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مواقــيت ال�صالة

   

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون رئي�س 
تركمان�ستان باإعادة انتخابه لوالية رئا�سية جديدة

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
بردي  ق��ويل  ق��رب��ان  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل  حفظه 
اإنتخابه  اإع��ادة  .. مبنا�شبة  حممدوف رئي�س جمهورية تركمان�شتان 

لوالية رئا�شية جديدة.
الرئي�س  لفخامة  برقيته  يف  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ومتنى 
دوام  ال�����ش��دي��ق  تركمان�شتان  ول�شعب  ال��ت��وف��ي��ق  حم��م��دوف  ق��رب��ان 
اأمله يف تعزيز عالقات التعاون بني  االإزده��ار والتقدم .. معربا عن 

البلدين ال�شديقني.                                 )التفا�شيل �س2(

حممد بن را�سد يكرم 
اأف�سل معلم يف االإمارات

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  كرم 
�شمو  بح�شور  اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
و�شمو  دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد 
املعلم  اآل مكتوم نائب حاكم دبي  ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
اأقيمت  االإماراتي املبتكر �شمن جائزة االإم��ارات للمعلم املبتكر التي 
العاملية  القمة  من  الثاين  اليوم  فعاليات  خ��الل  الثانية  دورت��ه��ا  يف 
للحكومات 2017 .  وفازت مرمي را�شد �شليمان الزيودي من مدر�شة 
املا�شة للتعليم الثانوي باجلائزة وهي معلمة حا�شلة على املاج�شتري 
مبعدل 4 امتياز مع مرتبة ال�شرف و�شاحبة اأول م�شروع مطبق يف 
تفعيل املنظومة التفاعلية يف اللغة العربية وم�شروع ال�شاد. كما اأن 
لها دورا فاعال يف قيادة وع�شوية فرق العمل على م�شتوى املدر�شة 
التا�شع  مرحلة  مناهج  تطوير  يف  ع�شوية  منها  وال���وزارة  والنطاق 

والثاين ع�شر.            )التفا�شيل �س4(
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اأردوغان: نعمل ملناطق اآمنة ب�شوريا ت�شمل الرقة

ا�ستباكات بالباب واملعار�سة تهاجم اأكرب معاقل النظام بدرعا
اإحباط هجوم للتنظيم الإرهابي غرب املو�شل

م�سرع 13 من قيادات داع�س وغمو�س حول م�سري البغدادي

يف  وزاري  ت��ع��دي��ل 
وزراء  8 ي�سمل  م�سر 

•• القاهرة-وكاالت:

اأم�س  ب��رمل��ان��ي��ة،  م�����ش��ادر  ذك�����رت 
�شتجري  م�������ش���ر  اأن  االث�����ن�����ني، 
يقل  م��ا ال  ي�شمل  وزاري���ا  تعديال 

عن ثمانية وزراء. 
ب���ع���د عن  ال���ن���ق���اب  ي��ك�����ش��ف  ومل 
للحقائب  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  االأ�����ش����م����اء 
اجل���دي���دة. وم���ن امل��ت��وق��ع اإج����راء 
ال����ي����وم  ال������رمل������ان  ت�������ش���وي���ت يف 
الثالثاء للم�شادقة على احلكومة 

اجلديدة. 
االأهرام  بوابة  نقل موقع  ب��دوره، 
مطلعة  ح��ك��وم��ي��ة  م�������ش���ادر  ع���ن 
اأن ق��ائ��م��ة ال��ت��ع��دي��ل ال�����وزاري مت 
اجلمهورية  رئا�شة  م��ن  اإر�شالها 
اإىل الرملان �شباح ام�س االإثنني.

ع�سرات القتلى واجلرحى 
بتفجري يف الهور

•• الهور-رويرتز:

ذكرت و�شائل اإعالم حملية اأن ما ال يقل عن ع�شرة اأ�شخا�س ُقتلوا واأ�شيب 
ال��رمل��ان االإقليمي يف  اأم�����س االث��ن��ني يف انفجار وق��ع ق��رب  اآخ���رون  ع�شرات 
م�شنعو  ينظمه  ك��ان  احتجاجا  التفجري  وه��ز   . الباك�شتانية  اله��ور  مدينة 

االأدوية يف باك�شتان.
التلفزيونية  دوبيا  وحمطة  باالإجنليزية  ت�شدر  التي  دون  �شحيفة  وقالت 
التي تبث بلغة االأوردو اإن ع�شرة اأ�شخا�س ُقتلوا. وقالت دون اإن 30 اأ�شيبوا 
يف الهجوم. وقال متحدث با�شم �شرطة البنجاب ناياب حيدر كان تفجريا 
انتحاريا على ما يبدو لكن ال�شرطة مازالت حتقق ملعرفة طبيعة االنفجار 
على وجه الدقة.وات�شل متحدث با�شم جماعة االأحرار وهي اإحدى ف�شائل 
حركة طالبان الباك�شتانية برويرتز واأعلن م�شوؤولية اجلماعة عن الهجوم.
اأي�شا م�شوؤوليتها عن تفجري وقع يف عيد  اأعلنت  وكانت هذه اجلماعة قد 
قتيال يف   70 اأك��ر من  �شقوط  واأ�شفر عن  املا�شي  العام  القيامة يف اله��ور 

حديقة عامة.

�شباط  م��ن  ع��دد  ومقتل  كتائبها  تقدم  اإىل  املعار�شة  م�شادر  واأ���ش��ارت 
وجنود النظام يف عمليتني تفجرييتني ا�شتهدفت مواقعهم.

ون�شفت غرفة عمليات البنيان املر�شو�س حاجز اأبو جنيب يف حي املن�شية 
املعار�شة  ف�شائل  بني  العنيفة  امل��ع��ارك  ا�شتمرار  ظل  يف  درع��ا،  مبدينة 

وقوات النظام وملي�شياته يف احلي.
و�شدت املعار�شة هجوما م�شادا لقوات النظام مدعومة بعنا�شر اإيرانية 
ومن ملي�شيات حزب اهلل اللبناين وقتلت عددا كبريا من قوات النظام 
من  وال�شاروخي  اجل��وي  املكثف  الق�شف  ا�شتمرار  مع  بالتزامن  وذل��ك 
لل�شيطرة  املعار�شة  ت�شعى  املن�شية، حيث  اأط��راف حي  القوات على  تلك 
عليه ملنع حماوالت النظام قطع الطريق بني الريفني ال�شرقي والغربي 

لدرعا.
وقد اأعلنت غرفة عمليات البنيان املر�شو�س متكنها من ال�شيطرة على 
النظام  ق��وات  �شد  ج��دا  عنيفة  معارك  املن�شية عقب  مبان يف حي  كتلة 
وامللي�شيات امل�شاندة له. واأ�شافت غرفة العمليات اأنها متكنت من ا�شتدراج 
بتفخيخه  ال��ذي قامت  املحررة  املباين  اأح��د  النظام اىل  ع��دد من جنود 
وبعد تاأكدها من دخول عنا�شر النظام اىل البناء قامت بتفجريه مما 
اأدى ملقتل جميع من كانوا داخله. كما ن�شرت غرفة العمليات اأ�شماء �شتة 

�شباط يف جي�س النظام قتلوا اأثناء املعارك الدائرة يف احلي.

•• عوا�صم-وكاالت:

قال الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان اإن هدف قواته العاملة �شمن 
اقرتان  رف�شه  اآمنة، وجدد  مناطق  اإقامة  هو  �شوريا  الفرات" يف  "درع 

االإرهاب باالإ�شالم وتو�شيع اال�شتيطان يف ال�شفة الغربية املحتلة.
�شمن  البحرين  يف  االثنني  ام�س  له  ت�شريحات  -يف  اأردوغ���ان  واأ�شاف 
العمليات  �شتو�شع  تركيا  اأن  وقطر-  ال�شعودية  ت�شمل  خليجية  جولة 
املدعوم بقوات تركية،  ال�شوري احلر  التي يقوم بها اجلي�س  الع�شكرية 
االإره��اب��ي من  داع�����س  تنظيم  ط��رد  بعد  ومنبج  ال��رق��ة  لت�شمل مدينتي 

مدينة الباب يف الريف ال�شرقي ملحافظة حلب.
وتدور ا�شتباكات يف املحور الغربي من مدينة الباب بريف حلب ال�شرقي 
داع�س  وتنظيم  الرتكية  بالقوات  امل��دع��وم  احل��ر  ال�شوري  اجلي�س  بني 
االإرهابي يف حني قتل املزيد من املدنيني جراء الق�شف املتوا�شل على 

املدينة.
عمليات  غرفة  حتت  املن�شوية  ال�شورية  املعار�شة  كتائب  وتوا�شل  هذا 
يف  النظام  معاقل  اأك��ر  املن�شية  حي  على  هجومها  املر�شو�س  البنيان 
النظام  ق��وات  قبل  من  مكثف  ق�شف  و�شط  البالد  جنوب  درع��ا  مدينة 

ملواقع اال�شتباكات املحتدمة. 

•• بغداد-وكاالـ:

بيان  ال���ع���راق���ي يف  ق����ال اجل��ي�����س 
اإن ق��وات��ه اجلوية  ام�����س االث��ن��ني 
نفذت غارة على منزل كان ُيعتقد 
باأن زعيم تنظيم داع�س االإرهابي 
فيه  ال��ب��غ��دادي يجتمع  ب��ك��ر  اأب���و 
بالتنظيم. ومل  اآخ��ري��ن  ق��ادة  مع 
يو�شح البيان ما اإذا كان البغدادي 

قد ا�شتهدف.
اإف-16  طائرات  اأن  البيان  وذك��ر 
العراقية ا�شتهدفت املنزل الكائن 
ال�شبت.  ي����وم  ال����ع����راق  غ����رب  يف 
قادة  من   13 اأ�شماء  البيان  ون�شر 
التنظيم قال اإنهم قتلوا يف الغارة 
ت�شمل  مل  القائمة  لكن  اجل��وي��ة 

البغدادي.
احل�شد  ق���وات  اف�شلت  ذل���ك،  اىل 
ال�شعبي هجوما �شنه حواىل 200 
االإرهابي  ال��ت��ن��ظ��ي��م  م���ن  م��ق��ات��ل 
تلعفر يف غرب  بلدة  �شدها قرب 
املو�شل يف حماولة للهرب باجتاه 

مل تقَو احلجج العقالنية على �شّده:    
دونالد ترامب باع دواء امل�سعوذين للأمريكيني!

•• الفجر - اآالن ليفينوفتز – ترجمة خرية ال�صيباين 

يف  واحد  ب�شوت  ترامب  اأن�شار  به  يطالب  كان  ما  "ا�شجنوها!" هذا 
موؤمتراته االنتخابية. وطبع االأكر حقدا منهم، ال�شعار على القم�شان 
والقبعات واالأكواب لتلّقي دموع التقدميني، "ا�شجنوها!" كان اأكر من 

مطلب.. انه تعويذة.
ورغم ذلك مل تتخذ اأي خطوة ل�شجن هيالري كلينتون.

"كان هذا جّيدا قبل االنتخابات"، قال دونالد ترامب �شاخرا يف اإحدى 
ال�شكوت  اإىل  اجل��م��اه��ري  داع��ي��ا  ال��ذات��ي��ة،  والتهنئة  "ال�شكر"  ل��ق��اءات 
ب�شل�شلة من االإمياءات الرتامبية اخلا�شة على طريقة �شاحر. "اليوم، 

امل�شالة ال تعنينا".
وكان االأمر كذلك.. ابت�شم املوؤيدون والزموا ال�شمت.

)التفا�شيل �س15(

بتجنب  ي��ت��ع��ه��د  ن��ت��ن��ي��اه��و 
اإح����������������راج ت�����رام�����ب

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ا�شتبق رئي�س الوزراء االإ�شرائيلي 
لقاءه بالرئي�س االأمريكي بتاأكيد 
معه،  التعامل  يف  احل��ذر  التزامه 
واالمتناع عن االإدالء بت�شريحات 
قد حترجه. وعقد نتنياهو �شل�شلة 
ا�شتعدادا  حت�شريية  اجتماعات 
البيت  يف  ت����رم����ب  م����ع  ل���ل���ق���ائ���ه 
االأربعاء،  االأبي�س بوا�شنطن غداً 
املجل�س  اج���ت���م���اع  اأب�����رزه�����ا  ك�����ان 
امل�شغر  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي  ال�������وزاري 
لل�شوؤون االأمنية وال�شيا�شية ليلة 

اأم�س االول .

اعلن  ح�شبما   ، ال�شورية  احل��دود 
متحدث ر�شمي االثنني.

وق������ال ال���ن���ائ���ب اح���م���د اال����ش���دي 
لوكالة فران�س بر�س ان ع�شابات 
هجوما  �شنت  االره��اب��ي��ة  داع�����س 
ط��الوي وعني  مناطق عني  على 
وجميعها  وال�شرايع"  احل�����ش��ان 
مو�شحا  تلعفر  غرب  جنوب  تقع 
ال�شعبي  احل�����ش��د  "عنا�شر  ان 

ت�شدوا لهذا الهجوم الذي ا�شتمر 
قرابة �شت �شاعات.

واكد اال�شدي ف�شل الهجوم الذي 
كان حماولة لفتح ثغرة لتهريب 
احلدود  ب��اجت��اه  ال��ق��ي��ادات  بع�س 
ال���ب���اق���ون  الذ  ف���ي���م���ا  ال�������ش���وري���ة 
تقع  التي  تلعفر  باجتاه  بالفرار 
الغرب من  اىل  كلم   55 بعد  على 

مدينة املو�شل.

•• دبي-وام:

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل يف فندق الن�شيم يف مدينة جمريا 
�شباح ام�س بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ مكتوم 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي معايل 
والوفد  املتحدة  االمم  عام  اأم��ني  غوتريي�س  اأنتونيو 

االممي املرافق.

ا�شتقبل اأمني عام الأمم املتحدة ورئي�س غينيا ورئي�س وزراء مملكة بوتان ورئي�س البنك الدويل

حممد بن را�سد يوؤكد على �سرورة تكثيف اجلهود 
الدولية الإحلل ال�سلم يف مناطق ال�سراع 

ا�شتقبل الرئي�س الغيني واأمني عام الأمم املتحدة ورئي�س البنك الدويل 

حممد بن زايد يوؤكد حر�س االإمارات على 
تطوير علقاتها مع القارة االأفريقية 

وقد تباحث �شموه وال�شيد غوتريي�س حول عدد من 
التي  امل�شلحة  وال��ن��زاع��ات  واالره���اب  ال�شالم  ق�شايا 

ت�شهدها بع�س املناطق حول العامل.
من جهة اخرى ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
���� يف ف��ن��دق الن�شيم يف  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل 
كوندي  األفا  الرئي�س  فخامة   �� ام�س  جمريا  مدينة 
اإىل  الذي وجه دعوة ر�شمية  رئي�س جمهورية غينيا 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

لزيارة كوناكري.             )التفا�شيل �س3-2(

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
فخامة  ال�شاطئ  ق�شر  يف  ام�س  امل�شلحة  للقوات 
ال�شديقة  غينيا  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ك��ون��دي  األ��ف��ا 
العاملية  القمة  حل�شور  حاليا  ال��ب��الد  ي��زور  ال��ذي 

للحكومات 2017 التي تقام يف دبي.
ورحب �شموه بفخامة الرئي�س الفا كوندي وبحث 
العربية  االإم��ارات  التعاون بني دولة  معه عالقات 

مبا  وتنميتها  ت��ط��وي��ره��ا  و���ش��ب��ل  وغينيا  امل��ت��ح��دة 
يخدم م�شالح البلدين ال�شديقني.

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل  اخ���رى  جهة  م��ن 
اآل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب  حممد بن زايد 
جمل�س  يف  ام�س  امل�شلحة  للقوات  االع��ل��ى  القائد 
غوتريي�س  اأنطونيو  معايل  البحر  بق�شر  �شموه 
االأم���ني ال��ع��ام ل��الأمم املتحدة ال��ذي ي��زور الدولة 
�شمن جولة له يف املنطقة. ورحب �شموه باالأمني 
العام لالأمم املتحدة وهناأه مبنا�شبة توليه مهامه 

اجلديدة.                       )التفا�شيل �س5(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله الرئي�س الغيني  )وام( حممد بن را�شد خالل ا�شتقباله االأمني العام لالأمم املتحدة  )وام(

الثالثاء  14  فبراير    2017  م -  17 جمادى األولى  1438  العدد  11944    
Tuesday  14  February   2017  -  Issue No   11944

وحت�شن االأمن ب�شكل كبري يف باك�شتان يف ال�شنوات االأخرية ولكن جماعات 
متثل  م��ازال��ت  داع�����س  وتنظيم  الباك�شتانية  طالبان  حركة  مثل  اإ�شالمية 

تهديدا ونفذت هجمات كبرية.
وقال رئي�س الوزراء الباك�شتاين نواز �شريف اإن هذه الهجمات لن تنال من 
هذه  نخو�س  بيان  يف  �شريف  وق��ال  الت�شدد.  �شد  حربها  يف  باك�شتان  ع��زم 
احلرب �شد االإرهابيني فيما بيننا و�شنوا�شل خو�شها حتى نحرر �شعبنا من 

هذا ال�شرطان والثاأر ملن �شحوا بحياتهم من اأجلنا.

عون يدعو ال�سي�سي الإطلق مبادرة 
االره��اب ملكافحة  عربية  اإنقاذ 

•• القاهرة-اأ ف ب:

ال��ل��ب��ن��اين مي�شال  ال��رئ��ي�����س  دع���ا 
ع�����ون ال���رئ���ي�������س امل�������ش���ري عبد 
اجتماع  ب��ع��د  ال�����ش��ي�����ش��ي  ال��ف��ت��اح 
اىل  ال��ق��اه��رة،  يف  اأم�����س  بينهما 
عربية  ان����ق����اذ  م����ب����ادرة  اط������الق 
مل��ك��اف��ح��ة االره�������اب، ب��ح�����ش��ب ما 
جاء يف موؤمتر �شحايف م�شرتك 

عقداه بعد انتهاء املحادثات.
االمال  ان  كلمته  يف  ع��ون  وق���ال 
امل����ع����ق����ودة ع���ل���ى ال���������دور ال�����ذي 
مي��ك��ن مل�����ش��ر ال��ق��ي��ام ب���ه كبرية، 
اطالق  ميكنها  م�شر  ان  موؤكدا 
ت��ق��وم على  ان��ق��اذ عربية  م��ب��ادرة 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مل��ح��اري��ة االره���اب 
احللول  اي����ج����اد  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ل���الزم���ات امل��ل��ح��ة يف 
ال���وط���ن ال��ع��رب��ي وب���االخ�������س يف 

�شوريا.

عائلة عراقية تفر من جحيم القتال يف املو�شل  )رويرتز(

�شاحنة تنقل �شحايا التفجري االرهابي اىل احدى امل�شت�شفيات  )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
موؤ�س�سة »حتقيق اأمنية« ويا�س مول يوقعان مذكرة تفاهم دعما لعام اخلري

•• اأبوظبي -وام:

تفاهم  مذكرة  ام�س  م��ول  ويا�س  اأمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة  وقعت 
االأن�شطة  امل���ول يف  م�شاركة  وت��ع��زي��ز  االأط��ف��ال  دع��م  اإىل  ت��ه��دف 

اخلريية واملجتمعية.
تاأتي املذكرة �� التي وقعها اجلانبان يف مقر �شركة الدار العقارية 
ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  ا�شتجابة الإعالن �شاحب   �� اأبوظبي  يف 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “ حفظه اهلل “ 2017 عاما للخري 
وحر�س �شركة الدار من خالل يا�س مول على دعم هذه املبادرة 

الوطنية.

اآل نهيان رئي�س  وقع املذكرة ال�شيخ زايد بن �شلطان بن خليفة 
خليفة  حم��م��د  و���ش��ع��ادة  اأم��ن��ي��ة  حتقيق  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 
وذلك   .. ال��ع��ق��اري��ة  ال����دار  ل�شركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل��ب��ارك 
بح�شور ال�شيخة نور بنت فاهم القا�شمي ع�شو جمل�س االأمناء 
يف موؤ�ش�شة “ حتقيق اأمنية “ و�شعود خوري مدير عام يا�س مول 

وهاين الزبيدي الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة حتقيق اأمنية.
املتاجر  ب��دع��وة جميع  امل��ذك��رة  ه��ذه  م��ول مبوجب  يا�س  يقوم  و 
اأمنية” وجمع  “حتقيق  موؤ�ش�شة  مبادرة  يف  للم�شاركة  امل��ول  يف 
التي  الفعاليات  بع�س  تنظيم  خ��الل  من  للموؤ�ش�شة  الترعات 

�شيتم االإعالن عنها يف وقت الحق من هذا العام.

التنفيذي ل�شركة  الرئي�س  املبارك  واأع��رب �شعادة حممد خليفة 
تاأتي  التي  التفاهم  مذكرة  بتوقيع  �شعادته  عن  العقارية  ال��دار 
متا�شيا مع التزام يا�س مول بدعم املبادرات االإن�شانية واخلريية 

ودعم روؤية عام اخلري يف دولة االإمارات.
من جانبه عر هاين الزبيدي الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة حتقيق 
اأمنية عن اإعتزازه بال�شراكة مع يا�س مول والتي �شت�شهم يف دعم 
املوؤ�ش�شة يف الو�شول اإىل عدد اأكر من االأطفال املر�شى وحتقيق 

اأمنياتهم .
باملبادرات  ي��ا���س م��ول  اإل��ت��زام  امل��ب��ادرة تعك�س  اأن ه��ذه  اإىل  الف��ت��ا 

اخلريية يف الدولة ودعم الطفولة ب�شكل خا�س.

حممد بن را�سد يبحث مع رئي�س غينيا علقات التعاون وبناء �سراكة ا�ستثمارية يف جماالت الطاقة النظيفة
مليارات  خم�شة  ن��ح��و  ت��ب��ل��غ  ال��ت��ي 
تنمية  يف  االإيجابي  واأث��ره��ا  دوالر 
وخلق  لغينيا  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����ش��اد 
ل�شبابها  ج����دي����دة  ع���م���ل  ف���ر����س 
وحت�����ق�����ي�����ق ال������ف������ائ������دة امل������رج������وة 

للطرفني.
بنت  رمي  م���ع���ايل  ال���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
اإب���راه���ي���م ال��ه��ا���ش��م��ي وزي�����رة دولة 
ال���دويل و�شعادة  ال��ت��ع��اون  ل�����ش��وؤون 
عام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد  خليفة 
دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف دبي 

والوفد املرافق للرئي�س ال�شيف.

ال��غ��ي��ن��ي ب�����دور ���ش��رك��ة “ ط���ريان 
ج�شور  ب�����ن�����اء  يف   “ االإم���������������ارات 
والثقايف  احل�������ش���اري  ال���ت���وا����ش���ل 
وغينيا  االإم����ارات  ب��ني  وال�شياحي 
م�����ن خ������الل ال�����رح�����الت اجل���وي���ة 
ومطار  دب��ي  م��ط��ارات  تربط  التي 
كوناكري وتزيد من حركة التبادل 
ال���ت���ج���اري وع����دد امل�����ش��اف��ري��ن من 

واإىل البلدين.
اال�شتثمارات  اأه��م��ي��ة  اىل  واأ����ش���ار 
خا�شة  ب��������الده  يف  االإم������ارات������ي������ة 
ا���ش��ت��ث��م��ارات ���ش��رك��ة “ م��ب��ادل��ة “ 

نائب  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ورح�������ب 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
الوزراء حاكم دبي بتقدمي اخلرة 
وامل�شورة اإىل غينيا خا�شة والدولة 

االإفريقية عموما .
م��وؤك��دا ���ش��م��وه اأن دول���ة االإم����ارات 
تعزيز  اأج�����ل  م���ن  ج���ه���دا  ت���األ���و  ال 
ع���الق���ات���ه���ا م����ع خم��ت��ل��ف ال���دول���ة 
ال�شديقة ومد يد امل�شاعدة الفنية 
التي  ل��ل��دول  الب�شرية  واخل����رات 

حتتاج اإىل ذلك.
الرئي�س  فخامة  اأ���ش��اد  جهته  م��ن 

ال���دع���وة يف  بتلبية  ووع����د  ���ش��اك��را 
الوقت املنا�شب.

ال�شيف  والرئي�س  �شموه  وت��ب��ادل 
املتاحة  ال��و���ش��ائ��ل  ح���ول  احل��دي��ث 
لتعزيز عالقات التعاون بني دولة 
�شراكة  ب��ن��اء  و  وغ��ي��ن��ي��ا  االإم������ارات 
الطاقة  جم����االت  يف  ا���ش��ت��ث��م��اري��ة 
التي  االأن��ه��ار  من  املولدة  النظيفة 
عموما  واإفريقيا  غينيا  بها  تزخر 
وغريها  التحتية  والبنى  وامل��ع��ادن 
اجل������دوى  ذات  ال���ق���ط���اع���ات  م����ن 

االقت�شادية العالية.

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال��وزراء حاكم دبي “ رعاه اهلل “ �� 
يف فندق الن�شيم يف مدينة جمريا 
ام�س �� فخامة الرئي�س األفا كوندي 
رئي�س جمهورية غينيا الذي وجه 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  ر�شمية  دع��وة 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
ك��ون��اك��ري وق��ب��ل��ه��ا �شموه  ل���زي���ارة 

القمة العاملية للحكومات: جل�سة » �سيناريوهات �ستغري احلكومات خلل ال� 100 �سنة القادمة«
•• دبي -وام:

يف  املنعقدة  للحكومات  العاملية  القمة  الثاين من  اليوم  فعاليات  ا�شت�شافت 
�شنة   100 ال���  خ��الل  احلكومات  �شتغري  “�شيناريوهات  بعنوان  جل�شة  دب��ي 
االإن�شانية خالل  ا�شت�شرفت م�شتقبل  التي  اإط��ار م�شاركته  “ . ويف  القادمة 
اإدارة  جمل�س  ورئي�س  املوؤ�ش�س  فريدمان  جورج  الدكتور  قال  احلايل  القرن 
جملة “ Geopolitical Futures “ املتخ�ش�شة يف خدمات التنبوؤ 
اجليو�شيا�شي اإن احلرب العاملية الثانية التي انتهت يف العام 1945 وجنم 
�شيئني  واأف��رزت  اأحدثت تغيريات جذرية  100 مليون �شخ�س  عنها مقتل 
امل�شكلة  اأن  وال��ث��اين  دولية  منظمات  اإىل  العامل  حاجة  هو  االأول  اأ�شا�شيني 

متثلت يف مفهوم القومية . 

بنك  انهيار  ج��راء  التي حدثت  العاملية  املالية  االأزم��ة  اإن  فريدمان  وا�شاف 
ليمان براذرز جنم عنها فئة التكنوقراطيني التي ا�شتفادت من عواقب هذه 
االأزم��ة والفئات االجتماعية االأخ��رى التي كانت املت�شرر االأك��ر من نتائج 
االأزمة املدمرة ولذلك راأينا ردة الفعل القومية يف دول مثل الواليات املتحدة 
واململكة املتحدة وكانت النتيجة ما راأيناه يف االنتخابات االأمريكية االأخرية 

والت�شويت على خروج اململكة املتحدة من االحتاد االأوروبي. 
وتابع لقد تغريت نظرة املتاأثرين �شلبا من االأزمة يف القارة االأوروبية جتاه 
االحتاد االأوروبي وبرزت املناداة اإىل تقرير امل�شري القومي يف الدول الفردية 
وهكذا اأ�شبحنا نرى انق�شاما هائال يف املجتمع االأوروبي ما جنم عنه زيادة 
التقليدية  والتحالفات  التجارية  العالقات  ب��اأن  واأعتقد  الكراهية  م�شاعر 

�شتظل قائمة لكنها لن تتكون بال�شكل االأوتوماتيكي الذي تعودنا عليه . 

وتوقع فريدمان يف نهاية حما�شرته اأن ترز دول جديدة لتلعب دورا فعاال 
على ال�شاحة الدولية مثل اليابان وبولندا وتركيا يف حني �شينخف�س اأثر اأو 

دور قوى عاملية اأخرى .
مو�شحا اأن الواقع لن يتغري لكن �شتكون هناك اأ�شماء خمتلفة تلعب اأدوارها 

يف امل�شهد الدويل . 
اآن��ذاك يف  1949 وعا�س  ولد الدكتور جورج فريدمان يف هنغاريا يف العام 
القارة االأوروبية املدمرة من جراء احلرب العاملية الثانية وجلاأت عائلته اإىل 
النم�شا للتخل�س من ال�شيوعية وبعدها هاجرت اإىل الواليات املتحدة. ونظرا 
فريدمان  تلقى  العامل  حتكم  التي  املبادئ  ا�شتك�شاف  يف  الكبري  �شغفه  اإىل 
�شهادة الدكتوراة يف الدرا�شات احلكومية من جامعة كورنيل ليح�شل بذلك 
وبف�شل  املجال.  املفكرين يف هذا  اأه��م  بع�س من  التوا�شل مع  على فر�شة 

حتليل فريدمان اجليو�شيا�شي املعمق متت دعوته عدة مرات لتقدمي امل�شورة 
فورت�شن  قائمة  �شمن  ال�شركات  م��ن  والتنفيذيني  الع�شكرية  للمنظمات 

 .100
�شريحة  بني  اجليو�شيا�شي  التنبوؤ  ح��ول  الوعي  زي��ادة  اإىل  احلاجة  ظل  ويف 
اأك���ر م��ن اجل��م��ه��ور ق��ام ج���ورج ف��ري��دم��ان بتاأليف ع��دة كتب ج���اءت �شمن 
قائمة �شحيفة نيويورك تاميز الأف�شل املبيعات مبا يف ذلك كتاب “املئة عام 

املقبلة” .
 Strategic Forecasting، “ كما عمل فريدمان على تاأ�شي�س �شركة
Inc /Stratfor “ اال�شت�شارية للذكاء اجليو�شيا�شي يف 1996 وي�شغل 
 Geopolitical “ جملة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  املوؤ�ش�س  من�شب  حاليا 

اجليو�شيا�شي.  التنبوؤ  خدمات  يف  “ املتخ�ش�شة   Futures

بحث مع اأمني عام الأمم املتحدة عددا من ق�شايا ال�شالم والإرهاب والنزاعات امل�شلحة حول العامل

حممد بن را�سد يوؤكد على �سرورة تكثيف اجلهود الدولية الإحلل ال�سلم يف مناطق ال�سراع
•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل يف فندق الن�شيم 
ام�س  ����ش���ب���اح  ج����م����ريا  م���دي���ن���ة  يف 
ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
اأن��ت��ون��ي��و غ��وت��ريي�����س اأمني  م��ع��ايل 
االممي  وال��وف��د  املتحدة  االمم  ع��ام 

املرافق.
وق�������د ت����ب����اح����ث �����ش����م����وه وال�������ش���ي���د 
غ��وت��ريي�����س ح���ول ع���دد م��ن ق�شايا 
ال���������ش����الم واالره�����������اب وال����ن����زاع����ات 
امل�شلحة التي ت�شهدها بع�س املناطق 

حول العامل.
يجري  ملا  �شامل  ا�شتعرا�س  وج��رى 
�شوريا  يف  واقتتال  عنف  اأعمال  من 

للنقا�س واحلوار على من�شة القمة.. 
االمارات  دول���ة  اهتمام  اإىل  م�شريا 
احلكومي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  خ��ا���ش��ة 
من  يبدعونه  وم��ا  وامل���راأة  بال�شباب 
اأفكار خالقة ت�شهم يف تطوير االداء 
احلكومي وقطاعات اأخرى كالتعليم 
واملعلوماتية وال�شحة وما اإىل ذلك. 
اأحمد بن  ال�شيخ  اللقاء �شمو  ح�شر 
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد 
ملجموعة  االأعلى  الرئي�س  للطريان 
ال�شيخ  و���ش��م��و  االإم���������ارات  ط�����ريان 
اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
اآل  را�شد  بن  رئي�س موؤ�ش�شة حممد 
م��ك��ت��وم و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
ومعايل  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
وزير  القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد 
وامل�شتقبل  ال����وزراء  جمل�س  ���ش��وؤون 
ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�شمي 
وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون الدويل 
مندوبة  ن�شيبة  زك���ي  الن���ا  و���ش��ع��ادة 

الدولة الدائمة يف االمم املتحدة.

واجلهود  وال���ع���راق  وليبيا  وال��ي��م��ن 
ال���دول���ي���ة ال�����ش��اع��ي��ة الإن����ه����اء هذه 
احلياة  وت���اأم���ني  امل�شلحة  االع���م���ال 
الن�شاء  خا�شة  للمدنيني  الكرمية 
واالط����ف����ال ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون اجلوع 

ال�شراع والنزاعات امل�شلحة و�شرورة 
وتعاون  ال��دول��ي��ة  اجل���ه���ود  ت��ك��ث��ي��ف 
جميع الدول يف هذا امل�شمار معربا 
�شموه عن اأ�شف دولة االمارات قيادة 
وحكومة و�شعبا ملا يجري من حروب 

ل���ل�������ش���ع���وب ال����ف����ق����رية وامل���ت�������ش���ررة 
ج��راء احل���روب وال��ن��زاع��ات واأهمية 
من  التخفيف  يف  امل�����ش��اع��دات  ه���ذه 
واملر�شى  واالط��ف��ال  الن�شاء  معاناة 

وامل�شردين يف مناطق ال�شراع.

القتال  ن��ت��ي��ج��ة  وال��ت�����ش��رد  وامل���ر����س 
الدائرة يف هذه املناطق.

ال�شيخ حممد  ال�شمو  واأك��د �شاحب 
االمم  دور  اآل مكتوم على  را�شد  بن 
املتحدة يف اإحالل ال�شالم يف مناطق 

يذهب �شحايا اأبرياء.
عام  اأم�����ني  ا����ش���اد  ف��ق��د  ذل����ك  واإىل 
االمارات  دول��ة  ب��دور  املتحدة  االمم 
وقيادتها احلكيمة يف تقدمي الدعم 
واخلريية  االن�����ش��ان��ي��ة  وامل�����ش��اع��دات 

واأع���������رب ال�������ش���ي���د غ���وت���ريي�������س عن 
�شعادته يف امل�شاركة يف اأعمال القمة 
العاملية للحكومات واعترها فر�شة 
م��الئ��م��ة ل���ه ك���ي ي��ت��ع��رف ع���ن قرب 
التي تطرح  اإىل االفكار واالبداعات 

حممد بن را�سد ي�سهد الكلمة الرئي�سة الأمني عام االأمم املتحدة خلل القمة العاملية للحكومات

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون رئي�س 
تركمان�ستان باإعادة انتخابه لوالية رئا�سية جديدة

•• اأبوظبي-وام:
برقية  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
تركمان�شتان  رئي�س جمهورية  بردي حممدوف  قربان قويل  الرئي�س  اإىل فخامة  تهنئة 
.. مبنا�شبة اإعادة اإنتخابه لوالية رئا�شية جديدة. ومتنى �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة يف 
دوام  ال�شديق  تركمان�شتان  ول�شعب  التوفيق  الرئي�س قربان حممدوف  لفخامة  برقيته 

االإزدهار والتقدم .. معربا عن اأمله يف تعزيز عالقات التعاون بني البلدين ال�شديقني.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال��وزراء حاكم دبي و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل رئي�س تركمان�شتان.

•• دبي-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  �شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي .. جل�شة رئي�شية �شمن اأعمال القمة العاملية 

للحكومات حتدث فيها االأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س .
الدولية ومن بينها  ال�شعوب باحلكومات والهيئات  اأن ثقة  واأكد غوتريي�س 
االأمم املتحدة تراجعت ب�شكل ملحوظ خالل املرحلة املا�شية ب�شبب تنامي 
ال�شراعات وتراجع م�شتويات التنمية وتعميق التفاوت يف املداخيل وتركيز 

الروات.
وح���ول االأزم����ة يف ���ش��وري��ا ق���ال غ��وت��ريي�����س اإن ه��ن��اك ف��ر���ش��ة م��ع احلكومة 
متثيل  على  املعار�شة  اتفقت  اأن  وبعد  الرو�شية  الو�شاطة  ظل  يف  ال�شورية 
موحد ملباحثات جنيف .. مو�شحا اأن ال نهاية لالأزمة ال�شورية اإال من خالل 

حل ميكن ال�شعب ال�شوري من متثيل نف�شه.
واأ�شاف اإنه ل�شرف عظيم اأن اأكون هنا بينكم يف هذا ال�شرح العاملي الكبري 
اإتاحته  على  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ومم��ن 
الفر�شة يل للتحدث بح�شوره عن اأهم الق�شايا والتحديات التي يواجهها 

العامل .
جاءت  واأن��ه��ا  دويل  وا�شتقطاب  نقا�س  حم��ط  اأ�شبحت  العوملة  اأن  واأو���ش��ح 
التفاوت  تعزيز  يف  �شاهمت  لكنها  الكبرية  العلمية  التحوالت  من  بالكثري 
بني الدول الفقرية والغنية وك�شفت تنامي ال�شعور بالعداء لالأجانب يف ظل 
العامل  حول  ال�شباب  اأن  واأ�شاف  اأوروب���ا.  نحو  ال�شوريني  الالجئيني  تدفق 
يعانون فقدان االأمل الذي اأدى اإىل عدم ثقتهم بحكوماتهم التي عجزت عن 

توفري متطلبات التنمية وتوفري الوظائف والعمل الالئق.
واأكد غوتريي�س اأهمية اإ�شراك املجتمع يف �شنع ال�شيا�شات والقرارات واعتر 
اأن احلوكمة بحاجة الإع��ادة تاأهيل من حيث الفاعلية واالأدوات لرتميم ما 

حلق من �شرر باحلكومات واملوؤ�ش�شات الدولية.

وقال اإن العامل اليوم متعدد االأطراف واالأقطاب وال�شراعات تزداد بني مراكز 
التحالفات الدولية وهذه ال�شراعات متنح مررا لقوى االإرهاب والتطرف 
�شيناريوهات  لو�شع  املادية  وم�شبباته  ج��ذوره  نفهم  اأن  علينا  يتحتم  ال��ذي 

علمية ت�شعنا يف النهاية على بداية طريق التخل�س من االإرهاب.
و�شدد على اأهمية و�شع احللول للق�شايا العالقة بني الدول كمقدمة لع�شر 
جديد يليق باأجيالنا القادمة حيث اأكد اأن مواجهة ق�شايا بحجم ما يعانيه 
حا�شرنا ال ميكن اأن تتم بدون تعاون وتن�شيق كامل بني احلكومات والهيئات 

الدولية وبدون دعم ال�شعوب لهذه اجلهود.
ي�شعرون  فالنا�س  م��ه��زوزة  ال��دويل  االأم��ن  مبجل�س  العاملية  الثقة  اإن  وق��ال 
اأن جمل�س االمن ال يزال يعك�س الواقع الذي كان عليه العامل بعد احلرب 
م�شارات  حتديد  علينا  ل��ذا  احل��ايل  بالوقع  ل��ه  عالقة  وال  الثانية  العاملية 
وا�شحة يكون من نتائجها ا�شتعادة الثقة بهذه املوؤ�ش�شة الدولية الهامة ويف 
مع  التعاطي  يف  فاعلية  اأك��ر  تكون  لل�شالم  ا�شرتاتيجية  حتديد  مقدمتها 
الق�شايا الراهنة واأن جتمع بني ال�شالم واأهداف التنمية امل�شتدامة لالألفية 

الثالثة التي اأعلنتها هيئة االأمم املتحدة واإ�شالح اإدارات هيئات االأمم املتحدة 
وو�شع �شيا�شات اأكر كفاءة ومرونة واأن نكون اأكر �شرامة يف دعم ورعاية 

اأهداف التنمية امل�شتدامة الأنها الطريق االأق�شر لل�شلم العاملي .
اأخرى تطرق غوتريي�س الأ�شباب الرف�س االأمريكي واالإ�شرائيلي  من جهة 
لالأمم  مبعوثا  فيا�س  �شالم  االأ���ش��ب��ق  الفل�شطيني  ال����وزراء  رئي�س  لتعيني 

املتحدة يف ليبيا.
ولي�س  االأمم  هيئة  ميثاق  ميثلون  املتحدة  االأمم  يف  االأ�شخا�س  اإن  وق��ال 
اأقدمت  ف��اإذا  مواقفنا  اأك��ر مو�شوعية يف حتديد  نكون  اأن  وعلينا  بلدانهم 

اإ�شرائيل على تخطي القانون الدويل علينا اإدانتها بدون تردد.
املجل�س  رئي�شة  القبي�شي  عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة  معايل   .. اجلل�شة  ح�شر 
الوطني االحتادي و�شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س الوزراء 

وامل�شتقبل وعدد من ال�شيوخ والوزراء وامل�شوؤولني.
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اأخبـار الإمـارات
اأخبار ال�ساعة : االإمارات.. منرب دائم للبتكار وا�ست�سراف امل�ستقبل

•• ابوظبي-وام:

قالت ن�شرة اخبار ال�شاعة ان القمة العاملية للحكومات التي ت�شت�شيفها 
دبي حاليا ا�شتطاعت اأن تكون اإحدى اأهم موؤ�ش�شات ا�شت�شراف امل�شتقبل 
من�شة  االأخ���رية  ال�شنوات  خ��الل  اأ�شبحت  كونها  اإىل  نظراً  ال��ع��امل،  يف 
الأك����ر ع���دد مم��ك��ن م��ن اخل����راء وامل��ف��ك��ري��ن وامل��خ��ت�����ش��ني يف خمتلف 
واالأمن  املناخي  والتغري  ال�شعادة  كق�شايا  العامل،  تهم  التي  املجاالت 
ت�شتحوذ على  التي  املوا�شيع  ال�شباب وغري ذلك من  الغذائي وق�شايا 
اهتمام العامل. وا�شافت فى افتتاحيتها حتت عنوان االإم��ارات.. منر 
دائم لالبتكار وا�شت�شراف امل�شتقبل ان التخطيط واالبتكار وا�شت�شراف 

اأهم االأرك��ان التي تقوم عليها �شيا�شة دولة  انها من بني  امل�شتقبل مبا 
االإمارات العربية املتحدة، فاإن احت�شانها للقمة العاملية للحكومات ُيَعد 
مع  خمرجاتها  ت�شارك  عن  ف�شاًل  واال�شتفادة،  لالإفادة  كبرية  فر�شة 
بقية دول العامل خدمة خلري الب�شرية. وهو ما عر عنه �شاحب ال�شمو 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم،  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
النتائج  اإىل  اأع��رب عن تطلعاته  ال���وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، عندما 
ومن  للحكومات  العاملية  القمة  ان  الن�شرة  واو�شحت  للقمة.  املرتقبة 
خالل مناق�شتها للتحوالت العاملية امل�شتجدة وما يرافقها من حتديات 
الراهنة  للم�شكالت  ناجعة  حلول  الإي��ج��اد  ت�شعى  امل�شتويات،  متعددة 
وتطمح اإىل اإتاحة اأف�شل الظروف للب�شرية التي تع�شف بها النزاعات 

واحلروب واملجاعات والكوارث الطبيعية، كما تعر القمة عن م�شتوى 
اإدراك امل�شاركني باأن الدول  القلق الذي يعي�شه العامل، وترتجم مدى 
مل يعد مبقدورها حل م�شاكلها منفردة، ولهذا بات من ال�شروري خلق 
منر عام اللتقاء االأفكار وتالقحها واإف�شاح املجال ملقاربات جديدة حلل 
اإىل جانب  واملفكرون  والباحثون  فيها اخلراء  ي�شارك  العامل  م�شاكل 
ال�شيا�شيني و�شناع القرار، وخ�شو�شاً اأن الق�شايا املطروقة، باتت هماً 
م�شرتكاً يثقل كاهل جميع ال�شعوب ويرتبط ارتباطاً وثيقاً مبا تعي�شه 
من م�شاكل راهنة مثل العوملة والتعليم وال�شحة والتنمية امل�شتدامة. 
والبحوث  للدرا�شات  االم���ارات  مركز  ي�شدرها  التى  الن�شرة  وا���ش��ارت 
القمة  بها  حتظى  باتت  التي  الكبرية  االأهمية  ان  اىل  اال�شرتاتيجية 

العاملية للحكومات، ال تنبع من اأهمية الق�شايا التي تناق�شها وح�شب، 
واإمنا تعك�س كذلك مدى ثقة اجلهات امل�شاركة يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة وتقدير جهودها يف خدمة اأهداف القمة، فجاءت ترجمة لروؤية 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، بجمع اأهم املنظمات 
وال�شركات والقادة ورواد التغيري و�شناعة ال�شيا�شات على من�شة واحدة، 
ال�شت�شراف امل�شتقبل، وحماولة و�شع �شيناريوهات علمية حول �شلوك 
التحوالت  م��ع  تعاملها  وكيفية  امل�شتقبل،  يف  واحل��ك��وم��ات  املجتمعات 
منبهة  املرتقبة  والرقمية  ال�شناعية  الثورات  �شتحدثها  التي  الكرى 
االقت�شادية  املوؤ�ش�شات  اأك��ر  م�شاركة  ت��اأت��ي  املنطلق  ه��ذا  م��ن  ان��ه  اىل 

والعلمية والبحثية العاملية.

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س وزراء مملكة بوتان وي�سهد توقيع مذكرتي تفاهم بني البلدين
•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
القمة  �� على هام�س  دب��ي رع��اه اهلل  ال���وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س 
العاملية للحكومات يف فندق الن�شيم يف مدينة جمريا �شباح ام�س بح�شور 
اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو  �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي �� دولة ال�شيد 

ت�شري ينغ توبغاي رئي�س الوزراء يف مملكة بوتان.

وجرى خالل اللقاء تبادل احلديث حول �شبل تعزيز عالقات التعاون بني 
دولة االإم��ارات و بوتان يف �شتى املجاالت مبا يعود باخلري والفائدة على 

الطرفني.
وتطرق احلديث بني �شموه وال�شيف اىل اأعمال القمة العاملية للحكومات 
وت�شكل  واالبتكار  االإب���داع  ملتقى  باأنها   .. بوتان  وزراء  رئي�س  وو�شفها 
فر�شة حلكومات الدول لتبادل االآراء واخلرات واالأفكار اخلالقة التي 

ت�شهم يف التقدم العلمي وال�شحي وغريها من القطاعات.
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب  و�شهد 

دبي ورئي�س وزراء مملكة بوتان .. مرا�شم توقيع مذكرتي تفاهم بني دولة 
االإمارات وبوتان .

. االأوىل وقعها معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س 
ال��وزراء وامل�شتقبل ومعايل كني زاجن واجن دي اأمني عام جمل�س الوزراء 
البوتاين تتعلق بتطوير االإدارة احلكومية وتبادل اخلرة يف هذا ال�شاأن 
بني وزارة �شوؤون جمل�س الوزراء وامل�شتقبل واالأمانة العامة ملجل�س الوزراء 

يف بوتان.
ووقع املذكرة الثانية .. معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري وزير االقت�شاد 

رئي�س الهيئة العامة االإحتادية للطريان ومعايل وينغ ت�شات بينجور وزير 
االإم��ارات ومملكة  دول��ة  تعاون بني  باإقامة  تت�شل  واملوا�شالت  املعلومات 
بوتان يف قطاع خدمات النقل اجلوي وت�شيري رحالت جوية متبادلة بني 
والتجاري  وال�شياحي  الثقايف  للتوا�شل  بناء ج�شور  ت�شهم يف   .. البلدين 

فيما بينهما.
ال�شيد توبغاي  اآل مكتوم ودول��ة  را�شد  ال�شمو حممد بن  وب��ارك �شاحب 
املذكرتني واعتراهما خطوة اأوىل على طريق اتخاذ مزيد من اخلطوات 

نحو تعاون اأ�شمل واأو�شع بني اجلانبني مبا يحقق م�شاحلما امل�شرتكة.

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س جمموعة البنك الدويل

حممد بن را�سد ي�ستقبل املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�سركة تي�سل موتورز 

•• دبي-وام: 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف فندق الن�شيم يف مدينة جمريا 
�شباح ام�س بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ  و�شمو  دب��ي  عهد 
دبي ال�شيد الدكتور جيم يوجن كيم رئي�س جمموعة البنك الدويل والوفد 

املرافق.
وق��د جت��اذب �شموه ورئي�س البنك ال��دويل اأط��راف احلديث ح��ول ع��دد من 
م�شاعدة  يف  ال���دويل  البنك  ودور  العاملية  واالق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ال��ي��ة  الق�شايا 

لهذه  يقدمها  التي  وال��ق��رو���س  املنح  خ��الل  م��ن  الفقرية  وال���دول  ال�شعوب 
وتوفر  �شعوبها  تخدم  التي  التنموية  امل�شاريع  اقامة  يف  مل�شاعدتها  ال��دول 

فر�س العمل واحلياة الكرمية لهذه ال�شعوب.
واك���د ال��دك��ت��ور ج��ي��م ب���وجن ك��ي��م خ���الل ال��ل��ق��اء ع��ل��ى اه��م��ي��ة امل��وا���ش��ي��ع التي 
بقطاعي  يتعلق  م��ا  خا�شة  للحكومات  العاملية  القمة  يف  ل��ل��ح��وار  ط��رح��ت 
التعليم وال�شحة م�شريا اىل ان البنك �شريك جذري وا�شا�شي للقمة العاملية 
للحكومات وين�شق مع رئا�شتها لو�شع ترتيبات معينة لتنفيذ برامج متعلقة 

بالتعليم وال�شحة على م�شتوى االقليم والعامل.
واأ�شاد الدكتور كيم بحوار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
املنطقة  يف  احل�شارة  ا�شئناف  اإمكانية  ح��ول  العاملية  القمة  يف  االول  اأم�س 

العربية وتاأكيد �شموه على دور املراأة الفاعل واالإيجابي يف التنمية واالإدارة 
وكذا دور ال�شباب وما يوليه �شموه من اهتمام كبري بهاتني ال�شريحتني يف 

املجتمعات العربية عموما ويف دولة االإمارات على وجه اخل�شو�س.
ح�شر اللقاء �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان 
اأحمد بن حممد  ال�شيخ  و�شمو  االإم��ارات  االأعلى ملجموعة ط��ريان  الرئي�س 
بن را�شد اآل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شمو ال�شيخ 
من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي 
وزير �شوؤون جمل�س الوزراء وامل�شتقبل ومعايل عبيد بن حميد الطاير وزير 
دولة  وزي���رة  الها�شمي  اإب��راه��ي��م  بنت  رمي  وم��ع��ايل  املالية  لل�شوؤون  ال��دول��ة 

ل�شوؤون التعاون الدويل وعدد من امل�شوؤولني.

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
القمة  رع��اه اهلل على هام�س  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
العاملية للحكومات يف فندق الن�شيم يف جمريا بدبي �شباح ام�س بح�شور 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو 
ال�شيد   .. دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ 
ل�����ش��رك��ة تي�شال موتورز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��وؤ���ش�����س وال��رئ��ي�����س  اإي���ل���ون م��ا���ش��ك 
ال�شركة االمريكية املتخ�ش�شة يف �شناعة ال�شيارات الكهربائية واملكونات 

الكهربائية امل�شتخدمة يف اأنظمة النقل العامة كالقطاعات وغريها.
حول  ال�شركة  اأن�شطة  ح��ول  احلديث  ما�شك  وال�شيد  �شموه  تبادل  وق��د 
العامل ودورها يف احلفاظ على البيئة نظيفة من خالل ت�شنيعها وبيعها 
النظمة النقل العام الكهربائية وال�شيارات الكهربائية ذات الدفع الذاتي 

وت�شجيعها على ا�شتخدام الطاقة النظيفة كونه ميلك �شركة �شوالر �شيتي 
املتخ�ش�شة يف انظمة الطاقة النظيفة.

ورحب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم بتاأ�شي�س وافتتاح 
مكتب جديد ل�شركة تي�شال موتورز يف دبي الطالق عملياتها يف املنطقة 
من خالل املقر االقليمي اجلديد لها يف دبي وان�شاء امل�شاريع اال�شتثمارية 
م�شيدا  الكهربائية  العام  النقل  وانظمة  الكهربائية  بال�شيارات  اخلا�شة 
م�شتوى  على  االوىل  باأنها  ت�شنف  التي  لل�شركة  اخل��ط��وة  بهذه  �شموه 

العامل جلهة االبتكار يف تخ�ش�شها.
واأمر �شموه اجلهات املعنية يف دبي لت�شهيل اعمال ال�شركة وتقدمي ا�شكال 

الدعم اللوج�شتي الالزمة لذلك.
ان  التنفيذي ل�شركة تي�شال موتورز  املوؤ�ش�س والرئي�س  واىل ذلك اعتر 
دبي هي الوجهة االوىل لل�شركة الفتتاح مكتب اقليمي لها يف هذه املدينة 

التي و�شفها مبدينة الفر�س واالجنازات وايقونة ال�شعادة والت�شامح.

دولة  ار���س  على  ب��وج��وده  ال�شركة  موظفي  وجميع  �شعادته  عن  واع��رب 
االإمارات واطالق ن�شاطها من خالل املكتب او املقر اجلديد يف دبي الذي 

افتتح ام�س ر�شميا.
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر 
للطريان الرئي�س االأعلى ملجموعة طريان االإمارات و�شمو ال�شيخ اأحمد 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم 

و�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم .
وم��ع��ايل حم��م��د ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر ����ش���وؤون جمل�س ال����وزراء 
اإبراهيم  بنت  رمي  ومعايل  للحكومات  العاملية  القمة  رئي�س  وامل�شتقبل 
اإبراهيم  حممد  ومعايل  ال��دويل  التعاون  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�شمي 
�شعيد  خليفة  و�شعادة  دبي  حاكم  ال�شمو  �شاحب  دي��وان  مدير  ال�شيباين 
املرافق  والوفد  دبي  يف  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ��رة  عام  مدير  �شليمان 

لل�شيف.

القمة العاملية للحكومات تنظم جل�سة 
بعنوان اللغة العاملية التي نت�ساركها جميعا 

•• دبي-وام:

نظمت القمة العاملية للحكومات �شمن فعاليات اليوم الثاين جل�شة بعنوان 
�شتاندوب قارئ  اإريك  نت�شاركها جميعا حتدث خاللها  التي  العاملية  اللغة 
يت�شارك  ال��وج��وه لغة عاملية  اإن لغة  اإري��ك خ��الل اجلل�شة  ال��وج��وه. وق��ال 
بخ�شائ�شها اجلميع ب�شرف النظر عن جن�شياتهم اأو اأعمارهم وميكن اأن 
تك�شف الكثري عن �شخ�شية االإن�شان ونقاط قوته و�شعفه ومواهبه واأفكاره 
اأو  تك�شفه  ما  طريق  عن  التوا�شل  ن�شتطيع  وجميعنا  احلقيقة  وم�شاعره 
بارعني يف قراءة  اأن يكونوا  باإمكان اجلميع  انه  واأ�شاف   . تخفيه وجوهنا 
الوجوه فالوجه هو و�شيلتنا لفهم من حولنا والتوا�شل معهم على خمتلف 
امل�شتويات وتي�شري حياتنا بعك�س اللغات التي قد ال يرع اجلميع بت�شاركها 
اأذهاننا العيون  اأهم ما ي�شاعدنا يف فهم االآخرين وما يدور يف  اأن  . وتابع 
ما  فكل  الع�شبي  باجلهاز  مبا�شر  ب�شكل  مرتبطان  اأنهما  حيث  واالأف���واه 

يجول يف راأ�شنا ينعك�س ب�شكل �شريع على عيوننا واأفواهنا .
اأو  للروح  نافذة  الثقافات هي  ات�شح يف خمتلف  العيون كما  اأن  اإىل  واأ�شار 
باالأ�شح ملا يدور يف عقولنا وهي بوابة اإىل الكثري من املعلومات عن �شحة 
القمة  اأن  يذكر   . وتخيالته  واأف��ك��اره  واأح��الم��ه  النف�شي  وو�شعه  االإن�شان 
العاملية للحكومات ا�شتقطبت اأكر من 4000 �شخ�شية وطنية واإقليمية 
138 دول���ة م��ا يعك�س امل��ك��ان��ة ال��ب��ارزة للقمة على  وع��امل��ي��ة م��ن اأك���ر م��ن 
واملنظمات  احلكومات  من  الكبري  واالهتمام  وال��دويل  االإقليمي  امل�شتوى 
االأعمال  ورواد  القرار  و�شناع  واخلا�س  العام  القطاعني  وهيئات  العاملية 
 150 القمة  وت�شت�شيف  وامل��ب��ت��ك��ري��ن.  اجل��ام��ع��ات  وطلبة  واالأك��ادمي��ي��ني 
متحدثا يف 114 جل�شة لت�شليط ال�شوء على اأكر حتديات العامل امللحة 

وا�شتعرا�س اأف�شل املمار�شات واحللول الع�شرية للتعامل معها.

ماك�س �ستورم : التنف�س ال�سليم طريق 
لل�سعادة وعلج االأزمات النف�سية

•• دبي -وام:

ا�شت�شافت فعاليات اليوم الثاين من القمة العاملية للحكومات التي انطلقت 
اأم�س االول بدبي حما�شرة بعنوان تنف�س لت�شفى تناولت اأهمية البحث عن 
مفاهيم ال�شعادة للفرد وربطها ب�شيكولوجية االإن�شان والتقلبات النف�شية 

التي مير بها.
وق���ال ال��دك��ت��ور ماك�س ���ش��ت��ورم ال��ك��ات��ب وم��وؤل��ف ال��ع��دي��د م��ن الكتب حول 
ال�شحة النف�شية وال�شعادة اإن ال�شعادة مرتبطة ب�شكل مبا�شر ب�شحة الفرد 
ومدى  اليومية  حياته  خ��الل  من  يعي�شها  التي  للظروف  تقبله  وطريقة 
وينفقون  االآخرين  مب�شاعدة  يقومون  الذين  فالنا�س  باالآخرين  ارتباطه 

الوقت واملال يف �شبيل ذلك ي�شعرون بالر�شا وال�شعادة اأكر من غريهم .
وتطرق ماك�س اإىل اأهمية العائلة وتكوين االأ�شرة ودورها يف حتقيق ال�شعادة 
للفرد .. م�شريا اإىل اأن الطقو�س الدينية والروحانيات والتاأمل من فرتة 
اإىل اآخرى ت�شعر االإن�شان بالراحة النف�شية وحتقق له ال�شعادة وتبعده عن 
تناول االأدوية والعقاقري املهدئة. وحتدث عن ال�شعوبات التي تبعد بع�س 
االأ�شخا�س عن ال�شعادة وت�شكل لهم حالة من عدم اال�شتقرار النف�شي مثل 
التوتر واالنفعال واحلزن وغريها من الظروف التي جتعل ال�شخ�س يلجاأ 

اإىل العالجات النف�شية بدل البحث عن االأ�شباب احلقيقة لعالجها.
والثورة  التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  اإىل  ���ش��ت��ورم  م��اك�����س  ال��دك��ت��ور  ت��ط��رق  ك��م��ا 
توظيف  على  نحر�س  اأن  علينا  وقال   .. الفرد  على  وتاأثريتها  املعلوماتية 
ن�شتطيع  حتى  خدمتها  يف  نحن  ن��ك��ون  اأن  ب��دال  خلدمتنا  التقنيات  ه��ذه 
حتقيق ال�شعادة فا�شتخدام التوا�شل االإلكرتوين لي�س بديال عن االت�شال 

املبا�شر بني االأفراد .
و�شدد ماك�س على اأهمية متارين التنف�س يف حياة الفرد وارتباطها بتحقيق 
االع�شاب  تهدئة  يف  عديدة  فوائد  من  لها  ملا  النف�شية  وال��راح��ة  ال�شعادة 
ال  الكثريين  اإن  وق���ال  االع�����ش��اب.  واإراح����ة  التوتر  م��ن  اجل�شم  وتخلي�س 
االأمثل يف  الوجه  بها على  القيام  التنف�س وكيفية  اأهمية متارين  يدركون 
ظل احلياة ال�شريعة التي نعي�شها والتي توؤثر على معدل التنف�س ال�شليم 
الع�شبي  ال�شغط  ب�شرعة يقع حتت وط��اأة  االن�شان  تنف�س  العميق فعند  و 
اأجل احل�شول على اال�شرتخاء  التنف�س من  اهمية متارين  لذلك ظهرت 
التوتر والتمتع  تاأثر على احلالة الوجدانية من اجل التخل�س من  الأنها 

بالهدوء النف�شي وبالتايل حتقيق ال�شعادة لالفراد .



الثالثاء   14   فبراير    2017  م   -   العـدد  11944  
Tuesday  14  February   2017  -  Issue No   11944

04

اأخبـار الإمـارات

م��حم��د ب��ن را�س��د ي�ك�رم اأف�سل م�علمة يف االإم��ارات
•• دبي-وام:

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  كرم 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  اهلل  رع��اه 
مكتوم  ال�شيخ  و�شمو  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د 
املعلم  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن 
االإماراتي املبتكر �شمن جائزة االإمارات للمعلم املبتكر 
اليوم  فعاليات  خ��الل  الثانية  دورت��ه��ا  يف  اأقيمت  ال��ت��ي 
وفازت   .  2017 للحكومات  العاملية  القمة  الثاين من 
مرمي را�شد �شليمان الزيودي من مدر�شة املا�شة للتعليم 
املاج�شتري  على  حا�شلة  معلمة  وهي  باجلائزة  الثانوي 
مب��ع��دل 4 ام��ت��ي��از م��ع م��رت��ب��ة ال�����ش��رف و���ش��اح��ب��ة اأول 
اللغة  يف  التفاعلية  املنظومة  تفعيل  يف  مطبق  م�شروع 
العربية وم�شروع ال�شاد. كما اأن لها دورا فاعال يف قيادة 
والنطاق  املدر�شة  م�شتوى  على  العمل  ف��رق  وع�شوية 

وال��������وزارة م��ن��ه��ا ع�����ش��وي��ة يف ت��ط��وي��ر م��ن��اه��ج مرحلة 
ن�شر  على  ال��زي��ودي  وحت��ر���س  ع�شر.  وال��ث��اين  التا�شع 
داخلية  دورات  خ��الل  م��ن  التعليمية  اال�شرتاتيجيات 
وحم��ا���ش��رات وزي�����ارات م��دار���س ال��ن��ط��اق وذل���ك لدعم 
ب�شكل  واملجتمع  امل��دار���س  يف  واالب��ت��ك��ار  االإب����داع  ثقافة 
برعاية  املبتكر  للمعلم  االإم��ارات  جائزة  وانطلقت  عام. 
عام  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اإماراتي وهي متنح  2015 وتبلغ قيمتها مليون درهم 
ملهنة  املتميزة  االإ���ش��اف��ة  و�شاحب  اال�شتثنائي  للمعلم 
التعليم يف دولة االإمارات. و�شممت اجلائزة من خالل 
تعاون م�شرتك بني وزارة الرتبية والتعليم وجمموعة 
جيم�س للتعليم بهدف تر�شيخ االبتكار يف مهنة التعليم 
2021 واالأجندة الوطنية  متا�شيا مع روؤي��ة االإم��ارات 
التي تركز على االرتقاء مبنظومة التعليم على م�شتوى 
التعليم  اختيار  على  اجلديد  اجليل  وت�شجيع  ال��دول��ة 

مهنة للم�شتقبل.

بح�شور حممد بن را�شد

االمرية هيا تدعو خلل القمة العاملية للحكومات الإن�ساء بنك للمعلومات اللوج�ستية

ال��ت��ح��دي��ات االإن�����ش��ان��ي��ة ب��ل��غ��ت 22 
اأ�شعاف  ع�����ش��رة  اأي  دوالر  م��ل��ي��ار 
ال��ك��ل��ف��ة ال���ت���ي ك���ان���ت م���ق���درة عام 
اأن  ���ش��م��وه��ا  واع���ت���رت   .”2000
العامل  يف  ال��ط��ع��ام  خم��ل��ف��ات  قيمة 
�شنوياً  دوالر  تريليون   2،6 بلغت 
ب��ال��رغ��م م��ن وج���ود م��ا ي��زي��د على 
من  يعانون  �شخ�س  مليون   800
اجل��وع يف ال��ع��امل. و���ش��ددت �شموها 
امل�شاعدات  ه����دف  ي���ك���ون  اأن  ع��ل��ى 
مع  بالتعاون  للمنظمات  االإن�شانية 
م�شتوى  ع��ل��ى  احل���ك���وم���ات  ج���ه���ود 
ال��ع��امل ال��و���ش��ول ن�شبة اجل��وع اإىل 
ال�����ش��ف��ر وم���ن ث���م حم���ارب���ة الفقر 
االبتكار  ع��ل��ى  تعتمد  خ��ط��ط  وف���ق 
ونوهت  احل��دي��ث��ة.  واالخ����رتاع����ات 
ملواجهة  العملية  باحللول  �شموها 
املبادرة  اإىل  ..م�شريًة  التحدي  هذا 
�شاحب  اأط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي  االأخ�������رية 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را�شد 
االإم�����ارات للطعام  م��ن خ��الل بنك 
بنت  ه��ن��د  ال�شيخة  ���ش��م��و  ب��رئ��ا���ش��ة 

جمعة اآل مكتوم.

 •• دبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ح�����ش��ور 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وجهت 
���ش��م��و االأم�����رية ه��ي��ا ب��ن��ت احل�شني 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  حرم �شاحب 
االأمم  �شفرية  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
امل��ت��ح��دة ل��ل�����ش��الم رئ��ي�����ش��ة جمل�س 
للخدمات  ال��ع��امل��ي��ة  امل��دي��ن��ة  اإدارة 
للحكومات  دع��������وة  االإن���������ش����ان����ي����ة 
العامل  يف  االإن�����ش��ان��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
الإن�شاء بنك للمعلومات اللوج�شتية 
املقدمة  اخل��دم��ات  م�شتوى  ل��رف��ع 
املنكوبة.  وامل��ن��اط��ق  ل��ل��م��ت�����ش��رري��ن 
نتحرك  مل  اإذا  ���ش��م��وه��ا:  وق���ال���ت 
يعد  وه��ذا  اإن�شانيتنا  �شنفقد  االآن 
اأي ك��ارث��ة مادية  اأك���ر م��ن  ك��ارث��ة 
اأخ��������رى. ج�����اء ذل�����ك خ�����الل كلمة 
األقتها �شموها بح�شور �شمو ال�شيخ 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ 

م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
والفريق  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  مكتوم 
�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
الداخلية و�شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  و�شمو 
للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
طريان  ملجموعة  االأع��ل��ى  الرئي�س 
بن  اأح��م��د  ال�شيخ  و�شمو  االإم����ارات 
رئي�س  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم 
حممد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو 
بن را�شد اآل مكتوم ومعايل حممد 
�شوؤون  وزير  القرقاوي  بن عبداهلل 
رئي�س  وامل�شتقبل  ال����وزراء  جمل�س 
القمة العاملية للحكومات وعدد من 

ال�شيوخ والوزراء وامل�شوؤولني.
وبداأت �شموها كلمتها بالرتحم على 
�شهداء البعثة االإماراتية االإن�شانية 
يف ك��اب��ول واع��ت��رت اأن��ه��م ي�شريون 
على خطى املوؤ�ش�شني وقادة الدولة 

وت��اب��ع��ت ���ش��م��وه��ا: م�����ش��رية اخلري 
ال�شمو  �شاحب  ب��اإع��الن  متوا�شلة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ني  خليفة  ال�شيخ 
عام   2017 ع����ام  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
ورد  ال��ت��ط��وع  روح  ل��ت��ع��زي��ز  اخل����ري 

اجلميل يف املجتمع االإماراتي.
العاملية  امل��دي��ن��ة  ���ش��م��وه��ا:  وق���ال���ت 
عاملياً  االأوىل  االإن�شانية  للخدمات 
التي  اال�شتجابة  �شرعة  حيث  م��ن 
وهذا  �شاعات   6 اأق�شاها  مدة  تبلغ 
اأث��ب��ت��ت��ه امل��دي��ن��ة ع��ن��دم��ا اأخلت  م���ا 
االإن�����ش��ان��ي��ة من  االإم��ارات��ي��ة  البعثة 
اأع�شائها  بعد االعتداء على  كابول 
يف  امل�شاعدات  مقر  ُق�شف  وعندما 
العمل  ب��اأن  �شموها  ونوهت  كابول. 
االإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  جم���االت  يف 
هذا  واأن  ج�����داً  ت��ق��ل��ي��دي��اً  الي������زال 
بالتحديث  االأول  ه����و  ال���ق���ط���اع 
واالب��ت��ك��ار يف اأدوات����ه واآل��ي��ات عمله 
..وب��ّي��ن��ت �شموها م��ق��دار م��ا ميكن 
با�شتح�شار  تفعله  ان  للتكنولوجيا 
والطائرات  النقالة  ال��ه��وات��ف  دور 
بدون طيار يف مكافحة وباء اإيبوال.

ويرتجمون  ف���ك���ره���م  وي���ح���م���ل���ون 
بجهود  �شموها  واأ���ش��ادت  ر�شالتهم. 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  �شمو  ودع���م 
الن�شائي  االحت����اد  رئ��ي�����ش��ة  م��ب��ارك 
ملوؤ�ش�شة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام 
املجل�س  رئي�شة  االأ���ش��ري��ة  التنمية 
االأع��ل��ى ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة “اأم 
االإمارات” التي �شكلت قدوًة جلميع 
وا�شتعر�شت  االإن�����ش��ان��ي��ة.  اجل��ه��ود 
���ش��م��وه��ا م�����ش��رية دول�����ة االإم�������ارات 
امل�شاعدات  يف  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
..وقالت:  الدولة  خ��ارج  االإن�شانية 
يف  االأوىل  املرتبة  حتتل  “االإمارات 
امل�شاعدات  حجم  حيث  من  العامل 
التي  لل�شعوب  امل��ق��دم��ة  االإن�شانية 
اأو  وك���وارث طبيعية  مل��اآ���ٍس  تعر�شت 
الدائرة  ال�شراعات  ت�شررت ب�شبب 

يف العامل.
امل�شاعدات  اإن  ���ش��م��وه��ا:  واأ���ش��اف��ت 
ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ال����دول����ة ب��ل��غ��ت ما 
قيمته %1،3 من ناجتها القومي 
ثم ارتفعت يف 2015 حتى و�شلت 

اإىل 32 مليار درهم اإماراتي.

توجيهات  اإن  ����ش���م���وه���ا:  وق����ال����ت 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
العاملية  امل��دي��ن��ة  را���ش��د ح��ول��ت  ب��ن 
من�شة  اإىل  االإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
جل��م��ع ال��ط��اق��ات وت��وح��ي��د اجلهود 
يف  الرائدة  اجلهات  ا�شت�شافة  عر 
هذا املجال ووجود خم�شني منظمة 
اأه���م واأك���ر ت�شع  دول��ي��ة م��ن بينها 

منظمات.
التحرك  �شرعة  اأن  �شموها  وذك��رت 
لنجدة الالجئني من اأهم العوامل 
الظاهرة  هذه  تنامي  مع  للتعاطي 
65 مليون  اأك��ر م��ن  اإن  ..وق��ال��ت 
�شوريا  م����ن  ن����زح����وا  ق����د  ���ش��خ�����س 
ونيجرييا  واليمن  وليبيا  والعراق 
العامل  ي�شهد  اأن  املتوقع  م��ن  واأن���ه 
���ش��خ�����س عن  م���ل���ي���ون   50 ن�������زوح 
والتغري  الت�شحر  ب�شبب  منازلهم 
الع�شر  ال�����ش��ن��وات  خ����الل  امل��ن��اخ��ي 

القادمة.
التكلفة  اأن  ����ش���م���وه���ا:  واأ������ش�����ارت 
امل���ت���ح���دة  االأمم  م�����ن  امل����ط����ل����وب����ة 
ملواجهة  ال����دول����ي����ة  وامل����ن����ظ����م����ات 

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س جمل�س االأعيان االأردين
•• دبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
يف فندق الن�شيم يف مدينة جمريا م�شاء ام�س دولة ال�شيد في�شل الفايز رئي�س جمل�س االعيان االأردين الذي �شلم �شموه 
ر�شالة خطية موجهة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل من جاللة امللك عبداهلل 
على  واململكة  االم���ارات  دول��ة  بني  القائمة  االخ��وي��ة  بالعالقات  تت�شل  ال�شقيقة  الها�شمية  االردن��ي��ة  اململكة  ملك  الثاين 
امل�شتويني الر�شمي وال�شعبي. وقد تبادل �شموه ورئي�س جمل�س االعيان االردين احلديث حول عدد من االمور ذات االهتمام 
امل�شرتك.. وتطرق احلديث اإىل اأعمال القمة العاملية للحكومات ودورها يف ن�شر ثقافة االبداع واالبتكار بني ال�شباب خا�شة 
على م�شتوى الوطن والقارة االفريقية ودول العامل عموما. ح�شر اللقاء معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�شي رئي�شة 
املجل�س الوطني االحتادي و معايل رمي بنت اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون الدويل و�شعادة خليفة �شعيد 
�شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف دبي و�شعادة جمعة عبداهلل العبادي �شفري اململكة االأردنية الها�شمية لدى 

الدولة و�شعادة الدكتور �شائد الردايدة قن�شل عام اململكة االردنية يف دبي واملناطق ال�شمالية.

ق�سر املويجعي ي�ست�سيف اأوىل فعاليات 
�سل�سلة االأم�سيات االأدبية ال�سبت املقبل

•• العني-وام:

�شل�شلة  ف��ع��ال��ي��ات  اأوىل  امل��ق��ب��ل  ال�����ش��ب��ت  ي���وم  امل��وي��ج��ع��ي  ق�����ش��ر  ي�شت�شيف 
االأم�شيات االأدبية التي تقام �شمن برنامج مبادرات العني الثقافية الذي 
ت�شت�شيفه مدينة العني على مدار عام 2017 حيث حتتفي باملنجز الفني 
الروايات  م��ن  ت��ق��دمي جمموعة متنوعة  ع��ر  وال��ع��امل��ي  ال��ع��رب��ي  واالأدب����ي 
والق�ش�س الق�شرية والق�شائد ال�شعرية والنر. وتقام االأم�شيات االأدبية 
االإماراتي  اللغويات  االأم�شية خبري  ويفتتح  ال�شعر  اأكادميية  بالتعاون مع 
ا�شتنباط امل�شطلحات الرتاثية  اأيوب يو�شف - الذي ي�شتهر بقدرته على 

االأ�شيلة و�شرحها وتقريبها من اللهجات احلالية املحكية .

يف جل�شة ال�شباب �شفراء البتكار 
القمة العاملية للحكومات ت�ستعر�س 

جتارب �سبابية مبتكرة
•• دبي-الفجر: 

اليوم  اأعمال  االبتكار �شمن  �شفراء  ال�شباب  بعنوان  رئي�شية  �شلطت جل�شة 
دبي،  يف  املنعقدة  للحكومات  العاملية  للقمة  اخلام�شة  ال���دورة  من  الثاين 
الكعبي،  وا�شت�شافت كاًل من فاطمة  �شبابية مبتكرة،  ال�شوء على جتارب 
املبتكرة االإماراتية ال�شابة، وتوما�س �شواريز وهو مبتكر �شاب من الواليات 

املتحدة، واأدارها املحاور عمر بطي. 
بن  اأحمد  �شعادة  فيه  فيديو ق�شري حتدث  اجلل�شة عر�س  بداية  و�شهدت 
اإدارة �شركة االإم��ارات لالت�شاالت املتكاملة )دو(، قال  بّيات رئي�س جمل�س 
احلالية  ال�شباب  اأجيال  واإن  وامل�شتقبل  احلا�شر  ي�شكلون  ال�شباب  اإن  فيه 

متعلمة وواعية وطموحة. 
واأكد بن بّيات اأن دولة االإمارات وفرت لل�شباب اأف�شل منظومة داعمة من 
نوعها، واأنه ينبغي على االقت�شاد اأن يكون معتمداً على ال�شباب وطاقاتهم 

االإبداعية يف جماالت االأعمال واالبتكار وغريها. 
من جهتها، قالت فاطمة الكعبي اإن لديها قناعة باأنه لي�س من ال�شرورة 
االنتظار بل يجب العمل انطالقاً من احلا�شر لتحقيق م�شتقبل اأف�شل. يف 
حني اأ�شار توما�س اإىل اأن الدافع بالن�شبة اإليه يكمن يف اإيجاد حل للم�شاكل 

التي واجهها، اأي اأن احلاجة هي اأم االخرتاع. 
ويف ما يخ�س الدعم املتوفر للمبتكرين، قالت الكعبي: ما يح�شل عادة هو 
اأن املبتكرين يح�شلون على الدعم بعد اأن ي�شبحوا ناجحني، لكننا نود اأن 
نرى الدعم يتوفر قبل النجاح وبعده. مل األَق دعماً كبرياً من اأ�شدقائي اأو 
مدر�شتي يف بداياتي، لكن عائلتي لطاملا �شجعتني على امل�شي قدماً لتحقيق 
اأحالمي. واجهت بع�س امل�شايقات من زمالئي يف املدر�شة يف البداية الأن 
اللواتي  الفتيات  بقية  مثل  ل�شت  واأنني  خا�شة  كانت خمتلفة،  اهتماماتي 
يت�شلني باألعابهن. لكنني ثابرت مع ذلك وجنحت يف اإلقاء حما�شرة �شمن 
.  وقال توما�س  13 عاماً  ال�شهرية وعمري  اإك�س  تيد  �شل�شلة حما�شرات 
�شواريز: ال �شك باأن الدعم من االأ�شدقاء والعائلة واملدر�شة مهم جداً، كما 
اأن حركة امل�شادر املفتوحة عر االإنرتنت وفرت الكثري من املوارد التعليمية 
للمبتكرين ورواد االأعمال ال�شباب. وجنحت اأي�شاً يف اإلقاء حما�شرة يف تيد 
اإك�س وعمري 12 عاماً. لقد عملت على م�شاريع الرجميات االإلكرتونية 
على  بالتعرف  املهتمني  الطلبة  لتعليم  مدر�شياً  نادياً  واأن�شاأت  بداياتي،  يف 
عامل الرجمة. لذا فقد كانت هذه التجربة مفيدة جداً يل ولزمالئي على 
اأ�شياء  اأوقاتهم يف  اأال ي�شيعوا  اأن على ال�شباب  حد �شواء .  واأك��دت الكعبي 
وياأخذوا  امل�شاعدة  على  احل�شول  ينتظروا  واأال  ت�شرهم،  وقد  تنفعهم  ال 
اأ�شار توما�س اإىل اأهمية التحلي بالثقة واأن ال يفقدها  زمام املبادرة، فيما 
املبتكر اأو ت�شعف عزميته وطاقته، موؤكدا اأنه مل يلق الكثري من الت�شجيع 
ال�شجاعة  ب���روح  م��ن نف�شه وحت��ل��ى  واث��ق��اً  ك���ان  ب��ق��درات��ه، لكنه  واالإمي�����ان 
خمرتعة  اأ�شغر  فاطمة  الكعبي  فاطمة  وتعتر  عمله.   يحب  ملا  وال�شغف 
اإماراتية وهي حا�شلة على ميدالية اأوائل االإمارات ومتلك يف ر�شيدها 10 

اخرتاعات علمية يف جماالت خمتلفة. 
يذكر اأن القمة العاملية للحكومات ا�شتقطبت اأكر من 4000 �شخ�س من 
139 دولة، ما يعك�س املكانة البارزة للقمة على امل�شتوى االإقليمي والدويل 
واالهتمام الكبري من احلكومات واملنظمات العاملية وهيئات القطاعني العام 
واالأك��ادمي��ي��ني وطلبة اجلامعات  االأع��م��ال  ورواد  ال��ق��رار  واخل��ا���س و�شّناع 
واملبتكرين. كما ت�شت�شيف القمة 150 متحدثاً يف 114 جل�شة لت�شليط 
املمار�شات  اأف�شل  وا�شتعرا�س  امللحة  ال��ع��امل  حت��دي��ات  اأك��ر  على  ال�شوء 

واحللول الع�شرية للتعامل معها. 

حممد بن را�سد يح�سر كلمة مديرة اليوني�سكو خلل القمة العاملية للحكومات
•• دبي-وام:

مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بح�شور 
دب��ي رعاه  ال����وزراء ح��اك��م  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
املتحدة  االأمم  العامة ملنظمة  املديرة  بوكوفا  اإيرينا  اأك��دت  اهلل 
للرتبية والعلم والثقافة “يوني�شكو” �شرورة ت�شافر اجلهود 
ال��ع��امل��ي��ة وت��ع��زي��ز م���ب���ادرات ال��ع��م��ل امل�����ش��رتك ب��ني ك��ل البلدان 
وموؤ�ش�شات القطاعني العام واخلا�س من اأجل تطوير منظومة 
التعليم العاملية لتكون قادرة على موائمة ما تقدمه من علوم 
ومعارف مع التحوالت الكرى لهذا الع�شر .. م�شرية اإىل اأن 
الدول  بني  دبلوما�شية  عالقات  قيام  يخدم  اأن  �شاأنه  من  ه��ذا 
واالأمم حيث يعد التعليم اأحد اأهم الطرق الإحالل ال�شالم يف 
القمة  خ��الل  اليوني�شكو  ملديرة  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء  املجتمعات 
العاملية للحكومات بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد  را�شد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي . وقالت: اإن العامل اليوم 
يحتاج اإىل �شخ ا�شتثمارات يف قطاع التعليم الأهميته يف تعزيز 
ال�شعور بالت�شامح والتعاي�س مع االآخر واأرى اأنه من ال�شروري 
اأن يعمل �شناع القرار على الرتكيز على هذا القطاع باعتباره 

جزءا اأ�شا�شيا من جهود العالقات الدولية . 
واأث��ن��ت ب��وك��وف��ا ع��ل��ى ج��ه��ود دول���ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
املوارد  بكافة  التعليم ودعمه  الكبري بتطوير قطاع  الهتمامها 

الالزمة كي ي�شهم يف التوجه احلكومي لتاأ�شي�س اقت�شاد مبني 
التعليم  اأن توفري  الرغم من  اأنه على  واأ�شافت   . املعرفة  على 
اإال  للتنمية  ال���دول  ا�شرتاتيجيات  �شميم  يف  يكون  اأن  ينبغي 
بني  التعليم  ت��وزي��ع  يف  العدالة  مفهوم  يغيب  اأن  يجب  ال  اأن��ه 
اجلن�شني . وتابعت اأنه ويف ظل وجود تكنولوجيا حديثة ت�شهل 
ك��اف��ة مل يعد من  املجتمع  ���ش��رائ��ح  ب��ني  ال��ت��وا���ش��ل  م��ن عملية 
لتتبنى طرق  التعليمية  العملية  اأن يتم تو�شيع نطاق  ال�شعب 
التعليم املفتوح وتوفريه من على �شا�شات الكمبيوتر والهاتف 
اأك��ر من  .  ثم ك��ررت بوكوفا دعوتها الإ���ش��راك �شرائح  الذكي 
املجتمع يف عملية التعليم ال �شيما يف ظل وجود 250 مليون 
طفل غري متعلم يف العامل ما ي�شكل التحدي االأكر لالإن�شانية 
اأن ه��ذا ه��و الطريق االأه���م نحو االرت��ق��اء بعاملنا كي  . م��وؤك��دة 
 . وال�شفافية  وال��رخ��اء  والتنمية  ال�شالم  وقيم  معاين  ت�شوده 
يذكر اأن القمة العاملية للحكومات ا�شتقطبت اأكر من 4000 
�شخ�شية وطنية واإقليمية وعاملية من اأكر من 138 دولة ما 
والدويل  االإقليمي  امل�شتوى  على  للقمة  البارزة  املكانة  يعك�س 
وهيئات  العاملية  واملنظمات  احلكومات  من  الكبري  واالهتمام 
االأعمال  ورواد  ال���ق���رار  و���ش��ن��اع  واخل���ا����س  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ني 
واالأكادمييني وطلبة اجلامعات واملبتكرين. وت�شت�شيف القمة 
اأكر  على  ال�شوء  لت�شليط  جل�شة   114 يف  متحدثا   150
واحللول  املمار�شات  اأف�شل  وا�شتعرا�س  امللحة  العامل  حتديات 

الع�شرية للتعامل معها.
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اأخبـار الإمـارات
اآخر موعد للم�ساركة يف جوائز ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا ال�سنوية للأبنية اخل�سراء فرباير   28

•• دبي -وام: 

امل�شاركة  طلبات  قبول  موعد  اخل�شراء  لالأبنية  االإم���ارات  جمل�س  مدد 
اخل�شراء  لالأبنية  ال�شنوية  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  جوائز  يف 
امل�شاركات..  لتقدمي  موعد  اآخ��ر  اجل��اري  فراير   28 ليكون   2017
بقطاع  املعنيني  قبل  م��ن  امل�شاركة  على  الكبري  االإق��ب��ال  �شوء  يف  وذل��ك 
البناء من خمتلف اأرجاء ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا. واأعلن جمل�س 
االإمارات لالأبنية اخل�شراء - املنتدى امل�شتقل الذي يهدف اإىل احلفاظ 
باالأبنية  املتعلقة  امل��م��ار���ش��ات  وت�شجيع  ت��ع��زي��ز  خ���الل  م��ن  البيئة  ع��ل��ى 
الرتويج  على  تركز  التي  لل�شركات  الرعاية  فر�س  تقدمي   - اخل�شراء 
ملفاهيم التنمية امل�شتدامة لتكون �شريكة يف هذا احلدث الذي يعد االأول 
من نوعه على م�شتوى ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا. وتكرم اجلوائز 

املوؤ�ش�شات التي تعتمد اأعلى معايري االبتكار واأف�شل ممار�شات اال�شتدامة 
يف املباين ومن املتوقع اأن تكون واحدة من اأكر ملتقيات خراء القطاع 
والباحثني املتخ�ش�شني يف جمال ا�شتدامة البيئات العمرانية. وحتظى 
اجلوائز بدعم املجل�س العاملي لالأبنية اخل�شراء ويتم تنظيمها بالتعاون 
العام  هذا  جوائز  وتقدم  اخل�شراء  لالأبنية  ولبنان  االأردن  جمل�شي  مع 
يف 15 فئة متخ�ش�شة. و�شيتم تقدمي جائزة الدكتور عويناتي للطالب 
املتميز لطالب من اأحد اجلامعات يف دولة االإمارات تقديرا لعمل بحثي 
مبتكر حول مو�شوع يتعلق باالأبنية اخل�شراء يف ال�شرق االأو�شط. وقال 
�شعيد العبار رئي�س جمل�س اإدارة جمل�س االإمارات لالأبنية اخل�شراء يف 
جوائز  يف  امل�شاركة  لطلبات  الكبري  العدد  اإن  املنا�شبة  بهذه  له  ت�شريح 
العام  هذا  اخل�شراء  لالأبنية  ال�شنوية  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق 
ومدى جودة ومتيز هذه امل�شاركات يعد جت�شيدا لاللتزام الكبري الذي 

ت�شهده املنطقة باعتماد اأعلى معايري االبتكار يف �شتى املجاالت. وثمن ما 
يبديه القطاع اخلا�س والباحثون من اهتمام كبري بهذا التوجه وذلك يف 

�شوء تركيز حكومات املنطقة على ا�شتدامة البيئات العمرانية.
واأ�شار اإىل اأن املجل�س مدد املوعد النهائي لتلقي الطلبات الإف�شاح املجال 
اأمام عدد اأكر من امل�شاركني .. متطلعااإىل عقد املزيد من ال�شراكات مع 
املوؤ�ش�شات التي ت�شاطر املجل�س قيم امل�شوؤولية االجتماعية والتي تتطلع 
االإن�شاءات يف  االأك��ر من نوعه يف قطاع  اإىل لعب دور فاعل يف احل��دث 

املنطقة للعمل معا على بناء عامل اأخ�شر تنعم به اأجيال امل�شتقبل.
دولة  بتوقيت  الليل  منت�شف   -  2017 ف��راي��ر   28 ي��وم  حتديد  وم��ع 
املر�شحني  اإع����الم  �شيتم  امل�����ش��ارك��ات  ل��ت��ق��دمي  م��وع��د  اآخ����ر   - االإم������ارات 
النهائيني يوم 30 اأبريل 2017. و�شيتم توزيع اجلوائز على الفائزين 
خالل حفل خا�س يقام بهذه املنا�شبة يف فندق رودا املروج يف دبي يوم 17 

مايو 2017 وتتوىل �شركة كيه بي اإم جي عملية التدقيق ل�شمان اأعلى 
معايري حوكمة ال�شركات وال�شفافية �شمن املراحل كافة.

اأفريقيا لالأبنية اخل�شراء  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  ويتم تقدمي جوائز 
2017 �شمن 15 فئة وهي .. جائزة املبنى االأخ�شر للعام وتت�شمن اأربع 
فئات فرعية وهي الفندق االأخ�شر واملدر�شة اخل�شراء واملبنى التجاري 
االأخ�شر واملبنى ال�شكني االأخ�شر بجانب جائزة الت�شميم امل�شتدام للعام 
املقاوالت  �شركة  وجائزة  للعام  املرافق  الإدارة  اخل�شراء  ال�شركة  وجائزة 
للعام اإ�شافة اإىل جائزة �شركة تطوير املباين للعام وجائزة مواد املباين 
اخل�شراء واملنتج االأخ�شر واإدارة الطاقة وجودة الهواء الداخلي واإدارة 
املياه ومواد البناء التقليدية ف�شال عن جائزة البحث العلمي يف جمال 
االأبنية اخل�شراء وجائزة املبنى املحدث للعام وجائزة العمليات وال�شيانة 

للمباين امل�شيدة.

ا�شتقبل الرئي�س الغيني وبحث معه عالقات التعاون 

حممد بن زايد يوؤكد حر�س االإمارات على تطوير علقاتها مع القارة االأفريقية 

ا�شتقبل اأنطونيو غوتريي�س واأكد دعم المارات لكافة جهود املنظمة الدولية 

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية تفعيل دور االأمم املتحدة يف مواجهة م�سكلت املنطقة 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
ق�شر  يف  ام�����س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
األ���ف���ا كوندي  ف��خ��ام��ة  ال�����ش��اط��ئ 
رئي�س جمهورية غينيا ال�شديقة 
الذي يزور البالد حاليا حل�شور 
القمة العاملية للحكومات 2017 

التي تقام يف دبي.
الرئي��س  بفخامة  �شموه  ورح���ب 
ال���ف���ا ك��ون��������������������دي وب��ح��������������������ث معه 
ع�����الق�����ات ال����ت����ع����اون ب�����ني دول�����ة 
االإم��ارات العربية املتحدة وغينيا 
وتنميتها  ت���ط���وي���ره���ا  و����ش���ب���ل 

امل�شتقبلية  التطورات  ا�شت�شراف 
احل����ك����وم����ات  اأداء  يف  خ����ا�����ش����ة 
التاأكيد  مع  والتنمية  واالقت�شاد 
وتبادل  ال��ت��ع��اون  اأهمي�����������ة  على 
واملنظمات  ال���دول  ب��ني  اخل���رات 
بينها  ف��ي��م��ا  وال���ت���ع���اون  ال��ع��امل��ي��ة 
وم�شتقبل  ال�������ش���ع���وب  ل�������ش���ال���ح 

االأجيال.
ا�شتعرا�س  ال���ل���ق���اء  خ����الل  ومت 
البلدين  ب��ني  القائمة  ال��ع��الق��ات 
وتنميتها  دع����م����ه����ا  واأه�����م�����ي�����ة 
خا�شة  امل������ج������االت  خم���ت���ل���ف  يف 
منها  واال�شتثمارية  االقت�شادية 
ومبا يعود بالفائدة على البلدين 

وال�شعبني ال�شديقني.
ك��م��ا ج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء تبادل 

البلدين  م�������ش���ال���ح  ي����خ����دم  مب����ا 
ال�شديقني.

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأ�����ش����ار 
نهيان خالل  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
اإىل  الغيني  الرئي�س  م��ع  حديثه 
بقيادة  االإم��������ارات  دول�����ة  ح���ر����س 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
وتنمية  تطوير  على  اهلل  حفظه 
االأفريقية  ال��ق��ارة  م��ع  عالقاتها 
وت���ع���زي���ز ت��ع��اون��ه��ا امل�������ش���رتك مع 
خمتلف  يف  غ��ي��ن��ي��ا  ج���م���ه���وري���ة 

املجاالت.
االأهمية  اىل  ال���ل���ق���اء  وت����ط����رق 
القمة  اك��ت�����ش��ب��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات ودوره�����ا يف 

وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ح����ول ع����دد من 
امل�شرتك.  االهتمام  ذات  املوا�شيع 
من جانبه اأعرب رئي�س جمهورية 
دولة  ب��زي��ارة  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  غينيا 
االإم��������������ارات ال����ع����رب����ي����ة امل���ت���ح���دة 
بتعزيز  ب�����الده  اه���ت���م���ام  م����وؤك����دا 
والتنموي  االق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ع��اون 
االإمارات  دول��ة  مع  واال�شتثماري 

العربية املتحدة.
ح�شر اللقاء معايل خلدون خليفة 
ال�شوؤون  ج���ه���از  رئ��ي�����س  امل����ب����ارك 
التنفيذية و�شعادة حممد مبارك 
امل��زروع��ي وك��ي��ل دي���وان ويل عهد 
�شواري  احل�شن  و�شعادة  اأبوظبي 
���ش��ف��ري ج���م���ه���وري���ة غ��ي��ن��ي��ا لدى 

الدولة وعدد من امل�شوؤولني.

•• ابوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االعلى  القائد  نائب  ابوظبي  عهد 
جمل�س  يف  ام�س  امل�شلحة  للقوات 
معايل  ال���ب���ح���ر  ب���ق�������ش���ر  ����ش���م���وه 
العام  االأم��ني  غوتريي�س  اأنطونيو 
الدولة  الذي يزور  املتحدة  لالأمم 

�شمن جولة له يف املنطقة.
ورح�������ب ����ش���م���وه ب�����االأم�����ني ال���ع���ام 
مبنا�شبة  وه���ن���اأه  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم 
اجل���دي���دة متمنيا  م��ه��ام��ه  ت��ول��ي��ه 
ال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح يف حتقيق  ل���ه 

اأهداف املنظمة الدولية.
واكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن���ه���ي���ان دع�����م دول����ة  اآل  ب����ن زاي������د 
لكافة  امل��ت��ح��دة  العربية  االم����ارات 
يف  املتحدة  االمم  منظمات  جهود 

خمتلف املجاالت.
وج����رى خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث عدد 
وجممل  والتطورات  الق�شايا  من 
املنطقة  ت�شهدها  التي  امل�شتجدات 
الإر�شاء  امل��ت��ح��دة  االمم  وم�����ش��اع��ي 

واط��ل��ع االأم����ني ال��ع��ام ع��ل��ى تقييم 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان حول ق�شايا املنطقة 
ف��ي��م��ا ت���ع���رف ���ش��م��وه ع��ل��ى خطط 
التي  امللفات  اإدارة  العام يف  االأم��ني 
تعالج الق�شايا االن�شانية والدولية 

وما تواجهه من حتديات.
ا�شتعرا�س  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  ومت 

ال�شيخ  و�شمو  الغربية  املنطقة  يف 
طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف املنطقة ال�شرقية و�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 
اأمناء موؤ�ش�شة زايد  رئي�س جمل�س 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
ال�شيخ  اخلريية واالإن�شانية و�شمو 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  ح��ام��د 

االإقليمي  واال����ش���ت���ق���رار  االأم�������ن 
والدويل.

واك�����د ���ش��م��وه اه��م��ي��ة ت��ف��ع��ي��ل دور 
م�شاكل  املتحدة يف مواجهة  االمم 
لها  ناجعة  حلول  واإي��ج��اد  املنطقة 
وامل�شاواة  ال��ع��دال��ة  م��ب��ادئ  ت��ر���ش��ي 
وتوؤمن االأمن وال�شلم واال�شتقرار 

االإقليمي والدويل.

والتنموية  االإن�شانية  امل�����ش��اع��دات 
يف ال��ع��دي��د م��ن م��ن��اط��ق ال��ن��زاع يف 
العامل ولرفع املعاناة عن ال�شعوب 

املحتاجة.
ح�شر جمل�س �شموه ..�شمو ال�شيخ 
عبداهلل بن را�شد املعال نائب حاكم 
حمدان  ال�شيخ  و�شمو  القيوين  اأم 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 

امل�شرتك  االه��ت��م��ام  ذات  الق�شايا 
الهيئات  ب���ني  ال���ق���ائ���م  وال���ت���ع���اون 
املتحدة  واالمم  ال��دول��ة  يف  املعنية 

ومنظماتها املختلفة.
اأ���ش��اد اأم���ني ع��ام االأمم  م��ن جانبه 
االن�شانية  ب����اجل����ه����ود  امل����ت����ح����دة 
وال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا دولة 
االمارات العربية املتحدة يف تقدمي 

اأب��وظ��ب��ي و�شمو  ع��ه��د  دي����وان ويل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�شيخ خ��ال��د  و���ش��م��و 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 
االإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د 
اخلا�شة  االح����ت����ي����اج����ات  وذوي 
وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن���ور ب��ن حممد 

لل�شوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ق��رق��ا���س 
ن�شيبة  الن����ا  و����ش���ع���ادة  اخل���ارج���ي���ة 
االمارات  لدولة  الدائمة  املندوبة 
االأمم  ل�����دى  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
ا�شماعيل  املتحدة و�شعادة الدكتور 
ولد ال�شيخ اأحمد املبعوث اخلا�س 
اإىل  املتحدة  ل��الأمم  العام  لالأمني 

اليمن وعدد من امل�شوؤولني.

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س البنك الدويل العديد من 
الق�سايا االقت�سادية والتنموية واملالية التي تهم املجتمع الدويل

•• اأبوظبي -وام:

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
القائ������د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 
ام�س  امل�شلحة  للق�������������وات  االأعلى 
بق�ش�����ر  �ش����������موه  جمل�������س  يف 
ال��ب��ح��ر ال��دك��ت��ور ج��ي��م ي��ون��غ كيم 
الدويل  البنك  جمموعة  رئي�س 
وال��وف��د امل��راف��ق ال��ذي ي�شارك يف 
للحكومات  العاملية  القمة  اأعمال 
يف  االول  اأم�������س  انطلق����ت  ال��ت��ي 

دبي.

ورحب �شموه بالدكتور جيم يونغ 
موفقة  م�شاركة  ل��ه  متمنيا  كيم 
وناجحة يف فعاليات القمة العاملية 

للحكومات.
وج��������رى خ������الل ال����ل����ق����اء ت���ب���ادل 
من  العديد  ح��ول  النظر  وجهات 
والتنموية  االقت�شادية  الق�شايا 
واملالية التي تهم املجتمع الدويل 
تعزي��������ز  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د 
ال���ت���ع���اون وت���ب���ادل اخل�����رات بني 
االإم���ارات  ب��دول��ة  املعنية  اجل��ه��ات 
والبنك  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��������������������ة 

الدويل.

�ش������مو   .. ���ش��م��وه  جمل�س  ح�شر 
را�ش���������د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�ش��������يخ 
القيوين  اأم  ح��اك��م  ن��ائ��ب  املع�����ال 
و����ش���م���و ال�����ش��ي��خ ح��م�����������������������دان بن 
احلاك������م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
و�ش�����مو  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  ق���ي 
اآل  حم��م��د  ب��ن  ط��ح��ن��ون  ال�ش����يخ 
املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان 
ال�����ش��ي��خ نهيان  ال�����ش��رق��ي��ة و���ش��م��و 
اآل نهيان رئي�س جمل�س  بن زاي��د 
�شلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
اخلريي�������ة  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
حامد  ال�شيخ  و�شمو  واالإن�شانية 

ديوان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شيخ  و�شمو  ابوظبي  عهد  ويل 
رئي��س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خ��ال��د 
زاي����د  م���وؤ����ش�������ش���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
وذوي  االإن�شانية  للرعاية  العليا 
ومعايل  اخل��ا���ش��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
ع��ب��ي��د ب���ن ح��م��ي��د ال��ط��اي��ر وزير 
املالي��������ة  لل�ش����������وؤون  ال���دول���ة 
املن�شوري  را�ش��د  مبارك  ومعايل 
املرك���������زي  امل�������ش���رف  حم���اف���ظ 
وكي�ل  اخل�����وري  يون�س  و���ش��ع��ادة 
وزارة املالية وعدد من امل�ش���وؤولني 

يف البنك الدويل.

�سلطان اجلابر: نتطلع حل�سارة اإن�سانية ركيزتها الت�سامح والتعاي�س امل�سرتك
•• اأبوظبي-وام: 

اأكد معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد �شلطان اجلابر وزير دولة رئي�س جمل�س اإدارة 
املجل�س الوطني لالإعالم اأن القيادة ال�شيا�شية لدولة االمارات تنظر اإىل التبادل 
الثقايف ?والعلمي وا�شتثمار التنوع واحرتام االآخر والتعاي�س امل�شرتك باعتبارها 
ركائز اأ�شا�شية لبناء ح�شارة اإن�شانية تن�شر اخلري للجميع. وقال معاليه يف لقاء 
مع ممثلي وكاالت االأنباء على هام�س القمة العاملية للحكومات يف دبي ام�س.. اإن 
دولة االإمارات كعادتها حتر�س دائما على احلوار والنقا�س ال�شت�شراف امل�شتقبل 
العاملية  القمة  اأن  اإىل  م�شريا   .. البناءة  االأفكار  وتر�شيخ  االإيجابية  قيم  وتعزيز 
للحكومات قائمة على احلوار والنقا�س واأ�شبحت اليوم عالمة فارقة واأداة موؤثرة 

يف �شناعة م�شتقبل االإن�شان وحت�شني حياة االأفراد واملجتمعات.
جل�شات  م��ن  حتمله  مل��ا  نظرا  مميزة  �شتكون  ال��ع��ام  ه��ذا  قمة  اأن  معاليه  واأو���ش��ح 
اإىل م�شاركة خراء وموؤثرين يف خمتلف املجاالت ..  اإ�شافة  وم�شامني متنوعة 
رئي�شية  حم��اور  ثالثة  تغطي  العام  ه��ذا  للحكومات  العاملية  القمة  اأن  اإىل  الفتا 
هي ال�شباب والتغري املناخي وال�شعادة ويتم تبادل االأفكار وحتليل تلك املنتديات 

الثالثة من خالل نقا�شات بني خمت�شني وخراء يف تلك املجاالت. ونوه معاليه 
الوعي  ن�شر  على  بالقدرة  ارتبط  القمة  ال�شابقة من  الن�شخ  اأن جناح جميع  اإىل 
م�شتقبل  �شناعة  يف  اجل��ه��ود  وتوحيد  املجتمعات  خمتلف  ب��ني  التعاون  باأهمية 
اأف�شل لالإن�شان. واأكد معايل الدكتور �شلطان اأحمد اجلابر اأن االإعالم ميثل يف 
الوقت الراهن حجر االأ�شا�س الأي عملية تنموية والو�شيلة االأكر فاعلية يف ?دعم 
يغذيها  التي  ال�شراعات واحل��روب  الب�شر يف مواجهة  الت�شامح بني  قيم  وتعزيز 
االإعالم  و�شائل  مع  عالقتنا  اأن  اإىل  م�شريا  االأخ���ر..  واإق�شاء  الفكري  التطرف 
و�شائل  اأن  معاليه  واأ���ش��اف  اال�شرتاتيجية.  ال�شراكة  على  قائمة  ممتدة  عالقة 
القيم  وتعزيز  النظر  وج��ه��ات  تقريب  يف  جوهريا  دورا  ت���وؤدي  اأن  يجب  االإع���الم 
معاليه  واأك��د  الراهن.  الوقت  يف  خ�شو�شا  والثقايف  املعريف  والت�شارك  االإن�شانية 
اأن لوكاالت االأنباء دور حموري يف ن�شر الوعي ومواجهة االأفكار الهدامة .. وقال 
�شناعة  اإىل  ذل��ك  يتعدى  بل  اخل��ر  نقل  على  دورن��ا  يقت�شر  ال  كاإعالميني  اننا 
اأن يتم ا�شتثمار  اأمله  املحتوى االإيجابي وتوعية املجتمعات . واأعرب معاليه عن 
هذا احلدث العاملي من اأجل تو�شيع اآفاق التعاون وخلق م�شارات جديدة ت�شهم يف 

تقدمي م�شمون اإعالمي متجدد وموؤثر.
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بلدية دبي ت�ستكمل املتطلبات الفنية للقمر ال�سناعي البيئي
•• دبي-وام:

عقد خمت�شون يف اإدارة البيئة من بلدية دبي ونظراء لهم يف مركز حممد 
بن را�شد للف�شاء اجتماعا اليوم للوقوف واالإطالع على م�شتجدات العمل 
يف م�شروع القمر ال�شناعي البيئي الذي مت االإع��الن عنه موؤخرا يف حفل 
توقيع مذكرة التفاهم بني اجلانبني بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
دبي  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل ورئي�س مركز حممد بن را�شد 
للف�شاء. وعمدت مذكرة التفاهم التي مت توقيعها بني الطرفني اإىل ر�شم 
االإطار  و�شمن  فعال  ب�شكل  امل�شروع  لتنفيذ  العامة  والتوجهات  اخلطوط 
اأن  والتزامات كل طرف على  اأه��داف  لذلك ومبا يحقق  املخطط  الزمني 
يقوم مركز حممد بن را�شد للف�شاء بت�شليم القمر ال�شناعي النانومرتي 

الفنية  واملوا�شفات  واخل�شائ�س  لالآلية  وفقا  دبي  لبلدية  البيئة  ملراقبة 
الفني  العقد  يف  ت�شمينها  �شيتم  والتي  عليها  املتفق  الت�شغيلية  والقدرات 
الالزم  ال��ت��دري��ب  بتقدمي  امل��رك��ز  �شيقوم  كما  ال��ط��رف��ني..  ب��ني  التف�شيلي 
املخت�شني  ل��دى  والفنية  التقنية  ال��ق��درات  وتطوير  بناء  ي�شهم يف  وال��ذي 
ال�شناعي  للقمر  ال��ف��ع��ال  واال���ش��ت��خ��دام  االإدارة  جم���ال  يف  دب���ي  ب��ل��دي��ة  يف 
النانومرتي املخ�ش�س ملراقبة البيئة و�شمان التوظيف االأمثل للمخرجات 
من معلومات وبيانات يف املجاالت املتفق عليها. يذكر اأن بلدية دبي اأعلنت 
عن م�شروع اإطالق اأول قمر �شناعي بيئي DMSAT1 بهدف االرتقاء 
التي  البيئية  التحديات  وملواجهة  دبي  اإم��ارة  يف  البيئي  الر�شد  مبنظومة 
والتغريات  الهواء اخلارجي  يتعلق بجودة  فيما  االإم��ارة وخ�شو�شا  تواجه 
بتطوير  تتعلق  ع��دة  موا�شيع  مناق�شة  االجتماع  خ��الل  مت  وق��د  املناخية 
العقد الفني التخ�ش�شي للم�شروع مبا يحقق االأهداف امل�شرتكة للجانبني 

كما قام املخت�شون يف مركز حممد بن را�شد للف�شاء ب�شرح عر�س تقدميي 
التي  الت�شنيع  وم��راح��ل  ال�شناعي  للقمر  الفنية  ال��ن��واح��ي  فيه  ت��ن��اول��وا 
املجال. ومت  العاملية يف هذا  املعايري والتقنيات  واأح��دث  �شتتم وفقا الأرق��ى 
اخلراء  ي�شم  م�شرتك  عمل  فريق  ت�شكيل  على  االتفاق  االجتماع  خالل 
واملخت�شني يف جمال تقنيات الر�شد باالأقمار ال�شناعية وجماالت العمل 
والبيئة  املناخي  والتغري  الهواء  ببيئة  يتعلق  ما  ومنها  ال�شلة  ذات  البيئي 
البحرية واملنطقة ال�شاحلية وغريها على اأن يتوىل هذا الفريق امل�شوؤولية 
دبي ومركز  بلدية  التفاهم بني كل من  تنفيذ مذكرة  االإ���ش��راف على  عن 
حممد بن را�شد للف�شاء وحتديدا ما يتعلق باإمتام اإجراءات تبادل البيانات 
واملعلومات  امل��واد  على  الطرفني  الطرفني واحلر�س على ح�شول  ما بني 
املطلوبة الالزمة لتحقيق التعاون املطلوب وكذلك العمل معا الإعداد العقد 
التخ�ش�شي ليتم توقيعه ما بني الطرفني والذي يت�شمن املعلومات الفنية 

املجتمعون  واأك��د  واالأح��ك��ام.  وال�شروط  التقديرية  وامليزانية  التف�شيلية 
لدولة  �شي�شكل قيمة م�شافة   1DMSAT البيئي  ال�شناعي  القمر  اأن 
االإم��ارات و اإم��ارة دبي يف جمال الر�شد البيئي الف�شائي كونه �شي�شهم يف 
واإجراء  البيئية  البيانات  تبادل  املعريف يف جمال  والتعاون  ال�شراكة  تعزيز 
امل�شتوى  على  املعنية  اجلهات  خمتلف  مع  املختلفة  واالأب��ح��اث  ال��درا���ش��ات 
الدويل ومنها منظمات االأمم املتحدة العاملة يف املجال البيئي وال�شحي 
وكذلك اجلهات االإقليمية واالحتادية واملحلية ذات ال�شلة ومنها اجلامعات 
ا�شتكمال  على  حر�شهم  اأك���دوا  كما   . وغريها  االأب��ح��اث  وم��راك��ز  والكليات 
املن�شود يف  امل�شروع والعمل امل�شرتك و�شوال لتحقيق الهدف  كافة مراحل 
امل�شتويات  اأرق��ى  اإىل  البيئي  الر�شد  اإم��ارة دبي يف جمال  االرتقاء بقدرات 
الدرا�شات  ل��دع��م  البيئية  وامل��ع��ل��وم��ات  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة  العاملية 

واالأبحاث البيئية يف الدولة واملنطقة العربية. 

حممد بن را�سد يح�سر جل�سة �سيف بن زايد يف القمة العاملية للحكومات 2017
•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ب��ح�����ش��ور 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
حاكم دبي رعاه اهلل قال الفريق �شمو 
ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
يف كلمته التي األقاها م�شاء ام�س امام 
 2017 للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة 
يف  القرار  �شانعي  اأول��وي��ات  من  ..اإن 
لتحقيق  احلثيث  ال�شعي  العامل  دول 
اال�شتدامة ال�شاملة ل�شعوبها ال�شيما 
ج��ان��ب القيم االأخ��الق��ي��ة وال��ت��ي هي 

االأ�شا�س االأمن ال�شتدامة االأوطان.
واأكد �شموه ان االإمارات تعتر رائدة 
يد  على  ن�شاأتها  منذ  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
اخل��ري حتى و�شلت  زاي��د  ل��ه  املغفور 
اليوم اإىل عمل موؤ�ش�شي ونهج �شيا�شي 

وجمتمعي �شامل.
األقاها  التي  �شموه يف كلمته  وحتدث 
ام����ام ال��ق��م��ة يف ي��وم��ه��ا ال��ث��اين حتت 
عنوان ا�شتدامة وطن حول اال�شتدامة 
مبنظور ا�شرتاتيجي �شامل ..م�شتنداً 
ومرتكزات  ال�شماوية  ال�شرائع  اإىل 
ا�شتعر�س  كما  واملفكرين  الفال�شفة 
التي  التحديات  الأب���رز  اأمثلة  �شموه 
تواجه ا�شتدامة االأوطان على خمتلف 
واقعية  اأمثلة  اإىل  متطرقاً  ال�شعد 
التي  والتحديات  امل�شاعب  هذه  ملثل 
�شعيها  االإم���ارات يف  واجهتها م�شرية 
وكيفية  ال�شاملة  اال�شتدامة  لتعزيز 
تغلبها عليها بف�شل قيادتها احلكيمة 
وموروثاته  االأ���ش��ي��ل  �شعبها  ووع���ي 

العربية واحل�شارية الرا�شخة.
حمدان  ال�شيخ  �شمو  اجلل�شة  ح�شر 
اآل مكتوم ويل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
ال�شيخ م��ك��ت��وم بن  ع��ه��د دب���ي و���ش��م��و 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  دبي  حاكم 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
و�شمو  الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  ال��وزراء 
مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�����ش��ي��خ 
الرئي�س  للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س 
االأع���ل���ى مل��ج��م��وع��ة ط���ريان االإم�����ارات 
اأح��م��د ب��ن حم��م��د بن  و���ش��م��و ال�شيخ 
موؤ�ش�شة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 
م��ك��ت��وم و�شمو  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 
را�شد  بن  حممد  بن  من�شور  ال�شيخ 
اآل مكتوم ومعايل حممد بن عبداهلل 
�����ش����وؤون جمل�س  وزي������ر  ال����ق����رق����اوي 
القمة  رئ��ي�����س  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل  ال�������وزراء 
العاملية للحكومات وعدد من ال�شيوخ 

والوزراء وامل�شوؤولني.
والتقدير  ال�������ش���ك���ر  ت���وج���ي���ه  وب����ع����د 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
اب���ت���داأ ���ش��م��وه بعر�س  راع����ي ال��ق��م��ة 
ت��و���ش��ي��ح��ي��ة حل������دث ميثل  ر����ش���م���ة 
�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له  “املغفور 
ث����راه م��ع عدد  ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل  اآل 
وهم  الثمانينات  نهاية  اأجن��ال��ه  م��ن 
الكت�شاف  وف��وؤو���ش��ا  م��ع��اول  يحملون 
ت��اري��خ��ي يف جزيرة  اأث���ر  م��ا ب��دا لهم 
�شري بني يا�س اثناء رحلة لهم هناك 
بنف�شه موجهاً  املتوا�شل  وبداأ احلفر 
يوليو  ����ش���ه���ر  ل���ه���ي���ب  ال���ع���م���ل حت����ت 

ب��ال��ق��ي��م وال���ث���واب���ت ال��وط��ن��ي��ة فتكر 
بحكمة  الوطن  منجزات  على  الفتاة 
نف�شها  وتعاهد  �شعبه  واإرادة  قيادته 
على اأن تكون جزءاً من م�شرية بلدها 
ت�شبح  باأن  والريادة  للتفرد  ال�شاعية 
اأول رائدة ف�شاء اإماراتية حتمل علم 
اخ��ر غ��ري كوكبنا  ب��الده��ا اىل كوكب 

االأر�س.
ا�شتمرار  اأه��م��ي��ة  ب��ني  ���ش��م��وه  ورب����ط 
ال����ق����ي����م واالخ�������الق�������ي�������ات ك���اأ����ش�������س 
واالب����داع  التميز  وب���ني  ل��ال���ش��ت��دام��ة 
وهي  الواجب  �شرف  على  واملحافظة 
ابناوؤنا  اليوم  التي ميثلها  القيم  ذات 
معر�شني  اجلبهات  على  املتواجدين 
ال�شتدامة  وف����اًء  للخطر  ارواح���ه���م 
واالإن�شانية  ال�شرعية  ولدعم  الوطن 
���ش��م��وه ثراء  يف ك���ل م��ك��ان ..م����وؤك����داً 
من  املتميزة  النماذج  بهذه  االإم���ارات 
وجتار  ومهند�شني  واأطباء  موظفني 
وحرفيني  وم�����زارع�����ني  و����ش���ي���ادي���ن 

وطلبة واأمهات وغريهم.
�شموه  وج��ه��ه��ا  ال��ث��ان��ي��ة  وال���ر����ش���ال���ة 
“اإننا  ق���ال  ل��ل��ب�����ش��ري��ة ج��م��ع��اء ح��ي��ث 
اليوم يف حالة حرب حقيقة ومعقدة 
والطائفية  والكراهية  االإره��اب  �شد 
امل��ق��ي��ت��ة ول����ن ت��ن��ت�����ش��ر ال��ب�����ش��ري��ة اال 
مبنظومة  ال���ت���م�������ش���ك  خ������الل  م�����ن 
االخ���الق���ي���ات وال��ق��ي��م وال��ع��م��ل على 
ا���ش��ت��دام��ت��ه��ا ب��ت��ح��وي��ل��ه��ا مل��ن��ه��ج حياة 
تعامالتنا وعر  تنعك�س علينا وعلى 
والطائفية  االإقليمية  اخلالفات  نبذ 
والعقائدية والدفاع عن نهج الت�شامح 
م��ع��اً متوحدين  وال��ع��م��ل  واالع���ت���دال 
ب��ال��ق��ي��م احل�������ش���اري���ة اجل���ام���ع���ة الأن 
م��ن ي��داف��ع ع��ن امل�����ش��ج��د ي��داف��ع عن 
يدافع  عنهما  ي��داف��ع  وم��ن  الكني�شة 

عن االإن�شانية«.
�شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  وح��ر���س 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية وعند 
والفال�شفة  امل��ف��ك��ري��ن  ع���ن  ح��دي��ث��ه 
املبادئ  على  ارتكزوا  الذين  العامليني 
حكيم  ب���ي���ن���ه���م  وم������ن  االأخ�����الق�����ي�����ة 
املقولة  �شاحب  غاندي  الهند  وقائد 
بني  ت�شري  اأن  اأج��م��ل  “ما  ال�شهرية: 
النا�س وتفوح منك رائحة اخالقك” 
ال�شمو  �شاحب  ل��زي��ارة  االإ���ش��ارة  اإىل 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأعلى 
بو�شفها  الهند  اإىل  امل�شلحة  للقوات 
زيارة تاريخية ومثااًل وا�شحاً على ما 
تتمتع به االإمارات وقيادتها احلكيمة 
م��رم��وق��ة يف جميع دول  م��ك��ان��ة  م��ن 
ال���ع���امل وح���ت���ى ���ش��ع��وب��ه��ا ح��ي��ث قام 
�شموه بزيارة تلك الف�شيلة التي كان 
قد زرعها زايد اخلري بيده وتوا�شل 
�شجرة  اليوم  ا�شبحت  ان  اىل  منوها 
االأخالقي  ال��ع��م��ل  اأن  ت��وؤك��د  ب��ا���ش��ق��ة 
واملتوا�شل يتوارثه االبناء عن االبناء 

والكل �شريك يف قطف ثماره.
الزيارة  الداخلية  وزير  �شمو  وو�شف 
املقايي�س  ل���ك���ل  ووف������ق  ب��ال��ن��اج��ح��ة 
للعالقات  من��وذج��اً  �شموه  واعترها 
امل��ت��م��ي��زة ب���ني ال�����دول امل�����ش��ت��ن��دة اإىل 
قيم واخالقيات عريقة تربط بينهم 
املتبادل  واالح��������رتام  امل������ودة  اأ����ش�������س 
والتاريخ الطويل من العمل امل�شرتك 

والتعاون البناء.

احلارقة ..ومت بالفعل الحقاً حتديد 
1992 خالل  املوقع الأول م��رة ع��ام 
امل�شح االأثري جلزر اأبوظبي بناء على 
بن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  تعليمات 
�شلطان اآل نهيان رحمه اهلل والك�شف 
عن بناء تاريخي لدير م�شيحي يعود 
قبل  امل���ي���الدي  ال�����ش��اب��ع  ال���ق���رن  اإىل 
با�شم  اأي�شا  املعروفة  ال�شرق  كني�شة 
ويعد  ال�شرقية  ال�شريانية  الكني�شة 
تكت�شب  التي  التاريخية  امل��واق��ع  من 
اأه���م���ي���ة ك���ب���رية يف دول������ة االإم��������ارات 
املجموعات  على  ال�شوء  يلقي  حيث 
اجلزيرة  ا�شتوطنت  ال��ت��ي  الب�شرية 

منذ اآالف ال�شنني.
ودل����ل ���ش��م��وه ب��ه��ذا االك��ت�����ش��اف على 
و�شعوبها  امل��ن��ط��ق��ة  وت��اأ���ش��ي��ل  ع��م��ق 
وعراقة  الطويل  احل�شاري  الإرث��ه��م 
وال�شالم  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م 
ال�����ش��ارب��ة ج���ذوره���ا يف ه���ذه االأر����س 
ال���ت���ي ا���ش��ب��ح��ت ال���ي���وم م���رك���ز جذب 
جل���م���ي���ع احل�����������ش�����ارات وال���ث���ق���اف���ات 
والديانات حيث اأثبت باحثو االثار اأن 
جزيرة �شري بني يا�س ظلت ماأهولة 
بال�شكان على مدى اأكر من 7500 
اأك��ر من  ع��ام وع��ر حتى االآن على 
36 موقعا اأثرياً منذ اأن بداأت اأعمال 
امل�شح والتنقيب االأثرية يف اجلزيرة.

ال�شرائع  ا���ش��ت��ن��اد  اإىل  ���ش��م��وه  واأ����ش���ار 
االأ�ش�س  اإىل  ال�����ش��م��اوي��ة  وال��ر���ش��ائ��ل 
يف  اأ�شا�شية  وركائز  كبنى  االأخالقية 
ويف  ال��ي��ه��ا  ت��وج��ه��ت  ال��ت��ي  املجتمعات 
الناظمة  والت�شريعات  القوانني  بناء 
املجتمعات  ت����ط����ور  وم������ع  ل��ع��م��ل��ه��ا 
القيم  تنظيم  اإىل  احل��اج��ة  ازدادت 
املجتمعي  وال���ع���م���ل  واالخ����الق����ي����ات 
ب���داًل م��ن العمل ال��ف��ردي م��ن خالل 
اأ�شا�شها  واأ�شمل  اأو�شع  منظومة حياة 
ركزت  م��ا  وه��ذا  والف�شائل  االخ���الق 
والتعليمات  ال�����ش��رائ��ع  ك���اف���ة  ع��ل��ي��ه 
ودعوا  الر�شل  نقلها  التي  ال�شماوية 
لت�شحيح  اهلل  ار�شلهم  والذين  اليها 
ال�شعوب  م�������ش���ار  يف  االع����وج����اج����ات 
ول��ت��م��ك��ني االن�����ش��ان املُ���وك���ل م���ن اهلل 
الناجحة  االإدارة  باإعمار االأر�س على 
ال���ك���ون  ل���ع���ن���ا����ش���ر اال�����ش����ت����دام����ة يف 

وا�شتغاللها اأح�شن ا�شتغالل.
بقيادة  االم��������ارات  اأن  ���ش��م��وه  واأك������د 
خليفة  ال�������ش���ي���خ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
اأهمية  ع��ل��ى  ت���وؤك���د  اهلل”  “حفظه 
ال��ق��ي��م واالخ���الق���ي���ات االإن�����ش��ان��ي��ة يف 

جم��ال�����س ال���رج���ال وا���ش��ف��اره��م واإىل 
االم امل��در���ش��ة ..م��وج��ه��ا حت��ي��ات��ه اىل 
ال�شيخة فاطمة  االمارات” �شمو  “اأم 
الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  بنت مبارك 
ملوؤ�ش�شة  االأع����ل����ى  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال����ع����ام 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  االأ����ش���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
..قائال  والطفولة  لالأمومة  االأعلى 
له  للمغفور  االإج��اب��ة  ه��ذه  اإن  �شموه 
ال�شيخ زايد توؤكد اأن منبع اأخالقنا يف 
الدولة هو ديننا وتقاليدنا وتاريخنا 
وم��ن��اه��ج��ن��ا ال��رتب��وي��ة ال��ع��ام��ة وهي 
االأ���ش��ا���س يف اإط����ار احل��دي��ث ع��ن اية 
اأن  ا���ش��ت��دام��ة ..الف���ت���ا اىل  م�����ش��اري��ع 
البيئة  البيت ومرتكز  االم هي عمود 
�شموه  ل��الأب��ن��اء م���ق���دراً  االأخ���الق���ي���ة 
ال��ذي لعبته امهات االأم�س يف  ال��دور 

بناء منظومة قيم اال�شرة واملجتمع.
اأن التوازن بني عن�شري  واأكد �شموه 
القيم  ع���ل���ى  وامل���ح���اف���ظ���ة  االن���ف���ت���اح 
احلقيقي  التطور  مفتاح  والتقاليد 
الفرد  ب���ني  وامل����وازن����ة  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 
واجلماعة ..م�شرياً هنا �شموه اإىل اأن 
املوؤ�ش�س” اأدرك هذه احلقيقة  “االأب 
التي  املتوازنة  املنظومة  بر�شم  باكراً 
االإماراتية  اال���ش��رة  متا�شك  �شر  ه��ي 
وجوهر بيتها املتوحد فكانت هاج�شاً 

رئي�شياً له.
ف��ي��ل��م��ا ق�شريا  ���ش��م��وه  ك��م��ا ع���ر����س 
اهلل  طيب  زاي���د  ال�شيخ  فيه  يتحدث 
واالخالقيات  االأ�ش�س  ه��ذه  ث��راه عن 
القائمة  ال��ب�����ش��ر  ب����ني  ال���ت���ع���ام���ل  يف 
من  قيمية  وث��واب��ت  اخ��الق��ي��ات  على 
اأه��م��ه��ا االح�����رتام وال��ع��ط��اء واخلري 
م�شرفة  من���اذج  ليكونوا  واالي��ج��اب��ي��ة 

الأبائهم واهلهم ووطنهم.
وتطرق �شموه يف حديثه اىل التجربة 
وبناء  واالزده��ار  النمو  يف  االإماراتية 
االخالل  دون  احلقيقة  اال���ش��ت��دام��ة 
ب���امل���رت���ك���زات واال����ش���ا����س االأخ���الق���ي 
حيث عملت االإم��ارات بقيادة �شاحب 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
لرت�شيخ  وب��رام��ج  م�شاريع  بناء  على 
االخالقيات بهدف حتويلها اإىل عمل 
االوطان  ا�شتدامة  ل�شمان  موؤ�ش�شي 
الدولة  ب��رام��ج  اىل  �شموه  ..م�����ش��ريا 
امل���ع���ززة ل��الأخ��الق��ي��ات واأه��م��ي��ة هذه 
التنمية  م�شرية  تعزيز  يف  ال��رام��ج 
اأبنائنا  حت�����ش��ني  ع���ر  واال���ش��ت��دام��ة 
الفكرية  وقدراتهم  ملكاتهم  وتعزيز 
دولة  اأن  �شموه  واأ�شاف  والتعليمية. 

وغريهما.
عن  حديثه  معر�س  يف  �شموه  واأك���د 
اأننا  االإم���ارات���ي���ة وق��ي��م��ه��ا  ال��ت��ج��رب��ة 
احل�شنة  القدوة  قيادتنا  من  ن�شتمد 
القدوة  لنا  ي�شكلون  فهم  التعامل  يف 
ال�شاحلة والنموذج االأمثل لالأخالق 
احلميدة والتوا�شع والتميز والريادة 
���ش��م��وه ���ش��ورت��ني معرتني  ع��ار���ش��اً 
نائب  ال�شمو  �شاحبا  فيهما  يظهر 
ويل  ال�شمو  و�شاحب  ال��دول��ة  رئي�س 
عهد اأبوظبي يف لقطتني عفويتني ويف 
توا�شع  تظهران  خمتلفني  موقفني 
النبيلة  اخ��الق��ه��م��ا  وك����رم  ���ش��م��وه��م��ا 
يغر�شانها  ال��ت��ي  االن�����ش��ان��ي��ة  وامل���ث���ل 

باأفعالهما يف نفو�س االبناء.
اأن االخالقيات  اإىل  ثم تطرق �شموه 
الوطن  ا���ش��ت��دام��ة  عليها  بنيت  ال��ت��ي 
بتحديات  وم����رت  اخ��ت��ب��اره��ا  مت  ق���د 
بحنكة  االإم���ارات  لتخرج  وت�شحيات 
اأ���ش��رت��ه��ا وتوحد  ق��ي��ادت��ه��ا ومت��ا���ش��ك 
ال�شابق  اأق��وى من  كيانها يف كل مرة 
وت�شيف اجنازاً بعد اجناز وم�شاهمة 

يف البناء االإن�شاين.
مثال  قندهار  حادثة  اأن  �شموه  واأك��د 
ب����ارز ح��ي��ث ا���ش��ت��ه��دف��ت اي����دي ال�شر 
وال��ظ��الم ي��د اخل��ري االإم��ارات��ي��ة عر 
افتتاحها  ووق���ت  االإن�����ش��ان��ي��ة  بعثتها 
وامل�شاكني  االيتام  ت�شتهدف  م�شاريع 
ا�شت�شهاد  ع����ن  ع���دوان���ه���م  ف���اأ����ش���ف���ر 
بقيمنا  املت�شلحني  ابنائنا  من  كوكبة 
فكان  االإ�شالمية  العربية  واخالقنا 
ال���رد م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة للدولة 
باأننا ما�شون  و�شعبها وب�شوت واحد 
والت�شامح  اخل������ري  ق���ي���م  ن�������ش���ر  يف 
ال��ت��ي تربينا  ال��ق��ي��م  وال�����ش��الم وه���ي 
اإىل  م�����ش��اع��دات��ن��ا  و�شت�شتمر  ع��ل��ي��ه��ا 
املحتاجني يف االأر�س و�شنواجه ال�شر 
باخلري وبيد من حديد ونالحقه يف 

كل مكان.
اآخر  كمثال  فيلما  �شموه  ع��ر���س  ث��م 
اإىل  ال�شاعي  النهج  ا�شتمرارية  على 
التحديات  رغ���م  االأوط�����ان  ا���ش��ت��دام��ة 
ع��ر ال��ن��م��وذج ال��ف��ردي ي�����ش��رح ق�شة 
جناح �شاب اإماراتي من ذوي االإعاقة 
بحث عن اال�شتثمار احلقيقي ولي�س 
ع���ن ف��ر���س ال��ت��ح�����ش��ني امل���ادي���ة فقط 
والتحديات  امل�����ش��اع��ب  ع��ل��ى  وت��غ��ل��ب 
التي تواجهه موا�شال عمله يف وزارة 
موؤخرا  تكرميه  مت  حيث  اخل��ارج��ي��ة 
نائب رئي�س  ال�شمو  من قبل �شاحب 
�شموه  برنامج  ك�شف  ان  بعد  الدولة 

ب��ن��اء وا���ش��ت��دام��ة االأوط����ان واملقرتنة 
واالأخ���الق  واخل���ري  ك��ال��ق��وة  ببع�شها 
اأك����د ع��ل��ي��ه��ا مفكرو  وال���ع���دل وال���ت���ي 
الذين مل يخرجوا  العامل  وفال�شفة 
واالأخالقي  القيمي  االإط��ار  ه��ذا  عن 
يف ب��ن��اء ارائ���ه���م وم��ع��ت��ق��دات��ه��م حتى 
من  ك��ث��ري  ان��ه��ي��ار  اأرج����ع  بع�شهم  اأن 
خلل  لوجود  واملجتمعات  احل�شارات 

مي�س املنظومة االأخالقية فيها.
وتطرق �شموه اإىل تعريف اال�شتدامة 
علماء  ت���ن���اول���ه���ا  م��ث��ل��م��ا  وان����واع����ه����ا 
كمفهوم  واالعمال  والبيئة  االقت�شاد 
ان كل  ���ش��م��وه  ب��ح��ت م��و���ش��ح��اً  علمي 
ه��ذه ال��ت��ع��اري��ف واالن����واع م��ن وجهة 
ت��ه��دف لتحقيق  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ن��ظ��ر 
ا�شتدامة  وه����ي  را����ش���خ���ة  ا���ش��ت��دام��ة 
�شتى  عنا�شر  اإىل  امل�شتندة  االأوط���ان 
اأ����ش���ار ال��ي��ه ���ش��م��وه �شابقاً  اأه��م��ه��ا م��ا 

القيم واالخالقيات.
على  ال���ع���امل  دول  اإن  ���ش��م��وه  وق�����ال 
اعتمادها  يف  ت��ف��اوت��ت  ال���ت���اري���خ  م���ر 
ع��ل��ى ن��ظ��ام ق��ي��م��ي واخ���الق���ي را�شخ 
وحر�شا  اهتماما  اع��ط��ى  م��ن  ومنها 
ل���ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة وم����ن ب��ي��ن��ه��ا دول���ة 
�شاحبة  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
امل�شتندة  احل�شاري  واالرث  التاريخ 
االإ�شالمي  ال��ع��رب��ي  م���وروث���ه���ا  اإىل 
وجم���م���وع���ة ال���ق���ي���م واالخ����الق����ي����ات 
جمتمعات  مت���ي���ز  ال����ت����ي  اال����ش���ي���ل���ة 

املنطقة.
االإماراتية  بال�شابة  �شموه  وا�شتعان 
باليابان  ت��در���س  ال��ت��ي  ال��ن��ق��ب��ي  رمي 
مهمة  اإن�شانية  جتربة  عن  للحديث 
ال�شعب  اليابانية وهي جتربة  باللغة 
التطور  اأن  ع��ل��ى  م�شتدلة  ال��ي��اب��اين 
ي�شتند  اأن  يجب  وامل��ع��ريف  احل�شاري 
ودونها  را�شخة  واخالقيات  قيم  اإىل 
ال جمال للتقدم اأو التطور وال معنى 
اليابانية  التجربة  اأثبتت  حيث  لهما 
ان احلداثة ال تتناق�س مع االخالق 
االخر  وج��ود  ي�شرتط  منهما  كل  بل 
وي����دور م��ع��ه ظ���ه���وراً وان���ع���دام���اً واإن 
مرتبط  حتقيقه  مت  ال����ذي  االإب������داع 
الفرد  وع��الق��ة  والتقاليد  ب��ال��ع��ادات 
الوطنية  ورم������وزه  ال��ع��ل��ي��ا  ب��ق��ي��ادت��ه 

اخلالدة.
امل��غ��ف��ور ل��ه زايد  اأن  ���ش��م��وه  واأ����ش���اف 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه  �شلطان  بن 
عن  �شوؤاله  عند  متيزه  اأ�شباب  اأرج��ع 
وهي:  رئ��ي�����ش��ي��ة  اأ���ش��ي��اء   3 اإىل  ذل���ك 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف ال����ٌك����َت����اب وال�������ش���ن���ع من 

واأط��ل��ق��ت مبادرات  ق��دم��ت  االإم�����ارات 
لتعزيز  تهدف  ا�شرتاتيجية  وبرامج 
االأ�شيلة  االإي��ج��اب��ي��ة  ال��ق��ي��م  وغ��ر���س 
اأعمارهم  بكافة  ابنائها  �شفوف  يف 
م��ع��رج��اً ���ش��م��وه ع��ل��ى ع���دد م���ن هذه 
�شمو  م��ب��ادرات  بينها  ال��رام��ج وم��ن 
ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك “اأم 
االإمارات” يف متكني املراأة االإماراتية 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وم����ب����ادرات 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب  دب��ي  ح��اك��م 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
االأعلى للقوات  القائد  نائب  اأبوظبي 
امل�شلحة الذين و�شعوا روؤية متكاملة 
اإىل  االأخ��الق��ي��ات  منظومة  لتحويل 
ا�شتدامة  ل�����ش��م��ان  م��وؤ���ش�����ش��ي  ع��م��ل 
االأوطان. وعدد �شموه بع�س اأهم هذه 
املبادرات كا�شتحداث وزارات الت�شامح 
وال�شعادة و�شوؤون ال�شباب ووثيقة قيم 
لر�شم  االإماراتي  املواطن  و�شلوكيات 
التوجه العام للدولة وبرنامج خليفة 
لتمكني الطالب “اأقدر” وامل�شرعات 
احلكومية التي تظهر ثقتنا بالقيادة 
واإل���غ���اء مفردة  ب��ال�����ش��ب��اب  واإمي���ان���ه���ا 
“امل�شتحيل” من القامو�س االإماراتي 
اإ�شافة  ال����وزراء  جمل�س  ق��رر  عندما 
اأ�شبحت  ب����اأن  ق��ائ��م  حت���د  اإىل  حت���د 
اإجراء  املطلوب فيها  الزمنية  الفرتة 

الت�شريع 3 اأ�شهر بداًل من �شنوات.
ع��ن منجزات  احل��دي��ث  �شموه  وت��اب��ع 
ال����دول����ة احل�������ش���اري���ة ..واأ������ش�����ار اإىل 
االأخالقية  ال��رتب��ي��ة  م�����ادة  اإط������الق 
م���ن مناهج  رئ��ي�����ش��ي��اً  ل��ت��ك��ون ج������زءاً 
كافة  على  وتعميمها  اأب��ن��ائ��ن��ا  تربية 
واخلا�شة  ال��ع��ام��ة  ال���دول���ة  م���دار����س 
ال�شعوب  لكافة  االإن�شانية  الأهميتها 
ا�شتدامة  وتعزيز  تر�شيخ  وت�شتهدف 
االن�شاين  اال�شالمي  االإم��ارات  تاريخ 

االأ�شيل بني اأبنائها.
ودعا �شموه حني احلديث عن تاريخ 
االإمارات اإىل زيارة متاحفها للتعرف 
ال�شاربة  وع��راق��ت��ه��ا  اأ���ش��ال��ت��ه��ا  ع���ن 
�شاروق  اإىل”  ..م�����ش��رياً  ال��ت��اري��خ  يف 
يعود  ال�������ذي  وم���ت���ح���ف���ه  احلديد” 
داعيا  ق.م  ع���ام   3000 ل����  ت��اري��خ��ه 
كما  لزيارته  جميعا  احل�شور  �شموه 
القيم  اإىل  ح��دي��ث��ه  يف  ���ش��م��وه  اأ����ش���ار 
ومنها  اال�شيلة  العربية  االإم��ارات��ي��ة 
اأ�شماء  واحللم فرزت  والكرم  اجلود 
ع���رب���ي���ة خ����ال����دة ك���ح���امت واالأح����ن����ف 

ال�شاب  ه��ذا  متيز  ال�شري  للمت�شوق 
لقيمه  وجت�شيده  الرفيعة  واخالقه 
عليها  تربى  التي  ومبادئه  واخالقه 
وعقله  ووج��دان��ه  قلبه  يف  وانغر�شت 
لالأخالقيات  م�شرفاً  من��وذج��اً  فقدم 
االإماراتيني  وحب  االإماراتية  والقيم 
..موؤكداً  االخرين  وم�شاعدة  للعمل 
مبثل  ت���ذخ���ر  االإم���������ارات  اأن  ���ش��م��وه 
كق�ش�س  ت�شلح  ال��ت��ي  ال��ن��م��اذج  ه��ذه 

للنجاح.
واأ�شاف �شموه كمثال اآخر ولكن على 
امل�شتوى املجتمعي بالقول اإنه ومثلما 
تتعر�س دول وقارات الأمرا�س �شحية 
حيوانات  من  فريو�شات  نقل  نتيجة 
اأوروب����ا يف  اأ���ش��اب  م��ا  خارجية ومنها 
واأدى  م��ي��الدي  ع�شر  ال��راب��ع  ال��ق��رن 
الدول  اي�شاً  تتعر�س  املاليني  لوفاة 
الأمرا�س  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وم��ن��ظ��وم��ت��ه��ا 
ت�شبه الفريو�شات يف عملها وتواجهها 
الدول بطرق خمتلفة ولكن التم�شك 
تعبري  ح�شب  واالخ��الق��ي��ات  بالقيم 
القوية  امل��ن��اع��ة  ي�شكل  م��ا  ه��و  �شموه 

وير�شخ ا�شتدامة االأوطان.
ووا�شل �شموه احلديث عن التحديات 
تعر�شت  “فريو�س”  اإىل  اأ�شار  حيث 
با�شتدامة  امل�س  وح��اول  االإم���ارات  له 
وفد  البغي�س  امل��ر���س  وه���ذا  وط��ن��ن��ا 
اجل�شم  واأ�شتهدف  اخل��ارج  من  اإليها 
مبخزون  ولكن  املتما�شك  االإم��ارات��ي 
ابنائها  م��ن  اال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال���دول���ة 
امل��ت�����ش��ل��ح��ني ب����االأخ����الق االإم���ارات���ي���ة 
واالدراك  االإيجابية  املواطنة  وبقيم 
املعطيات  تلك  مثلت  حيث  وال��وع��ي 
ج���ه���از امل���ن���اع���ة احل��ق��ي��ق��ي ����ش���د كل 
املجتمعية  واالم���را����س  ال��ف��ريو���ش��ات 
ال�شر  ق����وى  ع��ل��ى  وت��غ��ل��ب��ن��ا ج��م��ي��ع��اً 
اأقوى  اأخ���رى خ��ارج��ني بعزمية  م��رة 
وعازمني على تعزيز ا�شتدامة وطننا 

الغايل.
ووج�����ه ���ش��م��و ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س 
ر�شالتني  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  ال������وزراء 
..االأوىل  كلمته  ن��ه��اي��ة  يف  مهمتني 
للمجتمع االإماراتي املتما�شك لتعزيز 
وتر�شيخ قيمه وبناء اجيالنا والن�سء 
م�شريتنا  ل�شمان  اخالقياتنا  على 
���ش��م��وه فيديو  وا���ش��ت��دام��ت��ه��ا ع��ار���ش��اً 
ب�����ش��وت اح���دى ب��ن��ات االإم�����ارات منى 
احلمادي الذي ميثل جانباً من احللم 
االإم����ارات����ي ع��ر ر���ش��ال��ة وه���ي طفلة 
يحثها  اأب��ي��ه��ا  م��ن  تلقتها  ق��د  ك��ان��ت 
للتم�شك  ويدعوها  الوطن  حب  على 

بح�شور حممد بن را�شد .. 

رئي�س جمموعة البنك الدويل يطلق من�سة عاملية لرعاية التعليم
•• دبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ح�����ش��ور 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
رئي�س  ك��ي��م  ي���ون���غ  ج��ي��م  اأع���ل���ن   ..
جم��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال����دويل اإط���الق 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م جتتمع  ع���امل���ي���ة  م��ن�����ش��ة 
القمة  ف���ع���ال���ي���ات  ���ش��م��ن  ����ش���ن���وي���ا 
بهدف  وذل���ك  للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة 
رعاية التعليم على م�شتوى العامل 
وتعزيز  االأط�����ف�����ال  ت��ع��ل��ي��م  ودع������م 
جانب  اإىل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم 
وتعزيز  املناهج  يف  االإن�شانية  القيم 

املكت�شبات العلمية للب�شرية.
�شعادته  ك��ل��م��ة  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
العاملية  ل��ل��ق��م��ة  ال���ث���اين  ال���ي���وم  يف 
ال�شيخ  �شمو  بح�شور  للحكومات 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 

خمتلفا  منهاجا   16 ت�شمل  والتي 
الثقايف  ال��ت��ن��وع  حل��ال��ة  ت�شتجيب 
اأكر  التي ت�شهدها االإم��ارة بوجود 
وتعمل  تعي�س  جن�شية   200 م��ن 

فيها.
ال��ق��ط��اع اخلا�س  اأن�����ه ع��ل��ى  وق�����ال 
واحلكومات اأن يعملوا معا فاإذا كان 
التغيري  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س حم���رك 
جاذبة  احلكومية  ال�شيا�شات  ف���اإن 
كيم  وا���ش��ت�����ش��ه��د  اال����ش���ت���ث���م���ارات. 
بتجربة بالده - كوريا اجلنوبية - 
التي بلغت فيها ن�شبة الفقر واالأمية 
م�شتويات عالية لكن اخلطط التي 
اعتمدتها احلكومة رفعت من ن�شبة 

املتعلمني اإىل 90%. 
م�شيفا اإذا �شاألتم عن اأ�شباب ازدهار 

بلدي فجوابي هو .. التعليم.
وعن �شيا�شات التعليم يف املنطقة .. 
قال كيم اإن ن�شبة االإنفاق احلكومي 
 5% املنطقة تبلغ  التعليم يف  على 

احلياة  وم�������ش���ت���وى  االق���ت�������ش���ادي���ة 
االجتماعية.

وعن التحديات التي تواجه املنطقة 
رئ��ي�����س جمموعة  ق���ال   .. ال��ع��رب��ي��ة 
كانت  ع��ام  اإن���ه قبل  ال���دويل  البنك 
املنطقة تعاين من �شعوبات كثرية 
ومل���واج���ه���ة ال��ت��ح��دي��ات ر���ش��دن��ا ما 
قيمته 400 مليار دوالر مب�شاعدة 
امل���ف���و����ش���ي���ة االأوروب�������ي�������ة ل�������ش���وؤون 
ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف متكني  ال��الج��ئ��ني 
ال�����ش��ب��اب واالأط���ف���ال ال��ذي��ن نزحوا 
ع��ن ب��ل��دان��ه��م ع��ن��وة م��ن احل�شول 
على م�شتويات مقبولة من التعليم 
ال���ب���ل���دان التي  وب���ه���دف م�����ش��اع��دة 
مثل  ال�شوريني  الالجئني  ت�شتقبل 

لبنان واالأردن.
 150 م��ا قيمته  واأ����ش���اف ر���ش��دن��ا 
و150  ل����ل����ع����راق  دوالر  م���ل���ي���ون 
لتلبية احلاالت  مل�شر  دوالر  مليون 
وللم�شاهمة  ال��ط��ارئ��ة  االإن�����ش��ان��ي��ة 

مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ 
م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 

مكتوم نائب حاكم دبي .
اأه���م���ي���ة القمة  ك��ي��م ع���ن  وحت�����دث 
ودولة  دب��ي  تبذلها  التي  واجل��ه��ود 
كنموذج  مكانتها  لرت�شخ  االإم���ارات 
العلمي.  ال���ت���ط���ور  يف  رائ�����د  ع���امل���ي 
بكلمة  ك��ي��م  ي��ون��غ  ج��ي��م  وا�شت�شهد 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
والتي تطرق فيها  اآل مكتوم  را�شد 
اإىل اأهمية املعرفة حيث قال �شموه 
جديدا  ���ش��ي��ئ��ا  اأت��ع��ل��م  اأن  اأح�����اول   :
الذي  بالت�شميم  واأ���ش��اد   . ي��وم  ك��ل 
جيل  م��ع  تعاطيه  يف  �شموه  يبديه 
ال�شباب ب�شكل خا�س وقال: اإن هذا 
املنطقة  ���ش��ب��اب  �شيلهم  الت�شميم 
ونوه  التغيري.  يف  وي�شاهم  والعامل 
ب��ج��ه��ود حكومة  ك��ي��م  ي���ون���غ  ج��ي��م 
دب��ي ال��ت��ي اع��ت��ره��ا من��وذج��ا عامليا 
القطاعات  ب��ني  النمو  يف  للتناغم 

عجلة  ودف��ع  االقت�شاد  حتريك  يف 
ت���ع���اين من  ال��ت��ن��م��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة 

اال�شطرابات وعدم اال�شتقرار.
توحيد  �������ش������رورة  ع�����ن  وحت��������دث 
اجلهود واالإمكانيات لدعم م�شاعي 
اأه���داف  حتقيق  يف  امل��ت��ح��دة  االأمم 
مقدمتها  ويف  امل�شتدامة  التنمية 
حم��و االأم��ي��ة وت��وف��ري تعليم عايل 
اجلودة جلميع �شعوب االأر�س بدون 
ا���ش��ت��ث��ن��اء. واأك����د اأن ه���ذه االأه����داف 
الفقر  اإنهاء  على  تدريجيا  �شتعمل 
فرقا  و�شتحدث  واجلهل  والبطالة 
على امل�شتويات االإن�شانية والثقافية 
وال�شركات  امل�شتثمرين  مطالبا   ..
مبراعاة عوامل التنمية امل�شتدامة.

وعن دور احلكومات يف دعم التعليم 
االرتقاء  �شرورة  على  كيم  �شدد   ..
مع  لتتنا�شب  التعليم  مب��خ��رج��ات 
مبديا   .. العمل  اأ���ش��واق  متطلبات 
التعليم  دب���ي يف  ب��ت��ج��رب��ة  اإع��ج��اب��ه 

لت�شتقبل املتغريات االإيجابية التي 
طراأت على التعليم.

جامعات  ع��دد  بتنامي  كيم  واأ���ش��اد 
التي  ف��ل�����ش��ط��ني  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�شلبة  الأر�شية  توؤ�ش�س  اأنها  اعتر 

من التقدم العلمي والفكري.
اأطفال  م��ن   25% اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
التعليم  على  يح�شلون  ال  ال��ع��امل 
تكاد  الفر�شة  ه��ذه  واأن  االأ���ش��ا���ش��ي 
تكون معدومة يف الكثري من بلدان 

م��ق��ارن��ة بحجم  ك��ب��رية  ن�شبة  وه��ي 
اإن����ف����اق ال���ك���ث���ري م����ن ال�������دول لكن 
لالآمال  خميبة  التعليم  خمرجات 
قفزة  حققت  ال��ت��ي  دب���ي  با�شتثناء 

نوعية يف هذا املجال.
وتابع اإن ن�شبة تعليم االإن��اث تفوق 
م�شاركة  ن�شبة  لكن  ال��ذك��ور  ن�شبة 
االإناث يف الوظائف ال تزال متدنية 
مم���ا ي�����ش��ت��وج��ب ت���اأه���ي���ل االأ�����ش����واق 
املوؤ�ش�شات  ث��ق��اف��ة  �شياغة  واإع�����ادة 

العامل .
معترا اأن اخلروج من دائرة العنف 
والتطرف ال يتم اإال باال�شتثمار يف 

اأجيال امل�شتقبل.
البنك  جم���م���وع���ة  رئ���ي�������س  وخ���ت���م 
ل�شاحب  مب��ق��ول��ة  كلمته  ال����دويل 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شمو 
اجل��ه��ل ي�����ش��اوي اخل����وف واخل���وف 
ي�شاوي الكراهية والكراهية ت�شاوي 

العنف.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ال�سارقة يتلقى ر�سالة خطية من رئي�س جزر القمر

•• ال�صارقة-وام: 

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة، 
ر�شالة خطية من رئي�س جمهورية جزر القمر فخامة عثمان غزايل تت�شل بتعزيز عالقات التعاون 
بني اإمارة ال�شارقة وجزر القمر، ونقل عرها الرئي�س القمري حتياته واعتزازه بهذه العالقة. ت�شلم 
�شموه الر�شالة �شباح ام�س االأثنني خالل ا�شتقباله ال�شيد عبد اهلل الودعان م�شت�شار رئي�س جمهورية 
جزر القمر، وذلك يف مكتب �شمو احلاكم، حيث جرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س العالقات االأخوية بني 

البلدين و�شبل تعزيزها وتطويرها.
 ووجه �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة اأثناء اللقاء بدعم امل�شاريع التنموية يف جماالت التعليم والبنى 

التحتية يف جمهورية جزر القمر �شبيال توطيد تلك العالقة .
 ح�شر اللقاء �شعادة جمال �شامل الطريفي امل�شت�شار مبكتب �شمو احلاكم، وال�شيد حممد علي يو�شف 

مدير مكتب رئي�س جمهورية جزر القمر.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما اأمرييا باإن�ساء وتنظيم جمل�س ال�سارقة للإعلم

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما ب�ساأن اإن�ساء املكتب االإعلمي حلكومة ال�سارقة

•• ال�صارقة-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  اأ�����ش����در 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
اأمرييا  ال�����ش��ارق��ة م��ر���ش��وم��ا  ح��اك��م 
وت��ن��ظ��ي��م جمل�س  اإن�������ش���اء  ب�������ش���اأن 

ال�شارقة لالإعالم.
ل�شنة   6 رق������م  امل����ر�����ش����وم  ون���������س 
مبوجبه  ي��ن�����ش��اأ  اأن  ع��ل��ى   2017
ي�شمى  حكومي  جمل�س  االإم���ارة  يف 
ويتمتع  لالإعالم  ال�شارقة  جمل�س 
ويكون  االع���ت���ب���اري���ة  ب��ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
واالإداري  امل�����ايل  اال����ش���ت���ق���الل  ل���ه 
للقيام  ال��الزم��ة  واالأه��ل��ي��ة  والفني 
تكفل  التي  القانونية  بالت�شرفات 

للمجل�س وذلك مبراعاة الت�شريعات 
ال�شيا�شة  ر���ش��م   : وه���ي  االحت���ادي���ة 
العامة للقطاع االإعالمي يف االإمارة 
العامة  ال�شيا�شة  م��ع  يتما�شى  مب��ا 
والتن�شيق مع  ال��دول��ة  ل��الإع��الم يف 
املخت�شة لهذا  ال�شلطات االحتادية 
ا�شرتاتيجيات  واق�����رتاح  ال��غ��ر���س 
وخطط تطوير االإعالم يف االإمارة 
التنفيذي  املجل�س  على  وعر�شها 
ب�شاأنها  ال��الزم  اتخاذ  اأو  العتمادها 
لالإمارة  االإعالمية  اخلطة  ور�شم 
لالإعالم  العامة  ال�شيا�شة  اإط��ار  يف 
ال�شلطات  مع  والتن�شيق  الدولة  يف 

االحتادية املخت�شة لهذا الغر�س .
ومن بني اخت�شا�شات و�شالحيات 
املجل�س تفعيل الت�شريعات اخلا�شة 

االإعالمية احلكومية واالجتماعات 
االإعالمية  والفعاليات  واملوؤمترات 
اأي  واإحالة  وخارجها  الدولة  داخل 
اأكر  اأو  ل��واح��دة  اخت�شا�شاته  من 
وامل�شار  ل���ه  ال��ت��اب��ع��ة  اجل���ه���ات  م���ن 
6 م���ن هذا  رق����م  امل������ادة  اإل���ي���ه���ا يف 
اأخرى  اخت�شا�شات  واأي���ة  امل��ر���ش��وم 
اأو  احل��اك��م  م��ن  املجل�س  بها  ي��ن��اط 
ك��م��ا يق�شي   . ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
ال�شارقة  جمل�س  يتبع  اأن  املر�شوم 
اإ�شرافه  حت���ت  وي��ع��م��ل  ل����الإع����الم 
امل��وؤ���ش�����ش��ات االإع���الم���ي���ة االآت����ي����ة : 
املكتب االإعالمي حلكومة ال�شارقة 
وموؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم ومدينة 
ل���الإع���الم ه��ي��ئ��ة منطقة  ال�����ش��ارق��ة 
حرة واأية موؤ�ش�شات اإعالمية اأخرى 

اأن�����ش��ئ من  حتقيق االأه�����داف ال��ت��ي 
اأجلها ويكون مقر املجل�س الرئي�س 
بقرار  وي��ج��وز  ال�����ش��ارق��ة  مدينة  يف 
ل���ه فروع  ي��ن�����ش��ئ  اأن  ال��رئ��ي�����س  م���ن 
مدن  ب���اق���ي  يف  اأخ�����رى  م��ك��ات��ب  اأو 

ومناطق االإمارة.
وي����ه����دف امل���ج���ل�������س ب��ح�����ش��ب م����واد 
ال�شيا�شة  ر�����ش����م  اإىل  امل����ر�����ش����وم 
االإعالمية لالإمارة وتعزيز مكانتها 
املحلي  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  اإع���الم���ي���ا 
بني  والتن�شيق  والدويل  واالإقليمي 
املوؤ�ش�شات االإعالمية مبا يتفق مع 
���ش��ي��ا���ش��ة االإم������ارة واالإ�����ش����راف على 

املناطق احلرة التابعة له.
وح������������دد امل������ر�������ش������وم ج����م����ل����ة من 
وال�شالحيات  االخ���ت�������ش���ا����ش���ات 

اأي�شا  بينها  وم���ن  ال�����ش��اأن.  ه���ذا  يف 
الفيديو  الت�شوير  ت�شاريح  اإ�شدار 
املوؤ�ش�شات  ل��ك��اف��ة  وال���ف���وت���وغ���رايف 
يف  للت�شوير  واالأف����راد  وال�����ش��رك��ات 
اإدارات  وم��ت��اب��ع��ة  ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة 
لتنظيم  له  التابعة  احل��رة  املناطق 
مع  ي����ت����ع����ار�����س  ال  مب������ا  ع���م���ل���ه���ا 
املنظمة ومبا�شرة كافة  الت�شريعات 
الت�شرفات القانونية التي يقت�شيها 
ح�شن قيام املجل�س بعمله يف حدود 
ال�شارية  الت�شريعات  ب��ه  ت�شمح  م��ا 
االإعالمي  القطاع  على  واالإ���ش��راف 
اإن�شائها  ت�������ش���ري���ع���ات  مب������راع������اة 
وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا واإ������ش�����دار ال����ق����رارات 
الالزمة  وال��ت��ع��ام��ي��م  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
لذلك ومتثيل االإمارة لدى اجلهات 

ب�شوؤون االإع��الم يف االإم��ارة والعمل 
ع��ل��ى حت��دي��ث��ه��ا وف����ق االإج��������راءات 
امل��ت��ب��ع��ة يف االإم������ارة ل��ت��ت��م��ا���ش��ى مع 
االإعالمية  املنظومة  يف  امل��ت��غ��ريات 
االإعالمي  ال��ق��ط��اع  ���ش��ري  وم��ت��اب��ع��ة 
اإن�شاء  ع��ل��ى  وامل��واف��ق��ة  االإم�����ارة  يف 
املرئية  االإع�����الم�����ي�����ة  ال����و�����ش����ائ����ل 
واملقروءة واالإلكرتونية  وامل�شموعة 
يف املوؤ�ش�شات االإعالمية والت�شريح 
االإعالمية  االأن�������ش���ط���ة  مب����زاول����ة 
امل��ن��اط��ق احلرة  االإم�������ارة خ����ارج  يف 
يتما�شى  مب����ا  ع��م��ل��ه��ا  وم���ت���اب���ع���ة 
املحلية  واالأن���ظ���م���ة  ال��ق��وان��ني  م���ع 
ت�شريحها  واإي����ق����اف  واالحت����ادي����ة 
التقيد  ع���دم  اأو  امل��خ��ال��ف��ة  ح���ال  يف 
ب��ال��ق��وان��ني واالأن��ظ��م��ة امل��ع��م��ول بها 

ي�شدر قرار بتبعيتها للمجل�س من 
احلاكم اأو املجل�س التنفيذي.

ون�س املر�شوم على اأن تتكون املوارد 
الدعم   : يلي  مما  للمجل�س  املالية 
الذاتية  واالإي������������رادات  احل���ك���وم���ي 
ن�شاطه  ممار�شة  نتيجة  للمجل�س 
واأية  املجل�س  اأم��وال  ا�شتثمار  وري��ع 
الرئي�س  ي���ق���ره���ا  اأخ�������رى  م�������وارد 
جميع  م����ن  امل���ج���ل�������س  وي���ع���ف���ى   ..
بكافة  املحلية  والر�شوم  ال�شرائب 

اأنواعها اأو اأ�شكالها.
وي��ع��م��ل ب��ه��ذا امل��ر���ش��وم م���ن تاريخ 
املعنية  اجل����ه����ات  وع���ل���ى  �����ش����دوره 
اأي  ويلغى  يخ�شه  فيما  ك��ل  تنفيذ 
يف  وين�شر  واأحكامه  يتعار�س  حكم 

اجلريدة الر�شمية.

•• ال�صارقة-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأ�����ش����در 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
اأمرييا  مر�شوما  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
بتعديل املر�شوم االأمريي رقم 33 
تنظيم  اإع��ادة  ب�شاأن   2012 ل�شنة 

مركز ال�شارقة االإعالمي.
ون�����س امل��ر���ش��وم االأم�����ريي رق���م 8 

واملجل�س  احل���اك���م  ون�����واب  ال��ع��ه��د 
عنه  ي����ن����وب  م����ن  اأو  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
املختلفة  االإع���الم  و�شائل  وت��زوي��د 
باالأخبار املتعلقة بهم.. اإ�شافة اإىل 
اأخرى يحيلها له  اأية اخت�شا�شات 
اأو  التنفيذي  املجل�س  اأو  احل��اك��م 

جمل�س ال�شارقة لالإعالم.
ب��ن��دان ج��دي��دان يف  كما ي�شتحدث 
املادة 5 من املر�شوم االأمريي رقم 
2012 وهما .. يعتر  33 ل�شنة 

من  اأن�شئ  ال��ت��ي  االأه����داف  حتقيق 
االإعالمي  امل�شدر  ويعتر  اأجلها 
حلكومة  واالأ����ش���ا����ش���ي  ال���ر����ش���م���ي 

ال�شارقة.
وت�����ش��ت��ب��دل ن�����ش��و���س ال��ب��ن��ود رقم 
املر�شوم  م��ن   5 امل���ادة  م��ن  و8   3
ل�شنة   33 رق����������م  االأم�����������������ريي 
 .. ال��ت��ال��ي��ة  ب��ال��ن�����ش��و���س   2012
الفعاليات  لكل  والتنظيم  االإع��داد 
االإعالمية اخلا�شة باحلاكم وويل 

ي�شتبدل  اأن  ع��ل��ى   2017 ل�شنة 
املر�شوم  م���ن   2 رق����م  امل�����ادة  ن�����س 
 2012 33 ل�شنة  االأم���ريي رق��م 
االإمارة  يف  ين�شاأ   .. التايل  بالن�س 
املكتب  ي�����ش��م��ى  اإع����الم����ي  م��ك��ت��ب 
ال�شارقة  حل���ك���وم���ة  االإع�����الم�����ي 
االعتبارية  بال�شخ�شية  ويتمتع 
وي�����ك�����ون ل�����ه اال�����ش����ت����ق����الل امل�����ايل 
واالإداري واالأهلية الالزمة للقيام 
تكفل  التي  القانونية  بالت�شرفات 

االأ�شا�شي  االإعالمي  املرجع  املكتب 
ل��ك��ل اجل��ه��ات ال��ع��ام��ل��ة يف االإم����ارة 
االأزم����ات  ح��ال��ة  االأخ���ب���ار يف  لن�شر 
الو�شائل  واإن���������ش����اء  وال������ط������وارئ 
وتطويرها.  امل��ق��روءة  االإع��الم��ي��ة 
امل���ر����ش���وم م���ن تاريخ  ب���ه���ذا  ي��ع��م��ل 
املعنية  اجل���ه���ات  وع���ل���ى  �����ش����دوره 
اأي  ويلغى  يخ�شه  فيما  كل  تنفيذ 
وين�شر  اأحكامه  مع  يتعار�س  حكم 

يف اجلريدة الر�شمية.

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما باإعادة تنظيم مدينة ال�سارقة للإعلم هيئة منطقة حرة 
•• ال�صارقة -وام: 

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
باإعادة  اأم��ريي��ا  مر�شوما  ال�شارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 

تنظيم مدينة ال�شارقة لالإعالم هيئة منطقة حرة .
ون�س املر�شوم �� رقم 11 ل�شنة 2017 �� على اأن تن�شاأ يف االإمارة 
ال�شارقة  مدينة  ت�شمى  لالإعالم  حرة  منطقة  املر�شوم  مبوجب 
االعتبارية  بال�شخ�شية  تتمتع  و  ح��رة  منطقة  هيئة  ل��الإع��الم 
ملبا�شرة  الكاملة  املايل واالإداري واالأهلية  اال�شتقالل  لها  ويكون 
ملجل�س  وتتبع  اأغرا�شها  لتحقيق  الالزمة  القانونية  الت�شرفات 
اجلغرافية  وح��دوده��ا  موقعها  حتديد  ويتم  ل��الإع��الم  ال�شارقة 
ال�شارقة  م��دي��ن��ة  وي��ع��ت��م��د م�شمى  احل���اك���م.  م��ن  ي�����ش��در  ب��ق��رار 
 Free : لالإعالم هيئة منطقة حرة باللغة االإجنليزية كالتايل
ب��  اخت�شارا  وتعرف   Zone Sharjah Media City

. �شم�س   ��  shams
املواهب  واحت�شان  تنمية  تهدف  املدينة  اأن  على  املر�شوم  ون�س 
 .. واالإب���داع���ي  االإع��الم��ي  امل��ج��ال  يف  العاملة  الب�شرية  وال��ق��وى 
االإعالمي  وال��ت��دري��ب  التعليم  جم���ال  يف  االإق��ل��ي��م��ي��ة  وال���ري���ادة 
واالإبداعي .. ودعم وتطوير املحتوى االإعالمي واالإبداعي عايل 
واالإب���داع  ل��الإع��الم  بيئة مالئمة  اإىل توفري  اإ���ش��اف��ة   .. اجل���ودة 
حتتية  بنية  ذات  وم�شتدامة  ج��اذب��ة  مدينة  اإي��ج��اد  ط��ري��ق  ع��ن 
وخدمات مب�شتوى عاملي وبتكاليف معقولة.. ومتكني ال�شركات 
االنخراط  م��ن  وال��ري��ادي��ني  واملتو�شطة  ال�شغرية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
يف  االإم���ارة  �شمعة  االإبداعية..وتعزيز  االإعالمية  القطاعات  يف 
املجاالت االبداعية واالعالمية من خالل ابراز املحتوى املحلي 

بت�شييد  ل��الإع��الم  ال�����ش��ارق��ة  مدينة  وتخت�س  وع��امل��ي��ا.  اقليميا 
باملدينة  اخل��ا���ش��ة  ال�����ش��ل��ة  ذات  وال��ت��ج��ه��ي��زات  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
�شرورية  اأخ��رى  خدمات  واأي��ة  االإداري  الدعم  خدمات  وتقدمي 
م�شاريع  اأو  موؤ�ش�شات  اأو  �شركات  وتاأ�شي�س   .. اأهدافها  لتحقيق 
االأعمال  وتنظيم  وحت��دي��د  امل��دي��ن��ة..  داخ��ل  ف��ردي��ة  اأو  م�شرتكة 
القواعد  واإع��داد  املدينة،  داخ��ل  مبمار�شتها  املرخ�س  واالأن�شطة 
وال�شروط واملتطلبات واالإجراءات لرتخي�س مثل تلك االأعمال 
واالأن�شطة..وت�شجيل وترخي�س املوؤ�ش�شات و ال�شركات وحت�شيل 
الر�شوم واالأجور املفرو�شة على مثل تلك اخلدمات وغريها من 
االأرا�شي  تاأجري  عقود  امل��دي��ن��ة..واإب��رام  تقدمها  التي  اخلدمات 
واملباين للطرف االخر الذي يرغب يف العمل اأو ال�شكن يف املدينة 
عليها..  يتفق  التي  لل�شروط  وفقا  ن�شاطه  مزاولة  لتمكينه من 
اإ�شافة اإىل تنظيم طريقة العمل بني �شركات وموؤ�ش�شات املدينة 
والتن�شيق مع اجلهات احلكومية  بالتعاون  واأي��ة جهات خارجها 
املخت�شة..وامل�شاركة يف الفعاليات املعنية باالإعالم داخل الدولة 
املنتجات  با�شترياد وتخزين  .. والت�شريح للموؤ�ش�شات  وخارجها 
اجلمارك  ملنطقة  ت�شليمها  اأو  ت�شديرها  اإع��ادة  بغية  والب�شائع 
وا�شتئجار  و�شراء  املخت�شة..  اجلهات  مع  بالتن�شيق  االإم���ارة  يف 
ومتلك االأ�شول املنقولة وغري املنقولة الالزمة ملمار�شة مهامها 
والنظم  الت�شريعات  به  ت�شمح  كافة مبا  واال�شتثمار يف جماالته 
.. باالتفاق مع  املر�شوم  املدينة وفق مواد  ال�شارية. كما تخت�س 
املدينة  ب�شاأن متكني �شركات وموؤ�ش�شات  االأخ��رى  املناطق احلرة 
الرئي�س.. به  ي�شمح  املناطق ح�شبما  تلك  العمل يف  مزاولة  من 

واالإقليمية  واالحتادية  املحلية  اجلهات  مع  والتن�شيق  والتعاون 
والدولية مبا فيها املناطق احلرة االأخ��رى يف جمال االإع��الم .. 

والنظر يف ال�شكاوى التي تقدم من ال�شركات واملوؤ�ش�شات العاملة 
يف املدينة والبت فيها..والقيام باأي اأعمال اأخرى ترتبط مبجال 
اخت�شا�شات  واأي��ة   .. اأهدافها  حتقيق  اإىل  وت���وؤدي  املدينة  عمل 
املجل�س.  اأو  التنفيذي  املجل�س  اأو  اإليها من احلاكم  اأخرى توكل 
وكذلك  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال�شركات  تعفى  ب���اأن  امل��ر���ش��وم  يق�شي  كما 
االأفراد واملوظفون يف املدينة من ال�شرائب املفرو�شة يف االإمارة..

اأعمالهم  بن�شاطات  يتعلق  فيما  ال��دخ��ل  �شريبة  ذل���ك  يف  مب��ا 
اأو  مل��دة  للتجديد  قابلة  عاما  خم�شني  مل��دة  وذل��ك  املدينة  داخ��ل 
البدء  الرئي�س اعتبارا من تاريخ  مدد مماثلة بقرار ي�شدر من 
املدينة من قبل  داخل  املنفذة  االأعمال  اأن جميع  باالأعمال. كما 
�شركات وموؤ�ش�شات وموظفي املدينة ال تخ�شع للقوانني واللوائح 
املوؤ�ش�شات  اأو  االقت�شادية  التنمية  دائرة  اأو  البلديات  يف  املطبقة 
للمدينة  يجوز  ذلك  ومع  للحكومة  التابعة  والدوائر  والهيئات 
اأن ت�شتفيد اأو ت�شتخدم اأي ت�شهيالت اأو خدمات ترخي�س تقدمها 
املدينة  وم��وؤ���ش�����ش��ات  ���ش��رك��ات  امل��ذك��ورة لرتخي�س  ال��دوائ��ر  تلك 

ح�شبما تراه اإدارتها منا�شبا.
 و ت�شدر بقرار من الرئي�س الئحة حتدد الر�شوم التي ت�شتوفى 
م��ق��اب��ل اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا امل��دي��ن��ة وت��ت�����ش��م��ن الالئحة 
ال��غ��رام��ات وال��ت��داب��ري امل��ق��ررة على ال�����ش��رك��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات التي 
تخالف اأحكام هذا املر�شوم اأو اأية لوائح ت�شدر ب�شاأنه..كما ي�شدر 

الرئي�س اللوائح املالية واالإدارية اخلا�شة باملدينة.
اإن�شاء  ب�شاأن   2016 ل�شنة   10 رق��م  االأم���ريي  املر�شوم  ويلغى 

مدينة ال�شارقة لالإعالم هيئة منطقة حرة .
ويعمل بهذا املر�شوم اعتبارا من تاريخ �شدوره و يلغى اأي حكم 

يخالف اأو يتعار�س مع اأحكامه و ين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما اأمرييا 
ب�ساأن تعيني رئي�س ملجل�س ال�سارقة للإعلم

•• ال�صارقة -وام: 

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة مر�شوما اأمرييا ب�شاأن تعيني رئي�س ملجل�س 

ال�شارقة لالإعالم.
ون�س املر�شوم رقم 7 ل�شنة 2017 على اأن يعني ال�شيخ �شلطان بن اأحمد 

بن �شلطان القا�شمي رئي�شا ملجل�س ال�شارقة لالإعالم.
ويعمل بهذا املر�شوم اعتبارا من تاريخ �شدوره وعلى اجلهات املعنية تنفيذه 

كل فيما يخ�شه وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما برتقية مدير 
موؤ�س�سة ال�سارقة للإعلم اإىل درجة مدير عام

•• ال�صارقة-وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
2017م  10 ل�شنة  ال�شارقة املر�شوم االأم��ريي رقم  املجل�س االأعلى حاكم 

ب�شاأن ترقية مدير موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم اإىل درجة مدير عام.
اإذاع��ة وتلفزيون  اأن يرقى ال�شيد حممد ح�شن خلف مدير  ون�س املر�شوم 
ال�شارقة اإىل درجة مدير عام ويعني مديرا عاما ملوؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم. 
يعمل بهذا املر�شوم اعتبارا من تاريخ �شدوره وعلى اجلهات املعنية تنفيذه 

كل فيما يخ�شه وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن 
نقل وتعيني رئي�س مدينة ال�سارقة للإعلم

•• ال�صارقة-وام: 

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
خالد  الدكتور  نقل  ب�شاأن  اأمرييا  مر�شوما  ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س 
عمر املدفع – مدير عام موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم - اإىل مدينة ال�شارقة 

لالإعالم هيئة منطقة حرة وتعيينه رئي�شا لها وفقا نظامها االإداري.
و يعمل باملر�شوم �� رقم 12 ل�شنة 2017 �� اعتبارا من تاريخ �شدوره وعلى 

اجلهات املعنية تنفيذه كل فيما يخ�شه و ين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما بتعديل مر�سوم 
اأمريي باإعادة تنظيم موؤ�س�سة ال�سارقة للإعلم

•• ال�صارقة -وام: 

بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأ���ش��در 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة 
رقم  االأم��ريي  املر�شوم  تعديل  ب�شاأن  اأمرييا  مر�شوما 
ال�شارقة  موؤ�ش�شة  تنظيم  ب��اإع��ادة   2015 ل�شنة   51

لالإعالم.
ويق�شي املر�شوم االأمريي رقم 9 ل�شنة 2017 على اأن 
رقم  االأمريي  املر�شوم  من  ي�شتبدل ن�س املادة رقم 5 
- مع  التايل  بالن�س  اإليه  امل�شار   2010 ل�شنة   51
مراعاة قواعد االخت�شا�س ودون امل�شا�س ب�شالحيات 
للموؤ�ش�شة  ي���ك���ون  امل��خ��ت�����ش��ة  االحت�����ادي�����ة  ال�����ش��ل��ط��ة 
االإعالمية  الو�شائل  اإن�شاء   - التالية  االخت�شا�شات 
واإجراء  وتطويرها  واالإلكرتونية  وامل�شموعة  املرئية 
الدرا�شات والبحوث واإعداد التقارير املتعلقة باأهداف 
االأعمال  بجميع  ال��ق��ي��ام  ب��ج��ان��ب  ون�����ش��ره��ا  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
مبا  واالإل��ك��رتوين  وامل�شموع  املرئي  ب��االإع��الم  املتعلقة 
يف ذلك االإنتاج والن�شر والت�شويق واالإعالن والتوزيع 
لتنمية موارد املوؤ�ش�شة وتبادل اخلرات مع املوؤ�ش�شات 
اأية  اإىل  اإ�شافة  وخارجها  الدولة  يف  املثيلة  والهيئات 

اخت�شا�شات اأخرى ترتبط مبجال عمل املوؤ�ش�شة واأية 
اأعمال اأخرى يحيلها عليها احلاكم.

االأمريي  امل��ر���ش��وم  م��ن   6 رق��م  امل���ادة  ن�س  وي�شتبدل 
التايل  بالن�س  اإل��ي��ه  امل�����ش��ار   2010 ل�شنة   51 رق��م 
.. يتبع املوؤ�ش�شة من النواحي الفنية واالإدارية اجلهات 
ال��ت��ال��ي��ة: ت��ل��ف��زي��ون االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة من 
ال�شارقة وقناة ال�شارقة الريا�شية وقناة الو�شطى من 
الذيد وقناة ال�شرقية من كلباء وقناة ال�شارقة الثانية 
ال�شارقة  الكرمي من  القراآن  واإذاع��ة  ال�شارقة  واإذاع��ة 
للتدريب  ال�شارقة  ومركز  باملوؤ�ش�شة  االأخ��ب��ار  ومركز 
يتم  اأخ��رى  اإعالمية  اأي��ة جهة  اإىل  اإ�شافة  االإع��الم��ي 

اإحلاقها بقرار من احلاكم.
اأمام  اأعاله م�شوؤولني  املذكورة  ويكون مدراء اجلهات 
حتقيق  يكفل  مب��ا  اأعمالهم  ت�شريف  يف  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

اأهدافها يف حدود ال�شالحيات املخولة لهم.
املر�شوم  7 من  رق��م  امل��ادة  1 من  رق��م  البند  ويحذف 

االأمريي رقم 51 ل�شنة 2010.
ويعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شدوره وعلى اجلهات 
املعنية تنفيذ كل فيما يخ�شه ويلغى اأي حكم يتعار�س 

مع اأحكامه وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�سرطة عجمان تنظم ور�سة عمل تعريفية بخدمة 
بلغ ال�سيك الذكي لعدد من املوؤ�س�سات باالإمارة

•• عجمان-وام:

نظمت القيادة العامة ل�شرطة عجمان ور�شة عمل تعريفية بخدمة بالغ 
ال�شيك الذكي ملجموعة من املوؤ�ش�شات يف اإمارة عجمان.

وا�شتعر�شت الور�شة التي قدمها املقدم غيث الكعبي رئي�س مركز �شرطة 
النعيمية ال�شامل، والرائد خليل اإبراهيم احلمادي رئي�س ق�شم اخلدمات 
االلكرتونية واالت�شاالت ب�شرطة عجمان اخلدمات االإلكرتونية الذكية 
التي تقدمها القيادة العامة ل�شرطة عجمان واأهمية تفعيل دور ال�شراكة 

بني املوؤ�ش�شات و�شرطة عجمان و�شبل ت�شهيل االإجراءات املتبعة يف تقدمي 
اخلدمات الذكية.

اآلية فتح بالغ ال�شيك الذكي واأه��م املميزات التي تتميز بها هذه  و�شرح 
اخلدمة وما توفره من وقت وجهد على املتعاملني واملوظفني على حد 
ال�شراكة بني  اأهمية تفعيل وتعزيز دور  الكعبي  املقدم غيث  �شواء. واكد 
اجلودة  م�شتوى  رفع  يف  واخلا�شة  الر�شمية  واملوؤ�ش�شات  عجمان  �شرطة 
اجناز  يف  للمتعاملني  وال�شهولة  ال�شعادة  وحتقيق  اخلدمات  تقدمي  يف 

معامالتهم.

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الراحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�شارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية االأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة
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اأخبـار الإمـارات
•• دبي-وام:

ان�شمت 68 جهة خا�شة اإىل مبادرة موؤ�شر ال�شعادة الذي طورته حكومة 
التي  ال�شعادة  اأج��ن��دة  يف  ال�شعادة  قيا�س  اأدوات  اأح��د  ليكون  الذكية  دب��ي 
ي�شرف على تنفيذها مكتب دبي الذكية بهدف اكت�شاف وقيا�س م�شادر 
ال�شعادة يف مدينة دبي و�شوال لتحقيق الهدف الطموح نحو رفع ن�شبة 

ال�شعادة اإىل 95 باملائة يف دبي بحلول عام 2021.
التنمية  دائ��رة  و  الذكية  دب��ي  مكتب  بني  �شراكة  اتفاقية  توقيع  و�شاهم 
 51 2016 يف ان�شمام  املا�شي  العام  االقت�شادية يف �شهر �شبتمر من 
دبي  اقت�شادية  ق��ام��ت  حيث  ال�����ش��ع��ادة  م��وؤ���ش��ر  م��ب��ادرة  اإىل  خا�شة  جهة 
بالتن�شيق بني ال�شركات االأع�شاء يف برنامج دبي للخدمة املتميزة وبني 
جعل  بعد  وذل��ك  للمكتب  التقني  ال���ذراع  الذكية  دب��ي  حكومة  موؤ�ش�شة 
ال�شنوية  باجلائزة  الفوز  معايري  �شمن  ال�شعادة  موؤ�شر  مبادرة  تطبيق 

لرنامج دبي للخدمة املتميزة.

اأجندة  يف  ال�شعادة  موؤ�شرات  قيا�س  اأدوات  اأح��د  ال�شعادة  موؤ�شر  ويعتر 
على  وت�شتمل  الذكية  دب��ي  مكتب  تنفيذها  على  ي�شرف  التي  ال�شعادة 
من  جمموعة  وتت�شمن  متاأنية  درا���ش��ة  بعد  و�شعها  مت  طريق  خ��ارط��ة 
الالزمة وهياكل  ب��االأدوات  القيادات  اإمداد  والرامج ل�شمان  ال�شيا�شات 
ال�شعادة  ال�شعادة وقد �شجل موؤ�شر  ا�شرتاتيجية  لتنفيذ  املنا�شبة  الدعم 

ن�شبة ر�شا و�شعادة اإجمالية بلغت90 باملائة خالل عام 2016.
وقالت �شعادة الدكتورة عائ�شة بنت بطي بن ب�شر مدير عام مكتب دبي 
يعتمد  ال��ذي  الذكي  التحول  يقود عملية  الذكية  دبي  اأن مكتب  الذكية 
على االبتكارات التقنية من اأجل زيادة الفاعلية وحت�شني جتارب النا�س 
عامليا..  االأ�شعد  املدينة  دب��ي  جعل  روؤي��ة  مع  يتوافق  مبا  دب��ي  مدينة  يف 
واإن  ال�شعادة قابلة للتحقق وللقيا�س  باأن  الذكية  اإميان دبي  معربة عن 

ربط اأنظمة اجلهات اخلا�شة مع قاعدة البيانات املركزية ملوؤ�شر ال�شعادة 
�شيمدهم ببيانات لتنقيح نهجهم يف التحول الذكي وحت�شينه با�شتمرار 
من خالل فهم خريطة الر�شا عن اخلدمات املقدمة ل�شكان املدينة عر 
ثم حتليلها  ليجري من  ه��ذه اخلدمات  وت�شنيف جتربتهم جت��اه  رب��ط 
اإ�شعاد  اأن:  القيادة  والعمل على حت�شينها وتطويرها حتقيقا لتوجيهات 

النا�س مهمة ال حتتمل التاأجيل .
من جانبه اأعرب �شعادة و�شام لوتاه املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة حكومة دبي 
الذكية عن �شعادته الن�شمام 68 جهة خا�شة اإىل مبادرة موؤ�شر ال�شعادة 
مدينة  بناء  تعزيز  يف  ي�شاهم  ال�شعادة  موؤ�شر  خدمة  تفعيل  اأن  ..موؤكدا 
ذكية متميزة تتوافر فيها مقومات ا�شتدامة رفاهية العي�س للمواطنني 
واملقيمني يف مدينة دبي ولقطاع االأعمال النا�شط فيها حيث يعد موؤ�شر 

ال�شعادة االأول من نوعه يف العامل لقيا�س التجارب ال�شعيدة يف خمتلف 
بني  اجلهود  لت�شافر  يحتاج  ال�شعادة  حتقيق  اأن  املدينة..معترا  اأنحاء 
االأف��راد والقطاع احلكومي واخلا�س كونه �شريك اأ�شا�شي يف دفع عجلة 
التقني  ال���ذراع  كونها  الذكية  دب��ي  حكومة  موؤ�ش�شة  اأن  التنمية..الفتا 
ملكتب دبي الذكية تعمل بروح الفريق الواحد وت�شعى لعقد ال�شراكات مع 
يف  موؤثرة  حياتية  لتجارب  �شمانا  واخلا�شة  العامة  القطاعات  خمتلف 

مدينة دبي الذكية.
ويتيح موؤ�شر ال�شعادة الذي اأطلقه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
من  دبي  مدينة  يف  ال�شعادة  م�شادر  وقيا�س  اكت�شاف   2014 اأكتوبر  يف 
خالل ن�شر اأجهزة قيا�س موؤ�شر ال�شعادة يف مراكز خدمة املتعاملني وعلى 
دبي  بذلك  لت�شبح  االلكرتونية  التعامالت  ونقاط  االلكرتونية  املواقع 
املدينة االأوىل عامليا التي تقي�س �شعادة �شكانها وزوارها و�شياحها ب�شكل 

يومي تفاعلي.

القبي�سي واأبوالغيط يوؤكدان اأهمية املواقف امل�سرتكة بني 
الربملانات للتعامل مع الق�سايا العربية والدولية

الداخلية توا�سل جهود التوعية املرورية للحد من احلوادث

اىل  تن�سم  حراب(  )اأبو  االفريقي  املها  من  راأ�سا   25
حممية بت�ساد لتبداأ حياتها فى موطنها اجلديد

انطلق الن�سخة اخلام�سة من معر�س منطاد خليفة القائد مايو املقبل 

•• اأبوظبي-وام:

من  للحد  التوعية  جهود  الداخلية  وزارة  وا�شلت 
حمالتها  ع��ر  عنها  الناجتة  وال��وف��ي��ات  احل���وادث 
تواجده  اأم��اك��ن  كافة  يف  اجلمهور  ت�شتهدف  التي 
اأطلقها  التي  امل�شرعات احلكومية  اأهداف  لتحقيق 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
دبي رعاه اهلل بخف�س الوفيات بن�شبة %21 على 
اأخطر 5 طرق يف الدولة �شمن حملة التوعية التي 

اأطلقتها اأخريا حتت �شعار �شعادتهم يف �شالمتك .

ووزعت الوزارة ن�شرات ومطويات للتوعية باأهداف 
التجارية،  امل��راك��ز  مبختلف  احلكومية  امل�شرعات 
بني  االأم���ان  م�شافة  ب��رتك  التقيد  اأهمية  م��وؤك��دة 
امل���رك���ب���ات ل��ت��ج��ن��ب م���ف���اج���اآت ال��ط��ري��ق واالل���ت���زام 
ب��ال�����ش��رع��ات امل���ح���ددة، وب��ق��واع��د واأن��ظ��م��ة ال�شري 
خماطر  وغ��ريه��م  اأنف�شهم  يجنبوا  حتى  وامل����رور، 
اإ�شابات  من  عنها  ينجم  وم��ا  للحوادث،  التعر�س 
على  وح��ف��اظ��ا  وامل��م��ت��ل��ك��ات،  االأرواح  يف  وخ�����ش��ائ��ر 

�شالمتهم و�شالمة االآخرين.
وتاأتي حملة الوزارة هذه �شمن عدة مبادرات حيوية 
ب�����ش��اأن ال��ت��وع��ي��ة للحد م��ن ال��وف��ي��ات ال��ن��اجت��ة عن 

و�شمن  تنفيذها،  عام مت  ب�شكل  املرورية  احل��وادث 
ال�شرطية  االإدارات  تنفذها  ا�شتثنائية  اإج�����راءات 
املعنية للحد من احلوادث على طرق خم�س رئي�شية 
بالدولة، حتددت وفق التحدي اخلا�س بامل�شرعات 

احلكومية والتي تقوده وزارة الداخلية.
وت�شم االإج��راءات والتي تنفذها الوزارة بال�شراكة 
مع هيئات وموؤ�ش�شات حكومية تخفي�س ال�شرعات 
الدوريات  وتكثيف  ال�����ش��وارع،  ببع�س  على  امل��ح��ددة 
تثقيفية على  دوري��ات  ون�شر  املتحركة،  وال���رادارات 
بع�س نقاط الطرق، والقيام بعمل ك�شف لعدد من 
املركبات خا�شة الثقيلة منها، ور�شم نقاط بي�شاء 

واإزالة  توعوية،  جانبية  لوحات  مع  االأ�شفلت  على 
االتربة املرتاكمة عن ال�شياج القريب من ال�شوارع 

وغريها من االإجراءات الوقائية.
يف  �شعادتهم  ال��ت��وع��وي��ة  احلملة  ال����وزارة  واأط��ل��ق��ت 
�شالمتك عر كافة و�شائل االإعالم، فيما تقوم اإدارة 
القيادات  م��ع  بالتن�شيق  ب��ال��وزارة  االأم��ن��ي  االإع���الم 
بهدفرفع  احلملة  يف  امل�����ش��ارك��ة  ال�شرطية  ال��ع��ام��ة 
الر�شائل  اإط��الق  خ��الل  من  العام  الوعي  م�شتوى 
االإل��ك��رتون��ي��ة واحل�شابات  امل��واق��ع  ال��ت��وع��وي��ة ع��ر 
الر�شمية على مواقع التوا�شل االجتماعي اخلا�شة 

بالوزارة والقيادات العامة لل�شرطة بالدولة.

•• ال�صارقة-وام:

القادم  م��اي��و  يف  ال�����ش��ارق��ة  ت�شت�شيف 
ف���ع���ال���ي���ات ال��ن�����ش��خ��ة اخل���ام�������ش���ة من 
الدويل  ال��ف��وت��وغ��رايف  الفني  املعر�س 
مب�شاركة  ال����ق����ائ����د  خ��ل��ي��ف��ة  مل���ن���ط���اد 
حملية ودولية وا�شعة. واأو�شح منطاد 
االمارات يف بيان اأن اإقامة هذا احلدث 
ياأتي عقب النجاح الكبري الذي حتقق 
قدم  وال���ذي  ال�شابقة  الن�شخة  خ��الل 

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي  البيئة  هيئة  برنامج  �شمن 
الإع�����ادة ت��وط��ني امل��ه��ا االف��ري��ق��ي اأبو 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة و�شل  ب��ي��ئ��ت��ه��ا  ح�����راب يف 
م����ن املها  خ��م�����ش��ة وع�������ش���رون راأ������ش�����اً 
موطنها  اإىل  ح����راب  اأب����و  االأف���ري���ق���ي 
رمي  وادي  م���ن���ط���ق���ة  يف  اجل������دي������د 
يف  الطبيعية  اأخ��ي��م  وادي  مبحمية 
بني  بالتعاون  وذل��ك  ت�شاد  جمهورية 
وال�شريك  ت�����ش��اد  وح��ك��وم��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
املحافظة  �شندوق  املحلي  التنفيذي 

على ال�شحراء.
وقد مت نقل هذه املجموعة التي تعتر 
الثالثة �شمن جمموعة االإطالق اإىل 
ت�����ش��اد ع��ر ط��ائ��رة خ��ا���ش��ة ح��ي��ث قام 
فريق االأطباء البيطريني امل�شاحبني 
لها برعايتها وتوفري الطعام وال�شراب 

لها خالل هذه الرحلة.
وبعد رحلة طويلة مت اإط��الق ال� 25 
راأ�شا من املها االأفريقي اأبو حراب يف 
بدت  حيث  االإط����الق  قبل  م��ا  من�شاأة 
�شحية  وب��ح��ال��ة  ن�شيطة  احل��ي��وان��ات 
ج��ي��دة وق������ادرة ع��ل��ى ال��ت��اأق��ل��م ب�شكل 
و�شيتم  اجل��دي��د  حميطها  م��ع  ج��ي��د 
املها  االإب��ق��اء على ه��ذه املجموعة من 
االفريقي يف املن�شاأة ليتم اإطالقها يف 
الرية يف وقت الحق هذا العام خالل 

ف�شل ال�شيف يف �شهر اأغ�شط�س.
وق���د مت اخ��ت��ي��ار ه���ذه امل��ج��م��وع��ة من 
القطيع العاملي للمها االأفريقي الذي 
الهيئة يف مركز دليجة الإدارة  تديره 

احلياة الرية يف اأبوظبي.
كما مت اإطالق 19 راأ�شاً من املجموعة 
ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ق��د و���ش��ل��ت اإىل 
املا�شي  دي�����ش��م��ر  ���ش��ه��ر  يف  امل���ن�������ش���اأة 
وجنحت بالتاأقلم مع البيئة املحيطة 
يف حني مت االإبقاء على عدد االإناث يف 
ت�شع  حتى  االإط���الق  قبل  م��ا  من�شاأة 

م��وال��ي��ده��ا ق��ب��ل اأن ي��ت��م اإط��الق��ه��ا يف 
مرحلة الحقة.

و���ش��ي��ت��م ت���رك���ي���ب اأط��������واق ل���ك���ل مها 
ال�شناعية  االأق��م��ار  عر  تتبعها  ليتم 
حتركاتها  ور����ش���د  م��ك��ان��ه��ا  وحت���دي���د 
اإىل  م�شاحتها  ت�شل  التي  املحمية  يف 
�شيتم  ح��ي��ث  م��رب��ع  ك���م   78،000
عملية  عن  الناجتة  البيانات  مراقبة 
�شميث�شونيان  معهد  قبل  من  التتبع 
يف  احل��ي��ة  ال��ك��ائ��ن��ات  على  للمحافظة 

وا�شنطن العا�شمة.
وت�شاهم هذه البيانات يف حماية املها 
�شلوكيات هذه  وجمع معلومات حول 
جهود  تعزيز  يف  ي�شاعد  مم��ا  االأن����واع 
البيانات  اأ�شارت  التوطني حيث  اإعادة 
اأن��ه يف االأي��ام القليلة االأوىل الإطالق 
القطيع ب��دت احل��ي��وان��ات ه��ادئ��ة مما 
ي����دل ع��ل��ى ت��ك��ي��ف��ه��ا ب�����ش��ك��ل ج��ي��د مع 
خالل  املتوقع  وم��ن  املحيطة  البيئة 
م�شار  تتبع  يتم  اأن  املقبلة  االأ�شابيع 
باملحمية  اإط��الق��ه  مت  ال���ذي  القطيع 

موؤخرا.
وف��د من  زار  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  وخ���الل 
هيئة البيئة اأبوظبي تراأ�شته الدكتورة 
����ش���ي���خ���ة �����ش����امل ال����ظ����اه����ري امل���دي���ر 
البيولوجي  التنوع  لقطاع  التنفيذي 
ت�شاد  وال���ب���ح���ري ج��م��ه��وري��ة  ال����ري 
التوجيهية  اللجنة  اجتماع  حل�شور 
االإجن����ازات  اأه���م  مناق�شة  مت��ت  حيث 
املا�شي  ال���ع���ام  ال��ت��ي حت��ق��ق��ت خ����الل 
وخ��ط��ة وب��رن��ام��ج عمل ال��ع��ام احلايل 
للرنامج  ت��و���ش��ي��ات  و����ش���ع  مت  ك��م��ا 
 – البيئة  هيئة  بني  ال�شراكة  لتعزيز 
اأبوظبي وحكومة ت�شاد ممثلة بوزارة 
و�شندوق  ال�شمكية  وال����روة  البيئة 

املحافظة على ال�شحراء.
واأكدت الدكتورة الظاهري على اأهمية 
التزام  يوؤكدعلى  ال��ذي  امل�شروع  ه��ذا 
ح��ك��وم��ة دول����ة االإم�������ارات م���ن خالل 

اأبوظبي،بامل�شاهمة   – البيئة  هيئة 
املبذولة  اجل����ه����ود  يف  ك���ب���ري  ب�����ش��ك��ل 
التي  ال��ري��ة  االأن�����واع  ع��ل��ى  للحفاظ 
والتنوع  ال����ش���ت���دام���ة  اأه���م���ي���ة  مت��ث��ل 
البيولوجي من خالل جمموعة من 
االأنواع النادرة التي اأن�شاأها املغفور له 
موؤ�ش�س دولةاالإمارات العربية املتحدة 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان.
واأ�شافت الدكتورة �شيخة: يف ظل روؤية 
 – البيئة  ودعم قيادتنا و�شعت هيئة 
القطيع  واإدارة  اأبوظبي خطة الإن�شاء 
العاملي من املها االفريقي داخل دولة 
االمارات وخارجها يف جمهورية ت�شاد 
م���ن خ����الل ت���وف���ري ق��ط��ي��ع م���ن املها 
االفريقي اأبو حراب يرافقه جمموعة 
وامل��خ��ت�����ش��ني مب�شروع  اخل�����راء  م���ن 
الطبيعية  البيئة  يف  التوطني  اإع���ادة 
فنجاح هذا امل�شروع ال ي�شاهم فقط يف 
تاأمني م�شتقبل هذه االأنواع واالأنواع 
االأخ����رى امل��ه��ددة ب��االن��ق��را���س ولكنه 
على  به  يحتذى  منوذجاً  يقدم  اأي�شا 

امل�شتوى العاملي حلماية االأنواع .
وقالت د. �شيخة الظاهري خطتنا هي 
القطيع  من  جديدة  جمموعات  نقل 
العاملي للمها االإفريقي الذي تديرها 
الهيئة على فرتات منتظمة وبالتايل 
اإطالقه يف  �شيتم  ال��ذي  القطيع  دعم 
ت�شاد على مدى 3-4 �شنوات القادمة 
احليوانات  هذه  من  جتمعات  الإيجاد 
ال��ت��ي تعي�س مب��ف��رده��ا على  ال��رائ��ع��ة 
نحو م�شتدام وترعى وتتجول بحرية 

واأمان يف موئلها الطبيعي بت�شاد .
واأ�شارت الظاهري اإىل اأن فريق الهيئة 
يركزعلى  امل��وق��ع  خ����ارج  للمحافظة 
العاملي  للقطيع  التنوع اجليني  زي��ادة 
واختيار  جمع  خ��الل  من  اأبوظبي  يف 
اأفراد متنوعة من دول اأخرى لتعزيز 
وت��ق��وي��ة اجل��ي��ن��ات ليتم اإط��الق��ه��ا يف 
مناطق انت�شارها وبخا�شة ت�شاد التي 

تعتر وجهتها االأوىل.
وكانت هيئة البيئة قد قامت موؤخرا 
االإفريقي  امل��ه��ا  م��ن  راأ���ش��اً   69 بنقل 
اأب�����و ح�����راب م���ن ج���زي���رة ���ش��ري بني 
يا�س، التي تعتر موطنا لالآالف من 
كانت  التي  والغريبة  املحلية  االأن���واع 
اخلا�شة  املجموعة  �شمن  ال�شابق  يف 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  للمغفور 
اآل نهيان لت�شاف اإىل القطيع العاملي 
الرية  احل��ي��اة  الإدارة  دليجة  مبركز 
املجموعة  ه��ذه  وت�شاهم  اأب��وظ��ب��ي  يف 
يف دع���م م�����ش��روع اإع�����ادة ت��وط��ني املها 

االإفريقي يف ت�شاد.

وامل�شاركات  االجن������ازات  اأه����م  خ��اله��ا 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ملنطاد  العاملية 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  وم��ن��ط��اد  اهلل  حفظه 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
اهلل ومنطاد �شاحب  رع��اه  دب��ي  حاكم 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد 
االأعلى للقوات امل�شلحة. واأكد الكابن 

املن�شوري  ن��ا���ش��ر  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ط��ي��ار 
كافة  اكتمال  االإم����ارات  منطاد  رئي�س 
الن�شخة  الإطالق  الفنية  اال�شتعدادات 
اجلديدة من املعر�س الذي ي�شعى اإىل 
ال�شلمي  والتعاي�س  الت�شامح  روح  ن�شر 
بني �شعوب العامل. واأو�شح اأن املعر�س 
���ش��ي��ك��ون حم����ل اه���ت���م���ام ال���ك���ث���ري من 
الراغبني يف التعرف اىل اهم الو�شائل 
ر�شائل  ن�شر  االعالمية واالإعالنية يف 
والذي  ب��ال��ع��امل  والت�شامح  ال��ت��وا���ش��ل 
خالل  م��ن  االم����ارات  منطاد  �شخرها 
عر  والفنية  العاملية  الو�شائل  اأح��دث 
التعريف  ب��ه��دف  ال��ع��امل��ي��ة  م�����ش��ارك��ات��ه 
حققتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ب����االجن����ازات 

اأر�س  جعل  يف  الر�شيدة  الدولة  قيادة 
االإمارات امللتقى احل�شاري واالإن�شاين 
اجلن�شيات  خم��ت��ل��ف  ي��ح��ت�����ش��ن  ال����ذي 
واملحبة  ال��ت�����ش��ام��ح  ب����روح  م��ت��ع��اي�����ش��ني 
والعمل املتوا�شل وامل�شاركة يف م�شرية 

البناء التي ر�شمها االباء املوؤ�ش�شون.
واأ������ش�����اد امل���ن�������ش���وري ب���اه���ت���م���ام ودع����م 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و املجل�س 
االأعلى حاكم ال�شارقة للدورة املا�شية 
اجلامعة  يف  اقيمت  التي  املعر�س  من 
يف  وت��وج��ي��ه��ات��ه  ب��ال�����ش��ارق��ة  القا�شمية 
االب��داع والتميز البنائه  توفري فر�س 
الت�شامح  روح  ن�شر  االم��ارات يف  �شباب 

ايل جميع �شعوب العامل.
من جانبه اأو�شح الكابن ح�شن نا�شر 
املن�شوري االمني العام ملنطاد االمارات 
ن�شخته  خ���الل  �شي�شهد  امل��ع��ر���س  اأن 
اخل��ام�����ش��ة ح�����ش��ورا وم�����ش��ارك��ة دولية 
وايطاليا  والنم�شا  املانيا  م��ن  وا�شعة 
االأمريكية  املتحدة  والواليات  ورو�شيا 
اإىل ج��ان��ب ���ش��ب��اب ال���دول���ة وذل����ك يف 
اإط�����ار ح��ر���س م��ن��ط��اد االم������ارات على 
للمعر�س  وال��دويل  االقليمي  التو�شع 
االأجنحة  ع��دد  ارت��ف��اع  اإىل  م�شريا   ..
املحلية  املوؤ�ش�شات  امل�شاركة من  الفنية 
والدولية هذا العام وادخال تكنولوجيا 

البعد الثالثي يف العر�س.

•• القاهرة-وام: 
ب��ح��ث��ت م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة اأم����ل عبداهلل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
اأب����و الغيط  االحت������ادي وم���ع���ايل اأح���م���د 
العربية  ال���دول  جلامعة  ال��ع��ام  االأم���ني 
.. ���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز ع���الق���ات ال��ت��ع��اون بني 
اجل��ام��ع��ة وامل��ج��ل�����س و ح��ر���ش��ه��م��ا على 
للموؤ�ش�شات  والفاعل  املهم  ال��دور  تعزيز 
الرملانية يف دعم م�شرية العمل العربي 
التعاون  تفعيل  اإىل  اإ�شافة   .. امل�شرتك 
ال�شيا�شية  امل��ج��االت  خمتلف  يف  العربي 
والثقافية واالقت�شادية واال�شتثمارية .. 
وذلك يف ظل ما ت�شهده املنطقة والعامل 

من تداعيات وتطورات.
جاء ذلك خالل م�شاركة معاليها والوفد 
لروؤ�شاء  ال���ث���اين  االج��ت��م��اع  يف  امل���راف���ق 
امل��ج��ال�����س وال���رمل���ان���ات ال��ع��رب��ي��ة الذي 
العربية يف  ال��دول  عقد يف مقر جامعة 

القاهرة.

مبارك  جمعة  ���ش��ع��ادة   .. ال��ل��ق��اء  ح�شر 
جمهورية  لدى  الدولة  �شفري  اجلنيبي 
لدى  ال��دائ��م  ومندوبها  العربية  م�شر 
تطرق  فيما  ال��ع��رب��ي��ة..  ال���دول  جامعة 
اإىل االأو���ش��اع يف ع��دد من الدول  اللقاء 
ال���ع���رب���ي���ة ال����ت����ي ت�����ش��ه��د ال���ع���دي���د من 
التهجري  وعمليات  واالأزم���ات  االأح���داث 

وق�شايا الالجئني ومدى معاناتهم.
اجلامعة  ع�����ام  اأم�������ني  م����ع����ايل  ورح�������ب 
العربية بالدكتورة اأمل القبي�شي وهناأها 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ل��رئ��ا���ش��ة  الن��ت��خ��اب��ه��ا 
ام��راأة ترتاأ�س  اأول  باعتبارها  االحت��ادي 
الوطن  م�شتوى  على  برملانية  موؤ�ش�شة 

العربي.
واأب��وال��غ��ي��ط -  القبي�شي  واأك���دت م��ع��ايل 
الرملاين  العمل  اأهمية   - اللقاء  خ��الل 
على  والعمل  اجلهود  لتوحيد  امل�شرتك 
تتبناها  ب��رمل��ان��ي��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  و���ش��ع 
ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة ل��ت�����ش��ك��ي��ل م���واق���ف 
امللفات  خمتلف  م��ع  للتعامل  م�شرتكة 

والق�شايا التي بحاجة اإىل تن�شيق ودعم 
على امل�شتوى العربي والدويل .. اإ�شافة 
اإىل العمل على م�شاعدة حكومات الدول 
والتطرف  االإره��������اب  ل���دح���ر  ال��ع��رب��ي��ة 
وال��وق��وف اأم���ام االأج��ن��دات ال��ت��ي ت�شعى 
العربي  ال��ق��وم��ي  ب���االأم���ن  ال��ع��ب��ث  اإىل 
الداخلية  ال�����ش��وؤون  يف  ال��ت��دخ��ل  ووق���ف 

للدول العربية.
واأعربت معاليها عن االعتزاز والتقدير 
لدور ومواقف م�شر جتاه ق�شايا االأمة 
العربية ومواجهتها لالإرهاب والتطرف 
.. م���وؤك���دة ����ش���رورة م��واج��ه��ة االإره����اب 
والتطرف يف ال��دول العربية من خالل 

ا�شرتاتيجيات وا�شحة وحمددة.
العربية على  ق��درة اجلامعة  اأك��دت  كما 
مواجهة التحديات واملتغريات .. م�شرية 
اإىل اأنه رغم وجود التحديات واملتغريات 
هنالك يف املقابل فر�س واعدة وبالتايل 

جعل اأو حتويل االإمكانات اإىل فر�س.
و����ش���ددت ع��ل��ى اأه��م��ي��ة و����ش���رورة عملية 

اأن  اإىل  م�شرية   .. امل�شتقبل  ا�شت�شراف 
الت�شامح  ن��ه��ج  ت��ت��ب��ن��ى  االإم�������ارات  دول����ة 
وا�شت�شراف امل�شتقبل بهدف اإ�شعاد �شعبها 
وت����زداد  ت��ت��ع��اظ��م  ال�����ش��ع��ادة  ه���ذه  اأن  اإال 
ع��ن��دم��ا ت��ت��ق��دم م�����ش��رية وط��ن��ن��ا العربي 
وا�شتعر�شت   .. التنمية  جم��ال  يف  ككل 
م��ع��ال��ي��ه��ا م��ا ت��ول��ي��ه دول����ة االإم������ارات يف 
عملية التخطيط وبناء اال�شرتاتيجيات 

للم�شتقبل.
االإن�شانية  االأو�������ش������اع  اإىل  واأ�������ش������ارت 
الالجئني  ي��ع��ان��ي��ه��ا  ال���ت���ي  وامل���اأ����ش���اوي���ة 
التهجري  ع�����ن  ف�������ش���ال  وم����ع����ان����ات����ه����م 
ق�شيتهم  اإه����م����ال  اأن  م���ن  حم�����ذرة   ..
االأف���ك���ار  ت��ل��ت��ق��ط��ه��م  الأن  ���ش��ي��ع��ر���ش��ه��م 
واالأي����دي االإره��اب��ي��ة ف��االإره��اب ال يولد 
اأبناء  احت�شان  ي�شتدعى  مما  اإرهابا  اال 
ه������وؤالء ال��الج��ئ��ني واإع���ط���ائ���ه���م االأم����ل 

بالغد.
من جهته اأ�شاد معايل اأمني عام اجلامعة 
والقيادي  ال����ري����ادي  ب���ال���دور  ال��ع��رب��ي��ة 

ودعم  اهتمام  ظل  يف  االإماراتية  للمراأة 
املجاالت  �شتى  يف  امل��راأة  لتمكني  القيادة 
ال��ق��ي��ادي��ة مم��ا اأ���ش��ه��م يف ح�����ش��ول امل���راأة 
والتمكني  القيادة  االإم��ارات��ي��ة يف جم��ال 

على املرتبة االأوىل عربيا.
ك��م��ا اأ����ش���اد ب��ت��ج��رب��ة دول����ة االإم�������ارات يف 
ا���ش��ت�����ش��راف امل�����ش��ت��ق��ب��ل وال��ت��خ��ط��ي��ط له 
و�شوء  امل�����ش��اك��ل  ت��ل��ك  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا   ..
وعدم  النتائج  يف  وال��ت�����ش��رع  التخطيط 
ال��ف��ر���ش��ة ال���ش��ت��ك��م��ال اخلطط  اإت���اح���ه 
اال�شرتاتيجية تعد من اإحدى امل�شاعب 
التي تواجه التخطيط اال�شرتاتيجي يف 

الوطن العربي.
واأكد اأهمية الدور الذي يقوم به املجل�س 
ال��وط��ن��ي االحت�����ادي م���ن خ���الل تفعيل 
خالل  ال�شيما  الرملانية  الدبلوما�شية 
ونقل  ال���دول���ي���ة  امل���ح���اف���ل  امل�����ش��ارك��ة يف 
ت��خ�����س االأم����ة العربية  ال��ت��ي  ال��ق�����ش��اي��ا 
ت�شمنه  مب��ا  م�����ش��ي��دا   .. عنها  وال���دف���اع 
القمة  ختام  يف  ال�شادر  اأبوظبي  اإع��الن 

الرملانات من ق�شايا  لرئي�شات  العاملية 
تخ�س �شعوب ودول العامل اأجمع.

اإطالق  اإىل  القبي�شي  م��ع��ايل  واأ����ش���ارت 
املجل�س الوطني االحتادي ال�شرتاتيجيته 
التي تعد من املبادرات القليلة يف الوطن 
امل�شاركة  اأه���م���ي���ة  م����وؤك����دة  ال����ع����رب����ي.. 
واأهمية  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يف  املجتمعية 
و����ش���ع خ���ط���ط وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات حول 
امل�شاركة ال�شيا�شية.. الفتة اإىل اأن هناك 
روؤية وطنية وجهود عملية اال�شتثمار يف 

ال�شباب وخا�شة يف جمال التعليم.

القبي�شي  ال���دك���ت���ورة  م��ع��ايل  واأط��ل��ع��ت 
م��ع��ايل اأب��وال��غ��ي��ط ع��ل��ى ت��ع��اون املجل�س 
الدويل  الرملان  مع  االحت��ادي  الوطني 
لرئي�شات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
اأن  الرملانات حيث حر�س املجل�س على 
تكون �شمن م�شمى وترتيبات قمة وعدم 
امل��ن��ا���ش��ب��ة ع��ل��ى موا�شيع  اق��ت�����ش��ار ه���ذه 
و�شرائح  نطاق  وتو�شيع  امل���راأة  وق�شايا 
امل�����ش��ارك��ني ل��ت��ع��ر ع��ن امل�����ش��م��ون الذي 
م��ت��ح��دون ل�شياغة  ب��ع��ن��وان  ل��ه��ا  ر���ش��م 

امل�شتقبل .

اال�شتثنائية  القمة  اأن هذه  اإىل  واأ�شارت 
ح�شرها ما يقارب من 35 رئي�شة برملان 
اأبوظبي  اإع��الن  اإط��الق  ويف ختامها مت 
ملواجهة  ط���ري���ق  خ���ري���ط���ة  ي���ع���د  ال������ذي 

التحديات واملتغريات.
الوطني  املجل�س  رئي�شة  معايل  وقدمت 
العربية  ع��ام اجلامعة  اأم��ني  اإىل معايل 
ن�شخة من اإعالن اأبوظبي .. كما قدمت 
مل��ع��ال��ي��ه دع����وة ل���زي���ارة دول����ة االإم������ارات 
وعد  فيما  االحت���ادي  الوطني  واملجل�س 

معاليه بتلبية الدعوة.

ال�سعادة  موؤ�سر  ملبادرة  تن�سم  خا�سة  جهة    68

فقدان �شهادة اأ�شهم 
عن  اجلن�شية(  )كويتي  ال�شامل  ب��در  غ��ازي  ال�شيد/  يعلن 

ال�شارقة   اأ�شهم �شادرة من �شركة جمموعة  فقدان �شهادة 

)بعدد 76468 �شهم (  رقم ال�شهادة )116(

على من يجدها برجاء ت�شليمها لل�شركة املذكورة

او االت�شال على رقم 0509582290  م�شكورا

فقدان �شهادة اأ�شهم 
يعلن ال�شيد/ غازي بدر ال�شامل )كويتي اجلن�شية( عن فقدان 

�شهادة اأ�شهم �شادرة من �شركة ا�شمنت االحتاد )�س م ع( 

)UCC 393( رقم ال�شهادة  ) بعدد 301247 �شهم( 

على من يجدها برجاء ت�شليمها لل�شركة املذكورة

او االت�شال على رقم 0509582290  م�شكورا

فقدان �شهادة اأ�شهم 
املريخي  جا�شم  حممد  حا�شر  الرحمن  عبد  ال�شيد/  يعلن 
)اإماراتي اجلن�شية( عن فقدان �شهادة اأ�شهم �شادرة من �شركة 
)منازل العقارية( . رقم امل�شاهم )89251501( عدد اال�شهم 
)1036090( على من يجدها برجاء ت�شليمها لل�شركة املذكورة 
اعاله او ت�شليمها الأقرب مركز �شرطة.. او االت�شال على رقم 

0504422272  م�شكورا

املو�س�وع: دعوة اجلمعية العمومية ل�سركة 
احتاد كابيتال �س.م.خ لعام 2017

يت�شرف جمل�س اداره �شركة احتاد كابيتال  �س . م . خ  بدعوة 
والتي  لل�شركة  العمومية  اجلمعيه  اجتماع  حل�شور  �شيادتكم 
اخلمي�س  ي��وم  ظهر  بعد  م��ن   1 ال�شاعة  مت��ام  يف  تنعقد  �شوف 
2017/03/02 وذلك مبقر ال�شركة الكائن فى جزيرة الرمي، 
1307، اأبوظبي  وذلك للنظر  13، مكتب  �شكاي تاور، الطابق 

يف ا�شدار قرار خا�س ل:

اأ. تعديل املادة )6( من عقد التاأ�شي�س ال�شركة.

ونوجه عنايه ال�شاده امل�شاهمني اىل مايلى :
ان ينيب عنه فى احل�شور و الت�شويت من يختاره  • للم�شاهم 
ان  النيابه  ل�شحه  وي�شرتط  االداره  جمل�س  اع�شاء  غري  من 
، ويف  ال�شركه   ع��ن  ال�شادر  التوكيل  ع��ن من��وذج  ���ش��ادره  تكون 
يحملها  التي  االأ�شهم  ع��دد  يزيد  اأن  يجوز  ال  االأح���وال  جميع 

% من اأ�شهم راأ�س مال ال�شركة. النائب بهذه ال�شفة عن 5 

الن�شاب القانوين لهذا االجتماع فان  اكتمال  عدم  حالة  • يف 
والتوقيت يوم االثنني  املكان  �شيعقد يف نف�س  الثاين  االجتماع 
اأياً  �شحيحاً  االجتماع  هذا  و�شيكون   ،  2017/03/06 املوافق 

كان عدد احل�شور.

فقدان جواز �سفرت
�شول  برينا   / املدعو  فقد 
جابرينا و �شينيل ، الفلبني 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )7549301( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 055/3392889

فقدان جواز �سفرت
وح���ي���د   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الرحمن ليت معني الدين، 
اجلن�شية  ب����ن����غ����الدي���������س 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)1328947( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم 

 055/6812463

فقدان جواز �سفرت
امل����دع����و / وورك������ى  ف���ق���د 
اثيوبيا   ، بوليتا  ديري�شا 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )2414063( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 050/6202037

فقدان جواز �سفرت
امانيندر   / امل���دع���و  ف��ق��د 
�شينغ را�شبال �شينغ ، الهند 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )4038257( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 055/2488097

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل��دع��و / ان���ام جول 
باك�شتان   ، ج����ول  ر���ش��ت��م 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )4795012( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 055/4484404
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•• املنطقة الغربية-وام:

- فرع  االإم���ارات���ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  نظمت هيئة 
ع��م��ل��ي��ة عن  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
باحلياة  والعناية  االأول��ي��ة  االإ���ش��ع��اف��ات  اأ�شا�شيات 
واإنعا�س القلب يف مركز املهام اخلا�شة يف املنطقة 

الغربية.
احل���االت  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية  ال�����دورة  ت�شمنت 
الطبية  ال��ف��رق  و���ش��ول  واإن��ق��اذه��ا حل��ني  امل�شابة 

ونقلها للم�شت�شفى.

•• اأبوظبي –الفجر:

االإن�شانية  واملبادئ  للقيم  جت�شيدا 
ملبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
 2017 ع���ام  ب��اع��ت��ب��ار  ح��ف��ظ��ه اهلل 
، نظمت بلدية مدينة  للخري  عاماً 
اأب��وظ��ب��ي ب��ال�����ش��راك��ة وال��ت��ع��اون مع 
تكرمي  فعالية  م�شفح  يف  ال�شركاء 
خاللها  م���ن  ا���ش��ت��ه��دف��ت  ال���ع���م���ال 

العمال  قلوب  اإىل  ال�شعادة  اإدخ���ال 
يف عدد من املواقع، والرتفيه عنهم 
لهذه  تقديرا  وذل��ك   ، وم�شاعدتهم 
ت��ع��د ج�����زءاً ال يتجزاأ  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ة 
من الن�شيج االجتماعي املتالحم و 
االخالقية  القيم  بف�شل  التما�شك 

التي حتكم املجتمع االإماراتي.
الفعالية  ه��ذه  اأن  البلدية  واأك����دت 
ال�شوؤون  دائ�����رة  ال���ت���زام  ع���ن  ت��ع��ر 
ال��ب��ل��دي��ة وال��ن��ق��ل – ب��ل��دي��ة مدينة 

املجتمعية  مب�شوؤوليتها  اأب��وظ��ب��ي 
وح����ر�����ش����ه����ا ع����ل����ى امل�����������ش�����ارك�����ة يف 
االإن�شانية  امل����ب����ادرات  ج��م��ي��ع  دع���م 
ت�شاهم يف حتقيق  التي  واملجتمعية 
قيم التكافل االجتماعي والت�شافر 
ب��ني اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ، وت�����ش��اع��د يف 
واالأعمال  ال�شعادة  خارطة  تو�شيع 

اخلريية .
اأن����ه����ا كرمت  ال���ب���ل���دي���ة  واأ�����ش����اف����ت 
20 ع��ام��ال من  خ����الل ال��ف��ع��ال��ي��ة 

املتميزين والعاملني لدى ال�شركاء 
�شمل  ح���ي���ث   ، اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني 
القطاع  ���ش��رك��ات  ع���م���ال  ال��ت��ك��رمي 

اخلا�س، 
 – ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  م��رك��ز  وع���م���ال 
اأب���وظ���ب���ي، وب��ع�����س ال���ع���م���ال لدى 
ال�شرطة املجتمعية، والهيئة العامة 
ل��ل�����ش��وؤون االإ����ش���الم���ي���ة واالأوق������اف 
العاملني يف جمال  البلدية  وعمال 
امل��راف��ق واالأم���ن ، وع��م��ال النظافة 

واخلدمة .
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  وق���ام���ت 
ب���ت���ك���رمي���ه���م وت������ق������دمي ال����ه����داي����ا 
واإدخال  اإليهم  والعينية  التذكارية 
وتاأكيد   ، ق��ل��وب��ه��م  اإىل  ال�������ش���ع���ادة 

خدمة  يف  املوؤثر  ودوره��م  اأهميتهم 
املجتمع .

ونوهت البلدية اأن مبادراتها �شمن 
حقيقي  ان���ع���ك���ا����س  اخل������ري(  )ع������ام 
لقيم املجتمع االإماراتي ومن روؤية 

على  حت��ث  ال��ت��ي  احلكيمة  قيادتها 
ف��ع��ل اخل����ري وج��ع��ل��ه م��ن��ه��اج حياة 
تر�شيخ  يف  ي�شهم  متينا  واأ���ش��ل��وب��ا 
وتوطيد  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
بكافة  االج��ت��م��اع��ي  التكافل  اأرك����ان 

�شت�شتمر  اأن��ه��ا  م��و���ش��ح��ة   ، ���ش��وره 
تر�شخ  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  تنفيذ  يف 
وت���ع���ك�������س م����ع����اين وق����ي����م م����ب����ادرة 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدول حفظه 

اهلل على امتداد عام اخلري.

جت�شيدًا ملبادرة رئي�س الدولة عام 2017 عام اخلري

بلدية مدينة اأبوظبي تكرم 20 عامًل متميزًا لدى 
ال�سركاء اال�سرتاتيجيني يف م�سفح 

وزارة الرتبية والتعليم واك�سبو ال�سارقة يوقعان مذكرة تفاهم
•• ال�صارقة-وام:

وقعت وزارة الرتبية والتعليم ومركز 
اإك�شبو ال�شارقة ام�س مذكرة تفاهم 
بالفر�س  ال��ط��الب  ت��ع��ري��ف  ب��ه��دف 
واملهنية  االأك����ادمي����ي����ة  وامل�����ج�����االت 
امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ال����دول����ة واإع�����داده�����م 
الإت����خ����اذ ق�����رار اأك����ادمي����ي ���ش��ل��ي��م يف 
اهتماماتهم  وف��ق  ال��درا���ش��ة  جم��ال 

ومتطلبات �شوق العمل.
توجيه  اإىل  امل����ذك����رة  ت���ه���دف  ك���م���ا 
امل���ن���ا����ش���ب  احل�����ق�����ل  ال������ط������الب ىل 
على  ب��ن��اء  االأك����ادمي����ي  للتخ�ش�س 
ق��درات��ه��م ورف���ع وع���ي االأ����ش���رة نحو 
الدولة  يف  املتاحة  التعليم  خ��ي��ارات 
العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  ومتكني 
والتخ�ش�شات  الدرجات  عر�س  من 
االأكادميية التي تقدمها اإ�شافة اإىل 
الرتبية  وزارة  العالقات بني  تعزيز 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  وكل  والتعليم 

العاملة يف الدولة.
وق���ع امل���ذك���رة ع���ن ال������وزارة يف مقر 
�شعادة   .. ال�����ش��ارق��ة  اإك�����ش��ب��و  م��رك��ز 
مروان ال�شوالح وكيل وزارة الرتبية 
والتعليم لل�شوؤون االأكادميية .. فيما 
وقعها عن املركز �شعادة �شيف حممد 
للمركز  التنفيذي  الرئي�س  امل��دف��ع 
للمعار�س  ال��ع��رب��ي  االحت����اد  رئ��ي�����س 
بح�شور  وذلك  الدولية  واملوؤمترات 
ع������دد م�����ن ك����ب����ار امل���������ش����وؤول����ني من 
مذكرة  ت���وق���ي���ع  ج�����اء  اجل����ان����ب����ني. 
 " فعاليات  ان��ط��الق  قبيل  التفاهم 
 "  13 ال���  ال���دويل  التعليم  معر�س 
" املعر�س  ال��ذي يقام بالتزامن مع 
" خالل   19 ال���  الوطني للتوظيف 
17 فراير  15 حتى  م��ن  ال��ف��رتة 
ال�شارقة  اك�شبو  م��رك��ز  يف  اجل����اري 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة 
اأن  واأك��د �شعادة �شيف حممد املدفع 
التعليم يعتر دعامة اأ�شا�شية لتقدم 
به  االه��ت��م��ام  واأن  ورق��ي��ه��ا  ال�شعوب 
مي��ث��ل خ��ط��وة اأ���ش��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى طريق 
ب����ن����اء م�����ش��ت��ق��ب��ل ���ش��ل��ي��م وم����زده����ر 

لالأجيال القادمة .
منوها باالهتمام الكبري الذي يوليه 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي لقطاع 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال����دع����م ال���ك���ب���ري ال����ذي 
بتوفري كل ما  القطاع  يقدمه لهذا 
واأدوات  متطلبات  م��ن  اإل��ي��ه  يحتاج 

وبنى حتتية وكوادر علمية لالرتقاء 
ورفد  التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ب���ج���ودة 
االإماراتية  ب��ال��ك��وادر  ال��ع��م��ل  ���ش��وق 
و�شائل  اأح��دث  واملدربة وفق  املوؤهلة 

وطرق التعليم املتبعة يف العامل.
رب���ط خمرجات  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ����ش���ار 
العمل  ب�����ش��وق  التعليمية  العملية 
التي تعتمد ب�شكل اأ�شا�شي على راأ�س 
املال الب�شري باعتباره االأداة االأوىل 

للتنمية والنه�شة .
ت�شعى  االت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  اأن  واأو����ش���ح 
اختيار  اإىل  ال���ط���الب  ت��وج��ي��ه  اإىل 
واملت�شق  ل��ه��م  امل��ن��ا���ش��ب  التخ�ش�س 
الوطنية وما  التنمية  مع متطلبات 
حتتاجه الدولة فعال من تخ�ش�شات 
ع��ل��م��ي��ة وم��ه��ن��ي��ة و����ش���وال الإح����داث 

التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة.
م���ن ج��ان��ب��ه اع��ت��ر ���ش��ع��ادة م����روان 
ال�����ش��وال��ح م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م خطوة 
وا�شحة  اآف������اق  ر����ش���م  ن��ح��و  م��ه��م��ة 
امل���ع���امل ل��ل��ط��ل��ب��ة واأول�����ي�����اء االأم�����ور 
وربط  العمل  �شوق  متطلبات  ح��ول 
وميولهم  ال��ط��ل��ب��ة  ب����ق����درات  ذل����ك 
الختيار  االأك���ادمي���ي���ة  وام��ك��ان��ات��ه��م 
تتوافق  ال��ت��ي  االأم��ث��ل  التخ�ش�شات 
مع حاجات الدولة من التخ�ش�شات 
الوقت  يف  ي�شمن  ومب��ا  امل�شتقبلية 
ذاته م�شتقبال مهنيا رفيع امل�شتوى 

لطلبتنا اخلريجني.
ال�شارقة  اك�شبو  مركز  ب��دور  واأ���ش��اد 
يف دع����م ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة عر 
ت�شخري هذا ال�شرح الأغرا�س تعزيز 
يف  ت�شب  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  املفاهيم 
التعليمية ورفد  �شياق دعم العملية 
من  كبرية  بجرعة  املجتمع  عنا�شر 

العلم واملعرفة والثقافة التي ت�شهم 
يف رقي املجتمع ومتا�شكه.

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأن  واأك����د 
عملية  يف  م���ه���م  ب�������دور  ت�����ش��ط��ل��ع 
تنويع  ع���ر  االأك�����ادمي�����ي  االر�����ش����اد 
التي  واالآل���ي���ات  وال�شبل  امل��م��ار���ش��ات 
توا�شل م�شتمر  البقاء على  ت�شمن 
مع الطلبة ال�شيما املرحلة الثانوية 
عن  �شاملة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  لتوفري 
بجانب  اجل��ام��ع��ي��ة  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
ع��ن تطورات  ال�����ش��وق��ي��ة  امل���وؤ����ش���رات 
امل�شتحدثة  والوظائف  العمل  �شوق 
الطلبة  اأي��دي  بني  وو�شعها  واملهمة 
ويف  رغباتهم  حول  معهم  للتدار�س 
قدراتهم  يحاكي  ب�شكل  ذاته  الوقت 

وم�شتوياتهم العلمية.
التعليم  معر�س  اإن  ال�شالح  وق���ال 
الدويل ي�شكل من�شة مهمة الإر�شاد 
املتاحة  اخل����ي����ارات  ح����ول  ال��ط��ل��ب��ة 
واالر�شادية اخلا�شة يف التخ�ش�شات 

اجلامعية .
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأن  وب���ني 
تعمل  التعليمية  خلططها  ووف��ق��ا 
على توحيد الروؤى واملمار�شات بني 
اجلامعي  وك���ذل���ك  ال���ع���ام  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ملتطلبات  ا�شتجابة  تكاملي  ب�شكل 
وهذا  الدولة  يف  امل�شتدامة  التنمية 
اأف�شل  تكري�س  يتطلب  بال�شرورة 
�شوق  يف  املنتقاة  الوظيفية  النماذج 
طلبتنا  ب����ق����درات  ورب���ط���ه���ا  ال��ع��م��ل 
لكي  اإىل مت��ك��ي��ن��ه��م  ن�����ش��ع��ى  ال���ذي���ن 
ي��ك��ون��وا ع��ل��ى ق���در ع���ال م���ن العلم 
والكفاية املعرفية ب�شكل يتوافق مع 
الدولة  وتوجهات  القيادة  تطلعات 
وف���ق االأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة وال���روؤي���ة 

امل�شتقبلية للدولة 2021.
ودعا �شعادته اأولياء االأمور والطلبة 
امل��ع��ار���س عر  ا���ش��ت��غ��الل ه���ذه  اإىل 
�شانحة  فر�شة  تعد  كونها  زيارتها 
ال�شوق  واق��ع  اإىل  للتعرف عن قرب 
�شواء  املخت�شني  ومقابلة  الوظيفي 
االأكادمييني اأو امل�شوؤولني واأ�شحاب 
احلكومية  وال�����ش��رك��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
روؤية  ب��ل��ورة  يف  ي�شهم  م��ا  واخلا�شة 

م�شتقبلية وا�شحة اأمامهم .
ال�شراكة  ه������ذه  اأن  اإىل  واأ�������ش������ار 
ال�شارقة  اك�شبو  مع  اال�شرتاتيجية 
املجتمعي  ال���ن���ه���ج  ����ش���م���ن  ت�����اأت�����ي 
تاأ�شيله  اإىل  ت�شعى  الذي  الت�شاركي 
وزارة الرتبية ب�شكل ي�شب يف خدمة 

العملية الرتبوية يف الدولة.
الوطني  امل���ع���ر����س  اأن  اىل  ي�������ش���ار 
غرفة  مع  بالتعاون  يقام  للتوظيف 
ال�����ش��ارق��ة ومعهد  جت����ارة و���ش��ن��اع��ة 
امل�شرفية  ل���ل���درا����ش���ات  االإم����������ارات 
امل�شلحة  القوات  ومب�شاركة  واملالية 
ال�شارقة  وم�شرف  بالتيني  كراعي 
الب�شرية  امل���وارد  ووزارة  االإ���ش��الم��ي 
وال��ت��وط��ني ك��رع��اة ذه��ب��ي��ني وبدعم 
من دائرة املوارد الب�شرية يف حكومة 
املعر�س  ي���ق���ام  ف��ي��م��ا   .. ال�������ش���ارق���ة 
رع��اي��ة وزارة  للتعليم حت��ت  ال���دويل 
عجمان  وجامعة  والتعليم  الرتبية 
من  وب��دع��م  والتكنولوجيا  للعلوم 

غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة.
وي��ق��ام امل��ع��ر���ش��ان ب��ال��ت��زام��ن نظرا 
ب���ني خمرجات  ال��ك��ب��ري  ل��الرت��ب��اط 
�شوق  ومتطلبات  التعليمية  العملية 
ال��ع��م��ل م��ن ك����وادر وط��ن��ي��ة وعلمية 
موؤهلة وقادرة على حتمل امل�شوؤولية 

التنمية  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى  وال����ع����م����ل 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ال�����ش��ام��ل��ة 
اإىل  ال�����ش��ارق��ة  ح��ي��ث تنظر ح��ك��وم��ة 
املوارد الب�شرية والعملية التعليمية 
والتقدم  التطور  رك��ي��زة  بو�شفهما 
احل�����ش��اري وح��ج��ر ال��زاوي��ة يف بناء 
االإمارة  �شكان  لكل  م�شرق  م�شتقبل 

والدولة.
الوطني  امل����ع����ر�����س  وي�����ش��ت�����ش��ي��ف 
ل��ل��ت��وظ��ي��ف ه�����ذا ال����ع����ام اأك������ر من 
حيث  وخا�شة  حكومية  جهة   70
التوظيف  اأه��م فعاليات  اأح��د  اأ�شبح 
باهتمام  حت��ظ��ى  ال���ت���ي  ال���دول���ة  يف 
ال�شباب  وكذلك  املختلفة  املوؤ�ش�شات 
عن  الباحثني  املواطنني  وال�شابات 

فر�س عمل منا�شبة لهم.
التعليم  م��ع��ر���س  يف  ي�����ش��ارك  بينما 
موؤ�ش�شة   100 م��ن  اأك���ر  ال����دويل 
ودولية  واإقليمية  حملية  تعليمية 
م��ن اجل��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات ومعاهد 
التجارية  وامل��دار���س  العايل  التعليم 
ومراكز  والفنية  التقنية  وامل��ع��اه��د 
تعليم  وم��ع��اه��د  االإداري  ال��ت��دري��ب 
ال����ل����غ����ات وم�����راك�����ز ال�����ط�����ريان من 

خمتلف دول العامل.
االإماراتية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأه����م  وم����ن 
العام  ه����ذا  امل���ع���ر����س  يف  امل�������ش���ارك���ة 
للطريان  االإم���������ارات  ج���ام���ع���ات   ..
وال���ف���ج���رية وح����م����دان ب����ن حممد 

الذكية.
املعر�س  ف��ع��ال��ي��ات  ي�����ش��ارك يف  ك��م��ا 
عدد كبري من املوؤ�ش�شات العاملية من 
اأبرزها .. موؤ�ش�شة كرومويل اململكة 
وجامعات  اأب���رود  وفيوت�شر  املتحدة 
ك��اجل��اري ووات���رل���و وه��ريي��وت وات 
ماليزيا  ا�شري�شن  وم��اي  و�شنواي 
وكلية  ج��ورام��ك��و  اأك��ادمي��ي��ة  بجانب 
ومعهد  اجل��ام��ع��ي��ة  �شيتي  ف��ري���ش��ت 

ايديوك�شن ماليزيا.
وي���ح���ف���ل امل���ع���ر����س ب���ال���ع���دي���د من 
العملية  ت����ري  ال���ت���ي  امل�������ش���ارك���ات 
دولة  مكانة  م��ن  وت��ع��زز  التعليمية 
االإقليمية  ال�شاحتني  االإم��ارات على 
منظومة  الم���ت���الك���ه���ا  وال����دول����ي����ة 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ح��دي��ث��ة م��ت��ك��ام��ل��ة حيث 
وا�شعة  جم���م���وع���ة  ت���ق���دمي  ���ش��ي��ت��م 
الهادفة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���رام���ج  م���ن 
وعدد كبري من ال��دورات التدريبية 
اإ�شافة  الوظيفي  التطوير  وبرامج 
اإىل عقد عدد كبري من الندوات من 
امل�شاركة  املوؤ�ش�شات  قبل العديد من 

يف املعر�س.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

وال����دوري����ات  امل�����رور  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
�شل�شلة من  راأ�س اخليمة،  ب�شرطة 
التوعوية  امل����روري����ة  امل��ح��ا���ش��رات 
املرورية،  ال�����ش��الم��ة  ق��واع��د  ح���ول 
ق��ّدم��ه��ا م�����الزم ���ش��ي��ف ب���ن حجر، 
احلميد  عبد  اأحمد  اأول  وم�شاعد 
واالإعالم  التوعية  ف��رع  م��ن  كندر 
راأ���س اخليمة، يف  امل��روري ب�شرطة 
اخل��ي��م��ة احلديثة  راأ������س  م��در���ش��ة 
للتعليم الثانوي – بنني، ومدر�شة 
 - االأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم  ال��ق��ا���ش��م��ي��ة 
االإداري����ة  الهيئات  بح�شور  ب��ن��ني، 
وم�شاركة  ب��امل��درا���س،  والتدري�شية 

بهدف  وذلك  الطلبة،  امور  اأولياء 
طلبة  بني  امل��روري��ة،  التوعية  ن�شر 
امل���دار����س واأول���ي���اء االم�����ور، االأم���ر 
اإىل حت�شني  ب�����دوره  ي�����وؤدي  ال����ذي 
ال�����ش��الم��ة امل����روري����ة، واحل�����د من 
احل����وادث امل���روري���ة، و���ش��ب��ط اأمن 
ال�شرتاتيجية  ت��ط��ب��ي��ق��اً  ال���ط���رق، 
ن�شر  اإىل  الرامية  الداخلية  وزارة 

وتعزيز االأمن واالأمان.
التاأكيد  امل��ح��ا���ش��رات،  وت�����ش��م��ن��ت 
باالأنظمة  ال��ت��ق��ي��د  ����ش���رورة  ع��ل��ى 
بلوائح  واالل������ت������زام  وال����ق����وان����ني 
باآداب  املرورية، والتحلي  ال�شالمة 
الطريق من اأجل م�شلحة و�شالمة 
ج��م��ي��ع اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع، م��ع �شرح 

القاعدة الذهبية لل�شعود والنزول 
م���ن احل��اف��ل��ة امل���در����ش���ي���ة، ك��م��ا مت 
ت�شليط ال�شوء على اأهم املخالفات 

املرتكبة من قبل ال�شائقني، ومدى 
منعاً  جتنبها  وكيفية  خ��ط��ورت��ه��ا، 
لوقوع احلوادث املرورية م�شتقباًل، 

مع تقدمي جمموعة من الن�شائح 
املرورية  ال��ت��وع��وي��ة  واالإر�����ش����ادات 

التي تعزز الوعي املروري.

مرور راأ�س اخليمة يكثف حملت التوعية يف املدار�س 

باحلياة والعناية  االأولية  االإ�سعافات  باأ�سا�سيات  "يعرف  "الغربية  االأحمر" فرع  "الهلل 

•• دبي-وام:

ع��ددا من موظفي  دبي  املالية بحكومة  الدائرة  كرمت 
ال�شوؤون  دائ�����رة  يف  وامل��ال��ي��ة  االإداري�������ة  ال�������ش���وؤون  اإدارة 
اإجناح  االإ�شالمية والعمل اخلريي بدبي الإ�شهامهم يف 
م�شروع اإعادة هيكلة احل�شابات يف نظام املوارد احلكومية 
بالدائرة يف اإطار الهيكلة العامة حل�شابات حكومة دبي.
وقامت منى بجمان مدير اإدارة املوازنة العامة بالدائرة 
اإ���ش��الم��ي��ة دب��ي وتكرمي  امل��ال��ي��ة يف حكومة دب��ي ب��زي��ارة 

املوظفني يف مقر الدائرة.
االإدارية  ال�شوؤون  اإدارة  8 من موظفي  حيث مت تكرمي 
وامل��ال��ي��ة م��ن ق�شم احل�����ش��اب��ات وامل���وازن���ة اأول��ئ��ك الذين 
حميد  اأ���ش��م��اء  وه��م  الهيكلة  اإع����ادة  عملية  يف  اأ���ش��ه��م��وا 

وح�شني  ال�شويدي  �شيف  عبيد  �شامل  واآم��ن��ة  النعيمي 
اهلل  عبد  اأح��م��د  و�شامي  عبا�شي  واأ���ش��ام��ة  اأح��م��د  ح�شن 
وح�شن اإبراهيم اآل ب�شر واأحمد حممد �شريف الها�شمي 
اأحمد  ال�شيد  �شكر  جهته  م��ن  امل��رزوق��ي.  اأح��م��د  وع��ل��ي 
واملالية  االإداري���ة  ال�شوؤون  اإدارة  مدير  بحلوق  اهلل  عبد 
املالية على ح�شن تعاونهم مع  الدائرة  الدائرة وفد  يف 
وتكرميهم  اخلريي  والعمل  االإ�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة 
وتعاونهم  االإدارة  للموظفني. كما ثمن جهود موظفي 

التام يف اإجناح م�شروع اإعادة هيكلة احل�شابات.
ومت تبادل ال�شور التذكارية مع الوفد وت�شلم املكرمون 
والعرفان  ال�شكر  ب��ي��د  امل��ال��ي��ة  وف���د  وت��ل��ق��ى  ���ش��ه��ادات��ه��م 
ال���دائ���رة على  ت�����ش��رف  ال����ذي  ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم  م�شحف 

طباعته كهدية رمزية باملنا�شبة.

••  دبي-وام:

اأعلنت هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي بالتعاون مع �شركة " 
" ال�شينية عن قيامها بالت�شغيل التجريبي   EHANG
الأول مركبة جوية ذاتية القيادة يف العامل قادرة على حمل 
ان�شان يف �شماء مدينة دبي وك�شفت الهيئة اأنها تعمل لو�شع 

املركبة اجلوية جيز الت�شغيل يف �شهر يوليو املقبل..
ب�شا�شة   "  EHANG184 " اجل��وي��ة  امل��رك��ب��ة  وزودت 
كل  تت�شمن  خريطة  على  حتتوي  الراكب  مقعد  اأم��ام  مل�س 
الوجهات على �شكل نقاط وامل�شارات املعدة م�شبقا للمركبة 
وبعد  اإليها  الو�شول  يريد  التي  الوجهة  ال��راك��ب  ويختار 
ذلك يبداأ الت�شغيل االآيل للمركبة واالنطالق والتحليق ثم 
الهبوط يف املكان املحدد ويكون التحكم ومراقبة اأداء عمل 

املركبة من خالل مركز حتكم اأر�شي. 
وق���ال ���ش��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر امل��دي��ر ال��ع��ام ورئ��ي�����س جمل�س 
الت�شغيل  اإن   : وامل���وا����ش���الت  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  يف  امل���دي���ري���ن 
التجريبي الأول مركبة جوية ذاتية القيادة قادرة على حمل 
اإن�شان ياأتي تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي رعاه اهلل بتحويل دبي اإىل املدينة االأذكى عامليا.
لتوفري  واملوا�شالت  الطرق  اإط��ار جهود هيئة  تاأتي يف  كما 
اإج�����راء االختبارات  م��وا���ش��الت ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة م��ن خ���الل 
دبي  بيئة  يف  القيادة  ذاتية  النقل  بو�شائل  اخلا�شة  التقنية 
الذكي  للتنقل  دب��ي  ال�شرتاتيجية  ترجمة  وذل��ك  املناخية 
%25 م��ن اإجمايل  ذات���ي ال��ق��ي��ادة ال��ت��ي ت��ه��دف ل��ت��ح��وي��ل 
رحالت التنقل يف دبي اإىل رحالت ذاتية القيادة من خالل 
اإىل جانب   2030 عام  املختلفة بحلول  املوا�شالت  و�شائل 
ال�شعادة  وبني  النقل اجلماعي  و�شائل  التكامل بني  حتقيق 
ومبتكرة  و�شريعة  �شهلة  قنوات  توفري  خ��الل  من  لل�شكان 

للنقل واملوا�شالت.
العاملية  ال��ق��م��ة  امل��ع��رو���ش��ة يف  اجل���وي���ة  امل��رك��ب��ة  واأ�����ش����اف 
املركبة  بتجربة  قمنا  لي�شت منوذجا فقط فقد  للحكومات 
والتحليق بها يف �شماء دبي موؤكدا اأن الهيئة �شتبذل ق�شارى 
جهدها لو�شع املركبة اجلوية ذاتية القيادة حيز الت�شغيل يف 

�شهر يوليو املقبل.
وقال الطاير انه روعي يف ت�شميم و�شناعة املركبة اجلوية 

وزودت  االأم���ان  درج��ات  اأعلى  توفري   EHANG184
املركبة  ت�شغيل  اآل��ي��ة  وتعتمد  اأ�شا�شية  حم��رك��ات  بثمانية 
على ت�شغيل كل حمرك على حدة وعلى عملية الف�شل بني 
االأنظمة ومكونات املركبة فعند حدوث اأي طارئ اأو عطل يف 
املحرك االأول فهناك �شبعة حمركات اأخرى تعمل على اإمتام 
اأثر  من  والتخفيف  اآم��ن  ب�شكل  والهبوط  الطريان  عمليه 
االإخفاق واخلطاأ احلا�شل باملحرك االأول كما تنفرد املربكة 
تعمل  التي  االأ�شا�شية  االأنظمة  من  العديد  بوجود  اجلوية 
يف وقت واحد ولكن ب�شكل م�شتقل ويف حال حدوث عطل يف 
اأحد هذه االأنظمة فاإن هنالك النظام االحتياطي القادر على 
املرجمة  الهبوط  ملنطقة  اجلوية  املركبة  وق��ي��ادة  التحكم 
املديرين  جمل�س  رئي�س  العام  املدير  �شعادة  واأو�شح  باأمان. 
بحد  دقيقة   30 ملدة  للتحليق  م�شممة  اجلوية  املركبة  اأن 
كم/�شاعة   160 للمركبة  الق�شوى  ال�شرعة  وتبلغ  اأق�شى 
100كم/�شاعة  للمركبة  اآليا  الثابتة  ال�شرعة  تبلغ  فيما 
اأمتار/ث   6 بنحو  االنطالق-ال�شعود  �شرعة  معدل  ويبلغ 
اإىل  م�شريا  اأم��ت��ار/ث   4 الهبوط  �شرعة  معدل  يبلغ  فيما 
 4.02 3.9 مرت وعر�شها  املركبة اجلوية يبلغ طولها  اأن 
مرت وارتفاعها 1.60 مرت ويقدر وزن املركبة بنحو 250 
كيلوغراما فيما يبلغ اأق�شى وزن للمركبة مع راكب 360 
ك��ي��ل��وغ��رام��ا وي��ب��ل��غ اأق�����ش��ى ارت��ف��اع ل��ل��ط��ريان 3000 قدم 
وترتاوح مدة �شحن البطارية بني �شاعة و�شاعتني و�شممت 
با�شتثناء  املركبة اجلوية للعمل يف خمتلف حاالت الطق�س 
متتاز  ا�شت�شعار  باأجهزة  املركبة  وزودت  الرعدية  العوا�شف 
املنخف�س وهي قادرة على  العالية واحتمال اخلطاأ  بالدقة 
الق�شوى.  احل���رارة  ودرج���ات  وال�شغط  االه��ت��زاز  مقاومة 
ت�شغيل  جتربة  اإجن��اح  يف  ات�شاالت  �شركة  �شاهمت  واأ���ش��اف 
حيث  لل�شبكة  رئي�س  كمزود  القيادة  ذاتية  اجلوية  املركبة 
مت ا�شتخدام �شبكة بيانات اجليل الرابع 4G للتوا�شل بني 
بتوفري  قامت  كما  االأر�شي  التحكم  املركبة اجلوية ومركز 
الدعم الالزم ال�شتمرارية التوا�شل املطلوب ما بني املربكة 
ومركز التحكم وذلك با�شتخدام تقنيه ال M2M وتقنية 
ال LTE.  واأكد �شعادة مطر الطاير اأن جناح ت�شغيل مركبة 
جوية ذاتية القيادة قادرة على حمل اإن�شان ي�شهم يف اإحداث 
طفرة كبرية يف جمال اأنظمة النقل واملوا�شالت التي توفر 

حلوال مبتكرة للتنقل وتقليل االزدحامات يف املدينة.

الدائرة املالية تكرم عددا من موظفي اإ�سلمية دبي 

طرق دبي تعلن عن الت�سغيل التجريبي الأول مركبة 
جوية ذاتية القيادة يف العامل قادرة على حمل اإن�سان
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  حت���ت رع���اي���ة ���ش��اح��ب 
القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور 
ال�شارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
عبدالرحمن  ب��ن  ���ش��امل  ال�����ش��ي��خ  ���ش��ه��د 
احلاكم  �شمو  مكتب  رئي�س  القا�شمي 
الثالثة  ال��دف��ع��ة  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  ام�����س 
برنامج  اىل  واملنت�شبات  املنت�شبني  من 
ال���ذي نظمه منتدى  ل��ل��ق��ادة  ال�����ش��ارق��ة 
ال�شارقة للتطوير التابع ل� موؤ�ش�شة ربع 

قرن ل�شناعة القادة واملبتكرين .
جا�شم  ل�����ش��ع��ادة  بكلمة  احل��ف��ل  ا�شتهل 
منتدى  اإدارة  جمل�س  رئي�س  البلو�شي 
ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر ق���دم ف��ي��ه��ا �شكره 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
على  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س 
ورعايته  للمنتدى  ال��الحم��دود  دعمه 
اإ�شافة  ت�شكل  ج��دي��دة  دفعة  تكرمي  يف 
برنامج  خ��ري��ج��ي  ك��وك��ب��ة  اإىل  ن��وع��ي��ة 
اإجمايل عددهم  البالغ  ال�شارقة للقادة 

اأكر من 350 قائدا.
وقال ميثل هذا احلدث جت�شيدا حقيقيا 
ملوا�شلة اإمارة ال�شارقة تاألقها يف ميادين 
الريادة والعطاء والقيادة للو�شول اإىل 
االأهداف الثقافية والفكرية والقيادية 
ف���ذة خطها راعي  امل��رج��وة وف���ق روؤي����ة 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وال��ق��ل��م  الفكر 
القا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ال�شارقة.  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو 
الفاعلة  ب��امل�����ش��اه��م��ة  ف���خ���ورون  ون��ح��ن 
امل�����ش��رية ح��ي��ث جن���ح منتدى  ه����ذه  يف 
ال�شارقة للتطوير منذ اأكر من ع�شرة 
�شنوات يف اأن ي�شبح بيت خرة يف تاأهيل 
الب�شرية الوطنية على القيادة  الكوادر 
يف ع�شر املعرفة و�شناعة القيادة التي 
امل�شتقبل  وج��وه��ر  احل��ا���ش��ر  غ��اي��ة  تعد 

ورهان التحدي .
ل�شناعة  ق����رن  رب����ع  م��وؤ���ش�����ش��ة  وح�����ول 
البلو�شي  اأك�����د   ، وامل��ب��ت��ك��ري��ن  ال����ق����ادة 

االلتزام التام بالروؤية ال�شديدة لقرينة 
�شمو  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي، 
االأ�شرة  ل�شوؤون  االأعلى  املجل�س  رئي�شة 
الرامية  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  يف  بال�شارقة، 
اإماراتي قادر على قيادة  بناء جيل  اإىل 
�شيا�شة  وف���ق  ف��ي��ه  وال��ت��اأث��ري  امل�شتقبل 
لبناء  ال���ب�������ش���ري  ال���ت���ط���ور  ت��ت�����ش��م��ن 
ال�شخ�شية االإماراتية يف كافة امل�شتويات 
التوجيهات  مع  يتما�شى  مبا  واالأعمال 

ال�شديدة للقيادة الر�شيدة.
الرئي�س  احل�����رمي�����ل  خ����ال����د  واأل�����ق�����ى 
ال�شارقة للبيئة بيئة  التنفيذي ل�شركة 

ت�شعى  بيئة  �شركة  اأن  فيها  اأك��د  كلمة   ،
وترتجم  ال���ق���ي���ادة،  روؤي�����ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
واالهتمام  البيئة  جم��ال  يف  تطلعاتها 
ت��ك��ون يف مقدمة  ب��ح��ي��ث   - ب��االإن�����ش��ان 
املوؤ�ش�شات الوطنية التي تويل اهتماما 
واأن  ل��ل��ق��ادة،  ال�شارقة  لرنامج  ك��ب��ريا 
منذ  للرنامج  االأول  ال�شريك  ت��ك��ون 
ان��ط��الق��ت��ه، وذل����ك ل��ب��ي��ان اأه��م��ي��ة دور 
امل�شتقبل،  ق����ادة  اإع������داد  يف  ال���رن���ام���ج 

وتنمية مهاراتهم.
االمريكية  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر  واأل����ق����ى 
فيها  اأكد  كلمة  �شريفيه  بيون  الدكتور 
اأه��م��ي��ة ب��رن��ام��ج ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ق��ادة يف 

واإع����داد  ل���ه،  املنت�شبني  م��ه��ارات  �شقل 
التنمية  عجلة  دف��ع  يف  ي�شاهمون  ق��ادة 
وال���ت���ط���وي���ر يف جم��ت��م��ع��ات��ه��م وه����و ما 
يعك�س توجهات اجلامعة االأمريكية يف 
ال�شمو  �شاحب  ر�شمها  التي  ال�شارقة 
القا�شمي  ب��ن حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��ي��خ 
ال�شارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
رئي�س اجلامعة االمريكية يف ال�شارقة.

ق�شري  فيلم  ع��ر���س  احل��ف��ل  وت�شمن   
���ش��ل��ط م���ن خ����الل ال�������ش���وء ع��ل��ى اأه���م 
االإجنازات واملحطات البارزة يف م�شرية 

برنامج ال�شارقة للقادة .
 وتف�شل ال�شيخ �شامل بن عبدالرحمن 

لرنامج  املنت�شبني  بتكرمي  القا�شمي 
 30 ع��دده��م  وال��ب��ال��غ  ل��ل��ق��ادة  ال�شارقة 
م�����ش��ارك��ا م���ن ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة من 
واخل��ا���س يف خمتلف  ال��ع��ام  القطاعني 

اأرجاء دولة االإمارات.
 وكرم رئي�س مكتب �شمو احلاكم ال�شركاء 
واملتمثلة  ل��ل��ح��دث،  ال��راع��ي��ة  واجل��ه��ات 
ب�شفة  االق���ت�������ش���اد  وزارة  م���ن  ك���ل  يف 
واجلامعة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي،  ال�����ش��ري��ك 
جتارة  غرفة  و  ال�شارقة  يف  االأمريكية 
�شيدات  جمل�س  و  ال�����ش��ارق��ة  و���ش��ن��اع��ة 
و  للطريان  واالحت���اد  ال�شارقة  اأع��م��ال 
ال�شارقة  و  االإع��الم��ي  ال�شارقة  م��رك��ز 

االإ�شالمي  ال�����ش��ارق��ة  م�����ش��رف  و   24
ال�شارقة  اأع����م����ال  ����ش���ي���دات  جم��ل�����س  و 
ال�شارقة  الإم�����ارة  اجل��ام��ع��ي��ة  وامل��دي��ن��ة 
و  الوطنية  ال�����ش��ارق��ة  نفط  موؤ�ش�شة  و 
و مركز  العربية  ريفيو  بزن�س  هارفارد 
اجل���واه���ر ل��ل��م��ن��ا���ش��ب��ات وامل����وؤمت����رات و 
و�شركة  االإ���ش��الم��ي  االإم����ارات  م�شرف 
�شيف  ال�شيخ  احلفل  �شهد   . بيرتوفاك 
املدينة  عام  القا�شمي مدير  بن حممد 
في�شل  وال�شيخ  بال�شارقة،  اجلامعية 
مطار  هيئة  مدير  القا�شمي  �شعود  بن 
ال�����ش��ارق��ة ال�����دويل، و���ش��ع��ادة خ��ال��د بن 
بطي الهاجري مدير عام غرفة جتارة 

اجلروان  واإبراهيم  ال�شارقة،  و�شناعة 
الف�شاء،  لعلوم  ال�شارقة  مركز  مدير 
ون����ور ال��ن��وم��ان م��دي��ر دائ�����رة حكومة 
ال�����ش��ارق��ة االإل���ك���رتون���ي���ة، ون��خ��ب��ة من 
وامل�شوؤولني  ال��ب��ارزة  ال�شخ�شيات  كبار 
وامل���ت���ح���دث���ني ال���رئ���ي�������ش���ني م����ن اأب������رز 
ومنهم  الدولة،  يف  احليوية  القطاعات 
التنفيذي  امل���دي���ر  ت��وب��ك��وت�����س  ت��ي��ف��ون 
اإي��ه بي ، واأم��ني الزرعوين  اإ���س  ل�شركة 
ك��ب��ري م�������ش���وؤويل ت��ط��وي��ر االأع����م����ال يف 
االإم������ارات ل���دى ���ش��رك��ة اإ�����س. اإي����ه. بي، 
وعواطف الهرمودي مدير عام م�شرف 

االإمارات االإ�شالمي.

•• دبي – الفجر 

ن��ظ��م��ت جم��م��وع��ة ���ش��رك��ات م����وارد 
حما�شرة   ، االول  اأم�����س  للتمويل 
ال�شرطان  م���ر����س  ح����ول  ت��وع��وي��ة 
 ، العاملي  ال�شرطان  مواكبة مع يوم 
ال�شحة  هيئة  مع  بالتن�شيق  وذل��ك 
اأول ق�شم  اأخ�����ش��ائ��ي  األ��ق��اه��ا  ب��دب��ي 
الدكتورة  دب��ي  مب�شت�شفى  االأورام 
داليا حممود ، ا�شتهدفت املحا�شرة 
جمموعة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  امل��وظ��ف��ني 

موارد للتمويل .
وق����د اأ�����ش����ارت ال���دك���ت���ورة دال���ي���ا يف 
اليوم  اأن  اىل  امل��ح��ا���ش��رة  م��ق��دم��ة 
العاملي لل�شرطان هو تظاهرة �شنوية 

ملكافحة  ال����دويل  االحت����اد  ينظمها 
من  العاملي  الوعي  لرفع  ال�شرطان 
خم��اط��ر م��ر���س ال�����ش��رط��ان، وذلك 
املبكر  الك�شف  وط��رق  الوقاية  عر 
مر�س  يعتر  اإذ  والعالج.  للمر�س 
ال�شحية  امل�شكالت  اأكر  ال�شرطان 
التي تواجه العامل، كما يعتر من 
اأ���ش��ب��اب ال��وف��اة ع��ل��ى ال�شعيد  اأه���م 
ال�شرطان  اأن  اىل  م�شرية  العاملي. 
يعد من اأهم اأ�شباب الوفاة يف جميع 
انحاء العامل فقد ت�شّبب هذا املر�س 
يف وفاة 8.2 مليون ن�شمة يف العام 
التقارير  يف  ج���اء  ك��م��ا   ،.2012
العاملية  ال�شحة  ملنظمة  ال���دوري���ة 
باالإمكان  اأن������ه  امل��ن��ظ��م��ة  وت������رى   ،

الوقاية من نحو %40 من حاالت 
بيئة  توفري  ع��ر  وذل��ك  ال�شرطان 
�شحية خالية من الدخان لالأطفال 
اأن  ب��االإ���ش��اف��ة اىل احل��ر���س على   ،
ونحر�س  ح��رك��ي��ا،  ن�شيطني  ن��ك��ون 
�شحيا  متوازنا،  طعاما  تناول  على 
حم���ت���وي ع���ل���ى ����ش���ع���رات ح���راري���ة 
بدءا  ال�شمنة  وجت��ن��ب  منخف�شة، 
من مرحلة الطفولة ، م�شيفة اىل 
والكبد  واملعدة  الرئة  �شرطانات  اأن 
والقولون والثدي تقف وراء معظم 
ال��وف��ي��ات ال��ت��ي حت��دث ك��ل ع��ام من 

جّراء ال�شرطان.
واأو�شحت املحا�شرة اىل ان 30% 
من اأ�شباب وفيات ال�شرطان ، ترجع 

�شلوكية  خطر  ع��وام��ل  خم�شة  اىل 
ارتفاع  م��ن��ه��ا   ، رئ��ي�����ش��ي��ة  وغ��ذائ��ي��ة 
تناول  وع��دم  اجل�شم،  كتلة  من�شب 
ال���ف���واك���ه واخل�������ش���ر ب�����ش��ك��ل ك���اف، 
وتعاطي  ال���ب���دين،  ال��ن�����ش��اط  وق��ّل��ة 
ميّثل  اإذ   ، الكحول  وتعاطي  التبغ، 
تعاطي التبغ اأهم عوامل االختطار 
يقف  اإذ  ب���ال�������ش���رط���ان،  امل���رت���ب���ط���ة 
ال�شرطان  وفيات  من   22% وراء 
الوفيات  م����ن  و71%  ال���ع���امل���ي���ة 
ال���ن���اج���م���ة ع����ن ����ش���رط���ان ال����رئ����ة ، 
ت�شّبب  التي  العداوى  اأن  الفتة اىل 
ال�������ش���رط���ان، ت��ت��م��ث��ل يف ال���ع���داوى 
الناجمة عن فريو�س التهاب الكبد 
احلليمي  الورم  C وفريو�س  اأو   B

الب�شري ، م�شوؤولة عن نحو 20% 
من وفيات ال�شرطان التي حتدث يف 
البلدان املنخف�شة الدخل والبلدان 
اأن���ه من  وذك���رت  ال��دخ��ل  املتو�شطة 
ارت���ف���اع عدد  ي��ت��وا���ش��ل  اأن  امل��ت��وق��ع 
ال�شرطان  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  ال��وف��ي��ات 
يناهز  واأن  ال��ع��امل��ي،  ال�شعيد  على 

13.1 مليون وفاة يف عام 2030. 
فهد  ب��ن  فاطمة  ق��ال��ت  م��ن جهتها 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
 ، الب�شرية  للموارد  للتمويل  م��وارد 
اأننا نحر�س على تنظيم جمموعة 
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��ن��وع��ة ���ش��ن��وي��ا ، 
ت�شتهدف كافة العاملني مبجموعة 

ومنها  ل��ل��ت��م��وي��ل  م������وارد  ����ش���رك���ات 
التوعية مبر�س ال�شرطان ، وزيارة 
مب�شت�شفيات  ال�����ش��رط��ان  م��ر���ش��ى 
، ب��ه��دف ال��ت��وا���ش��ل معهم  ال���دول���ة 
على  والوقوف  عليهم  واالطمئنان 
بالتعاون  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
بدبي.  ال�شحة  والتن�شيق مع هيئة 

ياأتي �شمن عدة  اأن هذا  الفتة اىل 
م�شاعدات  ت���ق���دمي  م��ن��ه��ا  ب���رام���ج 
وتقدمي  وفحو�شات طبية  اإن�شانية 
حيث   ، ب��ه  للم�شابني  م�����ش��اع��دات 
العناية  ت����ق����دمي  ع���ل���ى  ن���ح���ر����س 
الدعم  اأن�������واع  و���ش��ت��ى  وااله���ت���م���ام 

وامل�شاندة لها.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�شمو  �شاحب  توجيهات  اإط���ار  يف 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
جامعة  ورئ���ي�������س  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
ال�شارقة، وترحيب �شموه مبا جاء يف 
�شبحي  �شدقي  اأول  الفريق  ر�شالة 
واالإنتاج  الدفاع  ووزير  العام  القائد 
العربية  م�شر  بجمهورية  احلربي 
الدعم  وت����ق����دمي  اجل������اد  ل���ل���ت���ع���اون 
واإدراكا  امل�شلحة،  القوات  لكلية طب 
الطب  وكلية  ال�شارقة  جامعة  م��ن 
م�شر  بجمهورية  امل�شلحة  للقوات 

العربي  ال��ت��ع��اون  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
العايل  التعليم  جم��ال  يف  وال���دويل 
ب�شفة عامة واملجال ال�شحي ب�شفة 
التعليم  يف  التميز  وباأهمية  خا�شة، 
والتدريب والبحث العلمي وتطوير 
جمال  يف  العاملة  الب�شرية  الكوادر 
ذلك  اإىل  ي�����ش��اف  ال��ط��ب��ي،  التعليم 
اأه��م��ي��ة م�����ردود ه���ذا ال��ت��ع��اون على 
واخلدمات  الطبي  التعليم  تطوير 
ال�����ش��ح��ي��ة يف اإم������ارة ال�����ش��ارق��ة ويف 
امل�شلحة  للقوات  ال�شحية  اخلدمات 
من خالل تبادل اخلرات االأكادميية 
واملهنية والبحثية يف كافة اجلوانب 
وال�شحي  الطبي  بالتعليم  املتعلقة 

لدى اجلانبني.
الدكتور  االأ���ش��ت��اذ  ���ش��ع��ادة  اأ���ش��ت��ق��ب��ل 
حميد جمول النعيمي مدير جامعة 
ال�������ش���ارق���ة، وف�����دا م���ن ط��ل��ب��ة كلية 
بجمهورية  امل�شلحة  للقوات  الطب 
نظام  على  للتعرف  العربية  م�شر 
جامعة  يف  ال��ط��ب  بكلية  ال��ت��دري�����س 
الفعاليات  بع�س  وح�شور  ال�شارقة 
�شمن  ال��ك��ل��ي��ت��ني  ب����ني  امل�������ش���رتك���ة 
الطالبي  ال���ت���ب���ادل  ب��رن��ام��ج  اإط������ار 
من  واملنبثق  الكليتني  ب��ني  ال��ق��ائ��م 
�شابقا بني  املنعقدة  التفاهم  مذكرة 
والتي  امل�شلحة،  وال��ق��وات  اجلامعة 
ن�شت على تبادل اخلرات واملعارف 

من خالل دعم الرامج االأكادميية 
والبحث العلمي واالأن�شطة ال�شفية 
والال�شفية التي تدعم تخريج جيل 
م���ن االأط����ب����اء ق���ادري���ن ع��ل��ى تلبية 
للمجتمع،  ال��ط��ب��ي��ة  االح���ت���ي���اج���ات 
الدكتور  االأ����ش���ت���اذ  ب��ح�����ش��ور  وذل����ك 
يف  الطب  كلية  عميد  حميد  قتيبة 

اجلامعة.
اجلامعة  مدير  رح��ب  اللقاء  خ��الل 
بالوفد، معربا عن �شعادته بالتعاون 
برنامج  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال���ق���ائ���م، 
الرامج  اأح��د  هو  الطالبي  التبادل 
ت��ن��م��ي��ة مهارات  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي 
واالجتماعية  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ط��ل��ب��ة 

الثقافية، كما اأكد اأن جامعة ال�شارقة 
توىل اهتماما كبريا باملجال الطبي 
اإن�شائها  خ��الل  م��ن  ينعك�س  وال���ذي 
التعليم  يف  ل��ل��ت��م��ي��ز  ع���امل���ي  جم��م��ع 

الطبي وهو جممع الكليات الطبية 
الطب  كلية  ع��ل��ى:  ي��ح��ت��وي  وال����ذي 
ال�شيدلة  وك��ل��ي��ة  االأ����ش���ن���ان  وك��ل��ي��ة 
وامل�شت�شفى  ال�شحية،  العلوم  وكلية 

الطبية  البحوث  وم��رك��ز  التعليمي 
وم���ع���ه���د ال����ق����ي����ادة االك����ادمي����ي����ة يف 

التعليم الطبي.
م���ن ج��ان��ب��ه، اأع�����رب ال��ع��م��ي��د اأرك����ان 

ح����رب ح��م��زه حم��م��د ح��م��زة مدير 
ال��ب��ع��ث��ة ع��ن ���ش��ك��ره مل��دي��ر اجلامعة 
ملزيد  متطلعا  الكلية  درع  ل��ه  وق��دم 

من التعاون م�شتقبال.

�سامل القا�سمي ي�سهد حفل تخريج الدفعة الثالثة من برنامج ال�سارقة للقادة

بالتعاون مع هيئة �شحة دبي

موارد للتمويل حتارب ال�سرطان بتنظيم حما�سرة 
توعوية ت�ستهدف العاملني باملجموعة

جامعة ال�سارقة ت�ستقبل وفدا من كلية الطب بالقوات امل�سلحة 
امل�سرية وتبحث تعزيز التعاون يف التعليم والتدريب الطبي

اإدارتها ملجل�س  جديدا  رئي�سا  ال�سرطان" تنتخب  مر�سى  "اأ�سدقاء 
•• ال�صارقة -وام:

انتخبت جمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان اأم�س خالل اجتماع ا�شتثنائي 
الفقيدة  رحيل  بعد  االإدارة  ملجل�س  جديدا  رئي�شا  العمومية  جلمعيتها 
اإدارة اجلمعية  رئي�س جمل�س  تتوىل من�شب  كانت  التي  كرم  بن  اأم��رية 
طيلة االأعوام ال�شبع املا�شية. ح�شر االجتماع بالتفوي�س كل من معايل 
ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�شمي وزيرة دولة للت�شامح الع�شو املوؤ�ش�س 
جلمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان وال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل ثاين 
اإدارة اجلمعية  رئي�س دائرة االإح�شاء والتنمية املجتمعية ع�شو جمل�س 
الع�شوتني   - االإدارة اجلديد  اأع�شاء جمل�س  اإىل جانب   - كما ح�شر   .
الفخريتني للجمعية الدكتورة �شريين حبيب وعدالة نقا�س اإ�شافة اإىل 
االجتماع  جاء  اجلمعية.  يف  والعاملني  االإدارة  جمل�س  اأع�شاء  من  عدد 

ال�شرطان  اأ�شدقاء مر�شى  الذي تتبعه جمعية  املوؤ�ش�شي  النهج  اإطار  يف 
املنظمات  عمل  حتكم  التي  والقوانني  باللوائح  والتزامها  واحرتامها 
الطوعية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين يف دولة االإمارات. وبا�شتخدام اآلية 
االنتخاب احلر املبا�شر .. مت اختيار جمل�س اإدارة اجلمعية اجلديد الذي 
مت اعتماده وامل�شادقة عليه من قبل ممثلي وزارة تنمية املجتمع واأع�شاء 
جعفر  الفاهوم  �شو�شن   .. النحو  على  ج��اء  وال��ذي  العمومية  اجلمعية 
جمل�س  لرئي�س  نائبا  �شفر  حممد  ونهى  اجلمعية  اإدارة  ملجل�س  رئي�شا 
امل�شرخ  �شر اجلمعية وحممد جمعة  اأمني  الدويك ر�شول  واأري��ج  االإدارة 
اأمينا لل�شندوق. ي�شار اإىل اأن جمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان تاأ�ش�شت 
ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة  من  كرمية  مببادرة   1999 عام 
املوؤ�ش�س والرئي�س الفخري  القا�شمي  ال�شيخة جواهر بنت حممد  �شمو 
العاملي  ل��الإع��الن  ال�شرطان  ملكافحة  ال��دويل  االحت��اد  �شفرية  للجمعية 

لل�شرطان �شفرية االحتاد الدويل ملكافحة ال�شرطان ل�شرطانات االأطفال 
بهدف  املعدية  غري  االأمرا�س  منظمات  لتحالف  العاملي  املنتدى  راعية 
تقدمي الدعم املايل واملعنوي ملر�شى ال�شرطان ون�شر الوعي العام حول 
خماطر ال�شرطان واأعرا�شه واأهمية الك�شف املبكر عنه اإ�شافة اإىل توفري 
اأف�شل اأ�شاليب العالج والرعاية ال�شحية للمر�شى ورعاية اأ�شرهم. ومت 
تنمية  وزارة  لدى  ال�شرطان  مر�شى  اأ�شدقاء  جمعية  وت�شجيل  اعتماد 
اإطار  ويف   2013 ل�شنة   427 رق��م  ال���وزاري  ال��ق��رار  مبوجب  املجتمع 
التزامها بجميع املعايري وال�شوابط االإدارية والتنظيمية التي تعتمدها 
الوزارة فيما يخ�س عمل اجلمعيات اخلريية ومنظمات املجتمع املدين 
يف دولة االإمارات .. حتر�س اجلمعية كل عام على عقد اجتماع جمعيتها 
العمومية ال�شنوي الذي تناق�س فيه تقاريرها االإدارية واملالية وتعتمد 

فيه هياكلها التنظيمية اجلديدة.

دمج بع�س قطاعات مواقف باأبوظبي 
لتوفري حلول م�ستدامة للجمهور

•• اأبوظبي-وام:

بع�س  دم��ج  اجل��اري  العام  مطلع  املتكامل  النقل  مبركز  ممثلة  والنقل  البلدية  ال�شوؤون  دائ��رة  ب��داأت 
قطاعات املواقف يف اأبوظبي مبا ي�شمح حلاملي الت�شاريح اخلا�شة بهذه القطاعات املدجمة بالوقوف 
املركبات وفق  الإدارة مواقف  اإىل توفري حلول مبتكرة وم�شتدامة  الرامية  فيها وذلك �شمن اجلهود 
اأعلى املعايري العاملية. وقال حممد حمد املهريي املدير العام الإدارة مواقف .. اإن هذه اخلطوة تاأتي يف 
اإطار ا�شرتاتيجية مواقف التي ت�شعى ب�شكل حثيث اإىل اإيجاد حلول م�شتدامة من خالل زيادة اأعداد 
مواقف املركبات بكل ال�شبل املمكنة .. االأمر الذي يوفر على اجلمهور عناء البحث عن مواقف ويحد 
املرورية  ان�شيابية احلركة  �شلبي على  ب�شكل  ويوؤثر  ال�شري  الذي يربك حركة  الع�شوائي  الوقوف  من 

وي�شوه جمالية املظهر العام.

•• عجمان ـ الفجر 

جممع  ح�����ر������س  م������ن  ان������ط������الق������اً 
ثقافة  تعزيز  على  الطبي  االإح�شان 
واملبادرات  االأن�شطة  ودع��م  التطوع 
االإن�شانية يف عام اخل��ري، قام فريق 
�شباب الرحمانية التطوعي باإطالق 
مبادرة جمع االأدوي��ة الفائ�شة، عن 
طريق و�شائل التوا�شل االجتماعي، 
اأك����ر ك��م��ي��ة من  ت��ه��دف اإىل ج��م��ع 

لال�شتهالك،  ال�����ش��احل��ة  االأدوي�������ة 
الطبي،  االإح�����ش��ان  جممع  مل�شلحة 
منتهية  غ���ري  ت��ك��ون  اأن  وي�����ش��رتط 
ا�شتعمالها،  ي��ت��م  ومل  ال�����ش��الح��ي��ة 
ب�شكل  مت  تخزينها  اأن  من  والتاأكد 
االأدوي�������ة  اأن  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ���ش��ل��ي��م، 
والقطرات  ك��ال��ك��رمي��ات  امل��ف��ت��وح��ة 
والبخاخات مل يتم ا�شتخدامها من 
قبل. واأ�شاد الدكتور حقي اإ�شماعيل 
االإح�شان  ملجمع  التنفيذي  امل��دي��ر 

الرحمانية  ���ش��ب��اب  ب��ج��ه��ود  ال��ط��ب��ي 
املبادرة  التطوعي على تد�شني هذه 
اأك�������ر حمالت  م����ن  ت���ع���ت���ر  ال����ت����ي 
املجمع  ا�شتقبل  اإذ  االأدوي�����ة،  ج��م��ع 
االأدوية  من  متنوعة  كبرية  كميات 
واالأدوات  وامل�����راه�����م  وال����ع����الج����ات 
التمري�شية، ومنها اأدوية االأمرا�س 
لتاأمني  وامل�������ش���ت���ع�������ش���ي���ة  امل����زم����ن����ة 
اح��ت��ي��اج��ات امل��ر���ش��ى وامل��راج��ع��ني يف 
تقديرية  وبتكلفة  الطبي،  املجمع 

دره������م،  األ��������ف   150 م�����ن  ب�����اأك�����ر 
حكومية  ج��ه��ة   18 م��ع  بالتن�شيق 
امل���دار����س ع��ل��ى م�شتوى  وع����دد م���ن 
املبادرة  اأن هذه  اإىل  الدولة، م�شرياً 
اإيجابي كبري على املجتمع،  اأثر  لها 
التطوعية  ال���ن���اح���ي���ة  م����ن  وذل������ك 
اإىل  اإ�شافة  واالإن�شانية،  واخل��ريي��ة 
حماية البيئة من التلوث عن طريق 
االأدوي��ة مع  الفائ�س من  منع رمي 
اأكد �شرورة ا�شتمرار  املخلفات. كما 

امل��ب��ادرات ودع��وة الدوائر  مثل ه��ذه 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

للم�شاركة فيها.

االإح�سان الطبي و �سباب الرحمانية تطلقان حملة جلمع االأدوية

الدكتور حقي اإ�شماعيل

موظفات موارد للتمويل خالل املحا�شرة ويف اأعلى الكادر اإ�شت�شارية االورام خالل ال�شرح
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اأخبـار الإمـارات

•• بوخار�صت-وام:

�شفري  املعال  علي  اأحمد  ال�شيخ  �شعادة  ح�شر 
الدولة لدى رومانيا حفل اال�شتقبال ال�شنوي 
اأقامه فخامة كالو�س فرينر يوهاني�س  الذي 
رئي�س جمهورية رومانيا يف ق�شر كوترو�شني 
ال�شنة  حلول  مبنا�شبة  بوخار�شت  يف  الرئا�شي 

امليالدية اجلديدة.

فخامة  احلفل  خ��الل  ال�شفري  �شعادة  والتقى 
الرومانية ونقل له حتيات  رئي�س اجلمهورية 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
لفخامته  وتهانيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
امليالدية  بال�شنة  ال�شديق  الروماين  ولل�شعب 

اجلديدة.
لدى  املعتمدين  ال���دول  �شفراء  احلفل  ح�شر 

رومانيا اإ�شايف اىل ممثلي املنظمات الدولية.

�سفري الدولة يح�سر حفل اال�ستقبال الرئي�س 
•• عجمان-وام:الروماين مبنا�سبة ال�سنة امليلدية اجلديدة

اأ�شدر �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
اللواء  �شعادة  بتعيني  ق���رارا  ام�س  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
خا�شا  م�شت�شارا  املطرو�شي  عبيد  �شعيد  �شالح  املتقاعد 
ل�شموه. ون�س القرار على اأن يتبع امل�شت�شار اخلا�س املعني 
االإم����ارة ويقوم  ل��ويل عهد  ال��ق��رار مبا�شرة  ه��ذا  مب��وج��ب 
االأخرى  وامل�شئوليات  وال��واج��ب��ات  امل��ه��ام  ومتابعة  ب��اإجن��از 
التي ي�شندها له ويل العهد من وقت الآخر. كما ن�س على 
بعجمان  االأم����ريي  ب��ال��دي��وان  عمله  املطرو�شي  ي���زاول  اأن 
اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار االأمريي الذي �شين�شر 
املعنية  الر�شمية لالإمارة ويعمم على اجلهات  يف اجلريدة 

�شالح  املتقاعد  ال��ل��واء  �شعادة  اأن  يذكر  مبقت�شاه.  للعمل 
�شعيد امل��ط��رو���ش��ي ح��ا���ش��ل ع��ل��ى درج����ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف 
الرتبية وعلم النف�س من جامعة االم��ارات الدفعة االأوىل 
ولديه خرة 36 عاما يف وزارة الداخلية واحلكومة املحلية 
وع�شو املجل�س التنفيذي منذ تاأ�شي�شه وحتى االن ورئي�س 
ت���درج يف  وق���د  املجل�س  االأداء احل��ك��وم��ي يف  ت��ط��وي��ر  جل��ن��ة 
العامة  االإدارة  ع��ام  مدير  درج��ة  اىل  و�شل  حتى  املنا�شب 
املجال�س  امل��دين يف عجمان وهو ع�شو يف عدد من  للدفاع 
واللجان املتخ�ش�شة. وتقدم �شعادة �شالح �شعيد املطرو�شي 
النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  ل�شمو  والتقدير  بال�شكر 
ويل ع��ه��د ع��ج��م��ان رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ع��ل��ى ثقته 

الغالية يف تعيينه بهذا املن�شب.

عمار النعيمي ي�سدر قرارا بتعيني �سالح املطرو�سي م�ست�سارا خا�سا ل�سموه

نظمت جل�شات ع�شف ذهني ملوظفيها نتج عنها 160 فكرة ومقرتحًا

جمارك دبي تناق�س 10 مبادرات رئي�سية وم�ستدامة لعام اخلري
اأحمد حمبوب م�شبح: دولة الإمارات مدر�شة للخري ومنارة للعطاء للعامل اأجمع 
خليل �شقر: املبادرات تواكب عام اخلري وتنطلق من القيم النبيلة للمجتمع الإماراتي

•• دبي-الفجر:

ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإع������الن  م���ع  ت���زام���ن���اً 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال���دول���ة، ح��ف��ظ��ه اهلل، ب����اأن ي��ك��ون عام 
جمارك  بداأت  اخلري(،  )عام   2017
رئي�شية  م���ب���ادرات   10 مناق�شة  دب���ي 
خطط  وو�شع  العتمادها  وم�شتدامة 
على  اخل���ري  ع���ام  يف  لتطبيقها  ع��م��ل 
م�شتوى الدولة واإمارة دبي والدائرة، 
من  الع�شر  امل���ب���ادرات  متخ�شت  حيث 
خالل  ط���رح���ت  ف���ك���رة   160 اأ�����ش����ل 
الدائرة  جل�شات ع�شف ذهني نظمتها 
يومي  خ���الل  االإدارات  م�شتوى  ع��ل��ى 

املا�شي. يناير   30-29
واأك�����د اأح���م���د حم��ب��وب م�����ش��ب��ح مدير 
اأن ع���ام اخل���ري يف دولة  ج��م��ارك دب���ي 
ياأتي  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم���������ارات 
ا����ش���ت���ك���م���ااًل مل�������ش���رية اخل�����ري وال���ب���ذل 
اأر�شى دعائمها املغفور  والعطاء، الذي 
زاي��د بن  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل تعاىل  لهما 
بن  را���ش��د  وال�شيخ  نهيان،  اآل  �شلطان 

ثراهما،  اهلل  طيب  مكتوم،  اآل  �شعيد 
عادة  ه��و  اخل��ري  اأن عمل  اإىل  م�����ش��رياً 
ملجتمع  ح����ي����اة  واأ�����ش����ل����وب  م���ت���اأ����ش���ل���ة 
االإم��ارات، واأن مبادرات دولة االإمارات 
بقيادة  اخل���ريي���ة  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان  اآل 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي، رعاه 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل، 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب 
ال�شيوخ  ال�����ش��م��و  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م 
اأع�شاء املجل�س االأعلى حكام االإمارات 
اأ�شبحت منوذجاً يحتذى به يف جندة 
وامل�شت�شعفني،  واملحتاجني  امللهوفني 
مم��ا ج��ع��ل االإم������ارات م��در���ش��ة للخري 

ومنارة للعطاء للعامل اأجمع.
واأ�شاف اأحمد حمبوب م�شبح اأنه بناًء 
على توجيهات القيادة، وتنفيذاً لروؤية 
واأه������داف ع���ام اخل����ري، وال���ت���زام���اً من 

املجتمعية  مب�شوؤوليتها  دب��ي  ج��م��ارك 
جت���اه اأب��ن��اء ال��وط��ن وال���دول���ة، عقدت 
للعديد  ذهني  ع�شف  جل�شات  الدائرة 
مقرتحات  اإىل  للو�شول  االإدارات  من 
وتنتج  امل��ج��ت��م��ع  ت���خ���دم  م�������ش���ت���دام���ة 
القيادة  روؤي����ة  ت��دع��م  نبيلة  م���ب���ادرات 
وم�شاعيها لو�شع اإطار تنموي م�شتدام 
عره  لتتوا�شل  االإم�����ارات  يف  للخري 

م�شرية العطاء جياًل بعد جيل.
وكان ق�شم امل�شوؤولية املجتمعية يف اإدارة 
االت�شال املوؤ�ش�شي قد �شكل فريق عمل 
الذهني على م�شتوى  الع�شف  الإجناز 
املختلفة  اجلمركية  وامل��راك��ز  ال��دائ��رة 
يف  القيادة  فريق  توجيهات  على  ب��ن��اًء 
جل�شات  الفريق  ح�شر  حيث  الدائرة، 
اإدارات  م�شتوى  على  الذهني  الع�شف 
امل�شاركة  حت��ف��ي��ز  ب���ه���دف  ال�����دائ�����رة، 
باالأفكار واالآراء واالقرتاحات وجتميع 
على  لتطبيقها  وامل�����ش��اري��ع  امل���ب���ادرات 

اأر�س اخلري على مدار عام اخلري.
وقال خليل �شقر بن غريب مدير اإدارة 
الع�شر  املبادرات  اإن  املوؤ�ش�شي  االت�شال 

لتواكب  التي تدعم عام اخلري ج��اءت 
اأهدافه وتوجهاته، وتنطلق من القيم 
النبيلة ملجتمع دولة االإمارات العربية 
املتحدة، ويف اإطار امل�شوؤولية املجتمعية 
واملجتمع،  الوطن  جتاه  دبي  جلمارك 
العديد من  امل��ب��ادرات يف  ت��ت��وزع  حيث 
االجتماعية  �شملت  اخل���ري،  جم���االت 

والثقافية وخدمة العمالء.
تت�شمن  الع�شر  امل��ب��ادرات  اأن  واأو���ش��ح 
�شندوق  ب���خ���ري  ال���دن���ي���ا   ( م�����ب�����ادرة 
ال���ت���ي تهدف  ال��ت��ك��اف��ل االج���ت���م���اع���ي( 
اإن�����ش��اء ���ش��ن��دوق يف ج��م��ارك دبي  اإىل 
بظروف  مي��رون  من  وم�شاعدة  لدعم 
موظفي  م�����ن  ����ش���ع���ب���ة  اج���ت���م���اع���ي���ة 
اأو يف حالة طارئة من حاالت  الدائرة 
وغريها   ، ال���وف���اة  ح����االت  اأو  ال���ع���الج 
م��ن احل���االت، وم��ب��ادرة )نحن وّياك( 
ل���دع���م ال��ع��م��ال��ة ال�����واف�����دة، وم���ب���ادرة 
العيد(  يف  وم��ع��اك   � علينا  )ف���ط���ورك 
دب����ي لتوقيع  ت�����ش��ع��ى ج���م���ارك  وال���ت���ي 
املوؤ�ش�شات  اإح���دى  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية 
ال�شركات من قطاع االأعمال وذلك  اأو 

لتوفري املري الرم�شاين وك�شوة العيد 
ب�شعوبات  متر  التي  املحتاجة  للفئات 
اأن يتم  امل��م��ك��ن  م��ال��ي��ة، وك���ذل���ك م���ن 
الدوائر  م�شتوى  على  امل�شروع  تعميم 
م�شتقباًل  دب���ي  اإم�����ارة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
باملحتاجني  جهة  ك��ل  تهتم  اأن  بحيث 
ع��م��وم��اً ع���ن ط���ري���ق امل��وؤ���ش�����ش��ات ذات 
اخلري(  )�شفرة  ومبادرة  االخت�شا�س، 
�شهرية  �شفرة  ان�شاء  اإىل  تهدف  التي 
اأخرى  يف خ��ور دب��ي وم��راك��ز جمركية 
الغذائية  ال��وج��ب��ات  لتوفري  م�شابهة 
املنا�شبة للمحتاجني واأ�شحاب ال�شفن 
يف املنطقة والعّمال وذلك بالتعاون مع 
اأطلقه  ال��ذي  للطعام،  االإم����ارات  بنك 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س 
جمل�س ال��وزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، 
باالإ�شافة اإىل مبادرة )خمي�شية( وهي 
القدمي  وال���رتاث  املا�شي  بعبق  ف��ك��رة 
وطريقة  ج��دي��دة  بحلة  اإح��ي��ائ��وؤا  يتم 
ح�شارية من خالل اعتماد يوم خمي�س 
الهدايا  ل��ت��ق��دمي  ���ش��ه��ر  ك���ل  ن��ه��اي��ة  يف 

من  للموظفني  التحفيزية  الرمزية 
االإنتاجية مما فيه  اأو  االل��ت��زام  خ��الل 

من اإ�شعاد املوظف وحتفيزه.
ك���م���ا ط���رح���ت ج����م����ارك دب�����ي م���ب���ادرة 
تخ�شي�س  �شيتم  حيث  اخلري(  )و�شام 
اأف�شل فريق عمل خري  لتكرمي  و�شام 
لت�شجيع  �شنوي  ربع  ب�شكل  الدائرة  يف 
ومبادرة  امل��وظ��ف��ني،  ب��ني  اخل��ري  عمل 
لالجئني  دعماً  احلياة  ن�شنع  )اأ�شبوع 
اخلري(  )فريق  وم��ب��ادرة  واملحتاجني، 
عر ت�شكيل فريق يعمل على تخلي�س 
معاملة كبار ال�شن واملر�شى يف املنازل 
اأو امل�شت�شفيات، وتوقيع اتفاقيات حتت 
اتفاقيات اخلري مع خمتلف  م�شميات 
امل��وؤ���ش�����ش��ات واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
لتنفيذ  ال��ت��ع��اون  اإىل  ت��ه��دف  ال��دول��ة، 
ات��ف��اق��ي��ات لتقدمي  وت��وق��ي��ع  امل����ب����ادرة 
الرعاية واالحتياجات الالزمة للفئات 
اجلهات  اإىل  ال��و���ش��ول  ع��ن  ال��ع��اج��زة 
الر�شمية، باالإ�شافة اإىل مبادرة ر�شالة 
اإر�����ش����ال ر����ش���ائ���ل ن�شيه  اخل����ري وه����ي 
االإلكرتوين  وال��ري��د  ال��ه��وات��ف  ع��ل��ى 

ل��ت�����ش��ج��ي��ع امل���وظ���ف���ني ع��ل��ى االأع���م���ال 
االإي����ج����اب����ي لعمل  واالأث��������ر  اخل����ريي����ة 
اخلري، م�شرت�شدين باآيات من القراآن 
واأق���وال  النبوية  واالأح���ادي���ث  ال��ك��رمي 
اأ�شبوعي،  ب�����ش��ك��ل  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
ومبادرة جمتمعية )األفة( التي تهدف 
اإىل بث روح التوا�شل احل�شي واملعنوي 
واالألفة يف نفو�س كبار ال�شن وذلك من 
خالل زيارة ال�شرتاحات ال�شواب وكبار 
املخت�شة  اجلهة  م��ع  بالتن�شيق  ال�شن 
الهدايا  ب��ع�����س  ت��ق��دمي  اإم��ك��ان��ي��ة  م���ع 
ل�  ومواكبة  ذل��ك  اإىل  لهم.  التذكارية 
اخل��ل��وة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��خ��ري ، ال��ت��ي دعا 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تنظيمها  اإىل 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، 
من  االأول  يف  اهلل،  رع����اه  دب����ي،  ح��اك��م 
من  اأك���ر  مب�شاركة  فراير2017، 

100 �شخ�شية من الوزراء وامل�شوؤولني 
املجتمعية  وال�شخ�شيات  احلكوميني 
بعام اخلري، بهدف  املعنية  واالإن�شانية 
لكافة  دائ���م  ا�شرتاتيجي  اإط���ار  و���ش��ع 
االأفكار واملبادرات اخلا�شة بعام اخلري، 
اجلمركية  ال���ب���ي���ان���ات  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
ب���ال���دائ���رة، ج��ل�����ش��ة ع�����ش��ف ذه��ن��ي نتج 
املوظفني  م��ن  ف���رق   4 ت�شكيل  ع��ن��ه��ا 
هي  ل��ل��م��ب��ادرة،  ت��رم��ز  م�شميات  حت��ت 
)فريق الغر�س- فريق العطاء - فريق 
اخل��ري - ف��ري��ق االإن�����ش��ان��ي��ة(، حيث مت 
االقرتاحات  جت��م��ي��ع  اجل��ل�����ش��ة  خ���الل 
مبادرات  اإىل  لتحويلها  وت��ط��وي��ره��ا 
الفئة  تكرمي  مت  كما  ومادية،  معنوية 
املبنى  يف  ال�����ش��ي��ارات  بغ�شيل  امل�����ش��ان��دة 
ثم  عليهم،  الرمزية  الهدايا  وت��وزي��ع 
مت اإط���الق طائر احل��م��ام ال��ذي يرمز 

للعطاء واخلري وال�شالم.

•• عجمان ـ الفجر 

اأع�شاء  م��ن  جديد  ف��وج  بان�شمام  عجمان  جامعة  احتفلت 
اجلامعة  مقري  يف  االأكادميي  الكادر  اإىل  التدري�شية  الهيئة 
يف  متنوعة  اأكادميية  منا�شب  لي�شغلوا  والفجرية  بعجمان 
خمتلف الكليات.ح�شر احلفل الدكتور كرمي ال�شغري، مدير 
اجلامعة، والدكتور عبد احلق النعيمي، نائب املدير للتطوير 
لل�شوؤون  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  ن�شر،  حممد  وال��دك��ت��ور  واالت�����ش��ال، 
االأكادميية، واالأ�شتاذ ربيع اخلف�س، مدير العمليات باالإنابة، 

بالفجرية،  اجلامعة  مقر  مدير  ال��ن��ور،  اأب��و  علي  وال��دك��ت��ور 
وال�شادة عمداء الكليات، ومدير املوارد الب�شرية.

ب�����داأ احل���ف���ل ب��ك��ل��م��ة ل��ل��دك��ت��ور ك����رمي ال�����ش��غ��ري رح����ب فيها 
وال��ذي��ن ينتمون   ،14 البالغ ع��دده��م  ب��االأك��ادمي��ي��ني اجل��دد 
اإىل 9 دول خمتلفة، واأطلعهم على روؤية اجلامعة واأهدافها 
واأبرز حماور اخلطة اال�شرتاتيجية التي ت�شعى اجلامعة اإىل 

حتقيقها خالل ال�شنوات القادمة.
وعّر الدكتور كرمي عن �شعادته بان�شمام دماء جديدة اإىل 
و�شعارها جاء  ا�شم اجلامعة  تغيري  اأن  اإىل  اجلامعة، م�شريا 

تتنا�شب مع  روؤي��ة  االإجن���ازات مبا يخدم  عاما من   29 بعد 
حا�شرنا ومعطيات ع�شرنا احلايل وت�شت�شرف امل�شتقبل. 

ب��امل�����ش��وؤول��ني وعمداء  ت��ع��ري��ف احل�����ش��ور  مت خ���الل احل��ف��ل 
التدري�س  هيئة  الأع�شاء  الفر�شة  اإتاحة  متت  كما  الكليات، 
التي �شيلتحقون  الكليات  اأنف�شهم وعن  اجلدد للتعريف عن 
ق�شارى  ب��ذل  على  عزمهم  ليوؤكدوا  الفر�شة  وانتهزوا  بها، 
تتبناها  ال��ت��ي  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  االأه�����داف  لتحقيق  ج��ه��ده��م 
اجلامعة، مبا ي�شب يف م�شلحة اجلامعة والطالب على وجه 

اخل�شو�س.

•• القاهرة -وام:

�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى حاكم 
اإمارة ال�شارقة نظمت جمعية ال�شارقة اخلريية حفال 
بفندق فور �شيزين مبدينة اجليزة حفال كبريا حتت 
"مبادرة رد اجلميل" لتكرمي عدد من املعلمني  �شعار 
لهم  االإم��ارات وكانت  واملعلمات ممن عملوا مبدار�س 
واإع��الن احتادها  تاأ�شي�س الدولة  ب�شمات كبرية وقت 

يف ال�شبعينات من القرن املا�شي.
�شفري  اجلنيبي  حممد  جمعة  ���ش��ع��ادة  احل��ف��ل  ح�شر 
الدولة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول 
خادم  ب��ن  �شلطان  ع��ب��داهلل  االح��ت��ف��ال  افتتح  العربية 
التنفيذي  وم��دي��ره��ا  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
مدير  ال��زري  حمدان  حممد  وع�شوية  الوفد  رئي�س 

اإدارة امل�شاريع اخلارجية.
وبداأت مرا�شم احلفل بتالوة اآيات من القراآن الكرمي 
بعدها مت عر�س فيلم ت�شجيلي عن املدر�شني املكرمني 
الدين  ن��ور  فتحي  امل�����ش��ري  لل�شاعر  ق�شيدة  واإل��ق��اء 

بعنوان " رد اجلميل ".
 " ب��دروع حتمل �شعار  48 معلما ومعلمة  ومت تكرمي 
رد اجلميل " كما مت تقدمي درع تكرميي من جمعية 
اجلنيبي  مبارك  جمعة  �شعادة  اإىل  اخلريية  ال�شارقة 

�شفري الدولة بالقاهرة.

والقى �شعادة ال�شفري كلمة تقدم فيها بال�شكر اجلزيل 
م�شنية  جهود  م��ن  ب��ذل��وه  مل��ا  امل�شريني  املعلمني  اإىل 

خالل فرتة عملهم بالدولة .
الإطالق  اخل��ريي��ة  ال�����ش��ارق��ة  جمعية  م���ب���ادرة  مثمنا 
الطيبة بني  العالقات  ال��ذي يعك�س عمق  هذا احلفل 
الذي  بالنموذج  و�شفها  وال��ت��ي  ال�شقيقتني  البلدين 
يحتذى به يف العالقات العربية �شواء من حيث قوتها 
التقدير  م��ن  را�شخة  اأ�ش�س  على  وقيامها  ومتانتها 
حيث  م��ن  اأو  امل�شرتكة  وامل�شالح  املتبادل  واالح���رتام 
ا�شتقرارها ومنوها امل�شتمر اأو من حيث ديناميكية هذه 

العالقة والتوا�شل امل�شتمر بني قيادتي البلدين.
توطيد  يف  حم���وري  دور  ل��ه��م  ك���ان  املعلمني  اأن  واك���د 
العالقات بني ال�شقيقتان بحيث اأ�شبحت ترقى ملنزلة 
االن�شهار والوحدة بني ال�شعبني خا�شة على امل�شتوى 
امل�شرتك  وامل�شري  التاريخ  وحدة  على  م�شددا  الثقايف 

بني البلدين.
امل�شريني  االأ���ش��ات��ذة  دور  اأث��م��ن  ال�شفري  �شعادة  وق��ال 
العديد  ت��اأه��ي��ل  ب���ارز وم��ه��م يف  ب���دور  �شاهموا  ال��ذي��ن 
اأعلى  االآن  تتبواأ  التي  املتميزة  االإماراتية  الكوادر  من 
موؤ�ش�شات  يف  م��ه��م��ة  وق���ي���ادات  وزراء  م���ن  امل��ن��ا���ش��ب 
اأن  واأوؤك��د  ودولية..  حكومية وغري حكومية وحملية 
اللبنة  و�شع  يف  ال�شبق  لهم  ك��ان  امل�شريني  االأ���ش��ات��ذة 
االأوىل والقوية لتلك العالقات املتميزة بني االإمارات 
وم�شر والتي ما زالت توؤتي ثمارها الطيبة حتى االآن 

يف البلدين ال�شقيقني. واأ�شاف مل يكن غريبا اأن اأعلت 
االإمارات االهتمام بالتعليِم والثقافِة الأنه االأ�شا�ُس يف 
ب��ث الطاقة  االإن�����ش��ان وتعظيم كيانه م��ن خ��الل  ب��ن��اِء 
فاأطلقت  اأبنائها  نفو�س  يف  االأم���ل  ور���ش��م  االإي��ج��اب��ي��ة 
عاَم القراءِة يف العام املا�شي 2016 واأ�شدرت قانوَن 
والت�شريعات  ال��ق��وان��ني  ت��اري��خ  م���رٍة يف  الأول  ال��ق��راءِة 

العاملية لت�شبَح االإماراُت واحًة للمعرفة.
�شاهدا مرددا  �شيظل  التاريخ  اإن  ال�شفري  �شعادة  واكد 
نهيان  ال  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  مقولة 
اإنه  العربي  البرتول  ق��ال عن  ث��راه عندما  اهلل  طيب 
لي�س اأغ��ل��ى م��ن ال��دم ال��ع��رب��ي.. وذك��ر بقوله - طيب 
لذا  كلهم  للعرب  نه�شة  م�شر  نه�شة  اإَنّ   - ث��راه  اهلل 
اأي  حتقيق  ي�شُعب  ومتا�شكها  م�شر  ا�شتقرار  فبدون 
ا�شتقراٍر بوطننا العربي وجناُح م�شر يف حتقيق ذلك 

هو م�شوؤولية تت�شارك فيها البلدان العربية كافة.
والقى �شعادة عبداهلل بن خادم كلمة نقل فيها حتيات 
املكرمني  املعلمني  اإىل  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
اأكمل  ر�شالتهم على  اأمت��وا  الذين  املعلمني  كافة  واإىل 

وجه خالل فرتة عملهم بالدولة االإمارات.
ال��ف�����ش��الء واالأم���ه���ات الفا�شالت  اأي��ه��ا االآب�����اء  وق����ال 
لدولتنا  ق��دم��ت��م��وه  م��ا  ل��ك��م  ���ش��اك��ري��ن  ممتنني  جئنا 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة يف مهد نه�شتها فمن 
باأمانتكم  لن�شهد  واإن��ا  اهلل  ي�شكر  النا�س مل  ي�شكر  مل 
�شفراء  ع��ن  اجلميع  اأم���ام  امل�شرفة  ال�شورة  اإر���ش��اء  يف 

اإخال�شكم  خ����الل  م���ن  ال��ع��رب��ي��ة  م�����ش��ر  ج��م��ه��وري��ة 
وتفانيكم يف عملكم واإ�شراركم على تو�شيل ر�شالتكم 
اأبناء  ال��وج��وه وه��ذا ه��و عهدنا ع��ن  اأمت  واأدائ��ه��ا على 
�شقيقتنا الكرى اأر�س الكنانة ومهد العلوم واحل�شارة 

وحا�شنة العروبة وح�شنها احل�شني .
ال�شارقة بقائد  اإم���ارة  ام��ن علينا يف  ان اهلل  واأ���ش��اف 
�شونها  علينا  وجب  واأمانة  غالية  ر�شالة  فينا  غر�س 
اإلينا معروفا وحثنا  اأ�شدى  وهي رد اجلميل لكل من 
جميلهم  وحفظ  علينا  الف�شل  باأهل  االع��رتاف  على 
املعلمني  واأه��ل اجلميل هم  بالنا  ذرة فما  ول��و مثقال 
واملعلمات ورثة ر�شالة اأنبياء اهلل واأ�شفياه وحملة نوره 

اإىل �شائر الب�شر .
مكانتكم  بقدر  املنزلة  الرفيع  املنطلق  هذا  من  وق��ال 
فنحن هنا اليوم ردا جلزء من جميلكم يف دفع م�شرية 
التعليم بدولة االإمارات العربية املتحدة قدما عر ما 
قدمتموه خالل فرتة عملكم يف مدار�س الدولة وكلنا 
امل�شهود  اليوم  ه��ذا  يف  لقائكم  و�شعادة  بهجة  تغمرنا 

الذي �شيبقى حا�شرا يف اأذهاننا ما حيينا.
وعر عن بالغ �شعادته بزيارته اإىل م�شر .

امتناين  �شديد  اأع��ر عن  اأن  اإال  هنا  ي�شعني  وق��ال ال 
لوجودي بينكم اليوم اأنا واخواين من جمعية ال�شارقة 
اخلريية ومرة اأخرى اأتوجه بخال�س ال�شكر واالعتزاز 
اإىل كافة ح�شورنا الكرام واإىل لقاء اآخر يجمعنا على 

اخلري والر .

خليل �شقر بن غريباأحمد حمبوب م�شبح

خريية ال�سارقة تنظم حفل لتكرمي املعلمني واملعلمات امل�سريني 
حتت �سعار "مبادرة رد اجلميل"

جامعة عجمان حتتفي باأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
انذار عديل بالن�سر
رقم  2017/1/1006 

املنذر :�شامل �شعيد بن غدير الكتبي 
املنذر اليه : ما�شرت فري لتجارة معدات ال�شالمة -�س ذ م م  

جمهول حمل االقامة   -   ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره 14500 
درهم وذلك خالل مهلة ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االع��الن واال �شي�شطر 
املنذر التخاذ االجراءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا فيها ا�شت�شدار اأمر االأداء 
القانون رقم 33 ل�شنة 2008 مع  املاجور ح�شب  الق�شائية واخالء  الدعوى  واقامة 
حتميل املنذر اليها بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة مبا فيها ر�شوم 

االنذار العديل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14

 اإعـــالن بيع/اندماج
تعلن وزارة االقت�شاد باأن ال�شادة/هوفمان الرو�س ليمتد )فرع �شركة �شوي�شرا( 
مقيدة يف �شجل ال�شركات االجنبية لدى الوزارة حتت رقم )883( قد تقدمت 
بطلب لتعديل اال�شم وتعديل بياناتها يف �شجل ال�شركات االجنبية تبعا لذلك 
ميدل  فارماتيكار  )رو�س  �شركة  اىل  ملكيتها  لي�شبح  التجاري  النتقال  نظرا 
اي�شت �س.م.ح( بطريقة )البيع واالندماج( .  يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق 
اأ�شبوعني من تاريخ ن�شر  التقدم باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز 
التجاري  الت�شجيل  اإدارة  االقت�شاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  االعالن  هذا 

�س.ب:)901( - ابوظبي. حتريرا يف:2017/2/9
وزارة القت�ساد

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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عربي ودويل

وزير �سابق قد يكون احل�سان 
االأ�سود يف انتخابات اأندوني�سيا 

•• جاكرتا-رويرتز:

حقق وزير تعليم اإندوني�شي �شابق يدعمه حزب املعار�شة الرئي�شي يف البالد 
مكا�شب يف ال�شباق اإىل من�شب حاكم العا�شمة جاكرتا من خالل التقرب 
للناخبني امل�شلمني ال�شاخطني فيما ان�شغل مناف�شوه باللغط حول حماكمة 
اأني�س با�شويدان حتديا متاأخرا لكنه  بتهمة ازدراء االأديان. وميثل املر�شح 
جدي يف االنتخابات التي �شتجرى يوم االأربعاء الختيار حاكم جاكرتا وهو 
من�شب قد يكون خطوة نحو الرئا�شة يف البلد الذي يعي�س فيه اأكر عدد 

من ال�شكان امل�شلمني يف العامل.
االنتخابية  احل�����م�����الت  واأث�������������ارت 
الدين  عالقة  وه��ي  ح�شا�شة  ق�شية 
بال�شيا�شة يف اإندوني�شيا حيث ت�شون 
االأيدولوجية الر�شمية التنوع الديني 
ورف�س  ع��ل��م��اين.  ر���ش��م��ي  ن���ظ���ام  يف 
م�شوؤولون من حزب حركة اإندوني�شيا 
ال�����ذي يدعم  ال��ع��ظ��ي��م��ة ج���ريي���ن���درا 
اأن���ه يلعب  اإىل  اإ���ش��ارة  اأي  ب��ا���ش��وي��دان 
ببطاقة الدين لكنهم قالوا اإنه تقرب 
من الناخبني وهم م�شلمون بطبيعة 
احلال يف اأحياء ع�شوائية اأثار احلاكم 
بورناما  جت��اه��اج��ا  با�شوكي  احل���ايل 
اإجالء  عمليات  ب�شبب  فيها  الغ�شب 
ق�شرية ملواجهة في�شانات. وقال عارف بويونو وهو م�شوؤول بارز يف احلزب 
�شوبيانتو  برابو  احل��زب  زعيم  ق��رر  اأن  منذ  ارتفعت  با�شويدان  �شعبية  اإن 
2014 الدعوة لتاأييده  الذي خ�شر بفارق �شئيل يف انتخابات رئا�شة عام 
بنف�شه. وين�شب لبورناما -وهو اأول حاكم للعا�شمة من اأ�شل �شيني ويدين 
بامل�شيحية- الف�شل يف تقلي�س االإجراءات الروتينية وحت�شني اأداء الدوائر 

احلكومية ويحظى بدعم حزب الرئي�س جوكو ويدودو.

احل�سد ال�سعبي يحبط هجومًا لداع�س غرب املو�سل

م�سر تعلن ا�ستعدادها لدعم قدرات اجلي�س اللبناين  اخلارجية الكويتية: الو�سع على احلدود الكويتية العراقية طبيعي
•• الكويت-وام:

على حر�س  م�شددة  العراقية   - الكويتية  احل��دود  على  االو�شاع  ا�شتقرار  الكويتية  اخلارجية  وزارة  اك��دت 
البلدين على احرتام ال�شيادة لكل منهما. وقال نائب وزير اخلارجية الكويتي خالد اجلار اهلل يف ت�شريح 
لوكالة االنباء الكويتية كونا على هام�س م�شاركته يف حفل املنظمة الدولية للهجرة الإطالق الفيلم الوثائقي 
الكويت  اأبناء  بيقظة  ذلك  على  و�شيبقى  وم�شتقر  “طبيعي  احل��دود  على  الو�شع  ان  وا�شواتهم  بكلماتهم 
م�شتعر�شا  الكويت”  دولة  �شيادة  العراقي على احرتام  وحر�شهم واخال�شهم يف عملهم وحر�س اجلانب 
ت�شريحات امل�شوؤولني العراقيني باحرتام كل االتفاقيات وااللتزامات االأممية واحرتام �شيادة دول اجلوار 
ويف مقدمتها دولة الكويت. وعلى �شعيد مت�شل اكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق �شليمان الفهد يف 
وقت �شابق ام�س اأن املنطقة احلدودية مع العراق مل ت�شهد اي جتمعات غري طبيعية واأن احلركة التجارية 
م�شتمرة كاملعتاد. واأو�شح الفهد خالل لقائه عددا من ال�شحافيني واالعالميني مبقر وزارة الداخلية اأن 
ما يحدث من بع�س الدول املجاورة هي �شراعات �شيا�شية داخلية ال �شاأن للكويت بها الفتا اىل ان االو�شاع 

االمنية على احلدود جيدة واأن جميع القطاعات املعنية تقوم مبهامها بكل كفاءة واقتدار.

للجي�س اللبناين.
وقال ال�شي�شي تطرقت مباحثاتنا اإىل العديد 
تهم  التي  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  الق�شايا  م��ن 
ال��ب��ل��دي��ن ويف م��ق��دم��ت��ه��ا م��ك��اف��ح��ة االإره�����اب 
واالأزمة ال�شورية واأزمة الالجئني التي يعانى 

منها لبنان.
الدولتني  وقوف  �شرورة  على  اتفقنا  واأ�شاف 
اأعربت  االإره��������اب ح��ي��ث  م��ع��ا ���ش��د خم���اط���ر 
قدرات  ل��دع��م  م�شر  ا���ش��ت��ع��داد  ع��ن  لفخامته 

اجلي�س اللبناين وخمتلف اأجهزته االأمنية.
ال�شي�شي  مع  ال�شحفي  املوؤمتر  يف  ع��ون  وق��ال 

•• القاهرة-رويرتز:

ال�شي�شي  ال��ف��ت��اح  عبد  امل�����ش��ري  الرئي�س  ق��ال 
ام�س اإن بالده م�شتعدة لدعم قدرات اجلي�س 
اإطار  يف  االأمنية  اأجهزته  وخمتلف  اللبناين 

تعاون البلدين ملكافحة االإرهاب. 
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل م����وؤمت����ر ���ش��ح��ف��ي جمعه 
يزور  ال���ذي  ع��ون  مي�شال  اللبناين  بالرئي�س 
رئي�شا  انتخابه  منذ  االأوىل  للمرة  ال��ق��اه��رة 
يو�شح  ومل  االأول.  ت�شرين  اأكتوبر  يف  للبنان 
ق��د تقدمه بالده  ال��ذي  ال��دع��م  ن��وع  ال�شي�شي 

اإن���ه ال خ��ال���س ل��ب��ل��دي��ن��ا... م��ن ه��ذا االإج���رام 
االإرهابي اإال بالت�شامن الكامل يف مواجهته.

اأن م�����ش��ر االع����ت����دال واالن���ف���ت���اح...  واأ�����ش����اف 
اإنقاذ عربية تقوم على  ميكنها اإطالق مبادرة 
االإرهاب  ملحاربة  م�شرتكة  اإ�شرتاتيجية  و�شع 
الذي ي�شرب يف اأر�شنا وي�شتبيح اأهلنا والعمل 
على اإيجاد احللول ال�شيا�شية لالأزمات امللحة 

يف الوطن العربي وباالأخ�س يف �شوريا.
ر�شمية  ب���زي���ارة  ل��ل��ق��ي��ام  ال�شي�شي  ع���ون  ودع����ا 
وتعهد  الدعوة  امل�شري  الرئي�س  وقبل  للبنان 

بزيارة بريوت قريبا.

وهذه  املنحرفني.  االجانب  الإبعاد 
بداأت  بل  لي�شت جديدة  املداهمات 

منذ 2011 يف عهد اأوباما.
وط�������������ال�������������ب ال����������ع����������دي����������د م�����ن 
ال�����دمي�����وق�����راط�����ي�����ني احل����ك����وم����ة 
اأن  اأث��ن��اء حملتها خ�شية  ب��ال��رتوي 
ال  �شريون  مهاجرون  ثمنها  يدفع 
�شوابق ق�شائية لهم. وج�شد ملف 
)اري���زون���ا(  فينك�س  يف  ا���ش��رة  رب���ة 
املك�شيك هذا  اىل  اأبعدت اخلمي�س 
بع�س  ال��ذي عر عنه حتى  القلق 

اجلمهوريني.

عمليات  ع���ن  )ي��ون�����ش��ك��و(  وال���ع���ل���وم 
يناير  الثاين  كانون  التدمري هذه يف 
بجرمية  ح��ي��ن��ه��ا  ون��������ددت   2017
حرب وخ�شارة هائلة لل�شعب ال�شوري 
اع��ل��ن اجلي�س  ك��م��ا    . ول��الإن�����ش��ان��ي��ة 
تكثيفا يف حركة  ان��ه الح��ظ  الرو�شي 
ت��دم��ر ما  �شاحنات االره��اب��ي��ني ح��ول 
جديدة.  ت��دم��ري  عمليات  اىل  ي��وؤ���ش��ر 
وب��ع��د ان ط���رد اجل��ي�����س ال�����ش��وري يف 

•• بغداد-اأ ف ب:

���ش��ن��ه حواىل  ه��ج��وم��ا  ال�شعبي  احل�����ش��د  ق����وات  اف�����ش��ل��ت 
200 مقاتل من تنظيم  داع�س االإرهابي �شدها قرب 
املو�شل يف حماولة للهرب باجتاه  بلدة تلعفر يف غرب 

احلدود ال�شورية، ح�شبما اعلن متحدث ر�شمي .
ان  بر�س  فران�س  لوكالة  اال���ش��دي  احمد  النائب  وق��ال 
مناطق  على  هجوما  �شنت  االره��اب��ي��ة  داع�����س  ع�شابات 
تقع  وجميعها  وال�شرايع  احل�شان  وع��ني  ط��الوي  عني 
ال�شعبي  ابطال احل�شد  ان  تلعفر مو�شحا  جنوب غرب 
�شاعات.  �شت  قرابة  ا�شتمر  الذي  الهجوم  لهذا  ت�شدوا 
ك��ان حماولة لفتح  ال��ذي  الهجوم  اال���ش��دي ف�شل  واك��د 
ال�شورية  القيادات باجتاه احلدود  ثغرة لتهريب بع�س 
فيما الذ الباقون بالفرار باجتاه تلعفر” التي تقع على 

بعد 55 كلم اىل الغرب من مدينة املو�شل. وا�شاف ان 
قوات احل�شد ال�شعبي متكنت مب�شاندة طريان اجلي�س 
ارهابيا  خم�شني  ق��راب��ة  وق��ت��ل  17عجلة  ت��دم��ري  م��ن 
بينهم اث��ن��ان م��ن ق��ي��ادي��ي داع�������س. ون��ق��ل ب��ي��ان خللية 
ا�شتخدم  االجرامي  داع�س  تنظيم  ان  احلربي  االع��الم 
ف�شل  نف�شه  الوقت  يف  موؤكدا  الهجوم  خ��الل  الدبابات 
الهجوم ومقتل نف�س عدد االإرهابيني وتدمري خم�شني 

�شيارة مفخخة.
و�شاركت يف العملية ف�شائل من احل�شد ال�شعبي، ابرزها 
بدر وكتائب حزب اهلل ولواء علي االكر و�شرايا اجلهاد 

ولواء احل�شد الرتكماين، وفقا لال�شدي.
تلعفر من قب�شة  تنفيذ عملية حترير  اال�شدي  ورجح 
اجلانب  حترير  عملية  انطالق  مع  تزامنا  االإرهابيني 

الغربي من مدينة املو�شل.

ما  يف  ونيويورك  اأجنلي�س،  ولو�س 
ولكن  دوري����ة.  عمليات  اع��ت��رت��ه��ا 
ميلر اأ�شار االأحد اإىل اأنه مت تكثيف 
املداهمات منذ �شدور قرار ترامب 
الذي  يناير  الثاين  كانون   25 يف 
املقيمني  لرتحيل  اأول��وي��ة  اأع��ط��ى 
او  وامل���دان���ني  ق��ان��وين  ب�شكل غ��ري 

املتهمني بجرائم اأو جنح. 
عمليات  ان  ����ش���ح���ي���ح  واأو�������ش������ح 
التحقق  اإع����ادة  اأي  ت�شيك  ك��رو���س 
هذا  اتخذنا  اأننا  اإال  �شنويا،  تنفذ 
ات�شاعا  اأكر  جديدة  تدابري  العام 

قائال  تويرت  موقع  على  االأخ���رية 
بحق  ال�������ش���ارم���ة  االإج����������راءات  اإن 
املجرمني  ال�����ش��ري��ني  امل��ه��اج��ري��ن 
التي  ل��ل��وع��ود  تطبيقا  اإال  لي�شت 
قطعتها خالل حملتي االنتخابية، 
اأف�����راد يف  اإب���ع���اد  ي��ت��م  اأن����ه  م�شيفا 
ع���������ش����اب����ات وم����ه����رب����ي خم�������درات 

وغريهم!.
واأوق����ف����ت وك���ال���ة ال���ه���ج���رة خالل 
غري  مهاجرين  امل��ا���ش��ي  االأ���ش��ب��وع 
�شرعيني يعي�شون يف والي��ات عدة، 
و�شيكاغو،  واأو�شن،  اأتالنتا،  بينها 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

يتوقع اأن يك�شف الرئي�س االأمريكي 
دونالد ترامب عن اإجراءات جديدة 
ب�شاأن الهجرة حتت �شعار احلفاظ 
االأم��ريك��ي��ني، فيما كرر  اأم��ن  على 
ب���اأن الرئي�س  اأح���د ك��ب��ار م��ع��اون��ي��ه 
ق��رار حظر  مل يتعد �شلطاته عر 

ال�شفر املثري للجدل.
ا�شتئناف  حم��ك��م��ة  ت��ع��ل��ي��ق  وم�����ع 
موؤقت  ب�����ش��ك��ل  احل���ظ���ر  ف���درال���ي���ة 
ب���ان���ت���ظ���ار امل����زي����د م����ن امل���راج���ع���ة 
الرئي�س  م�شت�شار  ق��ال  القانونية، 
ل�شبكة  م��ي��ل��ر  �شتيفن  االم���ريك���ي 
ف��وك�����س االإخ��ب��اري��ة ن��در���س جميع 

اخليارات املتاحة .
وم������ن اخل������ي������ارات امل����ت����اح����ة اأم������ام 
التقدم  اإم��ا  حاليا،  االأبي�س  البيت 
املحكمة  ام����ام  ع��اج��ل  ب��ا���ش��ت��ئ��ن��اف 
ال���دف���اع ع��ن القرار  ال��ع��ل��ي��ا، واإم����ا 
االبتدائية،  امل��ح��اك��م  يف  ال��رئ��ا���ش��ي 
واإم���ا ا���ش��دار مر�شوم ج��دي��د، وهو 

ما اقرتحه ترامب اجلمعة.
ب��ي �شي  وق���ال ميلر ع��ل��ى ق��ن��اة ان 
بتحركات  ن��ف��ك��ر  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
ج���دي���دة واإ���ش��اف��ي��ة ل�����ش��م��ان عدم 
الإدخال  و�شيلة  اإىل  الهجرة  حتول 
البلد  ل���ه���ذا  م���ع���ادي���ن  اأ����ش���خ���ا����س 
الق�شاة  اأن  م�����ش��ي��ف��ا  ول���ق���ي���م���ه، 
يف  تعود  �شالحية  على  ا�شتحوذوا 

الواقع للرئي�س االأمريكي.
وي��ن�����س امل���ر����ش���وم ال�����ذي اأ����ش���دره 

ترامب يف 27 كانون الثاين يناير 
الالجئني  جميع  دخ��ول  منع  على 
اإىل  اإ�شافة  املتحدة،  الواليات  اىل 
امل�شافرين القادمني من �شبع دول 

غالبية مواطنيها من امل�شلمني.
االأغلب  ع��ل��ى  امل�����ش��األ��ة  و���ش��ت��ط��رح 
رئي�س  ت����رام����ب  ي��ل��ت��ق��ي  ع���ن���دم���ا 
ال������وزراء ال��ك��ن��دي ج��ا���ش��ن ت���رودو 
االث���ن���ني ال�����ذي ك��ت��ب ع��ل��ى موقع 
االأبي�س  البيت  اإع��الن  بعد  تويرت 
ترحب  ب�����الده  ان  احل���ظ���ر،  ق�����رار 
اال�شطهاد  م��ن  ي��ه��رب��ون  ب�الذين 

والرعب واحلرب.
املحاكم  حت���دد  اأن  ينتظر  وف��ي��م��ا 
م�شري القيود التي فر�شها ترامب 
تنفيذي  ق��رار  مهد  الهجرة،  على 
االأول����وي����ة لرتحيل  ي��ع��ط��ي  اآخ�����ر 
ال�شرعيني،  غ�����ري  امل����ه����اج����ري����ن 
الطريق لتوقيف مئات اال�شخا�س 
معظمهم  املا�شي،  االأ�شبوع  خ��الل 

من دول اأمريكا الالتينية.
االحد  املك�شيكيون  خ��رج  وق��ت  ويف 
احتجاجا على وعود ترامب باإجبار 
تكاليف  دف��ع  على  بلدهم  �شلطات 
بناء جدار على احلدود، اأكد البيت 
االأبي�س نية ترامب درا�شة خطوات 
جديدة لت�شريع ترحيل املهاجرين 

غري ال�شرعيني.
الرئي�س،  م���ن  ب���اأم���ر  م��ي��ل��ر  وق����ال 
ملراقبة  وا�شعة  عمليات  تنفيذ  مت 

الهجرة بت�شدد اكر.
وداف����������ع ت�����رام�����ب ع�����ن ق�����رارات�����ه 

امل�شرح  مدخل  وكذلك  الثالث  القرن 
القرن  اىل  ي���ع���ود  ال�����ذي  ال����روم����اين 
الثاين امليالدي. وقالت وزارة الدفاع 
امل�شاهد  ه���ذه  ان  ب��ي��ان  يف  ال��رو���ش��ي��ة 
دمروا  االرهابيني  ان  بو�شوح  تظهر 
املركزي  الق�شم  وه��ي  امل�����ش��رح  خ�شبة 
وكذلك  ال��ق��دمي  ال��روم��اين  للم�شرح 
منظمة  واعلنت  الترتابيلون.  اعمدة 
والثقافة  ل��ل��رتب��ي��ة  امل���ت���ح���دة  االمم 

اآ�شتانة  العا�شمة  يف  ال�شورية  االأزم��ة 
ويف  ���ش��ب��اط.  ف���راي���ر   16 و   15 يف 
جولة  تبداأ  اأن  يتوقع  منف�شل  �شياق 
التي  ال�شالم  مفاو�شات  من  جديدة 
ترعاها االأمم املتحدة يف مدينة جنيف 
ال�شوي�شرية يف 20 فراير �شباط بعد 
للمفاو�شات  العليا  الهيئة  اتفقت  اأن 
ال��ت��ي مت��ث��ل امل��ع��ار���ش��ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
�شوريا يوم االأحد على وفدها امل�شارك 
احلكومة  واأج��������رت  امل����ح����ادث����ات.  يف 
املعار�شة يف وقت  ال�شورية وجماعات 
تبادل  عملية  ال�شهر  ه��ذا  م��ن  �شابق 
نادر لع�شرات ال�شجناء والرهائن من 
حماة  حمافظة  يف  واأطفالهم  الن�شاء 
يف �شمال غرب البالد. اىل ذل��ك، بث 
فيديو  ت�شجيالت  ال��رو���ش��ي  اجلي�س 
متطرفني  ت��دم��ري  لعمليات  ج��دي��دة 
مواقع اثرية يف تدمر املدينة الواقعة 
عليها  ا�شتوىل  التي  �شوريا  و�شط  يف 
تنظيم داع�س االإرهابي يف كانون االأول 
ا�شرطة  وت��ظ��ه��ر   .2016 دي�����ش��م��ر 
ف��ي��دي��و ���ش��ورت��ه��ا ط���ائ���رات ب��ال طيار 
 2016 يونيو  ح��زي��ران   6 ت��دم��ر يف 
�شيطرة  حت����ت  امل���دي���ن���ة  ك���ان���ت  ح����ني 
���ش��ب��اط فراير   5 ث��م يف  ال�����ش��ل��ط��ات، 
�شيطرة  حت��ت  ب��ات��ت  ع��ن��دم��ا   2017
املتطرفني . وتك�شف املقارنة عمليات 
تدمري جديدة يف اعمدة الترتابيلون 
املعلم املكون من 16 عمودا ويعود اىل 

•• عوا�صم-وكاالت:

ام�س  ال�������ش���وري���ة  احل���ك���وم���ة  ع�����رت 
االثنني عن ا�شتعدادها للموافقة على 
ل��دي��ه��ا مبختطفني  ���ش��ج��ن��اء  م��ب��ادل��ة 
لدى ما و�شفها املجموعات االإرهابية 
كاإجراء لبناء الثقة قد ي�شاعد طريف 
يف  للم�شاركة  التح�شري  على  ال��ن��زاع 

حمادثات ال�شالم املزمعة.
الر�شمية  االإع�����الم  و���ش��ائ��ل  واأوردت 
ت����وؤك����د  احل����ك����وم����ة  اأن  ال���������ش����وري����ة 
م�شجونني  مل����ب����ادل����ة  ا�����ش����ت����ع����داده����ا 
و�شفها  م��ا  ل��دى  مبختطفني  لديها 
ون�شاء  رج��اال  االإرهابية  باملجموعات 
حر�شا  وع�شكريني  مدنيني  واأطفاال 
ع��ل��ى ك���ل م���واط���ن ����ش���وري خمتطف 
ذلك  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت  م��ك��ان.  اأي  يف 
ياأتي يف اإط��ار اجلهود التي تبذل من 
اآ�شتانة. ومل  املقبل يف  االجتماع  اأجل 
م��ن جماعات  ف���وري  فعل  رد  اأي  ي��رد 
التي  ال�����ش��وري��ة  للحكومة  امل��ع��ار���ش��ة 
ط��ال��ب��ت م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة باإطالق 
ال�شجناء  ���ش��راح  ال�����ش��وري��ة  احل��ك��وم��ة 
لديها كخطوة اإن�شانية يجب اأن ت�شبق 

االنخراط يف اأي مفاو�شات �شالم.
وكانت وزارة اخلارجية يف قازاخ�شتان 
دع���وات وجهت  اإن  ال�شبت  ي��وم  ق��ال��ت 
ومقاتلي  ال�شورية  احلكومة  لوفدي 
ب�شاأن  اجتماعات  حل�شور  املعار�شة 

ال�سنوار خلفًا لهنية يف 
رئا�سة حما�س بغزة 

•• غزة -اأ ف ب:

الع�شكري  ال���ق���ي���ادي  ان��ت��خ��اب  مت 
موؤ�ش�شي  اح����د  ال�������ش���ن���وار،  ي��ح��ي��ى 
حما�س،  حلركة  الع�شكري  اجلناح 
للحركة  ال�شيا�شي  للمكتب  رئي�شا 
الإ�شماعيل  خ��ل��ف��ا  غ����زة  ق���ط���اع  يف 
م�شادر  ذك���رت  م��ا  بح�شب  ه��ن��ي��ة، 
لوكالة  حما�س  حركة  من  مقربة 
ف����ران���������س ب����ر�����س ام���������س . وت���ق���ود 
احلركة التي ت�شيطر على القطاع 
ا�شهر  م���ن���ذ  ����ش���ن���وات  ع�����ش��ر  م���ن���ذ 
ويحيى  داخلية.  انتخابات  عملية 
ال�شجون  �شابق يف  ال�شنوار معتقل 
متابعون  وي���ق���ول  اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة. 
ان هنية هو  القطاع  للتطورات يف 
االك��ر حظا للحلول حمل رئي�س 
حما�س  حل��رك��ة  ال�شيا�شي  امل��ك��ت��ب 

خالد م�شعل املوجود يف قطر.
ال���ن���ائ���ب يف  امل���������ش����ادر ان  وق����ال����ت 
نائبا  ا�شبح  احلية  خليل  احلركة 
ل�شنوار. وادرجت الواليات املتحدة 
ا�شم   2015 �شبتمر  اأي���ل���ول  يف 
ال�شوداء  الئ��ح��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ال�����ش��ن��وار 
اآخرين  اثنني  قياديني  جانب  اىل 
ال�شنوار  وول��د  حما�س.  حركة  من 
���ش��ه��ادة يف  وي��ح��م��ل   ،1962 ع���ام 
اللغة العربية، وقام بتاأ�شي�س جهاز 
جم���د ال����ذي ي��ع��د مب��ث��اب��ة اجلهاز 
كتائب  الع�شكري،  للجناح  االمني 

عز الدين الق�شام.

تظاهرات باملك�شيك احتجاجا على جدار ترامب

البيت االأبي�س يلوح باإجراءات جديدة لتقييد الهجرة 

ليبيون يرف�شون و�شاطة النه�شة التون�شية

اجلي�س الرو�شي يبث لقطات لتدمري تدمر 

النظام ال�سوري يعلن ا�ستعداده ملبادلة �سجناء 

2016 مب�شاعدة رو�شية  اآذار مار�س 
تدمر،  م��ن  داع�����س  تنظيم  م�شلحي 
مفاجاأة  امل��ت��ط��رف  ال��ت��ن��ظ��ي��م  اح����دث 
االأول  ك���ان���ون  ب��اح��ت��الل��ه جم����ددا يف 
تعود  ال��ت��ي  املدينة   2016 دي�شمر 
اىل اك��ر م��ن ال��ف��ي ع��ام وك��ان��ت احد 
القدمي  للعامل  الثقافية  املواقع  اهم 
العاملي  ال��رتاث  على الئحة  ومدرجة 

لالإن�شانية.

•• الفجر – ليبيا - خا�س

طالب مثقفون واأكادمييون ون�شطاء 
و�شفوه  مل����ا  ب���ال���ت�������ش���دي  ل���ي���ب���ي���ون 
امل��ن��ح��از ل��رئ��ي�����س حركة  ب��ال��ت��دخ��ل 
الغنو�شي  را�شد  التون�شية  النه�شة 
اأنه  ال��ل��ي��ب��ي��ة، م��وؤك��دي��ن  يف االأزم�����ة 
يعمل ل��شالح تيار االإ�شالم ال�شيا�شي 
ال�شيادة  ع��ل��ى  وي���ت���ع���دى  االأمم�������ي، 
التون�شية  النخبة  داع��ني  الوطنية، 

اإىل امل�شاندة.
البيان  ع���ل���ى  امل����وق����ع����ون  وق�������ال     
)حوايل 37 من املثقفني والن�شطاء 
واالأك����ادمي����ي����ني ( ت��ف��اج��اأن��ا اأخ����ريا 
�شوؤوننا  م����ّررة يف  غ��ري  ب��ت��دّخ��الت 
الداخلية من طرف را�شد الغنو�شي 

رئي�س حزب حركة النه�شة امل�شارك 
التون�شية”،  ال�����ش��ل��ط��ة  حت��ال��ف  يف 
خمالًفا  يعتر  ذل���ك  اأن  معترين 
وجمافًيا  الدبلوما�شية،  ل��الأع��راف 
مل���وق���ف احل����ي����اد ال������ذي ت�������ش���ّرح به 
بعيًدا  جاء  كونه  التون�شية،  الدولة 
والعلنية،  ال��ر���ش��م��ي��ة  امل�����ش��ارات  ع��ن 
مدان  لطرف  م�شبق  ب�شكل  وانحاز 
حملًيا وال يحظى باأي قبول �شعبي 
ك���م���ا دل�����ت ع���ل���ى ذل�����ك ن���ت���ائ���ج اآخ����ر 

انتخابات.
ب�شكل  وق��وف��ن��ا  نعلن  واأ����ش���اف���وا:     
ح���ازم ���ش��د جت����اوزات ت��ي��ار االإ�شالم 
ال�������ش���ي���ا����ش���ي ب���ج���ن���اح���ي���ه احل����زب����ي 
جماعة  بهما  ونعني  وامليلي�شاوي، 
ليبيا،  ف�����رع  امل�����ش��ل��م��ني  االإخ����������وان 

ولي�س و�شيًطا، حيث �شجلنا انحيازه 
بتدمري  متهمة  ق���وى  اإىل  امل�����ش��ب��ق 
الدميقراطية،  ال�شلمية  العملية 
وم���ت���ورط���ة يف دع����م ج��م��اع��ات مثل 
املُجّرمة  ال�شريعة  واأن�شار  القاعدة 
دولًيا، وهو ما يناق�س املوقف املُعلن 
الدولة  ق��ي��م  جت���اه  النه�شة  حل���زب 

املدنية والعملية الدميقراطية«.
الليبيون  والن�شطاء  املثقفون  وختم 
التون�شية  ال��ن��خ��ب��ة  ب��دع��وة  ب��ي��ان��ه��م 
م��������وؤازرة  اإىل  امل�������دين  واإع����الم����ه����ا 
تدخل  اإي��ق��اف  امل�����ش��روع يف  مطلبهم 
الغنو�شي  را���ش��د  ورئي�شها  النه�شة 
ل�شالح  ال��داخ��ل��ي  الليبي  ال�����ش��اأن  يف 
طرف مدان �شعبًيا ومتجاوز الإرادة 

ال�شارع الليبي.

واجل���م���اع���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة امل��ق��ات��ل��ة ومن 
بالتحالف  اأو  م��ب��ا���ش��رة  ي��ت��ب��ع��ه��م��ا 
م��ع��ه��م��ا م���ن ج��م��اع��ات م��ت��ط��رف��ة يف 

بنغازي ودرنة وغريها.
   وط���ال���ب���وا ق����وى امل��ج��ت��م��ع املدين 
ال���ل���ي���ب���ي ب����رف����ع ����ش���وت���ه���ا ورف�������س 
تدخالت االإ�شالم ال�شيا�شي االأممي 
التون�شي  النه�شة  ح��زب  م��ن  ���ش��واء 
اأو غ���ريه.    وتابعوا بالقول: ندين 
املناورات التاآمرية جلماعة االإخوان 
امل�شلمني � فرع ليبيا بوجهها القدمي 
واجلديد، وبتحالفاتها امل�شبوهة مع 
ت��ي��ار االإ����ش���الم ال�����ش��ي��ا���ش��ي االأمم����ي، 
يف  الغنو�شي  را�شد  ت�شرفات  ون�شع 
هذا ال�شياق، فقد ت�شرف كما لو اأنه 
طرف اأ�شيل يف �شراع ليبي – ليبي 

طالبوا النخبة التون�شية مبوؤازرتهم:

ن�سطاء ومثقفون ليبيون ينددون بتدّخل الغنو�سي يف االأزمة الليبية
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عربي ودويل

ي�شكو اقارب مدنيني من غجر الروما او االلبان او ال�شرب قتلوا على 
ايدي جي�س حترير كو�شوفو ان قتالهم مبثابة �شحايا من الدرجة 
القتلة.  الثانية، وينتظرون من حمكمة الهاي اجلديدة ان تالحق 
وبعد مرور 18 عاما على النزاع )1998-1999( الذي ادى اىل 
الف قتيل معظمهم   13 �شقوط  بعد  انف�شال كو�شوفو عن �شربيا 
بداية  يف  دول��ي��ا  قا�شيا   19 تعيني  مت  ال��ك��و���ش��وف��ي��ني،  االل��ب��ان  م��ن 
�شباط/فراير للنظر يف جرائم حمتملة ارتكبت خالل النزاع. وبني 
كو�شوفو.  حترير  جي�س  يف  �شابقون  م�شوؤولون  املحتملني  املتهمني 
ليوغ�شالفيا  ال��دول��ي��ة  اجل���زاء  ام���ام حمكمة  مثل  قليل  ع��دد  وك���ان 
ال�شابقة بينهم قائدان �شابقني حلركة التمرد هما رامو�س هاراديناج 

وفامتري ليماج، ومتت ترئتهما.
النزاع  يف  الطرف  هذا  من  املرتكبة  اجلرائم  بقيت  طويلة،  ولفرتة 
على الهام�س ازاء فظاعات ارتكبتها القوات ال�شربية يف عهد الرئي�س 
فيها  حظي  التي  احل��رب  خ��الل  ميلو�شوفيت�س  �شلوبودان  ال�شابق 
 ،2008 جي�س حترير كو�شوفو بدعم غربي. لكن يف كتاب ن�شر يف 
كارال  ليوغ�شالفيا  الدولية  اجل��زاء  ملحكمة  ال�شابقة  املدعية  اث��ارت 
�شرب  �شد  متمردون  ارتكبها  عقاب  بال  م��رت  جرائم  بونتي،  دي��ل 
واي�شا �شد البان وغجر الروما من معار�شني �شيا�شيني او متهمني 
املزعجة  ال�شبهات  ه���ذه  ال�����ش��رب��ي. وج����اءت  اجل��ي�����س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
للمتمردين ال�شابقني الذين ا�شبحوا اليوم قادة كو�شوفو الذي اعلن 

ا�شتقالله يف 2008،

اأن  بايلي،  غاريث  �شوريا،  ل��دى  الريطانية  احلكومة  ممثل  اأعلن 
االإرهابي  داع�����س  تنظيم  �شد  برية  بعمليات  القيام  تنوي  ال  ب��الده 

ب�شوريا، بح�شب ما اأوردته وكالة نوفو�شتي الرو�شية، اأم�س االثنني.
واأو�شح بايلي يف ت�شريح �شحايف لوكالة نوفو�شتي اأن م�شاألة تو�شيع 
امل�شاركة الريطانية �شد داع�س يف �شوريا مرتبطة باحلاجة امللحة 
�شد  اجلوية  العمليات  يف  ت�شاهم  املتحدة  اململكة  اأن  مذكراً  لذلك، 

االإرهابيني يف �شوريا منذ دي�شمر )كانون االأول( 2015.
وبح�شب امل�شوؤول الريطاين فاإن لندن تلعب دورا هاما يف حل االأزمة 
املجموعة  واإن�شاء  جنيف،  بيان  �شياغة  يف  �شاركت  حيث  ال�شورية، 

الدولية لدعم �شوريا.
واأ�شاف بايلي اأن بريطانيا تعد ثاين اأكر دولة مانحة للم�شاعدات 
اإىل اأنها اأنفقت 2.3 مليار جنيه  االإغاثية لل�شعب ال�شوري، م�شرياً 

ا�شرتليني كدعم مايل. 

يكابد م�شت�شار االأمن القومي االأمريكي مايكل فلني كي يتجاوز جدال 
حول ات�شاالته مب�شوؤولني رو�س قبل توليه املن�شب يف حمادثات قال 

م�شوؤولون اإنها اأثارت خماوف داخل البيت االأبي�س.
واأعاد كبار م�شوؤويل البيت االأبي�س النظر يف ات�شاالت فلني بالرو�س 
مطلع االأ�شبوع وما اإذا كان ناق�س اإمكانية رفع العقوبات االأمريكية 
قد  مما  ال�شلطة  ترامب  دونالد  الرئي�س  تويل  مبجرد  رو�شيا  على 
يف  االن��خ��راط  العاديني  املواطنني  على  يحظر  لقانون  انتهاكا  يعد 
االأمريكي  اجلي�س  يف  متقاعد  ج��رال  وفلني  اخلارجية.  ال�شيا�شة 
املوؤيدين  اأوائل  ومدير �شابق لوكالة املخابرات الدفاعية. وكان من 

لرتامب ويدعو اإىل حت�شني العالقات االأمريكية مع رو�شيا.
ال��رو���س يف  م��ع  العقوبات  مناق�شة  االأم���ر  ب���ادئ  نفى يف  وك���ان فلني 
االأ�شابيع التي �شبقت دخول ترامب البيت االأبي�س يف 20 يناير كانون 
اأمام �شا�شات التلفزيون  الثاين كما ظهر مايك بن�س نائب الرئي�س 
النفي ويدافع عن فلني. وعندما ن�شرت �شحيفة )وا�شنطن  ليكرر 
بو�شت( تقريرا االأ�شبوع املا�شي ينقل عن م�شوؤولني قولهم اإن م�شاألة 
اإن فلني  االأمريكية  ب��االإدارة  قال م�شوؤول  بالفعل  العقوبات طرحت 
اأمام احتمال مناق�شته للعقوبات واإنه ال ميكنه  ترك الباب مفتوحا 
التذكر ب�شكل قاطع. واأكد م�شوؤول اآخر باالإدارة طلب عدم ذكر ا�شمه 
على اأن بن�س اأدىل بت�شريحاته بناء على حمادثة مع فلني. ويقال اإن 

بن�س منزعج الحتمال تعر�شه للت�شليل. 

عوا�صم

بلغراد

وا�شنطن

لندن

خيارات حمدودة لرتامب حيال كوريا ال�سمالية 
•• وا�صنطن-رويرتز:

تعهدات  من  نف�شه  على  ترامب  دون��ال��د  االأمريكي  الرئي�س  قطعه  ما  رغ��م 
خالل حملته االنتخابية من انتهاج �شيا�شة اأكر ت�شددا مع كوريا ال�شمالية 
يف  بالي�شتي  �شاروخ  اأول  بيوجنياجن  اإط��الق  على  املتحفظ  العلني  رده  جاء 
عهده ليوؤكد اأن اخليارات احلازمة يف جعبته للحد من براجمها ال�شاروخية 
ال  ترامب  اإدارة  تبحثها  التي  ال��ردود  اأن  االآن  حتى  ويبدو  قليلة.  والنووية 
وت���رتاوح بني فر�س عقوبات  اأوب��ام��ا  ب��اراك  �شلفه  اتبعه  تختلف كثريا عما 
جديدة وا�شتعرا�س القوة االأمريكية ح�شبما جاء على ل�شان اأحد امل�شوؤولني يف 
االإدارة. بل اإن فكرة ت�شعيد ال�شغط على ال�شني لكبح جماح كوريا ال�شمالية 
جربتها اإدارات اأمريكية متعاقبة دون طائل. غري اأن بكني ال تبدي اأي بادرة 
على التخفيف من حدة مقاومتها يف عهد الرئي�س االأمريكي اجلديد الذي 
انتقدها فيما يخ�س التجارة والعمالت وبحر ال�شني اجلنوبي املتنازع عليه. 
اأما الردود التي متثل حتوالت كرى على االختبارات ال�شاروخية ف�شتكون 
اأيا منهما مطروح  اأن  اأو التفاو�س. لكن ال يبدو  اإما الرد الع�شكري املبا�شر 
اإقليمية والثاين �شيعتر مكافاأة  على املائدة الأن االأول فيه جمازفة بحرب 
حتقيق  ي�شمن  ال  الردين  من  اأي��ا  اأن  كما  ال�شلوك.  �شوء  على  لبيوجنياجن 
اآ���ش��ي��ا مب��رك��ز الدرا�شات  ���ش��وؤون  ب��وين جليزر اخل��ب��رية يف  ال��ن��ج��اح. وق��ال��ت 
وعلى غري  ترامب حم��دودة.  وا�شنطن خيارات  والدولية يف  اال�شرتاتيجية 
اأنه  يعتقد  ما  اط��الق  على  العلنية  االأول��ي��ة  ترامب  تعليقات  ج��اءت  املتوقع 
ومقت�شبا  م��و���ش��ودان متحفظا  ط���راز  م��ن  املتو�شط  ف��وق  م��دى  ذو  ���ش��اروخ 
باملقارنة مع لهجته احلادة �شابقا جتاه اإيران منذ توىل من�شبه يف 20 يناير 
رئي�س  رزينة يف موؤمتر �شحفي م�شرتك مع  املا�شي. وبنرة  الثاين  كانون 
بيت�س  بامل  لل�شحفيني يف  ترامب  قال  اآب��ي  �شينزو  الزائر  الياباين  ال��وزراء 
الواليات  اأن  واأن يدرك متاما  يفهم اجلميع  اأن  “اأود فقط  فلوريدا  بوالية 

املتحدة االأمريكية تقف خلف اليابان حليفنا الكبري مئة يف املئة.«

اإردوغان يعترب بناء م�شتوطنات جديدة بال�شفة ا�شتفزازًا

نتانياهو يزور ترامب الإختبار وعوده املوؤيدة الإ�سرائيل

هيومن رايت�س: باك�ستان تعيد اآالف اللجئني االأفغان 

البحرين وتركيا توقعان عددا من االتفاقيات ومذكرات التفاهم

•• عوا�صم-وكاالت: 

االإ�شرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  غ��ادر 
اأم�س  ا�شرائيل  نتانياهو  بنيامني 
للقاء  وا����ش���ن���ط���ن  اىل  م���ت���وج���ه���ا 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، 
ليطالبه بتنفيذ وعوده االنتخابية 
اىل  الإ���ش��رائ��ي��ل وحتويلها  امل��وؤي��دة 

واقع �شيا�شي.
وكان نتانياهو وحكومته التي تعد 
االكر ميينية يف تاريخ ا�شرائيل، 
اع���ت���روا ان و����ش���ول ت���رام���ب اىل 
ب���داي���ة مرحلة  ي�����ش��ك��ل  ال��رئ��ا���ش��ة 
ج���دي���دة ب��ع��د ث��م��اين ���ش��ن��وات من 
التوتر مع ادارة باراك اوباما حول 

امل�شتوطنات وايران.
توليه  م���ن���ذ  ع���م���د  ت����رام����ب  ل���ك���ن 
دعمه  ت���خ���ف���ي���ف  اىل  ال�������ش���ل���ط���ة 
اال�شرائيلية  احل���ك���وم���ة  مل���واق���ف 
ح����ول اال���ش��ت��ي��ط��ان يف االرا����ش���ي 
قام  ان  بعد  املحتلة،  الفل�شطينية 
م�شاألة  ويف  بت�شريعها  نتانياهو 
نقل ال�����ش��ف��ارة االم��ريك��ي��ة م��ن تل 
ابيب اىل القد�س وال��ذي تعهد به 

ترامب خالل حملته االنتخابية.
ال��رئ��ي�����س االمريكي  ي��ك��ون  وب��ه��ذا 
عقدها  التي  الكبرية  االآم���ال  ب��دد 
عليه لوبي امل�شتوطنني والعنا�شر 
ت����ط����رف����ا يف احل���ك���وم���ة  االأك����������ر 
اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��دع��و ل�شم 
ال�شفة الغربية ب�شكل جزئي، وهو 
اي  ت��ط��رح��ه  مل  ح�شا�س  م��و���ش��وع 
احتالل  منذ  ا�شرائيلية  حكومة 
االرا�������ش������ي ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ع���ام 

.1967

وك����ان ت��رام��ب اك���د خ���الل حملته 
االنتخابية ان االتفاق النووي كان 

احد ا�شواأ االتفاقات.
وا�شار امل�شوؤول اال�شرائيلي اىل ان 
امللف النووي لي�س الدافع الوحيد 
للقلق فيما يتعلق بايران. نتانياهو 
ان  االأم���ريك���ي  للرئي�س  �شيو�شح 
العمل  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  ع��ل��ى 
الإيران  دائ���م  ع�شكري  وج���ود  ملنع 
يف ���ش��وري��ا ب��ال��ق��رب م���ن احل����دود 
اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة االم���ر ال���ذي ي�شكل 

تهديدا ا�شرتاتيجيا.
الرتكي  الرئي�س  اأدان  ذل���ك،  اىل 
رجب طيب اإردوغان ام�س االثنني 
امل�شتوطنات  زي��ادة  اإ�شرائيل  ق��رار 
باأنه  وو�شفه  الغربية  ال�شفة  يف 

ا�شتفزاز مطلق.
اإ����ش���رائ���ي���ل ع����ن خطط  واأع���ل���ن���ت 
اآالف  ثالثة  لبناء  املا�شي  ال�شهر 
وح������دة ا���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة ج����دي����دة يف 
وقننت  املحتلة.  الغربية  ال�شفة 
كذلك باأثر رجعي نحو اأربعة اآالف 
وحدة بنيت على اأرا�س فل�شطينية 
خا�شة وهو حترك اأثار اإدانة االأمم 

املتحدة واالحتاد االأوروبي.
بهذه  ال����رتك����ي  ال���رئ���ي�������س  اأدىل 
ر�شمية  زي��ارة  خ��الل  الت�شريحات 
التلفزيون  وب����ث  ل��ل��ب��ح��ري��ن.  ل���ه 
الهواء  على  الت�شريحات  الرتكي 
مبا�شرة. وطبعت تركيا واإ�شرائيل 
ال��ع��الق��ات ب��ع��د ���ش��ت ���ش��ن��وات من 
القطيعة عندما قتل ع�شرة ن�شطاء 
اأتراك موؤيدون للفل�شطينيني على 
اإ�شرائيلية خا�شة تطبق  يد قوات 

ح�شارا بحريا على قطاع غزة.

اليمينية  ول���ل���ك���وادر  الإ����ش���رائ���ي���ل 
تقول بان ترامب لن ين�شاع متاما 
االإ�شرائيلي  احل��ل��ي��ف  ل���رغ���ب���ات 
بخياراته  ب��االح��ت��ف��اظ  وي���رغ���ب 
�شالم.  ات����ف����اق  ع���ل���ى  ل���ال����ش���راف 
وي��ق��ول م����ارك ه��ي��ل��ر، ال��ب��اح��ث يف 
القومي يف  االم��ن  درا���ش��ات  معهد 
انه  ابيب لوكالة فران�س بر�س  تل 
بنيامني  ���ش��ي��ق��وم  وا���ش��ن��ط��ن،  “يف 
املناورة  هام�س  باختبار  نتانياهو 

حول اال�شتيطان.
ويرى مايكل اورين، نائب الوزير 
امل�������ش���وؤول ع���ن ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة يف 
م��ن��ذ ثالثة  ان���ه  ن��ت��ان��ي��اه��و  مكتب 
ا���ش��اب��ي��ع، دون��ال��د ت��رام��ب يتحدث 

ويف م��ق��اب��ل��ة ن�����ش��رت اجل��م��ع��ة مع 
هايوم”،  “ا�شرائيل  ���ش��ح��ي��ف��ة 
نتانياهو،  م��ن  وامل��ق��رب��ة  امل��ج��ان��ي��ة 
اك�������د ت�����رام�����ب ان�������ه ي���ع���ت���ق���د ب����ان 
امرا  لي�س  اال�شتيطاين  التو�شع 
كانون   20 وم��ن��ذ  لل�شالم.  ج��ي��دا 
ترامب،  وتن�شيب  ي��ن��اي��ر  ال��ث��اين 
االأخ�شر  ال�شوء  اإ�شرائيل  اأعطت 
وحدة  اآالف  �شتة  م��ن  اك��ر  لبناء 
ال�شرقية  القد�س  يف  ا�شتيطانية 
املحتلتني،  ال���غ���رب���ي���ة  وال�������ش���ف���ة 
اق���ام���ة  اع�������الن  اىل  ب����االإ�����ش����اف����ة 
االوىل  للمرة  ج��دي��دة  م�شتوطنة 

منذ 20 عاما.
ويرى خراء ان الر�شالة املوجهة 

بطريقة خمتلفة، يجب الت�شرف 
الت�شريح يف  ذل��ك  ب��ح��ذر.  ويبدو 
نفتايل  التعليم  وزي���ر  اىل  ا���ش��ارة 
بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي 
الذي  املتطرف،  القومي  اليميني 
االحد  اخ���رى  م���رة  نتانياهو  دع���ا 
ترامب  و�����ش����ول  ا����ش���ت���غ���الل  اىل 
عن  مت��ام��ا  للتخلي  ال�شلطة  اىل 
تفويت  وع�������دم  ال����دول����ت����ني  ح�����ل 
الإبالغ  التاريخية  الفر�شة  ه��ذه 
ت���رام���ب ان���ه ال ي��دع��م ق��ي��ام دولة 

فل�شطينية.
ا�شرائيلي  م�����ش��وؤول  اع��ت��ر  بينما 
الك�شف  ع�������دم  ا������ش�����رتط  ك����ب����ري 
ال����ن����وع من  ه�����ذا  ان  ا����ش���م���ه  ع����ن 

•• املنامة-وام:

عددا  وتركيا  البحرين  مملكة  وقعت 
التفاهم  م��ن االت��ف��اق��ي��ات وم��ذك��رات 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن خ����الل ال����زي����ارة التى 
الرتكي  الرئي�س  االول  ام�س  ب��داه��ا 

للمملكة.
ان  البحرينية  االن��ب��اء  وق��ال��ت وك��ال��ة 
م���ذك���رة تفاهم  ���ش��م��ل��ت  االت��ف��اق��ي��ات 
املتبادل  االإع��ف��اء  ح��ول  البلدين  ب��ني 
من ر�شوم التاأ�شرية حلاملي جوازات 
ب�شاأن  تفاهم  العادية ومذكرة  ال�شفر 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��ع��اون يف جم���ال 
البلدين  ب��ني  التنفيذي  وال��رن��ام��ج 

مذكرة  اىل  ا�شافة   2019/2017 والتعليم  الرتبية  جمال  يف  للتعاون 
تفاهم للتعاون يف جمال ال�شناعة الع�شكرية.

والرئي�س  البحرين  مملكة  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  ب��ن  حمد  امللك  وك��ان 
الرتكي رجب طيب اأردوغ��ان قد عقدا فى املنامة ام�س اجتماعا ثنائيا مت 
خالله ا�شتعرا�س اأوجه العالقات الثنائية القائمة بني البلدين ال�شقيقني، 

وال�شبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.
الرئي�س  مع  ومثمرة  بناءة  مباحثات  اج��رى  ان��ه  البحريني  العاهل  وق��ال 
رجب طيب اأردوغ��ان وذلك يف اإط��ار تن�شيق املواقف وال��روؤى بني البلدين 
حول كافة التطورات اجلارية اإقليميا ودولًيا ال�شيما يف ظل الظروف التي 
ت�شهدها املنطقة، وملا للبلدين من دور مهم يف تعزيز اأمن وا�شتقرار املنطقة 
م�شريا اىل ان املباحثات تعك�شت الرغبة القوية للرقي بالعالقات االأخوية 

مبا يعزز م�شالح البلدين امل�شرتكة، 
ال�شبل  اإىل  للتو�شل  اجل��اد  وال�شعي 
واالأزم�����ات  امل�����ش��ك��الت  ب��ح��ل  الكفيلة 
لتكون يف و�شع  باملنطقة  التي متوج 

اأقوى واأكر ا�شتقرارا.
و فى كلمة له خماطبا �شيفه الرتكي 
قال امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 
ان الزيارة تاأتي فى �شياق ما ت�شهده 
ن�شاط  الثنائي من  التعاون  م�شارات 
تنموية  ق��ط��اع��ات  يف  وم��ت��ني  ط��ي��ب 
ل�شراكة  ي��وؤ���ش�����س  وب�����ش��ك��ل   ، ح��ي��وي��ة 
 “ م�شيفا  من��وذج��ي��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ويف جمال التعاون االقت�شادي ، نود 
الت�شاور يف خطوات االتفاق على بناء 
اململكة  القطاع اخلا�س، وذلك باالتفاق مع  امللك حمد بتمويل من  ج�شر 

العربية ال�شعودية.
واال�شتثمارية  التجارية  املجاالت  يف  التعاون  على  البحريني  العاهل  واكد 
اإقامة  بحث  وك��ذل��ك   ، وغ��ريه��ا  االإ���ش��الم��ي��ة  املالية  املوؤ�ش�شات  ط��ري��ق  ع��ن 
معر�س ا�شتثماري �شامل لرجال االأعمال من اجلانبني يف مملكة البحرين 
البلدين م�شرا  اال�شتثمارية يف  القطاعات، يروج للفر�س  مب�شاركة جميع 
اىل تطلع البحرين لتعزيز التعاون الع�شكري مع تركيا يف خمتلف املجاالت 

كرامج التدريب وم�شرتيات ال�شالح .
من جانبه قال الرئي�س الرتكي ان هذه الزيارة �شتفتح افاقا كبرية للتعاون 
القائم بني البلدين حيث �شيتم التوقع على اتفاقيات جديدة هدفها تطوير 

العالقات والتعاون بني البلدين.

االأمم املتحدة ترجئ تقريرا 
عن �سركات امل�ستوطنات 

•• جنيف -رويرتز:

اإ�شدار  اأرج��اأ  اإن��ه  ام�س  املتحدة  ل��الأمم  التابع  االإن�شان  قال جمل�س حقوق 
تقرير ب�شاأن اإن�شاء قاعدة بيانات عن ال�شركات التي تربطها عالقات عمل 

بامل�شتوطنات االإ�شرائيلية يف ال�شفة الغربية املحتلة.
وكانت رويرتز قالت يوم اجلمعة اإن التقرير الذي يت�شم بح�شا�شية �شيا�شية 
والذي كان من املقرر اأن ي�شدره مكتب االأمري زيد بن رعد احل�شني مفو�س 

االأمم املتحدة ال�شامي حلقوق االإن�شان هذا ال�شهر لي�س جاهزا.
اليوم  األك�شندر مازا مارتيلي  االإن�شان خواكني  وقال رئي�س جمل�س حقوق 
اأن  يجب  اإن��ه  ويقول  التقرير  باإرجاء  يو�شي  له  كتب  احل�شني  اإن  االثنني 

يقدم االآن يف اأ�شرع وقت ممكن يف موعد اأق�شاه نهاية دي�شمر 2017.
وامل��ل��ف ح�����ش��ا���س الأن ال�����ش��رك��ات ال��ت��ي ���ش��ت��درج يف ق��اع��دة ال��ب��ي��ان��ات ميكن 
ا�شتهدافها باملقاطعة اأو �شحب االأ�شول لزيادة ال�شغط على اإ�شرائيل ب�شبب 
اأغلب الدول غري �شرعية.  التي يعترها  العربية  م�شتوطناتها يف ال�شفة 

وال�شلع التي تنتج يف امل�شتوطنات ت�شمل الفواكه واخل�شر والنبيذ.
بيان  يف  �شيختار  راز  اأفيفا  املتحدة  االأمم  ل��دى  اإ�شرائيل  �شفرية  وق��ال��ت 
يعك�س  اإنه  البداية.  بيانات من  اإن�شاء قاعدة  مل يكن �شحيحا قبول قرار 
جمل�س  ويف  ع��ام  ب�شكل  املتحدة  االأمم  يف  اإ�شرائيل  �شد  للتفرقة  وير�شخ 

حقوق االإن�شان ب�شكل خا�س.
وهاجمت اإ�شرائيل املجل�س يف مار�س اآذار املا�شي الإطالقه املبادرة بطلب من 
دول قادتها باك�شتان وو�شفت قاعدة البيانات باأنها قائمة �شوداء لل�شركات 
متهمة املجل�س الذي ي�شم 47 دولة ع�شوا بالت�شرف بهو�س �شد اإ�شرائيل. 

والقت اإ�شرائيل دعمها من حليفها الرئي�شي الواليات املتحدة.

اللقاء  قبل  ل��ل��وزراء  الت�شريحات 
االأرب��ع��اء ال ميكنها �شوى تخريب 

عالقاتنا مع دونالد ترامب.
االع����������الم  و�������ش������ائ������ل  واوردت 
على  رد  نتانياهو  ان  اال�شرائيلية 
جمل�س  اج��ت��م��اع  يف  االح���د  بينيت 
�شيوؤكد  ب���ان���ه  واب���ل���غ���ه  ال����������وزراء 
الدولتني،  حل���ل  دع��م��ه  ل���رتام���ب 
بعدم رغبة  ال��وق��ت  ذات  م��ن��ددا يف 

الفل�شطينيني يف التفاو�س.
يتوجب  ان  اوري�����ن  م��اي��ك��ل  وق����ال 
على بنيامني ناتنياهو تقدمي حل 
اتفاقيات  ور�شم  كروؤية،  الدولتني 
ان��ت��ق��ال��ي��ة م��ق��ب��ول��ة م��ع��ل��ق��ة لدى 

الفل�شطينيني.
نقل  ت��رام��ب  بتعهد  يتعلق  وفيما 
ابيب  تل  من  االمريكية  ال�شفارة 
م����ارك هيلر  ا����ش���ار  ال���ق���د����س،  اىل 
االمر  ان  اىل  امل��ع��ل��ق��ني  وغ��ال��ب��ي��ة 
الوعد  ه����ذا  ان  ب��ح��ي��ث  ه��ام�����ش��ي، 
ويف  للتحقق.  قليلة  فر�شة  لديه 
امل���ق���اب���ل، ي�����ش��ت��ط��ي��ع ن��ت��ان��ي��اه��و ان 
التي  اي���ران،  مو�شوع  على  ي�شدد 
للدولة  ال���ل���دود  ال���ع���دو  ي��ع��ت��ره��ا 

العرية.
�شد  قا�شية  حملة  نتانياهو  وق��اد 
ات��ف��اق ح��ول ال��ن��ووي االي���راين مت 
متوز  يف  فيينا  يف  اإل��ي��ه  ال��ت��و���ش��ل 
ط����ه����ران  ب�����ني   2015 ي����ول����ي����و 
والقوى الكرى يهدف اىل �شمان 
لرناجمها  ال�����ش��ل��م��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ة 
تدريجي  رف�����ع  م���ق���اب���ل  ال����ن����ووي 
املفرو�شة  االقت�شادية  للعقوبات 
ان��ه خطاأ  االت��ف��اق  وا���ش��ف��ا  عليها، 

تاريخي.

االأمم  اأي�شا  ووت�س  رايت�س  هيومن  وانتقدت  بالكامل. 
املنظمة  م��ن  ف�شل  اأن���ه  حمققوها  اع��ت��ره  مل��ا  امل��ت��ح��دة 
يعودون  االأف��غ��ان  الالجئني  اأن  من  التاأكد  يف  الدولية 

طوعا حقا كما ين�س القانون الدويل.

•• كابول -رويرتز:

بحقوق  املعنية  ووت�����س  راي��ت�����س  هيومن  منظمة  ق��ال��ت 
ال��الج��ئ��ني االأف��غ��ان العائدين  اإن ع��دد  االإن�����ش��ان ام�����س 
اأعلى معدالته  اإىل  بالفعل  ال��ذي و�شل   - باك�شتان  من 
يف �شنوات - قد يزيد هذا العام اإذا ا�شتمرت باك�شتان يف 

انتهاج �شيا�شاتها الق�شرية.
الالجئني  م��ن  االآالف  م��ئ��ات  غ���ادر  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  ويف 
12 عاما  اأعلى عدد يف  االأفغان باك�شتان وهو ما ميثل 
فيما و�شفته املنظمة باأنه “اأ�شخم اإعادة ق�شرية جماعية 
ويخ�شى  احلديث”.  الع�شر  يف  لالجئني  �شرعية  غري 
ياأتون  اأن العائدين  اأفغان من  اإغاثة وم�شوؤولون  عمال 
لبلد ي�شهد �شراعا واأزمة اقت�شادية وتقوده حكومة ما 
املعي�شة  م�شتويات  على  للحفاظ  �شعوبات  تواجه  زالت 
االأ�شا�شية. ووفرت باك�شتان امللجاأ ملاليني االأفغان لعقود 
وتنفي ال�شرطة وم�شوؤولون تقارير عن اأنهم ي�شتهدفون 
عليهم  اإن  قالوا  م�شوؤولني  اأن  الرغم من  على  االأفغان 
بني  ال�شيا�شية  ال��ت��وت��رات  وو���ش��ط  وطنهم.  اإىل  ال��ع��ودة 
ب�شاأن  اخلطر  ناقو�س  اإغ��اث��ة  منظمات  دق��ت  اجل��ارت��ني 

معاملة االأفغان يف باك�شتان.
وقالت باتري�شيا جو�شمان وهي من كبار باحثي هيومن 
على  ال�شوء  تلقي  املنظمة  اإن  لرويرتز  ووت�س  رايت�س 

الق�شية قبل اجتماع يعقد هذا االأ�شبوع بني م�شوؤولني 
اأفغان وباك�شتانيني ومن االأمم املتحدة يتوقع اأن ير�شم 

م�شار �شيا�شات التعامل مع الالجئني لهذا العام.
اخلريف  ح��دث  ما  اأن  نتاأكد  اأن  نريد  جو�شمان  وقالت 
باأنه  املنظمة  و�شفته  مل��ا  اإ����ش���ارة  يف  ي��ت��ك��رر  ل��ن  امل��ا���ش��ي 
“تركيبة �شامة موؤلفة من تهديدات بالرتحيل واإ�شاءة 
املعاملة من ال�شرطة” لالأفغان يف باك�شتان وقعت العام 

املا�شي.
يف  ق��ام��ت  باك�شتان  اإن  ووت�����س  راي��ت�����س  هيومن  وق��ال��ت 
الن�شف الثاين من عام 2016 بطرد نحو 365 األفا 
عددهم  البالغ  لديها  امل�شجلني  االأفغان  الالجئني  من 
اإ���ش��اف��ة اإىل م��ا ي��زي��د ق��ل��ي��ال عن  1.5 م��ل��ي��ون الج���ئ 
اأف��غ��اين من بني مليون اآخ��ري��ن غري  األ��ف الج��ئ  مئتي 

م�شجلني.
وقالت جو�شمان تلك املمار�شات م�شاوية الإجبار النا�س 

على عبور احلدود... ولذلك نقول اإنها غري �شرعية.
واأ�شافت املنظمة اأن ال�شلطات الباك�شتانية اأو�شحت يف 
اإىل  اإع��ادة عدد مماثل  اإنها ت�شتهدف  ت�شريحات علنية 

اأفغان�شتان يف 2017.
ب��ا���ش��م م��ك��ت��ب ال�شوؤون  امل��ت��ح��دث  وق����ال ن��ف��ي�����س زك���ري���ا 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��اك�����ش��ت��اين اإن����ه ال مي��ك��ن��ه ال��ت��ع��ل��ي��ق على 
الفور على تقرير هيومن رايت�س ووت�س حلني قراءته 

مفو�شية  با�شم  متحدثة  وه��ي  روم��ريي  اأري���ان  وقالت 
املفو�شية  اإن  الالجئني  ل�شوؤون  العليا  املتحدة  االأمم 
وثقت �شيا�شات تنتهجها احلكومتان �شاعدت على زيادة 

عدد الالجئني العائدين.

�سحف اإ�سرائيلية: ت�ساعد االأزمة بني ا�سرائيل واالحتاد االأوروبي
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

تت�شاعد ح��دة االأزم���ة ب��ني االحت���اد االأوروب����ي واإ���ش��رائ��ي��ل على �شوء 
ال��ك�����ش��ف ع��ن مت��وي��ل االحت����اد مل��ح��اك��م��ات ع���دد م��ن ع��ن��ا���ش��ر املقاومة 
الفل�شطينية، فيما ك�شف رئي�س الوزراء االإ�شرائيلي بينامني نتانياهو 
اإيران واالأزمة ال�شورية ملف وجدول اأعماله يف الواليات  عن ت�شدر 

املتحدة. 
ووفقاً ل�شحف ا�شرائيلية �شادرة اأم�س االإثنني، تت�شاعد حدة االأزمة 
ال�شيا�شات التي ينتهجها  ال�شيا�شية بني االأحزاب االإ�شرائيلية ب�شبب 

حزب البيت اليهودي وزعيمه نفتايل بينيت.
 ك�شفت �شحيفة “اإ�شرائيل اليوم”، وهي ال�شحيفة املقربة من رئي�س 

الوزراء بنيامني نتانياهو اأن االحتاد االأوروبي قام بتمويل الدفاع عن 
منفذي عمليات املقاومة الفل�شطينية. 

واأ���ش��ارت ال�شحيفة اإىل اأن االحت���اد االأوروب����ي م��ول ال��دف��اع ع��ن 48 
املحكمة  يف  املقاومة  عمليات  م��ن  ع��دد  بارتكاب  متهمني  فل�شطينياً 

العليا االإ�شرائيلية.
االحتاد  واأن  خا�شة  التوجهات  ه��ذه  خ��ط��ورة  اإىل  ال�شحيفة  ولفتت 
بها عدد  تتقدم  بناء على طلبات  الفل�شطينيني  االأوروب��ي يدافع عن 
اأو  ذاتها،  اإ�شرائيل  يف  ال�شالم  عن  واملدافعة  الي�شارية  املنظمات  من 
االحتاد  اأن  غري  املحامني،  ه��وؤالء  توكل  التي  الفل�شطينية  احلكومة 
االأوروبي يقوم بتمويل نفقات اتعاب املحاماة يف اإطار امل�شاعدات التي 

يقدمها للحكومة الفل�شطينية.

اإن القمة التي �شيعقدها اليوم   قالت �شحيفة هاآرت�س يف تقرير لها 
رئي�س الوزراء بنيامني نتانياهو مع الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 

�شتتناول عدداً من الق�شايا. 
م�شتقبل  مناق�شة  �شتكون  الق�شايا  اأب���رز  اأن  اإىل  ال�شحيفة  ون��وه��ت 
م�شرية الت�شوية مع الفل�شطينيني، ف�شاًل عن البحث ب�شورة مركزية 
اإ�شرائيل، باال�شافة اإىل البحث  يف االأزمة االإيرانية وخماطرها على 

يف تداعيات االأزمة ال�شورية ور�شد تداعياته اأي�شاً على اإ�شرائيل. 
امل�شادر  من  ع��دداً  اأن  اإال  امللفات  �شرية  على  نتانياهو  حر�س  ورغ��م 
االعالمية املقربة منه ك�شفت عن تفا�شيل هذه القمة وما �شيناق�شه 

نتانياهو بها.
ووزير  اليهودي”  “البيت  كتلة  رئي�س  اإ�شرائيليون  وزراء  ه��اج��م   

الرتبية والتعليم، نفتايل بينيت، واتهموه باأنه ي�شعى اإىل جر اإ�شرائيل 
اإىل حرب على قطاع غزة لتحقيق م�شالح �شيا�شية خا�شة به وبحزبه 

البيت اليهودي. 
وزير  ت�شريحات  ل��ه  تقرير  يف  االإ�شرائيلي  التلفزيون  موقع  ونقل 
فقط  ي�شعى  ب��اأن��ه  بينيت  ات��ه��م  وال���ذي  ك��ات�����س،  ا�شرائيل  امل��وا���ش��الت 

للت�شعيد لتحقيق مكا�شب �شيا�شية خا�شة به. 
يف  وكاأنها  دائماً  اإ�شرائيل  يظهر  اأن  يريد  بينيت  اأن  اإىل  كات�س  ون��وه 
خطر متوا�شل ال يتوقف، وهو اخلطر الذي ي�شتفيد منه بينيت وعدد 

من االأحزاء املت�شددة االأخرى. 
االأحزاب  اأح��د  ق��ادة  فيها  يهاجم  التي  االأوىل  امل��رة  ه��ذه هي  وتعتر 

االإ�شرائيلية حزب البيت اليهودي بهذه ال�شراوة.     
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العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14

اإعــــــــــالن
لتاأجري  ال�ش�����ادة/ايزي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ال�شيارات  رخ�شة رقم:CN 1004152 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد حممد خمي�س عبيد بو هارون ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد خلفان را�شد حممد ال�شويدي

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

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

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14

اإعــــــــــالن
مدينة  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

داربار اخل�شراء
رخ�شة رقم:CN 1038355 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد عي�شى بخيت حويرب املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ابراهيم عمري حممد البلو�شي

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

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

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14

اإعــــــــــالن
فروج  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

امليدان رخ�شة رقم:CN 1793207 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد عي�شى بخيت حويرب املن�شوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد �شيف حممد خلفان ال�شويدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1910855 باال�شم التجاري:االكابر لال�شباغ 
والديكور بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 
كما كان عليه �شابقا. فعلى كل من له حق االعرتا�س 
على هذا االجراء مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 
انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املذكورة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جلوبال ايدج للتجارة العامة

رخ�شة رقم:CN 1926569 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 0.45*0.15 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/جلوبال ايدج للتجارة العامة
GLOBAL EDGE GENERAL TRADING

اىل/جلوبال ايدج لال�شتثمارات  
GLOBAL EDGE INVESTMENTS

تعديل ن�شاط/ا�شافة اال�شتثمار يف امل�شروعات التجارية وتاأ�شي�شها وادارتها )6499001(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اال�شتثمار يف امل�شروعات الزراعية وتاأ�شي�شها وادارتها )6499003(

تعديل ن�شاط/ا�شافة اال�شتثمار يف امل�شروعات ال�شياحية وتاأ�شي�شها وادارتها )6499005(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اال�شتثمار يف امل�شروعات الرتفيهية وتاأ�شي�شها وادارتها )6499006(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة عامة )4610001(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات حقول ومن�شات النفط والغاز الرية والبحرية )0910018(

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

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

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14

تاينجيل للمقاوالت وال�سيانة العامة- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات 

االدارية اأنه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية 

ال�شادر بتاريخ : 2017/02/08 بحل وت�شفية �شركة

 " تاينجيل للمقاولت وال�شيانة العامة - ذ م م"

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى 

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

الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �شعيد  بناية  ال�شياحي  بالنادي  ابوظبي 

الثبوتيه، وذلك خالل  امل�شتندات  واإح�شار  )4( مكتب رقم )403( 

مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ هذا االعالن.

اإع��������لن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14

اإعــــــــــالن
الطابوق  العمال  احلكيم  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والبال�شرت  رخ�شة رقم:CN 1148783 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شليمان حممد �شليمان �شامل املهري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل م�شري را�شد عبداهلل الظاهري
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 4*3 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة احلكيم العمال الطابوق والبال�شرت
ALHAKEEM BLOCK & PLASTER WORKS EST

اىل/نور الفجر للعقارات وال�شيانة العامة 
NOOR AL FAJIR REAL ESTATE AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شراء وبيع االرا�شي العقارات )6810001(
تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال الطابوق )4330001(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال التطيني للمباين )البال�شرت( )4330009(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املحيط 

لتجارة االع�شاب - فرع 2  
رخ�شة رقم:CN 1686506-2 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14

اإعــــــــــالن
�شفية  ابو  ال�ش�����ادة/حمل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1016556:لاللكرتونيات  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل وكيل خدمات
ا�شافة ذياب عبداهلل - �شعيد ابراهيم اليماحي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بو�شاكاد ا�شرف عبداهلل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف كلثم احمد حممد نور

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

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

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل ابو�شمه للنجارة اليدوية

رخ�شة رقم:CN 1049828 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 3.60*1 اىل 4*1

تعديل ا�شم جتاري من/حمل ابو�شمه للنجارة اليدوية

ABU SHAMMA MANUAL CARPENTRY

اىل/جنم الن�شيم للت�شميم والديكور  

NAJIM AL NASEEM DESIGN AND DECOR

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/م�شنع ديكو لالخ�شاب ذ.م.م 

IN-1001290:رقم الرخ�شة ال�شناعية
 قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل االآتي:

دخول ال�شريك:مت تعديل اال�شم التجاري يف بيانات ال�شريك
الفالح لال�شتثمار ال�شناعي

زايد فالح حمود جرة القحطاين
لت�شبح الرخ�شة ال�شناعية با�شم ال�شركاء:

القحطاين فالح  زايد  ملالكها  ال�شناعي  لال�شتمثار  • الفالح 
�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

القحطاين جرة  حمود  فالح  • زايد 
وعلى كل من لديه اعرتا�س على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
ال�شناعه - اإدارة خدمة امل�شتثمرين - خالل اأ�شبوع من تاريخ ن�شر االإعالن ، 

واإال فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�شاء مدة االإعالن .
مكتب تنمية ال�شناعة

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/
م�شنع الفالح للخر�شانة اجلاهزة ذ.م.م 

IN-1000545:رقم الرخ�شة ال�شناعية
 قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل االآتي:

دخول ال�شريك:مت تعديل اال�شم التجاري يف بيانات ال�شريك
الفالح لال�شتثمار ال�شناعي

زايد فالح حمود جرة القحطاين
لت�شبح الرخ�شة ال�شناعية با�شم ال�شركاء:

القحطاين فالح  زايد  ملالكها  ال�شناعي  لال�شتمثار  • الفالح 
�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

القحطاين جرة  حمود  فالح  • زايد 
وعلى كل من لديه اعرتا�س على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
ال�شناعه - اإدارة خدمة امل�شتثمرين - خالل اأ�شبوع من تاريخ ن�شر االإعالن ، 

واإال فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�شاء مدة االإعالن .
مكتب تنمية ال�شناعة

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14

اإعــــــــــالن
لل�شيانة  النايفات  ال�ش�����ادة/تالل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1900978 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/تالل النايفات لل�شيانة العامة

TELAL AL NAYFAT GENERAL MAINTENANCE

اىل/برايت لينك لل�شيانة العامة 
BRIGHT LINK GENERAL MAINTENANCE

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

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

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14

اإعــــــــــالن
البناء  مواد  وا�شترياد  لتجارة  �شرف  بن  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1128526 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/فاطمة علي �شم�س الدين عبداهلل البلو�شي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ فاطمة علي �شم�س الدين عبداهلل البلو�شي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نا�شر فوؤاد �شرف امل�شهري

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*4 اىل 1*4
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري من/�شركة بن �شرف لتجارة وا�شترياد مواد البناء ذ.م.م
BIN SHARAF BUILDING MATERIAL TRADING & IMPORT LLC

اىل/منجرة الفريج 
AL FREEL CARPENTRY

تعديل ن�شاط/حذف ا�شترياد )4610008(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جلوبال مدل اي�شت 

كرو�شنغ للخدمات الفنية ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 2251226 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة را�شد احمد حممد احلمادي املزروعي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد حممد علي �شلطان احلمادي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/زهرة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الن�شرين للمقاوالت العامة
رخ�شة رقم:CN 1010253 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شنقبا�شية 

العمال امل�شغوالت اليدوية والبيئية
رخ�شة رقم:CN 1886829 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/   كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 
 90280 املودعة بالرقم : 

با�ش��م:  روكويل اوتومي�شني، انك 
وعنوانه:  761201  �شاوث �شكند �شرتيت - 53204-2496، ميلووكي، دبليو اأي، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اأجهزة التحكم يف املحركات، وهي اأجهزة وبرامج احلا�شوب ملراقبة ت�شغيل املحركات ال�شناعية والتحكم بها، 
وكذا املكائن امل�شتملة على حمركات �شناعية، لتح�شيل وحتليل البيانات التغ�شيلية الأجل ال�شيانة الوقائية 
الوثائق  اىل  الدخول  لتوفري  وذل��ك  �شناعية،  حمركات  على  ت�شتمل  التي  واملكائن  ال�شناعية  للمحركات 
امل�شتملة على حمركات  واملكائن  ال�شناعية  للمحركات  تتم مب�شاعدة احلوا�شيب  التي  بالت�شاميم  اخلا�شة 
ومكائن  ال�شناعية  املحركات  ب�شاأن  النظم  وت�شميم  الت�شغيلية  بالنواحي  اخلا�شة  البيانات  لبث  �شناعية 

امل�شانع بوا�شطة �شبكة عمل حملية.
الواق�عة بالفئة:  9

بتاريخ: 2010/04/20 وامل�شجلة حتت رقم: 102096 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/2/8 

 2027/2/8  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  14  فرباير 2017 العدد 11944

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

املودعة بالرقم : 90281

با�ش��م:  روكويل اوتومي�شني، انك 

وعنوانه:  761201  �شاوث �شكند �شرتيت - 53204-2496، ميلووكي، دبليو اأي، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

 مركز حتكم املحرك وهو وحدة مركبة على االأر�س تتكون من واحد اأو اأكر من القطاعات الراأ�شية املغلقة 

التوافقية وغريها من  الكهربائية  املحركات  يتم جتهيزها الحتواء  والتي  اأفقية  لها مو�شالت طاقة  التي 

اأجهزة التحكم وملحقات ذلك املركز وقطع غياره.      

الواق�عة بالفئة:  9

بتاريخ: 2010/04/20 وامل�شجلة حتت رقم:  102095 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/2/8 

 وحتى تاريخ: 2027/2/8

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14الثالثاء  14  فرباير 2017 العدد 11944

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

تعلن الهيئة الوطنية للموا�شالت )قطاع النقل البحري( 

بان /�سركة فالنتني لالأعمال البحرية - اخلليج ذ.م.م قد تقدم 

بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  مراجعة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.

                     اإدارة مراكز خدمة املتعاملني مركز اأبوظبي 

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

   اإ�شم ال�شفينة      رقم الت�شجيل ال�شابق                         العلم ال�شابق
St.Vincent and the Grenadines               10211                 2 فالنتني   
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عربي ودويل
مل تقَو احلجج العقالنية على �شّده:    

دونالد ترامب باع دواء امل�سعوذين للأمريكيني..!

ت���رام���ب  اأن���������ش����ار       وه����ك����ذا وج������د 
النظر  اإع���ادة  على  جمرين  اأنف�شهم 
اللجوء  ع��ل��ي��ه  ك���ان  اإذا  م��ب��ادئ��ه��م.  يف 
اإىل  ليعيد  امل�شتنقع  اأ�شخا�س من  اإىل 
فريد  يقول  ملا ال؟  اأمريكا عظمتها... 
هاري�س، من ناخبي ترامب 42 عاما، 
وردد ال�شعار مع االآخرين اأثناء  جتمع 

حا�شد يف والية بن�شلفانيا.
اأن�شار  اأن ي��ق��وم      وي��اأم��ل ال��ك��ث��ريون 
يطالبوه  وان  مب��ح��ا���ش��ب��ت��ه،  ت���رام���ب 
الت�شغيل  ب��وع��وده يف جم��ال  ب��االإي��ف��اء 
ال�شاملة وعندما  ال�شحية  الرعاية  اأو 
�شيتحول   ، وع����وده  اخ��ل��ف  اأن����ه  ي����رون 
خدعهم،  الأن�����ه  غ�����ش��ب  اإىل  دع��م��ه��م 
امل�شاكل  ب��ع�����س  ذل�����ك  ع����ن  و���ش��ي��ن��ت��ج 

لرتامب، تكّلفه عدم اإعادة انتخابه.

اأوهام
اإنهم يوهمون اأنف�شهم. ف�شعود ترامب 
م�شابها  م�����ش��ارا  ات���ب���ع  ال�����ش��ل��ط��ة  اإىل 
عالجات  يبيعون  الذين  للم�شعوذين 
ع����امل حزين  ل��ل��ي��ائ�����ش��ني -  اع���ج���ازي���ة 
وعلى  طويلة.  لفرتة  در�شته  وم��ذه��ل 
غرار امل�شعوذين، لن يعالج ترامب اأي 
�شيء، لكن موؤيديه �شيجدون له دائما 

تريرا وعذرا.
   انظروا، مثال، كيف اأن املطران جيم 
يّدعي  الذهب  �شابق عن  همبل منّقب 
اأن���ه �شليل ���ش��الل��ة م��ن خ���ارج االأر����س 
مت��ّك��ن م��ن اإق��ن��اع بع�س االأول���ي���اء بان 
ُي��ن��اول��وا اأب��ن��اءه��م ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
عبارة  معدنيا،  حم��ل��وال  ال��ت��وح��د،  داء 
���ش��ك��ل خطري  اإىل  ت��ت��ح��ول  م�����ادة  ع���ن 
ج�����دا م����ن امل���ب���ّي�������س ال�����ش��ن��اع��ي منذ 
ال�شرتيك،  بحم�س  تن�شيطها  حلظة 
يعتمدون  الذين  االإجنيليني  اأي�شا  اأو 
اقنعوا مر�شى  الذين  عالج جري�شون 
ال�شرطان الإنفاق االآالف من الدوالرات 
تيخوانا  يف  ع�����ي�����ادة  اإىل  ل����ل����ذه����اب 
با�شتخدام  ال�شموم  الإزال���ة  باملك�شيك، 
اأّن  ال��رغ��م م��ن  ع�شري ع�����ش��وي، ع��ل��ى 
فعالية  عدم  اأظهرت  الدرا�شات  جميع 
ه��ذا العالج  وه��ذا غري م�شتغرب مبا 
ان���ه مل ي��ت��ّم ت��ط��وي��ره ع��ل��ى ي��د اأطباء 
يف  طبيب  ط��ري��ق  ع��ن  ول��ك��ن  االأورام، 
ماك�س  ُيدعى  الع�شرين  القرن  بداية 
ال�شل،  م��ر���س  ع��الج  ج��ري���ش��ون ق�شد 

والذي مل يعطي اأي نتيجة تذكر.
كبري  ب�شكل  النا�س  ي��راه��ن  عندما      
على العالجات املعجزة التي ال نتيجة 
لها، فاإنهم نادرا ما ينقلبون على ذاك 
باعه  ال��ذي  ال�شخ�س  �شد  اأو  ال��ع��الج، 
خطاأهم،  ُيعقلون  ذل��ك،  وعو�س  لهم. 
حلفظ ماء الوجه، ويتم�ّشكون باالأمل، 
املقدمة  يف  ���ش��خ�����ش��ي��ت��ه��م  وي�����ش��ع��ون 
الو�شع  ج��م��ود  رف�����س  اإىل  لتدفعهم 

ب�شجاعة.

بحثا عن املعجزات
احللول  وجت��ار  ترامب  بني  ال�شلة  اإّن 
ال��ط��ب��ي��ة امل�����ش��ك��وك ف��ي��ه��ا ال مي��ك��ن اأن 
تكون اأكر و�شوحا من هذا. الرئي�س 
االأمريكي يبحث بن�شاط عن زمالتهم 
- م��ن روب����رت ك��ي��ن��ي��دي االب����ن، الذي 
اأوز،  يقف �شد اللقاحات، اإىل الدكتور 
ال��ذي اأك��د ت��رام��ب يف برناجمه ان��ه ال 
ُيخفي �شيئا عن حالته ال�شحية. لقد 
جت�شيد  ه��و  ف��رتام��ب  ليتفقا:  ُج��ع��ال 
اأوز  ال�����ش��ي��ئ��ة، وال���دك���ت���ور  ل��ل��ع��الج��ات 
يتبنذى حمية معجزة من الفا�شوليا، 
بل  ذل���ك،  اإىل  وم��ا  والهيبنوتي�شت�س، 
رجل  اأوز:  ُي�����ش��ب��ه  اأن����ه  ال���ق���ول  مي��ك��ن 
احلقائق  اأن�����ش��اف  يطلق  ا�شتعرا�شي 
ُتثقله  ال�����ش��ح��ري��ة جل��م��ه��ور  واالأف���ك���ار 
الذين  الأول��ئ��ك  بالن�شبة  االن��ت��ظ��ارات. 
هذا  م��ن  املعجزات  �شانعي  يرف�شون 
النوع، فان قائمة هوؤالء لن تتوقف اأبدا 
اأوز  يدعى  ده�شتهم. طبيب  اإث��ارة  عن 
اأن يقنعكم باالإميان باملعجزات؟  يريد 
دوالر  ا�شمه  ق�س  مثل  �شيكون  جديا؟ 
ي�������ش���رتوا له  اأن  اأت���ب���اع���ه  ي��ط��ل��ب م���ن 
يف  يعي�س  نرج�شي  اأو  خا�شة،  ط��ائ��رة 
�شقة مطلية بالذهب اخلال�س يتمنى 
اأن ي�شبح رئي�شا للواليات املتحدة. من 
كان �شياأخذه على حممل اجلد؟ اإاّل اإذا 

كان املرء جمنونا، األي�س كذلك؟
    هذا ما كنت اعتقده اإىل اأن قبل ع�شر 
اإن  لي�شاألني  والدي  بي  ات�شل  �شنوات، 

كنت قد �شمعت �شابقا ب�الزابينغ. 
واأو�شح يل اأن �شديقة للعائلة، تعاين 
متعددة،  مزمنة  �شحية  م�شاكل  م��ن 
الكرتوين  بجهاز  للعالج  حتولت  ق��د 
ت�شميمه  مت  وق���د   .  zappeur�ال
تعتمد  طبيبة  ك��الرك،  هلدا  قبل  من 
وم���وؤل���ف���ة لعديد  ال��ط��ب��ي��ع��ي،  ال���ع���الج 
حتمل  ال����ب����دي����ل  ال����ط����ب  يف  ال���ك���ت���ب 
االأمرا�س،  عناوين مثل عالج جلميع 
وعالج جميع اأنواع ال�شرطان، قبل اأن 
الدم  ب�شرطان   ...  2009 عام  متوت 

م���ن خ����الل ح��ف��ر االأر��������س ب��ح��ث��ا عن 
تنّظم  قوانني  احلكومة  �شّنت  النفط، 
الكثري من  ك�شبوا  اأن�شطتهم، وعندما 
املال يف البنك، انتقدهم اأ�شحاب الفكر 
التقدمي مبفاقمة التفاوت يف الدخل.
    يف حني منحهم الدجالون �شعارات 
نعرف  الذين  نحن  للرتديد:  جديدة 
ب�شكل اأف�شل اأج�شادنا، ولي�س النخب.. 
نحن اأف�شل من يعرف وظائفنا، ولي�س 
اإي��ج��اد احللول  ال��ن��خ��ب.. لنا احل��ق يف 
النخب.       نرف�س  نحن  ب��ن��ا..  اخلا�شة 
لي�شت  ال��دّج��ال  نظر  وج��ه��ة  تبّني  اإّن 
اأن احلجج  عملية عقالنية، مبا يعني 
ال��ع��ق��الن��ي��ة اإذا م��ا اأُخ����ذت م��ع��زول��ة ال 
تقوى على �شيء �شدها. وقد اأظهرت 
النا�س  اأن  ال��درا���ش��ات م���رارا وت��ك��رارا، 
مييلون اإىل التم�شك بقوة اإىل وجهات 
قد  املت�شاربة  البيانات  وان  نظرهم، 
معتقداتهم،  تعزيز  اإىل  ح��ت��ى،  ت��دف��ع 
ل��ن��اأخ��ذ من���وذج���ا ت��ل��ك االأ�����ش����رة التي 
�شيعيد  موؤمن  رجل  ترامب  اأّن  تعتقد 
التدين .     من هنا، ف��اّن نبذ ترامب 
يعني االإقرار باأن الروؤية التي لنا عن 
كما  العامل، مع بلد يف عّز “املذبحة”، 
خطاب  خالل  االأمريكي  الرئي�س  قال 
اأن  ي�شتطيع  ���ش��ادق  وب��ط��ل  تن�شيبه، 
اأن  اأمر معيب، كما ميكن  ُي�شفيه- هو 
الوجودي  الذعر  مواجهة  ذل��ك  يعني 
دون امتالك الدواء املعجزة، وبالتايل 
عدم  ل��رتام��ب  نغفر  اأن  االأ���ش��ه��ل  م��ن 
���ش��ج��ن  ك��ل��ي��ن��ت��ون، م��ن اأن جُن���ر على 

مواجهة هذه احلقائق.
    اأود اأن تكون يل �شيغة �شهلة ملواجهة 
لي�شت  ولكن  ال�شراب،  من  النوع  ه��ذا 
اأو  املعجزة،  العالجات  بيع  وظيفة  يل 
لقد  خيالية.  وق�ش�س  خرافات  رواي��ة 
ا���ش��ت��غ��رق االأم����ر ���ش��ن��وات جل��ي��م ولويز 
ذلك  وح��دث  عينيهما،  ليفتحا  ليدلر 
احد  تناول  عندما  ال�شدفة،  مبح�س 
ديزين  اإىل  رحلة  خالل  كعكة  ابنيهما 
ن��ظ��ام��ه الغذائي  الن����د، م��ت��ع��دي��ا ع��ل��ى 
اخلايل من الغلوتني. وعندما الحظا 
ثقافتهما  متكنت  يحدث،  مل  �شيئا  اأن 
االنت�شار،  م���ن  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ال��ط��ب��ي��ة 
واأ�شبحا يريان العالجات، واملوؤمترات، 
اأوهام  ه��ي:  كما  حقيقتها  على  ال���خ.. 
وحت��ّي��ل.     اإاّل اأّن كثريين اآخرين لن 
ذلك؟  يفعلون  مل���اذا  اأعينهم.  يفتحوا 
النفور  االقت�شاد،  يف  ُي�شّمى  ما  وه��ذا 
م����ن اخل���������ش����ارة. وه�����و م����ا ي���دف���ع اإىل 
التعّلق ب�شيء ال قيمة له اأ�شول، فكرة، 
من  الكثري  ا�شتثمرنا  الأننا  ممار�شة.. 
اجلهد فيها. وبالن�شبة ملوؤيدي ترامب، 
�شعروا  ال��ذي��ن  النا�س  م��ن  لكثري  كما 
اأ�شبح  عنهم،  الطبي  ال��ن��ظ��ام  بتخلي 
وكرامتهم،  هويتهم  اال���ش��ت��ث��م��ار  ه���ذا 
ق��ل��ي��ال ج����دا من  ع�����ددا  اإّن  واأم���ل���ه���م. 
النا�س، قادرون على القيام مبراجعات 
ت���زال �شديقتي  ال  احل��ق��ي��ق��ة..  ب��ا���ش��م 

تعالج بالزبينغ بانتظام.
ع���ر����س من  ت���رام���ب  اإّن  اأخ�������ريا،       
ما  اإىل  تذهب  اأع��م��ق  م�شكلة  اأع��را���س 
م�شاكل  املوؤ�ش�شات،  ف�شل  من  اأبعد  هو 
على  التمييز  اأو  والعن�شرية  التعليم، 
اإىل  حاجة  يف  الب�شر  اجلن�س.  اأ�شا�س 
تعقيدات  ي��ج��ع��ل��وا  ح��ت��ى  االأ����ش���اط���ري 
احلياة وظلمها الرهيب اأمرا مقبوال. 
وهذا هو ال�شبب يف اأننا نخ�شع ب�شورة 
بوا اأنف�شهم  منتظمة خلطابات من ن�شّ
كيف  لنا  ي�شرحون  وال��ذي��ن  منقذين، 
ال�شر من حدائق عدن،  �شحبتنا قوى 
بحلولهم  االإمي�������ان  ب������اأّن  وي���ع���دون���ن���ا 
اجلنة.  اإىل  ال����ع����ودة  م���ن  ���ش��ُي��م��ّك��ن��ن��ا 
بالطبع، هذا مل ينجح اأبدا ولن ينجح 
ه���ن���اك، ومل يكن  ل��ي�����س  م�����ش��ت��ق��ب��ال.. 

هناك يوما جنة ال�شتعادتها.
ي�شمد  امل�شعوذين  خطاب  اأّن  غ��ري      
اأم���ام ال��زم��ن وال��ث��ق��اف��ات. ول��ذل��ك من 
ال���������ش����روري ت���ك���وي���ن اجل���م���ه���ور على 
لهذا  دفعه  الواجب  والثمن  املقاومة. 
بالن�شبة  ����ش���واء  ال�����ش��ي��ئ،  اال���ش��ت��ث��م��ار 
باأكملها،  امل��ج��ت��م��ع��ات  اأو  ل�����الأف�����راد 
ا�شرتجاع  ال�شعب  وم��ن  ج���دا،  ب��اه��ظ 

خ�شائره.
ت��ام��ني حمايتنا  اأب���دا  ل��ن ن�شتطيع      
مثل  �شخ�شيات  جاذبية  م��ن  الكاملة 
ت��رام��ب، و���ش��ي��ك��ون ه��ن��اك دائ��م��ا �شوق 
ميكننا  ما  واأف�شل   .»zappers« ل� 
ال�شوق  ه���ذه  تقلي�س  ه���و  ب���ه  ال��ق��ي��ام 
اأك����ر م���ا مي��ك��ن، م���ن خ���الل التعليم 
وال��ي��ق��ظ��ة ال��دائ��م��ة، وب���االرت���ك���از على 
الوعي ال�شادق بف�شلنا، الذي ال ميكن 
اإذا  �شتظهر  التي  وباملخاطر  تفاديه- 

مل نفعل �شيئا على االإطالق.
جيم�س  جامعة  يف  م�شاعد  اأ�شتاذ 
كذبة  كــتــاب  ومــوؤلــف  مادي�شون 
اخلرافات  من  وغريها  الغلوتني 
القادم  كتابه  تاأكلون.  ما  حــول 
حول خماطر احلنني اإىل املا�شي.

وال��ن��خ��اع ال���ع���ظ���م���ي.!.         �شديقة 
االأ�����ش����رة ه����ذه ال���ت���ي ي��ح��دث��ن��ي عنها 
وال��دي، كانت ممر�شة واأرملة طبيب، 
امراأة ذكية ومتعلمة، ور�شينة ... وها 
اأم�����ام ج��ه��از الكرتوين  ن��ح��ن جن��ده��ا 
ُي��ف��رت���س ان���ه ي��ق��ي م��ن امل��ر���س الذي 
ا�شتقبلت  اأنني  اأتذكر  قتل خمرتعته. 
فيها  اأرى  التي  الريبة  بنف�س  قرارها 
لرتامب.  �شوتوا  الذين  النا�س  اليوم 
كيف انخدعتم بذلك؟ ولكن احلقيقة، 
هي اأنه ال ي�شقط اإال احلمقى واملجانني 
���ش��ح��اي��ا ه����ذا ال���ن���وع م���ن ال����ق����رارات. 
اأوز ال ميكن تف�شريها مبجرد  �شعبية 
ولي�س  ال����ن����ق����دي،  ال���ف���ك���ر  يف  ن���ق�������س 
وك���اره���ي  ال���ع���ن�������ش���ري���ني،  اإاّل  ه���ن���اك 
�شائقة  ومن هم يف  واجلهلة،  الن�شاء، 
اق��ت�����ش��ادي��ة، ال��ذي��ن ���ش��وت��وا لرتامب. 
ترامب  اأّن  ي��ع��ت��ق��دون  مم���ن  ك���ث���ريون 
االأمريكية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ع����الج  مي��ك��ن��ه 
التي  االأ���ش��ب��اب  لنف�س  ذل���ك  ي��ف��ع��ل��ون 
جتعل اأنا�شا مثل �شديقتي نا�س عاديون 
اأنه  يعتقدون  ومنطقيون  وعقالنيون 
جميع  يعاجلوا  اأن  للم�شعوذين  ميكن 
اأم��را���ش��ه��م، اإن��ه��م حم��ا���ش��رون يف فخ 
احلرية  منها  العوامل،  من  جمموعة 
الوجودي،  وال��ذع��ر  االإب�شتمولوجية، 
اإنها عوامل جتعل  ومناه�شة النخبة. 
احلقيقة،  تنك�شف  ع��ن��دم��ا  ح��ت��ى  اأن����ه 
اأعلى  التاأمني  فواتري  معدالت  وتبلغ 
اأن اجلدار  درج��ات��ه��ا، وي��ك��ون وا���ش��ح��ا 
ك���ان وه��م��ا، ���ش��وف ُي��ل��ق��ون ال��ل��وم على 

�شخ�س اآخر.

حرية اإب�شتمولوجية
حالة  ا�شتغالل  يتم  طويلة  فرتة  منذ 
الفكرة  االب�����ش��ت��م��ول��وج��ي��ة  احل������رية 
التقليدية  االإع��الم  اأن م�شادر  القائلة 
ف�����ق�����دت م�������ش���داق���ي���ت���ه���ا م������ن ط����رف 
تقنيتهم  امل��ر���ش��ى.  جل��ذب  امل�شعوذين 
هي نف�شها التي ا�شتخدمها ترامب مع 
ك�شب  يف  العري�س،واملتمثلة  اجلمهور 
امل�شاكل  تعريف  خ��الل  م��ن  التعاطف 
الفا�شدة  االأدوي����ة  ���ش��رك��ات  احلقيقية 
البيانات و�شراء  اإزالة  التي تعمل على 
االأطباء، على �شبيل املثال، اأو جماعات 
عو�س  ول��ك��ن   ، وا���ش��ن��ط��ن  يف  ال�شغط 
اق����رتاح ح��ل��ول دق��ي��ق��ة ك��م��ا ي��ف��ع��ل اأي 
ي�شتغلون  ال��ذي��ن  ف��ان  ن��زي��ه(،  �شخ�س 
احلرية االب�شتمولوجية ُيحّولون تلك 
االنتقادات امل�شروعة اإىل قنابل خطابية 
النظام  مبهاجمة  لهم  ت�شمح  مبتذلة 
باأكمله.   وهكذا ت�شبح بيغ فارما قوة 
م�شللة �شخمة و�شيطانية يحاجج بها 
اأي �شخ�س يريد االعرتا�س على عالج 
املخاطر  تاأكيد  اأو  جناعته،  يثبت  مل 
الناجمة عن عالج رغم ثبوت �شالمته.     
�شيء  كل  يبدو  الهجمات،  ومبثل هذه 
االب�شتمولوجية  احل���رية  اإّن  مم��ك��ن. 
وت�شبح  ال��ع��ق��الين،  للتقييم  ت�����ش��يء 
قبلئذ  توؤثر  التي  والقبلّية،  العاطفة 
ب�شكل كبري يف الكيفية التي ننظر بها 
الرئي�شية  امل�شادر  ت�شبح  العامل،  اإىل 
ت�شّبب  ق���د  ال��ل��ق��اح��ات  ل��ل��م��ع��ت��ق��دات: 
م��ر���س ال��ت��وح��د، وال��زب��ي��ن��غ مي��ك��ن اأن 
االحتبا�س  وظاهرة  ال�شرطان،  يعالج 

تدمري احلبوب الأدمغتنا املخ واحلبوب 
“اإذا  يوؤكد:  لكنه   . املفاجئة  احلقيقة 
اأجدادكم  ت�شاألوا  اأن  با�شتطاعتكم  كان 
اأو اأج��داد اأج��دادك��م  مب��اذا ك��ان النا�س 
�شوف  ���ش��غ��ارا،  ك��ان��وا  مي��وت��ون عندما 

يقولون لكم رمبا ال�شيخوخة . 
و�شعها  التي  االأ���ش��اط��ري  ف��اإن  وباملثل، 
زمن  يف  اأن��ه  نعتقد  اأن  تريدنا  ترامب 
ال���والي���ات املتحدة  ب��ع��ي��د، ك��ان��ت  غ���ري 
والت�شغيل  اجلرمية،  من  خالية  دول��ة 
والوظائف متوفرة للجميع، وجتاوزت 
العرقية  االن���ق�������ش���ام���ات  ال�������ش���ي���ا����ش���ة 
الوجودي  الذعر  اإّن  واالقت�شادية.     
اأن���ن���ا مل نعد  اإىل ح���ّد  روؤي��ت��ن��ا  ق��ّل�����س 
ملا  واخلطر  التهديد  �شوى  �شيئا  نرى 
نحن عليه. ثم يف نهاية النفق، هناك 
املعلمون الروحانيون، ترامب واأمثاله. 
اإنهم يوفرون العالجات املعجزة، وهي 
الذين  ينتظرها  التي  تلك  بال�شبط 
ي��ع��ان��ون م��ن ال��ذع��ر ال���وج���ودي. وهي 
ل��ي�����ش��ت ع���الج���ات م��ع��ق��دة م���ع فر�س 
�شيا�شة  ول��ي�����ش��ت  ل���ل���ن���ج���اح،  ���ش��ئ��ي��ل��ة 
عرجاء: فقط حلول ب�شيطة و�شمانات 

ُيفرت�س اأّنها حتل كل امل�شاكل.
    عندما يتم اعتماد مثل هذا الدواء، 
من ال�شعب اأن نتخلى عن االإميان به. 
فالتخلي عن الروؤية االأ�شطورية التي 
لي�س  للرتاجع  تدفع  ال���دواء،  عن  لنا 
ب���االأم���ل و�شالمة  ال�����ش��ع��ور  ف��ق��ط ع��ن 
ع���ن كرامته.  اأي�����ش��ا  واإمن�����ا  امل��ري�����س، 
االأخري  العامل  اإىل  ويعود هذا جزئيا 
�شلطته:  �شمان  للدجال  يتيح  ال���ذي 

مناه�شة النخبة.

احلاجة اإىل الكرامة
واالتهامات بالنخبوية جتمع بطريقة 
التاأكيد  م���ن  ن���وع���ني  ب���ني  م��غ��ل��وط��ة 
اأن  ���ش��ح��ي��ح،  وه���و  االأول،  خم��ت��ل��ف��ني. 
ب��ع�����س ال��ن��ا���س ي��ع��رف��ون اأ���ش��ي��اء اأكر 
والتاريخ،  ال���دي���ن،  يف  غ���ريه���م:  م���ن 
وال�����ع�����ل�����وم، وال������ط������ب، واالق����ت���������ش����اد، 
وال�����ش��ي��ا���ش��ة... وال���ث���اين، وه���و زائ���ف، 
لهم  ب�شر  ه��م  االأ���ش��خ��ا���س  ه����وؤالء  اأّن 
وحتديدا  االآخ���ري���ن،  م��ن  اأك���ر  قيمة 
اإّن  املتخ�ش�شة.       معرفتهم  ب�شبب 
مناه�شة النخبة حُتّول التاأكيدات من 
النوع  م��ن  ت��اأك��ي��دات  اإىل  االأول،  ال��ن��وع 
حقيقة  من  باال�شتفادة  وذل��ك  الثاين، 
االأح����ي����ان، ترتكب  م���ن  ك��ث��ري  اأن�����ه يف 
ي�شبح  وه��ك��ذا  ال�����ش��يء.  نف�س  النخب 
ميثلون  املت�شاهلون  االأبويون  االأطباء 
االأكادمييون  وي�شبح  االأط��ب��اء،  جميع 
املقتنعون ميثلون جميع االأكادمييني.

طبيعتهم،  بحكم  امل�����ش��ع��وذي��ن،  اإّن      
ي�شتمع  مل������اذا  ي���ع���رف���ون  ����ش���ع���ب���وي���ون، 
ظلمت  النخب  الأّن  اإل��ي��ه��م:  اجلمهور 
اإليه، ومل تنجح يف  واأ���ش��اءت  اجلمهور 
حل م�شاكله، هذا اإن مل تت�شّبب فيها.  
عندما مر�س النا�س، قال لهم االأطباء 
ي��ف��ع��ل��ون، وعندما  م���ا  ل��دي��ه��م  ل��ي�����س 
ا�شتكوا من املجرمني ال�شود يف حّيهم، 
مت اتهامهم باأنهم عن�شريون، وعندما 
تكّن  اأن  امل�شيحيات،  الن�شاء  اخ��ت��ارت 
باملتخّلفات،  ُو�شفن  البيوت،  اأّمهات يف 
وع���ن���دم���ا ح����اول����وا خ��ل��ق ف���ر����س عمل 

الوجودي، الذي ميكن اأن يدفع بدوره 
اإىل اأفكار م�شبقة مكّبلة جدا.

     الذعر الوجودي هو ظاهرة حتدث 
امل����ادي وهويتنا  ن���رى رف��اه��ن��ا  ع��ن��دم��ا 
مهددة  للعامل  روؤي��ت��ن��ا  اأو  ال�شخ�شية 
ب�����ش��ك��ل خ��ط��ري. ف��ل��ن��اأخ��ذ ع��ل��ى �شبيل 
ن��ق��ل��ت��ه��ا لويرد  ال���ت���ي  ال��ق�����ش��ة  امل���ث���ال 
جيم  الطبيبان  ال��زوج��ان  بخ�شو�س 
الت�شخي�س  ك�شف  وقد  ولويز اليدلر، 
مر�س  م����ن  ي���ع���ان���ي���ان  اب��ن��ي��ه��م��ا  اأّن 
الطب  ميار�شان  اأنهما  ورغم  التوحد. 
ال��ت��ق��ل��ي��دي ج��ي��م، ح��ا���ش��ل اأي�����ش��ا على 
درجة الدكتوراه يف علم االأحياء، اإال اأن 
“طبيعية”،  حياة  يف  القوية  رغبتهما 
على  اأجرتهما  ل��ه��ا،  خططا  ق��د  ك��ان��ا 

احلراري قد تكون خدعة من اخرتاع 
ال�شني، ورجل من نيو جري�شي ميكن 
اأن يكون وراء قر�شنة اللجنة الوطنية 
هذا،  ك��ل  بعد  ال��دمي��ق��راط��ي،  للحزب 
املوؤ�ش�شة  حتى  اأن��ه  مبا   ، �شنثق  من  يف 
ل��ل��غ��ذاء وال�����دواء مت بيعها  ال��ر���ش��م��ي��ة 

بالكامل ل�شركات االأدوية الكرى؟
الت�شكيك  م��روج��و  ي��ن��ج��ح  ع��ن��دم��ا      
جمهورهم  ث��ق��ة  ك�����ش��ب  يف  واحل������رية 
االأخرى  امل�شادر  يف  ثقتهم  وُيقّو�شون 
امل�شتحيل  م���ن  ي�����ش��ب��ح  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات، 
من  ديتوك�س  اإن  حما�شبتهم.  تقريبا 
يعالج  ال��ع�����ش��وي��ة ال  ال���غ���الل  ع�����ش��ري 
اتهام  ي���ت���م  ذل�����ك  ب�����دل  ال�������ش���رط���ان؟ 
ال���ط���ب ب��ت�����ش��م��ي��م ال���ن���ا����س م���ن خالل 
ب��رن��ام��ج ترامب  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي،  ال��ع��الج 
بتوفري  ي�شمح  ال  ال�����ش��ح��ي  ل��ل��ت��اأم��ني 
ذلك  عو�س  ُيّتهم  للجميع؟  التغطية 
اأن  ي��ري��دون  ال  باأنهم  الدميقراطيني 
ي��ك��ون احل����ال ك��ذل��ك م��ع��ط��ى ترف�س 
و�شائل االإعالم ال�شائدة التحدث عنه.

الذعر الوجودي
ال�����ذي تنخره  ع��امل��ن��ا  ول���ك���ن ح��ت��ى يف 
ُيذعن  ال  االب�����ش��ت��م��ول��وج��ي��ة،  احل����رية 
اجل���م���ي���ع ل�������ش���ف���ارات ال�������ش���ع���وذة، وال 
اأن  وُيحتمل  لرتامب،  اجلميع  ُي�شّوت 
الذعر  يكون من قاموا بذلك �شحايا 

فعل  وق�����د   ... ج��ي��ه��ري��ج  ل����و  م���ر����س 
ال�شيا�شة:  م��ع  ال�����ش��يء  نف�س  ت��رام��ب 
االأمرا�س،  ت��زاي��د  اإىل  ال��ع��ودة  ع��و���س 
املدينة  يف  اجل��رمي��ة  زي����ادة  اإىل  اأ���ش��ار 
لقد  الن�شبتني.  انخف�شت  ال��واق��ع،  يف 
ا�شتخدم ترامب طوال احلملة، خطابا 
هدفه القول اإن منط احلياة االأمريكي 
على حافة االنهيار التام.. االإرهابيون 

بدل ال�شموم.

طرد الأج�شام الغريبة
املعرو�شة،  واحللول  امل��ح��ّددة،  امل�شاكل 
وترامب  امل�������ش���ع���وذون  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
التفا�شيل  القالب-  نف�س  على  مبنّية 
الغريبة  االأج���������ش����ام  ت��خ��ت��ل��ف.  ف���ق���ط 
وكل  واملهاجرين،  الكيميائية،  )امل��واد 
مر�شى  جتعلنا   ، ط��ب��ي��ع��ي��ا(  ل��ي�����س  م��ا 
مطاردتها  وي��ج��ب  جل��ه��ازن��ا.  ب��غ��زوه��ا 
الطرد والرتحيل،  من خالل عمليات 
ثم  ال�����ش��م��وم،  م��ن  التخل�س  مب���واد  اأو 
اإم���ا ع��ن طريق  ب��ع��ي��دا،  االإب��ق��اء عليها 
املكمالت  بف�شل  مناعتنا  جهاز  تعزيز 
ب��ن��اء جدار  ع���ن ط��ري��ق  اأو  ال��غ��ذائ��ي��ة 
�شخم.     ويلعب احلنني دورا كبريا يف 
نعي�س يف عامل  “نحن  احلالتني،  كلتا 
طبيب  ب��ريمل��ات��ر  دي��ف��ي��د  ك��ت��ب  �شام”، 
اأع�����ش��اب وم��وؤل��ف ك��ت��اب ذائ���ع ال�شيت 
كيفية  حول  وا�شعة  النتقادات  تعر�س 

البديل،  ال��ط��ب  دع���اة  م��ن  ي�شبحا  اأن 
وف��ر���ش��ا ع��ل��ى اب��ن��ي��ه��م��ا ح��م��ي��ة خالية 
وتعري�شهما  والكازين،  الغلوتني  من 
التي  ال��ع��الج��ات  م��ن  يح�شى  ال  لعدد 
حما�شرات  واكبا  فعاليتها.  تثبت  مل 
باالجتماعات  ل��ي��دل��ر  ج��ي��م  و���ش��ف��ه��ا 
والتجمعات العامة الأنا�س متحّم�شني، 
ولكن بنظريات متناق�شة، ال يوحدهم 

�شوى معار�شتهم جلميع االآخرين.
وال����ط����ب،  ال�������ش���ح���ة  م�����ي�����دان  يف       
م���ن ال�����ش��ه��ل خ��ل��ق ح���ال���ة م���ن الذعر 
الوجودي، الأنه ما زالت هناك اأمرا�س 
قاتلة اأو ت�شّبب االإعاقة ال ميلك العلم 
لها اإال القليل من االأجوبة: ال�شرطان، 
الزهامير،  م��ر���س  ال��ت��وح��د،  وم��ر���س 

بيع الوهم.. �شناعة ال�شعبويني الدكتور اأوز.. الوجه االخر لرتامب

اإىل  ت��رام��ب  ���س��ع��ود 
ال�س��لطة ات�بع م�س���ارا 
للم�س��عوذين  م�س���ابها 
الذين يبيعون علجات 
لليائ�س���ني اإعجازي����ة 

من ال�س�هل خلق حال���ة 
ذع�������ر وج������ودي يف 
والطب   ال�سحة  جم��ال 
ترامب فعل��ه  ما  وهذا 
 يف الف�س��اء ال�س��يا�سي

جيم همبل..ال�شعوذة كعالج وهمي

هلدا كالرك ادعت عالج جميع اأنواع ال�شرطان وماتت به

 العتقاد بقدرة ترامب على عالج ال�شيا�شة الأمريكية
 ل يختلف عن الإميان بقدرة امل�شعوذين على العالج

 ي�شتمع اجلمهور اإىل امل�شعوذين ال�شعبويني لأن النخب 
لـم تنجح يف حل م�شـاكله هذا اإن مل تت�شّبب فيهـا

طوال احلملة، ا�شتخدم ترامب خطابا هدفه القول اإن منط احلياة الأمريكي على حافة النهيار
لن يعالج ترامب �سيئا.. ولكن اأن�ساره �سيجدون له دائما مرّبرا وعذرا 

•• الفجر - اآالن ليفينوفتز – ترجمة خرية ال�صيباين 

   »ا�شجنوها!” هذا ما كان يطالب به اأن�شار ترامب ب�شوت 
واحد يف موؤمتراته النتخابية. وطبع الأكرث حقدا منهم، 
دموع  لتلّقي  والأكـــواب  والقبعات  القم�شان  على  ال�شعار 
تعويذة.      انه  مطلب..  من  اأكرث  كان  ا�شجنوها!  التقدميني، 

كلينتون.     هيالري  ل�شجن  خطوة  اأي  تتخذ  مل  ذلك  ورغم 
كان هذا جّيدا قبل النتخابات”، قال دونالد ترامب �شاخرا 
يف اإحدى لقاءات ال�شكر والتهنئة الذاتية، داعيا اجلماهري 
اخلا�شة  الرتامبية  الإميـــاءات  من  ب�شل�شلة  ال�شكوت  اإىل 
وكان  تعنينا.       ل  امل�شاألة  اليوم،  �شاحر.  طريقة  على 
الأمر كذلك.. ابت�شم املوؤيدون ولزموا ال�شمت.     جّففوا 

امل�شتنقع!، �شعار اآخر ردده اأن�شار ترامب، يثري وهم احلنني 
لأمريكا نقّية �شت�شتعيد عظمتها عرب التخل�س من اأ�شحاب 
النفوذ والفا�شدين.     ولكن، من الوا�شح اأن امل�شتنقع لي�س 
على ا�شتعداد ليتم جتفيفه، بل على العك�س من ذلك،  ر�شخته 
اختيارهم  مت  الذين  املليارات،  اأ�شحاب  من  املانحة  اجلهات 
بعناية لرئي�س ملياردير بدوره، من طرف م�شوؤولني يعملون 

منذ فرتة طويلة يف وا�شنطن.    وكل هوؤلء النا�س يعي�شون 
كانوا  اأنهم  درجة  اإىل  العامل  عن  جدا  معزولني  فقاعة،  يف 
من  الواحد  اللرت  �شعر  ليعرفوا  تكوين  جلل�شات  حاجة  يف 
وحل  يف  بهم  ي�شرت�شد  اأ�شخا�س  اإىل  �شيحتاج  انه  احلليب. 
قال ترينت لوت،  امل�شتنقع هذا.. ونحن م�شتعدون لذلك”، 

ال�شيناتور اجلمهوري ال�شابق الذي حتول اإىل لوبيي�شت.

ـــاكـــل املــــحــــّددة  ـــش ـــ� امل
ــة  واحلــــلــــول املــعــرو�ــش
الدجالون  يقدمها  التي 
مــبــنــّيــة على  وتـــرامـــب 
وحدها  الــقــالــب  نف�س 
تختلف ــل  ــي ــش ــا� ــف ــت �شيبحثون له عن اعذار اذا تنكر لوعودهال
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 261095          بتاريخ : 2016/10/11
با�ش��م: اري�س هيدييليك ا�شيا �شانايي يف تيجاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: نوراو�شمانيي �شريفاأفاندي �شوكاك نوك27، اإمينونو - اإ�شطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

و�شال�شل  اأوق��الدات  برو�شات  و  اأ�شاور  بها  واملعنى  بها،  املطلية  اأو  الثمينة  معادن  من  امل�شنوعة  املجوهرات 
وم�شابك االأذن واأزرار القم�شان واالأقراط والقالئد اأوقالدات ودبابي�س الزينة ودبابي�س ربطة عنق واملعلقات 
وخوامت بكونها املجوهرات وامليداليات. اأدوات قيا�س الوقت اأو الزمن وغريها من اأدوات قيا�س الوقت الدقيقة 
واأجزاوؤها ولوازمها، واملعنى بها �شاعات املع�شم و�شاعات اجليب واأ�شرطة اأو �شوار ال�شاعات و�شيور ال�شاعات، 
وال�شاعات  احلائط  و�شاعات  ال�شاعات  علب  ال�شاعات  و�شال�شل  ال�شاعات  واأ�شاور  املجوهرات  من  وال�شاعات 

الطاولة وكرونومرتات )موقتات دقيقة(
بالفئة: 14

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة ARIS مكتوبة ب�شكل خا�س باحرف التينية باللون باللون اال�شود
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  14  فرباير 2017 العدد 11944

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 145778           بتاريخ : 2010/08/09
با�ش��م: �شمارتريك اي بي بي. يف.

وعنوانه: �شرتاون�شكيالن 581، 1077 اك�س اك�س ام�شرتدام، هولندا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الجل  الكهربائية  واالأدوات  االأجهزة  بها  واملعنى  القيا�س،  واأدوات  واأجهزة  وامل�شاحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة 
واالأدوات  واالأج��ه��زة  بالكهرباء  والتحكم  والتنظيم  والتخزين  والتحويل  التوجيه  الج��ل  حت��دي��دا  الكهربائية  الهند�شة 
العالية  ال��رتددات  وهند�شة  االت�شال  تكنولوجيا  الجل  وحتديدا  ال�شعيف  الكهربائي  التيار  بهند�شة  اخلا�شة  الكهربائية 
وهند�شة التحكم؛ االأجهزة واالأدوات الكهربائية �شمن الفئة )9(؛  اأجهزة واأدوات الت�شوير والت�شوير ال�شينمائي والب�شرية 
والتوزين والقيا�س وار�شال االإ�شارات والفح�س )املراقبة( وانقاد احلياة والتعليم؛ اأدوات واأجهزة  ومعدات الت�شجيل واالإر�شال 
وا�شرتجاع ال�شوت اأو ال�شور؛ حامالت البيانات املمغنطة واأقرا�س وا�شطوانات الت�شجيل، ماكينات بيع اأوتوماتيكية واملعدات 
واالأجهزة التي تعمل بالقطع النقدية املعدنية، ماكينات ت�شجيل البيع النقدي، االآالت احلا�شبة، معدات معاجلة البيانات 
اأجزاء كهربائية والكرتونية الجل الكمبيوترات؛ املعاجلات؛ رقائق الكمبيوتر؛  و الكمبيوترات؛ معدات مكافحة احلريق؛ 
اأجهزة الكمبيوتر الطرفية؛ ناقالت البيانات ال�شوئية واملغنطي�شية-�شوئية؛ بطاقات االجهزة املتلقية و�شرائح بطاقات؛ 
 ،)RFID( قارئات الجل بطاقات االجهزة املتلقية و�شرائح بطاقات؛ اأجهزة حتديد الرتددات الال�شلكية القابلة للرجمة
وخ�شو�شا االجهزة املتلقية على �شكل �شرائح بطاقات ات�شال اأو عدم-االت�شال مع رقائق دقيقة متكاملة الأنظمة الدخول 
متكاملة  دقيقة  رقائق  مع  املتلقية  االجهزة  اجلوية؛  التذاكر  وتطبيقات  الهوية  حتديد  وتطبيقات  االأج��رة  دفع  واأنظمة 
الأنظمة الدخول لتكون مفاتيح الكرتونية الأنظمة الدفع غري النقدي والكت�شاب العمالء وحتديد الهوية؛ االجهزة املتلقية 
على �شكل رقع قر�س/كا�شيت مع رقائق دقيقة متكاملة لنظم وقوف ال�شيارات و تذاكر او تذاكر النقل يف ال�شناعات الرتفيه 
واجازات التزلج وللتطبيقات ال�شناعية؛ االجهزة املتلقية وال �شيما يف �شكل �شفائح تر�شيع ال�شقة مع رقائق دقيقة متكاملة 
لال�شتخدام يف الأنظمة الو�شول ونظم جمع االأجرة االآلية الأغرا�س حتديد الهوية ولتذاكر الطريان؛ االجهزة املتلقية على 
�شكل �شريحة بطاقات منقو�شة م�شبقا او رقائق معدة م�شبقا مع رقائق دقيقة متكاملة لال�شتخدام يف اإنتاج جمموعة من 
االبطاقات الأنظمة الدخول لنظم جمع االأجرة االآلية والأغرا�س حتديد الهوية وتبادل النقود االإلكرتونية واأنظمة املبيعات 
اأجهزة مرجمة لزرع حتت اجللد لتحديد هوية  املتلقية يف �شكل  البيانات املحمولة؛ االجهزة  النقدي ونظم قواعد  غري 
التلغراف  واأعمدة  االأ�شجار  املتلقية يف �شكل الفتات ملحقة مع رقائق دقيقة متكاملة لتحديد هوية  احليوانات؛ االجهزة 
واالأ�شياء امل�شابهة ولال�شتخدام يف قطاع الفن لتحديد االعمال الفنية والن�شخ من االأعمال االأ�شلية وا�شتعادة العمال الفن؛ 
االجهزة املتلقية يف �شكل رقع ورق ال�شقة او غري ال�شقة مع رقائق دقيقة متكاملة ال�شتخدامها يف اإدارة �شال�شل التوريد 
الغ�س  منع  يف  ال�شتخدامها  الب�شائع،  نقل  وخدمات  الريدية  الطرود  خلدمات  االأمتعة  وحتديد  االإنتاج  على  واالإ�شراف 
ال�شناعية؛  الغاز  ا�شطوانات  لتحديد  متكاملة  رقائق  مع  رقع ال�شقة  �شكل  املتلقية يف  االجهزة  الفنية؛  االأعمال  وحتديد 
الرجمية  التطبيقات  �شابقا،  اإليها  امل�شار  ال�شلع  جلميع  املرقبة  و�شا�شات  وال�شا�شات  ال��ق��راءة  اأج��ه��زة  و  الرتميز  اأج��ه��زة 
لت�شغيل ال�شلع امل�شار اإليها �شابقا؛ جوازات ال�شفر االلكرتونية ووثائق االأمن؛ رقع االلكرتونية؛ اأجهزة الدفع االإلكرتوين؛ 
جميع املنتجات املذكورة اأعاله الأغرا�س اأخرى غري تلك امل�شتخدمة يف جمال بال�شتك البويل يوريثني والت�شكيل بالقدف 
والت�شكيل باحلقن؛ جميع املنتجات املذكورة اأعاله الأغرا�س اأخرى غري تلك امل�شتخدمة يف جمال قيا�س وحتديد املو�شع 

وتوجه و/اأو حركة االأج�شام اأو االأ�شخا�س اأو احليوانات
بالفئة: 9

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات SMARTRAC باحرف التينية
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  14  فرباير 2017 العدد 11944

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 260978         بتاريخ : 2016/10/09
با�ش��م: اأفي�س انريجي ياغ يف جيدا �شانايى انونيم �شريكيتي

 18 ن��و:   9 ك��ات:  مريكيزي  اي�س  جاناتان  جادي�شى   .101 بولفاري  اينونو  ماهالي�شى  ت�شجانكايا  وعنوانه: 
اكدينيز مري�شني/ تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
البقول  وال�شيد؛  الدواجن  حلوم  من  امل�شنعة  اللحوم  منتجات  و  اللحوم  اأن��واع  جميع  اال�شماك،  اللحوم، 
الزيتون؛ احلليب ومنتجات احلليب ) مبا يف ذلك  الزيتون ومعجون  اللحم؛  املجففة؛ ح�شاء فوري، مرق 
واملطبوخة  واملجمدة  واملعلبة  املجففة  واخل�شروات  الفواكه  لالأكل؛  ال�شاحلة  النباتية  الزيوت  ال��زب��دة(؛ 
واملدخنة واملخللة من اي نوع كانت؛ فواكة جمففة؛ املك�شرات وزبدة الف�شتق والطحينة؛ البي�س وم�شحوق 

البي�س؛ رقائق البطاطا
بالفئة: 29

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة Safya باحرف التينية باللون البني الداكن 
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  14  فرباير 2017 العدد 11944

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 261031          بتاريخ : 2016/10/10
با�ش��م: �شتاندرد كلورز اند كيميكالز كوربوري�شن

وعنوانه: ا�س - 55، ا�س. اي. تي. اي.، هاك�شبي رود، جولباي، كرات�شي، باك�شتان
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

واملعادن  واالإط���ارات  والبال�شتيك  للخ�شب  اأ�شباغ  ال�شيارات؛  ت�شطيب  طبيعة  يف  ال�شيارات  ل�شيانة  ط��الء 
مرتفع  الطالء  رذاذ  )الزجاج(،  التزجيج  معجون  )الك�شكيتات(:  االط��واق  اللك  وال�شيارات؛  وال�شرياميك 
والورني�س؛  والطالء  دهان  اللك  مرقق  وال�شيارات؛  وال�شرياميك  واملعادن  والبال�شتيك  للخ�شب  احل��رارة 
اللك دهان؛ مر�شخ اأو مثبت اللون للخ�شب والبال�شتيك واملعادن وال�شرياميك وال�شيارات؛ دهانات للخ�شب 
ف�شاد  اأو  تلف  ال�شداأ و�شد  املواد احلافظة �شد  وال�شيارات؛  وال�شرياميك  واملعادن  واالإط��ارات  والبال�شتيك 
والبال�شتيك  للخ�شب  الطالء  رذاذ  الال�شقة؛  امل��واد  �شناعة  يف  لال�شتخدام  خ��ام  طبيعي  راتنج  اخل�شب؛ 
واملعادن وال�شرياميك وال�شيارات؛ رذاذ حماية طلية حتتية للمركبات؛ والورني�س؛ لون اأك�شيد اجلاف؛ جميع 

ال�شلع املذكورة تقع يف الفئة 2
بالفئة: 2

Blue Bird باحرف التينية باللون اال�شود بينهما ر�شمة دائرة فيها  و�شف العالمة: عبارة عن كلمات 
ع�شفور باللون االزرق ا�شفله كلمة BRAND باحرف التينية باللون اال�شود على خلفية م�شتطيلة عليها 
فيها  دائ��رة  ر�شمة  يوجد  االربعة  الزوايا  على  واال�شفر  واالخ�شر  االحمر  بااللوان  ر�شم خطوط متعرجة 
باللون  دائ��رة فيها ع�شفور  الزوايا خطوط مكونة من تكرار ر�شمة  باللون االزرق ي�شل بني هذه  ع�شفور 

اال�شود
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  14  فرباير 2017 العدد 11944

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 260982          بتاريخ : 2016/10/09

با�ش��م: نابيال )برايفت( ليمتد

وعنوانه: �شوت رقم 10، 10 - كيو، غولرغ تو، الهور، باك�شتان

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

العطرية؛  وال��زي��وت  العطور  ال�شابون؛  اجل��ل��خ،  اأو  والكا�شط  واجل��ل��ي  والتلميع  التنظيف  م�شتح�شرات 

م�شتح�شرات التجميل؛ غ�شول )لو�شن( لل�شعر؛ منظفات اأ�شنان واملنتجات التي تقع يف الفئة 3

بالفئة: 3

باحرف التينية   MAKEUP كلمة  وا�شفلها  Zero يف و�شطها خط  كلمة  العالمة: عبارة عن  و�شف 

باللون اال�شود

اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  14  فرباير 2017 العدد 11944

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 260713         بتاريخ : 2016/10/04
رقم االأولوية: 86963428          تاريخ االأولوية: 2016/4/4

البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية
با�ش��م: الن�شر �شكينكري ال ال �شي

وعنوانه: 440 نورث روديو درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا 90210، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

والزيوت  ال��ك��رمي��ات  واجل�����ش��م؛  للجلد  مو�شعي  ل��و���ش��ن  ع��الج��ي��ة؛  غ��ري  بالب�شرة  للعناية  م�شتح�شرات 
ال�شتخدامها يف م�شتح�شرات التجميل؛ كرميات اجللد اأو الب�شرة؛ لو�شن اجللد اأو الب�شرة، منظفات اجللد 

اأو الب�شرة؛ �شابون اجللد اأو الب�شرة
بالفئة: 3

باللون  باالجنليزية   POLISHED BY DR. LANCER كلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�شف 
اال�شود

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  14  فرباير 2017 العدد 11944

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 261700         بتاريخ : 2016/10/20
با�ش��م: لطافة ل�شناعة العطور ذ م م

وعنوانه: �شندوق الريد 69793، ال�شارقة، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

عطور الر�س اأو البخاخ؛ رذاذات اأو بخاخات للج�شم؛ مزيالت الروائح الكريهة اأو العرق؛ �شابون؛ 
عطور؛ زيوت عطرية؛ م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر

بالفئة: 3
و�شف العالمة: عبارة عن كلمة Sniff مكتوبة ب�شكل خا�س باحرف التينية باللون اال�شود

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  14  فرباير 2017 العدد 11944

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 261699         بتاريخ : 2016/10/20
با�ش��م: لطافة ل�شناعة العطور ذ م م

وعنوانه: �شندوق الريد 69793، ال�شارقة، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

عطور الر�س اأو البخاخ؛ رذاذات اأو بخاخات للج�شم؛ مزيالت الروائح الكريهة اأو العرق؛ �شابون؛ 
عطور؛ زيوت عطرية؛ م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر

بالفئة: 3
و�شف العالمة: عبارة عن كلمة Lamuse مكتوبة ب�شكل خا�س باحرف التينية باللون اال�شود

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  14  فرباير 2017 العدد 11944

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 261698          بتاريخ : 2016/10/20
با�ش��م: لطافة ل�شناعة العطور ذ م م

وعنوانه: �شندوق الريد 69793، ال�شارقة، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

عطور الر�س اأو البخاخ؛ رذاذات اأو بخاخات للج�شم؛ مزيالت الروائح الكريهة اأو العرق؛ �شابون؛ 
عطور؛ زيوت عطرية؛ م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر

بالفئة: 3
 Al FANOON و�شف العالمة: عبارة عن كلمة الفنون مكتوبة ب�شكل خا�س ا�شفلها كلمة

باحرف التينية باللون اال�شود
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  14  فرباير 2017 العدد 11944

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00755/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/09126/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده:ايه بي للمجوهرات و�شياغة الذهب �س ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : ق�شر امللوك للعقارات - �س م خ   
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي باالتي:

1- وما ي�شتجد من القيمة االيجارية حتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع 130.000 
درهم �شنويا والزامه بت�شليم براءة الذمة من كهرباء مياه 

 2- الزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها خالية من ال�شواغل واال�شخا�س
3- ال��زام امل��دي  عليها ب��ان ت��وؤدي مبلغ 65000 دره��م عن الفرتة من 2016/6/20 

وحتى تاريخ 2016/11/29 
4- الزام املدعي عليها بان توؤدي مبلغ 6500 غرامة ارجتاع �شيكات. 

5- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ 
الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ االجراءات 

القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00387/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03077/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده: �شالون اليمامة للتجميل ، 
ومركز احلمامة البي�شاء للتجميل والعناية ال�شخ�شية الرجايل 

جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ: ابيدو�س لل�شقق الفندقية 

 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي باالتي:
1- الزام املنفذ �شده باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها للمنفذ خالية من 

ال�شواغل
 2- الزام املنفذ �شده ب�شداد مبلغ 190000 درهم �شنويا والر�شوم وامل�شاريف.

3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/08884/2016 �سكني ل�سنة 2016  ايجارات 
اىل املحكوم عليهم  : اإلر�س للعقارات - جمهول حمل االقامة 

بتاريخ   بجل�شتها  حكمت  ب��امل��رك��ز  االإب��ت��دائ��ي��ة  الق�شائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 
2017/1/24 يف الدعوى املذكورة اعاله   

ل�شالح /مينا 360 دي دبليو �شي  - �س ذ م م 
مب��ث��اب��ة احل�����ش��وري : بف�شخ ع��ق��د االي��ج��ار امل���رم م��ا ب��ني ال��ط��رف��ني وبالزام 
 )500805 -  500802 -  500801 - ارق��ام )500800   ال�شيكات  برد  املدعي عليها 
ال�شرف  ح��ال  يف  قيمتها  وب��رد  اال�شالمي  ابوظبي  م�شرف  على  وامل�شحوبات 

وبالر�شوم وامل�شاريف. 
وبرف�س الدعوى جتاه اخل�شم املدخل 

 وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال �شار نهائيا قابال للتنفيذ.
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00623/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : ار ام كيه انرتنا�شونال للتجارة العامة - �س ذ م م 
مبا اأن املدعي : احمد علي ح�شن الزرعوين   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/00623/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية -  الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي ما ي�شتجد من بدل ايجار من تاريخ 2017/1/15 

حتى تاريخ االخالء الفعلي 
اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد االجرة للماجور للفرتة من 2016/2/1 وحتى 2017/1/15 
فرت�شد بذمته مبلغ 39165  درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد اول االخالء يف 2016/12/14 
مطالبة مالية -  انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من  بعد انتهاء عقد االيجار يف 

2016/4/27  وحتى 2017/1/15 ورغم اخطاره يف 2016/12/14 متنع عن ال�شداد. 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �شيك مببلغ 10000 كقيمة ايجارية وتبني عدم وجود ر�شيد له 

وميتنع عن �شداد مقابلة 
ارت��د عدد )1(  �شيك مبلغ )500( وقد  ارت��داد كل  الن�س على غرامة  العقد ت�شمن  ان   - مطالبة مالية 

�شيك دون �شرف 
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري املاأجور 

من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

ال�شاعة   2017/2/19 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وق���ررت 
3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة العا�شرة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات 
اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف  االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
   اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 
يف ال�ستئناف  03/01055/2016 / �سكني  

اىل امل�شتانف �شده : �شركة ا�س ار جلوبال للتجارة 
مبا اأن امل�شتانف  : �شامل �شعيد حممد اجلابري - وج�شكوم  للمقاوالت - �س ذ م م

قد اأقام �شدكم اال�شئناف 03/01055/2016/ �شكني  امام املركز بطلب بالتايل : 
امر بوقف  ا�شدار  امل�شتاأنف  الغاء احلكم    - امل�شتانف والق�شاء جمددا  الغاء احلكم 
درهم   336800 مببلغ   �شده  امل�شتاأنف  ل�شالح  ال�شادر    002970 رقم  ال�شيك  �شرف 

امل�شتحق بتاريخ 2016/7/7 واعادة ا�شل ال�شيك 
مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى.  

املوافق  الثالثاء   يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
الثانية(  اال�شتئنافية  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام   3.30 ال�شاعة   2017/2/21
بالدائرة اال�شتئنافية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى، 
ف��اأن��ت مكلف   . الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اي���ام  ث��الث��ة  اىل  امل�شافة  م��دة  بتق�شري  اأم���ر  وق��د 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات.    يتم ا�شدار 

هذه الوثيقة الكرتونيا وال تتطلب اي ختم اوتوقيع

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
انذار عديل بالن�سر

 رقم 2017/997   
                           املنذر/  بنك اإت�س اإ�س بي �شي ال�شرق االأو�شط املحدود 

املنذر اليه:  ال�شيد/من�شور تي�شري دعدو�س وال�شيدة/ ندى عوده دعدو�س - )جمهولة حمل االقامة(. 
يلتزم املنذر اليه مبوجب خطاب الت�شهيالت امل��وؤرخ يف  15  يونيو 2011 ، وامل�شتندات االخرى ذات العالقة 
واملرمة مع البنك ) املنذر( بدفع مبلغ وقدره : 818.205/80  درهم اإماراتي ) ثمامنائة وثمانية ع�شر الف 
ومائتان وخم�شة دراهم وثمانون فل�س فقط ال غري( مت�شمن الفوائد حتى تاريخ االنذار العديل )الدين( 

اىل املنذر 
مقابل هذا الدين قام املنذر اليه )ب�شفته الراهن( وك�شمان للدين مبنح رهنا عقاريا تاأمينيا للمنذر )الرهن 
االأول لال�شتثمار  دبي  ، جممع  ، جرين كوميونيتي غرب  رقم 2517  الفيال   ، العقار  وذل��ك على  العقاري( 
الواقعة على قطعة االر�س رقم 352 ، دبي ، االمارات العربية املتحدة )العقار( وقد مت ت�شجيل هذا الرهن 

ل�شالح املنذر وفقا لال�شول لدى دائرة االرا�شي واالأمالك يف دبي بتاريخ 13 اأغ�شط�س 2014. 
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�شعار 
لتنفيذ الرهن )اإ�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )25( من القانون 

رقم )14( ل�شنة 2008 ال�شادر يف �شاأن الرهونات يف اإمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل العدل من توجيه ا�شعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

الرهن عن طريق   تنفيذ  ا�شعار  بتوجيه  بالقيام  املنذر  االتبدائية )املحكمة(  دبي  ، فو�شت حمكمة  والحقا 
ن�شره يف ال�شحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا االعالن املنذر اليها باأنه يف حالة التق�شري  يف 
ت�شديد الدين كامال مدة ال تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذا االعالن. �شيقوم املنذر بتنفيذ الرهن 

وبالتقدمي بطلب اىلاملحكمة للح�شول على اأمر لبيع العقار. 
ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان التايل : �س ب : 66 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة او 

على الرقم : 971-04-3904722+  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/995   

                           املنذر/  بنك اإت�س اإ�س بي �شي ال�شرق االأو�شط املحدود 
املنذر اليه : كارل ديفيد بينيت  )جمهول حمل االقامة(. 

و   ،2007 نوفمر   29 و   ،  2006 يوليو   2 يف   امل��وؤرخ��ة  الت�شهيالت  اليه مبوجب ثالثة خطابات  املنذر  يلتزم 
 : وق��دره  مبلغ  بدفع  املنذر(   ( البنك  مع  واملرمة  العالقة  ذات  االخ��رى  وامل�شتندات   ،  2008 اغ�شط�س   24
اإماراتي ) ثالثة مليون و�شتمائة وواحد وخم�شون الف واربعمائة وخم�شة و�شبعون  3.651.475/07 درهم 

درهم و�شبعة فل�س( مت�شمن الفوائد حتى تاريخ االنذار العديل )الدين( اىل املنذر 
للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�شمان  ال��راه��ن(  )ب�شفته  اليه  املنذر  ق��ام  الدين  ه��ذا  مقابل 
)الرهن العقاري( وذلك على العقار ، الفيال رقم 366 ، جرين كوميونيتي ، جممع دبي لال�شتثمار ، الواقعة 
على قطعة االر�س رقم 357 ،   دبي ، االمارات العربية املتحدة )العقار( وقد مت ت�شجيل هذا الرهن ل�شالح 

املنذر وفقا لال�شول لدى دائرة االرا�شي واالأمالك يف دبي بتاريخ 20 يناير 2016  
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�شعار 
لتنفيذ الرهن )اإ�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )25( من القانون 

رقم )14( ل�شنة 2008 ال�شادر يف �شاأن الرهونات يف اإمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل العدل من توجيه ا�شعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

الرهن عن طريق  تنفيذ  ا�شعار  بتوجيه  بالقيام  املنذر  االتبدائية )املحكمة(  دبي  ، فو�شت حمكمة  والحقا 
ن�شره يف ال�شحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا االعالن املنذر اليها باأنه يف حالة التق�شري  يف 
ت�شديد الدين كامال مدة ال تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذا االعالن. �شنقوم املنذر بتنفيذ الرهن 

وبالتقدمي بطلب اىلاملحكمة للح�شول على اأمر لبيع العقار. 
ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان التايل : �س ب : 66 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة او 

على الرقم : 971-04-3904722+  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
انذار عديل بالن�سر

 رقم 2017/996   
                           املنذر/  بنك اإت�س اإ�س بي �شي ال�شرق االأو�شط املحدود 

املنذر اليه:  حممد حيان مري�شانت  - )جمهولة حمل االقامة(  
العالقة  ذات  االخ��رى  وامل�شتندات   ،  2008 مايو   4 يف   امل��وؤرخ  الت�شهيالت  خطاب  مبوجب  اليه  املنذر  يلتزم 
واملرمة مع البنك ) املنذر( بدفع مبلغ وقدره : 9.186.127/27 درهم اإماراتي ) ت�شعة مليون ومائة و�شتة 
االنذار  تاريخ  حتى  الفوائد  مت�شمن  فل�س(  وع�شرون  و�شبعة  درهم  وع�شرون  و�شبعة  ومائة  الف  وثمانون 

العديل )الدين( اىل املنذر 
للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�شمان  ال��راه��ن(  )ب�شفته  اليه  املنذر  ق��ام  الدين  ه��ذا  مقابل 
)الرهن العقاري( وذلك على العقار ، ال�شقة رقم 2420 ، الطابق  4 ، بلالزو فري�شات�شثي ، اجلداف ، الواقعة 
على قطعة االر�س رقم 460 ، دبي ، االمارات العربية املتحدة )العقار( وقد مت ت�شجيل هذا الرهن ل�شالح 

املنذر وفقا لال�شول لدى دائرة االرا�شي واالأمالك يف دبي بتاريخ 1 مار�س  2016. 
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�شعار 
لتنفيذ الرهن )اإ�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )25( من القانون 

رقم )14( ل�شنة 2008 ال�شادر يف �شاأن الرهونات يف اإمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل العدل من توجيه ا�شعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

الرهن عن طريق  تنفيذ  ا�شعار  بتوجيه  بالقيام  املنذر  االتبدائية )املحكمة(  دبي  ، فو�شت حمكمة  والحقا 
ن�شره يف ال�شحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا االعالن املنذر اليها باأنه يف حالة التق�شري  يف 
ت�شديد الدين كامال مدة ال تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذا االعالن. �شنقوم املنذر بتنفيذ الرهن 

وبالتقدمي بطلب اىلاملحكمة للح�شول على اأمر لبيع العقار. 
ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان التايل : �س ب : 66 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة او 

على الرقم : 971-04-3904722+  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00440/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : لوك�شتوك للتجارة العامة - �س ذ م م 

 مبا اأن املدعي : �شحر كامران كامران غني   
 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/00440/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخ��الء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �شداد االأج��رة للماأجور للفرتة فرت�شد بذمته 
مبلغ 75000  درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او االإخالء يف 2016/11/27    

اخطاره يف  رغ��م  و  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعى  بذمة  تر�شد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
2016/11/27 ميتنع عن ال�شداد مع الزام املدعي عليه مبا ي�شتجد من قيمة ايجارية حتى 

تاريخ االخالء التام
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه والبد من 

تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق  االثنني  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/2/20 ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة اخلام�شة( بالدائرة االإبتدائية 
مدة  بتق�شري  اأم��ر  وقد  الدعوى،  لنظر  االإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  الن�شر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات . 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

فقدان �سهادةاأ�سهم
ع���ب���داهلل ح��ي��درع��ب��ي��د اجلن�شية  ف��ه��م��ى  ال�����ش��ي��د/  ف��ق��د 
بعدد   )1128984( رق���م  اأ���ش��ه��م  ���ش��ه��ادة  االإم�������ارات 
�شركة  من  الوطنى  اأبوظبى  بنك  عن  �شادرة   3524
الواحة كابيتال  -   يرجى ممن يجدها االإت�شال برقم 
اإىل فرع البنك  اأوت�شليمها   .00971506520559

اخلا�س باالأ�شهم م�شكوراً

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:جمموعة العمارة والتخطيط
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

APG Architecture & Planning Group جمموعة العمارة والتخطيط

املودعة بالرقم:266111       بتاريخ:2017/1/8 م
با�ش��م:جمموعة العمارة والتخطيط

وعنوانه:جزيرة ابوظبي ، هاتف: 026333022 فاك�س: 026332883 امييل: maher.f@apgarc.ae ابوظبي 
ا�شت�شارات  الداخلي  الت�شميم  يف  هند�شية  ا�شت�شارات  بالفئة:42  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
يف  هند�شية  ا�شت�شارات  االلكرتونية  الهند�شية  يف  ا�شت�شارات  وامل��خ��ت��رات  الطبية  اخل��دم��ات  يف  هند�شية 
التخطيط العمراين ال�شامل ا�شت�شارات يف هند�شة االت�شاالت اال�شت�شارات يف الهند�شية امليكانيكية ا�شت�شارات 

يف الهند�شية الكهربائية. 
و�شف العالمة:العالمة عبارة )APG( باللغة االجنليزية باللون االزرق الغامق ب�شكل مميز يدنوها )جمموعة 
العمارة والتخطيط( باللغة العربية باللون الرمادي يدنوها )Architecture & Planning Group( باللغة 

االجنليزية باللون الرمادي وال�شكل على خلفية باللون االبي�س. 
بالعربية  تخطيط   ، ع��م��ارة   ، جمموعة  الكلمات  ت�شمل  وال  جمملها  يف  للعالمة  اال�ش��رتاطات:احلماية 

واالجنليزية كل على حده يف الو�شع العادي. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  14  فرباير 2017 العدد 11944
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نوفمر   13 االث���ن���ني  اأم�������س  ���ش��ب��اح  ان��ط��ل��ق��ت 
دورة  م��ن  الثالثة  الن�شخة  فعاليات   2017
ينظمها  التي  للطالبات  املدر�شية  لالألعاب  دبي 
جمل�س دبي الريا�شي بالتعاون مع منطقة دبي 

التعليمية وهيئة املعرفة والتنمية الب�شرية.
وت�����ش��م ال�����دورة ال��ت��ي ت��ق��ام ل��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث على 
الري�شة  ه���ي  ري��ا���ش��ي��ة  األ���ع���اب  ���ش��ب��ع  ال����ت����وايل، 
ال��ط��ائ��رة، ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة، ك���رة ال�����ش��ل��ة، ولعبة 
اإ�شراف  حتت  مبارياتها  �شتجرى  التي  الرجبي 
ال��ق��وى التي  اإحت���اد االإم����ارات للرجبي، واأل��ع��اب 
 3 60 م��رت، دف��ع اجل��ل��ة  ت�شمل اجل���ري مل�شافة 
ك��ي��ل��وج��رام��ات، وال���وث���ب ال��ط��وي��ل، وي�����ش��ارك يف 
الدورة هذا العام ثالث فئات من الطالبات الفئة 
االأوىل من مواليد 2006 اإىل موايد 2008، 
اإىل مواليد   2003 الثانية من مواليد  والفئة 
2005، والفئة الثالثة من مواليد 1999 اإىل 

مواليد 2002.
وت�شت�شيف �شالة ال�شيخة هند الريا�شية و�شالة 
اجلماعية  االأل��ع��اب  مناف�شات  الريا�شية  املزهر 
الو�شل  نادي  ي�شت�شيف  كما  الطائرة،  والري�شة 
اأقيمت  حيث  القوى،  األعاب  مناف�شات  الريا�شي 
اأم�س مناف�شات الري�شة الطائرة للفئة الاأوىل يف 
على  الريا�شية،  مكتوم  بن  هند  ال�شيخة  �شالة 
اليوم  �شباح  م��ن  والن�شف  الثامنة  يف  ت��ق��ام  اأن 
الثالثاء 14 فراير 2017 مناف�شات الري�شة 

األعاب  مناف�شات  وتقام  الثانية،  للفئة  الطائرة 
القوى للفئة الثانية �شباح يوم الثالثاء يوم 21 
فراير اجلاري يف نادي الو�شل، وتقام مناف�شات 

االألعاب اجلماعية يف �شهري اأبريل ومايو.
ور�شة عمل

ع���ق���دت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل���ل���دورة ور����ش���ة عمل 
تطوير  ق�شم  م��دي��ر  ف��ري��دون  ف��وزي��ة  ح�شرتها 
ري��ا���ش��ة امل����راأة وم��دي��ر ال�����دورة، وم���رمي بالهول 
نائب مدير الدورة، وعدد من املدربات وممثالت 
امل����دار�����س امل�������ش���ارك���ة ومم��ث��ل��ني م���ن االحت������ادات 
الور�شة  ال���دورة، ومت خ��الل  األعابها يف  امل��درج��ة 

اإل��ق��اء حم��ا���ش��رة ع��ن ال��ري��ا���ش��ة اأخ���الق وري���ادة، 
وح��ا���ش��رت ف��ي��ه��ا ع��ل��ي��اء ج��م��ع��ة م����درب ال���دويل 
ال��ري��ا���ش��ي، وحت��دث��ت عن  دب��ي  املعتمد مبجل�س 
دبي  جمل�س  وب��ني  امل��درب��ات  بني  التعاون  اأهمية 
ال��ري��ا���ش��ي، حت��ف��ي��ز ال�����ش��ل��وك االإي���ج���اب���ي داخل 
بالروح  التحلي  ع���ام،  ب�شكل  وال��ري��ا���ش��ة  امللعب 
واالإيجابي  االأخالقي  ال�شلوك  واأث��ر  الريا�شية، 
التنظيمية  ال��ل��وائ��ح  ���ش��رح  ال��ري��ا���ش��ة، كما مت  يف 
جمل�س  م��ن  اخل��ال��دي  اأمينة  وقدمتها  ل��ل��دورة، 
دبي الريا�شي، وا�شتعر�شت اأهم النقاط والبنود 
ال��ت��ي مت اإ���ش��اف��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��الئ��ح��ة واأك����دت على 

�شرورة االلتزام بالقوانني واللوائح. 
املدير  ال�شام�شي  ح��م��دان  حممد  ميثاء  وق��ال��ت 
التنفيذي لقطاع حقوق االإن�شان يف هيئة تنمية 
امل��ج��ت��م��ع، ع�����ش��و جل��ن��ة ري��ا���ش��ة امل�����راأة مبجل�س 
للدورة:  املنظمة  اللجنة  رئي�س  الريا�شي،  دب��ي 
االهتمام  على  الريا�شي  دبي  جمل�س  "يحر�س 
بريا�شة املراأة ودعمها با�شتمرار، وينظم املجل�س 
عددا من الدورات الريا�شية واملناف�شات اخلا�شة 
بالعن�شر الن�شائي، يف اإطار امل�شاعي الرامية اإىل 
االمارات  دولة  الريا�شيات من مواطنات  تاأهيل 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة و���ش��ع��ي��اً الك��ت�����ش��اف م��زي��د من 
التي  والفرق  الوطنية  ملنتخباتنا  دعماً  املواهب 
اخلا�شة  الريا�شية  امل�شابقات  يف  ال��دول��ة  متثل 
بالهول  م��رمي  ق��ال��ت  جانبها  م��ن  بال�شيدات". 
ن��ائ��ب م��دي��ر ال�����دورة: ن��ح��ن ���ش��ع��داء بانطالقة 
الن�شخة الثالثة من دورة دبي لالألعاب املدر�شية 
ل��ل��ط��ال��ب��ات، ال���ت���ي حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري من 
الطالبات،  ب��ني  ق��وي��ا  تناف�شا  وت�شهد  امل��دار���س، 
وتعتر الدورة فر�شة طيبة للم�شاركات الكت�شاب 
مزيد من اخلرة يف خمتلف االلعاب من خالل 
االألقاب،  اأج��ل ح�شد  املدار�س من  بني  التناف�س 
العالقات  ت��ع��زي��ز  يف  �شت�شهم  ال������دورة  ان  ك��م��ا 
املختلفة  املدار�س  يف  الطالبات  بني  االجتماعية 
اأجواء  بعيًدا عن  رائعة  اأوق��ات  من خالل ق�شاء 

الدرا�شة ويف ظل تناف�س ريا�شي �شريف.

العاملي  اأبوظبي  ت��وت��ال  �شيرتوين  فريق  اأن��ه��ى 
- اجلولة  ال�����ش��وي��د  رايل  م��ن��اف�����ش��ات  ل��ل��رال��ي��ات 
حمتاًل   - للراليات  العامل  بطولة  من  الثانية 
املركز اخلام�س يف الرتتيب العام مع كريغ برين 
�شيرتوين  مقود  خلف  مارتن  �شكوت  ومالحه 

االيرلندي  ال�شائق  جنح  حيث   C3 WRC
الثالث  املراحل  يف احلفاظ على مركزه خالل 

التي تاألف منها اليوم االأخري لرايل الثلوج.
وقال برين: 

ن��ت��ي��ج��ة ج��ي��دة م���ع االأخ�����ذ ب��ع��ني االع���ت���ب���ار كل 

ال�شويد،  رايل  يف  واج��ه��ن��اه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
يف  لتقدمه  الكثري  لديها  ال�شيارة  ب��اأن  اأعتقد 

الراليات املقبلة واأنا واثق من ذلك متاماً. 
ح�شلت  التي  االأوىل  بالنقاط  �شعيد  اأنني  كما 
فري������������ق  م���ع  االأوىل  م�����ش��ارك��ت��ي  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا 

م�شن�������������ع �شيت������������روي���������������������������ن. 
راليه  اأن��ه��ى  فقد  ميك  كري�س  الريطاين  اأم��ا 
لفئة  العامل  الرتتيب  التا�شع يف  املركز  حمتاًل 

دبليو.اآر.�شي وقال: 
وترية  رف���ع  ح��اول��ن��ا  ���ش��ع��ب،  رايل  خ�شنا  ل��ق��د 

قيادتنا ولكن مل تكن اأزمنتنا كما كنت امتنى. 
علينا اأن ن�شتعد للرايل املقبل، لدينا عمل كثري 

لننجزه.
واأما الفرن�شي ا�شتيفان لوفيفر ومالحه غابان 
اأنهيا رايل ال�شويد يف املركز الثامن  مورو فقد 

خلف مقود �شيارة الدي ا�س3 دبليو.اآر.�شي.
من  للراليات  ال��ع��امل  بطولة  مناف�شات  تنتقل 
االأجواء اال�شكندنافية الثلجية اإىل الت�شاري�س 
ال�شهر  احلارة واحل�شوية مع رايل املك�شيك يف 

املقبل.

انطلق الن�سخة الثالثة من دورة دبي للألعاب املدر�سية للطالبات

 اجلولة الثانية من بطولة العامل للراليات

ت��وب 5 ل��سي�ت���روي���ن توت��ال اأبوظب���ي العامل���ي يف رال����ي ال�سوي����د

رئي�س  ال�شرقي  حمد  ب��ن  مكتوم  ال�شيخ  اك��د 
الريا�شي  ال��ي��وم  م��ب��ادرة  ان  ال��ف��ج��رية  ن���ادي 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اطلقها  ال��ت��ي 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل هي منوذج 
ح�شاري متقدم يعر عن ثقافة ووعي باأهمية 

ان تكون الريا�شة اف�شل ا�شلوب للحياة.
وقال ان تفاعل جمتمع دولة االمارات العربية 
ار�شها  على  واملقيمني  املواطنني  من  املتحدة 
اهتمام  يك�شف مدى  املبادرة  املعطاء مع هذه 

يف  االم���ارات  جمتمع  باأبناء  احلكيمة  القيادة 
كل اجلوانب ومنها اجلانب الريا�شي ويوؤكد 
ان الثقافة الريا�شية هي جزء اأ�شيل يف ثقافة 

املجتمع االإماراتي.
االعمار  لكل  الريا�شة  ممار�شة  ان  واأ���ش��اف 
التالحم  روح  ي���ع���زز  اجل��ن�����ش��ني  ك����ال  وم�����ن 
واالن�����ش��ج��ام ب���ني االف������راد وع��وائ��ل��ه��م او مع 
الن�شخة االوىل من  موؤ�ش�شاتهم الفتا اىل ان 
عن  ك�شفت  الوطني  الريا�شي  اليوم  م��ب��ادرة 
ت��ظ��اه��رة ري��ا���ش��ي��ة رف��ي��ع��ة امل�����ش��ت��وى �شاهمت 

باإيجاد اجواء اجتماعية مميزة.
واأ�شار ال�شيخ مكتوم بن حمد ال�شرقي اىل ان 
احتفاالت  مع  تزامنا  تاأتي  العام  ه��ذا  ن�شخة 
التعاون لدول اخلليج العربي باليوم  جمل�س 

الريا�شي من خالل االأ�شبوع املوحد .
داعيا ابناء امارة الفجرية اىل امل�شاركة ب�شكل 
واال�شتفادة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  جن��اح  لتعزيز  كبري 
م���ن االأج������واء امل��ن��اخ��ي��ة امل��م��ي��زة وم���ن البنى 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ام�����ارة الفجرية 

ملمار�شة الريا�شة.

مكتوم بن حمد ال�سرقي يثمن مبادرة اليوم الريا�سي
اأكد حممود ح�شن ال�شم�شي رئي�س جمل�س اإدارة نادي االإمارات اأن مبادرة اليوم 
16 فراير اجلاري عززت  الثانية  ن�شختها  التي تنطلق يف  الوطني  الريا�شي 
مفهوم امل�شاركة املجتمعية لدى كل الفئات وفتحت املجال لتقدمي مناذج فريدة 

يف التعبري عن حب الوطن .
املهم  احل��دث  بهذا  لالحتفال  اال�شتعدادات  كافة  اكتمال  اإىل  ال�شم�شي  واأ���ش��ار 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  توجيهات �شاحب  انطالقا من  ياأتي  ال��ذي 

مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل".
�شعار  حتت  يقام  ال��ذي  للحدث  الرتويج  اأج��ل  من  املبذولة  اجلهود  اإىل  ولفت 
من  ممكن  عدد  الأكر  وو�شوله  ممكنة  �شورة  " باأف�شل  جتمعنا  " االإمارات 
اخلا�شة  االحتياجات  وذوي  وال�شغار  الكبار  ي�شتهدف  كونه  العمرية  ال�شرائح 

اإ�شافة ومنت�شبي املوؤ�ش�شات والقطاعات والهيئات مبختلف اأنواعها.
الثقافية  ال��ل��ج��ن��ة  ن���ادي االإم������ارات م��ن خ���الل  ال��ت��ي ينظمها  االأن�����ش��ط��ة  وع���ن 

تنظيم  عن  ك�شف  اخليمة  ب��راأ���س  العلمي  ال��ن��ادي  مع  وبالتعاون  واالجتماعية 
النادي لفعاليات متنوعة خلدمة اليوم الريا�شي الوطني وامل�شاهمة يف اإجناحه 

.
وقال :حددنا برناجما متكامال داخل النادي بالتن�شيق مع فهد عبد اهلل جمعة 
االأن�شطة  لتد�شني جمموعة من  اخليمة  راأ���س  اإم��ارة  يف  الفعاليات  عام  من�شق 
والفعاليات الريا�شية والبدنية والرتفيهية �شواء للمنت�شبني اأو للزوار واأفراد 

املجتمع .
الذي  والتعاي�س  التالحم  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  الريا�شي  احل��دث  ويهدف 
عرفت به االإمارات حتى اأ�شبحت منوذجا يحتذى به اأمام العامل اأجمع يف ظل 
احلقيقية  ال��روة  باعتباره  االإن�شان  به  يحظى  الذي  الكبري  واالهتمام  الدعم 
التي ينبغي اأن ت�شتثمر على اأف�شل نحو ممكن وهو ما ت�شعه قيادتنا الر�شيدة 

على راأ�س اأولوياتها وتوفر له كل �شبل التطور واالزدهار.

نادي االإمارات يوؤكد ا�ستعداداته لفعاليات اليوم الريا�سي الوطني
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ع���ق���دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��ج��م��ع��ي��ة االم�����ارات 
برئا�شة  االول  اجتماعها  االلكرتونية  للريا�شات 
الدكتور حممد احلداد رئي�س اللجنة القانونية ، 
وذلك بح�شور نائب رئي�س اللجنة املحامي عمر 
الت�شريعي  الباحث  اللجنة  ع��ام  واأم��ني  العو�شي 
االجتماع  م��ن  ج��ان��ب  وح�شر  القحطاين  نا�شر 
بن  را���ش��د  الدكتور  امل�شت�شار  اجلمعية  ع��ام  اأم��ني 

ك�شي�س الظاهري. 
را�شد  الدكتور  امل�شت�شار  االجتماع  بداية  ا�شتهل 
�شمو  اىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر  بتوجيه  ال��ظ��اه��ري 
نهيان  اآل  �شخبوط  بن  بن خليفة  �شلطان  ال�شيخ 
رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية على دعمه واهتمامه 
ب��ت��اأ���ش��ي�����س رك���ائ���ز م��ت��ي��ن��ة جلمعية  ال����الحم����دود 
قرار  اإ���ش��دار  خ��الل  من  االلكرتونية  الريا�شات 
رجاالت  م��ن  ع���دد  ت�شم  ق��ان��ون��ي��ة  جل��ن��ة  ت�شكيل 
القانون امل�شهود لهم بالكفاءة يف خمتلف املجاالت 
القانونية ، واأكد امل�شت�شار الدكتور را�شد الظاهري 
خالل االجتماع على دعم رئي�س اجلمعية واع�شاء 
جمل�س االدارة للجنة للم�شاهمة يف ن�شر الثقافة 
القانونية يف جمال الريا�شة ب�شكل عام ويف جمال 

الريا�شات االلكرتونية ب�شكل خا�س .

رئي�س  احل��داد  حممد  الدكتور  توجه  جانبه  من 
واالمتنان  ال�شكر  اأي��ات  باأ�شمى  القانونية  اللجنة 
املقومات  كافة  توفر  التي  الر�شيدة  القيادة  اإىل 
والدعم الالحمدود لدعم ابنائها واملقيمني على 
االلكرتونية  الريا�شات  تطوير  اأج��ل  من  ار�شها 
مما كان له اأكر االأثر يف تتويج منتخب االمارات 
البطوالت  ب��ذه��ب��ي��ة  االإل���ك���رتون���ي���ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
ن��ال��ه��ا منتخب  ال��ت��ي  وامل���راك���ز متقدمة  ال��دول��ي��ة 
االلعاب الفردية ومنتخب الريا�شات االلكرتونية 

على م�شتوى العامل.
ناق�شت اللجنة القانونية يف اجتماعها اآلية العمل 
حيث  االع�شاء  بني  املنا�شب  بتوزيع  يتعلق  فيما 
تقرر تكليف عمر العو�شي مبن�شب نائب الرئي�س 
ونا�شر القحطاين اأمينا عاما للجنة وتقرر البدء 
على  للجمعية  قانونية  لوائح  و�شياغة  اع��داد  يف 
اع�شاء  بان�شمام  يتعلق  باملرونة  فيما  تت�شم  اأن 
من  االعتبارية  املوؤ�ش�شات  ���ش��واء  للجمعية  ج��دد 
بالريا�شات  اهتمام  لهم  االف��راد ممن  او  االندية 
اللوائح  منظومة  اإ�شتكمال  وت��ق��رر  االإلكرتونية 
الفنية واالإدارية للجمعية باإعداد الئحة امل�شابقات 

والئحة للحكام.

واق�������رتح ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة امل���ح���ام���ي عمر 
ودورات  حما�شرات  لعمل  خطة  و�شع  العو�شي 
امل�شتوى  على  القانونية  الثقافة  لن�شر  قانونية 

املحلي والعربي.
واأك��د رئي�س اللجنة الدكتور حممد احل��داد على 
للجنة  املنت�شبني  جميع  على  القائمة  امل�شوؤولية 
يف الوقت الراهن والبد من بذل اجلهد لتحقيق 
ال��غ��اي��ة م���ن ت�����ش��ك��ي��ل ال��ل��ج��ن��ة ون��ب��ه ع��ل��ى اهمية 
االط����الع ع��ل��ى ل��وائ��ح االحت����اد ال����دويل  على ان 
عليه  ي�شتند  ال��ذي  والنموذج  االول  املرجع  تكون 
اللوائح  �شياغة  عند  القانونية  اللجنة  اع�شاء 
الفنية ، واأكد اأي�شا على اهمية اال�شتناد اإىل لوائح 
الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة والنظام 
االدارية  اللوائح  اإع���داد  عند  للجمعية  اال�شا�شي 
الدكتور  اأن  اإىل  االإ����ش���ارة  جت��در  واالن�����ش��ب��اط��ي��ة. 
اأكادميية  يف  م�شاعد  اأ���ش��ت��اذ  ه��و  احل����داد  حم��م��د 
�شرطة دبي وع�شو مراقب مباريات يف جلنة دوري 
املحرتفني يف احتاد االمارات لكرة القدم وم�شهود 
على  ا�شرف  حيث  العالية  القانونية  بالكفاءة  له 
من  العديد  ولديه  العلمية  البحوث  من  العديد 

املن�شورات القانونية. 

اللجنة القانونية تعقد اجتماعها الأول 

اعتم��اد �سياغ��ة اللوائ��ح الفني��ة واالإداري���ة للريا�س��ات االإلكت��روني����ة

تتويج الفائزين بكاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية يف اأبوظبي
من�شور  بنت  فاطمة  لل�شيخة  ل��ورا  الفر�س  توجت 
موالن  ريت�شارد  الفار�س  بقيادة  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ك��اأ���س  ���ش��ب��اق  بلقب 
اأقيم  الذي  االأوىل  للفئة  االأ�شيلة  العربية  للخيول 
اأبوظبي  ل��ن��ادي  الع�شبي  امل�شمار  على  االأول  اأم�����س 
للفرو�شية مب�شاركة 12 خيال مل�شافة 2200 مرت 
درهم.  ماليني  ثالثة  تبلغ  مالية  جوائز  واإجمايل 
وعدنان  ال�شرقي  ���ش��رور  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  و�شلم 
�شلطان مدير نادي ابوظبي للفرو�شية والرا �شوايا 
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ه��رج��ان ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ من�شور 
رئي�شة  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

رئي�شة  �شباقات اخليل  الأكادمييات  ال��دويل  االإحت��اد 
باالإحتاد  املتدربني  والفر�شان  الن�شائية  ال�شباقات 
النعيمي  ومبارك  العربية  اخليل  ل�شباقات  ال��دويل 
الكاأ�س   .. والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  ممثل 
بجانب  اجل��زي��رة  اإ�شطبالت  مدير  العامري  مل�شلم 
ت��ك��رمي امل���درب ج��ان دي روي���ال وال��ف��ار���س ريت�شارد 
م���والن . ك��م��ا ف���از اجل����واد اأك��ي��د ���ش��ام��ب��ي��ون بقيادة 
�شاحب  كاأ�س  �شباق  بلقب  م��والن  ريت�شارد  الفار�س 
الذي  قوائم  املهجنة  للخيول  الدولة  رئي�س  ال�شمو 
16 خيال  فيه  و���ش��ارك  م��رت   1400 مل�شافة  اأق��ي��م 

باإجمايل جوائز مالية بلغت 380 األف درهم.

وكرم  الكاأ�س  للفرو�شية  اأبوظبي  نادي  مدير  و�شلم 
املدرب �شاتي�س �شيمار والفار�س ريت�شارد مولن .

وف����از اجل�����واد جم��ان��ت��ي�����س خل��ال��د ال��ط��اه��ر بقيادة 
اإرن�شت  امل���درب  واإ���ش��راف  ف��ري��زو  اأنطونيو  ال��ف��ار���س 
اأورتيل بلقب اجلولة العا�شرة لكاأ�س مزرعة الوثبة 
�شمن  تقام  التي  اخلا�شة  االإ�شطبالت  ملالك  �شتود 
ال�شيخ  �شمو  مل��ه��رج��ان  التا�شعة  الن�شخة  فعاليات 
العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن  من�شور 
واملخ�ش�شة للخيول العربية عمر 4 و5 �شنوات فما 
واملدرب  املالك  تتويج  ال�شباق مت  فوق. وعقب ختام 

والفار�س.

اف��ت��ت��ح ه�����ش��ام ال��ط��اه��ر االأم�����ني ال���ع���ام لالحتاد 
الثانية  البطولة  مناف�شات  لل�شطرجن  االأ�شيوي 
ينظمه  ال��ذي  لل�شطرجن  الكويت  وزارات  ل��دوري 
اإ�شراف  حتت  الذهنية  لالألعاب  الكويتي  النادي 
اإدارة الريا�شة للجميع بالهيئة العامة للريا�شة 
بدولة الكويت وذلك مب�شاركة 28 العبا والعبة 
ل��ل��دف��اع وال�شحة  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال������وزارات  مي��ث��ل��ون 
وبلدية  وال��ك��ه��رب��اء  وال��ع��دل  والتعليم  وال��رتب��ي��ة 
وجامعة  الكويتية  اجل��وي��ة  واخل��ط��وط  ال��ك��وي��ت 

الكويت
ح�شر حفل االفتتاح عادل العمريي االأمني العام 
العام  االأم��ني  الذهنية  لالألعاب  الكويتي  للنادي 

لالحتاد اخلليجي لل�شطرجن 

املباراة   نقلة االفتتاح يف  ب��اأداء  الطاهر  قام ه�شام 
متثل  التي  العو�شي  اأمنة  املهند�شة  جمعت  التي 
وزارة الدفاع مع املهند�شة �شعاد عبداهلل الكندري 

التي متثل جامعة الكويت  .
تقام مناف�شات البطولة وفقا للنظام ال�شوي�شري 
7 ج����والت للرجال   ، ل��ل�����ش��ي��دات  5 ج����والت  م��ن 
 90 ق��دره  ك��ل الع��ب على زم��ن تفكري  ويح�شل 
نقلة  للك  ثانية   30 اإ�شافة  مع  للمباراة  دقيقة 
ح�شب نظام في�شر مل�شابقات ال�شطرجن الكال�شيكي 
فادي  االحت���ادي  احلكم  احلكام  رئا�شة  ويتوىل   .

ملكاوي واحلكم عبري الر�شيد .
الكويتي  النادي  الطاهر بجهود  اأ�شاد ه�شام  وقد 
ال���ن���ادي على  ال��ذه��ن��ي��ة مثمنا ح��ر���س  ل��الأل��ع��اب 

واملوؤ�ش�شات  ال����وزارات  منت�شبي  ب��ني  اللعبة  ن�شر 
الثقافة  ن�����ش��ر  ع���ل���ى  ي�����ش��اع��د  مم����ا  احل���ك���وم���ي���ة 
���ش��رائ��ح املجتمع  ب��ني خم��ت��ل��ف  ال�����ش��ط��رجن��ي��ة يف 
قاعدة  وتو�شعة  اللعبة  ن�شر  اإىل  الكويتي و�شوال 

املمار�شني لها يف دولة الكويت .  
لالألعاب  الكويتي  النادي  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  جت��در 
والدامة  ال�شطرجن  هي  األعاب   4 ي�شم  الذهنية 

والرويدج والدومينو 
يت�شدر مناف�شات بطولة الرجال الالعب الدويل 
الكويتي بدر الهاجري وت�شنيفه الدويل 2156 
بطولة  تت�شدر  بينما  الكويت  بلدية  ال��ذي ميثل 
وت�شنيفها  ال��ع��و���ش��ي  اأم��ن��ة  ال��الع��ب��ة  ال�����ش��ي��دات 

الدويل 1402 ومتثل وزارة الدفاع الكويتية 

مدار�س ال�سيتي لكرة القدم تقدم 
دورات جمانية للإناث يف اأبوظبي

تنظم مدار�س ال�شيتي لكرة القدم اأبوظبي دورات تدريبية جمانية للفتيات 
 17 ي��وم اجلمعة  تقام  اإذ  �شنة،   13 –  5 ب��ني  اأع��م��اره��ن  ت���رتواح  اللواتي 
ح�ش�س  ال�شعديات  جزيرة  يف  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  ح��رم  يف  فراير 
تدريبية هادفة اإىل تقدمي جتربة مميزة لتطوير كرة القدم لل�شيدات يف 

دولة االإمارات. 
مدار�س  يف  امل��درب��ني  اإدارة  م��دي��ر  هيويت،  �شيمون  ���ش��رح  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
على  م��ت��زاي��دة  �شعبية  الن�شائية  ال��ق��دم  ك��رة  ت�شهد  ال��ق��دم:  ل��ك��رة  ال�شيتي 
رائ��د يف تطوير و�شقل مهارات  واإننا كمنر  وال��دويل،  املحلي  ال�شعيدين 
الفتيات على  اإىل ت�شجيع  دائًما  القدم ن�شعى  الالعبني والالعبات يف كرة 
الدخول بعامل كرة القدم يف �شبيل �شق طريقهن يف تلك الريا�شة االأ�شهر 

حول العامل.
واأردف بالقول: تتميز مدار�س ال�شيتي لكرة القدم براجمها التطويرية 
تامة  خ�شو�شية  يف  لالإناث  التدريبية  احل�ش�س  وتقام  والذكور،  لالإثاث 
وبيئة اآمنة، كما واإننا نطلق يف عطلة االأ�شبوع املقبلة دورات جمانية بهدف 
رفع م�شتوى الوعي يف كرة القدم لدى الفتيات اإىل جانب دعم كرة القدم 
وجتربة  للم�شاركة  مميزة  فر�شة  املبادرة  هذه  وتعد  الدولة،  يف  الن�شائية 
نادي  واأ�شلوب  لفل�شفة  املماثلة  التدريبية  بالرامج  والتمتع  القدم  ك��رة 

مان�ش�شرت �شيتي لل�شيدات يف مان�ش�شرت.
ويتوىل فريق موؤلف من ع�شرة مدربني يتمتعون بخرة كبرية من خالل 
فتيان  من  ال�شباب  الالعبني  تدريب  �شيتي،  مان�ش�شرت  ن��ادي  مع  عملهم 
وفتيات،  وتطوير كفاءتهم وحت�شني مهاراتهم يف كرة القدم واحلفاظ على 
لياقتهم البدنية، وتكوين �شدقات مع اأقرانهم وق�شاء وقت ممتع يف بيئة 
تعليمية اآمنة وداعمة وحتفيزية وبتوجيه واإ�شراف مدربني من جمموعة 

ال�شيتي لكرة القدم.
وتتخذ مدار�س ال�شيتي لكرة القدم من ثالثة مالعب يف العا�شمة اأبوظبي 
جامعة  وح��رم  الريا�شية  زاي��د  ومدينة  االإم����ارات  ق�شر  وه��ي:  لها  م��ق��ًرا 

نيويورك اأبوظبي يف جزيرة ال�شعديات. 
 17 التدريبية املجانية املخ�ش�س لالإناث يوم اجلمعة  وتنطلق احل�ش�س 
فراير ويف متام ال�شاعة 09:00 وحتى 11:00 �شباًحا يف حرم جامعة 
التدريبية  احل�ش�س  جانب  واإىل  ال�شعديات،  جزيرة  يف  اأبوظبي  نيويورك 
�شنوات،   10 التالية: حتت  العمرية  الفئات  تقام بطوالت لالإناث بح�شب 
14 ���ش��ن��ة. وج��م��ي��ع ه���ذه االأن�����ش��ط��ة والبطوالت  12 ���ش��ن��ة، وحت���ت  وحت���ت 

جمانية. 

اأ�شبوعا �شعبا وراءه تخللته هزائم  و�شع نيويورك نيك�س 
و�شائعات تتعلق باالنتقاالت واتهامات بحق م�شوؤولني فيه، 
�شمن   90-94 �شبريز  انتونيو  �شان  �شيفه  على  وتغلب 

دوري كرة ال�شلة االأمريكي للمحرتفني.
�شكوير  م��ادي�����ش��ون  ملعبه  على  ت��وال��ي��ا  ه��زائ��م  اأرب���ع  فبعد 
غاردن ، حقق نيويورك فوزا معنويا على �شان انتونيو احد 
الفرق  اف�شل  واأح��د  املو�شم  اللقب هذا  املر�شحني الإح��راز 
غولدن  جانب  اىل  ملعبها  خ��ارج  جيدة  نتائج  حتقق  التي 

�شتايت ووريرز و�شيف املو�شم املا�شي.
واذا ك���ان ك��اه��وي ل��ي��ن��ارد ت��األ��ق يف ���ش��ف��وف ���ش��ب��ريز الذي 
12 نقطة )36-48(  ب��ف��ارق  ال��ف��رتات  اح���دى  ت��ق��دم يف 
و�شجل 36 نقطة، اال ان زميله الفرن�شي طوين باركر مل 
ي�شجل واكتفى باربع متريرات حا�شمة. يف املقابل، رد جنم 
نيويورك نيك�س كارميلو انطوين الذي يريد رئي�س النادي 
املدرب ال�شابق فيل جاك�شون التخلي عنه، باأف�شل طريقة 
الثاين  ال�شوط  يف   21 منها  نقطة   25 م�شجال  ممكنة 
الذي  الثواين االخ��رية. وق��ال انطوين  وثالثية مهمة يف 
تخطى جنم الفريق ال�شابق ت�شارلز باركلي لي�شبح �شاحب 
املركز اخلام�س والع�شرين يف ترتيب هدايف فريقه خ�شنا 
مباراة كاملة ومتيزنا بالقتال هجوما ودفاعا وهو امر نادر 
هذا املو�شم. وردا على التقارير عن رغبة جاك�شون، املدرب 
ال�شابق للو�س اجنلي�س اليكرز و�شيكاغو بولز، قال انطوين 
انا هنا للعب كرة ال�شلة، حماوال التمتع بلعبة كرة ال�شلة  
كل ما يجري خارج امللعب ال يعنيني. اما مدرب نيويورك 

الالعبني  ثقة  ب��ان  اعتقد  ف��ق��ال  هورنا�شيك  ج��ف  نيك�س 
ببع�شهم البع�س ظهرت م�شاء اليوم.

يف املقابل ا�شف مدرب �شان انتونيو غريغ بوبوفيت�س لعدم 
نيك�س،  نيويورك  مقاربة  مع  التعامل  على  العبيه  ق��درة 
قائال : اعتمد الفريق املناف�س على العامل البدين و�شغط 
مع  يتعاملوا  مل  فريقي  العبي  ب��ان  واعتقد  ب��ق��وة،  علينا 
هذا االمر بذكاء. وعلى رغم فوزه الثالث والع�شرين هذا 
املو�شم وال�شابع منذ مطلع ال�شنة احلالية، بقي نيك�س يف 
تلقى  انه  علما  ال�شرقية،  املجموعة  الثاين ع�شر يف  املركز 
33 خ�شارة هذا املو�شم. وكان نادي نيويورك نيك�س مادة 
د�شمة لل�شحف املحلية االأ�شبوع املا�شي بعدما منع ت�شارلز 
اوكلي احد جنومه ال�شابقني من دخول امللعب بعد انتقاده 

امل�شتمر ملالك النادي جيم�س دوالن.
ويف ر�شالة دعم الوكلي قام املخرج ال�شهري �شبايك يل احد 
وه��و يرتدي  امل��ب��اراة  نيك�س مبتابعة  ن��ي��وروك  ان�شار  اب��رز 
اوكلي وانتقد بدوره دوالن بقوله  ا�شم  قمي�شا كتب عليه 
ملاذا قول كل هذا الكالم عن اوكلي، مل القول عنه بانه قد 
يكون مدمنا الكحول؟ اي العب كبري �شياأتي اىل هنا بعد 
االن؟ . ويف تورونتو، قلب ديرتويت بيت�شونز تخلفه بفارق 
نقطة  بفارق  فوز  اىل  رابتورز  تورونتو  ام��ام  نقطة   16
كنتافيو�س  الفائز  وتاألق يف �شفوف   .101-102 واحدة 
21 يف  ال���  ال���ذي �شجل خم�شا م��ن نقاطه  ب��ول  ك��ال��دوي��ل 
الفوز  فريقه  منح  يف  كادلويل  وجن��ح  االأخ���رية.  الدقيقة 

برمية ثالثية قبل نهاية املباراة ب� 13 ثانية.

ت��ن��ط��ل��ق ي����وم اخل��م��ي�����س امل��ق��ب��ل يف 
الثانية  اجلولة  مناف�شات  اأبوظبي 
من �شباق اليوم الريا�شي الوطني 
ال�شريعة  اخل�������ش���ب���ي���ة  ل����ل����ق����وارب 
رعاية  حتت  وذل��ك  "ال�شواحيف" 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  �شمو 
�شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة 
رئي�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س  ال�������ش���م���و 
جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي الدويل 
للريا�شات البحرية ومتابعة ال�شيخ 
اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان  ب��ن  حممد 
االإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 

الرئي�س التنفيذي.
عام  مدير  الرميثي  �شامل  وت��وج��ه 
للريا�شات  ال���دويل  اأبوظبي  ن��ادي 
والتقدير  ب���ال�������ش���ك���ر  ال���ب���ح���ري���ة 
الختيار  ال���ر����ش���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  اإىل 

وتخ�شي�س يوم من اأجل الريا�شة 
ومم��ار���ش��ت��ه��ا وذل����ك ان��ط��الق��ا من 
الريا�شة  باأهمية  املطلق  االإمي���ان 
يف حياة الفرد واملجتمع وما تقدمه 
من فوائد بال حدود لكافة �شرائح 
الفعال  ال��دور  على  واأك��د  املجتمع. 
بتنظيمه  ال��ع��ام  م��دار  على  للنادي 
والفعاليات  ال���ب���ط���والت  مل��خ��ت��ل��ف 
ب�شكل  والعاملية  املحلية  الريا�شية 
دائم . م�شريا اإىل اأن نادي اأبوظبي 
رافد  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
م��ه��م ل��ل��ري��ا���ش��ة االإم����ارات����ي����ة مبا 
ينظمه من فعاليات واأحداث وتعد 
امل�شاركة يف اليوم الريا�شي الوطني 
القيام  يتوجب علينا  واجب وطني 
الذي  الريا�شي  الن�شاط  بحكم  به 
املو�شم.  م���دار  على  ال��ن��ادي  يقيمه 

واأو�شح اأن مناف�شات "ال�شواحيف" 
ت�شتقطب عدد كبري من املت�شابقني 
من داخل الدولة ومن دول اخلليج 
باب  اف��ت��ت��اح  �شيتم  ان��ه  اإىل  . الف��ت��ا 
حيث  ال��ي��وم  املناف�شة  يف  الت�شجيل 
امل�شاركة.  القوارب  الأ�شحاب  يحق 
واأ�شاف الرميثي اأن النادي يهدف 
املناف�شة  ه����ذه  اإق���ام���ة  خ����الل  م���ن 
حتقيق  اإىل  الريا�شي  اليوم  خالل 
اأكر من هدف من اأهمها امل�شاركة 
على م�شتوى الدولة يف االحتفاالت 
الريا�شية واالأن�شطة املتعددة التي 
باالإ�شافة  اليوم  هذا  خالل  �شتقام 
الريا�شي  احل�����ش��ور  اأه��م��ي��ة  اإىل 
ووجودها  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ات 
اإىل جانب  الريا�شية  ال�شاحة  على 

بقية الريا�شات واالأن�شطة.

اللقب  املت�شدر وحامل  بنفيكا  املطاردة بني  ا�شتمرت 
يف االع��وام الثالثة االخ��رية وبورتو بفوز االول على 
�شيفه اروكا -3�شفر، والثاين على م�شيفه فيتوريا 
والع�شرين  احلادية  املرحلة  يف  -2�شفر  غيماراي�س 

من الدوري الرتغايل لكرة القدم.
يف املباراة االوىل، �شجل اليوناين كو�شتا�س ميرتوغلو 
وال��ب��ريويف ان���دري ك��اري��و اه���داف بنفيكا ال��ذي اكمل 
امل����ب����اراة ب��ع�����ش��رة الع���ب���ني اث����ر ط����رد ح���ار����س مرماه 

الرازيلي ايدر�شون موراي�س )42(.
ورفع ميرتوغلو ر�شيده اىل 10 اهداف هذا املو�شم.

�شواريز  فران�شي�شكو  ال��رازي��ل��ي  �شجل  الثانية،  ويف 

تيكينيو ودييغو جوتا الهدفني.
نقطة   51 بر�شيد  ال�شدارة  بنفيكا موقعه يف  وع��زز 

بفارق نقطة واحدة امام بورتو.
املا�شي  املو�شم  بطل  و�شيف  ل�شبونة  �شبورتينغ  وعاد 
اىل نغمة االنت�شارات بتغلبه على م�شيفه موريرنزي 
والهولندي  روي��ز  االن  لالرجنتيني  اه���داف  بثالثة 
با�س دو�شت وادريان �شيلفا مقابل هدفني للرازيليني 
و�شقط   . �شيلفا  دا  ك���اوي  وال��رازي��ل��ي  �شيزار  ب��رون��و 
م�شيفه  امام  التعادل  فخ  يف  الرابع  براغا  �شبورتينغ 
�شتوييليكوفيت�س  نيكوال  لل�شربي  بهدف  بوافي�شتا 

مقابل هدف لفابيو ا�شبينيو - 

 ه�سام الطاهر يفتتح دوري الوزارات 
الكويتية لل�سطرجن 

نيويورك ي�ستعيد نكهة الفوز على ملعبه بال�سلة

انطلق مناف�سات �سباق القوارب اخل�سبية 
ال�سريعة باأبوظبي اخلمي�س املقبل

املطاردة م�ستمرة بني بنفيكا وبورتو 

فاز عبداهلل بن يعقوب الزعابي االأمني العام الإحتاد االإمارات 
التعاون  ملجل�س  التنظيمية  للجنة  ال��ع��ام  واالأم���ني  للرماية 
اخلليجي للرماية وع�شو االإحتاد االأ�شيوي للرماية بع�شوية 
جمل�س اإدارة االحتاد العربي للرماية. جاء ذلك خالل اجتماع 
اجلمعية العمومية لالحتاد العربي يف دولة الكويت وتراأ�شه 

املهند�س دعيج خلف العتيبي رئي�س االحتاد العربي للرماية.
للرماية  العربي  ل��الإحت��اد  اجل��دي��د  االإدارة  جمل�س  واأنتخب 
حيث مت جتديد الثقة ولل�شنة الثالثة على التوايل باملهند�س 
دولة  للرماية  العربي  ل��الإحت��اد  رئي�شا  العتيبي  خلف  دعيج 

االحتاد  رئي�س  اأحمد  ح��ازم ح�شني  الكويت وع�شوية كل من 
االأفريقي وامل�شري من م�شر  مبن�شب النائب االأول للرئي�س 
النائب  مبن�شب  امل��غ��رب  م��ن  احل���ايف  عبدالعظيم  وال��دك��ت��ور 
الثاين للرئي�س وفاز بع�شوية جمل�س االإدارة كل من عبداهلل 
االإم��ارات والعميد متقاعد غ�شان فوؤاد  �شامل بن يعقوب من 
�شعبان من االأردن  والعقيد مهند�س �شعيد بن �شامل القرين 
م��ن ال�����ش��ع��ودي��ة وال��ع��م��ي��د دك��ت��ور ���ش��ي��ف ال��دي��ن م��رغ��ن��ي من 
و بطر�س  املطوع احلمادي من قطر  ال�شودان وعبداهلل على 

ادمون جلغ من لبنان.

انتخاب عبداهلل بن يعقوب ع�سوا يف 
جمل�س اإدارة االإحتاد العربي للرماية
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الفجر الريا�ضي

للريا�شات  ال��دويل  دبي  نادي  اأكمل 
الفنية  جت����ه����ي����زات����ه  ال����ب����ح����ري����ة 
ن�شاط  اإح��ي��اء  الإع���ادة  واللوج�شتية 
مدر�شة ال�شراعية احلديثة بالنادي 
من جديد بعد طول غياب وانقطاع 
عن ال�شاحة حيث مت الرتتيب لبدء 
الن�شاط من جديد يف االأيام املقبلة 
لي�شتعيد النادي ذكرياته التاريخية 
مع هذه الريا�شة والتي تبنى النادي 

تاأ�شي�شها منذ عقد الثمانينات.
ب��ن كري�شان  وح��ر���س ج��م��ال زع���ل 
دبي  ن������ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
الدويل للريا�شات البحرية وع�شو 
االإم���������ارات  احت�������اد  اإدارة  جم���ل�������س 
على  احل��دي��ث  وال��ت��ج��دي��ف  لل�شراع 
�شمو  اإىل  والتقدير  ال�شكر  توجيه 
ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد 
النادي على دعمه  رئي�س  اآل مكتوم 
الهادفة  االأف����ك����ار  ل��ك��ل  وت�����ش��ج��ي��ع��ه 
وال���ت���ي م���ن ���ش��ان��ه��ا حت��ق��ي��ق روؤي����ة 

عن  وامل�شئولني  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
الريا�شة يف االإمارة.

دع����م رئي�س  ك��ري�����ش��ان  ب���ن  وث���م���ن 
لكل  النادي   اإدارة  جمل�س  واأع�شاء 
االرتقاء  �شانها  م��ن  ال��ت��ي  اخل��ط��ط 
اإع���ادة  بينها  وم���ن  ال��ن��ادي  بن�شاط 
يف  احل��دي��ث  ال�شراع  مدر�شة  اإح��ي��اء 
نقطة  االأم���ر  �شيمثل  حيث  ال��ن��ادي 
ج�����ذب ج����دي����دة ل���ق���ط���اع ك���ب���ري من 
اإمارة  وان  خا�شة  املجتمع  ���ش��رائ��ح 
الريا�شات  ملحبي  تعتر وجهة  دبي 
�شواحل  م��ن  بها  متتع  مل��ا  البحرية 
ممار�شة  يف  للتنوع  تدفع  و�شواطئ 
والريا�شات  ال����ه����واي����ات  خم��ت��ل��ف 

البحرية.
موؤ�ش�شة  اتفق مع  ال��ن��ادي  اأن  وق��ال 
)وتر كوول( لت�شغيل واإدارة مدر�شة 
املقبلة  ال��ف��رتة  يف  احل��دي��ث  ال�شراع 
وتقوم كذلك بتوفري فر�س التدريب 
املنا�شب لفريق النادي والذي ن�شعي 

املقبلة  ال��ف��رتة  يف  لتاأ�شي�شه  ب��ق��وة 
وعلى  ج��دد  مبنت�شبني  واال�شتعانة 
املدار�س  اإىل  االجت��اه  �شيتم  االأغلب 
العنا�شر  الن��ت��ق��اء  دب����ي  اإم������ارة  يف 
املنا�شبة  الفر�س  وت��وف��ري  املنا�شبة 
ال���ت���دري���ب و�شقل  اج����ل  م���ن  ل��ه��م 
م��واه��ب��ه��م. ودع�����ا ج���م���ال زع����ل بن 
والنا�شئني  ال�شباب  كافة  كري�شان 
الراغبني يف خو�س جتربة االإبحار 
مبدر�شة  باالت�شال  مهاراته  وتعلم 
واإبداء  ال��ن��ادي  يف  احل��دي��ث  ال�شراع 
ال��رغ��ب��ة يف ذل���ك م��ن اج���ل االتفاق 
ع���ل���ى ال�����رام�����ج وم������ن ث�����م ب���داي���ة 
االنخراط يف ن�شاط مدر�شة ال�شراع 
اأن نادي  ب��ال��ن��ادي م��وؤك��دا  احل��دي��ث 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال����دويل  دب���ي 
الرتويج  يف  رائ����دا  دورا  يلعب  ظ��ل 
الريا�شات  وم��ه��ارات  ثقافة  ون�شر 
امل���خ���ت���ل���ف���ة يف ظ�����روف  ال���ب���ح���ري���ة 
االأعمار  ك��اف��ة  تنا�شب  وبيئة  اآم��ن��ة 

بالذكر  امل��ج��ت��م��ع. اجل��دي��ر  وف��ئ��ات 
للريا�شات  ال����دويل  دب���ي  ن����ادي  اأن 
اأول  لتاأ�شي�س  �شباقا  ك��ان  البحرية 
مدر�شة لل�شراع احلديث يف الدولة  
يحمل  وط��ن��ي  ف��ري��ق  اأول  واإ���ش��ه��ار 
البطوالت  يف  والطموحات  االآم���ال 
 1999 عام  اخلارجية  وامل�شاركات 
م��ع ب��رن��ام��ج خ��ا���س وط��م��وح �شمل 
امل��ع�����ش��ك��رات وال���ت���دري���ب وف���ق ارفع 

املعايري املتبعة عامليا.
اكت�شاف  يف  الرامج  تلك  واأ�شهمت 
جيل متميز من الريا�شيني جنحوا 
البطوالت  اك�����ر  يف  امل�������ش���ارك���ة  يف 
والنجاح  التمثيل  �شرف  لهم  وك��ان 
اخل����ارج����ي م���ث���ل ال���ب���ط���ل االومل���ب���ي 
اوملبياد  يف  ظهر  ال��ذي  خالد  ع��ادل 
بن  وي���و����ش���ف   2008 ع�����ام  ب���ك���ني 
الحج �شاحب اأول اجناز خارجي يف 
ببطولة  بفوزه  احلديثة  ال�شراعية 
ريا�شي  واأول  البحرين  يف  ال��ب��ارح 

اوملبي قبل  تاأهل  وطني يحقق رقم 
كان  ك��م��ا   .2004 اأث��ي��ن��ا  اومل���ب���ي���اد 
النادي �شاحب فكرة تاأ�شي�س فريق 
بطولة  يف  ناف�س  وال���ذي  دب��ي  بحر 
�شي  اأر  احلديثة  لل�شراعية  ال��ع��امل 
مناف�شا  العامل  اإرج���اء  وج��اب   44
التي  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ب���ط���ول���ة  ت���ل���ك  يف 
مثل  العامليني  البحارة  امهر  �شمن 
ورا�شيل  باركر  دي��ن  النيوزيلنديان 
كوت�س  واالأمريكيان جيم�س �شبتثيل 
�شبي�شتيان  والفرن�شي  كايارد  وبول 
كول وااليطايل فران�شي�شكو بروين. 
و�شجل نادي دبي الدويل للريا�شات 
ن�شر  يف  ف����ري����دا  مت���ي���زا  ال���ب���ح���ري���ة 
وترويج مفهوم الريا�شات البحرية 

وخا�شة  اأنواعها  مبختلف  واملائية 
االوملبية  ال���ب���ح���ري���ة  ال���ري���ا����ش���ات 
احلديثة  ال�شراعية  ري��ا���ش��ات  مثل 
وا�شت�شاف بطولة العامل لل�شراعية 
 1998 ع����ام  احل���دي���ث���ة -اي�������ش���اف 
االوملبية  االألعاب  دورة  اإىل  )موؤهلة 
والن�شخة   )2000 -�����ش����ي����دين 
لوي�س  جائزة  من  االأخ��رية  العاملية 

فويتون -دبي عام 2010 
ال���ن���ادي ب��ط��ول��ة العامل  ك��م��ا ن��ظ��م 

1996 وقبل  ع��ام   16 ك��ات  هوبي 
1995 بطولة  ع��ام  اأي  ب��ع��ام  ذل��ك 
العامل فئة التوبر ثم بطولة العامل 
اي�����ش��اف امل��ات�����س ري�����س ج��ي 22 عام 
�شي  اأر  ال��ع��امل  وب��ط��ول��ة   1999
دبي  وبطولة  ري�س(  و)املات�س   44
جونيور  )دب���ي  للنا�شئني  ال��دول��ي��ة 
ري��غ��ات��ا( ك��م��ا ح��ر���س ال���ن���ادي على 
مكتوم  اآل  ج��ائ��زة  وت��ن��ظ��ي��م  اإق���ام���ة 

لل�شراعية احلديثة.

 2012 ع�������ام  ال������ن������ادي  واخ�����ت�����ري 
املنتخب  م��ع�����ش��ك��ر  ل��ي�����ش��ت�����ش��ي��ف 
احلديثة  ل��ل�����ش��راع��ي��ة  ال���رازي���ل���ي 
العاملية  االأل��ع��اب  دورة  وامل�����ش��ارك يف 
ك��م��ا كان  ���ش��ن��غ��اف��ورة  ل��ل�����ش��ب��اب يف 
النادي م�شرحا العام املا�شي 2016 
للمع�شكر التدريبي ل�شل�شلة �شباقات 
لل�شراعية  ال��ع��امل��ي��ة  االك�������ش���رتمي 
املوؤمتر  ان��ع��ق��اد  وك���ذل���ك  احل��دي��ث��ة 

ال�شنوي للجنة املنظمة.

دبي  يف  املقبل  االأ���ش��ب��وع  كريبر  اأجنليك  االأمل��ان��ي��ة  تبدا 
ح��م��ل��ة ق��وي��ة الن���ت���زاع ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ���ش��وق دب���ي احلرة 

للتن�س
اإىل �شدارة  ال��ع��ودة  ط��ري��ق  على  االأم����ام  اإىل  وال��ت��ق��دم 

الت�شنيف العاملي.
التا�شع  ميالدها  بعيد  احتفلت  التي  كريبر  وجنحت 
اإزاحة  املا�شي، يف  ثان/يناير  كانون   18 والع�شرين يف 
اأوىل  االأمريكية �شريينا ويليامز عن عر�شها كم�شنفة 
يف 12 �شبتمر 2016 لت�شبح اأكر العبة �شناً واأول 
العاملي  الت�شنيف  تت�شدر  غ��راف  �شتيفي  منذ  اأمل��ان��ي��ة 
اإثر �شقوطها  اأن تتخلى عن عر�شها  للمحرتفات، قبل 
املفتوحة،  اأ���ش��رتال��ي��ا  لبطولة  ال��راب��ع  ال���دور  يف  املبكر 
على  للرتبع  جم���دداً  ويليامز  اأم���ام  الطريق  مف�شحة 
اأ�شرتاليا  بلقب  تتويجها  بعد  العاملي  الت�شنيف  قمة 

املفتوحة.
نقطة   665 بفارق  ويليامز حالياً  وتتاأخر كريبر عن 
الت�شنيف  ���ش��دارة  اإىل  للعودة  فر�شة  واأم��ام��ه��ا  فقط 
العاملي يف  حال فازت يف بطولة دبي امل�شنفة �شمن فئة 
نهائي  اإىل  و�شلت  اأو  نقطة،   900 ومتنح   5 برميري 

بطولتي دبي والدوحة. 
األقاب  من  باثنني  �شجلها  يحفل  التي  كريبر  وتواجه 
ال��ب��ط��والت االأرب���ع ال��ك��رى حت��دي��ات ك��ب��رية يف بطولة 
دبي نظراً مل�شاركة �شبع من امل�شنفات الع�شر االأوائل يف 
العامل، غري اأنها تبدو م�شممة على جتاوز انطالقتها 
يف  �شهدت هزميتها  والتي  املو�شم  هذا  لالآمال  املخيبة 
ربع نهائي بطولة بري�شنب، وخروجها من الدور االأول 
االأمريكية كوكو  اأم��ام  ت�شقط  اأن  �شيدين قبل  لبطولة 

فاندواي يف ملبورن.
التي قدمتها  القوية  العرو�س   وتتطلع كريبر لتكرار 
اأ�شرتاليا  ببطولتي  ف���ازت  عندما   2016 مو�شم  يف 
ف�شية  على  وح�شلت  املفتوحتني،  املتحدة  وال��والي��ات 
اأ�شرتاليا  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  ق��ب��ل  وق���ال���ت  ري����و،  اأومل���ب���ي���اد 
املفتوحة: اأنا متحم�شة اأكر واأدرك ال�شغط امللقى على 
كاهلي ولكن اأتطلع خلو�س هذا التحدي، فاجلميع يود 
النيل مني، لذلك �شاأم�شي قدماً دون التفكري باالأمر. 
اأي اإجناز خالل م�شاركاتها  واأخفقت كريبر يف حتقيق 
يتيم  ف��وز  با�شتثناء  دب��ي  بطولة  يف  ال�شابقة  اخلم�س 
ك��وزن��ي��ت�����ش��وف��ا يف بطولة  ���ش��ف��ي��ت��الن��ا  ع��ل��ى  اأح����رزت����ه 

.2015
امل�شاركات يف بطولة دبي  التن�س  اأب��رز جنمات  ومن 

العام كوزنيت�شوفا احلائزة على لقب اثنتني  لهذا 
ورادفاني�شكا،  ���ش��الم  غ���ران���د  ب���ط���والت  م���ن 

بطلة دبي 2012، ودومينيكا �شيبولكوفا 
اخلتامية  ال���ب���ط���ول���ة  ب��ل��ق��ب  ال���ف���ائ���زة 

ملحرتفات التن�س، اإ�شافة اإىل كارولينا 
بلي�شكوفا وغاربني موغوروزا 
وال�������ري�������ط�������ان�������ي�������ة 
ال�����������ش�����اع�����دة 

جوانا كونتا.  وقال كومل ماكلوكلني النائب التنفيذي 
لرئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي ل�شوق دبي 
احلرة، اجلهة املالكة واملنظمة للبطولة: �شتواجه كريبر 
يف دبي حتديات من جميع مت�شدرات  الت�شنيف تقريباً 
ومن العبات اأخريات قدمنا اأداء قوياً يف م�شتهل مو�شم 
اأ�شرتاليا  يف  تالقت  التي  فاندواي  كوكو  مثل   2017
املفتوحة واأطاحت مبحاوالت كريبر الدفاع عن لقبها. 
بعودة  �شعادته  عن  البطولة  مدير  تهلك  �شالح  وعر 
لقب  على  للمناف�شة  العامل  يف  التن�س  العبات  اأف�شل 
املناف�شة يف بطولة دبي كانت دوماً  اأن  اإىل  دبي م�شرياً 
من  اأ�شعب  �شتكون  العام  لقب  على  واملناف�شة  �شديدة، 
العام  لهذا  الفائزة  بهوية  التكهن  ب�شعوبة  واأق��ر  قبل، 
ب��امل��ف��اج��اآت ع��ل��ى مر  ال��ب��ط��ول��ة ك��ان��ت دوم���ا حبلى  الأن 
باأنهم  ال��دول��ة  يف  التن�س  ع�شاق  تهلك  وذّك���ر  ال�شنني. 
على  جم��ان��اً  املف�شالت  جنماتهم  متابعة  ي�شتطيعون 

املالعب اجلانبية ال�شتاد �شوق دبي احلرة للتن�س. 
العام  ل��ه��ذا  دب���ي  ب��ط��ول��ة  ت�شتقطب  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
والتمتع  مناف�شاتها  ملتابعة  كبرياً  جماهرييا  ح�شورا 
مع  بالتزامن  تقام  والتي  واملتنوعة  الغنية  بفعالياتها 
والع�شرين  ب��ال��ذك��رى اخل��ام�����ش��ة  ال��ب��ط��ول��ة  اح��ت��ف��االت 

الإنطالقتها.   
  تقام بطوالت �شوق دبي احلرة املفتوحة للتن�س التي 
متلكها وتنظمها �شوق دبي احلرة، حتت رعاية �شاحب 
اآل مكتوم، نائب رئي�س  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي. وجتري 

مناف�شاتها خالل الفرتة من 19 فراير4- مار�س.
وت�شتهل  البطولة التي تنطلق على �شتاد ال�شوق احلرة 
ال�شيدات  19 فراير مبناف�شات  يف  بدبي  القرهود  يف 
 500 فئة  م��ن  ال��رج��ال  بطولة  تليها   ،)5 )برمييري 
عاملياً  االأول  امل�شنف  فيها  وي�����ش��ارك  ف��راي��ر،   27 يف 
اآندي موراي، وروجيه فيدرر، بطل اأ�شرتاليا املفتوحة 
الثالث  وامل�شنف  م��رات،  �شبع  دب��ي  لقب  واحل��ائ��ز على 
من  بثالث  والفائز  دب��ي  لقب  حامل  فافرينكا،  �شتان 
الكرى،  االأرب��ع  البطوالت  األقاب 
وتوما�س بريديت�س وجايل 

مونفيل�س. 

بر�شلونة  �شيفه  مع  الفرن�شي  جرمان  �شان  باري�س  يلتقي 
اال�شباين اليوم الثالثاء يف قمة نارية على ملعب بارك دي 
النهائي  ثمن  ال���دور  ذه��اب  يف  باري�س  العا�شمة  يف  بران�س 
مل�شابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم حيث ياأمل امل�شيف 
ومدربه اال�شباين اون��اي امي��ري يف قطع �شوط كبري لفك 
الكاتالوين  ال��ف��ري��ق  ال��ك��ات��ال��وين. وي�����ش��ك��ل  ال��ف��ري��ق  ع��ق��دة 
قطر  هيئة  اىل  ملكيته  اآل��ت  منذ  الباري�شي  للنادي  عقدة 
لال�شتثمارات الريا�شية عام 2011 حيث التقيا مرتني يف 

الدور ربع النهائي وكان التاأهل من ن�شيب بر�شلونة.
ففي مو�شم 2012-2013 خرج باري�س �شان جرمان دون 
ان يخ�شر امام بر�شلونة )2-2 ذهابا يف باري�س و1-1 اياب 
يف بر�شلونة، وتاأهل االخري لت�شجيله اكر خارج قواعده(، 
يف   3-1(  2015-2014 مو�شم  واي��اب��ا  ذه��اب��ا  خ�شر  ث��م 

باري�س و-2�شفر يف بر�شلونة(.
وفاز  ذات��ه،  املو�شم  يف  املجموعات  دور  يف  الفريقان  والتقى 
كامب  يف   3-1 وخ�شر  ار�شه  على   2-3 الباري�شي  الفريق 

نو.
�شعيف  بر�شلونة  ام��ام  المي��ري  ال�شخ�شي  ال�شجل  ان  كما 

ل����ه مع  23 م���واج���ه���ة  ج������دا، ف���ف���ي 
فقط  واح���دا  ف��وزا  حقق  ا�شبيلية 

امل���و����ش���م  ال������������دوري  وك���������ان يف 
املا�شي.

�شان  ب���اري�������س  وت���ع���اق���د 
ج�����رم�����ان م�����ع امي�����ري 
خلفا  املا�شي  ال�شيف 
للوران بالن على امل 
جت�������ش���ي���د جن���اح���ات���ه 

يف ال����دوري االوروب����ي 
اىل  )ق���اده  ا�شبيلية  م��ع 

الثالثة  االع���وام  يف  اللقب 
وم�شاعدة  االخ������رية( 

العا�شمة  مم���ث���ل 
على  الفرن�شية 

ت������خ������ط������ي 
ر  و د

ربع النهائي الذي خرج منه يف املوا�شم االربعة االخرية.
املركز  يف  املجموعات  ل��دور  جرمان  �شان  باري�س  انهاء  لكن 
ال��ث��اين خ��ل��ف ار���ش��ن��ال االن��ك��ل��ي��زي و���ش��ع ال��ن��ادي يف موقف 
املجموعات  اب��ط��ال  اح��د  مواجهة  اىل  ا�شطر  ك��ون��ه  �شعب 
بتخطيه  مطالبا  وب��ات  جم��ددا  ا�شبانيا  بطل  ن�شيبه  فكان 
لبلوغ ما حققه يف االع��وام االأربعة االأخ��رية اال وهو الدور 

ربع النهائي.
وي�شود تفاوؤل كبري املع�شكر الباري�شي عقب البداية القوية يف 
العام احلايل حيث حقق النادي 10 انت�شارات وتعادل مرة 

واحدة يف مبارياته ال�11 االخرية يف خمتلف امل�شابقات.
وقال العب الو�شط االيطايل ماركو فرياتي اجلمعة عقب 
امل�شيف بوردو -3�شفر: لدينا  الثمني والكبري على  الفوز 
املنا�شب  ال��وق��ت  ج���اءت يف  امل��ب��اراة  وه���ذه  موؤهالتنا  ثقة يف 
قلقا،  اأك��ر  لكنت  املو�شم  ب��داي��ة  يف  ج��اءت  ل��و  لنا.  بالن�شبة 
للنادي  ال�شعبة  البداية  ا�شارة اىل  �شىء تغري يف  ولكن كل 
ال��دوري ل�شالح ني�س ومن بعده  ابعدته عن �شدارة  والتي 

موناكو.
ويحتل باري�س �شان جرمان حاليا املركز الثاين يف الدوري 
ال��ذي يحمل لقبه يف االع���وام االرب��ع��ة االخ���رية، بفارق 3 

نقاط خلف موناكو املت�شدر.
وي��ع��ول ب��اري�����س ���ش��ان ج��رم��ان ع��ل��ى م��ع��ن��وي��ات العبيه 
العالية و�شجله الرائع على ملعبه يف امل�شابقة القارية 

حيث خ�شر مرة واحدة يف العقد االخري.
الرازيلي  ال������دويل  امل����داف����ع  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
ماك�شويل الذي �شبق له الدفاع عن الوان الفريق 
الكاتالوين: انه حتد كبري. بب�شاطة، يتعني علينا 
ت�شريح  وا���ش��اف يف  م��ب��ارات��ني كبريتني.  ت��ق��دمي 
للموقع الر�شمي للنادي: "نحن ال نريد اأن يكون 
هناك اي ح�شرة، مثلما كان االمر يف املو�شم املا�شي. 
لي�س من ال�شهل اأبدا اأن تلعب �شد بر�شلونة. ال اأحد 
بر�شلونة.  مالقاة  يف  وياأمل  البطولة  ه��ذه  يدخل 
ومع ذلك، �شنكون مطالبني باحداث الفارق. 

يجب ان نقدم كل ما لدينا.
و���ش��دد م��واط��ن��ه ل��وك��ا���س م���ورا يف 
على  بر�س  لفران�س  ت�شريح 
وقال:  بر�شلونة،  خ��ط��ورة 
ام���ام  خ���ط���اأ  ارت���ك���ب���ت  اذا 
بر�شلونة،  م��ث��ل  ف��ري��ق 
على  ح�����ك�����م�����ت  ف�����ق�����د 
نف�شك باملوت !"، لكنه 
قدرة  يف  ثقته  اب���دى 
تخطي  على  فريقه 
الكاتالوين  ال��ن��ادي 
م�شواره  وم��وا���ش��ل��ة 
حلم  حت���ق���ي���ق���ه  ن���ح���و 

التتويج باللقب.
ذل��ك، على  اأعتقد  وق��ال 
احرتامنا  م���ن  ال���رغ���م 
الكبري لر�شلونة الذي 
اعتره اف�شل فريق يف 
العامل، ال يوجد فريق 
ميكن  ال  ال����ع����امل  يف 
اننا  اع���ت���ق���د  ه����زم����ه. 
اي�����ش��ا اق����وي����اء ج���دا، 
الكثري  نك�شب  فنحن 
م���ن االح�������رتام على 
ال�������ش���اح���ة ال���ق���اري���ة، 
م�شاندة  ����ش���ت���ك���ون 
جماهرينا لنا مهمة 
�شي�شاعدنا  ج������دا، 

ذلك كثريا .

خطوات جادة للنادي

)دبي البحري( يعيد اإحياء ن�ساط ال�سراع احلديث
بن كري�شان: دور رائد للنادي يف التاأ�شي�س للريا�شات البحرية

بعد �شبعة ا�شهر على توليه تدريب باري�س �شان جرمان يف مهمة عمادها 
الذهاب بعيدا يف دوري ابطال اوروبا، يجد اال�شباين اوناي اميري نف�شه 
الذي ي�شكل له عقدة  الفريق  �شاعة احلقيقة يف مواجهة بر�شلونة،  امام 
ال�شخ�س  ه��و  ه��ل  االن؟  بعمل جيد حتى  امي��ري  ق��ام  ه��ل   .2007 منذ 
وال�شوؤال  اع��ل��ى؟  مرتبة  اىل  ج��رم��ان  �شان  بباري�س  يرتقي  لكي  املنا�شب 
ب��اإحل��اح: هل �شيدفع الثمن يف ح��ال خ��روج فريقه ام��ام نظريه  امل��ط��روح 

الكاتالوين؟
االرجح ان كل هذه االأ�شئلة لن جتد اجابة �شوى يف اعقاب مبارتي الذهاب 
النادي  ار���س  على  الثالثاء  اليوم  االأوىل  النهائي،  ثمن  دور  يف  واالإي���اب 

الباري�شي ملعب بارك دي بران�س، واالإياب يف 8 اذار مار�س.
لكن االكيد ان اميري الذي قاد فريقه ال�شابق ا�شبيلية اال�شباين اىل لقب 
الدوري االوروبي "يوروبا ليغ" ثالث مرات متتالية يف االعوام املا�شية، مل 

يحظ ببداية جيدة مع نادي العا�شمة الفرن�شية. فقد مني باأربع هزائم 
بني اآب اغ�شط�س وكانون االأول دي�شمر، وتعر امام �شيفه لودوغوريت�س 
ل�شالح  املجموعة  يف  االأول  املركز  عن  ليتنازل   2-2 املتوا�شع  البلغاري 

ار�شنال االنكليزي يف البطولة القارية.
2017، وفاز  �شنة  بداية  توازنه منذ  ا�شتعاد  �شان جرمان  باري�س  ان  اال 

ت�شع مرات يف ع�شر مباريات خا�شها، وتعادل مرة واحدة مع موناكو.
واع��ت��ر ج��ن��اح ���ش��ان ج��رم��ان ال��رازي��ل��ي ل��وك��ا���س يف م��ق��اب��ل��ة م��ع وكالة 
فرتة  كانت  ايجابا،  الفريق  على  ع��ادت  التوقف  ف��رتة  ب��اأن  بر�س  فران�س 
الفريق يف  دائما ما مير  واأو�شح  نن�شى كل م�شاكلنا.  االج��ازة جيدة لكي 
الوقت لتنفيذ  امل��درب، ويحتاج اىل بع�س  فرتة �شعبة عندما يتم تغيري 
االن جيدا، ويقارب  امي��ري حتى  �شجل  . ويعتر  امل��درب اجلديد  فل�شفة 
اأداء املدربني ال�شابقني للنادي الباري�شي، بطل الدوري املحلي يف املوا�شم 

االربع املا�شية. فقد جمع الفريق 55 نقطة بعد 25 مرحلة، وعلى رغم 
69 نقطة و2014 )58 نقطة(،  املا�شي  املو�شم  اقل من  الرقم هو  ان 
اال انه اف�شل من 2012 )52 نقطة(، و2013 51- نقطة، و2015 
49- نقطة. اإال ان قرعة الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا، مل 
ترحم النادي الباري�شي او مدربه، اذ اوقعته يف مواجهة بر�شلونة، حامل 

لقب الدوري اال�شباين وبطل اوروبا خم�س مرات اآخرها عام 2015 .
واحدة  م��رة  عليه  ف��از  اذ  المي��ري،  رئي�شية  عقدة  مبثابة  بر�شلونة  ويعد 
كمدرب يف 23 مباراة منذ عام 2007 يف خمتلف امل�شابقات، حققه عام 
مي�شي  ليونيل  االرجنتيني  الكاتالوين  النادي  جنمي  غياب  يف   2015

والعب خط الو�شط اال�شباين اندري�س انيي�شتا.
و�شي�شكل االق�شاء خيبة اأمل للمالكني القطريني للنادي الباري�شي الذي 

بلغ ربع نهائي ابطال اوروبا على االقل يف املوا�شم االربعة املا�شية.

امي��ري اأم�ام �ساع�ة احلقيق�ة يف مواجه��ة الرب�س���ا

كريبر ت�سعى للعودة اإىل �سدارة 
الت�سنيف العاملي عرب دولية دبي للتن�س

ذهاب الدور ثمن النهائي لأبطال اأوروبا

�سان جرمان ي�سعى لفك عقدة بر�سلونة 
�شيتي  م��ان�����ش�����ش��رت  ن�����ادي  م�����درب  اأمل�����ح 
جو�شيب  اال������ش�����ب�����اين  االن�����ك�����ل�����ي�����زي، 
ام��ك��ان رح��ي��ل مهاجمه  غ���واردي���وال اىل 
نهاية  يف  اغويرو  �شريجيو  االرجنتيني 
ف��ق��د موؤخرا  ب��ع��دم��ا  احل�����ايل  امل���و����ش���م 
الفريق. ومل يلعب  االأ�شا�شي يف  مركزه 
املبارتني االخريتني  ا�شا�شيا يف  اغويرو 
عليه  غ��واردي��وال  ف�شل  بعدما  لفريقه 
املهاجم الرازيلي ال�شاب القادم حديثا 
غ���اب���ري���ال ج���ي���زو����س، وال�����ذي ���ش��ج��ل 3 
اربع مباريات خا�شها بديال  اه��داف يف 
وا����ش���ا����ش���ي���ا. وحت������دث غ�����واردي�����وال مع 
اغ��وي��رو يف االون��ة االخ��رية واك��د له ان 
اال  �شفوفه،  يف  ا�شتمراره  يريد  �شيتي 
ان املدرب ي�شعر بان املهاجم االرجنتيني 
قد يرتك الفريق. وقال غوارديوال اود 
لكنني  الفريق  �شفوف  يف  اغويرو  بقاء 
حتى  �شيح�شل.  م��اذا  ادري  ال  �شراحة 
خالل م�شريتي كالعب ومدرب مل اكن 
اعرف ماذا �شيح�شل يل يف نهاية املو�شم 
 26 ع���ام���ا(   28( اغ����وي����رو  وخ���ا����س   .
مباراة هذا املو�شم و�شجل 18 هدفا يف 
خمتلف امل�شابقات بينها 11 يف الدوري 
انه  غ��واردي��وال  واك��د  املمتاز.  االنكليزي 
يدرك متاما قدرات �شريجيو وماذا فعل 
كنت  ال���ن���ادي، م�شيفا  ه���ذا  ���ش��ف��وف  يف 
�شريجيو  اىل  حتدثت  م��رة  كل  وا�شحا 
ن���ق���اط قوته،  اع������رف  ال����ب����داي����ة.  م���ن���ذ 
واع��رف ان��ه ي��ح��اول. وي��اأخ��ذ غوارديوال 
ع����ل����ى اغ�����وي�����رو 
ع�����������������������دم 
ق��ت��ال��ه يف 
امل�����ل�����ع�����ب 

مو�شحا  االه��داف،  بت�شجيل  واالكتفاء 
كري�شتال  ���ش��د  امل����ب����اراة  يف  غ��ي��اب��ه  يف 
راأي��ت ثالثة  الكاأ�س،  م�شابقة  باال�س يف 
على  ب�شرا�شة  ي��ق��ات��ل��ون  ���ش��ب��ان  الع��ب��ني 
ك��رة يف خ��ط املقدمة وق��د اعجبني  ك��ل 
ه���ذا االم����ر، ل���ذا منحتهم ال��ف��ر���ش��ة يف 
االخ���رية ون�شحيتي  ال��ث��الث  امل��ب��اري��ات 
هذا  على  الن�شج  يف  ي�شتمروا  بانه  لهم 
عاما(   19( جيزو�س  وان�شم  امل��ن��وال. 
اىل مان�ش�شرت �شيتي قادما من باملريا�س 
الرازيلي يف �شفقة قدرت قيمتها ب� 27 
مليون جنيه ا�شرتليني، وان�شجم �شريعا 
مع ت�شكيلة النادي االنكليزي واال�شلوب 
الذي يعتمده مدربه. اما اغويرو، فكان 
 2011 ال���ع���ام  يف  ���ش��ي��ت��ي  اىل  ان�����ش��م 
اال�شباين  م��دري��د  اتلتيكو  م��ن  ق��ادم��ا 
مقابل 38 مليون جنيه، وا�شبح بذلك 
ثالث اغلى العب ي�شتقدمه مان�ش�شرت 

�شيتي.
ال�شجل  يف  ا����ش���م���ه  ال����الع����ب  و����ش���ط���ر 
التاريخي للنادي بت�شجيله هدفا قاتال 
الدوري  يف  االأخ����رية  امل��ب��اراة  نهاية  يف 
كوينز  ام�����ام   2012 يف  االن���ك���ل���ي���زي 
ب����ارك راي���ن���ج���زر، م��ان��ح��ا ���ش��ي��ت��ي لقبه 
االول يف الدوري منذ 44 عاما. وقال 
غوارديوال �شريجيو يعرف نوايا مدربه 
وال��ن��ادي ال ارغ��ب يف بيعه. اري��د له ان 
يبقى هنا فرتة طويلة، اىل ان يقرر هو 

الرحيل.

غوارديوال يلمح اإىل 
رحيل اغويرو 



    
ل�س منقب ي�سطو على مركز جتاري 

ال�شعودية،  بالعا�شمة  �شهري  جت���اري  م��رك��ز  يف  ع��ام��الن  اأ���ش��ي��ب 
املركز،  نار يف �شطو م�شلح على  اإث��ر تعر�شهما الإط��الق  الريا�س، 
الهرم  �شوق  املجهول  الل�س  واقتحم   . الهوية  نفذه ل�س جمهول 
التجاري يف �شارع العليا العام بالريا�س واأ�شاب عاملني بال�شوق، 

بعد اإطالق النار عليهما وا�شتوىل على 28 األف ريال.
وقالت م�شادر اأمنية اإن ل�شا يرتدي مالب�س ن�شائية ونقابا، هاجم 
مع  وا�شتبك  ال�شبت،  اأم�س  �شباح  من  العا�شرة  ال�شاعة  يف  املركز 

عاملني هناك واأطلق النار على اأقدامهما واأ�شابهما بجروح.
اليمنية،  اأن امل�شابني، الذين يحمالن اجلن�شية  واأ�شافت امل�شادر 
النقود،  �شناديق  حمتويات  اإف��راغ  على  املوافقة  البداية  يف  رف�شا 
لكن بعد اإطالق النار عليهما توجه اجلاين ل�شرقة املبالغ املالية 
حيث  املحل؛  فتح  منذ  فقط  �شاعتني  ملبيعات  حت�شيلها  مت  التي 
اأن حالة  م�����ش��ادر مطلعة  وب��ّي��ن��ت  ���ش��ع��ودي.  ري���ال  األ���ف   28 بلغت 

امل�شابني م�شتقرة نافية ما ترّدد عن ت�شجيل وفيات.

يخطف ابنته ويحرر حم�سًرا الإنقاذها
قررت النيابة العامة يف م�شر حب�س ربة منزل وزوجها 4 اأيام على 
وق�س  طليقها  من  ابنتها  بتعذيب  اتهامهما  بعد  التحقيقات  ذمة 
�شعرها، وترك زوجها ميار�س عادته اليومية يف تعذيبها وم�شاعدته 
على ذلك. بداأت الواقعة ر�شمياً بقيام االأب 39 عاماً بتقدمي بالغ 
يفيد  الدقهلية،  مبحافظة  بلقا�س  م��رك��ز  �شرطة  ق�شم  ل�شباط 
وقال  ومب�شاعدتها.  طليقته  زوج  يد  على  للتعذيب  ابنته  بتعر�س 
االأب يف البالغ الذي حمل رقم 4470 للعام احلايل اأنه علم بتعذيب 
طفلته 5 �شنوات من ا�شتغاثتها ب�شكل �شبه يومي باجلريان، الإنقاذها 
من تعذيب زوج االأم وقيامه بدلق املاء املغلي عليها، وق�س �شعرها؛ 
ما ت�شبب يف اإ�شابتها بجروح وحروق. اأ�شاف االأب اأنه ا�شتغل وقتاً 
مل تكن طليقته وزوجها يف املنزل، واختطف ابنته، وذهب بها لق�شم 
ال�شرطة وحرر حم�شراً بقيامه باختطافها، مطالباً بتوقيع الك�شف 
الطبي عليها الإثبات �شدق ما ذكره. وتبني من الك�شف الظاهري 
29 عاماً بتعذيب  28 عاماً، وزوجها  والتحريات االأولية قيام االأم 
ما جاء  الطفلة  وال��دة  زوج  ونفى  البالغ.  ج��اء يف  ملا  وفًقا  الطفلة 
يف البالغ، اإال اأن التحريات واأقوال الطفلة اأثبتت كذبه، وم�شاركة 
زوجته يف تعذيبها بني احلني واالآخر الأ�شباب ب�شيطة تتعلق بحبها 
العامة  النيابة  وق���ررت  م�شتمر.  ب�شكل  بذلك  ومطالبتها  للعب 
اإعطاء الطفلة الأحد االأقارب لرعايتها، حلني الف�شل يف الق�شية 

واإ�شدار حكم ب�شاأن ح�شانتها.

ُيثّبت 38 م�سمارًا با�ستخدام راأ�سه 
يلجاأ البع�س اإىل مغامرات غريبة وخطرية يف اإطار �شعيهم لدخول 
�شجل غيني�س لالأرقام القيا�شية، ومن بينهم هذا الرجل االأمريكي 
الذي �شجل رقماً قيا�شياً عاملياً فريداً من نوعه، من خالل تثبيت 

38 م�شماراً با�شتخدام راأ�شه يف اأقل من دقيقتني.
وظهر جون فريارو الذي يحمل لقب "راأ�س املطرقة" يف برنامج 
بتثبيت  جنح  حيث  االإيطالية،  بن�شخته  ري��ك��وردز  وورل��د  غيني�س 
امل�شامري با�شتخدام مقدمة راأ�شه على لوح خ�شبي، بح�شب ما اأوردت 
االأوىل  املرة  هذه  ولي�شت  االأمريكية.  بو�شت  هافينغتون  �شحيفة 
التي يحقق فيها فريارو رقماً قيا�شياً عاملياً، حيث �شبق وحقق رقماً 
باالإ�شافة  واح��دة،  دقيقة  براأ�شه خالل  13 م�شمار  بتثبت  قيا�شياً 
اإىل حتطيم اأكر عدد من الكتل اخلر�شانية براأ�شه م�شتخدماً كرة 
بولينغ خالل 3 دقائق، حيث حطم 45 كتلة خر�شانية �شمن هذا 

الزمن يف اأبريل )ني�شان( 2011.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عا�سمة �سهر الع�سل مدينة اأ�سباح
حتولت مدينة ت�شم العديد من املنتجعات ال�شياحية كانت ت�شنف يف القرن املا�شي على اأنها عا�شمة �شهر الع�شل، 

اإىل مدينة اأ�شباح مهجورة مليئة باحلطام واالأنقا�س. 
كانت منتجعات بوكونو ماونتنز يف �شمال �شرق والية بن�شلفانيا االأمريكية، اأف�شل وجهة لق�شاء �شهر ع�شل مميز يف 
ال�شتينيات وال�شبعينيات من القرن الع�شرين، اإذ اأنها كانت تتمتع مبناظر جبلية خالبة، و�شالالت رائعة، وغابات 

كثيفة. 
غري اأن حال هذه املنتجعات التي �شهدت فرتة ذهبية يف ال�شابق، تغري اإىل االأ�شواأ بعد اأن تناق�س عدد روادها ب�شكل 

تدريجي وهجرها ال�شياح وبداأوا يق�شدون منتجعات اأخرى يف املناطق اال�شتوائية. 
وامتالأت  امل�شتجمني،  من  اجلاكوزي  حمامات  خلت  حيث  كلياً،  مهجورة  مناطق  اإىل  املنتجعات  هذه  حتولت  وقد 

م�شابحها باملياه الطحلبية، وغطى مقاهيها الغبار الكثيف وقطع الزجاج املتك�شر.
لل�شرطة  املطلوبني  االأ�شخا�س  وه��واأح��د  فرين،  اإيريك  ا�شتخدم  فقد  الريطانية،  ميل  ديلي  �شحيفة  وبح�شب 

الفدرالية املنتجعات كمخباأ له لوقت طويل وقام بكتابة عبارات مناوئة لل�شرطة على جدرانها.  
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الفنانون يحولون حفل ت�سليم جوائز جرامي اإىل حمفل �سيا�سي 
جوائز  ت�شليم  م�شرح  على  االأمريكي  الد�شتور  �شخمة  عر�س  �شا�شة  عر�شت 

جرامي املو�شيقية هذا العام لي�شبح احلفل االأجراأ �شيا�شيا حتى االآن.
"نحن  بعبارة  يبداأ  باأنه  وي�شتهر  اأمريكا  يعرف  ال��ذي  الد�شتور  عر�س  واأث��ار 
ال�شعب" موجة من الت�شفيق دفعت احل�شور للوقوف يف ذروة عر�س قدمته 
ريذم  ذا  ت��و  ت�شيند  اجل��دي��دة  اأغنيتها  غنت  ال��ت��ي  ال��ب��وب  مغنية  ب��ريي  كيت 
مقيدون باللحن. وتتحدث كلمات االأغنية التي ترتد فيها عبارة "نعتقد اأننا 

اأحرار" عن ا�شتدراج النا�س اإىل فقاعة مريحة. 
اجلاميكي  املغني  م��اريل حفيد  �شكيب  االأغنية  تقدمي  كيت بريي يف  و�شارك 
على  احتجاج  على  تنطوي  ما  ع��ادة  اأغانيه  كانت  ال��ذي  م��اريل  ب��وب  ال�شهري 
التي  االأم��ري��ك��ي��ة  الرئا�شة  انتخابات  واأ���ش��ف��رت  االج��ت��م��اع��ي.  وال��ظ��ل��م  القمع 
حفالت  يف  فنانني  م��ن  التعليقات  م��ن  �شل�شلة  ع��ن  �شارية  مناف�شه  �شهدت 
للرئي�س  �شرتيب  مرييل  ال�شهرية  املمثلة  انتقاد  اأبرزها  كان  اجلوائز  تقدمي 
دون��ال��د ت��رام��ب اأث��ن��اء ت��وزي��ع ج��وائ��ز ج��ول��دن ج��ل��وب يف يناير ك��ان��ون الثاين 
الفنانني  العديد من  اأث��ار  اأن  بعد  االأول  اأم�س  املوجة  وا�شتمرت هذه  املا�شي. 
م�شاألة االنق�شام ال�شيا�شي واحلاجة للتعبري عن الراأي. وقالت املمثلة جنيفر 
لوبيز يف بداية احلفل اإنها حلظة مميزة يف التاريخ اأ�شواتنا مطلوبة اأكر من 
اأك��ر �شخرية ب��داأ جيم�س ك��وردن مقدم احلفل  اأي وقت م�شى. لكن يف مناخ 
العر�س قائال ا�شتمتعوا الأن هذا احلفل هو االأف�شل ومع الرئي�س ترامب ال 
نعرف ما الذي �شياأتي بعد ذلك. وقدمت فرقة اإيه ترايب كولد كوي�شت للهيب 
وبو�شتا  باك  اندر�شون  للجوائز  املر�شحني  مع  �شيا�شيا  م�شحونا  عر�شا  هوب 
ا���ش��م يطلق على  ال��رت��ق��ايل وه��و  العميل  ع��ن  ال��ف��رق��ة  رميي�س حت��دث��ت فيه 
ترامب و�شكرته �شاخرة على حماولته الفا�شلة فر�س حظر على امل�شلمني. ويف 
نهاية العر�س ان�شمت ن�شاء ترتدين احلجاب اإىل املغنيني و�شط هتافات تندد 
بالع�شرية. ونا�شد نيل بورتناو رئي�س اأكادميية الت�شجيالت التي تدير جوائز 
اإن االأمريكيني  اأن يجدد التزام احلكومة جتاه الفنون قائال  جرامي ترامب 
اإىل  م�شريا  منق�شمني  التي جتعلهم  باالأ�شياء  يذكرهم  ما  با�شتمرار  يجدون 
اللون والدين وامليول اجلن�شية وال�شيا�شة.  واأ�شاف لكن ما نحتاج اإليه ب�شدة 

هو ما يذكرنا بكل ما يربطنا ببع�شنا البع�س.

ال ت�ستخدم الهاتف بالطائرة لتجنب ال�سجن
يف حوادث متفرقة اعتقلت ال�شرطة ال�شينية ثالثة ركاب بتهمة ا�شتخدامهم 
هواتفهم النقال اأثناء �شفرهم بالطائرة من واإىل العا�شمة بكني.  واحتجزت 
ب�شبب  رج��اًل  ال�شني  يف  امل��دين  الطريان  الإدارة  التابعة  املخت�شة  ال�شلطات 
مدينة  م��ن  داخ��ل��ي��ة  رح��ل��ة  اأث��ن��اء  ال��ن��ق��ال  هاتفه  على  للمو�شيقى  ا�شتماعه 
واأم�شى  اجل���اري.   ف��راي��ر  م��ن  ال�شاد�س  ظهر  بعد  بكني  اإىل  موداجنيانغ 
خلرقة  ال�شجن  يف  اأي���ام  خم�شة  ا�شمه،  اإىل  االإ���ش��ارة  يتم  مل  ال���ذي  امل�شافر 
ال�شجن  يف  اأي��ام  ع��دة  اآخ��ري��ن  م�شافرين  اأم�شى  بينما  ج��واً،  ال�شفر  قوانني 

كلوين وعلم الدين ينفقان 16 
مليون دوالر لتو�سيع منزلهما

اأن���ف���ق ال��ن��ج��م االأم���ري���ك���ي ج���ورج 
اأمل علم  كلوين وزوجته اللبنانية 
جنيه  مليون   12.5 نحو  ال��دي��ن، 
دوالر(  م��ل��ي��ون   16( اإ���ش��رتل��ي��ن��ي 
على حت�شني و تو�شعة منزلهما يف 
بريطانيا، كهدية لتواأمهما املتوقع 

والدته يف يونيو حزيران املقبل.
غرفة  اإع����داد  ال��ت��و���ش��ع��ات  و�شملت 
نوم التواأم، واإ�شافة جناح للمربية 
�شياج  واإن�شاء  بهما،  �شتعتني  التي 
ح����ول احل��دي��ق��ة مل��ن��ع ال����ت����واأم من 
يكرا،  اأن  ب���ع���د  ل���ل���م���اء  ال����ن����زول 
م��زي��د من  تركيب  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
امل��راق��ب��ة وب���ن���اء بركتي  ك���ام���ريات 
االأفالم  ملونتاج  وا�شتوديو  �شباحة 
من اأجل اأن يعمل كلوين فيه بدال 
من ال�شفر للواليات املتحدة لهذه 

املهمة.
الريطانية  �شن  �شحيفة  وقالت 
قرر  ال�شينمائي  النجم  اأن  :يبدو 
على  يكون  حتى  �شفراته  يقلل  اأن 
مقربة من طفليه.. ومن الوا�شح 

اأنه يريد اأن يكون اأبا عن قرب. 
 55 البالغ من العمر  وكان كلوين 
عاما وزوجته البالغة 39 عاما، قد 
غرف   9 من  املكون  املنزل  ا�شرتيا 
 7 2014 مقابل ح���وايل  ع��ام  ن��وم 
م��الي��ني ج��ن��ي��ه اإ���ش��رتل��ي��ن��ي )8.5 
على  ي���ق���ع  وه�����و  دوالر(،  م���ل���ي���ون 
مدينة  م��ق��اب��ل  ���ش��غ��رية  ج���زي���رة 

يورك�شري جنوب �شرق بريطانيا.

ال�سرطة ت�ستعيد ن�سخة من ميدالية 
نوبل لل�سلم �سرقت يف الهند 

احلائز  �شاتيارثي  كايال�س  الهندي  ع��ر 
عن   2014 ع��ام  لل�شالم  نوبل  جائزة  على 
ارتياحه وامتنانه لل�شرطة بعد جناحها يف 
ا�شتعادة ن�شخة طبق االأ�شل من ميداليته 
كانت �شرقت االأ�شبوع املا�شي من منزله يف 

العا�شمة نيودلهي.
امليدالية  ا�شتعادت  اإن��ه��ا  ال�شرطة  واأّك����دت 
وغ��ريه��ا م��ن امل��ق��ت��ن��ي��ات ال��ت��ي ���ش��رق��ت من 
اأ�شقاء  ث��الث��ة  واعتقلت  �شاتيارثي  م��ن��زل 

ي�شتبه يف تنفيذهم عملية ال�شطو.
العا�شمة  ال�شرطة يف  نائب مفو�س  وق��ال 
الهندية لرويرتز ام�س االثنني اإن ال�شهادة 
ما  ل�شاتيارثي  نوبل  جائزة  منحتها  التي 
يعتقد  التحقيق  فريق  لكن  مفقودة  زال��ت 

اأنه �شي�شتعيدها عما قريب.
واأ�شاف �شاتيارثي يف بيان يوم االأحد لدي 
و�شعب  وال�شرطة  احلكومة  يف  ت��ام��ة  ثقة 

هذا البلد العظيم.

حتتفظ ب�سوكوالتة من زوجها 33 عامًا 
احتفظت  ل��زوج��ه��ا،  وتقديرها  اإخال�شها  ع��ن  تعبري  يف 
امراأة بريطانية بقطعة �شوكوالتة اأهداها اإياها زوجها يف 

عيد الفالنتاين منذ اأكر من ثالثني عاماً. 
لزوجته  ع��ام��اً(  ب��روك�����س )52  ري��ت�����ش��ارد  ق��دم   1984 يف 
عيد  يف  كهدية  ال�شوكوالتة  من  قطعة  ع��ام��اً(   51( لني 
ت��اأك��ل��ه��ا، اح��ت��ف��ظ��ت ل��ني بقطعة  اأن  ال��ف��ال��ن��ت��اي��ن. وب����دل 

ال�شوكوالتة ملدة 33 عاماً. 
ب��ع��ي��د زواجهما  اح��ت��ف��ال  ال���ل���ذان  ال����زوج����ان  وي��ح��ت��ف��ظ 
الثالثني يف العام املا�شي بقطعة ال�شوكوالتة يف �شندوق 

خ�شبي مميز. 
مع  ال�شوكوالتة  قطعة  لها  ق��دم  زوجها  ب��اأن  لني  وتقول 
باقة من الورود احلمراء وبطاقة تهنئة تعبرياً عن حبه 

لها اأثناء فرتة اخلطوبة. 
30 ع��ام��اً م��ن ال���زواج ال��ذي كانت ثمرته  واأ���ش��اف��ت بعد 
ث��الث��ة اأب���ن���اء، ب��ق��ي��ت ق��ط��ع��ة ال�����ش��وك��والت��ة ك��م��ا ه���ي. اأنا 

اأعترها اأثمن كنزي لدي.
وقال الزوج ريت�شارد قدمت قطعة ال�شوكوالتة لزوجتي 
ن��ب��ال��غ يف  ب��اأن��ن��ا  اأب���ن���اوؤن���ا  ل��ه��ا، يعتقد  كتعبري ع��ن ح��ب��ي 
واأحياناً  ول���زوج���ت���ي،  ال��ك��ث��ري يل  ت��ع��ن��ي  ول��ك��ن��ه��ا  االأم�����ر، 
عيد  يف  العمل  اإىل  معي  ال�شوكوالتة  قطعة  اأ�شطحب 
الفالنتاين الأريها لزمالئي. وبح�شب �شحيفة ديلي ميل 
الريطانية، فقد توا�شلت الزوجة مع �شركة ن�شتلة التي 
�شّنعت قطعة ال�شوكوالتة لت�شارك معها ق�شتها، واأر�شلت 

لها �شورة مع قطعة ال�شوكوالتة برفقة زوجها.  

جامعة متنح الدكتوراة يف ال�سوكوالتة
الوقت  نف�س  وترغب يف  ال�شوكوالتة  ع�شاق  كنت من  اإذا 
مبتابعة الدرا�شات العليا يف اخت�شا�س ي�شيل له اللعاب، 
تقدم لك جامعة يف بريطانيا فر�شة احل�شول على درجة 

الدكتوراة يف درا�شة ال�شوكوالتة.
اأعلنت جامعة وي�شت اأوف اإنغالند الريطانية عن منحة 
بقيمة 15 األف جنيه ا�شرتليني )20 األف دوالر( �شنوياً، 
ل��ل��راغ��ب��ني ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى درج���ة ال��دك��ت��وراة يف دار�شة 

ال�شوكوالتة والعوامل اجلينية املوؤثرة على نكهاتها. 
كيفية  درا���ش��ة  بفر�شة  للمنحة  الناجح  املر�شح  ويحظى 
ت��خ��م��ر ح��ب��وب ال���ك���اك���او، ب��ه��دف احل�����ش��ول ع��ل��ى نكهات 
مريور  �شحيفة  ذك��رت  م��ا  بح�شب  لل�شوكوالتة،  مميزة 

الريطاينة.
 3 ال��دك��ت��وراة خ��الل  املنحة لتح�شيل درج��ة  اإن�����ش��اء  ومت 
من  امل��ت��زاي��د  للطلب  ا�شتجابة  ال�����ش��وك��والت��ة،  يف  �شنوات 
قبل �شناعة ال�شوكوالتة للتعرف على املزيد من �شالالت 
حتى  للتقدم  فر�شة  املر�شحني  ول��دى  املختلفة،  الكاكاو 
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يف مدينة بري�شتول.
باهتمام  حتظى  الفاخرة  ال�شوكوالتة  �شناعة  اأن  ويبدو 
واأع��ل��ن��ت �شركة  م��ت��زاي��د يف االآون����ة االأخ����رية، حيث �شبق 
جزئي،  ب����دوام  م��وظ��ف��ني  بتعيني  نيتها  ع��ن  م��ون��دي��ل��ي��ز 
و�شادق،  مو�شوعي  ب�شكل  وتقييمها  ال�شوكوالتة  لتذوق 

�شمن فريق من اخلراء. 

دنيا �سمري غامن واأحمد حلمي ومنى زكي �سفراء لليوني�سف 
ان�شم الفنانون امل�شريون اأحمد حلمي ومنى زكي ودنيا �شمري غامن اإىل قائمة �شفراء منظمة 
ترعى  التي  الدولية  املنظمة  اأه���داف  ليدعموا  م�شر  يف  )يوني�شف(  للطفولة  املتحدة  االأمم 

وت�شاعد ماليني االأطفال حول العامل يف جماالت التعليم وال�شحة والتغذية.
وحلق الثالثي امل�شري بقائمة طويلة من النجوم العرب الذين تعاونت معهم املنظمة يف ال�شرق 
االأو�شط ومنهم املغني العراقي كاظم ال�شاهر واملغنية اللبنانية نان�شي عجرم واملمثل امل�شري 
حممود قابيل. وقال برونو ماي�س ممثل اليون�شيف يف م�شر يف كلمة بحفل تن�شيب ال�شفراء 
اجلدد االأحد املا�شي بالقاهرة اإن حلمي ودنيا ومنى لي�شوا فقط فنانني م�شهورين لكنهم كذلك 
اأبطال يتعاملون ب�شغف مع ق�شايا االأطفال ويتطوعون بوقتهم ويوظفون �شعبيتهم خلدمتها 

وهم بذلك جزء مكمل جلهود يون�شيف يف ن�شر الوعي بهذه الق�شايا.
وجاء تن�شيب ال�شفراء اجلدد لليون�شيف مبنا�شبة مرور 70 عاما على تاأ�شي�س املنظمة الدولية 
يف 1946. وقال حلمي - املتزوج من منى زكي وله منها ثالثة اأطفال - يف كلمته باحلفل "اأنا 
�شعيد بان�شمامي ليوني�شف و�شاأعمل بكل جهدي على اأن اأكون �شوتا موؤثرا ي�شاهم يف اإحداث 

تغيري اإىل االأف�شل."
تعمل يوني�شف يف نحو 190 بلدا واإقليما وبداأت ن�شاطها يف م�شر منذ 1952.

مارين موري�س حتمل جائزة لأف�شل اأداء عن اأغنية "كني�شتي" يف حفل توزيع جوائز غرامي ال�شنوي الـ 59 يف لو�س اأجنلو�س.  )رويرتز(

ملاذا ي�سافح ترامب 
�سيوفه بطريقة غريبة؟

الرئي�س  ع�����ن  ُي�����ع�����رف  م�����ا  رغ������م 
االأم����ريك����ي دون����ال����د ت���رام���ب من 
�شا�شات  ع��ل��ى  مب��ظ��ه��ره  اه��ت��م��ام��ه 
احل�شود،  وو�����ش����ط  ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون 
بها  ي�شافح  ال��ت��ي  الطريقة  ت��ب��دو 
من  غ��ري��ب��ًة  مواطنيه  اأو  �شيوفه 
االأق��ل هذا ما تظهره  نوعها، على 
ال�شور واللقطات التي ُتن�شر وُتبث 
ل��ل��ق��اءات��ه م��ع ال��ع��دي��د م��ن هوؤالء 

ال�شيوف. 
ال�شور  ه������ذه  راأوا  م�����ن  ب���ع�������س 
ت�شاءلوا عما اإذا كان ترامب يخ�شى 
امل�شافحات اأو يكرهها، يف �شوء اأنه 
ب���داي���ة حملته  يف   - ي��ت��ج��ن��ب  ك����ان 
االنتخابية التي اأو�شلته اإىل البيت 
االأبي�س - م�شافحة اأن�شاره، وهو 
بعد  االآن  عليه  ق����ادراً  ي��ع��د  مل  م��ا 
فوزه باملن�شب، اإذ بات ملزماً بحكم 
الكثريين  الروتوكول مب�شافحة 

يومياً. 
رمبا يكمن ال�شر كما تقول �شحيفة 
يف   - االأم��ريك��ي��ة  بو�شت  وا�شنطن 
واالأربعني  اخل��ام�����س  ال��رئ��ي�����س  اأن 
ل����ل����والي����ات امل���ت���ح���دة ي����ع����اين مما 
اأو  اجلراثيم،  من  باخلوف  ُيعرف 
ُرهاب  ا�شم  علمياً  عليه  ُيطلق  م��ا 
م�����ش��ط��ل��ح �شيغ  وه�����و  ال�����ق�����ذارة، 
طبيب  ي���د  ع��ل��ى   1879 ع����ام  يف 
ُي���دع���ى وي��ل��ي��ام ه��ام��ون��د. وي�شف 
يتملكهم  من  حالة  امل�شطلح  ه��ذا 
خوف مر�شي، من اأن تنتقل اإليهم 
متوهمة،  اأو  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ج���راث���ي���م 
االآخرين،  م���ع  ال��ت��الم�����س  ب�����ش��ب��ب 
وهو ما يدفعهم اإىل غ�شل اأياديهم 

مراراً وتكراراً طوال الوقت. 

تطوير ورق للطباعة ميكن ا�ستخدامه 80 مرة
»كاليفورنيا  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ب��اح��ث��ني  م���ن  ف��ري��ق  ط���ور 
الذي  ال��ورق  من  جديًدا  نوعاً  االأمريكية  ريفر�شايد« 
ميكن الطباعة عليه اأكر من 80 مرة من دون حر، 
حيث تتم الطباعة با�شتخدام ال�شوء، ثم يتم م�شح املادة 
املطبوعة با�شتخدام احلرارة، لكي يتم اإعادة ا�شتخدام 
الورق مرة اأخ��رى.  يقود فريق الباحثني يادوجن يني 
ريفر�شايد«.  »كاليفورنيا  جامعة  يف  الكيمياء  اأ�شتاذ 
والعن�شر الرئي�شي وراء عملية الطباعة من دون حر 
يتمثل يف املواد امل�شتخدمة يف ت�شنيع الورق. هذه املواد 
عبارة مزيج من اجلزيئات متناهية ال�شغر نانو تتكون 
اأزرق  با�شم  املعروفة  الرو�شية  ال��زرق��اء  ال�شبغة  من 
برو�شيا اأو اأزرق برلني واأك�شيد التيتانيوم، ويتم فردها 
ال��ع��ادي.  ويف  ال��ورق  اأف��رخ بنف�س مقايي�س  على �شكل 
التيتانيوم  اأك�شيد  يتم ف�شل جزيئات  نانو  ج��زيء  كل 
ل�شوء  ال��ورق  ه��ذا  تعري�س  وعند  ال��زرق��اء.  وال�شبغة 
موؤك�شد  ج��زء  ك��ل  يتحرك  البنف�شجية،  ف��وق  االأ�شعة 
االأبي�س.   ال��ل��ون  اإىل  وي��ت��ح��ول  ال�شبغة  ج���زيء  نحو 
اإىل �شوء  ال��ورق  تعر�س  عند  فاإنه  املثال  �شبيل  وعلى 
يتم  اأن  ميكن  حم��دد،  منط  وف��ق  البنف�شجية  االأ�شعة 

الورق.  على  لتظهر مطبوعة  الكتابة،  ت�شكيل حروف 
الطباعة  ت��ك��ون  بحيث  الطباعة  ل��ون  تبديل  ومي��ك��ن 
باللون االأزرق واأر�شية الورق باللون االأبي�س، اأو تكون 
وتبلغ  زرق���اء.   اأر�شية  على  االأبي�س  باللون  الطباعة 
اإىل درجة و�شوح  درجة دقة الطباعة يف هذه التقنية 
اأن��ه��ا متتلك قدرات  م��ا يعني  5 ميكرون وه��و  ق��دره��ا 
اإنكجيت.    اأو  نافثة احلر  الطابعات  ت�شتطيع مناف�شة 
التقنية،  ه��ذه  تواجه  التي  االأ�شا�شية  امل�شكالت  وم��ن 
ال��ورق اجلديد غري دائمة،  اأن الطباعة على هذا  هي 
تقريبا،  اأي��ام   5 مل��دة  فقط  البقاء  ت�شتطيع  اأنها  حيث 
قبل اأن تبداأ الكتابة يف التال�شي تدريجيا. كما ميكن 
ت�شريع وترية م�شح الطباعة عن هذا الورق من خالل 
تعري�شه حلرارة بدرجة 250 درجة فهرنهايت ملدة 10 
دقائق. وميكن اإعادة الطباعة على هذا الورق 80 مرة 
على االأقل، وهو ما يعني اإمكانية توفري مبالغ مالية 
التقليدي،  وال���ورق  احل��ر  ل�شراء  اإنفاقها  يتم  كبرية 
املطلوب  للمطبوعات  ت�شلح  ال  التقنية  ه��ذه  اأن  غري 
موقع»بي.�شي  بح�شب  طويلة،  ف��رتات  بها  االحتفاظ 

ماجازين« املتخ�ش�س يف مو�شوعات التكنولوجيا. 


