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تنفيذا لتوجيهات خليفة واأوامر حممد بن زايد
مبادرات رئي�س الدولة تعتمد م�شاريع 

تنموية بقيمة 200 مليون درهم
•• ابوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
رئي�س �لدولة )حفظه �هلل( و�أو�مر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
ومبتابعة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة ، �عتمدت جلنة متابعة تنفيذ مبادر�ت 
�لتي  �لتنموية  �مل�شروعات  من  ع��دد�ً  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
بقيمة  �ل��دول��ة  مناطق  خمتلف  يف  �ل�شاملة  �لنه�شة  م�شرية  تدعم 

�إجمالية ُتقّدر ب�200 مليون درهم.
فقد �عتمدت �للجنة برئا�شة معايل �أحمد جمعه �لزعابي نائب وزير 
�لتخ�ش�شي  �ل�شيخ خليفة  ، م�شروع ربط م�شت�شفى  �لرئا�شة  �شوؤون 
درهم،  مليون   180 مقد�رها  بتكلفة  �لحتادية،  �لطرق  مبنظومة 

وذلك لت�شهيل �لو�شول �إىل مر�فق �مل�شت�شفى.  )�لتفا�شيل �س5(

قوافل زايد اخلري تفتح باب التطوع 
لالأطباء لعالج الالجئني الروهينغا

•• ابوظبي-وام:

�أعلنت قو�فل ز�يد �خلريعن فتح باب �لتطوع للكو�در �لطبية �ملو�طنة يف 
»برنامج �أطباء �خلري« للم�شاركة يف �ملهام �لإن�شانية �لت�شخي�شية و�لعالجية 
بنجالدي�س  يف  �ملتنقلة  وم�شت�شفياتها  �ملتحركة  ع��ي��اد�ت��ه��ا  يف  و�ل��وق��ائ��ي��ة 

للتخفيف من معاناة �لجئني �لروهينغا من �لأطفال و�مل�شنني.
)�لتفا�شيل �س5(

مواقــيت ال�صالة
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�لرئي�س �لفرن�شي وزوجته يف ��شتقبال �حلريري وزوجته و�إبنه يف ق�شر �لليزيه  )رويرتز(

مندوب رو�شيا ي�شتخدم �لفيتو للمرة �لثانية خالل 24 �شاعة )رويرتز(

ينام �لرئي�س.. وحتلم �لزوجة

ماكرون ي�ستقبل رئي�س احلكومة اللبنانية امل�ستقيل واأ�سرته يف الإليزيه

احلريري يقرر العودة اإىل بريوت واإعالن موقفه الأربعاء
اجتماع طارىء اليوم لوزراء اخلارجية العرب لبحث الت�سدي للتدخالت الإيرانية

فيتو رو�سي جديد يوقف التحقيق بكيماوي �سوريا

قتلى بالغوطة والنظام يحكم �شيطرته على البوكمال
وا�شنطن ترف�س التجديد ملكتب 
الفل�شطينية التحرير  منظمة 

•• رام اهلل-اأ ف ب:

�لفل�شطينية  �خلارجية  وزي��ر  ق��ال 
�أم�����س �ن �خل��ارج��ي��ة �لم��ريك��ي��ة مل 
منظمة  مكتب  ع��م��ل  �أور�ق  جت���دد 
و��شنطن  يف  �لفل�شطينية  �لتحرير 
يف �ل����وق����ت �مل����ح����دد، وه������ذ� م����ا مل 

يحدث منذ �لثمانينات.
�ل�������ش���ل���ط���ة  �ن  �مل������ال������ك������ي  وق�����������ال 
من  ر���ش��ال��ة  ت�شلمت  �لفل�شطينية 
�خل��ارج��ي��ة �لم��ريك��ي��ة قبل يومني 
تقول �إن وزير �خلارجية مل يتمكن 
�ل�شباب  م��ن  يكفي  م��ا  �ي��ج��اد  م��ن 

لالبقاء على �ملكتب مفتوحا.
و��شاف �ملالكي هذ� و�شع مل يحدث 
�خلارجية  م����ن  وط��ل��ب��ن��ا  ����ش���اب���ق���ا، 
�لم�����ريك�����ي�����ة و�ل����ب����ي����ت �لب���ي�������س 
�ن���ه �شيعقد  ت��و���ش��ي��ح��ات، و�أب��ل��غ��ون��ا 
م�شتوى  ع���ل���ى  �ج���ت���م���اع  �لث����ن����ني 
�خل�������ر�ء �ل���ق���ان���ون���ي���ني، وم�����ن ثم 

يعطون رد� و��شحا.
�لرئي�س  خ��ط��اب  �إن  �مل��ال��ك��ي  وق���ال 
�جتماع �جلمعية  �لخ��ري يف  عبا�س 
و��شارته  �مل��ت��ح��دة،  �لمم  �ل��ع��ام��ة 
�ل��ت��وج��ه �ىل حمكمة  �م��ك��ان��ي��ة  �ىل 
�ل�شتيطان  �شد  �لدولية  �جلنايات 
توجه  يف  �أث��ر  ل��ه  ك��ان  �ل�شر�ئيلي، 
�خلارجية �لمريكية لتخاذ موقف 

�ز�ء مكتب �ملنظمة.

ال�����ش��ع��ودي��ة ت�����ش��ت��دع��ي 
للت�شاور اأملانيا  يف  �شفريها 

•• الريا�ض-وام:

�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ق���ررت 
برلني  يف  ����ش���ف���ريه���ا  ������ش����ت����دع����اء 
�ح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ت�����ش��ري��ح��ات وزير 
�خلارجية �لملاين زيغمار غابرييل 

بخ�شو�س �لأزمة �للبنانية.
�ل�شعودية  �لأن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
)و��س( عن م�شدر م�شوؤول بوز�رة 
ت���ع���ل���ي���ق���اً على  �خل����ارج����ي����ة ق����ول����ه 
�لتي  �ل�شحيحة  �لت�شريحات غري 
�لأملاين  �خل��ارج��ي��ة  وزي��ر  بها  �أدىل 
�إن  �للبناين،  بنظريه  لقائه  خالل 
��شتغر�ب  تثري  �لت�شريحات  تلك 

و��شتهجان �ململكة �ل�شعودية.
و�أ�شاف �مل�شدر �أن �ململكة تعتر �أن 
�لع�شو�ئية  �لت�شريحات  هذه  مثل 
ل  مغلوطة  معلومات  على  �ملبنية 
و�أنها  �ملنطقة  يف  �ل�شتقر�ر  تدعم 
�لأملانية  �حلكومة  موقف  متثل  ل 
ت��ع��ده��ا حكومة  �ل���ت���ي  �ل�����ش��دي��ق��ة 
�حلرب  يف  موثوقاً  �شريكاً  �ململكة 
على �لإرهاب و�لتطرف ويف �ل�شعي 
ل���ت���اأم���ني �لأم�������ن و�ل����ش���ت���ق���ر�ر يف 

�ملنطقة.
وك������ان وزي������ر �خل���ارج���ي���ة �لمل�����اين 
�حلكومة  رئي�س  �إع���الن  �نتقد  ق��د 
��شتقالته  �للبنانية �شعد �حلريري 

من �لريا�س وبقاءه فيها.

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�شوري  �ل��ن��ظ��ام  ق����و�ت  ���ش��ي��ط��رت 
معظم  ع���ل���ى  �م���������س  وح����ل����ف����اوؤه����ا 
مدينة �لبوكمال، �آخر مدينة حتت 
�لإرهابي  د�ع�����س  تنظيم  �شيطرة 
�ملر�شد  �أف�����اد  م���ا  ���ش��وري��ا، وف���ق  يف 

�ل�شوري حلقوق �لن�شان.
على  �ل�شيطرة  �ل��ط��رف��ان  وت��ب��ادل 
�مل��دي��ن��ة �ل��و�ق��ع��ة يف حم��اف��ظ��ة دير 
�ل�������زور )�����ش����رق( مل������ر�ت ع�����دة قبل 
��شتعادة  م��ن  �لتنظيم  يتمكن  �أن 

�ل�شيطرة عليها قبل �أ�شبوع.
وق�����ال م���دي���ر �مل��ر���ش��د ر�م�����ي عبد 
�لنظام  ق����و�ت  ���ش��ي��ط��رت  �ل��رح��م��ن 
�ل�����ش��وري م���ع ح��ل��ف��ائ��ه��ا ح���زب �هلل 
�للبناين و�حلر�س �لثوري �لإير�ين 
�أكرث  ع��ل��ى  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  و�مليلي�شيات 
م���ن مدينة  �مل���ئ���ة  ث��م��ان��ني يف  م���ن 
بد�أته  و����ش��ع  هجوم  �إث��ر  �لبوكمال 

ليل �جلمعة.
دم�شق  �شرق  �لغوطة  وتعي�س  ه��ذ� 
�أفاد، �م�س  د�مية، بح�شب ما  �أياماً 
حلقوق  �ل�����ش��وري  �مل��ر���ش��د  �ل�شبت، 

�لإن�شان.
ول تز�ل �ملعارك متو��شلة م�شتكملة 
يومها �لر�بع، مع ��شتمر�ر عمليات 

�ل�شتهد�ف �ملتالحقة ملدن وبلد�ت 
�إىل  �لقتلى  ح�شيلة  رف��ع  ما  فيها، 

�أكرث من 46 قتياًل.
و�أفاد �ملر�شد با�شتمر�ر �ل�شتباكات 
�ل��ع��ن��ي��ف��ة ل��ي��ل �ل�����ش��ب��ت ب���ني ق���و�ت 
�ملو�لني  بامل�شلحني  �ملدعمة  �لنظام 
ل��ه��ا وق�����و�ت �ل���دف���اع �ل��وط��ن��ي من 
جانب، ومقاتلي حركة �أحر�ر �ل�شام 
من جانب �آخر، بالقرب من مدينة 
�ل�شتباكات  ترتكز  حيث  حر�شتا، 
�إد�رة  د�خ���ل  حم���اور  ع��ل��ى  �لعنيفة 
�مل��رك��ب��ات ويف حم��ي��ط��ه��ا.�ىل ذلك، 
�لنق�س  ح���ق  رو���ش��ي��ا  ����ش��ت��خ��دم��ت 

�لفيتو �شد م�شروع قر�ر تقدمت به 
�ليابان ين�س على متديد تقني ملدة 
�شهر و�حد ملهمة �خلر�ء �لدوليني 
��شتخد�م  يف  بالتحقيق  �مل��ك��ل��ف��ني 

�أ�شلحة كيمياوية ب�شوريا.
�لأع�شاء  �أ���ش��ل  م��ن   12 و���ش��وت 
ل�شالح  �لأم����ن  جم��ل�����س  يف  �ل�15 
�ل���ي���اب���اين، فيما  �ل���ق���ر�ر  م�����ش��روع 
�إىل جانب رو�شيا  عار�شته بوليفيا 
بالنق�س  حقها  ����ش��ت��خ��دم��ت  �ل��ت��ي 
�شاعة.   24 يف  �ل���ث���ان���ي���ة  ل���ل���م���رة 
�أم������ا �ل�������ش���ني ف���ق���د �م���ت���ن���ع���ت عن 

�لت�شويت.

ال�شي�شي يحذر من امل�شا�س بح�شة م�شر يف النيل
•• القاهرة-وكاالت:

لن  �إن��ه  �ل�شي�شي  �لفتاح  عبد  �مل�شري  �لرئي�س  ق��ال 
وذلك  �لنيل،  مياه  يف  م�شر  بح�شة  بامل�شا�س  ي�شمح 
يف �إ�شارة �إىل م�شروع �شد �لنه�شة �لذي تبنيه �إثيوبيا 
على �أحد رو�فد �لنيل و�أو�شح �ل�شي�شي �أنه حتدث مع 
3 عنا�شر رئي�شية، من  و�إثيوبيا حول  �ل�شود�ن  قادة 

بينها عدم �مل�شا�س بح�شة م�شر من �ملياه.
�فتتاح  خ��الل  �ل�شي�شي  �لرئي�س  ت�شريحات  وج���اءت 
م�شروع لال�شتزر�ع �ل�شمكي مبحافظة “كفر �ل�شيخ” 

على �ل�شاحل �ل�شمايل للبالد.
وتعرثت مفاو�شات فنية بني م�شر و�ل�شود�ن و�إثيوبيا 
�لإثيوبي  �لنه�شة  �شد  فيما يخ�س فرتة ملء خز�ن 

و�لدر��شات �لفنية �ملتعلقة ب�شالمته.
�حتياجات  ت��ت��ف��ه��م  م�����ش��ر  �أن  �إىل  �ل�����ش��ي�����ش��ي  و�أ����ش���ار 
�أدت هذه  �إذ�  �أنه  �أكد على  لكنه  �إثيوبيا،  �لتنمية” يف 
�لتنمية �إىل �مل�شا�س باملياه فاإن هذ� �لأمر يعني حياة 

�أو موت �شعب، على حد قوله.

و���ش��دد �ل��رئ��ي�����س �مل�����ش��ري ع��ل��ى ت��وج��ه��ه فيما يخ�س 
مياه �لنيل قائال: ل ي�شتطيع �أحد �أن مي�س �ملياه يف 

م�شر.
وكان رئي�س وزر�ء �إثيوبيا قد ز�ر قطر، ونفى �أن تكون 
زيارته من �أجل �لبحث عن متويل لبناء �ل�شد �لذي 

قال �إنه �شيعمل على توليد �لكهرباء.
لكن م�شر تعتقد �أنه �شيوؤثر على ح�شتها �لتاريخية 
مليار مرت مكعب   55 بنحو  �ملقررة  �لنهر  مياه  من 

�شنويا. 
�شد  م�شروع  على  �لنهائية  �للم�شات  �أثيوبيا  وت�شع 
�لنه�شة �لذي تقيمه على �لنيل �لأزرق و�لذي ت�شل 

�شعته �لتخزينية ل�74 مليار مرت مكعب.
وهذه �حل�شة �ملائية م�شاوية تقريبا حل�شتي م�شر و 

�ل�شود�ن �ل�شنوية من مياه �لنيل.
�أنها  نوفمر   15 يف  �مل�شرية  �حلكومة  �أعلنت  وق��د 
وذلك  �ملائية،  م�شر  حقوق  حلفظ  يلزم  ما  �شتتخذ 
�لنه�شة مع  �ملفاو�شات �لأخ��رية حول �شد  بعد تعرث 

�جلانب �لإثيوبي.

 




9519

    055-2026438 / 0582503823 / 0525731346 / 052-1506158
052-8844428 1

5

األحد  19 نوفمبر    2017  م  -  30 صفر  1439  العدد  12177    
Sunday  19   November   2017  -  Issue No   12177

•• باري�ض-وكاالت:

رئي�س  �أج�����ر�ه�����ا  حم����ادث����ات  ب���ع���د 
�مل�شتقيل  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة  �حل���ك���وم���ة 
�لرئي�س  م����ع  �حل�����ري�����ري  ����ش���ع���د 
�ل��ف��رن�����ش��ي �إمي��ان��وي��ل م���اك���رون يف 
�أكد  �ل�شبت،  �أم�س  �لإليزيه  ق�شر 
�لنهائي،  م��وق��ف��ه  �أن  �حل���ري���ري 
�لأزم���ة  م��ن  �ل�شيا�شية  و�مل���و�ق���ف 
يف لبنان �شيعلنها من بريوت بعد 
�للبنانية  �جلمهورية  رئي�س  لقاء 

مي�شال عون يوم �لأربعاء �ملقبل.
�أم���������ام  م���ق���ت�������ش���ب���ة  ك����ل����م����ة  ويف 
�لغد�ء  �ن��ت��ه��اء  ب��ع��د  �ل�شحافيني 
�لذي �أقيم على �شرفه يف �لإليزيه، 
من  ��شتقالته  على  �حلريري  �أك��د 
�شتعود  ه��ل  �شوؤ�له  عند  �حلكومة 
�أنتم  ق����ائ����اًل:  �ل����ش���ت���ق���ال���ة،  ع����ن 

تعرفون جميعاً �أنني ��شتقلت.
كما �شكر �حلريري فرن�شا، م�شيد�ً 
بالدور �لإيجابي �لذي طاملاً لعبته 

يف لبنان و�ملنطقة.
�إىل ذلك، �أكد �حلريري �أنه �شيعود 
�إىل لبنان يف �لأيام �لقليلة �ملقبلة، 
بعيد  �لح����ت����ف����الت  و���ش��ي��ح�����ش��ر 

�شد�قة للتباحث و��شتقبال رئي�س 
حكومة بلد �شديق م�شري�ً �إىل �أنه 
بالت�شريفات  �حلريري  �شي�شتقبل 
لبنان  حكومة  لرئي�س  �ملخ�ش�شة 
بالده  يف  تقبل  مل  ��شتقالته  لأن 
بعد مبا �أنه مل يعد �إليها، بح�شب 

فيه تدخالت حزب �هلل يف �لبلد�ن 
تدخالت  ع���ن  ف�����ش��ال  �ل���ع���رب���ي���ة، 

�إير�ن يف �ملنطقة.
�خلارجية  وزر�ء  يعقد  ذل���ك  �ىل 
�لعرب ، �ليوم، مبقر �لأمانة �لعامة 
للجامعة �لعربية، �جتماعا طارئا 

ي���وم �لأرب���ع���اء �ملقبل  �ل���ش��ت��ق��الل 
�ملو�فق يف 22 نوفمر.

�للبنانية  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  وك���ان 
ق�شر  �إىل  و������ش�����ل  �مل�������ش���ت���ق���ي���ل 
)�لإليزيه(  �لفرن�شية  �ل��رئ��ا���ش��ة 
�ملحلي.  ب��ال��ت��وق��ي��ت  �ل�����ش��ب��ت  ظ��ه��ر 
عند  �حلريري  ماكرون  و��شتقبل 
بحر�رة  وعانقه  �لل��ي��زي��ه  م��دخ��ل 
�مل�شورون  ل��ه��م��ا  يلتقط  �أن  ق��ب��ل 
���ش��ورة ت��ذك��اري��ة �أم����ام ح�����ش��د من 
�ل�شحافيني. وبعد �جتماع منفرد 
و�لرئي�س  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ب���ني 
فرن�شا  �شيدة  ��شتقبلت  �لفرن�شي، 
�لفرن�شي  �ل��رئ��ي�����س  م���ع  �لأوىل 
زوجة �حلريري لر� وجنله �لبكر 
ح�شام. و�ن�شمو� جميعاً �إىل ماأدبة 

غد�ء يف ق�شر �لإليزيه.
�أن  �إىل  �لل��ي��زي��ه  �أ���ش��ار  ذل���ك،  �إىل 
��شتقبال  ق��ب��ل  �ت�����ش��ل  م����اك����رون 
�للبناين.  ب��ال��رئ��ي�����س  �حل���ري���ري، 
�أن �حلريري  مل��اك��رون  ع��ون  و�أك���د 
 22 يف  ب���������ريوت  يف  “�شيكون 
�لفرن�شي  �لرئي�س  نوفمر.وكان 
�لتي  �ل��دع��وة  �أن  �أو���ش��ح �جل��م��ع��ة 
وج���ه���ه���ا ل���ل���ح���ري���ري ه�����ي دع�����وة 

ما �أفادت وكالة فر�ن�س بر�س.
�أن �حل��ري��ري و���ش��ل �شباح  ي��ذك��ر 
ب���ورج���ي���ه يف  م���ط���ار  �إىل  �ل�����ش��ب��ت 
حيث  �لريا�س،  من  قادماً  باري�س 
�أع���ل���ن ����ش��ت��ق��ال��ت��ه يف �ل���ر�ب���ع من 
�نتقد  متلفز،  خطاب  يف  نوفمر، 

للتدخالت  �لت�شدي  �شبل  لبحث 
�لد�خلية  �ل�����ش��ئ��ون  يف  �لإي���ر�ن���ي���ة 
للدول �لعربية، وتقوي�شها لالأمن 

و�ل�شلم �لعربيني.
ي���اأت���ي �لج��ت��م��اع ب��ن��اء ع��ل��ى طلب 
�ل�����ش��ع��ودي��ة، وب��ت��اأي��ي��د م��ن ك��ل من 
و�لكويت  و�ل��ب��ح��ري��ن  �لإم��������ار�ت 
و���ش��ي��ع��ق��د ب��رئ��ا���ش��ة حم��م��ود علي 
جيبوتي  خ��ارج��ي��ة  وزي����ر  ي��و���ش��ف 
�لعادية  ل��ل��دورة  �حل���ايل  �لرئي�س 

ملجل�س وزر�ء �خلارجية �لعرب.
�ل�شرق  �أن����ب����اء  وك����ال����ة  وب��ح�����ش��ب 
�لأو�������ش������ط ..ي�������ش���ب���ق �لج���ت���م���اع 
�لرباعية  �ل��وز�ري، �جتماع للجنة 
بالت�شدي  �مل���ع���ن���ي���ة  �ل����ع����رب����ي����ة 
�لد�خلية  �ل�شئون  يف  للتدخالت 
م�شر  ت�������ش���م  �ل�����ت�����ي  �ل����ع����رب����ي����ة 
و�لبحرين  و�لإم���ار�ت  و�ل�شعودية 
للجامعة  �لعام  �لأم��ني  وبح�شور 

�لعربية �أحمد �أبو �لغيط.
�جتماع  �ل��ل��ج��ن��ة،  �ج��ت��م��اع  وي���ل���ي 
�خلارجية  ل���وزر�ء  مغلق  ت�شاوري 
�ل��ع��ام ثم  �ل��ع��رب بح�شور �لأم���ني 
بدء �جلل�شة �لفتتاحية للمجل�س 

�لوز�ري.

ميلي�سيا احلوثي تختطف مدنيني وتدمر منازل يف اأرحب

تقدم تكتيكي جديد لل�شرعة حول طوق �شنعاء
•• عوا�صم-وكاالت:

حدث تقّدٌم تكتيكي جديد جلنود �ملنطقة �لع�شكرية 
ق �شنعاء، حيث قامت وحد�ت خا�شة  �ل�شابعة يف طَوّ
باللتفاف من خلف )كيال �لرباح( فوق )بني ناجي( 

باجتاِه موقع يطلق عليه م�شّمى )حملي(.
َ��ه ت���ق���ّدم �آخ����ر ن��ح��و مديرية  �ل���ت���ق���ّدُم �لأخ�����ري ر�ف��ق���
و)ب��ن��ي حممد(  ب��اجّت��اه )قطبني(  �أرح���ب يف �شنعاء 
�شّق  يتمث�ل يف  و�شط جهد هند�شي كبري  و)م�شورة( 

�لطرق �جلبلية و�إز�لة �لألغام.

املعلومات الع�سر عن غري�س موغابي:
زميبابوي: هل التهم »التم�شاح« احلاملة بالعر�س؟

•• الفجر - خرية ال�صيباين

“�ننا ن�شتهدف فقط �ملجرمني �ملحيطني” باأكر �لروؤ�شاء �شّنا يف �لعامل، 
قال �ملتحدث با�شم �لنقالبيني يف زميبابوي �جلرن�ل �شيبو�شيو مويو. 
�لأوىل غري�س  �ل�شيدة  ذكرها:  ي��رد  “�ملجرمني”، مل  ه��وؤلء  وم��ن بني 
موغابي و�أن�شارها، �لذين ي�شكلون جناحا من �حلزب �حلاكم، حزب ز�نو، 

حتت ��شم جيل �لربعني، يف �إ�شارة �إىل �شّنهم. )�لتفا�شيل �س11(

رغم اأن الوثيقة �سادرة عن اأحد قيادييه:
نداء تون�س يترباأ من الدعوة لإ�شقاط حكومة ال�شاهد!

•• الفجر - تون�ض - خا�ض

على  وخ�شو�شا  تون�س  يف  �ل�شيا�شي  �مل�شهد  ي�شهدها  �لتي  �لتحولت  مع 
جبهة �لئتالف �حلاكم، تعددت قر�ء�ت �لكف و�لفنجان و�لتوقعات �لتي 
�ن �ختلفت يف مد�خلها وحيثياتها، فاإنها تكاد جتمع على �أن ما يجري بني 
�لإطاحة  هو  �لهدف  �ن  يفيد  ما  �ملوؤ�شر�ت  �حلاكمة يحمل من  �لأح��ز�ب 

بيو�شف �ل�شاهد وحكومته.
وجاءت وثيقة م�شربة من�شوبة لقيادي يف ند�ء تون�س، لتوؤكد هذه �لفر�شية، 
وتطرح عديد �لأ�شئلة حول موقف ند�ء تون�س من يو�شف �ل�شاهد، وهل 
�إطار حرب �لتموقع متهيد� لالنتخابات  �م يتنزل يف  �ن ما ي�شاع حقيقة 
�لرئا�شية و�لت�شريعية لعام 2018 و�لتي يرى كثريون �ن �ل�شاهد ي�شتعد 

لها، و�ن له من �حلظوظ ما يفزع خ�شومه.             )�لتفا�شيل �س13(

ال���ش��ت��خ��ب��ارات الأف��غ��ان��ي��ة 
كابول يف  من�شقًا  هجومًا  حتبط 

•• كابول-وكاالت:

�ل�شتخبار�ت  ع��ن��ا���ش��ر  �أح��ب��ط��ت 
�لأفغانية خطة ل�شن هجوم من�شق 
من قبل �شبكة حقاين �لإرهابية يف 

�لعا�شمة �لأفغانية، كابول.
وذكرت مديرية �لأمن �لوطني يف 
عرثت  �لأفغانية  �ل��ق��و�ت  �أن  بيان 
على خمباأ من �لألغام ومتفجر�ت 
و�أ�شلحة، كانت قد �أعدتها �ل�شبكة 

�لإرهابية ل�شن �لهجوم.
�لعثور  مت  �أن����ه  �ل��ب��ي��ان  و�أ�����ش����اف 
ب��ال��ق��رب م��ن منطقة  �مل��خ��ب��اأ  على 
�لذي  باملدينة،  �ل�شابعة  �ل�شرطة 
قنابل   10 �أي���������ش����اً  ي�������ش���م  ك�����ان 
مفخخة  و����ش���رتة  م��غ��ن��اط��ي�����ش��ي��ة 

وهو�تف حممولة و�أ�شلحة.
و�لألغام  �مل��ت��ف��ج��ر�ت  ت��دم��ري  ومت 
�لمن  ملديرية  طبقاً  �ل��ف��ور،  على 
�لوطني، م�شيفاً �أن �شبكة حقاين 
كانت تتطلع ل�شتخد�م �ملتفجر�ت 

ل�شن هجمات من�شقة يف �ملدينة.

فتقّدم  ح�شي�س  وبني  خ��ولن  مديريتي  ب��اجت��اه  �أّم���ا 
�جل��ي�����س �ل��وط��ن��ي ب���اجت���اه )�ل���ع���ق���ر�ن( و)�مل���دف���ون( 
)نقيل  باجتاه  �جلبهات  ولتتالحم  ودع��ة(  و)ق���رون 

بن غيالن( �أبرز �لأهد�ف قبل قلب �شنعاء.
وج����اء �ل���ت���ق���ّدم حت���ت ِغ���ط���اء ج����وي ك��ث��ي��ف لطري�ن 
ملدفعية  مدفعي  وق�شف  لل�شرعية  �لد�عم  �لتحالف 

�لتحالف و�جلي�س �لوطني.
ويف نف�س �ل�شياق ذكرت م�شادر مينية �أن ميلي�شيات 
�حلوثي خطفت نحو �ثني ع�شر مدنياً من مديرية 

�أرحب �شمال �شنعاء وفجرت ثالثة منازل.
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اأخبـار الإمـارات
الرئي�س الربتغايل يزور جناح 
الإمارات يف البزار الدبلوما�شي

•• ل�صبونة -وام:

�ل�شوق  �لأول  �م�س  �شوز�  دي  غيبالو  مار�شيلو  �لرتغايل  �لرئي�س  �فتتح 
�لدبلوما�شي �خلريي، وز�ر بح�شور كل من �شعادة مو�شى �خلاجة، �شفري 
�لدولة لدى �لرتغال، و�ل�شيد �شقر حممد، مديرة �إد�رة �لتن�شيق يف معهد 
�لدبلوما�شي  �ل�شوق �خلريي  �لإمار�تي يف هذ�  �ل�شارقة للرت�ث، �جلناح 
�ل�شنوي وعر عن �إعجابه باملنتجات �حلرفية �لإمار�تية �ملعرو�شة.  وقد 
جرت �لعادة �أن ت�شارك �ل�شفارة يف هذ� �حلدث للرتويج �لثقايف و�ل�شياحي 
للدولة و�مل�شاركة يف دعم �لأعمال �خلريية يف �لرتغال، حيث تعود عائد�ت 

هذه �ملبيعات ل�شالح عدد من �جلمعيات �خلريية �ملحلية.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون ملك بلجيكا بذكرى يوم امللك لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
�هلل« برقية تهنئة �إىل جاللة �مللك فيليب ملك �ململكة �لبلجيكية وذلك 

مبنا�شبة ذكرى يوم �مللك لبالده.   
رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  بعث �شاحب  كما 
�ل�شمو  و�شاحب  �هلل«  »رع���اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل جاللة �مللك فيليب.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون ملك املغرب بعيد ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي- وام: 

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
�هلل« برقية تهنئة �إىل �شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س ملك �ململكة 
�ملغربية �ل�شقيقة وذلك مبنا�شبة عيد ��شتقالل بالده. كما بعث �شاحب 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 

برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س. 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
ال�شلطان قابو�س بالعيد الوطني لل�شلطنة

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
�هلل« برقية تهنئة �إىل �شاحب �جلاللة �ل�شلطان قابو�س بن �شعيد �شلطان 

عمان وذلك مبنا�شبة �لعيد �لوطني �ملجيد لبالده.
�آل مكتوم نائب رئي�س   كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�ل�شمو  و�شاحب  �هلل«  »رع���اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �شاحب �جلاللة �ل�شلطان 

قابو�س بن �شعيد. 

عبد اهلل بن زايد يلتقي رئي�س وزراء �شريالنكا
•• كولومبو-وام:

�ل��ت��ق��ى ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
�خلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
�ل�����دويل �م�������س معايل  و�ل���ت���ع���اون 
وزر�ء  رئي�س  ويكرم�شينغه  ر�ن��ي��ل 

�شريالنكا.
�للقاء  خ����الل  �جل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 
�ل����ع����الق����ات �ل���ث���ن���ائ���ي���ة ب����ني دول����ة 
و�ل�شبل  و���ش��ري��الن��ك��ا  �لإم���������ار�ت 
جرى  ك��م��ا   .. ب��ت��ع��زي��زه��ا  �لكفيلة 
ت��ب��ادل وج��ه��ات �ل��ن��ظ��ر جت���اه عدد 
و�لدولية  �لإقليمية  �لق�شايا  من 

ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
حتيات  �للقاء  خ��الل  �شموه  ونقل 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي - 

حكومة و�شعب دولة �لإمار�ت.
و�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�ل��دويل خالل �للقاء حر�س دولة 
����ش��ت��م��ر�ر توطيد  �لإم������ار�ت ع��ل��ى 
وتطوير  �ل���ث���ن���ائ���ي���ة  �ل����ع����الق����ات 
�لتعاون مع �شريالنكا يف �ملجالت 
كافة مبا يعود باخلري على �شعبي 

�لبلدين.
م���ن ج��ان��ب��ه رح����ب م���ع���ايل ر�نيل 
وزر�ء  رئ����ي���������س  وي���ك���رم�������ش���ي���ن���غ���ه 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب���زي���ارة  ���ش��ري��الن��ك��ا 
نهيان موؤكد�  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل 
�ل�شريالنكية  �حل��ك��وم��ة  �ه��ت��م��ام 
�مل�شرتك  �لتعاون  عالقات  بتعزيز 

مع دولة �لإمار�ت.
�لزيار�ت  ه��ذه  مثل  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ل��ه��ام��ة م���ن ���ش��اأن��ه��ا �أن ت�����ش��ه��م يف 

�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �إىل رئي�س 

رعاه �هلل - وحتيات �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 

وزر�ء �شريالنكا.
�إىل  حتياته  �شموه  معاليه  وحمل 

�ل��رع��اي��ة و�له��ت��م��ام �ل��ت��ي حتظى 
�ل�شريالنكية يف دولة  بها �جلالية 

�لإمار�ت.
�لر�ئدة  باملكانة  معاليه  �أ�شاد  كما 
�ل��ت��ي حتتلها دول���ة �لإم����ار�ت على 

�لثنائي  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تنمية 
�ل����ع����دي����د من  �ل���ب���ل���دي���ن يف  ب�����ني 
�مل���ج���الت م��ع��رب��ا ع���ن ت��ق��دي��ره ملا 
تنفذه دولة �لإم��ار�ت من م�شاريع 
وكذلك  ���ش��ري��الن��ك��ا  يف  م��ت��ن��وع��ة 

�ل�����ش��ع��ي��دي��ن �لإق��ل��ي��م��ي و�ل����دويل 
وم���ا حققته م��ن ت��ق��دم وت��ط��ور يف 
�شتى �ملجالت. ح�شر �للقاء �شعادة 
عبد�حلميد عبد�لفتاح كاظم �ملال 

�شفري �لدولة لدى �شريالنكا.

الإمارات و�شريالنكا توقعان اتفاقية جمركية ومذكرة تفاهم لإن�شاء جلنة م�شرتكة لل�شوؤون القن�شلية
•• كولومبو-وام:

و�شريالنكا  �لإم���ار�ت  دول��ة  وقعت 
جلنة  �إن�شاء  ب�شاأن  تفاهم  م��ذك��رة 
بني  �لقن�شلية  لل�شوؤون  م�شرتكة 
�لتعاون  �تفاقية  وكذلك  �لبلدين 

�لدويل �حلر�س على تعزيز �أوجه 
�لتعاون �لثنائي بني دولة �لإمار�ت 
و�شريالنكا يف �لعديد من �ملجالت 
و�مل�����ش��ي ق��دم��ا ن��ح��و ت��ط��وي��ره مبا 
يحقق م�شالح �لبلدين و�شعبيهما. 
م���ن ج��ان��ب��ه رح���ب م��ع��ايل تيالك 

وزي����ر خ��ارج��ي��ة ���ش��ري��الن��ك��ا خالل 
�للقاء �لذي عقد بينهما �م�س.

وب��ح��ث �جل��ان��ب��ان خ���الل �ل��ل��ق��اء - 
�لذي جاء يف �إطار زيارة �شموه �إىل 
�لتعاون  تعزيز  �آليات   - �شريالنكا 
�مل�شرتك بني �جلانبني يف عدد من 

و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل��ج��الت 
و�ل����ش���ت���ث���م���اري���ة وجم������ال �لأم�����ن 

�لغذ�ئي.
و�أع������رب م��ع��ال��ي��ه ع���ن ت��ق��دي��ره ملا 
حققته دول��ة �لإم����ار�ت م��ن تطور 
�ملتميزة  �ل��ع��امل��ي��ة  و�ل�شمعة  ومن���و 

يتعلق  فيما  �ملتبادلة  و�مل�شاعد�ت 
بال�شوؤون �جلمركية.

و�لتفاقية  �لتفاهم  م��ذك��رة  وق��ع 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان 
مار�بانا  ت��ي��الك  وم��ع��ايل  �ل����دويل 

�شريالنكا  خارجية  وزي��ر  مار�بانا 
ب���زي���ارة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل بن 
ز�يد �آل نهيان موؤكد� �أن �شريالنكا 
�هتماما  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  ت����ويل 
خا�شا وت�شعى �إىل توطيد جمالت 
يف  ل�شيما  معها  �لثنائي  �لتعاون 

�ملجالت.
كما تبادل وجهات �لنظر جتاه عدد 
و�لدولية  �لإقليمية  �لق�شايا  من 

ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
و�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 

�لتي حتظى بها.
فا�شانتا  م���ع���ايل  �ل���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
لل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي���ر  �شينانايكا 
و�شعادة  �ل�شريالنكي  �خل��ارج��ي��ة 
عبد�حلميد عبد�لفتاح كاظم �ملال 

�شفري �لدولة لدى �شريالنكا.

تفاهم بني “ق�شاء اأبوظبي” والكني�شتني الإجنيلية والقبطية الأرثوذك�شية يف اأبوظبي

�شرطة اأبوظبي توا�شل ا�شتقبال العمانيني يف املنافذ بالأعالم والورود

•• اأبوظبي-وام:

من  كل  مع  تفاهم  مذكرتي  �أبوظبي  يف  �لق�شاء  د�ئ��رة  وقعت 
�لكني�شة �لإجنيلية و�لكني�شة �لقبطية �لأرثوذك�شية يف �أبوظبي 
ب�شاأن �لتعاون بني �جلانبني يف تقدمي خدمة �لتوجيه �لأ�شري 

لرعايا �لطائفتني يف �أبوظبي.
�شمو  ق��ر�ر  تنفيذ  ملتطلبات  �ل�شتجابة  �إط��ار  يف  �مل��ذك��رة  تاأتي 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
بت�شكيل  �ملتعلق  �لق�شاء  د�ئ���رة  رئي�س  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
�مل�شلمني  لغري  و�ل��رتك��ات  �ل�شخ�شية  ل��الأح��و�ل  دو�ئ��ر خا�شة 
ومبا يحقق �لأولوية �ل�شرت�تيجية للد�ئرة يف تعزيز فاعلية 
�ل�شامل  �ل��و���ش��ول  و���ش��م��ان  �لق�شائية  �لعمليات  و����ش��ت��د�م��ة 

للخدمات للفئات كافة.
كما تاأتي تنفيذ� لتوجيهات �شموه بتلبية �لحتياجات �لو�قعية 
ملكونات �ملجتمع كافة يف �إمارة �أبوظبي من �خلدمات �لق�شائية 
موؤ�ش�شاتية  �آل��ي��ات  وو���ش��ع  �ل���د�ئ���رة  تقدمها  �ل��ت��ي  و�ل��ع��دل��ي��ة 

لتقدمي خدمات مميزة للمتعاملني من غري �مل�شلمني.
وقع �ملذكرتني عن د�ئرة �لق�شاء �شعادة �مل�شت�شار يو�شف �شعيد 
عن  وقعها  فيما   .. �أب��وظ��ب��ي  يف  �لق�شاء  د�ئ���رة  وكيل  �ل��ع��ري 
فخري  بي�شوي  �لق�س  نيافة  �لأرثوذك�شية  �لقبطية  �لكني�شة 

ر�عي كاتدر�ئية �لأنبا �أنطونيو�س لالأقباط �لأرثوذك�س بينما 
�هلل  فرج  جوزيف  �لق�س  نيافة  �لإجنيلية  �لكني�شة  عن  وقعها 
�ملقر  يف   - �لتوقيع  ح�شر  �لجنيلية.  �لكني�شة  جمل�س  رئي�س 
�لرئي�شي للد�ئرة - �شعادة حممد جوعان �ملهريي نائب وكيل 
د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي وعدد من قياد�ت �لد�ئرة �إ�شافة �إىل 

�شخ�شيات من �لطائفتني.
من  تر�شخ  �لق�شاء  د�ئ���رة  �أن  �ل��ع��ري  �مل�شت�شار  �شعادة  و�أك���د 
خ���الل ه���ذه �خل��ط��وة �ل��ب��ن��ي��ة �مل��وؤ���ش�����ش��ات��ي��ة ل��ث��ق��اف��ة �لت�شامح 
�لن�شح  بتقدمي  تخت�س  �لأ���ش��ري  �لتوجيه  خدمة  �أن  خا�شة 
ل��الأ���ش��ر و�إق��ن��اع��ه��م ب��ت��ج��اوز �ل��ن��ز�ع��ات بينهم وه��و م��ا يتطلب 
بال�شرورة خماطبة معتقد�تهم �لدينية وموروثاتهم وقيمهم 

�لجتماعية.
و�أ�شار �إىل �أن هذه �خلدمة تقدم من خالل �أ�شخا�س يحظون 
�إىل تقدمي  �ل��ن��ز�ع و���ش��ول  �أط����ر�ف  بالقبول و�لح����رت�م م��ن 
خدمة حقيقية تعمل على حفظ �لرو�بط �لأ�شرية وحمايتها 

حتت �شقف �لقانون و�لت�شريع �لإمار�تي.
�ل�شادر عام   - �ل�شخ�شية �حل��ايل  �لأح���و�ل  �أن قانون  و�أو���ش��ح 
2005 - �أقر يف مادته �لأوىل باأنه ي�شري على غري �مل�شلمني 
�شرط عدم تعار�شه مع �أحكام طائفتهم وملتهم وهو ما يوؤكد 
�أن �لقانون يف دولة �لإمار�ت قام على ت�شريع �حرت�م �لختالف 

خا�شة يف �لق�شايا �ملتعلقة بالأحو�ل �ل�شخ�شية لغري م�شلمني 
مثل �لطالق و�إثبات �لزو�ج و�إثبات �لن�شب و�حل�شانة و�لنفقة 
وغريها �إ�شافة �إىل ق�شايا �ملو�ريث و�لرتكات وهي ق�شايا مت�س 

�جلو�نب �لأ�شا�شية يف حياة �لأفر�د وقيمهم �لجتماعية.
من جهته �أكد نيافة �لق�س جوزيف فرج �هلل �أن د�ئرة �لق�شاء يف 
�أبوظبي قدمت ول ز�لت تقدم �لكثري من �خلدمات �ملتخ�ش�شة 
تتطلب  بجوهرها  �لعد�لة  �أن  �إىل  م�شري�   .. �مل�شلمني  لغري 
د�ئرة  ر�شخته  ما  وه��و  �لآخ��ري��ن  �ختالف  م��ر�ع��اة  بال�شرورة 
�لإطار  هذ�  يف  �لهامة  �خلطو�ت  من  عدد  خالل  من  �لق�شاء 
ومن ذلك �إر�شاء بنية قانونية للنظر �إىل ق�شايا غري �مل�شلمني 

�ملتعلقة بالأحو�ل �ل�شخ�شية من خالل �نتمائهم �لعقائدي.
�شعادته  ع��ن  ف��خ��ري  بي�شوي  �لق�س  نيافة  �أع���رب  ناحيته  م��ن 
بتوجه د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي لتقدمي خدمات لغري �مل�شلمني 

تتنا�شب مع خ�شو�شية معتقد�تهم و�نتماء�تهم �ملختلفة.
م�شري� �إىل �أن �لنظرة �لتي ت�شمل بها حكومة �أبوظبي مكونات 
�ملجتمع كافة تعتر خروج من حالة �لت�شامح و�لتعاي�س نحو 
�لقبطية  �لكني�شة  حر�س  و�أك��د  �مل�شرتك.  و�لعي�س  �لن�شجام 
مع  للتعاون  جهدها  �شتبذل  و�أن��ه��ا  �لتجربة  ه��ذه  جن��اح  على 
د�ئ����رة �ل��ق�����ش��اء يف ه���ذ� �لإط�����ار م��ن خ���الل تنفيذ ب��ن��ود هذه 

�لتفاقية �لتي تعتر �لأوىل من نوعها �إقليميا.

•• اأبوظبي-وام:

�أب��وظ��ب��ي �إح��ت��ف��اء ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي �ل�شابع  ت��و����ش��ل ���ش��رط��ة 

�لعمانيني  �لزو�ر  �إ�شتقبال  �ل�شقيقة  و�لربعني ل�شلطنة عمان 
�لقادمني عر منفذي مزيد وخطم �ل�شكلة يف �لعني بالورود 

و�أعالم �ل�شلطنة.
�شارك يف �ل�شتقبال عدد من �ل�شباط و�شباط �ل�شف من �إد�رة 

ب�شرطة  �لعامة  و�لعالقات  �ملر��شم  و�إد�رة  �ملنافذ  �أمن  �شرطة 
�أبوظبي وعنا�شر من �جلو�ز�ت و�جلمارك يف �ملنفذين.

وعر �ل�شقاء �لعمانيون عن فرحتهم و�شعادتهم بهذه �ملبادرة 
.. و�كدو� �نها تعر عن عمق �لعالقات �لخوية �لر��شخة �لتي 

املوؤمتر العربي الرابع لالإ�شالح الإداري 
والتنمية ينطلق اليوم يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق �ليوم حتت رعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 
�لرئا�شة  �ل��وزر�ء وزير �شوؤون  نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�أعمال �ملوؤمتر �لعربي �لر�بع لالإ�شالح �لإد�ري و�لتنمية 
 .. حتت �شعار �لإد�رة بني �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س 
�أبوظبي  يف  �لق�شر  ب��اب  فندق  يف  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  نحو 
و�خلدمة  �لإد�ري����ة  �لتنمية  وزر�ء  م��ن  ت�شعة  مب�شاركة 
وي�شتمر  �لعربية  �ل��دول  يف  �لعمومية  و�لوظيفة  �ملدنية 

حتى 21 نوفمر �جلاري.
وقال �لدكتور نا�شر �لقحطاين مدير عام �ملنظمة �لعربية 
للتنمية �لإد�رية رئي�س �ملوؤمتر �ن �ملوؤمتر - �لذي تنظمه 
�ملنظمة �لعربية للتنمية �لإد�رية �لتابعة جلامعة �لدول 
�لعربية بالتعاون مع وز�رة �شوؤون �لرئا�شة - �شي�شارك فيه 
عدد كبري من �لدول �لعربية و�لأجنبية وهي �ىل جانب 
دولة �لمار�ت ..�ململكة �لعربية �ل�شعودية ودولة �لكويت 
م�شر  وجمهورية  �ل�����ش��ود�ن  وجمهورية  عمان  و�شلطنة 
ودولة  �ملغربية  و�ململكة  �ليمنية  و�جلمهورية  �لعربية 
�لإ�شالمية  و�جلمهورية  �لتون�شية  و�جلمهورية  ليبيا 
�لعر�ق  وجمهورية  �جلز�ئرية  و�جلمهورية  �ملوريتانية 
�لأردنية  و�مل��م��ل��ك��ة  �ل��ب��ح��ري��ن  ومم��ل��ك��ة  فل�شطني  ودول����ة 
للتنمية  �لعربية  و�ملنظمة  وفرن�شا  و�إيطاليا  �لها�شمية 

�لإد�رية.
�لقر�ر  �شناع  من  كبري  ع��دد  كذلك  �مل��وؤمت��ر  يف  وي�شارك 
�لعربية  بالدول  �لإد�ري  و�لتطوير  بالإ�شالح  و�ملعنيني 
�لقطاع  ون��و�ب��ه��م يف  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لإد�ري�������ة  و�ل���ق���ي���اد�ت 
�حلكومي و�لعام و�خلا�س ومديري �إد�ر�ت �ملو�رد �لب�شرية 
و�ملر�قبني  و�ل��ت��دري��ب  �لإد�ري  و�ل��ت��ط��وي��ر  و�لتخطيط 
�أكادمييني  ج���ان���ب  �ىل  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات  �مل��ال��ي��ني 
�ل�شركات  م���ن  وع����دد  متخ�ش�شة  ع��ل��م��ي��ة  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
منها  و�لدولية  �لعربية  و�ملوؤ�ش�شات  �خلا�شة  و�ملوؤ�ش�شات 
 OECD م��ن��ظ��م��ة �ل���ت���ع���اون و�ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة
لغرب  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �ملتحدة  �لأمم  وجلنة 
�لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم  وب��رن��ام��ج   ESCWA �آ�شيا 

.  UNDP
م�شرية  بحث  �إىل  يهدف  �ملوؤمتر  �أن  �لقحطاين  و�أ�شاف 
�لعامة  �لإد�رة �حلكومية وتقدمي �خلدمات  �لتطوير يف 
مرحلة  م��ن  ب��دء�  �لعامة  �لإد�رة  تطور  م��ر�ح��ل  كافة  يف 
�لإ����ش���الح وم����رور� مب��رح��ل��ة �ل��ت��ط��وي��ر و�ن��ت��ه��اء مبرحلة 
�ل��ت��ح��دي��ث وذل���ك يف ���ش��وء ت��ال���ش��ي �ل��ف��روق ب��ني �لإد�رة 

�لأولويات  ووح���دة  �خل��ا���ش��ة  �مل�����ش��روع��ات  و�إد�رة  �ل��ع��ام��ة 
بهدف حتقيق �لكفاءة و�لفاعلية.

و�أو�شح �أن �ملوؤمتر يهدف �ي�شا �ىل ��شتعر��س �لعديد من 
�ل�شر�كة  على  �رتكزت  �لتي  و�لعربية  �لعاملية  �ملمار�شات 
�أ�شاليب و�أدو�ت  و�لتعلم �ملتبادل و�لتكامل يف �لإد�رة بني 
�لإد�رة �حلكومية و�أ�شاليب و�أدو�ت �إد�رة �لقطاع �خلا�س 
وحتويل  �لتنمية  م�شرعات  بر�مج  تطبيق  كيفية  وبحث 

�لأفكار �لإبد�عية �إىل م�شروعات ذ�ت قيمة �قت�شادية.
و�أ�شار �ىل �أن �حلدث يركز على كيفية �إيجاد حلول مبتكرة 
�ل��ع��ام��ة يف �لقرن  ت��و�ج��ه �لإد�رة  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  لأه���م 
تغيري حقيقي  �إح��د�ث  ي�شهم يف  و�لع�شرين مبا  �حل��ادي 
من  و�لن��ت��ق��ال  �لإن�شانية  �ملجتمعات  يف  �حل��ي��اة  من��ط  يف 
مرحلة ر�شا �مل�شتفيدين �إىل مرحلة �لرفاهية و�ل�شعادة.

ويناق�س عدد� من �ملو�شوعات و�لق�شايا وعلى ر�أ�شها دور 
منظومة  حتديث  يف  و�لت�����ش��الت  �ملعلومات  تكنولوجيا 
�لبيانات و�ملعلومات ور�شادة �شنع �لقر�ر �حلكومي وبناء 
و�مل�شتفيدين  �ملو�طنني  مع  و�لتعاون  �ل�شر�كة  عالقات 
�لقطاعني �حلكومي و�خل��ا���س يف طرق  وت��ب��ادل خ��ر�ت 
تقدمي �خلدمات �لعامة وتعزيز ج�شور �لثقة بني �لدولة 
�ملوؤ�ش�شي  و�لتميز  �لفعالة  �مل��و�ط��ن��ة  وحتقيق  و�مل��و�ط��ن 

و��شت�شر�ف و�شناعة �مل�شتقبل.
�لإد�رة بني  ع��دة حم��اور هي  �مل��وؤمت��ر كذلك على  ويركز 
 « �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س وحمور  و�أدو�ت  �أ�شاليب 
من �حلكومة �لإلكرتونية �إىل �حلكومة �لذكية » ومفهوم 
ومنوذج  و�لعاملية  �لإقليمية  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  ومعايري 
�جليل �لر�بع للتميز �حلكومي وحتقيق �لريادة و�لتميز 
يف �ملمار�شات �لإد�رية.. وي�شتعر�س جتارب عاملية وجتربة 

دولة �لإمار�ت يف هذ� �ملجال.
من جانبه �أو�شح �لدكتور عادل عبد �لعزيز �ل�شن رئي�س 
�للجنة �لتنظيمية �أن �ملوؤمتر �شيعقد على مد�ر ثالثة �أيام 
تغطى  عمل  وورقة  بحثا  ويناق�س خالل 8 جل�شات 30 
و�أدو�ت  �أ���ش��ال��ي��ب  ب��ني  �لإد�رة  ه���ي.. حم��ور  ع��دة حم���اور 
�لقطاعني �حلكومي و�خلا�س.. وحمور : من �حلكومة 
�ل��ذك��ي��ة وم��ف��ه��وم ومعايري  �إىل �حل��ك��وم��ة  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�لتميز �ملوؤ�ش�شي �لإقليمية و�لعاملية ومنوذج �جليل �لر�بع 
للتميز �حلكومي و��شت�شر�ف و�شناعة �مل�شتقبل وحتقيق 
�مل��م��ار���ش��ات �لإد�ري����ة وجت���ارب عاملية  �ل��ري��ادة و�لتميز يف 

وجتربة دولة �لإمار�ت يف هذ� �ملجال.
�ب��وظ��ب��ي مت�شمنا  ب���ي���ان  �مل���وؤمت���ر  خ���ت���ام  و���ش��ي�����ش��در يف 

�لتو�شيات.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
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م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
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العني
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�شيدلية �لمار�ت                    7474900
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�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619
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�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
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�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
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�شيدلية �حلرم                       7660292
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حاكم اأم القيوين يهنئ ملك 
املغرب بعيد ا�شتقالل بالده

•• اأم القيوين-وام: 

�لأعلى  �ملجل�س  �ملعال ع�شو  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  بعث �شاحب 
حممد  �مل��ل��ك  �جل��الل��ة  �شاحب  �إىل  تهنئة  برقية  �لق���يوين  �أم  حاك�����م 
��شتقالل  عيد  مبنا�شبة  وذل��ك  �ل�شقيقة  �ملغربية  �ململكة  ملك  �ل�شاد�س 

بالده. 
كما بعث �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين 

برقية تهنئة مماثلة �إىل �شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س.

حاكم راأ�س اخليمة يهنئ ملك 
املغرب بعيد ا�شتقالل بالده

•• راأ�ض اخليمة-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حممد  �مل��ل��ك  �جل��الل��ة  �شاحب  �إىل  تهنئة  برقية  �خليمة  ر�أ����س  حاك���م 
��شتقالل  عيد  مبنا�شبة  وذل��ك  �ل�شقيقة  �ملغربية  �ململكة  ملك  �ل�شاد�س 

بالده.
كما بعث �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س 
�خليمة برقية تهنئة مماثلة �إىل �شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س.

حاكم عجمان يهنئ ملك 
املغرب بعيد ا�شتقالل بالده

•• عجمان-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�ل�شاد�س  حممد  �مللك  �جلاللة  �شاحب  �إىل  تهنئة  برقية  عجمان  حاكم 

ملك �ململكة �ملغربية �ل�شقيقة وذلك مبنا�شبة عيد ��شتقالل بالده.
�لنعيمي ويل عهد عجمان و�شمو  �ل�شيخ عمار بن حميد  كما بعث �شمو 
تهنئة  برقيتي  عجمان  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  نا�شر  �ل�شيخ 

مماثلتني �إىل �شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س.

حاكم ال�شارقة يهنئ ملك 
املغرب مبنا�شبة يوم ال�شتقالل

•• ال�صارقة-وام: 

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
�مللك  �ملغربي  �لعاهل  �إىل  تهنئة  برقية  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 

حممد �ل�شاد�س، وذلك مبنا�شبة يوم ��شتقالل بالده.
�ل�شارقة،  نائب حاكم  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 
نائب  �لعهد  �لقا�شمي ويل  �شلطان  بن  بن حممد  �شلطان  �ل�شيخ  و�شمو 
حاكم  نائب  �لقا�شمي  �شامل  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  و�شمو  �ل�شارقة،  حاكم 

�ل�شارقة برقيات تهنئة مماثلة �إىل �مللك حممد �ل�شاد�س.

احلكام يهنئون ال�شلطان قابو�س مبنا�شبة اليوم الوطني لل�شلطنة
•• االإمارات-وام: 

�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
�شاحب  �إىل  تهنئة  برقية  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
�جلاللة �ل�شلطان قابو�س بن �شعيد �شلطان عمان وذلك مبنا�شبة 

�ليوم �لوطني �ل� 47 ل�شلطنة عمان �ل�شقيقة.
حاكم  ن��ائ��ب  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما   
�لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  و�شمو  �ل�شارقة 
ويل عهد ونائب حاكم �ل�شارقة و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل بن 
�إىل  مماثلة  تهنئة  برقيات  �ل�شارقة  حاكم  نائب  �لقا�شمي  �شلطان 

�شاحب �جلاللة �ل�شلطان قابو�س بن �شعيد.
ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�ل�شلطان  جاللة  �إىل  تهنئة  برقية  عجمان  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 

�لوطني  �لعيد  مبنا�شبة  وذل��ك  عمان  �شلطان  �شعيد  ب��ن  قابو�س 
ل�شلطنة عمان �ل�شقيقة.

و�أعرب �شموه يف برقيته عن خال�س تهانيه و�أطيب متنياته مبنا�شبة 
�لذكرى �ل�شابعة و�لأربعني للعيد �لوطني �ملجيد ل�شلطنة عمان.

عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 
و�شمو �ل�شيخ نا�شر بن ر��شد �لنعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي 

تهنئة مماثلتني �إىل �ل�شلطان قابو�س بن �شعيد.
ع�شو  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�إىل �شاحب �جلاللة  �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية برقية تهنئة 
�ل�شلطان قابو�س بن �شعيد �شلطان عمان �ل�شقيقة وذلك مبنا�شبة 

�لعيد �لوطني �ل� 47 لبالده.
و�أب����دى ���ش��م��وه �ع���ت���ز�زه ب��رو�ب��ط �لإخ����وة �ل��ت��ي جت��م��ع ب��ني �شعبي 
�لإم��ار�ت وعمان .. متمنيا �أن يدمي �هلل نعمة �لأمن و�لأمان على 

�شلطنة عمان �ل�شقيقة و�أن ت�شهد مزيد� من �لإجناز�ت �حل�شارية 
يف ظل قيادة جاللة �ل�شلطان قابو�س.

ويل  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 
عهد �لفجرية برقية تهنئة مماثلة �إىل �شاحب �جلاللة �ل�شلطان 

قابو�س بن �شعيد.
ومتنى �شموه مزيد� من �لتقدم و�لرخاء لل�شعب �لعماين �ل�شقيق 
يف ظل �لقيادة �حلكيمة ل�شاحب �جلاللة �ل�شلطان قابو�س.. د�عيا 

�هلل عز وجل دو�م �لأمن و�لأمان على �ل�شلطنة قيادة و�شعبا.
ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�شاحب  �إىل  تهنئة  ب��رق��ي��ة  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�جلاللة �ل�شلطان قابو�س بن �شعيد �شلطان عمان وذلك مبنا�شبة 

�لعيد �لوطني ل�شلطنة عمان �ل�شقيقة.
و�أع�����رب ���ش��م��وه يف ب��رق��ي��ت��ه ع��ن خ��ال�����س ت��ه��ان��ي��ه و�أط���ي���ب متنياته 

مبنا�شبة �لذكرى �ل� 47 للعيد �لوطني ل�شلطنة عمان.
كما بعث �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد 
�ل�شلطان  جاللة  �شاحب  �إىل  مماثلة  تهنئة  برقية  �خليمة  ر�أ���س 

قابو�س بن �شعيد.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �أم �لقيوين برقية تهنئة �ىل جاللة �ل�شلطان قابو�س 
ل�شلطنة  �لوطني  �لعيد  مبنا�شبة  وذل��ك  عمان  �شلطان  �شعيد  بن 

عمان �ل�شقيقة.
و�عرب �شموه يف برقيته عن خال�س تهانيه و�طيب متنياته مبنا�شبة 

�لذكرى �ل�شابعة و�لربعني للعيد �لوطني ل�شلطنة عمان.
�أم  كما بعث �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد 
بن  قابو�س  �ل�شلطان  جاللة  �إىل  مماثلة  تهنئة  برقية  �لقيوين 

�شعيد.

�شلطان بن زايد يهنئ �شلطان 
عمان باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  بعث 
�لدولة برقية تهنئة �إىل جاللة �ل�شلطان قابو�س بن �شعيد �شلطان عمان 

�ل�شقيقة مبنا�شبة �لعيد �لوطني لبالده.
و�أعرب �شموه يف برقيته عن �أ�شدق �لتهاين و�أطيب �لتمنيات بدو�م �ل�شحة 
�ل�شقيق  �لعماين  ولل�شعب  �شعيد  بن  قابو�س  �ل�شلطان  جلاللة  و�ل�شعادة 

دو�م �لتقدم و�لزدهار.
و�أ�شاد �شموه بالعالقات �لأخوية �لتي تربط دولة �لإمار�ت و�شلطنة عمان 
يف �شتى �ملجالت ..منوها مبا حتقق يف �شلطنة عمان �ل�شقيقة من منجز�ت 

ناجحة ونه�شة مباركة يف ظّل قيادة جاللة �ل�شلطان قابو�س بن �شعيد.

املري يرتاأ�س اجتماع جمل�س 
القيادات العليا يف �شرطة دبي

•• دبي-وام:

تر�أ�س �شعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام ل�شرطة دبي �لجتماع 
�ملجل�س:  �أع�شاء  بح�شور  دب��ي  �شرطة  يف  �لعليا  �لقياد�ت  ملجل�س  �ل��دوري 
ل�شوؤون  �لقائد  م�شاعد  �لعبيديل  عبد�لرز�ق  عبد�لقدو�س  �لدكتور  �للو�ء 
م�شاعد  فهد  بن  �أحمد  حممد  �لدكتور  �لأ�شتاذ  و�ل��ل��و�ء  و�لتميز  �جل��ودة 
�أحمد حممد بن ثاين  و�للو�ء  و�لتدريب  �لأكادميية  ل�شوؤون  �لعام  �لقائد 
م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �ملنافذ و�للو�ء خبري خليل �إبر�هيم �ملن�شوري 
م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �لبحث �جلنائي و�للو�ء حممد �شعد �ل�شريف 
م�شاعد  �مل��ري  �شعيد  حممد  و�ل��ل��و�ء  �لإد�رة  ل�شوؤون  �لعام  �لقائد  م�شاعد 

�لقائد �لعام ل�شوؤون �إ�شعاد �ملجتمع و�لتجهيز�ت.
و��شتعر�س �لجتماع �لذي ح�شره �للو�ء �لدكتور �ل�شالل �شعيد بن هويدي 
�لفال�شي مدير �لإد�رة �لعامة لل�شوؤون �لإد�رية وعدد من مديري �لإد�ر�ت 
ومبادر�ت   2020 �ك�شبو  ملعر�س  �لأمنية  �خلطة  م�شتجد�ت  �آخر  �لعامة 
�ملوؤ�ش�شية ل�شرطة دبي  عام �خلري يف �شرطة دبي و�آخر م�شتجد�ت �لهوية 

و�ل�شتمارة �جلديدة للتعبئة �لعامة.

منها 59 عرب املركبات املتنقلة و189 وهم جلو�س يف �سياراتهم 

خدمة املتعاملني يف بلدية مدينة اأبوظبي تنجز 332138 معاملة خالل 6 اأ�شهر

خدمات  هناك  �أن  �لبلدية  وبينت 
�ل�شن  ل���ك���ب���ار  ت��ق��دم��ه��ا  م��ت��م��ي��زة 
لتخفيف  وذل��ك  �لهمم،  و�أ�شحاب 
�ملقر  �إىل  �ل���و����ش���ول  م�����ش��ق��ة  ع���ن 
�لرئي�شي و�أي�شا تلبية �حتياجاتهم 
�شيارتهم،  يف  �أو  منازلهم  يف  وه��م 
من منطلق م�شوؤوليتها �ملجتمعية، 
وحر�شها �لد�ئم على ر�حة جمهور 

�ملتعاملني و�إ�شعادهم بكل فئاته.
�أن  �أبوظبي  مدينة  بلدية  و�أك���دت 
ت�شتند  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا  روؤي��ت��ه��ا 
�إىل تعزيز جودة �خلدمات �ملقدمة 
جنب  �إىل  جنباً  و�لعمل  للجمهور 
�ل�شرت�تيجيني  �ل�������ش���رك���اء  م����ع 
يف �ل��ق��ط��اع��ني �ل���ع���ام و�خل���ا����س، 
و�أن����ه����ا ت��ت��خ��ذ خ���ط���و�ت ف��ع��ال��ة يف 

�أبوظبي  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  و�أ����ش���ارت   
�أف�شل  ت��ق��دمي  على  حر�شها  �إىل 
ت�����ش��ت��ه��دف ر�شا  �ل���ت���ي  �خل���دم���ات 
و�شعيها  و�إ����ش���ع���اده���م،  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�ل�������د�ئ�������م ل����ت����ط����وي����ر خ���دم���ات���ه���ا 
�لإجر�ء�ت  وت�شهيل  بها  و�لرتقاء 
�أمام �ملتعاملني ب�شكل يوفر عليهم 
�لوقت و�جلهد، و�أنها تعتمد دوماً 
توفري  �ل�شرت�تيجية  خططها  يف 
بالطرق  �ملتعاملني  �حتياجات  كل 
و��شتخد�م  و�مل���ي�������ش���رة،  �ل�����ش��ه��ل��ة 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة وك����ل م���ا هو 
�ل��وج��ه �حل�شاري  لإب�����ر�ز  ج��دي��د 
�لعاملية  ومكانتها  �أبوظبي  ملدينة 
م����ن ح���ي���ث ت���ق���دمي �أج�������ود �أن������و�ع 

�خلدمات للمتعامل �أينما كان.

مع  �لتعاون  عالقات  تعزيز  �شبيل 
�لبلدية،  خدمات  لتقدم  �ل�شركاء 
»ت�شهيل«  م���ك���ات���ب  ع����ر  وذل�������ك 
�لعقود  ت��وث��ي��ق  خ���دم���ات  ل��ت��ق��دمي 
مع  و�أي�����ش��اً  -ت�شجيل،  �لإي��ج��اري��ة 
�ل�شلع  لتو�شيل  �إم��ب��و���ش��ت  �شركة 
�لغذ�ئية �ملدعمة، و�لتي يتم طلبها 
عر �ملوقع �لإلكرتوين �أو �لتطبيق 
خدمة  ر�شوم  مقابل  وذل��ك  �لذكي 
بو�قع 40 درهما للطلب يف مدينة 

�أبوظبي و�شو�حيها.
�أبوظبي  مدينة  بلدية  و�أو���ش��ح��ت 
على  م�شتمر  ب�شكل  ت��ع��م��ل  ب��اأن��ه��ا 
و�إدخال  �ملتعاملني،  خدمة  تطوير 
�ل��ت��ح�����ش��ي��ن��ات و�أح��������دث �ل���ر�م���ج 
�لعمالء  خ���دم���ة  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 

•• اأبوظبي -الفجر: 

�أن  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  �أعلنت 
خالل  من  �ملنجزة  �ملعامالت  عدد 
بد�ية  �ملتعاملني منذ  �إد�رة خدمة 
�ل��ع��ام �حل���ايل وح��ت��ى ن��ه��اي��ة �شهر 
 332138 بلغ  �ملا�شي  ح��زي��ر�ن 

معاملة.
�ملنجزة  �ملعامالت  ع��دد  �أن  وبينت 
 59 ب��ل��غ  �ملتنقلة  �ل�����ش��ي��ار�ت  ع��ر 
تقدم  �ل�شيار�ت  هذه  و�أن  معاملة، 
جميع �خلدمات با�شتثناء خدمات 
حيث  و�ل��ره��ون��ات،  و�ل�شر�ء  �لبيع 
�لتوقيعات،  لعتماد  �ملوثق  ينتقل 
وم����ن ث���م ����ش��ت��ك��م��ال �مل��ع��ام��ل��ة يف 
�ل�شيخ  ب�����ش��ارع  �لرئي�شي  م��رك��زه��ا 
�أبوظبي، فيما  ز�يد بن �شلطان يف 
�ملتعاملني  خ���دم���ة  م���رك���ز  �أجن�����ز 
�مل��ت��خ�����ش�����س ب���ت���ق���دمي �خل���دم���ات 
و�إجناز �ملعامالت للمتعاملني وهم 
جلو�س يف �شيار�تهم 189 معاملة. 
ويف �ل�شياق ذ�ته، �أو�شحت �لبلدية 
�أن عدد �خلدمات �لذكية �لرقمية 
�ملتعاملني  �إىل  ح���ال���ي���اً  �مل���ق���دم���ة 
بلغ  �ل��و�ح��دة  �لنافذة  تطبيق  عر 
�ل�شلع  بيع  جم��ال  يف  خدمة   15
)�شهادة  و�لأر��������ش������ي  �مل����دع����م����ة، 
و�شهادة  �أر����س،  �أم���الك، وخمطط 
�إىل  �إ�شافة  ملكية(،  و�شند  بحث، 
و�لتنظيم  �ملخالفات،  دفع  خدمات 
�مل��ر�ف��ق �لعامة  �ل��ع��ق��اري، وح��ج��ز 

حد�ئق، و�شو�طئ، ومالعب.

و�ل����ت����ي م����ن ����ش���اأن���ه���ا �ل����رف����ع من 
�ملتعاملني،  لدى  �لر�شا  م�شتويات 
مناف�شة  خ��دم��ات  خ��ل��ق  وب��ال��ت��ايل 
�لعا�شمة  ت�شهده  ما  مع  باملقارنة 
�أب��وظ��ب��ي م���ن ت��ق��دم وت���ط���ور على 
�ل���ن���و�ح���ي، وذل����ك لتوفري  ج��م��ي��ع 
كل مقومات �لرفاهية للمو�طنني 
�لذكية  �أن �خلدمات  �إذ  و�ملقيمني، 
�لتخفيف  �إىل  �لو�شول  ت�شتهدف 
م����ن �مل��ت��ع��ام��ل��ني وت��ق��ل��ي�����س عدد 
�ملر�جعني على مر�كز �خلدمة مبا 
�ملجتمع  ي�شهم يف حتقيق تطلعات 

و�حتياجاته.
خدمة  مركز  �أن  بالذكر،  �جلدير 
بتقدمي  �مل��ت��خ�����ش�����س  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�خل�����دم�����ات و�إجن����������از �مل���ع���ام���الت 
ل���ل���م���ت���ع���ام���ل���ني وه������م ج���ل���و����س يف 
مايو  يف  �فتتح  و�ل���ذي  �شيار�تهم 
م��ن �ل��ع��ام �حل����ايل ب��ج��ان��ب مبنى 
�لبلدية �لرئي�شي يف �أبوظبي �شكل 
�خلدمات  م�شتوى  يف  نوعية  نقلة 
�لع�شرية �ملقدمة من قبل �لبلدية 
تطلعات  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ش��ه��م  مب����ا 
حيث  و�ح����ت����ي����اج����ات����ه،  �مل���ج���ت���م���ع 
للخدمات،  ك���اون���رت  �مل��ب��ن��ى  ي�����ش��م 
خدمة.  ن����و�ف����ذ  ع���ل���ى  وي���ح���ت���وي 
يف  �مل�شتغرقة  �ل��زم��ن��ي��ة  �مل���دة  و�أن 
�إجن������از �مل��ع��ام��ل��ة ع���ر �مل���رك���ز هي 
تقدمي  يف  �مل�شتغرق  �ل��وق��ت  نف�س 
�خل���دم���ة ع��ل��ى ك����اون����رت�ت خدمة 
�أبوظبي  مدينة  لبلدية  �ل��ع��م��الء 

ويف مر�كزها �خلارجية.

اإطالق النظام الأمريكي لرموز الريا�شيات والعلوم Nemeth للمكفوفني
•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية 
�لحتياجات  وذوي  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
م����رك����ز  يف  مم����ث����ل����ة   - �خل�����ا������ش�����ة 
و�لتحديات  �مل���ك���ف���وف���ني  م��ط��ب��ع��ة 
�نطالق   - ل��ه��ا  �ل���ت���اب���ع  �ل��ب�����ش��ري��ة 
م�شروع  م���ر�ح���ل  م���ن  م��رح��ل��ة  �أول 
�لعلمية  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل�����و�د  ت��وف��ري 
مو�د  لطباعة  �لأمريكي  �لكود  على 

�لريا�شيات.
�لنقا�شية  �حللقة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
- يف مقر مركز  �ملركز  �لتي نظمها 
�أب���وظ���ب���ي ل���رع���اي���ة وت���اأه���ي���ل ذوي 
رموز  حول   - �خلا�شة  �لحتياجات 
�لأخرى  و�لعلوم  للريا�شيات  بر�يل 
بح�شب �ل��ك��ود �لأم��ري��ك��ي وذل���ك يف 
�إطار جهود �ملوؤ�ش�شة لتذليل �ل�شعاب 
من  �لب�شرية  �لتحديات  ذوي  �أم��ام 
�أ�شحاب �لهمم لتوفري �لحتياجات 
�لتعليمية و�لأكادميية لهم ملو��شلة 

م�شريتهم �لتعليمية بتميز وجناح.
و�أكدت �ملوؤ�ش�شة - خالل �حللقة �لتي 
ح�شرها �شعادة عبد �هلل عبد �لعايل 
بالإنابة  �ل��ع��ام  �لأم����ني  �حل��م��ي��د�ن 
رئي�س  �لكمايل  �إ�شماعيل  �هلل  وعبد 
�خلا�شة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ق��ط��اع 
لدمج  ت�����ش��ع��ى  �أن����ه����ا   - ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة 
فئة  ول�شيما  �لهمم  �أ�شحاب  فئات 
يف  لي�شاركو�  �ملجتمع  يف  �ملكفوفني 
�أر�س  على  و�لتنمية  �لبناء  م�شرية 

�لدولة.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا ق����ال����ت ن���اع���م���ة عبد 
�ل��رح��م��ن �مل��ن�����ش��وري م��دي��ر مركز 

يف �ملو�د �لعلمية.
وتوجهت بال�شكر �إىل وز�رة �لرتبية 
و�ملعرفة  �لتعليم  ود�ئ���رة  و�لتعليم 
وجمعية  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  ووز�رة 
ومركز  ب�شريا  للمعاقني  �لإم���ار�ت 
وجامعة  ز�ي�������د  وج���ام���ع���ة  مت���ك���ني 
�مل�شاركة  ع��ل��ى  حلر�شهم  �ل�����ش��ارق��ة 
مع  وتعاونهم  �لنقا�شية  �حللقة  يف 
���ش��و�ء يف  �مل��ك��ف��وف��ني  م��رك��ز مطبعة 
�لرموز  �ع��ت��م��اد  �أو  �مل��ن��اه��ج  �ع��ت��م��اد 
م�شرية   .. �ملعلمني  تدريب  وكذلك 
�أف�شل  ع���ن  ي��ب��ح��ث  �مل���رك���ز  �أن  �إىل 
�أف�شل  لإيجاد  و�لتجارب  �ملمار�شات 
�أبنائنا  خلدمة  و�لأ�شاليب  �لطرق 
من �أ�شحاب �لهمم من ذوي �لإعاقة 

�لب�شرية.
�أن �لهدف من  و�أو�شحت �ملن�شوري 

قادرة  �لإم���ارة  م��د�ر���س  باتت جميع 
�لرتبوية  �خل���دم���ات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
من  لأب��ن��ائ��ن��ا  �ملنا�شبة  و�لتعليمية 

�أ�شحاب �لهمم بجميع فئاتهم.
و�أ�شارت - يف ت�شريح �شحايف لها - 
و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئ��رة  حر�س  �إىل 
ع��ل��ى ت���وف���ري �ل����ر�م����ج و�مل����ب����ادر�ت 
م�����ن �أج��������ل �لرت������ق������اء ب���اجل���و�ن���ب 
و�لنف�شية  و�لجتماعية  �ل��رتب��وي��ة 
وتعديل  ومو�ئمة  �لهمم  لأ�شحاب 
ط���رق �ل��ت��دري�����س م���ن خ���الل فريق 
حتفيزهم  ل�������ش���م���ان  م��ت��خ�����ش�����س 
�لتعليمية  �لفر�س  �أف�شل  ومنحهم 
لبقية  �لإل���ه���ام  �أن مي��ث��ل��و�  و���ش��م��ان 
مو�جهة  على  �لتحفيز  يف  �لطلبة 

�لتحديات.
�حللقة  �أع������م������ال  ه���ام�������س  وع����ل����ى 

�خلطوة  تلك  �إن  �ملكفوفني  مطبعة 
على  ن����وع����ه����ا  م������ن  �لأوىل  ت����ع����د 
�أ�شا�شية  وه�����ي  �ل����دول����ة  م�����ش��ت��وى 
�لتعليمية  �خل����دم����ات  ت��ط��وي��ر  يف 
جمال  يف  �لهمم  لأ�شحاب  �ملقدمة 
�لريا�شيات و�لعلوم وت�شتهدف 70 
و�ملخت�شني  �ل���ق���ر�ر  م��ت��خ��ذي  م���ن 
يف ب���ر�م���ج �لإع����اق����ة �ل��ب�����ش��ري��ة يف 
�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �ملختلفة و�أولياء 

�أمور �لطلبة وطلبة �جلامعات.
و�أ�شافت - يف كلمتها خالل �حللقة 
تهدف  �حل���ل���ق���ة  �أن   - �ل��ن��ق��ا���ش��ي��ة 
�ل�شعوبات  �أه���م  ومناق�شة  لعر�س 
در��شة  �مل��ك��ف��وف��ني يف  ت���و�ج���ه  �ل��ت��ي 
مقارنة  وع��م��ل  �ل��ري��ا���ش��ي��ات  م����ادة 
بني �أنظمة رموز بر�يل للريا�شيات 
و�عتماد �أف�شل نظام متبع لتطبيقه 

�لريا�شيات  ل��رم��وز   Nemeth
و�ل��ع��ل��وم ب��ط��ري��ق��ة ب���ر�ي���ل يف �مل���و�د 
�لتعليمية نظر� للحاجة �إىل توحيد 
�ملنا�شب  �لنظام  و��شتخد�م  �لرموز 
و�ل�شامل لتمكني �ملكفوفني تعليميا 
�لتعليمية  �لعملية  و���ش��ري  وثقافيا 
�ملكفوفني  للطلبة  �ل�شحيح  بامل�شار 
�لعامري  منى  �أك���دت  جانبها  م��ن   .
�خلا�شة  �ل���رتب���ي���ة  �إد�رة  م����دي����ر 
و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئ��رة  يف  بالإنابة 
�أ�شحاب  دمج  يف  �لد�ئرة  جتربة  �أن 
�ملد�ر�س  يف  للتعلم  �لقابلني  �لهمم 
�حلكومية تعد من �لتجارب �لر�ئدة 
يف هذ� �ملجال على �ل�شعيد �لدويل 
�ملنظمات  م����ن  �ل���ع���دي���د  ب�������ش���ه���ادة 
�لرتبوية �لدولية حيث بد�أت بفئات 
حمدودة من �لطلبة وتو�شعت حتى 

�مل�����ش��روع ه��و دع���م �لعملية  �إط����الق 
�لتعليمية وزيادة �لتح�شيل �لعلمي 
�لأكادميي للطالب من خالل تكييف 
و�أور�ق  �شروحات  �لعلمية من  �مل��و�د 
�ملكفوفني  للطلبة  بر�يل  بلغة  عمل 
م�شتوى  ع��ل��ى  �ل���دم���ج  م���د�ر����س  يف 
وم�شوؤويل  �ملعلمني  وتاأهيل  �لدولة 
�ل���دم���ج و�ل��ط��ل��ب��ة �مل��ك��ف��وف��ني حول 
وفق  �مل��و�د  ه��ذه  �لتعامل مع  كيفية 
منا�شبة  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  م��ع��اي��ري 

لذوي �لإعاقة �لب�شرية.
�لنقا�شية  �حل��ل��ق��ة  �أع���م���ال  و���ش��م��ن 
دع��اء ح��امت مدقق  �لدكتورة  قدمت 
�ملكفوفني  مطبعة  م��رك��ز  يف  ب��ر�ي��ل 
�عتماد  بخ�شو�س  تقدمييا  عر�شا 
�أك������دت خالله  �ل���ن���ظ���ام �لأم���ري���ك���ي 
�لأمريكي  �ل��ن��ظ��ام  �ع��ت��م��اد  �أه��م��ي��ة 

�لنقا�شية مت تكرمي طالب �لثانوية 
�لناجحني يف  �ملكفوفني  �لعامة من 
 -2017  2016 �ل��در����ش��ي  �ل��ع��ام 
وعددهم ثمانية ثالث �أولد وخم�س 

فتيات.
ح�������ش���ر �حل���ل���ق���ة �ل���ن���ق���ا����ش���ي���ة من 
�لأحبابي  ن��ا���ش��ر  ز�ي�����د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
للتاأهيل  �لبو�س  ه��زع  م��رك��ز  م��دي��ر 
مديرة  �ل�شالمي  وم���وزة  �ل��زر�ع��ي 
م��رك��ز �ل��ع��ني ل��رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل ذوي 
�آل  وبدري�شة  �خلا�شة  �لحتياجات 
�مل���رف���اأ لرعاية  ع��ل��ي م��دي��رة م��رك��ز 
�خلا�شة  �لحتياجات  ذوي  وتاأهيل 
�لرتبية  �إد�رة  م��دي��ر  �مل���ري  ون����ورة 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �خلا�شة يف 
و�ل��دك��ت��ور ر���ش��اد ذك��ي خبري مناهج 

بوز�رة �لرتبية.
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اأخبـار الإمـارات
ال�شارقة للتحكيم ي�شتعر�س خدماته وقواعده اجلديدة

•• دبي-وام:

نظم مركز �ل�شارقة للتحكيم �لتجاري �لدويل حتكيم حفل ��شتقبال 
����ش��ت�����ش��اف خ��الل��ه ن��خ��ب��ة م���ن �ل��ق��ان��ون��ي��ني و�مل��ح��ك��م��ني و�ملخت�شني 
�جلديدة  �لتحكيمية  وقو�عده  �ملركز  خدمات  ل�شتعر��س  �لدوليني 

وذلك على هام�س فعاليات �أ�شبوع �لتحكيم يف دبي 2017 .
�لتنفيذية  �للجنة  رئي�س  دعيف�س  ع��ب��د�هلل  �شعادة   .. �حل��ف��ل  ح�شر 
ملركز �ل�شارقة للتحكيم �لتجاري �لدويل و�أحمد �لعجلة مدير �ملركز 

و�أع�شاء �للجنة �لتنفيذية.
لإلقاء  قيمة  فر�شة  للتحكيم  دب��ي  �أ�شبوع  �إن  دعيف�س  عبد�هلل  وق��ال 
�ل�شوء على �أهم �خلدمات �لتي يقدمها مركز حتكيم ملجتمع �لأعمال 

يف جمال �لف�شل يف �لق�شايا �لتجارية �إىل جانب تو�شيع �آفاق �لتعاون 
مع خمتلف �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة من حمكمني وخمت�شني قانونيني 
على م�شتوى �لعامل وتقدمي �ملركز كجهة ر�ئدة على �شعيد �لتحكيم 
�لتجاري �لإقليمي يف ظل ما يتمتع به من فرق عمل متخ�ش�شة �شمن 

خمتلف قطاعات �لأعمال.
من جانبه نوه �أحمد �لعجلة �إىل روؤية و�أه��د�ف �ملركز و�لدور �ملناط 
خا�س  ب�شكل  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة  يف  �لتحكيم  مبنظومة  ل��الرت��ق��اء  ب��ه 
و�لدولة ب�شكل عام .. موؤكد� حر�س �ملركز على دعم قطاعات �لأعمال 
�ملالية  �لربحية  ع��ن  بعيد�  �ملحاماة  ومكاتب  �لقانونية  و�ملوؤ�ش�شات 
��شرت�تيجية  �شر�كات  يف  للدخول  �ملركز  �شعي  على  �لتاأكيد  بجانب 
قطاعات  �إىل  �ملقدمة  خدماته  لتعزيز  متخ�ش�شة  دولية  جهات  مع 

�لأعمال يف �لدولة وخارجها.
و�أو�شح ما ت�شمنته �لقو�عد �لتحكيمية �جلديدة للمركز من معاجلة 
لبع�س �لتحديات �لتي تو�جه قطاعات �لأعمال �ملتو�شطة و�ل�شغرية 
و�ملتمثلة يف �إعادة هيكلة �لر�شوم �لإد�رية ملركز حتكيم حيث �عتمدت 
و�ل�شغرية  �ملتو�شطة  للق�شايا  منخف�شة  ر���ش��وم  �لتنفيذية  �للجنة 

لتكون �أكرث فعالية ومو�ئمة ملتطلبات �لعمالء.
ملركز  �لتنفيذية  �للجنة  ع�شو  �لعبيديل  �شالح  ��شتعر�س  جهته  من 
�جلديدة  �لتحكيمية  �لقو�عد  من  ع��دد�  �لتجاري  للتحكيم  �ل�شارقة 
خا�شة مبا يتعلق بالفرتة �لزمنية �لتي تقت�شيها �إج��ر�ء�ت �لتحكيم 
�لذي  �ل��ط��ارئ  �ملحكم  بند  �إ���ش��اف��ة  بعد  ي��وم��ا   15 ل���  تقل�شت  و�ل��ت��ي 
فيها  يطلب  �ل��ت��ي  �مل�شتعجلة  �لق�شايا  يف  للف�شل  �مل��رك��ز  ��شتحدثه 

�لأطر�ف �تخاذ تد�بري موؤقتة �أو حتفظية.
�لعاملية  �إىل  لل�����و�ش�������ول  »حتكيم«  م�����ركز  روؤي�����ة  ��شت������عر��س  وت�����م 
ملختلف  متطورة  وق�������و�عد  خ�������دمات  وتق�������دمي  �لعمل  خ������الل  م������ن 
�لعامة  وق��و�ع��ده  �ملركز  ملاهية  �شرحه  �إىل  �إ�شافة  �لأع��م��ال  قطاعات 
لأحد  حت��ي��ز  دون  ب�شفافية  ب��ال��ق�����ش��اي��ا  �ل��ف�����ش��ل  يف  �مل��ح��ك��م��ني  ودور 
�لأطر�ف و�آلية تقدمي طلبات �لتحكيم و�لرد على �لطلبات و�لدعاوي 

�ملتقابلة.
ي�شار �ىل �أن �أ�شبوع �لتحكيم �أقيم خالل �لفرتة من 12 - 16 نوفمر 
�جلاري يف مركز دبي �ملايل �لعاملي و�شهد �لعديد من �جلل�شات �لنقا�شية 
وور�س �لعمل و�لجتماعات �ملتخ�ش�شة �شمن قطاع �لتحكيم �لتجاري 

ويعد جتمعا عامليا للقانونيني و�ملخت�شني يف جمال �لتحكيم.

حاكم عجمان يفتتح حمطة �شايف لتحلية ومعاجلة مياه ال�شرف ال�شحي
•• عجمان-وام: 

�فتتح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم عجمان بح�شور �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية 
�ل�شرف  مياه  ومعاجلة  حتلية  لإنتاج  �جلديدة  �شايف  حمطة  و�لتخطيط 
مليون   2.2 تبلغ  �إنتاجية  بطاقة  �ل�شناعية  �جل��رف  منطقة  يف  �ل�شحي 
جالون يومياً بينما كانت تنتج �شابقا 300 �ألف جالون بتكلفة �إجمالية تبلغ 

درهم. مليون   30
وقام �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان و�حل�شور عقب �لفتتاح بجولة تفقدية 
�طلع خاللها على �ملن�شاآت وحمتويات حمطة �شايف للمياه و�لتي ت�شتخدم 
�أحدث �لأجهزة �لتقنية يف عملية �لتحلية »�لتنا�شح �لعك�شي« و�لتي ت�شمح 
�ل�شناعية  �لعذبة دون �شو�ئب لت�شبح �شاحلة لال�شتخد�مات  �ملياه  مبرور 

و�لتجارية وفق �أعلى م�شتويات �جلودة �لعاملية.

و��شتمع �شموه �ىل �شرح و�ف من �لقائمني على �ملحطة حول دورها و�هد�فها 
يف تلبية وتوفري �ملياه و�هم �ل�شتخد�مات �لتي تفيد �ملجتمع.

�شعادته  عن  �لتفقدية  �جلولة  عقب  عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�أع��رب 
لهذه �لجناز�ت و�لتي تخدم �مل�شلحة �لعامة وي�شتفيد منها �فر�د �ملجتمع 

و�مل�شتثمرون و�ملو�طنون و�ملقيمون على �ر�س هذه �لدولة.
و�أبدى �شموه �عجابه مبا �شتحققه هذه �ملحطة من توفري �ملياه و�ل�شتفادة 
منها يف �لعديد من �ملجالت �حليوية و�ملهمة ..معتر� �شموه هذ� �مل�شروع 
نقلة نوعية ل�شتخد�م تلك �ملياه �ملعاجلة يف �لعمال �ل�شناعية و�لتجارية 
�ل�شيد كرفان دريج رئي�س جمموعة  وغريها. ح�شر مر��شم حفل �لفتتاح 
�شركة بي �شك�س �لبلجيكية وغ�شان عجة نائب �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة 
�ملياه  ملعاجلة  �شايف  ل�شركة  �لتنفيذي  �ملدير  �لعجماين  ويو�شف  �شك�س  بي 
�ل��ع��ام ل�شركة �ميز ج��روب و�شعادة ط��ارق بن  �مل��دي��ر  �ل��ف��ورة  و�ح��م��د ح�شن 
�لنعيمي  �ل�شمو حاكم عجمان و�شعادة يو�شف  غليطة مدير مكتب �شاحب 

�لدو�ئر  ومديري  روؤ�شاء  من  وعدد  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  �إد�رة  عام  مدير 
وكبار �مل�شوؤولني. وقال �أحمد ح�شن �لفورة مدير عام �شركة »�ميز جروب« 
و�لتي متتلك �شركة �شايف �ن تنفيذ تو�شعة حمطة �شايف و�لذي مت بالتعاون 
�ل�شتفادة  بهدف  �شهر�   18 ��شتغرق  �لبلجيكية  �شك�س  بي  �شركة  وم�شاركة 
وتريد  و�لتجارية  �ل�شناعية  ��شتخد�مات  يف  �ل�شحي  �ل�شرف  مياه  من 

�ملاكينات �ل�شناعية و�عادة تدوير �ملياه.
�ملطلوبة يف  �ملياه  �ن��و�ع  �أف�شل  تعتر من  �ملحطة  �ن منتجات هذه  و�أ�شاف 
�لإنتاج  �شرعة  ت�شن  حدثة  تقنيات  ع��ر  وتوزيعها  �نتاجها  ويتم  �ل��دول��ة 

و�لتحلية و�لتوزيع.
و�عرب عن �شعادته مب�شاركة �شركة بي �شك�س وهي �شركة عاملية يف جمال �إنتاج 
�ملياه �لعذبة ومعاجلة مياه �ل�شرف �ل�شحي كما عر �ن فخره بامل�شاركة يف 

هذ� �مل�شروع و�لذي ميثل نقلة نوعية يف حماية �لبيئة باإمارة عجمان.
وك�شف �حمد �لفورة عن �رتفاع مبيعات �شركة �شايف من مليون و300 �ألف 

مرت مكعب يف �ليوم عام 2011 �ىل 7.6 مليون مرت مكعب خالل �لت�شع 
�شهور �ملا�شية من هذ� �لعام 2017 وتوقع �ن ترتفع �ملبيعات يف �لعام �لقادم 

�ليوم. يف  مكعب  مرت  ماليني  ع�شرة  �ىل   2018
يذكر �أن �شركة �شايف حازت على جائزة تقنيات �ملياه �لعاملية عام 2012 كما 

ح�شلت على �شهادة �ليزو 9001 يف عام 2016.
من جانبه �كد �ل�شيد غ�شان عجة �ن هدف �مل�شروع هو �عادة ��شتخد�م �ملياه 
�أنو�ع  كافة  يف  ��شتعمالها  ميكن  للبيئة  �شديقة  ب�شورة  وتنقيتها  �ملعاجلة 

�ل�شتخد�مات �لتجارية و�ل�شناعية.
هذ�  وتنفيذ  حت�شري  يف  بامل�شاركة  �شك�س  بي  جمموعة  �شعادة  عن  و�ع��رب 
�مل�شروع �حليوي و�إد�رت��ه ل�شالح �ملجتمع �ملحلي يف �مارة عجمان من حيث 
��شتغالل مياه �ل�شرف �ل�شحي �لتي كانت تذهب وت�شيع هدر� ..علما باأن 
هذه �ملياه كان م�شدرها مياه حمالة من �لبحر وتكلف �لدولة مبالغ كبرية 

لإنتاجها.

حميد بن عمار النعيمي يزور معر�س 
دبي الدويل لل�شيارات

•• دبي -وام:

ز�ر �ل�شيخ حميد بن عمار �لنعيمي معر�س دبي �لدويل لل�شيار�ت �لذي ي�شت�شيفه مركز دبي �لتجاري �لعاملي حيث 
قام بجولة على �أجنحة �ل�شركات �مل�شاركة ر�فقه خاللها �ل�شيخ ر��شد بن عمار �لنعيمي و�ل�شيخ ماجد بن عبد�هلل 

�لنعيمي.
و�أ�شاد �ل�شيخ حميد بن عمار بالتنظيم �جليد للمعر�س و�أبدى �إعجابه بالتطور �لكبري �لذي ي�شهده يف كل عام، 
موؤكد�ً �أن معر�س دبي �لدويل لل�شيار�ت �أ�شحى ب�شمة �إمار�تية مميزة يف �شناعة �ل�شياحة من حيث جذب �ل�شباب 
من �شتى بلد�ن �لعامل بالإ�شافة �إىل كونه حا�شنة للتكنولوجيا تظهر �أحدث ما تو�شلت �إليه �ل�شركات �لر�ئدة يف 
جمال �شناعة وتطوير �ل�شيار�ت. ويذكر �أن �لدورة �ل 14 من �ملعر�س ت�شت�شيف �أكرث من 100 �شركة عار�شة 

�إقليمية ودولية وي�شتمر حتى 18 نوفمر �جلاري.

قائد عام �شرطة عجمان: اللوفر اأبوظبي 
اأيقونة لالإبداع ومنارة لإلهام الأجيال

•• عجمان- وام:

�شرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي  عبد�هلل  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �ل��ل��و�ء  �شعادة  ق��ال 
تاريخياً  �إجن��از�ً  �أبوظبي ي�شكل  �إم��ارة  �للوفر يف  �فتتاح متحف  �إن  عجمان 
م�شهود�ً ي�شاف �إىل �شل�شة �إجناز�ت دولة �لإمار�ت �لتي ُي�شهد لها بالإبد�ع 
و�لبتكار منذ ولدتها. و�أ�شاد �شعادته باجلهود �جلبارة �لتي بذلتها �لقيادة 
�حلكيمة يف �إمتام هذ� �ملتحف �لذي ميثل �أيقونًة لالإبد�ع ومنارًة ي�شتلهم 
منها �لأجيال �أروع �لأمثلة يف �لتقدم و�لزدهار، و�إن دولة �لإمار�ت لتفخر 
مبا متتلكه من موروث تاريخي وح�شاري غني يبعث على �لعتز�ز بهويتها 
وتاريخها بينما ت�شري بخطى و�ثقة وحثيثة نحو م�شتقبل و�عد. و�أ�شاف 
�شعادة قائد عام �شرطة عجمان �أن متحف �للوفر �أبوظبي �لذي ي�شم بني 
�أروقته �أعماًل وحتفاً من جميع �أنحاء �لعامل ميثل روح �لتعددية �لثقافية 
و�حل�شارية مبعرو�شاته �لتي تنتمي �إىل خمتلف ثقافات �لعامل، وهو ثمٌرة 
طيبٌة و�أيقونٌة لمعة جلهود وروؤية قيادة حكيمة ت�شعى بكل جهودها لإثبات 

�أحقية دولة �لإمار�ت لتكون �أف�شل دولة يف �لعامل بتميزها و�زدهارها. 
�لثقافية  �لبيئة  لتعزيز  بذلت  �لتي  �لعظيمة  �جل��ب��ارة  �جل��ه��ود  �أن  و�أك���د 
�لن�شطة تعد ر�فد�ً مهماً من رو�فد تطوير جمتمع حيوي وع�شري ُي�شار 
�إليه بالتنوع و�لتناغم، ليكون متحف �للوفر �أبوظبي �أحد �لإجناز�ت �مل�شهود 
�لجيال  منه  ت�شتلهم  حياّ  وم�شدر�ً  �لإجن���از،  ودق��ة  �لت�شميم  بروعة  لها 
�لتميز و�لب��د�ع، وي�شهمون يف  �لقيادة �حلكيمة ودوره��ا يف  روؤي��ة  �لقادمة 

حتقيق مزيٍد من �لتقدم و�لزدهار لدولتنا �حلبيبة.

ا�شالحية �شرطة راأ�س اخليمة تعزز قيم الت�شامح بني نزلئها 
•• راأ�ض اخليمة - الفجر

بيوم  �حتفال  �خليمة  ر�أ���س  ب�شرطة  و�لإ�شالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شة  نظمت 
توجهات  مع  متا�شياً   ، �جل��اري  نوفمر   16 �شادف  �ل��ذي  �لعاملي  �لت�شامح 
�لقيادة بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف بث روح �لت�شامح و�ملحبة و�ل�شعادة 
مبجتمعنا �شمن برنامج ��شتهدف �ملوظفني و�ملر�جعني و�لنزلء و�لعاملني 
خالل  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  م��دي��ر  �أب��ول��ي��ل��ة  ي��و���ش��ف  ي��ع��ق��وب  �لعميد  و�أك����د   . باملوؤ�ش�شة 
�لحتفال على �أهمية �لحتفال بيوم �لت�شامح �لعاملي كمنا�شبة وطنية مهمة 

بالأخذ بها يف  �لوعي  �إذك��اء  �إىل  �ل�شوء يف كل عام على قيمة تهدف  ت�شلط 
�ل�شرطة  و�أن  جمتمع  لأي  �لرئي�شي  �ملبد�أ  هو  �لت�شامح  �أن  معتر�ً   ، حياتنا 
تدعم �جلهود �لوطنية و�لعاملية يف ن�شر �لت�شامح و�لعمل من �أجل حتقيقه 
يف  �لرخاء  وحتقيق  و�لتنمية  للبناء  �شرورياً  �أم��ر�ً  ذلك  باعتبار  وتر�شيخه 
بهم  �للتقاء  خ��الل  و�ل��ن��زلء  للموظفني  كلمة  ووج��ه   ، و�مل�شتقبل  �حلا�شر 
و�لتعاي�س  و�حل���و�ر  �لتو��شل  وتعميق  �لت�شامح  روح  ب��ث  على  فيها  حثهم 
و�لتقدير من جانب  و�لتاأييد  �لرتحيب  لقى  �ل��ذي  �لأم��ر  وه��و   ، و�لتفاهم 
�ملوظفني و�لنزلء على حد �ل�شو�ء ما يعزز قيم �لدين �لإ�شالمي �لأ�شيلة 

لبناء حياة �أف�شل وهو ما يحث عليه �جلميع و�شبياًل للعمل �ملثمر من �أجل 
تعزيز �مل�شرتك �لإن�شاين مع �لآخرين و�حلفاظ على حقوقهم و�لتعاون لبناء 
جمتمع يتقبل جميع �لثقافات دون متييز �أو كر�هية . وت�شمن �لرنامج على 
�لعديد من �لفعاليات ومنها توزيع �لورود و�لهد�يا على �ملوظفني و�لعاملني 
و�ملر�جعني و�ملتعاملني �خلارجيني و�لنزلء ، وتنفيذ حما�شرة توعوية حول 
�أهمية قيم �لت�شامح و�لإخاء بني كافة فئات �ملجتمع �ألقاها �ملالزم �أول فهد 
هيكل ، بالإ�شافة �إىل حما�شرة حول فن �لت�شامح لنزيالت �ملوؤ�ش�شة �ألقتها 

�ملدربة علياء �لأغب�س ، وعدد من �لفعاليات �لتي تعزز روح �لت�شامح.

مبوؤمترين  للثال�شيميا” ت�شارك  “الإمارات 
دوليني يف اليونان

•• دبي-وام:

و�عتالل  للثال�شيميا  ع�شر  �ل��ر�ب��ع  �ل���دويل  �مل��وؤمت��ر  فعاليات  يف  للثال�شيميا  �لإم����ار�ت  جمعية  م��ن  وف��د  �شاركت 
�لهيموجلوبني و�ملوؤمتر �ل�شاد�س ع�شر للمر�شى و�أولياء �لأمور �لذي عقد يف مدينة “ثي�شالونيكي” �ليونانية.

�إد�رة �جلمعية و�شم خالدة خما�س ع�شوة جمل�س  نائب رئي�س جمل�س  �لوفد عبد�لبا�شط حممد مرد��س  تر�أ�س 
�لإد�رة �ملديرة �لتنفيذية للجمعية و10 �أع�شاء من مر�شى �لثال�شيميا حيث قدمت �جلمعية ورقة عمل بعنو�ن 
“ دعم دولة �لإمار�ت ملر�شى �لثال�شيميا د�خل �لدولة وخارجها “ركزت على جهود �لدولة يف جمال تقدمي �لعالج 

�ملجاين للمر�شى ون�شر �لوعي بني �أفر�د �ملجتمع للحد من ولد�ت جديدة م�شابة بالثال�شيميا.
و�أتى هذه �مل�شاركة يف �إطار حر�س �جلمعية �لطالع على �لتجارب �لعاملية �لد�ئمة وتبادل �خلر�ت و�لطالع على 

�أحدث ما تو�شل �إليه �لعامل يف خمتلف جمالت �لدعم �لعلمي و�لجتماعي و�لنف�شي ملر�شى �لثال�شيميا.

�شرطة عجمان تخف�س املخالفات املرورية بن�شبة 50 باملئة
•• عجمان-وام:

بناًء على توجيهات �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، �أ�شدر �شعادة �للو�ء �ل�شيخ �شلطان 
بن عبد�هلل �لنعيمي قائد عام �شرطة عجمان قر�ر� بتخفي�س قيمة �ملخالفات �ملرورية بكافة �أنو�عها يف �لإمارة بن�شبة خم�شني باملئة 

مبنا�شبة عام �خلري و�ليوم �لوطني 46 لدولة �لمار�ت.
و�شرح �شعادة �للو�ء �ل�شيخ �شلطان بن عبد�هلل �لنعيمي باأن �خل�شم �شي�شمل جميع �ملخالفات �ملرورية وحجز �ملركبات �ملرتكبة يف 
�إمارة عجمان قبل تاريخ 11-11-2017، و�شيبد�أ تنفيذ قر�ر �لتخفي�س يوم �لأحد �ملو�فق 26-11-2017 و�شينتهي مع نهاية 
عام 2017، و�أ�شاف �أن دفع �ملخالفات �أثناء فرتة �لتخفي�س يتم فقط من خالل �لتطبيق �لذكي ل�شرطة عجمان �أو �لتطبيق �لذكي 

لوز�رة �لد�خلية.
�لفر�شة  هذه  �غتنام  �إىل  د�عياً  �ملرورية،  �ملخالفات  عليهم  تر�كمت  ملن  وت�شهيال  حتفيز�  يعتر  �لتخفي�س  ق��ر�ر  �إن  �شعادته  وق��ال 

بالإ�شر�ع يف �لت�شديد و�ل�شتفادة من �خل�شم �ملمنوح، و�للتز�م باأنظمة وقو�عد �ل�شري و�ملرور متمنيا �ل�شالمة للجميع.
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اأخبـار الإمـارات
»حممد بن را�شد لالبتكار« و»كاليفورنيا - بريكلي« ينظمان برنامج »ا�شنع التغيري«

•• دبي-وام:

نظم “مركز حممد بن ر��شد لالبتكار �حلكومي” بالتعاون مع جامعة 
�لتغيري”  “��شنع  ب��ع��ن��و�ن  ت��دري��ب��ي��ا  ب��رن��اجم��ا  ب��ريك��ل��ي   – كاليفورنيا 
مب�شاركة موظفني من جهات حكومية �حتادية وحملية يف �إطار �شل�شلة 
�لبتكار  ثقافة  ن�شر  �إىل  �لهادفة  �حلكومي  �لبتكار  ون���دو�ت  فعاليات 
�أدو�ته يف تطوير �خلدمات �حلكومية �لتي ينظمها �ملركز  وتعزيز تبني 
للتقنية  ما�شات�شو�شت�س  معهد  مثل  عاملية  تعليمية  موؤ�ش�شات  بالتعاون 

وجامعة �إن�شياد وغريها.
�أيام  �أرب��ع��ة  م��دى  على  �ل���ذي عقد   - “ �لتغيري  “ ��شنع  برنامج  ورك���ز 
وحا�شر فيه �لدكتور كريت بيري ع�شو �لهيئة �لأكادميية يف كلية ها�س 

حتويل  �أهمية  على   - -بريكلي  كاليفورنيا  جامعة  يف  �لأع��م��ال  لإد�رة 
�أثناء  �مل�شروع  �أو  �خل��دم��ة  �ب��ت��ك��ار�ت وحت��دي��د موؤ�شر جن��اح  �إىل  �لأف��ك��ار 
�آليات �لدعم و�لتمويل و�إد�رة فرق �لعمل  �إىل  مرحلة �لتطوير وتطرق 

و�شبل �كت�شاب مهار�ت قيادية يف جمال �لبتكار.
و�أكدت هدى �لها�شمي م�شاعد �ملدير �لعام لال�شرت�تيجية و�لبتكار يف 
مكتب رئا�شة جمل�س �ل��وزر�ء يف وز�رة �شوؤون جمل�س �ل��وزر�ء و�مل�شتقبل 
�أن فكرة برنامج “ ��شنع �لتغيري” تن�شجم مع توجهات مركز حممد بن 
ر��شد لالبتكار �حلكومي لتحفيز و�إثر�ء ثقافة �لبتكار و�إحد�ث تطوير 
ملمو�س يف عمل حكومة دولة �لإم��ار�ت ما ي�شهم يف تعزيز مكانتها بني 

�حلكومات �لأكرث �بتكار� على م�شتوى �لعامل.
وقالت �لها�شمي �إن �لرنامج �شكل من�شة تفاعلية �أتاحت ملوظفي �جلهات 

�حلكومية �لحتادية و�ملحلية لتبادل �خلر�ت و��شتعر��س مناذج عاملية 
متميزة يف جمال �لبتكار لال�شتفادة منها يف تطوير مناذج عمل تدعم 
دولة  �لعمل �حلكومي يف  بيئة  �أ�شا�شي يف تطوير  كعن�شر  �لبتكار  تبني 

�لإمار�ت.
�لتغيري  �لبتكار ل�شنع  45 منت�شبا لرنامج رحلة  �لرنامج  �شارك يف 
منهج  على  و�طلعو�  �خلا�س  و�لقطاع  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  �جلهات  من 
مو�جهة  يف  �لبتكار  دور  ح��ول  لالبتكار  بريكلي   - كاليفورنيا  جامعة 
وزيار�ت  فر�ن�شي�شكو  �شان  يف   “  bay-area  “ مبنطقة  �لتحديات 
 Tesla، Berkeley-Skydeck م��ث��ل  ج��ه��ات  �إىل  م��ي��د�ن��ي��ة 

. Exploratorium
جدير بالذكر �أن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 

 “ “رعاه �هلل” �فتتح  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
2014 ليوفر  مركز حممد بن ر��شد لالبتكار �حلكومي” يف �شبتمر 
خدماته لكل �جلهات �لحتادية و�ملحلية عر تطوير منظومة متكاملة 
من �لأدو�ت �حلديثة مل�شاعدة �جلهات على �لبتكار يف جمالت �ل�شيا�شات 
�حلكومية و�خلدمات �ملقدمة للجمهور و�لهياكل �لتنظيمية و�لعمليات 
و�لإج��ر�ء�ت مبا يعزز من تناف�شية �لدولة ويعمل على حتويل �لبتكار 

�حلكومي لعمل موؤ�ش�شي منظم.
�لبتكار  وخم��ت��ر�ت  �لفعاليات  م��ن  �شل�شلة  تنظيم  على  �مل��رك��ز  ويعمل 
للتحديات  و�إيجاد حلول  �حلكومية لدعم �جلهات يف تطوير �خلدمات 
�شبكة  وتطوير  قدر�تها  وبناء  �لوطنية  �لكو�در  تدريب  على  يعمل  كما 

�شر�كات عاملية مع �جلامعات و�ملعاهد �ملتخ�ش�شة.

تنفيذا لتوجيهات خليفة واأوامر حممد بن زايد

مبادرات رئي�س الدولة تعتمد م�شاريع تنموية بقيمة 200 مليون درهم

قوافل زايد اخلري تفتح باب التطوع لالأطباء لعالج الالجئني الروهينغا

•• ابوظبي-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�أو�مر 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�ل�شيخ  �شمو  ومبتابعة  �مل�شلحة 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 

دبا  مل��رك��ز  و�لإ���ش��اف��ات  �ل�شيانة 
�لفجرية لتاأهيل �أ�شحاب �لهمم.

و�ع�����ت�����م�����دت �ل���ل���ج���ن���ة م�������ش���روع 
حت�شينات على و�دي �شعم باإمارة 
ر�أ������س �خل��ي��م��ة، ب��ق��ي��م��ة ُت���ق���ّدر ب� 

مليون و489 �ألف درهم.
وت���اأت���ي ه����ذه �مل����ب����ادر�ت يف �إط����ار 
تعزيز �لبنية �لتحتية وتطويرها 
يف �لدولة، وتوفري مر�كز �شحية 

و�آمنة لأ�شحاب �لهمم.

�لزعابي  ج��م��ع��ه  �أح���م���د  م���ع���ايل 
ن���ائ���ب وزي�����ر ����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة ، 
�ل�شيخ  م�شت�شفى  رب���ط  م�����ش��روع 
مبنظومة  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي  خ��ل��ي��ف��ة 
بتكلفة  �لحت�������ادي�������ة،  �ل�����ط�����رق 
180 م��ل��ي��ون دره���م،  م��ق��د�ره��ا 
وذل�����ك ل��ت�����ش��ه��ي��ل �ل���و����ش���ول �إىل 

مر�فق �مل�شت�شفى.
تلبي  م�������ش���اري���ع  �ع���ت���م���دت  ك���م���ا 
�حتياجات مر�كز تاأهيل �أ�شحاب 

رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل���������وزر�ء وزي����ر 
جلنة  �عتمدت   ، �لرئا�شة  ���ش��وؤون 
�شاحب  م��ب��ادر�ت  تنفيذ  متابعة 
من  ع���دد�ً  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
تدعم  �لتي  �لتنموية  �مل�شروعات 
م�����ش��رية �ل��ن��ه�����ش��ة �ل�����ش��ام��ل��ة يف 
بقيمة  �ل���دول���ة  م��ن��اط��ق  خمتلف 
مليون  ب�200  ُت���ق���ّدر  �إج��م��ال��ي��ة 

درهم.
برئا�شة  �ل��ل��ج��ن��ة  �ع��ت��م��دت  ف��ق��د 

تنمية  ل�������وز�رة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ه��م��م 
ُتقّدر  �إجمالية  بقيمة  �ملجتمع، 
بع�شرة ماليني و619 �ألف درهم، 
و�إجن���از  �إن�����ش��اء  م�����ش��روع  وت�شمل 
�أعمال �ل�شيانة و�لإ�شافات ملركز 
�أ�شحاب  ل��ت��اأه��ي��ل  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س 
�إن�����ش��اء و�إجناز  �ل��ه��م��م، وم�����ش��روع 
�أعمال �ل�شيانة و�لإ�شافات ملركز 
�لفجرية لتاأهيل �أ�شحاب �لهمم، 
�أعمال  �إن�����ش��اء و�إجن����از  وم�����ش��روع 

•• ابوظبي-وام:

�خلريعن  ز�ي�����د  ق���و�ف���ل  �أع���ل���ن���ت 
ف����ت����ح ب��������اب �ل�����ت�����ط�����وع ل����ل����ك����و�در 
»برنامج  يف  �مل���و�ط���ن���ة  �ل��ط��ب��ي��ة 
�أط�����ب�����اء �خل�������ري« ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف 
�لت�شخي�شية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل���ه���ام 
و�لوقائية يف عياد�تها  و�لعالجية 
�ملتحركة وم�شت�شفياتها �ملتنقلة يف 
معاناة  من  للتخفيف  بنجالدي�س 
�لأطفال  من  �لروهينغا  �لجئني 

و�مل�شنني.
ع�����م�����ر�ن حممد  �����ش����ع����ادة  و�ك��������د 
�لمار�تي  �ل��وف��د  رئي�س  ع��ب��د�هلل 
�ل��ط��ب��ي �ل��ت��ط��وع��ي رئ��ي�����س قطاع 
د�ر  جمعية  يف  �خل��ريي��ة  �مل�شاريع 
�ل����ر�ن م���ب���ادرة �أط���ب���اء �لم����ار�ت 
�لعطاء  ثقافة  تر�شيخ  �إىل  تهدف 
و�ل���ع���م���ل �ل���ت���ط���وع���ي يف �ل����ك����و�در 
ملختلف  �لفر�س  و�إت��اح��ة  �لطبية 
�لكو�در  خ�����ش��و���ش��اً  �لتخ�ش�شات 
و�لفنية  و�ل���ط���ب���ي���ة  �لإد�ري��������������ة 
�لإن�شانية  �مل��ب��ادر�ت  يف  للم�شاركة 
�خلريلتقدمي  �ط���ب���اء  ل��رن��ام��ج 
�لت�شخي�شية  �خل���دم���ات  �أف�����ش��ل 
و�لوقائية  و�لعالجية و�جلر�حية 
�لنظر  بغ�س  و�مل�شنني  لالأطفال 

�مل��وج��ه��ة ل��ل��ف��ئ��ات �مل�����ش��ت��ه��دف��ة من 
�لط���ف���ال و�مل�����ش��ن��ني م��ن �لجئني 
�أن قو�فل ز�يد  �لروهينغا و�أو�شح 
��شتقطاب  ع��ل��ى  حت���ر����س  �خل����ري 
�لكو�در �لطبية وتاأهيلها ومتكينها 
ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف ع������الج �حل������الت 
�لر�مج  وتوفري  �ملعوزة  �ملر�شية 
�ل��ع��الج��ي��ة ل��ل��م��ر���ش��ى يف من���وذج 

مميز للعطاء �لإن�شاين.
و�ك����د ع��ل��ى �ه��م��ي��ة ت��ط��وع �طباء 
�لفرق  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �لم��������ار�ت 
و�مل�شت�شفى  �ل��ت��ط��وع��ي��ة  �ل��ط��ب��ي��ة 
�لو�شع  وم�شاندة  لدعم  �ملتحرك 
لالجئي  �مل����ت����ده����ور  �لإن���������ش����اين 
�لزيادة  م��ع  خ�شو�شا  �لروهينغا 
�لنازحني  ت���دف���ق���ات  يف  �مل����ط����ردة 
�شدهم  �لعد�ئية  �لأع��م��ال  ج���ر�ء 
مع ورود تقارير تفيد بفقد �أعد�د 
�أثناء  يف  ح��ي��ات��ه��م  م��ن��ه��م  ك���ب���رية 
�ل��ه��روب يف حني ل تز�ل  حماولة 
�أعد�د كبرية ُتقّدر بالآلف تنتظر 
عبور �حلدود �إىل بنغالدي�س فر�ر� 
�ملرتب�س  �لعرقي  �ل�شطهاد  من 
�شعادة  وق��ال��ت  م��ي��امن��ار.  ب��ه��م يف 
موزة �لعتيبة ع�شو جمل�س �مناء 
مبادرة ز�يد �لعطاء �إن �ملتطوعني 
�لتخ�ش�شية  �لطبية  �ل��ك��و�در  من 

�لقلب  ج���ر�ح  �لتطوعي«برئا�شة 
�لمار�تي �لدكتور عادل �ل�شامري 
لتقدمي خدمات جمانية يف خدمة 
�لفئات �ملعوزة، حتت �إطار تطوعي 
ومظلة �إن�شانية ت�شهم يف �لتخفيف 
و�مل�شنني  �لأط����ف����ال  م��ع��ان��اه  م���ن 
�لت�شجيل  ب���اب  ف��ت��ح  �ن���ه مت  وق���ال 
للر�غبني يف �لن�شمام �إىل �لعمل 
�لإمار�تي  �ل��ف��ري��ق  يف  �ل��ت��ط��وع��ي 
�لتطوعي يف �طار برنامج  �لطبي 

عن �لديانة �أو �للون �أو �جلن�س �أو 
مع مركز  بالتن�شيق  وذل��ك  �لعرق 
�لإمار�ت للتطوع وباإ�شر�ف برنامج 
�لجتماعي  ل��ل��ت��ط��وع  �لإم���������ار�ت 
�لوطنية  و�ملوؤ�ش�شة  و�لتخ�ش�شي 
للتدريب وبرنامج �شفرء �لإمار�ت 
قو�فل  �أن  و�أ������ش�����ار�إىل  ل��ل��ت��ط��وع. 
��شتقطاب  تركز على  �خل��ري  ز�ي��د 
للم�شاركة  و�مل��م��ر���ش��ني  �لأط���ب���اء 
�لطبي  �لإم��ار�ت��ي  »�لفريق  �شمن 

�لإن�شانية  و�أط��ب��اء  �خل��ري  �ط��ب��اء 
م���ه���ام���ه���ا �حل����ال����ي����ة لغ����اث����ة  يف 
و�مل�شنني  �لط���ف���ال  م��ن  �لج��ئ��ني 
يف ب���ن���ج���الدي�������س م�����ع �لأخ���������ذ يف 
�لعتبار �أن كل متطوع يطلب منه 
وخرته  ووق��ت��ه  بجهده  �مل�شاركة 
ك���ل يف جم����ال ت��خ�����ش�����ش��ه، �لأم����ر 
�لقدر�ت  �إىل جتميع  ي��وؤدي  �ل��ذي 
وتوجيهها  و�خل���ر�ت  و�ل��ك��ف��اء�ت 
�لإن�شانية  �ل���ر�م���ج  تنفيذ  ن��ح��و 

�ملركزة  للعناية  ووح��دة  �لق�شرية 
و�شيدلية  ل���ل���ج���ر�ح���ة  ووح��������دة 
لتوليد  ووح��دة  متكامل  وخمتر 
�حلافالت  م���ن  وع�����دد  �ل��ك��ه��رب��اء 
وفق  و�مل��ج��ه��زة  �ملتحركة  �لطبية 
�ف�����ش��ل �مل��ع��اي��ري �ل���دول���ي���ة. و�أك���د 
�لمار�ت  لأطباء  �لتنفيذي  �ملدير 
��شتاذ  ���ش��ه��اب  ع���ب���د�هلل  �ل���دك���ت���ور 
�لأطباء  �أن  �لم�����ار�ت  ج��ام��ع��ة  يف 
�لإم�����ار�ت�����ي�����ني ت���ط���وع���و� ب������اآلف 
�ل�شاعات يف �ملهام �لن�شانية ملبادرة 
ز�ي����د �ل��ع��ط��اء و�ل���ت���ي �أ���ش��ه��م��ت يف 
�ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن م��ع��ان��اة م���ا يزيد 

يف  �لعمل  يف  �لفر�شة  لهم  �شيتح 
�لتطوعي  �لم���ار�ت���ي  �مل�شت�شفى 
���ش��ي��ق��دم حلول  �مل���ي���د�ين و�ل�����ذي 
من  للتخفيف  م��ي��د�ن��ي��ة  و�ق��ع��ي��ة 
�لروهينغا  م��ن  �لج��ئ��ني  م��ع��ان��اه 
م�����ن خ������الل �ل���ع���م���ل يف وح������د�ت 
وحافالت  م��ي��د�ن��ي��ة  ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
متنقلة  وع��ي��اد�ت  متحركة  طبية 
�لتجهيز�ت  ب����اأح����دث  وجم����ه����زة 
�لتي  �ملعايري  �أف�شل  وفق  �لطبية 
�ملر�شى  ل�شتقبال  وح���دة  �أه��م��ه��ا 
ووحدة للطو�رئ ووحدة للعياد�ت 
�خل����ارج����ي����ة ووح���������دة ل���الإق���ام���ة 

وم�شن  طفل  ماليني  �شبعة  على 
�إ�شافة  �ملا�شية  �شنة  �ل�17  خالل 
 10 ي���زي���د ع���ل���ى  �إج��������ر�ء م����ا  �ىل 
قلب جمانية م�شري�ً  �آلف عملية 
�شتكثف  �لطبية  �ل��ق��و�ف��ل  �أن  �إىل 
2017 م��ن خالل  ع���ام  م��ه��ام��ه��ا 
����ش��ت��ق��ط��اب م���زي���د م����ن �ل����ك����و�در 
ومتكينهم  �ل��ت��ط��وع��ي��ة  �ل��ط��ب��ي��ة 
م�����ن خ����دم����ة �مل����ر�����ش����ى �ل���ف���ق���ر�ء 
�حدث  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �مل��خ��ي��م��ات  يف 
و�مل�شت�شفيات  �ملتحركة  �ل��ع��ي��اد�ت 
�لأجهزة  باأف�شل  �ملجهزة  �ملتنقلة 

�لطبية.

�شفري الدولة لدى روما ي�شارك يف ندوة حول 
�شراكة ال�شعودية يف ال�شالم امل�شتدام باليمن

•• روما-وام:

����ش���ارك ���ش��ع��ادة ���ش��ق��ر ن��ا���ش��ر �ل��ري�����ش��ي ���ش��ف��ري �لدولة 
حول  �خلا�شة  �ل��ن��دوة  يف  �لإيطالية  �جلمهورية  ل��دى 
�ليمن”،  يف  �مل�شتد�م  �ل�شالم  يف  �ل�شعودية  “�ل�شر�كة 
و�لتي نظمتها �شفارة �ململكة �لعربية �ل�شعودية يف روما. 
�أم�س  �أول  ُنظمت  �لتي   �� �ل��ن��دوة  يف  �مل�شاركون  وعر�س 
�لأول � عر مد�خالتهم �لو�شع �لإن�شاين يف �ليمن حيث 
�لربيعة؛  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  �لدكتور  �شعادة  �أ�شار 
�مل�شت�شار بالديو�ن �مللكي و�مل�شرف �لعام على مركز �مللك 
�أهمية تعاون  �شلمان لالإغاثة و�لأعمال �لإن�شانية، �إىل 
�ليمن،  �لإغ��اث��ي و�لإن�����ش��اين يف  �لعمل  �جلميع يف دع��م 
وعر�س �رقاماً عك�شت حجم �ملعاناة �لتي يعي�شها �ل�شعب 
�ليمني وحجم �مل�شاعد�ت �لكبرية �لتي تقدمها �ململكة 
�إىل �ل�شعب �ليمني �ل�شقيق و�لتي جتاوزت �ل� 8 مليار�ت 
�أو  دي��ن  �أو  طائفة  بني  متييز  دون   ،2015 منذ  دولر 
�لدبعي؛  عبد�لرقيب  معايل  و�أك��د  جغر�فية.  منطقة 
�ملجال  يف  �لعمل  �أهمية  �ليمني،  �ملحلية  �لإد�رة  وزي��ر 
ملا  �لالمركزية،  ��شرت�تيجية  �شمن  �ليمن  يف  �لإغاثي 
لها من نتائج �إيجابية و�لتي حققت �شمانا �أكر و�شرعة 
يف �لتنفيذ وتخفيف من �لتكاليف و�أمان �أعلى مما يحد 
من خطر �ل�شتيالء على �مل�شاعد�ت و��شتغاللها بهدف 

حتقيق مكت�شبات �شيا�شية ع�شكرية للحوثيني.

بدوره �أكد �ل�شيناتور �لإيطايل نيكول لتورري؛ رئي�س 
�ل�شد�قة  �لإي��ط��ايل،  �ل�شيوخ  جمل�س  يف  �ل��دف��اع  جلنة 
�لإيطالية �ل�شعودية وثمن جهود �لعمل �لإن�شاين �لتي 
ل ميكن لأحد �غفال �هميتها، مندد� بالعتد�ء �لخري 
ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ودي��ة و�ط����الق �ل�����ش��اروخ �ل��ب��ال��ي�����ش��ت��ي على 

�لريا�س و�ملعروف �أنه لي�س �شناعة مينية.
م�شري�ً �إىل �لدور �لإير�ين يف ذلك، متمنياً �أن يتم �لعمل 
�إح����الل �ل�����ش��الم يف �ل��ي��م��ن و����ش��ت��ع��ادت��ه لل�شرعية  ع��ل��ى 
�ملنظمات  بني  �ل�شر�كات  �شياق  ويف  �ملجتمعي.  و�لأم��ان 
�ل��دول��ي��ة �ل��ع��ام��ل��ة يف �خل��دم��ات �لإغ��اث��ي��ة �أك���د �ل�شيد 
�لغذ�ء  برنامج  مع  �ل�شر�كات  �إد�رة  مدير  كاي؛  كري�س 
�لرنامج  بني  �لالفت  �لتعاون  حجم   WFP �لعاملي 
ومركز �مللك �شلمان لالإغاثة و�لأعمال �لإن�شانية �لذي 
يقدم دعماً مالياً ولوج�شتياً و�ن�شانياً كبري�ً لإجناح مهام 
�لو�شول ل�شد �حتياجات �ل�شعب �ليمني �لذي جتاوزت 
�رقامها كل �ملقايي�س لدق ناقو�س �خلطر �لذي يطالب 
و�إحقاق  �ل��ت��ده��ور  ه���ذ�  ���ش��ري��ع لإي���ق���اف  ب��ت��دخ��ل دويل 

�ل�شالم �مل�شتد�م و�لأمن للمجتمع �ليمني. 
�أ�شمهان �لطوقي؛ �شفرية �ليمن  وح�شر �لندوة �شعادة 
بالأعمال  �لقائم  و�شعادة  �لإيطالية،  �جلمهورية  لدى 
�ل�شعودية يف روما وعدد من  �لعربية  �ململكة  �شفارة  يف 
�ل�شفر�ء و�لدبلوما�شيني �لعرب و�لأجانب و�ل�شحفيني 

و�ل�شيا�شيني �لإيطاليني.

حلقة �شبابية لتعريف منت�شبي اخلدمة الوطنية بالتجربة النيابية للدولة

طرق ال�شارقة تنهي اأعمال ال�شيانة لعدد من الطرق الداخلية يف الإمارة

•• اأبوظبي-وام:

نظمت �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة - ممثلة بهيئة �خلدمة 
�خلدمة  ملنت�شبي  �شبابية  ح��ل��ق��ة   - و�لإح��ت��ي��اط��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لوطني  �ملجل�س  ل�شوؤون  �لدولة  وز�رة  مع  بالتعاون  �لوطنية 

�لحتادي وجمل�س �لإمار�ت لل�شباب.
�مل��ب��ادرة وتهدف  �إط���الق ه��ذه  �لأك���ر منذ  وتعد ه��ذه �حللقة 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��رن��ام��ج �ل��ت��م��ك��ني �ل����ذي �أط��ل��ق��ه ���ش��اح��ب �ل�شمو 
�لدولة حفظه �هلل يف  �آل نهيان رئي�س  ز�ي��د  �ل�شيخ خليفة بن 
�لعام 2005 و�نتخابات �ملجل�س �لوطني �لحتادي و�لتعريف 
�مل�شاركة  ثقافة  و�أهمية  �ملجل�س  ب��ه  يقوم  �ل��ذي  �ملهم  ب��ال��دور 

�ل�شيا�شية يف دعم �نتخابات �ملجل�س �ملقبلة.
�ملزروعي  فار�س  بن  �شهيل  بنت  �شما  معايل   .. �حللقة  ح�شر 
لل�شباب  �لإم���ار�ت  رئي�س جمل�س  �ل�شباب  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة 
و�شعادة طارق هالل لوتاه وكيل وز�رة �لدولة ل�شوؤون �ملجل�س 
�لوطني �لحتادي - نيابة عن معايل عبد�لرحمن بن حممد 
ل�شوؤون  �لدولة  وزي��ر  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وزي��ر  �لعوي�س 
�ملجل�س �لوطني - وعدد من كبار �شباط �لقو�ت �مل�شلحة. ومت 
�لوطنية  �خل��دم��ة  منت�شبي  �آر�ء  على  �لتعرف  �حللقة  خ��الل 
و�لح��ت��ي��اط��ي��ة و�حل��ل��ول �ل��ت��ي ق��دم��وه��ا ل��الرت��ق��اء بالتجربة 
�لوطني  �ملجل�س  ب��ني  �لتن�شيق  وتفعيل  �ل��دول��ة  يف  �لنيابية 
�لعمل  يف  �ل�شباب  دور  وتفعيل  �لإم����ار�ت  وحكومة  �لحت���ادي 
�لوطني  �ملجل�س  �ن��ت��خ��اب��ات  يف  م�شاركتهم  وت��ع��زي��ز  �ل��ن��ي��اب��ي 

�لحتادي �ملقبلة.
�لتمكني  برنامج  �إن  �مل��زروع��ي  �شهيل  بنت  �شما  معايل  وقالت 
�أطلقه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة يوؤكد حر�س قيادة  �لذي 
دولة �لإمار�ت على متكني �أفر�دها يف �ملجالت كافة وتاأهيلهم 
و�لفعاليات  �ل��ر�م��ج  خ��الل  م��ن  �ملجتمع  يف  فاعلني  ليكونو� 

�لتعليمية و�لتدريبية.

و�أك����دت �أن ���ش��ب��اب دول���ة �لإم�����ار�ت �أث��ب��ت��و� �أن��ه��م ق����ادرون على 
ممار�شة �أدو�رهم �لوطنية بكفاءة عالية و�مل�شاركة يف دفع عجلة 
مت�شلحني  كافة  �لأ�شعدة  على  �لدولة  ت�شهدها  �لتي  �لتطور 
بالعلم و�ملعرفة و�لقيم �لإمار�تية �لأ�شيلة وهو ما مييز �شباب 

�لإمار�ت عن �أقر�نهم على م�شتوى �لعامل.
و�أو�شحت �أن مبادرة �حللقات �ل�شبابية �أ�شبحت من�شة تفاعلية 
حقيقية لدعم �ل�شباب وتبادل �لنقا�شات مع �مل�شوؤولني و�شناع 
و�لتعليم  كالبيئة  �حل��ي��وي��ة  �ل�شبابية  �مل��و���ش��وع��ات  يف  �ل��ق��ر�ر 
و�لقت�شاد و�ل�شيا�شة و�لأمن و�لطاقة مما يتيح لهم �لفر�شة 

باإظهار مو�هبهم و�أفكارهم لدعم تلك �لقطاعات.
و���ش��ك��رت م��ع��ايل �مل���زروع���ي ك���ل �جل���ه���ات و�مل�����ش��وؤول��ني �لذين 
لل�شباب  �لإم������ار�ت  م��ع جمل�س  ب��ال��ت��ع��اون  �ل�����ش��ب��اب  ي��دع��م��ون 
لروؤية  ترجمة  ومو�هبهم  طاقاتهم  من  لال�شتفادة  وي�شعون 
قيادة دولة �لإمار�ت بتوفري �لبيئة �خل�شبة لهم ليكونو� خري 
من يبني م�شتقبل �لدولة ويحافظ على مكت�شباتها �لوطنية.

�لذين  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل���دم���ة  مبنت�شبي  ف��خ��ره��ا  ع���ن  و�أع���رب���ت 
دعم  يف  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �أف���ر�د  م��ع  جنب  �إىل  جنبا  ي�شاركون 

منظومة �لعمل �لع�شكري يف �لدولة .
و�أكدت �أن كل �أفر�د �ملجتمع يفتخرون بكل فرد ين�شم للقو�ت 
�مل�شلحة �أو للخدمة �لوطنية .. م�شرية �إىل �أن �نت�شاب كوكبة 
مميزة من �شباب �لإمار�ت من خمتلف �لتخ�ش�شات �لوظائف 
�خلر�ت  ت��ب��ادل  يف  كبري  ب�شكل  ي�شاهم  �لوطنية  �خل��دم��ة  يف 
�ل��ع��ل��وم و�ملهار�ت  �أف�����ش��ل  ب��ي��ن��ه��م وت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى  و�مل���ع���ارف 
ت��ط��وي��ر مهار�تهم  ي�����ش��اه��م يف  و�ل��ري��ا���ش��ي��ة مم���ا  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 

�جل�شدية و�لذهنية.
�لتي  �ملحا�شرة  لوتاه - يف  �شعادة ط��ارق هالل  من جهته قال 
�لذي  �ل�شيا�شي  �لتمكني  برنامج  �إن   - �جلل�شة  خ��الل  �ألقاها 
مل��ع��امل �ملرحلة  �أ���ش�����س  �ل��دول��ة  �ل�شمو رئ��ي�����س  �أط��ل��ق��ه ���ش��اح��ب 
�لدولة  ت�شهدها  �لتي  �لتطور  م�شرية  م��ر�ح��ل  م��ن  �جل��دي��دة 

و�شكل خطة عمل وطنية �شاملة ت�شمنت مبادئ لتعزيز ن�شيج 
�لتنمية  نهج  يف  و�ل�شتمر�ر  �لوطني  متا�شكنا  وزي��ادة  وحدتنا 

�مل�شتد�مة.
و�أكد �أن �نتخابات �ملجل�س �لوطني �لحتادي و�لتي مت �إجر�وؤها 
تاأ�شي�س  م���ن  م��ك��ن��ت  و2015  و2011   2006 �أع�����و�م  يف 
جتربة نيابية ناجحة ومميزة تتنا�شب مع خ�شو�شية �ملجتمع 
�لإمار�تي وتطلعات مو�طنيه .. مو�شحا �أنه �إىل جانب �لنتائج 
�إل  �ملجتمع  يف  �لنتخابية  �لتجارب  حققتها  �لتي  �لإيجابية 
�لو�عدة  �لأفكار  �ل�شباب ذوي  نو�ب من  �إيجاد  �أ�شهمت يف  �أنها 
من  �لنابعة  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  بخ�شو�شية  �لكامل  و�ل��وع��ي 

قيمه وتر�ثه.
وبني �شعادته �أن وز�رة �لدولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
ت�شع ن�شر ثقافة �مل�شاركة �ل�شيا�شية هدفا ��شرت�تيجيا لها كما 
عدد  �أك��ر  مع  و�لتفاعل  للتو��شل  م�شتد�ما  نهجا  تبنت  �أنها 
ممكن من �أفر�د �ملجتمع ومبا ي�شهم يف حتقيق م�شلحة �لوطن 
�ل�شيا�شي يف  �لوعي  �لوقت ذ�ته يف تعزيز  و�ملو�طن وي�شهم يف 

جميع �لق�شايا �لوطنية.
و�أكد لوتاه حر�س �لوز�رة على �إطالق �ملبادر�ت �ملبتكرة و�إيجاد 
نوع جديد ومتميز يف ن�شر ثقافة �شيا�شية تتنا�شب مع طبيعة 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  وخ�شو�شياته  �لإم���ار�ت���ي  �ملجتمع 
و�أهد�فها  روؤيتها  منطلق  من  وذل��ك  و�لثقافية  و�لجتماعية 
�ل�شرت�تيجية �لتي تعمل على حتقيقها خالل م�شرية عملها.

و�ختتمت �حللقة �ل�شبابية بال�شتماع �إىل �لعديد من �ملدخالت 
و�ملقرتحات �لتي �شاهم بها منت�شبو �خلدمة �لوطنية وت�شب يف 
دعم بر�مج تعزيز ثقافة �مل�شاركة �ل�شيا�شية ومقرتحاتهم حول 
�أ�شار  حيث  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  ب��دور  �لتعريف  تعزيز 
�أخ��ذ ه��ذه �ملقرتحات  �أن��ه �شيتم  �شعادة ط��ارق ه��الل لوتاه �إىل 
بعني �لعتبار و�لعمل على ت�شيمنها يف �لر�مج �لتوعوية �لتي 

تنظمها وز�رة �لدولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي.

•• ال�صارقة-وام:

�نتهت هيئة �لطرق و�ملو��شالت يف �ل�شارقة من تنفيذ �أعمال 
�ل�شيانة و�إعادة �لتخطيط للعالمات �لأر�شية لعدد من �لطرق 
�لد�خلية باملناطق �ل�شكنية بالإمارة بتكلفة قدرها 1.4 مليون 
درهم خالل �لعام �جلاري وذلك تنفيذ�ً خلطتها �ل�شرت�تيجية 
�لهادفة �إىل رفع كفاءة �لطرق وتطويرها وفقاً لأعلى معايري 
نائب  �لكتبي  ف��اط��م��ة  �ملهند�شة  وق��ال��ت  �مل���روري���ة.  �ل�����ش��الم��ة 
زمنياً  �لهيئة و�شعت برناجماً  �إن  �إد�رة م�شاريع �لطرق  مدير 
�لأر�شية  �ل��ع��الم��ات  و���ش��ي��ان��ة  �إع����ادة تخطيط  م��ن  ل��الن��ت��ه��اء 
�لإم��ارة �شمن م�شروع متكامل  �أنحاء  �لطرق يف جميع  لكافة 

�لتحديات  ك��اف��ة  مل��و�ج��ه��ة  ب��ال�����ش��ارق��ة  �ل��ط��رق  �شبكة  لتطوير 
�ليومية للتنقل و�إدخ��ال �لتح�شينات على �لطرق �لقائمة مبا 
ي�شمن �شالمة م�شتخدمي �لطريق ومرتاديه و�ملحافظة على 
�أن  �ىل  و�أ�شارت  لالإمارة.  �حل�شاري  و�ملظهر  �جلمايل  �ل�شكل 
�لرئي�شة  �لطرق  جميع  من  �لأوىل  �ملرحلة  يف  �أجن��زت  �لهيئة 
“�لوحدة  �شو�رع  لالإمارة  وخم��ارج  مد�خل  على  ت�شمل  و�لتي 
�ىل  و�لحتاد” ��شافة  �ل��د�ئ��ري  و�ل�����ش��ارق��ة  و�ل��ذي��د  ومليحة 
�شيانة و�إعادة تخطيط �لعالمات �لأر�شية للمو�قع �ل�شياحية 
يف �لإمارة وغريها �لعديد من �لأماكن �حليوية �لتي حتر�س 
�أما  دوري.  ب�شكل  تخطيطها  و�إع����ادة  �شيانتها  على  �لهيئة 
�ملرحلة �لثانية من �مل�شروع وت�شمل �لطرق �لد�خلية للمناطق 

�ل�شكنية حيث �نتهت �لهيئة موؤخر�ً من تنفيذ �أعمال تخطيط 
و�لقر�ئن  ومي�شلون  “�ملن�شورة  مبناطق  �لد�خلية  للطرق 
بدبا �حل�شن”  �ل���دوب  ووح��ي  و�لرملة  و�جل���ز�ت  و�ل��ريم��وك 
بالإ�شافة لتجديد �ملطبات و�مليادين �ملوجودة يف هذه �لأماكن. 
�ملحدد من قبل  �لزمني  للرنامج  �أنه وفقاً  �لكتبي  و�أو�شحت 
�ل��ت��ي نعمل على  �مل��ن��اط��ق  �ل��ع��دي��د م��ن  ت���ز�ل ه��ن��اك  �لهيئة ل 
�لهيئة  �أن  ل�شيما  بها  �لأر�شية  �لعالمات  وجتديد  �شيانتها 
�أعمال  تقوم بح�شر كافة طرق �لإم��ارة ب�شكل م�شتمر لتنفيذ 
�ل�شيانة �لالزمة لها وفق �خلطط �ملو�شوعة �شلفاً.. موؤكدة �أن 
�لهيئة حتر�س على مو�كبة وتطبيق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية 

يف جمالت تنفيذ م�شاريع �لطرق و�إعادة تخطيطها.
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•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
�ل�شحية “�شحة” عن �إطالق مبادرة 
�ملقدمة  �إىل حت�شني خدماتها  تهدف 
م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات��ه��ا حيث  م����ن  �أرب�������ع  يف 
�لطبية  خليفة  �ل�شيخ  مدينة  ب���د�أت 
وتو�م  و�ل��ع��ني  �مل��ف��رق  وم�شت�شفيات 
عدد  بت�شغيل  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  مطلع 
من عياد�تها خالل �لفرت�ت �مل�شائية 

و�أيام �ل�شبت.
�لتنفيذي  �ملدير  كاظم،  يون�س  وق��ال 
“�شحة”  �شركة  يف  �لطبية  لل�شوؤون 
�إنه �نطالقاً من حمور �إ�شعاد �ملعنيني 
�ل�شرت�تيجية  “�شحة”  خريطة  يف 
�أفر�د �ملجتمع  و�شعياً لت�شهيل و�شول 
خمتلف  يف  �ل�������ش���ح���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ات 
ط��ري��ق جميع  وع��ن  �ملمكنة  �لأوق����ات 
�لقنو�ت �ملتاحة �لتي ت�شهم يف توفري 
�لوقت و�جلهد ومتكنهم من �حل�شول 
على �خلدمة �ملطلوبة يف وقت قيا�شي، 
خدمات  على  �لكبري  لالإقبال  ونظر�ً 

عالية  �لتخ�ش�شية  �ل�شحية  �لرعاية 
و�لثقة  �ل�شركة  تقدمها  �لتي  �جلودة 
�لتي يوليها �ملتعاملون لل�شركة، فقد 
يف  تخ�ش�شية  ع��ي��اد�ت  �ف��ت��ت��اح  ت��ق��رر 
�ل�شبت  �أي��ام  وخ��الل  �مل�شائية  �لفرتة 

�شمن منظومة �شركة “�شحة«.

من  �لأوىل  �مل���رح���ل���ة  ت��ط��ب��ي��ق  وب������د�أ 
�ملبادرة مطلع �شهر �أكتوبر هذ� �لعام، 
�خلارجية  �لتخ�ش�شية  �ل��ع��ي��اد�ت  يف 
لكل من مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية، 
وم�شت�شفى  �مل���ف���رق،  وم�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
�لعني، وم�شت�شفى تو�م، حيث ت�شتقبل 

هذه �لعياد�ت �ملر�جعني خالل �لفرتة 
م�شاًء  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة  من  �مل�شائية 
�إىل �ل�����ش��اع��ة �ل��ع��ا���ش��رة م�����ش��اًء و�أي����ام 
�شباحاً  �لتا�شعة  �ل�شاعة  من  �ل�شبت 
وم�شاًء  ظ��ه��ر�ً  �ل��و�ح��دة  �ل�شاعة  �إىل 
�ل�شاعة  �إىل  �ل�����ش��اد���ش��ة  �ل�����ش��اع��ة  م��ن 

�لعا�شرة.
ح�شن  حم���م���د  �مل���ه���ن���د����س  و�أو�������ش������ح 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لد�ئرة  �مل��دي��ر  �ل��زع��اب��ي، 
�أن  “�شحة”  ���ش��رك��ة  يف  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
�لنهو�س  ه����و  �مل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  ه�����دف 
ب��خ��دم��ة ح��ج��ز �مل���و�ع���ي���د م���ن خالل 
للعياد�ت  �ل�شتيعابية  �لطاقة  زي��ادة 
وت��ق��ل��ي��ل ف���رتة �ن��ت��ظ��ار �مل��ر���ش��ى قبل 
لتمكني  وك��ذل��ك  للطبيب،  دخ��ول��ه��م 
�حل���������ش����ول على  م�����ن  �مل���ت���ع���ام���ل���ني 
تالئمهم،  �لتي  �لأوق����ات  يف  �مل��و�ع��ي��د 
�ملبذولة  �جل��ه��ود  ه��ذه  تنعك�س  حيث 
على  �خل��دم��ات  لتح�شني  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر 
�ملنطلق  ه����ذ�  وم����ن  �مل���ر����ش���ى.  ر����ش���ا 
مركز  دور  ب��ت��ف��ع��ي��ل  �ل�����ش��رك��ة  ق��ام��ت 
حيث   80050 �مل��ت��ع��ام��ل��ني  خ��دم��ة 
وتقريب  حجز  يف  كبري  ب�شكل  �شاهم 
�ل�شتف�شار�ت  على  و�لإجابة  �ملو�عيد 
و�ملر�شى  �مل���ر�ج���ع���ني  م���ن  �ل��������و�ردة 
�لالزم لهم. وطبقت  �لدعم  وتقدمي 
منهجية  خ���ط���ة  “�شحة”  ����ش���رك���ة 
�مل�����ش��ائ��ي��ة �لتي  �ل���ع���ي���اد�ت  ل��ت��ح��دي��د 

�لتخ�ش�شات  خ���الل  م��ن  �شتفتحها 
�ملعنية،  �مل�شت�شفيات  يف  طلباً  �لأك��رث 
ومت �ت��ب��اع �آل��ي��ة ل���الإع���الن ع��ن هذه 
م��ن خ��الل عدة  للمتعاملني  �مل��ب��ادرة 
�لن�شية  �لر�شائل  �أهمها  من  قنو�ت 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����ش���ل  وو�����ش����ائ����ل 
�ملتعاملني  خدمة  مركز  �إىل  �إ�شافة 
80050 حيث يتم ��شتقبال �ملكاملات 
لال�شتف�شار  و�ملر�جعني  �ملر�شى  من 
عن �ملو�عيد، ويتم �لت�شال مبر�شى 

بع�س �لعياد�ت للتاأكد من ح�شورهم 
�ل�شركة على  كما حتر�س  �ملوعد.  يف 
عند  للمر�شى  ن�شية  ر�شائل  �إر���ش��ال 
�أخذ �ملوعد بها كافة �ملعلومات �ملتعلقة 

باملوعد ور�شائل �أخرى للتذكري.
تفعيل  �أن  �ل��زع��اب��ي  �مل��ه��ن��د���س  و�أك����د 
�لعياد�ت �مل�شائية و�أيام �ل�شبت �أحدث 
نقلة نوعية يف تقلي�س قو�ئم �لنتظار 
ل��ل��م��ر�ج��ع��ني و�حل�����د م���ن �لزدح������ام 
وتوفري خيار�ت �أو�شع لختيار �ملوعد 

ح�شوله  يف  ي�شهم  مم��ا  م��ر�ج��ع  لكل 
ع��ل��ى �خل���دم���ة �مل��ط��ل��وب��ة ب��ك��ل ر�حة 
ينا�شبه  �ل���ذي  �ل��وق��ت  ويف  و���ش��ه��ول��ة 
ت�شجيلها  مت  �ل��ت��ي  �مل��و�ع��ي��د  وت��ق��در 
�خلارجية  �لعياد�ت  �شمن  للمر�شى 
خليفة  �ل�شيخ  ومدينة  �لتخ�ش�شية 
وت��و�م و�ملفرق خالل  �لطبية و�لعني 
منذ  �ل�شبت  و�أي����ام  �مل�شائية  �ل��ف��رتة 
�آلف   10 �ل���ع���ام ن��ح��و  �أك��ت��وب��ر ه���ذ� 

مر�جع يف �ملرحلة �لأوىل.

•• دبي –الفجر:

ق�������ام وف�������د رف�����ي�����ع  �مل���������ش����ت����وى من 
جمهورية �ل�شود�ن �ل�شقيقة برئا�شة 
�شاحب �ل�شعادة �لروفي�شور حيدر 
�لق�شاء  رئ���ي�������س  �هلل  رف�����ع  �أح����م����د 
ورئي�س  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ق��وم��ي��ة  ورئ��ي�����س 
للخدمة  �ل����ق����وم����ي����ة  �مل���ف���و����ش���ي���ة 
�لق�شائية، بالطالع على �ملمار�شات 
�لتي تنتهجها حماكم دبي يف �ملجال 
�لو�شائل  و�أه��م  و�لإد�ري،  �لق�شائي 
�لق�شائية،  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ت�����ش��رع  �ل��ت��ي 
�لأحكام،  تنفيذ  يف  �ملتبعة  و�لآل��ي��ة 
وياأتي ذلك حر�شاً من حماكم دبي 
�خلارجية،  ع��الق��ات��ه��ا  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
ول��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى �ل���ت���ع���اون بني 
�جل���ه���ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة، ل��ل��و���ش��ول �إىل 
�ل��ق�����ش��ائ��ي حملياً  ب��ال��ن��ظ��ام  �ل��ث��ق��ة 
ودول���ي���اً، وحت��ق��ي��ق روؤي��ت��ه��ا »حماكم 

ر�ئدة متميزة عاملياً«. 
�ل�شفري  ����ش���ع���ادة  ب��ح�����ش��ور  وذل������ك 
عبد�لعظيم حممد �ل�شادق �لقن�شل 
�ل���ع���ام جل��م��ه��وري��ة �ل�������ش���ود�ن لدى 

�لدولة، و�شعادة عبا�س عثمان عبا�س 
�لق�شائي  �ل��ت��ف��ت��ي�����س  �د�رة  م��دي��ر 
�لدكتور  �لقا�شي  و�شعادة  بالإنابة، 
حمكمة  رئي�س  �م���ام  �ب��ر�ه��ي��م  علي 
عي�شى  �ل��ق��ا���ش��ي  و���ش��ع��ادة  �لتمييز، 
�ل�شريف رئي�س حمكمة �ل�شتئناف، 
رئي�س  باقر  �لقا�شي جا�شم  و�شعادة 
�ملحاكم  وروؤ�شاء  �لبتد�ئية،  �ملحاكم 
�لقطاعات  وم�������در�ء  �لب���ت���د�ئ���ي���ة، 
يف �ل���د�ئ���رة. ورح���ب ���ش��ع��ادة طار�س 
�ل�شعادة  بفخامة �شاحب  �ملن�شوري 
�هلل  رف��ع  �أحمد  حيدر  �لروفي�شور 
�لقومية  ورئ��ي�����س  �ل��ق�����ش��اء  رئ��ي�����س 
�لقومية  �ملفو�شية  ورئ��ي�����س  �لعليا 
�ملو�فق  و�لوفد  �لق�شائية  للخدمة 
له، معرباً عن �شعادته بهذه �لزيارة 
�لعالقات  تعزيز  �طار  تاأتي يف  �لتي 
�لكفيلة  و�ل�شبل  �ملتميزة،  �لأخ��وي��ة 
�أو�شع  لالآفاق  �لتعاون  هذ�  بتطوير 
و�أرحب، كما قدم مدير عام حماكم 
�لنظام  عن  نبذه  �لز�ئر  للوفد  دبي 
و�أن  دب������ي،  حم���اك���م  يف  �ل��ق�����ش��ائ��ي 
�مل��ح��اك��م ت��ت��األ��ف م��ن ث���الث حماكم 

�لبتد�ئية  �مل��ح��اك��م  وه����ي  رئ��ي�����ش��ة 
وحمكمة  �ل����ش���ت���ئ���ن���اف  وحم���ك���م���ة 
�لبتد�ئية  �ملحكمة  �أن  كما  �لتمييز، 
متخ�ش�شة  حم��اك��م   7 �إىل  ت��ت��ف��رع 
�ملدنية  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �مل��ح��ك��م��ة  وه���ي 
�لتجارية  �لب���ت���د�ئ���ي���ة  و�مل��ح��ك��م��ة 
�لعمالية،  �لب���ت���د�ئ���ي���ة  و�مل��ح��ك��م��ة 
�لعقارية،  �لب���ت���د�ئ���ي���ة  و�مل��ح��ك��م��ة 
�جلز�ئية،  �لب���ت���د�ئ���ي���ة  و�مل��ح��ك��م��ة 
�ل�شخ�شية  �لأح����������و�ل  وحم���ك���م���ة 
كما  �لتنفيذ،  وحمكمة  �لبتد�ئية، 
��شتعر�س �ملن�شوري �لتحول �لذكي 
ملحاكم دبي يف تقدمي خدماتها و دور 
عملية �لت�شوية بني �ملتخا�شمني وما 
ينتج عنها من �شرعة يف �لف�شل بني 
�ل��ن��ز�ع��ات ل��ت��وف��ري �ل��وق��ت و�جلهد 
و�أو�شح  �لق�شايا،  يف  �لبت  و�شرعة 
�أن خطة حماكم دبي �ل�شرت�تيجية 
�لق�شائي  �ل��ن��ظ��ام  ت��دع��م  وغ��اي��ات��ه��ا 
�لثقة  ل��ت��ع��زي��ز  �مل�����ش��ان��د،  و�لإد�ري 
ودولياً  حم��ل��ي��اً  �لق�شائي  ب��ال��ن��ظ��ام 
�لأد�ء  وك�����ف�����اءة  ف���ع���ال���ي���ة  وت���ع���زي���ز 
�ملو�رد  وتنمية  و��شتقطاب  �لد�خلي 

�لب�شرية ذ�ت �لكفاءة �لعالية.
يف  ميد�نية  بجولة  �ل��وف��د  ق��ام  كما 
حم���اك���م دب����ي و�أط����ل����ع ع��ل��ى �أح����دث 
متعاملي  �إىل  �مل��ق��دم��ة  �خل���دم���ات 
�لد�ئرة، و�لتي توفر �لوقت و�جلهد 
و�لذي  ن��ر����س  جهاز  منها  عليهم، 
ل���دى دخولهم  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ي��وج��ه��ه 
وجهتهم  �إىل  �مل��ح��اك��م  م��ب��ن��ى  م���ن 
وطرق تقدميهم للخدمة �ملطلوبة، 
يف  �ملحاكمة  ق��اع��ات  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لد�ئرة وجمل�س �ملحامني و�ل�شالة 
�مل���رك���زي���ة و�ل����ت����ي ت���وف���ر ف��ي��ه��ا كل 
�ملتعامل  يحتاجها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات 
�شرح  ق��دم  كما  �ل��دع��اوى،  لت�شجيل 
مف�شل عن برنامج ت�شجيل �لق�شايا 
عن بعد »�ل�شالفة«،  فالرنامج يتيح 
متكامل  ب�����ش��ك��ل  �ل��ق�����ش��ي��ة  ت�شجيل 
مبنى  �إىل  �حل�شور  دون  �إلكرتونياً 

�ملحاكم للقيام بهذه �ملهمة.
م��ن جهة �أخ���رى ق��ام �ل��وف��د بجولة 
�ملعلومات يف حماكم  تقنية  �إد�رة  يف 
دبي �لذي ��شتطاع �أن يتحدى نف�شه، 
وك�شب �لتحدي �إذ ��شتطاع �أن ينجز 

�خلدمات  �أغ��ل��ب  يف  �ل��ذك��ي  �لتحول 
�لتحول  يف  �ل��ق��ي��ادة  روؤي���ة  لتحقيق 
�إىل �حلكومة �لذكية، لتحقيق روؤية 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة 
دبي،  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
على  وللت�شهيل  �ل��ن��ا���س،  �إ���ش��ع��اد  يف 
�ملتعاملني فالتطبيقات تعد ب�شيطة 
جلميع  وميكن  �ل�شتخد�م  و�شهلة 
وتوفري  منها  �ل�شتفادة  �ملتعاملني 
�لوقت و�جلهد عليهم، و�لتي توؤمن 
معامالتهم  �إجن��از  يف  �ل�شرعة  لهم 
نوعية  ن��ق��ل��ة  ومي���ث���ل  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة، 
�لذكية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  م���ب���د�أ  ل��رت���ش��ي��خ 
باأنو�عها  �لق�شايا  طلبات  �إد�رة  يف 
مما  تامة،  وكفاءة  و�شهولة  ب�شرعة 
ي�شهم يف خلق بيئة حملية ت�شمل كل 
�لتي تخلق  �لأم��ن و�لأم���ان  جو�نب 
�ملجتمع، وقد  �أف��ر�د  �لر�حة جلميع 
قام �لوفد بجولة تعريفية �إىل �د�رة 
عليه  و�لتعرف  �لق�شائي  �لتفتي�س 

عن كثب.
�ملن�شوري  �شعادة طار�س عيد  و�أق��ام 

م����دي����ر ع������ام حم����اك����م دب������ي م����اأدب����ة 
�ل�شعادة  �شاحب  ���ش��رف  على  غ���د�ء 
�هلل  رف��ع  �أحمد  حيدر  �لروفي�شور 
�لقومية  ورئ��ي�����س  �ل��ق�����ش��اء  رئ��ي�����س 
�لقومية  �ملفو�شية  ورئ��ي�����س  �لعليا 
بجمهورية  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ة 
�ل�شود�ن و�لوفد �لر�شمي �ملر�فق له، 
بح�شور �شعادة �ل�شفري عبد�لعظيم 
�لعام  �ل��ق��ن�����ش��ل  �ل�������ش���ادق  حم���م���د 
�لدولة،  ل��دى  �ل�����ش��ود�ن  جلمهورية 
�لر�شمية  زي���ارت���ه  مبنا�شبة  وذل����ك 

ملحاكم دبي.
حيث تبادل �شعادة طار�س �ملن�شوري 

م����ع رئ���ي�������س جم���ل�������س �ل���ق�������ش���اء يف 
حول  �لأحاديث  �ل�شود�ن  جمهورية 
�مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت  �ملو�شوعات 
يف �ملجال �لق�شائي و�لتحول �لذكي، 
موؤكد�ً �أن هذه �لزيارة تاأتي يف �طار 
�لتو��شل و�لتكامل بني �لدولتني يف 
�خلر�ت،  وتبادل   ، �لتطوير  جمال 
كافة  يخدم  مبا  �ملمار�شات  و�أف�شل 

�جلهات.
ك����م����ا �ل����ت����ق����ى �����ش����اح����ب �ل�������ش���ع���ادة 
�هلل  رف��ع  �أحمد  حيدر  �لروفي�شور 
�لقومية  ورئ��ي�����س  �ل��ق�����ش��اء  رئ��ي�����س 
�لقومية  �ملفو�شية  ورئ��ي�����س  �لعليا 

بجمهورية  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ة 
�ل�شود�ن، بالق�شاة �ل�شود�نيني لدى 
حماكم دبي ومت مناق�شة ما و�شلت 
�إل��ي��ه �ل��د�ئ��رة م��ن حت��ول �لكرتوين 
�ملقدمة،  وخ��دم��ات��ه��ا  �إج��ر�ء�ت��ه��ا  يف 
�لتميز  يف  فعال  ب�شكل  ت�شهم  و�لتي 
تنفيذ  و�شرعة  �خلدمات  تقدمي  يف 

�لأحكام و�لقر�ر�ت.
موؤكد�ً �أن ما و�شلت �إليه دبي متمثلة 
ن��ظ��ام منفتح  دب����ي م���ن  يف حم��اك��م 
لال�شتفادة  فر�شة  يعتر  وم��ت��ق��دم 
لتحقيق  �مل���ت���وف���رة  �خل�������ر�ت  م����ن 

�لعد�لة وفق معايري عاملية.

•• دبي -وام:

م�شاعد  �ملن�شوري  �إب��ر�ه��ي��م  خليل  خبري  �ل��ل��و�ء  �شعادة  �أك��د 
�ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ل�����ش��وؤون �ل��ب��ح��ث �جل��ن��ائ��ي يف ���ش��رط��ة دب���ي �أن 
بناء على   2021 ��شرت�تيجيتها  لتنفيذ  دبي  توجه حكومة 
روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” 
ل�شت�شر�ف �مل�شتقبل ياأتي من خالل و�شع �ملبادر�ت �لبد�عية 
و�لبتكارية �لتي من �شاأنها �أن ت�شمن حتقيق �ل�شرت�تيجية 
ع��ر �إي���ج���اد ن��ظ��ام ح��ك��وم��ي م��ت��ك��ام��ل وم���رت�ب���ط مبني على 

�ل�شر�كة �لفعالة ل�شت�شر�ف �مل�شتقبل يف كافة �لقطاعات.
جاء ذلك خالل �إطالق �شعادته ملبادرة “فريق م�شرح �جلرمية 
حتت �ملاء” �لتي تنفذها �لإد�رة �لعامة لالأدلة �جلنائية وعلم 
�لهيئات و�ملن�شاآت و�لطو�رئ  �لعامة لأمن  �جلرمية و�لإد�رة 
للنقل  �لعامة  و�لإد�رة  للتدريب  �لعامة  �لإد�رة  بالتعاون مع 

و�لإنقاذ بح�شور �للو�ء �لدكتور �حمد عيد �ملن�شوري مدير 
و�لعقيد  �جل��رمي��ة  وع��ل��م  �جلنائية  ل��الأدل��ة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
�لعامة  �لإد�رة  مدير  نائب  �ملهريي  مطر  �أحمد  �أول  خبري 
لالأدلة �جلنائية وعلم �جلرمية لل�شوؤون �لإد�رية و�لدكتورة 
خبري �أول فريدة �ل�شمايل نائب مدير �لإد�رة �لعامة لالأدلة 
�أحمد  و�لعقيد  �لفنية  ل��ل�����ش��وؤون  �جل��رمي��ة  وع��ل��م  �جلنائية 
حميد �ملري مدير �إد�رة م�شرح �جلرمية رئي�س فريق م�شرح 
�جل��رمي��ة حت��ت �مل���اء و�مل��ق��دم ه�����ش��ام �ل�����ش��وي��دي م��دي��ر �إد�رة 
�ملتفجر�ت يف �لإد�رة �لعامة لأمن �لهيئات و�ملن�شاآت و�لطو�رئ 

نائب رئي�س �لفريق و�أع�شاء �لفريق وعدد من �ل�شباط.
م�شرح  “فريق  م���ب���ادرة  �ن  �مل��ن�����ش��وري  خ��ل��ي��ل  �ل���ل���و�ء  وق����ال 
�شعادة  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  �ملاء” ج����اءت  �جل���رمي���ة حت���ت 

�للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام ل�شرطة دبي وذلك 
�آمنة”  “مدينة  �لتوجه �ل�شرت�تيجي ل�شرطة دبي  لتحقيق 
وملو�ئمة �لطبيعة �ل�شاحلية لإمارة دبي و�لتحديات �لناجمة 

عن �لزيادة يف �لرقعة �ملائية.
وموؤهل  �ع��د�د فريق متخ�ش�س  تت�شمن  �ملبادرة  �أن  و�أ�شاف 
�لثار  ورف��ع  ملعاينة  �مل��اء  �جلرمية حتت  م�شرح  مع  للتعامل 
�ملادية وتوثيقها وفق �لو�شائل و�ملعايري �ملعتمدة دوليا م�شري� 
�ىل �ن �شرطة دبي من �أو�ئل �جلهات �لأمنية يف �لعامل �لتي 
�لتحليل  يف  �ل��ع�����ش��ري��ة  �لعلمية  �مل��خ��ت��ر�ت  �أح����دث  متتلك 
بل  �ملرتكبة  للجر�ئم  و�ملعنوية  �مل��ادي��ة  �لأدل���ة  ع��ن  و�لك�شف 
نتائج  ��شتخر�ج  يف  ت�شاعد  �ل��ت��ي  �لتقنيات  �أح���دث  ومتتلك 

موؤكدة يف �أوقات قيا�شية.

لالأدلة  �لعامة  �لإد�رة  �ن  �ملن�شوري  خليل  �ل��ل��و�ء  و�و���ش��ح 
�جلنائية وعلم �جلرمية يف �شرطة دبي �لع�شب �لرئي�شي يف 
�لعلمية  و�لر�هني  بالأدلة  �ملرتكبة  �جلر�ئم  غمو�س  ك�شف 
�خلر�ت  ذوي  من  �ملتخ�ش�شني  خر�ئها  خالل  من  �ملوثقة 
�لتخ�ش�شات يف علم  �لعديد من  و�ملوؤهلني علميا وعمليا يف 
�جلرمية ومن �شمن هذه �لتخ�ش�شات �إد�رة م�شرح �جلرمية 
مكان  عليه يف  �ملعثور  �لأث���ر  رب��ط  ه��ام��ا يف  دور�  تلعب  �ل��ت��ي 
�مل��ادي �إىل  �أو �جل��اين وحتويل ه��ذ� �لأث��ر  �جلرمية بالفاعل 

دليل مادي لإثبات جرم �ملتهم �و بر�ءته.
�ملن�شوري حر�س  �أحمد عيد  �لدكتور  �للو�ء  �أكد  من جانبه 
على  �جل���رمي���ة  وع���ل���م  �جل��ن��ائ��ي��ة  ل����الأدل����ة  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة 
و�لتحديات من خالل  �ملتغري�ت  ملو�كبة  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف 

�مل�شتمر  �ل�شرت�تيجي  و�لتطوير  �لتحديث  عمليات  تطوير 
م�شري� �ىل �نه بناء على توجيهات �شعادة �لقائد �لعام ل�شرطة 
20 خبري� من تخ�ش�شات خمتلفة  تاأهيل  �لبدء يف  دبي مت 
بالغو�س  ليقومو�  وذل���ك  �مل���اء  حت��ت  �جل��رمي��ة  م�شرح  على 
�جلر�ئم  يف  �لأدل��ة  و��شتخر�ج  للبحث  �مل��اء  حتت  و�لت�شوير 
�أو  �مل�شتخدمة يف �جلرمية  �ملاء مثل �لأدو�ت  �لتي تقع حتت 
م��ن �جلر�ئم  وغ��ريه��ا  �مل��اء  ل�شخ�س حت��ت  �لعثور على جثة 
�لتي ترتكب د�خل �لبحار و�لعمل على ��شتخر�ج �لأدلة �لتي 
تبني �أ�شباب �رتكابها �أو �أ�شباب وقوعها وما �إذ� كانت متعمدة 
وبفعل فاعل �أو ق�شاء وقدر� �أو غريها من خالل �لأدلة �لتي 

من �ملمكن �نت�شالها من م�شرح �جلرمية حتت �ملاء.
ويف ختام حفل �إطالق �ملبادرة مت ��شتعر��س �خلطة �لتنفيذية 
لفريق مبادرة م�شرح �جلرمية حتت �ملاء �لتي تتمثل يف �آلية 
و�ل�شركاء  �لعمل  و�آل��ي��ات  �ل��ت��دري��ب  وخ��ط��ة  �لفريق  ت�شكيل 
�لد�خليني و�خلارجيني �مل�شهود لهم باخلرة يف هذ� �ملجال.

�شرطة دبي تطلق مبادرة »فريق م�شرح اجلرمية حتت املاء«

•• دبي-الفجر:

وزير  �لنعيمي  بلحيف  عبد�هلل  �ملهند�س  �لدكتور  معايل  ��شتقبل 
تطوير �لبنية �لتحتية، مبكتبه بديو�ن �لوز�رة يف دبي، معايل هون 
باي لمني جوب وزير �لنقل و�لأ�شغال و�لبنية �لتحتية بجمهورية 
وزي��ر تطوير  ��شتعر�س معايل  وق��د  ل��ه،  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  غامبيا 
�لتحتية،  �لبنية  �لدولة يف جمال  �إجن��از�ت  �أهم  �لمار�تي  �لبنية 
منظومة  لتطوير  �ل���وز�رة  وفقها  تعمل  �لتي  �لبتكار�ت  و�أح��دث 
للحكومة �لحتادية.  �لتنفيذي  �لذر�ع  باعتبارها  �لتحتية  �لبنية 
�لذي  �للقاء  خ��الل  �لتحتية  �لبنية  تطوير  وزي��ر  معايل  و�أث��ن��ى 
ح�شره، �شعادة �ملهند�س ح�شن جمعة �ملن�شوري وكيل وز�رة تطوير 
�لإد�ر�ت  وم���در�ء  �مل�شاعدون،  �ل��وك��الء  و�شعادة  �لتحتية،  �لبنية 

�ل�شديقني  �لبلدين  جتمع  �لتي  �لثنائية  �لعالقات  على  �ملعنية، 
�ملتعلقة  �خل���ر�ت  ت��ب��ادل  �أهمية  و�أك���د على  �مل��ج��الت،  يف خمتلف 
بالبنية �لتحتية و�ل�شكان، ملا لذلك من دور فعال يف تعزيز �لعمل 

�ملوؤ�ش�شي لكال �جلانبني.
�لمار�ت  دول��ة  توجهات  دع��م  يف  �ل����وز�رة  دور  على  معاليه  و�أك���د 
�ملتمثلة يف حتقيق �ملركز �لأول عامليا يف خمتلف  �لعربية �ملتحدة 

�ملجالت، و�شول لتحقيق مئوية �لمار�ت 2071.
من جهته �أ�شاد معايل هون باي لمني جوب وزير �لنقل و�ل�شغال 
و�لبنية �لتحتية �لغامبي، مبا مل�شه من عمل موؤ�ش�شي مبني على 
تطبيق �ف�شل �ملمار�شات بوز�رة تطوير �لبنية �لتحتية �لإمار�تية، 
وكذلك بجودة �لبنية �لتحتية و�لطرق �لحتادية بالإمار�ت، كما 
تقدم بال�شكر �جلزيل للوز�رة على ح�شن �ل�شيافة و�إتاحة �ملجال 

�لبنية  ج���ودة  لتحقيق  �ملتبعة  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  على  ل��الط��الع 
�لبنية  جم��ال  يف  �لكبري  �ل��ت��ط��ور  على  معاليه  و�أث��ن��ى  �لتحتية. 
�لتحتية، موؤكد�ً �أن �لإمار�ت ت�شتحق ما حققت من �جناز�ت كبرية 
عاملياً يف خمتلف �ملجالت، �آماًل �أن تعزز هذه �لزيارة �لعالقة بني 
�لبنية  �مل�شرتكة يف خمتلف جمالت  �مل�شالح  �لبلدين مبا يخدم 
من  و�ل�شتفادة  و�خل��ر�ت  �ل��زي��ار�ت  تبادل  �إىل  �إ�شافة  �لتحتية، 
مهند�شة  �خليلي  �شفية  قدمت  جانبها  .من  �لإمارتية.  �لتجربة 
�شاماًل  عر�شاً  �لتحتية،  �لبنية  تطوير  ب���وز�رة  �ل��ط��رق  �إد�رة  يف 
للوفد �لز�ئر تطرقت خالله �إىل �أبرز �إجن��از�ت �ل��وز�رة يف جمال 
�ملكت�شبات  على  للمحافظة  وفقها  تعمل  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت  �لطرق 
�لتي حتققت يف ذلك �ملجال، ف�شال عن �أف�شل �ملمار�شات �ملتبعة يف 

جمال تنفيذ م�شاريع �لطرق و�لبتكار�ت �لتي تعمل وفقها.

•• ال�صارقة-الفجر:

وج���ه���ت ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة �ل����دع����وة ل��ن��خ��ب��ة من 
�ل�شخ�شيات �لعاملية �لبارزة يف خمتلف �لتخ�ش�شات 
�لثالث  �ل����دويل  �مل���وؤمت���ر  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �لعلمية 
لتاريخ �لعلوم عند �لعرب و�مل�شلمني و�لذي ُيعقد 
“ �ل��رت�ث �لعلمي �لعربي �لإ�شالمي،  حتت �شعار 
�ل��ف��رتة من  وت��ث��اق��ف وتعاي�س” وذل���ك يف  �إب����د�ع 
�خلام�س �إىل �ل�شابع من �شهر دي�شمر من �لعام 
لتنظيم  �ل�شارقة  جامعة  ت�شتعد  حيث  �جل���اري. 
��شرت�تيجية  �شمن  �ملوؤمتر  لهذ�  �لثالثة  �ل��دورة 
علمياً  �مل���وؤمت���ر م��ن��ر�ً  ي��ك��ون  �أن  �أ���ش��ا���ش��ه��ا  ع��ام��ة 
�لتطور�ت  �آخ��ر  مناق�شة  خالله  يتم  ثالثاً  بحثياً 

�لذين  �لأو�ئل  �لتي قدمها علماوؤنا  و�لكت�شافات 
تركو� لنا وللب�شرية �إرثاً علمياً نفتخر به يف �شتى 
وعلوم  و�لهند�شية  �لتطبيقية  �ل��ع��ل��وم  جم���الت 
�شالمه  �لدكتور  �لأ�شتاذ  و�أك��د  و�لفلك.  �لف�شاء 
لتاريخ  �لدولية  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  مدير  �لبلوي 
�ملوؤمتر  �أن  و�مل�شلمني،  �لعرب  علماء  عند  �لعلوم 
كانت  �لذين  �لعلماء  من  كبري�ً  ع��دد�ً  �شيح�شره 
�ل��دويل من  �مل�شتوى  علي  و��شحة  �إ�شهامات  لهم 
ب�شار  �لروفي�شور  بينهم  ومن  �لعلمية،  �لناحية 
�لأردنية  باململكة  �مللكي  �لتوثيق  مركز  من  ع��و�د 
�لعر�قي،  �لعلمي  �ملجمع  يف  �خلبري  و  �لها�شمية، 
من  م���ن:   ك��ل  يف  �لعربية  �للغة  جم��ام��ع  وع�شو 
�ملجمع  وع�شو  وم�شر،  و�لأردن  و�شوريا  �ل��ع��ر�ق 

�لإ���ش��الم��ي��ة موؤ�ش�شة  �حل�����ش��ارة  ل��ب��ح��وث  �مل��ل��ك��ي 
�ملجل�س  وع�����ش��و    ، �لإ���ش��الم��ي  للفكر  �ل��ب��ي��ت  �آل 
وع�شو  �لقاهرة،  يف  �لإ�شالمية  لل�شوؤون  �لأع��ل��ى 
يف هيئة �أمناء �ملعهد �لإ�شالمي �لعايل للدر��شات 
كولومبيا   �ملتحدة  �لوليات  يف  �لعليا  �لإ�شالمية 

ماريالند. 
�أي�شاً يف �ملوؤمتر  معايل �لروفي�شور  كما ي�شارك 
�لعايل  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزي���ر  غنيم،  �هلل  عبد 
�ملخطوطات  معهد  ومدير  �شابقا،  �لكويت  بدولة 
و�لثقافة  للرتبية  �لعربية  �ملنظمة  يف  �لعربية 
و�لدر��شات  �ل��ب��ح��وث  م��رك��ز  ورئ��ي�����س  و�ل���ع���ل���وم، 
�لأمريكي  �مل�شت�شرق  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ك��وي��ت��ي��ة، 
�أي���رزون���ا �لأمريكية  ف��ال��ك��و م��ن ج��ام��ع��ة  ت�����ش��ارل��ز 

�أ�شتاذ فيزياء �لب�شريات �لتطبيقية ومدير معهد 
�لأمريكية،  �أري��زون��ا  بجامعة  لل�شوء  �لهيثم  ب��ن 
وله �لعديد من �ملقالت �لعاملية عن �إجن��از�ت بن 
�لهيثم يف �ل�شوء وهو رئي�س �جلمعية �لأمريكية 
ل��ل��ت�����ش��وي��ر و�لأج�����ه�����زة �ل��ب�����ش��ري��ة. ك��م��ا وجهت 
�أ�شتاذ  �أحمد جبار  �لروفي�شور  �إىل  �أي�شاً  �لدعوة 
ُيعد  و�ل��ذي  �لفرن�شية،  ليل  بجامعة  �لريا�شيات 
من بني حو�يل 40 متخ�ش�س متميز�ً عر �لعامل 
نفي�شة  موؤلفات   10 له   . �لعلوم  تاريخ  يف جم��ال 
وع�شو  �ملتخ�ش�شة  �لعلمية  �مل��ق��الت  وع�����ش��ر�ت 

ن�شط يف هيئات دولية و�إقليمية .
وكذلك �لروفي�شور ر�شدي ر��شد �لذي �شغل عدة 
لالأبحاث  �ل��ق��وم��ي  �لفرن�شي  �مل��رك��ز  يف  منا�شب 

�أبحاث  م��دي��ر  ومن�شب  م،   1965 ع��ام  �لعلمية 
دني�س  جامعة  يف  �لعلوم  وت��اري��خ  �لب�شتمولوجيا 
ديدرو - باري�س، حتى عام 2001 م، ومدير مركز 
�لعلوم و�لفل�شفة �لعربية للع�شور �لو�شطى حتى 
عام 2001 م. ن�شر �لعديد من �ملقالت و�لأبحاث 
و�لكتب يف خمتلف �لدوريات عن م�شاهمة �لعلوم 
�لإ���ش��الم��ي��ة و�ل��ع��ل��م��اء �ل��ع��رب يف ت��ط��وي��ر وتقدم 
�لعلوم، كما ير�أ�س حترير دورية �لعلوم و�لفل�شفة 
�لعربية، بجامعة كامريدج، وي�شغل حالياً من�شب 
�لرفيع  �مل�����ش��ت��وى  �أب���ح���اث  لق�شم  �ل�����ش��ريف  �مل��دي��ر 
�ل��وط��ن��ي يف فرن�شا  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ب��ح��وث  يف م��رك��ز 
�لروفي�شور  �أي�����ش��اً   ت�����ش��ارك  ك��م��ا   ،.  CNRS
�لعمارة  بعلوم  و�ملهتمة  �حلارثي  هويد�  �للبنانية 

وتطورها. و�أ�شتاذة �لهند�شة �ملعمارية يف �جلامعة 
عملت  و�لتي  م.  منذ1994  ببريوت  �لأمريكية 
�لعريقة  منها  جامعة  �لعديد من �جلامعات  يف 
و�شغلت من�شب  ت���اون  ج���ورج  و ج��ام��ع��ة  ه���ارف���ارد 
رئ��ي�����س ق�����ش��م �ل��ه��ن��د���ش��ة �مل��ع��م��اري��ة و�ل��ت�����ش��م��ي��م . 
�لرت�ث  و�ل��در����ش��ات يف  �لأب��ح��اث  �لعديد من  لها 
�لعمر�ين.  ويناق�س �ملوؤمتر  خالل �أيامه �لثالثة 
��شهامات  �لعلماء �مل�شلمني  يف خدمة  �لإن�شانية يف 
خمتلف  �لعلوم  و�ملعارف  ودورهم يف ن�شر ثقافة 
�ل�شعوب  ب��ني  �لت�شامح  وروح  و�لتعاي�س  �حل���و�ر 
�مل�شلمون  �لعلماء  بها  �ن��ف��رد  م��ي��زة  ك��ان��ت  و�ل��ت��ي 
�لإ�شالمي  �لدين  �نت�شار  �أ�شباب  �أه��م  وكانت  من 

�حلنيف يف بقاع �لعامل 

وزير تطوير البنية التحتية يطلع نظريه الغامبي على اإجنازات 
الدولة يف جمال البنية التحتية

بح�سور �سخ�سيات علمية بارزة

جامعة ال�شارقة ت�شتعد لإنطالق الدورة الثالثة من املوؤمتر الدويل يف تاريخ العلوم عند العرب وامل�شلمني 

اإقامة ماأدبة غداء على �سرف رئي�س الق�ساء بجمهورية ال�سودان

وفد رفيع امل�شتوى من جمهورية ال�شودان ال�شقيقة يطلع على النظام الق�شائي يف حماكم دبي

»�شح���ة« تفت���ح عي����ادات م�ش���ائي����ة واأي����ام ال�شب����ت
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  �آل  ز�ي����د  ب���ن  حم��م��د 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى للقو�ت 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �مل�شلحة حتتفل 
�أبوظبي مبرور 60 عاما على �لتاأ�شي�س 
يف �حلادي و�لع�شرين من �شهر نوفمر 

�جلاري.
�ل����ل����و�ء حم���م���د خلفان  م���ع���ايل  وق������ال 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �لرميثي 
60 عاما على  م��رور  كلمة مبنا�شبة  يف 
�ل��ت��اأ���ش��ي�����س �إن �لإجن�������از�ت �ل��ك��ب��رية يف 
�ل��ت��ح�����ش��ني و�ل��ت��ط��وي��ر و�شعت  م�����ش��رية 
على  �ل��ط��ل��ي��ع��ة  يف  �أب����وظ����ب����ي  ����ش���رط���ة 
�ل�شرطية  و�لأجهزة  �ملوؤ�ش�شات  م�شتوى 
�ل��ري��ادي يف تعزيز  عامليا لتحقق دوره��ا 
م�شرية �لأمن و�لأمان ون�شر �لطماأنينة 
يف �ملجتمع باأ�شاليب متطورة وممار�شات 

متقدمة.
د�فعا  متثل  �مل��ن��ج��ز�ت  تلك  �إن  و�أ���ش��اف 
�أبوظبي  ���ش��رط��ة  منت�شبي  ل��ك��اف��ة  ق��وي��ا 
بالعمل  �لرت��ق��اء  يف  ج��ه��وده��م  ملو��شلة 
�ل�شرطي و�لأمني �إىل مزيد من �لتطور 
�ملكت�شبات وتوفري  و�لتقدم حفاظا على 
�خلري  جمتمع  يف  و�ل��رف��اه��ي��ة  �ل�شعادة 
نه�شة  حققت  �لتي  بالدنا  يف  و�لعطاء 
وتطلعات  روؤى  ي��و�ك��ب  وت��ط��ور�  ك��ب��رية 

�مل�شتقبل بخطو�ت تطويرية و�ثقة.
وق������ال م���ع���ال���ي���ه “ ت���اب���ع���ن���ا �ل���ت���م���ي���ز يف 
با�شت�شر�ف  وب���د�أن���ا  �حل��ا���ش��ر  �إجن�����از�ت 
و�لبعيد  �لقريب  مبنظوريه  �مل�شتقبل 
لتطوير  متو��شل  و�شعي  ثابتة  وب��روؤى 
جديدة  �أدو�ت  وتبني  �ل�شرطي  �لعمل 
وتعزيز  �ل�������ش���رط���ة  ب�������دور  ل���ل���ن���ه���و����س 

�نخر�ط �أفر�د �ملجتمع يف �ل�شاأن �لأمني 
و�حلا�شر  �ملا�شي  يف  ملكت�شباتهم  حماية 
و�مل�شتقبل مبا يحقق ��شتد�مة �لأهد�ف 
حتقيق  �إىل  و����ش���ول  �إىل  ن��ت��ط��ل��ع  �ل��ت��ي 
�لأمن  �لإجن���از�ت يف م�شرية  �ملزيد من 

و�لأمان”.
و�أو����ش���ح م��ع��ايل �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ل�شرطة 
ب���ذك���رى مرور  �لح��ت��ف��ال  �أن  �أب��وظ��ب��ي 
ع��ل��ى �ل��ت��اأ���ش��ي�����س ي��رب��ط بني  ع��ام��ا   60
م���ن���ج���ز�ت �جل����ي����ل �مل���وؤ����ش�������س و�جل���ي���ل 
مكت�شبات  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ  يف  �حل������ايل 
�مل�شتجد�ت  ومو�كبة  و�ل�شتقر�ر  �لأمن 
�لعمل  جم��ال  يف  �لع�شرية  و�لتقنيات 
�ل�شرطي..م�شري� �إىل �أن �شرطة �أبوظبي 
�ملتميزة  �مل��ن��ج��ز�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  حققت 
�لتخطيط  م��ن  باملزيد  تتو��شل  و�ل��ت��ي 
لدفع  �مل�شتمر  و�ل��ع��م��ل  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
�لأد�ء  يف  و�ل���ت���ط���ور  �لرت����ق����اء  م�����ش��رية 

�ل�شرطي.
لقيادتنا  و�ل���ولء  �لعهد  معاليه  وج��دد 
�لر�شيدة على تر�شيخ �ملكانة �ملتميزة �لتي 
نظري�تها  بني  �أبوظبي  �شرطة  حققتها 
�لعمل  من  مبزيد  �لعامل  م�شتوى  على 
وم�شاعفة �جلهود يف �مل�شرية �لتطويرية 

�لقيادة  تنفيذها  تو��شل  �لتي   �ل�شاملة 
�ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي و���ش��ول �إىل 
�مل�شتقبل  و��شت�شر�ف  �لتطلعات  حتقيق 
موؤكد�  وتطويرية..  ريادية  مب�شروعات 
حر�س �شرطة �أبوظبي �شباطا و�شباط 
�شف و�أفر�د� ومدنيني على حتقيق روؤية 
�لتطوير  مو��شلة  يف  �لر�شيدة  �لقيادة 

و�لتحديث يف �آليات �لعمل �ل�شرطي.
وقال �إننا نعتز مبا�س ز�خر بالإجناز�ت 
و�لأفر�د  �ل�شباط  وقياد�ت عظيمة من 
�ل���ذي���ن حت��م��ل��و� �ل��ك��ث��ري ل��ل�����ش��ه��ر على 
و��شتقر�رها..  �أب���وظ���ب���ي  �إم������ارة  �أم�����ن 
فيه  ن��و����ش��ل  م�����ش��رق  مل�شتقبل  ونتطلع 
��شتثمار �لكفاء�ت و�لقدر�ت ون�شخر له 
و�حة  د�ئما  �لإم���ارة  لتبقى  �لإمكانيات 

لالأمن و�لأمان.
�لقيادة  دع�����م  ع���ال���ي���ا  م��ع��ال��ي��ه  وث���م���ن 
متقدمة  م���ر�ك���ز  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل���ر����ش���ي���دة 

يف ت��رت��ي��ب �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة خالل 
ح�شول  يف  �أ�شهم  ما  �لخ��رية  �ل�شنو�ت 
�لإم��ارة على مو�قع ريادية يف موؤ�شر�ت 
�لأم����ن و�ل�����ش��الم��ة ك��اأك��رث م���دن �لعامل 
�ملدن يف  �لكثري من  �أمانا متقدمة على 
جهود  عاليا  معاليه  ثمن  كما  �ل��ع��امل.. 
�لرتقاء  يف  �ل�شابقني  �ل�شرطة  ق��ي��اد�ت 
�ل�شرطي  ل��ل��ع��م��ل  �ل��ت��ط��وي��ر  مب�����ش��رية 

و�لأمني.
�ل��ي��وم و���ش��رك��ائ��ن��ا من  و�أ����ش���اف نحتفي 
ب�شر�كة  �مل��ج��ت��م��ع  و�أف�������ر�د  م��وؤ���ش�����ش��ات 
�شتة  �متدت على مدى  ر��شخة ومثمرة 
ع��ق��ود ول ز�ل���ت ت��دع��م م�����ش��رية �شرطة 
�شمان  يف  �أه��د�ف��ه��ا  لتحقيق  �أب��وظ��ب��ي 
و�لأمان  ب��الأم��ن  ينعم  م�شتقر  جمتمع 
و�ل�����ش��الم��ة ل��ك��ل م���ن ي��ع��ي�����س يف �إم����ارة 

�أبوظبي”.
�لتهاين  �آي������ات  �أ����ش���م���ى  م��ع��ال��ي��ه  ورف�����ع 

و�إىل  �لر�شيدة  قيادتنا  �إىل  و�لتريكات 
و�مل��ق��ي��م��ني مبنا�شبة  �مل��و�ط��ن��ني  ج��م��ي��ع 
�شرطة  تاأ�شي�س  ع��ل��ى  ع��ام��ا   60 م���رور 
تقدمي  على  �حلر�س  موؤكد�  �أبوظبي.. 
�أف�شل  وفق  �ل�شرطية  �خلدمات  �أف�شل 

�ملعايري �لعاملية �ملتقدمة.
ل�شرطة  تقرير  �أو���ش��ح  ثانية  جهة  م��ن 
�أب����وظ����ب����ي �أن����ه����ا ح��ق��ق��ت م���ن���ذ �إط�����الق 
من  �ل��ع��دي��د  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  خططها 
على  �يجابيا  �نعك�شت  �لتي  �لإجن����از�ت 
م�����ش��رية �لأم�����ن و�لأم������ان وت��ع��زي��ز ثقة 
�أظهر  فقد  �ل�شرطة  �ملجتمع عن  ور�شا 
�لأمريكي  نومبيو  �أ�شدره موقع  تقرير 
�ملتخ�ش�س يف ر�شد تفا�شيل �ملعي�شة يف 
�أغلب بلد�ن �لعامل ت�شدر �إمارة �أبوظبي 
2017 �ملركز �لأول عامليا كاأكرث  للعام 
مدينة �أمانا متقدمة بذلك على 333 
�أه��م��ه��ا ميونيخ  �ل���ع���امل  ح����ول  م��دي��ن��ة 

�شنغافورة وكيوبيك  و�لعا�شمة  �لأملانية 
�ل��ك��ن��دي��ة وم�����دن ب�����ازل وب�����رن وزي�����ورخ 
�ليابانية  و�أو�شاكا  وطوكيو  �ل�شوي�شرية 

وفيينا.
وح�شدت �إمارة �أبوظبي 86.46 نقطة 
�أم��ان��ا يف �لعامل  �مل��دن �لأك���رث  يف موؤ�شر 
ن��ق��ط��ة يف   13.54 ع��ل��ى  ف��ي��م��ا ح�����ازت 
موؤ�شر �جلر�ئم مما جعلها �ملدينة �لأقل 

جرمية يف �لعامل.
بيانات  قاعدة  “نومبيو”  موقع  ويوفر 
وي�شتعر�س  �ل��ع��امل  دول  خمتلف  ح��ول 
�لإ�شكان  �ملعي�شة..  م��وؤ���ش��ر�ت  م��ن  ع��دد� 
و�ل����رع����اي����ة �ل�����ش��ح��ي��ة وح����رك����ة �مل�����رور 
م���وؤ����ش���ر�ت نتائج  و�جل���رمي���ة. وت��ع��ك�����س 
“نومبيو” حقيقة و�قعية  در��شة موقع 
و�ملقيمون  �ملو�طنون  يعي�شها  و�إيجابية 
يتمتعون  و�ل��ذي��ن  �لإم�����ارة  و�ل�����زو�ر يف 
ب��ن��ع��م��ة �لأم�����ن و�لأم������ان ن��ت��ي��ج��ة جهود 
�لتي  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة 
ومبادر�ت  �شاملة  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  تبنت 
قيادتنا  ت���وج���ي���ه���ات  جت�����ش��د  م���ت���م���ي���زة 
على  م��ردوده��ا  �نعك�س  حيث  �ل��ر���ش��ي��دة 
للعمل  و���ش��ام��ل��ة  مهمة  ق��ف��ز�ت  حتقيق 
�ل�شرطي و�لأمني يف وطننا �لغايل حتى 
�أمن و�أمان وبيئة  �أ�شبحت بالدنا و�حة 
�لكرمي  و�لعي�س  �لرفاهية  توفر  جاذبة 

للمو�طنني و�ملقيمني و�لزو�ر.
بلوغ  يف  �أب����وظ����ب����ي  ����ش���رط���ة  وجن����ح����ت 
�لفرتة  �مل�����ش��ت��ه��دف��ة خ���الل  �مل�����ش��ت��وي��ات 
�مل��ا���ش��ي��ة ب���ل وجت���اوزت���ه���ا يف ك��ث��ري من 
�ملوؤ�شر�ت  م���ن  جم��م��وع��ة  يف  �لأح�������و�ل 
نتائج  ب��ي��ن��ه��ا حت���ق���ي���ق  م����ن  �ل����ع����دي����دة 
�ل�شتجابة  عن  �ملجتمع  لر�شا  متميزة 
و�مل�شاعدة  �لإغ���اث���ة  ل���ن���د�ء�ت  �ل��ف��وري��ة 
�ل�شريع  �ل��ت��دخ��ل  ع���ن  �مل��ج��ت��م��ع  ور����ش���ا 

لرجال �ملرور يف �أوقات �لزدحام �ملروري 
�لدعم  م��ر�ك��ز  دور  ع��ن  �ملجتمع  ور���ش��ا 
ور�شا  �ملجتمعية  و�ل�شرطة  �لجتماعي 
�خلدمات  ع���ن  و�مل��ت��ع��ام��ل��ني  �ل��ع��ام��ل��ني 
�لإل����ك����رتون����ي����ة �مل����ق����دم����ة ع����ر �مل���وق���ع 

�لإلكرتوين.
�ل��ع��ام��ة ل�شرطة  �ل��ق��ي��ادة  و�إمي���ان���ا م��ن 
�أب��وظ��ب��ي ب����دور وم�����ش��ت��ق��ب��ل �ل��ت��ق��ن��ي��ة يف 
�شيا�شة  و�شع  مت  فقد  �ل�شرطي  �لعمل 
تقنية �ملعلومات لتعزيز فر�س �ل�شتفادة 
تقدمي  يف  �حل����دي����ث����ة  �ل���ت���ق���ن���ي���ة  م�����ن 
خدماتها باعتماد �أ�شاليب عمل وو�شائل 
حتقيق  من  متكنها  حديثة  تكنولوجية 
�لب�شرية  ل��ل��م��و�رد  �لأم��ث��ل  �ل���ش��ت��غ��الل 
�لعديد  فا�شتحدثت  و�لتقنية..  و�ملالية 
ومنها:  �لإل���ك���رتون���ي���ة  �لأن���ظ���م���ة  م���ن 
“ب�شمة  و  �لعني”  “ب�شمة  ن��ظ��ام��ي 
�أمنيا  �ملطلوبني  على  للتعرف  �لوجه” 
�لبو�بات  ون��ظ��ام  �ل���ش��ت��ب��اه��ات  وت��دق��ي��ق 
و��شتخد�م  �مل���ط���ار�ت  يف  �لإل��ك��رتون��ي��ة 

�لك�شف  عمليات  يف  �حلديثة  �لتقنيات 
�جلر�ئم  م��ن  �مل�شتحدثة  �لأمن���اط  ع��ن 
�أبوظبي ومن�شات  و�إن�شاء موقع �شرطة 
للتو��شل  �لإن��رتن��ت  �شبكة  على  �أخ���رى 
مع �جلمهور و�إن�شاء �لنادي �لإلكرتوين 
�لطالع  �ل��ق��ي��ادة  ملنت�شبي  يتيح  �ل���ذي 
على �لأخبار �ملحلية و�لعاملية و�مل�شاركة 
�ملعرفة  ثقافة  ن�شر  بهدف  �ملنتديات  يف 
�إد�رة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات يف  �أح����دث  و����ش��ت��خ��د�م 

وتنمية �ملو�رد �لب�شرية.
من  جمموعة  �أبوظبي  �شرطة  و�أطلقت 
�مل����ب����ادر�ت �ل��ت��ي �رت��ب��ط��ت م��ب��ا���ش��رة مع 
�لتفاعل  حتقيق  يف  و�أ���ش��ه��م��ت  �ملجتمع 
�لوطن مع  �أبناء  يبديه  �لذي  �لإيجابي 
دعما  ي�شيف  ب�شكل  �لأم��ن��ي��ة  �مل���ب���ادر�ت 
�إيجابيا لأد�ء �لأجهزة �ل�شرطية ويوثق 
متانة �لرو�بط بني �ملبادر�ت �حلكومية 
�لتكامل  هذ�  باأهمية  �ملجتمعي  و�لوعي 
�لذي يعد �شمام �أمان �ملجتمعات و�أ�شمى 

درجات �لإح�شا�س �لوطني �مل�شوؤول.

•• ابوظبي-وام:

�ملجل�س  م��ع  بال�شر�كة  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد  ينظم 
“�إدمان  بعنو�ن  �لأعلى لالأمومة و�لطفولة غد� ندوة 
�لإل��ك��رتون��ي��ة.. بني  �لأج��ه��زة  ��شتخد�م  �لأط��ف��ال على 
�لت�شخي�س و�لعالج” وذلك مبنا�شبة �لحتفال باليوم 
�لعاملي للطفل �لذي ي�شادف 20 نوفمر من كل عام.

�شتعقد مبقر �لحتاد وي�شارك  �لتي  �لندوة  و�شتناق�س 
فيها عدد من �مل�شوؤولني يف قطاعات متعددة يف �ملجتمع 
ذ�ت �لعالقة عدة حماور �برزها: �دمان �لأطفال بدولة 
�لإمار�ت على �لأجهزة �للكرتونية وحجم �مل�شكلة من 
وت�شخي�س  و�لع���ر�����س  و�لح�����ش��ائ��ي��ات  �لرق����ام  حيث 
�لذكية  لالأجهزة  �ملفرط  �ل�شتخد�م  وتاأثري  �لدم��ان 

حمور�  وك��ذل��ك  ل��الأط��ف��ال  �ملبكرة  �لنمو  م��ر�ح��ل  على 
�ملخاطر  ه��ذه  من  �أطفالنا  نحمي  “كيف  بعنو�ن  �آخ��ر 
و�لتغري �لإيجابي«. و�شرتكز �لندوة على حجم �مل�شكلة 
��شتخد�م  م��ن  للتخفيف  ط��رق  �ىل  �ل��و���ش��ول  وكيفية 
يف  نعي�س  ��شبحنا  وق���ت  يف  �لج��ه��زة  ل��ه��ذه  �لط��ف��ال 
ع�شر رقمي ل غنى فيه عن �لأجهزة و�لهو�تف �لذكية 
لأنها لي�شت فقط �لأد�ة �لتي نتو��شل بها، بل �أ�شبحت 
و�أ�شبحت جزء مهم  �ليومية،  �أعمالنا  �أ�شا�شية لإجناز 
�ن هذه  �لندوة �ىل  �ملتحدثون يف  و�شي�شري  يف حياتنا. 
�لأج���ه���زة ت��دخ��ل يف ح��ي��اة �أط��ف��ال��ن��ا يف م��ر�ح��ل مبكرة 
�لأجهزة  لهذه  �لأطفال  �إدم��ان  ظاهرة  �نت�شار  لدرجة 
وما يرتتب عليه من خماطر نف�شية و�شحية. وت�شري 
ي�شتخدمون  �لأطفال  �أكرث من ثلث  �ن  �إىل  �لدر��شات 

�لأجهزة �لذكية قبل �مل�شي و�لكالم، و�أن و�حد� من كل 
5 �أطفال ي�شتخدمون هذه �لأجهزة لفرتة �أكرث من 3 
تد�رك  لالأهل  جد�  �ل�شروري  من  لذ�  يوميا،  �شاعات 
�ملرتتبة  �ملخاطر  ومعرفة  ل��ه  و�لن��ت��ب��اه  �ملو�شوع  ه��ذ� 
وكيفية  �لأج��ه��زة  لهذه  �مل��ف��رط  �ل�شتخد�م  ه��ذ�  على 
�لت�شرف مع �أطفالهم لتجنب هذه �ملخاطر. ويطالب 
كتيب �أ�شدره �لحتاد �لن�شائي �لعام لال�شرت�شاد به يف 
باجللو�س  لأطفالها  ت�شمح  ل  باأن  �لأ�شرة  �لندوة  هذه 
ل��ف��رت�ت ط��وي��ل��ة �م���ام �لأج���ه���زة �لإل��ك��رتون��ي��ة ك��م��ا �ن 
با�شتخد�م  �لأط��ف��ال  يفعله  ما  مر�قبة  �لو�لدين  على 
�لر�مج  �إىل  ت��وج��ي��ه��ه��م  وحم����اول����ة  �لأج����ه����زة  ه����ذه 
على  ويركز  قدر�تهم.  من  تزيد  �لتي  �ملفيدة  �لعلمية 
�ل��ت��اأث��ري �ل�����ش��ل��ب��ي ل��ه��ذه �لج���ه���زة يف ج���و�ن���ب عديدة 

�لتح�شيل  ب��ت��دين  �لتعليمية  منها  �لطفل  ح��ي��اة  م��ن 
و�لنطو�ء  �لعزلة  يف  �ملتمثل  و�لجتماعية  �ل��در����ش��ي 
يف  و�ل�شحية  �لجتماعية  و�ل��ع��الق��ات  �ل��رو�ب��ط  وقلة 
يف  �لأم���ر�����س  م��ن  وغ��ريه��ا  و�ل�شمنة  �لب�شر  م�شاكل 
حالة �دمان �لطفل على �لأجهزة �لإلكرتونية. وي�شدد 
�لآباء  بني  و�حل��و�ر  �لوعي  تعزيز  �أهمية  على  �لكتيب 
و�لأطفال يف طريقة ��شتخد�م هذه �لجهزة بالإ�شافة 
�إىل دور �ملوؤ�ش�شات �ملعنية بالطفولة يف ت�شافر �جلهود 
للحد من �نت�شار ظاهرة �دمان �لأطفال على �لأجهزة 
�لأطفال  باعتبار  �ملن�شود  �لهدف  �لإلكرتونية لتحقيق 
�دمان  �لكتيب  و�شف  وق��د  �لغد.  و�أم��ل  �مل�شتقبل  جيل 
�ملخدر�ت  �دم��ان  مثل  قوي  باأنه  �لإلكرتونية  �لأجهزة 
م�شاكل  �إىل  للطفل  �مل��ف��رط  ��شتخد�مها  ي���وؤدي  وق��د 

�أكرث خطورة تتمحور يف �جلو�نب �لنف�شية و�ل�شحية، 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��در����ش��ي��ة وغ���ريه���ا. وخ��ل�����س �ىل �ن 
��شتخد�م هذه �لجهزة منها  تنتج عن  ��شر�ر� عديدة 
و�لتوتر،  و�لقلق  �لك��ت��ئ��اب  مثل  مز�جية  ��شطر�بات 
و��شطر�بات يف �لنوم، و�مل �ملفا�شل و�لرقبة و�ليدين 
نف�شي  و�ل��ذ�ك��رة و�شغط  �لرتكيز  و���ش��د�ع، و�شعف يف 
و�للياقة  و�ل�شحة  �ل��در����ش��ي  �ملهني  �لأد�ء  يف  و�شعف 
�لبدنية ووقوع حو�دث ب�شبب �شرف �لنتباه. ويقرتح 
�لأهل  �در�ك  ���ش��رورة  بينها  م��ن  �مل�شكلة  لهذه  حلول 
للطفل  �ملنا�شبة  �لأوق���ات  وحت��دي��د  �ملو�شوع  بخطورة 
ل�شتخد�مه �لأج��ه��زة �لإل��ك��رتون��ي��ة ودم���ج �ل���ش��رة يف 
بر�مج �لوقاية وتنمية مهار�ت �لو�لدين يف هذ� �ل�شياق 
�ن�شطة  وحتميل بر�مج ت�شاعد �لو�لدين على مر�قبة 

�أطفالهم على �لأجهزة �لإلكرتونية ون�شر �لوعي د�خل 
هذه  مثل  ع��ن  و�لتحدث  �جللو�س  طريق  ع��ن  �لأ���ش��رة 
لالأطفال  وم�شجعة  ودي��ة  بطريقة  و��شر�رها  �مل�شاكل 

و��شر�كهم يف و�شع حلول وطرق لتفادي �مل�شكلة.
�لنف�شي  �لأخ�شائي  �إىل  �ل��ذه��اب  ���ش��رورة  يقرتح  كما 
ملعاجلة  نف�شية  ��شت�شارة  لأخ��ذ  �لجتماعي  �ملر�شد  �أو 
�لطفل من �لإدمان وقد يحتاج �لطفل لرنامج تاأهيل 
�ملدر�شة  يف  �لأط���ف���ال  متابعة  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة  لل�شفاء 

ومر�قبة و�جباتهم �ملدر�شية وحت�شيلهم �لعلمي.
وي�شارك يف هذه �لندوة م�شوؤولون وخر�ء من جمعية 
�لإم�������ار�ت ل��ل��ح��م��اي��ة م���ن خم��اط��ر �لإن���رتن���ت و�ملركز 
بجامعة  �لطالبي  �لإر���ش��اد  وم��رك��ز  للتاأهيل  �لوطني 

ز�يد.

•• دبي -وام:

فاطمة  �ل�شيخة  م�شابقة  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ت��و����ش��ل 
ب��ن��ت م���ب���ارك �ل��دول��ي��ة ل��ل��ق��ر�آن �ل���ك���رمي للعام 
تقام  و�لتي  �ل�شاد�س  لليوم  1439ه�2017- 
 12 م��ن  بدبي  و�لعلوم  �لثقافة  ن��دوة  قاعة  يف 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  �جل�����اري  ن��وف��م��ر   24 ح��ت��ى 
م�شت�شار  ملحه  ب��و  حممد  �إب��ر�ه��ي��م  �مل�شت�شار 
�لثقافية  لل�شوؤون  دب��ي  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب 
دبي  جلائزة  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  و�لإن�شانية 
�لدولية للقر�آن �لكرمي و�أع�شاء �للجنة �ملنظمة 
للجائزة وعدد من م�شوؤويل �لدو�ئر �حلكومية 
ورجال �لأعمال و�لرعاة و�أولياء �أمور �ملت�شابقات 

وجمع من �حل�شور �ملهتمني و�ملتابعني.
و��شتمعت جلنة �لتحكيم يف جل�شتيها �ل�شباحية 
و�مل�شائية �إىل تالو�ت عطرة من �لذكر �حلكيم 
�للو�تي  �ملت�شابقات  ب��ني  �لتناف�س  ��شتد  حيث 
�ملعاير  وف��ق  متميزة  نتائج  حتقيق  �إىل  ي�شعني 
�مل��ع��ت��م��دة م��ن �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة وجل���ان حتكيم 
�مل�شابقة يف ظل متتع �ملت�شابقات باأ�شو�ت ندية 
حتقيق  يحاولن  وجميعهن  متميز  و�أد�ء  قوية 
ي��ك��ن يف مقدمة  ح��ت��ى  �ملمكنة  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أف�����ش��ل 

�ملت�شابقات �ملتفوقات.
ل��ل��ج��ائ��زة لو�ئح  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  و���ش��ت��ط��ب��ق 
�مل�����ش��اب��ق��ة �ل��دول��ي��ة ل��ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي ع��ل��ى هذه 
�لأول  باملركز  �لفائزة  حت�شل  و�شوف  �مل�شابقة 

�أل����ف دره����م و�مل���رك���ز �ل���ث���اين على  ع��ل��ى 250 
 150 على  �لثالث  و�مل��رك��ز  دره���م  �أل���ف   200
�ألف درهم و�ملركز �لر�بع على 65 �لفا و�ملركز 
 55 على  �ل�شاد�س  و�مل��رك��ز  �لفا   60 �خلام�س 
50 �لف درهم  �ل�شابع على  �لف دره��م و�ملركز 
�لتا�شع  و�مل��رك��ز  �لفا   45 على  �لثامن  و�مل��رك��ز 
 40 على  �لتا�شع  و�مل��رك��ز  دره��م  �لفا   40 على 
وما  �لفا   35 على  �لعا�شر  و�مل��رك��ز  دره��م  �ل��ف 
ن�شبة  على  �حلا�شالت  من  �لعا�شر  �ملركز  دون 
%80 فما فوق �شتح�شلن على 30 �لف درهم 
لكل منهن و�حلا�شالت على درجة %70 �ىل 
%79 �شتح�شل كل منهن على 25 �لف درهم 
و�حلا�شالت على ن�شبة %69 فاأقل �شتح�شل 

كل منهن على مبلغ 20 �لف درهم.
بنت  لينا  وه��ن  مت�شابقات   8 �م�����س  وت�شابقت 
عبد�لنا�شر من تون�س يف رو�ية قالون و�شلمى 
حمامد من �ملغرب يف رو�ية ور�س ونور �أمالينا 
�أزه��ار �لدين من ماليزيا يف رو�ي��ة حف�س  بنت 
قالون  رو�ي����ة  يف  م��وري��ت��ان��ي��ا  م��ن  د�ر  وبلقي�س 
وحميدة حممد فاروق من كند� يف رو�ية حف�س 
حف�س  رو�ي��ة  يف  �أفغان�شتان  من  نيازي  وربينه 
ومابنت �شي�شي من غينيا بي�شاو يف رو�ية حف�س 

وزهوزهونا جورجادزي من جورجيا.
وتتناف�س �ليوم 8 مت�شابقات وهن كوثر ريحان 
عابدين من تركيا و�إ�شر�ء فادي عدره من لبنان 
وعائ�شة عبد�ل�شكور حممد من كينيا وفاطمة 

وزينب  �لو�شطى  �إف��ري��ق��ي��ا  م��ن  حممد  حممد 
ي��و���ش��ف م��ن ج��م��ه��وري��ة �ل��ق��م��ر ور�م���ات���و دي���ار� 
من مايل و�لفريه حليم من مقدونيا وعائ�شة 
�حلفظ  يف  وتتناف�شن  رو�ن����دي..  م��ن  نيكوزي 

على رو�ية حف�س عن عا�شم.
و�شعادتهن  غبطتهن  ع��ن  �ملت�شابقات  و�أع��رب��ت 
تعد  �لتي  �لقر�آنية  �مل�شابقة  ه��ذه  يف  بالتو�جد 
من �أهم �مل�شابقات �لقر�آنية �لتي تعنى بحافظات 
كتاب �هلل باعتبار �أن �مل�شاركة يف �مل�شابقة �شرف 
�لقر�آنية  �مل�شابقات  �أه��م  م��ن  و�أن��ه��ا  لهن  كبري 
�لدورة  �أن فعاليات  �لعامل. يذكر  على م�شتوى 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  مل�شابقة  �لثانية 
�لدولية للقر�آن �لكرمي �شهدت م�شاركة و��شعة 

مت�شابقة..   76 بلغت  �لعامل  دول  خمتلف  من 
كما يتم نقل فعاليات �مل�شابقة عر قناة �جلائزة 
وقناة نور دبي �لف�شائية من �شبكة قنو�ت دبي 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  ل��الإع��الم  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة 
وحدة �لإعالم يف �جلائزة.. كما قامت موؤ�ش�شة 
�لإم��ار�ت لالت�شالت - �ت�شالت - بو�شع قناة 
�جلائزة �شمن �لقنو�ت �ملوجودة يف خدمة �لإي 
20 ج��ائ��زة مالية  لي���ف وي��ت��م �ل�����ش��ح��ب ع��ل��ى 
يوميا مقدمة من �للجنة �ملنظمة جلائزة دبي 
�جلمهور  �إىل  كهد�يا  �لكرمي  للقر�آن  �لدولية 
�ملتابع لفعاليات �لدورة �لثانية مل�شابقة �ل�شيخة 
للقر�آن  �ل��دول��ي�����������������ة  م��ب��������������������ارك  ب��ن��ت  فاطم�����ة 

�لكرمي.

•• دبي -وام:

للقر�آن  �ل��دول��ي��ة  دب��ي  جل��ائ��زة  �ملنظمة  �للجنة  �أع���دت 
ترفيهية  �شياحية  وج���ولت  ميد�نية  زي���ار�ت  �ل��ك��رمي 
لأ�شحاب �لف�شيلة �أع�شاء جلان �لتحكيم و�ملت�شابقات 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  م�شابقة  يف  �مل�����ش��ارك��ات 
�لدولية للقر�آن �لكرمي لالإناث ومر�فقيهن يف دورتها 
�ملعامل  م��ن  ع���دد  �إىل  2017-م  1439ه�  �ل��ث��ان��ي��ة 
�ل�شيخ  جامع  �شملت  و�ل�شياحية  و�لإميانية  �لثقافية 
باأبوظبي وب��رج خليفة وم��ول دبي وعدد�  �لكبري  ز�ي��د 

من �ملر�فق �ل�شياحية �لأخرى.
وجاءت زيارة �ملت�شابقات جلامع �ل�شيخ ز�يد “طيب �هلل 
ثر�ه” مل�شاهدة هذ� �ل�شرح �ملعماري �لإ�شالمي �لكبري 
وقمن بجولة للتعرف على معامله باعتباره �شرحا بارز� 
يف دولة �لإم��ار�ت وو�ح��د� من �أكر �مل�شاجد يف �لعامل 
وي�شم مكتبة �شخمة حتتوي �لآلف من نفائ�س �لكتب 
�لإ�شالمية و�لثقافية و�لعلمية �لنادرة باأكرث من 12 
مل�شاعدة  بحثية  علمية  مقتنيات  �إىل  �إ�شافة  حية  لغة 

طالب �لعلم ورو�د �ملكتبة و�مل�شلني وحفظة كتاب �هلل.
�ملزخرفة  �ل�شخمة  وثرياته  بفر�شه  �جلامع  ويتميز 
عمود�   24 ت��زي��ن  ملونة  و�أزه����ار  نباتية  بت�شميمات 
وماآذنه  �لد�خلية  �ل�شالة  �شاحة  يف  للقباب  كقو�عد 
�لرخامية  و�أر���ش��ي��ات��ه  �خل���ارج���ي  و�ل�����ش��ح��ن  �لأرب���ع���ة 
تعك�س  �لتي  �ملائية  و�ل��ب��ح��ري�ت  ب��ه  �ملحيطة  و�أروق��ت��ه 
�لقباب �لعمالقة �لتي يتميز بها �جلامع وتبلغ 82 قبة 
خمتلفة �لأحجام وو�جهاته �خلارجية وترطب �أجو�ءه 
�إ�شافية  م�شليات  عن  ف�شال  حوله  �ملوزعة  �لنو�فري 
�أطفالهن.  ير�فقهن  �لالئي  �لن�شاء  ل�شالة  خارجية 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  �شريح  �ملت�شابقات  وز�رت 
�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه وقر�أن �لفاحتة لروحه 

يف ختام زيارتهن �إىل هذ� �ل�شرح �ملعماري.
�للجنة  و�أع�شاء  لرئي�س  �شكرهن  �ملت�شابقات  وقدمت 
�ملنظمة جلائزة دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي وللقائمني 
هذ�  لزيارة  لهن  �لفر�شة  لإتاحة  �جلامع  �شوؤون  على 
�مل��ع��ل��م �حل�����ش��اري �لإ����ش���الم���ي و�ل��ع��دي��د م���ن �ملعامل 
�لتاريخية و�حل�شارية يف دولة �لإمار�ت وزيارتهن �إىل 

للقر�آن  �لدولية  دبي  جائزة  ومقر  دبي  يف  خليفة  برج 
�لكرمي و”متحف �ل�شالم عليك �أيها �لنبي” يف منطقة 
�ملمزر و�إعجابهن بالتطور �لكبري �لذي حتقق يف دولة 

�لإمار�ت ب�شكل عام ويف دبي ب�شكل خا�س.
�لتحكيم  جل��ن��ة  �أع�����ش��اء  �لف�شيلة  �أ���ش��ح��اب  و�أب�����دى 
دبي  رب��وع  يف  �ل�شياحية  جولتهم  خ��الل  من  �إعجابهم 
ومول  خليفة  �ل�شيخ  ب��رج  �إىل  ب��زي��ارة  خاللها  ق��ام��و� 
ح�شاري  تطور  م��ن  �شاهدوه  ومل��ا  �ملائية  و�لقناة  دب��ي 
وعمر�ين يدعو للفخر و�لعتز�ز ومتنو� �أن يدمي �هلل 
و�لتطور  و�لإ���ش��الم  و�ل�شالمة  و�لأم����ان  �لأم���ن  نعمة 
�ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �لإم����ار�ت  دول��ة  على  و�ل��رخ��اء 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه 
�هلل” و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل”  “رعاه  دب��ي 
�لأعلى  �لقائد  �أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد 
�أع�شاء  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  و�إخ��و�ن��ه��م  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 

�ملجل�س �لعلى حكام �لإمار�ت.

�شرطة اأبوظبي حتتفل الثالثاء املقبل مبرور 60 عاما على تاأ�شي�شها

الحتاد الن�شائي العام ينظم ندوة عن اإدمان الأطفال على ا�شتخدام الأجهزة الإلكرتونية

توا�شل فعاليات م�شابقة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقراآن الكرمي الثانية

امل�شاركات يف م�شابقة ال�شيخة فاطمة الدولية للقراآن الكرمي يزرن جامع ال�شيخ زايد

•• دبي -وام: 

�علن �شعادة مطر �لطاير �ملدير �لعام ورئي�س جمل�س �ملديرين 
يف هيئة �لطرق و�ملو��شالت �إطالق حتدي دبي �لعاملي للتنقل 
�لأبحاث  وم��ر�ك��ز  لل�شركات  عاملية  من�شة  �أك��ر  �لقيادة  ذ�ت��ي 
على  �لتقنية  هذه  وتطبيقات  �شيناريوهات  لتنفيذ  و�لتطوير 
�شو�رع دبي . و�و�شح �لطاير �أن حتدي دبي عبارة عن م�شابقة 
�لتنقل  �لر�ئدة يف جمال  �إىل ت�شجيع �ل�شناعات  عاملية تهدف 
�لزدحامات  مثل  حالياً  �لقائمة  �مل�شاكل  حل��ل  �ل��ق��ي��ادة  ذ�ت���ي 
�ملرورية و�نخفا�س عدد م�شتخدمي و�شائل �ملو��شالت �لعامة 
لوجهاتهم  �ل���رك���اب  ل��و���ش��ول  و�لأخ�����ري  �لأول  �مل��ي��ل  وحت����دي 
وتتوزع  �لقيادة  ذ�ت��ي  �لتنقل  نطاق  تو�شيع  وك��ذل��ك  �لنهائية 
ونقل  �جل��م��ه��ور  نقل  ه��ي  رئي�شية  ف��ئ��ات  ث��الث  على  �مل�شابقة 

�لب�شائع و�لبد�ع.
وج�����اء �لع�����الن ع���ن �حل�����دث خ����الل م�����ش��ارك��ة ه��ي��ئ��ة �لطرق 

�أجنلو�س كومو�شن مبدينة لو�س  و�ملو��شالت يف موؤمتر لو�س 
�لعاملية  �ملن�شات  �أه��م  م��ن  �مل��وؤمت��ر  ويعد  �لمريكية  �أجنلو�س 
و�شائل  يف  ج��ذري  تغيري  �إح���د�ث  �إىل  ويهدف  �لتنقل  مل�شتقبل 
�ملناطق  يف  للتنقل  تكنولوجية  حلول  و�إي��ج��اد  �ملدنية  �لتنقل 
�حل�شرية و��شتقطب �حلدث روؤ�شاء هيئات �لنقل و�ملو��شالت 
�خلا�شة  و�ل�����ش��رك��ات  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م�شنعي  وك��ب��ار  �ل��ع��امل��ي��ة 

و�ل�شركات �لنا�شئة وم�شنعي و�شائل �لنقل.
وت���ر�أ����س ���ش��ع��ادة م��ط��ر �ل��ط��اي��ر �مل��دي��ر �ل��ع��ام ورئ��ي�����س جمل�س 
�مل�شارك  �لهيئة  وف��د  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق  هيئة  �مل��دي��ري��ن يف 
لو�س  �يريك جار�شيتي عمدة  �فتتحه معايل  �لذي  �ملوؤمتر  يف 
�جنل�س بح�شور �شعادة جون رو�شانت �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 

نيو �شيتيز وم�شوؤويل �لنقل و�ملو��شالت يف خمتلف دول �لعامل. 
وتطرق �لطاير يف كلمته �إىل جهود هيئة �لطرق و�ملو��شالت يف 
تطوير �لبنية �لتحتية ل�شبكة �لطرق ومنظومة �لتنقل يف دبي 
�لتي �شاهمت يف حتقيق نقلة نوعية منها �حل�شول على �ملركز 
�لأول عامليا يف جودة �لطرق لأربع �شنو�ت متتالية طبقا لتقرير 
يف  �لعاملي  �لقت�شادي  �ملنتدى  عن  �ل�شادر  �لعاملي  �لتناف�شية 
د�فو�س وتوفري نحو 34 مليار دولر يف قيمة �لوقت و�لوقود 
 2006 ب��ني ع��ام��ي  �مل���روري���ة  �مل��ه��دري��ن ب�شبب �لزدح����ام����ات 
6 يف عام  و2016 وزي��ادة ن�شبة رح��الت �لنقل �جلماعي من 
وفيات  معدل  و�نخفا�س   2016 ع��ام   16% �إىل   2006
22 حالة وفاة لكل 100 �ألف من  ح��و�دث �لطرق من قر�بة 

�ل�شكان عام 2006 �إىل 3.5 حالت وفاة لكل 100 �ألف من 
�ل�شكان عام 2016. وقال �لطاير هناك ثالثة �أ�شباب رئي�شة 
وه��ي حت�شني م�شتوى  ع��امل��ي��اً  �لنقل  �ل��ت��ح��ول يف جم��ال  ت��ق��ود 
م��ن خ��الل توفري  �ل��رح��الت  زم��ن  و�لأم����ان وتقليل  �ل�شالمة 
�ملتعاملني  �حتياجات  تلبي  �قت�شادية  تنقل  وخيار�ت  خدمات 
وتاأ�شي�س نظام تنقل م�شتد�م م�شري�ً �إىل �أن هناك خم�س و�شائل 
ذ�تية  �مل��و����ش��الت  ه��ي  ج��دي��دة  وتقنيات  عاملية  وتوجهات  نقل 
�لقيادة وو�شائل مو��شالت مبتكرة مثل �لهايرلوب و�لتاك�شي 
من  �لعديد  يف  �مل�شرتك  �لتنقل  توجه  يوجد  وكذلك  �جل��وي 
�ملمكنات  �أن  ك��م��ا  �ل��ط��ل��ب  ح�شب  �مل��و����ش��الت  وتت�شمن  �مل���دن 
�لتنقل  �مل�شتقبلية ويعتر  �لو�شائل  �لذكية ت�شاعد على تنفيذ 

�مل�شتد�م �أحد �لتوجهات �لعاملية �ي�شا مثل �ملركبات �لكهربائية 
وقعت  �لهيدروجني.وقد  بوقود  �مل���زودة  و�ملركبات  و�لهجينة 
هيئة �لطرق و�ملو��شالت مذكرة تفاهم مع �شركة نيو �شيتيز 
و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  ق��ادة  من  عاملية  �شبكة  جتمع  �لتي 
و�ملبتكرين يف م�شتقبل �لتنقل �حل�شري لتعزيز �لتعاون �ملوجه 

جلعل �ملدن �أكرث �شمولية ومت�شلة و�شحية وناب�شة باحلياة.
من  وقعها  فيما  �لطاير  مطر  �شعادة  �لهيئة  عن  �ملذكرة  وق��ع 
جانب �ل�شركة �شعادة جون رو�شانت �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
�لتعاون  تعزيز  �شيتم  �لتفاهم  م��ذك��رة  ومب��وج��ب  �شيتيز.  نيو 
و�ملبادر�ت  �ل��در����ش��ات  ح��ول  و�ل�����ش��رك��ة  �لهيئة  ب��ني  و�لتن�شيق 
�ملتعلقة بالتنقل يف دبي وتوفري �لبيانات  �مل�شتقبلية  و�مل�شاريع 
�مل�شاريع �لتي يتم  �أو  �لتي ت�شاعد �لهيئة يف �لقيام بالدر��شات 
�إىل  �مل���دن  مب�شتقبل  �خلا�شة  �ملعرفة  وت��ب��ادل  عليها  �لت��ف��اق 
نيو  �شركة  تقيمها  �لتي  �لفعاليات  يف  �لهيئة  م�شاركة  جانب 

�شيتيز.

اإطالق حتدي دبي العاملي للتنقل ذاتي القي�ادة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام: 

�لهاملي  ث��اين  ب��ن  نا�شر  م��ع��ايل  �أك���د 
�أن  و�ل��ت��وط��ني  �لب�شرية  �مل����و�رد  وزي���ر 
��شرت�تيجي  �شريك  �خلا�س  �لقطاع 
يف ر�شم �شيا�شات �لتوطني ويف تطبيق 
ما ينبثق عنها من مبادر�ت ت�شتهدف 
ت��ع��زي��ز ف��ر���س ت��وظ��ي��ف �مل��و�ط��ن��ني يف 
ه����ذ� �ل��ق��ط��اع و�ل�����ذي ي��ع��ت��ر �خليار 

�لأمثل و�ل�شرت�تيجي للتوظيف.
�شركاء  ن����ادي  ت��اأ���ش��ي�����س  �أن  و�أ�����ش����اف 
�ل���ت���وط���ني ي����اأت����ي ���ش��م��ن ح���زم���ة من 
�لتي  �ل���ت���وط���ني  وب����ر�م����ج  ���ش��ي��ا���ش��ات 
وترية  ت�شريع  بهدف  �ل��وز�رة  تنفذها 
�لتوطني يف �لقطاع �خلا�س، ويعك�س 
�لتي  �لتحفيز  �شيا�شة  �لنادي  ت�شكيل 
�لقطاع  لت�شجيع  �ل�����وز�رة  تنتهجها 
�ملو�طنني  ����ش��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى  �خل���ا����س 
�حلكومة  �ن  وق�������ال  ومت���ك���ي���ن���ه���م.  
و�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س ���ش��رك��اء يف حتقيق 
�لأج���ن���دة �ل��وط��ن��ي��ة ل���روؤي���ة �لم����ار�ت 
وهو  بالتوطني  �ل�شلة  ذ�ت   2021
�جلهود  م��ن  �مل��زي��د  ب���ذل  يتطلب  م��ا 
وتطلعات  روؤي�����ة  لتحقيق  �مل�����ش��رتك��ة 

�لقيادة �لر�شيدة �لتي تعتر �لتوطني 
و�حد� من �لأولويات �لوطنية نظر� ملا 
ي�شكله من �أهمية يف متكني �ملو�طنني 
�لوظائف  ت���اأم���ني  خ����الل  م���ن  وذل����ك 
�مل�����ش��ت��ق��رة و�جل�����اذب�����ة ل���ه���م. و�أ�����ش����ار 
�لنادي  �أن  �إىل  �لهاملي  نا�شر  معايل 
�ل�شر�كة  ����ش��ك��ال  �ب����رز  �أح����د  ي��ج�����ش��د 
�ل��ق��ط��اع��ني �حل��ك��وم��ي و�خلا�س  ب��ني 
ح��ي��ث ي��ع��ت��ر �ل���ن���ادي م��ن�����ش��ة مهمة 
للت�شاور و�حلو�ر �لوطني �مل�شوؤول بني 
�ل��ق��ط��اع��ني �حل��ك��وم��ي و�خل���ا����س مبا 
�ل�شر�كة  ع��ر  �ل��ت��وط��ني  ملف  ي��دع��م 
وتنفيذها  �لتوطني  �شيا�شات  يف و�شع 
�أحد  م���ع  ين�شجم  �ل����ذي  �لأم�����ر  وه���و 
�لأه��������د�ف �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل���ل���وز�رة 
�ل��ت��ي حت��ر���س ع��ل��ى ���ش��م��ان م�شالح 
ب��ال��ت��و�زي مع  ����ش��ح��اب �لعمل وذل���ك 
�ملو�طنني  وتوظيف  وت��دري��ب  تاأهيل 
يف �لقطاع �خل��ا���س. ج��اء ذل��ك خالل 
�شركاء  “نادي  لأع�شاء  �لأول  �للقاء 
يف  م��وؤخ��ر�  �نعقد  �لتوطني” و�ل���ذي 
�لهاملي  نا�شر  م��ع��ايل  برئا�شة  دب��ي 
ومب�شاركة وح�شور معايل عبد�لعزيز 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لبنك  �ل��رئ��ي�����س  �ل��غ��ري��ر 

وز�رة  وكيل  �ل�شويدي  و�شيف  �مل�شرق 
ل�شوؤون  و�ل��ت��وط��ني  �لب�شرية  �مل����و�رد 
�مل������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة وق����ي����اد�ت �ل�����وز�رة 
وممثلي �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات �لع�شاء 
�لبالتينية  �ل��ف��ئ��ت��ني  يف  �ل����ن����ادي  يف 

و�لذهبية.
 141 �ل���ن���ادي يف ع�����ش��وي��ت��ه  وي�����ش��م 
ث���الث���ة ت�شم  م�����ش��ت��وي��ات  م��ن�����ش��اأة يف 
�لبالتينية  �لفئة  وه��ي  منها  �لوىل 
 23 �لذهبية  �لفئة  ويف  من�شاأة   27
�لف�شية  �ل��ف��ئ��ة  ت�����ش��م  بينما  م��ن�����ش��اأة 
�لذي  �ل��ن��ادي  يف  ع�شو  من�شاأة   91
�لقطاع  مل���ن�������ش���اآت  ع�����ش��وي��ت��ه  مت���ن���ح 
�لقطاعات  يف  ت��ع��م��ل  �ل���ت���ي  �خل���ا����س 
�شوق  يف  �لأول���وي���ة  ذ�ت  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�حلكومية  ل��ل��ت��وج��ه��ات  وف���ق���اً  �ل��ع��م��ل 
�لب�شرية  ل���ل���م���و�رد  �إد�رة  ول���دي���ه���ا 
رئي�شية  معايري  لثالثة  وف��ق��ا  وذل���ك 
�ملو�طنني  �ل��ع��م��ال  ع��دد  ن�شبة  ت�شمل 
بها  �لعمال  عدد  �إجمايل  �ىل  باملن�شاأة 
�مل�شتويات  ���ش��م��ن  �ل��ع��م��ال  ف��ئ��ات  م��ن 
�مل��ه��اري��ة �ل��ث��الث �ل��ع��ل��ي��ا، ����ش��اف��ة �ىل 
باملن�شاأة  �لقت�شادية  �لأن�شطة  تعدد 
و�لنت�شار �جلغر�يف لها على م�شتوى 

�لعمال  ن�شبة  وكذلك  �لدولة  �إم��ار�ت 
�لثالث  �ملهارية  �مل�شتويات  فئات  من 

�إىل �إجمايل عدد �لعمال باملن�شاأة.
خالل  �لهاملي  نا�شر  م��ع��ايل  و����ش��ار 
�لقت�شادي  �لنمو  �ن  �ىل  �لج��ت��م��اع 
نحو  و�لتحول  �ل��دول��ة  ت�شهده  �ل��ذي 
وظيفية  فر�شا  �ت��اح  �ملعرفة  �قت�شاد 
�خلا�س  �لقطاع  يف  ومنوعة  متعددة 
ب��ال�����ش��ك��ل �ل�����ذي ي��ج��ع��ل��ه ق������ادر� على 
����ش��ت��ي��ع��اب �مل���و�ط���ن���ني �ل��ب��اح��ث��ني عن 
�لعمل و�مل��وؤه��ل��ني �ك��ادمي��ي��ا وذل���ك يف 
لتدريبهم  مبتكرة  بر�مج  توفري  ظل 
وهو  �لوظائف  ه��ذه  ل�شغل  وتاأهيلهم 
ما ي�شكل �حد �لهد�ف �ل�شرت�تيجية 
�شركاء  ن���ادي  �ن�����ش��اء  ت��ق��ف ور�ء  �ل��ت��ي 
�ي�شا  ي�����ش��ت��ه��دف  و�ل������ذي  �ل���ت���وط���ني 
�شاأنها  م���ن  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  ت��ب��ن��ي 
�لب�شرية  �مل�������و�رد  وحت��ف��ي��ز  ت�����ش��ج��ي��ع 
�خلا�س  بالقطاع  لاللتحاق  �لوطنية 
�لتوطني  وم�����ش��اري��ع  ب��ر�م��ج  وت��ن��ف��ي��ذ 
و�لتعاون  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق  �ل���ي���ات  وت��ف��ع��ي��ل 
�ل��ق��ط��اع��ني �حل��ك��وم��ي و�خلا�س  ب��ني 
وغريها من �لهد�ف �لتي من �شاأنها 

تعزيز �لتوطني.

�لقطاع �خلا�س  وثمن معاليه تفاعل 
�لذي  �لتوطني”  ���ش��رك��اء  “نادي  م��ع 
يوفر �لمتياز�ت �حل�شرية لأع�شائه 
وي���ت���ي���ح ل���ه���م �مل�����ج�����ال و������ش����ع����ا �م�����ام 
�ملجتمعية  مب�شوؤوليتهم  �ل���ش��ط��الع 
�لب�شرية  للمو�رد  �لوظائف  توفري  يف 
�لوطنية. من جهته، ��شاد معايل عبد 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل��غ��ري��ر  �ل��ع��زي��ز 
بخطوة  �ل��ل��ق��اء  خ���الل  �مل�����ش��رق  لبنك 
ي�شعى  �لتي  وبالأهد�ف  �لنادي  �ن�شاء 
�لتي  ع��م��ل��ه  �ل��ي��ة  وف���ق  حتقيقها  �ىل 
تقوم على ��شا�س �ل�شر�كة بني �لقطاع 

�خلا�س و�لوز�رة.
�د�ر�ت  خطط  �ىل  �حل�����ش��ور  وت��ط��رق 

�لع�شاء  �ملن�شاآت  يف  �لب�شرية  �مل���و�رد 
�لتوطني  بر�مج  و�ملتعلقة  �لنادي  يف 
�لوقت  م��ث��م��ن��ني يف  �مل��ن�����ش��اآت  ت��ل��ك  يف 
ذ�ته حر�س �لوز�رة على �لتو��شل مع 
�لقطاع �خلا�س و�لت�شاور معه يف ملف 
عدد  مناق�شة  �للقاء  و�شهد  �لتوطني. 
�شيتم  �لتي  و�ل��ر�م��ج  �ل�شيا�شات  من 
ي�شهم  �ملنظور مبا  �مل��دى  تطبيقها يف 
وتوظيف  ت���دري���ب  ف���ر����س  ت��ع��زي��ز  يف 

�ملو�طنني يف �لقطاع �خلا�س.
ك��م��ا ���ش��ه��د �ل���ل���ق���اء ����ش��ت��ع��ر����س �ب���رز 
�ل���ت���ح���دي���ات يف م���ل���ف �ل���ت���وط���ني �ىل 
�ليات  تطوير  �ف��اق  ��شتعر��س  جانب 

عمل نادي �شركاء �لتوطني.

معايري  ��شتعر��س  �للقاء  خ��الل  ومت 
�حت�شاب  و�لية  �لنادي  �ىل  �لن�شمام 
�لنقاط للفئة �لبالتينية �لتي تتطلب 
يف حدها �لدنى 450 نقطة و�لذهبية 
نقطة   150 و�لف�شية  نقطة   300
على  ب��ن��اًء  �لنقاط  �كت�شاب  يتم  حيث 
�ملبتكر  و�لتوظيف  �لتوظيف  عمليات 
�لعليا  �لد�رة  و�ل����ت����ز�م  و�ل���ت���دري���ب 

�إ�شافة �ىل بيئة �لعمل يف �ملن�شاأة.
وقام معايل نا�شر بن ثاين �لهاملي يف 
�ل�شركات  ممثلي  بت�شليم  �للقاء  ختام 
�لنادي  يف  �لع�شوية  �شار�ت  �حل�شور 
وذلك للمن�شاآت �حلا�شلة على �لفئتني 

�لبالتينية و�لذهبية.

وتوفر ع�شوية �لنادي للمن�شاآت ميزة 
ت�شاريح  على  خمف�شة  ر���ش��وم  ���ش��د�د 
�ل�شمات  من  �عفائها  يتم  كما  �لعمل 
�مل�شرفية ��شافة �ىل �متياز�ت �خرى 
تقدمها  �ل����ت����ي  ب����اخل����دم����ات  ت��ت��ع��ل��ق 
�حلمر�ء  �ل�شجادة  خدمة  يف  وتتمثل 
�ل�شريع  �خل���ط  خ��دم��ة  ت�شمل  ح��ي��ث 
�لتي متنح �ملن�شاأة �لأولوية يف تقدمي 
خ���دم���ة مدير  و  �خل����دم����ات  و�إجن�������از 
�ل�شركات  ع��الق��ات  وم��دي��ر  �حل�����ش��اب 
و�ل��ت��ي تتم م��ن خ��الل تعيني موظف 
م���ن �ل��������وز�رة ب���ه���دف �ل���ت���و�����ش���ل مع 
و�لإر�شاد  �مل�����ش��اع��دة  وت��ق��دمي  �مل��ن�����ش��اأة 

و�لدعم �لفني لها.

•• ال�صارقة-وام:

�شارك �كرث من �ألفي �شخ�س يف م�شرية” لنحيا” �لتي �أطلقتها جمعية 
�أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان م�شاء �أم�س �لأول لتجمع �لناجني من �ملر�س 
لغاية  و�ملوؤ�ش�شات  و�ل�شركات  و�لأف����ر�د  و�مل��و�ط��ن��ني  �لرعاية  ومقدمي 

و�حدة وهدف و�حد.
�ليوم  ع�شر  حتى  �شت�شتمر  �لتي   – �مل�شرية  من  �لأول  �ليوم  و��شتمل 
�لحد �لتي �أطلقتها قرينة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة �شمو �ل�شيخة 
�لأ�شرة  ل�شوؤون  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي  حممد  بنت  ج��و�ه��ر 
يف  �لأوىل  للمرة  �ل�شرطان  مر�شى  �أ�شدقاء  جلمعية  �ملوؤ�ش�س  �لرئي�س 

�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا على نحو 22 فعالية خمتلفة .
و��شتمل �لرنامج على مد�ر �ل� 12 �شاعة �لأوىل من �مل�شرية على عدد 
كبري من �لفعاليات �لتي تنوعت بني جولة �شعار �لفرق �مل�شاركة وجولة 
�لغناء وجولة  �لأ���ش��دق��اء وج��ول��ة  �لأم���ل وج��ول��ة  �لعائلة وج��ول��ة بطل 

�حلركة وجولة �ملالب�س �ملريحة وجولة �لتنانري �لوردية �لباليه وجولة 
�لأ�شو�ء.

كما �شم �لرنامج جولة �ل�شباح وجولة �لثالث �أرجل وجولة �لأطفال 
وج��ول��ة �ل��ع��ائ��ل��ة وج��ول��ة �ل��ق��ب��ع��ات وج��ول��ة �ل�����ش��ج��ة وج��ول��ة �ل�شيلفي 
حماربة  وجولة  م�شتعار  �شعر  �أف�شل  وجولة  �لفاخرة  �ملالب�س  وجولة 

�ل�شرطان.
و ر�فقت جولت �مل�شرية �لتي تتو��شل على مد�ر �ل�شاعة �أن�شطة ترفيهية 
و�لعرو�س  �ملو�شيقية  �ل��ع��رو���س  م��ن  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  ��شتملت 

�لكوميدية و�لفعاليات �لأدبية و�لثقافية.
وكانت �وىل جولت �مل�شرية �نطلقت حيث ر�فقت �شمو �ل�شيخة جو�هر 
خاللها  جابت  م�شرية  يف  �ل�شرطان  من  �لناجني  من  فريقا  �لقا�شمي 

�لأمر��س  خمتلف  مو�جهة  يف  �لريا�شة  �أهمية  �إىل  �إ���ش��ارة  يف  �ملم�شى 
هذه  يف  و�نخر�طهم  �جلميع  تكاتف  �شرورة  على  �شموها  من  وتاأكيد�ً 
مبر�س  �مل�شابني  م�شاندة  �إىل  تهدف  �لتي  �لنبيلة  �لإن�شانية  �حلملة 

�ل�شرطان وموؤ�زرة ذويهم.
وكرمت �مل�شرية خالل فعالية “جولة �لناجني” �أ�شحاب �لعز�ئم ممن 
و�جهو� �ملر�س و�نت�شرو� عليه متخطني مر�حل �لعالج �حلرجة حيث 
و�شرد  �ملر�س  مع  جتربتهم  ��شتعر��س  للناجني  �لفعالية  ه��ذه  �أتاحت 
�أن  توؤكد  و��شحة  متكاملة  �شورة  �أم��ام  �حل�شور  و�شع  بغية  ق�ش�شهم 
�لنطو�ء  ه��و  �حلقيقي  �مل��ر���س  و�أن  مو�جهته  ميكن  مر�س  �ل�شرطان 

و�لرتكان �إىل �لو�قع �لر�هن للمر�س باعتباره نهاية �مل�شو�ر للم�شاب.
�نطلقت  �ل��ت��ي  �حلياة”  “فو�ني�س  ف��ع��ال��ي��ة  �أي�����ش��اً  �ل��رن��ام��ج  و���ش��م 

با�شتعر��س ناجيتني من �ملر�س لتجربتهما �أمام عدد كبري من �حل�شور 
�لعزمية  ��شتح�شار  على  بال�شرطان  �مل�شابني  كلماتهما  ح�شت  حيث 

و�لإر�دة ومو�جهة مر�س �ل�شرطان متحلني بقوة �لإميان.
�حلياة  ح��ب  �إىل  يدعو  م��وؤث��ر  غنائي  �أوب��ري��ت  �لفو�ني�س  �إ���ش��اءة  و�شبق 
�أهمية  �لرخيم  و�ل�شوت  �ملو�شيقى  ع��ر  وير�شخ  �أجلها  م��ن  و�لن�شال 

�لأمل و�لإر�دة يف مو�جهة �ل�شعاب.
جميع  خاللها  م��ن  ت��ع��رف  للناجني  خا�شة  خيمة  �مل�شرية  وخ�ش�شت 
�مل�شاركني يف فعاليات �مل�شرية على �أدق �ملعلومات و�لتفا�شيل و�لظروف 
�كت�شافه  حلظة  منذ  �ل�شرطان  مري�س  بها  مير  �لتي  و�ملادية  �لنف�شية 
وتعافيه  للدو�ء  ج�شده  و��شتجابة  �لعالج  جلرعات  وخ�شوعه  للمر�س 
�لكامل من �ملر�س كما تعرف �مل�شاركون على �لدعم �لكبري �لذي تقدمه 

جمعية �أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان ب�شتى �شوره للم�شابني و�أ�شرهم.
وقدمو�  �ل�شرطان  مر�س  مع  جتربتهم  �لناجني  من  ع��دد  و��شتعر�س 

خاللها للح�شور �لكثري من �لن�شائح و�لإر�شاد�ت.

م�شرية “لنحيا” تعيد الأمل ملر�شى ال�شرطان

•• راأ�ض اخليمة-وام: 

�لثالثني  بالذكرى  و�ملتاحف  �لث���ار  د�ئ���رة  حتتفل 
 –  1987 �لوطني  �خليمة  ر�أ����س  متحف  لفتتاح 
من  ب��اأو�م��ر  ون�شاأته  تاأ�شي�شه  يرجع  �ل��ذي   2017
طيب  �لقا�شمي  حممد  بن  �شقر  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
�هلل ث����ر�ه ل��ي��ح��ك��ي ل���الأج���ي���ال ت���اري���خ �لم������ارة عر 
�ل�شابقة  �لأجيال  �آث��ار  جدر�نه  بني  وي�شم  �لع�شور 
وطرق حياتهم وما تفرد به �أهلها من مهن وحرف 

تقليدية .
ي��ع��د �مل��ت��ح��ف �ل��وط��ن��ي يف ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �أح����د �أهم 
من  لي�س  �ملنطقة،  يف  و�لتاريخية  �لرت�ثية  �ملعامل 
�إمنا من ناحية �لتميز يف  حيث �لبنيان و�شخامته، 
�ملتحف  �أق�شام  تنوع  �إن  �إذ  ي�شمها،  �لتي  �ملعرو�شات 
وت��رف��ي��ه��ي��ة وتعليمية  ���ش��ي��اح��ي��ة  م��ن��ه وج��ه��ة  ج��ع��ل 
�ملتحف  ي�شكل  ك��م��ا  و�ل���ز�ئ���رون  �ل�����ش��ي��اح  يق�شدها 
�إذ عندما يلج  �إم��ارة ر�أ���س �خليمة  عالمة مميزة يف 
�شرعان   ، �لغناء  �لطبيعة  ذ�ت  �لإم���ارة  ه��ذه  �ل��ز�ئ��ر 

�أمام �ملتحف �لذي يقف يف قلب �لإمارة  ما ينت�شب 
�شاخماً قوياً يحكي تاريخاً عامر�ً وحكايات فائ�شة 

بالفخر و�لعتز�ز .
وي�����ويل ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
ر�أ�س �خليمة  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو 
�لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  حممد  �ل�شيخ  و�شمو 
ويل ع��ه��د ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �ه��ت��م��ام��ا خ��ا���ش��ا باملتحف 
�لتاريخية حتكي عر�قة  �لوطني كونه �حد �شو�هد 
�ملا�شي و�أ�شالة تاريخ �ملنطقة �لتي خلدها �لأجد�د 
وتعك�س �لطابع �لثقايف و�لجتماعي �ل�شائد لبيئتنا 
�ملحلية قدمياً وتوجيهات �شموهما �ىل د�ئرة �لآثار 
و�ملتاحف �إىل جعل متحف ر�أ�س �خليمة �لوطني يف 
بالتاريخ  و�لعامرة  �ملتميزة  �لدولة  متاحف  م�شاف 
�ل��ع��ري��ق ل��ل��دول��ة و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل�����رت�ث �مل���ادي 
ب��ن حممد  �شقر  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  وك���ان  ل��ل��دول��ة. 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ق��د دع���ا �ل��ع��دي��د م��ن خ���ر�ء �لآث�����ار من 
خمتلف دول �لعامل للتنقيب عن �لآث��ار يف خمتلف 
مناطق �لإم��ارة وك�شف تاريخ �لإم��ارة فدعم عملهم 

ودعاهم لال�شتمر�ر يف م�شوحا تهم ونتج عن ذلك �أن 
فرق �لتنقيب ك�شفت �أن خمتلف مناطق �إمارة ر�أ�س 
م��ه��د� حل�����ش��ارة جت��اري��ة ن�شطة قبل  ك��ان��ت  �خليمة 
بعدة فرت�ت وحقب  مرت  �مليالد  قبل  �شنة   5000
تاريخية �شهدتها �ملناطق �لتي عرفت قدميا �شمن 
�ملا�شي  ب��روح  تعبق  �لتي  �لتاريخية  جلفار  منطقة 
وهي �جلزيرة �حلمر�ء وخت و�لكو�س وو�دي �لبيح 
و�لقرم  وغليلة  �ملنيعي  وو�دي  و�شمل  �لقور،  وو�دي 
ووع��ب وجزر  وف�شغا  و�أذن  �حل��رف  وق��رن  و�لرم�س 

�حلليلة و�لفلية و�شاية.
ح�شناً  ك��ان  �ل���ذي  �لوطني  �ملتحف  تاأ�شي�س  ي��رج��ع 
�لثامن  �ل���ق���رن  �أو������ش����ط  �إىل  �ل���ق���دمي  �ل���زم���ن  يف 
من  فيه  �مل��ب��اين  �أغلبية  بنيت  حيث  �مل��ي��الدي  ع�شر 
�حل�شن  ��شتخدم  فقد  �ل�شابقة  �شنة  �مل��ائ��ة  خ��الل 
�لأ���ش��رة �حلاكمة حتى  لإق��ام��ة  �شكناً  �شابق  وق��ت  يف 
�لعامة  للمديرية  م��ق��ر�ً  �أ�شبح  ث��م   ، 1964م  ع��ام 
لل�شرطة بر�أ�س �خليمة ، وفيما بعد ��شتخدم �شجناً 

مركزياً حتى عام 1984م.

�إن�شاوؤها د�خل �ملدينة  تعتر �لقلعة �لأوىل �لتي مت 
م�شجد  م��ن  مقربة  على  �خليمة  ر�أ����س  يف  �لقدمية 
�إليها  �لتعرف  �لقا�شمي مت  �شامل  بن  �ل�شيخ حممد 
من �مل�شادر �لتاريخية، وتبلغنا �لوثائق و�خلطابات 
�إتالفها على �لأقل مرتني، مرة  �لقدمية و�لتي مت 
�أخرى  �لرتغاليني ومرة  قبل  �لعام1621 من  يف 
يف �لعام1820 من قبل �لريطانيني؛ وقد عملت 
مت  �أن  �إىل  �حلاكمة  لالأ�شرة  كم�شكن  �لقلعات  ه��ذه 
 1920 �ل��ع��ام  �مل��ط��اف يف  ن��ه��اي��ة  �ل��ت��خ��ل��ي عنها يف 
�أكر  �إىل قلعة  �أج���ل �لن��ت��ق��ال  ت��ق��ري��ب��اً، وذل���ك م��ن 
�إن�شاء  مت  وق��د  �جل��ن��وب.  �إىل  م��رت   700 بعد  على 
�لو�قعة بني  �أ�شا�شاً يف �لفرتة  �لقدمية  �لقلعة  هذه 
خارج  و1819   1809 عام  �لريطانية  �لهجمات 
جد�ر �لبلدة و�لبلدة �لقدمية يف ر�أ�س �خليمة، وقد 
كبنية  �لقدمية  �لريطانية  �خلر�ئط  �شمن  كانت 
م�شتديرة  �أب����ر�ج  بثالثة  م��ع��ززة  �مل��رب��ع��اين  ل��ل��دف��اع 
وبرج و�حد كبري، فقد مت تطويرها يف نهاية �ملطاف 
�إقامة  �إىل جممع حم�شن �أكر وكانت مبثابة مقر 

لأ�شرة �لقو��شم �حلاكمة حتى �لعام 1964 ومن ثم 
�أ�شبح يف وقت لحق مقًر� لل�شرطة قبل �أن يتحول 
يف نهاية �لأمر �إىل �ملتحف �لوطني يف �لعام 1987، 
وقد ��شتمر تو�شيعه مع مرور �لوقت ليعك�س تاريخا 
فن  م��ن  وغنية  متنوعة  جمموعة  ويعر�س  حافال 
�ل��ع��م��ارة �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة. ت��ع��ر���س �ل��ق��ل��ع��ة �ل��ق��دمي��ة يف 
�لوقت �حلايل �ملو�د �لتاريخية و�جلغر�فية و�لأثرية 
ر�أ�س �خليمة كما تقدم فكرة مثرية  باإمارة  �ملتعلقة 

لالهتمام ب�شاأن تاريخ وتقاليد هذه �ملنطقة.
ينق�شم متحف ر�أ�س �خليمة �لوطني �إىل عدة �أق�شام ، 
ت�شتمل على �لوثائق و�ملخطوطات و�ل�شلحة و�لآثار 
�أن��ح��اء خمتلفة من  عليها يف  ع��رث  �ل��ت��ي  �ل��ق��دمي��ة 
�لإمارة ويرجع تاريخ بع�س هذه �لآثار �إىل �لألفية 
�آثار  �لق�شم  بهذ�  ، كما يوجد  �مليالد  �خلام�شة قبل 
�ملعرو�شات تقع  �لع�شر �لإ�شالمي. جميع هذه  من 
تعر�س ح�شب  �ملتحف وهي  �ل�شفلي من  �لطابق  يف 
يف  ت��وج��د  كما  جميل  وب�شكل  �ل��ت��اري��خ��ي  ت�شل�شلها 
جمموعة  ت�شم  للف�شيات  خ��ا���ش��ة  غ��رف��ة  �مل��ت��ح��ف 

��شتخدمتها  �لتي  �لف�شية  �مل��ج��وه��ر�ت  م��ن  كبرية 
�لن�شاء كحلي للزينة .

�لآثار  من  ون���ادرة  متنوعة  جمموعة  �ملتحف  ي�شم 
�لقدمية و�لأحافري �لتي ترجع �إيل حقب تاريخية 
خمتلفة ويحتوي على �آثار ب�شرية ترجع �إيل �لألف 
كما  �شمل  م�شتوطنات  و�آث����ار  �مل��ي��الد  ق��ب��ل  �ل��ث��ال��ث 
ي�شم جمموعة متنوعة ون��ادرة من �لآث��ار �لقدمية 
تاريخية خمتلفة  �إيل حقب  �لتي ترجع  و�لأحافري 
�آث��ار ب�شرية ترجع �إيل �لأل��ف �لثالث  ويحتوي على 
مدينة  و�آث���ار  �شمل  م�شتوطنات  و�آث���ار  �مل��ي��الد  قبل 
معامل  وهنالك  �لغاف  وو�دي  �شاية  جلفار وح�شن 
�لتي  �مل��خ��روط��ي��ة  �لأب�����ر�ج  �أخ����رى تتمثل يف  �أث��ري��ة 
ت�����ش��ت��خ��دم ل��ل��ح��ر����ش��ة و�ل����ش���ت���ط���الع خ��ا���ش��ة على 

�ل�شريط �ل�شاحلي.
علي  ���ش��اه��د�  �ل��وط��ن��ي  �خليمة  ر�أ����س  متحف  يعتر 
�شورة  يعك�س  �خليمة  ر�أ����س  �إم����ارة  وع�����ش��ور  ت��اري��خ 
�ملا�شي �لتي من خاللها ت�شتطيع �لأجيال �حلا�شرة 

�أن تتبني مو�قع خطاها يف حا�شرها وم�شتقبلها .

املتح��ف الوطن��ي ب��راأ�س اخليم��ة اأح��د ال�ش�واه��د التاريخي��ة يف املنطق��ة 

»الدفاع املدين« ل� »وام«: ت�شكيل فريق النخبة للتعامل مع احلرائق الكربى

•• ابوظبي-وام:

ك�شفت �لقيادة �لعامة للدفاع �ملدين 
يف وز�رة �لد�خلية عن ت�شكيل فريق 
 50 و�لإن��ق��اذ من  لالإطفاء  �لنخبة 
���ش��اب��ط��اً و���ش��اب��ط ���ش��ف وف����رد� من 
�مل��ن��ت�����ش��ب��ني جل���ه���از �ل����دف����اع �مل���دين 
�لإقليمية  �لإد�ر�ت  ع���ن  مم��ث��ل��ني 
بكافة �إمار�ت �لدولة، كوحدة �إ�شناد 
�لطو�رئ  ح����الت  يف  �إم������ارة  ك���ل  يف 
مع  �لتعامل  على  �لفائقة  لقدرتهم 
خ���ط���ورة ومنها  �لأك�����رث  �حل������و�دث 

�حلر�ئق �لكرى و�ملتطورة.
ت�����ش��ك��ي��ل م��ث��ل ه����ذه �لفرق  وي����اأت����ي 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة �مل���ح���رتف���ة ب���ن���اًء على 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �ل���ف���ري���ق  ت��وج��ي��ه��ات 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
�لد�خلية  وزي�����ر  �ل�������وزر�ء  جم��ل�����س 
ب�شرورة دعم فريق �لنخبة وتطوير 
وتعزيز  و�إث����ر�ء  �مل��دين  �ل��دف��اع  �أد�ء 
�لتي  و�خل���ر�ت  باملهار�ت  عنا�شره 
متكنهم من �لتعامل مع �لتحديات، 
�ملطلوب  �لتطور  وتاأهيلهم لإحد�ث 
�لتميز  بالعمل وحتقيق  �لرتقاء  يف 

و�لريادة جلهاز �لدفاع �ملدين.
و�شرح �للو�ء جا�شم حممد �ملرزوقي 
ق���ائ���د ع����ام �ل����دف����اع �مل�����دين ب�����وز�رة 
�ل��د�خ��ل��ي��ة ل�����و�م ب���اأن �أع�����ش��اء فريق 
عديدة  لختبار�ت  خ�شعو�  �لنخبة 

يف �للياقة �لبدنية وقوة �لتحمل.
وق������ال: ���ش��ت��ت��م �إف������ادة �ل��ف��ري��ق �إىل 
ج��م��ه��وري��ة ك��ن��د� ل��الل��ت��ح��اق باأعرق 
�لعامل  م�شتوى  على  �لأك��ادمي��ي��ات 
ل��ت��ل��ق��ي ت����دري����ب ف���ن���ي م��ك��ث��ف ملدة 
ثالث �أ�شابيع على �لإطفاء و�لإنقاذ 
يف �لأب������ر�ج ���ش��اه��ق��ة �لرت���ف���اع على 
لكل  25 م��ن��ت�����ش��ب��اً  ب���و�ق���ع  دف��ع��ت��ني 
دورة مع منح �ع�شاءه رخ�شة دولية 
معتمدة من قبل �مل�شرفني على تلك 

�لدور�ت يف كند�.
�لنهو�س  �أه��م��ي��ة  �مل����رزوق����ي  و�أك�����د 
مب�شتوى �لكو�در �لب�شرية وتاأهيلها 
�لتدريبية  �ل��ر�م��ج  لأح����دث  وف��ق��اً 

جهود  لتعزيز  �لعاملية  و�مل��م��ار���ش��ات 
�ل����وق����اي����ة و�ل�������ش���الم���ة وم���و�ج���ه���ة 
�ملخاطر و�لتحديات �ملحتملة وذلك 
�أف�شل  ع��ل��ى  �لط������الع  خ����الل  م���ن 
�ملمار�شات �لعاملية يف جمال �لإطفاء 
وقيادة �حلو�دث و�لرتقاء بالقدر�ت 
�ل�شف  و�شباط  لل�شباط  �لعملية 
و�أفر�د �لدفاع �ملدين وتطوير و�شقل 
�حلو�دث  �إد�رة  كيفية  يف  مهار�تهم 
يف  و�ل��ت��ع��ام��ل  �جل�شيمة  و�حل���ر�ئ���ق 

�حلالت �لطارئة بكفاءة و�قتد�ر.
م���ن ج��ان��ب��ه �أو����ش���ح �ل��ع��م��ي��د هالل 
�ملو�رد  ع��ام  مدير  �مل��زروع��ي  عي�شة 
و�خلدمات �مل�شاندة بالقيادة �لعامة 
تكوين  ف���ك���رة  �أن  �مل������دين  ل���ل���دف���اع 
��شرت�تيجية  من  م�شتمدة  �لفريق 
�شقل  �إىل  �لهادفة  �لد�خلية  وز�رة 

�لعن�شر �لب�شري وتاأهيله.
�شيتم  �لنخبة  فريق  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 

�لأوج��ه ليكون مثاًل  دعمه على كل 
�ملتخ�ش�س  �مل��ه��ن��ي  �لأد�ء  يف  �أع��ل��ى 
�ل��ت��ع��ام��ل م��ع �حل���ر�ئ���ق �لكرى  يف 
�لطيبة  �ل�شمعة  م��ع  يتما�شى  مب��ا 
�لتي حققتها دولة �لإم��ار�ت يف هذ� 

�ملجال.
�شيتلقون  �لفريق  �أع�شاء  �إن  وق��ال 
�ل�شبل  �أف�شل  على  كند�  يف  تدريباً 
�لكرى  �حل��������و�دث  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
لدعم  حم��اك��اة  بعمليات  م��دع��وم��ة 
�حلدث  �إد�رة  يف  �لتخ�ش�شي  �لأد�ء 
�شيناريو  م����ت����اب����ع����ة  خ��������الل  م������ن 
..�إىل  �ملرتفعة  �ملباين  من  لالإنقاذ 
ج��ان��ب �لط����الع وم��ت��اب��ع��ة ع���دد من 
كما  عاملية  حل��و�دث  �ل�شيناريوهات 
ي��ت�����ش��م��ن ب���رن���ام���ج �ل���ت���دري���ب على 
�لفرت��شي  للو�قع  �مل��ح��اك��اة  ن��ظ��ام 
و�ل�����ت�����دري�����ب ع���ل���ى ك���ي���ف���ي���ة �ت���خ���اذ 
�لإج�������������ر�ء�ت �ل����ش���ت���ب���اق���ي���ة �أث����ن����اء 

�ملزروعي  و�أ����ش���اف  �حل�����دث.  وب��ع��د 
�ملدين  ل��ل��دف��اع  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �أن 
متا�شيا مع �لتو�شع �لعمر�ين �لذي 
ت�شهده �لدولة، تعمل على �لنهو�س 
مب�شتوى �لكو�در �لب�شرية وتاأهيلها، 
�لتدريبية  �ل��ر�م��ج  لأح����دث  وف��ق��اً 
لتعزيز  �ل����ع����امل����ي����ة  و�مل�����م�����ار������ش�����ات 
�ملخاطر  مل��و�ج��ه��ة  �ل���وق���اي���ة  ج��ه��ود 
و�ل��ت��ح��دي��ات. ودع����ا �أع�����ش��اء فريق 
�ل��ن��خ��ب��ة ل��الإط��ف��اء و�لإن���ق���اذ لبذل 
ومتثيل  و�لتميز  �جلهد  من  �ملزيد 
دول���ة �لإم����ار�ت �أث��ن��اء ت��و�ج��ده��م يف 
كند� خري متثيل وحتويل ما يلقوه 
من خر�ت �إىل و�قع ملمو�س ونقله 
�إىل زمالئهم يف �لعمل لتعم �لفائدة 
مبا ي�شهم يف حتقيق �أهد�ف �لقيادة 
�مل����دين يف حماية  ل��ل��دف��اع  �ل��ع��ام��ة 
�ملكت�شبات و�لإجناز�ت �لتي حققتها 
�لوقاية  منظومة  وت��ع��زي��ز  �ل��دول��ة 

و�ل�شالمة بني �أفر�د �ملجتمع.
�ل�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  وت�شتهدف 
�لوطنية  و�مل���وؤ����ش���ر�ت  �ل��ت��ط��وي��ري��ة 
للدفاع  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��ق��ي��ادة  �مل��ق��رتح��ة 
�ملقبلة  �شنو�ت  خم�س  خ��الل  �مل��دين 
م���ق���ارن���ًة   ”-2021  2017“
عاملية  ل������دول  وم���ع���اي���ري  ب���ب���ي���ان���ات 
م��ت��ق��دم��ة خ��ف�����س م���ع���دل ح�����و�دث 
�حلر�ئق بالدولة بن�شبة 10 باملائة 
باملائة   15 �لوفيات  معدل  وخف�س 
مبوؤ�شر�ت ت�شتند على كل 10000 

ن�شمة من �ل�شكان عام 2021.
�مل�������و�رد  ت����وف����ري  �إىل  ت����ه����دف  ك���م���ا 
و�لح���ت���ي���اج���ات وت��ن��ف��ي��ذ �مل����ب����ادر�ت 
و�مل�شاريع �ملرتبطة بزيادة �لنتاجية 
وتقليل زمن �ل�شتجابة وتقليل عدد 
�ل�شالمة  �إج��ر�ء�ت  ورف��ع  �لإ�شابات 
�ملجتمعية  و�ل���ت���وع���ي���ة  �ل���وق���ائ���ي���ة 

و�ل�شتعد�د و�جلهوزية.

الهاملي: القطاع اخلا�س �شريك ا�شرتاتيجي يف ر�شم 
�شيا�شات التوطني وتوظيف املواطنني

جمعية البيت متوحد تطلق 
قدوتي تزامنا مع احتفالت 

اليوم الوطني ال�46 
•• اأبوظبي-وام: 

�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  ق��دوت��ي  م��ت��وح��د حملة  �ل��ب��ي��ت  �أط��ل��ق��ت جمعية 
�لجتماعي تز�منا مع �حتفالت �لدولة باليوم �لوطني �ل� 46 .

خدمات  يقدمون  �ل��ذي  �ملجتمع  ب��اأف��ر�د  �لتعريف  على  �حلملة  وتركز 
�إبر�ز  قيمة للوطن وي�شاهمون بن�شاط يف بنائه ورفاهيته وذلك بهدف 
�لإمار�تي  �ملجتمع  بها  يتمتع  �لتي  و�لت�شامن  و�لوحدة  �لت�شامح  قيم 

بكافة �أطيافه.
لأولئك  �لعظيمة  �مل�شاهمات  لإظ��ه��ار  رئي�شي  ب�شكل  �حلملة  وت�شعى 
�إيجابيا على �ملجتمع ب�شكل يومي لإبر�زهم  �لأ�شخا�س �لذين يوؤثرون 

وتقديرهم.
�أفر�د �جلمهور للم�شاركة يف �حلملة عن  وتدعو جمعية �لبيت متوحد 
طريق م�شاركة �ل�شور �أو مقاطع �لفيديو ملن يعترونهم قدو�ت لهم يف 

�حلياة با�شتخد�م �لو�شم �لر�شمي للحملة # قدوتي.
وقال �شعادة �شيف علي �لقبي�شي رئي�س جمعية �لبيت متوحد �ن �إطالق 
�لتنمية  لتعزيز  �ل��د�ئ��م  �شعينا  �إط���ار  يف  ي��اأت��ي  �لوطنية  �حلملة  ه��ذه 
�ملجتمعية من خالل �لإ�شارة بامل�شاهمات �لهامة لعدد من �أفر�د �ملجتمع 

وتكرمي جهودهم بغ�س �لنظر عن مهنهم �أو �أعر�قهم �أو جن�شياتهم.
و�أ�شاف �ن دولة �لإم��ار�ت تعد و�حدة من �أكرث �لدول تنوعا يف �لعامل 
ونحن ن�شعى لت�شليط �ل�شوء على قيم �لت�شامح و�لوحدة د�خل �ملجتمع 

من خالل حملة قدوتي.
و�ل�شعادة  �لفخر  م�شاعر  بني  �لربط  �إىل  متوحد  بيت  جمعية  وتطمح 
على  لت�شجيع �جلمهور  قدوتي  �لوطني وحملة  �ليوم  �حتفالت  خالل 

�لتعريف باأبطالهم �ملجهولني يف �ملجتمع.
�شاب وبطل يف  �لتعريف بطبيب وخمرتع  �لآن  وت�شمنت �حلملة حتى 

رفع �لثقال من �أ�شحاب �لهمم.
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»الوطني الحتادي« يحيل 4 م�شروعات قوانني واردة 

من احلكومة للجانه املعنية

•• ال�صارقة-وام: 

�هتماما  �ل�شارقة  لإم���ارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  وع�شو�ت  �أع�شاء  �أب��دى 
لخت�شا�شات  وتاأكيدهم  مالحظاتهم  خالل  من  �لبيئي  بال�شاأن  كبري� 
�حلياة  �أدو�ر يف �شون  توؤديه من  وما  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة 
�لفطرية .. م�شيدين بجهود �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
�لبيئة  �ل�شارقة يف حماية  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  حممد 

و�حلياة �لفطرية وتنميتها و�حلفاظ على مكوناتها وعنا�شرها .
جاء ذلك خالل �جلل�شة �لثالثة �لتي عقدها �ملجل�س �شمن �أعماله لدور 
�لنعقاد �لعادي �لثالث من �لف�شل �لت�شريعي �لتا�شع يوم �أم�س قبل �لأول 

مبقره برئا�شة خولة عبد�لرحمن �ملال رئي�س �ملجل�س �ل�شت�شاري.
م�ش�روع  �ملجل�س  ناق�س  �ل�شابقة  �جلل�شة  حم�شر  على  �لت�شديق  وبعد 

�لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  تنظيم  ب�شاأن  م   2017 ل�شنة  قانون 
لإمارة �ل�شارقة و�لتقرير �لو�رد من جلنة �ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف 
�شيف  هنا  بح�شور  باملجل�س  �لعامة  و�ملر�فق  �لأم��ن  و�شوؤون  و�لبلديات 
و  �ل�شارقة  �إم��ارة  يف  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  رئي�س  �ل�شويدي 
بالإد�رة  �لقانونية  لل�شوؤون  �لعام  �ملدير  �شيف بن حنظل م�شاعد  عي�شى 
�مل�شت�شار  بو�شنينه  �ل�شادق  و�مل�شت�شار  �حلاكم  �شمو  مبكتب  �لقانونية 

�لقانوين بالإد�رة �لقانونية مبكتب �شمو �حلاكم .
�جلل�شة  مو�شوع  �إن  �جلل�شة  ب��دء  يف  �مل��ال  عبد�لرحمن  خ��ول��ة  ق��ال��ت  و 
هو مناق�شة م�شروع قانون �إحدى �لهيئات �حلكومية �لهامة يف �لإمارة 
ملناق�شة وتبادل  �أدور�ه��ا و�خت�شا�شاتها خ�ش�شنا هذه �جلل�شة  ولأهمية 

�لر�أي و�مل�شورة.
ب�شاأن  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  ق��ان��ون  م�شروع  �ن  و�ع��ت��رت 

�أعمال  من  به  تعنى  وم��ا  و�خت�شا�شاتها  و�شالحياتها  �أهد�فها  تنظيم 
�لبيولوجي  وتنوعها  �لفطرية  و�حل��ي��اة  �لبيئة  حماية  يف  غ��اي��ة  متثل 
وحتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة يف جمال �لبيئة و�حلياة �لفطرية من خالل 
و�شون  �لبيئة  حماية  �أج��ل  م��ن  �لعمل  وخطط  �ل�شرت�تيجيات  و�شع 
�ملو�رد �لطبيعية و�لنظم �لبيئية بالإ�شافة �إىل �حلد من �لتدهور �لبيئي 
وغريها  �لرتفيهية  و�لأن�شطة  �لقت�شادية  �لأن�شطة  و�أ�شر�ر  و�لتلوث 
على  �حل��ف��اظ  باأهمية  �ل��وع��ي  ن�شر  ي�شمن  مب��ا  �لإم����ارة  يف  �لبيئة  على 

�لبيئة و�حلياة �لفطرية بني �أفر�د �ملجتمع .
�ملجل�س  ب��ج��ه��ود  كلمتها  يف  �ل�����ش��وي��دي  �شيف  ه��ن��ا  �أ����ش���ادت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن 
�ل�شت�شاري يف دعم �أعمال �لهيئة .. م�شتعر�شة عدد� من �مل�شاريع �لتي 

تقوم بها هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية .
بعد ذلك تال �لع�شو حممد عي�شى �لدرمكي مقرر �للجنة تقرير جلنة 

�ملر�فق �لعامة ب�شاأن م�شروع �لقانون و��شتعر�س �ملجل�س م�شروع �لقانون 
�حلكومة  وممثلو  و�لع�شو�ت  �لع�شاء  م��ن  مناق�شة  و�شط  م��ادة  م��ادة 
�أر�ءه��م ومالحظاتهم حول كافة مو�د م�شروع �لقانون ل�شيما  وقدمو� 

�لخت�شا�شات .
من  �لقانون  م�شروع  م��و�د  عن  �شرحا  �ل�شويدي  �شيف  هنا  قدمت  كما 
�حلاكم  �شمو  مبكتب  �لقانونية  �لد�رة  ق��دم��ت  فيما  �لفنية  �لناحية 

تف�شري� للقانون من �لناحية �لت�شريعية.
ويف ختام �جلل�شة متت �مل�شادقة على م�شروع قانون تنظيم هيئة �لبيئة 
�أن  �ملجل�س  رئي�شة  �أعلنت  فيما  �ل�شارقة  ب��اإم��ارة  �لطبيعية  و�ملحميات 
�جلاري  نوفمر   23 ي��وم  ��شتثنائية  /ب�شفة  �شتعقد  �لقادمة  �جلل�شة 
ومو�شوعها مناق�شة م�شروع قانون ل�شنة 2017م ب�شاأن تنظيم �شندوق 

�ل�شارقة لل�شمان �لجتماعي.

ا�شت�شاري ال�شارقة يقر م�شروع قانون هيئة البيئة واملحميات الطبيعية

•• اأبوظبي-وام: 

�لحتادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  و�ف���ق 
و�لثانية  �لأوىل  جل�شتيه  خ��الل   -
�لثالث  �ل���ع���ادي  �ن��ع��ق��اده  دور  م��ن 
ع�شر  �ل�شاد�س  �لت�شريعي  للف�شل 
م�شروعات  �أرب���ع���ة  �إح���ال���ة  ع��ل��ى   -
�إىل  �حل��ك��وم��ة  م��ن  و�ردة  ق��و�ن��ني 
�ل���ل���ج���ان �مل��ع��ن��ي��ة وذل������ك لإع������د�د 
تقاريرها ب�شاأنها ورفعها للمجل�س 
مل��ن��اق�����ش��ت��ه��ا. و�مل�������ش���روع���ات ه���ي .. 
ب�شاأن  �حت�������ادي  ق����ان����ون  م�������ش���روع 
وم�شروع  �ملن�شاأ  و���ش��ه��اد�ت  ق��و�ع��د 
�شالمة  ب�������ش���اأن  �حت�������ادي  ق����ان����ون 
�حتادي  قانون  وم�شروع  �ملنتجات 
�ع��ت��م��اد �حل�����ش��اب �خلتامي  ب�����ش��اأن 
�مل�����وح�����د ل�����الحت�����اد و�حل�������ش���اب���ات 
عن  �مل�شتقلة  ل��ل��ج��ه��ات  �خل��ت��ام��ي��ة 
�ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 12-31-
�حتادي  قانون  وم�شروع  2016م 
�ل��ت�����ش��ول. وبهذ�  ب�����ش��اأن م��ك��اف��ح��ة 
�لحتادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  ي��ك��ون 
عقدها  جل�شة  قد و�فق خالل 34 
�نعقاد  �أدو�ر  ث���الث���ة  م����دى  ع��ل��ى 
ع�شر  �ل�شاد�س  �لت�شريعي  للف�شل 
18 نوفمر  ب��ت��اري��خ  ب���د�أ  �ل���ذي   -
من  ي���ق���ارب  م���ا  ع��ل��ى   -  2015
بعد  �أق��ره��ا  ق��ان��ون  م�����ش��روع   33
من  ع������دد�  و�����ش���ت���ح���دث  ع�����دل  �أن 
قطاعات  تناولت  وبنودها  مو�دها 
و�لقت�شاد  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �خل����دم����ات 

و�لأمنية  �لجتماعية  و�لق�شايا 
و�لبيئية  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل�شيا�شية 
و�ملعا�شات  و�ل���ط���ف���ول���ة  و�لآث���������ار 

و�ل�شوؤون �لإ�شالمية.
�لد�شتور  م���ن   89 �مل�����ادة  وت��ن�����س 
على ما يلي ..” مع عدم �لإخالل 
تعر�س   110 �مل���������ادة  ب����اأح����ك����ام 
م�شروعات �لقو�نني �لحتادية مبا 
يف ذلك م�شروعات �لقو�نني �ملالية 
ع��ل��ى �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي 
�إىل رئ��ي�����س �لحت����اد  ق��ب��ل رف��ع��ه��ا 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع��ل��ى  ل��ع��ر���ش��ه��ا 
�ملجل�س  ويناق�س  عليها  للت�شديق 
�لوطني �لحتادي هذه �مل�شروعات 
�أو  يعدلها  �أو  عليها  يو�فق  �أن  ول��ه 

يرف�شها«.
�لأوىل  جل�شته  يف  �ملجل�س  وو�ف���ق 
�لثالث  �ل���ع���ادي  �ن��ع��ق��اده  دور  م��ن 
�ل�شاد�س  �ل���ت�������ش���ري���ع���ي  ل��ل��ف�����ش��ل 
 25 ب��ت��اري��خ  عقدها  �ل��ت��ي   - ع�شر 
�إح���ال���ة  ع��ل��ى   -  2017 �أك���ت���وب���ر 
ث��الث��ة م�����ش��روع��ات ق��و�ن��ني و�ردة 
�ملعنية  �للجان  �إىل  �حلكومة  م��ن 
وه���ي م�����ش��روع ق���ان���ون �حت�����ادي يف 
�أحيل  �ملن�شاأ  و�شهاد�ت  قو�عد  �شاأن 
ب���ق���ر�ر م���ن م���ع���ايل �ل��رئ��ي�����س �إىل 
جلنة �ل�شوؤون �ملالية و�لقت�شادية 
و�ل�������ش���ن���اع���ي���ة وم���������ش����روع ق���ان���ون 
�ملنتجات  �شالمة  ���ش��اأن  يف  �حت���ادي 
�أحيل �إىل جلنة �ل�شوؤون �لإ�شالمية 
و�لأوقاف و�ملر�فق �لعامة وم�شروع 

�عتماد  ����ش���اأن  يف  �حت������ادي  ق���ان���ون 
�ملوحد لالحتاد  �حل�شاب �خلتامي 
للجهات  �خل��ت��ام��ي��ة  و�حل�������ش���اب���ات 
�ملنتهية  �ملالية  �ل�شنة  �مل�شتقلة عن 
�إىل  �أح��ي��ل   2016-12-31 يف 
جلنة �ل�شوؤون �ملالية و�لقت�شادية 

و�ل�شناعية.
ويف �جلل�شة �لثانية - �لتي عقدها 
نوفمر   14 ب����ت����اري����خ  �مل���ج���ل�������س 
2017 - و�فق على �إحالة م�شروع 
مكافحة  ب�������ش���اأن  �حت������ادي  ق���ان���ون 
�لدفاع  ���ش��وؤون  جلنة  �إىل  �لت�شول 

و�لد�خلية و�خلارجية.
وح�شب �ملذكرة �لي�شاحية مل�شروع 
�شالمة  ����ش���اأن  �حت�����ادي يف  ق���ان���ون 
�ملنتجات �لذي يتكون من 18 مادة 
فاإنه   - �حل��ك��وم��ة  م��ن  ورد  ك��م��ا   -
ي�شمح  ت�شريع  ت��وف��ري  �إىل  ي��ه��دف 
حماية  وجهات  �لرقابية  للجهات 
للمنتجات  ب��ال�����ش��م��اح  �مل�����ش��ت��ه��ل��ك 
قيا�شية  مو��شفات  لها  لي�س  �لتي 
بالدخول  معتمدة  فنية  ل��و�ئ��ح  �أو 
ب��ع��د قيام  و�ل���ت���د�ول يف �لأ����ش���و�ق 
كل  ب���ت���وف���ري  �مل��������زود  �أو  �مل�������ش���ن���ع 
بهذ�  �ملتعلقة  و�ملعلومات  �لوثائق 
�ل���ن���وع م���ن �مل��ن��ت��ج��ات �ل���ت���ي تثبت 
ع��دم وج��ود خماطر نتيجة  وتبني 
و�أنه  �ملنتجات  ه��ذه  وت���د�ول  ط��رح 
يتحمل م�شوؤولية تعري�س �شالمة 
�أو  �أخطار  لأي  �لبيئة  �أو  �مل�شتهلك 
و��شتخد�م  ت���د�ول  نتيجة  �أ���ش��ر�ر 

منتجاتهم وفق �لتعليمات �ملحددة 
�لهيئة  تقوم  عليها  وبناء  قبل  من 
بدر��شتها وتقييمها من ثم بالف�شح 
يف  �ملنتجات  هذه  بتد�ول  و�ل�شماح 

�أ�شو�ق �لدولة.
�لإي�شاحية  ل���ل���م���ذك���رة  وط���ب���ق���ا 
مل�شروع قانون �حتادي ب�شاأن قو�عد 
�مل�شروع  ه��ذ�  ف��اإن  �ملن�شاأ  و�شهاد�ت 
يهدف �إىل تنظيم قو�عد و�إجر�ء�ت 
�إ�شد�ر �شهاد�ت �ملن�شاأ على م�شتوى 
�ل���دول���ة وحت��دي��د �جل��ه��ات �ملناط 
بح�شب  �ل�شهاد�ت  هذه  �إ�شد�ر  بها 
نوعها وكيفية �لتحقق من �شحتها 

و�لرقابة عليها.
وقد ت�شمن م�شروع �لقانون �شبعة 
20 م���ادة  �أب�������و�ب م��ق�����ش��م��ة ع��ل��ى 
بقو�عد  �ملتعلقة  �لأح��ك��ام  تناولت 
حتديد �ملن�شاأ و�لرقابة على �شحة 
بالتظلم  �ملتعلقة  و�لأح��ك��ام  �ملن�شاأ 
�جلز�ئية  وب��ال��ع��ق��وب��ات  و�ل��ط��ع��ن 
و�لإد�ري����������ة ف�����ش��ال ع���ن �لأح���ك���ام 
�لتنفيذية  ب���ال���الئ���ح���ة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
و�جل�����ه�����ة �مل����خ����ول����ة ب����اإ�����ش����د�ره����ا 
�ملن�شاأ  ب�شهاد�ت  �ملتعلقة  و�لر�شوم 
�لتف�شيلية  وغ����ري  �ل��ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة 
�لتي ت�شدرها �ل��وز�رة ومنح �شفة 
�إ�شافة  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  �ل�����ش��ب��ط��ي��ة 
�إىل �أح��ك��ام �لإل���غ���اء�ت و�ل��ن�����ش��ر يف 
�لعمل  وتاريخ  �لر�شمية  �جلريدة 
بالقانون. ووفق �ملذكرة �لي�شاحية 
مل�شروع قانون �حتادي ب�شاأن �عتماد 

�ملوحد لالحتاد  �حل�شاب �خلتامي 
للجهات  �خل��ت��ام��ي��ة  و�حل�������ش���اب���ات 
�ملنتهية  �ملالية  �ل�شنة  �مل�شتقلة عن 
مت  ف���ق���د   2016-12-31 يف 
�إليه  �مل�شار  �لقانون  �إع��د�د م�شروع 
�لأحكام  تت�شمن  م����ادة   31 م���ن 
كل  ميز�نية  تنفيذ  بيان   .. �لآت��ي��ة 
باأحكام  م�����ش��م��ول��ة  �حت���ادي���ة  ج��ه��ة 
2 ل�شنة  �ل��ق��ان��ون �لحت����ادي رق���م 
�مليز�نية  رب���ط  ���ش��اأن  يف   2016
�ل����ع����ام����ة ل�����الحت�����اد وم���ي���ز�ن���ي���ات 
�جلهات �مل�شتقلة عن �ل�شنة �ملالية 
وذل��ك من خالل مقارنة   2016
�جلهات  لهذه  �لفعلية  �مل�شروفات 
�عتماد�تها  ع���ل���ى  و�مل���خ�������ش���وم���ة 
�إير�د�تها  وم��ق��ارن��ة  �لتعديل  بعد 
تقدير�تها  �إىل  �مل�����ش��اف��ة  �لفعلية 
�ملعتمدة بعد �لتعديل بغر�س بيان 
�لفرق بني �لفعلي و�ملعتمد ويكون 
م�شتخدم  غ��ري  �ع��ت��م��اد  ك���الآت���ي.. 
�لفعلية  �مل�������ش���روف���ات  ك���ان���ت  �إذ� 
تقدير�ت  ع����ن  ت���ق���ل  �مل��خ�����ش��وم��ة 
�جل��ه��ات �لحت���ادي���ة �مل��ع��ت��م��دة بعد 
�ل�شرف  يف  وجت��������اوز  �ل���ت���ع���دي���ل 
�لفعلية  �مل�������ش���روف���ات  ك���ان���ت  �إذ� 
تقدير�ت  ع��ل��ى  ت��زي��د  �مل��خ�����ش��وم��ة 
�جل��ه��ات �لحت���ادي���ة �مل��ع��ت��م��دة بعد 
�لتعديل وزيادة �لإي��ر�د�ت �لفعلية 
ت��ق��دي��ر�ت �جلهات  �مل�����ش��اف��ة ع��ل��ى 
�لتعديل  بعد  �ملعتمدة  �لحت��ادي��ة 
ونق�س �لإي��ر�د�ت �لفعلية �مل�شافة 

�لحتادية  �جلهات  تقدير�ت  على 
�ملعتمدة بعد �لتعديل.

ك��م��ا ي��ب��ني م�����ش��روع �ل��ق��ان��ون ناجت 
�حتادية  جهة  ك��ل  ميز�نية  تنفيذ 
بالفرق  �ملقرتح  بالت�شريع  معنية 
�مل�شافة  �ل��ف��ع��ل��ي��ة  �إي���ر�د�ت���ه���ا  ب��ني 
�ملخ�شومة  �لفعلية  وم�شروفاتها 
�لفعلية  �لإي�����������ر�د�ت  ز�دت  ف�������اإذ� 
�لفعلية  �مل�����ش��روف��ات  ع��ن  �مل�شافة 
فائ�شا  �ل��ن��اجت  فيكون  �ملخ�شومة 
�لفعلية  �لإي�������ر�د�ت  ن��ق�����ش��ت  و�إذ� 
�مل�شافة عن �مل�شروفات �ملخ�شومة 
فيكون �لناجت عجز� تنفيذ و�لأحكام 
�خلا�شة باحل�شاب �خلتامي جلملة 
و�لبيانات  �مل�����ش��ت��ق��ل��ة  �مل���ي���ز�ن���ي���ات 
و�حل�شاب �خلتامي  �ملوحدة  �ملالية 
�مل���وح���د ل���الحت���اد و�ع��ت��م��اد جميع 
�جلهات  �أج��رت��ه��ا  �ل��ت��ي  �لت�شويات 
�لحتادية باخل�شم و�لإ�شافة على 
�لعام  �لتغري�ت يف �لحتياطي  بند 
خ���الل �ل�����ش��ن��ة �مل��ال��ي��ة �مل��ن��ت��ه��ي��ة يف 

.2016-12-31
وطبقا للمذكرة �لي�شاحي مل�شروع 

���ش��اأن مكافحة  ق��ان��ون �حت����ادي يف 
تعد  �لت�شول  ظاهرة  ف��اإن  �لت�شول 
م��ن �ل��ظ��و�ه��ر �مل��ن��ب��وذة يف �ملجتمع 
و�ل���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا �لإ�����ش����اءة �إىل 
�إ�شافة  للدولة  �حل�شاري  �ملظهر 
�لإ�شالمية  �لقيم  مع  تنافيها  �إىل 
�حل���م���ي���دة ل�����ذ� ك�����ان ل����ز�م����ا على 
�إعد�د م�شروع  �حلكومة �لحتادية 
���ش��اأن مكافحة  ق��ان��ون �حت����ادي يف 
مزيد  ن�����ش��ر  �إىل  ي���رم���ي  �ل��ت�����ش��ول 
�لدولة  يف  و�لأم��������ان  �لأم������ن  م���ن 

و�ل�شيطرة على هذه �لظاهرة.
وح�شب �ملذكرة �لإي�شاحية يهدف 
حتقيق  �إىل  �ل����ق����ان����ون  م�������ش���روع 
�حل�شارية  �ل�شورة  على  �حلفاظ 
�جلر�ئم  م��ن  وحمايته  للمجتمع 
ومكافحة  ب��ال��ت�����ش��ول  �مل���رت���ب���ط���ة 
�ملنظم  و�لت�شول  �لت�شول  جرميتي 

و�لوقاية منهما.
وت�شمن م�شروع �لقانون 11 مادة 
�لكلمات  لبع�س  تعريفات  تناولت 
و�ل��ع��ب��ار�ت وب��ي��ان �أه���د�ف �مل�شروع 
�لنيابة  مب��ن��ح  �ملتعلقة  و�لأح���ك���ام 

يف  �ملتهم  �إح��ال��ة  �شالحية  �لعامة 
تنمية  وز�رة  �إىل  �لت�شول  جرمية 
�ملجتمع �أو �جلهة �ملحلية �ملخت�شة 
للعمل على رعاية �ملت�شول �أو تاأهيله 
تتو�فر يف حقه  �أن  �شريطة  للعمل 

�أحكام �ل�شمان �لجتماعي.
�لقانون  م�������ش���روع  ت�����ش��م��ن  ك���م���ا 
باأي  �لإخ��الل  بعدم  تتعلق  �أحكاما 
عقوبة �أ�شد ين�س عليها قانون �آخر 
�رتكاب  على  �مل��رتت��ب��ة  و�ل��ع��ق��وب��ات 
جرمية  �إد�رة  �أو  �لت�شول  ج��رمي��ة 
�مل�����ش��ارك��ة يف  �أو  �مل��ن��ظ��م  �ل��ت�����ش��ول 
جرمية �لت�شول �ملنظم �أو ��شتقد�م 
�لحتادي  �لقانون  وف��ق  �أ�شخا�س 
رقم 6 ل�شنة 1973 يف �شاأن دخول 
يف  ل�شتخد�مهم  �لأجانب  و�إقامة 
و�لظروف  �ملنظم  �لت�شول  جرمية 
�مل�شددة جلرمية �لت�شول وم�شادرة 
�لتي  �مل�شبوطة  و�لأم��و�ل  �لأ�شياء 
�أو  �ل��ت�����ش��ول  ج��رمي��ة  يف  ��شتعملت 
كان من �شاأنها �أن ت�شتعمل فيها �أو 
حت�شلت  �لتي  �أو  لها  حم��ال  كانت 

منها عند �حلكم بالإد�نة.

•• ابوظبي -وام:

و�لبيئة  �مل���ن���اخ���ي  �ل��ت��غ��ري  وز�رة  �ط�����الق  ي���ن���درج 
ل���رن���ام���ج مت���ك���ني �ل�������ش���ب���اب لأج������ل �مل����ن����اخ خالل 
موؤمتر  هام�س  على  �مل�شتوى  رفيعة  ح��و�ر  جل�شة 
ب�شاأن  �لإط��اري��ة  �ملتحدة  �لأمم  باتفاقية  �لأط��ر�ف 
�لأملانية  ب��ون  ف��ى مدينة  �ختتم  �ل��ذي  �مل��ن��اخ  تغري 
للتوعية  �لدولة  ��شرت�تيجية  �شمن  �لأول..  �م�س 
تهدف  و�لتي   2021-2015 �لبيئي  و�لتثقيف 
�ىل  �لإم����ار�ت  دول��ة  �شباب  تعليم  �إىل  م��ن خاللها 
�ملجتمع  �لتز�م  وتعزيز  م�شتد�م،  م�شتقبل  �لر�شم 
�مل�شاركة  وت�شجع  و  �لبيئة  وحماية  بال�شتد�مة، 
�لفعالة لل�شركات و�لقطاعات �لقت�شادية للتحرك 
نحو ��شتد�مة بيئية ،وتعمل على توعية �حلكومات 

و�أ�شحاب �مل�شلحة ب�شاأن �لق�شايا �لبيئية.

و�تفاقياتها  �ل���دول���ي���ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  ق���و�ن���ني  وت����وؤك����د 
�شيانة  ع��ن  ب��اأ���ش��ره،  �ل����دويل  �مل��ج��ت��م��ع  م�شئولية 
�أي مكان  �أي خلل يف  �لبيئة وحمايتها و�ن ح��دوث 
من دول �لعامل تنعك�س �آثاره �ل�شلبية على �جلميع 
�لأ�شر�ر  عن  �لقانونية  �مل�شوؤولية  و�إن  تفرقة  دون 
�أ�شبحت جزء�ً �أ�شا�شياً يف كل نظام قانوين . ويعتر 
موؤمتر ��شتوكهومل يف مملكة �ل�شويد 1972 �ول 
�إط��الق جمموعة  �لذي جنح يف  �لبيئية  �ملوؤمتر�ت 
م��ن �ل��ن�����ش��اط��ات �مل��ن�����ش��ق��ة دول���ي���اً، و زي����ادة �ملعرفة 
وحماية  �لإن�����ش��ان  يف  وت��اأث��ريه��ا  �لبيئية  باحلقائق 
يف  �ل��ت��د�ب��ري  و�ت��خ��اذ  وحت�شينها  �لبيئة  ون��وع��ي��ة 
�ل�شعبية  و�ل��ت��وع��ي��ة  و�ل���ت���دري���ب  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ح��ق��ول 

و�مل�شاعدة �لتقنية للبلد�ن �لنامية.
�لن�شاطات  �ل�شوء على  ��شتوكهومل  و�شلط موؤمتر 
وغاز�ت  ح���ر�رة  �جل��و  �إىل  تطلق  �ل��ت��ي  �ل�شناعية 

وجزيئات غريبة توؤدي �إىل تلوث �لهو�ء، وما ت�شببه 
زيادة ن�شبة غاز �لفحم يف �جلو من تغري�ت يف مناخ 
�لغالف  يف  �لأوزون  ط��ب��ق��ة  و����ش��ت��ن��ز�ف  �لأر�������س، 
�جلوي �لذي يحمي �لأر�س و�أحياءها من �لأ�شعة 

فوق �لبنف�شجية.
وتقوية  بيئي  وع��ي  ��شتوكهومل  م��وؤمت��ر  خلق  كما 
و�ملوؤ�ش�شات  �لأف���ر�د  �شلوك  يف  بامل�شوؤولية  �ل�شعور 
تكوين  �إىل  �أدى  �ل��ب��ي��ئ��ة، مم��ا  و�مل��ج��ت��م��ع��ات، جت���اه 
بيئية غري حكومية يف  2230 منظمة  �أك��رث من 
�لبلد�ن  يف  منظمة  و13000  �لنامية  �ل��ب��ل��د�ن 
�ملتقدمة وعقد �أكرث من 30 �تفاقاً دولياً و�إقليمياً 
حلماية �لبيئة، �لتزمت مبوجبها �حلكومات، بع�س 
�لهيئة  وو�شعت  �لبيئة  �شتى حقول  �لإج���ر�ء�ت يف 
مببادرة  تاأ�ش�شت  �ل��ت��ي  و�لتنمية  للبيئة  �ل��دول��ي��ة 
1983�لأ�ش�س  ع���ام  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  يف  ي��اب��ان��ي��ة 

 1987 ع��ام  طوكيو  يف  �أعلنها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��وج��ه��ات 
وتبلورت يف ثمانية مبادئ، ��شرت�شدت بها �ملوؤمتر�ت 
�لالحقة �لتي �شميت موؤمتر�ت قمة �لأر�س �لأوىل 
�ملتحدة �لمريكية.  �لوليات  �لر�زيل و�لثانية يف 
و�لتنمية  للبيئة  �ل��دول��ي��ة  �لهيئة  �ك��دت  ب��دروره��ا 
�لطاقة  وتوفري  �لقت�شادي  �لنمو  تن�شيط  �همية 
�لنظيفة من �لناحية �لبيئية و�ملحافظة على �ملو�رد 
�لأولية وتعزيزها ، وحت�شني كفاية �لإنتاج وتقليل 
�لطبيعية،  ل��ل��م��و�رد  �ل���ف���ردي  �ل���ش��ت��ه��الك  ن�شبة 
تلوث  م�شكلة  وتركزت  �لبيئة  تلوث  من  للحيلولة 
ري����ودي  �لأوىل  �لأر�������س  ق��م��ة  م���وؤمت���ر  �ل��ب��ي��ئ��ة يف 
جانريو �لر�زيل 1992 �لذي �ن �نعقد بح�شور 
150 من روؤ�شاء �لدول و�حلكومات وحول حتديد 
�أ�شباب �لتلوث و��شتمر�ر تدفق �لغاز�ت يف �لغالف 
�لتلوث هو  ع��ن  �لأول  �مل�����ش��وؤول  �أن  �جل���وي، وتبني 

�لدول �ل�شناعية �لكرى. 
�لبيئي وخماطره  �لتو�زن  �ملوؤمتر �ختالل  وناق�س 
�حلا�شرة و�مل�شتقبلية على �لب�شرية، وبرز �لتناق�س 
�ل�شناعية،  و�ل���دول  �لنامية  �لبلد�ن  مو�قف  بني 
�لتلوث ومو�جهة  م��ن  �لإق���الل  �لإ���ش��ه��ام يف  ح��ول 
�لو�جبة  و�لتعهد�ت  �للتز�مات  خماطره وحتديد 
بها  تقدمت  �لتي  و�لتو�شيات  �ملقرتحات  �شوء  يف 
�مل��ت��ح��دة وجن���ح م��وؤمت��ر ق��م��ة �لأر����س  هيئة �لأمم 
�لأوىل ريودي جانريو يف �خلروج ببع�س �لقر�ر�ت 
�لتي �لتزمتها �لدول، ووقعت وثيقة �شميت ميثاق 
�لتز�مات  �أه��م ما ت�شمنته من  �لأر����س، وك��ان من 
للدول  م�شاعد�ت  بتقدمي  �ل�شناعية  �ل��دول  تعهد 
�لنامية و تقدمي تعهد�ت ملزمة من �لدول، ل�شيما 
�ل�شناعية منها، ب�شاأن �نبعاث �لغاز�ت �ل�شارة وحل 
�ل�شناعية  �لدول  �لتناق�س بني جمتمعات  م�شكلة 

و�لدول �لنامية، وهي �مل�شكلة �لناجمة عن �ختالل 
�لطبيعية،  �مل������و�رد  و����ش��ت��ه��الك  �ل��ن��م��و  م���ع���دلت 
�لعد�لة بني جمتمعات هذه  نحو  ب��الجت��اه  وذل��ك 
�ل�����دول �ل�����ش��ن��اع��ي��ة ب��ت��ق��دمي ت��ق��ن��ي��ات �ل��ب��ي��ئ��ة �إىل 
�لثانية  �لأر����س  قمة  م��وؤمت��ر  ويف  �لنامية.  �ل���دول 
ع��ن موقفني  �مل��وؤمت��ر  1997 ك�شف  ن��ي��وي��ورك  يف 
�لنامية  �لبلد�ن  موقف  ب��ني  تناق�س  و  متباينني 
من جهة، و�لبلد�ن �ل�شناعية من جهة �أخرى بعدم 
وفاء �لدول �ل�شناعية بتعهد�تها �ملتعلقة مب�شاعدة 
قمة  موؤمتر  يف  عليها  �تفق  �لتي  �لنامية،  �لبلد�ن 
�ل�شناعية يف  �ل��دول  �لأوىل وتناق�س بني  �لأر���س 

مو�عيد حمددة لتقلي�س حجم �لغاز�ت �ملنبعثة.
و���ش��ه��دت �ل�����ش��ن��و�ت �ل��الح��ق��ة ل��ل��م��وؤمت��ر ع����دد�ً من 
�لت��ف��اق��ي��ات و�مل����وؤمت����ر�ت ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل����دويل 

و�لقليمي تهدف جميعها �إىل حماية �لبيئة.

»الوطني الحتادي« ي�شارك يف اجتماعات اجلمعية الربملانية الآ�شيوية 20 نوفمرب
•• اأبوظبي-وام:

ت�����������ش�����ارك �ل�������ش���ع���ب���ة �ل����رمل����ان����ي����ة 
�لوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  �لإم����ار�ت����ي����ة 
�جلل�شة  �ج��ت��م��اع��ات  يف  �لحت�����ادي 
�لرملانية  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  �ل���ع���ا����ش���رة 
�لآ�����ش����ي����وي����ة و�لج����ت����م����اع �ل���ث���اين 
للمجل�س �لتنفيذي للجمعية �لتي 
�إىل   20 �لفرتة من  تنعقد خالل 
وتناق�س  �جل�����اري  ن��وف��م��ر   25
لتحقيق  كو�شيلة  �ل�شالم  ��شتد�مة 

�لتنمية �مل�شتد�مة يف �آ�شيا.
�لرملانية  �ل�����ش��ع��ب��ة  وف����د  وي�����ش��م 
�أع�شاء  ع�����ش��وي��ت��ه  يف  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�شعادة  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
ك��ل م��ن حمد ع��ب��د�هلل ب��ن غليطة 
�شليمان  بن  �شليمان  وع��زة  �لغفلي 
�إ�شافة  �لطنيجي  حممد  ون�شال 
�لظاهري  �شبيب  �أحمد  �شعادة  �إىل 

�لأمني �لعام للمجل�س.
وي�����ح�����ر������س �مل����ج����ل���������س �ل����وط����ن����ي 
�أعمال  يف  �مل�شاركة  على  �لحت���ادي 
�جل��م��ع��ي��ة �ل��رمل��ان��ي��ة �لآ���ش��ي��وي��ة - 
�إ�شطنبول  م��دي��ن��ة  يف  ت��ع��ق��د  �ل��ت��ي 
�لرتكية - لأهمية دورها يف توحيد 
وتعزيز  �لآ�شيوية  �لرملانات  روؤى 

خالل  م��وح��دة  كمجموعة  دوره����ا 
�لرملانية  �مل���ح���اف���ل  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�لرملاين  �لحت��اد  خا�شة  �لدولية 
�لقارة  ب��ه  مل��ا تتمتع  ن��ظ��ر�  �ل���دويل 

�لآ�شيوية من مميز�ت.
�ل�شعبة  ت���ق���دم  �أن  �مل����ق����رر  وم�����ن 
مقرتحاتها  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لرملانية 
للرملان  �لأ���ش��ا���ش��ي  �ل��ن��ظ��ام  ع��ل��ى 
ومقرتحاتها  �مل���ق���رتح  �لآ����ش���ي���وي 
وت�����ش��ور�ت��ه��ا ح���ول م�����ش��روع قر�ر 
�لرملانية  �جل���م���ع���ي���ة  م���ي���ز�ن���ي���ة 
يف  كلمة  �لوفد  و�شيلقي  �لآ�شيوية 
�لجتماع �لعا�شر للجمعية بجانب 
�لجتماعات  يف  عمل  ورق��ة  تقدمي 
كو�شيلة  �ل�شالم  “��شتد�مة  ح��ول 

لتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة«.
�جتماع  يف  �ل�شعبة  وف��د  وي�����ش��ارك 
�جلمعية  يف  �ل��رمل��ان��ي��ات  �ل��ن�����ش��اء 
ح���ي���ث ي����ق����دم ورق��������ة ع���م���ل ح���ول 
�لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  يف  “�ملر�أة 

�ملتحدة«.
�لجتماع  �أع���م���ال  ج����دول  وح�����ش��ب 
�لثاين للمجل�س �لتنفيذي للجمعية 
�نتخاب  �شيتم  �لآ�شيوية  �لرملانية 
�أع�شاء هيئة �ملكتب و�نتخاب نائب 
ومقرر  �لتنفيذي  �ملجل�س  لرئي�س 
�أعمال  ج��دول  و�عتماد  لالجتماع 
وت�شليم  للجمعية  �لعا�شرة  �ل��دورة 

�لرئا�شة من كمبوديا �إىل تركيا.
�لجتماع  يف  �مل�������ش���ارك���ون  وي��ط��ل��ع 

�ملجل�س  رئ��ي�����س  م��الح��ظ��ات  ع��ل��ى 
ع�شو   - ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
مملكة كمبوديا - من خالل قر�ءة 
تقرير يت�شمن �لفعاليات �ل�شابقة 
�لتي  للجمعية  �ل��ت��ا���ش��ع��ة  ل���ل���دورة 
من  بيان  وعلى  كمبوديا  يف  عقدت 
�لأم����ان����ة �ل��ع��ام��ة ل��ل��ج��م��ع��ي��ة حول 
�ل�����ش��اب��ق��ة وحول  �أع���م���ال �ل��ل��ج��ان 
يف  مناق�شته  �شيتم  وم��ا  �لج��ت��م��اع 
و�لنظر  �لتنفيذي  �ملجل�س  �جتماع 
�ملقرتحة  �ل����ق����ر�ر�ت  م�����ش��اري��ع  يف 
لجتماع  و�إر�شالها  �عتمادها  ليتم 
�جلمعية �لعامة لعتمادها بال�شكل 
�لنهائي و�إعادة �لتاأكيد على �نتخاب 
 2018 ل���ل���ع���ام  �ل���رئ���ي�������س  ن�������و�ب 

�لتاأكيد على تر�شيح روؤ�شاء  و�إعادة 
للجمعية  �لأربعة  �لد�ئمة  �للجان 
لل�شوؤون  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة   .. وه��ي 
�لد�ئمة  و�ل���ل���ج���ن���ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
و�للجنة  و�ملالية  �ملوظفني  ل�شوؤون 
�لقت�شادية  ل��ل�����ش��وؤون  �ل���د�ئ���م���ة 
و�للجنة  �مل�������ش���ت���د�م���ة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لجتماعية  ل���ل�������ش���وؤون  �ل���د�ئ���م���ة 
�لرت�شيحات  يف  و�لنظر  و�لثقافية 
و�شيتم  روؤ�شائها.  �ملقدمة لنتخاب 
رئي�س  ملن�شب  �ل��رت���ش��ح  ب���اب  ف��ت��ح 
-2020 للفرتة ما بني  �جلمعية 

من   11 �لقاعدة  وح�شب   2021
�لرملانية  �جلمعية  ن��ظ��ام  ق��و�ع��د 
�جلمعية  رئي�س  ينتخب  �لآ�شيوية 

م����ن ب����ني �ل����رمل����ان����ات �لأع�������ش���اء 
باأغلبية  �أو  بالتزكية  �شنتني  مل��دة 
�حلا�شرين  �مل���ن���دوب���ني  �أ�����ش����و�ت 
�مل�شوتني يف بد�ية �جلل�شة �لأوىل 
�شيطلع  ك��م��ا  �ل����ع����ام.  ل��الج��ت��م��اع 
مقرتحات  على  �لتنفيذي  �ملجل�س 
م�شروع  ب�����ش��اأن  �مل�����ش��ارك��ة  �ل���وف���ود 
بالتخطيط  �خل�����ا������س  �ل������ق������ر�ر 
مليز�نية �جلمعية و�لتعديالت �لتي 
�أدخلت عليه من قبل �مل�شاركني يف 
ك��ل �ملقرتحات  �لج��ت��م��اع ودر����ش��ة 
�لأمثل  �ل��ن��م��وذج  �ختيار  �أج���ل  م��ن 
وتاأ�ش�شت  �مل���ي���ز�ن���ي���ة.  لح��ت�����ش��اب 
عام  �لآ�شيوية  �لرملانية  �جلمعية 
�ل�شتقر�ر  حتقيق  بهدف   2006
و�ل��ع��د�ل��ة وب��ن��اء رو�ب���ط �أوث���ق بني 
برملانات ودول �لقارة �لآ�شيوية ومت 
�ل�شابعة  �ل��دورة  �أعمال  �أثناء  ذلك 
من  �لآ�شيوية  �لرملانية  للجمعية 
�أجل �ل�شالم حيث مت �لتفاق على 
تغيري م�شمى جمعية برملانات �آ�شيا 
عام  تاأ�شي�شها  مت  و�لتي   - لل�شالم 
�جلمعية  م�شمى  �إىل   -  1999
و�شع  ومت  �لآ����ش���ي���وي���ة  �ل��رمل��ان��ي��ة 
حتكم  �لتي  �لأ�شا�شية  �لعمل  �أط��ر 
�أع�����ش��اء �جلمعية  ب��ني  م��ا  �لعالقة 

الإمارات تواكب اجلهود الدولية يف تطوير القوانني والربامج البيئية الدولية

نورة الكعبي ترتاأ�س وفد الدولة 
يف »منتدى �شان بطر�شربج الثقايف«

•• �صان بطر�صربج-وام:

�هتمام دولة  �ملعرفة  �لثقافة وتنمية  �لكعبي وزيرة  نورة بنت حممد  �أكدت معايل 
بني  �ل��ت��ق��ارب  تعزيز  يف  �أ�شا�شيا  ع��ام��ال  باعتبارهما  و�ل��ف��ن��ون  بالثقافة  �لإم����ار�ت 

�ل�شعوب و�لإرث �لإن�شاين �حل�شاري.
و�أ�شارت معاليها - يف كلمة لها مبنا�شبة م�شاركة �لدولة يف فعاليات “ منتدى �شان 
�لدولة  �إىل حر�س   - �ل�شاد�س” بوفد ر�شمي برئا�شتها  �لدويل  �لثقايف  بطر�شرج 
على تعزيز عالقاتها �لدولية يف هذ� �لإطار مع خمتلف �لأطر�ف �لدولية �مل�شاركة 
يف �ملنتدى مبا يدعم قطاع �لثقافة و�لفنون على �مل�شتوى �لوطني وتعزيز بر�جمه 

ومبادر�ته وفعالياته و�إثر�ء �مل�شهد �لثقايف �ملحلي.
خالل  من  و�لفنون  للثقافة  عاملية  كوجهة  ح�شورها  ر�شخت  �لإم���ار�ت  �إن  وقالت 
�أ�شهر  ت�شتقطب  �لتي  �لدولية  و�ملعار�س  �لفعاليات  من  و��شعة  ملجموعة  تنظيمها 
�لثقافية  و�ملر�كز  �ملتاحف  من  عدد  �فتتاح  عن  ف�شال   .. �لعامليني  �لفنانني  و�أه��م 
و�لفنية �أبرزها “متحف �للوفر- �أبوظبي “ �لذي ي�شع �لدولة يف مكانة ر�ئدة على 

�خلارطة �لثقافية و�لفنية على م�شتوى �لعامل.
�أعماله �ليوم و��شتمرت ثالثة  �ملنتدى �لذي تختتم  وز�رت معاليها - على هام�س 
�أيام يف مدينة �شان بطر�شرج �لرو�شية - متحف “هريميتاج” �لعريق �لذي تاأ�ش�س 
فنية  �أك��رث من ثالثة ماليني عمل وحتفة ولوحة ومنحوتة  1764 وي�شم  عام 
متثل ثقافات عاملية �إ�شافة �إىل منحوتات �أثرية تتوزع جميعها على م�شاحة تتجاوز 
�ألف مرت مربع. كما ز�رت “معهد �ملخطوطات �ل�شرقية” يف �ملدينة و�طلعت   233
من قبل رئي�س �ملعهد على عدد من �ملخطوطات و�لكتب �لعربية و�لإ�شالمية �لنادرة 
�إذ ي�شم �ملعهد جمموعة هائلة ت�شل �إىل �أكرث من 100 �ألف من �ملخطوطات باأكرث 
من 65 لغة حية ومنقر�شة �إ�شافة �إىل �أعمال لأ�شهر �خلطاطني ونقود �إ�شالمية 
�لإ�شالم  تك�شف عن م�شرية  �أعمال  بينها  كتاب من  �أل��ف   800 و�أك��رث من  قدمية 
وحياة �مل�شلمني د�خل �لأر��شي �لرو�شية. يذكر �أن �ملنتدى يجمع ب�شكل �شنوي �أكرث 
وروؤ�شاء  �لأعمال  �لقر�ر ورج��ال  ب��ارزة من �شناع  ثقافية  �شخ�شية عاملية  �أل��ف  من 

�ملوؤ�ش�شات �لأكادميية وتقام فعالياته يف جمموعة من �ملتاحف و�ملر�كز �لثقافية.
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زعيم املعار�شة الفنزويلية يفر اإىل اإ�شبانيا 
 •• مدريد-اأ ف ب:

�نطونيو  �ل��ف��ن��زوي��ل��ي  �مل��ع��ار���س  و���ش��ل 
�ىل  ك��ر�ك��ا���س،  بلدية  رئي�س  ليديزما، 
مدريد �آتيا من بوغوتا، بعدما فر من 
�لإق��ام��ة �جلرية  ك��ان قيد  بلده حيث 
وكالة  مر��شل  ذك��ر  كما   ،2015 منذ 
ف��ر�ن�����س ب��ر���س. ول���دى ن���زول ليديزما 
م���ن �ل���ط���ائ���رة ب��ع��ي��د �ل�����ش��اع��ة 7،00 
غ(،  ت   6،00( �مل���ح���ل���ي  ب���ال���ت���وق���ي���ت 
كابريلي�س  ميتز�شي  زوجته  ��شتقبلته 
و�لرئي�س  و�نطو�نيتا  ميتزي  و�بنتاه 
با�شرت�نا.  �ندري�س  �ل�شابق  �لكولومبي 
�لتي  �لع���الم  لو�شائل  ليديزما  وق��ال 

ك���ان���ت ت��ن��ت��ظ��ره يف م���ط���ار ب���ار�خ���ا����س، 
تتعر�س  وهي  �لهاوية،  عمق  يف  �نها  �لهاوية،  حافة  على  لي�شت  “فنزويال  �ن 
�ن  ويريد  عاملية،  بجولة  �شيقوم  �نه  كر�كا�س  بلدية  رئي�س  و�علن  لالنهيار«. 
يج�شد “يف �ملنفى �أمل جميع �لفنزويليني يف �خلروج من هذ� �لنظام، من هذه 
جتار  مع  ب�التو�طوؤ  م��ادورو  نيكول�س  �لرئي�س  حكومة  متهما  �لدكتاتورية”، 
�ملخدر�ت. منذ ��شهر، تو�جه فنزويال �لتي تاأثرت كثري� برت�جع ��شعار �لنفط، 
ثروتها �لوحيدة، �أزمة عنيفة �شيا�شية و�قت�شادية و�ن�شانية. وقد �شخر مادورو 
“�ليوم  �برز معار�شيه. وقال يف كر�كا�س  �لأول �جلمعة من فر�ر  م�شاء �م�س 
��شبانيا ...  هرب �نطونيو ليديزما... ذهب و�شط �حلماية للعي�س يف رفاه يف 
فليحتفظو� به«. و�أوقف ليديزما يف �شباط فر�ير �ملا�شي ووجهت �ليه تهمة 

�لتاآمر على حكومة مادورو.

وا�شنطن توافق على منظومة »باتريوت« اىل وار�شو 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

و�فقت �لوليات �ملتحدة �م�س �لأول �جلمعة على بيع بولند� منظومة “باتريوت” 
يثري  �ن  �شاأنه  من  ق��ر�ر  يف  دولر  مليار�ت   10،5 لقاء  �ل�شاروخية  �لدفاعية 
و16  مر�قبة  وحمطات  ر�د�ر�ت  �ربعة  �ل�شفقة  ت�شمل  مو�شكو.  من  �نتقاد�ت 
من�شة �إطالق و208 �شو�ريخ �ر�س جو بالإ�شافة �ىل معد�ت تابعة �شرورية 
للت�شغيل و�ل�شيانة، بح�شب ما �أعلنت وز�رة �خلارجية �لأمريكية �م�س �ل�شبت 
باتريوت  ل�شو�ريخ  �مل�شنعة  �لمريكية  “ريثيون”  جمموعة  وكانت  بيان.  يف 
قدمت عر�شا مف�شال �ىل بولند� يف �و��شط ت�شرين �لأول �كتوبر �ملا�شي. وقال 
�آمنة وقادرة  �أوروب��ا  �ن تكون  بيان  �لأمريكية يف  م�شوؤولون يف وز�رة �خلارجية 
على �لت�شدي لأي تهديد جوي �أو لأي �شكل �آخر من �لعدو�ن من �شاأنه �ن يعزز 

�ل�شالم و�ل�شتقر�ر يف حلف �شمال �لأطل�شي ويف �لقارة �لأوروبية.

فلوله ل تزال باقية وفق ما يقول حمللون.. داع�س لن يعود اإىل مناطقه يف �شوريا والعراق
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

 3 لأكرث من  “دولة �خلالفة”  �أ�ش�س ما ي�شمى  بعد ف�شله يف �لإبقاء على 
وفر�ر  و��شت�شالم  و�شوريا،  �لعر�ق  يف  ومعقليه  عا�شمتيه  وخ�شارة  �شنو�ت، 
�ملئات من مقاتليه، يحمل تنظيم د�ع�س نع�س حلم �إقامة �أر�س �لتمكني لكن 
فلوله ل تز�ل باقية، وفق ما يقول حمللون. وقال �ملحلل �لأمني و�خلبري 
من  �أح��د�ً  �إن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �لها�شمي  ه�شام  �جلهادية  �حلركات  يف 
باأر�س  ي�شمى  ما  �إىل  �أخ��رى  م��رة  بالعودة  يفكر  لن  �ملتطرفة  �لتنظيمات 
نف�شه  �لبغد�دي  بكر  �أب��و  ن�شب   ،2014 ويف  �خل��الف��ة.  �أر���س  �أو  �لتمكني 
م�شاحة  م�شاحتها  تتخطى  �أر�����س  يف  �شخ�س  ماليني   7 على  “خليفة” 

�إيطاليا، وت�شمل �أجز�ء و��شعة من �شوريا ونحو ثلث �أر��شي �لعر�ق.
ن�شائهم  م��ع  �أت����و�  �ل��ذي��ن  �مل��ق��ات��ل��ني  �آلف  ه���ذ�  �لإ�شالم”  “د�ر  و�ج��ت��ذب 

�ل�شورية  �لرقة  مدينة  �أ�شحبت  حينها،  �لعامل.  �أنحاء  كل  من  و�أطفالهم 
�لعر�ق،  م��دن  �أك��ر  ث��اين  �ملو�شل،  مدينة  و�شهدت  �خلالفة”،  “عا�شمة 
�لظهور �لعلني و�لوحيد لأبي بكر �لبغد�دي من جامع �لنوري �لذي فجره 
�لتنظيم نف�شه يف ما بعد. يف كل �ملدن �لتي كانت حتت �شيطرته، رفع تنظيم 
د�ع�س ر�يته �ل�شود�ء فوق مباين �لإد�رة �جلديدة �لتي عاد و��شتقى �أ�شماءها 
ديو�ن  �إىل  و�ملحا�شبة  �لعدل  دي��و�ن  �لإ�شالم. فمن  �شنو�ت ع�شر  �أوىل  من 
�أخرى على  و�أو�م��ر  و�أحكام  �شهاد�ت ميالد وزو�ج  �لتنظيم  �أ�شدر  �ل�شحة، 
�أور�ق مدموغة �أي�شاً ب�شعاره �لأ�شود �للون. وبعد �أقل من 4  �شنو�ت، ويف 
يعد  �لثانية، مل  �لعاملية  �حل��رب  �لأع��ن��ف منذ  ه��ي  م��ع��ارك طويلة  �أع��ق��اب 
�لأر��شي  �ملئة من  5  يف  �أق��ل من  �شوى على  ي�شيطر حالياً  د�ع�س  تنظيم 
�لتي ��شتوىل عليها يف 2014، كما وعائد�ت �حلقول �لنفطية �لتي كانت 
�إن�شايد  جملة  ونا�شر  �لعر�قية  �ل�شيا�شة  خبري  وي�شري  حكمه.  مناطق  يف 

�ملعارك، وخ�شو�شاً يف  �أنه خالل تلك  �إىل  �إير�كي بوليتيك�س كريك �شويل 
�لهز�ئم،  �أع��ق��اب  �أن��ه يف  و�أ���ش��اف   �ملتطرفني.  ع��دد كبري من  �ملو�شل، قتل 
�أن  �إىل  لفتاً  مبكر�ً،  فرت  �لتي  قياد�تهم  تركتهم  ممن  �لكثريون  ��شت�شلم 
�شعياً  �ملجتمع  يف  �لن��خ��ر�ط  يحاولون  �أو  �لبالد  من  هربو�  �أي�شاً  �آخرين 
لإخفاء ما�شيهم �ملرعب. وبعد تلك �خل�شائر �لكبرية، فاإن د�ع�س حتى �إذ� 
كتب له �لبقاء، لن يفكر بالعودة مرة �أخرى �إىل فكرة �ل�شيطرة �لع�شكرية 
�أو �لإد�ري��ة على �لأر��شي، وفق ما يوؤكد �لها�شمي. ويف هذ� �لإط��ار، ي�شري 
�أن تنظيم د�ع�س ما ز�ل متو�جد� يف �لوديان و�جلزر  �خلبري �لعر�قي �إىل 
�لعر�ق و�لو�قعة على  %4 من م�شاحة  �لتي ت�شكل  و�ل�شحارى و�لبو�دي 
لهجوم  �أي�شاً  يتعر�س  حيث  �شوريا،  مع  �لخ���رت�ق  �ل�شهلة  �حل��دود  ط��ول 
مو�جهة  ويف  تدريجياً.  عليها  ي�شيطر  �لتي  �مل�شاحة  بفعله  تتقل�س  و��شع 
ت�شكلت حتالفات من قوى  و�ل�شورية،  �لعر�قية  �لقو�ت  �إىل  و�إ�شافة  ذلك، 

تتعادى  �لتي  �إي���ر�ن،  �أو  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  رو�شيا  من  مدعومة  متعددة، 
�أحيانا وجتد م�شالح لها يف �ل�شر�عات �لإقليمية �ملختلفة.

لل�شوؤون  “�إيري�س”  معهد  لدى  �لأو�شط  �ل�شرق  �شوؤون  يف  �خلبري  و�أ�شار 
“م�شروع �خلالفة  �أن  �لدولية و�لإ�شرت�تيجية يف باري�س كرمي بيطار �إىل 
�شقط �أمام �لو�قع �جليو�شيا�شي. ولهذ� فاإنه من �ملحتمل �أن تعود �ل�شبكة 
بالتو�جد  �لإرت��ب��اط  بعدم  �لأوىل  �إ�شرت�تيجيتها  �إىل  �لعاملية  �لإره��اب��ي��ة 
خالل  من  �لبعيد  �لعدو  �إىل  جم��دد�ً  �ل�شربات  توجيه  وتف�شيل  �مل��ك��اين، 
��شتهد�ف �لغرب �أو رو�شيا لإظهار �أنه يجب د�ئما �أخذها يف �حل�شبان، وفق 
ن�شاأ  فكما  �لأف��ق،  يف  تلوح  جديدة  بقيادة  �لآن  �ل�شبكة  تلك  وباتت  بيطار. 
تبقى من تنظيم  وم��ا  �لعر�ق  د�ع�س يف  �أط��الل تنظيم  د�ع�س من  تنظيم  
�لقاعدة قبله، بد�أت تظهر �لآن نو�ة تنظيم جديد يتاأ�ش�س على فلول �آخر 

�ملتطرفني، وفق �لها�شمي.

•• الفجر – تون�ض - خا�ض
ق�������ررت رئ����ا�����ش����ة �جل���م���ه���وري���ة يف 
ت��ون�����س م��ق��ا���ش��اة م��ن ق���ام برتويج 
�إ�شاعة موت �لرئي�س �لباجي قائد 
خالل  من  �جلمعة  ليلة  �ل�شب�شي 
�لتي  �لف�شائية   24 فرن�شا  موقع 
نفت بدورها ن�شرها للخر حمملة 

�مل�شوؤولية ملن قام بالعمل.
وقال فر��س قفر��س �مل�شت�شار لدى 
قام  م���ن  �إن  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة  �ل��رئ��ا���ش��ة 
برتويج مثل هذه �لإ�شاعة ينق�شه 
�شعار�  ��شتعمل  ب��اع��ت��ب��اره  �ل��ذك��اء 
ل��ل��ق��ن��اة وك����ان م���ن �ل�شهل  م�����زور� 

�كت�شافه بقليل من �لنتباه.
�إن��ه متت معرفة  و�أ���ش��اف قفر��س 
�لتعامل  و�شيتم  �لإ���ش��اع��ة  م�شدر 
ق�شائيا  �خل�����ط�����اأ  م���رت���ك���ب  م�����ع 
باعتباره ين�شر �أخبار� تعتر تعّديا 
وعلى  �شخ�شه  يف  �ل��رئ��ي�����س  ع��ل��ى 

�شفته كرئي�س للدولة �لتون�شية.
�لناطقة  �ك��دت  حني  يف  ت�شامح  ل 
رئا�شة �جلمهورية  با�شم  �لر�شمية 
�أن  �ل�����ش��ب��ت،  �أم�����س  ق���ر�����س،  �شعيد 
�ل���رئ���ا����ش���ة ب�������د�أت يف �لإج���������ر�ء�ت 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة ���ش��د �لأط�������ر�ف �لتي 
رئي�س  وف��اة  �إ�شاعة  برتويج  قامت 
“�مل�شاألة  ق���ائ���ل���ة  �جل���م���ه���وري���ة، 
�شارت ممنهجة ومرجمة وهناك 

خمطط كامل و�حلاح على ترويج 
هذه �لإ�شاعات �شد �شخ�س �لرئي�س 
هو  ع���ادي���ا..  �شخ�شا  ل��ي�����س  �ل����ذي 
�جلمهورية  ورئي�س  �لدولة  رئي�س 
بتكر�ر  �ل����ش���اع���ات  ه���ذه  وت���روي���ج 
����ش��ت��ه��د�ف ل���ش��ت��ق��ر�ر �ل��ب��الد وله 
م�شرية  د�خلية وخارجية”  تبعات 
عمليات  ب���ني  ف����رق  “ل  �ن����ه  �ىل 
�إرهابية وبني نا�س تدخل �لفو�شى 

�لثبات  وي���ق���ع  �لأب����ح����اث  ت��ت��ق��دم 
�شيا�شية  �أطر�ف  �لقانوين لعالقة 
�لعالن  �شيقع  �ل���ش��اع��ات..  بهذه 
وحتميلها  وف�����ش��ح��ه��ا  ذل�����ك  ع����ن 

م�شوؤوليتها”.

فربكة �سخيفة
�خلر  ه��ذ�  ن�شر  على  تعليقه  ويف 
حلركة  �ل�����ع�����ام  �لأم����������ني  �ع����ت����ر 

و�شددت  �لبالد”.  يف  و�ل��ب��ل��ب��ل��ة 
�أن  على  �ذ�ع���ي  ت�شريح  ق��ر����س يف 
“م�شاألة  �ل���ش��اع��ات  ه���ذه  ت��روي��ج 
بكر  بتجاوزها  م�شموحا  يعد  مل 
كما  ت���ع���ب���ريه���ا.  وف�����ق  �لنف�س” 
�أكدت “نعرف من �أين �نطلق هذ� 
�خلر.. �شنك�شف كل �شيء لكن بعد 
�أن تقوم �ل�شلطات �ملعنية بعملها.. 
ولن ن�شامح �أحد�” و�شددت “حني 

م��رزوق يف  تون�س حم�شن  م�شروع 
ل��ه ع��ل��ى م��وق��ع �لتو��شل  ت��دوي��ن��ة 
�لجتماعي “فاي�شبوك” �ن “قناة 
فر�ن�س 24 مل تن�شر �شيئا يخ�س 
...�ملو�شوع  �جل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
ك��ل��ه ف���رك���ة ���ش��خ��ي��ف��ة ه���دف���ه بث 
�لإ�شاعات �ملغر�شة بطرق مر�شية 
وطنية  مرحلة  يف  �أخالقية  وغ��ري 
ح�����ش��ا���ش��ة ل حت���ت���م���ل م���ث���ل ه���ذه 

�للعيب”.
�ع��ت��م��اد �حلذر  �إىل  م����رزوق  ودع���ا 
�أخبار  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف  و�ل��ت��ث��ب��ت 
�شبكات �لتو��شل �لجتماعي وعدم 
�لفركات  ور�ء  ب�شرعة  �لن�شياق 

و�لإ�شاعات.
يذكر �أن عدد من مو�قع �لتو��شل 
�جلمعة  ل��ي��ل  ن�����ش��ر  �لج���ت���م���اع���ي 
 24 فرن�شا  ف�شائية  ب�شعار  خ��ر� 
�لتون�شي  �ل���رئ���ي�������س  وف������اة  ح�����ول 
تو�شيحا  ت�شدر  �لقناة  جعل  مم��ا 
�لرئي�س  م�شت�شاري  وجعل  عاجال 
ي���ت���دخ���ل���ون يف و����ش���ائ���ل �لإع������الم 

�ملحلية لتكذيب �خلر.
و����ش��ت��ن��ك��رت ق��ن��اة ف��ر�ن�����س 24، يف 
��شتخد�م  �ل�شبت،  �أم�����س  لها  ب��الغ 
لن�شر  ل�شمها  تون�س  يف  �لبع�س 
�أخبار ز�ئفة. و�أعلنت، �أنها حتتفظ 
ه���م ور�ء هذه  م���ن  م��ت��اب��ع��ة  ب��ح��ق 

�ملمار�شات.

مت حتديد م�سدرها:

نافذة الرئا�شة التون�شية تقا�شي مروج اإ�شاعة وفاة ال�شب�شي
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• فران�صوا كليمن�صو

مما يثري �لده�شة �أن ريك�س تيلر�شون، �شّيد وز�رة 
�خلارجية �لأمريكية، يرف�س، “يف هذه �ملرحلة”، 
كما قال، معاقبة بورما بخ�شو�س ملف �لروهينغا، 
ول��ك��ن ه���ذ� �مل���وق���ف ل��ي�����س م���ع���زول مب���ا �ن���ه حتى 
�إطار  يف  �جتمعت  �لتي  ��شيا،  �شرق  جنوب  ب��ل��د�ن 
تناول  بدورها  ترف�س  مانيال،  يف  ��شيان  منطقة 
يز�ل  ل  �لو�شع  �ن  من  �لرغم  على  �ملو�شوع  ه��ذ� 
ملنظمات  تقرير  �أح���دث  فح�شب  لل�شخط:  مثري� 
�ن�شانية �يدته �لأمم �ملتحدة، فاإن �لعدد �لإجمايل 
لروهينغا �لذين عرو� �حلدود �إىل بنغالدي�س بلغ 
618 �لفا، مبا يفوق ما بني 20 و25 باملائة ما 

عرفته ذروة �لأزمة يف �أغ�شط�س �ملا�شي.
 ك��ي��ف ن��ف�����ش��ر ه����ذ� �ل�����ش��م��ت وه����ذ� �حل�����ذر؟ �أول 
بالن�شبة للوليات �ملتحدة، �لكلمة �لرئي�شية �لتي 
“�ل�شتقر�ر”،  هي  تيلر�شون  ريك�س  ي�شتخدمها 
للخطر  ي��ّع��ر���س  �أن  ميكن  �شيئا  نفعل  ل  مبعنى 
�لنظام �لبورمي �لذي يقوده �جلي�س ولكن ت�شارك 
�إد�رت��ه �حلائزة على جائزة نوبل �أونغ �شان �شو  يف 
لالجئني،  �شخمة  ع���ودة  �أن  ه��ي  و�ل��ف��ك��رة  ك��ي��ي. 
�حلكومة  رئ��ي�����ش��ة  ج���ان���ب  م����ن  ح�����اد  �ن���ت���ق���اد  �أو 
�إىل  ي����وؤدي  �أن  �لأم��ن��ي��ة، مي��ك��ن  �لأج���ه���زة  ل�شلوك 
�لعملية  �ج��ه��ا���س  و�إىل  �ل��ب��ل��د،  ����ش��ت��ق��ر�ر  زع��زع��ة 

�لدميقر�طية.

الدور الهام لل�سني
و�ل��ت��ي ل تريد  ب��ورم��ا،  �ل�شني، حليف  ه��ن��اك  ث��م 
فيه  ت��ب��دو  وق��ت  يف  مبا�شرة  مو�جهتها  و��شنطن 

�مل�شالة �لكورية �ل�شمالية �أكرث �أهمية.
�حتجاجات  ورغ�����م  �آ����ش���ي���ان،  ل��ب��ل��د�ن  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
و�إندوني�شيا، وهما من �لدول �لإ�شالمية  ماليزيا 
�لرئي�شية، فاإنها حتتمي ور�ء مفهوم عدم �لتدخل، 
�إىل حد �أن �لفقرة �ملقررة ب�شاأن �لهجرة يف �لبيان 

�خلتامي للقمة، مت حذفها متاما.
ولكنها  �ملنطقة  ه���ذه  ع��ن  �ل��ب��ع��ي��دة  �ل��ي��اب��ان،  �م���ا 
�ل�شني  �آ����ش���ي���ان �ىل ج���ان���ب  م���ع  ب���ح���و�ر  ت��رت��ب��ط 
وكوريا �جلنوبية، فهي من �لبلد�ن �لآ�شيوية �لتي 
و�لتي  �لإمن��ائ��ي��ة  �مل�شاعدة  �مكانيات  �أك��ر  متلك 
مهمة  م�شاريع  خ��الل  م��ن  ب��ورم��ا  يف  ت�شتخدمها 
�لتطهري  �أح��د ممثليها منطقة  وز�ر  بل  ومثمرة، 
�لعرقي وحتدث مع قادة �جلي�س، غري �ن �ليابان 
هي �أي�شا حليف رئي�شي للوليات �ملتحدة يف �آ�شيا، 

ول تريد �أن تعرقل �لدبلوما�شية �لأمريكية. 
 �أخري�، ت�شعر طوكيو باحلرج عندما يتم �حلديث 
هجرة  �شيا�شة  ميلك  ل  بلد  لأنها  �لهجر�ت،  عن 
)2 باملائة فقط من �ملهاجرين على �أر��شيها( من 
كما تريد  �جل حماية “هويتها” �أو “جتان�شها”، 
�ليابان  م��ن  لي�س  باخت�شار،  �لر�شمية.  �ل�شيغة 

�شتاأتي �ل�شغوط �أو �حللول.
ترجمة خرية �ل�شيباين

عندما يواجه روهينغا بورما �شمت اآ�شيا...!

• رئي�س حترير �لق�شم �لدويل ل�شحيفة جورنال دو دميان�س �لفرن�شية   

�ل�شب�شي يف �شحة جيدة

�مللفات �ل�شيا�شية.
“�لكرة �لآن يف  �أن  و�عتر �ملالكي 
�مللعب �لأمريكي لإي�شاح �ملوقف”، 
م�شري�ً �إىل �أن �لت�شالت م�شتمرة 
بانتظار  �لفل�شطيني  و�جل���ان���ب 
تعقد  �جتماعات  ع��ن  �شيخرج  م��ا 
م��ط��ل��ع �لأ�����ش����ب����وع �جل��������اري بني 
و�لبيت  �لأم���ري���ك���ي���ة  �خل���ارج���ي���ة 
�لأب�����ي�����������س. وب���ح�������ش���ب ت���ق���اري���ر 
�ملتحدة  �لوليات  هددت  �إعالمية 
منظمة  ب��ع��ث��ة  م��ك��ت��ب  ب�����اإغ�����الق 
�ل���ت���ح���ري���ر يف و�����ش���ن���ط���ن، م����ا مل 
جدية  �شالم  مفاو�شات  يف  تدخل 
�لرئي�س  وك������ان  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل.  م����ع 
�لأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��ر�م��ب تعهد 
و�ل�شفة  �إ�شر�ئيل  زي��ارت��ه  ل��دى   ،
بالعمل   ، �ملا�شي  �لغربية يف مايو 
�ل�شالم  مفاو�شات  ��شتئناف  على 
بني �لفل�شطينيني و�لإ�شر�ئيليني 
لكن  �أع���������و�م.   3 م���ن���ذ  �مل���ت���وق���ف���ة 
�لفل�شطينيني ��شتكو� من �أن �إد�رة 
تر�مب مل تقدم �أي ت�شور �أو روؤية 
�ل�شالم  عملية  ل�شتئناف  حمددة 
ك��م��ا �أن���ه���م �ن��ت��ق��دو� ع���دم �إع���الن 
و����ش��ن��ط��ن �ل��ت��ز�م��ه��ا ب���روؤي���ة حل 

�لدولتني.

و��شنطن.
وق�������������ال �مل�������ال�������ك�������ي، ل��������الإذ�ع��������ة 
نقبل  ل��ن  �لر�شمية  �لفل�شطينية 
�أمريكية  ���ش��غ��وط  �أو  �ب���ت���ز�ز  �أي 
بعثة  مبكتب  يتعلق  فيما  ���ش��و�ء، 
�لفل�شطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة 
ب��امل��ف��او���ش��ات مع  �أو  و����ش��ن��ط��ن  يف 
وزير  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل.  
ريك�س  �لأم����ري����ك����ي  �خل����ارج����ي����ة 
تيلر�شون مل يوقع حتى �لآن على 
�لتي ت�شدر كل  �ل��دوري��ة  �مل��ذك��رة 
�إبقاء  مبوجبها  وي�شمح  �أ�شهر،   6
م��ك��ت��ب �ل��ب��ع��ث��ة �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة يف 
و��شنطن مفتوحاً رغم �نتهاء مدة 

�ملذكرة �ل�شابقة قبل يومني.
دوري  �لإج�������ر�ء  ه����ذ�  �إن  وق������ال: 
وي������ق������وم ب������ه وزي���������ر �خل����ارج����ي����ة 
باأن  �قتناعه  ���ش��وء  يف  �لأم��ري��ك��ي 
�لفل�شطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة 
�شاأنها  م��ن  فعالية  ب��اأي��ة  ت��ق��م  مل 
�لو�شع  جم��ري��ات  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  �أن 
�لتوقيع  عدم  �أن  و�أ�شاف  �لقائم. 
�مل��ذك��رة ق��د يكون ج���زء�ً من  على 
�إج��������ر�ء�ت �أم��ري��ك��ي��ة ت���ه���دف �إىل 
�إحد�ث  �أو  �ل��ق��ي��ادة  على  �ل�شغط 
من  بالعديد  يت�شل  فيما  �إرب���اك، 

�لب�شائع و�مل�شافرين.
حافالت  خم�س  �إن  ���ش��ه��ود  وق���ال 
رك�������اب ع���ل���ى �لأق��������ل ع������رت �إىل 
�جل��ان��ب �مل�����ش��ري م��ن م��ع��ر رفح 
�ل���ي���وم �ل�����ش��ب��ت. وف��ح�����س رج���ال 
وثائق  ع��ي��ن��ت��ه��م ح��م��ا���س  ���ش��رط��ة 
منف�شلة  ���ش��ال��ة  يف  �مل�����ش��اف��ري��ن 
خارج رفح. ومل ي�شدر عن م�شر 
تغيري  على  �إ���ش��ارة  �أي  �لآن  حتى 
�ل���ت���ي تفتح  ���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا �حل���ال���ي���ة 
رفح ثالث مر�ت  مبوجبها معر 

�أ�شبوعيا.
فتح  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون يف  وي����اأم����ل 
مثلما  �ل�شاعة  م���د�ر  على  �مل��ع��ر 
ك���ان �ل��و���ش��ع ح��ت��ى ع���ام 2007. 
�ل����د�خ����ل����ي����ة  وز�رة  وب����ح���������ش����ب 
�لفل�شطينية، تقدم نحو 30 �ألفا 
من �شكان �لقطاع بطلبات لدخول 

م�شر خالل �ل�شهور �ملا�شية.
م�شر  ت�شت�شيف  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
حما�س  مع  �ملحادثات  من  مزيد� 
�لف�شائل  م���ن  وغ��ريه��م��ا  وف���ت���ح 
نوفمر   21 ي���وم  �لفل�شطينية 
ت�شرين �لثاين ملناق�شة مو�شوعات 
بينها  م���ن  ب��امل�����ش��احل��ة  م��ت��ع��ل��ق��ة 
�ل���رتت���ي���ب���ات �لأم����ن����ي����ة و�مل����وع����د 
�ملحتمل لإجر�ء �نتخابات رئا�شية 
م�شوؤولية  ت����ز�ل  ول  وب��رمل��ان��ي��ة. 
غزة  يف  مفتوحا  مو�شوعا  �لأم��ن 
حيث تتوىل حما�س مهام �ل�شرطة 
ول���دي���ه���ا، ب��ح�����ش��ب حم��ل��ل��ني، 25 
�أل��ف مقاتل على �لأق��ل جمهزين 
�حلركة  وترف�س  ج��ي��د�.  جتهيز� 
تطلب  كما  �أ�شلحتها  عن  �لتخلي 

�إ�شر�ئيل و�لوليات �ملتحدة.
م��������ن ج������ه������ة �أخ������������������رى، رف���������س 
�ل�شلطة  يف  �خل����ارج����ي����ة  وزي�������ر 
�لفل�شطينية ريا�س �ملالكي �ل�شبت 
�شغوطاً �أمريكية ب�شاأن مكتبها يف 

•• غزة-رويرتز:

ف��ت��ح م��ع��ر رف����ح �حل�������دودي بني 
�ل�شبت  �م�س  �أب��و�ب��ه  وغ��زة  م�شر 
حتت �إ�شر�ف �ل�شلطة �لفل�شطينية 
للمرة �لأوىل منذ عام 2007 يف 
خطوة تزيد �آمال �شكان �لقطاع يف 

تي�شري �حلركة دخول وخروجا.
�لوطني  �ل��وف��اق  �تفاقية  و�أع���ادت 
�لتي عقدت بو�شاطة  �لفل�شطيني 
�ل�شلطة  �ملا�شي  �ل�شهر  م�شرية 
ر�شميا  غ��زة  ق��ط��اع  �لإد�ري�����ة على 
للرئي�س حممود عبا�س مبا يف ذلك 
بعد  وم�شر  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  م��ع  �ملعابر 

�شقاق د�م ع�شر �شنو�ت مع حركة 
�لفل�شطينيون  وي���اأم���ل  ح��م��ا���س. 
�لأزمات  �لتفاقية  تخفف  �أن  يف 
وت�شاعدهم  غ��زة  يف  �لقت�شادية 
على توحيد �شفوفهم مع �شعيهم 
لتاأ�شي�س دولتهم رغم �أن تفا�شيل 

تنفيذ �لتفاقية مل تكتمل بعد.
مو�قعها  م��ن  ح��م��ا���س  و�ن�شحبت 
ق���ط���اع غزة  م��ع��اب��ر يف  ث���الث���ة  يف 
و�شلمتها �إىل �ل�شلطة �لفل�شطينية 
ت�شرين  ن��وف��م��ر  م���ن  �لأول  يف 
�لثاين يف خطوة �عترت �شرورية 
على  وم�����ش��ر  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  لت�شجيع 
حركة  ع���ل���ى  �ل����ق����ي����ود  ت���خ���ف���ي���ف 

القاهرة ترعى مزيدًا من املحادثات الفل�سطينية 
معرب رفح حتت اإ�شراف ال�شلطة للمرة الأوىل منذ 10 �شنوات

اإنقاذ مئات املهاجرين قبالة �شواحل ا�شبانيا 

البحث عن غوا�شة 
اأرجنتينية حتمل 44 فردًا

 •• بوين�ض اأير�ض-رويرتز:

ق����ال م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �ل��ب��ح��ري��ة �إن 
على  �أرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة  ع�شكرية  غ��و����ش��ة 
فقدت  ف��رد�   44 ي�شم  طاقم  متنها 
يف ج���ن���وب �مل��ح��ي��ط �لأط���ل�������ش���ي مما 
�أدى �إىل �إجر�ء بحث �شامل لتحديد 
و�جهت  رمب��ا  �ل��ت��ي  �لغو��شة  م��وق��ع 

م�شاكل يف �لت�شال.
�لغو��شة �شان خو�ن يف جنوب  كانت 
ب��ح��ر �لأرج���ن���ت���ني ع��ل��ى ب��ع��د 432 
باتاجونيا  ���ش��اح��ل  م���ن  ك��ي��ل��وم��رت� 
ع��ن��دم��ا ح���ددت �آخ���ر م��وق��ع ل��ه��ا قبل 

يومني.
�لبحرية  ب���ا����ش���م  �مل���ت���ح���دث  وق�������ال 
�لأرج����ن����ت����ي����ن����ي����ة �ت������ري������ك ب���ال���ب���ي 
هناك  يكون  ل  “عندما  لل�شحفيني 
�ت�شال بني �لغو��شة و�لر، يتعني �أن 
تذهب �إىل �ل�شطح ومن ثم يكون من 

�ملهم �أن تظهر �أو تر�شد بالر�د�ر«. 
و�أ�شاف �لبحث ماز�ل جاريا بن�شاط 
يف �مل��ن��ط��ق��ة. وب����د�أت �ل��ب��ح��ري��ة بحثا 
جويا وبحريا يوم �خلمي�س. وذكرت 
بعد  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
�لوليات  حكومات  �أن  �جلمعة  ظهر 
قدمت  وت�شيلي  وبريطانيا  �ملتحدة 
للمعلومات  وتبادل  لوجي�شتيا  دعما 

للم�شاعدة يف �لبحث.
وقال هري�لدو مونوز وزير خارجية 
حتظى  ت�شيلية  ط���ائ���رة  �إن  ت�شيلي 
ب��ال��ق��درة ع��ل��ى �ل��ب��ح��ث خ���الل �لليل 
بالبي  وق��ال  للم�شاعدة.  طريقها  يف 
مدينة  غ�����ادرت  �ل��ت��ي  �ل��غ��و����ش��ة  �إن 
�أو�شو�يا يف جنوب �لأرجنتني متجهة 
كان  �لأرجنتينية  بالتا  ديل  مار  �إىل 
�أيام،  ل��ع��دة  غذ�ئية  �إم����د�د�ت  لديها 
ومن �ملحتمل �أن تو��شل رحلتها رغم 

م�شاكل �لت�شال.
 

•• مدريد-اأ ف ب:

�أعلنت �ل�شلطات �ل�شبانية �إنقاذ �كرث من 250 مهاجر� 
و�ن زو�رق عدة �أخرى ل تز�ل بحاجة �ىل �لإغاثة.

فر�ن�س  لوكالة  �لغ��اث��ة  �جهزة  با�شم  متحدثة  وقالت 
بر�س �ن ما جممله 266 �شخ�شا على منت 24 زورقا 
�نقذو� خالل �لنهار و�ن �لبحث ل يز�ل جاريا عن 12 
مل  �لذين  �لناجني  �ن  �ملتحدثة  وتابعت  �آخرين.  قاربا 
يكونو� يف و�شع �شحي مقلق نقلو� �ىل مر�فئ كارتاخينا 

••  االمم املتحدة -اأ ف ب:

��شتخدمت رو�شيا حقها بالنق�س -�لفيتو �شد م�شروع 
ملدة  تقني  متديد  على  ين�س  �ليابان  به  تقدمت  ق��ر�ر 
�لتحقيق  �ملكلفني  �لدوليني  �شهر و�حد ملهمة �خل��ر�ء 

يف ��شتخد�م �أ�شلحة كيميائية ب�شوريا.
و�شوت 12 من ��شل �لع�شاء �ل15 يف جمل�س �لمن 
قبل  �ليابان  ب��ه  تقدمت  �ل��ذي  �ل��ق��ر�ر  م�شروع  ل�شالح 
فيما  غ،  ت   05،00 �ل�شاعة  عند  �ملهمة  مهلة  �نتهاء 
��شتخدمت  �ل��ت��ي  رو���ش��ي��ا  ج��ان��ب  �ىل  بوليفيا  عار�شته 
حقها بالنق�س للمرة �لثانية يف غ�شون 24 �شاعة. �ما 

�ل�شني فقد �متنعت عن �لت�شويت.
وقالت �ل�شفرية �لمريكي يف �لمم �ملتحدة نيكي هايلي 

�لدخول  نقطة  ��شبانيا  وتعتر  وتوريفييخا.  وملقة 
�لثالثة للمهاجرين �ىل �وروبا بعد �يطاليا و�ليونان.

ب��ح��ل��ول 15 ت�����ش��ري��ن �ل��ث��اين ن��وف��م��ر ك���ان 17687 
مهاجر� و�شلو� �ىل ��شبانيا بحر� منذ مطلع �لعام من 
��شل نحو159 �لفا بلغو� �وروبا، بح�شب �رقام منظمة 
يف  �أعلنو�  �و  �شخ�شا   158 وق�شى  �ل��دول��ي��ة.  �لهجرة 
��شل  م��ن  �ل�شبانية  �ل�شو�حل  قبالة  �ملفقودين  ع��د�د 
�لبحر  ع��ب��وره��م  خ��الل  حتفهم  ل��ق��و�  مهاجر   2982

�ملتو�شط.

خالل  م��ن  مو�شكو  �ن  م��ع��ت��رة  وق��ت��ن��ا،  ت�شيع  رو���ش��ي��ا 
للتو�فق  �ر�شية  �يجاد  �ملتالحقة ل ترغب يف  مو�قفها 

مع �شركائها يف جمل�س �لمن.
و�شرح نظريها �لرو�شي فا�شيلي نيبينزيا متديد مهمة 
ت�شحيح  مت  �ذ�  �ل  لنا  بالن�شبة  ممكنا  لي�س  �خل���ر�ء 

عيوب ��شا�شية يف طريقة عملها.
يف مو�شكو، قال �مل�شوؤول عن ملف حظر �نت�شار �ل�شلحة 
ل  �ن  �وليانوف  ميخائيل  �لرو�شية  �خلارجية  ب���وز�رة 
و�حد،  �شهر  مل��دة  �ملحققني  م��ن جت��دي��د مهمة  ج���دوى 
�ىل  تو�شلنا  و�ذ�  �لم��ر  يف  �لتباحث  “ميكننا  و����ش��اف 
نتيجة ف�شيكون باإمكان جمل�س �لمن يف م�شتقبل لي�س 
بعيد� �تخاذ قر�ر من �جل متديد مهمة جلنة �خلر�ء” 

بح�شب ما نقلت عنه وكالة ريا نوفو�شتي لالأنباء.

فيتو رو�شي جديد �شد التحقيق بالكيماوي يف �شوريا 

العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لرقة و�لناقة لل�شيانة �لعامة

رخ�شة رقم:CN 2100702 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/ �لرقة و�لناقة لل�شيانة �لعامة

AL ROQQA & AL ANAQA GENERAL MAINTENANCE
�ىل/�شمارت �شريفي�س خلدمات رجال �لعمال

SMART SERVICES FOR BUSINESS SERVICES
تعديل عنو�ن/Building Name من 39670 �ىل 100142

تعديل عنو�ن/ Building Owner Name من �حمد خليفة خلف و�خرين �ىل بناية حممد 
�شعيد علي �شعيد �ملن�شوري

تعديل عنو�ن/MUNICIPALITY من منطقة �لظفرة �ىل
Mezanine ىل� Floor من UNIT TYPE/تعديل عنو�ن

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت )8219001(
تعديل ن�شاط/��شافة خدمات متابعة �ملعامالت )8299003(

تعديل ن�شاط/��شافة �خلدمات �لد�رية لرجال �لعمال )8299004(
تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �ملباين )4329901(

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 )ابوظبي(
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عربي ودويل

املعلومات الع�سر عن غري�س موغابي:

زميبابوي: هل التهم »التم�شاح« احلاملة بالعر�س...؟

قبل �شل�شلة اجتماعات دولية حا�شمة .. التفاهم الرو�شي الأمريكي ب�شاأن �شوريا يواجه �شعوبات 

•• الفجر - خرية ال�صيباين
�ملجرمني  ف���ق���ط  ن�����ش��ت��ه��دف  “�ننا 
�شّنا  �ل���روؤ����ش���اء  ب���اأك���ر  �ملحيطني” 
با�شم  �مل����ت����ح����دث  ق������ال  �ل�����ع�����امل،  يف 
�جلرن�ل  زمي��ب��اب��وي  يف  �لنقالبيني 
هوؤلء  ب��ني  وم���ن  م��وي��و.  �شيبو�شيو 
“�ملجرمني”، مل يرد ذكرها: �ل�شيدة 
و�أن�شارها،  موغابي  غري�س  �لأوىل 
�حلزب  م��ن  ج��ن��اح��ا  ي�شكلون  �ل��ذي��ن 
�حل��اك��م، ح��زب ز�ن��و، حتت ��شم جيل 

�لربعني، يف �إ�شارة �إىل �شّنهم.
�لثانية  �ل��زوج��ة  تعد  مل  �أ�شهر،  منذ 
رغبتها  ت��خ��ف��ي  بوب”  “�لرفيق  ل���� 
يف خالفة زوج��ه��ا. ورمب��ا كانت هذه 
�ل��ط��م��وح��ات ه��ي �ل��ت��ي ع��ّج��ل��ت بهذ� 
�ملزيف”.  “�حلقيقي/  �لن����ق����الب 
وم���ن �حل��ل��م ب���اأن ت�شبح رئ��ي�����ش��ة، ها 
ه����ي حم����ج����وزة ���ش��ح��ب��ة زوج����ه����ا يف 
�لعا�شمة.  �إقامتهما يف ه��ر�ري،  مقر 
�لرئا�شة  يف  مثرية  ل�شخ�شية  غ��روب 
�لزميبابوية، يف ما يلي 10 معلومات 

يجب معرفتها عن غري�س موغابي:

– تعّط�س لل�سلطة  1
�لعمر  م��ن  �لبالغة  موغابي  غري�س 
ل  �أط��ف��ال،  لثالثة  و�لأّم  ع��ام��ا،   52
زوجها  خل���الف���ة  ط��م��وح��ه��ا  ت��خ��ف��ي 
�ل��ب��ال��غ م���ن �ل��ع��م��ر 93 ع���ام���ا، وهو 
�أق����دم رئ��ي�����س دول���ة يف �ل���ع���امل، يقود 
بد�ية  ع���ام���ا.   37 م��ن��ذ  زمي���ب���اب���وي 
نوفمر، خالل جتمع كبري لأن�شارها 
“�أقول  �أع���ل���ن���ت:  �مل���الع���ب،  �أح�����د  يف 
يل  ت�شمح  �ن  عليك  موغابي،  لل�شيد 
باأن �حتل مكانك ... ل تخف، �إذ� كنت 
فافعل  من�شبك،  متنحني  �أن  ت��ري��د 
رغبتها  جت��ل��ت  حرّية”.  ب��ك��ل  ذل����ك 
عندما   ،2014 ع����ام  �ل�����ش��ل��ط��ة  يف 
ُع��ّي��ن��ت رئ��ي�����ش��ة ل��ر�ب��ط��ة ن�����ش��اء حزب 
و�شكلت حولها  و�ملوؤثرة،  �لقوية  ز�نو 
ف�شيال، جيل 40، يتكون من �أن�شار 
يف �شّنها. ورغم زعمها �لولء لزوجها، 
�أ�شبحت �أكرث ح�شور�، �ىل درجة �نها 
ت�شرق �أحيانا �لنجومية من �لرئي�س 

�لزميبابوي.
تغذي  بانها  بع�شهم  ��شتبه  عندها 
ق�شري  وق��ت  وق��ب��ل  للرئا�شة.  �شهية 
م��ن �ن����دلع �لأزم�����ة �حل��ال��ي��ة، كانت 
تقوم  ز�ن��و  حل��زب  �لن�شائية  �لر�بطة 
حتى  �حل��زب  د�شتور  لتعديل  بحملة 
يت�شنى تعيني �مر�أة نائبة للرئي�س يف 

دي�شمر �لقادم.
�أن���ه  �أك�����د  م���وغ���اب���ي،  �ن روب������رت  �ل   
�ملقرر  �ملقبلة  �لنتخابات  �شيخو�س 
رغم   2018 �أغ�شط�س  يف  �إج��ر�وؤه��ا 
تدهور حالته �لبدنية و�لعقلية. وقد 
�أنه لن يرتك مكانه يف  فهم �جلميع 
حياته. فهل حاولت غري�س موغابي 
�إجباره ويّل ذر�عه؟ هل تركها روبرت 
م��وغ��اب��ي ت��ف��ع��ل ذل����ك؟ ه��م�����س خبري 
“موغابي  ب���ر����س:  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة 
ق��د خ��رف تقريبا، وي��ن��ام ك��ث��ري�، وما 
ي��ق��ول��ه ه��و ف��ق��ط م��ا تهم�س ب��ه �ليه 

غري�س”.

– قاطعة الروؤو�س  2
ق�����ش��ت غري�س  غ���اي���ات���ه���ا،  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�ملناف�شني،  من  �لعديد  على  موغابي 
�مير�شون  �لرئي�س،  نائب  �أحدثهم: 
وه�����و من  ع����ام����ا،   75 م���ن���ان���غ���اغ���و�، 

ت�شيف �لرقية. �ملا�س”، 
وح�����ش��ب م�����ش��ادر م��ن �ل�����ش��ف��ارة، فقد 
بع�س  �مل�������ش���وؤول���ني  ه�������وؤلء  �ن����ت����دب 
ل�شتخر�ج  �ل�����ش��غ��ار  �مل�����ش��ت��ك�����ش��ف��ني 
وباعو�  حل�شابهم،  �لكرمية  �لأحجار 
عليه”  �مل�����ش��دق  غ���ري  �مل���ا����س  “ذ�ك 
من  تهريبها  تولو�  �أجانب،  مل�شرتين 
�لبالد خارج �لطر �لر�شمية، تو�شح 

جملة “جون �أفريك”.

خامت  -  8
باملا�س  ت��ت��ع��ل��ق  �أخ�����رى  ق�����ش��ة  ه��ن��اك 
�ملرة،  تالحق غري�س موغابي. وهذه 
عام 2015،  كانت هي “�ل�شحية”. 
�ل�شنوية لزو�جها،  مبنا�شبة �لذكرى 
ط���ل���ب���ت زوج�������ة رئ���ي�������س زمي���ب���اب���وي 
خ��امت��ا مب��ائ��ة ق���ري�ط، ول��ك��ن عو�س 
ه���ذه �جل��وه��رة �ل��ت��ي ق���درت قيمتها 
خامتا  تلقت  دولر،  مليون   1.35 ب� 

بقيمة 30 �ألف دولر.
موغابي  غ��ري�����س  �أط��ل��ق��ت  غ��ا���ش��ب��ة، 
م���ع���رك���ة ق���ان���ون���ي���ة، م���ط���ال���ب���ة رجل 
باملبلغ  باع لها �خلامت  �لذي  �لأعمال 
تعّهد  �ن  وب���ع���د  ����ش���رف���ه.  مت  �ل�����ذي 
��شتكى  �ق�����ش��اط،  ب��دف��ع��ه ع��ل��ى ع���دة 
عنا�شر  من  تهديد�ت  تلقى  �ن��ه  من 
�ل�شيدة  و�بن  �لزميبابوية  �ملخابر�ت 

�لوىل.

– “غرا�سيالند”  9
تقاعد�  موغابي  غري�س  �شمنت  لقد 
م��ري��ح��ا: ف��ه��ي مت��ت��ل��ك �ل��ع��دي��د من 
�لفلل و�ل�شقق يف جميع �أنحاء �لعامل، 
و�شركات، ومز�رع و�أر��س ��شتلمتها يف 
�إطار �لإ�شالح �لزر�عي بعد م�شادرة 

�مالك �ملز�رعني �لبي�س.
باإفر�غ خز�ئن  �ي�شا  �أنها متهمة  كما 
بالأمو�ل  بنت،  �نها  وخا�شة  �لدولة، 
وه���ي  “غر��شيالند”،  �ل����ع����ام����ة، 
ويف  ه����ر�ري.  �ق��ام��ة �شخمة يف  مقر 
مو�جهة �لحتجاجات، مت بيع �لفيال 
“جون  ت���ق���ول  �ل����ق����ذ�يف،  م��ع��م��ر  �إىل 
�ل�شحافة  عن  نقلت  �لتي  �فريك”، 

�ملحلية.

– الرهان اخلا�سر   10
مقاومة  ل��ل�����ش��ل��ط��ة  ���ش��ه��ي��ت��ه��ا  �أث������ارت 
�لنظام نف�شه. ويقول  متز�يدة د�خل 
مود�شنغي  �آيرن�شت  �ل�شيا�شي  �ملعلق 
�شنعت  “لقد  بر�س:  فر�ن�س  لوكالة 
ويكفي   ... �لأع��������د�ء.  م���ن  �ل���ع���دي���د 
جمرد �إلقاء نظرة على مدى عمليات 

�لتطهري د�خل حزب ز�نو”.
�ن قر�رها �ز�حة �إمير�شون منانغاغو� 
وّقع نهاية طموحاتها. ف� “�لتم�شاح”، 
كما يطلق عليه، يتمتع بدعم كبري يف 
�لو����ش���اط �لأم��ن��ي��ة. وي��ق��ول نوك�س 
ت�����ش��ات��ام هاو�س  ���ش��ي��ت��ي��و م���ن م���رك���ز 
يف  ت��ك��ت��ي��ك��ي  خ���ط���اأ  “�نه  ل���الأب���ح���اث 

�ملعركة من �جل �ل�شلطة”.
و�أ�شاف “ع�شية موؤمتر ز�نو )�ل�شهر 
�ملقبل(، رمبا �شعرت ب�شغط وقالت” 
و�شك  على  كانت  “لقد  �نا”،  �أو  ه��و 
�لنجاح قبل ب�شعة ��شابيع، وكان على 

�جلي�س �لتدخل لوقفها”. 
�لربعاء  ي��وم  منذ  م��وغ��اب��ى  غري�س   
�قامتهما  م��ق��ر  يف  زوج���ه���ا  ���ش��ح��ب��ة 
م�شريهما  ي���ع���د  ومل  ه��������ر�ري،  يف 

باأيديهما.
عن لونوفال اوب�سرفاتور

وخو�متها   – ب��الأي��دي  ت�شابكت،  �ن 
�ر�د  بريطاين  م�شور  مع  �لكبرية-  
�لتقاط �شورة لها يف فندق يف هونغ 
�شنغافورة،  يف  �شحفيني  وم��ع  كونغ، 

وموظفي مطار يف ماليزيا.
وك����ان زوج���ه���ا ق���د �ع����رتف م���رة باأن 

زوجته عبارة عن “فتيل م�شتعل”.

مزيفة  – دكتوراه   6
�جلميع  ب����اغ����ت����ت   ،2014 ع�������ام 
دك�����ت�����ور�ه يف علم  ع���ل���ى  ب��ح�����ش��ول��ه��ا 
يد  من  �شهادتها  وت�شلمت  �لجتماع، 
جلامعة  م�����ش��ت�����ش��ار�  ب�شفته  زوج��ه��ا 
هر�ري. وح�شب ما ذكره ر�ديو فرن�شا 
�ل�شحافة  ع��ن  ن��ق��ل  �ل����ذي  �ل�����دويل، 
�ملحلية يف ذلك �لوقت، فان �أطروحتها 

– �سكرترية  4
م���وغ���اب���ي يف جنوب  غ��ري�����س  ول�����دت 
�أف���ري���ق���ي���ا ل����و�ل����دي����ن زم���ب���اب���وي���ني، 
تزوجت لأول مرة من �لطيار �شتانلي 
غورير�ز�. وبعد طالقها، مت �نتد�بها 
�لزميبابوية،  �لرئا�شة  يف  ك�شكرترية 
ح����ي����ث �ل����ت����ق����ت روب�����������رت م���وغ���اب���ي 

و�أ�شبحت ع�شيقته.
لروبرت  �لأوىل  �ل���زوج���ة  وف����اة  ب��ع��د 
���ش��ايل ه��اي��ف��رون، منا�شلة  م��وغ��اب��ي، 
تتمتع ب�شعبية كبرية لدى �جلماهري، 
ع���ا����س �ل���ث���ن���ائ���ي ب�����ش��ع��ة ����ش���ن���و�ت يف 
عام  طفلني.  خاللها  �أجنبا  �ل�شرية، 
ت����زوج روب����رت وغ��ري�����س يف   ،1996
�حتفالية كرى، ُدعي �ليها �أكرث من 

12 �ألف �شخ�س.

�لوجوه �لتاريخية �ملنا�شلة يف معركة 
�ل�شتقالل، و�لذر�ع �لأمين للرئي�س، 
و�ملقرب من �جلي�س، ويقدم على �نه 

ويل عهد موغابي.
 دف��ع��ه �ىل خ���ارج �ل��د�ئ��رة، ق��د يكون 
رئي�س  وك���ان  �جل��ي�����س.  ف��ع��ل  رد  ور�ء 
كون�شتانتينو  �ركان �جلي�س �جلرن�ل 
قو�ته  �ن  �لث���ن���ني،  �أع��ل��ن  �شيوينغا 
تتوقف  مل  �إذ�  “تتدخل”  �ن  ميكن 

عملية �لتطهري يف �حلزب �لرئا�شي.
�لرئي�س  نائبة  عرفت   ،2014 ع��ام 
جوي�س موجورو نف�س �مل�شري ومتت 
بعد حملة من قبل غري�س  �إطاحتها 
بال�شعي  �ت��ه��م��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  م���وغ���اب���ي 

لالإطاحة بالرئي�س.

– “غوت�سي غري�س”  3
�ل�شلطة،  ط���م���وح  ي�����ش��ك��ن��ه��ا  �أن  ق��ب��ل 
كانت غري�س موغابي ت�شتهر خا�شة 
و�إنفاقها  فاخر،  هو  ما  بكل  ب�شغفها 
�ل�شخم يف �ملحالت �لر�قية للعو��شم 
�لكرى يف �لعامل. �شهية مكنتها من 
�أل����ق����اب منها  �حل�������ش���ول ع���ل���ى ع�����دة 
“�ملت�شوقة  �أو  غري�س”  “غوت�شي 
وقد بررت ذلك يوما بهذه  �لأوىل”. 
�لطريقة: “قدمي �شيقة، ل �أ�شتطيع 

��شتعمال �شوى �حذية فري�غامو”.
هذ� �جلانب من �شخ�شيتها جعلها ل 
حتظى ب�شعبية، يف بلد ينخره �لف�شاد، 
حتت  �ل�����ش��ك��ان  معظم  يعي�س  وح��ي��ث 
خ��ط �ل��ف��ق��ر. وه����ذ� �ل��و���ش��ع منحها 
“دي�شغري�س”  �آخ������ر:  ل��ق��ب��ا  �أي�������ش���ا 

)�ملعّرة(.

– “فتيل م�ستعل”  5
�هتمام  جت����ت����ذب  غ�����ش��ب��ه��ا  ن����وب����ات 
و�شائل �لإعالم بانتظام. يف �أغ�شط�س 
من  ب����الع����ت����د�ء  ���ه���م���ت  �تُّ  ،2017
�فريقية،  �زياء جنوب  عار�شة  طرف 
�إجنلز. فقد دخلت غري�س  غابرييال 
موغابي، وهي يف حالة هيجان، غرفة 
جوهان�شرغ،  يف  �حل�����ش��ن��اء  ف���ن���دق 
�ل�شبب:  كهربائي.  ب�شلك  و�شربتها 

م���ن ����ش���وء ح���ظ �ل�����ش��اب��ة �ن���ه���ا كانت 
غابرييال  وروت  بابنها.  عالقة  على 
�لجتماعية  �ل�����ش��ب��ك��ات  ع��ل��ى  �إجن��ل��ز 
ب�شور  رو�يتها  مدعمة  �مل�شهد،  ه��ذ� 

جبينها �ملجروح.
وك���اد ه���ذ� �لع���ت���د�ء �ن ي��ت��ح��ول �إىل 
حادث دبلوما�شي، بعد تقدمي عار�شة 
�لزي��اء �شكوى. مل يكن هذ� �حلادث 
�أول زلت غري�س موغابي: فقد �شبق 

�لجتماعية  �ل���ش��ط��ر�ب��ات  ت��ن��اول��ت 
و�أثرها على هيكلة �لأ�شرة.

و�ع���ت���رت �لإذ�ع�����ة ح��ي��ن��ه��ا: �ن خر 
م���ن حجم  ز�د  �ل���ف���ذ  �لجن������از  ه����ذ� 
�مل��ف��اج��اأة لأن��ه مل ُي��ع��رف ع��ن غري�س 
موؤهالت  �ل�شاعة  تلك  موغابي حتى 
و�����ش���ت���ع���د�د�ت �أك���ادمي���ي���ة حم����ددة .. 
�إث��ارة للده�شة، �نها ح�شلت  و�لأك��رث 
وقت  �ل����دك����ت����ور�ه يف  ����ش���ه���ادة  ع���ل���ى 

قيا�شي”.
حقيقة  يف  �مل��ر�ق��ب��ني  بع�س  وي�شكك 
هذه  �أن  وي���ع���ت���ق���دون  �ل���ع���م���ل،  ه�����ذ� 
ت��ت��ن��زل يف �شياق  �مل��زي��ف��ة  �ل��دك��ت��ور�ه 
خطة لإعد�د �لعقول لرت�شيح �ل�شيدة 

�لأوىل خلالفة زوجها.

– ما�س قذر   7
�أمريكية  دبلوما�شية  مذكرة  وح�شب 
قبل  م���ن  ن�����ش��رت   ،2008 ب���ت���اري���خ 
�ن  ي��ب��دو   ،2010 ع���ام  ويكيليك�س 
ك�����ش��ب��ت ماليني  م���وغ���اب���ي  غ���ري�������س 
غري  �ل���ب���ي���ع  خ������الل  م�����ن  دولر�ت 
�مل���������ش����روع ل���ل���م���ا����س. وت�������ش���ري ه���ذه 
“�شتاندرد”،  ن�شرتها  �لتي  �لوثيقة، 
�أن “جمموعة �شغرية من �مل�شوؤولني 
�ل�شيا�شيني قد حققو� �أرباحا �شخمة 
بني  وم���ن  ت�شيادزو�”.  ح��ق��ول  م���ن 
ه��������وؤلء، حم���اف���ظ �ل���ب���ن���ك �مل���رك���زي 
موغابي،  و�ل�شيدة  غ��ون��و،  جيديون 
ونائبة  ���ش��اب��ي��ن��ا،  �ل��رئ��ي�����س  و���ش��ق��ي��ق��ة 
م���وج���ورو، و�ي�شا  �ل��رئ��ي�����س ج��وي�����س 
ت�شيوينغا  ق�شطنطني  �جلي�س  قائد 
جتارة  يف  م��ت��ورط��ني  جميعا  “كانو� 

نقطة �خلالف �لرئي�شية، ��شتقبل بالت�شكيك يف �لوليات �ملتحدة.
ي�شعب  ح��د  �ىل  ر�ئ���ع  “�لأمر  �إن  ���ش��اخ��رة  بو�شت  و��شنطن  �شحيفة  وكتبت 

وقالت �ن بوتني ل يعري �لتفاقات �ملوقعة �ي �عتبار. ت�شديقه”، 
�لذي يحقق مكا�شب”.  “هو  �ن بوتني  وكتبت �شحيفة وول �شرتيت جورنال 
�لع�شكري  �لو�قع  �ن  �ل�شوري  �لنز�ع  من  �شنو�ت  �شت  علمتنا  “لقد  و��شافت 

�مليد�ين هو �لذي �شيحدد معامل �ل�شالم �ملقبل«.
و���ش��رع��ان م��ا �خ��ت��ل��ف �جل��ان��ب��ان ع��ل��ى تف�شري �ل��ن�����س �مل�����ش��رتك ح���ول �لنقطة 
�حل�شا�شة �ملتعلقة مبناطق خف�س �لتوتر يف جنوب �شوريا، وفق ما يقول جوزف 

باحوط �لباحث يف معهد كارنيغي لل�شالم �لدويل يف و��شنطن.
�إي���ر�ن  ب��اب��ع��اد  �ل��ت��زم��و�  �ل��رو���س  �إن  ي��ق��ول��ون  “�لمريكيني  ب��اح��وط �ن  وق���ال 
وح��ل��ف��ائ��ه��ا ع��ن �حل����دود �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة و�لأردن����ي����ة، ل��ك��ن �ل���رو����س ي��ق��ول��ون �إن 
�لأمريكيني مل يفهمو� �شيئا«. ومل يكن من �شاأن ��شتخد�م رو�شيا حق �لنق�س 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

يو�جه �لتفاهم �لذي ل يز�ل يف بد�ياته بني فالدميري بوتني ودونالد تر�مب 
�شل�شلة  وقبل  �ملتحدة  �لأمم  يف  مو�جهة  بعد  �شعوبات  �شوريا  م�شري  ح��ول 

�جتماعات دولية �شتكون حا�شمة ب�شاأن م�شتقبل هذ� �لتعاون.
بيانا  نوفمر  �ل��ث��اين  ت�شرين   11 يف  و�ل��رو���ش��ي  �لأم��ريك��ي  �لرئي�شان  ن�شر 
م�شرتكا حول �لنز�ع �ل�شوري يف بادرة نادرة نظر�ً ل�شوء �لعالقات بني و��شنطن 
ومو�شكو، �أعلنا فيه �نه ل يوجد حل ع�شكري للنز�ع و�أيد� �حلل �ل�شيا�شي عر 
عملية جنيف �لتي ترعاها �لأمم �ملتحدة. و�إن مل يكن يف �لأمر �خرت�ق، غري 
�أنه �شكل بد�ية للطرفني �للذين يتدخالن ع�شكريا يف �شوريا ويختلفان متاما 

ب�شاأن دعم رو�شيا للنظام �ل�شوري برئا�شة ب�شار �لأ�شد.
لكن �لإع��الن �مل�شرتك �لذي مل ياأت على ذكر م�شري �لرئي�س �ل�شوري، وهي 

�أمريكي  �ل��دويل لجها�س م�شروع قر�ر  �خلمي�س و�جلمعة يف جمل�س �لأم��ن 
�لكيميائية  �ل�شلحة  ب�شاأن  يحققون  �لذين  �لدوليني  �خلر�ء  مهمة  حلماية 
يف �شوريا �شوى �أن ي�شمم �لأجو�ء �ملتوترة �أ�شال. ومت يف �ملقابل رف�س مقرتح 
�إن  رو�شي م�شاد. وقالت �ل�شفرية �لأمريكية لدى �لأمم �ملتحدة نيكي هايلي 
رو�شيا ترهن على �نها لي�شت حمل ثقة يف �لعملية �لتي تقود �إىل حل �شيا�شي 
يف �شوريا، يف ما بد� �أنه ت�شكيك يف �أهمية �لإعالن �ل�شادر عن تر�مب وبوتني.

رو�شيا  �إن  ن��وي��رت  هيذر  �لأم��ريك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  با�شم  �ملتحدثة  وق��ال��ت 
�أولت جمدد� �لهمية حلماية نظام �لأ�شد. ول ت�شيع هذه �لت�شريحات �أجو�ء 
هزمية  باتت  حني  يف  �شوريا  م�شتقبل  ح��ول  �شتجري  مباحثات  قبل  مطمئنة 
تنظيم �لدولة �لإ�شالمية فيها قريبة. فبعد خم�شة �أيام من تاأكيده مع تر�مب 
�لثاين  ت�شرين   28 يف  �ملقبلة  جولتها  تعقد  �أن  �ملقرر  جنيف  بعملية  مت�شكه 
قمة يف منتجع  لقاء  �إىل  �لأرب��ع��اء  و�إي���ر�ن  تركيا  رئي�شي  بوتني  دع��ا  نوفمر، 

�شوت�شي على �لبحر �لأ�شود. ورجب طيب �أردوغان وح�شن روحاين هما �شريكا 
بوتني يف عملية ��شتانا �لتي ي�شارك فيها �لأمريكيون كمر�قبني.

وقال جوزف باحوط �إن “كل ما يفعله �لرو�س هو من �أجل �فر�غ عملية جنيف 
من �ي معنى ولكي حتل حملها عملية ي�شيطرون عليها متاما”. و��شاف “على 
للمعار�شة  �جتماع  عقد  على  �ل�شعودية  ت�شجيع  عر  �لأمريكيون  رد  �لإث���ر، 

�ل�شورية يف �لريا�س” من �لأربعاء �إىل �جلمعة.
�شريكتها يف عملية  ه��ي  رو���ش��ي��ا  ب��ان  �مل��ت��ح��دة مقتنعة  �ل��ولي��ات  ت���ز�ل  فهل ل 
�ل�شوؤ�ل  هذ�  على  �لأمريكية  �لدبلوما�شية  با�شم  �ملتحدثة  ردت  لقد  جنيف؟ 

�جلمعة بقولها “ل �أعرف«.
وقالت هيذر نويرت “هناك نقاط كثرية ل نتفق ب�شاأنها مع رو�شيا، ولكن هناك 
نقاطا نتفق عليها” مثل وقف �طالق �لنار �لذي �أقر يف �ل�شيف يف جنوب غرب 

�شوريا و�لرغبة يف تو�شيعه �إىل منطقة �أخرى.

جوي�س موجورو  �طاحت بها غري�س بتهمة حماولة �لنقالب

�جلي�س �جه�س حلم �ل�شيدة �لوىل

قرارها اإزاحة اإمير�شون منانغاغوا وّقع نهاية طموحاتها اإذ يتمتع الرجل بدعم كبري يف الأو�شاط الأمنية

موغابي �قدم روؤ�شاء �لعامل

غري�س موغابي غروب �شم�س �لطاحمة للرئا�شة

�مير�شون منانغاغو�..�حدث �شحايا غري�سينام �لرئي�س وحتلم �لزوجة

دخلت الرئا�سة الزميبابوية ك�سكرترية، 
وحتولت من ع�سيقة ملوغابي اىل ال�سيدة الأوىل

 ك�سبت غري�س موغابي ماليني دولرات
 من خالل التجارة غري امل�سروعة للما�س

�سغفها بالأ�سياء الفاخرة منحها عدة األقاب 
منها »غوت�سي غري�س« اأو »املت�سوقة الأوىل«

لتحقيق غاياتها، قطعت غري�س موغابي روؤو�س العديد من املناف�سني طموحات ال�سيدة الأوىل يف خالفة زوجها هي التي عّجلت بالنقالب
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ :  2017/05/07 �ملودعة حتت رقم : 272802 
با�ش��م: كريتور �أكادميي بريهاد

وعنو�نه: لوت 6.01 �يه �ند 61.01 بي )وي�شت وينج(، ليفيل 6، 
مينار� بي �ر دي بي، 285 جالن ماروف، وكيت باندريا، 59000 كو�لملبور، ماليزيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات �لتعليم؛ خدمات �لتعليم �لأكادميي؛ دور�ت تدريبية يف �لتخطيط �ل�شرت�تيجي �ملتعلقة بالإعالن 
و�لرتويج و�لت�شويق و�لأعمال؛ �لتدريب على �للغة؛ تنظيم و�إجر�ء ور�س عمل )تدريب(؛ تنظيم �ملعار�س 
لأغر��س �لتدريب؛ �خلدمات �ل�شت�شارية للتدريب على �لأعمال �لتجارية؛ خدمات �لتدريب على �لأعمال؛ 
خدمات �ل�شت�شارية �ملهنية )�مل�شورة يف جمال �لتعليم �أو �لتدريب(؛ �لتدريب )�لتعليم و�لتدريب(؛ خدمات 
�ل�شت�شارية  تنظيم حلقات عمل )تدريب(؛ �خلدمات  تدريبية؛  در��شية  تنظيم حلقات  �لتجاري؛  �لتدريب 
�ملتعلقة بالتدريب؛ �لتوجيه �أو �لإر�شاد )�لتعليم و�لتدريب(؛ تنظيم دور�ت تدريبية؛ �لتدريب على �لتنمية 
�ل�شخ�شية؛ �لدور�ت تدريبية �لدر��شات �لعليا؛ �لتدريب �لعملي )�لتمثيل(؛ توفري دور�ت تدريبية؛ توفري 
�لريا�شية  و�لأن�شطة  و�لرتفيه  و�لتدريب  �لتعليم  بخ�شو�س  �لإنرتنت  �شبكة  على  ذلك  يف  مبا  �ملعلومات 
مر�فق  توفري  تدريبية؛  دور�ت  توفري  �لتدريب؛  توفري  بالتدريب؛  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  و�لثقافية؛ 
�مل�شورة  �أو  )�لتعليم  �ملهني  �لتوجيه  �لتدريب؛  ��شت�شار�ت  ت��دري��ب؛  �ملوظفني؛  تدريب  خدمات  �لتدريب؛ 

�لتدريبية(- �لو�ق�عة بالفئة: 41
و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمات CREATOR ACADEMY فوقها ر�شم د�ئرة بد�خلها دو�ئر 

زخرفية ويف �لو�شط ر�شمة غز�ل
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 272805         بتاريخ :  2017/05/07
با�ش��م: باملتوب فيجياويل برودكت�س ��س دي �ن بي �ت�س دي

وعنو�نه: بي �ل �و 470، جالن كيلويل 1، كاو��شان برييندو�شرتيان با�شري جود�جن، 81700 با�شري جود�جن، 
جوهور د�رول تك�شيم، ماليزيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لزيوت �ل�شاحلة لالكل

�لو�ق�عة بالفئة: 29
باللون  قلب  ر�شمة  مع  خا�س  ب�شكل  لتينية  باحرف  مكتوبة   HealthPRO عبارة  �لعالمة:  و�شف 

�ل�شود 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 272806         بتاريخ :  2017/05/07
با�ش��م: باملتوب فيجياويل برودكت�س ��س دي �ن بي �ت�س دي

وعنو�نه: بي �ل �و 470، جالن كيلويل 1، كاو��شان برييندو�شرتيان با�شري جود�جن، 81700 با�شري جود�جن، 
جوهور د�رول تك�شيم، ماليزيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لزيوت �ل�شاحلة لالكل

�لو�ق�عة بالفئة: 29
منحني  خط  ��شفلها  خا�س  ب�شكل  لتينية  باحرف  مكتوبة    MICOPALM عبارة  �لعالمة:  و�شف 

باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 272807         بتاريخ :  2017/05/07
با�ش��م: باملتوب فيجياويل برودكت�س ��س دي �ن بي �ت�س دي

وعنو�نه: بي �ل �و 470، جالن كيلويل 1، كاو��شان برييندو�شرتيان با�شري جود�جن، 81700 با�شري جود�جن، 
جوهور د�رول تك�شيم، ماليزيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لزيوت �ل�شاحلة لالكل

�لو�ق�عة بالفئة: 29
باللون  بي�شاوي  �شكل  د�خل  ب�شكل خا�س  باحرف لتينية  Tradekey  مكتوبة  عبارة  �لعالمة:  و�شف 

�ل�شود 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 273515         بتاريخ :  2017/05/17
با�ش��م: �ل �شي و�يكيكي ماجاز�جيليك هيزميتلريى تيجاريت �نونيم �شريكيتي

وعنو�نه: �يفرين ماهالي�شى، جولبهار جادي�شى، نو:96 باج�شيالر - ��شطنبول / تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لدعاية و �لعالن؛ �د�رة �لعمال؛ توجيه �لعمال؛ تفعيل �لن�شاط �ملكتبي؛ خدمات جتميع ل�شالح 
�لغري لت�شكيلة و��شعة من �لب�شائع و�ملعنى بها م�شتح�شر�ت تبيي�س �لأقم�شة ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف غ�شل 
وكي �ملالب�س وم�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي وك�شط و �شابون غري طبية و عطور و زيوت عطرية و 
م�شتح�شر�ت جتميل غري طبية و غ�شول )لو�شن( لل�شعر غري طبي و منظفات �أ�شنان غري طبية و �جللود و 
�جللود �ملقلدة و جلود �حليو�نات و �جللود �ملدبوغة و حقائب �ل�شفر و حقائب �حلمل و �ملظالت و �ل�شما�شي 
وع�شي �مل�شي و �ل�شياط و �أطقم �حليو�نات و �ل�شروج و �أطو�ق و ر�شن و مالب�س للحيو�نات و �ملالب�س ولبا�س 
�لقدم و�أغطية �لر�أ�س )با�شتثناء نقلها( وذلك لتمكني �لزبائن من �ملعاينة ب�شكل مريح و�شر�ء تلك �لب�شائع 
مثل هذه �خلدمات قد تقدم من خالل متاجر �لبيع بالتجزئة �أو �أ�شو�ق �لبيع باجلملة �أو من خالل �آلت 
�لبيع �أو كتالوجات �لطلب عر �لريد �ملبا�شر �أو بو��شطة �لأو�شاط �لإلكرتونية على �شبيل �ملثال من خالل 

�ملو�قع �لإلكرتونية �أو بر�مج �لت�شوق �لتلفزيونية
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة �حرف LCW باحرف �للغة �لجنليزية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 273533         بتاريخ :  2017/05/18

رقم �للوية: 164320996
تاريخ �للوية: 2016/12/09

�لبلد �للوية: فرن�شا
با�ش��م: توبيك�س

وعنو�نه: رو دي ل غار، 45300 �إ�شكرين، فرن�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لإن�شاء�ت �ملعدنية �لقابلة للنقل؛ �ملباين �ملعدنية؛  �أنابيب من �ملعدن؛  و�شالت من �ملعدن لالأنابيب؛ �أعمدة 
معدنية؛ لوحات معدنية؛ لوحات معدنية للخدمة �لذ�تية للحيو�نات؛ لوحات معدنية لت�شمني �حليو�نات؛ 
مر�عي  حو�جز  �ملعدن؛  من  �ملر�عي  حو�جز  �ملعدنية؛  �حلو�جز  للحيو�نات؛  �ملعدن  من  )هياكل(  �لأك�شاك 
�ملعادن؛ حظائر  �ملعدنية؛  �لرئي�شية  �لبو�بات  �ملا�شية؛  �أو  معدنية قابلة للتو�شيع؛ معدن لتقييد �حليو�نات 
�أو �حليو�نات؛ �حلد�ئق  �ملا�شية  لتقييد  �أقفا�س معدنية  �أو �حليو�نات؛  للما�شية  �أقفا�س معدنية  م�شيجة؛ 
�أو جتهيز�ت معدنية  �أو �ملا�شية؛ �شال�شل من �ملعادن؛ تركيبات  �أو �ملتنزهات �ملحمولة من �ملعدن للحيو�نات 
للبناء؛ �أ�شياج من �ملعدن؛ �أبو�ب معدنية؛ بو�بات �شغرية من �ملعدن؛ مر�عي �أو حظائر )م�شيجة( من �ملعدن؛ 

�شندوق )م�شيج( من �ملعدن للحيو�نات �أو �ملا�شية
�لو�ق�عة بالفئة: 6

و�شف �لعالمة: عبارة JOURDAIN باحرف لتينية باللون �لأخ�شر فوقها ر�شمة د�ئرة بد�خلها ر�شم 
وجه بقرة باللون �لرتقايل

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 273534         بتاريخ :  2017/05/18

رقم �للوية: 164320996
تاريخ �للوية: 2016/12/09

�لبلد �للوية: فرن�شا
با�ش��م: توبيك�س

وعنو�نه: رو دي ل غار، 45300 �إ�شكرين، فرن�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لإن�شاء�ت �ملعدنية �لقابلة للنقل؛ �ملباين �ملعدنية؛  �أنابيب من �ملعدن؛  و�شالت من �ملعدن لالأنابيب؛ �أعمدة 
معدنية؛ لوحات معدنية؛ لوحات معدنية للخدمة �لذ�تية للحيو�نات؛ لوحات معدنية لت�شمني �حليو�نات؛ 
مر�عي  حو�جز  �ملعدن؛  من  �ملر�عي  حو�جز  �ملعدنية؛  �حلو�جز  للحيو�نات؛  �ملعدن  من  )هياكل(  �لأك�شاك 
�ملعادن؛ حظائر  �ملعدنية؛  �لرئي�شية  �لبو�بات  �ملا�شية؛  �أو  معدنية قابلة للتو�شيع؛ معدن لتقييد �حليو�نات 
�أو �حليو�نات؛ �حلد�ئق  �ملا�شية  لتقييد  �أقفا�س معدنية  �أو �حليو�نات؛  للما�شية  �أقفا�س معدنية  م�شيجة؛ 
�أو جتهيز�ت معدنية  �أو �ملا�شية؛ �شال�شل من �ملعادن؛ تركيبات  �أو �ملتنزهات �ملحمولة من �ملعدن للحيو�نات 
للبناء؛ �أ�شياج من �ملعدن؛ �أبو�ب معدنية؛ بو�بات �شغرية من �ملعدن؛ مر�عي �أو حظائر )م�شيجة( من �ملعدن؛ 

�شندوق )م�شيج( من �ملعدن للحيو�نات �أو �ملا�شية
�لو�ق�عة بالفئة: 20

و�شف �لعالمة: رفوف �لعلف؛ رفوف ز�وية لالأعالف؛ رفوف �ملر�عي؛ رفوف للما�شية و�حل�شان و�لأغنام 
�أو �خلنازير؛ �شال�شل غري �ملعدنية

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 273629         بتاريخ :  2017/05/21
با�ش��م: ل كوبري�تيفا نا�شيونال ديه بروذوكتوري�س ديه ليت�شيه- كونابروليه

وعنو�نه: ذ� �شرتيت ماغالن�س 1871، �شيتي مونتيفيديو، �أوروجو�ي
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�حلليب، بودرة �أو م�شحوق �حلليب؛ زبدة؛ جبنة؛ م�شل �حلليب وم�شل �لزبدة
�لو�ق�عة بالفئة: 29

�لكحلي  ب��الل��ون  �ط��ار  د�خ��ل  �لبي�س  باللون  لتينية  ب��اح��رف   Conaprole ع��ب��ارة  �ل��ع��الم��ة:  و�شف 
و�لخ�شر و�لبي�س

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 273307         بتاريخ :  2017/05/15
رقم �للوية: 302016000117087 

تاريخ �للوية: 2016/11/18
�لبلد �للوية: �يطاليا

با�ش��م: �ورثوفك�س ��س �ر �ل
وعنو�نه: 9 �س. ديلي نازيوين بو�شولنغو فريونا �يطاليا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
للتحلل؛  قابلة  �لعظام  تثبيت  زرع��ات  �جل���روح؛  خياطة  م��و�د  �ل�شطناعية؛  و�لأ�شنان  و�لعيون  �لأط���ر�ف 
تقومي  �أحذية  �لعظام؛  جتبري  لأغر��س  �جل�س  �شماد�ت  ت�شريحية؛  للمفا�شل  �أربطة  �ملرونة؛  �ل�شماد�ت 
�أحذية  م�شطحة؛  ل��الأق��د�م  د�ع��م��ات  ل��الأح��ذي��ة؛  يدعم  قو�س  ل��الأح��ذي��ة؛  �لعظام  تقومي  �أ���ش��اف��ات  �لعظام؛ 
�لركبة  �شماد�ت  �لعظام؛  تقومي  �أحزمة  دع��ام��ات؛  جر�حية؛  لأغ��ر����س  مرنة  ج��و�رب  �لطبية؛  لالأغر��س 
)للعظام(؛ �لليزر لأغر��س طبية؛ �لعكاز�ت؛ �جلبائر )جر�حية(؛ �أجهزة و�أدو�ت لطب �لأ�شنان و�جلر�حة 
و�لطبية؛ �أدو�ت تقومي �لعظام )زرع �لعظام و�أجهزة �لتثبيت(؛ زرعات �لعمود �لفقري و�لفقار�ت تتكون من 
�مل�شي وم�شاعدة  ت�شريحية؛ عربات  للمفا�شل  �ل�شماد�ت  �لفقري؛  �لعمود  تثبيت  �أجهزة  ��شطناعية؛  مو�د 

�مل�شي
�لو�ق�عة بالفئة: 10

ر�شم   O ح��رف  م��ن  يخرج  خا�س  ب�شكل  لتينية  ب��اح��رف   JUNIORTHO ع��ب��ارة  �ل��ع��الم��ة:  و�شف 
مت�شابك يف �جلزء �لعلوي فوقه نقطة باللونني �لزرق و�لزرق �لفاحت

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 273512         بتاريخ :  2017/05/17
با�ش��م: �ل �شي و�يكيكي ماجاز�جيليك هيزميتلريى تيجاريت �نونيم �شريكيتي

وعنو�نه: �يفرين ماهالي�شى، جولبهار جادي�شى، نو:96 باج�شيالر - ��شطنبول / تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س؛ م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل  م�شتح�شر�ت تبيي�س �لأقم�شة ومو�د 
وجلي وك�شط؛ �شابون غري طبية؛ عطور و زيوت عطرية؛ م�شتح�شر�ت جتميل غري طبية؛ غ�شول )لو�شن( 

لل�شعر غري طبي؛ منظفات �أ�شنان غري طبية
�لو�ق�عة بالفئة: 3

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة �حرف LCW باحرف �للغة �لجنليزية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 273513         بتاريخ :  2017/05/17
با�ش��م: �ل �شي و�يكيكي ماجاز�جيليك هيزميتلريى تيجاريت �نونيم �شريكيتي

وعنو�نه: �يفرين ماهالي�شى، جولبهار جادي�شى، نو:96 باج�شيالر - ��شطنبول / تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ل�شفر و حقائب �حلمل؛ �ملظالت و  �ملدبوغة؛ حقائب  �ملقلدة، جلود �حليو�نات و �جللود  �جللود و �جللود 
�ل�شما�شي؛ ع�شي �مل�شي؛ �ل�شياط و �أطقم �حليو�نات و �ل�شروج؛ �أطو�ق و ر�شن و مالب�س للحيو�نات

�لو�ق�عة بالفئة: 18
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة �حرف LCW باحرف �للغة �لجنليزية باللون �ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 273514         بتاريخ :  2017/05/17
با�ش��م: �ل �شي و�يكيكي ماجاز�جيليك هيزميتلريى تيجاريت �نونيم �شريكيتي

وعنو�نه: �يفرين ماهالي�شى، جولبهار جادي�شى، نو:96 باج�شيالر - ��شطنبول / تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة �حرف LCW باحرف �للغة �لجنليزية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 273644         بتاريخ :  2017/05/21
با�ش��م: عماد كوجك

وعنو�نه: �شوريا  - دم�شق - �شوق مدحت با�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

مربى �مل�شم�س؛ مربى �مل�شم�س حب؛ مربى �لتني؛ مربى �لتني حب؛ مربى �لفر�ولة؛ مربى فريز حب؛ مربى 
�لتوت؛ مربى �لكرز؛ مربى �لرتقال؛ مربى �لباذجنان؛ مربى �ليقطني؛ مربى �جا�س؛ مربى نانرج؛ مربى 
�لتفاح حب؛  �ل�شفرجل؛ مربى  �لليمون؛ مربى  �لبوملي؛ مربى  �خل��وخ؛ مربى  �لكباد؛ مربى  در�ق؛ مربى 
خ�شاف در�ق؛ خ�شاف �جا�س؛ خ�شاف م�شم�س؛ خ�شاف كرز؛ �شلطة فو�كة؛ فو�كه جمففة؛ مربيات جمففة 
فليفلة  �لبندورة؛  معجون  طحينة؛  متر؛  جمفف؛  تني  ناعمة؛  عجوة  مطحون؛  نانرج  �لدين؛  قمر  حب؛ 
حمر�ء مطحونة؛ مكدو�س؛ زيتون؛ �شلطة زيتون؛ �شر�ئح زيتون؛ زيتون مكل�س؛ زيتون حم�شي جزر؛ زيتون 
حم�شي فليفلة؛ زيتون حم�شي زعرت؛ زيتون حم�شي ليمون؛ زيتون حم�شي م�شكل؛ زيت زيتون؛ فالفل؛ 
زعرت؛ يالنجي؛ م�شقعة؛ بابا غنوج؛ متبل باذجنان؛ فول مدم�س؛ حم�س حب؛ م�شبحة؛ عرق �شو�س؛ لبنة؛ 
جبنة مطبوخة؛ �شنكلي�س؛ خملل �خليار؛ خملل �لقتة؛ خملل باذجنان؛ خملل �للفت حب؛ خملل �لفليفلة؛ 

خملالت م�شكلة- �لو�ق�عة بالفئة: 29
و�شف �لعالمة: ر�شم ورقة �شجر باللون �لخ�شر و�لذهبي بد�خلها كلمات زهر �لب�شتان بالعربية باللونني 
باللون  �شجر  ورق��ة  ر�شم  مقابلها  �ل�شفر  باللون  متقاطعه  خطوط  و��شفلها  و�لبي�س  �لفاحت  �لأخ�شر 
�لخ�شر و�لذهبي بد�خلها كلمات Zahr Bustan باحرف لتينية  باللونني �لأخ�شر �لفاحت و�لبي�س 

و��شفلها خطوط متقاطعه باللون �ل�شفر
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 273648         بتاريخ :  2017/05/21

با�ش��م: عماد كوجك
وعنو�نه: �شوريا  - دم�شق - �شوق مدحت با�شا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�شائلة؛ ر�ح��ة؛ دب�س رم��ان؛ كت�شب؛  �شادة؛ حالوة �شو�شية؛ حالوة �شوكول؛ �شوكول  حالوة ف�شتق؛ حالوة 
دب�س متر جامد؛ دب�س متر �شائل؛ دب�س عنب �شائل؛ دب�س عنب جامد؛ دب�س �خلروب؛ �شل�شة بيتز�؛ �شو�س 

�شطة؛ خل تفاح؛ خل �لعنب؛ خل �بي�س؛ كعك؛ من و�شلوى
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة: ر�شم ورقة �شجر باللون �لخ�شر و�لذهبي بد�خلها كلمات زهر �لب�شتان بالعربية باللونني 
باللون  �شجر  ورق��ة  ر�شم  مقابلها  �ل�شفر  باللون  متقاطعه  خطوط  و��شفلها  و�لبي�س  �لفاحت  �لأخ�شر 
�لخ�شر و�لذهبي بد�خلها كلمات Zahr Bustan باحرف لتينية  باللونني �لأخ�شر �لفاحت و�لبي�س 

و��شفلها خطوط متقاطعه باللون �ل�شفر
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 273649         بتاريخ :  2017/05/21
با�ش��م: عماد كوجك

وعنو�نه: �شوريا  - دم�شق - �شوق مدحت با�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

ورق عري�س/عنب؛ بازلء خ�شر�ء؛ كماأة؛ �ر�شي �شوكي؛ فطر؛ حم�س �لليمون؛ حم�س �حل�شرم؛ ملوخية؛ 
بامية ياب�شة؛ خ�شار جمففة؛ فا�شولياء؛ ملوخية ياب�شة؛ بامية؛ فريكة؛ برغل؛ عد�س؛ ذرة

�لو�ق�عة بالفئة: 31
و�شف �لعالمة: ر�شم ورقة �شجر باللون �لخ�شر و�لذهبي بد�خلها كلمات زهر �لب�شتان بالعربية باللونني 
باللون  �شجر  ورق��ة  ر�شم  مقابلها  �ل�شفر  باللون  متقاطعه  خطوط  و��شفلها  و�لبي�س  �لفاحت  �لأخ�شر 
�لخ�شر و�لذهبي بد�خلها كلمات Zahr Bustan باحرف لتينية  باللونني �لأخ�شر �لفاحت و�لبي�س 

و��شفلها خطوط متقاطعه باللون �ل�شفر
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 273650         بتاريخ :  2017/05/21
با�ش��م: عماد كوجك

وعنو�نه: �شوريا  - دم�شق - �شوق مدحت با�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�شر�ب متر  �لكرز؛  �شر�ب  �لرمان؛  �شر�ب  �لنعنع؛  �شر�ب  �لفريز؛  �شر�ب  �لتوت؛  �شر�ب  ورد؛  ماء  زهر؛  ماء 
هندي؛ �شر�ب قمر �لدين؛ �شر�ب �جلالب؛ �شر�ب �لورد؛ �شر�ب �لرتقال

�لو�ق�عة بالفئة: 32
و�شف �لعالمة: ر�شم ورقة �شجر باللون �لخ�شر و�لذهبي بد�خلها كلمات زهر �لب�شتان بالعربية باللونني 
باللون  �شجر  ورق��ة  ر�شم  مقابلها  �ل�شفر  باللون  متقاطعه  خطوط  و��شفلها  و�لبي�س  �لفاحت  �لأخ�شر 
�لخ�شر و�لذهبي بد�خلها كلمات Zahr Bustan باحرف لتينية  باللونني �لأخ�شر �لفاحت و�لبي�س 

و��شفلها خطوط متقاطعه باللون �ل�شفر
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 273651         بتاريخ :  2017/05/21
با�ش��م: م�شنع �نوركا لل�شناعات �لغذ�ئية �س.ذ.ذ.م

وعنو�نه: م�شنع رقم  207، ملك مدينة دبي �ل�شناعية، 
�شيح �شعيب 2، �س.ب. 450695، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�شطناعية؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�شاغو؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة 
�خلمرية  �لأ���ش��ود؛  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل  �ملثلجة؛  �حللويات  و�حل��ل��وي��ات؛  و�لفطائر  �خلبز  �حل��ب��وب؛  م��ن 
وم�شحوق �خلبيز؛ �مللح؛ �خلردل؛ �خلل و�ل�شل�شات )�لتو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج؛ �ل�شوكولتة و�ل�شوكولتة 
�مل�شروبات  �لقهوة؛  �أ�شا�شها  �لتي  �مل�شروبات  �ملثلجة؛  �لقهوة  �ل�شوكولتة؛  �أ�شا�شها  �لتي  و�مل�شروبات  �ل�شائلة 

�لتي �أ�شا�شها �لقهوة �ملثلجة
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة: عبارة عن ر�شم دلة وفنجان قهوة يف �خللفية طاولت وكر��شي من �على �لنحناء خلفية 
�شود�ء

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 273652         بتاريخ :  2017/05/21

با�ش��م: م�شنع �نوركا لل�شناعات �لغذ�ئية �س.ذ.ذ.م
وعنو�نه: م�شنع رقم  207، ملك مدينة دبي �ل�شناعية، 

�شيح �شعيب 2، �س.ب. 450695، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�شطناعية؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�شاغو؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة 
�خلمرية  �لأ���ش��ود؛  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل  �ملثلجة؛  �حللويات  و�حل��ل��وي��ات؛  و�لفطائر  �خلبز  �حل��ب��وب؛  م��ن 
وم�شحوق �خلبيز؛ �مللح؛ �خلردل؛ �خلل و�ل�شل�شات )�لتو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج؛ �ل�شوكولتة و�ل�شوكولتة 
�مل�شروبات  �لقهوة؛  �أ�شا�شها  �لتي  �مل�شروبات  �ملثلجة؛  �لقهوة  �ل�شوكولتة؛  �أ�شا�شها  �لتي  و�مل�شروبات  �ل�شائلة 

�لتي �أ�شا�شها �لقهوة �ملثلجة
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة: عبارة عن ر�شم دلة وفنجان قهوة يف �خللفية باب مزخرف من �على �لنحناء خلفية زرقاء
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 273653         بتاريخ :  2017/05/21
با�ش��م: م�شنع �نوركا لل�شناعات �لغذ�ئية �س.ذ.ذ.م

وعنو�نه: م�شنع رقم  207، ملك مدينة دبي �ل�شناعية، 
�شيح �شعيب 2، �س.ب. 450695، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�شطناعية؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�شاغو؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة 
�خلمرية  �لأ���ش��ود؛  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل  �ملثلجة؛  �حللويات  و�حل��ل��وي��ات؛  و�لفطائر  �خلبز  �حل��ب��وب؛  م��ن 
وم�شحوق �خلبيز؛ �مللح؛ �خلردل؛ �خلل و�ل�شل�شات )�لتو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج؛ �ل�شوكولتة و�ل�شوكولتة 
�مل�شروبات  �لقهوة؛  �أ�شا�شها  �لتي  �مل�شروبات  �ملثلجة؛  �لقهوة  �ل�شوكولتة؛  �أ�شا�شها  �لتي  و�مل�شروبات  �ل�شائلة 

�لتي �أ�شا�شها �لقهوة �ملثلجة
�لو�ق�عة بالفئة: 30

خلفية  �لنحناء  �على  من  مزخرف  �شباك  �خللفية  يف  قهوة  وفنجان  دلة  ر�شم  عن  عبارة  �لعالمة:  و�شف 
خ�شر�ء

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 273654         بتاريخ :  2017/05/21

با�ش��م: م�شنع �نوركا لل�شناعات �لغذ�ئية �س.ذ.ذ.م
وعنو�نه: م�شنع رقم  207، ملك مدينة دبي �ل�شناعية، 

�شيح �شعيب 2، �س.ب. 450695، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�شطناعية؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�شاغو؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة 
�خلمرية  �لأ���ش��ود؛  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل  �ملثلجة؛  �حللويات  و�حل��ل��وي��ات؛  و�لفطائر  �خلبز  �حل��ب��وب؛  م��ن 
وم�شحوق �خلبيز؛ �مللح؛ �خلردل؛ �خلل و�ل�شل�شات )�لتو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج؛ �ل�شوكولتة و�ل�شوكولتة 
�مل�شروبات  �لقهوة؛  �أ�شا�شها  �لتي  �مل�شروبات  �ملثلجة؛  �لقهوة  �ل�شوكولتة؛  �أ�شا�شها  �لتي  و�مل�شروبات  �ل�شائلة 

�لتي �أ�شا�شها �لقهوة �ملثلجة
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة: عبارة عن ر�شم دلة وفنجان قهوة يف �خللفية �شالمل مزخرفة من �على �لنحناء خلفية 
بالحمر �لد�كن

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  19  نوفمرب 2017 العدد 12177
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عربي ودويل
املبعوث ال�شيني يبداأ حمادثات مع كوريا ال�شمالية 

 •• �صنغهاي-اأ ف ب:

بد�أ �ملوفد �ل�شيني �خلا�س �ىل كوريا �ل�شمالية �م�س حمادثات مع كوريا 
�ل�شمالية يف بيونغ يانغ و�أكد �جلانبان على �لعالقات �لقدمية �لتي جتمع 

�لبلدين رغم �لنق�شام �لعميق حول �أن�شطة كوريا �ل�شمالية �لنووية.
وتاأتي زيارة �ملوفد �ل�شيني �خلا�س بعد جولة �جر�ها �لرئي�س �لأمريكي 
�لتاأييد يف مو�جهة تهديد�ت  �شعيا منه �ىل ح�شد  �آ�شيا  تر�مب يف  دونالد 

بيونغ يانغ �لنووية.
وهو  ت��او  �شونغ  �خلا�س  �ملوفد  �ىل  جينبينغ  �شي  �ل�شيني  �لرئي�س  وعَهَد 
�ل�شيني  �ل�شيوعي  �حل���زب  يف  �لدويل”  �لرت��ب��اط  “مكتب  ع��ن  �مل�����ش��وؤول 
�لعام  �مل��وؤمت��ر  �شهدها  �لتي  بالتطور�ت  يانغ  بيونغ  �إب���الغ  مهمة  �حل��اك��م 

�لفائت و�نتخب فيه  �كتوبر  �لأول  للحزب �لذي عقد يف منت�شف ت�شرين 
�شي لولية جديدة مدتها خم�س �شنو�ت على ر�أ�س �حلزب، متهيد� لولية 
�ي�شا  �شيكون  �ل��ن��ووي  �مللف  �ن  يعتقدون  �ملحللني  لكن  ج��دي��دة.  رئا�شية 

حا�شر� يف برنامج حمادثات �شونغ تاو.
و�فادت وكالة �لنباء �لر�شمية �لكورية �ل�شمالية �أّن �ملوفد �شونغ تاو �لتقى 
ت�شوي ريونغ هاي، وهو م�شوؤول كبري يف �لنظام �لكوري �ل�شمايل وم�شاعد 

مقرب من �لزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم جونغ-�ون.
�ل�شمالية  ك��وري��ا  ب��رن��ام��ج  ذك��ر  على  �ل�شيني  �ل�شيوعي  �حل���زب  ي���اأت  ومل 

�ل�شاروخي وجتاربها �لنووية يف �لتقرير �لذي �أ�شدره عن �للقاء.
وقال �حلزب �ن �لرجلني تو�فقا على �أن �لعالقات بني �لبلدين هي �لكنز 
�مل�شرتك بني �ل�شعبني. وجاء يف �لبيان �أنهما �أكد� على �أن “�حلزبني يجب 

�أن يبذل جهود� للت�شجيع على تطوير �لعالقات بينهما وبني �لبلدين وجعل 
�ل�شعبني ي�شتفيد�ن«. وبح�شب �لوكالة �لكورية �ل�شمالية فاإّن �شونغ تاو قد 
�لتقليدية  �ل�شد�قة  عالقات  “بتطوير  ترغب  �ل�شني  باأن  حماوريه  �أبلغ 
بني �حلزبني و�لبلدين” من دون �ن ترد �ي تفا�شيل عن فحوى �ملحادثات. 
وهذه �ول زيارة مل�شوؤول �شيني كبري منذ �كرث من عام، على �لرغم من �ن 

بكني هي �لد�عم �لدبلوما�شي و�لقت�شادي �لرئي�شي لبيونغ يانغ.
وو�شط تز�يد �لتوتر �أيدت �ل�شني �شل�شلة من �لعقوبات �لدولية على بيونغ 
يانغ وفر�شت قيود� م�شرفية على �لكوريني �ل�شماليني ما �دى �ىل توتر 

�لعالقات بني �حلليفني.
كوريا  على  �لقت�شادي  نفوذها  ��شتخد�م  على  �ل�شني  و��شنطن  وح�شت 

�ل�شمالية لإرغام بيونغ يانغ على وقف برناجميها �لنووي و�ل�شاروخي.
 

البالغات الكاذبة تطال الرئي�س الرو�شي
•• مو�صكو -وام:

 60 م��ن  �أك��رث  �لرو�شية  �ملخت�شة  �لأم��ن��ي��ة  �ل�شلطات  تلقت 
�ت�شاًل وبالغا كاذباً، 50 منها حتدثت عن زرع عبوة نا�شفة 
على طريق موكب �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني يف مدينة 
با�شم  �لر�شمي  �ملتحدث  وق��ال   . �لرو�شية  بطر�شبورغ  �شانت 
تا�س  وكالة  وبح�شب  بي�شكوف،  دميرتي  �لرو�شية،  �لرئا�شة 
�ت�شاًل   60 �أكرث من  تلقت  �ملخت�شة  �ل�شلطات  �إن  �لرو�شية 
وبالغا كاذباً 50 منهم تتحدث عن زرع عبوة نا�شفة باأماكن 
فالدميري  �لرئي�س  موكب  طريق  من  �لقرب  على  خمتلفة 
�لت�شالت  �أن  بي�شكوف  و�أك��د  بطر�شبورغ.  �شانت  يف  بوتني 
و مل  بعد  يتم حتديد م�شدرها  رو�شيا ومل  خ��ارج  كانت من 

توؤثر على جدول �أعمال �لرئي�س �لذي و�شع م�شبقاً.

•• الفجر - تون�ض - خا�ض
يف  ال�سيا�سي  امل�سهد  ي�سهدها  التي  التحولت  مع 
احلاكم،  الئتالف  جبهة  على  وخ�سو�سا  تون�س 
التي  الكف والفنجان والتوقعات  تعددت قراءات 
تكاد  فاإنها  وحيثياتها،  مداخلها  يف  اختلفت  ان 
احلاكمة  ــزاب  الأح بني  يجري  ما  ان  على  جتمع 
يحمل من املوؤ�سرات ما يفيد ان الهدف هو الإطاحة 

بيو�سف ال�ساهد وحكومته.
نداء  يف  لقيادي  من�سوبة  م�سربة  وثيقة  وجاءت 
عديد  وتــطــرح  الفر�سية،  هــذه  لتوؤكد  تون�س، 
يو�سف  مــن  تون�س  نـــداء  مــوقــف  ــول  ح الأ�سئلة 

ال�ساهد ..

 وهل �ن ما ي�شاع حقيقة �م يتنزل 
�ل��ت��م��وق��ع متهيد�  �إط�����ار ح���رب  يف 
لالنتخابات �لرئا�شية و�لت�شريعية 
كثريون  يرى  و�لتي   2018 لعام 
�ن �ل�شاهد ي�شتعد لها، و�ن له من 
�حلظوظ ما يفزع خ�شومه وحتى 
م���ر�ك���ز ن���ف���وذ د�خ�����ل ح���زب���ه ن���د�ء 
�ل�شاهد  �ن  ي��رى  ق��د  �ل��ذي  تون�س 
رمب�����ا ي��ع��م��ل حل�������ش���اب���ه �خل���ا����س، 

ح�شب بع�س �ملالحظني.

“�سعف الأداء”
مركز  مل��دي��ر  وثيقة  تطرقت  فقد 
ند�ء تون�س للدر��شات، و�لقيادي يف 
�حلزب خالد �شوكات بعنو�ن “�شنة 
من عمل حكومة �لوحدة �لوطنية 
يف  �ملر�شومة  �لأولويات  �شوء  على 
وثيقة قرطاج )�شبتمر 2016/
يف  ن�شرها  2017(” مت  �شبتمر 
�شحيفة حملية �جلمعة، تطرقت 
ند�ء  يحملها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ظ��رة  �إىل 

تون�س عن �حلكومة.
“حكومة  �أن  �ل��وث��ي��ق��ة  يف  وج�����اء 
تتجاوز  مل  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل�����وح�����دة 
ح��ق��ق��ت��ه��ا حكومة  �ل���ت���ي  �مل���ع���ادل���ة 
�حلبيب �ل�شيد حول ك�شب �حلرب 
رغم  �أن���ه  مبينا  �لإرهاب”،  ع��ل��ى 
�أن  �إل  �ل�شتباقية  �لعمليات  بع�س 
�خل��ط��ر �لإره���اب���ي م��ا ي���ز�ل قائما 
ف�شال ع��ن �ل��رت�ج��ع �مل��ل��ح��وظ يف 
بجر�ئم  �ملتعلقة  �لأم��ن��ي��ة  �حل��ال��ة 

�حلق �لعام.
�لتقييمية  �ل��وث��ي��ق��ة  ل��ف��ت��ت  ك��م��ا 
�أن  �إىل  �شوكات،  خالد  �أعدها  �لتي 
�حل��ك��وم��ي مل  �ل��ع��م��ل  م���ن  “�شنة 
�إىل وجود  ي�شري  م��ا  ت��رز خ��الل��ه 
ن�شق  ت�شريع  نحو  ملمو�س  تغري 
�لتنمية  �أه�����د�ف  لتحقيق  �ل��ن��م��و 
ذ�ته  �لآن  يف  مبينة  و�لت�شغيل”، 
�لأب����رز  �لإي��ج��اب��ي��ة  “�لنقطة  �أن 
كانت  �حل���ك���وم���ة  ه�����ذه  ���ش��ج��ل  يف 
يف  �شاهمت  �لتي  �لف�شاد  مكافحة 
�ملتد�عية  �حلكومة  �شورة  ترميم 
�مللفات  م��ع��اجل��ة  يف  ف�شلها  ج���ر�ء 
عدد  يف  �لجتماعية  �لحتجاجية 
�ل��د�خ��ل��ي��ة خ�شو�شا  �مل��ن��اط��ق  م��ن 
�أن  �أي�������ش���ا  وذك�������رت  باجلنوب”. 
و�جهت  �لف�شاد  مكافحة  “حملة 
�لتي  �ل�����ش��ع��وب��ات  ع���دي���د  لح���ق���ا 
و�أثرت  �لعام  �ل��ر�أي  عليها  �شو�شت 
�شلبا على م�شد�قيتها لدى بع�س 
�ل���ت���ي قامت  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل��ن��خ��ب 
و�تهمتها  �أه��د�ف��ه��ا  يف  بالت�شكيك 
بالنتقائية”. و�عترت �أن “جميع 
�ملوؤ�شر�ت �ملتعلقة بالتو�زنات �ملالية 
قيام  منذ  تر�جعت  ق��د  �لعمومية 
حكومة �لوحدة �لوطنية، و�أن هذه 

وثيقة  �أول��وي��ات  و�شمن  ت�����ش��اوري 
قرطاج”.

“�ختالف  �أن  �حل��رب��اوي  و�أو���ش��ح 
وجهات �لنظر بني �حلزب ورئي�س 
�حلكومة وعدم تقاربها يف �لفرتة 
قانون  مب�����ش��روع  تعلقت  �لأخ����رية 
�ن��ح��ي��از وجهة  �مل��ال��ي��ة وحت���دي���د� 
�ل�شعب  مطالب  �إىل  �حل��زب  نظر 
�لد�خلية  ب���اجل���ه���ات  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
متر  �لتي  �لقت�شادية  و�ملوؤ�ش�شات 
ب�����ش��ع��وب��ات، ق��اب��ل��ه �مل�����ش��روع �لذي 
ت��ق��دم��ت ب���ه �حل��ك��وم��ة و�ل�����ذي مل 
وفق  �مل�شائل”،  ل��ه��ذه  وف��ي��ا  ي��ك��ن 

تعبريه.
وبنّي �أن ما يتم �لرتويج له موؤخر� 
�ملنت�شبني  بع�س  قبل  م��ن  خا�شة 
�إىل �حل���زب يف ه��ذ� �جل��ان��ب، على 
غ���ر�ر م��ا ���ش��رح ب��ه خ��ال��د �شوكات 
)�ل����ق����ي����ادي يف �ل�����ن�����د�ء( لإح�����دى 
�ل�شحف �ليومية، “ل يلزم �حلزب 
“�ملو�قف  �أن  مالحظا  �شيء”،  يف 
ت�شدر  ت��ون�����س  ل���ن���د�ء  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  ع���ن  ب��ي��ان��ات  يف 

للحزب”.
�لطرفني  بني  “�لعالقة  �أن  وذك��ر 
هي عالقة تكامل، باعتبار �ل�شاهد 
�بن حركة ند�ء تون�س ومت �ختياره 
على ر�أ�س حكومة �لوحدة �لوطنية 
وه���و ���ش��رف حل��زب��ه وت�����ش��ري��ف له 

�شخ�شيا، ككفاءة وطنية”.

ارباك امل�سهد ال�سيا�سي
مكونات  لبع�س  ك���ان  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
ما  على  فعل  رد  �حلاكم  �لئتالف 
جاء يف وثيقة خالد �شوكات، وقال 
�لنه�شة حممد  �لقيادي يف حركة 
�شر�عات  ه���ن���اك  �ن  �����ش����امل،  ب����ن 
تون�س  ن���د�ء  �شلب  فعليا  ظ��اه��رة 
مناق�شة  ن�����ش��ق  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  وه����ي 
�ن  �ملالية، مو�شحا  قانون  م�شروع 
هناك بع�س �لطر�ف �لتي ت�شعى 
حل�شابات  �حل��ك��وم��ة  ����ش��ق��اط  �ىل 
�شيا�شية وهو ما ل يخدم م�شلحة 
�ل��ب��الد لن ت��ون�����س يف ح��اج��ة �ىل 
تغيري  ول���ي�������س  �لن  �ل����ش���ت���ق���ر�ر 

�لوزر�ء و�حلكومات.
يف حني  قال �لقيادي يف �فاق تون�س 
كرمي �لهاليل، �ن حزبه ل ي�شتغرب 
�ل�شادرة  �لت�شريحات  ه��ذه  مثل 
ع��ن خ��ال��د ���ش��وك��ات، ف��ه��ذ� �لخري 
�لت�شريحات  ه��ذه  مثل  على  تعّود 
�شوكات  ت�شريحات  �ن  و����ش��اف   .
خمالفة لتفاق قرطاج �لذي وّقعه 

حزبه �فاق تون�س،
�����ش����وك����ات  وث����ي����ق����ة  �ن  م�������وؤك�������د� 
�ن  �ل  مي��ك��ن��ه��ا  ل  وت�����ش��ري��ح��ات��ه 

تربك �مل�شهد �ل�شيا�شي.

حتقيق  م��ن  تتمكن  مل  �حل��ك��وم��ة 
م�شتوى  على  ملمو�س  حت��ول  �أي 

�ل�شيا�شات �لجتماعية”.
�لعمل  “�إن  �ل���وث���ي���ق���ة:  وق����ال����ت 
�ل�شنة  خ�����الل  �ت�������ش���م  �حل���ك���وم���ي 
�ل�شاهد  حكومة  عمر  م��ن  �لأوىل 
�ل�شلبية  �ل��ظ��و�ه��ر  ع��دي��د  ب����روز 
و�إن مظاهر  �لق����الت..  �أخ��ط��ره��ا 
�شعف �لعمل �حلكومي تتبني من 
�ملغامرة  �لعنا�شر  هيمنة  خ���الل 
�حل��ك��وم��ة وخطابها،  ���ش��ورة  ع��ل��ى 
�مل�شاند  �ل�شيا�شي  �حلز�م  وتال�شي 
مو�شوعي  تقييم  �أي  “�إن  لها”. 
�لوطنية  �ل���وح���دة  ح��ك��وم��ة  لعمل 
ي���ق���ود �إىل ج��م��ل��ة من  ���ش��ن��ة،  مل����دة 
�شعف  بينها  م��ن  �ل���ش��ت��ن��ت��اج��ات، 
و�لتنموي  �لق���ت�������ش���ادي  �لأد�ء 
و�لإعالمي”،  �ل�شيا�شي  و�لأد�ء 
ح�����ش��ب �ل��وث��ي��ق��ة �ل��ت��ق��ي��ي��م��ي��ة من 

�لوحدة �لوطنية وبيو�شف �ل�شاهد 
�ل������ذي ي��ع��ت��ر م����ن ك�������و�در حركة 
وثيقة  �ن  مو�شحا  تون�س”،  ن��د�ء 
�شوكات �شخ�شية وهي عمل فردي 
ع��ل��م �حل���زب ويلزمه  ب��ه دون  ق���ام 
هو فقط ول يلزم �لند�ء يف �شيء، 
م�شدد� على �ن  “ حزب ند�ء تون�س 
�لتقييمية  �ل��وث��ي��ق��ة  م���ن  ي���ت���ر�أ 
���ش��وك��ات وم��ا ت�شمنته من  خل��ال��د 

ت�شريحات ومو�قف”.
با�شم  �ل��ر���ش��م��ي  �ل��ن��اط��ق  و�ع���ت���ر 
�ختالف  �أن  ت��ون�����س،  ن����د�ء  ح��رك��ة 
وجهات �لنظر بني �حلزب ورئي�س 
�حل��ك��وم��ة ي��و���ش��ف �ل�����ش��اه��د حول 
ي��ع��ن��ي وجود  “ل  �مل�����ش��ائ��ل،  ب��ع�����س 
هذ�  يف  ق��ائ��ال  بينهما”،  خ����الف 
د�ع��م��ون حلكومة  “نحن  �لإط���ار: 
على  ولل�شاهد  �لوطنية  �ل��وح��دة 
ر�أ����ش���ه���ا، ط���امل���ا ي��ت��ح��رك يف �إط����ار 

�إع�����د�د ���ش��وك��ات �ل����ذي �أ����ش���ار فيها 
�شيا�شية  ق��ي��ادة  �أزم���ة  “وجود  �إىل 
ت��ون�����س، ج���ر�ء ع��و�م��ل متعددة  يف 
“كلفة  �أن  وذك��ر  و�أزم���ة حكومة”. 
�أن  �مل�����ش��ج��ل��ة ل مي���ك���ن  �ل���ن���ت���ائ���ج 
للم�شتقبل  م�شت�شرف  �أي  ت�شجع 
ع���ل���ى ت���وق���ي���ع �ل���ك���ث���ري م����ن ه���ذه 
����ش���رورة  م���ق���رتح���ا  �حلكومة”، 
حكومة  ت�����ش��ك��ي��ل  يف  “�لإ�شر�ع 
�لنتخابات  ن��ت��ائ��ج  ق���اع���دة  ع��ل��ى 
�لأخرية، ت�شت�شعر �مل�شوؤولية جتاه 
�ل�شعب، من جهة، وميكن لل�شعب 
�لنتائج  ���ش��وء  ع��ل��ى  يحا�شبها  �أن 
وجاء  �أخرى”.  جهة  من  �ملحققة، 
يف �قرت�حات �شوكات ملعاجلة هذه 
�لأزمة، �ملطالبة باإ�شقاط �حلكومة 
�حل���ال���ي���ة و�����ش����رورة �ل��ت�����ش��ري��ع يف 
نتائج  ق��اع��دة  على  �أخ���رى  ت�شكيل 
�ىل  م�����ش��ري�   ،2014 �ن��ت��خ��اب��ات 

ت�شاوؤلت  ف���اإن  �ل�����ش��اه��د،  حلكومة 
ك���ان���ت هذه  �إن  م����ا  ح�����ول  ُت����ط����رح 
ر�شميا  م���وق���ف  ت��ع��ك�����س  �ل��وث��ي��ق��ة 
�أم �نها ل تلزم  ن��د�ء تون�س  حل��زب 
�ثارت  وق���د  ���ش��وك��ات.  �شخ�س  �إل 
ك��ب��ري�، حيث  ج��دل  �لوثيقة  ه��ذه 
تون�س  ن��د�ء  بحركة  �لقيادي  ع��ّر 
��شتغر�به  ع���ن  �ل�����ش��ع��ي��دي  و����ش���ام 
علم  ل  �لند�ء  قياد�ت  �ن  حا  مو�شّ
�لوثيقة.    ه���ذه  ت�شّمنته  مب��ا  ل��ه��ا 
�ن ما  �ذ�ع���ي،  و����ش��اف يف ت�شريح 
قاله �شوكات ل يلزم �حلزب و�منا 
تعليقه  ويف  ف��ق��ط.   �شخ�شه  ي��ل��زم 
على ما جاء يف هذه �لوثيقة، قال 
�لناطق �لر�شمي با�شم ند�ء تون�س 
�مل��ن��ج��ي �حل����رب����اوي، �ن ح��زب��ه مل 
�أحد� لإجر�ء تقييم لأعمال  يكلف 

حكومة �لوحدة �لوطنية، م�شيفا
بحكومة  م���ت���م�������ش���ك���ون  ن���ح���ن   “

�لوطنية  �ل���وح���دة  “حكومة  �أّن 
ت�شييع  برتكيبتها �حلالية جمّرد 
�مل�شّجلة  �لنتائج  و�أّن  �لأّم��ة  لوقت 
عمرها  م��ن  �لأوىل  �ل�شنة  خ��الل 
م�شت�شرف  �أي  ت�شّجع  �أن  ميكن  ل 

�لكثري  ت����وّق����ع  ع���ل���ى  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل 
منها”.

اختالف ل خالف
�شوكات معار�شته  ولئن ُعرف عن 

خالد �شوكات ..ها هو يغريد خارج �ل�شرب �ملنجي �حلرباوي: �لختالف مع �ل�شاهد ل يعني �خلالف

ال�شعيدي: ما قاله �شوكات ل يلزم 
احلزب واإمن��ا يلزم �ش��خ�شه فقط

 اآفاق تون�س: الوثيقة ل ميكنها
 اإل اأن ترب�ك امل�ش��هد ال�ش�يا�شي

ما حقيقة �ل�شر�ع بني �ل�شاهد و�ل�شب�شي �لبن؟ كرمي �لهاليل - ميني �ل�شورة: �لوثيقة تربك �مل�شهد �ل�شيا�شي

الناطق با�سم النداء: اختالف وجهات النظر بني احلزب ورئي�س احلكومة ل يعني وجود خالف بينهما

رغم ان الوثيقة �سادرة عن اأحد قيادييه:

نداء تون�س يترباأ من الدعوة لإ�شقاط حكومة ال�شاهد...!
�سوكات: »حكومة الوحدة الوطنية برتكيبتها احلالية جمّرد ت�سييع للوقت«

ال�شاهد يجري 
حتويرا وزاريا جزئيا

•• الفجر - تون�ض - خا�ض
قرر رئي�س �حلكومة �لتون�شية يو�شف �ل�شاهد �لقيام بتحوير وز�ري 
لل�شحة  وزي���ر�  �حلمامي  عماد  م��ن  ك��ل  تعيني  مبقت�شاه  مت  جزئي 

و�شليم �لفرياين وزير� لل�شناعة و�ملوؤ�ش�شات �ل�شغرى و�ملتو�شطة.
ي�شار �إىل �أن �حلمامي كان قد �شغل خطة وزير �ل�شناعة و�ملوؤ�ش�شات 
�ملكلف  �ل��دول��ة  ك��ات��ب  خطة  ي�شعل  �ل��ف��ري��اين  ك��ان  فيما  �ملتو�شطة 
�إىل  �ن�شم منذ يومني  �ل�شغرى و�ملتو�شطة. و�لفرياين  باملوؤ�ش�شات 

�ملكتب �لوطني حلركة ند�ء تون�س.

تراجع �شعبية مر�شح جمهوري متهم بالتحر�س 
 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

�ل�شيوخ  جمل�س  �ىل  �جل��م��ه��وري  �مل��ر���ش��ح  �شعبية  ت��ر�ج��ع��ت 
�لأمريكي روي مور �ملتهم بالتحر�س يف �لباما قبل ع�شر�ت 
�أن خ�شمه  �أظهرت  �لتي  �ل��ر�أي  ��شتطالعات  �ل�شنو�ت، وفق 

�لدميوقر�طي د�غ جونز تفوق عليه.
وك�شفت در��شة “غر�في�س” ُن�شرت �جلمعة �أن �لدميوقر�طي 
 42% مقابل  �لت�شويت  نو�يا  من  ب47%  يتمتع  جونز 

ل�شالح مور 3،5 نقاط كهام�س خطاأ.
وو�شع ��شتطالع للر�أي �أجرته قناة “فوك�س نيوز” �خلمي�س 
�لت�شويت  نو�يا  %50 من  �ملر�شحني مع  ر�أ���س  جونز على 

مقابل %42 للجمهوري 3 نقاط كهام�س خطاأ.

 ”10 “فوك�س  ق��ن��اة  �أج��رت��ه��ا  �أخ���رى  حديثة  در����ش��ة  �أن  �إل 
من   49% م��ع  �ملر�شحني  يت�شدر  م��ور  �ن  ك�شفت  �ملحلية 

�لأ�شو�ت مقابل %43 جلونز نقطتني كهام�س خطاأ.
�لأوىل  �لتهامات  بو�شت”  “و��شنطن  �شحيفة  ن�شر  وقبل 
�ملحافظ  �لقا�شي  م��ور،  ك��ان  نوفمر،  �لثاين  ت�شرين   9 يف 
�ملر�ش������ح �ملف�شل  �ل�شابق يف �ملحكمة �لعليا يف ولية �لباما، 
�لثاين  كانون   12 �ل�شيوخ �جلزئية يف  �نتخابات جمل�س  يف 
�ىل  منتمي�ة  ت��ع��ت��ر  �ل��ت��ي  �ل��ولي�����������������ة  ه�����������ذه  يف  دي�ش����مر، 

�ليمني.
من   48% �ل���ر�أي  ��شتطالعات  معدل  يعطي  �ملح�شلة،  يف 

نو�يا �لت�شويت �ىل مور مقابل %42 ل�شالح جونز.
وم����ذ�ك، ط��ل��ب م��ن��ه �ل��ع��دي��د م��ن �مل�����ش��وؤول��ني �جلمهوريني 

•• ملبورن-رويرتز:

ط��ال��ب �حت����اد �لأط���ب���اء �ل��رئ��ي�����ش��ي يف ����ش��رت�ل��ي��ا �م�س 
�ل�شبت �حلكومة بال�شماح لالأطباء �مل�شتقلني وغريهم 
400 من  من خ��ر�ء �ل�شحة مب�شاعدة ما يزيد على 
�حتجاز مغلق يف  د�خل مركز  �لقابعني  �للجوء  طالبي 

بابو� غينيا �جلديدة.
�لذي  �ملركز  يف  يوما   18 منذ  �للجوء  طالبو  وير�بط 
��شرت�ليا على جزيرة مانو�س يف حتد ملحاولت  تديره 
��شرت�ليا وبابو� غينيا �جلديدة لإغالقه فيما و�شفته 

�لأمم �ملتحدة باأنه �أزمة �إن�شانية تلوح يف �لأفق.
غ���ادره موظفوه،  �ل��ذي  �مل��رك��ز  دخ��ول  ��شرت�ليا  ومتنع 

مبن فيهم �لأط��ب��اء، مما جعل من هم بد�خله دون ما 
و�لرعاية  و�لكهرباء  �لنظيفة  و�ملياه  �لغذ�ء  من  يكفي 

�لطبية.
�ليوم  ب��الإج��م��اع  �ل�شرت�لية  �لطبية  �جلمعية  و�أي���دت 
لالأطباء  لل�شماح  للحكومة  �ل��دع��وة  ت��وج��ي��ه  �ل�شبت 
بدخول �ملركز ليتمكنو� من فح�س حالة طالبي �للجوء 

�ل�شحية وظروف معي�شتهم.
�جلمعية  تقدمت  �جلمعية  رئي�س  جانون  مايكل  وق��ال 
بالعديد من �ل�شكاوى يف هذ� �ل�شاأن �شو�ء ب�شورة معلنة 
�أو غري معلنة. لكن مع ما يظهر من تدهور للو�شع يف 
مانو�س وزيادة خطورته يعتقد �ملجل�س �لحتادي ب�شدة 

�أن �لأمر يتطلب �إجر�ء عاجال وتقدمي �إجابات.

�لن�شحاب لكنه رف�س ونفى �رتكاب �أي �عتد�ء جن�شي رغم 
�أن��ه ح��اول �لتقرب من قا�شر�ت عندما ك��ان يف  �أن��ه �ع��رتف 

�لثالثني من عمره.
ين�شحب”  “لن  فقالت  �جلمعة  عنه  كايال  زوجته  ود�ف��ع��ت 
ي���و�روين  �ن  ب��ع��د  �ل  �أت��وق��ف  +ل���ن  �أق���و�ل���ه  “�أردد  م�شيفة 

�لرثى+«.
�مل�شتوى  على  ت��د�ع��ي��ات  �لن��ت��خ��اب��ات  ه��ذه  لنتائج  و�شيكون 
 52 �ن �جلمهوريني ميلكون حاليا غالبيا من  �ذ  �لوطني. 
مقعد� يف جمل�س �ل�شيوخ من �أ�شل مئة، وهو هام�س �شغري 
جد� �شمح على �شبيل �ملثال لثالثة �أع�شاء جمهوريني بن�شف 
�ل�����ش��ادر يف عهد  �ل��رع��اي��ة �ل�شحية  ق��ان��ون  �ل��غ��اء  م�����ش��روع 

�لرئي�س �ل�شابق بار�ك �وباما.

احتاد اأطباء ا�شرتاليا يطلب دخول مركز لالجئني 
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تقلي�س  يف  �مل�����ش��روع  ه��ذ�  �شي�شهم 
وحتقيق  �ل��غ��از،  ل�شتري�د  �حلاجة 
و�لكهرباء حاملا  �مل��اء  وفر يف قطاع 
ب���الإن���ت���اج، وحتقيق  �مل��ح��ط��ة  ت���ب���د�أ 
لتنويع  �ل��ه��ادف��ة  حكومة  م�شاعي 
م�شادر �لطاقة و��شتخد�م �لطاقة 
�أبو  �إم��ارة  �قت�شاد  ودع��م  �ملتجددة، 
ع��م��ل لأبناء  ف���ر����س  ظ��ب��ي وخ���ل���ق 
�ملنطقة  يف  خ�������ش���و����ش���ا  �ل�����دول�����ة 

�ل�شرقية من �إمارة �أبوظبي.
برنامج  خ��الل  من  �لهيئة  تنفذ  و 
�خل�������ش���خ�������ش���ة روؤي���������ة �حل���ك���وم���ة 
�لقطاع  خ�شخ�شة  جتاه  �لر�شيدة 
ينجم  ��شرت�تيجيا  خيار�  باعتباره 
ع��ن��ه �ل���ع���دي���ُد م���ن �مل��ك��ا���ش��ب �لتي 
�لدولة  متويل  تخفي�س  تت�شمن 
قطاع  يف  �ل����ك����ب����رية  ل���ل���م�������ش���اري���ع 
م�شتوى  ورف����ع  و�ل���ك���ه���رب���اء،  �مل����اء 
فر�س  وتوفري  �لوطني،  �لقت�شاد 
ع���م���ل مل���و�ط���ن���ي دول������ة �لإم���������ار�ت 
د�ئرة  تقوم  �ملتحدة، حيث  �لعربية 
ودر��ش�ة  ب��ت��ح��دي��د  �خل�����ش��خ�����ش��ة 
�خل�شخ�شة  م�������ش���اري���ع  و�إد�رة 
بيع  تنفيذها مثل  و�لإ���ش��ر�ف على 
�لإنتاج  م�ش�اريع  وتاأ�شي�س  �لأ�شول 
وفق  �لإم������د�د�ت  ل��ت��اأم��ني  �مل�شتقل 

�خلطة �لرئي�شية.
وك��ج��زء م��ن خ��ط��ة �ل��ه��ي��ئ��ة بعيدة 
بخ�شخ�شة  و�مل���ت���ع���ل���ق���ة  �مل��������دى 
�أبوظبي،  يف  و�لكهرباء  �مل��اء  قطاع 
للمنتج  ���ش��رك��ات  ع�����ش��ر  �إن�����ش��اء  مت 
�ملاء و�لكهرباء عن  �مل�شتقل لقطاع 
طريق طرح م�شاريع يف مناق�شات 
و�ل�ش�فافية  �لتناف�س  بروح  �ت�شمت 
�لبناء  �شيغة  �أ���ش��ا���س  ع��ل��ى  وت��ق��وم 
 »BOO« و�ل��ت�����ش��غ��ي��ل  و�ل��ت��م��ُلّ��ك 
م�شاهمة  �شركات  تاأ�شي�س  مت  وق��د 
ب���ال���ك���ام���ل دخلت  ع���ام���ة مم���ل���وك���ة 
مع  ���ش��ر�ك��ات  يف  مبوجبها  �لهيئة 
عاملية  ����ش�����ت��ث��م��اري��ة  جم���م���وع���ات 

لتنفيذ م�شروعات �ملنتج �مل�شتقل.

•• ابوظبي-وام:

�أعلنت هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي 
مل�شروع  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل  ب���دء 
�مل�شتقل،  ل��ل��م��ن��ت��ج  �مل���رف���اأ  حم��ط��ة 
مليار   5،4 بنحو  تكلفته  وُت���ق���ّدر 
�لقدرة  رف����ع  يف  وي�����ش��ه��م  دره������م.. 
ميجاو�ط   1702 �إىل  �لإنتاجية 
�لتعاقدية  و�لقيمة  �لكهرباء  م��ن 
و�إنتاج  م���ي���ج���او�ط،   1600 �إىل 
من  ج�������ال�������ون  م�����ل�����ي�����ون   52.5
�ليوم  يف  �ملُ�����ح�����اّلة  �ل���ب���ح���ر  م���ي���اه 
يومياً،  مكعب  م��رت   238،665
وذلك يف �إطار برنامج �خل�شخ�شة 
�لذي تنتهجه �لهيئة بهدف تاأمني 
�لقدرة �لإنتاجية للماء و�لكهرباء، 
�لقطاع �خلا�س مبا  بال�شر�كة مع 
�أبوظبي  ح��ك��وم��ة  ه����دف  ي���و�ك���ب 
و�شرف  وكهرباء  م��اء  قطاع  ب�شاأن 
�شحي م�شتد�م ي�شمن �ل�شتغالل 

�لأمثل للمو�رد.
ويعُدّ م�شروع حمطة �ملرفاأ للمنتج 
�ملاء  �إن��ت��اج  م�شاريع  �أح���د  �مل�شتقل 
�لذي  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  و�لكهرباء 
�لقطاع  مع  بال�شر�كة  �إن�شاوؤه  يتم 
�ملرفاأ  م��دي��ن��ة  يف  وي��ق��ع  �خل���ا����س، 
بعد  ع���ل���ى  �ل����ظ����ف����رة،  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�أبوظبي،  �لعا�شمة  عن  كم   160
على  �ل�شتحو�ذ  �مل�شروع  ويت�شمن 
�مل��ي��اه و�لكهرباء  ع��دد م��ن م��ر�ف��ق 
�ملرفاأ،  حمطة  يف  �لقائمة  �حلالية 
مر�فق  وب��ن��اء  وت�شميم  وت��ط��وي��ر 
على  لالإ�شر�ف  بالإ�شافة  جديدة، 
�ملحطة،  يف  �لت�شغيلية  �لعمليات 
وي���ت���م ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذ� �مل�������ش���روع وفقا 
بال�شر�كة  �مل�شتقل  �ملنتج  لنموذج 
م������ع �ل����ق����ط����اع �خل������ا�������س، وع���ل���ى 
�أ���ش��ا���س ق��اع��دة �ل��ب��ن��اء و�ل��ت��م��ل��ك و 
�لنظام  وبنف�س   BOO �لت�شغيل 
�مل�شتقل  �مل��ن��ت��ج  م�����ش��اري��ع  �مل��ت��ب��ع يف 
�مل�شروع  مت��وي��ل  وخا�شة  �ل�شابقة 

للماء و�لكهرباء، و�لتمُيّز يف �لأد�ء 
و�لنمو  �ل��ع��م��الء  ع��ل��ى  و�ل��رتك��ي��ز 
در��شة  خ����الل  م���ن  و�ل����ش���ت���د�م���ة، 
�شبل زيادة �حلد �لأدنى من �لطاقة 
�لإنتاجية، وتنويع م�شادر �لطاقة 
�ملتز�يد  �ل�����ش��ك��اين  �ل��ط��ل��ب  لتلبية 
ع���ل���ى �مل������اء و�ل���ك���ه���رب���اء، وت���اأم���ني 
�لتطويرية  �مل�����ش��اري��ع  �ح��ت��ي��اج��ات 

�لتي ت�شهدها �لإمارة.
�ملهند�س  �أ���ش��ار  نف�شه  �ل�شياق  ويف 
عادل �شعيد �ل�شعيدي مدير د�ئرة 
�خل�شخ�شة بالإنابة �إىل �أن م�شروع 
حم��ط��ة �مل���رف���اأ مي��ث��ل �آخ����ر حمطة 
خ�شخ�شتها،  تتم  و�مل��ي��اه  للطاقة 
وي�شكل موقع �ملحطة �حلل �لأمثل 
بال�شرعة  متوقع  نق�س  �أي  ملقابلة 
�مل�شروع  ه��ذ�  �أن  و�أو���ش��ح  �ملمكنة، 
كفاءة  يف  �رت��ف��اع  حتقيق  يف  ي�شهم 
�لوقود وخف�س تكلفة �لإنتاج، كما 
ي��ع��م��ل وف���ق �ل�����ش��روط �ل��ب��ي��ئ��ي��ة يف 
�ملرونة  معدلت  من  ويرفع  �ملوقع 
�شبكة  �لق��ت�����ش��ادي��ة يف  و�جل���و�ن���ب 
م�شتقبال،  �أب���وظ���ب���ي  يف  �ل��ت��ول��ي��د 
وبوجه خا�س عند ت�شغيل �لوحد�ت 

�لنووية �ل�شخمة.
�لهيئة  �أَنّ  �إىل  �لإ�����ش����ارة  وجت����در 
وجم����م����وع����ة �����ش����رك����ات����ه����ا ت���ت���وىل 
م�����ش��وؤول��ي��ة ت���ق���دمي خ���دم���ات �مل���اء 
وجزء  �أب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  و�لكهرباء 
�ل�شمالية،  �ملناطق  �حتياجات  من 
وت��ن��ف��ي��ذ ���ش��ي��ا���ش��ة �حل��ك��وم��ة جتاه 
تطويره  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �ل���ق���ط���اع، 
و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م�������و�رده، وخلق 
ف���ر����س �ل���ع���م���ل لأب�����ن�����اء �ل����دول����ة، 

�مل�����ش��ت��ق��ب��ل، وو�شع  ق����ادة  وت���دري���ب 
و�مل�شاريع  �ل�شرت�تيجية  �خلطط 
�ملتز�يد  �لطلب  لتلبية  �لعمالقة 
على �مل��اء و�ل��ك��ه��رب��اء، وق��د متكنت 
�لهيئة من قيادة �جلهود �لتنموية 
يو�كب  م�����ش��ت��وى  �إىل  و�خل���دم���ي���ة 
يف  متيز�  �لعاملية  �ملمار�شات  �أك��رث 
هذ� �ملجال، ليحتل �لقطاع مرتبة 
ث���اين �أك���ر ق��ط��اع يف �لإم�����ارة بعد 
�لقدرة  بلغت  حيث  �لنفط،  قطاع 
للقطاع  �ل���ق�������ش���وى  �لإج���م���ال���ي���ة 
يوميا،  مياه  جالون  مليون   960
كهرباء  م���ي���ج���او�ط  و16،922 
ي��وم��ي��ا، ب��ع��د دخ���ول حم��ط��ة �ملرفاأ 
�لهيئة  ت��ق��وم  كما  �لت�شغيل.  حيز 
�أبوظبي  حاليا بتنفيذ م�شروع نور 
للطاقة  م�شتقلة  حم��ط��ة  ك���اأك���ر 
ويت�شمن  �ل���ع���امل،  يف  �ل�����ش��م�����ش��ي��ة 
�مل�����ش��روع �إن�����ش��اء وت��ط��وي��ر ومتويل 
للطاقة  حمطة  و�شيانة  وت�شغيل 
تكنولوجيا  با�شتخد�م  �ل�شم�شية 
منطقة  يف  �لكهرو�شوئية،  �لطاقة 
 120 ح��و�يل  بعد  على  �شويحان، 
�أب��وظ��ب��ي، بتكلفة  ك��م م��ن م��دي��ن��ة 
3.2 مليار درهم،  �إجمالية قدرها 
للمحطة  �لإنتاجية  �لطاقة  وتبلغ 
�شعف  �أي  ميجاو�ت   1177 نحو 
�لعامل  يف  حمطة  �أك���ر  تنتجه  م��ا 
كاليفورنيا  حم��ط��ة  وه����ي  ح��ال��ي��ا 
للطاقة �ل�شم�شية، �لتي تنتج حاليا 
تبد�أ  �أن  ويتوقع  م��ي��غ��او�ت،   550
�ملحلية  �ل�����ش��ب��ك��ة  ب��ت��زوي��د  �مل��ح��ط��ة 
�لربع  خ��الل  �لكهربائية  بالطاقة 
حيث   ،  2019 ع����ام  م���ن  �ل���ث���اين 

و�مل�شارف  �مل��ال��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن 
�ل��دول��ي��ة و�مل��ح��ل��ي��ة، ح��ي��ث متتلك 
هيئة مياه وكهرباء �أبو ظبي ن�شبة 
%80 من �أ�شهم �مل�شروع، يف حني 
�ئتالف  �لأجنبي  �ل�شريك  ميتلك 
 20% ن�شبة   ENGIE �إجن���ي 

�ملتبقية.
وت���ق���وم ف���ك���رة ه����ذ� �مل�������ش���روع على 
�أ����ش���ا����س ب���ن���اء حم��ط��ة ط���اق���ة ذ�ت 
قدرتها  تبلغ  م��زدوج��ة  وق��ود  دورة 
با�شتخد�م  م���ي���ج���او�ت،   1240
�لتكنولوجيا،  �أن�����������و�ع  �أح���������دث 
�أرب���ع���ة ت��ورب��ي��ن��ات غازية  وت��رك��ي��ب 
لت�شل  م���ي���ج���او�ت،   360 ب��ط��اق��ة 
�إىل  �ملتعاقد عليها  �ملنتجة  �لطاقة 
�لكهرباء،  من  ميجاو�ط   1600
و�إعادة تاأهيل ثالث وحد�ت حتلية 
�لقدمية  �مل���ح���ط���ة  م����ن  ح����ر�ري����ة 
جالون،  م��ل��ي��ون   22.5 ب��ط��اق��ة 
وح����دة  ت���رك���ي���ب  �إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
مليون   30 ب��ط��اق��ة  م��ي��اه  حت��ل��ي��ة 
�لعك�شي  �لتنا�شح  بتقنية  ج��ال��ون 
�لتي   ،Reverse Osmosis
�حلاجة  تقليل  يف  ب��دوره��ا  ت�شهم 
�ل�شتاء من  �لكهرباء يف  �إىل توليد 
�ملركبة  �ل�����دورة  ذ�ت  �ل��ت��ورب��ي��ن��ات 
بالغاز، وتقليل تكاليف  �لتي تعمل 
�لوقود يف �لقطاع ب�شكل كبري �شو�ء 
قبل �أو بعد �إطالق حمطات �لطاقة 

�لنووية يف موقع بر�كة.
�شعادة  �أع������رب  �ل�����ش��ي��اق  ه����ذ�  ويف 
�لأحبابي  م�����ش��ل��ح  ع��ل��ي  ع���ب���د�هلل 
مياه  ه��ي��ئ��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
تقديره  ع���ن  �أب���وظ���ب���ي  وك���ه���رب���اء 

فر�س  وت����وف����ري 
ع�����م�����ل ج�����دي�����دة 
لأب����ن����اء �ل���دول���ة، 
وزي�����ادة �إي�����ر�د�ت 
مبا  �حل����ك����وم����ة، 
مكانة  ي����ر�����ش����خ 
كوجهة  �لإم������ارة 
تعزز دور �لقطاع 
وتوفر  �خل���ا����س 
فر�شا ��شتثمارية 

ر�ئدة.
ومن جانبه �أ�شار 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة 

عام  مدير  �ل�شيعري  �شالح  �شيف 
�لهيئة  �شعي  �إىل  ب��الإن��اب��ة  �لهيئة 
لتكون و�حدة من �أف�شل �ملوؤ�ش�شات 
�ل��ع��امل��ي��ة �ل����ر�ئ����دة يف جم����ال �مل���اء 
 ،2020 ب��ح��ل��ول ع���ام  و�ل��ك��ه��رب��اء 
وجمموعة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت���ق���وم  ح���ي���ث 
م��ت��م��ي��ز يف دعم  ب�����دور  ���ش��رك��ات��ه��ا 
وتطوير �شبكة �ملاء و�لكهرباء على 
وذل��ك من خالل  �لدولة،  م�شتوى 
توفري �لإمد�د�ت �لالزمة من �ملاء 
�ل�شمالية،  ل���الإم���ار�ت  و�ل��ك��ه��رب��اء 
تعزيز  يف  دوره�����ا  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�شبكة �لربط لدول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي لتوؤكد �لهيئة �لتز�ماتها 
بتوفري �خلدمات للم�شتهلكني على 

�مل�شتويني: �ملحلي و�لإقليمي.
هيئة  جن��اح  �أن  �ل�شيعري  و�أو���ش��ح 
برنامج  يف  �أبوظبي  وكهرباء  مياه 
عمِق  م�����ن  ي���ن���ب���ع  �خل�������ش���خ�������ش���ة 
�ل�شر�كِة  باأهميِة  و�إمياِنها  نظرِتها 
�لقت�شاديِة مع �لقطاع �خلا�س يف 

�ل�شمو  ل�شاحب  �ل��ث��اق��ب��ة  ل��ل��روؤي��ة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�هلل”  “حفظه  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة ، لتوفري متطلبات 
للمو�طنني  �ل����ك����رمي����ة  �حل�����ي�����اة 
وحت���ق���ي���ق �ل������رف������اه �لج���ت���م���اع���ي 
ب��اع��ت��ب��اره��م��ا �أول����وي����ة رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
كما  �ل���دول���ة،  ��شرت�تيجية  �شلب 
ب��امل��ت��اب��ع��ة �حلثيثة  ���ش��ع��ادت��ه  �أ����ش���اد 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  �ل�شيخ ح��م��د�ن  ل�شمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل���اك���م يف منطقة 
�لظفرة ب�شاأن تاأمني كافة �خلدمات 
يف  و�ملقيمني  للمو�طنني  �لالزمة 

منطقة �لظفرة.
تقدير  �إىل  �لأح���ب���اب���ي  �أ����ش���ار  ك��م��ا 
�لتي  للجهود  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س 
من  �لهيئة  يف  �لعمل  فريق  بذلها 
للخطة  وفقا  �مل�شروع  �إجن���از  �أج��ل 
�شعادته  م��وؤك��د�  �مل��ح��ددة،  �لزمنية 
�خل�شخ�شة  ب��رن��ام��ج  �أه��م��ي��ة  على 
�لذي تنتهجه �لهيئة منذ تاأ�شي�شها 
�حلكومة  ت����وج����ه����ات  حت���ق���ي���ق  يف 
باعتباره  �لقطاع،  ب�شاأن  �لر�شيدة 
و�حد� من �أجنح �لر�مج �لتنموية 
�خلليج،  م��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�قت�شادية  �أه����د�ف  م��ن  يحققه  مل��ا 
و�جتماعية وبيئية، تتمثل يف زيادة 
�لكفاءة �لإنتاجية، وخف�س تكاليف 
وتطوير  و�ل�������ش���ي���ان���ة،  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل 
للم�شتهلكني،  �مل��ق��دم��ة  �خل��دم��ات 
�خلا�شة،  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  وت�شجيع 

�لتكامل  حتقيق 
وما  �لقت�شادي، 
ي���ت���ط���ل���ب���ه ذل����ك 
م��������ن �ل�����رغ�����ب�����ة 
و�ل���ع���م���ل �جل�����اّد 
و�ل����ت����خ����ط����ي����ط 
�ل���������������ش�������ل�������ي�������م، 
�أهمية  م����وؤك����د� 
ب����رن����ام����ج  دور 
�خل�����ش��خ�����ش��ة يف 
�لتنميِة  مو�كبة 
�لق����ت���������ش����ادي����ة 
ت�شهُدها  �ل���ت���ي 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم�����ار�ِت  دول���ُة 
وفق روؤية ت�شمن �لإمد�د �مل�شتد�م 
ل��ل��م��اء و�ل��ك��ه��رب��اء وت��دع��م �أه���د�ف 
�أ�شهم  ح���ي���ث  �أب����وظ����ب����ي،  ح���ك���وم���ة 
برنامج �خل�شخ�شة يف �جتذ�ب ما 
70 مليار درهم من خالل  يقارب 
م�شاريع �ملنتج �مل�شتقل، و�لذي �أدى 
�لإمد�د�ت  كامل  تاأمني  �إىل  بدوره 
�ل����الزم����ة م����ن �مل������اء و�ل���ك���ه���رب���اء، 
وعدم مو�جهة �أي حالت نق�س يف 

�لإمد�د.
����ش���ع���ادة �شعيد  �أك�����د  وم����ن ج��ان��ب��ه 
حم��م��د �ل�����ش��وي��دي رئ��ي�����س جمل�س 
�إنرتنا�شونال  �مل��رف��اأ  ���ش��رك��ة  �إد�رة 
�أهمية  ميبكو  و�ل��ك��ه��رب��اء-  ل��ل��م��اء 
ه�����ذ� �مل�������ش���روع يف م���و�ك���ب���ة روؤي�����ة 
ب�شاأن   2030 لعام  �أبوظبي  �إم��ارة 
تطوير �لبنية �لتحتية لقطاع �ملاء 
و�لكهرباء يف �لإمارة، �عتماد� على 
�إىل  ت��ه��دف  و����ش��ح��ة  ��شرت�تيجية 
�مل�شتد�م  �لإم������د�د  ت��وف��ري  ���ش��م��ان 

بدء الت�شغيل التجاري مل�شروع حمطة املرفاأ للمنتج امل�شتقل بتكلفة 5.4 مليار درهم

عن �لطرفني. ومبوجب �لتفاقية، �شيعمل �لطرفان على در��شة عدة 
حماور ��شرت�تيجية د�عمة لنمو و�زدهار قطاع �لتجارة �لإلكرتونية 
عاملًيا عر �إمارة دبي، ومنها �شياغة وطرح حلول لوج�شتية مبتكرة 
ت�شهم يف تنمية حركة �لتجارة �لإلكرتونية دولًيا �إ�شافة �إىل تطوير 
�لتجارة  ل�شركات  �لت�شغيلية  �لعمليات  لت�شهيل  �لتحتية  �لبنية 
�لإلكرتونية يف دبي كومري�شيتي.  كما تت�شمن �ملذكرة حماور حول 
خدمات تطوير �لأعمال و�لتكنولوجيا لدعم �ملتعاملني على �شعيد 
�ملنطقة و�لعامل، وتبادل �خلر�ت ونقل �ملعرفة بني �لطرفني �شعًيا 
رئي�شاً  �لإل��ك��رتون��ي��ة وجعلها حم��رك��اً  �ل��ت��ج��ارة  وت��رية من��و  لت�شريع 
لعجلة �لنمو �لقت�شادي �مل�شتد�م. و�أكد �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد 
�آل مكتوم ثقته �لتامة بالقيمة �مل�شافة �لتي �شي�شكلها هذ� �لتعاون 
كومري�شيتي”  و”دبي  �جلوي”  لل�شحن  “�لإمار�ت  بني  �مل�شرتك 

•• دبى-وام:

�شهد �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن 
�لرئي�س �لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمار�ت توقيع مذكرة تفاهم بني 
�لإمار�ت،  ل�طري�ن  �لتابعة  �ل�شحن  ذر�ع  �جل��وي،  لل�شحن  �لإم��ار�ت 
ودبي كومري�شيتي �أول منطقة حرة خم�ش�شة للتجارة �لإلكرتونية 
يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا، لت�شهيل �لتعاون �مل�شرتك 
و�شياغة  عاملًيا،  �لإلكرتونية  بالتجارة  يخت�س  فيما  �لطرفني  بني 
ملجتمع  م�شافة  قيمة  ذ�ت  كومري�شيتي  دب��ي  يف  متكاملة  جت��رب��ة 
�لأعمال عر “�لإمار�ت لل�شحن �جلوي«. ووقع مذكرة �لتفاهم كل 
من �شعادة �لدكتور حممد �لزرعوين، مدير عام د�فز�، ونبيل �شلطان، 
نائب رئي�س �أول طري�ن �لإم��ار�ت لد�ئرة �ل�شحن، بح�شور ممثلني 

تعزيز  يف  �شي�شهم  حيث  عاملًيا،  �لإلكرتونية  �لتجارة  �أعمال  ملجتمع 
ي�شاغ  ومتفاعلة  متكاملة  ب�شورة  �لطرفني  كال  متعاملي  تناف�شية 
من خاللها جتربة ذ�ت معايري عاملية وكفاءة عالية تر�شم خطوتها 
�لتي  �لعاملية  �لإلكرتونية  �لتجارة  م�شتقبل  ��شت�شر�ف  نحو  �لأوىل 
�إن  �لتجارة. وق��ال  �لعاملية يف ع��امل  �ملتغري�ت  �أوج��ه  �أح��د  �ليوم  تعد 
و�شول  وت��وق��ع��ات  �لإل��ك��رتون��ي��ة،  للتجارة  �لعالية  �لنمو  م��وؤ���ش��ر�ت 
قيمتها �إىل 20 مليار دولر �أمريكي يف دول �خلليج �لعربي بحلول 
%15.5 من  �إىل  2020، ومنو قطاع �لتجارة �لإلكرتونية  �لعام 
لتحقيق  �لطرفني  2020يحفز  يف  �لعاملية  �لتجارة  �إجمايل حجم 
تقليدي ومبتكر  نهج غري  وتبني  و�لتجارية  �ل�شتثمارية  مكامنهم 
لدفع عجلة منو �لقطاع و�لعمل على �بتكار حلول لوج�شتية مبتكرة 

ت�شرع حركة �لتجارة �لإلكرتونية عاملًيا. 

ينطلق 21 نوفمرب اجلاري وي�ستمر على مدار يومني مب�ساركة حملية وعاملية وا�سعة

»مهرجان ال�شارقة لريادة الأعمال« يجمع 1500 من رواد الأعمال وامل�شتثمرين لتمكني م�شاريع ال�شباب
•• ال�صارقة-الفجر:

�ل�شباب  ب���دع���م  �ل���ت���ز�م���ه  ���ش��م��ن 
ومتكينهم وحتفيزهم على �إطالق 
�أعلن مركز  بهم،  م�شاريع خا�شة 
-�شر�ع  �لأع��م��ال  لريادة  �ل�شارقة 
�ل�شارقة  “مهرجان  تنظيمه  عن 
�لفرتة  خالل  �لأعمال”،  لريادة 
�جل��������اري،  ن����وف����م����ر   22-21
للجولف  �ل���������ش����ارق����ة  ن��������ادي  يف 

و�لرماية.
يقام حتت  �ل��ذي  �ملهرجان،  ويعد 
�لريادية”،  روح��ك  “�أيقظ  �شعار 
بريادة  �خلا�شة  �لأك��ر  �لفعالية 
�لأعمال يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، �إذ ي�شارك فيها �أكرث من 
خمتلف  م��ن  متخ�ش�س   1500
�أعمال،  رو�د  بني  ما  �لعامل،  دول 
وم�شتثمرين  حكوميني،  و�شركاء 
بالقطاع،  وم��ه��ت��م��ني  حم��ت��م��ل��ني، 
و�ل����ذي����ن ���ش��ي��ت��م��ك��ن��ون م���ن طرح  
روؤ�هم وتبادل خر�تهم من خالل 
متخ�ش�شة،  ون���دو�ت  عمل  ور���س 
ب�����ه�����دف مت����ك����ني �ل���������ش����ب����اب من 
مو�شع  �لتجارية  �أفكارهم  و�شع 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذ، و�لن����ط����الق ب��ه��ا نحو 
وم�شاريعهم،  �أع��م��ال��ه��م  تاأ�شي�س 
لها  و�ع�������د  م�����ش��ت��ق��ب��ل  �إط��������ار  يف 

وللقطاع.
وي�����ش��ل��ط �مل��ه��رج��ان �ل�����ش��وء على 
�ملتعلقة  �ملو��شيع  �أب���رز  م��ن  ع��دد 
�لبتكار  ومنها:  �لأعمال،  بريادة 
وري���������ادة  �لأع��������م��������ال،  ري����������ادة  يف 
و�لقت�شاد  �لجتماعية،  �لأعمال 
�لتقنية،  وم�شتقبل  �لإب����د�ع����ي، 

��شرت�تيجية مع �ل�شركات �لنا�شئة 
وبناة �ملجتمعات �ملحلية يف جميع 
�ل��ع��رب��ي، فوم�شة  �ل��ع��امل  �أرج����اء 
فح�شب،  مالياً  م�شتثمر�ً  لي�شت 
�لتوجه  ع��ل��ى  ن��ه��ج��ه��ا  ي���ق���وم  ب���ل 
�إىل  ج��ه��وده��ا  وت��رم��ي  �ملجتمعي 
من  �مل�����ش��ت��د�م��ة،  �لتنمية  حتقيق 
��شرت�تيجية  �شر�كات  بناء  خالل 
مع �ل�شركات �لقادرة على �لتاأثري 
�لقت�شاد  ع��ل��ى  �إي���ج���اب���ي  ب�����ش��ك��ل 
فيها،  و�ل���ش��ت��ث��م��ار  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف 
وبحوثها  وم�شة  ب��ر�م��ج  وت��خ��دم 
�لريادية  �ل��ف��ك��ري��ة  وت��وج��ه��ات��ه��ا 
�ملعنية  و�جلهات  �ل�شركات  جميع 
م���������ش����اري����ع يف جم����ال  ب������اإط������الق 
�لأن��ظ��م��ة �ل��ب��ي��ئ��ي��ة، ون��ت��ط��ل��ع �إىل 
�لفر�س  م���ن  �مل���زي���د  ����ش��ت��ك�����ش��اف 
�ل���ق���ي���م���ة خ������الل م�������ش���ارك���ت���ن���ا يف 
للنظام  دعمنا  ملو��شلة  �ملهرجان 

�لبيئي يف �ملنطقة.
جعفر،  ب������در  ق������ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
ل�شركة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 
�ل��ه��الل ل��ل��م�����ش��اري��ع: ل��ط��امل��ا كان 
�ل���ه���الل  م�������ش���ع���ان���ا ود�ف����ع����ن����ا يف 
تلبي  �أعماًل  نطور  �أن  للم�شاريع 
�حتياجات �ملجتمعات وتطّلعاتها. 
�ل�شارقة  م��ه��رج��ان  من�شة  ت��ق��دم 
لريادة �لأعمال فر�شة ��شتثنائية 
مفعمة  ج��دي��دة  م�شاريع  ِل��َب��ْل��َورة 
�أنحاء  م��ن جميع  �لب��ت��ك��ار  ب���روح 
�ملنطقة ت�شتمد قوتها من �أحدث 
�لتطور�ت �لتكنولوجية وتوظفها 
لإيجاد حلول ريادية ن�شتطيع بها 
�لتي  �لتحديات  �أ�شعب  �أن جنابه 

تو�جهها �ملنطقة. 

حتت�شن  �ل���ي���وم 
م������ق������ر�ت �أك������رث 
�أل�����ف   55 م�����ن 
وت�شهد  ���ش��رك��ة، 
ظل  يف  من������������و�ً 
ب����ي����ئ����ة حم���ف���زة 
و���������ش��������دي��������ق��������ة 

لالأعمال.
وتابعت �ل�شيخة 
�لقا�شمي:  بدور 
مهرجان  ي�شكل 
لريادة  �ل�شارقة 
من�شة  �لأع��م��ال 
�مل�شتثمرين  م���ن  ن��خ��ب��ة  جت��م��ع 
من  �ل�������ش���ب���اب  �لأع�����م�����ال  ورو�د 
وجهاً  �ل����ع����امل  �أن����ح����اء  خم��ت��ل��ف 
�لأفكار  مناق�شة  ب��ه��دف  ل��وج��ه، 

�مل���������ا����������ش���������ي���������ة 
من  ب�����������ش�����رع�����ة 
�لدعم  م��رح��ل��ة 
ل�����ل�����م�����������ش�����اري�����ع 
�ل���������������ش�������غ�������رية 
�إىل  و�ملتو�شطة 
مرحلة �لتمكني، 
للمر�كز  وك�����ان 
�مل���ت���خ�������ش�������ش���ة 
�لأعمال،  بريادة 
م�������ث�������ل م�����رك�����ز 
دور  �����������ش����������ر�ع، 
حم����������������������وري يف 

جت�شيد �لأفكار �لتجارية لل�شباب 
م��ن �أب��ن��اء وب��ن��ات �لإم����ارت، و�قعاً 
ع���ل���ى هيئة  ن��ع��اي�����ش��ه  م���ل���م���و����ش���اً 
م�شاريع ناجحة، وها هي �ل�شارقة 

�إذ  �لب��ت��ك��ار،  ع��ل��ى  ت�شجع  ببيئة 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  حتت�شن 
�مل���ت���ح���دة �ل���ك���ث���ري م����ن �مل����و�ه����ب 
�ملنطلق  وت��رز من هذ�  �لو�عدة، 
لريادة  �ل�شارقة  مهرجان  �أهمية 
ل���ه���م نحو  �لأع�����م�����ال ك��م��ن��ط��ل��ق 
وم�شاريعهم،  باأفكارهم  �لتعريف 
فعالية  �أك���رث  دور  لعب  وب��ال��ت��ايل 
يف دعم م�شرية �لتنمية �لوطنية، 
�ل����رتك����ي����ز على  ع�����ر  وخ����ا�����ش����ة 

�مل�شاريع �لتكنولوجية �ملبتكرة.
ف����ادي غندور،  م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال 
جمموعة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
م�شاركة  ت��اأت��ي  ك��اب��ي��ت��ال:  وم�شة 
جم����م����وع����ة وم���������ش����ة ك���اب���ي���ت���ال 
مبهرجان �ل�شارقة لريادة �لأعمال 
عالقات  ببناء  �لتز�مها  �إط���ار  يف 

�ل��ق��ا���ش��م��ي، رئي�س  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن��ت 
لال�شتثمار  �ل���������ش����ارق����ة  ه���ي���ئ���ة 
مركز  رئي�س  ���ش��روق،  و�ل��ت��ط��وي��ر 
�لأعمال-�شر�ع:  لريادة  �ل�شارقة 
�ل�شارقة على مد�ر  �إم��ارة  حققت 
كبرية  �إجن���از�ت  �ملا�شية  �لأع���و�م 
وو�ع��دة يف دعمها �مل�شتمر لريادة 
ذلك  يف  م�����ش��ت��ل��ه��م��ة  �لأع������م������ال، 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
ب����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي، 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة، �ل��ت��ي ت���رى �أن 
�لتنمية �حلقيقية تتج�شد برعاية 
على  ل�شيما  ومتكينهم،  �ل�شباب 

�ل�شعيد �لقت�شادي.
و�أ�شافت �ل�شيخة بدور �لقا�شمي: 
�ن��ت��ق��ل��ت �ل�����ش��ارق��ة خ���الل �لفرتة 

�لإبد�عية �ل�شبابية، و�لبحث عن 
من يتبناها وميولها من �ل�شركات 
�إىل  ل��ت��ح��وي��ل��ه��ا  و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن، 
وقال  متميزة.  جت��اري��ة  م�شاريع 
�ل���ع���ب���ار، رئ��ي�����س جمل�س  حم��م��د 
�لعقارية:  �إع���م���ار  ���ش��رك��ة  �إد�رة 
�ل�شركاء  م���ن  ن���ك���ون  �أن  ي�����ش��رن��ا 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني ل��ل��م��ه��رج��ان يف 
ه��ذه �مل��رح��ل��ة �ل��ت��ي ي��و����ش��ل فيها 
دور جوهري  ل��ع��ب  ���ش��ر�ع  م��رك��ز 
يف متكني وتاأهيل �ملو�هب �ل�شابة 
وت�شجيعها على �لبتكار ومو�كبة 
لإطالق  �لتكنولوجية  �لتطور�ت 

م�شاريع ناجحة يف �مل�شتقبل.
�لروؤية  ���ش��ر�ع  ي�شاركنا  و�أ���ش��اف: 
جليل  �ل��ت��اأ���ش��ي�����س  �إىل  �ل���ه���ادف���ة 
جديد من رو�د �لأعمال ورفدهم 

و�لتقنيات �ملالية “فينتيك«.
متحدثاً  80

وي�شارك يف �حلدث �أكرث من 80 
بارز�ً، يتقدمهم: حممد  متحدثاً 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  �ل���ع���ب���ار، 
و�لدكتور  �لعقارية،  �إعمار  �شركة 
مدينة  رئي�س  �ملدفع،  عمر  خالد 
�ل�شارقة لالإعالم -�شم�س، وخالد 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �حل���رمي���ل، 
“بيئة”،  للبيئة  �ل�شارقة  ل�شركة 
وف�����ادي غ���ن���دور، رئ��ي�����س جمل�س 
وبدر  “وم�شة”،  جمموعة  �إد�رة 
جعفر، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
ي�شارك  فيما  للم�شاريع،  �لهالل 
من  م�������ش���روع���اً   60 ب���امل���ه���رج���ان 
�لنا�شئة  �ل�����ش��رك��ات  �أف�����ش��ل  ب���ني 
بدور  �ل�شيخة  وق��ال��ت  باملنطقة. 
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املال والأعمال
اأ�شغر خمرتعة اماراتية: البتكار لي�س حكرا على الرجال

بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ب�شاحب  لقاءها  �ن  �لكعبي  فاطمة  وتعتر 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد 
ب�شعادة  �شعرت  حيث  حياتها،  يف  �إجن���از  و�أك���ر  حتقق،  حلما  �هلل  رع��اه 
�لإم����ار�ت  �أو�ئ����ل  مبيد�لية  تكرميها  �ن  ت��رى  فيما  تو�شف  ل  غ��ام��رة 
�شخ�شية   44 و�شمن  �مل��ب��ادرة،  من   2015 دورة  يف  خمرتعة  كاأ�شغر 
وطنية �شنفو� من �أو�ئل �لإمار�ت لإجناز�تهم ومبادر�تهم �لهامة تعتر 

مرحلة مهمة يف حياتها.
وتروي فاطمة بد�ياتها مع �لخرت�ع يف فيلم ق�شري مت �إنتاجه من قبل 
�للجنة �ملنظمة ملبادرة �أو�ئل �لإمار�ت، وذلك تز�مناً مع �لدورة �لر�بعة 
�حتفالت  مع  تنظيمه  يتم  و�ل��ذي  �ل�شنوي،  �لتكرمي  وحفل  للمبادرة 

�ليوم �لوطني 46 لدولة �لإمار�ت.

•• ابوظبي-وام:

وطنية  بابتكار�ت  �لم���ار�ت  فى  خمرتعة  �أ�شغر  �لكعبي  فاطمة  �ك��دت 
وبيئية وخدمية �أن �ملر�أة قادرة على �أن تقتحم �أي جمال، و�أن �لخرت�ع 
و�لبتكار لي�س حكر�ً على �لرجال فقط، فاملر�أة ميكن �أن تكون خمرتعة 

متميزة وقادرة على �أن تقدم �لكثري لوطنها وجمتمعها.
و�ع���رب���ت �أ���ش��غ��ر خم��رتع��ة يف دول����ة �لإم��������ار�ت، ق��دم��ت �ل��ع��دي��د من 
�لخرت�عات �لوطنية و�لبيئية و�خلدمية لذوي �لحتياجات �خلا�شة، 
بالإ�شافة �إىل �لعديد من �لبتكار�ت �لتي تخدم �لعديد من �لقطاعات 
�لالتي  لأخو�تها  ق��دوة، خا�شًة  تكون  �أن  فى  رغبتها  .. عن  و�مل��ج��الت 

ي�شغرنها �شناً.

وقد �كت�شفت عائلة فاطمة موهبتها بال�شدفة، وبعد مالحظتهم لكرثة 
فحر�شو�  حولها،  من  لالأ�شياء  �لتقنية  باجلو�نب  و�هتمامها  �أ�شئلتها 
لترز  �خرت�عاتها،  �أول  قدمت  حتى  موهبتها،  و�شقل  تعليمها  على 
�أع��و�م، وتتاألق يف جمال �لروبوت   7 يف هذ� �ملجال منذ �أن كان عمرها 

و�لكهرباء.
ك��م��ا غ��ر���ش��ت عائلتها ح��ب �ل��ع��ط��اء وخ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع ف��ي��ه��ا، ف��ل��م تعد 
�أو  �خرت�عاتها للت�شلية فقط، فور�ء كل �خرت�ع تبتكره فاطمة موقف 
تهدف  �بتكار�ت متنوعة  تقدمي  لتجتهد يف  فيها،  �أث��رت  �إن�شانية  ق�شة 
�مل�شاكل  �لتحديات من حولها، ومعاجلة بع�س  �لتغلب على بع�س  �إىل 
�لتي تعاين منها فئات معينة يف �ملجتمع، حيث تتمنى فاطمة �مل�شاهمة 

يف بناء م�شتقبل �لدولة وحتقيق تنمينها.

كما تطمح �أن تكون يف يوم ما �أن تكون وزيرة لالبتكار يف دولة �لإمار�ت، 
�لوطن،  خلدمة  و�ملخرتعني  �ملبتكرين  م��ن  جيل  تطوير  يف  وت�شاهم 
ولتحقيق حلمها ت�شتمر فاطمة بالرتكيز على درو�شها وتفوقها �لعلمي، 
وتقدمي �ملزيد من �لخرت�عات و�لبتكار�ت، ومتثيل �لدولة يف �لعديد 

من �ملوؤمتر�ت �ملحلية و�لدولية.
ق�شة فاطمة �لكعبي متوفرة على قناة حكومة �لإمار�ت على �ليوتيوب 
UAEGOV، �شمن �شل�شلة من �ملقاطع �ملرئية �لتي تن�شرها �للجنة 
للمبادرة  �لر�بعة  �ل��دورة  بالتز�من مع  �لإم��ار�ت  �أو�ئ��ل  ملبادرة  �ملنظمة 
على �لر�بط https://youtu.be _4O3UgPARrI ، كما 
ميكن متابعة ح�شابات �لتو��شل �لجتماعية للمبادرة للتعرف �أكرث على 

�لأو�ئل من خالل @uaepioneers على �ن�شتجر�م وتويرت.

بحث فر�س التو�سع والنمو لل�سركات الإماراتية

دبي لل�شادرات تزيد من ن�شاطها يف ال�شوق الهندية عرب امل�شاركة يف معر�س الغذاء العاملي

حتت �سعار »التحديات والرهانات وت�سوية املنازعات«

غرفة عجمان ت�شارك يف فعاليات ملتقى القانون والقت�شاد الرقمي يف املغرب

اتفاق بني »الأوراق املالية« و»زيروك�س« 
لتطوير نظام جديد للخدمات الأ�شا�شية للهيئة

•• اأبوظبي- وام:

بغر�س  “زيروك�س”  �شركة  مع  �تفاقا  و�ل�شلع  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  وقعت 
كافة  يغطي  بحيث  للهيئة،  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  ج��دي��د  ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر 
�لفنية حتديد�ً  و�لإد�ر�ت  بالهيئة  �لعمل  �لتي تقدمها قطاعات  �خلدمات 

مثل �لرقابة و�لرتخي�س و�لإ�شد�ر و�لتنفيذ.
�إعد�ده  �لتي ت�شتعني يف  “زيروك�س”  ويتم تطوير �لنظام بو��شطة �شركة 
باإحدى كريات �ل�شركات �لعاملية �ملتخ�ش�شة يف �إعد�د هذه �لأنظمة وهي 

.Open Text »شركة “�أوبن تيك�شت�
�لتوقيع  عقب  للهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��زع��اب��ي  عبيد  �ل��دك��ت��ور  وق��ال 
نظام متكامل  �إع��د�د  �لتفاق  �إجن��از  ت�شتهدف من  �لهيئة  �إن  �لتفاق  على 
�بتكارية، بحيث يربط  �إج��ر�ء�ت �لعمل بطريقة  �شهل �ل�شتخد�م، وي�شرع 
�إلكرتونية  من�شة  خ��الل  م��ن  �لفنية  وغ��ري  �لفنية  �لهيئة  �إد�ر�ت  جميع 

و�حدة.  platform
نقلة  �لر�ئدة ومتثل  �لتجارب  تعد من  �لتجربة  �أن هذه  �لزعابي  و�أ�شاف 
حيث  �لهيئة؛  تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  تقدمي  وطريقة  �أ�شلوب  يف  نوعية 
ي�شرع  كما  و�لرتخي�س  �لت�شجيل  عمليات  �ل�شركات  على  �لنظام  ي�شهل 
خمتلف  و�إجن���از  وغ��ريه��ا  و�لرتخي�س  و�لت�شجيل  �لإ���ش��د�ر  �إج����ر�ء�ت  يف 

�لطلبات.
معينة  لإد�رة  منها  وح��دة  كل  تخ�ش�س  وح��د�ت  ع��دة  من  �لنظام  ويتكون 
من �إد�ر�ت �لهيئة يف �لوقت �لذي ترتبط فيه ب��الإد�ر�ت �لأخ��رى يف نف�س 

�لوقت.
�ملاليني  �ملفت�شني  عمل  ت�شهيل  �ملثال،  �شبيل  على  �لنظام،  ه��ذ�  �شاأن  وم��ن 
للهيئة؛ حيث �شيكون متاحاً ��شتخد�مه من قبلهم يف �ملوقع �لذي يقومون 
فيه بالتفتي�س ب�شكل مبا�شر on line، كما ميكن م�شتقباًل ربط �لنظام 
بدو�ئر وجهات حكومية �أخرى مبا يتيح تبادل �ملعلومات مع هذه �جلهات 

ب�شهولة و�شال�شة.

احتاد م�شارف الإمارات يك�شف النقاب 
عن الهوية اجلديدة لعالمته التجارية

•• دبى -وام:

�أطلق �حتاد م�شارف �لإمار�ت، �لهيئة �لتمثيلية �ملهنية للم�شارف �ل� 48 
�لتجارية  لعالمته  �جلديدة  �لهوية  �لإم���ار�ت،  دول��ة  يف  �لعاملة  �لأع�شاء 
�شمن �إطار جهوده �لدوؤوبة لتعزيز دوره �لريادي يف دفع عجلة منو �لقطاع 
�مل�شريف يف �لدولة وتطويره، باإلهام من تر�ث �لدولة �لغني باخلط �لعربي 

�لأ�شيل.
و يحتفي �ل�شعار �جلديد بنجاح وتقدم ومتيز �لبالد لت�شبح مركز� ماليا 
و�لت�شامن  �لتعاون  عنا�شر  على  �ل�شوء  ت�شليط  مع  �ملنطقة،  يف  مزدهر� 
و�لحتاد بني مناطق �لمار�ت لبذل جهود من�شقة ل�شياغة م�شتقبل هذ� 

�لقطاع �حليوي وم�شلحة �لبلد ككل.
�أل��و�ن �ل�شعار من �شماء �لإم��ار�ت وبحارها �ملمتدة، لتوحي  وقد ��شتلهمت 
بروؤية ل حتدها حدود لدولة تتخطى �لأف��ق، ناهيك عن طابعه �لر�شمي 
و�لذي يعك�س �لقوة و�لتفاوؤل فيما يحاكي �لت�شميم �مل�شتوحى من �ن�شياب 
�أحرف فن �خلط �لعربي ب�شال�شة، و�لطريقة �لتي تتهادى بها �خلطوط 
�لن�شيابية وتتحد لت�شيغ �لكلمات، �ل�شكال �لر�قية �مل�شتوحات من �شر�ع 
�ل�شفن �ل�شر�عية �ل�شاخمة فيما تتحدث هذه �لرموز عن �أحتاد وت�شامن 
�مل�شارف �لأع�شاء، و�لتقدم �لكبري �لذي حتققه، و�مل�شي قدما نحو بلوغ 

هدف و�حد.
�ن هوية  �لإم��ار�ت  �لغرير، رئي�س �حتاد م�شارف  وقال معايل عبد�لعزيز 
عالمتنا �لتجارية �جلديدة، و�لتي مت ت�شميمها حتت �شعار حتقيق �لتقدم 
عر �لحتاد ترهن على مدى �لتز�مهم �لر��شخ باأن يكونو� �شوتا و�حد� 
ناطقا بل�شان �لقطاع، و�لرتكيز على �مل�شاهمة �حلقيقية للقطاع �مل�شريف يف 
حتقيق �لنمو �لقت�شادي و�ل�شتد�مة و�لزدهار و�لتميز يف �لدولة م�شري� 
�ىل �ن �لهوية �جلديدة للعالمة �لتجارية، متتاز بكونها ذ�ت طابع حيوي 

يعك�س نهجنا �ملبتكر وينبئ باملزيد من �لتطور يف �مل�شتقبل. 

نيفي�س  بريفي  �لوزير  �أطلق  وق��د 
�مل�شتثمر”  “�شديق  مبادرة  باندو 
ع���ل���ى ه���ام�������س م���ع���ر����س �ل����غ����ذ�ء 
�ل���ع���امل���ي، وه����ي ع���ب���ارة ع���ن بو�بة 
�ملعلومات  ج��م��ع  يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة 
�ملركزية،  �حل��ك��وم��ة  �شيا�شات  ع��ن 

�شيكون  ف��اإن��ه  �ملبنى  م��ن  �لتجاري 
�مل�شافة  �لقيمة  ل�شريبة  خا�شعا 

بن�شبة 5%.
تق�شيم  �مل����ب����ن����ى  م�����ال�����ك  وع�����ل�����ى 
كان  �إذ�  تكبدها  �لتي مت  �ل�شريبة 
�ل�شريبة  من  معفى  توريد  هناك 
�ملتعلق  �جل��زء  ��شرتد�د  وي�شتطيع 

و�حلو�فز �ملقدمة لقطاع �لأغذية. 
لل�شركات  �مل��ط��ل��وب��ة  �لأد�ة  وه���ي 
و�ل�شبل  �لفر�س  لفهم  �لإمار�تية 
�شركات  �إىل  و�لت�شدير  للدخول 
لقطاع  و�مل���������ش����روب����ات  �لأغ�����ذي�����ة 

�لتجزئة يف �لهند.

�أي   - لل�شريبة  بالتوريد �خلا�شع 
 - و5%   0% ل��ن�����ش��ب��ة  �خل��ا���ش��ع 
�شيكون  �ل�����ش��ك��ن��ي  �مل��ب��ن��ى  وت���اأج���ري 
معفى من �ل�شريبة بينما �شيكون 
�ل���ت���ج���اري خا�شع  �مل��ب��ن��ى  ت���اأج���ري 
بن�شبة  �مل�شافة  �لقيمة  ل�شريبة 
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�ت�شال  قناة  توفري  �إىل  بالإ�شافة 
�لر�غبة  �لهندية  لل�شركات  و�حدة 
يف �ل�شتري�د من �ملنتجات �مل�شنعة 
يف دول�����ة �لإم���������ار�ت، ح��ي��ث حظي 
�ملعر�س مب�شاركة متميزة من قبل 

�ل�شركات �لإمار�تية.

“�شكني  �مل����زدوج  �ل���ش��ت��خ��د�م  ذ�ت 
�أو  بيع  عملية  �شتكون  وجتاري” 
�ملبنى  م��ن  �ل�شكني  �جل���زء  �إي��ج��ار 
خ��ا���ش��ع��ا ل��ن�����ش��ب��ة �ل�����ش��ف��ر يف حال 
من  م��ع��ف��ى  �أو  �لأول  �ل����ت����وري����د 
�لتوريد لحق..  كان  �إذ�  �ل�شريبة 
�إي��ج��ار �جلزء  �أو  �أم���ا يف ح���ال ب��ي��ع 

•• دبي-الفجر: 

لتنمية  دب�����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  ����ش���ارك���ت 
موؤ�ش�شات  �إح�������دى  �ل���������ش����ادر�ت، 
�جلل�شة  يف  دب��������ي،  �ق���ت�������ش���ادي���ة 
�لعاملي  �لغذ�ء  ملعر�س  �لفتتاحية 
�ملتخ�ش�س يف  �مل��ع��ر���س  �ل��ه��ن��د،  يف 
�شناعة �لأغذية و�مل�شروبات، �لذي 
 2000 من  �أك��رث  خالله  ي�شارك 
���ش��رك��ة من   200 ع���ار����س ون��ح��و 
30 دول��ة خمتلفة، وه��م من كبار 
و�ملنتجني  و�مل�شنعني  �مل�شتثمرين 
و�شانعي  �لأغ�����ذي�����ة  وم�����ش��ن��ع��ي 
�لنظام  من  و�ملنظمات  �ل�شيا�شات 

�لبيئي �لغذ�ئي �لعاملي. 
وج�������اء ت��ن��ظ��ي��م �مل����ع����ر�����س، �ل����ذي 
ن��اري��ن��در� م����ودي، رئي�س  �ف��ت��ت��ح��ه 
وزر�ء �لهند، من قبل وز�رة �لهند 
�لتابعة  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة  ل��ل�����ش��ن��اع��ات 
م���رة،  لأول  �ل��ه��ن��دي��ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
بامل�شاركة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ق��ام��ت  ح��ي��ث 
بتنظيم جناح �لدولة �لتز�ماً منها 
مع  للتكامل  �لتوجهات  برتجمة 

�ل�شوق �لهندي. 
ن���اري���ن���در� مودي  و�أع������رب م��ع��ايل 
�ملوؤ�ش�شة  ب���ت���و�ج���د  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن 

�لتجزئة من حيث �لتو�شع و�لنمو 
يف �ل�شوق �لهندية.

�إىل  ن����ظ����ر�ً  �ل����ك����م����ايل:  و�أ������ش�����اف 
�ل����دي����ن����ام����ي����ك����ي����ة �لق����ت���������ش����ادي����ة 
�ل��ه��ن��د ن�شعر  وري�����ادة �لأع���م���ال يف 
لل�شركات  ف��ت��ح��ت  �لأب��������و�ب  ب�����اأن 
و�مل�����ش��ن��ع��ني �مل��ح��ل��ي��ني ل��ل��ع��م��ل مع 
من  ون�شعى  �ل��ه��ن��د.  يف  ن��ظ��ر�ئ��ه��م 
خ���الل ت��و�ج��دن��ا يف �ل��ه��ن��د، بدعم 
نعمل  حيث  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شركات 
بال�شركات  تو��شلهم  تعزيز  على 
�ل��ه��ن��دي��ة، وت��ع��زي��ز ����ش���ادر�ت دبي 
و�لرتويج  �ل��ت�����ش��ن��ي��ع  ج���و�ن���ب  يف 
ل��الأغ��ذي��ة �حل���الل. ون��ح��ن نوؤمن 
بقوة دبي ودولة �لإم��ار�ت �لعربية 
تو�فر  ح���ي���ث  م����ن  ك���ك���ل  �مل���ت���ح���دة 
�مل��ن��ت��ج��ات و�خل���دم���ات �ل���ر�ئ���دة يف 
و�خلدمات  �حل��الل،  �ل�شلع  جمال 
�ملتو�فقة مع �ل�شريعة �لإ�شالمية.

�ملكتب  دور  ع��ل��ى  �ل��ك��م��ايل  و���ش��دد 
يف  �لهند  يف  للموؤ�ش�شة  �خل��ارج��ي 
�شركات  �أع��م��ال  وتنمية  م�شاعدة 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
�إىل  و�شعيها  �لهند،  �إىل  �مل�����ش��درة 
تقدمي �خلدمات لل�شركات �ملحلية 
�لهند،  يف  نظر�ئها  م��ع  للتو��شل 

و�لأن�����ش��ط��ة �ل��ت��ي ي��ق��وم بها مكتب 
�ل��ه��ن��د خ���الل تفقده  �مل��وؤ���ش�����ش��ة يف 
م�شاركة  وت���اأت���ي  �مل��وؤ���ش�����ش��ة.  ج��ن��اح 
�ل�شادر�ت يف  لتنمية  موؤ�ش�شة دبي 
�لر�مية  خططها  �شمن  �ملعر�س 
�إىل تعزيز �لعالقات �لتجارية بني 
دب���ي و�ل��ه��ن��د وو���ش��ط �آ���ش��ي��ا ب�شكل 
لل�شركات  �ل��رتوي��ج  وك��ذل��ك  ع���ام، 
�لإمار�تية �لر�ئدة يف جمال �شناعة 
�لأغذية و�مل�شروبات، و�لتي تتمتع 
بخر�ت ل تقل عن مناف�شيها من 
تعزيز  وبالتايل  �لعاملية،  �ل�شركات 
يف  �ملحليني  للم�شنعني  �لفر�شة 

�لأ�شو�ق �خلارجية.
ق������ال حممد  �مل���ن���ا����ش���ب���ة،  وب����ه����ذه 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ن��ائ��ب  �ل��ك��م��ايل، 
يف موؤ�ش�شة دبي لتنمية �ل�شادر�ت: 
ي��ع��د ه����ذ� �مل��ع��ر���س �مل���ك���ان �ملثايل 
لل�شركات �لإمار�تية لعر�س نقاط 
�لقوة يف قطاع �لأغذية، حيث يعد 
ه���ذ� �ل��ق��ط��اع م��ن �مل��ن�����ش��ات �ملهمة 
�ل�شوق  �إىل  للت�شدير  ل�شركاتنا 
�ل���ري���ادة  �إىل  ون��ط��م��ح  �ل���ه���ن���دي. 
�ل���ع���امل���ي���ة يف ����ش���ن���اع���ة �لأغ�����ذي�����ة، 
�ملنا�شبة  �ل���ف���ر����س  و�����ش���ت���غ���الل 
قطاع  يف  �ل���وط���ن���ي���ة  ل���ل�������ش���رك���ات 

•• اأبوظبي-وام:

لل�شر�ئب  �لهيئة �لحتادية  �أكدت 
�إع����ف����اء �ل���ع���ق���ار�ت �ل�����ش��ك��ن��ي��ة من 
�شريبة �لقيمة �مل�شافة ب�شكل عام 
خالل  �لأول  �ل��ت��وري��د  ع���د�  ف��ي��م��ا 
�ل�شنو�ت �لثالث �لأوىل من بنائه 

و�لذي �شيخ�شع لن�شبة �ل�شفر.
ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان ل��ل��ه��ي��ئ��ة �م�س 
معاملة  ���ش��و�ب��ط  ف��ي��ه  �أو����ش���ح���ت 
يتعلق  ف���ي���م���ا  �ل����ع����ق����ار�ت  ق����ط����اع 

ب�شريبة �لقيمة �مل�شافة.
وقالت �لهيئة “ �شتخ�شع توريد�ت 
�أو  �ل���ع���ق���ار�ت �ل��ت��ج��اري��ة - �ل��ب��ي��ع 
من  �لأ�شا�شية  للن�شبة   - �لإي��ج��ار 
�شريبة �لقيمة �مل�شافة %5 بينما 
�شيتم �إعفاء �لعقار�ت �ل�شكنية من 
�ل�����ش��ري��ب��ة ب�����ش��ك��ل ع���ام ف��ي��م��ا عد� 
�ل�شنو�ت  خ���الل  �لأول  �ل��ت��وري��د 
و�لذي  بنائه  م��ن  �لأوىل  �ل��ث��الث 

�شيخ�شع لن�شبة �ل�شفر«.
و�أو�شحت �لهيئة �أن �ملبنى �ل�شكني 
�مل�شافة  �لقيمة  �شريبة  لأغر��س 
منه  ج���زء�  �أو  �ل�شكني  �مل��ب��ن��ى  ه��و 
م��ع��د وم�����ش��م��م ل�����ش��غ��ل��ه م���ن قبل 
�لأفر�د مبا يف ذلك �أي مبنى ي�شغله 

�شخ�س كمحل �شكنه �لرئي�شي.
�ل�����ش��ك��ن��ي ل  �مل��ب��ن��ى  �أن  و�أ����ش���اف���ت 

�لتجارية خا�شعة ل�شريبة �لقيمة 
ذلك  يف  مبا   5% بن�شبة  �مل�شافة 
�لتي ل تعتر مباٍن  �ملباين  جميع 

�شكنية �أو �أية �أجز�ء منها.
مالك  �أن  �إىل  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أ������ش�����ارت 
بالت�شجيل  يقوم  ل  �ل�شكني  �ملبنى 
مل  �إذ�  �مل�شافة  �لقيمة  ل�شريبة 
�أخرى..  �أعمال  �أن�شطة  لديه  تكن 
�أن�شطة  �أي����ة  ل��دي��ه  ك��ان��ت  �إذ�  �أم����ا 
�أع���م���ال �أخ������رى ف��ع��ل��ي��ه �ل��ن��ظ��ر يف 
حاجته للت�شجيل حيث يجب على 
مالك �أي مبنى غري �ملبنى �ل�شكني 
�لت�شجيل ل�شريبة �لقيمة �مل�شافة 
�إذ� كان مبلغ توريد�ته يفوق 375 
�أل�����ف دره�����م خ����الل �لث���ن���ي ع�شر 
�أن  �ملتوقع  م��ن  �أو  �ل�شابقة  �شهر� 
�أل���ف درهم   375 �إي���ر�د�ت���ه  ت��ف��وق 

خالل �لثالثني يوما �لقادمة.
�ملبنى  م��ال��ك  �أن  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أك������دت 
��شرتد�د  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ل���ن  �ل�����ش��ك��ن��ي 
�ملتعلقة  �مل�شافة  �لقيمة  �شريبة 
بالتكاليف �لتي تكبدها على توريد 
�ملبنى �ل�شكني �ملعفى من �ل�شريبة 
�ملبنى  م����ال����ك  ���ش��ي��ت��م��ك��ن  ب��ي��ن��م��ا 
�شريبة  ������ش����رتد�د  م���ن  �ل���ت���ج���اري 
�لقيمة �مل�شافة �ملتعلقة بالتكاليف 

�لتي تكبدها على توريد �ملبنى.
�ملباين  م��ع��ام��ل��ة  �شعيد  ع��ل��ى  �أم����ا 

يت�شمن  �أي مكان لي�س مبنى ثابتا 
بدون  ن��ق��ل��ه  ي��ج��وز  �أو  �لأر������س  يف 
م�شتخدم  م��ب��ن��ى  �أو  �أي  �إت����الف����ه 
�أو  �أو مكان للمبيت  �أو نزل  كفندق 
م�شت�شفى �أو ما �شابه ذلك �أو  �شقة 
بالإ�شافة  خ��دم��ات  تقدم  فندقية 
�إىل توفري �لإقامة �أو  �أي مبنى مت 
ترخي�س  دون  حتويله  �أو  ت�شييده 

قانوين.
وبح�شب �لهيئة فاإن �ملبنى �لتجاري 
�مل�شافة  �لقيمة  �شريبة  لأغر��س 
م��ن��ه غري  ج����زء  �أو  م��ب��ن��ى  �أي  ه���و 
�شبيل  على  ومنها  �ل�شكني  �ملبنى 
و�لفنادق  و�مل��خ��ازن  �ملكاتب  �مل��ث��ال 
يعتر  بينما  �لتجارية..  و�ملحالت 
�ل��ت��وري��د ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ع��ق��ار�ت هو 
دون  ي�شمل  �ل��ذي  �لعقار�ت  توريد 
ح�شر �لبيع و�لإيجار ومنح حق يف 

�أي عقار�ت.
�ملبنى  ت���وري���د  �إن  �ل��ه��ي��ئ��ة  وق���ال���ت 
�ل�شكني لأول مرة خالل 3 �شنو�ت 
لن�شبة  خا�شعا  �شيكون  بنائه  م��ن 
���ش��ت��ك��ون جميع  ب��ي��ن��م��ا  �ل�����ش��ف��ر.. 
�ل���ت���وري���د�ت �ل��الح��ق��ة م��ع��ف��اة من 
�ل�����ش��ري��ب��ة ح��ت��ى ل���و ك��ان��ت خالل 
من  �لأوىل  �ل���ث���الث���ة  �ل�������ش���ن���و�ت 
�ملقابل  ب��ن��ائ��ه.. ويف  م��ن  �لن��ت��ه��اء 
�ملباين  ت���وري���د�ت  ���ش��ت��ك��ون ج��م��ي��ع 

و�لتحديات”  “�لرهانات 
وم��وؤ���ش��ر�ت و�آل��ي��ات �لن��ت��ق��ال �إىل 
وتد�عياته  �ل��رق��م��ي  �لق��ت�����ش��اد 
و�لت�شريعات  �ل���ش��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى 
لالقت�شاد  �مل��ن��ظ��م��ة  و�ل���ق���و�ن���ني 
ودور  �ل����رق����م����ي  و�ل�����ش����ت����ث����م����ار 
و�لقانونية  �لت�شريعية  �لهيئات 
لتطور�ت  �لت�شريعات  مو�كبة  يف 
�لرقمي  و�ل���ش��ت��ث��م��ار  �لق��ت�����ش��اد 
و�ملعامالت  �ل���ب���ي���ان���ات  حل���م���اي���ة 
�لل�����ك�����رتون�����ي�����ة، ك����م����ا ت���ن���اول���ت 
و�لتحديات  �ل���ره���ان���ات  �مل���ح���اور 
�لرقمي  �لق��ت�����ش��اد  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي 
و�لتباينات  �لخ��ت��الف��ات  ظ��ل  يف 
و�هم  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة،  �لت�شريعية 
و�لعلمية  �ل���ق���ان���ون���ي���ة  �حل����ل����ول 
�لتحديات  �ملقرتحة ملو�جهة تلك 
و�لتحكيم  �ل��ق�����ش��اء  دور  و�خ����ري� 
و�لو�شاطة �للكرتونية يف ت�شوية 
و�لقت�شاد  �ل�شتثمار  م��ن��ازع��ات 

�لرقمي و�لتجارة �لدولية.
�مل��ل��ت��ق��ى �شهد  �ن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ممثلي  م�����ن  ل���ل���ع���دي���د  ح���������ش����ور 
و�لقانونية  �لق�شائية  �ملوؤ�ش�شات 
�ملوؤ�ش�شات  وخم��ت��ل��ف  و�ل���ب���ن���وك 
وجامعات  �لتجارة  وغ��رف  �ملالية 
ومر�كز �لبحث �لعلمي و�لدر��شات 

و�ل�شركات �ملعلوماتية.

•• عجمان ـ الفجر 

للتوفيق  ع��ج��م��ان  م��رك��ز  ����ش���ارك 
جتارة  بغرفة  �لتجاري  و�لتحكيم 
فعاليات  يف  ع���ج���م���ان  و����ش���ن���اع���ة 
م��ل��ت��ق��ى �ل����ق����ان����ون و�لق���ت�������ش���اد 
و�لرهانات  “�لتحديات  �لرقمي 
�فتتح  حيث  �ملنازعات”،  وت�شوية 
�لدكتور  �شعادة  �مللتقى  فعاليات 
رئي�س  �ل��ع��ث��م��اين  �ل���دي���ن  ���ش��ع��د 

جمل�س �لوزر�ء �ملغربي.
يومني،  م��د�ر  على  �مللتقى  ونظم 
�ملركز �لدويل للو�شاطة و�لتحكيم 
�لرباط   � �مل��غ��رب��ي��ة  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة 
�مل�شت�شارين  جمل�س  مع  بالتعاون 
ومركز  �مل��غ��رب  يف  �ل��ع��دل  ووز�رة 
جمل�س  ل��دول  �لتجاري  �لتحكيم 
�لتعاون �خلليجي وفريق �لتحكيم 
�لمري  �شمو  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل�����ش��ع��ودي 

بندر بن �شلمان �آل �شعود.
�أحمد  �مللتقى  جل�شات  يف  و���ش��ارك 
�أم��ني عام مركز  �ملويجعي  خليفة 
و�لتحكيم  ل���ل���ت���وف���ي���ق  ع���ج���م���ان 
�همية  �أكد على  و�ل��ذي  �لتجاري، 
�مللتقى ودوره يف �يجاد �آليات �آمنة 
�لو�شاطة  يخ�س  فيما  و���ش��ري��ع��ة 
يف  ل�شيما  �للكرتوين  و�لتحكيم 
ظل �لتحولت �ل�شريعة لالقت�شاد 

وز�دت من فر�س �ل�شر�كات بينهم، 
�لقت�شادي  �جل����ان����ب  ورب����ط����ت 
و�لتقني  و�ل��ق��ان��وين  بالت�شريعي 
للخروج بتو�شيات ت�شب يف ريادة 
بدورها  و�لقيام  �لتحكيم  مر�كز 

على �كمل وجه مبا يعك�س تطلعات 
وطموحات جمتمع �لعمال.

�مللتقى  حم������اور  وت���ن���اول���ت  ه�����ذ� 
�لقت�شاد  ي����وم����ني،  م������د�ر  ع���ل���ى 
�ل���ع���رب���ي  �ل�����وط�����ن  �ل����رق����م����ي يف 

و�ل����ق����ان����ون وك����ذل����ك �ل���ت���ط���ور�ت 
و�لتقنيات �لتكنولوجية و�لعلمية 
و�ل��ت��ج��اري��ة �ل��ت��ي ت��ط��رح حتديات 
و�لتوفيق  �ل��ت��ح��ك��ي��م  ل���ت���ط���وي���ر 

�لتجاري.

�لقطاع  يف  �مل���ن���ازع���ات  ل��ت�����ش��وي��ة 
�لقت�شادي، ومبا يعزز وجود بيئة 
و�لمان،  بالثقة  تت�شم  ��شتثمارية 
�إىل  ع��ام��ة  ي��ه��دف  �مللتقى  �ن  كما 
ون�شر  �لع����م����ال  م���ن���اخ  حت�����ش��ني 

و�أو�شح �ملويجعي �ن �مللتقى خطوة 
�لثقة بني  ر�ئ��دة يف رف��ع م�شتوى 
مر�كز  وم�������ش���وؤويل  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
مالئمة  ط��رق  و�ي��ج��اد  �لتحكيم، 
رقمية  �أو  تقليدية  ���ش��و�ء  وبديلة 

وتوطيد  �لبديلة  �حل��ل��ول  ثقافة 
�ل����ت����ع����اون م����ع �مل���ع���ن���ني مب���ر�ك���ز 

�لتحكيم و�لتوفيق �لتجاري.
م�شري� �إىل �ن مظلة �مللتقى عززت 
من تبادل �خلر�ت بني �مل�شاركني 

»الحتادية لل�شرائب«: اإعفاء العقارات ال�شكنية من �شريبة القيمة امل�شافة
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�أب��وظ��ب��ي على �شورة  �إم����ارة  ط��اب��ع 
�إم���ارة دبي  �لإم���ار�ت وطابع  ق�شر 
ع��ل��ى ����ش���ورة ر�ئ���ع���ة ل����رج خليفة 
�ل�شارقة  �إم��ارة  طابع  ��شتمل  فيما 
جلزيرة  مبهرة  فنية  ���ش��ورة  على 
�ل����ن����ور ، م����ن �إم��������ارة ع���ج���م���ان مت 
�ختيار �شورة تر�ثية ملدخل متحف 
عجمان فيما �حتلت �شورة ميد�ن 
�لقيوين،  �إم��ارة  �أم  طابع  �ل�شهد�ء 

و����ش���ورة �جل���زي���رة �حل���م���ر�ء رمز� 
لطابع �إمارة ر�أ�س �خليمة وتزيني 
�لطابع �لذي يرمز �ىل �أهم �ملعامل 
على  �لفجرية  �إم��ارة  يف  �ل�شياحية 

�شورة لقلعة �لفجرية.
�لتعاون �لدويل  ب��اأن ه��ذ�  و�أو���ش��ح 
�لعاملية  �ل�����ش��ي��اح��ة  م��ن��ظ��م��ة  م����ع 
و�حتاد �لريد �لعاملي جاء ليج�ّشد 
به  يتمتع  �ل���ذي  و�ل��ت��ف��رد  �لتميز 

�ل��ت��ذك��اري��ة �مل��ت��م��ي��زة لأه���م �ملعامل 
�ل�����ش��ي��اح��ي��ة يف خم��ت��ل��ف �إم�������ار�ت 
�ل������دول������ة  ع����ن �ل�������ش���ن���ة �ل���دول���ي���ة 
ل��ل�����ش��ي��اح��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة م���ن �أج���ل 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع منظمة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  
�لريد  و�حت���اد  �لعاملية  �ل�شياحة 

�لعاملي.
وبهذه �ملنا�شبة �أفاد �شعادة عبد �هلل 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لأ�شرم  حممد 

•• دبي-الفجر: 

ح����ر�����ش����ا م������ن جم����م����وع����ة ب���ري���د 
�لإم��ار�ت لدعم مبادر�ت وم�شاعي 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لم�����ار�ت  دول����ة 
�ل�شياحي  ل��ل��ق��ط��اع  �ل����رتوي����ج  يف 
�ملعامل  و�أه������م  ب����اأب����رز  و�ل���ت���وع���ي���ة 
�ل�������ش���ي���اح���ي���ة ل����ل����دول����ة، �أ�����ش����درت 
�مل���ج���م���وع���ة ع������دد م����ن �ل���ط���و�ب���ع 

�لإمار�ت  بريد  ملجموعة  بالوكالة 
باأن هذ� �لإ�شد�ر ياأتي م�شاهمة يف 
ت�شليط �ل�شوء على قيام �جلمعية 
دورتها  يف  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة 
 2017 �ل��ع��ام  بتحديد  �ل�شبعني 
�مل�شتد�مة  لل�شياحة  دول��ي��ة  ك�شنة 
�إىل  �لتي تهدف  �لتنمية  �أج��ل  من 
و�جلمهور  �ل���ق���ر�ر  ���ش��ن��اع  ت��وع��ي��ة 
ب���������دور �ل���������ش����ي����اح����ة �مل�������ش���ت���د�م���ة 

و�لعمل  �لتنمية،  يف  وم�شاهمتها 
�ملعنيني  جميع  ج��ه��ود  ح�شد  على 
للعمل معاً من �أجل جعل �ل�شياحة 

حافز� للتغيري �لإيجابي. 
�لدولية   �ملبادرة  هذه  ب��اأن  و�أ�شاف 
�ل�شياحة  دور  على  �ل�شوء  ت�شلط 
�لنمّو  ه��ي  رئي�شية  جم���الت  ع��دة 
و�مل�شتد�م  �ل�����ش��ام��ل  �لق��ت�����ش��ادي 
وتوليد  �لج���ت���م���اع���ي  ،و�ل�����دم�����ج 

ف��ر���س �ل��ع��م��ل و�حل���د م��ن �لفقر، 
�لبيئة،  وح��م��اي��ة  �مل������و�رد  وك���ف���اءة 
و�ل��ت��غ��رّي �ملُ��ن��اخ��ي ب��الإ���ش��اف��ة �ىل 
و�لرت�ث   و�لتنّوع  �لثقافية  �لقيم 
و�ل�شالم  �مل��ت��ب��ادل   �لتفاهم  وق��ي��م 
و�لأم���ن. و�أ���ش��ار ب��اأن ه��ذ� �ل�شد�ر 
لدولة  �لتذكارية  للطو�بع  �ملميز 
�ملعامل  �أه��م  ��شتمل على  �لإم���ار�ت 
�إم��ارة حيث ��شتمل  �ل�شياحية لكل 

و�لذي  �ل��دول��ة  يف  �ل�شياحة  قطاع 
�شهد منو�ً متز�يد�ً وملحوظاً على 

�مل�شتوى �ملحلي و�لإقليمي. 
و�أكد باأن ��شد�ر�ت بريد �لإمار�ت 
م��ن �ل��ط��و�ب��ع �ل��ت��ذك��اري��ة متوفرة 
منافذ  ع����ر  و�مل���ه���ت���م���ني  ل���ل���ه���و�ة 
�أدو�ت  ت�شمل  خل��دم��ت��ه��م   خ��ا���ش��ة 
و�لبومات  �ل��ط��و�ب��ع  ج��م��ع  ه��و�ي��ة 

حفظ �لطو�بع �لتذكارية. 

بهدف الرتويج للقطاع ال�سياحي يف الدولة

بريد الإمارات ي�شدر جمموعة طوابع بريدية عن ال�شنة الدولية لل�شياحة امل�شتدامة من اأجل التنمية

»بيئة« توقع اتفاقية مع �شركة اإيطالية 
لتنفيذ الت�شاميم الداخلية ملقرها الرئي�شي

الزيودي:م�شاريع الطاقة املتجددة الإماراتية ت�شاهم يف احلد من تغريات التغري املناخي
•• بون -وام:

�أن  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وزير  �لزيودي  �أحمد  بن  �لدكتور ثاين  �أكد معايل 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة متكنت من حتقيق �إجناز�ت مهمة على �شعيد �حلد 
و�لعديد  �ملتجددة  �لطاقة  م�شاريع  �أبرزها  من  �ملناخي،  �لتغري  تد�عيات  من 
�ه��د�ف �خلطة  ت�شاهم يف حتقيق  �ن  �شانها  �لتي من  و�مل��ب��ادر�ت  �لر�مج  من 
�لوطنية للتغري �ملناخي 2050 و�لرنامج �لوطني للتكّيف �ملناخي و�للذين 
�ملناخية  �لتحديات  على مو�جهة  للدولة  �لوطنية  �لقدر�ت  تعزيز  ي�شتهدفان 
�حلالية  لالأجيال  �لأم��د  طويل  �قت�شادياً  من��و�ً  ت�شمن  فر�ٍس  �إىل  وحتويلها 
و�لقادمة. جاء ذلك خالل كلمة دولة �لإمار�ت �لتي �ألقاها معاليه يف �ملوؤمتر 
ب�شاأن  �لإطارية  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  �لأط��ر�ف يف  للدول  و�لع�شرين  �لثالث 
�لأملانية خالل �لفرتة من  ��شت�شافته مدينة بون  �لذي   23 �ملناخ كوب  تغري 

لت�شريع  �لتالية  �لعملية  �خل��ط��و�ت  ملناق�شة   2017 نوفمر   17 ولغاية   6
�ل��الزم جلميع  �لدعم  �ملناخ وحتديد  تغري  ب�شاأن  باري�س  �تفاق  تطبيق  وت��رية 
�لدول لتحقيق �أهد�فها �لوطنية �ملتعلقة بتغري �ملناخ. و�أو�شح معايل �لدكتور 
�لزيودي �أنه يف �إطار م�شرية مئوية �لإمار�ت 2071، و�لتحولت �ملهمة �لتي 
لتعزيز  جهودها  �ل��دول��ة  تو��شل  �ل��ق��ادم��ة،  �ملرحلة  يف  �لإم����ار�ت  لها  تخطط 
قدر�تها يف جمال �لطاقة �ملتجددة، وذلك من خالل �لإعالن عن ��شرت�تيجية 
�لإمار�ت للطاقة، �لتي ت�شتهدف رفع ن�شبة �لطاقة �لنظيفة يف مزيج �لطاقة 
 ،2050 %50 بحلول عام  2021 ثم �إىل  %27 بحلول عام  �لوطني �إىل 
وو�شع حجر �لأ�شا�س يف حمطة نور �أبوظبي بقدرة �إنتاجية ت�شل �إىل 1177 

ميغاو�ت بتقنية �لطاقة �لكهرو�شوئية.
وقال معاليه �أن �لدولة بد�أت �لعمل باأكر م�شروع للطاقة �ل�شم�شية �ملرّكزة يف 
�لعامل بنظام �ملنتج �مل�شتقل يف موقع و�حد بقدرة 700 ميغاو�ت �شمن �أعمال 

مثالية  من�شة  �ملوؤمتر  هذ�  “ي�شّكل  معاليه:  وقال  �لكاريبي.  �لبحر  ومنطقة 
�لعاملية  �لتحديات  �إمكانية مو�جهة  للدول  �شيتيح  �لذي  �لتعاون  �أطر  لتعزيز 
لتغري �ملناخ. ويف �شوء تلك �لأو�شاع �ملقلقة، و�لتاأثري�ت �ملتفاقمة للتغري �ملناخي 
وما �أحدثته من خ�شائر ب�شرية ومادية، فاإننا مطالبون �ليوم بت�شريع وترية 
�لعمل للمحافظة على �لزخم �لذي وفره �تفاق باري�س، وتوجيه ر�شالة �إيجابية 
من مدينة بون �لأملانية �إىل �شعوب �لعامل لنوؤكد من خاللها عزمنا على �ملُ�شي 
�إىل تد�بري و�إج��ر�ء�ت عملية  �لتاريخي  �أه��د�ف هذ� �لتفاق  ُقُدماً يف ترجمة 
قابلة للتطبيق و�شياغة �مل�شتقبل �لذي ن�شبو �إليه.” ويف معر�س تاأكيده على 
�لتز�م �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة باأهد�ف �تفاقية �لأمم �ملتحدة �لإطارية ب�شاأن 
تغري �ملناخ و�تفاق باري�س وكافة �لقر�ر�ت �لدولية ذ�ت �ل�شلة، وحر�س �لدولة 
على �ل�شتمر�ر بامل�شاركة �لفاعلة ب�شورة طوعية يف �جلهود �لدولية �ملبذولة 

للتخفيف من تاأثري�ت �لتغري �ملناخي و�لتكيف معها.

�لذي  �ل�شم�شية  للطاقة  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  جممع  يف  �لر�بعة  �ملرحلة 
و�شع  �إىل  بالإ�شافة   ،2030 ع��ام  بحلول  ميجاو�ت  �آلف   5 �إنتاج  ي�شتهدف 
�أول  ت�شغيل  وب��دء  طاقة،  �إىل  �لنفايات  لتحويل  م�شروع  لأول  �لأ�شا�س  حجر 
من�شاأة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا للتقاط وتخزين �لكربون 
على نطاق جتاري. ونّوه �إىل �لدور �لهام �لذي تقوم به �شركة �أبوظبي لطاقة 
�مل�شتقبل م�شدر، و�لتي تعمل منذ �إن�شائها على قيادة جهود �لدولة يف جمال 
تطوير تقنيات وحلول �لطاقة �ملتجددة عر ��شتثمار حو�يل 8.5 مليار دولر 
�أمريكي يف م�شاريع حملية وعاملية، و�مل�شاهمة يف زيادة قدر�ت �لطاقة �ملتجددة 
�أن  2.7 مليون جيجاو�ط. و�أ�شار معايل �لدكتور ثاين �لزيودي �إىل  بحو�يل 
�لدورة �لثالثة و�لع�شرين من موؤمتر �لدول �لأطر�ف يف �تفاقية �لأمم �ملتحدة 
�لظو�هر  م��ن  ع��دد  تنعقد على خلفية   23 ك��وب  �مل��ن��اخ  تغري  ب�شاأن  �لإط��اري��ة 
�ملناخية �ملتطرفة �لتي دمرت حياة �ملاليني من �لنا�س عر �آ�شيا و�لأمريكيتني 

�ملتبعة وت�شكيل  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  �إىل تطبيق 
�ملجال لتحقيق  �لر�ئدة يف هذ�  �ل�شركات  حتالف مع 

نتائج ��شتثنائية.
�نهم  �شيترييو  �أنطوني�������و  �ل�شيد  ق��������ال  جانبه  من 
حول  �ل��ب��ارزة  �مل�شاريع  من  �لعدي�����د  بت�شميم  قامو� 
فريدة  �إ���ش��اف��ة  ه���و  �مل�����ش�����������������روع  ه���ذ�  ل��ك��ن  �لعال�������م 

ل�شركتهم .
�لأيقوين �جلديد  �ملجمع  تزويد  �شيتم  �أنه  �إىل  ي�شار 
�لطاقة  م�شادر  خالل  من  بالطاقة  “بيئة”  ل�شركة 
ت�شميم  م���ن  وه����و  ب��امل��ائ��ة   100 ب��ن�����ش��ب��ة  �مل���ت���ج���ددة 
على  و�حل��ائ��زة  �لعاملية  �مل�شممة  حديد  زه��ا  �لر�حلة 
ل�شركة  �جلديد  �ملقر  و�شيكون  �جل��و�ئ��ز  من  �لعديد 
بيئة �ملعلم �لأول يف دولة �لإمار�ت �لذي يتم تزويده 
�شهادة  ينال  �أن  ل��ه  يتوقع  و�ل���ذي  �ملتجددة  بالطاقة 
 –LEED و�لطاقة  �لبيئة  ت�شميمات  يف  �ل��ري��ادة 
درجة �لبالتني وهو �لت�شنيف �لأعلى من بني معايري 
ملبادئ  م��ر�ع��ات��ه  ب��و���ش��وح  وتظهر  �مل�شتد�مة  �لبنية 
�ملعدوم  �شبه  �لإ�شد�ر  خالل  من  �لبيئية  �ل�شتد�مة 
و�ل�شتخد�م  للماء  �ملنخف�س  و�ل�شتهالك  للكربون 

�ملر�شد للمو�د خالل عملية �لت�شييد.

•• ال�صارقة-وام:

�أن��ط��ون��ي��و �شيترييو  وق��ع��ت ���ش��رك��ة )ب��ي��ئ��ة( و ���ش��رك��ة 
�لت�شميم  جم���ال  يف  �ملتخ�ش�شة  فييل  وب��ات��ري�����ش��ي��ا 
بيئة”  مل��ق��ر  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل��ت�����ش��ام��ي��م  لتنفيذ  �ت��ف��اق��ي��ة 
وفق  مف�شل  ب��اأث��اث  وت��زوي��ده��ا  بال�شارقة  �لرئي�شي 

�لطلب مع كامل �لتجهيز�ت و�ملعد�ت .
رئي�س جمل�س  �لعوي�س  �شامل  �شعادة  �لتفاقية  ووقع 
�إد�رة �شركة بيئة مع �ل�شيد �أنطونيو �شيترييو �ملوؤ�ش�س 
�لرئي�شي يف �شركة �أنطونيو �شيترييو وباتري�شيا فييل 
�إيطاليا   - �لرئي�شي يف ميالن  �ل�شركة  موؤخر� مبقر 
ب��ح�����ش��ور �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ج��م��وع��ة خالد 

�حلرميل.
وقال �شامل �لعوي�س �ن �لتفاق �جلديد جاء ��شتكمال 
حديد  زه��ا  �شركة  م��ع  عقدها  مت  �ل��ت��ي  لالتفاقيات 
كاريليون  �ل��ف��ط��ي��م  و���ش��رك��ة  �مل��ع��م��اري��ة  ل��ل��ت�����ش��ام��ي��م 
�إ�شافة �إىل �أنه يج�شد �لطريقة �لتي تتفاعل بها تلك 
�ل�شركات وتتكامل يف جمالتهم �لتخ�ش�شية بغر�س 
�لبيئية حيث  لال�شتد�مة  “بيئة”  �شركة  معلم  خلق 
�جلديد  �ملقر  ببناء  �خلا�شة  �ل�شرت�تيجية  تهدف 

•• اأبوظبي- الفجر:

للخدمات  �جل���ودة  �شركتي  �أع��ل��ن��ت 
 QMS �ل����ب����رتول����ي����ة  �ل���ب���ح���ري���ة 
 ZMI وز�خ������ر م���اري���ن �ل���دول���ي���ة
دولة  عا�شمة  �أب��وظ��ب��ي  وم��ق��ره��م��ا 
�لإم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة، عن 
فعاليات  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م��ا  جن�����اح 
للبرتول  �ل��دويل  �أبوظبي  معر�س 
�ختتمت  �ل����ذي   ،2017 �دي��ب��ي��ك 
�أبوظبي  مركز  يف  موؤخر�ً  فعالياته 
�لعلي  ح�����ش��ان  وق�����ال  ل��ل��م��ع��ار���س. 
رئي�س جمل�س �إد�رة �شركتي �جلودة 
مارين  وز�خ���ر  �لبحرية  للخدمات 
�ملنا�شبة:  بهذه  �شحفي  ت�شريح  يف 
لعقد  هامة  منا�شبة  �ملعر�س  �شكل 
����ش���ر�ك���ات ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة م���ع عدد 
�مل�شاركة  و�ل�����ش��رك��ات  �ل�شركاء  م��ن 
�لتعاون  ف��ر���س  وب��ح��ث  ب��امل��ع��ر���س، 
على  �لط��الع  جانب  �ىل  �مل�شرتك، 
�مل�شاريع و�ملناق�شات ملزمع �لعالن 
و�لتي  �ملقبلة،  �ل��ف��رتة  خ��الل  عنها 

يتوقع �أن يكون لنا دور يف تنفيذها 
�مل�شاريع  خ���ا����ش���ة  ب���ه���ا  و�ل����ع����م����ل 
بتنفيذها  نتخ�ش�س  �لتي  �لبحرية 
ع��ل��ى �ك��م��ل وج���ه وب��خ��دم��ات عالية 
�لعلي:  و�أ���ش��اف  تناف�شية.  و�أ���ش��ع��ار 
�ململكة  ت��و�ج��دن��ا يف  ت��ع��زي��ز  ن��ع��ت��زم 
تقدمينا  م���ع  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ملناق�شات  �أ�شعار عدد من  لعرو�س 
�أر�مكو  �شركة  �لتي كرحتها  �لهامة 
�ل�����ش��ع��ودي��ة م���وؤخ���ر�ً، �ىل ج��ان��ب �ن 
تو�جدنا كبري يف �لوقت �لر�هن يف 
�ل�شعودية ويتمثل ذلك بوجود 23 
بارجة و�شفينة بحرية و 5 من�شات 
�لبرتولية  �مل�������ش���اري���ع  يف  ب���ح���ري���ة 
�لبحرية بالتعاون مع �شركة �ر�مكو 
و�ل�شركات �لخرى . و�أع��رب �لعلي 
عن تفاوؤله بتح�شن �ل�شوق �لنفطي 
خالل �لعام �ملقبل مع معاودة �شركات 
و�خلليجية  �لإم����ار�ت����ي����ة  �ل���ن���ف���ط 
و�لعاملية �طالق م�شاريع ��شتك�شاف 
وت��ن��ق��ي��ب وت��ط��وي��ر يف �ل��ع��دي��د من 
يب�شر  �ل���ذي  �لأم���ر  لديها  �مل��ن��اط��ق 

خالل  ب��اأد�ئ��ه��م��ا  م��ق��ارن��ة  ملحوظة 
�أ�شعار  م���ع حت�����ش��ن  �مل��ا���ش��ي  �ل���ع���ام 
�لنفط ومعاودة �إرتفاع �لطلب على 
�خل���دم���ات �ل��ب��ح��ري��ة �ل��ب��رتول��ي��ة . 
وتوجه �لعلي بال�شكر و�لتقدير �إىل 

ب���اأد�ء ق��وي خ��الل �ل��ف��رتة �ملقبلة«. 
ز�خر  �شركتي  حتقق  �أن  توقع  كما 
�لدولية و�جل��ودة للخدمات  مارين 
�إيجابيا  �أد�ًء  �لبحرية  �ل��ب��رتول��ي��ة 
وبن�شبة منو  �جل���اري  �ل��ع��ام  خ��الل 

معر�س  لفعاليات  �ملنظمة  �جلهات 
�أديبيك 2017 و جمموعة �أدنوك 
على �إجناح هذ� �حلدث �لعاملي �لهام 
�لأب���رز عامليا يف جمال  و�ل���ذي يعد 

�لنفط و�لغاز.

توقعات بنمو يف الأعمال خالل العام املقبل

اجلودة للخدمات البحرية البرتولية وزاخر مارين تعلنان جناح م�شاركتهما يف اأديبيك 2017

امللتقى اخلليجي للمحا�شبني واملدققني يناق�س �شريبة القيمة امل�شافة
•• املنامة-وام:

�مللتقى  �لبحرين  مملكة  ت�شت�شيف 
للمحا�شبني  �ل����ث����ال����ث  �خل���ل���ي���ج���ي 
ك��ل من  و�ل����ذي ينظمه  و�مل��دق��ق��ني، 
�لعالقات  ل�شت�شار�ت  �شمارت  �أك��ت 
�ل�����ع�����ام�����ة وج����م����ع����ي����ة �مل���ح���ا����ش���ب���ني 
�ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة، وذل����ك يف �ل���ف���رتة من 
22 و�إىل 23 نوفمر �لقادم بفندق 
�أمو�ج.  بجزر  للموؤمتر�ت  غ��روف  ذ� 
�لنتقالية  �خلطوة  �مللتقى  ويناق�س 
�ملرتقبة يف �ملنطقة �ملتمثلة يف فر�س 
و�شيتم  �مل�����ش��اف��ة.  �ل��ق��ي��م��ة  ���ش��ري��ب��ة 
ع���دد من  ����ش��ت��ع��ر����س  �مللتقى  خ���الل 
�ل�شدد  ه��ذ�  يف  �لأقليمية  �ل��ت��ج��ارب 

و�لتجربة  �لعر�قية،  �لتجربة  ومنها 
�مل�شرية  و�ل����ت����ج����رب����ة  �لأردن�������ي�������ة، 

و�لتجربة �للبنانية .

العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19   
  يف الدعوى  رقم 2017/2639  جتاري جزئي   

�ملدعى / �شركة �لت�شميم ل�شناعة �ل�شغال �ملعدنية - �س ذ م م 
�ملدعي عليه / 1- بينك لين لأعمال �خل�شبية - �س ذ م م 

2- �خلط �لوردي للت�شميم �لد�خلي - �س ذ م م 
�لدعوى  بندبنا خبري� ح�شابيا يف   �لبتد�ئية  دبي  �ل�شادر من قبل حمكمة  �لقر�ر  بناء على 
�ملذكورة �أعاله ، ومبا �أنكم �ملدعي عليه �لأول ،  فاإننا نود باأن نعلمكم �أننا قد حددنا يوم �لربعاء 
�ملو�فق 2017/11/22 يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شر ظهر� موعد� لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا 
�لكائن يف �مارة دبي - ديرة - بور�شعيد بناية �لو�شل بزن�س �شنرت - مقابل ديرة �شيتي �شنرت 
بجو�ر فندق رحاب روتانا - �شارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 902 ، لذ� نرجو منكم 
تودون  �لتي  و�مل�شنتد�ت  �لور�ق  جميع  و�إح�شار   ، �أعاله  �ملحدد  �ملوعد  يف  باحل�شور  �لتكرم 

تقدميها لنا للتمكن من �أد�ء مهمتنا. 
اخلبري امل�سريف  
       عمار حممد الن�سر  

حتديد موعد 
اجتماع  اخلربة احل�سابية  

العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19   
يف  الدعوى 2017/2953  جتاري جزئي

�شد �ملدعي عليهما / �شركة �لقدرة لبيع مو�د �لبناء - ذ م م  /
�شم�س �لدين �شاد�نا بر�مبيل كونهي مويدو �شاند�نا بر�مبيل 

�ملقامة من / �شركة �خلليج للتمويل - �س م خ 
مبا �ن هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة دبي �لبتد�ئية حتت رقم   2017/2953 جتاري 
جزئي ، وحيث �نه مت ندبنا خبري� يف �لدعوى �ملذكورة �عاله فاننا وعمال باحكام قانون 
�جتماع  ندعوكم حل�شور   ، �ملحاكم  �مام  �عمال �خلرة  م بخ�شو�س  ل�شنة 1992  �لثبات 
خرة  �و من ميثلكم قانونا و�لذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على �لعنو�ن �ملو�شح �دناه وذلك 
يوم �لأح��د  �ملو�فق 2017/11/19 يف متام �ل�شاعة 00 : 12 ظهر� ،  ويرجى منكم �ح�شار 
كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع - دبي - مركز حمر عني 

، مدخل رقم 8 ، �لطابق �لر�بع  - هاتف : 2527888-04 � فاك�س : 04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

اجتماع خربة
العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19   

 اعالن ن�سرا        
فتحي  وميثلها  و�لر�شيات  �لتك�شيات  للمقاولت  /�ملجد�ف  عليه  �ملدعي  �إىل 
علي  حممد  جا�شم  �ملدعي/  �أن  حيث  وذلك  فكان  خور  مدينة  ومقرها  �شاملني  
�لقو��شي - قد �أقام �شدكم دعوى �يجارية بالرقم 2017/112   تنفيذ لدى جلنة 
ف�س  �ملنازعات �ليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�شي ح�شوركم �شخ�شيا 
�أو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف مدة 15 يوم من تاريخ 
�لوقت  �إر�شال وكيل عنكم يف  �أو عدم  . ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور  �لإعالن 

�ملحدد فاإن �للجنة �شوف تقوم بنظر �لدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان
العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19   

انذار عديل بالن�سر
رقم املحرر )8097( 

�ملخطر : بوتن�شال للعقار�ت 
بوكالة �ل�شيد/ جناح �نور �بر�هيم  هاتف رقم : 0501184153 

�ملنذر �ليه : و�ي يو تي �يه �ي للتجارة �لعامة - جمهول حمل �لقامة 
فان �ملخطر يخطر - �ملخطر �ليه ب�شرورة جتديد عقد �ليجار �لذي ينتهي بتاريخ  2017/4/30 
وذلك خالل موعد �ق�شاه ثالثني يوما من تاريخ ��شتالمه هذ� �لخطار و�ل �شي�شطر �ملخطر �ىل 
�تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه و�ملطالبة باخالء �لعقار طبقا لن�س �ملادة 1/25 
من �لقانون رقم 26 ل�شنة 2007 وتعديالته و�عتبار� �لعقد منتهيا من تلقاء نف�شه ورفع �لدعوى 
�ملو�شوعية للمطالبة بكافة �مل�شتحقات و�لز�مها بالقيمة �ليجارية حتى تاريخ ��شتالم �لعقار خايل 

من جميع �ل�شو�غل و�شد�د فاتورة �لكهرباء و�ملياه وت�شمينكم �لر�شوم و�مل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19   
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2017/1/8096( 
�ملخطر : بوتن�شال للعقار�ت 

بوكالة �ل�شيد/ جناح �نور �بر�هيم  هاتف رقم : 0501184153 
�ملنذر �ليه : �شالون �شولينج بي لل�شيد�ت  - جمهول حمل �لقامة 

فان �ملخطر يخطر - �ملخطر �ليه ب�شرورة جتديد عقد �ليجار �لذي ينتهي بتاريخ  2017/4/10 
وذلك خالل موعد �ق�شاه ثالثني يوما من تاريخ ��شتالمه هذ� �لخطار و�ل �شي�شطر �ملخطر �ىل 
�تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه و�ملطالبة باخالء �لعقار طبقا لن�س �ملادة 1/25 
من �لقانون رقم 26 ل�شنة 2007 وتعديالته و�عتبار� �لعقد منتهيا من تلقاء نف�شه ورفع �لدعوى 
�ملو�شوعية للمطالبة بكافة �مل�شتحقات و�لز�مها بالقيمة �ليجارية حتى تاريخ ��شتالم �لعقار خايل 

من جميع �ل�شو�غل و�شد�د فاتورة �لكهرباء و�ملياه وت�شمينكم �لر�شوم و�مل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1557 جتاري كلي                                                

��شرف  م 2-  م  ذ  �ل�شيار�ت - �س  �ملحكوم عليه/1- �شركة ريجينت لتجارة قطع غيار  �ىل 
�ميبي�شي باو� مولبويل ب�شفته كفيل �شامن  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ بنك  �لدعوى  بتاريخ  2017/5/29  يف  �ملنعقدة  حكمت بجل�شتها 
�لحتاد �لوطني حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن فيما 
بينهما بان يوؤديا للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 1215865.94 مليون مائتني وخم�شة ع�شر �لف 
وثمامنائة وخم�شة و�شتني درهم و�ربعة وت�شعني فل�شا ف�شال عن فائدة ب�شيطة بو�قع %9 
�شنويا من تاريخ 2016/5/22 وحتى متام �ل�شد�د و�لز�مكما �مل�شروفات ومبلغ �لف درهم 
يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.   �تعاب  مقابل 
�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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12177 بتاريخ 2017/11/19   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/743 جتاري كلي                                                

م  جمهول حمل  م  ذ  ���س   - و�للوج�شتيه  لل�شحن  ج��ي  �ل  ج��ي  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/8/28  يف �لدعوى 
 �ملذكورة �عاله ل�شالح/تي د�بليو �أ�س تانك كونتيرن لي�شينغ - ج م ب ه & كو . ك. ج  
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  بحكمت 
تاريخ  م��ن  �شنويا   %9 ب��و�ق��ع  �ملبلغ  ه��ذ�  على  �لفائدة  م��ع  دره��م   758.293.45 وق���دره 
2017/3/26 وحتى متام �ل�شد�د وبالز�مها بامل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما �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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / زي�شان �حمد 
باك�شتان    ، ج����ان  حم��م��د 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )1167541( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 
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الفجر الريا�ضي

�أعلن �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو عن ��شتكمال 
�ل�������ش������ت������ع������د�د�ت �ل�����الزم�����ة 
لإنطالق �لن�شخة �لثالثة من 
بطولة �ل�شهيد للجوجيت�شو، 
 24 يومي  �نعقادها  و�مل��ق��رر 
�جل�������اري، يف  ن��وف��م��ر  و25 
“مبادلة �أرينا” �شمن �أجندة 
 2017 �ل��ري��ا���ش��ي  �مل���و����ش���م 
يف  للم�شاههة   ،2018  –
�ل�شهد�ء،  ذك������رى  ت��ك��ري�����س 
وف���اًء  ت�شحياتهم،  وت��خ��ل��ي��د 

وعرفاناً لعطائهم وبذلهم.
�أمام  �أبو�بها  �لبطولة  وتفتح 
�أبناء  م��ن  �ل�شاعدة  �مل��و�ه��ب 

18 �شنة للت�شجيل يف  وبنات �لوطن حتت �شن 
خمتلف �لفئات �لعمرية من �لر�عم و�لأطفال 
تخ�شي�س  �شيتم  حيث  و�لنا�شئني،  و�لأ���ش��ب��ال 
�ليوم �لأول من �لبطولة ح�شرياً لالعبات من 
من  �لبنني  �لالعبون  �شيتمكن  بينما  �لفتيات، 
و�شيجري  �لبطولة.  �أي��ام  ثاين  خالل  �ملناف�شة 
�خلا�شة  �ملناف�شات  نهاية  بعد  �لفائزين  تتويج 
�لأوىل، حيث  �ملر�كز  �أ�شحاب  لتكرمي  فئة  بكل 
ت�شعى �لبطولة �إىل ت�شليط �ل�شوء على �ملو�هب 
لكت�شاب  �لالزمة  �لفر�شة  ومنحهم  �ل�شاعدة 

�خلرة وتطوير �أد�ئهم.
�لت�شجيل  ب����اب  ف��ت��ح  م��ن��ذ  �ل��ب��ط��ول��ة  و���ش��ه��دت 

بتاريخ 1-10-2017 �إقباًل غري م�شبوق من 
�لالعبني و�لالعبات من �أبناء 
�ل���دول���ة، �لأم����ر �ل���ذي يعك�س 
�مل�شاركة  على  �شديد�ً  حر�شاً 
من  �لفعالية  ه��ذه  حتمله  مل��ا 
�لولء  تت�شمن  وط��ن��ي��ة  ق��ي��م 

و�لعتز�ز و�لفخر.
�ل�شيد  عبد�ملنعم  �شعادة  و�أكد 
�لحتادين  رئ��ي�����س  �ل��ه��ا���ش��م��ي 
�لآ��������ش�������ي�������وي و�لإم����������ار�ت����������ي 
�لأول  �ل��ن��ائ��ب  للجوجيت�شو 
ل���رئ���ي�������س �لحت���������اد �ل������دويل 
بطولة  �أن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و، 
كونها  ت���ت���خ���ط���ى  �ل�������ش���ه���ي���د 
باأبنائنا  �حتفاء  فهي  ريا�شية،  فعالية  جم��رد 

�ل���ذي���ن ج�����ادو� ب���اأرو�ح���ه���م يف 
�لغايل،  وط��ن��ن��ا  رف��ع��ة  �شبيل 
يبخلو�  مل  �ل��ذي��ن  وباأ�شرهم 
على  للحفاظ  �أبنائهم  بحياة 
�أمن و��شتقر�ر �لدولة، وكانو� 
ودل���ي���اًل  رم�������ز�ً  ي����ز�ل����ون  ول 
�لأ���ش��ي��ل لأبناء  �مل��ع��دن  ع��ل��ى 

�لإمار�ت.
ي�شع  �ل��ه��ا���ش��م��ي:  و�أ�����ش����اف 
للجوجيت�شو  �لإم���ار�ت  �حت��اد 
بكافة  �ل���ف���اع���ل���ة  �مل�������ش���ارك���ة 

فيما  �أول��وي��ات��ه،  ر�أ����س  على  �لوطنية  �ملنا�شبات 
يويل �هتماماً خا�شاً مبنا�شبة 
يوم �ل�شهيد، نظر�ً ملا ترمز له 
هذه �ملنا�شبة من قيم ومعاين 
ن�شعى �إىل �مل�شاهمة يف غر�شها 
�ل�شاعدة.  �أجيالنا  نفو�س  يف 
�أهم  �أح���د  تعتر  ف��ال��ري��ا���ش��ة 
�لإمار�ت،  دولة  �لقطاعات يف 
د�ئماً  نحر�س  فاإننا  وعليه، 
�أبطال  ك��اف��ة  ي��ق��دم  �أن  ع��ل��ى 
�جلوجيت�شو مثاًل يحتذى به 

لبقية �أبناء جيلهم.
و�أ�شار �لها�شمي �إىل �أنه مهما 
�ل�شهد�ء  ن����ويف  ف��ل��ن  ف��ع��ل��ن��ا 

عام  كل  نحر�س  ولكننا  علينا،  حقهم  و�أ�شرهم 
�لبطولة  ه���ذه  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى 
�ملو�شم  �أولويات  تت�شدر  �لتي 
�ل��ري��ا���ش��ي لحت����اد �لإم�����ار�ت 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و، ك��ون��ه��ا �أب����رز 
حدث ريا�شي يف �لدولة يخلد 

هذه �لذكرى �لطيبة.
من جهته، �أكد �شعادة حممد 
رئي�س  نائب  �لظاهري  �شامل 
�لإم���ار�ت للجوجيت�شو  �حت��اد 
�لوطن  �شهد�ء  ت�شحيات  �أن 
ي�شهو  �أن  مي��ك��ن  ل  �لأب�������ر�ر 

عنها �أحد، و�أن ذكر�هم و�شجاعتهم حمفورة يف 
�أذهان وقلوب �جلميع.

ن�شعى  �ل�����ظ�����اه�����ري:  وق��������ال 
�ل�شهيد  ب��ط��ول��ة  خ����الل  م���ن 
تقدمي  �إىل  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و، 
حت�����ي�����ة �إج��������������الل وت����ق����دي����ر 
لأبطالنا �لذين �شحو� باأغلى 
م��ا مي��ل��ك��ون ل��ت��ظ��ل ر�ي����ة هذ� 
ي�شعنا  ول  ���ش��اخم��ة،  �ل��وط��ن 
لرت�شيخ  ب��ج��د  ن��ع��م��ل  �أن  �إل 
م�������ش���اع���ر �لع������ت������ز�ز ب���ه���م يف 
ن��ف��و���س �لأج����ي����ال �جل���دي���دة، 
�ل��ذي يتناغم م��ع قيم  �لأم���ر 
لعبة �جلوجيت�شو �لتي ترتكز 
�ل�شجاعة و�لتفاين و�لولء، و�لقدرة على  على 

�ل���ن���ف�������س وعن  �ل�����دف�����اع ع����ن 
�لآخرين.

بطولة  �أن  �لظاهري  و�أ�شاف 
�ل�شهيد للجوجيت�شو تاأتي يف 
�إطار مهمة �لحتاد �لأ�شا�شية 
ب��ن��اء جيل  �إىل  ت�����ش��ع��ى  �ل��ت��ي 
عامليني  �أبطال  و�شناعة  قوي 
ق��ادري��ن على رف��ع ����ش��م دولة 
كافة  يف  ع���ال���ي���اً  �لإم������������ار�ت 

�ملحافل �لريا�شية �لدولية.
فهد  �أك���������د  ج�����ان�����ب�����ه،  وم��������ن 

و�ملدير  �لإد�رة  جمل�س  ع�شو  �ل�شام�شي  علي 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لحت����اد �لإم�����ار�ت 
تنظيم  �أن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و، 
بطولة �ل�شهيد تعتر مبثابة 
فخرنا  ع��ن  للتعبري  منا�شبة 
وتخليد  �لأب������ر�ر،  ب�شهد�ئنا 
ذك����ر�ه����م �ل���ع���ط���رة، وه�����و ما 
مل�����ش��ن��اه م���ن خ����الل �لإق���ب���ال 
وبناتنا  �أب��ن��ائ��ن��ا  م��ن  �مل��ت��ز�ي��د 
للم�شاركة يف �ملناف�شات و�لفوز 
و�لغايل  �مل�شرف  �للقب  بهذ� 

على قلوبنا جميعاً.
هذه  �إن  �ل�شام�شي:  و�أ���ش��اف 
�هتمامنا  ت����وؤك����د  �ل���ب���ط���ول���ة 

على  م�����ش��وؤول  جمتمعي  دور  ل��ع��ب  يف  �مل�شتمر 
عر  وذل��ك  �مل�شتويات،  جميع 
�ملنا�شبات  جميع  يف  �لتو�جد 
�لأجيال  وتثقيف  �ل��وط��ن��ي��ة، 
جنحنا  م�����ا  وه�������و  ب���ق���ي���م���ن���ا، 
ف��ي��ه م��ن خ���الل دخ��ول��ن��ا �إىل 
ج��م��ي��ع �ل���ب���ي���وت يف �ل���دول���ة، 
�جلوجيت�شو  ثقافة  و�نت�شار 
ب���ني خم��ت��ل��ف ف���ئ���ات و�أف������ر�د 
�ليوم مهمة  لت�شبح  �ملجتمع، 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا جميع  ي�����ش��رتك يف 
م����ن لعبني  �ل����وط����ن  �أب����ن����اء 

قيادتنا  م��ظ��ل��ة  حت���ت  وج���م���ه���ور  وم�������ش���وؤول���ني 
�لر�شيدة.

وت������ه������دف ه��������ذه �ل���ب���ط���ول���ة 
�مل�شاركة  د�ئ����رة  ت��و���ش��ي��ع  �إىل 
ريا�شة  م�����ن  و�ل�����ش����ت����ف����ادة 
�جل��وج��ي��ت�����ش��و ب���ني �لأج���ي���ال 
تنعك�س  ح���ي���ث  �ل���������ش����اع����دة، 
ن��ت��ائ��ج��ه��ا ع���ل���ى �ل���ك���ث���ري من 
ن���و�ح���ي �حل���ي���اة، وم���ن بينها 
�ت����ب����اع �أ�����ش����ل����وب ح���ي���اة �أك����رث 
�ن�������ش���ب���اط���اً و����ش���ح���ة، وذل����ك 
�حتاد  روؤي���ة  م��ع  ين�شجم  مب��ا 
للجوجيت�شو  �لإم���������������ار�ت 
�لر�مية �إىل بناء مناذج ملهمة 
تكون قدوة لالأجيال �شمن جمتمع يقدر �أهمية 
للجوجيت�شو  �لإم���ار�ت  �حت��اد  و�أ�شاد  �لريا�شة. 
بالدعم �لذي تقدمه �جلهات �لر�عية للبطولة 
و�أبوظبي  لال�شتثمار،  م��ب��ادل��ة  ب�شركة  ممثلة 
لالإعالم، و�لحتاد للطري�ن، ووز�رة �لد�خلية، 
برتول  و�شركة  �لإ���ش��الم��ي،  �أبوظبي  وم�شرف 
�لريا�شية،  وباملز  )�أدن���وك(،  �لوطنية  �أبوظبي 
وجمل�س  لالأملنيوم،  �لعاملية  �لإم����ار�ت  و�شركة 
ولوز�ن  للتمويل،  و�آف����اق  �ل��ري��ا���ش��ي،  �أب��وظ��ب��ي 
لالأزياء، وجمموعة �خلاجة �لقاب�شة، و�ل�شيف 
بالإ�شافة  �ملتحدة،  �ل�شقر  وجمموعة  �ملا�شي، 

�إىل جريدة �لحتاد.

ختام مميز لبطولة الرماية فئة الكبار  بنادي 
الذيد وتتويج الفائزين 

اإقبال غري م�سبوق من اأبناء وبنات الوطن للت�سجيل يف املناف�سات 

بطولة ال�شهيد للجوجيت�شو تنطلق 24 و25 نوفمرب اجلاري باأبوظبي
الدورة الثالثة ت�ساهم يف تكري�س ذكرى ال�سهداء وتخليد ت�سحياتهم عرفانًا بعطائهم 

بطولة اليوم الوطني للم�سارعة

فريق اأكادميية تيتان اأبوظبي يتوج بلقب بطولة اليوم الوطني لنا�شئي امل�شارعة
ال�سائق املقيم يف الإمارات ُيقدم اأداء قويًا خالل ال�سباق الأول من البطولة

اأ�شكناين ُيحرز اأّول فوٍز يف ال�شباق الفتتاحي من املو�شم التا�شع لتحدي كاأ�س بور�شه جي تي 3 ال�شرق الأو�شط

�ختتمت بطولة �لرماية لكبار �ل�شن و�ملخ�ش�شة للفئة �لعمرية فوق خم�شني عاما 
و�لتي ��شت�شافتها �شالة �لرماية بنادي �لذيد.

وجرى تنظيم �لبطولة �شمن حملة فعاليات مبادرة �ل�شارقة مدينة مر�عية لل�شن 
مدينة  حملة  �شمن  �ل�شارقة   بحكومة  �لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س  �أطلقها  و�لتي 
�أبناء  �ل�شارقة �شديقه لكبار �ل�شن. ومتيزت �لبطولة مب�شاركة و��شعة من جميع 
�ملجتمع من �أباء �ملو�طنني و�ملقيمني ومتثلت يف رماية بندقية و�شع �جللو�س 10 
مرت �شغط هو�ء. ويف ختام �لبطولة قام كال من �شامل بن هويدن �لكتبي رئي�س 
جمل�س �لإد�رة بنادي �لذيد وحمد �شامل علي حمودة �لكتبي نائب رئي�س �ملجل�س 
�لإم���ار�ت  �حت��اد  ع�شو  �لكعبي  حممد  علي  �ل�شارقةو�شلمى  لإم���ارة  �ل�شت�شاري 

�شامل مدير  و�لدكتور حمود خلف  �لإد�رة  �لرفي�شا ع�شو جمل�س  و�شامل  للرماية 
نادي �لذيد بتوزيع �جلو�ئز على �لفائزين لهذه �لفعالية بطولة كبار �ل�شن.

و�أ�شفرت �لنتائج عن عبيد �شعيد �لطنيجي فوز باملركز �لأول و�لفائز �لثاين مبارك 
نومه  بن  �هلل  عبد  و�لر�بع خليفة  �حلافري  م�شبح  �شلطان  و�لثالث  دمل��وك  عبيد 
و�خلام�س علي حممد بن حمايد و�ل�شاد�س ح�شن حم�شن ح�شن و�ل�شابع �شاوي 
ر��شد خلفان ر��شد خلفان و�لثامن ندمي �لنق�شبندي  و�لتا�شع د.حمود خلف �شامل 
�حلكام معمر  تكرمي كال من  كما مت  �لكتبي.  بن حمودي  ر��شد  و�لعا�شر عمر�ن 
عماد �لعالف وعلي عبد �هلل بن نومه وعبيد �شيف �لند��س ور��شد مرخان  كما مت 

توزيع هد�يا جلميع �مل�شاركني و�حلا�شرين.

ت���وج ف��ري��ق �أك��ادمي��ي��ة ت��ي��ت��ان �أب���و ظبي 
لنا�شئي  �ل��وط��ن��ي  �ل��ي��وم  بطولة  بلقب 
�مل�شارعة  �حت��اد  نظمها  �لتي  �مل�شارعة 
�لرئي�شية  �لحت�����اد  ب�����ش��ال��ة  و�جل������ودو 
م�شاء  ظ��ب��ي  �أب����و  يف  �مل�����ش��رف  مبنطقة 
ثعلوب  بن  حممد  برعاية  �لأول  �أم�س 
�ل��درع��ي رئي�س �لحت���اد ومب�����ش��ارك��ة 8 
فرق على م�شتوى �لدولة و�لتي متثلت 
يف فرق نادي �لفجرية للفنون �لقتالية 
�لر�زي   ، بال�شارقة  �لأن�����ش��اري  ،م��رك��ز 
�لدولية  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ،و�أك���ادمي���ي���ة  دب����ي 
ب��ال��ع��ني ،ك��ل��ب��اء ،ن����ادي ت���ر�ث �لإم����ار�ت 
تيتان   و�أكادميية  �لأمريكية   ،�ملدر�شة 
�أ����ش���ه���رت موؤخر�  و�ل���ت���ي  �أب����و ظ��ب��ي  يف 
�لفردية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لأل���ع���اب  ملختلف 
�لبطولة  �شملت  �أن  ب��ع��د  و�جل��م��اع��ي��ة 
 10 يف   �ملناف�شة  �لناجحة  �لفتتاحية 
 200 م�����ش��ارك��ة  ���ش��ه��دت  ،و�ل��ت��ي  �أوز�ن 
لعبا و�شط ح�شور كبري من �لالعبني 

و�ملدربني و�لعائالت.
تيتان  �أكادميية  فريق  تتويج  ج��اء  وق��د 
�لذهبي  �لأول  ب��امل��رك��ز  ظ��ب��ي  �أب�����و  يف 
بر�شيد 73 نقطه بالفوز ب 5 ذهبيات 
و�لتي كانت من ن�شيب �لالعب يو�شف 

جا�شم  كجم،و�حمد   45 وزن  يف  �شيف 
،و�شلطان  وزن55  ب��ذه��ب��ي��ة  �ل���ف���ائ���ز 
�لثمريي يف وزن 71 وبالل نور �لفائز 
�لكعبي  حممد  وزن80 و�أحرز  بذهبية 
 60 �ل��ذه��ب��ي��ة يف وزن حت��ت  �مل��ي��د�ل��ي��ة 

كغم.
نادي  فريق   �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  يف  وج�����اء 
بر�شيد  �ل��ق��ت��ال��ي��ة  ل��ل��ف��ن��ون  �ل��ف��ج��رية 
ذهبيتان  ح�����ش��د  �أن  ب��ع��د  ن��ق��ط��ة   61
برونزيات،  و3  ف�شية  م��ي��د�ل��ي��ات  و4 
�مليد�لية  خمي�س  �شعود  م��ن  ك��ل  ون���ال 
 48 حت��ت  وزن  مناف�شات  يف  �ل��ذه��ب��ي��ة 
بذهبية  �ل��ف��ائ��ز  م�شيل  وحم��م��د   ، كغم 
وجاء   ، �لفجرية  ل��ن��ادي  كغم   65 وزن 
�ل�شارقة  مركز  فريق  �لثالث  �ملركز  يف 
بر�شيد 38 نقطه بو�قع ذهبية و�حده 
�ل��الع��ب عبد  م��ن ن�شيب  و�ل��ت��ي كانت 

�ل��و�رث عبد �لقادر يف وزن حتت 110 
و3  ف�شية  ميد�ليات   3 بجانب   ، كغم 

ميد�ليات برونزية.
وج���اء يف �مل��رك��ز �ل��ر�ب��ع ف��ري��ق �ل���ر�زي 
ن��ق��ط��ه وحل   27 ب��ر���ش��ي��د  دب�����ي  م����ن 
خام�شا فريق �أكادميية �مل�شتقبل بالعني 
�ملركز  يِف  وج����اء   ، ن��ق��ط��ه  بر�شيد26 
�ل�شاد�س فريق كلباء بر�شيد22 نقطه، 
و�حتل فريق نادي تر�ث �لإمار�ت �ملركز 
�ل�شابع ،وحل فريق �ملدر�شة �لأمريكية 
�لبطولة  ويف ختام   .. �لثامن  �ملركز  يف 
�مل�شارعة  م�شرف  بوجميد  يا�شر  ق��ام 
ب��الحت��اد بح�شور ع��دد م��ن �لإد�ري����ني 
و�أولياء �لأمور و�ملدربني ويف مقدمتهم 
�ل�شيد  �شعبان  �لوطني  �ملنتخب  م��درب 
بتتويج �لفائزين �لأو�ئل من �لالعبني 
ب���ن ثعلوب  و�أ�����ش����اد حم��م��د  و�ل����ف����رق. 

�لدرعي رئي�س �حتاد �مل�شارعة و�جلودو 
بالبد�ية �لناجحة للجنة �مل�شارعة من 
خ���الل ب��ط��ول��ة �ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي لنا�شئ 
�مل�شارعة �لتي مثلت باكورة ن�شاط لعبه 
يت�شمن  �ل���ذي  �ملو�شم  ل��ه��ذ�  �مل�شارعة 
�ل���ع���دي���د م����ن �ل���ب���ط���ولت و�ل��������دور�ت 
�مل�شاركات  ب��ج��ان��ب   ، �ملحلية  و�ل���ور����س 
�إد�رة  جمل�س  �عتمدها  �لتي  �خلارجية 
�إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لحتاد  �لحت����اد يف ظ��ل 
طفرة  يف  ي�����ش��ه��م  2018،مبا  مل��و���ش��م 
�مل�شارعة من جديد �نطالقا من قطاع 
�لبطولة  م��وؤك��د�  و�لأ���ش��ب��ال.  �لنا�شئني 
�لعديد  ق��دم��ت  �ل��غ��ال��ي��ة  �لف��ت��ت��اح��ي��ة 
م���ن �مل���و�ه���ب �ل���ذي���ن مت ر���ش��ده��م من 
لدخول  �لوطنية  �ملنتخبات  جلنة  قبل 
�ملع�شكر �ملقرتح يف �شهر دي�شمر �ملقبل 

يف �أبو ظبي و�لذي ينتقل للفجرية.

�أد�ًء  �أ�شكناين  م �ل�شائق �لكويتي زيد  قدَّ
لف���ت���اً خ���الل �ل�����ش��ب��اق �لف��ت��ت��اح��ي من 
�مل��و���ش��م �ل��ت��ا���ش��ع ل��ت��ح��دي ك��اأ���س بور�شه 
ج��ي ت��ي 3 �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط، وجن���ح يف 
�ق��ت��ن��ا���ِس �أول ف����وٍز ع��ل��ى �لإط�����الق مع 
�جليل �جل��دي��د م��ن ���ش��ي��ار�ت ك��اأ���س جي 

تي 3 يف �ملنطقة.
�لدولية،  �لبحرين  حلبة  �أ�شو�ء  وحتت 
�لتي  �لبطولة  �إىل  بقوة  �أ�شكناين  ع��اد 
 ،2014 ع��ام  يف  بها  �لتتويج  ل��ه  �شبق 
من  �إل  م��ت��ق��ارب��ة  مناف�شة  ي��و�ج��ه  ومل 
�ل�شائق �لريطاين توم �أوليفانت، �لذي 
لفات  يف  �ل�شباق  م�شافة  قطع  يف  جن��ح 
�شريعة وحاول بكل قوة تقلي�س �لفارق 
ينجح  �أن  دون  من  ولكن  �أ�شكناين،  مع 
�لكويتي  �ل�شائق  �أظهر  فقد  م�شعاه.  يف 
لزميله يف كاأ�س بور�س موبيل 1 مهار�ت 
من  مّكنته  �لقيادة  يف  لالإعجاب  مثرية 
�أول فوز يف �ل�شابق عن جد�رة  �قتنا�س 

و��شتحقاق.
مقيم  �شائق  وهو  جيدي،  غلني  و�ن�شم 
يف دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، �إىل 
�أنه  ورغ��م  �لأوىل.  للمرة  �ل�شباق  حلبة 
مل ي�شبق له �ملناف�شة يف منطقة �ل�شرق 
�أد�ءه  �أّن  �إل  �أم�����س،  ي��وم  �لأو���ش��ط حتى 
�أف�شح عن موهبة  �لأول  �ل�شباق  خالل 
�أن  فبعد  و�ع����د.  م�شتقبل  ل��ه��ا  ج��دي��دة 
�نطلق من �ملركز �لثامن، متكن جيدي 
م���ن �مل��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى ق����دم �مل�������ش���او�ة مع 
�لفريق �ل�شويدي حتى منت�شف �مل�شار، 
و��شتمر يف �لدفع بقوة �إىل �لأمام حتى 
�ل�شاد�س  �مل���رك���ز  �ق��ت��ن��ا���س  م���ن  مت��ك��ن 

بفارق ثالث ثو�ن فقط.
�ملو�شم  م����ن  �لأول  �ل�������ش���ب���اق  و�أظ����ه����ر 
�جلديد �ملكانة �لر�ئدة �لتي بات يحتلها 
3 �ل�شرق  حت��دي ك��اأ���س بور�شه ج��ي ت��ي 

�ل�شيار�ت  �شباقات  بطولت  يف  �لأو�شط 
ببدِء  �إي���ذ�ن���اً  �لإق��ل��ي��م��ي،  �مل�شتوى  على 
ف�شٍل جديد ُم�شرق ل�شباقات �ل�شيار�ت 

يف �ملنطقة. 
ويف معر�ِس حديثه بعد حتقيق �أول فوٍز 
�أ�شكناين:  زي��د  ق��ال  �لأول،  �ل�شباق  يف 
�لبطولة  �إىل  مثالية  ع��ودة  كانت  “لقد 
بالن�شبة يل. فقد جنحُت يف بلوغ �ملركز 
�لأول من �لت�شفيات و�جتزُت �أول �شباق 
فجوة  خلق  م��ن  مّكنتني  ق��وي��ة  ب��ب��د�ي��ة 
وقٍت  يف  �لآخ��ري��ن  �ملناف�شني  م��ع  جيدة 
وقد حر�شت  �لبطولة.  مبكر من عمر 
على �ل�شتفادة من �ملناف�شة �حلامية بني 
�لثاين،  �ملركز  على  �لآخرين  �ل�شائقني 
ذلك،  وم��ع  عليهم.  �ل��ف��وز  م��ن  ومتكنُت 
مبجرد �لو�شول �إىل �ملقدمة �أدركُت �أنه 
�أخطاء  �أي��ة  لتجنب  �لرتكيز  يجب علي 
مكانها  يف  �ل�������ش���ي���ارة  ع���ل���ى  و�حل����ف����اظ 
طو�ل  �ل�شباق  م�شمار  على  �ل�شحيح 
من  �أوليفانت  ت��وم  متّكن  وق��د  �ل��وق��ت. 
وو�شعني  وبينه  بيني  �لفجوة  تقلي�س 

حت��ت �ل�شغط ل��ره��ة م��ن �ل��وق��ت قبل 
ب��ل��وغ �ل��ن��ه��اي��ة، غ��ري �أن��ن��ي مت��ك��ن��ُت من 
�ل�شباق  و�أنهيت  ه��دوئ��ي  على  �حل��ف��اظ 

باقتنا�س �أول فوز يف �لبطولة”.
م�شاركته يف  ع��ن  وحت��دث غلني جيدي 
قوياً  �شباقاً  »ك��ان  قائاًل:  �لأول  �ل�شباق 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة يل يف  ر�ئ���ع���ة  �أوىل  وجت���رب���ة 
�لرغم  وعلى  �لأو���ش��ط.  �ل�شرق  منطقة 
�لبطولت  يف  �مل�شاركة  عن  توقفي  من 
�أ�شيئت  �أن  مب��ج��رد  ���ش��ن��و�ت،  ع��دة  منذ 
ب�شورة  نف�شي مندجماً  وج��دت  �لأن���و�ر 
ك��ل��ي��ة يف �ل�����ش��ب��اق. وم���ع �أن���ن���ي م���ا زلت 
�أن  �أح��اول �لعتياد على �حللبة، �شعرت 
للمناف�شة  �أمامي  حقيقة  فر�شة  هناك 
�ل�شباق  �إىل  و�أتطلُع  �ملو�شم،  ه��ذ�  بقوة 
�مل��ق��ب��ل ب��ح��م��ا���ٍس ك��ب��ري و�أع���ت���زُم حت�شني 
�نطالقة  يف  �ليوم  حققته  �ل��ذي  �ملركز 

�لبطولة«.
لي�شرن،  ف���ول���رت  ق����ال  �ل�������ش���ب���اق،  وب���ع���د 
م��وؤ���ش�����س وم��دي��ر حت���دي ك��اأ���س بور�شه 
�شعيد  “�أنا  �لأو�شط:  �ل�شرق  جي تي 3 

�ل��ر�ئ��ع��ة للمو�شم  �ل��ب��د�ي��ة  ل��ه��ذه  ج���د�ً 
�ل��ت��ا���ش��ع م��ن حت���دي ك��اأ���س ب��ور���ش��ه جي 
ك���ان مل�شاركة  �لأو����ش���ط.  �ل�����ش��رق   3 ت��ي 
�شيارة كاأ�س بور�شه جي تي 3 �جلديدة 
لأول مرة يف �لبطولة �أثر�ً �إيجابياً على 
�ل�شائقني �لذين حر�شو� جميعهم على 
�لإمكانات  من  ��شتفادة  �أق�شى  حتقيق 

�لكبرية �لتي تتمتع بها تلك �ل�شيارة”.
ب��ارت��ي��اٍح كبري  �أ���ش��ع��ُر  لي�شرن:  و�أ����ش���اف 
مرة  �ل�شيار�ت  جميع  ع��ودة  عند  د�ئ��م��اً 
لأية  تعر�شها  دون  �مل����ر�آب  �إىل  �أخ����رى 
ع�����رث�ت، خ��ا���ش��ة م���ع خ��و���ش��ه��ا �لكثري 
�ل�شباق،  ط��و�ل  �حلامية  �ملناف�شات  من 
وُي�����ش��ع��دين �ن���ط���الق �ل��ب��ط��ول��ة ه��ن��ا يف 
مم��ل��ك��ة �ل��ب��ح��ري��ن، ك���ج���زٍء م���ن بطولة 
ت��ق��ام يف عطلة  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة  �لتحمل 
�شائقاً   17 ومب�شاركة  �لأ���ش��ب��وع،  نهاية 
�لعامل،  �أج������ز�ء خم��ت��ل��ف��ة م���ن  مي��ث��ل��ون 
بها  نعتز  �شهادة  ه��ذه  م�شاركتهم  وتعد 
�لتي  �لكبرية  �لأهمية  على  تدلل  لأنها 

باتت تتمتع بها بطولتنا.

الها�سمي: 
البطولة لي�ست 

جمرد فعالية بل 
احتفاء مبن �سحوا 

باأرواحهم للوطن

احتاد الإمارات 
للجوجيت�سو ينظم 

البطولة للعام الثالث 
على التوايل بالتعاون مع 
مكتب �سوؤون اأ�سر ال�سهداء

الظاهري: البطولة 
تعترب حتية اإجالل 

ل�سهداء الوطن 
وتر�سيخًا مل�ساعر الفخر 
لدى الأجيال ال�ساعدة

ال�سام�سي: البطولة 
توؤكد دورنا املجتمعي 
امل�سوؤول عرب التواجد 

يف املنا�سبات الوطنية ، 
وتثقيف الأجيال بقيمنا

اآخر موعد 
للت�سجيل يف 

املناف�سات يوم 
نوفمرب   18

اجلاري 
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�ل�شارقة  ن���ادي  �إد�رة   جمل�س  و�أع�����ش��اء  رئي�س  �لتقى 
�لريا�شي منذ قليل  فريق �ل�شارقة لكرة �ليد و�ملغادر 
�ل��ه��ن��د للم�شاركة  �إىل  �ل�����ش��ب��ت  م��ت��وج��ه��اً  �م�����س  م�����ش��اء 
بعد غد  �شتنطلق  �ل��ت��ي  �لآ���ش��ي��وي��ة  �لأن��دي��ة  بطولة  يف 
مبدينة حيدر �أباد وتتو��شل حتى �لثالثني من �ل�شهر 

�جلاري. 
وبعد �أن �شافح �شامل �حل�شان �ل�شام�شي رئي�س جمل�س 
جمعه  حممد  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  ي��ر�ف��ق��ه  �ل��ن��ادي  �إد�رة 
�شليمان  �ملهند�س  و�لع�شاء  �لرئي�س  نائب  هندي  بن 
�لبح ونا�شر  �لهاجري وحممد عبيد �حل�شان و�أحمد 
�لالعبني  للتنفيذي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر  ع��ف�����ش��ان  ب��ن 
ب��ح�����ش��ور  ع���دد م��ن كو�در  و�جل���ه���از �لد�ري و�ل��ف��ن��ي 
�ل�شنية  �لفرق  لعبي  من  عدد  ح�شور  بجانب  �لنادي 
مب�شتوى   �ل�شام�شي  �أ�شاد  �لنادي  وجماهري  �ليد  لكرة 
ف��ري��ق �ل��ي��د ل���ن���ادي �ل�����ش��ارق��ة �ل��ري��ا���ش��ي و�أع�����رب عن 
تقديره لكافة �جلهود �لتي يبذلها �لالعبني  ملو��شلة 
حتقيق �لجناز و�أثنى على تو�جد �لالعبني �ملحرتفني 
يف �شفوف �لنادي  وهم �إ�شالم ح�شن وحممد �إبر�هيم 
من �لأهلي ويحيي خالد لعب �لزمالك مع �لتون�شي 
بكامل  �لفريق  �أن  و�أك��د  �لفريق  �ل��ه��دوي لع��ب  �شليم 
عالمة  ي�شكلون  و�لأج���ان���ب  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  ت�شكيلته 

فارقة للنادي.
وق����ال م��ت��ح��دث��ا �إىل �ل��ف��ري��ق ب��ح�����ش��ور �جل��ه��از �لفني 
�لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  �لفريق ميثل  ب��اأن  و�لإد�ري:  
�ملتحدة و�لريا�شة �لإمار�تية ولي�س فقط ممثال لنادي 

�ل�شارقة �لريا�شي بكيانه �جلديد و�أ�شاف �إىل �أن روؤية 
�لنادي تتمثل يف �إبر�ز �أخالق �لالعبني و�لريا�شيني يف 
و�أننا يف  للدولة  �لت�شامح  عنو�ن  �إب��ر�ز  ثم  �لأول  �ملقام 
عام ز�يد بعد ذلك حتقيق �لنتائج و�لنت�شار�ت م�شري� 

�أبنائها من  كافة  ثقتها يف  ت�شع  �ل��ن��ادي  �أ���ش��رة  �أن  �إىل 
لعبني مو�طنني وحمرتفني وجهاز �إد�ري وفني و�أكد 
�لوطنية  من  معاين  �شطرت  �لتي  كلماته  يف  �حل�شان 
�لنادي  ���ش��ع��ي  �إىل  �ل��ف��ري��ق  ع��ن��ا���ش��ر  ب��ك��اف��ة  و�لع������ز�ز 
لوطن  �مل�����ش��رف  و�لتمثيل  �لأخ����الق  ثالثية  لتحقيق 

�لت�شامح و�لفوز.
و�أث���ن���ى  �ل�����ش��ام�����ش��ي ع��ل��ى رئ��ي�����س �ل���وف���د  �أح���م���د �لبح 
لالألعاب  �ل�شارقة  �شركة  رئي�س  �لد�رة   جمل�س  ع�شو 
ير�فقه  ومن  �للجنة  �أع�شاء  من  ومعاونيه  �جلماعية 
وهم ناجي ربيعة �مل�شرف على �للعبة يف �لنادي ويو�شف 
�أحمد مدير �لفريق وعلي �ملرزوقي �لد�ري  بالإ�شافة 
بذلوه  مل��ا  �ل��ك��ايف  عبد  وليد  بقيادة  �لفني  �جل��ه��از  �إىل 
ط���و�ل �ل��ف��رتة �مل��ا���ش��ي��ة م��ن �إع����د�د م��ت��و����ش��ل للفريق  
�أع�شائه للو�شو  وحتقيق �لن�شجام بني �لفريق بكافة 

ل �إىل من�شة �لتتويج.
بدوره �أكد حممد جمعه بن هندي نائب رئي�س جمل�س 
�لبطولة  �أهمية  على  �لريا�شي  �ل�شارقة  ن��ادي  �إد�رة 
�مل��ق��ب��ل��ة و�ل���ت���ي ت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى �ل��ث��الث��ني م���ن نوفمر 
�أن�����ه يرى  �إىل  ل��الع��ب��ني  ك��ل��م��ت��ه  م�����ش��ري� يف  �جل������اري 
من�شة �لتتويج وكاأنه �أمامه �لآن وي�شعد عليه �لفريق 
للتتويج لفتا �إىل �أهمية  �شل�شلة �لعد�د �لكبرية �لتي 

مع�شكر  و�شملت  للبطولة  �لتح�شري  �شياق  يف  ك��ان��ت 
�أحمد  تقدم  جانبه   من  مباريات.   3 و�للعب  �لقاهرة 
�لبح ع�شو جمل�س �إد�رة نادي �ل�شارقة �لريا�شي رئي�س 
�شركة �ل�شارقة لالألعاب �جلماعية على �لدعم �لكبري 
�لإد�رة  جمل�س  رئي�س  قبل  م��ن  �ملتو��شل  و�له��ت��م��ام 
ونائب �لرئي�س وكافة �أع�شاء جمل�س �لإد�رة وحر�شهم 
وتوفري  و�لفني  �لد�ري  و�جلهاز  �لالعبني  دع��م  على 
كافة �مل�شتلزمات و�لمكانات و�أكد �لبح �أن �لفريق بات 
و�لعودة  عالية  معنوية  ب��روح  �لبطولة  خلو�س  جاهز� 
بنتائج مبهرة  بعد جناح �لعد�د �ملبكر ودخول عنا�شر 

حمرتفة للفريق بقيادة �ملدرب وليد عبد�لكايف.
�ل��ف��ري��ق ي�شم ك��ال �ل��رب��اع��ي �لأج��ن��ب��ي وهم  �أن  ي��ذك��ر 
�إب��ر�ه��ي��م م��ن �لأه��ل��ي ويحيي  �إ���ش��الم ح�شن وحم��م��د 
خالد لعب �لزمالك مع �لتون�شي �شليم �لهدوي لعب 
�حلر��س  �ملو�طنني  �لالعبني  �إىل  بالإ�شافة  �لفريق 
ح�شني  وع��ل��ي  �شعيد  وخ��ال��د  �هلل  عبد  حممد  �لثالثة 
بجانب �أحمد هالل و�إبر�هيم �لقر�س وفر��س حممد 
�لتميمي  وحم��م��د  �هلل  عبد  وم��ب��ارك  حممد  و�شاحي 
وبالل مال �هلل وخليفة �شلطان و�أحمد عبد �هلل و�حمد 

بدر و�أحمد. 

�ملغربية  �ململكة  يف  )�ن��ف��ا(  �لبي�شاء  �ل���د�ر  م�شمار  ي�شت�شيف 
�ملحطة   - �لتو�يل  على  �لثاين  وللعام   - �لأح��د  �ليوم  �ل�شقيقة 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س  �شباقات  ل�شل�شلة  �خلتامية 

للخيول �لعربية �لأ�شيلة بن�شختها �ل� 24.
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  �ل�شباقات  وتقام 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل وبتوجيهات �شمو �ل�شيخ 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 
وتعزيز  �لأ�شيل  �لعربي  �خليل  لإع��الء  دعما  �لرئا�شة  ���ش��وؤون 
له  �ملغفور  نهج  م��ع  يتما�شى  مب��ا  �لعاملية  �مل�شامري  يف  مكانته 
�أر�شى  �ل��ذي  ث��ر�ه  �هلل  نهيان طيب  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
قو�عد �حلفاظ على �شاللت �خليل �لعربي و��شهاماته �لكبرية 
يف تاألقه ومتيزه عامليا. كما يقام �شباق �ملحطة �خلتامية �شمن 
�لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �ل�شنوي  �لعاملي  �ل�شباق  مهرجان 
ع��ل��ى ك���اأ����س ���ش��اح��ب �جل���الل���ة �مل��ل��ك حم��م��د �ل�����ش��اد���س عاهل 
�شباقات  خ��ت��ام  م�شك  ميثل  و�ل���ذي  �ل�شقيقة  �ملغربية  �ململكة 

�لقيادة  تقتفيه  �ل��ذي  �لنهج  مع  يتو�فق  �ملغرب مبا  �خليول يف 
�لأ�شيل  �لعربي  �خليل  لنه�شة  �ملتو��شلة  وخططها  �لر�شيدة 
�لتاريخية  للعالقات  ودعما  و�لعاملية  �لعربية  �مل�شامري  كل  يف 

و�لرو�بط �مل�شرتكة بني �لإمار�ت و�ملغرب.
مرت  و/100/  �أل��ف��ني  مل�شافة  �شيقام  �ل���ذي  �ل�����ش��ب��اق  وي�شهد 
�ملغرب  يف  �لأ�شيلة  �لعربية  �خل��ي��ول  نخبة  م��ن   12 مب�شاركة 
ودول �لعامل و�ملخ�ش�س للخيول من �شن �أربع �شنو�ت فما فوق 

ومبجموع جو�ئز يبلغ 100 �ألف يورو.
�أبوظبي �لريا�شي وباإ�شر�ف  ويقام �ل�شابق حتت مظلة جمل�س 
مبا�شر من �للجنة �مل�شرفة على تنظيم �ل�شباقات برئا�شة �شعادة 
ع�شو  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  ع�شو  �ليبهوين  �شهيل  مطر 
جمل�س �إد�رة جمل�س �أبوظبي �لريا�شي وباإ�شر�ف عام من �شعادة 

�خليول  ل�شباقات  �ل���دويل  �لحت���اد  رئي�س  �ل��رح��م��اين  في�شل 
�مل�شرف  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  م�شت�شار  �لأ�شيلة  �لعربية 
رئي�س   - �ليبهوين  مطر  �شعادة  و�أ���ش��اد  �ل�شباقات.  على  �ل��ع��ام 
�ملتو��شلة  بالنجاحات   - �ل�شباقات  تنظيم  �مل�شرفة على  �للجنة 
للخيول  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س  �شباقات  ل�شل�شلة 
�لتي  �ملا�شية  �ل�شبع  �لأ�شيلة وما �شجلتها يف جولتها  �لعربية 
�أقيمت يف م�شر وفرن�شا و�إيطاليا وبلجيكا وهولند� وبريطانيا 
�ملغربية  �ململكة  �لثامنة يف  و�أمريكا و�شول للمحطة �خلتامية 

�ل�شقيقة �لتي �شتقام للعام �لثاين على �لتو�يل.
و�أكد �أن �لرعاية �ل�شامية لقيادة �لدولة �لر�شيدة مل�شرية �إعالء 
�خليل �لعربي �لأ�شيلة عامليا �شاهمت بتحقيق منجز�ت كبرية 
يف  �لأ�شيلة  �لعربية  �خل��ي��ول  ب�شباقات  نوعية  نقلة  و�أح��دث��ت 

 “ م�شمار  يف  �ملناف�شة  جت��دد  �أن  مبينا   .. �لأوروب��ي��ة  �مل�شامري 
�لأ�شيلة  �لعربية  �خل��ي��ول  �أب���رز  ب��ني  �لبي�شاء  �ل���د�ر  يف  �نفا” 
على لقب �ملحطة �خلتامية و�لثانية عربيا يف �لكاأ�س ما هو �إل 
دليال جديد� على �ملكانة �لكبرية �لتي حتتلها �لكاأ�س �لغالية يف 

�لوطن �لعربي و�أوروبا و�لعامل ب�شفة عامة.
�أن �حلدث عك�س نهج قيادتنا �لر�شيدة يف دعم و�إعالء  و�أ�شاف 
�خليل �لعربي �لأ�شيل لتعزيز ما �أ�ش�شه �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه” .. م�شري� �إىل �أن �خليل 
�ملحافظة  م��ن  ولب��د  �لإم����ار�ت  وت���ر�ث  بتاريخ  مرتبط  �لعربي 

عليه ودعم م�شريته يف خمتلف �مليادين �لعاملية.
�ل�شكر  �آي��ات  باأ�شمى  �لرحماين  في�شل  �شعادة  توجه  جهته  من 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �إىل �شاحب  و�لعرفان 

�لعربية  �خل��ي��ول  ل�شباقات  �ل�شخي  ودع��م��ه  �لكبري  لهتمامه 
�ل�شيخ  �شمو  توجيهات  مثمنا   .. �لعاملي  �ل�شعيد  على  �لأ�شيلة 
�آل نهيان ودوره �لريادي للحفاظ على مكانة  من�شور بن ز�يد 
�لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س 
�ملحطة  تنظيم  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  و�لعاملية.  �لعربية  �مل�شامري  يف 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س  �شباقات  ل�شل�شلة  �خلتامية 
�لتو�يل  على  �لثاين  للعام  �ملغرب  يف  �لأ�شيلة  �لعربية  للخيول 
مي��ث��ل جن��اح��ا �إ���ش��اف��ي��ا مل�����ش��رية �حل����دث �ل����ذي ح��ق��ق جناحات 
و�أكد �أن متابعة �شمو  مميزة يف جميع حمطاته ملو�شم 2017. 
�لكبري  و�هتمامه  �لدقيقة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
 2017 لعام  �ل�شباقات  ه��ذه  م�شرية  يف  ف��ارق��ة  عالمة  �أح���دث 
�لعربية و�حل�شور  �ملميزة من نخبة �خليول  للم�شاركة  نتيجة 
�جل��م��اه��ريي �ل��غ��ف��ري يف ك��ل ج��ول��ة ب��ج��ان��ب �لأ����ش���د�ء �لعاملية 
�ملهتمني باخليل �لعربي �لأ�شيلة با�شتمر�رية  و�لإعالمية من 

�شباقات �لكاأ�س �لغالية من جديد مل�شامري �أوروبا.

املغرب ت�شت�شيف ختام كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�شيلة اليوم

ال�سام�سي:  ن�سعى لتحقيق ثالثية الأخالق والتمثيل امل�سرف لوطن الت�سامح والفوز

جمل�س اإدارة نادي ال�شارقة الريا�شي يلتقي فريق اليد قبيل �شفره اإىل الهند 

فرحتان مع خامتة جولت بطولة التجديف

املو�شم ونامو�س  قارب �شرطة دبي يخطف لقب 30×30 
الزعابي 8 يتاألق يف ال�سوط الربتقايل ويعانق املركز الول

اأر�شنال ي�شقط توتنهام يف دربي �شمال لندن 

انف�شال بني موراي ومدربه ليندل للمرة الثانية 

على  �ل���دوري  يف  مباريات  �شبع  يف  �لول  ف��وزه  �ر�شنال  حقق 
�فتتاح  لندن، �شمن  �شمال  دربي  2-�شفر، يف  توتنهام  �شيفه 

�ملرحلة �لثانية ع�شرة من �لدوري �لإنكليزي لكرة �لقدم.
�لأول  �ل�شوط  يف  بهدفني  ب��اك��ر�  �لنقاط  �ر���ش��ن��ال  و�شمن 

�لت�شيلي  و�ملهاجم  م�شطفي  �شكودر�ن  �لأمل��اين  للمد�فع 
توتنهام  لع��ب��ي  غ�����ش��ب  �ث����ار�   ، �شان�شي�س  �ليك�شي�س 

�ملطالبني بت�شلل.
و�نفرد �ر�شنال �لباحث عن لقبه �لأول يف �لدوري يف 

13 عاما، موقتا باملركز �خلام�س 22 نقطة، 
خمتلفا بفارق نقطة عن توتنهام، �لذي 

�لدوري  �ر���ش��ن��ال يف  �م��ام  يخ�شر  مل 
منذ �آذ�ر مار�س 2014.

لح������ق  وق�����������ت  يف  وي�������ح�������ل 
�ملت�شدر  �شيتي  مان�ش�شرت 
�شيتي  لي�شرت  �شيفا على 
وي�شتقبل  ع�����ش��ر  �ل���ث���اين 

م���ان�������ش�������ش���رت ي���ون���اي���ت���د 
�لو�شيف نيوكا�شل يونايتد 

�حل����ادي ع�����ش��ر، ف��ي��م��ا يزور 
وحامل  �ل�����ر�ب�����ع  ت�����ش��ل�����ش��ي 

برومويت�س  �ل���ل���ق���ب���و����ش���ت 
�لبيون �ل�شاد�س ع�شر.

�مل���ب���ار�ة منت�شيا  ت��وت��ن��ه��ام  وخ��ا���س 
من فوزه �لكبري على ريال مدريد 
 1-3 �وروب����������ا  ب���ط���ل  �ل�����ش����ب����اين 

و�شمانه  �حل���ايل،  �ل�شهر  مطلع 
�ل�16 يف دوري  �لتاأهل �ىل دور 

�لبطال.
ع��ل��ى م��ل��ع��ب �لم������ار�ت و�م���ام 
�فتتح  م��ت��ف��رج��ا،   59530
�لك�شندر  �ل��ف��رن�����ش��ي  �مل��ه��اج��م 
�مل�شيف  ف����ر�����س  لك������ازي������ت 
�خلطرية، من ت�شديدة قوية 

�ملنطقة فوق  من د�خ��ل 
�لعار�شة.

�ملهاجم  عليها  رد 

وت�شديدة �شعيفة بني  �شريعة  باخرت�قة  كاين  �لدويل هاري 
بعيدة  ح��رة  ركلة  وبعد  ت�شيك.  برت  �لت�شيكي  �حل��ار���س  ي��دي 
�ملد�فع  �رت��ق��ى  �وزي���ل،  �لمل���اين م�شعود  �لل��ع��اب  م��ن �شانع 
م�شطفي عاليا، و�شرب ر�أ�شية متقنة �رتدت من 
�لفرن�شي  �حل��ار���س  ع��ن  بعيدة  �لي�شر  �لقائم 

هوغو لوري�س �ىل �ل�شباك.
منذ  لأوزي��ل  �ل�45  �حلا�شمة  �لتمريرة  وه��ذه 
�شبتمر  �أي���ل���ول  يف  �ل��رم��ريل��ي��غ  �ىل  ق��دوم��ه 

2013 من ريال مدريد �ل�شباين.
�ن�شل  �لأول،  �ل�شوط  �نتهاء  وقبل 
�ليمنى  �جل���ه���ة  ع��ل��ى  لك���ازي���ت 
�شاربا م�شيدة �لت�شلل، وعك�س 
عر�شية �ىل �شان�شي�س هياأها 
لنف�شه و�أطلقها �شاروخية 
من  �مل�����رم�����ى  ����ش���ق���ف  يف 

م�شافة قريبة جد�.
�لثاين،  �ل�شوط  ويف 
ح�����������اول ت����وت����ن����ه����ام 
تقلي�س �لفارق، بيد 
�هدر  �شان�شي�س  �ن 
بت�شديدة  ثالثا  هدفا 
ق����ري����ب����ة م������ن ز�وي��������ة 
 ، لوري�س  �شدها  �شيقة 
�لأخر  �حلار�س  يبعد  �ن  قبل 

ت�شيك ر�أ�شية لريك د�ير.
�شان�شي�س  �ه����در  �لخ����رية  �ل��ل��ح��ظ��ات  ويف 
�نفر�د� جديد� �مام لوري�س، ليحقق �ر�شنال 
ويحرم  مباريات،  �شبع  �آخر  فوزه �خلام�س يف 
توتنهام من �لفوز يف ملعب �لإمار�ت لأول مرة 

منذ 2010.
وك������ان ت���وت���ن���ه���ام، حت����ت �إ������ش�����ر�ف �مل�����درب 
بوت�شيتينو،  ماوري�شيو  �لرجنتيني 
ترتيب  �ر���ش��ن��ال يف  بتخطي  جن��ح 
�ل����دوري �مل��و���ش��م �مل��ا���ش��ي للمرة 

�لأوىل يف 22 عاما.

�ل�شابق لت�شنيف  �ملت�شدر  �أندي مور�ي،  �أعلن �لريطاين 
لع��ب��ي ك���رة �مل�����ش��رب �مل��ح��رتف��ني، و���ش��ع ح��د ل��ت��ع��اون��ه مع 
ليندل،  �إيفان  �لأ�شل  �لت�شيكو�شلوفاكي  �لأمريكي  مدربه 
وذلك للمرة �لثانية منذ بدء �لتعاون بينهما عام 2012.

وياأتي �لنف�شال هذه �ملرة مع ��شتعد�د مور�ي للعودة 
�ىل �ملالعب يف �ملو�شم �ملقبل، بعدما غاب 

ب�شبب �ل�شابة عن �لأ�شهر �لأخرية 
يحرز  مل  و�ل����ذي   ،2017 مل��و���ش��م 

خالله �شوى لقب و�حد.
تدريب  ب����د�ي����ة  ل���ي���ن���دل  وت������وىل 
حتى   2012 �ل���ع���ام  يف  م�����ور�ي 
يعود  �ن  ق���ب���ل   ،2014 �ل����ع����ام 

�ىل ت��دري��ب��ه جم����دد� يف 
�لعام  م��ن��ت�����ش��ف 
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�أل���ق���اب يف �لبطولت  ث��الث��ة  �ل���الع���ب  �أح�����رز  �ل��ف��رتت��ني، 
�لأوملبية،  �لأل���ع���اب  يف  ذه��ب��ي��ت��ني  وم��ي��د�ل��ي��ت��ني  �ل���ك���رى، 
تناف�س  ف��رتة  �مل��ح��رتف��ني يف  �ل��الع��ب��ني  ت�شنيف  وت�����ش��در 
�شديد مع ثالثة لعبني �آخرين هم �ل�شباين ر�فايل ناد�ل 
و�ل�شوي�شري روجيه فيدرر و�ل�شربي نوفاك ديوكوفيت�س.
“�أ�شكر  وق��ال م��ور�ي يف بيان على موقعه �لل��ك��رتوين 
�إيفان على كل م�شاعدته وتوجيهه على مدى �لأعو�م. 
حظينا بنجاح كبري وتعلمنا �لكثري كفريق تركيزي 
�لآن من�شب على �ل�شتعد�د لإ�شرت�ليا يف �إ�شارة �ىل 
�أوىل �لبطولت �لكرى للمو�شم �ملقبل مع �لفريق 

�ملوجود حاليا، و�لعودة �ىل �ملناف�شات.
بني  بالرت��شي  ح�شل  �لنف�شال  �ن  �لبيان  و�أف���اد 

�جلانبني.
وقال ليندل �ملتوج بثمانية �ألقاب كرى “�أمتنى لأندي 
ر�ئعة  ب��ف��رتة  حظينا  ق��دم��ا.  م�شيه  م��ع  �ل��ت��وف��ي��ق 

و�لكثري من �ملتعة«.
و�أح��رز م��ور�ي لقبا و�ح��د� فقط 
دبي  دورة  يف  ك���ان   2017 يف 
ويف  �مل���ا����ش���ي،  م����ار�����س  �آذ�ر  يف 
�ل��ب��ط��ولت �ل���ك���رى ب��ل��غ ن�شف 
غارو�س  رولن  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة. ودف��ع��ت��ه �إ���ش��اب��ة يف 
�لورك �ىل �لن�شحاب من بطولة 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �مل��ف��ت��وح��ة قبل 
�نطالقها نهاية �آب �أغ�شط�س، وغاب 

منذ ذلك �حلني عن �ملالعب.

دب���ي و�لذي  �ل��ع��ام��ة ل�شرطة  �ل��ق��ي��ادة  ق���ارب  ح��ق��ق 
يحمل �لرقم 39 �جناز فريد� يف �أول م�شاركة له يف 
30 قدما  �ملحلية  �لتجديف  مو�شم ريا�شة قو�رب 
 2018-2017 دب��ي  بطولة  �شباقات  خ��ت��ام  م��ع 
ب��ع��دم��ا جنح  ب��ط��ال للمو�شم وب���ج���د�رة  ت���وج  ح��ي��ث 
م�شموم  �إ�شماعيل  حممد  �لنوخذة  بقيادة  طاقمه 
حمل  و�ل��ذي  �لأول  �ل�شوط  يف  �لفوز  يف  �لفال�شي 

�للون �لأ�شفر.
ل�����ش��رط��ة دب���ي تاألقها  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  وو����ش��ل��ت 
 30×30 للياقة  دب��ي  فعاليات حت��دي  �لالفت يف 
�لفعاليات  ب��دء  منذ  �لكثري  �أف��ر�ده��ا  �أجن��ز  بعدما 
�ل�����ش��ه��ر �مل���ا����ش���ي ح��ي��ث ح��ق��ق��ت م���ن ق��ب��ل جناحا 
بت�شجيل �لرقم �لقيا�شي ملو�شوعة غيني�س لالأرقام 
�لريا�شية  ل��ت��م��اري��ن  �مل���وؤدي���ن  ع���دد  يف  �ل��ق��ي��ا���ش��ي��ة 
»بريبي« �لذي و�شل �إىل 1455 �شخ�شا متجاوز�ً 
�لرقم �ل�شابق 689 �شخ�شا و�أي�شا �لرقم �لقيا�شي 
�لقيا�شية، يف جر طائرة  ملو�شوعة غيني�س لالأرقام 
تابعة للناقلة �لوطنية طري�ن �لإم��ار�ت من طر�ز 

)�يربا�س �أيه 380( تزن 302.68 طنا.
و�بت�شمت ف�شول �ل�شوط �لثاين يف �جلولة �ملثرية 
�لقارب  طاقم  �إىل  �لرتقايل  �ل��ل��ون  حمل  و�ل���ذي 
�ل��زع��اب��ي 8 مل��ال��ك��ه �ل��ن��وخ��ذة ���ش��ي��ف ح��ام��د �شيف 
على  متقدما  �لأول  باملركز  ظفر  و�ل��ذي  �لزعابي 
�ل�شوط �لذي  �حت�شبت  �مل�شاركة يف  باقي �لقو�رب 
21 قاربا �شاركت  فيه نتائج 10 قو�رب فقط من 
ب�شبب عدم �للتز�م بالوقوف بال�شورة �ل�شحيحة 
ب��ني ع��و�م��ات خ��ط �ل��ب��د�ي��ة �لأم���ر �ل���ذي ��شتدعي 

�للجنة �ملنظمة لإعادة �لنطالقة مرة �أخرى.
�أم�س  م���ن  �أول  �ل�����ش��ي��اح��ي  ع�����ش��ر  �مل��ي��ن��اء  و���ش��ه��د 
-�جلمعة- تظاهرة ريا�شية بحرية تر�ثية ناجحة 
�لتجديف  لقو�رب  دبي  �شباق  مناف�شات  �إقامة  مع 
�ملحلية 30 قدما -�جلولة �لثالثة و�خلتامية من 
بطولة دبي 2017--2018 وذلك مب�شاركة 42 
450 فرد� ج�شدو�  قاربا على متنها ما يزيد عن 
ملحة �ملا�شي بني �رقي وجهة �شياحية يف �ملنطقة 
و�خلليج �لعربي جزيرة نخلة جمري�� حيث �بحرت 
و�لثاين  -�ل���ش��ف��ر  �لأول  �ل�����ش��وط��ني  يف  �ل���ق���و�رب 

-�لرتقايل مل�شافة ت�شل �إىل ثالثة كيلومرت.

ال�سوط الأ�سفر
ل���ق���و�رب  دب�����ي  ����ش���ب���اق  يف  �لأول  �ل�������ش���وط  وج���م���ع 
�لتجديف �ملحلية 30 قدما نخبة �لأبطال يف هذه 
بني  �شاخنا  يكون  �أن  �لطبيعي  من  فكان  �لريا�شة 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  رجال  �أكد  �مل�شاركني حيث 

دبي على منت �لقارب رقم 30 قدر�تهم وت�شدرو� 
جميع  على  متفوقني  �لنهاية  حتى  �ل��ب��د�ي��ة  م��ن 
�ل�شوط ومن بينها �شاحب �ملركز  �لقو�رب يف هذ� 
�لنوخذة  ملالكه   27 �خليمة  ر�أ����س  �ل��ق��ارب  �ل��ث��اين 
نا�شر ح�شن �لكاأ�س و�شاحب �ملركز �لثالث �لقارب 
ح�شن  نا�شر  �لنوخذة  ملالكه   15 ماجد  بن  �شباب 

�لكاأ�س.
بقيادة   55 �ل��ق��ارب جلفار  �مل��ر�ك��ز ج��اء  ب��اق��ي  ويف 
�لر�بع  �مل��رك��ز  يف  �ل�شحي  �ح��م��د  ن��ا���ش��ر  �ل��ن��وخ��ذة 
�لنوخذة  بقيادة   11 �ل�شيجي  و�دي  �ل��ق��ارب  يليه 
ثم  �خلام�س  �ملركز  يف  �لزحمي  �حمد  عبيد  �شامل 
�ل���ق���ارب دب���ي 51 مل��ال��ك��ه �ل��ن��وخ��ذة �ح��م��د حممد 
�لقارب عناد  �ل�شاد�س ثم  �ملركز  �ملرعي يف  �إبر�هيم 
يف �ملركز  �لزعابي  بدر  ر��شد  �لنوخذة  بقيادة   14
�لنوخذة  بقيادة   99 ح��ام  و�دي  ف��ال��ق��ارب  �ل�شابع 

عارف �حمد يف �ملركز �لتا�شع.

ال�سوط الربتقايل
وجنح �لقارب �لزعابي 8 ملالكه �لنوخذة �شيف حامد 
�شيف �لزعابي يف �لتاألق يف مناف�شات �ل�شوط �لثاين 
�لأول  �ملركز  �لرتقايل معانقا  �للون  و�لذي حمل 
بينها  ومن  �مل�شاركة  �لقو�رب  باقي  على  ومتقدما 
�شعود  بن  �حمد  �ل�شيخ  ملالكه   80 �لطرف  �لقارب 
بن �شقر �ألقا�شمي وبقيادة �لنوخذة عبد �هلل �حمد 
�لثاين و�لقارب ثوبان  �ملركز  �ل�شحي و�لذي �حتل 

ملالكه �لنوخذة �شامل عبيد �حمد �لزحمي  10
 ويف باقي �ملر�كز حل �لقارب �ل�شعودية و�لإمار�ت 
�ملرزوقي يف  �شلطان  �لنوخذة عبد �هلل  بقيادة   17

ملالكه   34 �لرق  �لقارب  بعده  �لر�بع وجاء  �ملركز 
�ل�شيخ حممد بن بطي �آل حامد وبقيادة �لنوخذة 
جابر حممد جابر يف �خلام�س ثم �لقاربني �لذهب 
64 ملالكهما �لنوخذة �حمد �إبر�هيم  65 و�لذهب 
و�ل�شابع  �ل�شاد�س  �مل��رك��زي��ن  يف  �لغمال�شي  ر����ش��د 
فالقارب �شاطئ دبا 35 ملالكه �لنوخذة علي �حمد 
�لعا�شفة  و�لقارب  �لثامن  �ملركز  يف  �لنون  خمي�س 
ثم  �لتا�شع  �ملركز  يف  �حلمادي  �حمد  ملالكه   37
ملالكه عبد �هلل ف�شل �حلمادي   29 �شميح  �لقارب 

يف �ملركز �لعا�شر.

)دبي البحري( يهني �سرطة دبي
للريا�شات  �ل����دويل  دب���ي  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  ه��ن��اأ 
�لبحرية �شعادة �للو�ء عبد�هلل خليفة �ملري �لقائد 
�ل���ذي حققه  �مل��م��ي��ز  ب��الجن��از  �ل��ع��ام ل�شرطة دب���ي 
�جلولة  �شباق  بلقب  بتتويجه  دب��ي  �شرطة  ف��ري��ق 
�لثالثة و�خلتامية من بطولة دبي و�عتالئه �شد�رة 

�لرتتيب �لعام للبطولة بر�شيد 8 نقاط.
�إد�رة  جمل�س  ع�شو  ح���ارب  �هلل  عبد  حممد  وق���ال 
فريق  �أن  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي  ن���ادي 
�شرطة دبي �شجل ح�شور� لفتا ومتميز� يف �شباقات 
وبات   2018-2017 �لبحري  �لريا�شي  �ملو�شم 
لالأد�ء  نظر�  �لبحرية  �ل�شباقات  يف  مهمة  �إ�شافة 
�ملناف�شة  �لعايل و�ملتميز و�لذي يرفع من م�شتوي 

يف بطولت �لتجديف �لرت�ثي ب�شكل عام.

نوخذة قارب )�سرطة دبي( يهدي الفوز 
للقائد العام

�لفال�شي  م�����ش��م��وم  �إ���ش��م��اع��ي��ل  حم��م��د  �ه�����دي 
30 �جن����از �لفوز  ���ش��رط��ة دب���ي  ق����ارب  ن���وخ���ذة 
بلقب �شباق دبي للقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 30 
م��ن بطولة  و�خل��ت��ام��ي��ة  �لثالثة  �جل��ول��ة  ق��دم��ا 
و�ل��ذي جاء كم�شاركة يف   2018-2017 دبي 
فعاليات حتدي دبي للياقة 30×30 �إىل �شعادة 
�للو�ء عبد�هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام ل�شرطة 
دبي وجميع �لفر�د و�لعاملني يف �لقيادة �لعامة 
ل�شرطة دبي مبختلف �د�ر�تها و�لتي �شاهمت يف 
حتقيق هذ� �لجناز �جلديد و�لغري م�شبوق يف 
فريق  فيها  ي�شارك  و�لتي  �لبحرية   �لريا�شات 

�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي للمرة �لأوىل.
و�أ�شاد �لنوخذة بالدور �ملهم و�لكبري �لذي يلعبه 
نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية يف �إجناح 
يف  �لر�ئد  ودورن  �لدولة  يف  �ل�شباقات  وتنظيم 
 30 �ملحلية  �لتجديف  ق��و�رب  ريا�شة  تاأ�شي�س 
�أن �لجناز �شادف وقته متاما مع  قدما موؤكد� 
�أيام حتدي دبي للياقة 30×30 و�لذي �شاركت 

فيه �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي بكل قوة.

متابعة 
علي  قبل  من  مبتابعة  �ل�شباق  م�شافة  وحظيت 
نار باحلبالة نائب رئي�س جمل�س �إد�رة نادي دبي 
�هلل  عبد  وحممد  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل 
حارب ع�شو جمل�س �لإد�رة �ملدير �لتنفيذي �إىل 
�لتجديف  �شباقات  ع�شاق  من  كبري  ع��دد  جانب 

حيث مت توفري قارب خا�س لهم ملتابعة �حلدث

النتائج:
ر�أ�س   2-  ،  30 دبي  �شرطة   1- �لأول:  �ل�شوط 
 4-  ،  15 م��اج��د  ب��ن  �شباب   3-  ،  27 �خليمة 
دبي   6-  ،  11 �ل�شيجي  و�دي   5-  ،  55 جلفار 
 ،  99 ح���ام  و�دي   8-  ،  14 ع��ن��اد   7-  ،  51
ر�أ�س   11-  ،  20 �شنا�س   10-  ،  9 هينام   9-
�لذهب   13- ، �خليمة 12 ، -12 �ل�شارقة 32 
 46 �ملهلب   15-  ،  40 حام  و�دي   14-  ،  66
 ،  42 م��اج��د  �ب���ن   17-  ،  45 �ل�شحي   16-  ،
 20-  ،  49 �لظافر   19-،  16 م�شهور   18-

�ملغرية 58.
�ل�شوط �لثاين: -1 �لزعابي 8 ، -2 �لطرف 80 
، -3 ثوبان 10 ، -4 �ل�شعودية و�لم��ار�ت 17 
65 ، -7�لذهب  34 ، -6 �لذهب  �ل��رق   5- ،
 ،  37 �لعا�شفة   9-  ،  35 دبا  -8�شاطئ   ،  64

.29 �شميح   10-
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مركز ورزيدن�س الب�شتان و»اأنيك�س تورز« 
ي�شتقطبان املزيد من ال�شياح اإىل الدولة

لة لل�شياح ورجال �لأعمال يف قلب  عقد مركز ورزيدن�س �لب�شتان، �لوجهة �ملف�شّ
مدينة دبي، �شر�كة مع جمموعة �أنيك�س تورز Anex Tours، بهدف جذب 
تدريب  برنامج  �ملدينة، وذلك من خالل  لزيارة  �ل�شياح  �ملزيد من  و��شتقطاب 
لل�شقق  �لب�شتان  ورزي��دن�����س  م��رك��ز  و��شت�شاف  �ل�شياحية.  �ل��رح��الت  مل�شغلي 
�ل�شريك  ت���ورز،  �أنيك�س  يف  و�لعمليات  �جل���ودة  لق�شم  ت��دري��ب  دورة  �لفندقية 
�ليوم  ط��و�ل  ��شتمرت  �لتي  �ل���دورة  تلك  و��شتهدفت  للفندق،  �لأم���د  �لطويل 
�ملر�شدين �ل�شياحيني �ملحرتفني لزيادة �ملعرفة حول مناطق �جلذب �ل�شياحي 
و�لعرو�س  �لباقات  على  و�لتعرف  باأكملها،  �ملتحدة  �لعربية  و�لإم��ار�ت  دبي  يف 

�ل�شياحية يف �ملدينة، من �أجل جذب �ملزيد من �ل�شياح لزيارة �لدولة. 

�لكورني�س  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ����ش��ت�����ش��اف 
�أ�شبوعاً حافاًل بالفعاليات  خم�ش�شاً 
للر�شاعة  �ل����وط����ن����ّي  )ل����الأ�����ش����ب����وع 
نحو   )م��ع��اً  ع��ن��و�ن  حت��ت  �لطبيعّية( 
ذلك  و  م�شتد�مة(،  طبيعّية  ر�شاعة 
يف �لفرتة من 5-9 نوفمر يف مقّر 

�مل�شت�شفى.  
مزدوجاً  �حتفاًل  �ل��ع��ام  ه��ذ�  وي�شهد 
�أطلق  ح��ي��ث  �ل��ك��ورن��ي�����س،  مل�شت�شفى 
�لرتحيبية  �حل��ق��ي��ب��ة  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�ىل  �مل��ب��ادرة  تهدف  �جل��دد  للمو�ليد 
ت��ع��زي��ز جت��رب��ة وك��م��ا ت��دع��م �ه���د�ف 

�لوعي �ل�شحي . 
للح�شول  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ي�����ش��ت��ع��د  ك��م��ا 

على �عتماد م�شت�شفى �شديق للطفل للمرة �لر�بعة  وقد ح�شل م�شت�شفى 
�لكورني�س يف - عام 2005- على �عتماد مبادرة �مل�شفى �ل�شديق للطفل 
�لعاملية  �ل�شحة  ومنظمة   UNICEF �ليوني�شيف  ِقَبِل  من   BHFI
WHO للمرة �لأوىل.  هذ� وقد عّرت ليند� كالرك، �لرئي�س �لتنفيذي 
�إننا لطاملا حر�شنا  مل�شت�شفى �لكورني�س، عن �شعادتها بهذ� �حلدث قائلًة: 
�لطبيعّية  �لر�شاعة  تدعم  �لتي  �ملالئمة  �ل�شحّية  �لرعاية  توفري  على 

توفري  ن�شمن  �لكورني�س  م�شت�شفى  يف  ونحن  �لأ�شا�شي.  �ملعيار  باعتبارها 
عالية  بجودة  و  �ل�شو�ء  حّد  على  و�أطفالهن  للن�شاء  ُمقّدمة  رعاية  �أف�شل 
ومعايري ذهبّية. و قد �شهد هذ� �حلدث جمعاً من �أمهاِت �مل�شتقبل و�لأمهات 
�ملر�شعات و�لأمهات من ذو�ت �خلرة.  حيث ��شتهلْت ليند� كالرك، �لرئي�س 
�لتنفيذي مل�شت�شفى �لكورني�س، �حلدَث مبد�ولٍة تثقيفّيٍة ت�شّلط �ل�شوء على 
كيفية ت�شجيع  �ملر�أة �لعاملة يف �إيجاد �لتو�زن يف حياتها �لأ�شرّية و�لهد�ف 

�ملو�شوعة من قبل منظمة �ل�شحة �لعاملية لدعم �لر�شاعة �لطبيعية.  

حممد املبارك يفتتح املم�شى »ذا ووك« يف قرية ال�شيف  باأبوظبي
�فتتح معايل حممد خليفة �ملبارك، رئي�س د�ئرة �ل�شياحة و�لثقافة يف �بوظبي ، �ملم�شى “ذ� ووك” يف قرية �ل�شيف مبنطقة �لوز�ر�ت ، وح�شر حفل �لفتتاح �ل�شيد نعمة عماد دروي�س، �لرئي�س 
�لتنفيذي ملجموعة جنة للفنادق و�ملنتجعات و�ل�شيدة كارولني ديلباك �لرئي�س �لتنفيذي ملنتجع �ل�شيف - �لندل�س و�أجنو�س وودهيد، رئي�س �إد�رة �لتجزئة يف قرية �ل�شيف مول و�ملم�شى وعدد من 

�ل�شيوف.  
وجتول �ملبارك يف �رجاء �ملم�شى �لذي ي�شيف �إىل �لعا�شمة عنو�ن ترفيهي جديد لق�شاء �أف�شل �لأوقات مع �لعائلة و�لأ�شدقاء من �ملقيمني و�ل�شياح لال�شتمتاع بتجربة نوعية للت�شوق وتناول 
�لطعام.  وي�شم �ملم�شى ذ� ووك يف قرية �ل�شيف �حلى �لثقايف �لذي ت�شرف عليه د�ئرة �ل�شياحة و�لثقافة يف �بوظبي وجمموعة من �لأن�شطة �لرتفيهية بطابع فريد ومعا�شر، وميتد على م�شاحة 

خارجية كبرية حتاكي بت�شميمها �أروقة �ل�شو�رع �لأوروبية �ملفعمة باحليوية و�لن�شاط. 
وقال �أجنو�س وودهيد �نه مبنا�شبة �فتتاح �ملم�شى مت �إقامة مهرجان على مد�ر ثالثة �أيام ��شتمل على �أك�شاك متحركة باإد�رة �شركة ل لوب، �ملتخ�ش�شة بتجارة �لتجزئة، وجمموعة متنوعة من 

�ملطاعم �ملميزة �شمن �أجو�ء مو�شيقية تغمر �أرجاء �ملنتزه لت�شيف نكهة من �ملتعة و�لت�شلية للزو�ر. 
 و�أ�شاف قائال: يوفر �ملم�شى �جلديد يف قرية �ل�شيف �أبوظبي مبا يحتويه من �أماكن للت�شلية و�لرتفيه ومنافذ و��شرت�حات متفرقة لتناول �لطعام و�لقهوة، وجهة متكاملة للمقيمني و�ل�شياح يف 

�إمارة �أبوظبي، يف بيئة عائلية جتمع �أفر�د �لعائلة و�لأ�شدقاء، �شممت باأ�شلوب معا�شر يتما�شى مع �لثقافة �لأوروبية.  
ومن �أبرز �ملطاعم �جلديدة يف �ملم�شى مطعم نولوز، وحمل مولنت مي للحلويات، بالإ�شافة �إىل مقهى جينا كما مت �فتتاح مطاعم لبنانية �أما�شي وفليم �أند بيك، و�شتن�شم �إىل جمموعة �ملطاعم 

�حلالية مثل كي كال، و�شوتا �ملطعم �لهندي ، و�ملطعم �لفرن�شي �ألويته، ومقهى �شتابل، و�ملطعم �لتايالندي رويال �أوركيد. 
كما ي�شم �ملم�شى جمموعة متنوعة من �ملقاهي ومن بينها �شوكليت لب، ومقهى �أرتيا، و�شان فر�ن�شي�شكو كويف كومباين. ويربط �ملم�شى بني قرية �ل�شيف مول، ومنتجع و�شبا �ل�شيف- �لأندل�س. 

برجمان مول يحتفل باليوم الوطني ال�� 46  لالإمارات 
ي��ب��د�أ ب��رج��م��ان م��ول �ل���ش��ت��ع��د�د يف وق��ت مبكر م��ن ه��ذ� �ل��ع��ام لالحتفال 
مبنا�شبة �ليوم �لوطني �ل���46 لدولة �لإمار�ت، حيث ي�شت�شيف �ملول خالل 
�لفعاليات  من  جمموعة  �ملقبل  دي�شمر  �لفرتة من 16 نوفمر حتى 2 
�ملختلفة، وهي م�شمَمة خ�شي�شاً لتعك�س روح �لحتاد بني �لإمار�ت �ل�شبع 
كما �أنها توفر �جو�ء �ملرح �لتي تنا�شب كل �فر�د �لعائلة لالحتفال باليوم 
فاجن  فولك�س  �ل�شيارة  تعود  �لحتفالت  ف��رتة  وخ��الل  �ملجيد.   �لوطني 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  علم  ب��األ��و�ن  وت��ك��ون مزينة  ب��امل��ول  بيتل �خلا�شة 
يحظى  ذل��ك  على  ع��الوة  للمول،  �لرئي�شية  �ل�شاحة  يف  وتعر�س  �ملتحدة 
�لزو�ر بفر�شة مميزة للتقاط �ل�شور و�شط �لديكور �لر�ئع �لذي يعك�س 
روح �لحتفال باليوم �لوطني، وتت�شمن �لزينة �ملوجودة باملول تلوين كلمة 

»برجمان« �ملكتوبة باحلروف باألو�ن علم دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  

م�شت�شفى زليخة يحتفي بذكرى اليوبيل الف�شي لتاأ�شي�شه 
�حتفل م�شت�شفى زليخة باليوبيل �لف�شي )�لذكرى �خلام�شة و�لع�شرين( 
�شعار  �إط��الق  عر  �لإن�شانية  ر�شالته  مر�شخاً  �ل�شارقة  �إم��ارة  يف  لتاأ�شي�شه 

“25 عاماً من �لعطف و�لرعاية”. 
و�أُقيمت مر��شم �لحتفال �شمن �مل�شت�شفى بح�شور �لدكتورة زليخة د�وود، 
ونائب  �ل�شحية،  للرعاية  زليخة  جمموعة  �إد�رة  جمل�س  ورئي�س  موؤ�ش�س 
رئي�س جمل�س �لإد�رة، زنوبيا �شم�س، و�ملدير �لإد�ري �ل�شيد طاهر �شم�س، 
جامعة  من  مون�شرت  باميال  و�ل��دك��ت��ورة  د�وود  ع��ادل  �لدكتور  جانب  �إىل 

كاليفورنيا مبدينة �شان فر�ن�شي�شكو �لأمريكية.
وكرم �حلفل جهود جميع �لعاملني يف �ملجموعة نظري ما قدموه من �لتز�م 
�أعلى م�شتويات �لهتمام و�لرعاية  �ل�شنني بهدف توفري  وتفاين على مر 
43 موظفاً  �لإم��ار�ت��ي. ومت منح  �ملجتمع  وعافية  �شبيل �شمان �شحة  يف 
للخدمة  تقديرية  �ملجموعة جو�ئز  15 عاماً يف عملهم مع  �أم�شو�  ممن 
 25 من  عاماً   25 خ��الل  �زد�د  قد  �ملجموعة  ر�شيد  �أن  وُيذكر  �لطويلة. 

موظفاً �إىل �أكرث من 2000 موظف.
�لرعاية  قطاع  ب��ازده��ار  د�وود  زليخة  �ل��دك��ت��ورة  �أ���ش��ادت  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف 
باأن نكون ج��زء�ً من  �ملتحدة بقولها: نفتخر  �لعربية  �لإم��ار�ت  �لطبية يف 
�ملجتمع �لطبي �ملرموق يف دولة �لإمار�ت �لتي مّهدت لنا �لدرب منذ بد�ية 
�حلكيمة  �لقيادة  من  �ل�ّشخي  للدعم  �لمتنان  غاية  يف  ونحن  م�شريتنا. 
�لتي لطاملا �أولت �هتماماً كبري�ً لالبتكار�ت �لطبية بهدف �لرتقاء بحياة 

�ملو�طنني �لإمار�تيني.

باربي تكرم »ابتهاج حممد« اأول اأمريكية حمجبة 
ت�شارك يف الألعاب الأوملبية بدمية باربي امل�شاهري 
�لعاملية  م���ات���ي���ل  ����ش���رك���ة  ك����ّرم����ت 
�بتهاج  �لأوملبية  �لالعبة  لالألعاب، 
�أمريكية م�شلمة  فتاة  �أول  حممد، 
�لأوملبية  �لأل��ع��اب  دورة  يف  ت�شارك 
باربي  ب��ل��ق��ب  م��رت��دي��ة �حل���ج���اب، 
�ل�شركة  م��ن��ح��ت��ه��ا  ح��ي��ث  ����ش���ريو، 
دم��ي��ة ب��ارب��ي �مل�����ش��اه��ري ع��ل��ى �شكل 
ي�شبهها يف  وخ��ا���س  �إ���ش��د�ر وحيد 
عن  �لك�شف  ومت  و�مل��الم��ح.  �ل���زي 
�لدمية باربي خالل قمة جالمور 
�ل�شنوية  �لقمة  �مل��وؤث��ر�ت،  للن�شاء 
بولية  ب��روك��ل��ني  ت��ن��ظ��م يف  �ل��ت��ي 
تتيح  و�لتي  �لأمريكية،  نيويورك 
�إىل  ل��ال���ش��ت��م��اع  �ل��ف��ر���ش��ة  للن�شاء 
�ملوؤثر�ت  �لن�شاء  وق�ش�س  جت��ارب 
تكرميهن  مت  �ل��ل��و�ت��ي  �ل�����ش��اب��ق��ات 
خ����الل ه����ذه �ل��ق��م��ة �مل��م��ي��زة �لتي 
من  �أخ��رى  م�شاركات  �أي�شاً  ت�شهد 
�لن�شائية  �ل�شخ�شيات  من  �لعديد 

�لبارزة من قطاعات خمتلفة.

مركز �شحارى بالتعاون مع الهالل الأحمر
 الإماراتي يرحب بالأيتام يف يوم اليتيم العاملي

�أعلن مركز �شحارى، �لوجهة �لر�ئدةللت�شوق و�لرتفيه يف �ل�شارقة، عن تعاونه 
مع �لهالل �لأحمر �لإمار�تي للرتحيب بثالثني يتيًما يف �ملركز مبنا�شبة يوم 
�ليتيم �لعاملي �لذي مت �إطالقه يف �لعام 2009،من �أجل ت�شليط �ل�شوء على 

حمنة �لأيتام يف �لعامل،و �لذي ي�شادف يوم 13 نوفمر هذ� �لعام.

م�شت�شفى الكورني�س يحتفل »بالأ�شبوع الوطنّي للر�شاعة الطبيعّية«

دا فن�شيز يف فندق ملينيوم املطار دبي يفوز بجائزة وات�س اأون دبي 2017

نهيان بن مبارك يفتتح معر�س 
»ريفليك�شنز « يف فندق ال�شيف

معر�س  �لت�شامح  وزي��ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �فتتح 
�لعامري   ن��دى  �لت�شكيلية  �لفنانة  �ملعر�س  موؤ�ش�شة  بح�شور  ريفليك�شنز 
وعدد من رو�د �لفن يف دولة �لإمار�ت .  و ي�شم �ملعر�س �لذي يقام حاليا 
و�لرت�ث  �لثقافة  ح��ول  �لفنية  �لأع��م��ال  �أه��م  �ل�شيف-�لأندل�س  فندق  يف 
و�لتقاليد �لإمار�تية و�ملنحوتات و�لأثاث �مل�شنوع يدوياً و�ملعرو�شة للبيع، 
ويتم تنظيم �أن�شطة وح�ش�س للفن و�لعالج بالفنون بانتظام.  وقال �ل�شيد 
معر�س  ي�شفي  �لأندل�س:  ومنتجعات  فنادق  عمليات  مدير  فقيه  حممد 
ريفليك�شنز �لفني جتربة فنية ��شتثنائية للفندق حيث تعك�س هذه �لأعمال 

�لفن �لإمار�تي �لعريق و �لغني بالرت�ث �لأ�شيل.

ب�شركة  لالت�شالت  �لتنفيذي  �ملدير 
ي�شعدنا  و�ل�شياحة:  لل�شفر  نريفانا 
�ن نكون �حد �لرعاة ملهرجان يا�شالم 
وجزيرة  �بوظبي  ل���زو�ر  ي��ق��دم  �ل���ذي 
ينتظرها  حية  ترفيهية  جتربة  يا�س 
�ن  ي�شعدنا  قائاًل:  و�أ���ش��اف  �جلميع. 
يف  و�ل�شفر   لل�شياحة  نريفانا  تكون 
�مل�شاحبة  للفعاليات   �لرعاة  مقدمة 

وجناحاً،  ���ش��ع��ب��ي��ة  �مل��ط��اع��م  �أك����رث 
ي���ق���دم ط��ع��ام��ا ب���ج���ودة ع��ال��ي��ة مع 
ويقول  ��شتثنائية.  خدمة  معايري 
���ش��امي��ون م����ور، م��دي��ر ع���ام فندق 
دب�������ي: نحن  �مل�����ط�����ار  م���ي���ل���ي���ن���ي���وم 
�جلمهور  لأن  ل��ل��غ��اي��ة  ف���خ���ورون 
كرمنا جمدد� يف جو�ئز و�ت�س �أون 
دبي 2017. �مل�شابقة يف �لإمار�ت 
تو��شل تطورها وهذه �شهادة على 

لهذ� �حلدث �لريا�شي �لعاملي �لأكر 
يف �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط، م�����ش��ري� �ىل �ن 
�أهمية  ي��ك��ت�����ش��ب  ي���ا����ش���الم  م���ه���رج���ان 
كبرية يف ��شت�شافة وتنظيم �لن�شطة 
لل�شباق  �مل�شاحبة  و�لفعاليات  �لفنية 
�أ�شهر  م��ن  جمموعة  بتقدمي  وذل���ك 
و�لعاملية  �ملو�شيقية�لعربية  �ل��ف��رق 

لإمتاع زو�ر جزيرة يا�س.

ي��ب��ذل��ه ف��ري��ق عملنا م��ن جهد  م��ا 
�شاق �شو�ء يف �خلدمة �لأمامية �أو 
وجد  �جلهد  ه��ذ�  و�أن  �ملطابخ،  يف 
�أخ����رى، على �لرغم  م��رة  ت��ق��دي��ر�ً 
على  نحن  �ل�شر�شة.  �ملناف�شة  من 
�أننا �شوف نظل مف�شلني  ثقة من 
�لطعام  ل��ت��ن��اول  �ل��ق��ادم��ني  ل���دى 
طعام  جتربة  ع��ن  يبحثون  �ل��ذي��ن 

�يطالية ر�ئعة.

»دبي مول« يحتفل باليوم الوطني العماين
�حتفل )دبي مول( باليوم �لوطني �ل�شابع و�لأربعني ل�شلطنة ُعمان �أم�س 
�أمام  �شتكون متاحة جماناً  �لتي  �لرتفيهية  �لأن�شطة  باقة من  من خالل 

جميع �لزو�ر. 
 وت�شمنت هذه �لفعاليات فرقة عمانية تقليدية حتتفي بالرت�ث �لأ�شيل 
و�أعالم  �لعمانية  و�حللوى  �لعربية  �لقهوة  تقدمي  �إىل  �إ�شافة  لل�شلطنة، 

�ل�شلطنة و�ل�شعار�ت و�لأو�شحة �مل�شتوحاة من هذه �ملنا�شبة.

�أعلنت �شركة نريفانا لل�شياحة و�ل�شفر 
مهرجان  رع���اي���ة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  ع���ن 
�شمن  ي��ن��ط��ل��ق  �ل�������ذي  )ي����ا�����ش����الم( 
جائزة  ل�شباق  �مل�شاحبة  �لفعاليات 
�لحتاد للطري�ن �لكرى للفورمول 
 26  -  23 م����ن  �ل����ف����رتة  خ�����الل   1
نوفمر �جلاري يف حلبة مر�شى يا�س 
�لعلي   عمر  �ل�شيد  وق���ال  ب��اأب��وظ��ب��ي. 

�لإي��ط��ايل، يف  د�فن�شيز  فاز مطعم 
فندق ميلينيوم �ملطار دبي، بجائزة 
)�مل��ط��ع��م �لإي���ط���ايل �مل��ف�����ش��ل(، يف 
 )2017 دب��ي  �أون  )و�ت�����س  جو�ئز 

�ملهمة.
�يطايل  مطعم  �أول  د�فن�شيز  ك��ان 
يف دبي عند �فتتاحه عام 1989. 
�مل��ط��ع��م د�ئ���م���اً مف�شاًل  ل��ق��د ك���ان 
ل��ل��رتف��ي��ه ع���ن �ل���ع���ائ���الت ورج����ال 
تقدمي  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��اً  �لأع����م����ال، 
نكهة  ب��ه��ا  �شهية  �ي��ط��ال��ي��ة  �أط��ب��اق 
ويقدمه  �ل��ب��ي��ت  �مل��ع��د يف  �ل��ط��ع��ام 
يف  وم���رح���ب���ون،  ودودون  ع��ام��ل��ون 
�أجو�ء تعيد لالأذهان طابع نابويل 
ل��ق��د �شبق  �ل���و�ق���ع،  �ل��ق��دمي��ة. يف 
باعتباره  �ختياره  على  �لت�شويت 
دبي  يف  �ملف�شل  �لإي��ط��ايل  �ملطعم 
عدة مر�ت من قبل وتلقى �لعديد 
من �جلو�ئز �لقيمة �لأخرى، مثل 
جائزة م�شابقة �أف�شل مطعم بيتز� 
�ختيار  و�أف�����ش��ل   2013 �ي��ط��ايل 

من زوماتو عام 2014.
لقد كان د�فن�شي د�ئما و�حد� من 

�شركة نريفانا ت�شارك يف رعاية مهرجان » يا�شالم « 



    

 
ثالثيني يعي�س بج�شد طفل 

ومنعه من  �أوق��ف من��وه  �إ�شابته مبر�س غام�س يف طفولته  �إث��ر 
ممار�شة حياته ب�شكل طبيعي، بقي رجل �شيني يبلغ من �لعمر 30 

عاماً طفاًل �شغري�ً من �لناحية �جل�شدية و�لعقلية. 
وكان �لأطباء قد �أخرو� و�لدة و�نغ ت�شو، باأن �بنها لن يعي�س �إىل 
�شن �لثالثني، ب�شبب �ملر�س �لنادر �لذي �أ�شابه وهو يف �لثانية من 
تكري�س حياتها لبنها،  بينغ على  �شياو  �لأم  �أج��رت  عمره.  وقد 
وتعهدت برعايته وحر�شت على �إبقائه على قيد �حلياة طاملا كان 
�بني  1990 عندما كان عمر  "يف عام  ذلك ممكناً.  وقالت و�ن��غ: 
�أتركه خارج �ملعبد ليعتني به  �أن  �أحد �لقرويني  3 �شنو�ت، �قرتح 
�شخ�س �آخر، ولكني رف�شت ذلك ب�شدة، وقطعت عهد�ً على نف�شي 

باأن �أعتني به ما دمت على قيد �حلياة".
�أو �لعناية  �أو �لتحدث  �أن و�نغ ل يقوى على �مل�شي  جدير بالذكر 
ب�شوؤونه �ل�شخ�شية، ب�شبب توقف منوه �جل�شدي و�لعقلي يف �شن 

مبكرة، بح�شب ما ورد يف �شحيفة مريور �أونالين �لريطانية.

فندق يوظف الدلفني لعالج الأطفال
حت����اول ج��م��ع��ي��ة خ��ريي��ة ب��ري��ط��ان��ي��ة �إن���ق���اذ �ث��ن��ني م���ن �لدلفني 
�إرمينيا  يف  �لفنادق  �أح��د  يف  �شغري  �شباحة  حو�س  يف  �ملحتجزين 
بهدف �للعب مع �لأطفال �ملر�شى.  ويقول خر�ء بحريون �إن �إد�رة 
�لفندق تدعي �أن هدفها من �حتجاز �لدلفني يف �مل�شبح هو �إتاحة 
�لفر�شة لالأطفال �ملر�شى للعب معها و�لتخفيف من معاناتهم.  
�مل�شابح  بنيت  دود���س:  مارغكو�س  �خلريية،  �جلمعية  مدير  وق��ال 
من  ت��رج��ى  ف��ائ��دة  ول  ل��ل��دلف��ني،  منا�شباً  م��ك��ان��اً  ولي�شت  للب�شر 
��شتخد�مها يف عالج �لأطفال. و�أ�شاف: �إن حياة �لدلفني ق�شرية 
ويجب �أن تتمتع بحريتها و�أن تعي�س حياة �شعيدة يف بيئة مالئمة، 
م�شبح  يف  حمب�شها  م��ن  �ل��دلف��ني  لتحرير  بو�شعنا  م��ا  �شنفعل 
�لفندق. من جهته قال عامل �لأع�شاب يف جامعة �إميوري مبدينة 
�أطلنطا �لأمريكية: ل ينبغي ��شتخد�م �لدلفني يف عالج �لأطفال 
�ملر�شى، فال فائدة تذكر من ذلك وينبغي عدم ��شتخد�مها يف هذ� 
�لفندق طلبو� من  ب��اأن جمموعة من مرتادي  يذكر  �خل�شو�س. 
�إد�رة �لفندق حترير �لدلفني باأ�شرع وقت ممكن، بح�شب ما ورد 

يف �شحيفة مريور �لريطانية. 

�شروال خا�س بعيد ال�شكر
مب��ن��ا���ش��ب��ة ع��ي��د �ل�����ش��ك��ر، �أن��ت��ج��ت ���ش��رك��ة ���ش��ت��وف ت���وب للمنتجات 
من  فريد  بت�شميم  يت�شم  �ل�شر�ويل  من  مميز�ً  نوعاً  �لغذ�ئية، 

نوعه، مينع �شعور �ملرء بال�شيق �أثناء تناوله للطعام.
جتارياً  �إعالناً  هاينز،  كر�فت  ميلكها  �لتي  �ل�شركة  �أ�شدرت  وقد 
يت�شم مبرونته  و�ل��ذي  �ملطاط  �مل�شنوع من  �ل�شرو�ل  لهذ�  ي��روج 

عند �خل�شر. 
ب�شكل  �ل�شر�ويل  من  �لنوع  هذ�  باإنتاج  ب��د�أت  �ل�شركة  ب��اأن  ويذكر 

يتنا�شب مع جميع �لأعمار و�لأحجام.
�ملنزل،  يف  م��ري��ح  ب�شكل  �ل��ت��ح��رك  �شهولة  �ل�����ش��رو�ل  ه���ذ�  وي��ت��ي��ح 
و�لأطفال  و�لأم  �لأب  ذل��ك  يف  مبا  �لعائلة  �أف���ر�د  جميع  وينا�شب 

و�ملر�أة �حلامل. 
وقد مت ت�شميم �ل�شرو�ل �لذي ل يتجاوز �شعره 20 دولر�ً �أمريكياً، 
ل�شتيعاب  �لطبيعي  ح��ج��م��ه  ���ش��ع��ف  �إىل  �ل��ت��م��دد  مي��ك��ن��ه  ب��ح��ي��ث 

�لإفر�ط يف تناول �لع�شاء وخا�شة يف عيد �ل�شكر. 
وبح�شب موقع "يو بي �آي" �لإلكرتوين فاإن تقنية ت�شنيع �ل�شرو�ل 

هي نف�س �لتقنية �لتي ت�شتخدم يف ت�شنيع مالب�س رو�د �لف�شاء. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تقتل زوجها طعنًا لتفكريه يف الزواج
�أنهت ممر�شة م�شرية يف �لعقد �لثالث من �لعمر حياة زوجها �لذي كان يعمل �أمني �شرطة �شابًقا طعًنا بال�شكني، 
خالفات  بينهما  لتن�شب  بالأمر  و�جهته  حيث  �أخ��رى،  �شيدة  من  للزو�ج  �شعيه  توؤكد  معلومات  لها  و�شلت  بعدما 

وم�شاد�ت �نتهت بارتكاب �جلرمية.
ورغم �أن �لزوجة طعنت زوجها لي�شقط غارًقا يف دمائه على �لأر�س �إل �أنها حاولت �إنقاذ حياته باإح�شار توك توك، 

لنقله �إىل �مل�شت�شفى �لذي تعمل به �إل �أنه فارق �حلياة قبل و�شوله لتلقي �لعالج.
وبد�أت �لو�قعة ببالغ و�شل ق�شم �شرطة مركز �لو��شطي مبحافظة بني �شويف جنوب م�شر يفيد مبقتل زوج على 

يد زوجته حيث �نتقل رجال �لأمن و�لبحث �جلنائي ملقر �لو�قعة لتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة.
و�ألقى رجال �لأمن �لقب�س على �لزوجة حيث �عرتفت بارتكاب �جلرمية م�شتخدمة �ل�شالح �لأبي�س لطعن زوجها 
�إليها من معلومات تفيد زو�جه من �شيدة �أخرى وعقد  يف �ل�شدر بعد م�شاد�ت بينهما عقب مو�جهته مبا و�شل 

قر�نه خالل �لأيام �ملقبلة.
وذكرت �لزوجة يف �لتحقيقات �لأولية �أن زوجها تعدى عليها بال�شرب عقب مو�جهته للهروب من �أ�شئلتها وغ�شبها، 

م�شرية �إىل �أن ما حدث كان دفاًعا عن نف�شها دون �لق�شد بقتله.
و�شرحت �لنيابة �لعامة بدفن جثة �لزوج بعد �نتهاء �لطب �ل�شرعي من �إعد�د تقرير �ل�شفة �لت�شريحية.
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نال حريته بعد 46 عاًما يف ال�شجن باخلطاأ
ب�شبب  �ل�شجن  ع��اًم��ا يف   46 م��و�ط��ن ق�شى  ع��ن  �لأم��ري��ك��ي  �لق�شاء  �أف���رج 
جرمية مل يرتكبها، بعد �إلغاء �حلكم �لذي ق�شى بتجرميه، وفًقا ملا ذكرته 

�شحيفة �إندبندنت �لريطانية.
يف  ممر�شة  �ختطافه  يف  لال�شتباه   1971 ع��ام  يف  جونز،  ويلرت  و�عتقل 
�ل��ذي ك��ان يف ذلك  ب��ات��ون روج، ووف��ًق��ا للمحققني، فقد ه��دد ج��ون��ز،  بلدة 
�مر�أة  �مل�شت�شفى،  من  بالقرب  لل�شيار�ت  موقف  يف  �شنة،   19 بعمر  �حلني 
بو��شطة بندقية، و�قتادها �إىل مبنى جماور حيث �غت�شبها هناك، ويف عام 

1974 �أدين وحكم عليه بال�شجن �ملوؤبد حتى دون حق �لإفر�ج �مل�شروط.
�شهادة  �إىل  بق�شوة،  عليه  و�حل��ك��م  جل��ون��ز  �إد�ن��ت��ه��ا  يف  �ملحكمة  و����ش��ت��ن��دت 
�ل�شحية وحدها، �لتي قالت �إنها تعرفت على مغت�شبها من �إحدى �ل�شور 
�لتي عر�شتها �ل�شرطة عليها، ومع ذلك، ذكرت �أن �ملغت�شب كان �أطول من 
جونز و�شاحب �شوت �أكرث خ�شونة و�شر�مة. ووجد دفاع جونز �أن �لو�شف 
�آخر �حتجز لال�شتباه  �لذي قدمته �ل�شحية ملغت�شبها، ينطبق على رجل 
يف قيامه مبحاولة �غت�شاب �مر�أة �أخرى بعد 27 يوًما من �حلادث �لأول، 
و�لغريب �أن نف�س �لرجل �حتجز يف عام 1973 مرًة �أخرى بتهمة �لغت�شاب 
�ملحكمة  ذّك��ر حمامو جونز  �مل�شلح. كما  بال�شطو  �أدي��ن فقط  ولكنه  ا،  �أي�شً
ب�شلوكه �ملثايل يف �ل�شجن �لذي �شاخ فيه و�شاب، بعد �أن ق�شى خلف ق�شبانه 
�لتي تعر�شت  �ملمر�شة  �أن زوج  �إىل  ا  �أي�شً و�أ���ش��ارو�  �أك��رث من ن�شف عمره، 
لالغت�شاب، و�لتي توفيت يف عام 2008، مل يعرت�س على �إطالق �شر�حه.

ال�شوار الإلكرتوين للمتهمني بدًل من احلب�س
�أطلقت �ل�شلطات �لق�شائية �جلز�ئرية �لأربعاء �ملا�شي �لعمل بتقنية �ل�شو�ر 

�لإلكرتوين للمر�قبة و�ملتابعة �لق�شائية للمتهمني بدًل من �حلب�س.
�أط��ل��ق��ت حمكمة ب��ئ��ر م���ر�د ر�ي�����س يف  "�لنهار" �جل���ز�ئ���ري،  مل��وق��ع  ووف��ق��اً 
�لعا�شمة، �أم�س �لأربعاء، تقنية ��شتعمال �ل�شو�ر �لإلكرتوين بغر�س تعزيز 

�لرقابة �لق�شائية للمتهمني.
وقال مدير �ل�شت�شر�ف و�لتنظيم بوز�رة �لعدل زرو�لة كيالين يف ت�شريح 
و�شط  ر�ي�����س  م��ر�د  بئر  مبحكمة  �لعملية  �إط���الق  مبنا�شبة  لل�شحافيني، 
للتعديالت  تفعياًل  ج��اء  �ل���ذي  �لإج����ر�ء  ه��ذ�  "�إن  �جل��ز�ئ��ري��ة  �لعا�شمة 
قرينة  م��ب��د�أ  يكر�س  �جلز�ئية  �لإج����ر�ء�ت  ق��ان��ون  ت�شمنها  �لتي  �لأخ���رية 
�لإلكرتونية  بالرقابة  �لكال�شيكية  �لق�شائية  �لرقابة  با�شتبد�ل  �ل��ر�ءة 

�لتي �شتعمم على باقي �ملحاكم خالل �شنة 2018".
�لتقديرية  �ل�شلطة  لديه  �ل��ذي  �لوحيد  ه��و  �لأح��ك��ام  قا�شي  �أن  و�أو���ش��ح 

بخ�شو�س �ملتابعني �لذين باإمكانهم �ل�شتفادة من هذه �لتقنية �أم ل.
م��غ��ادرة �حلدود  ع��دم  عليه  �لل��ك��رتوين مفرو�س  �ل�شو�ر  �أن حامل  و�أك��د 

�لإقليمية �ملحددة له �إل باإذن من �لقا�شي.

بريين �شات تغيب عن 
جمهورها وال�شبب؟ 

�ملفا�شل،  يف  ب������اآلم  ���ش��ع��وره��ا  ب��ع��د 
�ل���رتك���ي���ة  بريين  �مل���م���ث���ل���ة  ذه����ب����ت 
�لعربي  �ل��ع��امل  يف  �مل��ع��روف��ة  �شات ، 
�إىل  و�ل��دت��ه��ا  م��ع  "فاطمة"،  ب��ا���ش��م 
و�لدتها  م����ع  وظ����ه����رت  �ل���ط���ب���ي���ب. 
وجدتها بعد فرتة غياب مل تتو�جد 
غياب  وبعد  �ل�شحفيني  �أم���ام  فيها 
�أثار  م��ا  ه��ذ�  �ل�شا�شة.  �أم���ام  ط��وي��ل 
ف�شول �ل�شحفيني لطرح عدد�ً من 
�لأ�شئلة، �حتوى معظم فحو�ها عن 
و�إن  �ل��ت��ل��ف��زي��ون،  ع��ن  غيابها  �شبب 
و�لدتها.  مبر�س  عالقة  لهذ�  ك��ان 
و�أجابت  �إّل  ب��ريي��ن  ع��ل��ى  ك���ان  ف��م��ا 
�ملعرو�شة  �لأع���م���ال  ت���در����س  ب��اأن��ه��ا 
فال  و�لدتها  مر�س  عن  �أم��ا  عليها، 
عالقة له باأي �شيء. فهي بخري ول 
�إىل  تتو�جد  �أن  �أو  للرعاية  حت��ت��اج 
ج��و�ره��ا.  وع��ن غيابها ع��ن مو�قع 
�إنها  �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي، ق��ال��ت 
�ل�شلبية  �لتعليقات  بع�س  ب�شبب 
تن�شره،  م���ا  ك���ل  ع��ل��ى  ت���اأت���ي  �ل���ت���ي 
هجرت �ملو�قع، وقررت �أل تن�شر �أي 
ت��ع��رف متى  ���ش��يء وه��ي حزينة ول 

�شتعود للتو��شل معهم من جديد.

�شاعقة ت�شرب طائرة 
حلظة  م�شورة  لقطات  �أظهرت  مريع،  م�شهد  يف 
تعر�س طائرة ركاب ل�شدمة عنيفة من �شاعقة، 
وتظهر  قليلة.   بدقائق  �ملطار  �إقالعها من  بعيد 
�لهولندية  �مللكية  للخطوط  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ط��ائ��رة 
وهي تنطلق على مدرج مطار �أم�شرتد�م �لدويل، 
�أي م�شاكل تذكر،  �لغائمة دون  �أجو�ئه  وحتلق يف 
قبل �أن يحدث ما مل يتوقعه �أح��د.  فبينما بد�أت 
�لكثيفة،  �ل��غ��ي��وم  ط��ب��ق��ات  ع��ر  رحلتها  �ل��ط��ائ��رة 
هيكل  عر  م��رت  قوية  �شاعقة  مقدمتها  �شربت 
�لأمين.  جناحها  من  وخرجت  بالكامل  �لطائرة 
رحلتها  �أكملت  �لطائرة  ف��اإن  �لتقارير،  وبح�شب 
دون �أي �أ�شر�ر �أو �إ�شابات.  ومت ن�شر مقطع فيديو 
ير�شد �حلادثة �ملريعة �لتي تعر�شت لها �لطائرة 
�لجتماعي،  �لتو��شل  من�شات  م��ن  �لكثري  على 
ح��ي��ث ل��ق��ي �ل��ف��ي��دي��و رو�ج����اً ك��ب��ري�ً ب��ني �ملتابعني 
�جلدير  من  هائل.   م�شاهد�ت  عدد  على  وح�شل 
بالذكر باأن �لطائر�ت �لتجارية يتم بناوؤها ب�شكل 
ي�����ش��م��ح ل��ل��رق و�ل�����ش��و�ع��ق �مل�����رور ع���ر طبقات 
كبرية،  باأ�شر�ر  ت�شاب  �أن  دون  �خلارجية  هيكلها 

بح�شب �شحيفة مريور �لريطانية. 

مطعم يقدم وجبات جمانية ملن ير�شد عن ل�س   
�ل�����ش��ري��ع��ة يف ولي����ة جورجيا  ل��ل��وج��ب��ات  �أع���ل���ن م��ط��ع��م 
�لأمريكية عن عر�س �شخي بتقدمي وجبات جمانية لعام 
كامل ملن يديل باأي معلومات عن �لل�س �لذي قام ب�شرقة 

�إحدى �شاحناته �لأ�شبوع �ملا�شي.
على  لها  من�شور  يف  فيال"  "ت�شيك  مطعم  �إد�رة  ق��ال��ت 
�ل�شاحنات  �إح��دى  ب��اأن  �لفي�شبوك،  على  �ملطعم  �شفحة 
�ل��ت��اب��ع��ة للمطعم ���ُش��رق��ت م��ن م����ر�آب ���ش��ي��ارت ف��رع��ه��ا يف 
كارت�شري�شفيل يف حو�يل �ل�شاعة �لعا�شرة من �شباح يوم 
على  من�شورها  يف  �ملطعم  �إد�رة  ون�شرت  �ملا�شي.  �لأح���د 
�لفي�شبوك �شور�ً للم�شتبه به �لتقطتها كامري�ت �ملر�قبة، 
ملن  كامل  عام  ملدة  �شتقدم وجبات جمانية  باأنها  وذك��رت 
ب���اأن �ل�شرطة  �ل��ل�����س. وي��ذك��ر  ب���اأي معلومات ع��ن  ي��ديل 
عرثت على �ل�شاحنة �مل�شروقة يف منطقة �أركورث، بعدما 
�ملكان،  م��ن  بالفر�ر  ولذ  �أخ���رى  ب�شيارة  �لل�س  �شدمها 

بح�شب ما ورد يف موقع "يو بي �آي" �لإلكرتوين.

ا�شتبدال املخالفات املرورية مبن�شورات للتربعات 
�لأمريكية،  بن�شلفانيا  ولي���ة  يف  �شرطة  ق�شم  ��شتبدل 
للترع  ت��روج  مبن�شور�ت  �ل�شغرية  �مل��روري��ة  �ملخالفات 
حلملة خريية تهدف لتاأمني �لألعاب لالأطفال �ملحتاجني 

لإدخال �لبهجة و�ل�شرور �إىل قلوبهم يف عيد �مليالد. 
�أعلن ق�شم �شرطة �شانت ماريز �شيتي على �شفحته بفي�س 
�شيبدوؤون  ل��ه،  �لتابعني  �مل���رور  �شرطة  �أف���ر�د  ب��اأن  ب��وك، 
�ملخالفات  ملرتكبي  مالية  غر�مات  حترير  عن  بالمتناع 
�ملرورية �لب�شيطة، و��شتبد�لها مبن�شور�ت حتث �ملخالفني 

على �لترع بالألعاب لالأطفال.
�ملخالفني،  �شيار�ت  على  تو�شع  �لتي  �ملن�شور�ت  وحت��ث 
�إىل خمفر  �ملخالفني  ت�شلم لهم �شخ�شياً، على توجه  �أو 
�ل�شرطة للترع بالألعاب عو�شاً عن دفع �لغر�مات �ملالية.  
وقال ناطق با�شم �ل�شرطة باأن �ملو�طنني �لذين مل يتلقو� 
�ملخفر  �إىل  للح�شور  بهم  مرحب  مرورية  خمالفات  �أي 
بها  يقوم  �لتي  �حلملة  ل�شالح  و�مل��ال  بالألعاب  و�ل��ت��رع 

�ملخفر، وفق ما ورد يف موقع "يو بي �آي" �لإلكرتوين. 

لوحة لفران�شي�س بيكون ب� 38.6 مليون دولر
�شهدت د�ر مز�د�ت "�شوثبيز" بيع لوحة للر�شام �لرمزي 
�لريطاين �لإيرلندي �لأ�شل، فر�ن�شي�س بيكون، مقابل 
38.6 مليون دولر.  مت بيع �للوحة �لليلة �ملا�شية يف مقر 
�أعمال  �شمن  �لأمريكية،  نيويورك  مبدينة  "�شوثبيز" 
�أبرز  من  لعدد  �حلديث  للفن  تنتمي  للبيع  طرحها  مت 

�لفنانني من بينهم �آندي و�رهول وروي لي�شتن�شتني. 
 Three studies" ي�شار �إىل �أن هذه �للوحة حتمل عنو�ن
بيكون  for a portrait of George Dyer" ور�شمها 
1963 وه��ي ع��ب��ارة ع��ن لوحة حتمل ���ش��ورة رفيقه  ع��ام 
بيكون  وكان  ديري.  غريغور  �لرئي�شي  وملهمه  �لعاطفي 
ق��د ت��ع��رف ع��ل��ى دي���ري ع��ن��دم��ا دخ���ل �لأخ����ري �إىل منزله 
بع�شهما  �لث��ن��ان يف حب  وق��ع  وبعدها  �شرقته،  حم��اوًل 
ديري  بانتحار  �نتهت  عا�شفة  بعالقة  و�رتبطا  �لبع�س 
و�أح��دث نقلة يف ر�شوماته  �شلباً على بيكون  �أث��ر  وهو ما 

لرتكز على �خل�شارة و�لكو�رث.
70 عماًل  بيع نحو  �أم�س �خلمي�س، �شهد  م��ز�د  �أن  يذكر 

لكبار �لر�شامني باإجمايل 310 ماليني دولر. 
جنيفر غارنر ومايكا مونرو لدى ح�سورهما العر�س الأول ملوؤ�س�سة التمويل الدولية لأفالم

ب( ف  )ا  كاليفورنيا.  اأجنلو�س،  لو�س   "The Tribes Of Palos Verdes" يف 

اإنقاذ امراأة من 
زوجها امل�شلح

ن�����ش��رت ���ش��رط��ة ل�����س ف��ي��غ��ا���س يف 
ل��ق��ط��ات در�م���ي���ة للحظة  �أم��ري��ك��ا 
�إطالق  بعد  م�شلح،  رج��ل  �شقوط 
�ل�شرطة �لنار عليه، ملحاولته خنق 
عند  �ل�شغرية  �بنته  �أم���ام  زوج��ت��ه 

�أحد �ملتاجر.
وب�����ح�����������ش�����ب �����ش����ح����ي����ف����ة م������رتو 
�لريطانية، مت ��شتدعاء �ل�شرطة 
ب����وج����ود رج�����ل يخنق  ب�����الغ  ب���ع���د 
�أم��ام فتاة �شغرية عند �أحد  �م��ر�أة 

�ملتاجر.
بيت�س،  فيليب  �ل��ل��ق��ط��ات  وُت��ظ��ه��ر 
وهو  ع��اًم��ا،   41 �لعمر  م��ن  �لبالغ 
وي��ح��اول كل  م��ع زوج��ت��ه  يت�شاجر 
م��ن��ه��م��ا ���ش��ح��ب �مل�����ش��د���س م���ن يد 
�لآخر، وكانت �بنتهما �لبالغة من 
�شنو�ت تقف بجو�رهما   10 �لعمر 

وتر�قب �حلادث �ملروع.
م�شاعد  ع���ن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
روبرت�س،  ت����وم  �ل�����ش��رط��ة،  م��دي��ر 
قوله: ظل بيت�س حاماًل �مل�شد�س، 
نف�شه،  �شيقتل  �إن��ه  لل�شابط  وق��ال 
و�����ش����رخ ع��ل��ي��ه �ل�������ش���ب���اط م������ر�ًر� 
ولكنه  �مل�شد�س  ينزل  ب��اأن  وت��ك��ر�ًر� 

رف�س.
�آخ���ر و�ق���رتب من  وو���ش��ل �شابط 
ب��ي��ت�����س م���ن �خل���ل���ف، وط���ل���ب منه 
و�أطلق  ج��ان��ًب��ا،  �مل�شد�س  ي�شع  �أن 
ن���اري���ة على  4 ط��ل��ق��ات  �ل�����ش��ب��اط 
ب��ي��ت�����س، و���ش��ق��ط ع��ل��ى �لأر������س ثم 

تويف لحًقا يف �مل�شت�شفى.
و�أ�شافت �ل�شحيفة �أن زوجة بيت�س 
�خرت�قها  بعد  بر�شا�شة  �أ�شيبت 
منه،  وخ����روج����ه����ا  ب��ي��ت�����س  ج�����ش��د 
لت�شيب زوجته يف معدتها، وُنقلت 

�إىل �مل�شت�شفى وحالتها م�شتقرة.

يح�شل على ع�شالت باباي بحقن الزيت
يحاول بع�س �ل�شباب تنمية وتكبري ع�شالتهم، 
�لقا�شية،  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ت��م��اري��ن  ع��ر مم��ار���ش��ة 
�لتي  �لغذ�ئية  و�مل��ك��م��الت  �ل��روت��ي��ن��ات  وت��ن��اول 
ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ذل����ك، ل��ك��ن ه���ذ� �ل�����ش��اب، ق���رر �أن 
لع�شالت  م�����ش��اب��ه��ة  ع�������ش���الت  ع���ل���ى  ي��ح�����ش��ل 
عر  "باباي  �ل�����ش��ه��رية  �ل��ك��رت��ون��ي��ة  �ل�شخ�شية 

حقنها بزيت ��شطناعي.
�لطريقة  �أن  ت��ريي�����ش��ن،  ك��ريي��ل  وج���د  �أن  وب��ع��د 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ع�����ش��الت كبرية 
ومنتفخة مبمار�شة �لريا�شة، وتناول �لروتينات 
مهمة �شاقة وحتتاج �إىل �لكثري من �لوقت، جلاأ 
�إىل و�شيلة �أ�شرع لتحقيق ذلك، بحقن ع�شالته 
بكميات كبرية من زيت ��شطناعي معروف با�شم 

�شينثول.
وكما هو �حلال بالن�شبة مل�شتخدمي �شينثول، بد�أ 
كرييل بحقن كميات �شغرية منه يف ع�شالته، 

حجم  على  �حلفاظ  �أن  �أدرك،  ما  �شرعان  لكنه 
�لزيت،  كمية  زي���ادة  يتطلب  �ل��ك��ب��ري،  ع�شالته 

ح�شب ما ذكر موقع �أوديتي �شنرت�ل.
�شغرية  بكمية  ع�شالته  بحقن  ك��ريي��ل،  وب����د�أ 
تعادل 250 ميلي لرت من زيت �شينثول يف �ملرة 
�لأوىل، ومنحه ذلك زيادة بو�شة و�حدة يف حجم 
بالن�شبة  مر�شياً  يكن  مل  ذل��ك  لكن  �لع�شالت، 
ل��ه، وب���ات �ل��ي��وم يحقن ع��دة ل���رت�ت م��ن �لزيت 
يف ع�شالته، للحفاظ على حجمها �ل�شخم، يف 
مو�كبة  ج�شده  باقي  على  ي�شعب  �ل��ذي  �لوقت 
ين�شرها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ور  م��ن  وك��م��ا يظهر  ذل���ك. 
ك��ريي��ل مل��ت��اب��ع��ي��ه ع��ل��ى �ن�����ش��ت��غ��ر�م،  ف����اإن حجم 
ع�شالته، ل يتنا�شب مع باقي ج�شده، لكنه يقول 
�إنه ل يهتم بذلك، فهو يرغب فقط يف �أن تنمو 
�لروؤو�س،  و�لثالثية  �لثنائية  ذر�ع��ي��ه  ع�شالت 

وياأمل حتقيق رقم قيا�شي يف �مل�شتقبل.

كاتي بريي متنع من الدخول اإىل ال�شني
بعد �إعالن عار�شة �لأزياء �لعاملية من �أ�شول فل�شطينية  جيجي حديد  عدم م�شاركتها 
يف عر�س �أزياء " فيكتوريا �شيكريت " لهذ� �لعام و�ملقام يف �ل�شني من دون �أن تذكر 
�ل�شبب، و�لأمر �لذي ربطه �لبع�س باإ�شاءتها �شابقاً لل�شينيني و�إتهامها بالعن�شرية 

�شد �لآ�شيويني.
�أعلنت �ل�شلطات �ل�شينية رف�شها منح تاأ�شرية دخول لأر��شيها حلديد، �إ�شافّة �إىل 
�ملغنية �لعاملية  كاتي بريي ، �لتي كان من �ملقرر �أن حتيي �حلفل �إىل جانب عدد من 

�ملغنيني �لعاملني.
ويعود �شبب �ملنع بالن�شبة لبريي �إىل �شببني �لأول �إرتد�ئها علم تايو�ن عام 2015 يف 
�أحد حفالتها، و�لثاين �لذي �أثار غ�شب �لدولة �أكرث هو �رتد�ئها ف�شتان على هيئة 
دو�ر �ل�شم�س لأنه كان م�شتوحى من �شعار �لأ�شخا�س �لذين كانو� يتظاهرون �شد 

�ل�شني يف عام 2014.


