هالل �ملهريي مدير عام غرفة �أبوظبي 
�لقطاع �خلا�س مع  لقاء�ت  برنامج  �لثالث يف  �للقاء  �أن  �ملنا�شبة  بهذه 
ممثلي �جلهات �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي ياأتي تنظيمه يف �إطار جهود 
�لغرفة ود�ئرة �لتنمية �لقت�شادية لتنفيذ تو�شيات وخمرجات منتدى 
و�لذي  �ملا�شي  �ل��ع��ام  م��ن  مايو  �شهر  يف  عقد  �ل��ذي  لالأعمال  �أبوظبي 
�أكد على م�شاعدة �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات ومزودي �خلدمات يف عدد من 
ملو�جهة  و�لتعليم  �ل�شياحة  قطاعا  مقدمتها  ويف  �لرئي�شية  �لقطاعات 
�لعاملة يف هذين �لقطاعني من  �ل�شركات  �لتحديات �خلا�شة بتمكني 
�لتنمية  لتحقيق  �حلكومة  وم��ب��ادر�ت  خطط  دع��م  يف  ب��دوره��ا  �لقيام 

جمل�ض �شيد�ت �عمال عجمان ينظم معر�ض �ليوم �لو�حد يف حديقتي م�شريف و�لر��شدية مليار�ت و841 مليون درهم �إير�د�ت �خلدمات   7
�حلكومية بالدرهم �لإلكرتوين خالل عام 2016 

وز�رة  و�مليز�نية يف  �مل��و�رد  ل�شوؤون  �مل�شاعد  �ل��وز�رة  �ليتيم وكيل  ر��شد  �شعيد  �شعادة 
و�إي��ر�د�ت مرتفعة مما  �إيجابية  نتائج  �لإلكرتوين حققت  �لدرهم  �ن خدمة  �ملالية 
يرفد �لإير�د�ت �حلكومية ويوفر �لوقت و�جلهد �لالزم لإجناز خمتلف �ملعامالت.. 
�لذكية  باخلدمات  �ملتعاملني  ثقة  يعك�س  �ملنظومة  هذه  على  �لإقبال  �ن  �ىل  لفتا 
�لتي نوفرها ونعمل على تطويرها با�شتمر�ر �لأمر �لذي دعا �لعديد من �لوز�ر�ت 
بالإ�شافة  �لنقدي  غري  للدفع  كو�شيلة  �عتمادها  �إىل  و�ملحلية  �لحتادية  و�لهيئات 
�لدرهم  منظومة  �ن  و�أ���ش��اف   . �لطباعة  ومكاتب  �خلا�شة  �جل��ه��ات  م��ن  ع��دد  �إىل 
�لإلكرتوين يف وقت �شابق من �لعام �ملا�شي حازت على جائزة �ل�شتحقاق �خلا�شة 
للم�شاركة �حلكومية يف �خلدمات �ملقدمة لل�شركات و�لأفر�د G2BC  و�ملخ�ش�شة 
للمنجز�ت �ملتميزة للموؤ�ش�شات و�لوحد�ت يف �شناعة �لدفع وذلك تقدير� لالإجناز�ت 
وقال    .2015 ع��ام  خ��الل  �لذكي  �لدفع  جم��ال  يف  �ملنظومة  قدمتها  �لتي  �لهامة 
نحن فخورون مبدى �لتقدم �لذي �أحرزته منظومة �لدرهم �لإلكرتوين و�لإقبال 
�لكبري على ��شتخد�م �خلدمات �لذكية من قبل �لعمالء من خمتلف �جلهات، و�لتي 
تعترب خري دليل على جناحنا مبو�كبة �أحدث �ملمار�شات �خلدمية، و�لتي نناف�س بها 
دول �لعامل �ملتقدم.. وياأتي �عتمادنا لهذه �ملنظومة �إميانا منا مبدى فاعلية تطبيق 
حلول ذكية ومتكاملة للخدمات �حلكومية، �لتي تلبي �حتياجات �لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات 

بدقة وكفاءة، ودرجة عالية من �لأمان وباأو�شع تغطية .

•• اأبوظبي-وام:

 -  841 و  مليار�ت   -  7 �لإل��ك��رتوين  بالدرهم  �إي���ر�د�ت �خلدمات �حلكومية  بلغت 
مليونا و 212 - �ألفا و/059 - درهم خالل عام 2016.. وفقا لتقرير ��شدرته 
�إي��ر�د�ت �خلدمات �حلكومية �ملنفذة عرب  وز�رة �ملالية �م�س. و�أ�شار �لتقرير �ىل �ن 
�ملوقع �لإلكرتوين و�شلت �إىل 2 - مليار و/810 - ماليني و/245 - �ألفا و/882 
- درهما خالل عام 2016 يف حني بلغت �لإير�د�ت عرب مر�كز �خلدمة للعام نف�شه 
�إىل 5 - مليار�ت و/030 - مليونا و/966 - �ألفا و/177 - درهما. وو�شل عدد 
 - �إىل/38   2016 ع��ام  يف  �لإل��ك��رتوين  �لدرهم  منظومة  عرب  �ملنفذة  �لتعامالت 
مليونا و/650 - �ألفا و/873 - تعامال حمققا منو� بن�شبة %6.94 يف حني بلغ 
�ألفا و/961  19 - مليونا و/852 -  2016 �إىل  �إ�شعار�ت �ل�شتالم يف عام  عدد 
- ��شعار� بزيادة بن�شبة %18.7 عن �لفرتة نف�شها من عام 2015. وبلغ �إجمايل 
�لبطاقات �مل�شدرة خلدمات �لدرهم �لإلكرتوين 2 - مليون و/413 - �ألفا و/794 
- بطاقة خالل عام 2016 بزيادة ن�شبتها %37.26 مقارنة مع مليون و/758 
2015 �أما متو�شط �شرعة تنفيذ معامالت  - �ألفا و/609 - بطاقة م�شدرة عام 
متو�شط  بلغ  بينما  فقط  ثانية   1.09 بلغ  �لإل��ك��رتوين  �لدرهم  �شبكة  عرب  �لدفع 
�شرعة تنفيذ �ملعامالت عرب �أجهزة نقاط �لبيع يف �ملنظومة 1.1 ثانية فقط. وقال 

•• عجمان ـ الفجر 

نظم جمل�س �شيد�ت �عمال عجمان 
ب��غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة عجمان، 
�شعار  حتت  �لو�حد  �ليوم  معر�س 
م�شريف  ح��دي��ق��ت��ي  يف  ���ش��ن��ع��ت��ي 
�شيدة   13 مب�شاركة  و�ل��ر����ش��دي��ة 
من ع�شو�ت �ملجل�س بهدف ت�شويق 
و�ل�شر  �لعمال  �شيد�ت  منتجات 
�مل��ن��ت��ج��ة وت��ع��ري��ف �مل��ج��ت��م��ع بهن، 
�مل��ع��ر���س �شمن خطة  ي��اأت��ي  ح��ي��ث 
�ملجل�س بتنفيذ معار�س وفعاليات 
يف  وت�شب  �ملجل�س  ع�شو�ت  تخدم 

��شتد�مة �عمالهن وتطورها.
�آل  خليفة  �آمنة  �لدكتورة  وك�شفت 
على رئي�شة جمل�س �شيد�ت �عمال 
�إىل  ي��ه��دف  �مل��ج��ل�����س  �أن  ع��ج��م��ان 
متنوعاً خالل  40 معر�شاً  تنفيذ 

�أ�شدن بدّور �ملجل�س يف توفري كافة 
ل�شيد�ت �لعمال  �لنجاح  مقومات 
باملعار�س  ����ش��ر�ك��ه��ن  خ����الل  م���ن 
وتنظيم  و�ل������دول������ي������ة  �مل���ح���ل���ي���ة 
و�ل��ل��ق��اء�ت مبا  �ملختلفة  �ل����دور�ت 
�أفكارهن  تنمية  يف  قدر�تهن  يعزز 

وم�شاريعهن.
هذ� و��شارت �لدكتورة �آمنة خليفة 
�إىل �أن �ملجل�س ب�شدد تنظيم ملتقى 
�لرخ�س �لقت�شادية �لثالث وذلك 
من  ع��دد  مب�شاركة  �ل�شهر  نهاية 
�شيد�ت  وح�����ش��ور  �ملعنية  �جل��ه��ات 
�لعمال وع�شو�ت �ملجل�س، بهدف 
على  �حل�����ش��ول  ب��اآل��ي��ات  تعريفهن 
و�جلهات  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��رخ�����س 
�مل��ع��ن��ي��ة ب��ا���ش��ت��خ��ر�ج��ه��ا وذل����ك من 
�لتجارية  �لع���م���ال  ت��ط��وي��ر  �أج����ل 

و�ملنزلية.

ع�شوة   800 �إىل  و�شلن  �ملجل�س 
كما و�شلن �عد�د �حلا�شالت على 

رخ�شة بد�يات �إىل 474 رخ�شة.
 من جانبهن �أكدن ع�شو�ت �ملجل�س 
�مل�شاركات على �همية �ملعار�س �لتي 
ينظمها �ملجل�س �أو ي�شارك فيها كما 

بالتنظيم  ����ش���و�ء  �حل�����ايل  �ل���ع���ام 
خطته  �شمن  وذل���ك  �مل�����ش��ارك��ة  �و 
 ،2017 ل��ل��ع��ام  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ملعار�س  تلك  �أهمية  �إىل  م�شرية 
ل�����ش��ي��د�ت �لع���م���ال مب��ا ي��ع��زز دور 
�لفر�شة  وي��ت��ي��ح  �مل��ن��ت��ج��ة  �مل�������ر�أة 
ت�شويقها  و  مبنتجاتها  للتعريف 
��شافة �ىل �أهمية �كت�شاب مهار�ت 

�لتعامل مع �لأ�شو�ق �خلارجية.
و��������ش������ادت ب�������دور ك����اف����ة �جل���ه���ات 
تنظيم  يف  و�خل��ا���ش��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
ينفذها  �ل��ت��ي  �مل���ع���ار����س  خم��ت��ل��ف 
�لتعاون  ه���ذ�  �أن  م��وؤك��دة  �ملجل�س 
دور  باأهمية  �لكبري  �ل��وع��ي  ي��وؤك��د 
�شيد�ت �لعمال يف دعم �لقت�شاد 

ومنوه.
�شيد�ت  جمل�س  رئي�شة  و�و�شحت 
�عمال عجمان �ن �جمايل ع�شو�ت 

املن�سوري: ثمة فر�ض مهمة للتعاون يف عدة قطاعات تخدم االأجندة االقت�سادية للبلدين
فيليب: مولدوفا بلد اآمن لال�ستثمار ونتطلع جلذب امل�ستثمر االإماراتي اإىل اقت�سادنا

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مكتب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1060929:لباز للطباعة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

غروب-فرع  بي  �ي  �ليايف  �لوكيل:  تقدم  عن  �لتجارية  �لعالمات  ق�شم  يعلن 
�ل�شارقة بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:- 255611    23 /06 / 2016
با�شم : كوتو دوفي�س )�س.م.ل(

وعنو�نه: بريوت
وذلك لتمييز �لب�شائع/ خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات، �لإيو�ء �ملوؤقت.  

 و�لو�قعة يف �لفئة )43(. 
 DUNYA" ع��ب��ارة  كتبت  و حتتها  �لخ�����ش��ر  ب��ال��ل��ون  دن��ي��ا  كلمة  �ل��و���ش��ف 

�لخ�شر. باللون  ممّيزة  لتينية  BEIRUT" باحرف 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية 
�ليه وذلك خالل  �مل�شار  للق�شم  �مل�شجل  بالربيد  �ر�شاله  �و  يف وز�رة �لقت�شاد 

ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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�لخ�شر. باللون  ممّيزة  لتينية  BEIRUT" باحرف 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية 
�ليه وذلك خالل  �مل�شار  للق�شم  �مل�شجل  بالربيد  �ر�شاله  �و  يف وز�رة �لقت�شاد 
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وعنو�نه: 2120 �شميثتاون �فينيو، رونكونكوما، 
�ن و�ي 11779 �لوليات �ملتحدة �لمريكية    

�شحية  م�شتح�شر�ت  وبيطرية،  �شيدلنية  م�شتح�شر�ت  �لب�شائع/  لتمييز  وذل��ك 
لغايات طبية، مو�د و�أغذية حمية معدة لالإ�شتعمال �لطبي �أو �لبيطري و�أغذية للر�شع 
و�لأطفال، مكمالت للحمية �لغذ�ئية لالإن�شان و�حليو�ن؛ ل�شقات ومو�د �شماد، مو�د 
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مميزة. لتينية  باحرف  �لو�شف عبارة "PIPING ROCK " كتبت 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة 
�لقت�شاد �و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خالل ثالثني يوما من 

تاريخ هذ� �لعالن.
ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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املال والأعمال

بهدف   2020 –  2016 ل��ل��د�ئ��رة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة  وحم����دد�ت 
تعزيز دور �لد�ئرة يف قيادة �لجندة �لقت�شادية لإمارة �بوظبي وحتقيق 
ونوه �شعادة خليفة �ملن�شوري   . �أهد�ف روؤية �بوظبي �لقت�شادية 2030 
مب�شتهدفات �لد�ئرة خالل �ملرحلة �ملقبلة و�لتي تكمن يف م�شاعفة جهود 
�ملحلي  �ل��ن��اجت  �لنفطي يف  �ملحلي غ��ري  �ل��ن��اجت  زي���ادة م�شاهمة  �ل��د�ئ��رة يف 
�ملحلي  �لناجت  �لقطاع �خلا�س يف  ن�شبة م�شاهمة  �لجمايل لالمارة ورفع 
�لدولية  �لتناف�شية  �لجمايل وحتقيق مر�كز متقدمة لالإمارة يف تقارير 
�لرقمية  �لتحول نحو �خلدمات  باملائة يف   100 ن�شبة  �ىل جانب حتقيق 
زيادة  و�خ��ري�  �لتجاري  �لن�شاط  لبدء  �لالزمة  �لج���ر�ء�ت  عدد  و�خت�شار 
ن�شبة ر�شا �لعمالء وموظفني �لد�ئرة ودعم بر�ء�ت �لخرت�ع و�لبتكار يف 

•• اأبوظبي-وام: 

�ملن�شوري  م��اج��د  ع��ل��ي  م��ع��ايل  �أك����د 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ����رة  رئ��ي�����س 
�ب����وظ����ب����ي ح����ر�����س ح���ك���وم���ة �إم�������ارة 

�بوظبي �لر�شيدة على حتقيق �هد�ف وحمدد�ت روؤية �بوظبي �لقت�شادية 
2030 من خالل تعزيز دور �لد�ئرة يف قيادة �لجندة �لقت�شادية لالإمارة 
�حلكومية  �جلهات  من  �ل�شرت�تيجيني  �شركائها  مع  و�لتن�شيق  بالتعاون 
و�شبه �حلكومية و�لقطاع �خلا�س. وقال معايل رئي�س �لد�ئرة يف كلمة له 
نويل  �إننا  �بوظبي  يف  �لفر�شان  منتجع  يف  �لد�ئرة  موظفي  ملتقى  خالل 
�هتماما كبري� ودعما متو��شال لتاأهيل وتطوير وتنمية �لقدر�ت �لب�شرية 
ملوظفي د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية جلعلها قادرة على حتمل م�شئولياتها يف 
حتقيق تطلعات �لمارة وبلوغ �أهد�فها �مل�شتقبلية . و��شار �ىل �ن �لجناز�ت 
�لتي مت عر�شها خالل ملتقى �ملوظفني جاءت من �شنع موظفيها �لكفاء 

�لذين تعتمد عليهم �لد�رة �لعليا بالد�ئرة للم�شي قدما يف حتقيق �ملزيد 
�لتنمية �لقت�شادية  د�ئرة  �لقادمة وو�شع  �ل�شنو�ت  من �لجن��از�ت خالل 
�ملحلي لالمارة مبا يحقق  �لقت�شاد  لقيادة منظومة  �ل�شحيح  يف مكانها 
تطلعات �لقيادة �لر�شيدة. و�كد معايل علي ماجد �ملن�شوري حر�س �لد�ئرة 
على �لرتقاء �ملتو��شل يف �أد�ئها لتحقيق �لتطوير �ملوؤ�ش�شي �مل�شتمر وبناء 
�ملو�طنة  ك��و�دره��ا  وتنمية  تاأهيل  على  و�لعمل  و�لفنية  �لد�ري���ة  �ل��ق��در�ت 
�أبوظبي  جائزة  معايري  وف��ق  �ل�شاملة  �جل��ودة  مبادئ  تطبيق  �إىل  و�شول 
لالأد�ء �حلكومي �ملتميز. من جانبه �أكد �شعادة خليفة بن �شامل �ملن�شوري 
وكيل د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية �أبوظبي بالإنابة يف كلمة له خالل �مللتقى 
حر�س �لد�ئرة على تدعيم كو�درها �ملو�طنة مبا يهدف �ىل حتقيق �هد�ف 

�لمارة.
�شامل  ب�����ن  خ���ل���ي���ف���ة  �����ش����ع����ادة  وح������ث 
�مل��ن�����ش��وري م��وظ��ف��ي �ل����د�ئ����رة على 
�أف�شل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل��ع��م��ل  م��و����ش��ل��ة 
�ملوؤ�ش�شي  و�ل��ت��م��ي��ز  �جل����ودة  م��ع��اي��ري 
�لحتفال  مبثابة  هو  للد�ئرة  �ل�شنوي  �ملوظفني  ملتقى  �ن  �ىل  م�شري�   ..
للد�ئرة  �ل�شرت�تيجية  �له���د�ف  حتقيق  يف  وم�شاهمته  �مل��وظ��ف  ب��اإجن��از 
وتر�شيخ �هد�ف وقيم وروؤية ور�شالة �لد�ئرة و�شول �ىل �لتح�شني �مل�شتمر 
و�لرتقاء بالأد�ء �لعام لتحقيق �لتطوير �ملوؤ�ش�شي �ملثايل �لذي يعد حموره 
�لب�شري. وكرم معايل علي  �ملال  ر�أ���س  بتنمية وتطوير  �ل�شا�شي �لهتمام 
وكيل  �ملن�شوري  �شامل  بن  خليفة  و�شعادة  �لد�ئرة  رئي�س  �ملن�شوري  ماجد 
�لد�ئرة بالنابة خالل �مللتقى عدد� من موظفي �لد�ئرة �ملتميزين �لذين 
ح�شلو� على درجة �لمتياز يف �لتقييم �ل�شنوي لعام 2016 بال�شافة �ىل 

�لفائزين بجائزة �لنجوم �لد�خلية لالفر�د للعام �ملا�شي.

رئي�ض �قت�شادية �بوظبي يوؤكد على �أهمية حتقيق �أهد�ف وحمدد�ت روؤية 2030 

مليار درهم حجم مبيعات القطاع   45

ريد �لظاهري : منو قطاع جتارة �لتجزئة يف �أبوظبي مع
 دخول مزيد من مر�كز �لت�شوق و�رتفاع �أعد�د �ل�شياح و�لزو�ر

�لحتادية للجمارك ت�شارك يف �لجتماع �لثامن ع�شر لـ »�جلمركي �خلليجي«  
•• اأبوظبي-وام: 

 3 يومي  ع�شر  �لتا�شع  �جتماعها  �خلليجي  �جلمركي  �لحت��اد  هيئة  تعقد 
�لتعاون لدول �خلليج  �لعامة لدول جمل�س  �لأمانة  �ملقبل مبقر  و4 مايو 
�لهيئة  رئي�س  �لكعبي  علي  �ملفو�س  �لريا�س.وكان معايل  �لعربية مبدينة 
�لثامن ع�شر  �لجتماع  �لإم��ار�ت يف  دول��ة  وفد  تر��س  للجمارك  �لحتادية 
نهاية  ي��وم��ني  م��دى  على  عقد  �ل���ذي  �خلليجي  �جلمركي  �لحت���اد  لهيئة 

�لأ�شبوع �ملا�شي يف �لعا�شمة �لبحرينية �ملنامة.
و�شم �لوفد حممد مري عبد�لرحمن مدير د�ئرة �ملو�نئ �لبحرية و�جلمارك 
�لتجارية وعلي  �لوكالت  �إد�رة  �لعو�شي مدير  �هلل  بال�شارقة وجنيب مال 
�ملن�شاأ من وز�رة �لقت�شاد وكل من علياء حممد  �إد�رة  فائل مبارك مدير 
�ملرموم مدير �إد�رة �ل�شيا�شات و�ل�شوؤون �جلمركية وعلي �لظنحاين مدير 

�جلرو�ن  و�إبر�هيم  للجمارك  �لحتادية  بالهيئة  �لقانونية  �ل�شوؤون  �إد�رة 
�ملفو�س  معايل  وق��ال  �ملالية.  ب���وز�رة  �لتعاون  جمل�س  ���ش��وؤون  ق�شم  رئي�س 
�ل��دول �لأع�شاء يف هيئة �لحت��اد �جلمركي ناق�شت خالل  �إن  �لكعبي  علي 
�لجتماع 12 بند�ً متثل عدد�ً من �ملو�شوعات �لهامة �ملطروحة على جدول 
�لأعمال و�أجندة �لعمل �جلمركي �مل�شرتك من بينها قر�ر�ت �ملجل�س �لأعلى 
�لأع�شاء  �لدول  �ل�شاحنات بني  �نتقال  ب�شاأن  و�لثالثني  �ل�شابعة  دورته  يف 
�جلمركية  للر�شوم  �ملبا�شر  �لآيل  �لتحويل  ب�شاأن  �لعامة  �لأم��ان��ة  وتقرير 

ونتائج �لجتماع 17 للجنة �لتحويل �لآيل �ملبا�شر للر�شوم �جلمركية.
كما ناق�س �لجتماع تفعيل دور منافذ �لدخول �لأوىل بدول �ملجل�س ونتائج 
جلنة  �جتماعات  وحم��ا���ش��ر  �مل��وؤه��ل��ة  �جلمركية  للمنافذ  �لثانية  �ل��زي��ارة 
تطبيق  مبر�جعة  �ملكلفة  و�للجنة  �لآيل  و�حلا�شب  �جلمركية  �لإج���ر�ء�ت 
�لقانون �جلمركي �ملوحد لدول جمل�س �لتعاون و�لجتماع �مل�شرتك �لأول 

�خلا�س ملعاجلة �ل�شعوبات �لتي تعرت�س حركة �نتقال �لب�شائع و�ل�شاحنات 
و�إحاطة �لأمانة �لعامة مبا يتم �لتو�شل �إليه لعر�شه على �لهيئة.

وطالبت هيئة �لحتاد �جلمركي �لأمانة �لعامة بدعوة فريق عمل من �لدول 
�لأع�شاء من �ملخت�شني يف �لإد�ر�ت �لعامة للجمارك بالدول �لأع�شاء لعقد 
�جتماع �أو�ئل مار�س �ملقبل لإعد�د تقرير عن �نتقال �ل�شاحنات بني �لدول 
�لفريق  يقوم  �أن  على  �ملقبل  �جتماعها  يف  �لهيئة  على  وعر�شه  �لأع�شاء 
بدر��شة �إمكانية �إلز�م �ملخل�شني �جلمركيني بالتو�جد يف �ملنافذ �جلمركية 
�لإلكرتوين  و�ل��رب��ط  �ل��ي��وم  يف  �شاعة   24 م��د�ر  على  �لب�شائع  وتخلي�س 
�ملنافذ  �مل��خ��اط��ر يف  �إد�رة  ب��ن��ظ��ام  �ل����دول �لأع�����ش��اء و�ل��ع��م��ل  ب��ني  �ل��ث��ن��ائ��ي 
�جلمركية وتطبيق �لتخلي�س �مل�شبق لت�شهيل ف�شح �لب�شائع يف �أق�شر فرتة 
عرب  �لرت�نزيت  ل�شاحنات  �لإلكرتوين  �لتتبع  نظام  وتنفيذ  ممكنة  زمنية 

�لدول �لأع�شاء.

بني �للجنة �ملكلفة مبر�جعة �لقانون �جلمركي �ملوحد وفريق �لعمل �ملكلف 
�لتي  �لتعديالت  ملر�جعة  �ملوحدة   - �لقو�نني  �لأنظمة  م�شاريع  مبر�جعة 

طر�أت على �لقانون �جلمركي �ملوحد.
وت��ن��اول �لجتماع طلب دول��ة �لإم���ار�ت �إع���د�د ج��د�ول رب��ط وم��و�ءم��ة بني 
�لنظام �ملن�شق للتعريفة �جلمركية �ملوحدة �إ�شد�ر 2007 و2012.. �ىل 
جانب �آخر م�شتجد�ت در��شة حماية �لوكيل �ملحلي ودر��شة معاملة منتجات 
با�شتثمار�ت  �ملجل�س  ب���دول  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتجمعات  يف  �مل��ق��ام��ة  �مل�����ش��ان��ع 
�جلمركي  �لحت���اد  هيئة  �إن  �لكعبي  علي  �ملفو�س  معايل  وق��ال  خليجية. 
�خلليجي �طلعت على مذكرة �لأمانة �لعامة حول قر�ر �ملجل�س �لأعلى يف 
دورته �ل�شابعة و�لثالثني ب�شاأن �نتقال �ل�شاحنات بني �لدول �لأع�شاء، ويف 
�أهمية عقد �للقاء�ت �لثنائية  �أكدت �لهيئة يف �جتماعها على  هذ� �ل�شدد، 
�لقطاع  من  �لعالقة  وذوي  �لعامة  �لأمانة  مب�شاركة  �لأع�شاء  �ل��دول  بني 

�جل�����ائ�����زة �����ش����ه����ادة ع���ل���ى �ل����ت����ز�م 
�لتمّيز  ث��ق��اف��ة  ب��ت��ع��زي��ز  �أب��وظ��ب��ي 
‘�شناعات‘  وت���ل���ت���زم  و�لب����ت����ك����ار. 
بارز�ً  م�شاهماً  باعتبارها  ج��دي��اً، 

•• اأبوظبي-الفجر:

�أ�شخم  �إح���دى   ، �شناعات  �أع��ل��ن��ت 
جمال  يف  �ل���ق���اب�������ش���ة  �ل�������ش���رك���ات 
�ململوكة  �ل�����ش��ن��اع��ي  �ل���ش��ت��ث��م��ار 
��شتقبلت  �أن��ه��ا  �أب��وظ��ب��ي،  حلكومة 
للتمّيز  �أبوظبي  برنامج  من  وف��د�ً 
�لزيارة  ه���ذه  وت���اأت���ي   . �حل��ك��وم��ي 
يتم  �لتي  �لتوعية،  حملة  �إط��ار  يف 
�لأمانة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  تنظيمها 
�ل���ع���ام���ة ل��ل��م��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ، 
ل��ت��ق��دمي م��ع��ل��وم��ات ���ش��ام��ل��ة عن 
جائزة  وف���ئ���ات  م��ع��اي��ري  خم��ت��ل��ف 
�ملتميز   �حلكومي  ل��الأد�ء  �أبوظبي 

لل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة.
�أحمد  ي��ا���ش��ر  �ل���دك���ت���ور  وب���ق���ي���ادة 
برنامج  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  �ل��ن��ق��ب��ي، 
�لتقى   ، �أبوظبي للتميز �حلكومي 
�لوفد  موظفي �لد�رة �لتنفيذية يف 
�شناعات  ملناق�شة تفا�شيل �لدورة 
�أبوظبي  ج���ائ���زة  م���ن  �خل��ام�����ش��ة 
لالأد�ء �حلكومي �ملتميز  وتو�شيح 
فقد  و�مل�شتجد�ت.  �لتطور�ت  �آخر 
لالأد�ء  �أبوظبي  جائزة  �إط��الق  مت 
�حلكومي �ملتمّيز  يف �لعام 2006 
�ملتمّيز  �لأد�ء  ت����ك����رمي  ب����ه����دف 
�أو  �مل��وظ��ف��ني  ع��ل��ى م�شتوى  ���ش��و�ء 
�لإد�ر�ت �أو �ملبادر�ت �شمن �لقطاع 
�حلكومي، وذلك لتحفيز وتر�شيخ 
و�ل�شفافية  �لتمّيز و�جلودة  ثقافة 
بيئة  يف  ج��وه��ري��اً  م��ك��ون��اً  وجعلها 
�لعمل �شمن �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات 

باأبوظبي.

�شمن  �لتميز  بتحقيق  �لإمار�تية، 
�لتابعة.  و�شركاتها  عملياتها  كافة 
�ملا�شية،  �ل�����ش��ن��و�ت  م�����د�ر  ف��ع��ل��ى 
�إر�شاء  ع��ل��ى  ‘�شناعات‘  ح��ر���ش��ت 
وتر�شيخها  �ل��ت��م��ّي��ز  ث��ق��اف��ة  �أ���ش�����س 
���ش��م��ن حم��ف��ظ��ة �أع��م��ال��ه��ا وذل���ك 
من خالل �ل�شتثمار يف جمموعة 
و��شعة من بر�مج �لتنمية �لب�شرية 
وتوجيه  متكني  با�شتطاعتها  �لتي 
م��وظ��ف��ي��ه��ا م���ن �ت���خ���اذ �ل���ق���ر�ر�ت 
دور�ً  ���ش��ت��ل��ع��ب  �ل���ت���ي  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 
�أبوظبي  روؤي���ة  حتقيق  يف  حا�شماً 
�ختيار  وي�����اأت�����ي   . �لق���ت�������ش���ادي���ة 
�لنهائيني بهذه �جلائزة  �لفائزين 
�شمن عملية �شارمة حتت �إ�شر�ف 
جلنة م�شتقلة من �ملقيمني �لذين 
�لطلبات  ت���ق���ي���ي���م���ات  ي�����ح�����ددون 
�ملقدمة ويقومون بزيار�ت ميد�نية 
جانب  �إىل  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  لل�شركات 
�إج�����ر�ء ل���ق���اء�ت م��ع ِف����َرق و�أف����ر�د 
�لتقييم  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  �ل��ع��م��ل 

�ل�شحيح.

وبهذه �ملنا�شبة، قال �شعادة �ملهند�س 
�ل��ظ��اه��ري، �لرئي�س  ���ش��امل  ج��م��ال 
�لتنفيذي ل�شركة �شناعات : ميّثل 
’�شناعات’  م�����ش��ارك��ة  �ل���ع���ام  ه����ذ� 
لالأد�ء  �أبوظبي  ‘جائزة  يف  �لأوىل 
ونفخر  �ملتمّيز’،  �حل����ك����وم����ي 
وهيئات  موؤ�ش�شات  �إىل  بالن�شمام 
�أبوظبي �لتي ت�شعى جاهدًة  �إم��ارة 
و�لل����ت����ز�م  �ل���ت���م���ّي���ز  حت��ق��ي��ق  �إىل 
ب��امل��ع��اي��ري �ل��دول��ي��ة ل��ت��ك��ون �شمن 
وُتعد  �لتمّيز.  يف  �لأوىل  �ل�شفوف 
زي��ارة مكتب �جلائزة خطوة هامة 
تعزيز  يف  ’�شناعات’  جهود  تدعم 

معرفتها باجلائزة .
و�أ������ش�����اف ����ش���ع���ادت���ه: وُت����ع����د هذه 

يف ت��ط��وي��ر �ل��ق��ط��اع �ل�����ش��ن��اع��ي يف 
�لتنويع  لتحقيق  ود�عماً  �أبوظبي 
�لقت�شادي وبو�شفها لعباً كبري�ً 
للكو�در  �ل��ع��م��ل  ف��ر���س  ت��وف��ري  يف 

�لدول  من  �لقادمني  بال�شياح  مقارنة  �لم��ارة  فنادق  يف 
�لوروبية، ولديهم �هتمام كبري ب�شر�ء �ل�شلع و�ملنتجات 
�ل�شر�ئب  من  معفية  كونها  �ل��دول��ة  ����ش��و�ق  يف  �ملتوفرة 

وتكون �رخ�س من نظري�تها يف بلد�نهم.
و����ش���ددت �ل��ظ��اه��ري ع��ل��ى ����ش���رورة �أن 
موؤ�ش�شات  و  �حلكومية  �جلهات  تويل 
�ل�شغرية  �ل�شركات  �خل��ا���س  �لقطاع 
جتارة  جم��ال  يف  �لعاملة  و�ملتو�شطة 
و�أن  �ل���ك���ب���ري،  �له����ت����م����ام  �ل���ت���ج���زئ���ة 
م�شرتياتها  م����ن  ج������زء�  ت��خ�����ش�����س 
ل��ي��ك��ون م��ن ه���ذه �ل�����ش��رك��ات �ل��ت��ي هي 
�أح���وج ب��ال��دع��م و�مل�����ش��ان��دة لكي حتقق 
�أن�شطتها �لتجارية  �لنمو و�لتطور يف 
يف  �رجلها  على  �لوقوف  من  وتتمكن 
�لكبرية يف قطاع جتارة  �ملناف�شة  ظل 

�لتجزئة .
جتارة  ق��ط��اع  �أن  �ل���ظ���اه���ري  و�أك������دت 
دخول  �شي�شهد  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لتجزئة 
مزيد من مر�كز �لت�شوق �ىل �ل�شوق ومنها مركز �ملارية 
300 حمل جت��اري ، و  �ل��ذي �شي�شم ما يفوق  �شنرت�ل 
ي��ج��ري �ل��ع��م��ل يف م��رك��ز �ل���رمي م���ول �ل��ت��ج��اري ، بينما 
ي��ج��ري ب���ني �ل��ف��ي��ن��ة و�لخ������رى �ف��ت��ت��اح حم����ال جتارية 
جتديده يف خمتلف �رجاء �لمارة ، لكي تكون قريبة من 
و�ملنتجات لهم  �ل�شلع  و�ملقيمني وتوفر جميع  �ملو�طنني 

وتلبي �حتياجاتهم.
و�أكدت �لظاهري �أن جلنة �لتجارة يف غرفة �أبوظبي على 
و�ملر�كز  �ملحال  �أ�شحاب  و  �لتجار  للتو��شل مع  ��شتعد�د 
�لتجارية وبحث خمتلف �لأمور و�لق�شايا �لتي تهمهم، 

من �أجل حتقيق �لتنمية لهذ� �لقطاع �حليوي و�لهام.

•• اأبوظبي- الفجر:

�أكدت �شعادة ريد حمد �ل�شرياين �لظاهري ع�شو جمل�س 
�د�رة غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي رئي�س جلنة �لتجارة 

�لتجزئة  جت��ارة  قطاع  حتقيق  بالغرفة 
م��ن حيث  �أب��وظ��ب��ي من��و� ملحوظا  يف 
درهم  مليار   45 قاربت  �لتي  �ملبيعات 
م�شرية   ،2016 �ل���ع���ام  يف  �م����ار�ت����ي 
مزيد�  �شي�شهد  �جل���اري  �ل��ع��ام  �ن  �ىل 
م���ن �مل��ب��ي��ع��ات ح��ي��ث جن��ح��ت �لم�����ارة 
قبل  م��ن  للت�شوق  وج��ه��ة  ت��ك��ون  �ن  يف 
ب��ه��ا �ىل جانب  �مل��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني 
�شائح  م��ل��ي��ون   4.4 ي��ق��ارب  م��ا  ق����دوم 
وكان  �مل��ا���ش��ي  �ل���ع���ام  يف  �لم������ارة  �ىل 
�ملبيعات  حجم  من��و  يف  م�شاهمة  لهم 
ب�شكل ك��ب��ري. و�أ���ش��اف��ت �ل��ظ��اه��ري يف 
ق���ط���اع جت����ارة  �أن  ���ش��ح��ف��ي  ت�����ش��ري��ح 
�لتجزئة بالإمارة حري�س على توفري 

�لفاخرة  �لتجارية  و�لعالمات  و�ملنتجات  �ل�شلع  جميع 
للجمهور، يف ظل تنوع مر�كز �لت�شوق �ملنت�شرة يف �رجاء 
�لمارة وتوفريها للمنتجات و�ل�شلع �لتي تنا�شب �لقدرة 
�ل�شر�ئية للجميع، وحر�شها على طرح عرو�س ت�شويقية 
وباأ�شعار منا�شبة ب�شكل دوري مما ي�شجع �حلركة �لتجارية 

ويرفع �لقبال على مر�كز �لت�شوق طو�ل �لعام.
و لفتت �لظاهري �ىل �ن قر�ر�ت �لقيادة �لر�شيدة مبنح 
�ل�شياح و�لزو�ر �لرو�س و�ل�شينني تاأ�شرية �لدخول لدى 
�ل�شياح  �ع��د�د  رف��ع  يف  �شي�شهم  �ل��دول��ة  منافذ  و�شولهم 
و�ل�����زو�ر �ل��ق��ادم��ني م��ن رو���ش��ي��ا و�ل�����ش��ني ب�شكل ك��ب��ري ، 
خا�شة �ن �شياح هذه �لدول يق�شون ليايل فندقية �طول 

 �شناعات  ت�شتقبل وفدً� من برنامج �أبوظبي للتميز �حلكومي 

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12

اإعــــــــــالن
�لذهبي  �ل�ش�����ادة/�ل�شقر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لالملنيوم رخ�شة رقم:CN 1091178 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد �شعيد ر��شد �ملزروعي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد حممد علي �لر�شا�شي �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12

اإعــــــــــالن
�لحتاد  �ل�ش�����ادة/و�حة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1342089:لل�شري�ميك و�لطقم �ل�شحية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عي�شى �شامل ر��شد عبيد �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي �حمد ح�شني �حمد �حلمادي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12

اإعــــــــــالن
�لغربية  �ل�ش�����ادة/و�حة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للديكور رخ�شة رقم:CN 2176091 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عي�شى �شامل ر��شد عبيد �ملن�شوري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي �حمد ح�شني �حمد �حلمادي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11942 بتاريخ 2017/2/12

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

تعلن �لهيئة �لوطنية للمو��شالت )قطاع �لنقل �لبحري( 

بان /�سركة اخلليج للخدمات اللية ولوازم حقول البرتول قد تقدم 

بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  �ع��رت����س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  �بوظبي  �ل�شفن  ت�شجيل  مكتب  مر�جعة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

               اإدارة مراكز خدمة املتعاملني - مركز ابوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
               ليدي تارين                     --                      --

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  �مل���������دع���������و/ ك�����رمي 
�فغان�شتاين    ، منكل  �ل��دي��ن 
�جل��ن�����ش��ي��ة  - ج�����و�ز  �شفره 
�شادر   )1093944( رقم 
م��ن �ف��ع��ان�����ش��ت��ان م��ن يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

   050/67636985

فقدان جواز �سفرت
ر�ه��������ول   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�ى  �ر  �م  ل���ي���ت  ب����ه����ان����دري 
�لهند   ، ب�����ه�����ان�����دري  ���������س 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
يجده  من   )5152733(
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 052/9111558

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / د��س عا�شم 
�لهند    ، ب��رب��ه��ا���س  د�������س 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )9749570( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 056/1429240
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الفجر الريا�ضي

�آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ��شاد 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و رئي�س 
�ل��دول��ة رئ��ي�����س ن���ادي ت���ر�ث �لإم�����ار�ت، 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وج��ه��ود  ب��دع��م 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة، 
�لرت�ثية  ل��ل��ن�����ش��اط��ات   ، �هلل  ح��ف��ظ��ه 
و�ل���ت���ظ���اه���ر�ت �ل��ث��ق��اف��ي��ة �مل��ه��م��ة �لتي 
ت��ق��ام ع��ل��ى �أر�����س �ل���دول���ة ب��وج��ه ع���ام ، 
�ل��ت��ي ينظمها  �ل��رت�ث��ي��ة  و�مل��ه��رج��ان��ات 
نادي تر�ث �لمار�ت ومركز �شلطان بن 
ز�يد للثقافة و�لعالم ، بوجه خا�س ، 
يف �إطار حر�س �شموه على حفظ و�شون 
�ملوروث �ل�شعبي وتر�شيخ ثو�بت �لهوية 
�لوطنية يف نفو�س �لأجيال �جلديدة .  

عقب  ل�شموه  ت�شريحات  يف  ذل��ك  ج��اء 
تتويجه �لفائزين باأ�شو�ط �ليوم �لثاين 
من �شباق �لبل �لرت�ثي �لأ�شيل ظهر 
�لتتويج  م��ن�����ش��ة  يف  )�ل�����ش��ب��ت(  �م�������س 
�لهجن  ���ش��ب��اق��ات  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة مب���ي���د�ن 
فعاليات  خ��ت��ام  �إط�����ار  يف   ، ب�����ش��وي��ح��ان 
���ش��م��وه �لرت�ثي  وم��ن��اف�����ش��ات م��ه��رج��ان 
 ، ع�شرة  �حلادية  ن�شخته  يف   ،  2017
�لم����ار�ت ومركز  ت��ر�ث  ن��ادي  ونظمها 
���ش��ل��ط��ان ب���ن ز�ي����د ل��ل��ث��ق��اف��ة و�لع����الم 
�ملا�شي  يناير   28 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل 
مب�شاركة  �جل������اري  ف���رب�ي���ر   11 �إىل 
جمل�س  ودول  �لم�������ار�ت  م���ن  و����ش��ع��ة 
�لتعاون ، وح�شور �إعالمي ودبلوما�شي 
وج���م���اه���ريي وط���الب���ي لف����ت ، ون���وه 
�آل نهيان  �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
باأهمية هذه �لحتفالية �لرت�ثية �لتي 
جت��م��ع �أب���ن���اء �ل���دول���ة و�مل��ن��ط��ق��ة ، من 
حمبي ريا�شات �لهجن ، وما ي�شاحبها 
م��ن ف��ع��ال��ي��ات ت��ر�ث��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة وفنية 
وتقاليد  وع��اد�ت  وريا�شية  وجمتمعية 
�ل��ف��رح وجتديد  �أ���ش��ي��ل��ة ، ت��ب��ع��ث ع��ل��ى 
�أبناء  بني  و�لتفاعل  �لتو��شل  لفر�س 
للفخر  وم�������ش���در�ً  �ل����و�ح����د،  �ل���وط���ن 
�لأر�س  و�لعتز�ز مبا حتقق على هذه 
�جتماعي  تالحم  م��ن  �ملعطاء  �لطيبة 
�شورة  ي�شكل  ن�شيجه  ب��ات  جمتمع  يف 
مثالية م�شهود لنجاحها ومتيزها عربياً 
ودولياً وت�شتحق كل �لتقدير و�لإعجاب 
�لهوية  ثو�بت  تر�شيخ  يف  ت�شهم  كونها 
�أبناء  لدى  �ل�شعبي  و�مل��وروث  �لوطنية 
�ل�����ش��ي��خ �شلطان  ���ش��م��و  �ل���دول���ة . و�أك����د 
�أبناء  �إق���ب���ال  �أن  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
�لإمار�ت وخا�شة �ل�شباب و�شغار �ل�شن 
�لرت�ثية  ريا�شاتنا  �إح��ي��اء  على  منهم 
يب�شر  �أم���ر  ممار�شتها  يف  و�لن���خ���ر�ط 
باخلري، وهو يف �لوقت نف�شه دليل على 
�أمو�ج  مت�شكهم برت�ثهم �لعريق و�شط 
بو�لد  يحتذون  ذلك  يف  وهم  �حلد�ثة، 
�جل��م��ي��ع �ل��ق��ائ��د �مل��وؤ���ش�����س �مل��غ��ف��ور له 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، طيب 
�ملخل�س  خلفه  ب��ع��ده  وم���ن  ث����ر�ه،  �هلل 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �لأم���ني 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة، حفظه 
�ل����رت�ث  �أن  ع��ل��ى  دل��ي��ل  �أن����ه  ك��م��ا  �هلل، 
عقولنا  يف  يعي�س  حيا  �شيظل  �لأ�شيل 
وقلوبنا وهو من عنا�شر ما�شينا نحو 
�لتقدم يف كل �ملجالت .  �ىل ذلك حقق 
ع�شرة  �حل���ادي���ة  ن�شخته  يف  �مل��ه��رج��ان 

بحلتها �جلديدة نقلة نوعية ، وتطور�ً 
�لعالمي  �لزخم  م�شتوى  على  كبري�ً، 
�لعام  ل��ل��ر�أي  �حل���دث  فعاليات  ون��ق��ل   ،
�إطار  يف  فعالية   60 ع��ن  ز�دت  و�ل��ت��ي 
مهنية عالية من جانب و�شائل �لعالم 
و�لدويل  و�ل��ع��رب��ي  و�لأق��ل��ي��م��ي  �ملحلي 
لأكر  �ليومي  �ملبا�شر  �لبث  وبخا�شة 
للرعاية  ك����ان  ك��م��ا   ، ���ش��اع��ة   16 م���ن 
ل�شمو  �ل��ي��وم��ي  و�حل�������ش���ور  �ل��ك��رمي��ة 
نهيان،  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ 
�لأث��ر �لكبري يف جناح  ر�ع��ي �ملهرجان، 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات وحت��ق��ي��ق �مل���ه���رج���ان لكل 
و�حلفاظ  �مل����وروث،  توثيق  يف  �أه��د�ف��ه 
ع��ل��ي��ه وت��اأ���ش��ي��ل��ه يف ن��ف��و���س �لأج���ي���ال 
�جلديدة ، ونقل �ل�شورة �مل�شرقة لهذ� 
�لرت�ث �لغني �إىل �شعوب �لعامل كافة . 
14 يوماً، حتول �ملهرجان  فعلى مدى 
�إىل حدث تقليدي كبري ي�شجل للتاريخ 
�لإن�شاين  للتو��شل  ج�شر�ً  �أ�شبح  �إذ   ،
و�ل��ث��ق��ايف ب��ني ما�شي �لآب���اء و�لأج���د�د 
وت����ر�ث����ه����م �ل������ري وح���ا����ش���ر �لأب����ن����اء 
من  ولي�س  �لع�شر،  �أدو�ت  ومو�كبتهم 
�ملهرجان  ي��ح��ق��ق  �أن  �مل�����ش��ادف��ة  ق��ب��ي��ل 
�لتي جاءته نتيجة  �لعاملية  �ملكانة  هذه 
من  ع��ل��ي��ه  �ل��ق��ائ��م��ني  و�إر�دة  ت�����ش��م��ي��م 
و�للجان  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �أع�شاء 
يربط  يكون ج�شر�ً  باأن   ، �ملنبثقة عنها 
وح�شارة  ب��ث��ق��اف��ة  و���ش��ع��ب��ه��ا  �لإم�������ار�ت 
�لنتباه  ج���اذب���اً  �ل���ع���امل،  و���ش��ع��وب  دول 
�لإق���ل���ي���م���ي و�ل���ع���امل���ي ل����الإب����ل، ور�ف���ع���اً 
مكانتها يف �لثقافة �لعربية، �إذ ��شتطاع 
�إقليمياً  نف�شه  ي��ف��ر���س  �أن  �مل��ه��رج��ان 
ودولياً، و�رتقى لي�شبح ظاهرًة تر�ثيًة 
و�قت�شاديًة  �شياحيًة  ومن�شة  ثقافيًة 

ت�شتحق �لإ�شادة . 
الفائزين  يتّوج  زايــد  بن  �سلطان 

ب�سباق االبل الراثي 
 و�شط �إحتفالية �شعبية �شخمة ، و�أد�ء 
فرق �لفنون �ل�شعبية �ملحلية وعلى وقع 

�لرت�ثية  و�للوحات  �ل�شعبية  �لأهازيج 
�شويحان  و�لأ�شالة  �لعر�قة  مدينة  يف 
�آل  ز�ي��د  �شلطان بن  �ل�شيخ  �شمو  توج   ،
ن��ه��ي��ان ، ب��ح�����ش��ور �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن بن 
 ، نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  بن خليفة  حممد 
�لدكتور  �لأوك����ر�ين  �لقن�شل  و���ش��ع��ادة 
�لك�شاندر بالنويوت�شا ، وعدد من رجال 
لدى  �ملعتمدين  �لدبلوم�شي  �ل�شلك 
�لدولة �لفائزين باأ�شو�ط �ليوم �لثاين 
و�لأخري ل�شباق �لبل �لرت�ثي �لأ�شيل 
للفائزين  ���ش��م��وه  ت��ت��وي��ج  و�أ���ش��ت��ه��ل   ،
مرت   500 مل�����ش��اف��ة  �لأول  ب��ال�����ش��وط 
باللون �لأحمر لأعمار من 51 �إىل 70 
عاما ، و�إنتزع نامو�س �ل�شوط و�ل�شيارة 
و�ل�����ش��ي��ف �ل���ذه���ب���ي ع��ل��ي ح��م��ي��د علي 
�لأول  �مل��رك��ز  ون��ال   ، �ل�شام�شي  �ل���رزي 
نا�شر حممد  �شعيد  �لثاين  �ل�شوط  يف 
بن ياعد �لكتبي ، وجاء يف �ملركز �لأول 
ل��ل�����ش��وط �ل��ث��ال��ث خ��م��ي�����س ع��ل��ي �شعيد 
�لر�بع فايز  ، و�لأول يف  �لكتبي  �مللعاي 
و�لأول   ، �لكتبي  �هلل  عبد  علي  حممد 
يف �خل��ام�����س عبد �ل��ع��زي��ز م��ف��رح مطر 
حممد  �ل�شاد�س  يف  و�لأول   ، �مل�شافري 
و�ألأول   ، �خل���اط���ري  حم��م��د  �هلل  ع��ب��د 
 ، �لبلو�شي  ن��وح  ن��و�ب  ر����ش��د  �ل�شابع  يف 
�شامل  ن��اي��ع  �ل��ث��ام��ن حم��م��د  يف  و�لأول 
�لغفلي . ثم توج �شموه رئي�س  �ل�شاوي 
�شنان  �شعادة   ، �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
عبد   : وهم  �للجنة  و�أع�شاء   ، �ملهريي 
، علي عبد  �ملحريبي  �هلل حممد جابر 
عمهي  �شعيد  من�شور   ، �لرميثي  �هلل 
�ملن�شوري ، كما كرم �شموه �أع�شاء جلنة 

�لت�شبية مل�شابقة �ملحالب.
بامل�سابقة  الفائزين  يتّوج  �سموه 

ال�سعرية 
كما توج �شمو ر�عي �ملهرجان يف �ملن�شة 
�لرئي�شية �لفائزين �خلم�شة يف �مل�شابقة 
 150 نحو  بها  �شارك  �لتي   ، �ل�شعرية 
تناول  حم��ور  �شمن   ، و���ش��اع��رة  �شاعر� 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  دور 

ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
�ملحلي وحل  �ل�شعبي  �ل��رت�ث  �إحياء  يف 
باملركز �لول �ل�شاعر �ل�شعودي م�شتور 
�شالح �لذويبي فيما جاء ثانيا �ل�شاعر 
�لمار�تي �أحمد �شامل علي �ل�شام�شي ، 
نا�شر حممد  �ل�شعودي  �ل�شاعر  وثالثا 
هندي �لبقمي ، ور�بعا �ل�شاعر �لقطري 
�ل��ن��ع��ي��م��ي، وخام�شا  ف��ه��د  ع��م��ري  ف��ه��د 
�ل�������ش���اع���ر �ل�������ش���ع���ودي ن���ه���ار مم������دوح . 
وخ�ش�شت �للجنة �ملنظمة جو�ئز قيمة 
باملركز  �ل��ف��ائ��ز  ن��ال  حيث  للم�شاركني 
�ل�شعر�ء  وح�شل   ، فاخرة  �شيارة  �لأول 
 . نقدية  جو�ئز  على  �لفائزون  �لأربعة 
ورف���ع �ل��دك��ت��ور ر����ش��د �أح��م��د �ملزروعي 
�ل�شعرية  �مل�شابقة  على  �ل��ع��ام  �مل�شرف 
ز�يد  �شلطان بن  �ل�شيخ  ل�شمو  �لتهاين 
وعلى جناح  �مل��ه��رج��ان  ر�ع��ي  نهيان  �ل 
�ملهرجان ب�شكل عام و�مل�شابقة �ل�شعرية 
كانت  �مل�شابقة  �ن  وق��ال   ، خا�س  ب�شكل 
مهما  حم���ور�  تناولت  كونها  تاريخية 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  عن 
حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي���د 
م�شري�   ، �ل���رت�ث  حفظ  يف  ودوره  �هلل 
و�شارك  �شاملة  كانت  �مل�شابقة  �ن  �ىل 
�ل�شعودية  م���ن  مم���ي���زون  ���ش��ع��ر�ء  ب��ه��ا 
ومنهم  و�لم���������ار�ت  ع���م���ان  و���ش��ل��ط��ن��ة 
�ملهرجان  وق��د حقق   ، �لن�شاء  ع��دد من 
ر�شالته بنقل �لرت�ث وتوثيقة وتعريف 
�جليل �جلديد به .كما كرم �شمو �ل�شيخ 
�شلطان بن ز�يد �ل نهيان �أع�شاء جلنة 
وممثلني   ، �ل�شعرية  �مل�شابقة  حتكيم 
 ، �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  عن 
�لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة ، بلدية 
�لعني ، قناة �لو�حة ، �للجنة �لعالمية 
، فريق روح �لمار�ت ، فريق �شبكة نادي 
 ، للتو��شل �لجتماعي  �لم��ار�ت  تر�ث 

�ملن�شق �مليد�ين 
ثقافة  عمق  املهرجان   : املن�سوري 

الراث 
�أك������د ����ش���ع���ادة م��ن�����ش��ور ���ش��ع��ي��د عمهي 

�لعالمية  �للجنة  رئ��ي�����س  �مل��ن�����ش��وري 
كرنفال  مثل  �حل��دث  �أن   ، للمهرجان 
باأن�شطة  زه��ى  تر�ثيا  ثقافيا  �حتفاليا 
�ملو�طنني  م��ن  ل��ل��زو�ر  عّمقت  متنوعة 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  و�أب��ن��اء 
و�ل�شياح  و�ل�������ش���ي���وف  و�مل���������ش����ارك����ني 
ق��ي��م �ل����رت�ث �لأ���ش��ي��ل �ل��ت��ي ت��دخ��ل يف 
و�لتي  �ملهرجان  ور�شالة  ه��دف  �شميم 
تكون  و�أن  ي�����ش��ون��ه��ا  �أن  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ب 
�لثقايف  برناجمه  يف  �أ�شا�شي  حم��ت��وى 
�مل��ن�����ش��وري : لقد  �ل����دو�م . وق���ال  على 
ز�يد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �شرفنا 
بح�شوره  �ملهرجان  ف��رتة  يف  نهيان  �آل 
ومتابعته �حلثيثة لكل �شغرية وكبرية 
�لن�شاطات  لكل  �ل��الف��ت  ح�شوره  ث��م   ،
وتتويج  وتكرمي  و�مليادين  و�ملناف�شات 
�لفائزين ، ومن ثم توجيهاته �ل�شديدة 
تر�ثية  ث���ق���اف���ي���ة  ت���ظ���اه���رة  ل���ت���ق���دمي 
م��ن��ف��ردة ، مم��ا ك���ان ل��ه �أث����ر ب��ال��غ على 
تليق  ب�شورة  وخروجه  �ملهرجان  جناح 
�لأ�شيل  �ل�����ش��ع��ب��ي  �مل�����وروث  مب�����ش��ت��وى 
وريادتها   ، �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  و�ل��ع��ري��ق 
�مل��وروث ون�شره ب�شورة  يف ت�شويق هذ� 

ح�شارية . 
وقال رئي�س �للجنة �لعالمية مبنا�شبة 
على  �للجنة  يف  حر�شنا  لقد   : �خل��ت��ام 
�لن�شاطات  ك���اف���ة  وت��غ��ط��ي��ة  م��ت��اب��ع��ة 
�لتلفزيونية  و�ل���رب�م���ج  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و�مل�شابقات  �لفنية  و�لفقر�ت   ، �ملبا�شرة 
 ، �لرت�ثية و�لثقافية و�لعرو�س �حلية 
�ملقامة يف خيمة �ل�شوق �ل�شعبي وغريها 
، كذلك  �إط���ار م��ن �ملهنية و�ل��دق��ة  ، يف 
توفري طاقم �إعالمي على م�شتوى عال 
من فاعلية �لأد�ء لالإ�شر�ف على عمل 
�مل��رك��ز �لع���الم���ي وت��وف��ري ك��اف��ة �شبل 
و�لرد  �لإع��الم��ي��ني  لل�شيوف  �ل��ر�ح��ة 
وتزويدهم  ��شتف�شار�تهم  جميع  على 
باملعلومات و�ل�شور و�لتقارير باللغتني 
�ل��ع��رب��ي��ة و�لجن��ل��ي��زي��ة ، مب��ا ي��خ��دم يف 
�ل��ن��ه��اي��ة ���ش��رية وم�����ش��رية �مل���ه���رج���ان ، 

و�ل��ت��ي وج����دت ك��ل �له��ت��م��ام ، بف�شل 
�شمو  و�ف����ك����ار  وم�����ب�����ادر�ت  ت���وج���ي���ه���ات 
�ملن�شوري  وت��ق��دم    . �مل��ه��رج��ان  ر�ع����ي 
و�جلهات  �ملوؤ�ش�شات  �ىل جميع  بال�شكر 
�لعالمية ، وبخا�شة �لعالم �لريا�شي 
�ملحلي ، لدوره �ملتميز و�لنوعي يف نقل 
ودقة  بكل مهنية  له  و�لرتويج  �حلدث 
�أه���د�ف  ي��خ��دم  ، مب��ا  و�شفافية  وت��ف��ان 
و�إ�شرت�تيجية �ملهرجان يف تعزيز مكانة 
و�أ�شالة �لرت�ث �لوطني ، وعاد�ت وروح 
وت��ق��ال��ي��د �لآب�����اء و�لأج�������د�د ، يف �إط���ار 
حتقيق م��ع��ادل��ة �لأ���ش��ال��ة و�مل��ع��ا���ش��رة ، 
�أن  �ملحلي  �لع��الم  متمنيا على و�شائل 
جاهزة  باملهرجان  �خلا�شة  �مل��ادة  تكون 
�لتغطيات  ع��رب  �ل���دو�م  وح��ا���ش��رة على 
�حلدث  وحجم  يتنا�شب  مبا  و�لرب�مج 

�لكبري . 
اآخر  يف  تتاألقان  وعريب  بلقي�ض   

ليايل �سويحان
���ش��م��ن ب���رن���ام���ج ل���ي���ايل ����ش���وي���ح���ان يف 
�ل�شوق  خيمة  م�شرح  �شهد   ، �ملهرجان 
فنًيا  حفاًل  �لول  �أم�س  م�شاء  �ل�شعبي 
، �شاركت فيه �لفنانتني بلقي�س وعريب 
�لأغنيات  م����ن  جم���م���وع���ة  وق���دم���ت���ا   ،
ل��ك��ب��ار مطربي  و�ل�����ش��ع��ب��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
و�ل���ت���ي يحفظها  و�خل��ل��ي��ج،  �لإم�������ار�ت 
�جلمهور، و�أ�شادتا فيها بحكمة �لقيادة 
�حلكيمة ، وجهود �شمو �ل�شيخ �شلطان 
�لأغاين  ووج���دت   ، نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لذين  تفاعاًل من جمهور �حلا�شرين 
تعبري�ً  �إيقاعاتها  على  �لرق�شات  �أدو� 
و�إرث����ه  وق��ي��ادت��ه  ل��ل��وط��ن  ع��ن ع�شقهم 
�ل�شباب  م�شاركة  لف��ت��اً  وك���ان  �ل��ث��ق��ايف، 
يف �ل��ت��ع��ب��ري ع��ن ه���ذه �مل��ف��اه��ي��م. حيث 
�لأغنيات  من  و�ف��ر  بعدد  عريب  تغنت 
بحر  هويته،  �إن  جد�كم،  قا�شد  منها: 
�شعودها  قبل  عريب  وع���رّبت  �ل�شوق. 
�شعادتها  ع��ن  �شويحان،  م�شرح  خ�شبة 
�لثانية يف فعاليات  وهي ت�شارك للمرة 
ع�شرة،  �حل��ادي��ة  ن�شخته  يف  �مل��ه��رج��ان 

مميز،  ���ش��وي��ح��ان  "جمهور  وق����ال����ت: 
�أعتز  فر�شة  �مل��ه��رج��ان  يف  وم�شاركتي 
�شكرها  بجزيل  عريب  وتقدمت  بها". 
ل�شمو ر�عي �ملهرجان على جهوده وما 

يوليه من �هتمام بالرت�ث و�لفنون 
وق���دم���ت �ل��ف��ن��ان��ة ب��ل��ق��ي�����س ع�����دد� من 
مل�������ش���ات فنية  �ل���ت���ي حت���م���ل  �أغ���ن���ي���ات���ه���ا 

�إبد�عية، فيها �لتجدد و�لإختالف. 
�لفنية  �شويحان  ل��ي��ايل  �آخ���ر  وج�شدت 
جناح �ملهرجان ، �لذي �إ�شتقطب �للف 
خالل فرتة �إقامته يف مدينة �شويحان   

وفد اأوكراين يف �سيافة املهرجان
ز�رت جمموعة �شياحية �أوكر�نية �م�س 
وخيمة  �ل��رت�ث��ي  �لب��ل  �شباق  فعاليات 
جولة  لهم  ونظمت   ، �ل�شعبي  �ل�����ش��وق 
، و�لتوقف عند كثري من  �أجنحته  بني 
حمتوياته ، وقال �أع�شاء �لوفد �لز�ئر 
خالل �جلولة : لقد تعرفنا على عاد�ت 
وتقاليد وتاريخ �لإمار�ت �لتي نكنُّ لها 
ول�شعبها كل �لود و�لحرت�م، من خالل 
ن�����ش��اط��ات وم���ر�ف���ق �ل�����ش��وق وق���د مل�شنا 
�هتمام  ك��ل  للمهرجان  زي��ارت��ن��ا  خ��الل 
وترحيب ، مقدرين جهود �شمو �ل�شيخ 
�شلطان بن ز�يد �آل نهيان يف رعاية هذ� 

�حلدث �لرت�ثي �جلميل . 
جوليا من �وكر�نيا تعي�س يف �لإمار�ت 
�أع����و�م وت��ع��م��ل يف �بوظبي  �أرب��ع��ة  م��ن��ذ 
مهرجان  �ىل  ��شدقائها  م��ع  ح�شرت 
ولأول مرة  �ل��رت�ث��ي  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان 
ن�����ش��اه��د ون��ت��اب��ع ���ش��ب��اق �لب���ل �لرت�ثي 
�نها  ���ش��وي��ح��ان و�����ش���اف���ت  �ل���ش��ي��ل يف 
منا�شبة جيدة جد� لنا وقيمة حيث �ننا 
مل نر مثلها من قبل. و����ش��ارت �ىل �ن 
�جل��ي��د هنا ه��و �ل��ت��ع��رف ع��ن ق��رب عن 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  و�أ�شالة  ت��ر�ث 
�ن  لنا  و�أنها لفر�شة عظيمة   . �ملتحدة 
ز�يد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  نلتقى 
ثقافة  عن  �لكثري  ونتعرف   ، نهيان  �آل 

وح�شارة هذ� �لبلد �جلميل.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال �ل�����ش��ي��د �أن����دري����ه، من 

�أوك���ر�ن���ي���ا، وي��ع��ي�����س يف �لإم�������ار�ت منذ 
�شبعة �أعو�م. وبعمل يف جمال �لطري�ن 
"يف  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �جلالية  ع��ن  وي�شرف 
�ل��ك��ث��ري عن  �أت��ي��ن��ا لك��ت�����ش��اف  �حلقيقة 
�ل��ب��ل��د �جلميل،  ه����ذ�  وت������ر�ث  ث��ق��اف��ة 
�لإهتمام  ن��رى  �أن  وك��م هو جميل حقاً 
ب��ال��رت�ث و�لأ���ش��ال��ة. وق��د لحظنا عن 
�لرت�ث،  على  و�حلفاظ  �لإهتمام  قرب 
م�شابقة  �أرى  �أن  يل  �لأوىل  �مل��رة  وه��ي 
�شويحان..  يف  �ل��رت�ث��ي��ة  �لإب����ل  ج��م��ال 

�إنها �شيقة وجميلة جد� . 
 : املناخي  والتغري  البيئة  وزيــر   

املهرجان مدر�سة تراثية 
�لذي  �ل�شعي  �ل�شوق  فعاليات  تو��شلت 
�لمار�ت  دول��ة  �ل��زو�ر من  تو�فد علية 
نفذت  ذل���ك  �ىل   ، �لج���ان���ب  و�ل�����ش��ي��اح 
م�شرح  يف  �ل��ب��ي��ئ��ة  �أ����ش���دق���اء  ج��م��ع��ي��ة 
جمتمعيا  ب��ي��ئ��ي��ا  ب���رن���اجم���ا  �ل�������ش���وق 
ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  م��ع  بالتعاون 
�أبوظبي، ��شتمل على ور�س عمل بيئية، 
وخدمات  ت��وع��وي��ة  تثقيفية  وع��رو���س 
�جلمعية  �أع�����ش��اء  فيها  ���ش��ارك  ط��ب��ي��ة، 
و�ملد�ر�س �ل�شديقة لها وخمتلف �إد�ر�ت 
بح�شور  وذل��ك  ظبي.  �أب��و  يف  �ل�شرطة 
�ل�شيخ �حمد بن ر��شد �ملعال و�ل�شيخة 
ثاين  ومعايل  �ملعال  ر��شد  بنت  عائ�شة 
�ملناخي  و�لتغري  �لبية  وزي��ر  �ل��زي��ودي 
�شعادته بح�شور هذه  �ل��ذي عرب عن   ،
يف  بوجودي  �أت�شّرف  وق��ال:  �لفعاليات 
ب��ن ز�ي���د �لرت�ثي،  ���ش��ل��ط��ان  م��ه��رج��ان 
�ل����ذي ي���وؤك���د �ه��ت��م��ام ق��ي��ادت��ن��ا بجميع 
�أن����و�ع �ل���رت�ث �لإم���ار�ت���ي. و����ش��اف �ن 
م��ا ر�أي��ت��ه يف �مل��ه��رج��ان وف��ع��ال��ي��ات��ه من 
و�لأجانب،  و�ل���زو�ر  �ملو�طنني  ح�شور 
و�هتمامهم بالفعاليات، يدل �أن تر�ثنا 
�ل����ذي ن��ف��خ��ر ب��ه ون��ع��ر���ش��ه ل��ل��ع��امل هو 
وجود  �أن  ك��م��ا  ع��ال��ي��ة،  قيمة  ذو  ت���ر�ث 
بهذ�  وم��ه��ت��م  ف��اع��ل  كعن�شر  �ل�����ش��ب��اب 
وباإذن  للجميع،  فخر  مثار  هو  �ملجال، 
�هلل يتو��شل هذ� �لنهج لإبر�ز �أن دولة 
ت����ر�ث مثلما هي  �لإم������ار�ت ه��ي دول����ة 
�إن�شانية  قيم  ذ�ت  ودول���ة  ت�شامح  دول��ة 
عريقة  و�كد �لزيودي �ن �هل �لمار�ت 
�حلديث  �حل����ي����اة  ب���ن���م���وذج  ي���ف���خ���رون 
�ملوجود يف وطنهم، لكونه و�شع دولتنا 
�أي�شاً  لكن  �ل��ك��ربى،  �ل��دول  يف م�شاف 
�ملحافظة  مو�شوع  عن  نغفل  �أل  يجب 
و�لعاد�ت  �مل���ب���ادئ  �ل����رت�ث وع��ل��ى  ع��ل��ى 
و�ل���ت���ق���ال���ي���د �لأ�����ش����ي����ل����ة، م�����ن خ���الل 
�لذي  �ملهرجان  هذ�  ومنها  �ملهرجانات 
وي��ن��ق��ل��ه��ا لالأجيال  �ل�����روح  ه���ذه  ي��ع��زز 
�لقادمة ب�شورة ح�شارية ، ففي خ�شم 
و�لتطور  حالياً،  �ل�شريع  �حلياة  �إيقاع 
�مل�شطرد؛ و�إذ� مل نتما�شك ونرعى مثل 
�لرت�ثية  و�ل��ت��ج��م��ع��ات  �ل��ل��ق��اء�ت  ه���ذه 
عليها  تربينا  �لتي  �ملبادئ  تر�شي  �لتي 
ف�شتكون  �لإم���ار�ت،  دول��ة  وبنيت عليها 
يف  لكن  �مل�شتقبل.  يف  �شعوبات  ه��ن��اك 
ق �لر�شالة حني  هذ� �ملهرجان نرى حتقُّ
ن�شاهد جميع �لفئات �لعمرية حا�شرة، 
ون����رى �لأج������و�ء �ل��ع��ائ��ل��ي��ة، مم��ا ي�شري 
�ىل �ن �جلهد �ملبذول من قبل �للجنة 

�لعليا �ملنظمة قد �أثمر خري� .

�أنهى فريق �شيرتوين توتال �أبوظبي �لعاملي للر�ليات مر�حل 
�لثانية من بطولة  �ل�شويد - �جلولة  �لثاين من ر�يل  �ليوم 
�لعام  �لرتتيب  يف  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  حمتاًل   - للر�ليات  �ل��ع��امل 
ناجل  بول  �لربيطاين كري�س ميك ومالحه  يد  �ملوؤقت على 
خلف مقود �شيرتوين C3 WRC بفارق 2.1 ثو�ن فقط 
�ملرحلة  �أفلت من بني يدي ميك يف  �ل��ذي  �لثالث  �ملركز  عن 

�لأخري لليوم.
��شتعر��شية  م��رح��ل��ة  م��ع  �ل�����ش��وي��د  ب��د�أن��ا ر�يل  م��ي��ك:  وق���ال 
�لوقت  بع�س  �أ�شعنا  �أننا  �إل  �شيئة  مرحلة  تكن  ومل  خا�شة 
عند �لنطالقة. �أما مر�حل �ليوم �لثاين فكانت تقنية ومنها 
على  متنها  على  بثقة  ون�شعر  ممتازة  �ل�شيارة  ج��د�ً.  �ل�شريع 
�أزم��ن��ة جيدة  �مل��ر�ح��ل. و�أ���ش��اف: �شجلنا  �ل��رغ��م م��ن �شعوبة 
و��شتعدنا �ملركز �لثالث �إل �أن �ل�شيارة بد�أت تفقد متا�شكها يف 

�ملرحلة �لثامنة ب�شكل كبري ب�شبب تاآكل �مل�شامري يف �لإطار�ت. 
كان يوماً جيد�ً لكننا فقدنا وقتاً كبري� عندما فقدت �لطار�ت 

متا�شكها وهو ما �أعادنا للمركز �لر�بع.
�لآيرلندي كريغ برين عن عدم ر�شاه عن  �أع��رب  من جهته 
�ليوم  خالل  �ل�شتعر��شية  �ملرحلة  يف  �شجله  �ل��ذي  �لتوقيت 
�لأول وقال: لقد �أجرينا بع�س �لتعديالت يف �ل�شيارة بهدف 

�لتجربة ويبدو باأنها مل تكن فكرة ناجحة.
�أ�شرع  ثالث  حتقيق  من  مارتن  �شكوت  ومالحه  برين  متكن 
زمن يف �ملرحلة �خلا�شة �لثالثة علماً باأنها �ملرة �لأوىل �لتي 
�ل�شيرتوين  مقود  خلف  تناف�شية  جولة  برين  فيها  يخو�س 
�أثرت على تاأديته  �أن �ملرحلة �لر�بعة  �إل  �شي3 دبليو.�آر.�شي. 
�ليوم بعدما ت�شرر ما�س �ل�شدمات �لمامي يف  حتى نهاية 
ملنطقة  �لتوجه  قبل  ب�شخرة  ��شطد�مها  �ث��ر  على  �شيارته 

ر�ليه  ب��ري��ن  �أن��ه��ى  ه���ذ�،  وم���ع  �ل��ي��وم.  منت�شف  يف  �ل�شيانة 
“لقد  �ملوؤقت وق��ال:  �لعام  �لثامن يف �لرتتيب  �ملركز  حمتاًل 
كان يوماً �شعباً علينا ولكن �شنعود بقوة ونقدم تاأدية �أف�شل 

يف مر�حل �لغد.”
فكانا  م��ورو  غابان  ومالحه  لوفيفر  ��شتيفان  �لفرن�شي  �أم��ا 
�جلليدية  م��ر�ح��ل��ه  على  �ل�شويد  ر�يل  يف  �خل���ربة  يكت�شبان 
خلف مقود �شيارة �لدي ��س3 دبليو.�آر.�شي �لتي �شارك على 
توتال  �أب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  �شمن  �ملن�شرم  �مل��و���ش��م  خ��الل  متنها 
مع  �لعا�شر  �ملركز  �لفرن�شي  �لثنائي  و�حتل  للر�ليات  �لعاملي 

نهاية �ليوم.
يتاألف يوم �ل�شبت من �شبع مر�حل خا�شة بال�شرعة، ويختتم 
�ل���ذي ي�شم ث���الث م��ر�ح��ل منها  ي���وم �لأح����د  ر�يل �ل�����ش��وي��د 

مرحلة �لنقاط �لإ�شافية �لتي تقام يف تور�شبي.

رايل ال�سويد - اجلولة الثانية من بطولة العامل للراليات   

فريق �شيرتوين توتال �أبوظبي �لعاملي يك�شر جليد �ل�شويد

حقق ر�سالته الوطنية والراثية وتر�سيخ ثوابت الهوية الوطنية 

مهرجان �شلطان بن ز�يد �لرت�ثي 2017 ، ي�شدل �شتارته و�شط �حتفالية �شعبية �شخمة يف �شويحان
�سلطان بن زايد يتابع الفعاليات ويتوج الفائزين وي�سيد بجهود خليفة يف حفظ الراث و�سونه  
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�أم�س  ظهر  �لنف�س  عن  �لدفاع  لريا�شات  �ل�شارقة  ن��ادي  وق��ع 
و�لتي  �لقتالية  للفنون  زين  �شركة  مع  �تفاقية  مذكرة  �لأول 
�أحدث  عل  �ملدربني  تدريب  لتتوىل  ��شرت�لية  خ��رب�ت  متتلك 

�لفنون �لقتالية �لتي �آلت �إليها �لنظريات �لعاملية .
ل�شكري ع�شو جمل�س  �ي���وب  �ل��ن��ادي  �لت��ف��اف��ي��ة يف مقر  وق��ع 
�لنومان  عبد�لعزيز  ح�شور  يف  وذل��ك  �ل��ن��ادي  مدير  �لد�ري 

رئي�س جمل�س �لد�رة وعدد من �أع�شاء جمل�س �لد�رة وممثلي 
�شركة زين للفنون �لقتالية وعدد من �ملدربني .

ومن �شاأن �لتفاقية �ملربمة �أن يعهد ل�شركة زين تطبيق منهج 
�لنف�س  عن  �لدفاع  لريا�شات  �ل�شارقة  ن��ادي  قبل  من  معتمد 
لتدريب �ملدربني و�مل�شاركني على �أحدث �لنظريات و�ملمار�شات 
�لعاملية  �لت��ف��اق��ي��ات  �ل��ق��ت��ال��ي��ة وف���ق م��ق��ت�����ش��ي��ات  �ل��ف��ن��ون  يف 
و�ملمار�شات �ملعتمدة دوليا خا�شة و�أن �شركة زين لديها مكانة 

وخربة عالية يف هذ� �ملجال .

و�شتحقق �لتفاقية نقلة يف بر�مج �لتدريب و�أ�شاليب �لتمارين 
�مل�شاركني  وق���در�ت  خ��رب�ت  يف  نقلة  �شتحقق  �لتي  و�حل�ش�س 
�مل�شاركات  خ����الل  م���ن  �أو  �ل���ت���دري���ب  ب���ر�م���ج  ل��ت��ط��وي��ر  ����ش���و�ء 

�خلارجية .
�لنظرية  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �حل�����ش�����س  ت�شتكمل  �أخ�����رى  ج��ه��ة  م���ن 
و�لعمليةبنجاح كبري لعدد 60 م�شاركا من مدرببي �لكار�تيه 
�لنف�س وحماية  �ل��دف��اع عن  �أ�ش�س  �ل�شارق يف  �إم���ارة  �أن��دي��ة  يف 

�لطفل من خالل ح�شورهم 16 ح�شة تدريبية .

جت��اوب��ا م��ع م��ب��ادرة ع��ام �خل��ري �ل��ت��ي �أطلقها �شاحب 
�لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو 
حفظه �هلل لتكون �شعار� لعام 2017 وبرعاية كرمية 
من �شمو �ل�شيخ فالح بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س 
�إد�رة نادي غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو، وحتت �شعار 
�ل���ذي خ�ش�س ري��ع��ه �خلريي  ل��ل��ب��ول��و(،  )ي���وم �لأم����ل 
لرعاية  �لعني  مركز  لدعم  و�مل�شاهمات  �لتربعات  من 
وتاأهيل ذوي �لحتياجات �خلا�شة، قادت �شمو �ل�شيخة 
غنتوت  فريق  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  بنت  ميثاء 
بنتيجة  للبولو  �ل�شلطانية  �خليالة  فريق  على  للفوز 
جرت  �لتي  �ل��دول��ي��ة  �ل��ودي��ة  �مل��ب��ار�ة  يف  وذل��ك   1/6
ن��ادي غنتوت  �لأول مبلعب  �أم�س  �لفريقني م�شاء  بني 
�لذي   ) �لأم��ل  )ي��وم  فقر�ت مهرجان  �لرئي�شي �شمن 
بن  خليفة  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  بح�شور  �ل��ن��ادي  نظمه 
حممد بن خالد �آل نهيان و�ل�شيخ حممد بن �شهيل �آل 
�لإن�شانية  �ملبادرة  �شمن  �لحتفالية  �شهد  كما  مكتوم. 
�ملجتمعية،  �لإن�شانية  باللم�شات  حافلة  ج���اءت  �ل��ت��ي 
ح�شور كبري من �مل�شئولني ورجال �ل�شلك �لدبلوما�شي 
�شعيد بن حوفان  �لأم��ور بجانب  و�أولياء  و�لريا�شيني 
و�أحمد  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �ملن�شوري 
�لنعيمي مدير عام �لنادي وقد �شهد �ملهرجان جتاوب 
ر�ئع من �جلميع و�ل��ذي �شطر باأحرف من نور �شدق 
م�شاعرها  ع��ن  ع��ربت  �لتي  �لفئة،  تلك  جت��اه  �مل�شاعر 
بالإ�شار�ت و�لبت�شامات و�لتقاط �ل�شور �لتذكارية مع 
�ل�شغري  �لبوين  وخيول  و�خليالة  و�مل�شاهري  �لنجوم 

و�لدر�جات �لبخارية �لتي �شاركت يف �لحتفالية و�لتي 
ر�شمت �لفرحة يف وجوه )مركز �لأمل ( و�لتي ��شتمرت 
لأكر من �أربع �شاعات ،فيما مت توزيع �لهد�يا �ملجانية 
�ملرح  بفقر�ت  ��شتمتعو�  �لذين  �ل�شغار  على  و�حللوى 
و�لبت�شامة و�لر�شم بالألو�ن  ، وقد جنح نادي غنتوت 
يف �لتخطيط و�لإعد�د له ب�شكل نال ر�شا �جلميع.. وقد 
�لفريقني  بدخول  �ل�شتعر��شية  �ملبار�ة  مر��شم  ب��د�أت 
�ل�شيار�ت �حل�شري  تتقدمهم �شيار�ت مازير�تي ر�عي 
�لإمار�ت  لدولة  �لوطني  �لن�شيد  ثم  �لفعالية،  لهذه 

و�ل�شالم �لوطني �لعماين بعد �ل�شطفاف.. 
و�أ�شفرت نتيجة �ملبار�ة �لحتفالية عن فوز فريق نادي 
6-1، ح��ي��ث رج��ح��ت خ���ربة وج��م��اع��ي��ة فريق  غ��ن��ت��وت 
غنتوت بعدما تقدم بهديف نا�شر �ل�شام�شي ،فيما قل�س 
�لفارق جمال �أحمد لعمان ، وتقدم غنتوت 4-1 بهديف 
نا�شر �ل�شام�شي و�شيف �لغرير وح�شمت �للقاء فار�شة 
ر��شد  ب��ن  حممد  بنت  ميثاء  �ل�شيخة  �شمو  �لإم����ار�ت 
و�لر�بع م�شكا  �لثالث  �ل�شوطني  بهدفني يف  �آل مكتوم 
�أد�رها  و�ل��ت��ي  ف��ائ��ز�  �جلميع  فيها  ك��ان  �لتي  للمبار�ة 

غليمو تريير� ..
ويف ختام �ملبار�ة قام �ل�شيخ حممد بن خليفة بن خالد 
�آل نهيان و�ل�شيخ حممد بن �شهيل �آل مكتوم ير�فقهما 
�شعيد بن حوفان �ملن�شوري و�أحمد �لنعيمي مدير عام 
�لنادي، بتكرمي بعثة منتخب فريق �خليالة �ل�شلطانية 
بالدروع و�لهد�يا �لتذكارية، تقدير�ً مل�شاركتهم يف هذه 
�لح��ت��ف��ال��ي��ة، و���ش��م��ل �ل��ت��ك��رمي ف��ري��ق غ��ن��ت��وت �لذهبي 
ر��شد  بن  حممد  بنت  ميثاء  �ل�شيخة  �شمو  �شم  �ل��ذي 
و�شيف  �ل�شام�شي  ونا�شر  �ليبهوين  وفار�س  مكتوم  �آل 
�لبعثة  وه���د�ي���ا  دروع�����اً  �ل���ن���ادي  تلقى  فيما  �ل��غ��ري��ر.. 
�لعني  ملركز  �لتذكارية  �ل��درع  �لنادي  وق��دم  �لعمانية، 
ل��رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل ذوي �لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة، وتربع 
�أل��ف دره��م ،كما �شمل �لتكرمي كافه   50 م��ادي بقيمة 
�جلهات �لر�عية وتلقى �لنادي  �لدروع �لتذكارية بهذه 
�لفئة،  تلك  جتاه  �مل�شاعر  �شدق  ج�شدت  �لتي  �ملنا�شبة 
�لرئي�شة  �ل��ن��ادي  مبالعب  �ملهرجان  فقر�ت  ختام  ويف 
،وق����د �ن��ت��ق��ل �جل��م��ي��ع ب��ع��ده حل��ف��ل �ل��ع�����ش��اء �خلريي 
للفنادق  جنة  جمموعة  مب�شاركة  �لنادي  �أقامه  �ل��ذي 

من  �لعديد  تخللته  و�ل��ذي  �ملنا�شبة  بهذه  و�ملنتجعات 
�لفقر�ت و�لتربعات.

ميثاء بنت حممد بن را�سد :
�ل�شيخة  �شمو  �ل��ب��ول��و  �لإم�����ار�ت جنمة  ف��ار���ش��ة  �أك���دت 
ميثاء بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم بان م�شاركتها يف 
مهرجان ملركز �لعني لرعاية وتاأهيل ذوي �لحتياجات 
�خلا�شة �لذي نظمه  نادي غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو 
حتت رعاية �شمو �ل�شيخ فالح بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
جمل�س �إد�رة نادي غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو �شمن 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �أطلقها �شاحب  �لتي  مبادرة عام �خلري 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لأمل  )ي��وم  �شعار  ، وحتت   2017 لعام  �شعار�  لتكون 
للبولو(،يعترب ر�شالة ملا متثله تلك �ملبادر�ت �لتي تعترب 
نوعاً من �لدعم �ل�شخي �لذي يتلقاه هذ� �لقطاع من 
قيادتنا �لر�شيدة ،و�لذي من �شاأنه �أن ي�شهم يف حتفيز 
�شاحات  يف  �مل��ر�ت��ب  �أع��ل��ى  لتحقيق  �لإم����ار�ت  ريا�شيي 
�لتناف�س �لدولية.. و�أ�شارت بان �لحتفالية كانت ر�ئعة 
�لريا�شية  �لإن�شانية  �ل�شور  �أروع  ويف  لها  خطط  كما 

خا�شة  و�لتهنئة،  �ل�شكر  �جلميع  فا�شتحق  �لحتفالية 
فريق �خليالة �ل�شلطانية �ل�شقيق �لذي ظل ي�شهم يف 

جناح تلك �لحتفالية.
�سعيد بن حوفان: 

�أك���د �شعيد ب��ن ح��وف��ان �مل��ن�����ش��وري ن��ائ��ب رئ��ي�����س نادي 
ورعاية  توجيهات  ب��اأن  و�لبولو  �خليل  ل�شباق  غنتوت 
�شمو �ل�شيخ فالح بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة 
جناح  يف  �أ�شهمت  و�لبولو  �خليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي 
مهرجان يوم �لأمل للبولو �لذي خ�ش�س ريعه �خلريي 
وتاأهيل ذوي �لحتياجات  �لعني لرعاية  ل�شالح مركز 
�خلا�شة، �لذي درج عليه �لنادي على تنظيمه م�شاركة 
�أبعادها �لرتبوية �لتي �نعك�شت  �إن�شانية جمتمعية لها 
�إن�شانية  م�شاركة  �شهد  �ل��ذي  �ملهرجان  فقر�ت  خ��الل 
�أبو  جمل�س  �ملن�شوري  و�شكر  �لرت��ي��اح،  وج��دت  ر�ئ��ع��ة 
�ملبادر�ت  ه���ذه  مل��ث��ل  �مل�شتمر  ل��دع��م��ه  �ل��ري��ا���ش��ي  ظ��ب��ي 

�خلريية.
النعيمي: 

�ل�ش��كر  غنتوت  نادي  ع�����ام  �لنعي��مي مدير  �أحمد  وجه 

�إىل رئي��س و�أع�ش�اء فريق �خليالة �ل�شلطانية �لعماين 
فائز  �لتي ل  �لحتفالية  �لإن�شانية �خلريي��ة  مل�شاركته 
ول خا�شر فيها م�ش���اركة من �لأ�شقاء يف هذه �ملنا�ش���بة 
تنظيمها  على  غنتوت  ن���ادي  يحر�س  �ل��ت��ي  �ل�ش��نوية 
�لنعيمي  وج���دد  �ل��ن��ادي،  رئي�س  �شمو  م��ن  بتوجيهات 

�ل�ش��كر لكل �جلهات.
البلو�سي  

 ع��رب حم��م��د ���ش��ع��ود �ل��ب��ل��و���ش��ي م��دي��ر ف��ري��ق  �خليالة 
وتقديرهم  �شكرهم  ���ش��ادق  ع��ن  �لعماين  �ل�شلطانية 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ف��الح  �ل�شيخ  �شمو  ل��دع��وة 
و�لبولو  �خل��ي��ل  ل�����ش��ب��اق  غ��ن��ت��وت  ن����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س 
�خلريية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �لح��ت��ف��ال��ي��ة  ت��ل��ك  يف  للم�شاركة 
�ملجتمعية، �لتي وجدت �ملو�فقة و�لقبول من �مل�شوؤولني 
�لر�شالة  ت��ل��ك  متثله  مل��ا  ت����ردد،  دون  م��ن  �ل�شلطنة  يف 
�لتي  �ملهمة  �لفئة  بتلك  �لهتمام  من  ملزيد  للمجتمع 

حتتاج منا جميعاً لدعمها وحتقيق �أهد�فها.
وقال ل �شك يف �أن �لبولو �لعماين مير مبرحلة مهمة 
�مللعب  �كتمال  بعد  �لأن��دي��ة  خمتلف  يف  لطفرة  تطلعاً 
�أن نقدم دعوة مفتوحة  �أنها لفر�شة  �لرئي�س، و�أ�شاف 
�شلطنة عمان  �لثاين  بلده  لزيارة  نادي غنتوت  لفريق 
لإقامة مبار�ة ودية �حتفالية، مبنا�شبة تد�شني �مللعب 
�لإمار�ت  فار�شة  و�شكر  �لحتكاك..  من  ملزيد  �جلديد 
جنمة �لبولو �شمو �ل�شيخة ميثاء بنت حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم مل�شاركتها يف �لحتفالية �جلماهريية �لر�ئعة 

كما جدد �ل�شكر لإد�رة نادي غنتوت.

حتت �سعار »عام اخلري«

ميثاء بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم تقود فريق غنتوت للفوز على فريق �خليالة �ل�شلطانية للبولو

نادي �ل�شارقة لريا�شات �لدفاع عن �لنف�ض يوقع مع �شركة زين للفنون 
�لقتالية ويو��شل بنجاح �لدورة �لدولية �لأوىل ملدربي �لكار�تيه

•• دبي- الفجر:

�شيبولكوفا  دومينيكا  �ل�شلوفاكية  �لتن�س  جنمة  ت�شتعد 
�لتي  للتن�س  �حل��رة  دب��ي  �شوق  بطولة  يف  بقوة  للم�شاركة 
�لأحد  بدبي  �حل��رة  �ل�شوق  ملعب  على  مناف�شاتها  تنطلق 
19 فرب�ير. وت�شارك �شيبولكوفا يف دولية دبي للتن�س �شمن 
�لعامل،  �لأو�ئ��ل يف  �لع�شر  �مل�شنفات  �شبع من  ت�شم  قائمة 
و�حلائزة  عاملياً  �لثانية  �مل�شنفة  كريبر  �أجنليك  تتقدمهن 
على لقب �ثنتني من �لبطولت �لأربع �لكربى، وكارولينا 
بلي�شكوفا �مل�شنفة �لثالثة �لتي بلغت نهائي بطولة �لوليات 
�ملتحدة �ملفتوحة 2016، غاربني موغوروز�، بطلة فرن�شا 
دبي  نهائي  و�شلت  �لتي  كوزنيت�شوفا  و�شفيتالنا  �ملفتوحة، 
ث��الث م���ر�ت و�حل��ائ��زة على لقب �إح���دى ب��ط��ولت غر�ند 
�ل��ف��ائ��زة ببطولة �شيدين  ل��ل��زوج��ي، وج��و�ن��ا ك��ون��ت��ا،  ���ش��الم 
�شيبولكوفا  لها  تعر�شت  �لتي  �لأم��ل  خيبة  ورغ��م  �أخ���ري�ً. 
وفوزها  �ملفتوحة  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  بطولة  يف  م�شاركتها  خ��الل 
بقيت  معنوياتها  �أن  �إل  فقط،  �ل�شبع  مبارياتها  من  باأربع 
�شهد   2016 يف  ح��اف��اًل  مو�شماً  �أن��ه��ت  �أن  بعد  مرتفعة  
�ألقاب  و�إح���ر�زه���ا  عاملياً  �خلام�س  �لت�شنيف  �إىل  تقدمها 
وو�شلت  و�شنغافورة،  ولينز  و�إي�شتبورن  كاتوي�س  بطولت 
�إىل نهائي دور�ت �أكابولكو ومدريد وو�هان.  غري �أن �لنجاح 
�إ�شايف �شو�ء  �لذي حققته �شيبولكوفا و�شعها حتت �شغط 
من قبل خ�شومها �للو�تي تتطلعن لإنز�ل �لهزمية بالعبة 
كبرية �أو من جمهورها �لذي يتوقع دوماً فوزها يف جميع 
�أ�شل  �لذي  �لأعلى  �لت�شنيف  �إنه  مو�جهاتها، حيث قالت: 
�إليه، نعم �أ�شعر �أنني �لآن �أين حماطة بالآمال و�ل�شغوط 

وه���ذ� م��ا �أح�����اول �ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه، وكما 
يل  �لأوىل  �مل���رة  �إن��ه��ا  تعلمون 

ولكن  �ل��و���ش��ع،  ه��ذ�  يف مثل 
يل طقو�شي �خلا�شة �أثناء 

�أركز  �أن  �ملو�جهات و�أريد 
�لتن�س  على  �هتمامي 

و�أن  و�ل����ت����ك����ت����ي����ك، 

�أن  �أن��ه يجب علي  �لقول  �لأف��ك��ار �خلاطئة مثل  �أبتعد عن 
باأد�ء  �أخ�شر. وت�شعى �شيبولكوفا للظهور  �أن  �أريد  �أفوز ول 
خمتلف يف دبي بعد �أن �أخفقت خالل م�شاركاتها �ل�شابقة يف 
حتقيق �أي �إجناز يذكر حيث خرجت من �لدور �لتمهيدي 
�لثالث  �ل��دور  يف  لالإن�شحاب  و��شطرت   ،2007 لبطولة 
كارولني  �ل���دمن���ارك���ي���ة  �أم������ام  وخ�������ش���رت   ،2009 ل������دورة 
2010، ومل تنجح يف  فوزنياكي يف �لدور �لثاين لبطولة 
�لتالية و�ن�شحبت  باأية مبار�ة يف م�شاركاتها �لثالث  �لفوز 
�لأوىل  للمرة  دب��ي  �إىل  �لآن  وت��ع��ود   ،2012 بطولة  م��ن 
�لتنفيذي  �لنائب  ماكلوكلني  ك��ومل  وق��ال    .2013 منذ 
دبي  ل�شوق  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �لإد�رة  جمل�س  لرئي�س 
�حلرة، �جلهة �ملالكة و�ملنظمة للبطولة: "تظهر دومينيكا 
�ملباريات  �شيبولكوفا دوما �شغفاً كبري�ً وت�شميماً يف جميع 
وقد  باملتابعة،  جديرة  لعبة  يجعلها  وه��ذ�  تخو�شها،  لتي 
نرحب  �أن  وي�شرنا  �ملا�شي،  �ملو�شم   خالل  جهودها  �أثمرت 

�لنجاح."    تقام بطولت  لها  دب��ي ونتمنى  �إىل  بعودتها 
�شوق دبي �حلرة �ملفتوحة للتن�س �لتي متلكها 

رعاية  حت��ت  �حل����رة،  دب���ي  ���ش��وق  وتنظمها 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم، 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي. وجتري 
 19 مناف�شاتها خالل �لفرتة من 

فرب�ير4- مار�س.
وت�����ش��ت��ه��ل  �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ت��ي تنطلق 
ع����ل����ى �����ش����ت����اد �ل���������ش����وق �حل��������رة يف 

فرب�ير   19 يف  ب���دب���ي  �ل���ق���ره���ود 
 ،)5 )برمييري  �ل�شيد�ت  مبناف�شات 

تليها بطولة �لرجال من فئة 500 
فيها  وي�������ش���ارك  ف���رب�ي���ر،   27 يف 
�مل�شنف �لأول عاملياً �آندي مور�ي، 
�أ�شرت�ليا  بطل  ف��ي��درر،  وروج��ي��ه 
دبي  لقب  على  و�حل��ائ��ز  �ملفتوحة 
�شبع مر�ت، و�مل�شنف �لثالث �شتان 
و�لفائز  دبي  لقب  فافرينكا، حامل 
�ألقاب �لبطولت �لأربع  بثالث من 

بريديت�س  وت��وم��ا���س  �ل��ك��ربى، 
وجايل مونفيل�س. 

�شيبولكوفا تناف�ض على لقب دولية دبي للتن�ض
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  برعاية كرمية من 
حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �ل�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م 
�ل�شيخ طارق بن  �ل�شارقة، وبح�شور  لإمارة 
�حل�شان  �ل��ع��زي��ز  وع��ب��د  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  في�شل 
�ل�شارقة  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
�لهاجري  ���ش��ل��ي��م��ان  و�مل��ه��ن��د���س  �ل��ري��ا���ش��ي، 
�ل�شر  �أم��ني  ه��الل  وعي�شى  �لبطولة،  مدير 

�لعام لنادي �ل�شارقة �لريا�شي.
�إد�رة �حتاد  ويو�شف �لبطر�ن ع�شو جمل�س 
�جلوجيت�شو، �فتتحت �م�س فعاليات �لن�شخة 

�لثالثة من بطولة �ل�شارقة �لدولية �ملفتوحة 
�حتاد  ينظمها  و�لتي  �جلوجيت�شو،  ملحرتيف 
�ل�شارقة  ن���ادي  م��ع  للجوجيت�شو  �لإم�����ار�ت 
642 لعبا  �ل��ث��ق��ايف، مب�����ش��ارك��ة  �ل��ري��ا���ش��ي 

ولعبة من 31 دولة.
 بدون بدلة

�ملناف�شات  ت��د���ش��ني  �لأول  �ل���ي���وم  و���ش��ه��د 
�ملخ�ش�شة لفئة بدون بدلة مب�شاركة كبرية 
من �أبطال �لعامل وعددهم 208 لعباً من 
كبري  تناف�س  و�شط  �لعامل،  حول  دولة   31
من �أبطالنا �مل�شاركني يف �لبطولة بتحديات 

بلوغ من�شات �لتتويج و�حلفاظ على �إجناز�ت 
�لن�شخ �ملا�شية و�لأرقام �ل�شابقة يف م�شاركات 

خارجية.
�نطالقة  �ل����ي����وم  �ل���ب���ط���ول���ة  ت�����ش��ه��د  ف��ي��م��ا 
�ل�شاعة  يف  و�شتبد�أ  »�لبدلة«  فئة  مناف�شات 
�حلادية ع�شرة �شباحاً مب�شاركة 388 لعبا 
�لعامل،  ح���ول  دول����ة   45 م���ن  لع��ب��ة  و46 
 17 �لنا�شئني و�لنا�شئات فوق  وذلك لفئات 

�شنة وفئة �لكبار من 18 �شنة فما فوق.
حت�شري�ت عاملية

�ل�شارقة  �لثالثة من دولية  �لن�شخة  وتعترب 

ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و مب��ث��اب��ة حت�������ش���ري�ت جيدة 
منها  �لدولة  لأبطال  �ملقبلة  لال�شتحقاقات 
بطولة �لتحدي، و�لتي تقام على مد�ر يومي 
24 و 25 فرب�ير �جلاري، و�جلولة �لثالثة 
م���ن ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و رئي�س 
يف  لت�شبح  موعدها  تغيري  مت  �لتي  �ل��دول��ة 
11 مار�س �ملقبل عو�شا عن 4 مار�س، وذلك 
لإتاحة �لفر�شة �أمام لعبي �لأندية �أع�شاء 
�ملنتخب �لوطني للم�شاركة يف بطولة غرب 
�لبحرين  مملكة  يف  �إق��ام��ت��ه��ا  �مل��زم��ع  �آ���ش��ي��ا 

�ل�شقيقة.

�نطالق بطولة �ل�شارقة �لدولية ملحرتيف �جلوجيت�شو

•• دبي - الفجر:

�مل��ه��ن��د���س ح�����ش��ني نا�شر  ���ش��ع��ادة  �أك�����د   
�أهمية  لوتاه مدير عام بلدية دبي على 
�حلكومية  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  دور�لأف�����������ر�د 
وتن�شئة  تربية  جهود  دعم  يف  و�خلا�شة 
�لأجيال خا�شة فلذ�ت �لأكباد من ذوي 
،لفتا  �لإع���اق���ة  وذوي  د�ون  م��ت��الزم��ة 
�إىل م���ب���ادرة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
�آل م��ك��ت��وم ويل عهد  ب��ن ر����ش��د  حم��م��د 
دبي جمتمعي .. مكان للجميع وقانون 
حماية �لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة ما يوؤكد 
بدعم  �حلبيبة  دولتنا  ظل  يف  ننعم  �أننا 
حكامها و�شيوخها �لذين �هتمو� بفئات 
بها لالنتقال من  كافة ودفعو�  �ملجتمع 
مرحلة �لتخطيط �إىل مرحلة �لإجناز، 
دبي  بلدية  برعاية  �شعادته  ع��ن  معرب� 
للبوت�شي  �ل��ع��ا���ش��رة  �لإم�����ار�ت  لبطولة 
�خلري  ل���ع���ام  د�ون  م���ت���الزم���ة  ل������ذوي 
جمعية  �شنويا  تنظمها  �لتي   2017
�ختتمت  و�لتي  د�ون  ملتالزمة  �لم��ار�ت 
يف �ل�����ش��ال��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة �مل��غ��ل��ق��ة مبركز 
دبي لرعاية وتاأهيل ذوي �لعاقة �لتابع 
�إميانا  وذل���ك   ، �ملجتمع  تنمية  ل����وز�رة 
منها باأهمية ودور هذه �لأن�شطة يف ن�شر 
بني  �ملفيدة  �لريا�شية  و�لثقافة  �لوعي 
�ملجتمع،  �لفئة ودجمهم يف  ه��ذه  �أف��ر�د 
وحترير قدر�تهم و�إبد�عاتهم و�لرتقاء 

مب�شتوياتهم �لفنية و�ملهارية.
و�أع������رب ل���وت���اه ع���ن ت��ق��دي��ره مل���ا يبذله 
�لقائمون على �إد�رة �جلمعية من �أع�شاء 
و�ملتطوعني  و�لإد�ري���ني  �لإد�رة  جمل�س 

و�أخ�������ش���ائ���ي �ل���ت���اأه���ي���ل و�ل���ت���دري���ب من 
�لرب�مج  تطوير  نحو  وم��ب��ادر�ت  جهد 
من  كبري�  ع��دد�  تخدم  �لتي  �لتاأهيلية 
�إ�شافة  �مل�شتفيدين  ذوي متالزمة د�ون 
�لرب�مج  يف  �مل���ت���ع���ددة  �مل�������ش���ارك���ات  �إىل 
�لطموحة  �لأه���د�ف  خلدمة  �ملجتمعية 
لأبنائها  �جلمعية  بخدمات  و�لرت��ق��اء 
�لدمج  �أه���د�ف���ه���ا يف  وب��ال��ت��ايل حت��ق��ي��ق 

�ملجتمعي ون�شر �لتوعية .
���ش��ع��ادة عيد حممد  �أ���ش��اد   وم��ن جانبه 
ثاين حارب رئي�س جمل�س �د�رة �جلمعية 
ب��دع��م ورع��اي��ة بلدية دب��ي م��ا �أ���ش��ه��م يف 
حتقيق �لنجاح �لكبري للن�شخة �لعا�شرة 
ل��ب��ط��ول��ة �ل��ب��وت�����ش��ي ودع����م م��رك��ز دبي 
لرعاية وتاأهيل ذوي �لعاقة با�شت�شافة 
�حل����دث و���ش��رك��ة م�����ش��ايف ل��ل��م��ي��اه و�شك 
موؤ�ش�شة  ودع��م  م�شاركة  �شكر  كما  �شاك 

�لعامة  و�لد�رة  �ل�شعاف  خلدمات  دبي 
لأمن �لهيئات و�ملن�شاآت ، و�ملتطوعني يف 
�مل�شاعدة يف ��شتقبال وتنظيم �مل�شاركني 

يف �لبطولة .
 وبح�شور �لدكتورة منال جعرور نائبة 
رئي�س جمل�س �د�رة �جلمعية و�لأ�شتاذة 
ن��ا���ش��ر ع�شو  ن��ا���ش��ر ع��ب��د �هلل �ل  ن���و�ل 
تنمية  ق�����ش��م  ورئ��ي�����س  �لد�رة  جم��ل�����س 
ثالث  على  �ملناف�شات  �أق��ي��م��ت  �مل��ه��ار�ت 
�لكابنت  ب���اإ����ش���ر�ف  رئ��ي�����ش��ي��ة  م���الع���ب 
�لفنية  �للجنة  رئي�س  ع��ط��و�ن  حممود 
متخ�ش�شا  حكما   12 �شمت  للبطولة 
�لع����اق����ة  ذوي  و�ن�����دي�����ة  م�����ر�ك�����ز  م�����ن 
ومب�شاركة  72 لعبا و 40 لعبة من 

مر�كز و�أندية ذوي �لعاقة.
 و��شاد رئي�س �جلمعية بالتناف�س �لقوي 
بروح �ملحبة بني �مل�شاركني و�شكر �للجنة 

�مل��ن��ظ��م��ة  ب��رئ��ا���ش��ة ع���ط���و�ن ع��ل��ى هذ� 
على  �لبطولة  تنظيم  يف  �ملميز  �جلهد 
�لدولة موؤكد� حر�س و�هتمام  م�شتوى 
�ل�شر�كات  ه���ذه  تفعيل  ع��ل��ى  �جلمعية 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف دع����م ري��ا���ش��ة ذوي 
” دب��ي مدينة  �لع��اق��ة وت��اأك��ي��د مفهوم 

�شديقة لذوي �لعاقة.
�مل�شاركة  �ل���ف���رق  و���ش��ول��ه  ف���ور  وت��ف��ق��د 
�لتحكيم  وجل�������ان  �ل���ب���ط���ول���ة  و�����ش����ري 
�شاكر�  �لع��الم��ي��ة  و�للجنة  و�لتنظيم 
ج��ه��ود �جل��م��ي��ع ، وق���ام ي��ر�ف��ق��ه �ل�شيد 
عمر �ملري رئي�س ق�شم �لعالقات �لعامة 
�آل على �شابط  ن��ورة حممد  و�لأ���ش��ت��اذة 
�ت�شال موؤ�ش�شي من بلدية دبي و�أع�شاء 
�ل��ف��ائ��زي��ن يف  ب��ت��ك��رمي  �لد�رة  جم��ل�����س 
ن��ه��اي��ة �ل��ب��ط��ول��ة م��ه��ن��ئ��اً �جل��م��ي��ع على 
�ملتقدمة  وم��ب��ارك��ا خ��ط��و�ت��ه��م  �لجن����از 

ن��ح��و �لم�����ام ك��م��ا ه��ن��اأ �أول����ي����اء �لأم����ور 
و�مل�شرفني على جناح �لبطولة .

م���ن ج��ان��ب��ه��ا ���ش��ك��رت �ل���دك���ت���ورة منال  
�لعاقة  ذوي  و�ن���دي���ة  م���ر�ك���ز  ج���ع���رور 
و�مل�شرفني  �ل���ف���رق  و���ش��ك��رت  �مل�����ش��ارك��ة 
و�ول������ي������اء �لم��������ور و�مل���ت���ط���وع���ني على 
�لتميز  حت��ق��ي��ق  يف  �ل��ك��ب��ري  ����ش��ه��ام��ه��م 
و�لنجاح للن�شخة �لعا�شرة من �لبطولة 
موؤكدة �نها كانت ملة �شعادة وخري لذوي 
بعام  ي��ح��ت��ف��ل��ون  وه����م  د�ون  م��ت��الزم��ة 
�خل���ري و�ك����دت ع��ل��ى ���ش��ع��ار �جلمعية يف 

حترير �لقدر�ت �لكامنة.
ف��ي��م��ا  �أع���رب���ت �لأ����ش���ت���اذة  ن����و�ل نا�شر 
�آل نا�شر عن تقديرها جلهود  عبد �هلل 
م�شرية  �ل���ب���ط���ول���ة  جن�����اح  يف  �جل���م���ي���ع 
ك��ب��ري� يف  �مل�����ش��ارك��ني تقدما  �ىل �ح���ر�ز 
مم��ار���ش��ات �ل��ب��وت�����ش��ي م���ا ي��ع��ك�����س تقدم 
�لف�شل  ن��ح��و  وم���ه���ار�ت���ه���م  خ��رب�ت��ه��م 
�لوملبية  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ات  و�����ش���ت���ع���د�ده���م 
و�لدولية و�شكرت جلان �لتحكيم و�لتي 

حر�شت على جناح �لبطولة .
 و�شهدت عائ�شة عبد�هلل �لدربي مديرة 
مركز دبي لرعاية وتاأهيل ذوي �لعاقة 
�بتهاجها  ع��ن  م��ع��ربة  �لبطولة  �ف��ت��ت��اح 
و�لندية  �ملر�كز  من  �لكبرية  بامل�شاركة 
و�شكرت �د�رة جمعية �لمار�ت ملتالزمة 
تنظيم  يف  �مل�شتد�م  تعاونها  على  د�ون 
�ملزيد من �لفعاليات �مل�شاهمة يف بر�مج 
�لرعاية و�لتاأهيل وعربت عن ترحيبها 
ب��امل��زي��د م���ن �ل�����ش��ر�ك��ات �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
يحتفل  وه���و  للمجتمع  �ل��ن��ف��ع  حتقيق 

خا�شة هذ� �لعام بعام �خلري.

نظمتها االإمارات ملتالزمة داون بال�سالة الريا�سة مبركز دبي لرعاية وتاأهيل ذوي االإعاقة 

 جناح كبري لن�شخة عام �خلري لبطولة 
�لمار�ت �لعا�شرة للبوت�شي مب�شاركة 112 لعبا 
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�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
���ش��ب��اق كاأ�س  ح��اك��م دب���ي رع���اه �هلل 
����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و رئ���ي�������س �ل���دول���ة 
كيلومرت�   160 مل�����ش��اف��ة  ل��ل��ق��درة 
�لذي �أقيم �م�س على ميادين قرية 
بالوثبة  للقدرة  �لعاملية  �لإم���ار�ت 
�ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �أب��وظ��ب��ي  يف 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
نادي  �إد�رة  رئي�س جمل�س  �لرئا�شة 
نا�شر  و�ل�شيخ  للفرو�شية  �أبوظبي 
�ملجل�س  رئي�س  خليفة  �آل  حمد  بن 
�لأع����ل����ى ل��ل�����ش��ب��اب و�ل���ري���ا����ش���ة يف 
�لأوملبية  �للجنة  رئي�س  �لبحرين 

�لبحرينية.
�شعيد حممد خليفة  �لفار�س  وفاز 
�ملهريي على �شهوة جو�ده "�شد�د" 
باملركز  �إم"  �ر  "�إم  ��شطبالت  م��ن 
�شاحب  بكاأ�س  تتويجه  ومت  �لأول 
�ل�شمو رئي�س �لدولة للقدرة وجاء 
يف �ملركز �لثاين �لفار�س خليفة علي 
خلفان �جلهوري على �شهوة جو�ده 
�لوثبة  ��شطبالت  دقائق" من   8"
بينهما  �شديدة  بعد مناف�شة  وذلك 

يف �ملرحلة �لأخرية لل�شباق.
وكان �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء 
�أبوظبي  نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
ل�شاحب  �ملهنئني  �أول  للفرو�شية 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�إم"  �أر  "�إم  خ��ي��ول  ف���وز  �هلل" ع��ل��ى 

باللقب.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
�ل���ذي  �ل���ن���ام���و����س  �أن  دب����ي  ح���اك���م 
للجميع  ي��ح�����ش��ب  �ل����ي����وم  حت���ق���ق 
وذل���ك ن��ظ��ر� لأه��م��ي��ة ه��ذ� �ل�شباق 
وقيمته �لكبرية خا�شة و�أنه يحمل 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شم 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 

"حفظه �هلل" .. و�أ�شاد باأد�ء جميع 
من �شارك يف هذ� �ل�شباق �لعاملي.

وعن حماولت خليفة علي خلفان 
 8" ج���و�ده  �شهوة  على  �جل��ه��وري 
دقائق " �شحب �شعيد حممد خليفة 
�ملهريي على �شهوة جو�ده "�شد�د" 
خالل �لكيلومرت�ت �لأخرية.. قال 
�شعيد عدم  م��ن  �إن����ه ط��ل��ب  ���ش��م��وه 
�لنقياد ور�ءه و�ل�شتمر�ر يف نف�س 
�ل�����ش��رع��ة وت��وف��ري ج��ه��د �جل����و�د " 
�شد�د " وبالفعل جنح "�شد�د " مبا 
يتوفر له من خمزون يف �لتقدم يف 
نهاية �ل�شباق وحتقيق �ملركز �لأول 

وح�شد �لكاأ�س �لغالية.
وق������ال ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح����م����د�ن بن 
حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم ويل 
عهد دبي .. "�إن �شباق كاأ�س �شاحب 
يعد  للقدرة  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
و�جلميع  �ل�����ش��ب��اق��ات  �أف�����ش��ل  م���ن 

يتمنى �مل�شاركة فيه".
و�أ����ش���اف ���ش��م��وه �إن م��ن دلئ����ل �أن 
�ل�شباقات  �أف�شل  من  �ل�شباق  ه��ذ� 
و�خل�شارة  ب���ال���ف���وز  ���ش��ع��رن��ا  �أن���ن���ا 
�لكيلومرت�ت  يف  ذ�ت����ه  �ل���وق���ت  يف 
لقوة  وذل���ك  �ل�شباق  م��ن  �لأخ����رية 
"�شد�د"  �ملناف�شة.. وقد ر�هنا على 

و�لفريق كامال" .. م�شري� �إىل �أنه 
يف بد�ية �ملرحلة �لأخرية مل يرغب 
لالأمام  �ل��ت��ق��دم  يف  �ل��ف��ر���ش��ان  ك���ل 
و�����ش���ت���غ���الل ط���اق���ة �خل���ي���ل وذل���ك 
�شعيد  �ل��ف��ار���س  م��ن  نطلب  جعلنا 
�جلو�د  لأن  �شرعته  م��ن  ي��زي��د  �أن 
وترية  ت��ك��ون  �أن  ي��ح��ب  "�شد�د" 

�ل�شباق �شريعة.
خليفة  حم���م���د  ���ش��ع��ي��د  �أع��������رب  و 
�ملهريي على �شهوة جو�ده "�شد�د" 
عن  �إم"  �أر  "�إم  ����ش��ط��ب��الت  م���ن 
 .. �لغالية  بالكاأ�س  بالفوز  �شعادته 
�لجن����از جاء  ه���ذ�  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 

�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  بف�شل 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
�هلل"  "رعاه  دب����ي  ح��اك��م  �ل�������وزر�ء 
و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 

ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي.
خ�����الل  ح�������ر��������س  �أن�������������ه  �أك�������������د  و 
لل�شباق  �لأخ������رية  �ل��ك��ي��ل��وم��رت�ت 
�ل�شمو  �تباع تعليمات �شاحب  على 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
�هلل"  "رعاه  دب����ي  ح��اك��م  �ل�������وزر�ء 
و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 

ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي حتى 
جاءت �ل�شارة له بالنطالق وزيادة 
�ل�شرعة ليتمكن من �لبتعاد ب�شكل 
وحتقيق  م��ن��اف�����ش��ه  ع���ن  م��ل��ح��وظ 

�للقب يف نهاية �ملطاف.
�لنعيمي  ���ش��ل��ط��ان  ع���دن���ان  وت���ق���دم 
للفرو�شية  �ب��وظ��ب��ي  ن����ادي  م��دي��ر 
بالتهنئة للفائز وجميع من �شارك 
ت�شريف  �أن  و�أك������د  �ل�������ش���ب���اق..  يف 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
حمد�ن  �ل�شيخ  �هلل" و�شمو  "رعاه 

بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
عهد دبي و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء 
�أبوظبي  نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
للفرو�شية �ل�شباق .. �أعطى �ل�شباق 
للفر�شان  ق��وي��ا  وك����ان ح��اف��ز�  ق���وة 
�أف�شل م�شتوياتهم خا�شة  لتقدمي 
�ملر�حل  يف  �ل��ط��ق�����س  �ع���ت���د�ل  م���ع 

�لأوىل لل�شباق.
من  نخبة  م�شاركة  �أن  �إىل  �أ���ش��ار  و 
جمل�س  ودول  �ل�����دول�����ة  ف���ر����ش���ان 
�أعطى  �لأوروب��ي��ة  و�ل��دول  �لتعاون 

�ل�����ش��ب��اق ق���وة ك��ب��رية .. م���وؤك���د� �أن 
�ملكانة  يعك�س  �ل�����ش��ب��اق  ه���ذ�  جن���اح 
�شعيد  ع��ل��ى  �ل��دول��ة  حتتلها  �ل��ت��ي 
��شت�شافة �أقوى �لبطولت �لعاملية 
�لفر�شان  بالتز�م  و�أ�شاد   .. للقدرة 
بالنظم و�للو�ئح �ملعدة بعد تعديلها 
�ل�شباق  جن�����اح  ع���ل���ى  ����ش���اع���د  مم����ا 
ك��ب��ري يف �حلفاظ  ب�����ش��ك��ل  و���ش��اه��م 

على �شحة �خليول �مل�شاركة.
من جانبها �أكدت لر� �شو�يا �ملدير 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  مل��ه��رج��ان  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
للخيول  �لعاملي  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
�ل��ع��رب��ي��ة رئ��ي�����س �لحت�����اد �ل���دويل 
رئي�س  �خليل  �شباقات  لأكادمييات 
و�لفر�شان  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة  �ل�����ش��ب��اق��ات 
�ملتدربني بالحتاد �لدويل ل�شباقات 
ت�شريف  �أن   .. �ل���ع���رب���ي���ة  �خل���ي���ل 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
حمد�ن  �ل�شيخ  �هلل" و�شمو  "رعاه 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
عهد دبي و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء 
�أبوظبي  نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
دفعة  �أعطى   .. لل�شباق  للفرو�شية 
مر�حل  ك��اف��ة  يف  للفر�شان  ك��ب��رية 
�للقب  لنيل  جميعا  و�شعو�  �ل�شباق 
�ل�����ذي ي��ح��م��ل �أ����ش���م���ا ع���زي���ز� على 

قلوبنا جميعا.
قويا  ج��اء  �ل�شباق  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
وم��ث��ري� و���ش��ه��ده ع��دد م��ن �شيوف 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان 
ز�يد للخيول �لعربية من �ملهتمني 
حول  �ل��ق��درة  ل�شباقات  و�ملنظمني 
بال�شكر  �شو�يا  وتوجهت  �ل��ع��امل. 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل 
�ل�شيخ  و�شمو  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  مكتوم 
ز�يد �آل نهيان على دعمهم لل�شباق 
�ل�شيخ  ل�شمو  �ل��ع��امل��ي  و�مل��ه��رج��ان 
من�شور بن ز�يد �ل نهيان للخيول 
بال�شباق  �لفائز  وه��ن��اأت  �لعربية.. 
و���ش��ك��رت ج��م��ي��ع رع����اة �ل�����ش��ب��اق .. 
م�شيدة مبا قدموه من دعم طو�ل 

مر�حل �ل�شباق.

حممد بن ر��شد ي�شهد �شباق كاأ�ض رئي�ض �لدولة للقدرة بالوثبة يف �أبوظبي
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مفو�شية مر�شد�ت �ل�شارقة تدرب
 �لفتيات على مهار�ت �لقيادة 

لريادة  �ل�شارقة  مركز  مع  بالتعاون  �ل�شارقة،  مر�شد�ت  مفو�شية  نظمت 
�لأعمال )�شر�ع(، برناجماً تدريبياً للمر�شد�ت على مد�ر �أربعة �أيام بعنو�ن 
)�لقياد�ت �ل�شابة(، �شم 30 مر�شدة تر�وحت �أعمارهن بني 12-15 عاماً، 
بهدف تعزيز مفاهيم �لقيادة لديهن، و�إبر�ز دور �لتنمية �لذ�تية و�لوعي 

�لذ�تي يف حياتهن.

�مل�شوؤولية  ثقافة  تعزيز  على  حر�شنا  �إط��ار  يف 
و�لعطاء،  �خلري  بذل  و�مل�شاهمة يف  �ملجتمعية 
وذل����ك ت��ز�م��ن��اً م��ع م���ب���ادرة ع���ام �خل����ري، �لتي 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  عنها  �أعلن 
�هلل(،  )حفظه  �لدولة،  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د 
ليكون  �لإم����ار�ت  يف   2017 ع��ام  لتخ�شي�س 
���ش��ع��اره ع���ام �خل����ري، ن��ظ��م��ت د�ئ����رة �خلدمات 
تطوعية  فعالية  �حلمرية،  بفرع  �لجتماعية 
لتوزيع وجبات على �لعمال بالتعاون مع بلدية 
�ل�شا�شي  للتعليم  �لقلعة  ومدر�شة  �حلمرية 
و�ل���ث���ان���وي ل��ل��ب��ن��ات، و�ل���ت���ي �أت����ت م���ن منطلق 
حر�س د�ئرة �خلدمات �لجتماعية و�ملوؤ�ش�شات 
على توعية كل قطاعات �ملجتمع، بالفئات �لتي 
�ل�شم�س،  لأ���ش��ع��ة  �لتعر�س  �أع��م��ال��ه��م  تتطلب 
للتخفيف  ورحمتهم  عليهم  �لعطف  و�أهمية 
عنهم و��شعارهم باأن جميع فئات �ملجتمع تعمل 

معهم يد بيد. 
�ملجتمع  فئات  جميع  �لتطوعي  �لعمل  ويحث 
للخروج باأفكار �إبد�عية للم�شاركة يف �ملبادر�ت 
�أو  ُمقرتحات،  تقدمي  و�لعمل على  �لن�شانية، 
�مل�شاعدة يف تطبيقها على �أر�س �لو�قع، وتاأكيًد 
على �أن �خلري مو�شول بالنف�س �لب�شرية، ولذة 
�أج��م��ل معاين  �لعطاء  �ل��ع��ط��اء، ويف  �خل��ري يف 
كبري�  �إق��ب��ال  �لفعالية  �شهدت  كما  �مل�شاركة. 
�لفعاليِة  هدفت  وق��د  �مل�شتهدفة  �لفئات  م��ن 
بني  �ل��ت��ع��اون  و  �جلماعي  �لعمل  روح  ب��ث  �ىل 
�لدو�ئر �حلكومية و �لفر�د، وذلك من خالل 
�خلفيفة  و�لوجبات  �لباردة  �مل�شروبات  تقدمي 
للعاملني حتت �أ�شعة �ل�شم�س ليت�شنى لهم �أد�ء 

عملهم باحرت�فية �أكرب .

قمة �لإثارة و�لت�شويق يف عر�ض »جري�ض« �ملو�شيقي على م�شرح مركز دبي �لتجاري �لعاملي
�إبريل �لقادم، �لعر�س �مل�شرحي �ملو�شيقي �لكبري   13 –  7 �أ�شبوع كامل يف �لفرتة من  ي�شتقبل م�شرح مركز دبي �لتجاري �لعاملي، على مد�ر 
)جري�س(�لذي تقدمه �شركة )كريف لي�شي�شرت( بال�شر�كة مع �شركة )6 ديجري�س للرتفيه(، وذلك لأول مرة يف �ل�شرق �لأو�شط يف دبي. و�شوف 
�ململكة  �لناجحة يف  �لعرو�س  بعد تقدميه لعدد قيا�شي من  �لر�ئع  �مل�شرحي  �ملو�شيقي  �لعر�س  و�لإث��ارة يف هذ�  �ملتعة  يعي�س جمهور دبي مع 
ل ل�شركة  �ملتحدة. ويقوم باإخر�ج هذ� �لإنتاج �جلديد من ’جري�س‘ نيكولي فو�شرت، �ملدير �لفني ل�شركة كريف. ُيعّد »جري�س« �لعر�س �ملف�شّ
كريف لالإنتاج �مل�شرحي، �لذي ُتقّدمه د�ئماً على م�شارح برودو�ي، و�حلي �لغربي، و�ل�شا�شة �لف�شية، وهي �إحدى �شركات �لإنتاج �مل�شرحي �لر�ئدة 
 ،’Grease  Lightnin- و�شاعقة جري�س ،Summer Nights - يف �ململكة �ملتحدة، وي�شم �لعر�س �أغاين ر�ئعة مثل: ليايل �ل�شيف
 You‘re the One That I  - �أريده  �لذي  �ل�شخ�س  و�أنت   ،Hopelessly Devoted to You - ومتفاين ب�شدة من �أجلك
يف حقبة �خلم�شينيات يف مدينة �شيكاغو، وميثل �لعر�س �حتفاًل مثري�ً ب، �لذين يلتقيان م�شادفة  جري�س  عر�س  �أحد�ث  تدور    .Want
بعد ق�شاء �شيف ر�ئع مليء بالرومان�شية، وذلك بعد �نتقال �شاندي �إىل مدر�شة ر�يدل �لثانوية لدر��شة �ل�شنة �لنهائية، ولكن هل �شيتمكنان 
من �لتغلب على �آثار ومعاناة حياة �ملر�هقني، ويجد�ن معاً �حلب �حلقيقي مرة �أخرى؟! وحول هذ� �لعمل قال كل من كري�س �شتافورد �لرئي�س 
�لتنفيذي ل�شركة كريف، ونيكولي فو�شرت �ملدير �لفني يف بيان م�شرتك: نحن نفتخر بتقدمي �أحدث �إنتاج مل�شرحية جري�س �ملو�شيقية يف دبي، 
حيث يقدم هذ� �لعمل �ملو�شيقي ل�جيم جاكوبز وو�رين كي�شي ملحة �آ�شرة لبالد على حافة �لتغيري �لجتماعي، وهذ� يف �طار �أحد �أعظم موؤلفات 
مو�شيقى �لروك �أند رول. وقد حظي �لعر�س مب�شاهدة نحو 50،000 �شخ�س خالل تقدميه يف لي�شي�شرت، ونحن يف غاية �ل�شعادة بتقدمي 

عر�شنا �لع�شري يف دبي و�متاع جمهورها.

زهرة �ليو�شف لل�شر�فة حتتفل
 بعيد تاأ�شي�شها �لو�حد و�خلم�شني 

•• الفجر –دبي 

�لعام  و�ملدير  نا�شر،  �شلمان  ح�شن  �شعادة  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  بح�شور 
زهرة  موؤ�ش�شة  �حتفلت  �ل���ش��دق��اء،  من  وع��دد  �لعمل،  وفريق  علي،  قائم 
�ليو�شف لل�شر�فة يوم �لربعاء �ملا�شي بعيد تاأ�شي�شها �لو�حد و�خلم�شني، 
وذلك مبقرها �لرئي�س بدبي و�شادت �لفرحة مع �لبتهاج �شعور �جلميع. 
تهنئة خا�شة من �لزميل د. حممود علياء مدير مكتب جريدة �لفجر بدبي 

و�لمار�ت �ل�شمالية، و��شرة �ملكتب، و�لف مربوك.

كبار �ل�شن باملد�م ي�شاركون بفعاليات متنوعة
�مل��د�م، بر�مج متنوعة دينية،  د�ئ��رة �خلدمات �لجتماعية، يف فرع  نظمت 
�لهتمام  �إىل   ، �شعيها  �ط��ار  يف  ثقافية  فنية،  تر�ثية،  �جتماعية،  �شحية، 
ملعر�س  زي��ارة  وتخللها   ، �لجتماعي  �ل�شمان  م�شتحقي  من  �ل�شن  بكبار 
عام �خلري �لذي �شاركت به بع�س �جلهات �حلكومية وعر�شت �إجناز�تهم 
و �ملقام مبدر�شة �لثقافة يف �ملد�م. و تنوعت �لرب�مج �ملقدمة  لكبار �ل�شن  ، 
وكان �لربنامج �لديني يتناول �أذكار �ل�شباح وتف�شري �آية من �آيات �لقر�آن 
�ل��ك��رمي، و�ل��ربن��ام��ج �ل�شحي �ل��ذي ت��ن��اول �أ���ش��ر�ر ع��دم �شرب �مل��اء �لكايف 
حر�شاً منهم على �ملحافظة على �ل�شحة و�أن �ملاء يلعب دور� مهما يف تطهري 
�جل�شم، وهو د�عم لوظائف �لكبد و�لكلى ويخل�س �جل�شم من �ل�شموم، ويف 
�لربنامج �لجتماعي مت توزيع �ل�شيافة على �ملنت�شبات و�ملوظفات وقر�ءة 
�جلريدة وم�شاركة حمتوياتها مع �جلميع بالإ�شافة �ىل مناق�شة �لعاد�ت 
�لجتماعية �ليجابية و �لرتكيز عليها ،  و يف �لربنامج �لرت�ثي مت تنفيذ 
م�شابقة ) من قائل هذه �لبيات ( مل�شاركة �ملخزون �لفكري �لرت�ثي لدى 
كبار �ل�شن،  ويف �لربنامج �لفني نظمت �ملوظفات ور�س تعليمية عن �إعادة 
�لتدوير، و�لتي هدفت �إىل �إعادة �لتدوير ولإعادة ��شتخد�مها ب�شكل مفيد 
بدل عن �تالفها، و�ختتمو� �لرب�مج بالربنامج �لثقايف �لذي مت من خالله 
تناول �لألغاز �ملتنوعة ويهدف �لتنوع يف �لرب�مج �ىل تطوير �ملهار�ت و�ثر�ء 

�لثقافة لدي كبار �ل�شن.

طفل يف دبي يفوز يف 
م�شابقة �إيكيا �لعاملية للر�شم 
�لتي  �للطيف  �لأ���ش��د  ر�شمة  كانت 
ر���ش��م��ه��ا ���ش��ني م��اث��ي��و، �ل��ب��ال��غ من 
�لعمر 7 �شنو�ت و�ملقيم يف �لإمار�ت 
مع و�لديه، و�حدة من بني ع�شرة 
ت�شاميم �ختارتها عالمة �إيكيا من 
�مل�����ش��ارك��ات م��ن خمتلف  ب��ني �آلف 
�لعامل. و�شيتم حتويل تلك  �أنحاء 
حم�شوة  �أل���ع���اب  �إىل  �ل��ت�����ش��ام��ي��م 
من  )لنلعب  �إي��ك��ي��ا  م��ب��ادرة  �شمن 
تدعم  حملة  وه��ي  �لتغيري(،  �أج��ل 
و�لتطور  �للعب  يف  �لأط��ف��ال  ح��ق 

حول �لعامل. 
دعوة  على  �لثالث  �لعام  هو  وه��ذ� 
�أرجاء  جميع  م��ن  لالأطفال  �إيكيا 
�لتي  �مل���خ���ل���وق���ات  ل��ر���ش��م  �ل���ع���امل 
�ألعاب  �إىل  لتحويلها  يتخيلونها 
حم�����ش��وة ح��ق��ي��ق��ي��ة ي��ت��م ب��ي��ع��ه��ا يف 

حمالت �إيكيا حول �لعامل. 

جامعة دبي حتر�ض على تعزيز 
قيم �ل�شعادة و�لبتكار 

يحفل ق�شم �ل�شوؤون �لطالبّية يف جامعة دبي بعدد من �لأن�شطة �لرتفيهّية 
و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ّي��ة و�لإر����ش���ادّي���ة �ل��ت��ي ت�����ش��اه��م يف ت��وف��ري ج���ّو م��ف��ع��م بال�شعادة 
�إد�رة  على  كالقدرة  للطالب  �شّتى  م��ه��ار�ت  وتنمية  و�لب���د�ع  و�لإي��ج��اب��ّي��ة 
ُيعّد �لق�شم جمموعة متنّوعة من  وقته و�لعمل �جلماعي.  عام بعد عام، 
�لأن�شطة و�لفعاليات �لتى تلقى �هتمام ودعم �لطلبة من �شمنها رحلة �إىل 
�لكارتينغ يف دبي �أوتودروم، موتور �شيتي، و�لتي نظّمها �لق�شم للطلبة من 

�أجل  حتفيزهم على حت�شني �أد�ئهم يف �لف�شل �لدر��شي �جلديد.

حمبو »ماك�ض« يتاألقون بعر�ض
 �لت�شكيلة �جلديدة ملو�شم ربيع 2017 

�أطلقت )ماك�س(، عالمة �ملو�شة �لأ�شهر و�لأعلى قيمة يف منطقة 
ت�شكيلتها �جلديدة  و�ل��ه��ن��د،  �أف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق 
خالل  وذل���ك   ،2017 رب��ي��ع  ملو�شم  و�لأط��ف��ال  و�لن�شاء  للرجال 
عر�س �أزياء مده�س ��شت�شافه فندق جي دبليو ماريوت ماركيز يف 
2017. وياأتي هذ� �لعر�س من�شجماً مع حملة مو�شة  1 فرب�ير 
�لنا�س  من  جمموعة  تاألقت  حيث  طبيعتها،  على  لنا�س  حقيقية 
لهذ�  �ملو�شة  �شيحات  لآخ��ر  ��شتعر��س  يف  �ملن�شة  على  �لعاديني 
�أر�ب  �ملو�هب  برنامج  يف  و�لفائز  �ل�شاب  �لنجم  بح�شور  �ملو�شم، 
جمل�س  و�أع�شاء  �لإعالميني،  و�ل�شركاء  ع�شاف،  حممد  �آي���دول 

�إد�رة جمموعة »لند مارك جروب«.

�جتماعية �حلمرية ت�شاهم بتوزيع 100 وجبة على �لعمال يف عام �خلري

 احياء ليوم حقوق املري�ض اخلليجي

وفد هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي يزور  �ملر�شى مبدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية

تعيني مدير عام جديد لفندق 
يا�ض فاي�شروي بجزيرة يا�ض

 قال �ل�شيد مارك غريفيث، نائب �لرئي�س �لإقليمي و�ملدير �لعام �جلديد 
�لفندق  ه��ذ�  �إد�رة  بتويل  ب��د�أ  �ن��ه   ، يا�س  بجزيرة  فاي�شروي  يا�س  لفندق 
لتوفري �على م�شتويات �ل�شيافة �لفاخرة يف �أبو ظبي وتطوير �لعمل ورفع 
بتويل  �شعادته  و�أع��رب عن  و�ل�شيوف.   �لعمالء  لإر�شاء  �لأد�ء  م�شتويات 
هذ� �ملن�شب �جلديد و�لعمل يف يا�س فاي�شروي و�لذي يعترب �يقونة عاملية 

فريدة من نوعها . 
و�أ�شحاب  �لدبلوما�شيني  م��ن  ملجموعة  �ق��ام��ه  ع�شاء  حفل  خ��الل  وذك���ر 
�لفندق  �إط��الق   2017 �نه �شيتم  يف عام  �لإمار�تية.  �لأعمال و�ل�شركات 

�جلديد ملجموعة فاي�شروي نخلة جمري� يف جزيرة �لنخلة بدبي . 

بعد �لظهر لغاية بقية �ليوم.
�أبوظبي  �وري��ك�����س  ف��ن��دق  ويعترب 
كان  �شو�ء  �لنزلء  جلميع  مثايل 

�لعاملية يف  �مل�شتويات  وفقا لأعلى 
جمال �لرعاية �لطبية، ويف نهاية 
بت�شليم  �لهيئة  وف��د  ق��ام  �ل��زي��ارة 
�لهيئة  درع  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  �إد�رة 

�أو  �إق��ام��ت��ه��م �لعمل  �ل��غ��ر���س م��ن 
�لعديد  ي���وف���ر  ح��ي��ث  �ل���رتف���ي���ه. 
�أثناء  �لرتفيهية  �ملر�فق  لهم من 

�إقامتهم ، منها �لنادي �ل�شحي و 
�إىل  بالإ�شافة   ، �ل�شباحة  حو�س 

�ل�شاونا و �لبخار. 

جلهودهم،  وت����ق����دي����ر�  ت���ك���رمي���ا 
عن  �مل�شت�شفى  �إد�رة  �أع��رب��ت  وق��د 
�شكرها �جلزيل لوفد �لهيئة على 

هذه �ملبادرة �لطيبة.

 مبنا�شبة �ليوم �خلليجي حلقوق 
وت��رج��م��ًة  للتوجيهات  �مل��ر���ش��ى، 
باعتماد  �ل�����ش��ام��ي��ة  �حل���ك���وم���ي���ة 
للخري  ع����ام����ا   7102 �ل�����ع�����ام 
�مل�شاندة  �لأع��م��ال  د�ئ���رة  ،  قامت 
�أبوظبي  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه  هيئة  يف 
�ملر�شى  لالأطفال  زي��ارة  بتنظيم 
�لطبية  خليفة  مدينة  �ل�شيخ  يف 
�شركة  من�شاآت  �حدى  �أبوظبي  يف 
�ل�شحية  ل���ل���خ���دم���ات  �ب���وظ���ب���ي 
»�شحة« ، وكان يف ��شتقبال �لوفد  
�مل�شت�شفى  م�������ش���وؤويل  م���ن  ع����دد 
�لز�ئر  ب���ال���وف���د  رح���ب���و�  �ل���ذي���ن 
خالل  �ل��ه��ي��ئ��ة  كما نقل وفد   ،
�لهيئة  �أ�����ش����رة  حت���ي���ات  �ل����زي����ارة 
و�أمنياتهم  و�أ���ش��ره��م  ل��الأط��ف��ال 
م�شيدين  �لعاجل،  بال�شفاء  لهم 
للخدمات  �أبوظبي  �شركة  بجهود 
�ل�شيخ  ومدينة   ، �شحة  �ل�شحية 
خليفة �لطبية �لر�ئدة يف تقدمي 

�أعلن فندق  )�ورريك�س( �أبوظبي 
و رده���ة فادو  �ف��ت��ت��اح مطعم  ع��ن 
نوعه  من  �لأول  وه��و  �ليرلندي 
�خلليج  وم��ن��ط��ق��ة  �لم��������ار�ت  يف 

�لعربية .  
ويحظى زو�ر �ملطعم بتجربة طعام 
�إيرلندية تقليدية و �أ�شيلة يف جو 
م��ل��يء ب��امل��رح و �ل��رتف��ي��ه. ميكن 
�ملباريات  متابعة  �لريا�شة  ملحبي 
�ملف�شل  ل��ف��ري��ق��ه��م  و�ل��ت�����ش��ج��ي��ع 
خ����الل �ل����ش���ت���م���ت���اع  ب���امل���اأك���ولت 

و�مل�شروبات. 
من  �لعديد  �ملطعم  قائمة  ت�شمل 
�شيعمل  حيث  �ل��ف��ري��دة  �لأط��ب��اق 
حت�شري  ع���ل���ى  �ل����ط����ه����اة  ف����ري����ق 
�لتقليدية  �لأي��رل��ن��دي��ة  �لأط��ب��اق 
حديثة  م����ك����ون����ات  ب���ا����ش���ت���خ���د�م 

وع�شرية.
 ميكن لل�شيوف كذلك �ل�شتمتاع 
ب��خ�����ش��وم��ات �ل��ه��اب��ي ه�����اور على 
�بتد�ء من  �مل�شروبات  و  �ملاأكولت 

�أف�شل خدمات �لرعاية �ل�شحية.  
وقد �طلع وفد �لهيئة على جهود 
يف  �مل�شت�شفى  يف  �ل��ط��ب��ي  �ل���ك���ادر 
تقدمي �لرعاية �لالزمة للمر�شى 

فندق �وريك�ض �أبوظبي يعلن عن �فتتاح مطعم فادو �لأيرلندي



    
�شخرو� منها فرّدت ب�شورة غرّيت حياتها

من  �ل�18  وتبلغ  ميت�شال  ���ش��الم  ُت��دع��ى  �أم��ريك��ي��ة  ف��ت��اة  تعر�شت 
عمرها لل�شخرية بعدما ن�شرت �شور�ً لها عرب ح�شابها على تطبيق 

�إن�شتغر�م .
وقد �شبهها رو�د هذه �ملو�قع باملوز نظر�ً لوجود بقع من�س كثرية 
على وجهها. وقالت يف حديث �شحايف: بد�أ �لنا�س ي�شخرون مني. 
فلدّي �لكثري من بقع �لنم�س على وجهي. هذ� �شحيح، ومل �أَر يف 
ي��رو� �شوى  �لأ�شخا�س مل  �أن بع�س  هذ� م�شكلة يوماً. لكن يبدو 
�أعاين من مر�س  �إّنني  باملوز. وقيل  �لكثريون  �شبهني  ذلك. وقد 

جلدي .
�إل �أّن ذلك مل يدفعها �إىل �إغالق ح�شابها �أو �ل�شعور بالغ�شب. فقد 
لها وهي حتمل  �شورة  ون�شرت  ب�شجاعة  �ملوقف  تو�جه  �أن  ق��ررت 

ثمار �ملوز. وكتبت: �إذ� �أر�د �لنا�س �أن ي�شحكو� ف�شاأ�شحك معهم .
بها  و�نتهى  �لفاخرة  ف��ورد  عالمة  على  �لقيمني  نظر  لفتت  وق��د 

�لأمر �إىل توقيع عقد معها.
كما �شاركت بعد ذلك يف جل�شات ت�شوير خا�شة ب� غوت�شي ومبوقع 
بيون�شيه �لإلكرتوين. وح�شلت على م�شاحة على �شفحات جملة 
فوغ �لأمريكية . وكتبت �أخري�ً على ح�شابها على تويرت : ل �أمتلك 
قو�م عار�شة �أزياء منوذجية. لكّن هذ� ل ي�شكل عائقاً بالن�شبة �إيل. 
�ملفاهيم  كل  ونتخطى  �حلو�جز  كل  �أن جنتاز  باإمكاننا  بات  �ليوم 

�لتقليدية للجمال .

�شبح يجر �شابًا �أثناء نومه 
�أظ���ه���ر م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ت��د�ول��ت��ه �ل��ع��دي��د م���ن م���و�ق���ع �لتو��شل 
�لجتماعي، حلظة تعر�س �شاب حلادث مرعب �أثناء نومه، حيث 

قام �شبح ب�شحبه من �شاقيه �إىل خارج �ل�شرير. 
�شابني  �ملر�قبة،  كامري�ت  �لتقطته  �لذي  �لفيديو  مقطع  ويظهر 
�إحدى  يف  منف�شلني  �شريرين  على  عميق  ن��وم  يف  يغطان  وه��م��ا 
باب  ُفتح  باحل�شبان، حيث  يكن  ما مل  �أن يحدث  قبل  �حل��ج��ر�ت، 

�لغرفة فجاأة. 
ومل مت�س �شوى ثو�ن قليلة حتى بد�أت �شاقا �ل�شاب ترفعان �إىل 
�ل�شرير  خ��ارج  �إىل  �شحبه  كائن غري مرئي، ومت  �لأعلى من قبل 
قبل �أن ي�شتيقظ يف حالة من �لذهول. وقد حاول �ل�شاب �لبحث 

عن �لكائن �لذي �شحبه من �شريره ولكن دون جدوى. 
من �جلدير بالذكر باأن �حلادث �لذي وقع يف مكان غري معروف 
يف �لهند يف �خلام�س من �شهر يناير )كانون �لثاين( �ملا�شي، ياأتي 
�شمن �شل�شلة �أحد�ث عديدة تتعلق بالأ�شباح منذ بد�ية �لعام، وفق 

�شحيفة ديلي �شتار �لربيطانية. 

�أق�شر رحلة جوية 8 دقائق
�لأرق����ام  �ل��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى ك�شر  �ل��ط��ري�ن  ل��ط��امل��ا تناف�شت خ��ط��وط 

�لقيا�شية باأطول و�أفخم و�أ�شرع �لرحالت �ملتو��شلة.
يف  جتارية  ط��ري�ن  رحلة  لأق�شر  �لقيا�شي  �لرقم  عن  م��اذ�  ولكن، 

�لتاريخ؟
طابعاً  و�لق�شرية ج��د�ً  �لق�شرية  وللرحالت  دقائق  �أق��ل من ع�شر 
�لبع�س  على  ي�شعب  ب�شكل  �لأ�شخا�س  من  �لكثري  ُيده�س  خا�شاً 
قبوله �أو فهمه، نظر�ً �إىل �ُشرعة �لنتقال من مكان �إىل مكان �آخر 
متاماً. ويف �شهر نوفمرب ، �شتنطلق �أق�شر رحلة دولية جتارية جوية 
جالني  �شانت  مطار  من  وتنطلق  دقائق  ثماين  ت�شتمر  �لعامل،  يف 

�ألترنهني يف �شوي�شر� �إىل مدينة فريدري�ش�شهافن يف �أملانيا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يعي�ض مع مئات �لأور�م يف ج�شده 
�أطلق رجل تايلندي يعاين من مر�س جلدي نادر �أدى �إىل منو مئات �لأور�م يف كافة �أنحاء ج�شده، ند�ء ��شتغاثة 

عاجل لإنقاذ �بنته �لتي بد�أت �أعر��س هذ� �ملر�س تظهر عليها �أي�شاً. 
يعاين �شودجاي )69 عاماً( من مئات �لأور�م �لتي تغطي كافة �أنحاء ج�شده منذ �شنو�ت طويلة. ويلتزم �شودجاجي 

منزله يف �إحدى �لقرى �لتايلندية �لنائية متحا�شياً �لظهور �أمام �لنا�س لكي ل يخيفهم مبظهره. 
وقد بد�أت �لأور�م تظهر على ج�شد �لرجل عندما كان طفاًل يف �لعا�شرة من عمره، حيث �نت�شرت �لأور�م �ملوؤملة �شيئاً 

ف�شيئاً وغطت ج�شده بالكامل. 
ويقول �شودجاي باأن حالة عائلته �ملادية �ملع�شرة حالت دون تلقيه �لعالج يف �شغره، �لأمر �لذي فاقم �مل�شكلة حتى 
و�شلت �إىل هذه �لنتيجة. وبح�شب �لأطباء، فاإن �شودجاي م�شاب مبر�س يف �لأع�شاب �لليفية ت�شبب بن�شوء هذه 

�لأور�م. 
ل  �لور�م  هذه  �أن  �إىل  �شودجاي،  حالة  على  ي�شرف  �ل��ذي  جيند�  �لدكتور  �لع�شبية  بالأمر��س  �لخ�شائي  و�أ�شار 
ت�شكل خطر�ً على حياة �ملري�س �لذي ميكنه ممار�شة حياته �لطبيعية رغم حالته.  و�أ�شاف: يف حالة �شودجاي بد�أت 
�لأور�م توؤثر على �إحدى عينيه، وجتعل �لنوم بالن�شبة له �أمر�ً غري مريح   من �جلدير بالذكر، باأن �أعر��س �ملر�س 
بد�أت بالظهور على �بنة �شودجاي �لتي تبلغ من �لعمر 36 عاماً، �لأمر �لذي دفعل �شودجاي �إىل �إطالق ند�ء عاجل 

لإنقاذ �بنته قبل �أن تتطور حالتها، وفقاً ل�شحيفة ديلي مريور �لربيطانية.  
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ورم �شخم يف ر�أ�شه 35 عامًا
بد�أت معاناة رجل تايلندي يف �شن مبكرة عندما كان يف �لثانية من عمره، 
�آلمل مربحة يف �لر�أ�س وب��د�أ ورم جمهول �ل�شبب بالنمو يف  �نتابته  حيث 

ر�أ�شه حتى بلغ حجمه �شعفي حجم جمجمته. 
بعد ولدة �شوتات مي�شاتي بعامني، �أ�شيب باآلم مربحة يف �لر�أ�س، وبد�أت 
كتلة تنمو يف �جلانب �لأي�شر لر�أ�شه. وظل �شوتات على هذه �حلال طو�ل 

35 عاماً قبل �أن يت�شنى له �خل�شوع للعالج.
وبعد �شنو�ت طو�ل من �لأمل و�ملعاناة، ح�شل �شوتات على فر�شة لفح�س 
هذه �لكتلة �لتي �أثقلت كاهله، بف�شل فريق طبي تطوع ملعاجلته وت�شخي�س 
مر�شه. وقام �ملمثل �لتايلندي �مل�شهور بني بونلرييت )54 عاماً( و �ملالكم 
عملية  لأول  �خل�شوع  يف  مل�شاعدته  منزله  يف  �شوتات  ب��زي��ارة  ت��اي  م���و�ي 
�ل��ورم. و�شرح �ملمثل بني لو�شائل �لإع��الم �ملحلية قائاًل:  جر�حية لإز�ل��ة 
�لعالج يف م�شت�شفى  ب��د�أت رحلة  بانكوك حيث  �إىل  �شوتات  �إر�شال  لقد مت 
ت�شوللونغ كورن، و�شرع �لأطباء باإجر�ء �لفحو�شات �لالزمة قبل عملية 
لتحمل  كافية  ج�شدية  ببنية  �شوتات  يتحلى  و�أ���ش��اف:   . �ل��ورم  ��شتئ�شال 
�لثمن  �لباهظة  �لعملية  نفقات  لتحمل  ي�شطر  ولن  �جلر�حية،  �لعملية 
لعائلة فقرية،  ينتمي  �ل��ذي  �شوتات  ب��اأن  . ويذكر  �لأم��ر  بهذ�  تكفلنا  لأننا 
عانى طو�ل هذه �ل�شنو�ت من �لكتلة، لأنه مل يكن قادر�ً على حتمل نفقات 
�لعالج، ومن �ملزمع �أن جترى له �أول عملية جر�حية خالل �لأيام �لقليلة 

�لقادمة، وفقاً ل�شحيفة مريور �لربيطانية.  

مميزة  مقالة  يكتب  ملن  دولر  �ألف   450
تنتج  �لتي  مزرعتها  على  �أمريكية  مهند�شة  �أ�شرفت  عاماً،   18 مدى  على 
فيها منتجات ع�شوية بالكامل، لكنها قررت �أخري�ً �أن تفتح �شفحة جديدة 
يف حياتها، وتقدم هذه �ملزرعة هدية، ملن يفوز يف م�شابقة �ملقالة �لتي تقوم 
�إن �ملزرعة كانت  بتنظيمها. وتقول نورما برينز من ولية نورث كارولينا 
ت�شتطيع  ل  �أنها  �أخ��ري�ً  �أدرك��ت  لكنها  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  كل حياتها خالل 
�إجناز كامل �لعمل لوحدها، لذلك قررت �لعودة �إىل �ملدينة، لكنها تريد �أن 

تتاأكد �أوًل �أنها تركت مزرعتها �حلبيبة يف �أيد �أمينة.
�أن نورما  �إل  �أل��ف دولر،   450 �أن �ملزرعة تكلفت ح��و�يل  وعلى �لرغم من 
طريقة  باأف�شل  ي�شرحان  زوج��ني  لأي  تهبها  �أن  وتريد  ببيعها،  ترغب  ل 
 200 تتجاوز  ل  مقالة  خ��الل  م��ن  عليهما،  �ختيارها  يقع  �أن  يجب  مل���اذ� 
1 يونيو  �مل�شابقة تقدمي مقالتهم قبل  �مل�شاركني يف  كلمة، ويتوجب على 

)حزير�ن( 2017، مع مبلغ 300 دولر كر�شم ��شرت�ك.
وتقول نورما بالن�شبة يل لي�س هناك يف �حلياة �ف�شل من جمع �لأطعمة 
�لع�شوية، و�أنا �أبحث عن زوجني ي�شرتكان معي يف هذ� �لتفكري، ولديهما 
�خلربة و�لتدريب يف جمال �لزر�عة �لع�شوية. وهما على ��شتعد�د للعمل 

لوقت طويل للعناية باملزرعة .

ميالنيا تر�مب و�آكي �آبي.. 
تناق�ض غري تقليدي 

�لأوىل  �ل��ي��اب��ان  �شيدة  ق��ام��ت  عندما 
كان  و��شنطن  يف  بجولتها  �آب��ي  �آك��ي 
رفيعة  مر�فقتها  غياب  �مللحوظ  من 
وهي  �ل�شابقة  �ل��زي��ار�ت  يف  �مل�شتوى 

�شيدة �لوليات �ملتحدة �لأوىل.
وق����ال م�����ش��وؤول ب�����ش��ف��ارة �ل��ي��اب��ان يف 
�ل�شفري  زوج��ة  �إن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�آبي يف  �آكي  �لياباين هي �لتي ر�فقت 
بدل من  �إىل جامعة حملية  زيارتها 
خروجا  يعد  وه��ذ�  ت��ر�م��ب.  ميالنيا 
عن �ل��زي��ار�ت �ل�شابقة لآك��ي �آب��ي �إىل 
قامت   2007 ع���ام  ف��ف��ي  و����ش��ن��ط��ن. 
منزل  �إىل  ب���و����س  ل�����ور�  م���ع  ب��ج��ول��ة 
فرينون  م��اون��ت  يف  و��شنطن  ج���ورج 
2015 قامت بزيارة ق�شرية مع  ويف 
�بتد�ئية  مدر�شة  �إىل  �أوباما  مي�شيل 
يف ���ش��م��ال ف��رج��ي��ن��ي��ا. وه����ذ� �خل���روج 
ياأتي بعد ثالثة  �مل��األ��وف و�ل��ذي  عن 
دونالد  ت����ويل زوج���ه���ا  م���ن  �أ���ش��اب��ي��ع 
تر�مب �لرئا�شة �إ�شارة �أخرى على �أن 
ميالنيا تر�مب رمبا لديها ت�شور�ت 
�لأوىل.  �ل�����ش��ي��دة  دور  ب�����ش��اأن  �أخ����رى 
و�آث������رت م��ي��الن��ي��ا ت���ر�م���ب �ل��ب��ق��اء يف 
�ل���وق���ت �حل�����ايل حتى  ن���ي���وي���ورك يف 
ينتهي �بنها من عامه �لدر��شي. ومن 
غري �لو��شح ما �إذ� كانت �شتقوم بدور 
بارز يف �لأحد�ث �لجتماعية يف �لبيت 
�لأبي�س مبا ي�شمل مر�فقة �ل�شيد�ت 
�لعا�شمة.  �إىل  زيارتهن  �لأول خالل 
ونادر� ما تعلن ميالنيا تر�مب وهي 
�شلوفينيا  م��ن  �شابقة  �أزي���اء  عار�شة 
ع��ن خ��الف��ات يف �ل����ر�أي م��ع زوجها. 
��شتخدمت  ذلك  من  �لنقي�س  وعلى 
�آكي �آبي مقابالت �شحفية يف تقدمي 
حكومة  ب�شيا�شات  تتعلق  ت��و���ش��ي��ات 
�ل��ب��ع�����س ي�شفها  زوج���ه���ا مم���ا ج��ع��ل 

باأنها متثل �ملعار�شة �ملنزلية .

�شور عائلية جتمع 500 
�شخ�ض يف مكان و�حد 

ينتمون  ���ش��خ�����س   500 م���ن  �أك����ر  جت��ّم��ع 
للتقاط  �ل�������ش���ني،  يف  و�ح��������دة  ل���ع���ائ���ل���ة 
جم��م��وع��ة م��ن �ل�����ش��ور �ل��ت��ذك��اري��ة، يف ما 
مي��ك��ن �ع��ت��ب��اره �أك����رب مل ���ش��م��ل �أُ����ش���ري يف 
رن  عائلة  �أف��ر�د  من  �ملئات  �لعامل.وتو�فد 
�إىل قرية �شينجزهو و�شط �ل�شني، خالل 
�ل���ذي نظمه ري���ن ت��و�جن��ي، وهو  �حل���دث 
�قتفاء  �لعائلة، حيث عمل على  �أف��رد  �أحد 
�أثر �أن�شاب �لعائلة، وجمع �أكرب عدد ممكن 
من �أفر�دها يف مكان و�حد، بح�شب ما ذكر 

موقع �إليت ديلي.
�ل��ذي��ن غ�شت بهم  �لأ���ش��رة  �أف���ر�د  وينتمي 
�لقرية �إىل ما بني �جليلني 25 و 31 من 
ي�شكلون  �ل��ن��د�ء  لبو�  �لذين  لكن  �لعائلة، 
�أن  ُيعتقد  حيث  �ل��ع��ائ��ل��ة،  ن�شف  م��ن  �أق���ل 
�أكر من 1000 �شخ�س ينتمون �إىل عائلة 

رن ل يز�لون على قيد �حلياة.

يتبارز�ن بال�شكاكني للفوز بقلب �مر�أة 
د�رت مبارزة بال�شكاكني بني رجلني بريطانيني يقطنان 
يف نف�س �حلي بعدما ن�شب خالف بينهما على �مر�أة وقعا 

يف حبها. 
يوتيوب  موقع  على  ن�شر  ���ش��ادم،  فيديو  مقطع  و�أظ��ه��ر 
�لإلكرتوين حلظة قيام �ألن بي�شوب )40 عاماً( مبغادرة 
منزله وهو يحمل �شكني مطبخ ويتوجه �إىل منزل جاره 

رو�شيل موري�س )45 عاماً(. 
يحمل  وه��و  منزله  من  موري�س  خ��رج  قليلة  ث��و�ن  وبعد 
بني  بال�شكاكني  �لوطي�س  حامية  م��ب��ارزة  وب���د�أت  �شكيناً 

�لرجلني �للذين ميلكان �شجاًل �إجر�مياً. 
وجن��م ع��ن ه��ذه �مل��ع��رك��ة �خل��ط��رة �إ���ش��اب��ة بي�شوب �لذي 
�عتقلت  بينما  �ل��الزم،  �لعالج  لتلقي  �مل�شت�شفى  �إىل  نقل 
�ل�����ش��رط��ة م��وري�����س. ول����دى م�����ش��اه��دة �ل�����ش��رط��ة ملقطع 
تلقى  ب��ع��دم��ا  بي�شوب  ع��ل��ى  �لقب�س  �إل��ق��اء  مت  �ل��ف��ي��دي��و، 

�لعالج �لالزم من جروح طفيفة. 
�ملتهمني  ب�شجن  ق�شت  �ملحكمة  ب���اأن  �ل��ت��ق��اري��ر  وت��ق��ول 
�شرطة  ق�شم  با�شم  ن��اط��ق  و���ش��رح  ���ش��ه��ر�ً.  ع�شرين  مل��دة 
ب�شبب  �لرجلني  ب��ني  ن�شب  �ل�شجار  ب��اأن  �شتافورد�شاير 

تناف�شهما على �مر�أة. 
حمل  ع��دم  �ملو�طنني  من  �لربيطانية  �ل�شرطة  وطلبت 
�ل�شجار،  يف  و��شتخد�مها  كال�شكاكني،  �حل���ادة  �لأدو�ت 
�لتي ترتتب على ذلك،  �لقانونية  �لعو�قب  وح��ذرت من 

وفق ما ورد يف �شحيفة مريور �لربيطانية. 

يربح جائزتي يان�شيب يف يوم و�حد
�أمريكي  يف حادثة نادرة من نوعها، �بت�شم �حلظ لرجل 
حيث  �ليوم  نف�س  يف  مرتني  كارولينا  �شاوث  ولي��ة  من 

ربح مبلغني كبريين يف �شحبني منف�شلني لليان�شيب. 
قالت �إد�رة �ليان�شيب �لوطنية يف ولية �شاوث كارولينا 
باأن رجاًل ربح يف �شحبني لليان�شيب �إجريا يف نف�س �ليوم 
مبلغاً وقدره 300 �ألف دولر �أمريكي.  وبح�شب �لتقارير 
م�شتمر  ب�شكل  �ليان�شيب  �شحب  على  �عتاد  �لرجل  ف��اإن 
منذ ع�شر �شنو�ت، و�أنه ��شرتى بطاقة �ليان�شيب �لأوىل 
من منطقة د�رلينغون، قبل �أن يتوجه �إىل منطقة �أخرى 
على بعد ثالثة �أميال ل�شر�ء �لبطاقة �لثانية.  وقد عرّب 
�لغامرة  �شعادته  بعد، عن  ��شمه  �ل��ذي مل يعرف  �لرجل 
للفوز بهذ� �ملبلغ �لكبري، وقال باأنه �شوف ي�شدد �أق�شاط 
منه  يك�شب  م�����ش��روع  �إق��ام��ة  يف  يفكر  و�أن���ه  كلها،  منزله 

�لرزق، وفقاً ملا ورد يف موقع يو بي �آي �لإلكرتوين. 

�غماء جماعي لطالبات مدر�شة
�شهدت مدر�شة ثانوية مبدينة �ل�شبلي يف ولية �لبليدة 
�إغماء �لع�شر�ت من �لتلميذ�ت مبجرد  �شمايل �جلز�ئر، 
�آث��ر حالة م��ن �ل��رع��ب لدى  دخولهن �إىل �مل��در���ش��ة، مم��ا 
�لنهار  �شحيفة  ون��ق��ل��ت  �ل��ث��ان��وي��ة.  ب��امل��در���ش��ة  �ل���ش��ت��اذة 
�جل��ز�ئ��ري��ة ع��ن ���ش��ه��ود ع��ي��ان �إن���ه وع��ن��د دخ���ول �لطلبة 
ع�شر�ت  �شقط  بوعلي،  بن  ح�شيبة  �ل�شهيدة  ثانوية  �إىل 
�ل�شبب  م��ع��رف��ة  دون  م���ن  ع��ل��ي��ه��ن  و�أغ���م���ى  �ل��ط��ال��ب��ات 
من  بعد  تف�شري�  جتد  مل  �لتي  �حلادثة  لهذه  �حلقيقي 
طرف �لأطباء و�لأجهزة �لأمنية. ووفقا لل�شحيفة فقد 
�مل��در���ش��ة ومت فتح حتقيق  �إىل  ه��رت��ت �لأج��ه��زة �لأم��ن��ي��ة 

ملعرفة �ل�شبب �حلقيق حلالت �لأغماء.

مناف�شة �شر�شة بني �أديل وبيون�شيه يف جر�مي 
�أديل وبيون�شيه  ت�شهد جو�ئز جر�مي �ملو�شيقية لهذ� �لعام �ملناف�شة �لكربى بني 
�أغنية و��شطو�نة  تتناف�شان يف فئات  �إذ  �لغنائية  �ل�شاحة  �أ�شهر جنمتي بوب على 
و�ألبوم �لعام. ورغم تر�شحها لثنني و�شتني جائزة جر�مي وفوزها بع�شرين من 
هذه �جلو�ئز مل تفز بيون�شيه )35 عاما( قط بجائزة �ألبوم �لعام رغم تربع �شت 

من �ألبوماتها على عر�س �لقو�ئم �ملو�شيقية.
وبح�شولها على ت�شع تر�شيحات ياأمل كثري من حمبي بيون�شيه �أن يتغلب �ألبومها 
)ليمونيد( ذو �ل�شبغتني �ل�شخ�شية و�ل�شيا�شية على لعنة جر�مي �لتي تالحقها. 
ويعتقد كثريون �أن )ليمونيد( يتناول زيجة بيون�شيه �مل�شطربة من مغني �لر�ب 
جاي زي كما يت�شمن �أغنيات ت�شري �إىل متكني �ل�شود ومتكني �ملر�أة. �إل �أنها تو�جه 
مناف�شة �شر�شة من �لربيطانية �أديل )28 عاما( �لتي �كت�شحت جو�ئز جر�مي عام 
2012 بفوزها ب�شت جو�ئز عن �ألبومها )21(. وح�شلت �لعام �حلايل على خم�شة 

تر�شيحات عن �ألبوم )25( �لذي يت�شمن �أغنية )هالو(.
ويختار معنيون يف عامل �شناعة �ملو�شيقى �لفائزين يف 80 فئة من فئات جو�ئز 

جر�مي و�شيذ�ع �حلفل تلفزيونيا.

العار�سة واملمثلة كيت ابتون خالل ح�سورها حدث )MusiCares( يف لو�ض اأجنلو�ض بكاليفورنيا. )رويرز(

يكت�شف قردً� �أثريًا 
بال�شدفة

ع���ر ف����الح م�����ش��ري ع��ل��ى متثال 
�أن  �ل�شدفة بعد  �أث��ري عن طريق 
ق���رر ح��ف��ر جم���رى م��ائ��ي ل�شرف 
�لزر�عية  �لأر��������س  ب���ج���و�ر  �مل���ي���اه 
للجهات  ل��ي��ق��دم��ه  ل����ه،  �مل��م��ل��وك��ة 
بقيام  �ل���و�ق���ع���ة  وب�������د�أت  �مل��ع��ن��ي��ة. 
�لعينني  �أب������و  حم���م���ود  �مل�����و�ط�����ن 
�أر�شه  بجو�ر  مائي  جم��رى  بحفر 
�حلفر  يتعر  �أن  ق��ب��ل  �ل��زر�ع��ي��ة، 
ل���وج���ود ج�����ش��م ���ش��ل��ب ي��ع��وق عمل 

�ملجرى.
�شاحب  �كت�شف  �جل�شم  وبانت�شال 
باأنه على هيئة  �لأر���س و�لعاملني 
ولي�س جم��رد �شخرة كبرية  ق��رد، 
�لذي  �لأم���ر  جتاهلها،  ميكن  ك��ان 
جعل �شاحب �لأر�س يبلغ �جلهات 
�أثرية  �إمكانية  يف  ب�شكه  �لر�شمية 
�لتمثال. و�نتقل فريق معاينة من 
�ل�شرقية  مبحافظة  �لآث���ار  وز�رة 
وع����دد م��ن �مل��ف��ت�����ش��ني ل��ق��ري��ة كفر 
�أب������و عمر،  �ل���رب���ع���م���اي���ة مب���ن�������ش���اأة 
ملعرفة  �لتمثال  تنظيف  مت  حيث 
ح��ق��ي��ق��ت��ه، وت��ب��ني �أن����ه ع��ل��ى هيئة 
قرد، وم�شنوع من مادة �جلر�نيت 
���ش��م، وحتمله   150 ق��ر�ب��ة  ب��ط��ول 
قاعدة مربعة بطول 80 �شم، ويزن 
قر�بة �ألف كيلو. و�تخذت �جلهات 
لبدء  �ل��الزم��ة  �لإج����ر�ء�ت  �ملعنية 
نقل �لتمثال �لأثري لوز�رة �لآثار، 
و�إجر�ء�ت حق �ملو�طن يف ح�شوله 

على مكافاأة مالية.

�كت�شاف كهف يخفي خمطوطات �لبحر �مليت
كان  �أن��ه  يعتقد  ج��دي��د�  كهفا  �لآث���ار  علماء  �كت�شف 
يخفي خم��ط��وط��ات �ل��ب��ح��ر �مل��ي��ت، وه���ذه ه��ي �ملرة 
�إىل  وي�شار  �شنة.  �شتني  قبل  �كت�شافه  منذ  �لأوىل 
كهفا   11 يف  وج��دت  �لعربية  �ملخطوطات  مئات  �أن 
على حافة �لبحر �مليت يف منت�شف �لقرن �لع�شرين، 

ومرت �لعقود دون �أي ك�شف جديد.
و�لآن ي��ق��ول �ل��ب��اح��ث��ون م��ن �جل��ام��ع��ة �ل��ع��ربي��ة يف 
د�خل  �ل��ث��اين ع�شر  �لكهف  �إن��ه��م وج���دو�  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
منحدر بالقرب من مدينة قمر�ن يف �ل�شفة �لغربية 
�ملحتلة. ومع �أنه مل يكت�شف �أي خمطوطات فعلية يف 
من  ل�شو�شا  �أن  تعتقد  �إنها  �جلامعة  قالت  �لكهف، 
�لبدو ��شتولو� عليها يف وقت ما يف خم�شينيات �لقرن 

�ملا�شي.
و�أ�شاف �لباحثون �أنهم عرفو� �أن �ملخطوطات كانت 
م���وج���ودة يف �ل��ك��ه��ف �لأخ����ري لأن��ه��م وج����دو� قدور� 
�لتي حتوي �ملخطوطات يف  حمطمة م�شابهة لتلك 

�لكهوف �ل�11 �لأخرى.
يربط  �ل���ذي  �جل��ل��د  م��ن  ق�شا�شات  �أي�شا  ووج���دو� 
�مل��خ��ط��وط��ات وك���ذل���ك ق��ط��ع��ا م���ن �ل��ق��م��ا���س وم���و�د 

�أخرى. وقد عر �أي�شا على معولني يعود�ن ملنت�شف 
�لل�شو�س،  وج��ود  على  ي��دل  مما  �لع�شرين،  �لقرن 
مطوية  �ل���رق  م��ن  �شغرية  و�ح���دة  قطعة  ووج���دت 

د�خل �إبريق.
وق����ال ك��ب��ري �ل��ب��اح��ث��ني رغ���م ع���دم ع��ث��ورن��ا ع��ل��ى �أي 
خمطوطة، فاإن �لأدلة �ملكت�شفة ت�شري دون �أدنى �شك 

�إىل �أن �ملخطوطات كانت يف �لكهف و�أنها �شرقت .
�ملخطوطات  �أن  �إىل  تلغر�ف  ديلي  �شحيفة  و�أ�شارت 
�أهم  م��ن  و�ح����دة  تعترب  �شنة   2000 ع��م��ره��ا  �ل��ت��ي 
�لكت�شافات �لأثرية يف �لقرن �لع�شرين وثاين �أقدم 
�لإطالق  على  تكت�شف  تور�تية  ن�شو�س  جمموعة 
لحتو�ئها على جل ن�شو�س �لتور�ة باللغة �لعربية 

وبع�س �لأجز�ء بالآر�مية.
وكانت �ملجموعة �لأوىل من �ملخطوطات قد �كت�شفها 
�لرعاة �لبدو يف عام 1947 �لذين وجدوها بال�شدفة 
يف كهف قريب من قمر�ن. وعلى مدى �لعقد �لتايل 
 900 �أخ��رى ووج��د بها نحو  �كت�شفت ع�شرة كهوف 
خمطوطة. وهذه �ملخطوطات حمفوظة �ليوم فيما 

يعرف ب�شريح �لكتاب يف متحف �إ�شر�ئيل بالقد�س.


