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حممد بن زايد ي�ستقبل الفائزين يف بطولة 
�سموه للجوجيت�سو على م�ستوى القوات امل�سلحة

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �لفائزين يف بطولة حممد بن ز�يد �آل 
نهيان للجوجيت�شو على م�شتوى �لقو�ت �مل�شلحة �لتي �ختتمت فعالياتها 
 7000 مب�شاركة  باأبوظبي  �لع�شكري  �لريا�شية  �لرتبية  مركز  يف  موؤخر� 
لعب ميثلون خمتلف �لوحد�ت �لع�شكرية. وهناأ �شموه �لفائزين بالبطولة 
متمنيا لهم �لنجاح و�لتوفيق يف حتقيق �ملزيد من �لبطولت ومبا يدعم 
م�شرية �لريا�شة يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة وتكون هذه �لبطولة 
وغريها ر�فد� مهما و�أ�شا�شيا ملنتخب �لإمار�ت يف خو�ض �ملناف�شات �لقارية 

و�لعاملية وحتقيق �لنتائج �مل�شرفة.                           )�لتفا�شيل �ض19(

عبداهلل بن زايد: الإمارات اأ�سبحت مركز الأمل يف املنطقة
•• دبي -وام:

و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د 
�لدويل �أن دولة �لإمار�ت مل تعد فقط مركز� ماليا و�قت�شاديا ولوج�شتيا 

بل �أ�شبحت مركز� للأمل يف �ملنطقة.
�� على هام�ض  و�أعرب �شموه يف ت�شريح لوكالة �أنباء �لإمار�ت )و�م( �م�ض 
هذ�  يف  �لدولة  حققته  مبا  فخره  عن   �� للحكومات  �لعاملية  �لقمة  �أعمال 
�ملجال. وقال �شموه �إن ما حتقق يحمل �شباب �لإم��ار�ت م�شوؤولية وعبء 
�لأم��ل يف  و بث  ن�شر  �لبلد وطموحه يف  �لعمل على دعم وتعزيز م�شروع 

�ملنطقة.

ینتھي العرض بتا��خ 
16/2/2017

ف�ع الباهية : ایھاب : 0566115560ف�ع ابو ظبي:  �وند :0565029576

حمادثات اأ�ستانا تنطلق اليوم و�سط خالفات تركية رو�سية 

املعار�سة ال�سورية ت�سيطر على معظم مدينة الباب

ال�سقيق  غيير  الأخ  مقتل 
ال�سمالية كييوريييا  لييزعيييييم 

•• كواالملبور-رويرتز:

�لكورية  ي��ون��ه��اب  وك���ال���ة  ق���ال���ت 
�لثلثاء  �م�ض  للأنباء  �جلنوبية 
�إن  تذكرها  مل  م�شادر  عن  نقًل 
كوريا  لزعيم  �ل�شقيق  غ��ري  �لأخ 
�أون ُقتل يف  �ل�شمالية كيم جوجن 
ماليزيا. وقالت يونهاب نقًل عن 
م�شدر يف حكومة كوريا �جلنوبية 
�إن كيم جوجن نام ُقتل يف ماليزيا. 

ومل تذكر �ملزيد من �لتفا�شيل. 
قناة  ق��ال��ت  م��ن��ف�����ش��ل  ���ش��ي��اق  ويف 
ت�����ش��و���ش��ون �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة ن��ق��ًل عن 
ح��ك��وم��ة كوريا  ع���دة يف  م�����ش��ادر 
ت�شميمه  مت  ك��ي��م  �إن  �جل��ن��وب��ي��ة 
�أيدي  ب��ك��و�لمل��ب��ور على  م��ط��ار  يف 
عميلتان  �أن��ه��م��ا  يعتقد  �م��ر�أت��ن 
كوريا  م����ن  ه���ارب���ت���ان  ����ش���ري���ت���ان 

�ل�شمالية. 
مل  �إن��ه  �ملاليزية  �ل�شرطة  وقالت 

يتم �لتحقق من هوية �لرجل. 

�شيا�شيا تنطلق �ليوم �لأربعاء يف مدينة �أ�شتانا عا�شمة 
ت�شكيك  و�شط  ب�شوريا،  �خلا�شة  �ملحادثات  كز�خ�شتان 
خا�شة  م�شادر  حتدثت  بينما  ح�شورها،  يف  �ملعار�شة 
�أعمال  عن وج��ود خلفات رو�شية تركية حول ج��دول 

�ملحادثات و�أولوياتها.
وقال وزير خارجية كز�خ�شتان خريت عبد �لرحمنوف 
�إن �جتماع �أ�شتانا حول �لأزمة �ل�شورية �شيبحث �آليات 
مر�قبة وقف �إطلق �لنار، ومعاقبة �جلهة �لتي تنتهك 

�لهدنة.
�م�ض،  لل�شحفين  ت�شريح  يف  �لرحمنوف  عبد  و�أك��د 
�أن كل من �لوفد �لرو�شي و�لوفد �حلكومي �ل�شوري 
و���ش��ل �إىل �أ���ش��ت��ان��ا، ويف �ن��ت��ظ��ار و���ش��ول وف���ود �إي���ر�ن 
وتركيا و�لأردن، م�شري� �إىل �أنهم ينتظرون من �جلانب 
�لرتكي -يف �لقريب �لعاجل- تاأكيد م�شاركة وفد من 

�ملعار�شة �ل�شورية

•• عوا�صم-وكاالت:

قال رئي�ض �لوزر�ء �لرتكي بن علي يلدرم �م�ض �إن قو�ت 
�نتزعت  تركيا  م��ن  �مل��دع��وم��ة  �حل��ر  �ل�����ش��وري  �جلي�ض 
�ل�شيطرة ب�شكل كبري على مدينة �لباب �ل�شورية من 

م�شلحي تنظيم د�ع�ض �لإرهابي .
�لعد�لة  ي���ل���درم يف ح��دي��ث لأع�����ش��اء ح��زب��ه  و�أ����ش���اف 
ب��ات��ت حتت  �ل��ب��اب  �أن  �ل���رمل���ان،  يف  �حل��اك��م  و�لتنمية 
ممر�ت  فتح  منع  هو  هدفنا  كبرية.  بدرجة  �ل�شيطرة 

من �أر��ض ت�شيطر عليها منظمات �إرهابية �إىل تركيا.
خا�شة  ق��و�ت  م��ن  بدعم  �شوريون  معار�شون  و�ج��ت��اح 
ودب���اب���ات وط���ائ���ر�ت ح��رب��ي��ة ت��رك��ي��ة، ���ش��م��ال ���ش��وري��ا يف 
�أنقرة  عليها  �أطلقت  عملية  يف  �ملا�شي  �آب  �أغ�شط�ض 
�حلدود  من  د�ع�ض  تنظيم  لطرد  �لفر�ت"،  "درع  ��شم 

�لرتكية ووقف تقدم �ملقاتلن �لأكر�د.

•• دبي-وام:

�أعلنت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لقمة �لعاملية للحكومات �لتي 
لل�شباق  ر�شمي  ب�شكل  دخولها  عن  حكومة   138 من  وف��ود  فيها  ي�شارك 
�لقادمة  �لعقود  خلل  �لأحمر  للكوكب  �لب�شر  لإي�شال  �لعاملي  �لعلمي 
من خلل م�شروع �ملريخ 2117 و�لذي يت�شمن برناجما وطنيا لإعد�د 
�لكوكب  ��شتك�شاف  جمال  يف  �إمار�تية  تخ�ش�شية  بحثية  علمية  ك��و�در 
�لأحمر وي�شتهدف يف مر�حله �لنهائية بناء �أول م�شتوطنة ب�شرية على 
دولية  بحثية  علمية  حتالفات  قيادة  خلل  من  عام  مائة  خلل  �ملريخ 
لت�شريع �لعمل على �حللم �لب�شري �لقدمي يف �لو�شول لكو�كب �أحرى. 
ويت�شمن �مل�شروع �جلديد �لذي �أعلن عنه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �شمن �لقمة �لعاملية للحكومات م�شار�ت 
و�لطاقة  و�ل�شكن  �لتنقل  و�شائل  ��شتك�شاف  تت�شمن  متو�زية  بحثية 
تطوير  يف  �لبحث  �مل�شروع  يت�شمن  كما  �لأحمر  �لكوكب  على  و�لغذ�ء 
�أق�شر  �لأحمر خلل مدة  �لكوكب  و�لعودة من  للو�شول  ��شرع  و�شائل 

من �ملدة �حلالية..
لأول  متكامل  علمي  ت�����ش��ور  و���ش��ع  �أي�����ش��ا  �جل��دي��د  �مل�����ش��روع  ويت�شمن 
وكيفية  �شغرية  مدينة  ت�شكل  �لأحمر  �لكوكب  على  ب�شرية  م�شتوطنة 
و�لطاقة  و�ل��غ��ذ�ء  �لتنقل  ناحية  م��ن  �ملدينة  ه��ذ�  يف  على  �حل��ي��اة  �شري 

وغريها . 
�لقادمة  �لفرتة  خلل  ويتو�شع  �إمار�تي  علمي  بفريق  �مل�شروع  و�شيبد�أ 
ل�شم علماء وباحثن دولين .. وتن�شيق جهود بحثية ب�شرية يف جمال 

��شتك�شاف و��شتيطان �لكوكب �لأحمر.
�آل مكتوم خلل �إطلقه  �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد  و 
�مل�شروع �جلديد �أن و�شول �لب�شر لكو�كب �أخرى هو حلم �إن�شاين قدمي 
ه��ذ� �حللم  دول��ي��ة لتحقيق  �لإم����ار�ت ج��ه��ود�  دول��ة  �أن تقود  .. وهدفنا 
بناء قدر�ت علمية  �لأوىل  بالدرجة  ي�شتهدف  �مل�شروع  �أن  �شموه  موؤكد� 

نائب رئي�س الدولة يوجه اجلهات احلكومية يف دبي باأن تطبق اليوم ما �ستطبقه مدن العامل بعد ع�سر �سنوات

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يعلنان عن م�سروع املريخ 2117 لإي�سال الب�سر اإىل الكوكب الأحمر

�شغف  وتر�شيخ  بحثية  مل��ر�ك��ز  جامعاتنا  وحت��وي��ل  �إم��ار�ت��ي��ة  ومعرفية 
�لريادة يف �أجيالنا �لقادمة.

من جهة �خرى وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل جميع  �لدولة رئي�ض جمل�ض  نائب رئي�ض 
�لعامل  م��دن  �شتطبقه  ما  �ليوم  تطبق  ب��اأن  دب��ي  يف  �حلكومية  �جلهات 

�ل�شيخ حمد�ن  �شمو  �شنو�ت وذلك حتت قيادة  �لأخ��رى بعد ع�شر 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض جمل�ض �أمناء 
موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل 

مكتوم نائب حاكم دبي.
)�لتفا�شيل �ض6-2(

حمادثات بني حفرت وال�سراج برعاية القاهرة
•• القاهرة-وكاالت:

�لقائد  حفرت  خليفة  �مل�شري  بن  جمعت  �لتي  �لقاهرة  �إىل  �لأن��ظ��ار  تتجه 
�لوفاق،  حلكومة  �لرئا�شي  �ملجل�ض  رئي�ض  �ل�����ش��ر�ج  وف��اي��ز  للجي�ض  �ل��ع��ام 
ملناق�شة تفاهمات ب�شاأن ت�شوية �شيا�شية تخرج �لبلد من �أزمتها �لعا�شفة.

وت�شاربت �لأنباء ب�شاأن �للقاء بن �لثنن، فبينما �أكدت م�شادر �إعلمية 
�لت�شالت  ك��ث��اف��ة  �إن  �أخ����رى  م�����ش��ادر  ق��ال��ت  بينهما  ل��ق��اء  ع��ق��د  م�شرية 
�لثلثاء،  �أم�ض  �إىل  �ملبا�شر  �للقاء  تاأجيل  تقرر  �لقاهرة  و�ملباحثات جعلت 

بح�شور عبد�لفتاح �ل�شي�شي �لرئي�ض �مل�شري.
وبح�شب م�شادر مطلعة فاإن �للقاء �ملرتقب عقده �أم�ض بن �لرئي�ض �ل�شر�ج 
و�مل�شري حفرت ي�شبقه �لعديد من �للقاء�ت و�مل�شاور�ت �جلانبية مع �لعديد 

من �ل�شخ�شيات �لفاعلة حمليا و�إقليميا ودوليا �أي�شا.
�لتفاق  تعديل  م�شاألة  جت��اوزت  �حلالية  �لتفاهمات  �أن  �مل�شادر  و�أو�شحت 
حكومة  وت�شكيل  �لرئا�شي  �ملجل�ض  حجم  تقلي�ض  خ��لل  م��ن  �ل�شيا�شي 
�ملوؤ�ش�شة  ملف  مبناق�شة  ممثلة  حمورية  م�شاألة  عن  �حلديث  �إىل  جديدة 

�لع�شكرية.
�أن �جتاهاً بد�أ يف �لتبلور خلل �مل�شاور�ت  وك�شف �أحد �مل�شادر �لنقاب عن 
�جلانبية يتخل�ض يف �لإبقاء على من�شب �لقائد �لعام للجي�ض بيد �مل�شري 
حفرت ومنح �شفة �لقائد �لأعلى للجي�ض لهيئة مكونة من ثلث �شخ�شيات 
يتم تر�شيحها من جمل�ض �لنو�ب و�ملجل�ض �لأعلى للدولة و�ملجل�ض �لرئا�شي، 
بالإ�شافة لإمكانية �إعادة �لنظر يف هياكل موؤ�ش�شة �جلي�ض �حلالية، بق�شد 

تو�شيعها لت�شم �ملناطق �لع�شكرية �لأخرى يف جنوب وغرب �لبلد.
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واأردوغييان  ال�سعودي  العاهل 
املنطقة مييلييفييات  يييبييحييثييان 

•• الريا�ض-وكاالت:

�أج�����رى �ل��رئ��ي�����ض �ل���رتك���ي رجب 
ط���ي���ب �أردوغ�����������ان م���ب���اح���ث���ات يف 
�ل�شعودي  �مل���ل���ك  م���ع  �ل���ري���ا����ض 
���ش��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د �ل��ع��زي��ز، وويل 
�لعهد �لأمري حممد بن نايف بن 
�لعزيز، و�لأم��ري حممد بن  عبد 

�شلمان ويل ويل �لعهد.
�لرئي�ض  �شلمان  �مللك  و��شتقبل 
�أردوغان مبر��شم ��شتقبال ر�شمية 
يف ق�شر �ليمامة بالريا�ض �م�ض 

�لثلثاء.
وبحث �جلانبان تعزيز �لعلقات 
�ل��ب��ل��دي��ن، و�مللف  ب���ن  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
�ل�شوري، خ�شو�شا �إن�شاء منطقة 
ب���الإ����ش���اف���ة  �����ش����وري����ا،  �آم����ن����ة يف 
و�لعر�قي  �ل��ل��ي��ب��ي  �مل��ل��ف��ن  �إىل 
�شوؤون  يف  �لإي��ر�ن��ي��ة  و�لتدخلت 

دول �ملنطقة.

ا�ستقالة م�ست�سار الأمن القومي الأمريكي 
رو�سيا مييع  اتيي�ييسييالت  ف�سيحة  بعد 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�أعلن �لبيت �لأبي�ض ��شتقالة مايكل 
�لقومي  �لأم������ن  م�����ش��ت�����ش��ار  ف���ل���ن، 
تر�مب،  دونالد  �لأمريكي  للرئي�ض 

بعد ف�شيحة �ت�شالت مع رو�شيا. 
مو�شوع  مب��ن��اق�����ش��ة  ف��ل��ن  و�أت����ه����م 
�ل��ع��ق��وب��ات �لأم��ري��ك��ي��ة م��ع �ل�شفري 
قبيل  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لرو�شي 

تويل تر�مب مهام �لرئا�شة. 
ب����اأن����ه ق����د �شلل  و�أف���������ادت ت���ق���اري���ر 
م�شوؤولن �أمريكين ب�شاأن حمادثته 

تلك مع �ل�شفري �لرو�شي. 
و�شائل  �أف�������ادت  ����ش���اب���ق،  وق����ت  ويف 
�لعدل  وز�رة  ب���اأن  �أم��ري��ك��ي��ة  �إع���لم 
ق��د ح���ذرت �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����ض ب�شاأن 
�أو�خ����ر �ل�شهر  ه��ذه �لت�����ش��الت يف 

�ملا�شي. 
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يعلنان عن م�سروع املريخ 2117 لإي�سال الب�سر للكوكب الأحمر

•• دبي-وام:

�لتي  للحكومات  �لعاملية  �لقمة  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أعلنت 
لل�شباق  ر�شمي  ب�شكل  دخولها  عن  حكومة   138 من  وف��ود  فيها  ي�شارك 
من  �لقادمة  �لعقود  خلل  �لأحمر  للكوكب  �لب�شر  لإي�شال  �لعاملي  �لعلمي 
خلل م�شروع �ملريخ 2117 و�لذي يت�شمن برناجما وطنيا لإعد�د كو�در 
�لأحمر  �لكوكب  ��شتك�شاف  جم��ال  يف  �إم��ار�ت��ي��ة  تخ�ش�شية  بحثية  علمية 
وي�شتهدف يف مر�حله �لنهائية بناء �أول م�شتوطنة ب�شرية على �ملريخ خلل 
مائة عام من خلل قيادة حتالفات علمية بحثية دولية لت�شريع �لعمل على 
�حللم �لب�شري �لقدمي يف �لو�شول لكو�كب �أحرى. ويت�شمن �مل�شروع �جلديد 
�لذي �أعلن عنه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ض 
�لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �شمن 
�لقمة �لعاملية للحكومات م�شار�ت بحثية متو�زية تت�شمن ��شتك�شاف و�شائل 
�لتنقل و�ل�شكن و�لطاقة و�لغذ�ء على �لكوكب �لأحمر كما يت�شمن �مل�شروع 
�لبحث يف تطوير و�شائل ��شرع للو�شول و�لعودة من �لكوكب �لأحمر خلل 

مدة �أق�شر من �ملدة �حلالية..
و يت�شمن �مل�شروع �جلديد �أي�شا و�شع ت�شور علمي متكامل لأول م�شتوطنة 
ب�شرية على �لكوكب �لأحمر ت�شكل مدينة �شغرية وكيفية �شري �حلياة على 
يف هذ� �ملدينة من ناحية �لتنقل و�لغذ�ء و�لطاقة وغريها . و�شيبد�أ �مل�شروع 

بفريق علمي �إمار�تي ويتو�شع خلل �لفرتة �لقادمة ل�شم علماء وباحثن 
و��شتيطان  ��شتك�شاف  جم��ال  يف  ب�شرية  بحثية  جهود  وتن�شيق   .. دول��ي��ن 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د  و  �لأح��م��ر.  �لكوكب 
حلم  هو  �أخ��رى  لكو�كب  �لب�شر  و�شول  �أن  �جلديد  �مل�شروع  �إطلقه  خ��لل 
�إن�شاين قدمي .. وهدفنا �أن تقود دولة �لإم��ار�ت جهود� دولية لتحقيق هذ� 
�حللم موؤكد� �شموه �أن �مل�شروع ي�شتهدف بالدرجة �لأوىل بناء قدر�ت علمية 
ومعرفية �إمار�تية وحتويل جامعاتنا ملر�كز بحثية وتر�شيخ �شغف �لريادة يف 
�آل مكتوم  �أجيالنا �لقادمة. و�أ�شاف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�أن دولة �لإمار�ت �ليوم �شمن �أهم 9 دول يف �لعامل ت�شتثمر يف علوم �لف�شاء 
.. وهدفنا ت�شريع �لأبحاث �لب�شرية يف هذ� �ملجال، م�شري� �شموه �ىل �أنه ل 
حدود لطموحات �لب�شر �إل خيال �لب�شر .. و�لذي ينظر للقفز�ت �لعلمية يف 

�لقرن �حلايل يوؤمن باأن قدر�تنا �لب�شرية ميكن �أن حتقق �أهم حلم ب�شري.
�أن �مل�شروع �جلديد  �آل مكتوم  وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
هو بذرة ن�شعها �ليوم ونتوقع �أن جتني ثمارها �أجيال قادمة �شيقودها �شغف 

�لعلم للو�شول بالب�شر �إىل حدود معرفية جديدة .
نهيان مبنا�شبة  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أك��د �شاحب  ناحيته  من 
�أن  هدفنا �لقريب من �مل�شروع هو  �إط��لق �مل�شروع �لعلمي �لعاملي �جلديد 

تطوير قدر�ت ومهار�ت وكفاء�ت �أبناء �لإمار�ت .
وقال �شموه م�شروع �ملريخ 2117 هو م�شروع طويل �لأمد و�أول فائدة منه 
هو تطوير تعليمنا وجامعاتنا ومر�كز �بحاثنا لتقود �أبناءنا لدخول جمالت 

�أن كل ما ينتجه  �إىل  .. م�شري� �شموه  �لتخ�ش�شات  �لعلمي يف كافة  �لبحث 
�مل�شروع �جلديد من معرفة و�أبحاث �شيكون متاحا جلميع �ملعاهد �لبحثية 
�لتخ�ش�شية �لدولية .. وهدفنا �أن ت�شاهم �لأبحاث يف جمال �لتنقل و�لطاقة 
يف  ت�شهم  علمية  �خرت�قات  لتحقيق   2117 �ملريخ  م�شروع  �شمن  و�لغذ�ء 

تطوير حياة �لب�شر على �لأر�ض �أي�شا.
�أ�شبحت ج���زء� م��ن ح���ر�ك علمي ب�شري  ���ش��م��وه  دول���ة �لإم�����ار�ت  و�أ���ش��اف 
�إ�شهامات  لتقدمي  �جلديد  �مل�شروع  خلل  من  ون�شعى  �لف�شاء،  ل�شتك�شاف 

علمية للمعرفة �لب�شرية .
�ليوم من  ن�شتكمل  نهيان   �آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  وق��ال �شاحب 
�شت�شمر  ونبد�أ رحلة جديدة   .. ب�شرية  �مل�شروع م�شرية معرفية  خلل هذ� 

لعقود قادمة لت�شريع �شعي �لب�شر ل�شتك�شاف �لكو�كب �لأخرى. 
وينطلق م�شروع �ملريخ 2117 من �لقمة �لعاملية للحكومات حيث مت عر�ض 
ت�شور تخيلي مبدئي بالو�قع �لفرت��شي لأول مدينة م�شغرة على �لكوكب 

�لأحمر عمل عليه فريق من �ملهند�شن �لإمار�تين خلل �لفرتة �ملا�شية.
�لعاملية للحكومات بح�شور  �لقمة  �مل�شروع من خلل من�شة  �إطلق  وياأتي 
�لعاملية  �لتقنية  �ل�شركات  و�أك��ر  دولية  منظمات   6 و�أه��م  حكومة   138
لإي�شال ر�شالة باأهمية �لتعاون �لب�شري لتحقيق �خرت�قات علمية يف جمال 

�لف�شاء.
خطة  و�شع  على  �لقادمة  �ل��ف��رتة  خ��لل   2117 �مل��ري��خ  م�شروع  و�شيعمل 
و�شول  لت�شهيل  علمية  �خ��رت�ق��ات  حتقيق  ت�شتطيع  ب�شرية  ك���و�در  لإع���د�د 

�ملريخ  م�شروع  �شي�شعى  كما  �لقادمة  �لعقود  خلل  �لأحمر  للكوكب  �لب�شر 
لت�شريع  �إمار�تي وتطوير حتالف علمي دويل  علماء  فريق  لبناء   2117

�خلطو�ت �لبحثية لإي�شال �لب�شر للكوكب �لأحمر خلل �لعقود �لقادمة.
�إمار�تي من �ملهند�شن وجمموعة من �لعلماء و�لباحثن  وقد و�شع فريق 
خلل �لفرتة �ل�شابقة ت�شور� ملخطط مل�شتوطنة ب�شرية على �ملريخ يفرت�ض 
�لقمة  يف  عر�شه  مت  �ل��ذي  �ملخطط  وي�شلط  �ل��روب��وت��ات..  ببنائها  تقوم  �أن 
�أ�شلوب �حلياة �ملتوقع على �ملريخ من حيث  �لعاملية للحكومات �ل�شوء على 
و�لإن�شاء�ت  �لتحتية  �لبنية  و�أعمال  �لغذ�ء  وتوفري  �لطاقة  و�إنتاج  �لتنقل 
و�مل��و�د �مل�شتخدمة فيها. و كانت دولة �لإم��ار�ت قد �أعلنت يف �لعام 2015 
لكوكب  و�إ�شلمي  عربي  م�شبار  �أول  لإر���ش��ال  م�شروع  على  �لعمل  ب��دء  عن 
�ملريخ بقيادة فريق عمل �إمار�تي يف رحلة ��شتك�شافية علمية ت�شل للكوكب 
�لأحمر يف �لعام 2021 حيث مت خلل �لأ�شهر �ملا�شية �لإعلن عن �عتماد 
كافة �لت�شاميم �لهند�شية و�لتقنية �لنهائية للم�شبار وبدء �لعمل يف مرحلة 
�لت�شنيع و�لختبار�ت . وتد�أب مر�كز �لأبحاث و�لعلوم على در��شة �حتمالت 
�حلياة على كو�كب �أخرى ت�شبه يف خ�شائ�شها كوكب �لأر���ض.. ويف �لعقود 
�لأخرية بد�أت �لعديد من دول �لعامل ر�شد ميز�نيات �شخمة لتاأهيل �لكو�در 
�لعلمية و�لبحثية بهدف �لبحث �جلدي يف �إمكانية �لعي�ض على كو�كب �أخرى 
�لو�شول  يتمثل يف  �لف�شاء  �شباق  كان  �أن  فبعد  �لف�شاء  �شباق جديد يف  يف 
�إىل �لقمر بات �لو�شول �إىل �ملريخ و��شتيطانه ميثل �لتحدي �جلديد �لذي 

ي�شعى �إليه �لطاحمون من �أمم وحتى �لأفر�د و�ل�شركات. 

- م�سروع املريخ 2117 �سيبداأ يف و�سع ت�سور متكامل لإن�ساء اأول مدينة م�سغرة متكاملة على الكوكب الأحمر بالتعاون مع املعاهد واملوؤ�س�سات الدولية املتخ�س�سة 
- م�سروع املريخ 2117 �سي�سعى لبناء فريق علماء اإماراتي وتطوير حتالف علمي دويل لت�سريع اخلطوات البحثية لإي�سال الب�سر للكوكب الأحمر خالل العقود القادمة 

- حممد بن را�سد: 
• امل�سروع ي�ستهدف بناء قدرات علمية ومعرفية اإماراتية ، وحتويل جامعاتنا 

ملراكز بحثية، وتر�سيخ �سغف الريادة يف اأجيالنا القادمة 

هو بذرة ن�سعها اليوم ونتوقع اأن جتني ثمارها اأجيال  اجلديد  • امل�سروع 
جديدة �سيقودها �سغف العلم للو�سول بالب�سر اإىل حدود معرفية جديدة 

اليوم �سمن اأهم 9 دول يف العامل ت�ستثمر يف علوم الف�ساء ..  • الإمارات 
وهدفنا ت�سريع الأبحاث الب�سرية يف هذا املجال 

لطموحات الب�سر اإل خيال الب�سر ... والذي ينظر للقفزات العلمية  حدود  • ل 
يف القرن احلايل يوؤمن باأن قدراتنا الب�سرية ميكن اأن حتقق اأهم حلم ب�سري 

 حممد بن زايد: 
م�سروع طويل الأمد، واأول فائدة منه هو تطوير تعليمنا  هو   2117 املريخ  • م�سروع 

وجامعاتنا ومراكز ابحاثنا لتقود اأبناءنا لدخول جمالت البحث العلمي يف كافة التخ�س�سات 

للمعرفة الب�سرية ودولة  علمية  اإ�سهامات  لتقدمي  اجلديد  امل�سروع  خالل  من  • ن�سعى 
الإمارات اأ�سبحت جزءا من حراك ب�سري ل�ستك�ساف الف�ساء 

الإمارات ..  اأبناء  وكفاءات  ومهارات  قدرات  تطوير  امل�سروع  من  القريب  • هدفنا 
والهدف البعيد قيادة طموح ب�سري قدمي للو�سول لكواكب جديدة 

• كل ما ينتجه امل�سروع اجلديد من معرفة واأبحاث �سيكون متاحا جلميع املعاهد البحثية 
التخ�س�سية الدولية .. وهدفنا اأن ت�ساهم الأبحاث يف تطوير حياة الب�سر على الأر�س 

حممد بن را�سد يتفقد الطائرة العمودية ذاتية القيادة
•• دبي -وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ت��ف��ق��د 
نائب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ض جمل�ض  �ل����دول����ة  رئ���ي�������ض 
“رعاه �هلل”  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء 
�لطائرة �لعمودية ذ�تية �لقيادة “ 
EHANG - 184 “ �أي بدون 
نقل  ��شتخد�مها يف  ..ميكن  طيار 
بحمولة  و�ل��ب�����ش��ائ��ع  �مل�����ش��اف��ري��ن 
ق�شوى ت�شل �ىل 100 كيلوجر�م 

فقط.
وتعرف �شموه �ىل مكونات �لطائرة 
من خلل �ل�شرح �لذي قدمه �أمام 
�ملهند�ض  �شعادة  ومر�فقيه  �شموه 
�لعام  �ملدير  �لطاير  حممد  مطر 
هيئة  يف  �مل��دي��ري��ن  جمل�ض  رئي�ض 
�ل��ط��رق و�مل��و����ش��لت يف دب��ي �لتي 
�ل�شن  م����ن  �ل����ط����ائ����رة  �ب���ت���اع���ت 
�شهر  يف  ت��ط��ل��ق��ه��ا  �أوىل  ك��ت��ج��رب��ة 
ي��ول��ي��و �مل��ق��ب��ل د�خ����ل م��دي��ن��ة دبي 
على �أن يتم تعميمها و��شتخد�مها 
وعقب  �مل�شتقبل  يف  �أو���ش��ع  ب�شكل 
و�إثبات  �لتجربة  �لتاأكد من جناح 

دبي يف جعل  ��شرت�تيجية  وتدعم 
�مل��دي��ن��ة �لأذك����ى ب��ن م���دن �لعامل 
 %  25 و�لتي تهدف �ىل حتويل 
من �إجمايل رحلت �لتنقل يف دبي 
بحلول  �لقيادة  ذ�تية  رح��لت  �ىل 
تدعم  و�ل����ط����ائ����رة   2030 ع�����ام 
�ملو��شلت  منظومة  تكامل  �أي�شا 
�لتابعة لهيئة �لطرق و�ملو��شلت 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  دب����ي.  يف 
بارك  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�لوليد �لذي تتبناه هيئة  �مل�شروع 
�لطرق و�ملو��شلت يف دبي و�عتر 
تاأتي  باأنها  �لطائرة  �شموه جتربة 
�لكلي  �ل��ت��غ��ي��ري  ���ش��ي��ا���ش��ة  ���ش��م��ن 
�لتي  �خل��دم��ات  مل�شتوى  و�ل��ذك��ي 
�لإم�������ار�ت عموما  ت��وف��ره��ا دول����ة 
ومدينة دبي على وجه �خل�شو�ض 
�إ���ش��ع��اد �ل��ن��ا���ض وت�شهيل  م��ن �أج���ل 
حياتهم �ليومية و�ملعي�شية وتاأمن 
�شموه  و�أث���ن���ى   . ل��ه��م  �لإ���ش��ت��ق��ر�ر 
و�شعيها  �لطرق  هيئة  جهود  على 
م�شتوى  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ف��رد  �ل��������دوؤوب 
�ملنطقة �لعربية يف توفري خدمات 
موؤكد�  ل��ل��ج��م��ه��ور  وذك���ي���ة  ر�ق���ي���ة 

�ل���ط���ائ���رة م���ن ق��ب��ل م���رك���ز حتكم 
بالطاقة  ت���ع���م���ل  وه������ي  �أر������ش�����ي 
�لكهربائية وميكنها �لطري�ن ملدة 
�شرعتها  وت�����ش��ل  دق��ي��ق��ة  ث��لث��ن 
�ل�شاعة  يف  ك��ي��ل��وم��رت   100 �ىل 
�ىل  ت�شل  م�شافة  قطع  وميكنها 

خم�شن كيلومرت يف كل رحلة.

جدو�ها وفاعليتها.
خ�شائ�ض  �لطاير  �ملهند�ض  وع��دد 
�لطائرة �لأعجوبة و�مل�شممة لنقل 
�لتي  يحدد وجهته  و�ح��د  �شخ�ض 
خلل  م��ن  �ليها  �لو�شول  يرغب 

جهاز ذكي مثبت يف �لطائرة.
يف  و�لتحكم  �ملر�قبة  عملية  وتتم 

و�أردف �لطاير بالقول �أن �لطائرة 
معايري  ت���ر�ع���ي  ب��ح��ي��ث  م�شممة 
بثمانية  م�����زودة  وه����ي  �ل�����ش��لم��ة 
حمركات وميكنها �لهبوط �لآمن 

يف حال تعطل �أحد �ملحركات.
�لطائرة  ل�شتخد�مات  وبالن�شبة 
فهي طائرة نقل �أ�شخا�ض وب�شائع 

بتوفري  ت��ت��ع��ل��ق  ج����دي����دة  خ���دم���ة 
�ل��ر�ح��ة و�لأم����ان لأف����ر�د �ملجتمع 

ومكوناته.
للطائرة  ����ش���م���وه  ت��ف��ق��د  وع���ق���ب 
مقر  رده���ات  �إح���دى  يف  �ملعرو�شة 
جتول  للحكومات  �لعاملية  �لقمة 
جمري�  مدينة  يف  �مل��ق��ر  �أرج����اء  يف 
ي��ر�ف��ق��ه ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �أح���م���د بن 
هيئة  رئ��ي�����ض  م��ك��ت��وم  �آل  ���ش��ع��ي��د 
�لأعلى  �ل��رئ��ي�����ض  ل��ل��ط��ري�ن  دب���ي 

لكافة  وت�����ش��ج��ي��ع��ه  دع���م���ه  ���ش��م��وه 
�خلطط و�لر�مج �ل�شرت�تيجية 
�ل���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا �ل��ه��ي��ئ��ة م���ن �أج���ل 
�ل���ن���ه���و����ض مب�����ش��ت��وى �خل���دم���ات 
مبو��شفات  ل��ل��ج��م��ه��ور  �مل��ق��دم��ة 
فرق  �شموه  وهناأ  عاملية.  ومعايري 
عمل �لهيئة من �شباب �لوطن من 
مطر  �ملهند�ض  برئا�شة  �جلن�شن 
�ل���ذي���ن يجدون  �ل��ط��اي��ر  حم��م��د 
وي��ج��ت��ه��دون وي��ب��ت��ك��رون ك���ل يوم 

�لإم���ار�ت و�شمو  ملجموعة ط��ري�ن 
�ل�شيخ ح�شر بن مكتوم بن جمعة 
�إع����لم  د�ئ������رة  �آل م��ك��ت��وم م���دي���ر 
دب���ي وم��ع��ايل حم��م��د ب��ن عبد�هلل 
�ل��ق��رق��اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�ض 
�لقمة  رئي�ض  و�مل�شتقبل  �ل����وزر�ء 
�شليمان  ���ش��ع��ي��د  خ��ل��ي��ف��ة  و���ش��ع��ادة 
�لت�شريفات  د�ئ�������رة  ع�����ام  م���دي���ر 
و�ل�������ش���ي���اف���ة يف دب�����ي وع������دد من 

�مل�شوؤولن.
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•• دبي -وام:

بح�شور �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة 
رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �أعلن �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
��شرت�تيجية  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  �آل 
ريادته يف  وتعزيز  �لعربي  �ل�شباب  لتمكن  روؤي��ة  �لتي متثل  �لعربي  �ل�شباب 
�ملجالت �ملختلفة وذلك مب�شاركة معايل �شما بنت �شهيل بن فار�ض �ملزروعي 
وزيرة دولة ل�شوؤون �ل�شباب وجمموعة من �ل�شباب �لعربي ميثلون 22 دولة 

عربية.
كما �أعلن �شموه يف �ليوم �لثالث و�لأخري من فعاليات �لقمة �لعاملية للحكومات 

عن �شبع مبادر�ت تهدف �إىل حتقيق ��شرت�تيجية �ل�شباب �لعربي.
ح�شر �جلل�شة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  �ل�شيخ  و�شمو  دب��ي 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�ض  رئي�شة  �لقبي�شي  عبد�هلل  �أم��ل  �لدكتورة  ومعايل 
و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء وزير 
�لد�خلية و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم رئي�ض هيئة دبي للطري�ن 
حممد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�شمو  �لإم���ار�ت  ط��ري�ن  ملجموعة  �لأعلى  �لرئي�ض 
�آل مكتوم و�شمو �ل�شيخ  �آل مكتوم رئي�ض موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد  بن ر��شد 
من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�شمو �لأمرية هيا بنت �حل�شن حرم 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض 
�لقرقاوي  رع��اه �هلل ومعايل حممد بن عبد�هلل  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�ض 
وزير �شوؤون جمل�ض �لوزر�ء و�مل�شتقبل رئي�ض �لقمة �لعاملية للحكومات وعدد 

من �ل�شيوخ و�لوزر�ء و�مل�شوؤولن .
وقال �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد، �إن �ل�شباب �لعربي هم م�شت�شارونا، وهم 
�أف�شل من يحقق روؤيتهم و��شرت�تيجيتهم، و�أملنا بهم كبري، وثقتنا بطاقاتهم 
ل حدود لها، وترجمة لدورنا يف تهيئة منظومة لإبد�ع �ل�شباب و�بتكار�تهم. 
ي�شنع  �أن  يف  تتمثل  �ل��ت��ي  �ل�شرت�تيجية  روؤي��ت��ه��م  �لعربي  �ل�شباب  و�أط��ل��ق 
�ل�شباب �لعربي منوذجاً عامليا يف بناء �لإن�شان و�لأوطان و�لتنمية باإح�شان ، 
و�لتي تت�شمن خم�شة �أولويات وهي �أن ينعم �ل�شباب �لعربي بحياة �شحية و 
�آمنة، و يناف�ض بتعليمه وين�شر �ملعرفة، ويلتزم بالريادة ويتقن عمله، ويتبنى 

نهج �لعطاء و�لعمل �لتطوعي، ويفخر بهويته وثقافته �لعربية.
�لتفاعل  وه��ي:  مكونات   6 من  يتكون  �ل��ذي  عملهم  من��وذج  عن  �أعلنو�  كما 

و�لإلهام و�لتمكن و�لت�شارك و�لإجناز و�لحتفاء بال�شباب �لعربي.
بالإ�شافة �إىل ذلك �أعلنو� عن �أبعاد جناح ��شرت�تيجية �ل�شباب �لعربي منها 

و�ملرونة  و�لب��ت��ك��ار  و�مل��ب��ادرة  �لقيم  وه��ي  �لعربي  بال�شباب  مرتبطة  خم�شة 
�خلا�ض  و�لقطاع  باحلكومات  مرتبطة  �أب��ع��اد  �إىل  بالإ�شافة  و�ل���ش��ت��د�م��ة، 
و�مل�شاركة  �ل��ت��ط��وع  ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��اب  �ملجتمع  ي�شجع  �أن  يف  وت��ك��م��ن  و�لإع�����لم 
�ملجتمعية و�أن تتفاعل �حلكومات مع �ل�شباب وتخلق فر�شا لهم وتوفر بيانات 
باإجناز�تهم، و�أن  �ل�شباب و يحتفي  دقيقة عنهم، و�أن يهتم �لإع��لم بق�شايا 
تطور  ت�شريعات و�شيا�شات و��شرت�تيجيات حكومية د�عمة لل�شباب، و �أن يكون 

�لقطاع �خلا�ض حمت�شنا و حمفز� لل�شباب.
و�أعلن �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد يف نهاية �جلل�شة عن �شبع مبادر�ت ت�شمل 
تاأ�شي�ض مركز �ل�شباب �لعربي وهو مركز يعمل على مبادر�ت لل�شباب �لعربي 
�شنوية لهم، وين�شر تقارير ودر��شات  �أجندة  �لعربي، وي�شع  �ل�شباب  ويقوده 
و�لفعاليات  �مللتقيات  بتنظيم  ك��ذل��ك  �مل��رك��ز  يخت�ض  حيث  حولهم  �شنوية 

لل�شباب �لعربي حول �لعامل، وله �أفرع يف �لوطن �لعربي.
يجمع  �شنوي  ملتقى  وه��و  �لعربي  �ل�شباب  ملتقى  فهي  �لثانية  �مل��ب��ادرة  �أم��ا 
�ل�شباب �لعربي ملناق�شة تطلعاتهم وو�شع �حللول لتحدياتهم وتبادل �لأفكار 
و�خل��ر�ت، و�لحتفاء باإجناز�ت �ل�شباب �لعربي يف خمتلف �لقطاعات فيما 
تتمثل �ملبادرة �لثالثة يف من�شة فر�ض �ل�شباب �لعربي جتمع جميع �لفر�ض 
�ملتاحة لل�شباب �لعربي لل�شتفادة منها و��شتغللها حيث جتمع �ملن�شة جميع 

�ملهني  و�لعمل  �لتطّوع  وفر�ض  �لأع��م��ال،  وحا�شنات  �لتطويرية،  �ل��ر�م��ج 
وغريها. �ما �ملبادرة �لر�بعة فهي تقرير �شنوي لل�شباب �لعربي يجيب على 
�أهم �لت�شاوؤلت �ل�شنوية حول �ل�شباب، ويعر�ض تطلعاتهم و�أحلمهم وبيانات 
تعليمية  بعثات  �خلام�شة  �ملبادرة  متثل  فيما  �لقر�ر  �شناعة  لدعم  تخ�شهم 
باجلامعات  لللتحاق  �ملتميز  �لعربي  لل�شباب  منحة  وه��ي  �لعربي  لل�شباب 
و�إكمال �لدر��شات �لعليا حول �لعامل، وتاأهيل جيل قيادي من �ل�شباب �لعربي 
مت�شّلح بالعلم و�ملعرفة. و�ملبادرة �ل�شاد�شة فهي حلقات �شبابية برعاية �شاحب 
مع  تتفاعل  حو�رية  من�شة  وه��ي  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل�شباب وتتيح لهم �لفر�شة للتعبري عن �آر�ئهم و�نطباعاتهم حول تطلعاتهم 
وحتدياتهم و�مل�شاركة �جلماعية يف �لتاأثري �لإيجابي . يتم يف �حللقات عر�ض 
�أف�شل �ملمار�شات ومناق�شة �أهم �ملو�شوعات ذ�ت �لعلقة بال�شباب وذلك بهدف 

�خلروج بحلول عملية و�أفكار مبتكرة و�شيا�شات فاعلة.
و�ملبادرة �ل�شابعة هي من�شة للم�شاركة �جلماعية لل�شباب �لعربي تعتمد على 
�لتعهيد �جلماعي للمهار�ت و��شتغلل طاقات �ل�شباب يف �لعمل على خمتلف 
�مل�شاريع �لتنموية يف �لوطن �لعربي. ويف بد�ية جل�شة �لإعلن عن �ملبادر�ت، 
�أ�شار �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �إىل �شا�شة �لعر�ض يف �لقاعة حيث كانت 
تعر�ض رقماً كبري�ً تتز�يد خانته �لأخرية با�شتمر�ر وقال: هذ� �لرقم لي�ض 

لأ�شعار  ولي�ض عر�شاً  �لإرهابية،  للهجمات  �أو  �حل��روب،  ل�شحايا  �إح�شائيات 
�لنفط �أو �شوق �لبور�شة، �إنه �لرقم �لذي يظهر تنامي �أغلى ما منلك، ثروتنا 
�لتي ل تنفذ، وطاقتنا ومو�ردنا �مل�شتد�مة، �إنه عدد �ل�شباب �لعربي . وت�شاءل 
�شمو �ل�شيخ من�شور، عن �شر �لهتمام بال�شباب وباملنطقة �لعربية، و��شرت�شد 
�أن يقفو�  �آل نهيان:  على �لعرب  مبقولة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
وقفة رج��ل و�ح��د على قلب و�ح��د، و�إمي���ان و�ح��د، و�ل��ع��رب م�شلحة و�حدة 
وم�شري و�حد، ولي�ض م�شريين �أبد�ً . وتابع �شمو �ل�شيخ من�شور:  �إن �ل�شباب 
هم �لفئة �لأكر يف �ملجتمعات �لعربية، و�ل�شباب �لعربي هم �أكرث فئة �شبابية 
يف �لعامل، وهذه �لطاقة جتعل �إمياننا بامل�شتقبل ر��شخاً كر�شوخ �إمياننا مبا 

ميلكونه من مو�هب وعلوم وكفاء�ت .
وتابع �شموه: يف ه��ذه �لقاعة وزي��ر عندما ع��ّن يف �حلكومة �لحت��ادي��ة كان 
�أ�شغر وزير يف �لعامل وهو �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد . وحتدث 
خلل �جلل�شة عدد من �ل�شباب �لعربي من بلد�ن عربية خمتلفة عما يحتاجه 
�ل�شباب ليتمكنو� من حتقيق �أحلمهم و�مل�شاهمة يف �لتنمية وم�شروع ��شتئناف 
حو�ره  يف  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقه  �ل���ذي  �حل�����ش��ارة 
�ملتحدثون  و�أجمع  للحكومات.  �لعاملية  �لقمة  من  �لأول  �ليوم  يف  �لتاريخي 
على �أن ملمح م�شروع �ل�شباب �لعربي حتددها عدة منطلقات للعمل، وهي 
�لقيم، و�لبتكار،و �ملبادرة، و�ملرونة و�ل�شتد�مة، وحددو� غايتهم وقالو� �إنها 
بالريادة  و�لتز�م  عالية،  بجودة  مناف�ض  وتعليم  و�آمنة،  بحياة �شحية  تتمثل 
و�لثقافة  بالهوية  و�لفخر  �لتطوعي،  و�لعمل  �لعطاء  نهج  وتبني  و�لتميز، 
�لعربية. وقال �مل�شاركون من �ل�شباب �إننا قادرون �أن ن�شنع من �ل�شباب �لعربي 
منوذجاً عاملياً يف بناء �لإن�شان و�لأوطان و�لتنمية باإح�شان موؤكدين �أن �لثابت 
�لوحيد يف م�شار �لتاريخ هو �لتغيري يف �إ�شارة منهم لأهمية �لبتكار و�لأفكار 
�خللقة و�مل�شاريع غري �لتقليدية يف بناء �لأمم وتقدمها. وحدد �مل�شاركون 
�حتياجاتهم من �حلكومات و�لتي تتمثل بتهيئة �ملناخ وتطوير �لقطاعات من 
ميهد  وت�شريع  بق�شاياهم  ويلتزم  يهتم  خا�ض  وقطاع  وعلوم،  وبحث  تعليم 
�لطريق لإبد�عهم و�إعلم يتبنى ق�شاياهم وينمي وعيهم بحر�ض. وحتدث 
�أثناء �لبحث عن مفهوم �لبتكار ومعانيه على حمرك  بع�شهم عن جتربته 
جوجل وقالو� �إن �أكرث �لأ�شماء ظهور�ً عند �لبحث كان ��شم �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد. وختم �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد حديثه لل�شباب 
قائل  �إن �لتاريخ �شيتذكر م�شاهماتكم و�شيحفظ ب�شماتكم �لتي �شترتكونها 
على كافة �أنحاء �لوطن �لعربي �شو�ء يف �ل�شعودية وروؤية 2030�و يف م�شر 
�لعربي  �ل�شباب  �إن   .. �لطاقة  وم�شاريع  �ملغرب  يف  �م  �لتنموي،  وم�شروعها 

�شي�شنع �لتاريخ وي�شتاأنف �حل�شارة ويجعل من عاملنا �أف�شل باإذن �أهلل .

حممد بن را�سد ي�سدر قانونا ب�ساأن نقل مهام و�سالحيات جمل�س دبي القت�سادي اإىل دائرة التنمية القت�سادية
•• دبي-وام:

رئي�ض  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
ب�شاأن  قانونا  دبي  لإم��ارة  حاكما  ب�شفته  �ل��وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  �لدولة 
�لتنمية  د�ئ��رة  “ �إىل  “ جمل�ض دبي �لقت�شادي  نقل مهام و�شلحيات 
�لقت�شادية لتحل �لد�ئرة حمل �ملجل�ض مبا له من حقوق وما عليه من 

�لتز�مات.
ون�ض �لقانون رقم 3 ل�شنة 2017 على نقل �ملهام و�ل�شلحيات �ملنوطة 
مبجل�ض دبي �لقت�شادي �� مبوجب �لقانون رقم 28 ل�شنة 2007 �� �إىل 
�لد�ئرة..�عتبار� من تاريخ �لعمل بالقانون �جلديد..ونقل جميع �ملوظفن 

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  �إىل  �لقت�شادي  دبي  جمل�ض  لدى  �لعاملن 
على �أن يتم ت�شكينهم على �شلم �لدرجات و�لرو�تب �مللحق بقانون �إد�رة 
�ملو�رد �لب�شرية حلكومة دبي مع �حتفاظهم بحقوقهم �ملكت�شبة. ويهدف 
�لقانون �إىل دعم عملية �شنع �لقر�ر �لقت�شادي و تعزيز بيئة �لأعمال يف 
�لإمارة �إ�شافة �إىل متكن �لقطاع �خلا�ض وجمتمع �لأعمال من خلل 
تقدمي  يف  و�مل�شاركة  �حلكومية  �ل�شيا�شات  �إع���د�د  مر�حل  يف  �إ�شر�كهم 
جتارة  غرفة  خلل  من  �لقت�شادية  و�خلطط  لل�شيا�شات  �لق��رت�ح��ات 
�مل�شرفة على  �لقت�شادية �جلهة  �لتنمية  د�ئ��رة  تعد  فيما  دبي  و�شناعة 
�حلكومي  �لقطاعن  بن  و�ل�شر�كة  �لتكامل  يعزز  �لإم��ارة مما  �قت�شاد 
و�خلا�ض وي�شهم يف توفري �لإمكانات �لد�عمة للنمو �لقت�شادي �مل�شتد�م 

يف دبي وتعزيز تناف�شيتها على �ل�شعيد �لعاملي.
ويلغى �لقانون رقم 28 ل�شنة 2007 ب�شاأن جمل�ض دبي �لقت�شادي كما 
�ل��ذي يتعار�ض فيه و�أحكام  �مل��دى  �إىل  �آخ��ر  �أي ت�شريع  �أي ن�ض يف  يلغى 
هذ� �لقانون و ي�شدر �شمو رئي�ض �ملجل�ض �لتنفيذي لإمارة دبي �لقر�ر�ت 
�للزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقانون و ين�شر يف �جلريدة �لر�شمية على �أن 

يعمل به من تاريخ ن�شره.
�ملتاحة يف �شوء  �ل��ك��ف��اء�ت  �ل��ق��ان��ون �جل��دي��د يف �ل���ش��ت��ف��ادة م��ن  وي�شهم 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ت��ر���ش��ي��خ دع���ائ���م �ق��ت�����ش��اد �مل�����ش��ت��ق��ب��ل �ل��ق��ائ��م ع��ل��ى �أ�ش�ض 
�ل�شتد�مة وذلك من خلل توحيد وتفعيل �لعمل �مل�شرتك بن �لكو�در 
و�لخت�شا�شات ملا له من �أثر يف خلق منظومة �قت�شادية متكاملة تدعمها 

�لكو�در �لب�شرية �ملوؤهلة نحو �إيجاد فر�ض �قت�شادية جديدة تعود بالنفع 
على �لإمارة ككل .. �إ�شافة �إىل رفع م�شتوى م�شاركة �لقطاع �خلا�ض يف 
م�شمار �لتنمية �لقت�شادية يف ظل حركة �لتنمية �لقوية �لتي ت�شهدها 

�لإمارة يف خمتلف �لقطاعات.
وياأتي �لقانون مو�كبا لتوجهات �إمارة دبي فيما يتعلق بت�شهيل �لإجر�ء�ت 
�للزمة كافة نحو مزيد من �لزدهار �لقت�شادي للإمارة بجانب تذليل 
للحفاظ  �ل�شرت�تيجية  �ملتطلبات  �أي معوقات حمتملة مبا يتلءم مع 
على مكانة �لإمارة باعتبارها مركز �أعمال من �لطر�ز �لأول وذلك من 
خلل تطبيق �أف�شل �ملمار�شات �لقت�شادية �لعاملية ملا له من �نعكا�شات 

�إيجابية على �لقت�شاد �لوطني ب�شفة عامة.

مييحميد بيين را�سييد يييح�سر جل�سيية مين�سور بيين زايييد

حممد بن را�سد يزور املركز الإعالمي ومركز التوا�سل الإجتماعي ومكتب عمليات القمة العاملية اخلام�سة للحكومات
•• دبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ز�ر 
ن��ائ��ب رئي�ض  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل����دول����ة رئ���ي�������ض جم��ل�����ض �ل�������وزر�ء 
حاكم دبي “رعاه �هلل” �شباح �م�ض 
�لتو��شل  ومركز  �لإع��لم��ي  �ملركز 
�لقمة  عمليات  ومكتب  �لإجتماعي 
�ل��ع��امل��ي��ة �خل��ام�����ش��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات يف 

مقرها يف مدينة جمري� بدبي .
�جل���ول���ة معايل  ���ش��م��وه يف  ور�ف������ق 
�لقرقاوي وزير  حممد بن عبد�هلل 
و�مل�شتقبل  �ل����وزر�ء  جمل�ض  ���ش��وؤون 
خليفة  و����ش���ع���ادة  �ل���ق���م���ة  ورئ���ي�������ض 
���ش��ع��ي��د ���ش��ل��ي��م��ان م��دي��ر ع���ام د�ئ���رة 
�لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي حيث 
�طلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

للم�شتقبل .
وذكر باأن �لقمة يغطيها قر�بة 400 
و�شائل  ميثلون  و�شحايف  �إع��لم��ي 
�شحافية  وم���وؤ����ش�������ش���ات  �إع���لم���ي���ة 
�ملركز  خ��لل  من  و�إقليمية  حملية 
و�ملجهز  للقمة  �ل��ت��اب��ع  �لإع���لم���ي 
�لأخبار  لإر���ش��ال  �لتقنيات  ب��اأح��دث 
�لفوتوغر�فية  و�ل�شور  و�لتقارير 

و�لفيديوهات .
�لتو��شل  م��رك��ز  م��دي��ر  �أ����ش���ار  ك��م��ا 
�أن  �لجتماعي عبد�هلل �ل�شحي �ىل 
متابعي �لقمة عر �شبكات �لتو��شل 
ما  �ىل  و���ش��ل  وت��وي��رت  �لفي�شبوك 
يزيد عن �شبعة ملين متابع من 
دول��ة �لإم���ار�ت و�لعامل وه��ذ� يزيد 
ع���ن رق���م �ل�����دورة �ل�����ش��اب��ق��ة للقمة 
�أنها  يوؤكد  ما  متابع  مليوين  بنحو 

منظمات  وروؤ�شات  حكومات  روؤ�شاء 
دولية وخر�ء عامليون وعلى ر�أ�شهم 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�أج���رى معه  �ل��ذي  �آل مكتوم  ر����ش��د 
حو�ر �شريح حول �مكانية ��شتئناف 
متابعة  ولق���ت  �لعربية  �حل�����ش��ارة 
و��شعة على م�شتوى �لوطن �لعربي 

و�لعامل.
�لدولة  نائب رئي�ض  �ل�شمو  �شاحب 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض 
�أبدى �إعجابه مبكتب عمليات �لقمة 
�لذي ي�شم �ملركز �لإعلمي ومركز 

�لتو��شل �لإجتماعي .
و�أ�شاد �شموه بجهود �ل�شباب من �أبناء 
�لذين  و�ملتطوعن  �ل��وط��ن  وب��ن��ات 
�أدو� عملهم بحرفيه عالية ومتابعة 
ومتكنو�  وفعالياتها  للقمة  حثيثة 

�آلية عمل  على  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�مل���ر�ك���ز �ل��ث��لث��ة �ل��ت��ي ي��ع��م��ل نحو 
ومتطوع  وموظف  �إعلمي   300
كخلية نحل تن�شط يف تغطية و�إذ�عة 
للحكومات  �لعاملية  �لقمة  فعاليات 
ب�شكل و�أ�شلوب خمتلف عن �لتغطية 
�ل�شرح  ح�����ش��ب  �ل�����ش��اب��ق��ة  �ل��ق��م��ة  يف 
�شموه ومر�فقيه  �أم��ام  �ل��ذي قدمه 
مدير  �لعلماء  �شلطان  عمر  �ل�شيد 
�لقمة �لعاملية �خلام�شة للحكومات 
�لتغطية يف هذه  ب���اأن  �أف���اد  و�ل���ذي 
ت��ق��ت�����ش��ر على  ل��ل��ق��م��ة مل  �ل�������دورة 
ب��ل تعدتها  �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�جل��ل�����ش��ات 
دولة  جت��ارب  على  �ل�شوء  لت�شليط 
وروؤية  �ل�شباب  و�بتكار�ت  �لإم��ار�ت 
�لدولة  نائب رئي�ض  �ل�شمو  �شاحب 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض 

�لعلماء �أن �ملركز ركز يف هذه �لدورة 
فتم  للقمة  �ل�شكل  ل  �ملحتوى  على 

و�للقاء�ت  �حل����و�ر�ت  غالبية  ن�شر 
خللها  من  حت��دث  �لتي  و�لكلمات 

عاما  �لنا�ض  �هتمام  على  ت�شتحوذ 
بعد عام . ومن جهة ثانية �أكد عمر 

�ل�شحيحة  �مل��ع��ل��وم��ة  �إي�����ش��ال  م���ن 
�حلدث  ل��ه��ذ�  و�ملتابعن  للمتلقن 
وتنظمه  ت�شت�شيفه  �ل���ذي  �ل��ع��امل��ي 
حكومة دول���ة �لإم����ار�ت م��ن خلل 
للحكومات  �لعاملية  �لقمة  موؤ�ش�شة 
�ل���ت���ي ي��ر�أ���ش��ه��ا م���ع���ايل حم��م��د بن 

عبد�هلل �لقرقاوي .
و�أثنى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم على روح �لتطوع 
لدى �ل�شباب من �جلاليات �لعربية 
و�لأجنبية �ملقيمة يف �لدولة معتر� 
�شموه خ�شلة �لتطوع قيمة �ن�شانية 
ي��خ��ت��زن��ه��ا �لإن�������ش���ان يف ذ�ته  ن��ب��ي��ل��ة 
بغ�ض �لنظر عن �نتمائه �لديني �أو 
�جلغر�يف مقدر� �شموه جهود هوؤلء 
�لتوفيق  ل��ه��م  وم��ت��م��ن��ي��ا  �ل�����ش��ب��اب 

و�لنجاح و�ل�شعادة.
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•• دبي-وام: 

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ض  �آل م��ك��ت��وم،  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة، رئ��ي�����ض جم��ل�����ض �ل������وزر�ء، 
�بتكار�ت  ج���ائ���زة  ح��ف��ل  دب���ي  ح��اك��م 
�حل��ك��وم��ات �خل��لق��ة، و�ل��ت��ي ُتقدم 
�لعاملية  �ل���ق���م���ة  ف���ع���ال���ي���ات  ���ش��م��ن 

للحكومات. 
وق�����د ف�����از ب���اجل���ائ���زة م�������ش���روع من 
جمهورية توغو يعالج �إحدى �مل�شاكل 
يف  �ملجتمع  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �لرئي�شية 
ت��وغ��و و�ل���ب���ل���د�ن �لأخ������رى �لأك����رث 
حيث  �لطبيعية،  ل��ل��ك��و�رث  ع��ر���ش��ة 
��شتباقية  ��شتجابة  بتوفري  ي�شاهم 
كثري�  ت�شاعد  �أو  تنقذ  قد  للكو�رث 
م��ن ���ش��ك��ان ت��ل��ك �مل��ن��اط��ق ع��ل��ى �أخذ 
بتكرمي  وقام  �للزمة.  �لحتياطات 
�لفائز �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ب���ن ر�����ش���د �ل م��ك��ت��وم يف ح��ف��ل مت 
تنظيمه على هام�ض فعاليات �لقمة 

�لعاملية للحكومات .
وي�����ن�����درج �مل���������ش����روع �ل����ف����ائ����ز حتت 
�لعمليات �لد�خلية لقطاع �خلدمات 
وهو  �حل��ك��وم��ي،  �لعمل  يف  �مل�شاندة 

ف���ك���رة ط��رح��ت��ه��ا وز�رة  ع���ب���ارة ع���ن 
وهي  توغو  دول��ة  حكومة  يف  �لبيئة 
�لتنبوؤ�ت  ع��ل��ى  �ل���ق���ائ���م  �ل��ت��م��وي��ل 

بالتعاون مع �شركاء دولين. 
متكن  مبتكرة  متويلية  �آل��ي��ة  وه���و 
م����ن توفري  �لأج�����ه�����زة �حل���ك���وم���ي���ة 
�لأم���و�ل �ل��لزم��ة لت��خ��اذ �إج���ر�ء�ت 
�لتنبوؤ�ت  �إىل  بال�شتناد  ��شتباقية 

�لتي مت حتديدها مقدماً.
�أ�شرة   7000 من  �أك��رث  و��شتفادت 
حتى �ليوم من تفعيل نظام �لتمويل 
�أوغند�  يف  �ل��ت��ن��ب��وؤ�ت  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م 
وت�شري  وبنغلدي�ض،  وتوغو  وب��ريو 
معدلت  �ن��خ��ف��ا���ض  �إىل  �ل��ن��ت��ائ��ج 
ب�شورة  �ل�������ش���ك���ان  ب����ن  �خل�������ش���ائ���ر 
�لنقد  لمتلكهم  وذل��ك  ملمو�شة، 

�للزم عند وقوع حالت �لطو�رئ.
�آلية �لتمويل �لقائم  وقد مت تفعيل 
على �لتنبوؤ�ت يف �إحدى مناطق توغو 
�لتي تعاين من �لفي�شانات عر �أد�ة 
و�لتي  بالفي�شانات  للتنبوؤ  مبتكرة 
بيانات  كافة  دم��ج  م��ن خ��لل  تعمل 
و�لبيانات  و�ملائية  �جلوية  �لأر�شاد 
�لتنبوؤ  يف  ���ش��اع��د  مم���ا  �ل�����ش��ك��ان��ي��ة 

�ملخاطر  ل��وق��وع  �مل��رج��ح  بالتوقيت 
تد�بري  �تخاذ  وبالتايل  �ل��ك��و�رث  �أو 
للفي�شانات  لل�شتعد�د  ��شتباقية 
للحد  �لوطني  �لرنامج  من  بدعم 
�ل��ذي تنفذه  �ل��ك��و�رث  م��ن خماطر 
تفريغ  ذل���ك  يف  مب��ا  �ل��ب��ي��ئ��ة،  وز�رة 
تاأثري  من  يقلل  مما  �ملبكر  �ل�شدود 
�لنظام  ه��ذ�  �أت���اح  كما  �لفي�شانات. 

�لفر�شة ملنظمة �ل�شليب �لأحمر يف 
توغو و�أك�شبها �لوقت �للزم لتهيئة 
�ملجتمعات �ملعر�شة للخطر قبل بدء 

�لفي�شانات.
�حلكومات  “�بتكار�ت  وت����ه����دف 
�ل�شوء  ت�����ش��ل��ي��ط  �إىل  �خللقة” 
�حلكومية  �ل����ت����ج����ارب  �أه�������م  ع���ل���ى 
�مل��ب��ت��ك��رة �ل��ن��اج��ح��ة وت�����ش��ك��ل فر�شة 

ومتكن  و�خل���ر�ت  �ملعرفة  لتبادل 
�لتقنيات  �خ��ت��ب��ار  م���ن  �مل�����ش��وؤول��ن 
ت�شاعدهم  �ل��ت��ي  �ملبتكرة  و�لأدو�ت 
و�إد�رة  للم�شتقبل  �ل���ش��ت��ع��د�د  على 
ح����ك����وم����ات����ه����م مب�������ا ي�������ت�������لءم مع 

متطلباته.
�إب����ر�ز جت��رب��ة دولة  �إىل  ت��ه��دف  كما 
كوجهة  مكانتها  وتر�شيخ  �لإم���ار�ت 

مركز  دور  وتعزيز  للبتكار  عاملية 
حممد بن ر��شد للبتكار �حلكومي 
يف دعم �جلهود لتحقيق �أهد�ف روؤية 
و�ل�شرت�تيجية   2021 �لإم����ار�ت 
�لوطنية للبتكار. و�عتمدت عملية 
�لتي قام بها جمموعة من  �لتقييم 
ع��ل��ى معايري  �ل���دول���ي���ن  �خل������ر�ء 
�لفكرة  ح��د�ث��ة  ه��ي  ث��لث��ة  رئي�شية 
�ملكان  �ل��ت��ك��ر�ر يف  و�لأث�����ر وق��اب��ل��ي��ة 
�ل�����ذي ن���ف���ذت ف��ي��ه و �ل��ت��ط��ب��ي��ق يف 
�بتكار�ت  و�شت�شتقبل  �أخرى.  �أماكن 
�حل���ك���وم���ات �خل���لق���ة يف �ل�����دور�ت 
�ملقبلة �لرت�شيحات من �حلكومات يف 
دول �لعامل وت�شتثنى دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة من �لرت�شح حفاظا 

على حيادية �جلائزة .
وتركز جائزة هذ� �لعام على �حللول 
�ل���ت���ي يخرج  و�مل���ب���ت���ك���رة  �ل���ف���ري���دة 
خمتلف  م��ن  �ل�شيا�شات  ���ش��ّن��اع  بها 
�ل�����دول مل��و�ج��ه��ة ق�����ش��اي��ا م��ّل��ح��ة يف 
�مل�شروع  خ���روج  وك���ان  جمتمعاتهم، 
�لعمل  يف  �ل��ت��ق��ل��ي��دي  �ل���ن���ه���ج  ع����ن 
�ختياره  يف  رئي�شياً  �شبباً  �حلكومي 

للفوز يف �جلائزة. 

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س جمل�س اإدارة �سركة »لينكد اإن«
•• دبي-وام: 

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
“رعاه �هلل”  �ل��وزر�ء حاكم دبي  رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض 
�ل�شيد  �م�ض  ظهر  جمري�  مدينة  يف  �ل�شلم  مينا  فندق  يف 
لينكد   “ �شركة  �إد�رة  جمل�ض  ورئي�ض  �ملوؤ�ش�ض  هوفمان  ري��د 
�ل�شبكات  �شمن  �لن��رتن��ت  على  موقعها  ي�شنف  �ل��ت��ي   “ �إن 
�لجتماعية وي�شتخدم ك�شبكة تو��شل مهنية وقاعدة للبيانات 
�حلكومية  و�جلهات  �لأعمال  قطاع  وموظفي  �ل�شركات  بن 
�لت�شويق و�لإعلنات وي�شل عدد  وت�شتخدم كذلك لأغر��ض 
470 مليون �شخ�ض  “ نحو  �إن  “ لينكد  �مل�شجلن يف موقع 

من 200 دولة وهو متوفر باأربع وع�شرين لغة عاملية.

�آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  وقد رحب �شاحب 
مب��وؤ���ش�����ض �ل�����ش��رك��ة وت���ب���ادل م��ع��ه �حل��دي��ث ح���ول �آل��ي��ة عمل 
مدينة  يف  �لإقليمي  مقرها  خ��لل  م��ن  �ملنطقة  يف  �ل�شركة 
دبي للإنرتنيت وخططها �ل�شرت�تيجية يف �لإبتكار وتنويع 
�ل�شيد  �أ���ش��اد  �لأث��ن��اء  .ويف  لزبائنها  تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات 
دبي  مدينة  توفرها  �لتي  �للوج�شتية  بالت�شهيلت  هوفمان 
تطوير  يف  فيها  �ملتو�جدة  لل�شركات  وم�شاعدتها  للإنرتنت 
�أو  �أية معوقات  وتعزيز عملياتها �لت�شغيلية و�لت�شويقية دون 
قو�نن متنع من ممار�شة هذه �ل�شركات لأن�شطتها �لقانونية 
�ل�شمو  �شاحب  �ىل  و�لتقدير  بال�شكر  وت��وج��ه   . �ملنطقة  يف 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�جلهات �ملخت�شة يف دولة 
ه��ذه �جلهات  تقدمه  ما  ودب��ي خا�شة على  �لإم���ار�ت عموما 

للإ�شتثمار�ت  و�جتماعية  قانونية  وحماية  ت�شهيلت  م��ن 
�لأجنبية �لتي جتد على �أر�ض �لإمار�ت بيئة جاذبة وحا�شنة 
�آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �للقاء  ح�شر  لها.  وحامية 
ملجموعة  �لأعلى  �لرئي�ض  للطري�ن  دب��ي  هيئة  رئي�ض  مكتوم 
ر��شد  ب��ن  ب��ن حممد  �أح��م��د  �ل�شيخ  و�شمو  �لإم����ار�ت  ط���ري�ن 
و�شمو  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  رئي�ض  مكتوم  �آل 
�ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ومعايل حممد 
بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�ض �لوزر�ء و�مل�شتقبل 
�إبر�هيم  بنت  رمي  ومعايل  للحكومات  �لعاملية  �لقمة  رئي�ض 
�لها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعاون �لدويل و�شعادة خليفة 
�شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي 

وعدد من �مل�شوؤولن. 

حممد بن را�سد ي�ستقبل عددا من عمداء املدن وروؤ�ساء البلديات يف عدد من الدول

عائ�شة  �لدكتورة  �شعادة  وقدمت 
�لعام  �مل��دي��ر  ب�شر  ب��ن  بطي  بنت 
ملكتب دبي �لذكية ورقة عمل حول 
و�لأ�ش�ض  �ل��ذك��ي��ة  دب���ي  م�����ش��روع 
�لتي يقوم عليها �مل�شروع و�أفادت 
ب�شعي دبي بخطى و�ثقة لت�شبح 
�لأذكى عاملياً ..م�شرية �أننا نعمل 
�خلر�ت  وتبادل  �ل�شتفادة  على 
�لتي  �لنماذج  و�أجن���ح  �أف�شل  م��ع 
مت ت��ق��دمي��ه��ا ل��ل��م��دن �ل��ذك��ي��ة يف 
�ملمكنات  لتوفري  و�شوًل  �لعامل، 
�ل��ذك��ي��ة �حل��دي��ث��ة لأج���ل تطبيق 
ر�حة  لتحقيق  �ملمار�شات  �أف�شل 
�أهمية  موؤكدًة  و�إ�شعادهم،  �لنا�ض 
�جلهات  م����ع  �ل�������ش���ر�ك���ات  ع���ق���د 
�ملدن  ب�شاأن  �ل�شلة  ذ�ت  �لعاملية 

�لذكية.
ق����دم عمد�ء  �لج���ت���م���اع  وخ����لل 
�مل����دن �مل�����ش��ارك��ون ع��رو���ش��اً حول 
�خلا�شة  و�مل�������ش���اري���ع  �خل���ط���ط 
�لتي  و�ل�����ت�����ح�����دي�����ات  مب����دن����ه����م 
حتقيق  ���ش��ب��ي��ل  يف  ي���و�ج���ه���ون���ه���ا 
�مل�شتد�مة  �ل���ت���ن���م���ي���ة  �أه���������د�ف 
�أف�شل  �إىل  مب��دن��ه��م  و�ل��و���ش��ول 
م�شتويات �ل�شتد�مة. و��شتعر�ض 
معايل موغينز ليكيتوفت -ع�شو 

بناء �لفرد و�ملجتمع �لتز�ما منها 
وتقوم  �ملجتمعية  مب�شوؤوليتها 
مع  وبالتن�شيق  ب���دوره���ا  ك��ذل��ك 
�جلهات �حلكومية �لأخرى بدعم 
مر�كز  وحتقيق  �لإم���ارة  �قت�شاد 

ريادية يف �لتناف�شية �لدولية.
و�أك�������د ل����وت����اه �أن������ه مت �لط�����لع 
�لعمل  يف  �ملمار�شات  �أف�شل  على 
�لعامل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل���ب���ل���دي 
حماور   7 يف  �لبحث  خ��لل  م��ن 
رئي�شية وهي �لبيئة و�ل�شتد�مة، 
وم�شتوى  و�لأف��������ر�د،  و�مل��ج��ت��م��ع 
و�خلدمات،  و�حلكومة  �ملعي�شة، 
و�لقت�شاد.  و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، 
و���ش��م��ل �ل��ب��ح��ث 15 دول���ة و20 
يف  تعمل  موؤ�ش�شة  و18  م��دي��ن��ة 
تلك  �ختيار  ومت  �لبلدي  �مل��ج��ال 
�جل���ه���ات خل��رت��ه��ا وت��ف��وق��ه��ا يف 
ملر�كز  وحت��ق��ي��ق��ه��ا  �مل�����دن  �إد�رة 

ريادية يف �ملوؤ�شر�ت �لعاملية.
و�أ�شاف �ن �لبلدية قامت كذلك 
معيارية  م���ق���ارن���ة   52 ب���ع���ق���د 
لتحديد مرتبة دبي يف موؤ�شر�ت 
يف  �مل�������دن  �أد�ء  ت���ق���ي�������ض  ع���امل���ي���ة 
جم����الت �ل��ب��ح��ث �ل�����ش��ب��ع��ة ومن 
تلك �ملوؤ�شر�ت موؤ�شر جودة �حلياة 

مدينة ليون يف فرن�شا هي ثالث 
�أ�شهر  �أك��ر مدينة فيها و�إح��دى 
لحتو�ئها  �ل�شياحية  �ل��وج��ه��ات 

على عدد كبري من �ملقا�شد.
على  تعمل  �مل��دي��ن��ة  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�لقطاعات  عر  وتوزيع  �لبتكار 
من   40% �أن  �إىل  م�������ش���رية 
نابع من مدينة  �لبتكار بفرن�شا 
لديهم  �أن  �ىل  و�أ�����ش����ارت  ل���ي���ون، 
على  تعمل  ثقافية  ��شرت�تيجية 
باملدينة  �ل�شتثمار  عر�ض فر�ض 
ع���ر �ل��ع��ام��ل��ن ب����اخل����ارج، حيث 
�ألف   23 �أك��رث من  متتلك ليون 

عامل بخارجها.
وقدم �شعادة �ملهند�ض جمال مطر 
�لدوحة  ب��ل��دي��ة  م��دي��ر  �لنعيمي 
فيه  �شرح  دول��ة قطر عر�شاً  من 
ك���ي���ف جن���ح���ت م���دي���ن���ة �ل���دوح���ة 
يف م��و�ك��ب��ة �ل��ت��ط��ور �مل��ت�����ش��ارع يف 
�لتنمية  وحتقيق  �لأع��م��ال  ع��امل 
و�����ش���ت�������ش���ر�ف مدن  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�مل�شتقبل، وحتدث عن ن�شاأة قطر 
�للوؤلوؤ،  �لعمل على �شيد  وبد�ية 
�لتكنولوجي،  ب��ال��ت��ط��ور  م�����رور�ً 
تعمل  حاليا  �ل��دوح��ة  �أن  م�شري�ً 
�لكرتونية  �شحابة  تطوير  على 

�لقيادة  روؤي����ة  لتحقيق  �خل��ا���ض 
�ملف�شل  �مل��ك��ان  دب���ي  ت��ك��ون  �أن  يف 
�لذكية  و�ملدينة  و�لعمل  للعي�ض 

�لأوىل يف �لعامل.
و�����ش���ت���ع���ر����ض م�����وؤ������ش�����ر�ت م���دن 
�إىل  دب���ي  تتطلع  �ل��ت��ي  �مل�شتقبل 
�لتفوق فيها وهي �لنقل �مل�شتد�م، 
و�ملعرفة،  و�لت�شال  و�لت�شاميم، 
و�لذكاء و�ل�شتد�مة ودبي مدينة 
�لقمة  �أن  �إن�شانية. و�عتر لوتاه 
ت�شكل من�شة  للحكومات  �لعاملية 
فريدة من نوعها للتلقي وتبادل 
�لناجحة  و�ل���ت���ج���ارب  �خل�����ر�ت 
تو�جه  �لتي  �لتحديات  وت�شارك 
�مل�����ش��وؤول��ن و�ل���ع���م���د�ء وروؤ����ش���اء 
معاً  و�لعمل  �لعامل  يف  �لبلديات 
�مللئمة  �حل���ل���ول  ���ش��ي��اغ��ة  ع��ل��ى 
مدينة.  ك��ل  خ�شو�شية  بح�شب 
�إن ��شرت�تيجية بلدية دبي  وقال 
�لإمارة  �أه��د�ف  ت�شهم يف حتقيق 
رئي�شي من خلل حتقيق  ب�شكل 
�مل��دي��ن��ة وجعل  ب��ي��ئ��ة  ����ش��ت��د�م��ة 
خدماتها ذ�ت جودة عاملية و�إد�رة 
بكفاءة  �حل�������ش���ري  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
منا�شبة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  و����ش���م���ان 
..ك��م��ا �أن��ه��ا ت��ق��وم ب���دور ف��ع��ال يف 

خطط  �ل�����دمن�����ارك�����ي  �ل�����رمل�����ان 
�ل�شتد�مة و�لتنمية �لقت�شادية 
و�لرفاه �لجتماعي يف �لدمنارك 
�لدمناركية  ب��ال��ت��ج��رب��ة  و�أ�����ش����اد 
�أن  �إىل  م�������ش���ري�ً  ب���ال����ش���ت���د�م���ة، 
�ل����دمن����ارك ل��دي��ه��ا �ل��ع��دي��د من 
�لأخرية  �ل�شنو�ت  يف  �لإجن���از�ت 
كح�شولها على �ملرتبة �ل� 12 يف 
موؤ�شر �ل�شعادة �لعاملي، و�إعلنها 
�ل��دول��ة �لأق���ل ف�����ش��اد�ً يف �لعامل، 
م�شتوى  �ن��خ��ف��ا���ض  ع���ن  ف�����ش��ًل 

�جلرمية.
حممد  �ملهند�ض  �شعادة  وحت��دث 
�لرباط  م��دي��ن��ة  ع��م��دة  �شديقي 
م�شروع  ع��ن  �ملغربية  �ململكة  يف 
�لتنمية �مل�شتد�مة يف �ملدينة و�أكد 
��شرت�تيجية  بنهج  �للتز�م  على 
�شاملة يف �ملجال �لبيئي وتر�شيخ 
دع���ائ���م �أ���ش��ا���ش��ي��ة م���ن ���ش��اأن��ه��ا �أن 
نحو  �لن��ت��ق��ال  �إجن���اح  ت�شاهم يف 
طرق و�أ�شاليب م�شتد�مة للعي�ض 

و�ل�شتهلك و�لإنتاج.
وحت���دث���ت ����ش���ع���ادة �أل�����ن غ���لدو 
غاليانو نائب رئي�ض مدينة ليون 
للتحول  �مل��دي��ن��ة  م�����ش��اري��ع  ع���ن 
�أن  �إىل  م�شرية  ذكية  مدينة  �إىل 

و�لتخطيط  �مل�����ش��ت��د�م��ة  و�مل�����دن 
و�لتحول  و�ل���ن���م���و  �ل����ع����م����ر�ين 
تلك  ..ون��ت��ج عن  �لذكي وغريها 
�ل��در����ش��ة �ل�����ش��ام��ل��ة �ل��ع��دي��د من 
و�ملبادر�ت  �لف�شلى  �مل��م��ار���ش��ات 
�إيجابي  ت��اأث��ري  لها  �شيكون  �لتي 
وقوي يف حت�شن �خلدمات ورفع 
�لفئات  ك��اف��ة  و�إ����ش���ع���اد  �ل���ك���ف���اءة 

�ملعنية يف �إمارة دبي.
�أن بلدية دبي حتر�ض على  و�أكد 
تطبيق معايري �حلكومة �لذكية 
ط��ب��ق��اً ل��ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة دبي 
�لر�شيدة و��شتكماًل للنجاح �لذي 
�لعنونة  نظام  �لد�ئرة يف  حققته 
مكاين  �ل�������ش���ام���ل  �جل���غ���ر�ف���ي���ة 
�ل������ذي ي�����ش��ت��خ��دم ل���غ���ة �لأرق�������ام 
فقط لتمكن جميع �لأف��ر�د من 
��شتخد�مه ب�شهولة دون �لعتماد 
كافة  يف  ون�شره  معينة  لغة  على 

�لقطاعات �حليوية بالإمارة.
ب����د�أت  ب��ل��دي��ة دب����ي  �أن  و�أ�����ش����اف 
�لذكية  �مل��دن  مو��شفات  تطبيق 
�حل�شرية  �ل��ب��ي��ئ��ة  ومب���ع���اي���ري 
و�أدو�ت  ح��ل��ول  تبني  خ���لل  م��ن 
فر�ض  مينحها  للبيئة  �شديقة 

�ل�شتمر�رية و�ل�شتد�مة.

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�آل مكتوم نائب  حممد بن ر��شد 
�ل���دول���ة رئ��ي�����ض جمل�ض  رئ��ي�����ض 
�ل��وزر�ء حاكم دبي بح�شور �شمو 
�ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د بن 
ع��ه��د دبي  م��ك��ت��وم ويل  �آل  ر����ش��د 
حممد  ب��ن  مكتوم  �ل�شيخ  و�شمو 
نائب حاكم  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
دب������ي ع�������دد� م����ن ع����م����د�ء �مل����دن 
وروؤ����ش���اء �ل��ب��ل��دي��ات يف ع���دد من 
�شاركو� يف جل�شة  و�لذين  �ل��دول 
نظمتها بلدية دبي خلل فعاليات 

�لقمة �لعاملية للحكومات.
م�شرعات  �جل���ل�������ش���ة  ون���اق�������ش���ت 
�ملجتمعية  و�ل�شعادة  �ل�شتد�مة 
�لجتماع  �أع����م����ال  يف  و�����ش����ارك 
خمتلف  م��ن  م��ن  �إد�ر�ت  ممثلو 
�شعادة  وق������دم  �ل����ع����امل.  �أن����ح����اء 
م��دي��ر عام  ل��وت��اه  ن��ا���ش��ر  ح�شن 
تو�شيحياً  ع��ر���ش��اً  دب����ي  ب��ل��دي��ة 
ع���ن خ��ط��ة دب����ي ل��ل��ع��ام 2021 
و�مل�شاريع �لطموحة �لتي تقودها 
�لإمارة بالتعاون مع كل �جلهات 
�لقطاع  وم��وؤ���ش�����ش��ات  �حل��ك��وم��ي��ة 

�لدولة  م�شروعات  لكل  ر����ش��دة 
لت�شهيل وت�شريع �لإجر�ء�ت.

�أبو  �إي��اد  �لدكتور  �شعادة  وحت��دث 
�لإقليمي  و�مل��م��ث��ل  �مل��دي��ر  مغلي 
للبيئة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ل��رن��ام��ج 
موؤ�شر�ت  عن  �آ�شيا  غ��رب  ملنطقة 
وو����ش���ع �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة يف 
و�لفر�ض  و�لو�قع  �لعربية  �ملدن 
�لقمة  �أن  ي���ذك���ر  و�ل���ت���ح���دي���ات. 
��شتقطبت  ل��ل��ح��ك��وم��ات  �ل��ع��امل��ي��ة 
�شخ�شية   4000 م����ن  �أك�������رث 
وطنية و�إقليمية وعاملية من �أكرث 
من 138 دولة، ما يعك�ض �ملكانة 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  ل��ل��ق��م��ة  �ل����ب����ارزة 
و�لهتمام  و�ل�����دويل  �لإق��ل��ي��م��ي 
�لكبري من �حلكومات و�ملنظمات 
�لقطاعن  وه���ي���ئ���ات  �ل���ع���امل���ي���ة 
�لقر�ر  �ل��ع��ام و�خل���ا����ض و���ش��ّن��اع 
و�لأكادميين  �لأع����م����ال  ورو�د 
و�ملبتكرين.  �جل��ام��ع��ات  وط��ل��ب��ة 
وت�شت�شيف �لقمة 150 متحدثاً 
�ل�شوء  لت�شليط  جل�شة  يف 114 
�أكرث حتديات �لعامل �مللحة  على 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  و����ش��ت��ع��ر����ض 
للتعامل  �ل��ع�����ش��ري��ة  و�حل����ل����ول 

معها.

بح�سور وتكرمي حممد بن را�سد .. جمهورية توغو تفوز بجائزة ابتكارات احلكومات اخلالقة
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�سد ي�ستقبل الرئي�س التنفيذي ل�سركة �سي�سكو �سي�ستمز الأمريكية

•• دبي-وام:

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 
�خلام�شة  �لعاملية  �لقمة  هام�ض  على  �ل�شلم  مينا  يف  �هلل” 
ت�شامرز  جون  �ل�شيد  �م�ض  �أعمالها  �أنهت  �لتي  للحكومات 
�لأمريكية  �شي�شتمز  �شي�شكو  ل�شركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض 
ير�فقه وفد رفيع من �ل�شركة �ملتخ�ش�شة يف جمال �ل�شبكات 
�لل�شلكية و�لرجميات وتقنيات �لألياف �لب�شرية و�ملعد�ت 
�لتقنية �لدقيقة وتتخذ من مدينة “�شان خو�شيه “ يف ولية 
كاليفورنيا �لأمريكية مقر� رئي�شا لها منذ تاأ�شي�شها يف �لعام 

دبي. يف  �إقليمي  مقر  ولها   1984

وقد جتاذب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد  �شمو  و�ل�شيف بح�شور 
ب��ن حممد  �آل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب���ي و���ش��م��و �ل�شيخ م��ك��ت��وم 
�أط��ر�ف �حلديث حول  دب��ي  نائب حاكم  �آل مكتوم  ر��شد  بن 
�ملنطقة  ودول  �لإم��ار�ت  دولة  و�أن�شطتها يف  �ل�شركة  عمليات 
و�ل���ع���امل. ورح���ب ���ش��م��وه ب��ال��ت��ع��اون �ل��ق��ائ��م ب��ن م��دي��ن��ة دبي 
ملا  �لتعاون  هذ�  قاعدة  وتو�شيع  �لأمريكية  و�ل�شركة  �لذكية 
فيه م�شلحة �لطرفن. من جهته �أعرب �ل�شيد ت�شامرز عن 
للت�شهيلت  �إد�رتها  �لعليا وجمل�ض  تقدير �شركته ورئا�شتها 
�حلكومية �لتي حتظى بها يف مدينة دبي للإنرتنت معتر� 
�أن هذه �لت�شهيلت �أ�شهمت �ىل حد كبري يف �إجناح وتو�شيع 
بالدور  منوها  �ملنطقة  يف  عملئها  وزي���ادة  �ل�شركة  �أن�شطة 

دبي للإنرتنت على  تلعبه مدينة  �لذي  و�لتثقيفي  �لريادي 
�لتي تعتر دولها مدينة دبي منوذجا حيا  �ملنطقة  م�شتوى 

للتطور �لتكنولوجي و��شتخد�مات و�شائل �لتقنية �لذكية .
رئي�ض  مكتوم  �آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �للقاء  ح�شر 
هيئة دبي للطري�ن �لرئي�ض �لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمار�ت 
و�شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ومعايل 
�لوزر�ء  جمل�ض  ���ش��وؤون  وزي��ر  �لقرقاوي  عبد�هلل  بن  حممد 
رمي  وم��ع��ايل  للحكومات  �لعاملية  �لقمة  رئي�ض  و�مل�شتقبل 
�لدويل  �لتعاون  ل�شوؤون  دولة  وزي��رة  �لها�شمي  �إبر�هيم  بنت 
�لت�شريفات  د�ئ��رة  عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة  و�شعادة 
مدير  ب�شر  بنت  عائ�شة  �لدكتورة  و�شعادة  دبي  يف  و�ل�شيافة 

عام مدينة دبي �لذكية.

كرم الفائزين بجوائز �سباق احلكومات العاملي لرواد التكنولوجيا

حممد بن را�سد: �سغف الإن�سان باملعرفة والعلوم كان دافعا له على الدوام لتطوير الأفكار املبتكرة 
•• دبي -وام:

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  كرم �شاحب 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل �م�ض �لفائزين 
�لعاملي  يف جو�ئز �شباق �حلكومات 
ختام  يف  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ل��������رو�د 
للقمة  �خلام�شة  �ل���دورة  فعاليات 
�شموه  و�أك���د  للحكومات.  �لعاملية 
�أن �شغف �لإن�شان باملعرفة و�لعلوم 
كان د�فعا له على �ل��دو�م لتطوير 
باإيجاد  �لكفيلة  �ملبتكرة  �لأف��ك��ار 
تو�جهه  �لتي  للتحديات  �حل��ل��ول 
طبيعة  �أن  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  م�������ش���دد�ً 
تغريت  ع�������ش���رن���ا  يف  �ل���ت���ح���دي���ات 
�أك����رث ت�����ش��ارع��اً ونحن  و�أ���ش��ب��ح��ت 
بحاجة �إىل تطوير وتوليد �لأفكار 
لدفع  منها،  �أ�شرع  بوترية  �ملبتكرة 
�مل�شتقبل قدما  �إىل  �لعامل  م�شرية 
وللرتقاء بحياة �ملليار�ت من بني 

�لب�شر �ىل م�شتويات �أف�شل .
بحاجة  ع��امل��ن��ا  �إن  ���ش��م��وه:  وق�����ال 
�إىل ت��ط��وي��ر وحت��ف��ي��ز �ل��ع��ق��ول يف 
ون��ح��ن كحكومات  �مل��ج��الت  ك��اف��ة 
عملية  ق����ي����ادة  ع����ن  م���������ش����وؤول����ون 
�شاملة لتحقيق �أف�شل ��شتثمار يف 
�لعقول ويف تكنولوجيا �مل�شتقبل..
���ش��ب��اق �حل��ك��وم��ات �ل��ع��امل��ي ل���رو�د 
ر�شالة  ي���ج�������ش���د  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
�لعاملية  �لقمة  �لإم��ار�ت وتوجهات 
للحكومات �لتي جتيب على �أ�شئلة 
�مل�شتقبل وت�شع �حللول لتحدياته 
ورفاهه  �لن�����ش��ان  خ��ري  �إىل  �شعياً 

و�شعادته .
ح�شر �لتكرمي �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن حممد بن ر��شد �ل مكتوم ويل 
بن  �ل�شيخ مكتوم  و�شمو  دبي  عهد 
نائب  مكتوم  �ل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�لقبي�شي  �أم��ل  ومعايل  دب��ي  حاكم 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�ض  رئي�شة 
و�ل��ف��ري��ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
ز�يد �ل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
و�شمو  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي�����ر  �ل�������وزر�ء 
نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�ض جمل�ض 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
رئي�ض  مكتوم  �ل  �شعيد  بن  �أحمد 
رئي�ض  �مل��دين  للطري�ن  دب��ي  هيئة 
جمموعة ط��ري�ن �لم��ار�ت و�شمو 
ر��شد  بن  بن حممد  �أحمد  �ل�شيخ 
حممد  موؤ�ش�شة  رئي�ض  مكتوم  �ل 
�ل�شيخ  و�شمو  مكتوم  �ل  ر��شد  بن 
م��ن�����ش��ور ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �ل 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  وح������رم  م���ك���ت���وم 
�ل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض 
�ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي �شمو �لمرية 
حممد  ومعايل  �حل�شن  بنت  هيا 
بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون 
رئي�ض  و�مل�شتقبل  �ل���وزر�ء  جمل�ض 
وعدد  للحكومات  �لعاملية  �لقمة 
من �ل�شيوخ و�لوزر�ء و�مل�شوؤولن .

�لعاملي  �حلكومات  �شباق  وي�شتمل 
جو�ئز  ث��لث  �لتكنولوجيا  ل���رو�د 
هي: جائزة �أف�شل خدمة حكومية 
عر �لهاتف �ملحمول وجائزة �أف�شل 
�حلكومات  يف  �لنا�شئة  �لتقنيات 
وج�����ائ�����زة ه����اك����اث����ون �حل���ك���وم���ات 
�لرقمية.  للتعاملت  �لفرت��شي 

�لرقمية و�لو�قع �لفرت��شي.
�ل�شحة  موؤ�ش�شة  ه��م  و�ل��ف��ائ��زون 
وذلك  �إ���ش��ت��ون��ي��ا  يف  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
ب���ل���وك ت�شن  ت��ق��ن��ي��ة  ل����ش���ت���خ���د�م 
�لإلكرتونية  �ل�شحية  لل�شجلت 
لتاأمن  �ملبادر�ت  �أن�شج  يعد  حيث 
لأكرث  �ل�شحية  �لرعاية  �شجلت 
م��ن م��ل��ي��ون م��ري�����ض ك��م��ا ي�شاعد 
وتخزين  ح���ف���ظ  ع���ل���ى  �ل����ن����ظ����ام 
على  وي�شعب  �ل�شحيحة  �لبيانات 
�حلكومة �أو �لطبيب �إخفاء وتغيري 
�شحة �مللفات حيث يحمل مو�طنو 
�إ�شتونيا بطاقة ذكية تقوم بتخزين 
بهم  �خل��ا���ش��ة  �ل�شحية  بياناتهم 
من  �أك��رث  �ىل  �ل��و���ش��ول  و�إمكانية 

خدمة حكومية.  1000
وز�رة  �أي�������ش���ا  ب���اجل���ائ���زة  وف�������ازت 
�مل����و������ش����لت �ل�����ش��ن��غ��اف��وري��ة عن 
�لقيادة  ذ�ت���ي���ة  �ل�����ش��ي��ار�ت  ت��ق��ن��ي��ة 
ت�شريح  �أول  �ل���وز�رة  حيث منحت 
ذ�تية  �ل�شيار�ت  لتجربة  لل�شركات 
�ل���ق���ي���ادة يف م��ن��ط��ق��ة ون-ن�������ورث 
ب��اإج��ر�ء جت���ارب مع  وب���د�أت حالياً 

�لركاب.
تقنية  باأف�شل  �لثالث  �لفائز  �أم��ا 
 – هولند�  حكومة  فكانت  نا�شئة 
�لذكية  �أم�شرتد�م  مبدينة  ممثلة 
�إنرتنت  من�شات  ت�شتخدم   حيث 
 100 �أك��رث من  �لأ���ش��ي��اء  وت�شمل 
مبتكر�ً  م�����ش��روع��اً  و140  �شريك 
مو��شلة  يف  ي�������ش���اه���م���ون  ح���ي���ث 
�ملدينة  ل��ت��ظ��ل  ه��ي��ك��ل��ه��ا  ت���ط���وي���ر 

�لذكية �ملرجعية حول �لعامل.
�حلكومات  ه��اك��اث��ون  ج���ائ���زة  ويف 
�لرقمية  للتعاملت  �لف��رت����ش��ي 
تقنيات  جت��رب��ة  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
متميزة  تطبيقات  لإن��ت��اج  ج��دي��دة 
م�شممة من قبل طلب �جلامعات 
خمتلف  م��ن  �لنا�شئة  و�ل�����ش��رك��ات 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م تقنية  �ل��ع��امل  �أن���ح���اء 
�لبلوك ت�شن تقدم �أكرث من 131 
وفاز  م�شاركاً  و1011  م�شروعاً 
باملركز �لأول وجائزة قدرها 100 
 Project ت��ط��ب��ي��ق   دولر  �أل����ف 
Oaken  وهو من�شة �آمنة تعمل 
�آلياً بنظام �نرتنت �لأ�شياء لتوفري 
لت�شغيل  �ل��لزم��ة  �لتحتية  �لبنية 
�ملدن �لذكية. يف �ملركز �لثاين فاز 
  HealthBlocks ت��ط��ب��ي��ق  
وهو دليل �شامل ملوؤ�ش�شات �لرعاية 
�ل�شحية و�ملتخ�ش�شن يف �لرعاية 
�ملركز  �أم��ا  �شنغافورة  يف  �ل�شحية 
ن�شيب تطبيق   م��ن  ف��ك��ان  �ل��ث��ال��ث 
�ل����ذي    Land Registry
�لأر��شي  ت�شجيل  عملية  ي�شهل 
طريق  ع����ن  دب�����ي  يف  و�ل����ع����ق����ار�ت 
ح���ف���ظ ك����اف����ة �مل����ع����ل����وم����ات يف �ل����  
ل�شتخد�مها    BlockChain
�لبائع  بعد بن  ما  �شهولة يف  بكل 
�لعاملي  �ل�شباق  و�شهد  و�ل�����ش��اري. 
خا�شاً  تكرمياً  �لتكنولوجيا  ل��رو�د 
�لإم�����ار�ت  دول����ة  ت��وج��ه��ات  يج�شد 
يف ع��ام �خل��ري حيث تقدم م�شروع  
متميزة  بفكرة    Hypergive
هي عبارة حمفظة ذكية تعمل من 
خلل ��شتخد�م تقنية �لدفع �لآمن  
يف  وت�شاهم    Block chain
توجيه �لترعات للمحتاجن عر 
منها  لل�شتفادة  �ملعنية  �ل��ق��ن��و�ت 
وتوظيفها بالهدف �ملق�شود منها.

من  �لتعلم  �إمكانية  تطبيق  وف���از 
�أ���ش��رت�ل��ي��ا ب��ج��ائ��زة �أف�����ش��ل خدمة 
يف  �ملحمول  �لهاتف  عر  حكومية 
فئات  �إح���دى  وه��ي  �لتعليم  ق��ط��اع 
هذه �جلائزة �لتي تاأهلت �ليها كل 
و�لحتاد  و�أ�شرت�ليا  �لر�زيل  من 
�لأوروبي.. وميتاز �لتطبيق �لفائز 
على  و�لأمهات  �لآب��اء  ي�شاعد  باأنه 
�أطفالهم  تعليم  م��ه��ار�ت  متابعة 
�ملرحلة  �إىل  �لأوىل  �ل�شنو�ت  م��ن 
�ل��ث��ان��وي��ة م���ن خ���لل �ل��ك��ث��ري من 
�ل��ن�����ش��ائ��ح و�لأف����ك����ار �مل��ف��ي��دة كما 
عمر  حفظ  م��ي��زة  �لتطبيق  ي��وف��ر 
�ل�شلة  ذ�ت  �مل��و�د  ويعر�ض  �لطفل 
�عتماد� على فئة �لطفل �لعمرية.

�أف�شل  جلائزة  �ل�شحة  قطاع  ويف 
�لهاتف  ع����ر  ح���ك���وم���ي���ة  خ����دم����ة 
�ملحمول فاز تطبيق وز�رة �ل�شحة 
يف �لر�زيل متفوقاً على تطبيقات 
وهيئة  ب�شنغافوره  �ل�شحة  وز�رة 
�أب����وظ����ب����ي. ومي���ت���از  �ل�������ش���ح���ة يف 
�لتطبيق باأنه �شمم لدورة �للعاب 
عن  للك�شف   2016 عام  �لوملبية 
�حلالت �ل�شحية �لطارئة وتف�شيها 
للم�شتخدمن  �ل�شماح  خلل  من 
بت�شجيل و�شعهم �ل�شحي �ليومي 
�لتطبيق  لهم  وي��وف��ر  و�لأع��ر����ض 
من  �ل�شحية  و�مل�����ش��ورة  �ملعلومات 

خلل �لألعاب �لتفاعلية.
يف قطاع �ل�شوؤون �لجتماعية تاأهل 
�أمل��ان��ي��ا و�ل�����ش��وي��د و�لهند  ك��ل م��ن 
�أملانيا  �أن��ك��وم��ن  م��ن  وف��از تطبيق  

ويتيح  �أب��وظ��ب��ي  مبدينة  �خل��ا���ش��ة 
م�شار�ت  تخطيط  للم�شتخدمن 
رحلتهم و�إج��ر�ء معاملت �حلجز 
عر �لإنرتنت.. كما يوفر خدمات 
حتديد �ملو�قع �ل�شياحية و�لفنادق 
�لو�قع  �لتجارية مع دمج  و�ملر�كز 
جتربة  ل�������ش���م���ان  �لف�����رت�������ش�����ي 
م�شتخدم متميزة. يف قطاع �لبيئة 
و�لإمار�ت  �إ�شتونيا  من  كل  تاأهلت 
�مل��ت��ح��دة وف���از تطبيق  و�ل���ولي���ات 
�إي�شتي �إنريجيا من �شركة �إ�شتونيا 
�إخطار  على  يعمل  �ل���ذي  للطاقة 
�ليومي  ب��ا���ش��ت��ه��لك��ه  �مل���ت���ع���ام���ل 
للطاقة  و�ل�����ش��ه��ري  و�لأ���ش��ب��وع��ي 
�ل�شتهلك  ت��ر���ش��ي��د  يف  وي�����ش��اه��م 

و�لتجارة تاأهلت كل من �شنغافورة 
وفاز  ع��م��ان  و�شلطنة  و�لإم�������ار�ت 
تطبيق �ملوردين من �إد�رة �ملحا�شب 
ب�شنغافورة  �مل��ال��ي��ة  ب�����وز�رة  �ل��ع��ام 
�حلكومة  مل��وردي  �لتطبيق  ويوفر 
ت��ف��اع��ل��ي��ة متكنهم  ذك��ي��ة  خ���دم���ات 
�لإلكرتونية  �ل��ف��و�ت��ري  �إد�رة  م��ن 
و�ملدفوعات بالإ�شافة �إىل �لو�شول 
ذ�ت  �لذكية  �خل��دم��ات  جميع  �إىل 

�ل�شلة.
و�لبنية  �مل���و�����ش���لت  ق���ط���اع  يف  و 
�لنم�شا  م��ن  ك��ل  ت��اأه��ل��ت  �لتحتية 
�ملتحدة  و�ل�����ولي�����ات  و�لإم����������ار�ت 
ت��ط��ب��ي��ق هيئة  �لأم���ري���ك���ي���ة وف�����از 
�ل������ط������رق و�مل�������و���������ش�������لت ب���دب���ي 

للهجرة  �لحت��ادي  للمكتب  �لتابع 
و�للجئن و�لذي يهدف مل�شاعدة 
�ل��لج��ئ��ن ع��ل��ى �لن���دم���اج خلل 
يف  وج��وده��م  من  �لأوىل  �لأ�شابيع 
�أملانيا.. ويتوفر يف 5 لغات ويعطي 
فر�شة للتكيف من خلل �مل�شاعدة 
يف �لبحث عن فر�ض عمل وتوفري 
�مل����ع����ل����وم����ات ح�������ول �لإج�������������ر�ء�ت 

�لر�شمية �ملعتمدة. 
ويف قطاع �ل�شياحة تاأهلت كل من 
رو���ش��ي��ا و �ل��ي��اب��ان و�أب��وظ��ب��ي وفاز 
هيئة  م��ن  �أب��وظ��ب��ي  زورو�  تطبيق 
�أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة ويوفر 
هذ� �لتطبيق دليًل تفاعلياً للزو�ر 
يف 10 لغات وي�شمل كافة �ملعلومات 

�إح�شاء�ت  �إىل  �ملعلومات  ويرتجم 
مل�شاعدة  م��ف��ي��دة  ب��ي��ان��ي��ة  ور����ش���وم 
�أ�شول  ف��ه��م  ع��ل��ى  �مل�����ش��ت��خ��دم��ن 

�شبط �ل�شتهلك.
ويف ق��ط��اع �لأم����ن و�ل�����ش��لم��ة فاز 
يوفر  �ل����ذي  دب���ي  ���ش��رط��ة  تطبيق 
�لذكية  من �خلدمات  كبري�ً  ع��دد�ً 
�ملتعاملن  تخدم  �لتي  و�ملتكاملة 
�ل�شلمة  م�شتوى  رف��ع  يف  وي�شهم 
دب��ي من خ��لل توفري خا�شية  يف 
�لتو��شل �لفوري مع �جلهة �ملعنية 
بالأمن و�ل�شلمة كما �أنه يحتوي 
و�لتقارير  �مل��������رور  ح����رك����ة  ع���ل���ى 
�جلنائية وجميع �خلدمات �لذكية 
ل�شرطة دبي. ويف قطاع �لقت�شاد 

قائمة  �ل���ت���ط���ب���ي���ق  وي���ت�������ش���م���ن 
�مل�شممة  و�مل���م���ي���ز�ت  ب���اخل���دم���ات 
باأحدث �ملعايري لدعم م�شتخدمي 
�ل���ط���رق و�مل���و�����ش���لت �ل��ع��ام��ة يف 
�إم����ارة دب��ي م��ن دف��ع ثمن مو�قف 
�لأجرة  �شيار�ت  وحجز  �ل�شيار�ت 
وي�شمح  �ملرورية  �ملخالفات  دفع  �أو 
�لت�شجيل  للم�شتخدمن  �أي�����ش��ا 
وجتديد �لرخ�ض. يف فئة �لتطبيق 
م���ن رو�شيا  ك���ل  ت��اأه��ل��ت  �ل�����ش��ام��ل 
�ملتحدة  و�ل���ولي���ات  وك��از�خ�����ش��ت��ان 
�لأمريكية وفاز تطبيق  �حلكومة 
�لإلكرتونية يف كاز�خ�شتان ويوفر 
من�شة  �ل�����ش��ام��ل  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ه����ذ� 
و�حدة للمتعاملن للو�شول لأهم 
كما  ذك��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة  خ��دم��ة   80
�ل�شخ�شي  �مللف  خا�شية  يت�شمن 
�ملتعامل  ي�شتطيع  ح��ي��ث  �ل���ذك���ي 
�لتي  �ل�شخ�شية  �شفحته  ع��ر���ض 
تت�شمن بياناته يف قو�عد �لبيانات 

�لوطنية.
وف����ازت ث���لث ح��ك��وم��ات ر�ئ����دة يف 
جائزة �أف�شل �لتقنيات �لنا�شئة يف 
�حلكومات �لتي تهدف �إىل تكرمي 
بتجربة  ق��ام��ت  �ل��ت��ي  �حل��ك��وم��ات 
يف  �لنا�شئة  �لتكنولوجيا  وتطبيق 
خ���دم���ات حكومية  ت��ق��دمي  جم���ال 
�لر�ئدة  كامل�شاريع  فعالية  ب�شورة 
و�لذكاء  �ل���روب���وت���ات  جم����الت  يف 
�ل�شطناعي و�لطائر�ت دون طيار 
وت��ق��ن��ي��ات �ل��ن��ان��و و�مل��رك��ب��ات ذ�تية 
ت�شن  �لبلوك  وتعاملت  �لقيادة 

 التحديات يف ع�سرنا اأ�سبحت اأكرث ت�سارعًا ونحن بحاجة اإىل تطوير وتوليد الأفكار املبتكرة بوترية اأ�سرع منها 
�سباق احلكومات العاملي لرواد التكنولوجيا يج�سد ر�سالة الإمارات وتوجهات القمة العاملية للحكومات التي جتيب على اأ�سئلة امل�ستقبل وت�سع احللول لتحدياته 

حممد بن را�سد يكرم طالب م�سروع من هارفارد
•• دبي -وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ك��رم 
ن��ائ��ب رئي�ض  �آل م��ك��ت��وم  ر����ش��د  ب��ن 
�لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم 
دبي، رعاه �هلل، جمموعة من طلب 
جامعة  يف  للحكومة  كينيدي  كلية 
ه�����ارف�����ارد ع����ن م�����ش��روع��ه��م �ل����ذي 
�مل�شتقبل  يف  �حل��ك��وم��ة  �شكل  ر���ش��م 
�ل�شاأن  يف  �مل�����ش��ارك��ة  حتفيز  و���ش��ب��ل 
�مل�شاركة  �لعام، حتت عنو�ن حتفيز 
�لعامة ، �شمن جائزة �لقمة �لعاملية 
ل��ل��ح��ك��وم��ات ع��ل��ى م�����ش��ت��وى طلب 

�جلامعات.
�ملر�شحن  ق���ائ���م���ة  �إىل  وو�����ش����ل 
�شتانفورد  جامعة  طلب  �لق�شرية 
 ،  I.E.S.E �إي.   �إ����ض.  �إي.  و�آي. 
ل��ل��ح��ك��وم��ة، بعدما  وك��ل��ي��ة ه���ارف���رد 

كبديل للعمل �لفردي.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه، �ق�����رتح ف���ري���ق كلية 
بجامعة  �لأع��م��ال  لإد�رة   IESE
�لت�شهيلت،  وز�رة  �إن�����ش��اء  ن���اف���ار�، 
ي��و���ش��ع نطاق  �أن  ���ش��اأن��ه  م���ن  ف��ه��ذ� 
�مل�����ش��ارك��ة وي��ع��زز �ل��ك��ف��اءة يف �شنع 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ات. و�أك�������دو� �أي�������ش���اً على 
لل�شيا�شات  �مل��رن  �لتطبيق  ���ش��رورة 
�لبريوقر�طية  �لأ�شاليب  من  بدًل 
غري �لفعالة �ملطبقة حالياً. و�رتاأى 
لندن  ك���ول���ي���دج  �إم���ب���ريي���ل  ف���ري���ق 
على  ق���ادرة  �حلكومة  كانت  �إذ�  �أن��ه 
�ل�شطناعي  �لذكاء  من  �ل�شتفادة 
من  �شيمكنها  ف��ه��ذ�  عملياتها،  يف 
وظيفتن  �أه��������م  ع���ل���ى  �ل����رتك����ي����ز 
�أ�شا�شيتن: تقدمي �خلدمات و�شنع 
�خلدمات  �أن  و�أ����ش���اف���و�  �ل����ق����ر�ر. 
�لعامة �لفعالة و�ل�شفافة، و�لهياكل 

 HEC Paris �لأع��م��ال  لإد�رة 
�مل�شتقبلية  �حلكومة  عن  ت�شورهم 
بتطبيق  و�أو���ش��و�   .2050 ع��ام  يف 
بال�شمولية  ت��ت�����ش��م  ع��ام��ة  ���ش��ي��ا���ش��ة 
�لتعليم  يف  �ل�شتثمار  على  وت��رك��ز 
فريق  ت��ن��ب��اأ  بينما  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا. 
  UCL  ك��ل��ي��ة ل���ن���دن �جل���ام���ع���ي���ة
بحكومة م�شتقبلية مرنة تركز على 
حل �مل�شكلت وتعتمد على �خلر�ء 
�إد�ر�تها  على  قيود  �أي��ة  دون  وتعمل 
�عتماد  �قرت�حاتهم  ت�شمنت  فيما 
وتقدمي  �لآيل،  �ل��ت��ع��ل��م  و����ش���ائ���ل 
�حلكومات،  ق��ب��ل  م���ن  �مل���ع���ل���وم���ات 
و�ل���ت�������ش���اور م���ع �مل���و�ط���ن���ن. و�أك����د 
و�رت��ون على �شرورة  فريق جامعة 
�ل�شيا�شة  عن  �حلكومات  تبتعد  �أن 
لكي  �لعامة  �ل�شيا�شات  على  وتركز 
�إىل  م�شريين  عالية،  بكفاءة  تعمل 

مت �ختيارهم من بن 12 م�شاركة 
م��ن ن��خ��ب��ة �جل��ام��ع��ات �ل��ع��ري��ق��ة يف 

�لعامل.
للحكومات،  �لعاملية  �لقمة  وك��ان��ت 
بعنو�ن  �لتكرمي  قبل  عقدت جل�شة 
�مل�شتقبل:  ح���ك���وم���ات  ����ش��ت�����ش��ر�ف 
�أكد   ، للجامعات  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت��ح��دي 
فيها �لطلبة �جلامعيون �مل�شاركون 
�شتكون  �مل�شتقبل  حكومات  �أن  على 
م��رن��ة، ذك��ي��ة، ���ش��ف��اف��ة وت��رك��ز على 
وناق�ض  مو�طنيها.  تطلعات  تلبية 
�لإمكانات  �جلل�شة  يف  �مل�����ش��ارك��ون 
موجة  ت��ت��ي��ح��ه��ا  �ل����ت����ي  �ل������و�ع������دة 
�لت�شالت �لفائقة وتو�فر �لبيانات 
�ل�شخمة، و�قرتحو� و�شائل مل�شاعدة 
�حلكومات على �ل�شتفادة من هذه 

�ملوجة ل�شمان رفاه �شعبها.
وقدم فريق جامعة �لدر��شات �لعليا 

و�شيلة جوهرية  �لبيانات تعتر  �أن 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات وي��ن��ب��غ��ي �أن 
ت�شتخدمها ب�شكل فعال يف ت�شميم 
�لعامة.  �شيا�شاتها  وتقييم  وتنفيذ 
�ل�شن  ك��ل��ي��ة  �ق����رتح����ت  ح����ن  يف 
�لأعمال   لإد�رة  �ل��دول��ي��ة  و�أوروب�����ا 
�حلكومات  تعتمد  �أن   ،  CEIBS
�ل�شعادة و�مل�شاركة و�شفافية  مبادئ 
�مل��ع��ل��وم��ات ك��ر���ش��ال��ة �أ���ش��ا���ش��ي��ة لها. 
روؤي��ة فريق جامعة خليفة  ومتثلت 
�فرت��شية  حكومة  يف  �أب��وظ��ب��ي  يف 
لها  كمحفز  �ملو�طنن  على  تعتمد 
�ملجتمعات  ع��م��ل��ه��ا  يف  وت�����ش��ت��ه��دف 
�مل��ح��ل��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة . و�أ����ش���اف���و� �أن 
�لتكنولوجيا و�لت�شريعات و�ملجتمع 
���ش��م��ات مطلوبة  ت��ع��ت��ر  �ل��ت��ف��اع��ل��ي 
�حلكومي،  �ل��ع��م��ل  ك���ف���اء  ل��ت��ع��زي��ز 
�جلماعي  �لتعاون  �شمان  وبالتايل 

�ل��غ��اي��ة، �قرتحو�  ل��ه��ذه  وحت��ق��ي��ق��اً 
تقدمها  �أن  ميكن  عملت  ت�شميم 
ل�شتخد�مها  ملو�طنيها  �حل��ك��وم��ة 
�أما  �ل�����ش��ل��ع و�خل����دم����ات.  ����ش���ر�ء  يف 
ك��ل��ي��ة ل���ن���دن ل���لأع���م���ال ف���اأك���دت يف 
�أن  حقيقة  على  �خلتامي  عر�شها 

�لب�شيطة، و�مل�شاءلة �شتكون �ل�شمات 
�لغالبة حلكومات �مل�شتقبل. يف حن 
�لر�أي  كينيدي  هارفارد  كلية  �أيدت 
�ملدنية  �مل�شاركة  حتفيز  باأن  �لقائل 
�شيكون �أف�شل حل لتخطي �لفو�رق 
ومو�طنيها.  �حلكومة  بن  �لهائلة 

ت��ت��خ��ل��ى عن  �أن  ي��ج��ب  �حل���ك���وم���ات 
�ل�شور �لنمطية �حلالية و�أن تتبنى 
رئي�شية  كر�شالة  �لعامة  �خلدمات 
لها. و�أ�شار �لطلب �ملتحدثون �إىل 
�أن �حلكومات �شتفقد دورها يف ظل 

�نت�شار �حلوكمة �لعاملية. 
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•• دبي-وام:

وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة 
رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل جميع �جلهات �حلكومية يف دبي 
باأن تطبق �ليوم ما �شتطبقه مدن �لعامل �لأخرى بعد ع�شر �شنو�ت وذلك 
�آل مكتوم ويل عهد  حتت قيادة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
دبي رئي�ض جمل�ض �أمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي.
نطلق   .. للحكومات  �لعاملية  �لقمة  من�شة  ع��ر  و  �ل��ي��وم   : �شموه  ق��ال  و 
مبادرة دبي 10x �لتي ت�شهم يف تنفيذ روؤية دبي لتكون مدينة �مل�شتقبل 
وذلك من خلل �آليات عمل جديدة حتاكي �مل�شتقبل وت�شهم يف ��شتد�مة 

تناف�شية دبي.
�خلدمات  تقدمي  على  يقت�شر  ل  �حلكومات  عمل  �أن  �إىل  �شموه  �أ���ش��ار  و 
�ل��ع��م��ل.. و  ن��ظ��م و�آل���ي���ات  �إح����د�ث �لتغيري يف  ب��ل يف  وت��ط��وي��ره��ا فح�شب 
�أفكار و�أح��لم يجب �شناعتها وجتربتها يف  �أن �مل�شتقبل عبارة عن  �أو�شح 
خمتر�ت، و�ملبادرة �ليوم جتعل من دبي �أكر خمتر للتجارب �حلكومية 

�مل�شتقبلية يف �لعامل.
دبي  حكومة  يف  �ملعنية  �جلهات  مع  للتعاون   10x دب��ي  مبادرة  وت�شعى    
لتبني مناذج جديدة حلكومات �مل�شتقبل باإحد�ث تغيري �شامل يف منظومة 
خدمة  يف  �حلكومة  دور  تعيد  م�شتقبلية  خطط  وو�شع  �حلكومي  �لعمل 
�ملبادرة لأن  �مل�شتقبل.    وت�شعى دبي من خلل هذه  �ملجتمعات و�شناعة 
بالرقم  �مل��ب��ادرة  ت�شمية  ت��اأت��ى  هنا  وم��ن  �شنن  بع�شر  �ل��ع��امل  م��دن  ت�شبق 

X �إىل �لتفكري �مل�شتقبلي خارج �لأطر  10، يف �لوقت �لذي يرمز حرف 
�لتقليدية وبالتايل فاإنه ومن خلل هذه �ملبادرة فاإن ما تطبقه دبي �لآن 

�شيطبقه �لعامل بعد 10 �شنو�ت.
فياجلهات  �خل��ا���ش��ة  �ل��ف��رق  ت�شكيل  �شيتم  �مل���ب���ادرة  �أه����د�ف  ولتحقيق    
�آليات حمددة للتن�شيق و�ملتابعة،  �ملعنية يف �لإمارة ملتابعة �ملبادرة، وو�شع 
و�شيتم خلل �لفرتة �ملقبلة �لإعلن عن خطة �ملائة يوم للجهات �ملعنية 

بالتنفيذ.
ت�شم  �لتي  �لعمل  فرق  ت�شدرها  �لتي  �لتقارير  �شاأتابع   : �شموه  و�أ�شاف 
�لتي  �خلطط  و�شع  عليها  بناء  وليتم  جهة  كل  يف  ومتخ�ش�شن  خ��ر�ء 
�شياغة  لإع���ادة  �ملطلوب  �لتغيري  و�إح���د�ث  �لأه���د�ف  حتقيق  �إىل  �شتوؤدي 
يف  �شت�شهم  خطوة  يف  �حلكومية  �جلهات  عمل  و�أ�شاليب  مفهوم  و�شناعة 

جعل دبي مدينة �مل�شتقبل.

وتوؤ�ش�ض مبادرة دبي 10x مناذج عمل جديدة بتاأ�شي�ض فرق X �لتي تعيد 
�شياغة مهام و�أدو�ر �جلهات و�لهيئات �حلكومية وتعزيز دورها يف خدمة 
جتريبية  خمتر�ت  ��شتحد�ث  �ىل  وت�شعى  �مل�شتقبل  وتوجهات  �ملجتمع 
يف �جلهات �حلكومية لتجربة مناذج حكومية م�شتقبلية و�يجاد �حللول 

للتحديات . 
وينبغي يف هذ� �ل�شدد و�شع �آليات عمل و��شحة لتطبيق مناذج م�شتقبلية 
مع �لقطاع �خلا�ض و�ل�شعي �إىل �شناعة �مل�شتقبل من خلل جودة �خلدمات، 
و�ملتطلبات  �ملتغري�ت  طبيعة  مع  �لتعامل  يف  وم��رون��ة  ق��درة  �أك��رث  لتكون 
متعددة،  مر�حل  على  �ملبادرة  تطبيق  يجري  �أن  �ملقرر  ومن  �مل�شتقبلية.  
و�شيتم در��شة �لنتائج �لتي حتققها فرق �لعمل يف �جلهات �حلكومية ب�شكل 
�لتي مت  �ل�شرت�تيجية  و�لتوجهات  لروؤى  للوقوف على مو�ءمتها  دوري 

بناء عليها �إطلق �ملبادرة.
و�شتقوم فرق �لعمل يف كل جهة باإطلق خمتر ي�شم كفاء�ت متميزة تقوم 
عر�شها  �شيتم  و�لتي  �لتجريبية  �لنماذج  و�ختبار  �لتطوير  �شبل  بد�ر�شة 
فيما بعد على �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�ض جمل�ض �أمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي.. وخلل �ملر�حل �لأوىل �شيتم 
لدولة  �ل�شرت�تيجية  �لأهمية  وذ�ت  �حليوية  �لقطاعات  على  �لرتكيز 
�لإمار�ت ودبي.  وت�شرف على تنفيذ هذه �ملبادرة موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل 
حتقيق  ع��ل��ى  �مل�شتقبلية  ل��ل��م��ب��ادر�ت  �ط��لق��ه��ا  خ���لل  وم���ن  تعمل  �ل��ت��ي 
�أطلقها �شموه ل�شت�شر�ف و�شناعة م�شتقبل  �أجندة دبي للم�شتقبل، �لتي 

�لقطاعات �حليوية وذ�ت �لأهمية �ل�شرت�تيجي�������ة يف دبي ونقلها للعامل.

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س وزراء �سلوفينيا
•• دبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  �ل��دول��ة  رئي�ض  نائب 
�ل�شلم يف مدينة جمري� ظهر  رع��اه �هلل يف فندق مينا 
وزر�ء  رئي�ض  ت�شري�ر  مري�شولف  �لدكتور  دول��ة  �م�ض 

جمهورية �شلوفينيا و�لوفد �ملر�فق .
وتباحث �شموه و�ل�شيف بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
�ل�شيخ  �آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو  حممد بن ر��شد 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  مكتوم 
حول �شبل تطوير �لعلقات �لثنائية بن �لبلدين وبناء 
�آف��اق جديدة لبناء  ج�شور جديدة بينهما ت�شهم يف فتح 

و�ل�شعبن  �لبلدين  على  باخلري  يعود  م�شرتك  تعاون 
�ل�����ش��دي��ق��ن . و رح���ب ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
��شتثماري  ت��ع��اون  ع��لق��ات  باإقامة  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
وجتاري وثقايف و�شياحي بن دولة �لإمار�ت وجمهورية 
عن  ت�شري�ر  �ل�شيد  �أع���رب  فقد  ذل��ك  و�إىل   . �شلوفينيا 
�إذ  �إيجابية  نتائج  عن  للدولة  زيارته  ت�شفر  �أن  يف  �أمله 
�أبدى رغبة بلده حكومة و�شعبا بتو�شيع هذه �لعلقات 
�ل�شتثمار�ت  ��شتقطاب  جم��ال  يف  خا�شة  وت��وط��ي��ده��ا 
�ل�شياحية  و�مل��و�ق��ع  باملناطق  تزخر  �لتي  �شلوفينيا  �إىل 
و�لتاريخية و�قامة �شناعة و��شتثمار�ت ناجحة وجمدية 
�لذي  و�لتقدم �حل�شاري  بالنه�شة  .. م�شيد�  �قت�شاديا 
ت�شهده دولة �لإم��ار�ت وريادتها يف كثري من �لقطاعات 

�لتحتية  �لبنى  �ملنطقة و�لعامل خا�شة يف  على م�شتوى 
و�لبتكار و�لقت�شاد �ل�شلمي .

ح�شر �للقاء �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم رئي�ض 
طري�ن  ملجموعة  �لأع��ل��ى  �لرئي�ض  للطري�ن  دب��ي  هيئة 
�آل  ب��ن ر����ش��د  ب��ن حممد  �أح��م��د  �لإم����ار�ت و�شمو �ل�شيخ 
مكتوم رئي�ض موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�شمو 
ومعايل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  من�شور  �ل�شيخ 
حم��م��د ب���ن ع���ب���د�هلل �ل���ق���رق���اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�ض 
للحكومات  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة  رئ��ي�����ض  و�مل�شتقبل  �ل�����وزر�ء 
ومعايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون 
�لتعاون �لدويل و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام 

د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي .

بح�سور حممد بن را�سد.. توقيع اتفاقات ال�سراكة اجلديدة للقمة العاملية للحكومات
•• دبي-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض 
�لوزر�ء، حاكم دبي رعاه �هلل توقيع �تفاقيات مع �شركاء �لقمة �لعاملية للحكومات، يف 
بح�شور  �مل�شتقبل”،  “��شت�شر�ف حكومات  �شعار  �لتي عقدت حتت  دورتها �خلام�شة 
�ل�شيخ  و�شمو  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �ل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
مكتوم بن حممد بن ر��شد �ل مكتوم نائب حاكم دبي . و�شكر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لرعاة و�ل�شركاء �لذين عملو� على توظيف كل �لإمكانات 
و�لطاقات لإجناح �لقمة �لعاملية للحكومات، على دعمهم للقمة وم�شاهمتهم �لفاعلة 
يف �إجناحها، وقال �شموه �إن �لتعاون �لقائم يف �لقمة �لعاملية للحكومات يقدم مثاًل 
يحتذى على ت�شافر �جلهود بن �حلكومة وخمتلف �جلهات �حلكومية و�خلا�شة، 
�آفاق  �إىل  بها  للو�شول  وتطويرها  �لفعاليات  ه��ذه  مثل  �إجن���اح  يف  �ل�شر�كات  ودور 
جديدة.  و�شهد �شموه توقيع �تفاقيات �شر�كة للدورة �لقادمة .وقد �لتقطت ل�شموه 
�ل�شور �لتذكارية مع �ل�شركاء، وهم �ل�شريك �ل�شرت�تيجي �شندوق �أبوظبي للتنمية 
ودود�شال وجمموعة  و�لطاير موتورز  دبي  �لإم��ار�ت وهيئة كهرباء ومياه  وط��ري�ن 
لولو و�شركة �لت�شالت �ملتكاملة -دو وهيئة �لطرق و�ملو��شلت – دبي وبلدية دبي 

ومو�نئ دبي �لعاملية وجيم�ض للتعليم ويف بي ��ض هيلث.

حممد بن را�سد يوجه اجلهات احلكومية يف دبي باأن تطبق اليوم ما �ستطبقه مدن العامل الأخرى بعد ع�سر �سنوات

م�سوؤولو وكالت اأنباء لي»وام«: الإمارات ا�ستثمرت يف الإن�سان وعززت موارده الفكرية والجتماعية والثقافية
•• دبي-وام:

�أ�شاد م�شوؤولو وكالت �أنباء عربية بدور وروؤية دولة �لإمار�ت يف �ل�شتثمار 
يف �لإن�شان وتعزيز مو�رده �لفكرية و�لجتماعية و�لثقافية.. معترين 
�أن �إحياء �لثقافة و�حل�شارة �لعربية �� �أحد م�شاريع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لوزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  �لدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 

حاكم دبي �� يعد �جناز� وجد لي�شتمر.
م�شرية  �إح��ي��اء  �أن   .. و�م  �لإم����ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  ت�شريحات  و�أك���دو� يف 
�حل�شارة لبد �أن مير من خلل بناء �لإن�شان و �ل�شتثمار فيه وتعزيز 

�مكاناته.
وو�شف �شيوف �لقمة �لعاملية للحكومات .. �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم باأنه ز�رع �لأمل يف نفو�ض �ل�شعوب �لعربية .. م�شريين 
�إىل �أن �شموه بعث ر�شالة و��شحة للد�خل و �خلارج مفادها �أن “ �لإجناز 
�لذي مت على �أر�ض �لإمار�ت وجد لي�شتمر و يزد�د تاألقا .. مو�شحن �أن 

بع�ض مقومات �لنجاح تتمثل يف �ل�شفافية و�ملهنية وحماربة �لف�شاد.
من جانبها قالت حميدة �لبور رئي�شة وكالة �لأنباء �لتون�شية ..�إن �شموه 
زرع و بث �لأمل من جديد يف قلوب �لعرب .. منوهة بتجربة بلدها �لتي 
�ليوم  �للتفات  �شرورة  موؤكدة  و�ل�شباب حتديد�  �لإن�شان  كان حمركها 
�إىل هذ� �جلانب وهو ما �شعى �شموه �إىل توجيه �لعامل �لعربي نحوه من 

خلل ��شت�شر�فه �آليات �إعادة �إحياء �لثقافة �لعربية.
و�أكدت �أن �شموه قدم ت�شور� متكامل ت�شمن �أهم معيقات �لتقدم عربيا 
تفريق  �شاأنه  ما من  كل  بنبذ وحماربة  م��رور�  �لإن�شان  بناء  �بتد�ء من 

�شعوب �لدولة �لو�حدة �إ�شافة �إىل دور �لإعلم ومكافحة �لتطرف.
من جانبها قالت لور �شليمان مديرة �لوكالة �لوطنية للإعلم �للبنانية 
�آل مكتوم هو  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  كلمة �شاحب  �إن ما مييز 

منطها �لتفاعلي �لذي كفل �شد �نتباه جميع �ملتو�جدين يف �لقاعة.
و�أكدت �أن �لنموذج �لذي تقدمه �لإمار�ت وجد لي�شتمر بوجود قادة بحجم 
�لعربية  �ل�شعوب  �أن  .. م�شيفة  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب 

بحاجة ملثل هذ� �لطرح �لذي يبث طاقة �إيجابية ويو�جه �لتحديات.
�لوكالة  �شعي  موؤكدة  لبنان  يف  �لإع��لم��ي  �مل�شهد  �شليمان  و��شتعر�شت 
�لوطنية و�جلهات �ملعنية لو�شع خطط و�شيا�شات قادرة على كبح جماع 

خطاب �لطائفية و�لكر�هية.
�تخذت  �ل��ت��ي  �جل��ه��ات  بع�ض  تلعبه  �ل���ذي  �ل�شلبي  �ل���دور  �إىل  و�أ����ش���ارت 
�إىل  و��شح  ب�شكل  متيل  �لتي  توجهاتها  لن�شر  منابر�  �لقنو�ت  تلك  من 

خمططات �إقليمية على ح�شاب م�شلحة �لوحدة �لوطنية.
 “ �لأنباء �جلز�ئرية  وكالة  كا�شا مدير عام  من جهته قال عبد�حلميد 
و�أج “ .. �إن �حلديث عن ��شتئناف �حل�شارة يف �لعامل �لعربي �� كما قاله 
�ملوؤ�شر�ت  �� يبد�أ بفهم  �آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  �شاحب 
يف  �جلميع  م��ن  تعاونا  يحتاج  �أم��ر  �مل�شتقبل..وهو  ملمح  تر�شم  �لتي 

�لعاملن �لعربي و�لإ�شلمي”.
و�أ�شاف كا�شا �أن �حل�شارة ترتكز على �لإن�شان �أول وما يعنيه ذلك من 
جهد و�أبحاث علمية و بناء �أنظمة �شيا�شية وثقافية وغريها ف�شل عن 

�ملو�رد �لطبيعية و�لقت�شادية .
و�أكد �أنه يتفق مع ما طرحه �شموه حول �أهمية �لبدء ببناء �لإن�شان فهو 
�شاحب �لفكرة و�ملوؤمن بها و�ملغري و�لفاعل ح�شاريا .. و�لإن�شان �ملجدد 

و�ملبدع ي�شنع �حل�شار�ت و�لقت�شاد و�ملال.
�ملا�شي  بناء ح�شارة يف  و�مل�شلم يف  �لعربي  �لإن�شان  �إذ� جنح  �أنه  و�أو�شح 
�لتي  �لطبيعية  �مل���و�رد  �أن  غري   .. ��شتئنافها  على  جديد  من  ق��ادر  فهو 
�لب�شرية  و�مل��ور�د  �ملالية  و�لإمكانات  و�لإ�شلمي  �لعربي  �لعاملان  ميلكها 

�ملوؤهلة مل متكنهما من ��شتئناف �حل�شارة حتى �لآن .

. وهنا تبدو �أهمية ما �أ�شار �إليه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
للمو�رد  �حلكومات  “ �إد�رة  �أن  �أو���ش��ح  حيث   .. �لإد�رة  ب�شاأن  مكتوم  �آل 
�لقت�شادية و�لب�شرية و�لريا�شية هي �لطريق �لأكرث تاأثري� �إذ� ما �أردنا 

�لنهو�ض جمدد� بح�شارتنا “.
و�إمنا  باإمكاناتها  تقا�ض  ل  �ل��دول  �أن  �شموه  بتاأكيد  �إعجابه  عن  و�أع��رب 
عام  مدير  وثمن   .. و�ملالية  �لب�شرية  ملو�ردها  �حلكيمة  �لإد�رة  بطريقة 
وكالة �لأنباء �جلز�ئرية روؤية �شموه حول �شرورة متكن �ملر�أة �لعربية 
من �أد�ء دورها يف �ملجتمع حيث قال �إنه “ ل ت�شتطيع �لرئة �لو�حدة ول 

�ليد ول �لقدم �لو�حدة �لعمل دون �لن�شف �لآخر”.
و�أكد كا�شا �أهمية وجهة روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم ب�شاأن �لفهم �حلقيقي للإ�شلم �ل�شمح �لذي قدم �لكثري للح�شارة 
�لإن�شانية و�لعمل على �إعطاء �شورة م�شرفة يف �لوقت �لذي يعمل �لبع�ض 

على ت�شويه �شورته وربطه بالتطرف و�لإرهاب و�لكر�هية.
وكالة  رئي�ض حترير  و  �إد�رة  رئي�ض جمل�ض  ع��لء حيدر  ق��ال  من جهته 
رئي�ض  نائب  �ل�شمو  �أن �شاحب   .. �مل�شرية  �أ  �ض  �أ  �لأو�شط  �ل�شرق  �أنباء 
�أن��ظ��ار �لعامل جت��اه دول��ة �لإم���ار�ت بذكاء  �أن يجذب  �ل��دول��ة .. ��شتطاع 

�شديد وحنكة �لقائد �ملاهر.
و�أو�شح �أن �أكرث من �أربعة �آلف �شخ�شية �إقليمية وعاملية من 138 دولة 
قنو�ت  عر  للحكومات  �لعامليد  �لقمة  تابعو�  ممن  �مللين  �إىل  �إ�شافة 
�لتو��شل �لجتماعي وو�شائل �لإعلم ح�شلو� على �لدرو�ض �لتي حتذر و 
تنبيء و تب�شر بوقوفه بحزم وقوة يف مو�جهة �أي �شكل من �أ�شكال �لف�شاد 

من �شاأنه وقف م�شرية �لنجاح يف دولة �لإمار�ت.
�آل مكتوم تطرق  �إن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد  وقال حيدر 
�إىل مو�شوع �لف�شاد لإدر�كه �شرورة �ل�شتمر�ر يف مو�جهة �أي ميل باجتاه 

�لف�شاد �ملايل �أو �لإد�ري.

�أن  �إىل  �مل�شرية  �لأو�شط  �ل�شرق  �أنباء  وكالة  �إد�رة  رئي�ض جمل�ض  ولفت 
تاأكيد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد على �أن �لف�شاد ل يقت�شرعلى 
تلقي �لر�شاوى و�ل�شرقة وبل ياأخذ �شور� �أخرى ل تقل خطورة فعندما 
�إىل مقر عمله فهذ� ف�شاد وعندما يجل�ض  �لذهاب  �ملوظف عن  يتخلف 
�آخر ليلهو بدل من �لقيام بعمله و يعطل م�شالح �ملو�طنن فهذ� �أي�شا 

ف�شاد .
و�أ�شاف رئي�ض حترير وكالة �أنباء �ل�شرق �لأو�شط .. �أن تطرق �شموه �إىل 
�أوجه �لف�شاد يف �شتى �شوره ياأتي �إدر�كا منه باأن مكافحة �لف�شاد ينبغي 
و�إد�ر�ت  حكومات  من  �ملو�طنن  جميع  فيها  ي�شارك  منظومة  تكون  �أن 
عمومية و جمتمع �أعمال وو�شائل �إعلم من منطلق �أن �ملكافحة ل بد �أن 

تكون جماعية و لي�شت فردية حتى حتقق �لنجاح �ملرجو.
�إليه برثو�ت برتولية بل باإد�رة  �أن دبي مل ت�شل �إىل ما و�شلت  و�أو�شح 
وقيادة ر�شمت طريقا �شحيحا ور�قبت كل خطوة.. ف�شل عن توفريها 
مناخا ماليا و�إد�ريا هو �لأمثل يف �ملنطقة للتتبو�أ �ملرتبة �لأوىل يف منطقة 
�إفريقيا يف جمال مكافحة �لف�شاد و �ل�شفافية  �ل�شرق �لأو�شط و �شمال 
وفقا لت�شنيف منظمة �ل�شفافية �لدولية �لتي تتخذ من �أملانيا مقر لها.

و�أ�شار �إىل �لزيار�ت �مليد�نية �ملفاجئة �لتي يقوم بها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
على  �عتماده  عن  ف�شل  �لعمل  مو�قع  �إىل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�ملت�شوقن �ل�شرين �لذين ينوبون عنه يف متابعة ح�شن �شري �لعمل يف 

خمتلف موؤ�ش�شات �حلكومة.
�لدولة  رئي�ض  نائب  �ل�شمو  �شاحب  �أن  ت�شريحه  ختام  يف  حيدر  وق��ال 
منوذج �لقائد �مللهم �لقادر على �إعادة طرح و�شائل حقيقية لإعادة �إحياء 

�حل�شارة �لعربية.
�إ�شتئناف  ي�شهم يف  �أن  يريد  لكل عربي  �لإم���ار�ت مثال يحتذى  .ودول��ة 

�حل�شارة �لعربية.
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جمعية دار الرب تطلق هوية جديدة جلائزة القراآن وال�سنة النبوية لعام 2017
•• عجمان-وام:

جلائزتها،  ج��دي��دة  ه��وي��ة  د�ر�ل�����ر  جمعية  �أط��ل��ق��ت 
�ع��ت��ب��ار� م��ن �ل���دورة �جل��دي��دة ل��ه��ذ� �ل��ع��ام ، ��شتملت 
على �شعار جديد ، وحتويلها من م�شابقة ، كما كانت 
ميز�نيتها  زي���ادة يف  �ىل  �إ���ش��اف��ة  ج��ائ��زة  �إىل  ���ش��اب��ق��اً، 
�لعام  دره��م هذ�  �لف  لت�شل �ىل خم�شمائة وثلثن 
كما مت ��شتحد�ث م�شابقة �لفقة �ل�شلمي للمر�حل 
�ل��ع��م��ري��ة م��ن �ل�����ش��ف �ل�����ش��اب��ع وح��ت��ى �ل�����ش��ف �لثاين 
ع�����ش��ر. وق���ال �ل�����ش��ي��د خ��ال��د �خل��اج��ة م��دي��ر د�ر �لر 

فرع عجمان خلل موؤمتر �شحفي �ن باب �لت�شجيل 
عجمان  منطقة  م�شتوى  ع��ل��ى  ح�����ش��ري  �مل�����ش��ارك��ة  و 
�ل�شمو  �شاحب  قرينة  رعاية  حتت  وذل��ك  �لتعليمية 
حاكم عجمان، �ل�شيخة فاطمة بنت ز�يد بن �شقر �آل 
�لدكتور  و�ل�شيخ  �ملوؤمنن،  �أم  جمعية  رئي�شة  نهيان، 
ماجد بن �شعيد �لنعيمي، رئي�ض ديو�ن �شاحب �ل�شمو 

حاكم عجمان.
و�ك���د �خل��اج��ة ب��ان �ل���دورة ق��د �شهدت ، �إق��ب��اًل لفتاً 
بت�شجيل 1500 طالب وطالبة، من خمتلف �ملر�حل 
�لدر��شية و�لعمرية، يف مناف�شات �جلائزة هذ� �لعام، 

فرتة  مت��دي��د  �إىل  �جلمعية  ب���ادرت  فيما  �لآن،  حتى 
�ملا�شي  دي�شمر  يف  ب��د�أت  �لتي  و�مل�شاركة،  �لت�شجيل 
�ملد�ر�ض  و�شغط  �لكبري  �لإق��ب��ال  ظ��ل  يف   ،2016
من  ط���ال���ب���اً،   130 م�����ش��ارك��ة  �إىل  لف���ت���ا  و�ل��ط��ل��ب��ة، 

�جلن�شن، يف �لدورة �ملا�شية �ل�شاد�شة.
وبن �أن �جلمعية و�شعت ن�شب عينيها �أهد�فا �شامية 
�أبرزها حفظ كتاب �هلل، عز وجل،  �ل�شنوية،  للجائزة 
�لقر�آن  قيم  وزرع  و�ل��ن�����ضء،  �لطلبة  ب��ن  وتر�شيخه 
�لكرمي يف وعي و�إدر�ك �أبنائنا، وتعزيز �حل�ض �لوطني 

ورفد �لقيم �لوطنية بينهم.

تكرمي الفائزين بجائزة اخلليج لال�ستدامة وامل�سوؤولية الجتماعية 
•• ال�صارقة -وام:

و�مل�شوؤولية  لل�شتد�مة  �لوىل  �خلليج  بجائزة  �لفائزين  تكرمي  حفل  �شايد” بدبي  كريك  “جمري�  فندق  يف  �ليوم  يقام 
�لجتماعية بح�شور متخ�ش�شن مبجال �ل�شتد�مة و�مل�شوؤولية �لجتماعية و 75 متاأهل �ىل �ملر�حل �لنهائية للجائزة .

باعتبارها  �لجتماعية  و�مل�شوؤولية  لل�شتد�مة  �لأوىل  �خلليج  جائزة  فعاليات  “بيئة”  للبيئة  �ل�شارقة  �شركة  وتدعم 
ر�عيا رئي�شيا و�شريكا ��شرت�تيجياً للجائزة. و�كد �شعادة خالد �حلرميل �لرئي�ض �لتنفيذي ل�بيئة  �ن �ل�شركة تقدم دعمها 
�لد�ئم للمبادر�ت �لر�مية �إىل متكن �لأفر�د و�ل�شركات من تويل زمام �لقيادة يف �ل�شتد�مة و�مل�شوؤولية �لجتماعية ونحن 
ملتزمون بتعزيز م�شاهماتنا �ملجتمعية وذلك �ن�شجاماً مع روؤية �لإمار�ت للتنمية �مل�شتد�مة ونحر�ض على تقدمي �أف�شل 
معايري �ل�شتد�مة. من جانبه �أكد مارك هاميل �ملدير �لعام ل�شركة “�جلو�ئز �لدولية” �ملنظمة حلفل توزيع �جلو�ئز �ن 
ر�ئدة يف طليعة جهود �لتغيري �لبيئي وذلك بتطبيق �أف�شل �ملمار�شات �لدولية للحفاظ على  لنف�شها مكانة  “بيئة” �ر�شت 
�ملو�رد �لقّيمة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�إن هذه �ملكانة �ملرموقة �لتي تتمتع بها �ل�شركة جتعلها �خليار �ملثايل لنا 

لعتمادها كر�ٍع رئي�شي.

اأمل القبي�سي و�سيف بن زايد ي�سهدان توقيع 
اتفاقية ب�ساأن »ال�سعادة والإيجابية«

•• دبي-وام:

�لوطني  �ملجل�ض  رئي�شة  �لقبي�شي  ع��ب��د�هلل  �أم���ل  �ل��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  �شهدت 
�لحتادي و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية .. مر��شم توقيع �تفاقية تعاون بن وز�رة �لد�خلية 
على  وذل��ك   - طوكيو  مقرها   - “ �ليابانية  ميديكال  “ �شمارت  وموؤ�ش�شة 

هام�ض �أعمال �لقمة �لعاملية للحكومات 2017.
وزير  �ل��زي��ودي  �أحمد  بن  ث��اين  �لدكتور  معايل   .. �لتفاقية  توقيع  ح�شر 
دولة  وزي���رة  �ل��روم��ي  خلفان  بنت  ع��ه��ود  وم��ع��ايل  و�لبيئة  �مل��ن��اخ��ي  �لتغري 

لل�شعادة . وقع �لتفاقية عن وز�رة �لد�خلية .. �لفريق �شيف �ل�شعفار وكيل 
�لوز�رة .. فيما وقعها عن �ملوؤ�ش�شة �ليابانية تاكاكي �شيموجي رئي�ض جمل�ض 
�لإد�رة. وتهدف �لتفاقية �إىل �لتعاون بن �لطرفن وتتيح لوز�رة �لد�خلية 
يف  �ليابانية  �ملوؤ�ش�شة  تقدمها  �لتي  و�لتقنيات  �لتطبيقات  من  �ل�شتفادة 
جمالت تعزيز �ل�شعادة و�لإيجابية وو�شائل قيا�شها ور�شد �لجتاهات بن 

�لعاملن و�ملتعاملن مع �لوز�رة.
�لرئي�ض  �ل��ع��ام��ري  ح��م��ود  ع��زي��ز  �لعميد   .. �لت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ك��م��ا ح�شر 
�لتنفيذي لل�شعادة و�لإيجابية يف وز�رة �لد�خلية وعدد من �شباط �لوز�رة 

وم�شوؤولن من �ملوؤ�ش�شة �ليابانية.

�سيف بن زايد يلتقي نائب الرئي�س التنفيذي ل�سركة جوجل
•• اأبوظبي-وام: 

�لتقى �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء وزير �لد�خلية �أم�ض �لأول.. كنت 
�لعامة  �ل�شيا�شة  رئي�ض  �لتنفيذي  �لرئي�ض  نائب  و�لكر 

�لجتماعية  و�ل�شتثمار�ت  �لقانونية  و�ل�شوؤون  �لعاملية 
ل�شركة جوجل وذلك على هام�ض �أعمال �لقمة �لعاملية 
للحكومات 2017. وتبادل �شموه �حلديث مع �ل�شيف 
حول عدد من �ملو�شوعات و�لق�شايا �لتي يتم مناق�شتها 

يف �أروقة �لقمة وجل�شاتها.

�سيف بن زايد يزور متحف امل�ستقبل �سمن فعاليات القمة العاملية للحكومات 
•• دبي -وام:

�شيف  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  �ل��ف��ري��ق  ز�ر 
رئي�ض  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�ض 

�أهم  �أح��د  �مل�شتقبل  متحف  �م�ض 
�مل�شاحبة  �لرئي�شية  �لفعاليات 
ل��ل��ق��م��ة �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات يف 

دورتها �خلام�شة.
خ����لل �جلولة  ���ش��م��وه  و�ط���ل���ع   

ع��ل��ى م��ع��رو���ش��ات �لأق�����ش��ام �لتي 
يت�شمنها متحف �مل�شتقبل و�لذي 
�لتغيري  حت����دي����ات  ع���ل���ى  ي���رك���ز 
�مل��ن��اخ��ي وك��ي��ف��ي��ة �ل��ت��اأق��ل��م معه 
وتعرف �شموه من �لقائمن على 

�ملتحف على �أبرز �حللول �ملبتكرة 
و�ملبادر�ت �خللقة و�حللول غري 
�لتقليدية �لتي من �شاأنها تعزيز 
يف  و�ل�����ش����ه����ام  �حل���ك���وم���ات  �أد�ء 

تطوير �خلدمات �ملقدمة.
 و�شملت جولة �شموه �لطلع على 
�ملعر�ض �لتفاعلي للمتحف �لذي 
�لذكية  للمدن  ت�شور�ت  يعر�ض 
�حلكومات  �ب���ت���ك���ار�ت  وم��ع��ر���ض 
�ملدينة  �أدو�ت  وق�����ش��م  �خل���لق���ة 
لأنظمة  �مل�شتد�مة  �حللول  حيث 
روبورتية  منظومة  ع��ر  �ل��ب��ن��اء 
ب�����ناء  يف  ت�شهم  �لبناء  ذ�تية  �آلية 
م������دن �مل������شتقبل و�إع�������ادة ب������نائها 
�ل���كو�رث  ب�����عد  وت��������������������رم��ي��م��ه��ا 
�لطبيعية و�لت�شور�ت �مل�شتقبلية 
�ل����هند�شية �ل�����بيولوجية ل����تحلية 
طبيعية  م�شادر  من  �ملياه  و�إنتاج 
و�حللول  �ل�����������������ق��رم  ك��اأ���ش��������������������ج��ار 
و�ملز�رع  �لأغ��ذي��ة  لإن��ت��اج  �لذكية 

�لذكية.

•• دبي -وام:

و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�ل����دويل �م�����ض دول���ة �ل��دك��ت��ور م��ري���ش��ولف ت�����ش��ري�ر رئ��ي�����ض وزر�ء جمهورية 
�شلوفينيا. ومت خلل �للقاء - �لذي عقد على هام�ض �لقمة �لعاملية للحكومات 
�لإم��ار�ت و�شلوفينيا و�شبل  �لثنائية بن دولة  �لعلقات  ��شتعر��ض   - يف دبي 
�شمو  ورح��ب  �لبلدين.  ب��ن  �مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  وجم���الت  وتنميتها  تعزيزها 
بزيارة  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ 
. و�أك��د �شموه حر�ض دول��ة �لإم���ار�ت على  دول��ة �لدكتور مري�شولف ت�شري�ر 
تعزيز �لعلقات مع جمهورية �شلوفينيا.. معربا عن �أمله يف �أن ت�شهد تطور� 
و�زده��ار� يف �شتى �ملجالت. من جانبه �أكد دولة �لدكتور مري�شولف ت�شري�ر 
ح��ر���ض ب���لده على تعزيز �ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك م��ع دول���ة �لإم����ار�ت يف خمتلف 
�ملجالت .. م�شيد� باملكانة �لر�ئدة �لتي حتتلها �لدولة حالياً على �ل�شعيدين 
�لإقليمي و�لدويل. ح�شر �للقاء �شعادة حمد علي �لكعبي �شفري دولة �لإمار�ت 

غري �ملقيم لدى �شلوفينيا.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل رئي�س وزراء �سلوفينيا

الإمارات و كولومبيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل اخلربات يف الإدارة احلكومية
•• دبي -وام:

�أك�����دت م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خ��ل��ف��ان �لرومي 
وزيرة دولة لل�شعادة مدير عام مكتب رئا�شة 
�لعاملية  �لقمة  رئي�ض  نائب  �ل���وزر�ء  جمل�ض 
للحكومات �أن حكومة دولة �لإمار�ت حتر�ض 
�لتجارب  ت���ب���ادل �خل�����ر�ت وم�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
و�أف�������ش���ل �مل��م��ار���ش��ات م���ع �حل���ك���وم���ات حول 
�لتعاون  �ملعرفة وتعزيز  �إث��ر�ء  �لعامل بهدف 
ل��لرت��ق��اء ب�����الإد�رة و�ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي وفق 

روؤية م�شتقبلية ملا فيه خري �ل�شعوب.
جاء ذلك خلل توقيع معايل عهود �لرومي 
و���ش��ع��ادة �أجن���ي���ل م���اري���ا غ��ون��ز�ل�����ض ل����وز�د� 
�ملدنية  للخدمة  �لإد�ري���ة  �لد�ئرة  عام  �أم��ن 
ب��ج��م��ه��وري��ة ك��ول��وم��ب��ي��ا م��ذك��رة ت��ف��اه��م بن 
حكومة دولة �لإمار�ت وجمهورية كولومبيا 
�حلكومي  �ل��ت��ط��وي��ر  جم����الت  يف  ل��ل��ت��ع��اون 
و�لبتكار  �خل��دم��ات  وت�شميم  �لأد�ء  و�إد�رة 
�لعمل  �أن  �لرومي  و�أ�شافت  �لإد�رة.  ومن��اذج 

�أ�شبح منوذجا  �لإم���ار�ت  دول��ة  �حلكومي يف 
ع��امل��ي��ا ر�ئ����د� ي��ح��ت��ذى وخ��ا���ش��ة يف جمالت 
�لأد�ء �ملتميز وتبني �لبتكار و�إعد�د �لقياد�ت 
من  للتحديات  �حللول  تطوير  على  �لقادرة 

للحتمالت  دقيق  علمي  ��شت�شر�ف  خ��لل 
معاجلة  على  و�ل��ق��درة  �مل�شتقبلية  و�لفر�ض 

�لتحديات بفاعلية وكفاءة.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت ����ش���ع���ادة �أجن���ي���ل ماريا 

غ���ون���ز�ل�������ض ل���������وز�د�: ي�����ش��رن��ا ت���وق���ي���ع هذه 
�مل���ذك���رة م���ع ح��ك��وم��ة دول����ة �لإم�������ار�ت �لتي 
ن�����ش��ع��ى م���ن خ��لل��ه��ا ل��ت��ع��زي��ز �ل��ع��لق��ة بن 
يف  جهودنا  تدعم  �أن  �إىل  ونتطلع  �لبلدين، 
�لإد�رة  يف  مو�طنينا  م�شاركة  م�شتوى  رف��ع 
و�لتجارب  �خل���ر�ت  ت��ب��ادل  ع��ر  �حلكومية 
يف  و�ل�شفافية  �لكفاءة  جم��الت  يف  �لناجحة 

�لإد�رة �حلكومية.
توقيعها  مت  �ل��ت��ي  �لتفاهم  م��ذك��رة  وت��ه��دف 
���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات �ل������دورة �خل��ام�����ش��ة للقمة 
�ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات -�ل���ت���ي ت�������ش���ارك بها 
�مل�شتوى-  رفيع  بوفد  كولومبيا  جمهورية 
�إىل تعزيز �لتعاون �مل�شرتك وتبادل �خلر�ت 
�جلانبن  ب��ن  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�شل  وم�شاركة 
م��ا يج�شد ن��ه��ج ح��ك��وم��ة دول���ة �لإم������ار�ت يف 
�لعامل  حكومات  مع  �لفاعل  �لتعاون  تعزيز 
يف  �خل���ر�ت  وم�شاركة  �ل��دول��ي��ة  و�ملنظمات 
�أ�ش�ض  �لإد�رة وتطوير �لعمل �حلكومي على 

�لبتكار و��شت�شر�ف �مل�شتقبل.

»�سحة دبي« تبحث تبادل اخلربات 
والتجارب مع وزارة ال�سحة الربازيلية

•• دبي -وام:

�لعام  �مل��دي��ر  �لإد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �لقطامي  حممد  حميد  معايل  بحث 
ريكاردو  معايل  �لول  �م�ض  مبكتبه  ��شتقباله  خلل  بدبي  �ل�شحة  لهيئة 
�مل��ر�ف��ق �شبل و�م��ك��ان��ات تبادل  �ل��ر�زي��ل��ي و�ل��وف��د  ب��ارو���ض وزي���ر �ل�شحة 

�خلر�ت و�لتجارب بن �جلانبن .
ت��و����ش��ل وت��ع��اون م��ع وز�رة  ق��ن��و�ت  �ل��ل��ق��اء �ن فتح  و�ك���د �لقطامي خ��لل 
تبادل  �شعيد  على  و�ل��وز�رة  للهيئة  مهمة  فر�شة  يعد  �لر�زيلية  �ل�شحة 
�أه��م �ملدن  �أن مدينة دبي متثل و�ح��دة من  �خل��ر�ت و�لتجارب . مو�شحا 
�لدولية  �ملنتديات و�ملوؤمتر�ت و�ملناف�شات  �لأكرث ن�شاطا يف تنظيم  �لعاملية 
يف �لوقت �لذي ت�شتهر فيه �لر�زيل بكرثة �لفعاليات �لريا�شية �لعاملية ما 
يتيح جمال تبادل �خلر�ت بن �شحة دبي ووز�رة �ل�شحة �لر�زيلية على 

م�شتوى تاأمن �لفعاليات �لكرى طبيا .
بناء  �إىل  �لر�مية  بارو�ض  ري��ك��اردو  معايل  بدعوة  �لقطامي  معايل  ورح��ب 
علقة مميزة بن هيئة �ل�شحة بدبي ووز�رة �ل�شحة �لر�زيلية ..موؤكد� 
و�ل�شتفادة  �جلنوبية  �أمريكا  دول  كرى  من  و�ح��دة  مع  �لتو��شل  �أهمية 
�لعاملية  للأحد�ث  �لطبي  �لتاأمن  جانب  يف  �شو�ء  خ��ر�ت  من  لديها  مما 
�أو �لر�مج �ل�شحية �لوقائية . وناق�ض �لقطامي ومعايل ريكاردو بارو�ض 
و�أهد�ف  حم��اور  م��ن   2021/2016 �لهيئة  ��شرت�تيجية  ت�شمنته  م��ا 
�لقطاع  �مل��ط��ل��وب يف  �ل��ت��ح��ول  ت�شغيلية لإجن����از  ع��م��ل وخ��ط��ط  وم�����ش��ار�ت 
�مل��ر�ف��ق على منهجية  �ل��ر�زي��ل��ي و�ل��وف��د  �ل��وزي��ر  ب��دب��ي. و �طلع  �ل�شحي 
�مل�شروعات  جمموعة  �إىل  وتعرف  �لهيئة  تنفذها  �لتي  �لتطوير  و�أع��م��ال 
�مل�شتقبلية �لتي تعك�ض روؤى وتطلعات دبي يف حتقيق �لتناف�شية �لعاملية يف 

�ملجال �ل�شحي .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

فقدان جواز �سفرت
فقدت �ملدعوة/ زينب كمال 
�حلميد ، �شورية  �جلن�شية  
- ج����������و�ز  ����ش���ف���ره���ا رق����م 
�شادر   )8359063(
م����ن �����ش����وري����ا   م����ن يجده 
بال�شفارة  �لت�����ش��ال  عليه 

�ل�شورية لدى �لدولة.

فقدان جواز �سفرت
حممد  جابر  �ملدعو/  فقد 
�حلميد ، �شوري  �جلن�شية  
- ج����������و�ز  ����ش���ف���ره���ا رق����م 
�شادر   )8359064(
م����ن �����ش����وري����ا   م����ن يجده 
بال�شفارة  �لت�����ش��ال  عليه 

�ل�شورية  لدى �لدولة.

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو/ حممد جمال 
�حلميد ، �شوري  �جلن�شية  
- ج����������و�ز  ����ش���ف���ره���ا رق����م 
�شادر   )6967013(
م����ن �����ش����وري����ا   م����ن يجده 
بال�شفارة  �لت�����ش��ال  عليه 

�ل�شورية لدى �لدولة.

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو/ جمال حممد 
�حلميد ، �شوري  �جلن�شية  
- ج����������و�ز  ����ش���ف���ره���ا رق����م 
�شادر   )10108600(
م����ن �����ش����وري����ا   م����ن يجده 
بال�شفارة  �لت�����ش��ال  عليه 

�ل�شورية  لدى �لدولة.

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د �مل��������دع��������و/ ف���اط���م���ه 
�ثيوبيا    ، ق���ا����ش���م  ح�������ش���ن 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
يرجى   -  )2140059(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
بال�شفارة �لثيوبية  �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.   
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اأخبـار الإمـارات
••دبي -وام:

�أن  �م�ض   2017 للحكومات  �لعاملية  �لقمة  يف  م�شاركون  خ��ر�ء  توقع 
م��ن جو�نب  ج��ان��ب  ك��ل  تغيري  �جل��دي��دة  �لتكنولوجيا  م��وج��ات  ت��و����ش��ل 
حياتنا لتغدو �شيئاً ف�شيئاً �ملعيار �ل�شائد يف �لقرن �حلادي و�لع�شرين وما 

بعده .
��شرت�تيجياتها  تعديل  تعمل �حلكومات على  �أن  �خل��ر�ء �شرورة  و�أك��د 
لتحقيق �ل�شتفادة �لق�شوى من تلك �ملوجة و�أن �لتكنولوجيا �لإحللية 
للنمو  بلد نحو م�شار�ت جديدة  �أي  �لتحول يف  وت��رية  ت�شّرع  �أن  ميكنها 
�لتنويع  �أه���د�ف  حتقيق  على  نف�شها  �حلكومات  ت�شاعد  و�أن  و�لزده���ار 

�لقت�شادي نظر�ً لقدرتها �لكامنة على حتقيق �لتغيري �لإيجابي.
جاء ذلك خلل حلقة نقا�ض عقدت �شمن �أعمال �لقمة �لعاملية للحكومات 
بعنو�ن �إرث �لقرن �لو�حد و�لع�شرين �شمت كل من كيد ميتز �ل�شحفي 
رود�ض  و�إليز�بيث  و�ي��رد  جملة  لدى  �ل�شطناعي  �لذكاء  يف  �ملتخ�ش�ض 
�لأ�شا�شي يف” Y Combinato” وجوناثان  �أبحاث �لدخل  مديرة 

.”Zendrive ”ماتو�ض �ملوؤ�ش�ض و�لرئي�ض �لتنفيذي ل�شركة
و لفت �خلر�ء �مل�شاركون يف �جلل�شة �إىل �أن �لتقنيات �ملبتكرة �لتي ظهرت 
�لعي�ض  �أمن��اط  يف  �شامًل  تغيري�ً  خلقت  �ملا�شية  �لقليلة  �لعقود  خ��لل 
و�لعمل يف خمتلف بلد�ن �لعامل و�أكدو� حاجة �حلكومات �إىل �ل�شتثمار 
ملا  �أك��ر  فهما  ي�شمن  ب�شكل  حيالها  �لأف���ر�د  وتثقيف  �لتقنيات  ه��ذه  يف 

�شت�شكله على م�شتقبل �لأعمال ورخاء �ملجتمعات.
ل  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  �مل��خ��اوف حيال ظهور  �أن  �إىل  �ملتحدثون  و�أ���ش��ار 
�لقيام  على  ق���ادرة  �لآلت  �أ�شبحت  ح��ن  يف  �أن���ه  و�أو���ش��ح��و�  لها  �أ���ش��ا���ض 
�لأثر  ح��ول  متز�يد  خ��وف  فهناك  معرفية  ما  حد  و�إىل  حتليلية  مبهام 

�ملحتمل لذلك على �لقوى �لعاملة �لب�شرية وهيكليات �لعمل يف خمتلف 
�لقطاعات. وقال جوناثان ماتو�ض: “�أقدم هنا مثاًل على هذه �ملخاوف 
�لأجرة  �شيار�ت  �شائقو  ي��رى  حيث  �ل�شطناعي  �لذكاء  حيال  �ملتز�يدة 
باأن �ل�شيار�ت �آلية �لقيادة �شتعمل على �إبقائهم يف منازلهم عاطلن عن 
�لعمل لكننا ننظر �إىل هذه �لأمر من وجهة نظر خمتلفة حيث �أنها لن 
�أعمالهم لكنها �شممت لتكمل ما يقومون به فمثًل تنجح  تق�شي على 
�ل�شو�رع  يف  تعمل  �ل��ت��ي  �ل�شاحنات  ���ش��ي��ار�ت  م��ع  بفعالية  �لتقنية  ه��ذه 
�ل�شائقن  �شتخل�ض  فاإنها  وبهذ�  طويلة  كيلومرت�ت  وتقطع  �لرئي�شية 
دور  وياأتي  �ل�شريعة  �ل�شو�رع  على  �خلطرة  �لطويلة  �لعمل  �شاعات  من 

�ل�شائقن ل�شتكمال �لقيادة د�خل �ملدن و�لأحياء”.
و�شلط �ملتحدثون �ل�شوء على �أن �لتحدي �لأبرز لتحقيق �حلوكمة يكمن 
�قت�شادية  قيمة  وخلق  �حلا�شلة  للتغري�ت  �ل�شتجابة  على  �ل��ق��درة  يف 
ت�شريع وترية  �شياق  �مل�شتقبلي للحكومات يف  �لدور  جديدة حيث يكمن 
�لبتكار و�لتغري�ت �ل�شاملة �لتي يحققها ذلك يف ظل �لتطور و�لن�شج 

�مل�شتمر يف �لقرن �حلادي و�لع�شرين.
وعلى  و�قعي  �أم��ر  �ل�شناعي  �لذكاء  تقنيات  �أن  رود���ض  �ليز�بيث  وذك��رت 
و�لعمل  ذلك  تقبل  �لأف��ر�د  م�شتوى  �أو  �مل�شتوى �حلكومي  على  �جلميع 
على �ل�شتفادة منها وقالت : طرحنا م�شروعاً حول �لدخل �لأ�شا�شي يف 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية ما ز�ل قيد �لدر��شة و�لتطوير يتمحور حول 
قيام �حلكومات من �لوقت �حلا�شر بجعل عملية تقبل هذه �لبتكار�ت 
عر  وذل��ك  بالأمان  �إح�شا�شاً  و�إعطائهم  للأفر�د  فهماً  �أك��رث  و�لتقنيات 
�ل��دع��م �حل��ك��وم��ي ب��ت��ق��دمي دخ���ل �أ���ش��ا���ش��ي ث��اب��ت ب�����ش��رف �ل��ن��ظ��ر ع��ن ما 
يقومون به وبل �أية مر�قبة �أخلقية �أو مهنية حيال ما �شيفعلون بهذه 

�لأمو�ل.

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

اأمل القبي�سي وغوتري�س يوؤكدان اأهمية التعاون بني الربملانات والأمم املتحدة

طالبان من املعهد البرتويل يفوزان بجائزتني يف موؤمتر منوذج الأمم املتحدة

اأدنوك للتوزيع ت�سارك يف حملة وزارة الداخلية لتعزيز ال�سالمة على الطرق

وفد �سوداين يطلع على اأف�سل املمار�سات مبالية دبي

•• ال�صارقة-وام:

خلل  متميزتن  بجائزتن  �لبرتويل  �ملعهد  من  طالبان  فاز 
��شت�شافته  �ل��ذي   " �لعا�شر  �ملتحدة  �لأمم  من��وذج  موؤمتر   "

�جلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة.
 - �ملعهد  يف  �لثانية  بال�شنة  �لطالب  ب��در  عبد�هلل  ح�شل  فقد 
�أف�شل باحث  �لكهربائية - على جائزة  �لهند�شة  �لذي يدر�ض 
بينما ح�شل   .. �لإمن���ائ���ي  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ب��رن��ام��ج  م��ن جل��ن��ة 
حممد حذيفة �لطالب با�ل�شنة �لثالثة يف �ملعهد - �لذي يدر�ض 
جلنة  من  �ملتميز  �ملندوب  جائزة  على   - �لكيميائية  �لهند�شة 

منظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة " �ليون�شكو".
وق���ال �ل��دك��ت��ور �إب��ر�ه��ي��م �حل��ج��ري م��دي��ر �ل�����ش��وؤون �خلارجية 

و�لتعاون يف �ملعهد �إن �ملوؤمتر يعد فر�شة لطلب �ملعهد ل�شحذ 
م��ه��ار�ت��ه��م يف �خل��ط��اب��ة و�ل��ت��ف��ك��ري �ل��ن��ق��دي ب��ج��ان��ب �كت�شاف 

قدر�تهم �لقيادية وفهم و�إدر�ك قيمة �لعمل �جلماعي .
�ملعهد من خلل  �أن تقدمي هذه �خل��ر�ت لطلب  �إىل  و�أ�شار 
ت�شكيل  يف  �مل�شاعدة  �شاأنها  من  �ملتحدة  �لأمم  من��وذج  برنامج 
د�ئما  تلهمهم  �نطلق  نقطة  مبثابة  وتكون  �ملهني  م�شارهم 

للعودة �إىل بلدهم �حلبيب.
39 جامعة  700 طالب ميثلون  �أك��رث من  �ملوؤمتر  �شارك يف 
�أع�شاء من فرق برنامج   8 �مل�شاركن  ومدر�شة وكان من بن 

منوذج �لأمم �ملتحدة .
ومت تزويد كل طالب من �لطلب �ملوفدين مبو�شوعات متعددة 
بدء� من �لتعامل مع �لهجرة �لناجمة عن �لتغري �لبيئي وحتى 

�ملر�أة و�ل�شلم و�لأمن كجزء من فعاليات �ملوؤمتر.
وبحث �لطلب عن �ملو�شوعات �لتي قدمت لهم لتقدمي وجهة 
�إ�شافة  �ملو�شوعات  �لتي ميثلونها عن هذه  للبلد  �شاملة  نظر 
�إىل ذلك ميكن للطلب ��شتخد�م �أور�ق �ملوقف �خلا�ض بهم يف 

كلمتهم �لفتتاحية خلل �لدورة �لفتتاحية.
عن  �مل��زي��د  للطلب  �ملتحدة  ل��لأمم  �مل��ح��اك��اة  عملية  وت�شيف 
�لعامل وكيف تلعب �لثقافات �ملختلفة دور� كبري� يف �لتحديات 

�لعاملية �لتي جتري يف كل ركن من �أركان �ملجتمع .
�ملحاكاة �لطلب كيفية ت�شور حالت مماثلة من  وتعلم هذه 
منها  �لعملية  �لفائدة  تكمن  حيث  خمتلفة  وبطريقة  منظور 
و�لتفاو�ض  و�ملناق�شة  �لعامة  �خلطابة  م��ه��ار�ت  تعزز  �أنها  يف 

و�لبحث ومهار�ت �لقيادة.

•• اأبوظبي -وام:

ل��ل��ت��وزي��ع يف ح��م��ل��ة �لتوعية  �أدن�����وك  ���ش��رك��ة  ت�����ش��ارك 
"�شعادتهم  �شعار  حتت  �لد�خلية  وز�رة  تنظمها  �لتي 
على  �مل��روري��ة  �ل�شلمة  تعزيز  بهدف  �شلمتك"  يف 
�حلو�دث  من  مرتفعة  م�شتويات  ت�شهد  �لتي  �لطرق 
�ملرورية على م�شتوى �لدولة وذلك متا�شياً مع جهود 
بق�شايا  �ل��وع��ي  م�شتوى  رف��ع  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �ل�شركة 
�ل�شلمة �لعامة وتقليل �أعد�د �ل�شحايا و�مل�شابن يف 

�حلو�دث �ملرورية.
�شمن  �لد�خلية  وز�رة  تنفذها  �لتي  �حلملة  تهدف   
�أع���د�د  �مل�����ش��رع��ات �حل��ك��وم��ي��ة �إىل خف�ض  ع��م��ل ف���رق 
خم�شة  على  �ملرورية  �حل��و�دث  عن  �لناجتة  �لوفيات 
وذلك  ب��امل��ائ��ة   21 بن�شبة  �ل��دول��ة  يف  رئي�شية  ط���رق 
ت��ن��ف��ي��ذ�ً ل��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 

�ل���دول���ة رئي�ض  ن��ائ��ب رئ��ي�����ض  �آل م��ك��ت��وم  ب���ن ر�����ش���د 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بت�شريع حتقيق  جمل�ض 
م�شتهدفات �لأجندة �لوطنية �لر�مية �إىل تعزيز �أمن 

�لطرق عر مبادرة �مل�شرعات �حلكومية.
من  �لعديد  �حلملة  يف  للتوزيع  �أدن��وك  دور  وي�شمل   
وم�شتخدمي  �ل�شائقن  لتوعية  و�لر�مج  �لأن�شطة 
�ل���ط���رق مب��خ��ت��ل��ف ج���و�ن���ب �ل�����ش��لم��ة �مل���روري���ة من 
تعبئة  �أث��ن��اء  لتوعيتهم  ه��ادف��ة  ر���ش��ائ��ل  ن�شر  خ���لل 
�لوقود وعلى مد�خل 9 حمطات خدمة تابعة ل�شركة 
�لطرق  �أربعة من  للتوزيع تخدم م�شتخدمي  �أدن��وك 
�ل�شلع   - �أبوظبي  طريق  وه��ي  �حلملة  يف  �مل�شتهدفة 
�ل�شارقة  – �لعن و�شارع مليحة  -  �أبوظبي  وطريق 
ر�أ�ض   - �لقيوين  �أم  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  و���ش��ارع 

�خليمة.
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �ل��ر����ش��دي  م��ب��ارك  �شعيد  و�أك���د   

بالإنابة ل�شركة �أدنوك للتوزيع �ن م�شاركة "�دتوك" 
و�هتمامها  حر�شها  م��ن  �ن��ط��لق��اً  ت��اأت��ي  �حلملة  يف 
�أرو�ح م�شتخدمي �لطرق وذويهم من  باحلفاظ على 
خلل غر�ض ثقافة �ل�شلمة �ملرورية وت�شجيع عاد�ت 
�لتوعوي  �جلانب  يعزز  مبا  لديهم  �ل�شليمة  �لقيادة 
من �أهمية بالغة يف �حلد من �حلو�دث وتقلي�ض عدد 

�لوفيات و�لإ�شابات �لناجمة عنها.
و�أو�شح �لر��شدي �ن �حلملة ت�شلط �ل�شوء على �أهمية 
�ل�شرعة �ملحددة على  �ل�شري ومر�عاة  �حرت�م قو�عد 
�لز�ئدة  �ل�شرعة  خطورة  بيان  مع  �لرئي�شية  �لطرق 
وتاأثريها �ل�شلبي على �لأفر�د و�ملجتمع..مثمنا جهود 
خالية  �آمنة  م��روري��ة  بيئة  تهيئة  يف  �لد�خلية  وز�رة 
من �حل��و�دث و�لإ�شابات من خلل �إط��لق مبادر�ت 
هادفة �إىل ن�شر ثقافة �ل�شلمة �ملرورية بن خمتلف 

•• دبي -وام:�شر�ئح �ملجتمع. 

�طلع وفد متعدد �لخت�شا�شات من جمهورية �ل�شود�ن 
�ملالية بحكومة دب��ي على جتربة  خ��لل زي��ارت��ه د�ئ��رة 
�لد�ئرة يف جمال �إعد�د �ملو�زنات �حلكومية وحت�شيل 
يف  �ملتبعة  �ملمار�شات  �أف�شل  على  و�لتعّرف  �لإي���ر�د�ت 

هذ� �ملجال. 
وهدفت زيارة �لوفد �ل�شود�ين �إىل �لبحث يف �إمكانيات 
�ل�شتفادة من جتربة دبي يف تطوير عمليات �لإير�د�ت 
�ل��ط��رق يف  �أي�����ش��ر  �ت��ب��اع  وط���رق حت�شيلها ف�شًل ع��ن 
�إعد�د �ملو�زنات �حلكومية ل �شيما يف ظّل �لتحّول �إىل 

�ملنظومة �لرقمية.
عبد�لرحمن  ع��ارف  �ل��ز�ئ��ر  �ل�شود�ين  �لوفد  ��شتقبل 
و�لتخطيط  �مل���و�زن���ة  ل��ق��ط��اع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �أه��ل��ي 

�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��ري  حامد  وج��م��ال  �ملالية  ب��د�ئ��رة 
مدير  �أبو�شيف  و�إب��ر�ه��ي��م  �ملركزية  �حل�شابات  لقطاع 
رئي�ض  �لع�شماوي  �شكري  ود.  �ملالية  �ل��در����ش��ات  �إد�رة 

ق�شم �ل�شيا�شات و�لدر��شات �ملالية.
ع�شرة  �إح��دى  خ��ر�ء مالين قدمو� من  �لوفد  و�شم 
جهة حكومية و�شبه حكومية وخا�شة يف �ل�شود�ن من 
باخلرطوم  �حلرفين  وموؤ�ش�شة  �ملالية  وز�رة  �أب��رزه��ا 

وحكومة ولية �لبحر �لأحمر .
يف  �لت�شغيلية  �لعمليات  على  �ل�شيف  �ل��وف��د  و�ط��ل��ع 
قطاع �ملو�زنة بد�ئرة �ملالية و�ملعايري �ملتبعة يف �لقطاع 
�ملتبعة يف  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  �ل��ل��ق��اء  كما بحث خ��لل 
�جلانبن  بن  �لتعاون  �أوج��ه  و��شتعر�ض  �ملالية  د�ئ��رة 

ُعد. على جميع �ل�شُّ
وتناول �حلديث �لأمور �ملتعلقة بزيادة م�شادر �لإير�د�ت 

من �أجل متويل �ملو�زنات وكيفية حتديد �لأولويات يف 
قائمة �مل�شاريع و�لنفقات �ملرتبطة بها وطرق �للتز�م 
باملو�زنة �ملعتمدة و��شتيعاب �لأن�شطة غري �ملدرجة فيها 
وطرق متويل �ملو�زنات من خلل �ملنح و�لقرو�ض.  كما 
مت ��شتعر��ض �أف�شل �ملمار�شات �ملتبعة يف دبي من �أجل 
تطوير �آليات ت�شعري �خلدمات و�لر�شوم �حلكومية يف 
و�لغر�مات  �لر�شوم  لتح�شيل  �ملتبعة  و�لطرق  �لإم��ارة 
�حلكومية كما ��شتعر�ض �لتطور يف عمليات �لتح�شيل 

ملو�كبة �لتوجه �لذكي يف �حلكومة.
و�ط��ل��ع �ل��وف��د ك��ذل��ك ع��ل��ى م��ب��ادرة م��ال��ي��ون �خلا�شة 
بتدريب �ملوظفن �حلكومين �لعاملن يف �ملجال �ملايل 
وتعّرف على بر�جمها يف �لدبلومات �ملهنية �ملتخ�ش�شة 
ل �شيما برنامج دبلوم �ملحا�شبة �حلكومية ودبلوم �إد�رة 

�ملال �لعام.

•• ال�صارقة -وام:

حممد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ت��ر�أ���ض 
نائب  �لعهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن 
حاكم �ل�شارقة رئي�ض �ملجل�ض �لتنفيذي 
مكتب  يف  �م�ض  �شباح  �ل�شارقة  لإم���ارة 
�لتنفيذي  �ملجل�ض  �جتماع  �شمو �حلاكم 
�لجتماع  ت����ن����اول  �ل�������ش���ارق���ة.  لإم��������ارة 
م���ن���اق�������ش���ة �ل���ع���دي���د م����ن �مل���و����ش���وع���ات 
�ل��ه��ام��ة ودر������ش����ة �خلطط  �حل��ك��وم��ي��ة 
يف  ي�شهم  مب��ا  �مل�شتقبلية  و�مل�����ش��روع��ات 
حتقيق �لتنمية �ل�شاملة وتوفري �حلياة 
و�لقاطنن  �ملو�طنن  جلميع  �لكرمية 

على �أر�ض �لمارة.
�جلل�شة  حم�شر  على  �لت�شديق  وب��ع��د 
�مل��ج��ل�����ض ع��ل��ى �لتقرير  �ل�����ش��اب��ق��ة �ط��ل��ع 
للمو�رد  �لعليا  �للجنة  لأعمال  �ل�شنوي 

�لب�شرية ل�شنة 2016م.

و�أو������ش�����ح ����ش���ع���ادة �ل���دك���ت���ور ط������ارق بن 
�أن  �لب�شرية  �مل���و�رد  د�ئ���رة  رئي�ض  خ��ادم 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت  خ��لل  عملت  �للجنة 
�لوظيفية  �لبيئة  وتطوير  در����ش��ة  على 
مل��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة �ل�����ش��ارق��ة مم��ا ي�شهم 
�لنتاج  على  �مل��ح��ف��زة  �لبيئة  ت��وف��ري  يف 

و�لتطوير.
 و�أ�شار رئي�ض د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية �إىل 
خلل  �جتماعاً   39 عقدت  �للجنة  �أن 
عام 2016 ومت خللها مناق�شة وبحث 
�لتعاميم  و����ش��د�ر  �لقانونية  �حل���الت 
�حلكومي  للعمل  �ل��لزم��ة  و�ل���ق���ر�ر�ت 
�شكره  �ملجل�ض  وق��دم  �ل�شارقة،  �إم��ارة  يف 
على  �ل��ب�����ش��ري��ة  ل��ل��م��و�رد  �ل��ع��ل��ي��ا  للجنة 
�مل��ج��ل�����ض �لدفعة  ج���ه���وده ف��ي��م��ا �ع��ت��م��د 
�لأوىل للم�شتفيدين من �لدعم �ل�شكني 

يف �إمارة �ل�شارقة ل�شنة 2017.
م�شبح  خليفة  �ملهند�ض  ���ش��ع��ادة  و�أ���ش��ار 

�أن  �إىل  �لإ�شكان  د�ئ��رة  رئي�ض  �لطنيجي 
�لدفعة �لأوىل ت�شم 409 م�شتفيد� من 
�جمالية  بقيمة  و�مل��ن��ح  �ل��ق��رو���ض  فئتي 
بلغت 241 مليون درهم، وت�شم �لدفعة 
�مل�شتفيدين لأغر��ض �لبناء و�ل�شتكمال 
يف  وغريها  و�ل�شيانة  �جلاهز  و�مل�شكن 

خمتلف مدن ومناطق �لإمارة.
مقرتحات  م��ن  ع���دد�  �ملجل�ض  ون��اق�����ض   
�خلطط  ح��ول  �ل�شحية  �ل�شارقة  هيئة 
للرعاية  �ل�����ش��ارق��ة  مل��دي��ن��ة  �مل�شتقبلية 

�ل�شحية.
���ش��ع��ادة ع��ب��د�هلل ع��ل��ي �ملحيان  و�أو����ش���ح 
رئي�ض هيئة �ل�شارقة �ل�شحية �أن �ملدينة 
�أف�شل  �شت�شم موؤ�ش�شات مرموقة تقدم 
�خلدمات يف �لرعاية �ل�شحية مما يوفر 
للمو�طنن  �ل��ع��ال��ي��ة  �ل�شحية  �ل��ب��ي��ئ��ة 

و�لقاطنن على �أر�ض �لإمارة.
�ل�شحية  �ل�شارقة  هيئة  رئي�ض  و�أ�شاف 

�أف�شل  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن 
�لبيئات للم�شتثمرين يف جمال �لرعاية 
�ل�شحي  �ل��ق��ط��اع  ي��دع��م  مم��ا  �ل�شحية 
�مل�شت�شفيات  �أف�����ش��ل  ت��وف��ري  يف  وي�شهم 
و�لعياد�ت �شمن مدينة �شحية متكاملة 
�خلدمات فيما �أثنى �ملجل�ض على جهود 
هيئة �ل�شارقة �ل�شحية.  و�طلع �ملجل�ض 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تقرير  على 
�لوطنية  �لأع��م��ال  ري���ادة  ح��ول معر�ض 
بن  �شلطان  �شعادة  �أو���ش��ح  حيث  �ل��ث��اين 
�ل�����ش��وي��دي رئ��ي�����ض د�ئ����رة �لتنمية  ه���دة 
�إىل  ت�����ش��ع��ى  �ل����د�ئ����رة  �أن  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
رو�د  لقطاع  �لريادية  �مل�شروعات  �ب��ر�ز 
�لأعمال �ملو�طنن بالتعاون مع �ل�شركاء 

�ل�شرت�تيجين.
�لتنمية  د�ئ����������رة  رئ����ي���������ض  و�أ��������ش�������اف   
 80 ����ش���م  �مل���ع���ر����ض  �أن  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
م�����ش��روع��ا م��ن ث���لث ق��ط��اع��ات وطنية 

�ملو�طنن  �لأع��م��ال  رو�د  ق��ط��اع  �شملت 
�مل��ن��زل��ي��ة وقطاع  �مل�������ش���روع���ات  وق���ط���اع 
�مل�����ش��روع��ات �لأك���ادمي���ي���ة م���ن خمتلف 
كما  و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية  �مل�شروعات 
ت�شمن �ملعر�ض تنظيم عدد من �لور�ض 

و�ملحا�شر�ت �مل�شاحبة.
�ل��د�ئ��رة يف  و�أث��ن��ى �ملجل�ض على ج��ه��ود 
و�لقت�شادي  �ل��ت��ج��اري  �ل��ق��ط��اع  دع���م 

ودعم �مل�شروعات �لوطنية.
�ملجل�ض  تو�شيات  على  �ملجل�ض  و�طلع   
�ل���ش��ت�����ش��اري لإم�������ارة �ل�������ش���ارق���ة حول 
مناق�شة �شيا�شة هيئة �لطرق و�ملو��شلت 
�مل��ه��ن��د���ض يو�شف  ���ش��ع��ادة  �أ����ش���ار  ح��ي��ث 
�لطرق  هيئة  رئي�ض  �ل�شويجي  �شالح 
تاأتي  �ل��ت��و���ش��ي��ات  �أن  �إىل  و�مل��و����ش��لت 
حتقيقاً للتكامل يف �لعمل �حلكومي من 
خلل مناق�شة �حتياجات و�آر�ء �ملجتمع 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  حتقيقها  �إىل  و�ل�����ش��ع��ي 

�حلكومية.  و�لهيئات  �ل��دو�ئ��ر  خمتلف 
ب�شاأن  ق��ان��ون  م�شروع  �ملجل�ض  و�عتمد 
 2016 ل�شنة   6 رق��م  �لقانون  تعديل 
�ل�شارقة  لإم��ارة  �لب�شرية  �مل��و�رد  ب�شاأن 
�لقانون  م�شروع  باإحالة  �ملجل�ض  ووجه 

�إىل �ملجل�ض �ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة 
ل�شتكمال دورته �لت�شريعية. و�شمن ما 
��شتجد على جدول �أعمال �جلل�شة �طلع 
�أع���م���ال �جلل�شة  �مل��ج��ل�����ض ع��ل��ى ج����دول 
�لثاين  �لعادي  �لنعقاد  ل��دور  �لعا�شرة 

من �لف�شل �لت�شريعي �لتا�شع للمجل�ض 
�ل�����ش��ارق��ة و�ملزمع  �ل���ش��ت�����ش��اري لإم����ارة 
ع���ق���ده���ا ي�����وم �خل��م��ي�����ض �مل����و�ف����ق 16 
مناق�شة  و�ملت�شمنة  2017م  ف��ر�ي��ر 

�شيا�شة د�ئرة �خلدمات �لجتماعية.

•• ابوظبي-وام:

�ل���ت���ق���ت م����ع����ايل �ل�����دك�����ت�����ورة �أم�����ل 
�ملجل�ض  رئي�شة  �لقبي�شي  ع��ب��د�هلل 
�أنطونيو  �لوطني �لحتادي، معايل 
�ل���ع���ام للأمم  غ��وت��ريي�����ض �لأم�����ن 
�مل��ت��ح��دة و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق، يف فندق 
�لق�شر مبدينة جمري�، على هام�ض 

�أعمال �لقمة �لعاملية للحكومات.
ح�شر �للقاء �أع�شاء �ملجل�ض �شعادة 
كل من : �لدكتور حممد �ملحرزي، 
�شليمان،  ب��ن  وع����زة  ج��ا���ش��م،  وع��ل��ي 
و�شعيد �لرميثي، ��شافة �ىل �شعادة 
لدولة  �لد�ئمة  �ملندوبة  ن�شيبة  لنا 
�ملتحدة.  �لأمم  ل�����دى  �لإم����������ار�ت 
وج����رى خ���لل �ل��ل��ق��اء ب��ح��ث��ت عدد 
بتطوير  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل��ق�����ش��اي��ا  م����ن 
عمل �لرملانات وتعاونها مع �لأمم 
�مل���ت���ح���دة، وج����ه����ود ت���ع���زي���ز �لأم�����ن 
و�ل�شلم  �ل���دول���ي���ن  و�ل����ش���ت���ق���ر�ر 
وم���ك���اف���ح���ة �لإره���������اب و�ل���ن���ز�ع���ات 
�مل�شلحة �لتي ت�شهدها بع�ض �ملناطق 

حول �لعامل. 

�أع���رب���ت معايل  �ل��ل��ق��اء  ب���د�ي���ة  ويف 
تقديرها  ع��ن  �لقبي�شي  �ل��دك��ت��ورة 
ل��لأم��ن �ل��ع��ام ل��لأمم �ملتحدة علي 
م�شاركته يف �لقمة �حلكومية وعلي 
�لكثري  تناولت  �ل��ت��ي  �ملهمة  كلمته 
من �لتحديات �لتي ي�شهدها �لعامل 

يف وقتنا �لر�هن .
�لقبي�شي  �لدكتورة  معايل  وطالبت 
�لعاملية  �ل��ق��م��ة  رئ��ي�����ش��ة  ب�����ش��ف��ت��ه��ا 
�لأمم  بتبني  �ل��رمل��ان��ات  لرئي�شات 
�مل���ت���ح���دة لإع������لن �ب���وظ���ب���ي �ل���ذي 
�شدر يف ختام �أعمال �لقمة �لعاملية 
لرئي�شات �لتي عقدت يف �أبوظبي يف 
�أنه  م�شيفة  �ملا�شي،  دي�شمر  �شهر 
مي��ك��ن م��ن خ���لل �ل��ت��ع��اون �لقائم 
ب����ن �لحت��������اد �ل�����رمل�����اين �ل�����دويل 
�تفاقية تعاون  �ملتحدة وفق  و�لأمم 
مرمة بينهما، �أن يتم تبني �إعلن 
�أبوظبي ملا يت�شمنه من خطة عمل 
�لتي  �لق�شايا  م��ن  �لعديد  تتناول 
ت��ه��م ���ش��ع��وب ودول �ل��ع��امل. و�أك���دت 
�لقبي�شي على دور  معايل �لدكتورة 
�ل�شلم  ح��ف��ظ  يف  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 

و�أهميتها يف حل  �لدولين  و�لم��ن 
�ل���ن���ز�ع���ات �ل���دول���ي���ة، م�����ش��ددة على 
�لدولية  �جل��ه��ود  تكثيف  ����ش���رورة 
وت�����ع�����اون ج���م���ي���ع �ل���������دول يف ه���ذ� 
�مل�شمار، معرة عن �ملها �أن ت�شاهم 
ل��لأمم �ملتحدة  جهود �لأم��ن �لعام 
يف �إ�شلح هذ� �لكيان �لذي نعتز به 

كرمز لل�شرعية �لدولية .
�لقبي�شي  �لدكتورة  معايل  و�أ�شارت 
�لتفاهم  �أو����ش��ر  زي���ادة  �أه��م��ي��ة  �يل 
و�ل���رمل���ان���ات  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  ب����ن 
�لعاملية و�أن يكون ل�شوت �لرملانات 
ح�شور موؤثر يف �جتماعات �جلمعية 
�ملتحدة، م�شرية �يل  �لعامة للأمم 
�لمار�تية  �ل��رمل��ان��ي��ة  �ل�شعبة  �ن 
ب�شاأن  ه���ام���ة  �ق�����رت�ح�����ات  ق���دم���ت 
�لأمم  بن  �لتعاون  �تفاقية  تطوير 
�لدويل  �لرملاين  و�لحت��اد  �ملتحدة 
م��ن خ��لل ب��ن��اء ���ش��ر�ك��ة دول��ي��ة من 
و�ملنظمات  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  خ����لل 
�ل���دول���ي���ة �لأخ�������رى ل��ل��ق�����ش��اء على 
و�لت�شامح  �لتعاون  ون�شر  �لتطرف 
و�شعوبه  �ل����ع����امل  ح�������ش���ار�ت  ب����ن 

�لدولين.  و�لأم���ن  لل�شلم  كاأ�شا�ض 
كما �كدت معايل �لدكتورة �لقبي�شي 
�لنظر يف مفهوم  �إع��ادة  �أهمية  على 
�ل�����ش��رع��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه يف ق����ر�ر�ت 
�لأمم �ملتحدة �ملختلفة خا�شة يف ظل 
وعدم  �ملتحدة  �لأمم  ق���ر�ر�ت  عجز 
�جلوهرية  �لأزم�����ات  �إز�ء  تفعيلها 
�لعربي  �ل�����ش��ر�ع  م��ث��ل  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
�ل�شورية  و�لأزم��������ة  �ل����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 
و�ليمنية و�لو�شع يف ليبيا و�لعر�ق 
وغريها من مناطق �لنز�ع و�أن ذلك 
قد يقود �إىل فقد�ن �مل�شد�قة لدور 

�لأمم �ملتحدة. 
�لقبي�شي  �لدكتورة  معايل  و�أ�شارت 
�ملتحدة  �لأمم  ت�شهم  �أن  �أهمية  �ىل 
يف و�شع روؤي���ة حم��ددة م��ع خمتلف 
على  �لتفاق  ح��ول  �لدولية  �لقوى 
ل����لإره����اب  حم�����دد  دويل  ت���ع���ري���ف 
هذ�  على  �لت��ف��اق  ع��دم  �أن  باعتبار 
�لعقبة  مي���ث���ل  م��������از�ل  �ل���ت���ع���ري���ف 
�تفاقية  ع��ل��ى  ل��لت��ف��اق  �لرئي�شية 
تتبنى  و�أن  �لإره���اب  ملكافحة  دولية 
م�شروعا عامليا للت�شامح بن خمتلف 

و�لجنا�ض  و�حل�������ش���ار�ت  �لأدي������ان 
و�لعقائد حتى يعم �ل�شلم و�لأمن 
�ل���ع���امل و�أن  ���ش��ع��وب  و�ل����ش���ت���ق���ر�ر 
تتبنى �لأمم �ملتحدة م�شروعا عامليا 
للتعاون مع برملانات �لعامل لتحقيق 
خا�شة  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف 
�لتنمية  ب���اأه���د�ف  م��ن��ه��ا  يتعلق  م��ا 
 2030 ل��ع��ام  �جل��دي��دة  �مل�شتد�مة 
�لرتكيز على  �ل�شاأن يجب  ويف هذ� 
باعتبارهما  و�مل������ر�أة  �ل�����ش��ب��اب  دور 
�لتنمية  لعمليات  �ل��د�ف��ع��ة  �ل��ق��وى 
�مل�شتد�مة. و�أ�شارت معايل �لدكتورة 
�لقبي�شي �ىل �أن �علن �بوظبي �لذي 
�شدر عن قمة رئي�شات �لرملانات يف 
�للتز�م  وت�شمن  �ملا�شي  دي�شمر 
�لأمم  �أه��د�ف  بامل�شاهمة يف حتقيق 
 2030 �مل�شتد�مة  للتنمية  �ملتحدة 
�أع��رب غوتريي�ض عن  . ومن جهته 
�شعادته يف �مل�شاركة يف �أعمال �لقمة 
�لعاملية للحكومات و�عترها فر�شة 
ملئمة له كي يتعرف عن قرب �إىل 
�لف���ك���ار و�لإب����د�ع����ات �ل��ت��ي تطرح 
للنقا�ض و�حلو�ر على من�شة �لقمة، 

�لإمار�ت  دول��ة  �هتمام  �إىل  م�شري�ً 
�حلكومي،  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  خ��ا���ش��ة 
من  يبدعونه  وم��ا  و�مل���ر�أة  بال�شباب 
تطوير  يف  ت�����ش��ه��م  خ���لق���ة  �أف����ك����ار 
�أخرى  وق��ط��اع��ات  �حلكومي  �لأد�ء 
كالتعليم و�ملعلوماتية و�ل�شحة وما 

�إىل ذلك.
و�أثنى �لأمن عام �لأمم �ملتحدة علي 
�لذي  و�لتقدم  �حل�شارية  �لنه�شة 

ت�شهده دولة �لم��ار�ت وتطورها يف 
�لتنمية  يف  وخا�شة  �مل��ج��الت  �شتي 
مبخرجات  م�����ش��ي��د�  �مل�������ش���ت���د�م���ة، 
�لرملانات  لرئي�شات  �لعاملية  �لقمة 
وم����ا ت�����ش��م��ن��ه �ع����لن �ب��وظ��ب��ي ... 
�ل��ق��م��ة تعتر  ه���ذه  �ن  م�����ش��ري� �ىل 
نقلة نوعية يف �لعمل �لرملاين على 

�مل�شتوى �لعاملي .
�ملتحدة  �لأمم  ع��ام  �أم��ن  �أ���ش��اد  كما 

وقيادتها  �لإم����������ار�ت  دول������ة  ب������دور 
�ل�����دع�����م  ت������ق������دمي  يف  �حل����ك����ي����م����ة 
و�خلريية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  و�مل�����ش��اع��د�ت 
جر�ء  و�ملت�شررة  �لفقرية  لل�شعوب 

�حلروب و�لنز�عات .
�مل�شاعد�ت  �أه���م���ي���ة  ع���ل���ى  م����وؤك����د� 
�لن�شاء  م��ع��ان��اة  م���ن  �ل��ت��خ��ف��ي��ف  يف 
يف  و�مل�شردين  و�مل��ر���ش��ى  و�لأط��ف��ال 

مناطق �ل�شر�ع.

خرباء يف القمة احلكومية : التكنولوجيا الإحاللية لعب 
اأ�سا�سي يف م�ساعي تنويع املوارد القت�سادية
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•• عجمان ـ الفجر 

ك���رمي���ة م���ن �شاحب  حت���ت رع���اي���ة 
ب���ن ر��شد  �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د  �ل�����ش��م��و 
�لعلى  �مل��ج��ل�����ض  ع�����ش��و  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
للإحتاد حاكم �إمارة عجمان، تنظم 
عجمان  و����ش���ن���اع���ة  جت������ارة  غ���رف���ة 
للتعليم  �ل����دويل  ع��ج��م��ان  م��ع��ر���ض 
 "AETEX2017 " و�لتدريب 
�شعار  �خل��ام�����ش��ة حت���ت  ن�����ش��خ��ت��ه  يف 
�لتعليم  م��ن  ج��دي��د  ع�����ش��ر  "نحو 
�ملبتكر" مب�شاركة 40 جهة من دول 
عربية و�جنبية، وذلك خلل �لفرتة 
من 20 �إىل 22 فر�ير 2017 يف 
مبنطقة  لل�شيافة  �لإم���ار�ت  مركز 
�ملعر�ض  يهدف  �جل��رف يف عجمان، 
�إىل �يجاد قناة تو��شل مبا�شرة بن 
موؤ�ش�شات  مع  و�لكادميين  �لطلبة 
�لدولة وخارجها  �لتعليم من د�خل 
�إىل جانب تعزيز �لتو��شل فيما بن 
�لتعاون  وب��ح��ث  �مل�����ش��ارك��ة  �جل��ه��ات 

و�ل�شر�كات فيما بينها.
ج��اء ذل��ك خ��لل �مل��وؤمت��ر �ل�شحفي 
فريمونت  ف���ن���دق  يف  ع���ق���د  �ل������ذي 
����ش���ع���ادة  نا�شر  ب��ح�����ش��ور  ع��ج��م��ان 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ظ��ف��ري 
رئي�ض   � �لع�شاء  ودع��م  �لتخطيط 
�ملعر�ض،  لفعاليات  �ملنظمة  �للجنة 
�إد�رة دعم  �ل�شام�شي مدير  �إمي��ان  و 
�ملجتمعية  و�مل�����ش��ئ��ول��ي��ة  �لع�������ش���اء 
بغرفة عجمان � نائب رئي�ض �للجنة 
�جلهات  وممثلي  للمعر�ض  �ملنظمة 
لفعاليات  �ل���ر�ع���ي���ة  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
م�شرف  "�ت�شالت،  �مل����ع����ر�����ض 
�جلامعية،  �مل��دي��ن��ة  ك��ل��ي��ة  ع��ج��م��ان، 

مدر�شة �حلكمة".
رحب  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  ب��د�ي��ة  ويف 
�للجنة  رئ���ي�������ض  �ل���ظ���ف���ري  ن���ا����ش���ر 
�مل��ن��ظ��م��ة مل��ع��ر���ض ع��ج��م��ان �ل����دويل 
من  باحل�شور  و�ل��ت��دري��ب،  للتعليم 
ممثلي �لرعاة و�ل�شحفين وممثلي 

و�شائل �لعلم.
�ملعر�ض  �أن  ك��ل��م��ت��ه  خ�����لل  و�ك������د 
�أه���م م��ع��ار���ض �لتعليم  �أح���د  ����ش��ب��ح 
�لعربية  يف دولة �لم��ار�ت و�ملنطقة 
و�هم حلقات �لو�شل �لرئي�شية بن 
موؤ�ش�شات �لتعليم �خلا�شة و�لطلبة، 
حيث �ن �ملعر�ض يرز جودة خدمات 
لتح�شن  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
خم���رج���ات �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
�ملجتمع  و�إط������لع  �لم�������ار�ت  دول�����ة 
�لتعليمية  �ل��و���ش��ائ��ل  �ح�����دث  ع��ل��ى 
�لتكنولوجيا  على  �ملعتمدة  وخا�شة 
من�شة  �ملعر�ض  يعد  كما  �حلديثة، 
و�ل�شر�كات  �خل��ر�ت  لتبادل  دولية 
�إىل جانب  �مل�����ش��ارك��ة  �جل���ه���ات  ب���ن 
�لتخ�ش�شات  �ح���دث  على  �ل��ت��ع��رف 
�لتعليم  موؤ�ش�ش�شات  تطرحها  �لتي 

�ن  �إىل  �ل���ظ���ف���ري  و�ك������د  �ل����ع����ايل. 
رعاية �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان 
خم�ض  قبل  �طلقه  منذ  للمعر�ض 
�لهتمام  م��دى  على  لدليل  �شنو�ت 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  ت���ول���ي���ه  �ل������ذي 
على  و�حل��ر���ض  �لتعليمي  للقطاع 
بالعلم  مت�شلحة  و�ع��دة  �جيال  بناء 
�لبناء  م�شرية  ��شتكمال  يف  لت�شاهم 
و�ل��ن��ه�����ش��ة �ل�����ش��ام��ل��ة، م�������ش���ري�ً �ن 
تعتمد  �ملعنية  و�جل��ه��ات  �حل��ك��وم��ة 
للموؤ�ش�شات  �لعاملية  �ملعايري  �أع��ل��ى 
مر�حلها  خم��ت��ل��ف  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�لم���ر �ل���ذي ي��وؤك��د ت��خ��ري��ج �جيال 

قادرة على �لعطاء و�لتميز.
غرفة  �د�رة  جمل�ض  بحر�ض  و����ش��اد 
عجمان على دعم �ملعر�ض وتنظيمه 
�ملتز�يد  للنمو  نتيجة  �شنوي  ب�شكل 
�لتعليمي  �ل��ق��ط��اع  ي�����ش��ه��ده  �ل����ذي 
د�خل عجمان ب�شكل خا�ض ويف دولة 

�لمارت عموما.
�إم������ارة ع��ج��م��ان خلل  �ن  و�و����ش���ح 
�ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة ����ش��ت��ق��ب��ل��ت عدد 
يف  �ل��ر�ئ��دة  �لتعليم  موؤ�ش�شات  م��ن 

خم��ت��ل��ف �مل���ر�ح���ل وخ��ا���ش��ة يف ظل 
بتعزيز  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات 
من���و �لق���ت�������ش���اد �لخ�������ش���ر وزي�����ادة 
��شبحت  ح���ت���ى  ف���ي���ه  �ل����ش���ت���ث���م���ار 
يف  ر�ئ�����دة  تعليمية  وج��ه��ة  �لم�����ارة 
دولة �لمار�ت ودول جمل�ض �لتعاون 

�خلليجي.
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  و�����ش���اف  ه���ذ� 
تعزيز  ع���ل���ى  ح��ري�����ش��ة  ل��ل��م��ع��ر���ض 
�لتعليمية  �مل��ن��اط��ق  ب��ن  �ل��ت��و����ش��ل 
و�مل�شاركن  �ل�شمالية  �لم����ار�ت  يف 
تعريف  يف  ي�شاهم  مب��ا  �مل��ع��ر���ض  يف 
ب��اأب��رز و�أهم  �أك��ر ع��دد م��ن �لطلبة 
و�لتوجيه  �لكادميية  �لتخ�ش�شات 
�لتخ�ش�ض  لختيار  للطلبة  �ل�شليم 
متطلبات  م���ع  و�مل���ت���و�ف���ق  �مل��ن��ا���ش��ب 

�شوق �لعمل.
�ل�شام�شي،  �إميان  �أكدت  جانبها  من 
مدير �إد�رة دعم �لع�شاء و�مل�شئولية 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ب��غ��رف��ة ع��ج��م��ان نائب 
للمعر�ض،  �ملنظمة  �للجنة  رئي�ض 
�ن �ملعر�ض ي�شاحبه عدد� من ور�ض 
�لعمل �ملتنوعة بالتعاون مع �ملناطق 

�لتعليمية وعدد من �جلهات ومنها 
و�لكلية  �جل��ام��ع��ي��ة  �مل���دي���ن���ة  ك��ل��ي��ة 
�ل�شرية  و�ل��ع��ل��وم  ل���لأم  �جل��ام��ع��ي��ة 
ميك"  و"�آي  �حل���ك���م���ة  وم���در����ش���ة 
ب��ح��ي��ث ت��ت��ن��اول ور�����ض �ل��ع��م��ل حول 
و�أهمية  �ملبتكر  و���ش��ن��اع��ة  �لب��ت��ك��ار 

تقنيات �لطباعة ثلثية �لبعاد. 
�مل�شاركة  �جل��ه��ات  �ن  �و���ش��ح��ت  كما 
�لمور  �ول��ي��اء  �شتمكن  �مل��ع��ر���ض  يف 
�خليار�ت  �ف�شل  على  �لتعرف  م��ن 
�مل�شتقبلية و�لتخ�ش�شات �لكادميية 
وخا�شة �لتي يحتاجها �شوق �لعمل.

هذ� و��شادت �جلهات �لر�عية باأهمية 
�مل�شاركة يف فعاليات �ملعر�ض،  ووجه 
مدير  �ل���ن���ع���ي���م���ي  �ل����رح����م����ن  ع���ب���د 
ت��ن��ف��ي��ذي م��ب��ي��ع��ات �حل��ك��وم��ة وكبار 
�ل�شكر   ب���ات�������ش���الت،   �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
�لفر�شة  �تاحة  لغرفة عجمان على 
�ملعر�ض  يف  �ت���������ش����الت  مل�������ش���ارك���ة 
بن�شخته �خلام�شة، موؤكد� �ن رعاية 
�نطلقا  ت��اأت��ي  للمعر�ض  �ت�����ش��الت 
بالقطاع  �لرتقاء  من حر�شها على 

�لتعليمي ب�شكل عام.

م���ن ج��ان��ب��ه �����ش���اد �ل��دك��ت��ور حممد 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ك��ل��ي��ة �ملدينة  ع��م��رية 
�جل��ام��ع��ي��ة ب���دور غ��رف��ة ع��ج��م��ان يف 
دع����م �ل��ق��ط��اع �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي يف �إم����ارة 
�ملدينة  كلية  �ن  �إىل  عجمان م�شري� 
�مل�شاركة  ع��ل��ى  حري�شة  �جل��ام��ع��ي��ة 
م�شتمر  ب�شكل  باملعر�ض  و�ل��ت��و�ج��د 
وخ�����لل ك��ل��م��ت��ه ����ش��ت��ع��ر���ض خطط 
�لكلية �مل�شتقبلية فيما يخ�ض �لتنوع 
�لكادميي و�لتطور �خلا�ض بالبنية 

�لتحتية للكلية.
�ملدير  نائب  �أبو ر��ض  وقدمت حنان 
مبوؤ�ش�شة  �لأكادميية  لل�شئون  �لعام 
�حلكمة �لتعليمية، نبذة عن مر�حل 
تطور �ملوؤ�ش�شة و�أكدت حر�ض قيادة 
�ملوؤ�ش�شة على �مل�شاركة باملعر�ض �لتي 
بات ي�شتقطب طلب �لدولة و�أولياء 
�لم����ور، م��وؤك��دة �ن �مل��ع��ر���ض يعتر 
وتبادل  �لتعاون  من  تزيد  ربط  �آد�ة 

�خلر�ت بن �جلهات �مل�شاركة.
وع���ن م�����ش��ارك��ة م�����ش��رف ع��ج��م��ان يف 
�ل�شرفا  م����رمي  �و���ش��ح��ت  �مل��ع��ر���ض 
�ملوؤ�ش�شي و�لت�شويق  رئي�ض �لت�شال 

�مل�شرف  �ن  ع��ج��م��ان،  م�����ش��رف  يف 
�ملعر�ض  �ي����ام  خ���لل  ���ش��ي�����ش��ت��ع��ر���ض 
�ملي�شرة  �ل���ت���م���وي���ل���ي���ة  خ����دم����ات����ه 
ل���ش��ت��ك��م��ال �ل��ط��ل��ب��ة در����ش��ت��ه��م، مبا 
و�ع متعلم  ج��ي��ل  �ي��ج��اد  ي�����ش��اه��م يف 

ي�شاهم يف �لتنمية �ل�شاملة.
�ل�����ش��ح��ف��ي دعا  �مل���وؤمت���ر  ويف خ���ت���ام 
ملعر�ض  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������ض 
و�لتدريب  للتعليم  �ل��دويل  عجمان 
ل�شيما  �مل����د�ر�����ض  ط��ل��ب��ة   2017
�مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��وي��ة و�ول���ي���اء �لم���ور 
�لدر��شات  ��شتكمال  عن  و�لباحثن 
�ملعر�ض  ل��زي��ارة  و�ملاج�شتري  �لعليا 
�لتعليمية  �جل��ه��ات  ع��ل��ى  و�ل��ت��ع��رف 
و�لتخ�ش�شات  �ل����ر�م����ج  و�ح������دث 
ن�شخة  يف  و�مل�������ش���ارك���ة  �مل���ط���روح���ة 
من  و�ل���ش��ت��ف��ادة  �خلام�شة  �ملعر�ض 

�لفعاليات �مل�شاحبة.  
ووجه �ل�شكر �إىل �لرعاة باعتبارهم 
جناح  ل�شتكمال  رئي�شين  ���ش��رك��اء 
�مل����ع����ر�����ض ع����ام����ا ت���ل���و �لخ��������ر كما 
�مل�شاركن  ك��اف��ة  �إىل  �ل�����ش��ك��ر  وج���ه 
�لتو�جد يف معر�ض  وحر�شهم على 

و�لتدريب،  للتعليم  �لدويل  عجمان 
وكافة  �ملنظمة  �للجنة  جهود  وثمن 
�مل�����ش��اه��م��ن يف ت��ن��ظ��ي��م �مل��ع��ر���ض يف 

ن�شخته �خلام�شة.  
�مل��م��ي��ز و�لتعاون  ب��ال��دور  ����ش��اد  ك��م��ا 
�للفت من وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
و�ملناطق �لتعليمية باعتبارها �شريك 
يف  �ملعر�ض  فعاليات  لنجاح  رئي�شي 

كافة ن�شخه. 
�لر�عية  �جل��ه��ات  �ن  بالذكر  جدير 
�خلام�شة  ن�����ش��خ��ت��ه  يف  ل��ل��م��ع��ر���ض 
عجمان،  م�شرف  " �ت�����ش��الت،  ه��ي 
جامعة  �ل�شياحية،  �لتنمية  د�ئ���رة 
�جلامعية،  �مل��دي��ن��ة  ك��ل��ي��ة  ع��ج��م��ان، 
ر�يات،  م��ي��ك،  �آي  �حلكمة،  مدر�شة 
كازفلور�، ن�شتو وكلن تك" و�لرعاة 
عجمان،  ت��ل��ف��زي��ون  �لإعلميون" 
ت��ل��ف��زي��ون �ل�����ش��ارق��ة، �خل��ل��ي��ج، جلف 

تود�ي".
للزيارة  �أب��و�ب��ه  �ملعر�ض  ويفتح  ه��ذ� 
ف��ر�ي��ر �جلاري    22 �إىل   20 م��ن 
 5 لغاية  و  �شباحا   9 �ل�شاعة  م��ن 

م�شاء.

•• عجمان ـ الفجر 

نّظمت جلنة �لإنعا�ض �لقلبي يف جامعة 
عجمان حفل تكرمي �أّول منت�شبي دورة 
�لتدريبية  �لرئوي"  �لقلبي  "�لإنعا�ض 
�لتي عقدت موؤخر� بالتعاون مع مركز 
تدريب فا�شت �ملعتمد من جمعية �أطباء 
بنجاح  �أمّتها  و�لتي  �لأمريكية،  �لقلب 
���ش��ت��ة م��ن �أع�����ش��اء �ل��ط��اق��م �ل��ط��ب��ي يف 
�لعياد�ت �لطبية باجلامعة، مما �أّهلهم 
ل�شتخد�م �أجهزة �ل�شدمات �لكهربائية 

ب�شكل قانوين يف �حلرم �جلامعي.
ح�����ش��ر �ل��ت��ك��رمي �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �حلق 
�جلامعة  م����دي����ر  ن����ائ����ب  �ل���ن���ع���ي���م���ي، 
ل��ل��ت��ط��وي��ر و�لت�������ش���ال، و�لأ����ش���ت���اذ علي 
�أب����و ���ش��ل��ي��ح، �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�شركة 

�لأولية،  �لإ���ش��ع��اف��ات  ل��ت��دري��ب  ف��ا���ش��ت 
�ملبيعات يف  �لبنا، مدير  و�لأ�شتاذ خالد 
ليدر  ب�شركة  و�لتنف�ض  �لطو�رئ  ق�شم 
جلنة  �إىل  بالإ�شافة  بال�شحة،  للعناية 

�لإنعا�ض �لقلبي.
رّح���ب �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �حل���ق باحل�شور 
و�لتقدير  ب��ال�����ش��ك��ر  وت���ق���دم  �ل���ك���رمي، 
تعاونهما  على  وليدر  فا�شت  ل�شركتي 
�آمنة  ب��ي��ئ��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �جل���ام���ع���ة  م����ع 
�أع�شاء  ت��زوي��د  خ���لل  م��ن  ملنت�شبيها 
�لطاقم �لطبي بدورة �لإنعا�ض �لقلبي 
�ل�شدمات  ج��ه��از  با�شتخد�م  �ل��رئ��وي 
�لأولية  �لإ�شعافات  و�آليات  �لكهربائي 
�لقلب  ب��ت��وق��ف  ل��ل��م�����ش��اب��ن  �ل���لزم���ة 
�ملفاجئ، بالإ�شافة �إىل تزويد �جلامعة 
لل�شدمات   Zoll plus ب���اأج���ه���زة 

�لأ�شتاذ  ق��ال  جانبه،  من  �لكهربائية. 
فا�شت  ����ش���رك���ة  �إن  ���ش��ل��ي��ح،  �أب������و  ع���ل���ي 
�متدت  خ��رة  م��دى  وع��ل��ى  ��شتطاعت 
ت�شع  �أن  �لطبي  �ملجال  يف  عاما   12
وتقدمي  �ل��ت��دري��ب  جم��ال  يف  ب�شمتها 
وبجودة  �مل��ت��م��ي��زة  �ل��ط��ب��ي��ة  �خل���دم���ات 
�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات  عالية للعديد من 
��شتعر�ض  كما  �ل��دول��ة.  وخ���ارج  د�خ���ل 
بها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  و�مل��ه��ام  �ل�شركة  روؤي���ة 
و�أب����رز خ��دم��ات��ه��ا و�ل��ت��ي حت��ر���ض على 
تقدميها بكفاءة وجودة عاليتن، �آمل 
�أن يتم تو�شيع �آفاق �لتعاون بن �شركة 
ي�شاهم يف  فا�شت وجامعة عجمان مبا 

توفري حرم جامعي �آمن.
وعن �شركة ليدر، حتدث �لأ�شتاذ خالد 
�لبنا عن روؤية �ل�شركة و�أهد�فها و�لقيم 

�أبرز  م�شتعر�شا  تتبناها،  �لتي  �ملهنية 
�ل�شركة  وف���روع  �ل�شركة  يف  �لعاملن 
�أ�شار  ك��م��ا  �خل��ل��ي��ج.  دول  م��ن  ع���دد  يف 
�إىل �لأجهزة �لطبية �ملتنوعة �لتي يتم 
تزويد �مل�شت�شفيات و�لعياد�ت و�جلهات 
�ملختلفة بها، كونه وكيل ح�شريا لعدد 
مت  �لتي  �مل�شاريع  �إىل  بالإ�شافة  منها، 
ح�شدتها  �ل��ت��ي  و�جل���و�ئ���ز  �إجن����ازه����ا، 
�إىل  �لبّنا  ون��ّوه  ن�شاأتها.  منذ  �ل�شركة 
�أن جامعة عجمان هي �أوىل �جلامعات 
يف �لإمار�ت �لتي تعتمد هذ� �لنوع من 

�لأجهزة يف حرمها �جلامعي.
�لدكتور  ك�������ّرم  �ل����ل����ق����اء،  ن���ه���اي���ة  ويف 
�أع�������ش���اء �ل��ط��اق��م �لطبي  ع��ب��د �حل����ق 
�لإنعا�ض  دورة  �مل��ت��ّم��ن  �جل��ام��ع��ة،  يف 
بالإ�شافة  ب��ن��ج��اح،  �ل���رئ���وي  �ل��ق��ل��ب��ي 

و�لأ�شتاذ  �شليح،  �أب��و  علي  �لأ�شتاذ  �إىل 
و�لتقدير  بال�شكر  وتقدم  �لبنا،  خالد 
تنظيمها  على  �لقلبي  �لإنعا�ض  للجنة 

للدورة �لتدريبية وتعاونها مع �جلهات 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �لأه�������د�ف �لتي  �خل���ارج���ي���ة 

ُوجدت من �أجلها.

�أن جامعة عجمان وّف��رت ثلثة  ُيذكر 
بو�قع  �لكهربائية  لل�شدمات  �أج��ه��زة 
ج��ه��از يف ك��ل مبنى م��ن م��ب��اين �حلرم 

تناف�شية  م��ي��زة  يحقق  مب��ا  �جل��ام��ع��ي، 
لها بن موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل على 

م�شتوى دولة �لإمار�ت.

جامعة عجمان تكرم منت�سبي دورة الإنعا�س القلبي الرئوي

•• اأبوظبي-وام: 

����ش��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك �آل ن��ه��ي��ان وزير 
�لثقافة وتنمية �ملعرفة، يف ق�شره �م�ض �شاحب �ل�شمو �مللكي 
وولية  �ل��ك��رى  لوك�شمبورغ  دوق��ي��ة  عهد  ويل  كييوم  �لأم���ري 
دوقية  مالية  وزير  بيريغر�مينيا  و  �شتيفاين  �لأم��رية  �لعهد 
لوك�شمبورغ و�لوفد �ملر�فق �لذي يقوم بزيارة ر�شمية للدولة 
وزر�ء  رئي�ض  �مل��ج��ايل  �ل�شلم  عبد  �ل�شتقبال  ح�شر  حاليا. 
�ململكة  �شفري  �لعبادي  عبد�هلل  جمعة  �شعادة  �لأ�شبق  �لأردن 

�لأردنية �لها�شمية لدي �لدولة .
بزيارة ويل  نهيان  �آل  نهيان بن مبارك  �ل�شيخ  ورح��ب معايل 
مع  وت��ب��ادل   .. للدولة  ل��ه  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  لوك�شمبورغ  عهد 

جتمع  �لتي  �ملتميزة  �لعلقات  ح��ول  �حلديث  كييوم  �لأم��ري 
هذه  تطوير  و�أهمية  ب�شرورة  معاليه  منوها  �لبلدين.  بن 

�لعلقات �لثنائية يف خمتلف �ملجالت .
و�أ�شار معاليه �إىل �نفتاح �لإمار�ت على دول �لعامل خا�شة يف 
�أن  ..موؤكد�  و�لثقافة  و�ل�شياحة  و�ل�شتثمار  �لقت�شاد  جمال 
�لتطور �لذي حققته �لإمار�ت جاء نتيجة هذ� �لنفتاح �لذي 

�أ�ش�ض له �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان.
من جانبه �أ�شاد �لأمري كييوم بالتقدم �لذي حققته �لإمار�ت 
ظل  يف  �ل��دول��ة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  و�ل��ن��ه�����ش��ة  �مل��ج��الت  �شتى  يف 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �لقيادة 
نهيان رئي�ض �لدولة " حفظه �هلل " .. و�أكد حر�ض بلده على 

تطوير وتعزيز �لعلقات مع �لمار�ت يف خمتلف �ملجالت .

•• اأبوظبي-وام: 

متكن �أطباء �إمار�تيون و�شعوديون وم�شريون من 
خلل مبادرة ز�يد للعطاء من �جر�ء 35 عملية 
�ملعوزين  للمر�شى  �لقلبية  �ل�شمامات  ل��زر�ع��ة 
تطوعي  طبي  م�شري  �م��ار�ت��ي  برنامج  �ط��ار  يف 
بال�شر�كة مع �مل�شت�شفى �ل�شعودي �لملاين وجامعة 
�لم���ار�ت  وم��رك��ز  �ل��ر  د�ر  �شم�ض وجمعية  ع��ن 
�لإن�شانية  للقلب  "�لقلب  حملة  �شمن  للتطوع 
�لعاملية" للو�شول �إىل ملين �لأطفال و�مل�شنن 

يف خمتلف دول �لعامل.
وي���ات���ي �ل���رن���ام���ج �ل��ط��ب��ي �ل��ت��ط��وع��ي يف �إط����ار 
�ل�شحية  �ملوؤ�ش�شات  بن  �مل�شرتك  �لعمل  توثيق 
و�مل�شرية  �لإم��ار�ت��ي��ة  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  و�ل��ت��ط��وع��ي��ة 
و�شمن برنامج تطوعي �شنوي للو�شول �إىل �آلف 

�لأطفال و�مل�شنن يف خمتلف �ملحافظات و�لقرى 
�مل�شرية.

وتعك�ض هذه �خلطوة عمق �لعلقات �لتي تربط 
�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  وت���ع���زز  �ل�����ش��ق��ي��ق��ن  �ل��ب��ل��دي��ن 
�مل�شرتك بن �لكو�در �لطبية �لإمار�تية و�مل�شرية 
�ملر�شية  �حل���الت  ع��لج  يف  للم�شاركة  ومتكينها 
يف  للمر�شى  �لعلجية  �ل��ر�م��ج  وتوفري  �مل��ع��وزة 
منوذج مميز للعطاء �لإن�شاين �ن�شجاما مع �لنهج 
�أر���ش��ى ق��و�ع��ده �ملغفور ل��ه �ل�شيخ ز�ي��د بن  �ل��ذي 
و��شتكمال  ثر�ه"  �هلل  "طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  و�ل��ع��ط��اء  �خل��ري  مل�شرية 
"حفظه  �لدولة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة 

�هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء 
حاكم دبي و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل 

للقو�ت �مل�شلحة .
�ل��دك��ت��ورة رمي  �لن�����ش��اين  �لعمل  �شفرية  و�ك���دت 
عثمان �ن �لفريق �لطبي �لتطوعي �جري بنجاح 
�ل�شمامات  ل���زر�ع���ة  ع��م��ل��ي��ة   35 ع���ن  ي��زي��د  م���ا 
�لقلبية �شمن برنامج �ل�شمام للحياة و�ن�شجاما 
مع دعورة رئي�ض �لدولة حفظة �هلل بان يكون عام 

�خلري. عام   2017
نوعية  نقلة  �شت�شهد  �لقادمة  �ملرحلة  �ن  و��شارت 

�ملحافظات  خم��ت��ل��ف  يف  �لن�����ش��ان��ي��ة  �مل���ب���ادر�ت  يف 
�ل�شعودي  �لم��ار�ت��ي  �لفريق  ب��اإ���ش��ر�ف  �مل�شرية 
�لر�مج  من  �لعديد  لتقدمي  �لتطوعي  �مل�شري 
و�لوقائية  و�جل��ر�ح��ي��ة  و�لعلجية  �لت�شخي�شية 

للفئات �ملعوزة من �لطفال و�مل�شنينمن.
من جهته �أكد جر�ح �لقلب �مل�شري �لروفي�شور 
�أح���م���د �ل���ك���رد�ين رئ��ي�����ض ق�����ش��م ج���ر�ح���ة �لقلب 
تبني  �أه��م��ي��ة  �شم�ض  ع��ن  ج��ام��ع��ة  م�شت�شفى  يف 
�مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ط��وع��ي��ة ومت��ك��ن �ل���ك���و�در �لطبية 
�ل��ب��ل��دي��ن �ل�شقيقن  �مل�����ش��ري��ة و�لإم���ار�ت���ي���ة م��ن 
من  �مل��ع��وزة  �لفئات  خلدمة  �مل�شرتك  �لعمل  من 

�ملر�شى..

�ل��ع��ط��اء و�مل�شت�شفى  وث��م��ن ج��ه��ود م��ب��ادرة ز�ي���د 
��شتحد�ث  ��شتطاعت  و�ل��ت��ي  �لأمل���اين  �ل�شعودي 
و�خلا�ض  �ل��ع��ام  �لقطاع  موؤ�ش�شات  م��ن  �شر�كات 
من م�شر و�لإم��ار�ت وت�شخريها لتقدمي �أف�شل 
�خلدمات �لطبية �ملجانية للأطفال و�مل�شنن من 
�لإمار�تي  للم�شت�شفى  �مليد�نية  �ل��وح��دة  خ��لل 
للت�شخي�ض  وح�����دة  ت��ت�����ش��م��ن  و�ل���ت���ي  �مل��ت��ح��رك 
للتخ�ش�شات  وث��ال��ث��ة  �مل��ي��د�ين  ل��ل��ع��لج  و�أخ����رى 
وجهاز  �لقلب  تخطيط  بجهاز  �ملجهزة  �لدقيقة 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل�شوتية  ب��امل��وج��ات  �لقلب  ت�شوير 
وحدة للمختر و�شيدلية متنقلة متكاملة تقدم 

�لدو�ء �ملجاين للأطفال و�مل�شنن من �ملر�شى.

و�أك����د ج����ر�ح �ل��ق��ل��ب �لإم����ار�ت����ي �ل��دك��ت��ور عادل 
�ل�شامري �لرئي�ض �لتنفيذي ملبادرة ز�يد �لعطاء 
رئي�ض �أطباء �لمار�ت �ن �ملهام �لإن�شانية للفريق 
م�شر  يف  �حلالية  حمطته  يف  �لتطوعي  �لطبي 
للو�شول  �إن�����ش��ان��ي��ة  ع��امل��ي��ة  �إط����ار حملة  ي��اأت��ي يف 
و��شتمكال  و�مل�شنن  �لأط��ف��ال  م��ن  �مل��لي��ن  �إىل 
للمبادر�ت �لإن�شانية ملبادرة ز�يد �لعطاء وجمعية 
د�ر �لر و�مل�شت�شفي �ل�شعودي �لأملاين يف �ملجالت 
�ل��ط��ب��ي��ة. م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��ع��ادة ع��ب��د�هلل علي 
�إن  �ل��ر  د�ر  �لتنفيذي جلمعية  �مل��دي��ر  ز�ي��د  ب��ن 
للقب  �لقلب  حلملة  �لتطوعية  �لطبية  �لقو�فل 
�لإن�شاين  �لعمل  جم��ال  يف  كبرية  �إ�شافة  ت�شكل 
ون��ق��ل��ة يف جم���ال �ل��ع��م��ل �مل�����ش��رتك ب��ن خمتلف 
�لجتماعية  م�شوؤوليتها  من  �نطلقا  �ملوؤ�ش�شات 

جتاه �لفئات �ملعوزة.

زايييد العطييياء جتيييري 35 عمليييية �سّميييام قلييييب

مب�ساركة 40 جهة وعلى مدار 3 اأيام

معر�س عجمان الدويل للتعليم والتدريب ينطلق 20 فرباير

وفاة �سوداين يف جمل�س عزاء  نهيان بن مبارك ي�ستقبل ويل عهد دوقية لوك�سمبورغ
•• راأ�ض اخليمة- الفجر 

 ) �أم�ض �شاب من جن�شية عربية  يدعى ) ع .�ض  تويف م�شاء 

جمل�ض  يف  م�شاركته  �أثناء  مفاجئة  ب�شورة   - عاما   33  -
���ض( �شمن   . ب��ر�أ���ض �خليمة .  ويف �لتفا�شيل ك��ان )ع  ع��ز�ء 
�مل�شاركن يف مر��شم دفن �مر�أة مبقرة �لفلية وبعد �نتهاء 
�لدفن ذهب لي�شارك يف جمل�ض �لعز�ء �لذي �نعقد يف نادي 
�جلالية و�أثناء وجوده هناك �شقط من �لكر�شي �لذي يجل�ض 
�أمام �ملعزين �لذين بذلو� جهود� كبرية لإنقاذه ونقله  عليه 
نتيجة  �حل��ي��اة  ف���ارق  �أن���ه  ليت�شح  ع��ب��ي��د�هلل  م�شت�شفى  �ىل 

�إ�شابته بذبحة يف �لقلب  . 

حنان �بور��ضد. حممد عمريهنا�شر �لظفريعبد �لرحمن �لنعيمي
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اأخبـار الإمـارات

••راأ�ض اخليمة-وام: 

تنظم جلنة �شوؤون �لتعليم و�لثقافة 
و�ل�������ش���ب���اب و�ل���ري���ا����ش���ة و�لإع�������لم 
�ليوم  �لحت���ادي  �لوطني  باملجل�ض 
�لثقافة  وز�رة  م��رك��ز  يف  �لأرب���ع���اء 
وتنمية �ملعرفة باإمارة ر�أ�ض �خليمة 
ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ش��ي��ة ب���ع���ن���و�ن �ل���و�ق���ع 
و�ل��ت��ح��دي��ات يف �ل��ت��ع��ل��ي��م وذل����ك يف 
�إطار خطة �للجنة ملناق�شة مو�شوع 

�شيا�شة وز�رة �لرتبية و�لتعليم.
ووجهت �للجنة دعوة لأولياء �لأمور 
يف  للم�شاركة  و�لطالبات  و�لطلبة 
مقرتحاتهم  ل��ط��رح  �حل��ل��ق��ة  ت��ل��ك 
و�آر�ئ�����ه�����م و�ل���ت���ع���رف ع���ل���ى ك����ل ما 
م��ن حت��دي��ات ومعوقات  ي��و�ج��ه��ه��م 

�أع�شاء  �أم����ام  �ل���رتب���وي  �مل���ي���د�ن  يف 
�للجنة.

وق����ال����ت ����ش���ع���ادة ن���اع���م���ه ع���ب���د�هلل 
هذه  �إن  �للجنة  رئي�شة  �ل�����ش��ره��ان 
ت����اأت����ي �شمن  �ل��ن��ق��ا���ش��ي��ة  �حل���ل���ق���ة 
و��شرت�تيجيتها  �للجنة  خطة عمل 
�لر�مية �إىل مو�جهة كافة �لتحديات 
�لتي تو�جه قطاع �لتعليم مبختلف 
و�لأ�شرة"  و�ملعلم  "�لطالب  �أدو�ت���ه 
من  �لتحديات  تلك  على  و�لتغلب 
خ���لل �ل���ش��ت��م��اع و�لإن�����ش��ات جيد� 
�أن  �إىل  �ل���رتب���وي لف��ت��ة  ل��ل��م��ي��د�ن 
�أمام  و��شعا  �ملجال  �شترتك  �للجنة 
�حل�شور من �أولياء �لأمور و�لطلبة 
و��شح  ب�شكل  للتحدث  و�لطالبات 
و���ش��ف��اف ع��ن ك��ل م��ا ي��و�ج��ه��ه��م من 

حتديات ومعوقات وما ي�شغل بالهم 
ومن  حلول  �إىل  حتتاج  ق�شايا  م��ن 
تو�شيات  بو�شع  �للجنة  �شتقوم  ثم 
ملئمة ومتما�شية مع و�قع �لتعليم 
�حلكومة  مم��ث��ل��ي  م��ع  ومناق�شتها 
للمجل�ض  ك��ام��ل  تقرير  رف��ع  يليها 
لعر�شه  متهيد�  �لحت��ادي  �لوطني 
وز�رة  �شيا�شة  م��و���ش��وع  وم��ن��اق�����ش��ة 

�لرتبية و�لتعليم يف جل�شاته.
�أن  �إىل  �ل�����ش��ره��ان  ���ش��ع��ادة  و�أ����ش���ارت 
�إىل عملية  ت�شعى  �لنقا�شية  �حللقة 
ر�شد دقيقة لكل ما يو�جه �لطلبة 
و�أول�����ي�����اء �لأم��������ور و�مل���ع���ل���م���ن من 
على  �شلبا  توؤثر  ومعوقات  حتديات 
و�لرتبوية  �لتعليمية  �لعملية  �شري 
�أربع  تنظيم  �شيتم  فيما  �ل��دول��ة  يف 

يتم  �إذ  م�شتقبل  نقا�شية  ح��ل��ق��ات 
ت��ن��ظ��ي��م ح��ل��ق��ت��ن لأول����ي����اء �لأم�����ور 
و�لطلبة و�لطالبات يف ر�أ�ض �خليمة 
غد� ويف �ل�شارقة �لأ�شبوع �ملقبل �أما 
�لأخريتن  �لنقا�شيتن  �حللقتن 
للمعلمن  ت���ن���ظ���ي���م���ه���م  ف�������ش���ي���ت���م 
بال�شاأن  و�مل��خ��ت�����ش��ن  و�مل���ه���ت���م���ن 

�لتعليمي لحقا.
جلنة  �أن  �ل�شرهان  �شعادة  و�أف����ادت 
و�ل�شباب  و�لثقافة  �لتعليم  ���ش��وؤون 
باملجل�ض  و�لإع���������لم  و�ل���ري���ا����ش���ة 
�ل��وط��ن��ي �لحت������ادي ل ت��ب��ح��ث عن 
�لتحديات فقط �إمنا تريد �حل�شول 
و�لتعرف  �ل��ك��ام��ل��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى 
ما  كل  على  و�شحيح  مبا�شر  ب�شكل 
ي��ج��ري يف �مل���ي���د�ن �ل���رتب���وي ونقل 

�حلقائق كما هي، وذلك مبا ين�شجم 
�لوطني �لحتادي  �ملجل�ض  و�أهد�ف 
�شعب  �أم�������ام  �ل���ع���ق���ب���ات  ت���ذل���ي���ل  يف 
�لرقابي  ب�����دوره  و�ل��ق��ي��ام  �لحت�����اد 

�ملنوط به على �أكمل وجه.
م����ن ج��ه��ت��ه �أو�����ش����ح ����ش���ع���ادة حمد 
�ل����رح����وم����ي م����ق����رر جلنة  �أح�����م�����د 

و�ل�شباب  و�لثقافة  �لتعليم  ���ش��وؤون 
باملجل�ض  و�لإع���������لم  و�ل���ري���ا����ش���ة 
هذه  تنظيم  �أن  �لحت���ادي  �لوطني 
ي����اأت����ي �شمن  �ل��ن��ق��ا���ش��ي��ة  �حل���ل���ق���ة 
�مليد�نية  وزيار�تها  �للجنة  برنامج 
ل��ت��ك��ون ق��ري��ب��ة م��ن �ل�����ش��ارع وتنقل 
�آم������ال وط���م���وح���ات ���ش��ع��ب �لحت����اد 

للحكومة.
و�عتر �أن �حللقة �لنقا�شية ت�شتند 
مناق�شة  �إىل  �ل����ع����ام  �مل���ج���م���ل  يف 
�لطالب  ت���و�ج���ه  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
�مل���در����ش���ي، ول��ه��ا ثلثة  �مل���ي���د�ن  يف 
حماور: �لأول هو �لطالب و�ملخرج 
�أهم  مناق�شة  �شيتم  حيث  �لتعليمي 

�نخفا�ض  ور�ء  و�ل��دو�ف��ع  �لأ���ش��ب��اب 
�لتح�شيل �لعلمي للطالب و�لثاين 
و�لثالث  �ل���رتب���وي  �مل���ي���د�ن  �إد�رة 
�لدر��شي  ل��ل��ع��ام  �ل��زم��ن��ي  �جل����دول 
من حيث �لتعرف على �أهم �لأ�شباب 
�مليد�ن  ��شتقر�ر  عدم  �إىل  �أدت  �لتي 

�لرتبوي.

املجل�س الوطني الحتادي ينظم اليوم براأ�س اخليمة 
حلقة نقا�سية عن "الواقع والتحديات يف التعليم"

اقت�سادية راأ�س اخليمة توؤهل موظفيها للموجهات ال�سرتاتيجية ملنظومة اجليل الرابع

موؤمتر "التقنيات امل�ساندة" ي�سعى اىل حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 

الإمارات للتنمية تطرح مبادرات يف عام اخلر 

جمارك راأ�س اخليمة تعتمد خطة تدريب موظفيها 

••راأ�ض اخليمة-الفجر:

�لقت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ������رة  ع���ق���دت 
ت��دري��ب��ي��ة حول  دورة  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����ض  يف 
�ملوجهات �ل�شرت�تيجية ملنظومة �جليل 
�لر�بع ح�شرها كًل من رئي�ض �لد�ئرة 
�لقا�شمي،  ك���اي���د  ب���ن  حم��م��د  �ل�����ش��ي��خ 
و�شعادة د. عبد�لرحمن �ل�شايب �لنقبي 
مدير عام �لد�ئرة، و م��در�ء �لإد�ر�ت و 
روؤ���ش��اء �لأق�����ش��ام و�مل��ك��ات��ب حيث هدفت 
�لعمل  مبنظومة  �لرت��ق��اء  �إىل  �ل���دورة 
�ل���ر�ب���ع ملو�كبة  وف���ق م��ق��اي��ي�����ض �جل��ي��ل 
متطلبات �حلكومة �لر�شيدة يف تطبيق 
�لنظام يف �لإم��ارة، مما يعزز من مكانة 

�لد�ئرة حملياً و دولياً. 
و�أك�����دت م����وزة ح�����ش��ن �ل�����ش��م��ي��ل��ي مدير 
�ملوؤ�ش�شي بالد�ئرة على  مكتب �لتطوير 
�أهمية تثقيف وتوعية م�شوؤويل �لد�ئرة 
من قياد�ت �ل�شف �لأول و�لثاين ب�شاأن 
�لر�بع،  �جل��ي��ل  م��ن��ظ��وم��ة  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
وق����د ���ش��ع��ي��ن��ا م���ن خ����لل ت��ن��ظ��ي��م هذه 
�أف�شل  تطبيق  �إىل  �لتدريبية  �ل����دورة 

معايري �لتميز �حلكومي على �مل�شتوين 
�إيجابا  ينعك�ض  مم��ا  و�ل��وط��ن��ي،  �ملحلي 
�ملتعاملن  �ل��د�ئ��رة جت��اه  على خ��دم��ات 
وبكفاءة  جن���وم   7 مب�شتوى  و�مل��ج��ت��م��ع 
ع��ال��ي��ة ت��ف��وق �ل��ت��وق��ع��ات، ح��ي��ث تطرق 
�أد�ء  خ��ب��ري  �ل�������ش���امل  ����ش���امل  د.  �مل������درب 

و�ل�شحة  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل���و�ه���ب  �إد�رة  يف 
و�ل�����ش��لم��ة �ل��وظ��ي��ف��ي��ة خ���لل �ل����دورة 
�لر�بع  �جل��ي��ل  منظومة  مقايي�ض  �إىل 
منظومة  وفل�شفة  ت��ط��وره��ا،  وم��ر�ح��ل 
�لأجندة  وم��وؤ���ش��ر�ت  �حل��ك��وم��ي  �لتميز 
لتحقيق  �ل�شا�شية  و�لقو�عد  �لوطنية 

تنوعت  وق���د  �ل���ر�ب���ع.  �جل��ي��ل  منظومة 
�ل��دورة بن �جلانب �لنظري و �لعملي، 
باإ�شر�ك  �مل���درب  خللها  م��ن  ق��ام  حيث 
�أن�شطة  و  عملية  مت��اري��ن  يف  �حل�����ش��ور 
�لعمل  م��ب��د�أ  تر�شيخ  �أج��ل  م��ن  متنوعة 

بروح �لفريق.

•• ال�صارقة -وام:

لتنظيم  ��شتعد�د�ته  �مل�شاندة  �لتقنيات  مركز  يو��شل 
خلل   ATTOPIA �مل�����ش��ان��دة  �لتقنيات  م��وؤمت��ر 
�إك�شبو  11 م��ار���ض �ل��ق��ادم يف  �ل��ف��رتة م��ن 9 ول��غ��اي��ة 
�لخت�شا�شين  �أه���م  م��ن  نخبة  مب�����ش��ارك��ة  �ل�����ش��ارق��ة 

و�لعاملن يف �ملجال حملياً وعربياً وعاملياً.
�لتجارب  على  �ل�����ش��وء  ت�شليط  �إىل  �مل��وؤمت��ر  وي��ه��دف 
�لتقنيات  م�شمار  يف  �لعلمية  و�لأب���ح���اث  و�خل����ر�ت 
�ملثبتة  �ملعا�شرة  �ملمار�شات  �أح���دث  وع��ر���ض  �مل�شاندة 
و�لأ�شر  �لإع��اق��ة  جم��ال  يف  �لعاملن  وت��وع��ي��ة  علمياً 
فتح  �إىل  بالإ�شافة  �لخت�شا�شين  م��ه��ار�ت  وتنمية 
�شو�ء  ح��د  ع��ل��ى  و�لأف�����ر�د  للموؤ�ش�شات  ج��دي��دة  �آف����اق 
على  �ملوؤ�ش�شات  وت�شجيع  �خل���ر�ت  وت��ب��ادل  للتعاون 
�أف�����ش��ل �لأنظمة  �مل�����ش��ان��دة وف���ق  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ت��وظ��ي��ف 
ريادة  على  �لتاأكيد  مع  �مل�شاندة  و�خل��دم��ات  �لإد�ري���ة 
�مل�شاندة  �لتقنيات  خدمات  تقدمي  �أ�شبقية  يف  �ملدينة 
ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وي��ن �مل��ح��ل��ي و�ل��ع��رب��ي. وق��ال��ت �ل�شيخة 
ج��م��ي��ل��ة ب��ن��ت حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي م���دي���ر ع����ام مدينة 

�ىل  �ملوؤمتري�شعى  �ن  �لإن�شانية  للخدمات  �ل�شارقة 
�خلم�ض  لل�شنو�ت  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  حتقيق 
�أوج���ه عدم  م��ن  �لتعليم �جليد و�حل��د  �ل��ق��ادم��ة مثل 
وحتقيق  �لأه��د�ف  لتحقيق  �ل�شر�كات  وعقد  �مل�شاو�ة 

�ل�شلم و�لعدل وبناء �ملوؤ�ش�شات �لقوية. 
و�أو�شحت �أن ر�شالة �ملوؤمتر فر�ض متكافئة يف مدينة 
�ملدينة  ر���ش��ال��ة  م��ن  �أ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  م�شتمدة  �شاملة 
�لأ�شخا�ض  ومتكن  و�ح��ت��و�ء  منا�شرة  على  �لقائمة 
�لإعاقة  �أ�شباب  من  �حل��د  على  و�لعمل  �لإع��اق��ة  ذوي 
بالتدخل �ملبكر و�لتوعية �ملجتمعية مو�شحة �أن �شعار 
 � �مل�شاندة  �لتقنيات  �أر���ض   �  ATTOPIA �ملوؤمتر 
م�شتوحى من م�شمى �ملدينة �لفا�شلة و�لذي �شيكون 
منطقة  عر�ض  خ��لل  م��ن  وتوجهه  �مل��وؤمت��ر  مو�شوع 
�لفر�ض  وتتيح  �ل�شامل  �لت�شميم  تطبق  �ل��ع��امل  يف 
�لأن�شطة  �ملتفاوتة ملمار�شة  �لقدر�ت  للأ�شخا�ض ذوي 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة دون ت��ع��دي��لت �إ���ش��اف��ي��ة مل���ا ه���و م��ع��ت��اد يف 

�ملجتمع. 
من  جمموعة  �إىل  �ملدينة  ع��ام  مدير  �شعادة  و�أ���ش��ارت 
حيث   ATTOPIA �ل���  بها  يخت�ض  �لتي  �مل��ي��ز�ت 

نظر�ً  �لفا�شلة  �ملدينة  ه��ذه  نحو  �أوىل  خطوة  يعتر 
لغنى �لأفكار �لتي �شتطرح فيه بالإ�شافة �إىل �شموليتها 
�نطلقاً  للموؤمتر  �ملدينة  تنظيم  ياأتي  كما  وتنوعها 
من حر�شها على مو�كبة �أحدث ما مت �لتو�شل �إليه يف 
و�ل�شتفادة منه يف منا�شرة  �مل�شاندة  �لتقنيات  جمال 
و�ح��ت��و�ء ومت��ك��ن �لأ���ش��خ��ا���ض ذوي �لإع��اق��ة وتوفري 
هذه �لتقنيات يف عملية �لتعليم و�لتدريب �لتي ت�شعى 

للرتقاء بها وتطويرها ب�شكل م�شتمر.
�مل�شاندة  �لتقنيات  م��وؤمت��ر  مم��ي��ز�ت  �أب����رز  م��ن  ول��ع��ل 
على  �لرت��ك��از  �إط���ار  �شمن  عمله  وور����ض  �أور�ق  ت��ن��وع 
�لبحث �لعلمي �حلديث مع تنويع �ملحتوى يف حماور 
يف  ت�شاعد  �لتي  �حل��و�ري��ة  �جلل�شات  وتنظيم  �مل��وؤمت��ر 
�خلر�ت  وت��ب��ادل  �مل�����ش��ان��دة  بالتقنيات  �ل��وع��ي  زي����ادة 
و�ل���ت���ع���اون ب���ن �جل���ه���ات و�لأف���������ر�د مم���ا ي������وؤدي �إىل 
ي�شت�شيف  كما  وب��ن��اءة.  حديثة  ج��دي��دة  �أف��ك��ار  توليد 
�شيكون  �لذين  �لقر�ر  �أ�شحاب  من  جمموعة  �ملوؤمتر 
و�مل�شاهمة  �لتو�شيات  دع��م  يف  كبري  دور  حل�شورهم 
يف �شن �لقو�نن �ل�شرورية بالن�شبة للأ�شخا�ض ذوي 

�لإعاقة و�ملجتمع ب�شكل عام.

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

ك�شف خلف �شامل عنر مدير عام جمعية �لإمار�ت 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة ع���ن ح���زم���ة م���ن �لر�مج 
�شتنفذها  �ل��ت��ي  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  و�مل����ب����ادر�ت �خل��ريي��ة 
لتوجيهات  تلبيًة  وذلك  �لعام،  هذ�  خلل  �جلمعية 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ب����الإع����لن ع���ن عام  �ل����دول����ة، ح��ف��ظ��ه �هلل،  رئ��ي�����ض 

�لإمار�ت. دولة  يف  للخري  عاماً   2017
ع����ام �خلري  م����ب����ادر�ت مم���ي���زة يف  ه���ن���اك  �أن  و�أك������د 
�أر�ض �لإم��ار�ت �حلبيبة  ي�شتفيد منها كل من على 
، ن�شعى من خللها �إىل  �أو ز�ئ��ر�ً  �أو مقيماً  مو�طناً 
تكري�ض ثقافة �لعمل �لتطوعي فامل�شاركة �ملجتمعية 

و�لتطوعية �أ�شا�ض وو�جب م�شرتك بن �جلميع.
ملتقى وعر�س جماعي

و���ش��رح ب����اأن م���ب���ادر�ت �جل��م��ع��ي��ة ���ش��م��ن خ��ط��ة عام 

تقدمها،  �لتي  �خلدمات  تن�شجم مع طبيعة  �خلري 
ح��ي��ث ي�����ش��م��ل ذل����ك م��ل��ت��ق��ى �أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات يف 
�جلماعي  و�لعر�ض   ، و�لجتماعي  �لإن�شاين  �لعمل 
�لتكافل  توؤكد  وطنية  مبادرة  وهي  �ملو�طنن  لغري 
�لتعا�شد  ولدعم مفهوم  و  �لأ�شرة  بناء  وت�شاهم يف 
ف��ي��ه خري  م��ا  ك��ل  ت��ق��دمي  بامل�شاهمة يف  و�ل���رت�ح���م 
وم�شلحة �ملجتمع، وير�شخ �لت�شامح كقيمة �أ�شا�شية 
يف جمتمع �لإم��ار�ت.  فالأعر��ض �جلماعية �لعلج 
�لأم��ث��ل مل�شاكل �ل��دي��ون و�ل��ب��ذخ وت��اأخ��ر �ل����زو�ج �أن 
للحّد  �لتوجه  تعك�ض  خ��ط��وة  �جلماعية  �لأع��ر����ض 
من �لتبذير و�لتكاليف �ملادية �لعالية �لتي يتحملها 
�أن �لأ�شرة  م��ن م��ب��د�أ  �ن��ط��لق��اً  �مل��ن��ا���ش��ب��ة،  ���ش��اح��ب 
�مل�شتقرة �خلالية من �لديون تعتر �لركيزة �لأوىل 

لبناء جمتمع م�شتقر ومتما�شك و�آمن.
مبادرات اإن�سانية

�إن�شانية،  م��ب��ادر�ت  �إط��لق  يف  �جلمعية  �هتمت  كما 

، ودع��م وتنمية  ت�شتهدف زي��ارة �لأط��ف��ال �ملر�شى 
�ملوؤ�ش�شات  ن���زلء  ،و  �خلا�شة  �لح��ت��ي��اج��ات  )ذوي 
يف  تدريبية  دور�ت  بعمل  و�لعقابية(  �ل�شلحية 

تطوير �لذ�ت.
تر�سيخ روح التطوع

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، �أف�����ادت ع����ذر� ع��ب��ي��د �ل��ن��ق��ب��ي رئي�ض 
ق�����ش��م �لإع������لم و�لإت�������ش���ال �مل��وؤ���ش�����ش��ي ب���اأن���ه على 
بر�مج  تنفيذ  �شيتم  �لتطوعية   �ل��ر�م��ج  �شعيد 
�لتطوعي،  �لعمل  بثقافة  للتوعية  وحم��ا���ش��ر�ت 
لتنظيف  تطوعي  عمل  فريق  ت�شكيل  جانب  �إىل 
�لهيئة  مع  بالتعاون  �ل�شريعة  �لطرق  يف  �مل�شاجد 
�ل���ع���ام���ة ل��ل�����ش��وؤون �ل���ش��لم��ي��ة و �لأوق�������اف كما 
وخريية  تطوعية  حملت  ع��دة  �جلمعية  �شتنظم 
�ل��وط��ن يف  خ��دم��ة  وم��ب��ادر�ت جمتمعية لرت�شيخ 
�ل�شخ�شية  �شمات  �أهم  كاإحدى  �جلديدة  �لأجيال 

�لإمار�تية.

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

مدير  �مل��ح��رزي  حممد  �لدكتور  �عتمد 
ب���ر�أ����ض �خليمة  ع����ام د�ئ�����رة �جل���م���ارك 
  2017 لعام  �ل�شنوية  �لتدريب  خطة 
م�شتوى  حت�����ش��ن  �ىل  ت���ه���دف  و�ل���ت���ي 
على  �لتغيري�ت  ومو�كبة  �ل��د�ئ��رة  �أد�ء 
خم��ت��ل��ف �مل�����ش��ت��وي��ات �ل��ف��ن��ي��ة و�لإد�ري�����ة 
موؤكد� �إن �خلطة �لتدريبية تتو�فق مع 
�لر�مج  وخطة  �ل��د�ئ��رة  وروؤي���ة  ر�شالة 
�ملعتمدة  و�ل���ت���ط���وي���ري���ة  �ل���ت���دري���ب���ي���ة 
�لكفاء�ت  م�شتوى  وحت��دي��ث  لتح�شن 
�ل���وح���د�ت  وخم��ت��ل��ف  �مل��وظ��ف��ن  و�أد�ء 

�لإد�رية �لرئي�شية يف �لد�ئرة..
د�ئ�����رة �جل���م���ارك حتر�ض  �ن  و�أ����ش���اف 
�لتطويرية  دوما على حتديث �خلطط 
مع  متا�شيا  ك��و�دره��ا  لأد�ء  و�لتدريبية 
على  ت��ط��ر�أ  �ل��ت��ي  �لتقنية  �مل�����ش��ت��ج��د�ت 
من   وه���ي  �جل��م��رك��ي  �لتفتي�ض  �أع���م���ال 
�أه��م �لأه���د�ف �لتي ت�شعى �ل��د�ئ��رة �إىل 
�إىل   و���ش��ول  �خلطة  تلك  م��ن  حتقيقها 
�لقوة  وق��در�ت  وم��ه��ار�ت  تنمية معارف 
�ل��وق��ت و�جلهد  �ل��ب�����ش��ري��ة، و����ش��ت��ث��م��ار 

�ملوظفن  تاأهيل  زي���ادة  �شبيل  يف  و�مل���ال 
ب�شورة  �ل��ع��م��ل  م�������ش���وؤول���ي���ات  لإجن������از 
تفاهم  علقة  �أرك���ان  وتوطيد  مبا�شرة 
وعملئها  �ل��د�ئ��رة  ب��ن  متبادلة  وثقة 
�لد�خلين و�خلارجين وتقدمي خدمات 
منظمة حتظى بر�شى �لعملء وتب�شيط 
�لإجر�ء�ت  ومر�جعة  وتن�شيق وحتديث 

و�خت�شار  �جل�����ودة  حت��ق��ي��ق  ي��ك��ف��ل  مب���ا 
�لوقت و�جلهد. وذكر �أن برنامج �خلطة 
�لعديد  يت�شمن  �لعام  لهذ�  �لتدريبية 
�جلمركية   �لتخ�ش�شية  �ل����دور�ت  م��ن 
خ��ر�ء متخ�ش�شن يف  �شينفذها  �لتي  
�أن  م��وؤك��د�  �جلمركي   �لتفتي�ض  �أع��م��ال 
عملية �لتدريب تعتمد على �آلية حتليل 

�لحتياجات �لتدريبية كخطوة �أ�شا�شية 
�ل��ر�م��ج ثم  �إىل ت�شميم  ت���وؤدي  �أول��ي��ة 
وتنفيذ  ج���دو�ه���ا  و�خ���ت���ب���ار  ت��ط��وي��ره��ا 
فعالياتها وتقييم م�شتوى �أد�ء �ملتدربن 
يف مر�حل �لتنفيذ وقيا�ض �لعائد منها 
، وك��ل ذلك  �مل��ت��درب بعمله  �لتحاق  بعد 
�أه��م��ه��ا حتليل  �أ���ش�����ض  �إل ع��ل��ى  ي��اأت��ي  ل 
�حتياجات �لتدريب و�لتعليم و�لتطوير 
�لإد�رة  �حتياجات  وترجمة  للموظفن 

�إىل تدريب وتعليم وتطوير �ملوظفن.
و�أو�شح �أن من �أهم �لدور�ت �ملعتمدة يف 
�جلمركين  للمخل�شن  دور�ت  �خلطة 
وبرنامج  �جلمركية  �لعمليات  و�شباط 
�أ���ش��ا���ض ل��ت��اأه��ي��ل �مل��وظ��ف��ن �جل����دد من 
وقانون  �جل��م��رك��ي  �ل��ت��ف��ت��ي�����ض  ���ش��ب��اط 
��شتخد�م  �ملوحد   ودور�ت يف  �جلمارك 
ودورة  �جلمركي  للتخلي�ض  ظبي  نظام 
ج��ه��از ف��ح�����ض �حل���اوي���ات وغ���ريه���ا من 
بخدمة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �لد�ري��������ة  �ل��������دور�ت 
�شهولة  عليها  ي��رتت��ب  مم��ا  �ملتعاملن 
�إجن���از �خل��دم��ات �مل��ق��دم��ة م��ن �لد�ئرة 
لتاأهيل  تخ�ش�شية  جمركية  وب��ر�م��ج 
�ملفت�شن وتطوير مهار�تهم يف �لعمل..

•• ال�صارقة-الفجر: 

برنامج  ف��ع��ال��ي��ات  م����وؤخ����ر�ً  �خ��ت��ت��م��ت 
عليه  ت�شرف  �ل��ذي   2017 �شحبتي 
�ملجل�ض  يف  �ل�����ش��ح��ي  �لتثقيف  �إد�رة 
بال�شارقة  �لأ����ش���رة  ل�����ش��وؤون  �لأع���ل���ى 
�ل�شارقة،  فتيات  �شجايا  مع  بالتعاون 
وع��ق��د ع��ل��ى م���دى ث��لث��ة �أي�����ام حتت 
ت�شحبني"،  "�شحبتي  �����ش����ع����ار 
�إىل   14 و��شتهدفت �لفتيات من �شن 
باملو��شيع  وعيهن  لتعزيز  عاماً،   18
ت��ه��م��ه��ن يف خمتلف  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ح��ي��ة 

مر�حل حياتهن. 
�لفتيات  �إك�شاب  �إىل  �لرنامج  و�شعى 
�مل�������ش���ارك���ات م����ه����ار�ت ط�����رق �حل�����و�ر 
��شتخد�مها  وت�����ش��ه��ي��ل  و�لق������ن������اع، 
�لعاد�ت  ون�����ش��ر  ل��ب��ن��اء  �أق���ر�ن���ه���ن  م���ع 
�لعاد�ت  �ل�شحية �حلميدة، ومكافحة 
�لعامة،  و�ل�شلمة  بال�شحة  �ل�شارة 

�لتثقيف  م��ف��اه��ي��م  ب��ن��اء  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�ل�����ش��ح��ي �ل��ن��ف�����ش��ي لإك�����ش��اب��ه��ن طرق 
�ل�شحية  و�لعاد�ت  �ل�شلوكيات  �ختيار 
�لإي����ج����اب����ي����ة يف حت�������ش���ري و�خ���ت���ي���ار 
�لوجبات �لغذ�ئية، و�شوًل �إىل تخريج 
جمموعة من �لأفر�د �لذين يتمتعون 
بر�مج  لت�شميم  �ل���لزم���ة  ب��امل��ه��ار�ت 
وتنفيذها  �ملختلفة  �ل�شحي  �لتثقيف 

على �أر�ض �لو�قع.
�مل�شت�شار  �ل����رن����ام����ج  يف  و������ش�����ارك 
و�لدكتور  ع����ب����د�هلل،  ع���ب���د�ل���رح���م���ن 
و�أخ�شائية  ح��ب��ي��ب  �أن�������ور  م��ن�����ش��ور 
�لتغذية خديجة �ملن�شوري ، بالإ�شافة 
�مل�����ش��وؤولت م��ن �شجايا  �ىل ع��دد م��ن 

فتيات �ل�شارقة.
ع��ائ�����ش��ة خالد  �ل�����ش��ي��خ��ة  وت���وج���ه���ت 
فتيات  ����ش���ج���اي���ا  م���دي���ر  �ل���ق���ا����ش���م���ي، 
و�لتقدير  �ل�شكر  بخال�ض  �ل�شارقة، 
�إىل �إد�رة �لتثقيف �ل�شحي يف �ملجل�ض 

�لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة، على جهودهم 
�ل�شلوكيات  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  يف  �ل��ط��ي��ب��ة 
�ل�شحية بن جيل �ليوم من �لفتيات 
���ش��ج��اي��ا فتيات  ع��م��وم��اً، وم��ن��ت�����ش��ب��ات 

�ل�شارقة خ�شو�شاً.
وقالت: "نحن �ليوم يف حاجة حقيقية 
�ل�شحية  �ل���ث���ق���اف���ة  ه�����ذه  ن�����ش��ر  �إىل 
�لتوعوية بن �لفتيات، و�أنا على يقن 
"برنامج  خ����لل  م���ن  �ن��ت�����ش��رت  �أن���ه���ا 
�شحبتي" �إذ بد�أنا نلم�ض تاأثريه على 
�ليومية،  و�شلوكياتهن  فتياتنا  عاد�ت 
�لتاأثري  م��ن  �مل��زي��د  نلحظ  �أن  ون��اأم��ل 
من خلل ممار�شتهن لكل ما تعّرفن 
عليه من مفاهيم �شحية يف حياتهن 
يعملن  �أن  �إىل  ونتطّلع  ب��ل  �ليومية، 
على ن�شر هذه �لثقافة �ل�شرورية بن 
�أقر�نهن يف �شجايا، وعلى نطاق �لأ�شرة 
َكُكل، ما من �شاأنه  و�ملدر�شة و�ملجتمع 
�أن يعّزز من ح�ض �مل�شوؤولية �ملجتمعية 

و�مل�شاركة �لوطنية لديهن".
و�أكدت �شعادة �إميان ر��شد �شيف، مدير 
�ملجل�ض  يف  �ل�����ش��ح��ي  �لتثقيف  �إد�رة 
بال�شارقة،  �لأ����ش���رة  ل�����ش��وؤون  �لأع���ل���ى 
�لفتيات  فئة  ��شتهدف  �ل��رن��ام��ج  �أن 
�لتي  �لأ�شا�شية  �ل��رك��ي��زة  باعتبارهن 
�إليها  وت�شتند  �ملجتمعات،  عليها  تبنى 
�حل�شارة، وهن �لقوة �لد�فعة لعملية 
�لإنتاج و�لتنمية، و�ل�شتثمار بهن هو 
�مل�شتقبل، لذلك جاء هذ�  ��شتثمار يف 
�لتو��شل  م��ه��ار�ت  لتعزيز  �ل��رن��ام��ج 
لديهن،  �لذ�تي  و�لتدريب  و�لت�شال 
�ل�شحية  �ل��ث��ق��اف��ة  لن�شر  وت��اأه��ي��ل��ه��ن 
لدى �لأف��ر�د، وحتفيزهن ليكن قدوة 
لأقر�نهن يف �لبيت و�ملدر�شة و�ملجتمع، 
ت�شعى من خلل هذه  �لإد�رة  �أن  كما 
يف  للم�شاركة  �لفتيات  تاأهيل  �ل���دورة 
�ملجتمعية  �ل�شحية  �لتوعية  ب��ر�م��ج 
�لعام.  خ���لل  �لإد�رة  تنظمها  �ل��ت��ي 

�أن  �إىل  �ل��در����ش��ات  "ت�شري  و�أ���ش��اف��ت: 
�أكرث �لفئات �لعمرية تعّر�شاً للأخطار 
�لذين  �ل�����ش��ب��اب  �ل�����ش��ح��ي��ة ه���م م���ن 
14-18 عاماً،  �أعمارهم بن  ترت�وح 
�أه��م��ي��ة �لرتكيز  ي��وؤك��د  �ل����ذي  �لأم����ر 
بهدف  مبكر�ً،  �لفئة  توعية هذه  على 
للمخاطر  وو�ع��ي  مثقف  جيل  تن�شئة 
�ل�شحية �لتي تو�جه �ملجتمع، ويعمل 
بعاد�ت  و��شتبد�لها  مكافحتها  على 
�شحية حميدة ت�شاهم يف عملية �لبناء 

و�لتنمية".
و�شكرت مدير �إد�رة �لتثقيف �ل�شحي 
تعاونهم  على  �ل�شارقة  فتيات  �شجايا 
�لرنامج،  ه��ذ�  تنفيذ  يف  �لإد�رة  م��ع 
على  للم�شاركات  �شكرها  قدمت  كما 
مبتطلبات  و�ل���ت���ز�م���ه���ن  ح��ر���ش��ه��ن 
�ل��رن��ام��ج، و�أول��ي��اء �لأم����ور لدعمهم 
�إد�رة  تتبناها  �ل��ت��ي  �لتوعية  م�شرية 

�لتثقيف �ل�شحي.

ومن ناحيتها قالت خديجة �ملن�شوري 
�إن  �ملجتمعية  �ل��ر�م��ج  �شعبة  م��دي��ر 
�لأوىل  مرحلته  يف  ��شتمل  �لرنامج 
�ىل  هدفت  فكري  ع�شف  جل�شة  على 
�لتي  �لأف���ك���ار  م��ن  �ل��ع��دي��د  ��شتنباط 
تعديل  �إىل  �ل��ف��ت��ي��ات  ح��اج��ة  ت��لم�����ض 
�ل�شلوكيات �ل�شلبية �ملرتبطة بالغذ�ء، 
�شحية  ح���ي���اة  من���ط  �إىل  و�ل���ت���ح���ول 
�شليم، فيما ركزت �ملرحلة �لثانية على 

وتاأهيل  فعلي  ب�شكل  �لرنامج  تنفيذ 
�إد�رة  ب��ر�م��ج  يف  للم�شاركة  �مل��ت��درب��ات 

�لتثقيف �ل�شحي �مل�شتقبلية.
وت��ت�����ش��م��ن �ل��رن��ام��ج جم��م��وع��ة من 
�ل���ت���دري���ب���ي���ة يف جم����الت  �حل���ل���ق���ات 
�حلياتية  و�مل���ه���ار�ت  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة 
�لأولية،  و�لإ�شعافات  و�لتكنولوجية 
تخللها تطبيقات عملية �شمن حماور 
�ل���رن���ام���ج، ويف ن��ه��اي��ة �ل��رن��ام��ج مت 

جمموعات  �إىل  �مل�������ش���ارك���ات  ت��ق�����ش��ي��م 
ت��ك��ون��ت ك���ل و�ح�����دة م��ن��ه��ا م���ن 4-3 
متثيلية  م�����ش��اه��د  ل��ت�����ش��وي��ر  ف��ت��ي��ات 
ت���وع���وي���ة مي��ك��ن��ه��ن �مل�������ش���ارك���ة ب��ه��ا يف 
ن�شرها من  �أو  �ملختلفة  �لإد�رة  بر�مج 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  م��و�ق��ع  خ���لل 
و�شيتم تكرمي �لفتيات �للو�تي �شاركن 
بالرنامج يف حفل خا�ض يقام يف �شهر 

مايو �لقادم.

التثقيف ال�سحي بعجمان ين�سر التوعية باأمرا�س ال�سرطان
•• عجمان ـ الفجر 

من  جمموعة  �لطبية  عجمان  مبنطقة  �ل�شحي  �لتثقيف  ق�شم  نظم 
وعنق  �لقولون  �شرطانات  عن  فحو�شات  وعمل   ، �لتوعوية  �لفعاليات 
�لفحو�شات  لإج���ر�ء  متنقلة  ع��ي��ادة  بافتتاح  ق��ام  كما   ، و�ل��ث��دي  �ل��رح��م 
على ملرتدي مم�شى �ل�شفيا  ، وزو�رحديقة �ل�شفيا يف منطقة م�شريف 

بعجمان على �متد�د يوم كامل.
�ل�شحي مبنطقة  �لتثقيف  ق�شم  رئي�ض  �ل�شام�شي  علياء عبد�هلل  وقالت 
من  �ن��ط��لق��ا  ج���اءت  �ل�����ش��رط��ان  ب��اأم��ر����ض  �لتوعية  �ن  �لطبية  عجمان 
�لقيام بدور فعال فى زيادة �لوعى  حر�ض منطقة عجمان �لطبية على 
�ملبكر،  �لكت�شاف  على  و�لت�شجيع  �لوقاية  لتحقيق  �ل�شرطان   باأمر��ض 

�شد  للتوعية  �شامل  برنامج  بو�شع  �ل�شحي  �لتثقيف  ق�شم  ب��ادر  لذلك 
مر�ض �ل�شرطان حلياة �شحية �شليمة ، حيث �أن هدف �حلملة تركز على 
توعية �ملجتمع باأهمية �لك�شف �ملبكر ل�شرطان �لثدي بهدف تقليل ن�شبة 
�ل�شابة و�لوفيات وحت�شن نتائج �لتدخل �لعلجي �ملبكر بالتز�من مع 
�لإ�شبوع �خلليجي للتوعية بال�شرطان حيث ��شتمرت هذه �لر�مج على 

مد�ر �أ�شبوع.
و�أو�شحت علياء �ل�شام�شي �أن فعاليات �شملت حما�شر�ت توعوية يف عدد 
من �ملد�ر�ض و�جلامعات ، كما نظم كل مركز �شحي بعجمان ركنا للتوعية 

باأهمية �لك�شف �ملبكر و�لفح�ض �لدوري.
�لفجرية  منطقة  م��ع  بالتعاون  �ملتنقلة  بالعيادة  �لفعاليات  و�ختتمت 
�لطبية �لتي �قيمت يف مم�شى �ل�شفيا ، حيث ح�شر �لإفتتاح �شعادة حمد 

 ، �لوحيدي  عبد�لعزيز  ونائبه   ، �لطبية  �ملنطقة  مدير  �ل�شام�شي  ترمي 
و�لدكتورة   ، عي�شى  كرمية  �لدكتورة  �لأولية  �ل�شحية  �لرعاية  ومديرة 
فاطمة �ملليح من منطقة �لفجرية �لطبية ، وعدد من �مل�شوؤلن يف �ملر�كز 
 ، �لتمري�ض  مثل  �خل��دم��ات  م��ن  ع��دد  على  �ل��ع��ي��ادة  و�شملت   ، �ل�شحية 
وعيادة �لتغذية ، وخدمات �لفح�ض �ل��دوري ، ووف��رت �لعيادة عدد� من 
�لتحاليل �لطبية للك�شف �ملبكر عن بع�ض �نو�ع �ل�شرطان مثل �شرطان 
يف  �شخ�شا   65 ل�  فحو�شات  عمل  ومت   ، و�لثدي  �لرحم  وعنق  �لقولون 
 300 نحو  منها  ��شتفاد  �حلملة  �أن  علياء  و�أ���ش��اف��ت  �ملتنقلة.  �ل��ع��ي��ادة 
عينة جمانية   100 توفري  ، حيث مت  و�ملقيمن  �ملو�طنن  �شخ�ض من 
لكل نوع من �أنو�ع �لتحاليل �ملبكرة �لتي �شملت �شرطان �لقولون ، وعنق 

�لرحم ، و�لثدي ، بالتعاون مع �ملختر �ملركزي.

بالتعاون مع �سجايا فتيات ال�سارقة

اإدارة التثقيف ال�سحي بال�سارقة تختتم فعاليات برنامج "�سحبتي"
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اأخبـار الإمـارات

•• الكويت-وام: 

ناق�شت �لدورة �لثانية للجنة �لقن�شلية 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  ب��ن  �مل�شرتكة 
�ملتحدة ودولة �لكويت عدد� من �ملو��شيع 
وخطط  بينهما  �مل�����ش��رتك��ة  �لقن�شلية 
م�شرتكة  �آل��ي��ات  �إي��ج��اد  و�شبل  متابعتها 
و�لعمل على تطويرها. وبحث �جلانبان 
�أم�ض  �ختتمت  �لتي  �لجتماعات  خلل 
�لول و����ش��ت��م��رت ي��وم��ن يف �ل��ك��وي��ت .. 
�أوج�����ه ت���ب���ادل �خل�����ر�ت و�ل���ت���ج���ارب يف 
تقدمي �خلدمات �لقن�شلية �ملتميزة مما 

يعزز �أو��شر �لتعاون بن �لبلدين.
ت��ر�أ���ض ج��ان��ب �ل��دول��ة .. ���ش��ع��ادة �أحمد 
����ش���ع���ي���د �ل�����ه�����ام �ل�����ظ�����اه�����ري �ل���وك���ي���ل 
وز�رة  يف  �لقن�شلية  ل��ل�����ش��وؤون  �مل�����ش��اع��د 
.. فيما  �ل����دويل  �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون 
�ل�شفري  �شعادة  �لكويتي  �جلانب  تر�أ�ض 
�خلارجية  وزي��ر  م�شاعد  �حلمد  �شامي 
خارجية  وز�رة  يف  �لقن�شلية  ل��ل�����ش��وؤون 

�ل��ك��وي��ت وذل����ك ب��ح�����ش��ور مم��ث��ل��ي عدد 
�ملخت�شة من  و�جل��ه��ات  �ل�����وز�ر�ت  م��ن 
�أهمية  و�أكد �شعادة �لظاهري  �لبلدين. 
�جتماع �للجنة �لقن�شلية �مل�شرتكة مع 

�لكويت ملناق�شة ما ��شتجد من مو��شيع 
�إ�شافة  �لبلدين  وق�شايا قن�شلية لدى 
عدد  يف  �ل���ت���ع���اون  ���ش��ب��ل  ت���ط���وي���ر  �إىل 
م�شلحة  يف  ت�شب  �ل��ت��ي  �ملو��شيع  م��ن 

�شعادته  و�أو����ش���ح  �ل��دول��ت��ن.  م��و�ط��ن��ي 
حر�ض  ي��وؤك��د  �للجنة  ه���ذه  �ن��ع��ق��اد  �أن 
وتعزيز  ب��ت��ط��وي��ر  �جل��ان��ب��ن  و�ه��ت��م��ام 

�لعلقات �لثنائية �لوطيدة .

•• اأبوظبي –الفجر:

�أبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ب��ح��ث��ت 
عن  ممثلن  بح�شور  دب��ي  وبلدية 
�شرطة م�شفح �شبل تعزيز �لتعاون 
�مل�����ش��رتك وت��ب��ادل �خل���ر�ت وذلك 
خ���لل ق��ي��ام وف���د م��ن ب��ل��دي��ة دبي 
بزيارة �إىل مركز بلدية م�شفح �شم 
و�مل�شوؤولن  �ملهند�شن  م��ن  ع���دد� 
، وذل��ك �شمن �إط��ار �لط��لع على 
�لطرفن  لدى  �لناجحة  �لتجارب 
خدمة  يف  م���ن���ه���ا  و�ل������ش�����ت�����ف�����ادة 
�ملجتمع. وقد �طلع وفد بلدية دبي 
�أبوظبي  على جتربة بلدية مدينة 
يف جمال مو�جهة ظاهرة �لأ�شو�ق 
�أحيانا  ت��ظ��ه��ر  �ل���ت���ي  �ل��ع�����ش��و�ئ��ي��ة 

وخ�شو�شا يف �ملنا�شبات �ملختلفة .
�أن  �أبوظبي  مدينة  بلدية  و�أك���دت 
هذه �للقاء�ت �ملعيارية تاأتي �شمن 
�إطار �شعيها �لد�ئم نحو مد ج�شور 
و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  م��ع  �ل��ت��ع��اون 
و�ل�شعي  دب��ي،  بلدية  مثل  �ملميزة، 
�لتعاون  تبادل  تعزيز  �لد�ئب نحو 
و�خلر�ت و�ملعلومات ملا له من �أثر 
يف �لرتقاء �مل�شتمر بالأد�ء وبجودة 
�خلدمات و�ل�شتفادة من �خلر�ت 
�ل�شاأن،  ب��ه��ذ�  و�ل��ن��اج��ح��ة  �مل��م��ي��زة 

�لعمل  باآلية  �إعجابها  ع��ن  معرة 
ب��ل��دي��ة دبي،  �مل��ت��ب��ع��ة يف  �حل��دي��ث��ة 
وباملبادر�ت �ملتطورة �لتي ت�شهم يف 
�خلدمات  م�شتويات  �أرق��ى  حتقيق 
علقات  تعزيز  �أهمية  �إىل  منوه   ،
و�لتعاون  و�ل�������ش���ر�ك���ة  �ل��ت��و����ش��ل 

�ملتبادلة  �خل��ر�ت  من  لل�شتفادة 
�إىل  و�شول  �لأد�ء  �آل��ي��ات  وتطوير 
�حتياجات  ت��ل��ب��ي  ف��ع��ال��ة  خ���دم���ات 

ومتطلبات �لتنمية �مل�شتد�مة .
وقد بحث ممثلو بلدية دبي وبلدية 
�أب��وظ��ب��ي خ���لل �لجتماع  م��دي��ن��ة 

�أ����ش���ك���ال �لأ������ش�����و�ق �ل��ع�����ش��و�ئ��ي��ة ، 
تناول  ك��م��ا   ، �ن��ت�����ش��اره��ا  و�أم���اك���ن 
تنعك�ض  �لتي  �ل�شلبية  �لآث���ار  �أه��م 
على �مل�شتهلك جر�ء هذه �لأ�شو�ق 
�لع�شو�ئية  �لأ�شو�ق  �أن  موؤكدين   ،
�ل�شلمة  م��ع��اي��ري  ل��ك��اف��ة  ت��ف��ت��ق��ر 

تعد  �أن��ه��ا  كما   ، و�لعامة  و�ل�شحة 
وت�شويه  �لبيئة،  لتلويث  م�شدر� 
م�شريين   ، للمدينة  �ل��ع��ام  �ملظهر 
�إىل �أهمية تكثيف حملت �لتفتي�ض 
و�ل���رق���اب���ة ل��ر���ش��د ه���ذه �لأ����ش���و�ق 
و�إز�لتها على �لفور ، بالإ�شافة �إىل 

م�شتمرة  تفتي�شية  حملت  فر�ض 
ع��ل��ى م�����د�ر �ل���ع���ام مم���ا ي�����ش��ه��م يف 
�لأ�شو�ق  هذه  ظهور  ن�شبة  خف�ض 

�لطارئة و�لغري مرخ�شة .
�لز�ئر  للوفد  �لبلدية  قدمت  كما 
�لتفتي�شية  ح��م��لت��ه��ا  ن��ت��ائ��ج  �أه���م 

�ملا�شي  �لعام  �لأ���ش��و�ق خ��لل  على 
�لإجر�ء�ت  و��شتعر�شت   ،  2016
�لباعة  بحق  تتخذ  �لتي  �لقانونية 
قدمت  ك���م���ا   ، �مل���رخ�������ش���ن  غ����ري 
مت  �لتي  �ملخالفات  ع��ن  �إح�شائية 
هذه  يف  �مل�شاركن  بحق  حتريرها 

�لأ����ش���و�ق ، و�ل��ك��م��ي��ات �مل�����ش��ادرة ، 
�مل�شادر  �مل����و�د  ج��م��ي��ع  �أن  م�����ش��رية 
من هذه �لأ�شو�ق يتم حتويلها �إىل 
لل�شتفادة  �لنعمة  حفظ  م�شروع 

منها على �ل�شكل �لأمثل .
من جانبها عر�شت �شرطة م�شفح 
�للقاء جتربتها يف مو�جهة  خلل 
�لع�شو�ئية  �لأ�������ش������و�ق  و�إز�ل�����������ة 
دع����م  يف  �لأ�����ش����ا�����ش����ي  ودوره�����������ا   ،
�ل��ت��وج��ه��ات �ل��ر�م��ي��ة ن��ح��و حتقيق 
�لأمن و�ل�شحة و�ل�شلمة جلميع 
�ل�شكان وحماية �أفر�د �ملجتمع من 
�لقانونية  غ���ري  �مل��م��ار���ش��ات  ك��اف��ة 
فيما  وخ�شو�شا  �ملرخ�شة  و�لغري 
و�لأن�شطة  �مل��ه��ن  مب��ز�ول��ة  يتعلق 
�ملجتمع  ب�����ش��لم��ة  �ل��ع��لق��ة  ذ�ت 

و�شحته �لعامة .
و�ُخ��ت��ت��م �لج��ت��م��اع ب��الت��ف��اق على 
�أهمية تعزيز ج�شور �لتو��شل بن 
�جلانبن و�ل�شتفادة من �لتجارب 
�لناجحة وت�شخريها يف �شبيل دعم 
خم���رج���ات �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ن��م��وي��ة يف 
و��شتثمار   ، ودب��ي  �أبوظبي  من  كل 
�ل��ت��ي م��ن �شاأنها  �مل���ب���ادر�ت �مل��ه��م��ة 
ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة �خل���دم���ات مبا 
يتلءم مع متطلبات و��شتحقاقات 

�لتنمية �مل�شتد�مة .

•• ال�صارقة-وام:

 " م��ب��ادرة  �ل�شارقة  يف  �لعامة  �لأ�شغال  د�ئ��رة  �أطلقت 
�لإعاقة  وذوي  �ل�����ش��ن  ك��ب��ار  بفئتي  �خل��ا���ش��ة   " لبيه 
دون  �شكنهم  مناطق  يف  معاملتهم  �إجن���از  لت�شهيل 
وتقدمي خدمات  �لد�ئرة  مقر  �إىل  للنتقال  �حلاجة 
عالية �جلودة للمو�طنن و�ملقيمن وتقوية �لرو�بط 

وزيادة ثقة �جلمهور بالد�ئرة .
وقال �ملهند�ض علي بن �شاهن �ل�شويدي رئي�ض د�ئرة 
تاأتي يف  �إن هذه �خلطوة  �ل�شارقة  �لأ�شغال �لعامة يف 
�إطار توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
ب��ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و �مل��ج��ل�����ض �لأع���ل���ى حاكم 

�ل�شارقة لتقدمي عدة �أن�شطة وخدمات �إن�شانية.
تقدمي  على  �ملتو��شل  �لقيادة  و�هتمام  حر�ض  و�أك��د 
خمتلف �أ�شكال �لدعم و�لرعاية لهذه �لفئات مبا يتيح 
لهم �حل�شول على خدمات �لد�ئرة من خلل و�شول 
مدينة  حققته  م��ا  م��و�ك��ب��ة  بجانب  �إل��ي��ه��ا  موظفيها 
�ل�شارقة من ��شرت�طات كونها مدينة �شديقة للطفل 
. و�أ�شار �إىل �أهمية تعاون جميع �جلهات يف رعاية هذه 
�لفئات باعتبارها جزء� من �ملجتمع و�شمن �مل�شوؤولية 
�لتي  �لعامة  �خلدمات  نطاق  يف  �مل�شرتكة  �ملجتمعية 

تقدمها �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر �ملختلفة.
�لإعاقة من �جلمهور  وذوي  �ل�شن  كبار  لفئة  وميكن 
�مل�شاعدة  لطلب  بالد�ئرة  مبا�شرة  �لهاتفي  �لت�شال 

�ل�شيوح  مناطق  يف  �أر��شيهم  قطع  بت�شوية  �خلا�شة 
من 9 �إىل 16 حيث ينتقل فريق �لد�ئرة �إىل �أماكن 
دون  عليهم  و�لتي�شري  �لإعاقة  وذوي  �ل�شن  كبار  فئة 

�حلاجة �إىل ح�شورهم �ل�شخ�شي ملقر �لد�ئرة.
جت�شيد�  �ل��ف��ئ��ات  ل��ه��ذه  �لإج�������ر�ء�ت  تب�شيط  وي���اأت���ي 
للخطة �ل�شرت�تيجية للد�ئرة �نطلقا من �هتمامها 
للمبد�أ  وت��ع��زي��ز�  و���ش��ر�ئ��ح��ه  �مل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  بجميع 
�لإن�شاين �لذي تنتهجه للأخذ بيد كبار �ل�شن وذوي 
�لأف���ر�د يف هذ�  لنيل حقوقهم كغريهم من  �لإع��اق��ة 
�لكثري  ق��دم��ت  لفئة  للجميل  ورد�  �مل��ع��ط��اء  �ل��وط��ن 
ولعبت دور� كبري� يف بناء �لوطن و �لرتقاء مب�شتوى 

�خلدمات �لتي توفرها �لد�ئرة للجمهور.

رئي�س املحكمة العمالية مبحاكم دبي يعقد اجتماعًا مع اللجنة الدائمة ل�سوؤون العمال

جلنتا البنية التحتية والتنمية الجتماعية بتنفيذي اأبوظبي تتفقدان م�ساريع اإ�سكانية يف مدينة العني

•• دبي –الفجر:

�لعمالية  �ملحكمة  رئي�ض  �لقا�شي جمال �جلابري  �شعادة  عقد 
�لعمال،  ل�شوؤون  �لد�ئمة  �للجنة  م��ع  �جتماعاً  دب��ي  مبحاكم 
وذل����ك يف �ط����ار �ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك ب��ن �مل��ح��اك��م و �ل�����وز�ر�ت 

و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�لحتادية و�ملحلية بالدولة.
�حل�شور  على  �جل��اب��ري  جمال  �لقا�شي  �شعادة  عر�ض  حيث 
جهود  �إىل  �أ���ش��ار  ث��م  وم��ن  دب���ي،  مبحاكم  �لتعريفي  �ل��ع��ر���ض 
�ملحاكم يف �لتناف�شية و�لريادة، و�نها ح�شلت على �ملركز �لأول 
على م�شتوى �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا يف �نفاذ �لعقود 
ح�شب تقرير �لبنك �لدويل، و�أول حمكمة يف �ل�شرق �لأو�شط 

تقدم خدمة ت�شجيل �لق�شايا عن بعد.
وعر�ض �شعادته موؤ�شر �ل�شعادة لعام 2015 ومن ثم �ملبادر�ت 

و�مل�شاريع �ملدرجة �شمن �خلطة �ل�شرت�تيجية لعام 2016-
مع  و   ،2021 دبي  خطة  مع  متو�فقة  تكون  ب��اأن    2019
��شرت�تيجية دبي �ملدينة �لأذكى عاملياً، ومع خطة دبي لتطوير 

�خلدمات.
كما �أفاد رئي�ض �ملحكمة �لعمالية ب�شاأن نقل �خلدمات �لعمالية 
�إىل �ل�شالة �لرئي�شية لإد�رة �لأحو�ل �ل�شخ�شية �شابقاً لغايات 
تنظيم �لعمل، ومن هذ� �جلانب ذكر �شعادته للح�شور مبادر�ت 
�ملحكمة �لعمالية ل�شنة 2016منها، مبادرة نعلن عنكم، وعون، 
�لإحالة من  �لنجوم، ومبادرة �شبط عملية  وم�شروع ت�شنيف 
ومبادرة  �لعمالية،  باملحكمة  �لكلية  للد�ئرة  �جلزئية  �لدو�ئر 
�لدعوى لليوم �لو�حد، وتوحيد مناذج �لإج��ر�ء�ت يف �ملحكمة 
�ملحكمة  م��ب��ادر�ت  �أم��ا عن  �ل���ودي،  �لتنفيذ  م��ب��ادرة  �لعمالية،  
�لعمالية ل�شنة 2017 تت�شمن، مبادرة دليل �لر�شوم �لدعاوى 

ودليل �لإجر�ء�ت يف �لدعاوي �لعمالية، و�لت�شجيل عن بعد يف 
�ملحكمة �لعمالية، وم�شروع ت�شنيف �لنجوم، وم�شروع �لربط 
ومبادرة  �لعمالية،  و�ملحكمة  �حل��رة  �ملناطق  بن  �لإل��ك��رتوين 
�لقا�شي �لإلكرتوين، و�أ�شار رئي�ض �ملحكمة �لعمالية �إىل نتائج 
للمحكمة  �ل�شنوي  �لعمل  حجم  حيث  م��ن  �لأد�ء  م��وؤ���ش��ر�ت 
�لعمالية حيث بلغ حجم �لعمل 11567 من �لق�شايا �مل�شجلة 
علي  عبد�هلل  �ل�شيد  من،  كًل  �لجتماع  ح�شر  وقد  و�ملرحلة. 
رئي�ض ق�شم �لق�شايا �لعمالية، و�ل�شيد عبد�هلل �ل�شاعر رئي�ض 
�شعبة متابعة وحفظ �لق�شايا �لعمالية �ملحكومة، وهدى �أحمد 
�ملن�شق  �ملدو�وي  �جلناحي مقرر �لإجتماع، و�لعقيد عبد�ملنعم 
�لها�شمي مدير مركز  �أحمد  و�لدكتور  �لعمالية،  للجنة  �لعام 
م�شت�شار  �ملحايد  جمال  و�ل�شيد  للتدريب،  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 

مبركز �ملجهر لل�شت�شار�ت و�لأبحاث.

•• اأبوظبي-وام: 

و�لبيئة  �لتحتية  �لبنية  جلنة  تفقدت 
باملجل�ض  �لجتماعية  �لتنمية  وجل��ن��ة 
م�شاريع  �أب���وظ���ب���ي  لإم������ارة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�إ�شكانية يف مدينة �لعن �شملت جممعي 

جبل حفيت وعن �لفاي�شة.
ف���لح حم��م��د �لأحبابي  ���ش��ع��ادة  و�ّط��ل��ع 
و�لبيئة  �لتحتية  �لبنية  جل��ن��ة  رئ��ي�����ض 
و�شعادة �شيف بدر �لقبي�شي رئي�ض جلنة 
�للجنتن  و�أع�شاء  �لجتماعية  �لتنمية 
وم�شوؤولون من مكتب �للجنة �لتنفيذية 
�مل���ع���ن���ي���ة على  و�جل�����ه�����ات �حل���ك���وم���ي���ة 

�مل�شروعن  يف  �لعمل  �شري  م�شتجد�ت 
و�لطلع  �مل�شروعن  يف  بجولة  وقامو� 

على مناذج للم�شاكن �جلاهزة.
�لط����������لع على  وت�������ش���م���ن���ت �جل�����ول�����ة 
للم�شروعن  �لتحتية  �لبنية  تفا�شيل 
�ل�شحي  �ل�شرف  �أع��م��ال  �شملت  و�ل��ت��ي 
و�لتمديد�ت �لكهربائية وحت�شن �شبكة 
وتربطها  �ملنطقة  ت��خ��دم  �ل��ت��ي  �ل��ط��رق 
�ملجاورة  و�مل��ن��اط��ق  �لرئي�شية  ب��ال��ط��رق 
وت�شمل �أعمال �لبنية �لتحتية بناء �أنفاق 

وج�شور و�إ�شار�ت �شوئية م�شتقبلية.
وت���اأت���ي ه���ذه �جل���ول���ة ت��رج��م��ة حلر�ض 
�حل����ك����وم����ة ع���ل���ى �مل���ت���اب���ع���ة �مل���ي���د�ن���ي���ة 

للم�شاريع �حليوية يف �لإم��ارة وحتقيقاً 
بتوفري  �أبوظبي  وخطة  �لإم���ارة  لروؤية 
باحتياجات  ت���ف���ي  ح�����ش��ري��ة  م���ن���اط���ق 
تدعم  وك��ذل��ك  �حل��ي��اة  وج���ودة  �ملجتمع 
ب���دوره���ا م�����ش��رية �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ام��ل��ة يف 

�لإمارة.
وعّر �شعادة فلح �لأحبابي رئي�ض جلنة 

�جلولة  خ��لل  و�لبيئة  �لتحتية  �لبنية 
�مل�شروعن  �إجن��از  مبر�حل  �شعادته  عن 
وق������ال: ُي��ع��ت��ر �مل�������ش���روع���ن �أح�����د �أه���م 
مدينة  يف  �لإ�شكانية  �مل�شاريع  و�أ�شخم 
�ل���ع���ن مب��ج��م��وع خ��م�����ش��ة �لف وح���دة 
�شكنية وتكلفة �إجمالية تبلغ 9 مليار�ت 
دره���م وزي��ارت��ن��ا �ل��ي��وم ت��اأت��ي �شمن نهج 

�مليد�نية  �مل��ت��اب��ع��ة  يف  �أب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة 
�حلثيثة لكافة م�شاريعها وذلك للوقوف 
�أر�ض  على  �لعمل  �شري  م�شتجد�ت  على 
�حلكومية  �مل���ن���ظ���وم���ة  ووف������ق  �ل����و�ق����ع 
�مل�شاريع  ه��ذه  على  �لفعلي  ل��لإ���ش��ر�ف 
�ملوقع،  يف  تو�جدنا  خ��لل  م��ن  ودعمها 
و�لجتماع مع �ملعنين يف تنفيذ �مل�شاريع 

ونحن  �مل����ح����ددة  �ل����ف����رتة  يف  ل����لإجن����از 
حم��ظ��وظ��ون ب��ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���ش��ي��دة �لتي 
�أولوياتها  �أه��م  �مل��و�ط��ن و�لأ���ش��رة  ت��ويل 
وطنها  خلدمة  و�زده��اره��ا  ل�شتقر�رها 

يف �حلا�شر و�مل�شتقبل.
وم�����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ����ش���ع���ادة ���ش��ي��ف بدر 
�لتنمية  جل����ن����ة  رئ����ي���������ض  �ل���ق���ب���ي�������ش���ي 

�لجتماعية: من خلل زيار�تنا لكل من 
�لفاي�شة  �لعن  حفيت  جبل  م�شروعي 
�شري  �لط��لع على  �لعن مت  يف مدينة 
�لتفا�شيل  ج��م��ي��ع  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ع��م��ل 
و�أنهما  خ��ا���ش��ًة  ب��اإجن��ازه��م��ا  �مل��رت��ب��ط��ة 
على م�شارف �لنتهاء و�لتي بلغت ن�شبة 

�جنازهما 92 باملائة .

�أبوظبي  ح��ك��وم��ة  �أن  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  و�أك�����د 
ول��ت��ح��ق��ي��ق روؤي���ت���ه���ا وت��ط��ب��ي��ق��اً خلطة 
�أبوظبي تهدف �إىل �لرتقاء بنمط حياة 
�إر���ش��اء جمتمعات  خ��لل  م��ن  �ملو�طنن 
�شكن متنوعة  وتوفري خيار�ت  متكاملة 
على  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لأ���ش��ر  متطلبات  تلبي 

�أكمل وجه.

ال�سيوح منطقة  يف  الإعاقة  وذوي  ال�سن  " لكبار  " لبيه  خدمة  " تطلق  ال�سارقة  "اأ�سغال 
•• ال�صارقة-وام:

للمجل�ض  �لعامة  �لأمانة  و�لأر�شيف  للوثائق  �ل�شارقة  �أطلعت هيئة 
لإد�رة  �لع�شري  �لنظام  مم��ي��ز�ت  على  �ل�شارقة  لإم���ارة  �لتنفيذي 
�لوثائق .. موؤكدة دعمها لبناء وتطبيق �لنظم �حلديثة �لأر�شيفية 

�شمن منهجيات عمل �لأمانة �لعامة .
ج��اء ذل��ك خ��لل زي���ارة وف��د م��ن هيئة ل��لأم��ان��ة �ل��ع��ام��ة للمجل�ض 

�لتنفيذي يف مقرها يف مكتب �شمو �حلاكم .
و�أعرب م�شوؤولو �لأمانة عن تقديرها جلهود �لهيئة وما تقدمه من 
�لنظم  تطبيق  من  لتمكينها  �حلكومية  �لدو�ئر  جلميع  كبري  دعم 

�لأر�شيفية �حلديثة .
من جهته �أكد �شلح �شامل �ملحمود مدير عام هيئة �ل�شارقة للوثائق 

�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  ترجمة  �إىل  ت�شعى  �لهيئة  �أن  و�لأر�شيف 
�لأعلى  �ملجل�ض  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
وتطبيق  �لتوثيق  جم��ال  يف  �حلكومي  �لأد�ء  لرفع  �ل�شارقة  حاكم 
�لنظم �حلديثة �لتي ترتقي �إىل �أف�شل �لر�مج و�ملمار�شات �لعاملية 
يف جمال �لأر�شفة . و�أ�شاد بجهود �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن 

�شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�شارقة ودعمه للهيئة.
و�أ�شار �ملحمود �إىل جاهزية فريق عمل �لهيئة لتقدمي �لدعم �لكامل 
كل  وتاأهيل  �جل��دي��د  �لنظام  تطبيق  يخ�ض  فيما  �لعامة  للأمانة 

�لكو�در �لعاملة للتعامل معه .
وناق�ض �ملجتمعون حر�ض �لدو�ئر �حلكومية على تطبيق نظام �إد�رة 
�أعمال �لدو�ئر  �لوثائق �جلارية و�لو�شيطة لدورها �لهام يف حفظ 

وم�شتند�ت �لتعامل فيها .

احلديثة التوثيق  اإدارة  منهجيات  " على  التنفيذي  " اأمانة  للوثائق" تطلع  "ال�سارقة 

ا�ستعر�ستا اآليات مواجهة ظاهرة الأ�سواق الع�سوائية

بلديتا مدينة اأبوظبي ودبي تبحثان �سبل تعزيز التعاون امل�سرتك وتبادل اخلربات  

الإعمار انعقاد الدورة الثانية للجنة القن�سلية امل�سرتكة بني الإمارات والكويت اإعادة  جهود  على  ال�سوء  "�سواب" ي�سلط 
وحتقيق ال�ستقرار ملرحلة ما بعد "داع�س"

�شعادة �شيف بدر �لقبي�شي�شعادة فلح �لأحبابي 

•• اأبوظبي -وام:

�لأمريكية  �لإمار�تية  -�ملبادرة  �شو�ب  مركز  �أطلق 
د�ع�ض  تنظيم  و�أفكار  لدعايات  للت�شدي  �مل�شرتكة 
�لإيجابية  ل��ل��ب��د�ئ��ل  و�ل����رتوي����ج  �لن����رتن����ت  ع���ر 
�لتو��شل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى  ح��م��ل��ة  �م�����ض   - ل��ل��ت��ط��رف 
حتقيق  مبادر�ت  على  �ل�شوء  لت�شليط  �لجتماعي 

�ل�شتقر�ر و�إعادة �لإعمار ملرحلة ما بعد د�ع�ض.
"#فيما_ �لتي ت�شتخدم ها�شتاق:  ت�شتمر �حلملة 
فر�ير   16 ح���ت���ى  �أي�������ام  ث���لث���ة  بعد_د�ع�ض" 
�لعربية و�لإجنليزية على مو�قع  باللغتن  �جلاري 
�لتو��شل �لجتماعي �خلا�شة مبركز �شو�ب: توتري 

وفي�شبوك و�إن�شتغر�م ويوتيوب.
�لذي  �ل��وق��ت  يف  �ن��ه  على  �ل�شوء  �حلملة  ت�شلط  و 
بالتخلي  د�ع�������ض �لره����اب����ي  ت��ن��ظ��ي��م  ف��ي��ه  ي�����ش��ت��م��ر 
جم��ر� ع��ن �أر������ض يف ���ش��وري��ا و�ل��ع��ر�ق بعد �إحلاق 
ب�شائر  �لأف��ق  تلوح يف  �أ�شبحت  به  �لنكر�ء  �لهزمية 

يف  �لبناء  و�إع��ادة  و�ل�شمود  بالعودة  �ملتتالية  �لأم��ل 
بد�أت  حيث  �لإره���اب���ي..  للتنظيم  �ل�شابقة  �ملعاقل 
�ملحررة من جديد  �ملناطق  �أو���ش��ال  ت��دب يف  �حلياة 
�ملناطق  يف  �ملد�ر�ض  �إفتتاح  باإعادة  ذلك  جتلى  �شو�ء 
�ملحررة يف �لعر�ق �أو بعودة �لأ�شر و�لعائلت و�لتئام 
�حلمام  باأ�شر�ب  �أو  �لفر�ق  من  �شنو�ت  بعد  �شملها 
�ل��ت��ي ع���ادت لأ���ش��ط��ح �مل��ب��اين يف �مل��و���ش��ل م��ن جديد 
كما بد�أ �ملو�طنون �أنف�شهم بالقيام بو�جبهم لإعادة 
�إعادة  �إىل موطنهم م��ن ج��دي��د م��ن خ��لل  �حل��ي��اة 
بناء �مل�شاكن �أو حتى تنظيف بلد�تهم من �لأنقا�ض 
�شرتكز  كما  �لفارون.  �لتنظيم  مقاتلو  خلفها  �لتي 
�حلملة على �إبر�ز �إ�شهامات جهود �لتحالف �لدويل 
�إىل �ملناطق �ملحررة  �إعادة �ل�شتقر�ر  �شد د�ع�ض يف 

و�لت�شدي ملا خلفته د�ع�ض من خر�ب وتدمري.
وقد تركت �جلهود �لتي يقوم بها �لتحالف �لدويل 
�ل���وي���لت م��ن �لأعمال  �ل��ت��ي ع��ان��ت  يف �مل��ج��ت��م��ع��ات 
�أثر� ملمو�شا وو��شحا  �لوح�شية للتنظيم �لإرهابي 

للعيان �شو�ء كان ذلك من خلل حفر �لآبار لتوفري 
�لألغام  ن���زع  م���ب���ادر�ت  �أو  لل�شرب  �ل�����ش��احل��ة  �مل��ي��اه 

وتطعيم �لأطفال �شد �لأمر��ض �ملعدية.
�حلملة  "#فيما_بعد_د�ع�ض"  حملة  تعتر  و 
�ل�شتباقية �خلام�شة ع�شرة ملركز �شو�ب على مو�قع 
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي وق���د رك���زت ح��م��لت مركز 
�لإرهابية  �جلماعة  ��شتعباد  على  �ل�شابقة  �شو�ب 
و�لتنوع  �لختلف  �أهمية  وعلى  و�لأط��ف��ال  للن�شاء 
ملجتمع يعمل ب�شكل �شحي و�ل��دور �لإيجابي �لذي 

با�شتطاعة �ل�شباب لعبه يف جمتمعاتهم.
مركز  ي�شجع   2015 ي��ول��ي��و  يف  �ن��ط��لق��ه  وم��ن��ذ 
�شو�ب �حلكومات و�ملجتمعات و�لأفر�د على �مل�شاركة 
وحتى  �لن��رتن��ت  عر  للتطرف  للت�شدي  بفاعلية 
�لآن �أعطى �ملركز �شوتا للملين من �لب�شر حول 
�لعامل ممن يرف�شون فكر تنظيم د�ع�ض �لإرهابي، 
�لتنظيم  وح�شية  �إظهار  يف  �ملركز  جهود  ويدعمون 

�لإرهابي وطبيعته �لإجر�مية للعلن.
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عربي ودويل
�ستولتنربغ: زيادة النفقات الدفاعية للناتو اأولوية 

غامبيا تعدل عن الن�سحاب من اجلنائية الدولية

•• بروك�صل-اأ ف ب:

����ش���رح �لأم�������ن �ل����ع����ام حل���ل���ف ����ش���م���ال �لأط���ل�������ش���ي ين�ض 
تعد  �لدفاعية  �لناتو   نفقات  زي��ادة  �أن  �م�ض  �شتولتنرغ 
�أولوية ، يف خطوة تتو�فق مع مطالب �لرئي�ض �لأمريكي 

دونالد تر�مب.
ورد� على �شوؤ�ل ب�شاأن رد �حللف على دعو�ت تر�مب للقيام 
�إن  �شتولتنرغ  قال  و��شنطن،  مع  �لعبء  مل�شاركة  باملزيد 
�لأهم هو زيادة �لنفقات �لدفاعية وهو متاما ما نقوم به 
. وخلل حملته �لنتخابية ومنذ �أيامه �لأوىل يف �لبيت 
�لأبي�ض، �أثار تر�مب �شكوكا �إز�ء �لتز�م و��شنطن منذ نحو 

�ل��ذي قال �نه عفا عليه �لزمن  وبات  70 عاما باحللف 
عبئا على د�فع �ل�شر�ئب �لمريكي.

�لتدخل  خلفية  على   ،2014 يف  �حللف  �أع�شاء  و�ت��ف��ق 
�لع�شكري �لرو�شي يف �أوكر�نيا على زيادة �لإنفاق �لدفاعي 
بن�شبة %2 من �ملو�زنة بحلول 2024، بعد �شنو�ت من 
خف�شه. و�أفاد �شتولتنرغ �أن جميع �أع�شاء �حللف �ل�28 
ما  وه��و  �لن�شبة  ه��ذه  بتخ�شي�ض  �لل��ت��ز�م  على  و�ف��ق��و� 

�أكدوه خلل قمتهم يف و�ر�شو �لعام �ملا�شي.
وقال لل�شحافين �أمام �جتماع لوزر�ء دفاع �أع�شاء �حللف 
يف بروك�شل �إن هذ� �لأمر �حتل �أعلى قائمة �ولوياتي وقد 
يف  و�أ���ش��اف   . عقدتها  �لتي  �لجتماعات  تلك  يف  طرحته 

قمنا   )...(  2016 ويف  �لنفاق  خف�ض  �وقفنا   ،2015
 3،8 بن�شبة  �ل��دف��اع  نفقات  زي���ادة  يف  ب���اأول خطوة مهمة 

باملئة  �أو 10 مليار�ت دولر.
وتابع �إنه يف �ت�شالن هاتفين مع تر�مب، عر �لرئي�ض 
�إل  �لأطل�شي  �شمال  بحلف  �لتز�مه  عن  بقوة  �لم��ريك��ي 
�لعبء  �أي�شا على �شرورة حتمل  �ملكاملتن  �أكد خلل  �أنه 
ب�شكل عادل . وقال �ن على �أولئك �لذين ينفقون �أقل من 

2 باملئة �لو�شول �إىل تلك �لن�شبة. و�أنا �أتفق معه .
�لدفاع  ل��وزي��ر  ل��ق��اء  �ول  ه��ذ�  �حل��ل��ف  �ج��ت��م��اع  و�شي�شهد 
�لذين  نظر�ئه  م��ع  ماتي�ض  جيم�ض  �جل��دي��د  �لأم��ريك��ي 

ينتظرون معرفة خطط �لإد�رة �لأمريكية �جلديدة.

جمل�س التعاون وجورجيا يوقعان مذكرة 
تفاهم لإجراء حوار لتعزيز العالقات

•• تبلي�صي -وام: 

حول  تفاهم  م��ذك��رة  وجورجيا  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�ض  وق��ع 
مو�قفهما  وتن�شيق  �جلانبن  بن  و�لثقايف  و�لقت�شادي  �ل�شيا�شي  �لتعاون 
�لتفاقية  وق��ع  �مل�شرتك.  �لهتمام  ذ�ت  و�لقليمية  �لدولية  �لق�شايا  ح��ول 
�لتعاون  ملجل�ض  �لعام  �لأم��ن  �لزياين  ر��شد  بن  عبد�للطيف  �لدكتور  معايل 
وميخائيل  �م�ض  جورجيا  عا�شمة  تبلي�شي  مدينة  يف  �لعربية  �خلليج  ل��دول 
جانيليدزي وزير خارجية جورجيا . وعقد �لزياين - �لذي يقوم بزيارة ر�شمية 
جلورجيا تلبية لدعوة من وزير �خلارجية – �جتماعا �ليوم مع جانيليدزي 
�ل��ت��ع��اون وجمهورية  ب��ن جمل�ض  �مل�����ش��رتك��ة  �ل��ت��ع��اون  ع��لق��ات  بحثا خ��لل��ه 

جورجيا و�ل�شبل �لكفيلة بتعزيزها وتطويرها يف خمتلف �ملجالت .

•• باجنول-اأ ف ب:

بان  �ملتحدة  �لمم  �جلديدة  �لغامبية  �ل�شلطات  �بلغت 
�لبلد �شتبقى ع�شو� يف �ملحكمة �جلنائية �لدولية بعد 
�لثاين  �ل�شابق يحيى جامع يف ت�شرين  �لرئي�ض  �علن 
�لق�شائية  �لهيئة  هذه  من  �ن�شحابها   2016 نوفمر 
�لدولية. وكان جامع �تهم �ملحكمة عند �علن �ن�شحاب 
 . قادتهم  وخ�شو�شا  �لف��ارق��ة  با�شطهاد  منها  غامبيا 
�لغامبي حينذ�ك �شريف بوجانغ  و�شرح وزير �لعلم 
دون  من  حاولت  بعدما  �لقر�ر  ه��ذ�  �تخذت  غامبيا  �ن 
على ملحقة  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  ج��دوى حمل 
�ملهاجرين  ع��دد من  ملقتل  �لوروب��ي��ة  �لبلد�ن  ع��دد من 

�لفارقة يف �ملتو�شط.
ومدعية �ملحكمة �جلنائية �لدولية فاتو بن�شود� غامبية 

وكانت وزيرة للعدل يف عهد جامع.
�لتلفزيون  ب��ث��ه  ب��ي��ان  �ل��غ��ام��ب��ي��ة يف  �حل��ك��وم��ة  وق���ال���ت 
�حلكومي �لثلثاء �ن �حلكومة �لغامبية �بلغت )�لمن 
�ل��ع��ام ل���لمم �مل��ت��ح��دة( �ن��ط��ون��ي��و غ��وت��ريي�����ض ب�شفته 

�جلهة �لتي �ودع لديها نظام روما )�ملوؤ�ش�ض للمحكمة 
�لن�شحاب  عملية  وق��ف  ب��ق��ر�ره��ا  �ل��دول��ي��ة(  �جلنائية 
من هذه �ملنظمة �لتي بد�أت يف ت�شرين �لثاين نوفمر 
بان  �ي�شا  �بلغ  �ن غوتريي�ض  �لبيان  و��شاف   .  2016
نظام  يف  �لع�شوية  كامل  ع�شو�  نف�شها  تعتر  غامبيا 
روما و�شتو��شل �لقيام بالو�جبات �ملرتتبة على حكومة 
جديدة ملتزمة ت�شجيع حقوق �لن�شان و�لدميوقر�طية 

و�حلكم �لر�شيد و�حرت�م دولة �لقانون .
وقال �لتلفزيون �حلكومي �ن وزير �خلارجية �لغامبي 
ر���ش��ال��ة �ىل غوتريي�ض  د�رب����و وج���ه  �و���ش��ي��ن��و  �جل��دي��د 

لبلغه بالقر�ر �لذي �تخذته بلده.
ب��ارو وعد خلل  �د�م��ا  وك��ان �لرئي�ض �لغامبي �جلديد 
�لول من  �لتي جرت يف  �لرئا�شية  للنتخابات  حملته 
�جلنائية  �ملحكمة  �ىل  ب��ال��ع��ودة  دي�شمر  �لول  ك��ان��ون 
غامبيا من  �ن�����ش��ح��اب  ج��ام��ع  يحيى  و�ع��ل��ن  �ل��دول��ي��ة. 
حكم  وجامع  �فريقيا.  وجنوب  ب��ورون��دي  بعد  �ملحكمة 
با�شتمر�ر  و�ت��ه��م  حديد  م��ن  بقب�شة  عاما   22 �ل��ب��لد 

بارتكاب �نتهاكات حلقوق �لن�شان.

•• بريوت-اأ ف ب:

�ليومن  يف  �أ����ش���ت���ان���ا  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
�ملقبل  �ل�شبوع  ثم جنيف  �ملقبلن 
ج���ول���ت���ي حم����ادث����ات ����ش���لم حول 
���ش��وري��ا، يف �ط���ار �جل��ه��ود �لدولية 
ت�شوية  �ىل  ل��ل��ت��و���ش��ل  �مل���ب���ذول���ة 
من  يقرتب  �ل��ذي  للنز�ع  �شيا�شية 

بدء عامه �ل�شابع.
��شتانا  يف  حم��ادث��ات  ج��ول��ة  تعقد 
يومي �لربعاء و�خلمي�ض ��شتكماًل 
�ملا�شي  �ل�شهر  جلولة �وىل عقدت 
�ير�نية،  ت��رك��ي��ة  رو���ش��ي��ة  ب��رع��اي��ة 
تثبيت  �ىل  رئي�شي  ب�شكل  ه��دف��ت 
وق����ف �ط�����لق �ل���ن���ار �ل�������ش���اري يف 
�لول  ك����ان����ون   30 م���ن���ذ  ����ش���وري���ا 
دي�������ش���م���ر مب����وج����ب �ت�����ف�����اق بن 

مو�شكو و�أنقرة.
و�علنت وز�رة خارجية كاز�خ�شتان 
�ل�شبت دعوة �حلكومة �ل�شورية  و 
�ل�شورية   �مل�شلحة  �ملعار�شة  ممثلي 
و�ملوفد �لدويل �خلا�ض �ىل �شوريا 
جولة  �إىل  مي�شتور�  دي  ���ش��ت��اف��ان 
تثبيت  ل��ب��ح��ث  ه�����ذه،  �مل���ح���ادث���ات 
وق���ف �ط����لق �ل���ن���ار وغ���ريه���ا من 
�خل���ط���و�ت �ل��ع��م��ل��ي��ة  �ل��ت��ي يجب 

�تخاذها متهيد� ملحادثات جنيف.
�لرو�شي  �خل���ارج���ي���ة  وزي����ر  وق����ال 
����ش���ريغ���ي لف��������روف �لث����ن����ن �ن 
فر�شة  �شت�شكل  ��شتانا  حم��ادث��ات 
ل��� م��ر�ق��ب��ة �ل��ت��ز�م �لط����ر�ف كافة 
�لقوة  ����ش��ت��خ��د�م  ع���ن  ب��الم��ت��ن��اع 
�لعملية  وت�شجيع  دعم  عن  ف�شل 

�ل�شيا�شية .
و�أك�����د م�����ش��در ����ش���وري ق��ري��ب من 
�شتكون  �مل���ب���اح���ث���ات  �ن  دم�������ش���ق 

ع�شكرية بحت .
�شباط   23 يف  جنيف  وت�شت�شيف 
برعاية  ���ش��لم  مفاو�شات  ف��ر�ي��ر 
��شتكمال  ب��ه��دف  �مل��ت��ح��دة،  �لمم 
�لنتقال  ع��م��ل��ي��ة  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ب��ح��ث 
�ل�شيا�شي و�مللفات �خللفية وعلى 

�ل�شوري  �ل��رئ��ي�����ض  م�شري  ر�أ���ش��ه��ا 
ب�شار �ل�شد.

مرتن  �مل��ت��ح��دة  �لمم  و�أرج��������اأت 
م���وع���د ج���ول���ة �مل���ف���او����ش���ات ه���ذه، 
�إف�شاح  وه���دف ذل���ك يف ج���زء م��ن��ه 
�ملجال �أمام �ملعار�شة لت�شكيل وفد 

موحد.
�أن  �لإ�����ش����ارة �ىل  وت���ك���رر م��و���ش��ك��و 
بالدرجة  تهدف  �أ�شتانا  حمادثات 
�لأوىل �ىل دعم مفاو�شات جنيف، 
�إل �أن �شكوكاً تثار حول عملها مع 
�أن���ق���رة لي���ج���اد م�����ش��ار ب���دي���ل  عن 

جنيف يف �لو�قع.
موؤ�ش�شة  م���ن  ه��ي��ل��ر  ���ش��ام  وي���ق���ول 
لوكالة  ل���لب���ح���اث  ����ش���ن���ت�������ش���ري  
فر�ن�ض بر�ض من حيث �ملبد�أ، تعد 
مل�شار  مكملة  ����ش��ت��ان��ا(  )م��ب��اح��ث��ات 

جنيف �مل�شتمر .
وي�شيف لكن يف �لو�قع، تبدو كاأنها 
حد  و�ىل  ورو�شيا  لرتكيا  م�شرحاً 
تفاهمات  �ىل  للتو�شل  �ي���ر�ن،  م��ا 
خا�شة بها وملحاولة هند�شة �شيغة 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي وفقاً  ل��ل��ح��ل  م��ر���ش��ي��ة 

ملعايري هذه �لدول �خلا�شة .
ت�������ش���ارك �حل���ك���وم���ة �ل�������ش���وري���ة يف 
م��ف��او���ش��ات ج��ن��ي��ف. وم���ن �ملرجح 
ير�أ�ض وفدها، كما يف �جلولت  �ن 
�ل�����ش��اب��ق��ة، ���ش��ف��ريه��ا �ل���د�ئ���م لدى 

�لأمم �ملتحدة ب�شار �جلعفري.
للمفاو�شات  �لعليا  �لهيئة  و�علنت 
�مل���م���ث���ل���ة لأط������ي������اف و������ش����ع����ة من 
�ل�شبت  ل��ي��ل  �ل�����ش��وري��ة  �مل��ع��ار���ش��ة 
 21 م��ن  مفاو�شاً  وف���د�ً  ت�شكيلها 
عن  ممثلن  ع�شرة  بينهم  ع�شو�ً، 
ع�شو  برئا�شة  �ملقاتلة،  �لف�شائل 
ن�شر  �ملعار�ض  �ل�شوري  �لئتلف 
�لقانوين  �حلريري. وحل �خلبري 
م��ن�����ش��ب كبري  ����ش���ر� يف  حم���م���د 
�ملفاو�شن، خلفا للقيادي �لبارز يف 
جي�ض �ل�شلم حممد علو�ض �لذي 
�شارك يف �جلولة �ل�شابقة. ويتمتع 
بنفوذ خ�شو�شا يف  جي�ض �ل�شلم 

ل��ف��ر�ن�����ض ب��ر���ض �ن��ه��ا مل ت��ت��ل��ق �ي 
دعوة. وقال حممد علو�ض لفر�ن�ض 
بر�ض حتى �لآن مل نتلق �أي دعوة، 

ويف �لغالب لن ن�شارك يف ��شتانا .
و�ع���ل���ن م��ك��ت��ب دي م��ي�����ش��ت��ور� �ن 
�أ�شتانا،  تقنياً  �شيتوجه �ىل  فريقاً 
تز�مناً مع �علن وز�رة �خلارجية 
ت��ز�ل تدر�ض ما  �أنها ل  �لأمريكية 
عنها.  مم��ث��ًل  ���ش��رت���ش��ل  ك��ان��ت  �إذ� 
رفيع  وف�������د�ً  �أن  �لأردن  و�أع����ل����ن 
�جتماع  يف  ���ش��ي�����ش��ارك  �مل�����ش��ت��وى  

�أ�شتانا ب�شفة مر�قب .
�أ�شتانا بالدرجة  وتهدف حمادثات 
�طلق  وق���ف  ت��ث��ب��ي��ت  �ىل  �لأوىل 
�جلبهات  ع���ل���ى  �ل�������ش���ام���د  �ل����ن����ار 
م��ن��ذ �شهر  ���ش��وري��ا  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
ون�شف �ل�شهر. ومل حتقق �جلولة 
مر�قبة  �آل��ي��ة  بحثت  �ل��ت��ي  �لأوىل 
يذكر  ت��ق��دم  �أي  �ل��ه��دن��ة  ت��ط��ب��ي��ق 
�ل�شيا�شية  بالت�شوية  يتعلق  ما  يف 
�ندلعه  منذ  ت�شبب  �ل��ذي  للنز�ع 
يف �آذ�ر مار�ض 2011 مبقتل �كرث 

ريف دم�شق. ومن �ملقرر �ن ي�شارك 
�لتقني  �ل���ف���ري���ق  يف  ع���ن���ه  مم���ث���ل 
�مل��و�ك��ب للوفد �مل��ف��او���ض، وف��ق ما 

ذكر قيادي فيه لفر�ن�ض بر�ض.
للمفاو�شات  �لعليا  �لهيئة  و�علنت 
�ن وفدها ي�شم ممثًل عن من�شة 
م���ن معار�شن  �مل��ك��ون��ة  م��و���ش��ك��و  
نائب  �برزهم  رو�شيا  من  مقربن 
رئي�ض �لوزر�ء �شابقا قدري جميل، 
�لقاهرة   ع��ن من�شة  �خ��ر  ومم��ث��ًل 
م�شتقلن  معار�شن  م��ن  �مل��وؤل��ف��ة 
با�شم  �ل�����ش��اب��ق  �مل���ت���ح���دث  ب��ي��ن��ه��م 
جهاد  �ل�����ش��وري��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 

مقد�شي.
�ل �ن �لطرفن نفيا وجود ممثلن 

عنهما يف عد�د وفد �لهيئة.
ت����ز�ل  ل  �أ����ش���ت���ان���ا،  يف حم����ادث����ات 
�إذ  و��شحة.  غ��ري  �حل�شور  قائمة 
�لذي يرئ�ض وفد  و�شل �جلعفري 
��شتانا،  �ىل  �ل�����ش��وري��ة  �حل��ك��وم��ة 
فيما �أكدت ثلثة ف�شائل معار�شة 
�ل�شابقة  �مل���ح���ادث���ات  يف  ����ش���ارك���ت 

ولي�ض  �شخ�ض.  �آلف   310 م��ن 
�لتي  �ملحادثات  حتقق  �أن  متوقعاً 
ت��ب��د�أ غ����د�ً �لرب���ع���اء �أي �خ����رت�ق، 
خ�����ش��و���ش��ا يف ظ���ل �حل�����ش��ور غري 
حتى  �مل��ع��ار���ش��ة  للف�شائل  �مل��وؤك��د 
مو�قف  تتباين  جنيف،  ويف  �لآن. 
طريف �لنز�ع �إز�ء �مللفات �لرئي�شية 
خ�شو�شاً  ل��ل��ن��ق��ا���ض،  �مل���ط���روح���ة 

م�شري �ل�شد.
وت�����ش��ر �مل��ع��ار���ش��ة �ل�����ش��وري��ة على 
رح��ي��ل �ل����ش���د، ف��ي��م��ا ت����رد دم�شق 
مطروحاً  لي�ض  �ملو�شوع  ه��ذ�  ب��اأن 
�أ���ش��ا���ش��اً يف ج��ن��ي��ف و�نه  ل��ل��ن��ق��ا���ض 
�أن  وح���ده  �ل�����ش��وري  لل�شعب  ي��ع��ود 
يقرر م�شري �لرئي�ض �ل�شوري من 

خلل �شندوق �لقرت�ع.
�لرئي�شية  �لد�عمة  تركيا  وتبدي 
ل��ل��م��ع��ار���ش��ة يف �ل���ف���رتة �لخ����رية 
�لنز�ع،  ت�شوية  �ز�ء  �أك���ر  م��رون��ة 
�ل�شيا�شية  �مل���ع���ار����ش���ة  ب���خ���لف 
و�ل��ع�����ش��ك��ري��ة �ل���ت���ي ت��ت��م�����ش��ك مبا 

ت�شفه ب� �لثو�بت .

�ل�شابق مانويل فال�ض �ىل �حلديث 
عن ف�شل عن�شري �جتماعي .

ت�����ش��ه��د بع�ض  �ي������ام  وم���ن���ذ ع�����دة 
�لحياء �لفقرية ب�شو�حي باري�ض 
�حر�ق  م��ع  متقطعة  عنف  �ع��م��ال 
�����ش����ي����ار�ت ور�����ش����ق ق�������و�ت �لم����ن 
بحجارة. ومت توقيف 25 �شخ�شا 
�لثلثاء  �لث��ن��ن  ليل  �لق��ل  على 

بتهمة �لعنف.
و�ندلعت هذه �حلو�دث �ثر توقيف 
�شباط  �لثاين من  �مني عنيف يف 
عاما(   22( ت��ي��و  لل�شاب  ف��ر�ي��ر 
�لهوية.  م��ن  ت��ث��ب��ت  عملية  �ث��ن��اء 
�لب�شرة  ���ش��اح��ب  �ل�����ش��اب  وي���ق���ول 
للغت�شاب  تعر�ض  �ن��ه  �ل�����ش��ود�ء 
���ش��رط��ي و�ج����ري����ت عليه  ب��ع�����ش��ى 

عملية و�ودع �مل�شت�شفى.
�لعلقات  �حل��ادث��ة  ه��ذه  و�شممت 
�شبان  ب�����ن  �������ش�����ل،  �ل�������ش���ع���ب���ة 
يف  �لفقرية  �لحياء  و�شرطين يف 
�لكثري  فيها  يعي�ض  �ل��ت��ي  فرن�شا 
�ب��ن��اء �و �حفاد  �ل�����ش��ب��ان م��ن  م��ن 
�فارقة ومغاربة وحيث  مهاجرين 
�ل�شرطة  �ىل  ي��ن��ظ��ر  م����ا  ك���ث���ري� 

باعتبارها قوة معادية.

�مل�شرتك  �لعي�ض  وك�شر  ومعار�شة 
مليار�ت  بعدة  ��شتثمار�ت  ورغ��م   .
م�����ن �ل������ي������ورو ن���ف���ذت���ه���ا �ل����دول����ة 
خ�شو�شا يف جتديد وبناء م�شاكن، 
وبينها  �ل�شو�حي  �شكان  يبدو  ل 
ب)ج���دوى(  مقتنعن  �وب��رف��ي��ل��ي، 
زي����ارة �ل��رئ��ي�����ض �ل���ش��رت�ك��ي. ويف 
هولند  حقق   2012 �ن��ت��خ��اب��ات 
نتائج جيدة يف �ل�شو�حي لكن �ز�ء 
عدل  �شعبيته  يف  �ل��ك��ب��ري  �ل��ت��دين 

عن �لرت�شح لولية ثانية.
�م  وهي  عاما(  نادية )50  وقالت 
�لقدوم  ك��ان عليه  �ط��ف��ال  لرب��ع��ة 

من قبل، ل �شيء لطفالنا هنا .
 1436 يف  �لبطالة  ن�شبة  وتبلغ 
 26،7 �ول���وي���ة   ح��ي��ا م�����ش��ن��ف��ا ذ� 
ب��امل��ئ��ة يف باقي   10 ب��امل��ئ��ة م��ق��اب��ل 
باملئة من   42 يعي�ض  كما  �لبلد. 
���ش��ك��ان ه���ذه �لح���ي���اء حت���ت عتبة 
يورو   11871 ب  �ملحددة  �لفقر 

�شنويا.
ورغ����م ع��ق��د ب��ذل��ت خ��لل��ه جهود 
�لفو�رق  ت��ز�ل  ل  �شيا�شية،  ب���ار�دة 
بن �لحياء �لفقرية وباقي �لبلد 
ك���ب���رية م���ا دف����ع رئ��ي�����ض �ل������وزر�ء 

�مليد�ن �ل�شيا�شي بعد �عمال عنف 
باغت�شاب  �ت��ه��ام��ات  �ث���ر  �ن��دل��ع��ت 
عملية  �ث��ن��اء  �لب�شرة  ����ش��ود  ���ش��اب 

مر�قبة من �ل�شرطة.
وقال هولند �ثناء زيارة لوبرفيلي 
�حدى �ل�شو�حي �لفقرية لباري�ض 

•• اوبرفيليي-اأ ف ب:

قبل �شهرين من موعد �لنتخابات 
�لرئا�شية يبذل �لرئي�ض �لفرن�شي 
جهود�  وحكومته  هولند  فرن�شو� 
لتهدئة �لو�شاع يف �ل�شو�حي ويف 

ما�شاة  ب�شبب  نقبل،  �ن  ميكن  ل 
كنت نددت بها �شخ�شيا، �ن يحدث 
ب��ع��د �ن �طلع  ت��خ��ري��ب . و����ش��اف 
�ل�شباب  ع��م��ل  ل���دف���ع  �آل���ي���ة  ع��ل��ى 
�رف�����ض ك��اف��ة �ل���ش��ت��ف��ز�ز�ت وكل 
و�لف�شل  �لتق�شيم  ي��ري��دون  م��ن 

املعار�سة ت�سكل وفدًا مفاو�سًا من 21 ع�سوًا

حمادثات �سالم جديدة يف م�سعى لإنهاء النزاع ال�سوري 

هولند يحاول تهدئة الو�سع يف �سواحي باري�س 

اجلامعة العربية تدين م�سادقة اإ�سرائيل على ما ي�سمى بي » قانون املوؤذن «

نافذة 
م�سرعة

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

•• مي�صال كولوم�ض

جو�ن بر، 54 عاما، تعي�ض يف ويليام �شبورت، وهي 
بن�شلفانيا. �شوتت عائلتها  بلدة �شغرية يف ولية 
�أغلبيته  ري��ف��ي،  جمتمع  يف  للجمهورين،  د�ئ��م��ا 
 71 بن�شبة  �لناخبون  ���ش��ّوت  حيث  �لبي�ض،  م��ن 
لي�شت  بر  ج��و�ن  �أّن  غري  تر�مب،  لدونالد  باملائة 
تكتفي  مل  حياتها،  يف  �لأوىل  فللمرة  بينهم.  من 
بالت�شويت للدميقر�طين، و�إمنا يف �ليوم �لتايل 
لتن�شيب �لرئي�ض �جلديد، كانت و�حدة من �آلف 
�لن�شاء �لذين ذهبو� �إىل و��شنطن للحتجاج �شد 
�ملنتخب  م��و�ق��ف  يف  �جلن�ض  �أ�شا�ض  على  �لتمييز 

�جلديد.
هذه  ع��ن  مقال  بو�شت  و��شنطن  �شحيفة  ن�شرت 
تربية  مبفردها  تتوىل  طلقها،  منذ  �لتي  �مل���ر�أة 
كما  �أمريكا  �لثلثة، ول جتد �شورتها يف  �أبنائها 

ير�ها تر�مب.
بورتريه �ل�شحيفة، كان من �لطر�فة و�لدفء ما 
دّر على جو�ن بر مبئات ر�شائل �لريد �لإلكرتوين 
�لر�شائل،  ت��ل��ك  و�إح�����دى  �ل��ري��دي��ة.  و�ل��ر���ش��ائ��ل 
هّزتني  لقد  كلينتون.  روده��ام  هيلري  من  كانت 
روؤي���ة �جل��م��وع م��ن �لن�شاء و�ل���رج���ال، م��ن جميع 
تاأكيد  �ج��ل  من  بلدنا  �أنحاء  جميع  وم��ن  �لفئات، 
مهم  �جلهد  هذ�  يف  م�شاركتكم  �مل�شرتكة..  قيمنا 
ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري، ح��ت��ى ل���و ك����ان ي���ب���دو ���ش��ع��ب��ا وغري 
مريح يف �لأوق��ات �حلالية. �أريد �أن �أ�شيد و��شفق 
كالتي  �مل��ب��ادر�ت،  هذه  فبمثل  ��شلي،  ولبنتك  لك 
�لذي  �ل��ت��غ��ي��ري  حت��ق��ي��ق  م��ن  �شنتمّكن  �ت��خ��ذت��ه��ا، 

نريده جميعا.
كتاب يف اخلريف

منذ هزميتها يف �لنتخابات، لي�شت هذه �لر�شالة 
�شوى لبنة �إ�شافية يف م�شار �إعادة �لبناء �لبطيء، 
�أّن هيلري كلينتون قد �شرعت فيها.  �لذي يبدو 
وهذه �خلطوة ، يف كل �لأح��و�ل، ل تنّم عن �مر�أة 
تخلت عن �أّي نفوذ �شيا�شي. �لأمر ذ�ته ينطبق على 
لدونالد  فر�ير  من  �لعا�شر  يف  وجهتها  تغريدة 
للرتحيب  ق��ا���ش��ي��ة  ط��ري��ق��ة   ..”0-3“ ت���ر�م���ب: 
رف�شو�  �ل��ذي��ن  �لثلثة  �ل�شتئناف  ق�شاة  ب��ق��ر�ر 

بالإجماع، مر�شوم �لرئي�ض �ملناه�ض للهجرة.
�أن  �مل��ت��ح��دة،  �ل���ولي���ات  يف  �لتقاليد  م��ن  لي�ض      
ياأخذ �خلا�شر يف �لنتخابات �لقلم لريوي حملته 
�لنتخابية، و�إىل �لتفكري يف �مل�شتقبل. ومع ذلك، 
يف �لأ�شبوع �ملا�شي، �أعلن �لنا�شر �شيمون و�شو�شرت 
�شدور كتاب جديد لهيلري كلينتون يف �خلريف 
2017، جولة  نهاية عام  �لقادم. وه��ذ� يعني، يف 
ترويجية مع �أ�شئلة مل يتم �لرد عليها بخ�شو�ض 

ف�شلها، ولكن �أي�شا طموحاتها.
ت�سفيق

�أ�شف �إىل ذلك، �أّن كلينتون ل ميكن �أن تتنّقل �إىل 
م�شرح مثل جاكوب�ض برنار يف برودو�ي يف �لثامن 
من يناير، �أو ع�شاء يف مطعم، مثل بولو بار ر�لف 
�لت�شفيق  تثري  �أن  دون  �ملا�شي،  �لأ���ش��ب��وع  ل��وري��ن 
�ل�����ش��اك��ن �حلايل  �ل��ب��ال��غ��ة، مب��ا يغيظ  و�حل���ف���اوة 

للبيت �لأبي�ض ويثري ح�شده.
نيويورك،  �لناجحة متت يف  تنقلتها  �أّن     ومب��ا 
�مل��ه��زوم��ة يف  �مل��ر���ش��ح��ة  �أّن  �إىل  �ل��ب��ع�����ض   خ��ُل�����ض 
ُتنتخب  �أن  ت��ف��ّك��ر يف  ق��د  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة،  �لن��ت��خ��اب��ات 
لرئا�شة بلدية �لتفاحة �لكبرية، حيث �لدميقر�طي 
بيل دي بلزيو �شي�شع وليته للرهان هذ� �لعام. 

�حتمال مل توؤكده كلينتون حتى �لآن �أو تنفيه.
�أّن �لتي ح�شلت يف نوفمر على     ولكن، ماذ� لو 
ما يقارب 3 ملين �شوت �أكرث من تر�مب، تنوي 
خ��و���ض م��ب��ار�ة ث��اأرّي��ة ع��ام 2020؟ حت��ت عنو�ن 
�أ�شار  جديد”،  م��ن  حملة  يف  كلينتون  “هيلري 
�أن��ه على  �لأ���ش��ب��وع،  ه��ذ�  نهاية  بوليتيكو يف  موقع 
بجمع  �ملكلف  �لهيكل  ف��ان  متوقعا،  ك��ان  ما  عك�ض 
ُيحّل  مل   ،2016 ع��ام  حملتها  ل�شالح  �لترعات 
�ل��رغ��م م��ن �لن��ت��ق��اد�ت �لتي  �ل��ه��زمي��ة، على  بعد 
�أثارها حول م�شدر مو�ردها.. فلماذ� �شي�شلح، �إن 

مل يكن حلملة �أخرى؟
�أن ه��ي��لري كلينتون  ت��ت��م م��لح��ظ��ة      وع��ن��دم��ا 
�أ�شدقاوؤها  يجيب  عاما،   73 �شتبلغ   2020 عام 
بعام،  عليها  متقدما  �شيكون  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �أّن 

وخا�شة باأربع �شنو�ت يف �لبيت �لأبي�ض.

ترجمة خرية �ل�شيباين

هيالري كلينتون.. العودة..!

•• حملل �شيا�شي، ومدير حترير �شابق  ملجلة لوبو�ن �لفرن�شية. 

•• القاهرة- وام: 

 “ م�شادقة   .. �لعربية  �ل��دول  جلامعة  �لعامة  �لأمانة  �أد�ن��ت 
جلنة �لت�شريع “ �لتابعة حلكومة �لإحتلل �لإ�شر�ئيلي على 
�ل��ذي مينع  �مل��وؤذن  ب�قانون  ي�شمى  ما  مل�شروع  �ملعدلة  �ل�شيغة 

حرية رفع �لآذ�ن عر مكر�ت �ل�شوت يف �مل�شاجد.
�لقانون  م�شادقة  �أن  على  �م�ض  بيانها  يف  �جلامعة  و���ش��ددت 
يعني فر�ض �شيا�شة �لأمر �لو�قع على �لأر�ض مبنطق �لقوة .. 
موؤكد� �أن هذه �ل�شيا�شات تعرقل فر�ض �لتو�شل �ىل حل �شلمي 
و�شلم عادل يف �ملنطقة على �أ�شا�ض حل �لدولتن ما من �شاأنه 

�أن يجر �ملنطقة �إىل مزيد من �لتوتر و�لفو�شى.
و�عتر �لبيان هذه �خلطوة متهيد� لفتح �لباب �أمام �لكني�شت 
للم�شادقة �لنهائية على �لقانون لي�شبح ناجز� يف تعد جديد 
من قبل �شلطات �لحتلل على حرية �لعبادة يف فل�شطن عامة 
ويف مدينة �لقد�ض �ملحتلة عا�شمة �لدولة �لفل�شطينية خا�شة 
عن�شرية  تكري�ض  يف  و  �ل��ث��لث  �ل�شماوية  �ل��دي��ان��ات  مهد   ..
�لإحتلل.  و�أ�شاف �لبيان �أن مو��شلة �إ�شر�ئيل �� �لقوة �لقائمة 
�لعن�شرية وم�شها  و�لت�شريعات  �لقو�نن  ت�شريع   �� بالحتلل 
�لوجه �حلقيقي حلكومة  يك�شف   .. �ملوؤمنن  �لعلني مب�شاعر 
�لإحتلل و��شتهتارها بالأعر�ف و�لقو�نن �لدولية �لتي تكفل 

حرية ممار�شة �ل�شعائر �لدينية وحرية �لعبادة للأديان كافة 
دون متييز �أو �إق�شاء.

وطالبت �جلامعة �لعربية �ملجتمع �لدويل بهيئاته ومنظماته 
�ل��ت��ح��رك لإجبار  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ر�أ���ش��ه��ا منظمة  وع��ل��ى  ك��اف��ة 
�لتي  �لدولية  �ل�شرعية  ق��ر�ر�ت  �إىل  �لن�شياع  على  �إ�شر�ئيل 

تكفل حرية ممار�شة �ل�شعائر �لدينية للأديان كافة.
كما طالبت بالوقف �لفوري ل�شيا�شات �إ�شر�ئيل �لعن�شرية مبا 
فيها �ل�شيا�شات �ل�شتيطانية �ملتو��شلة �لتي ت�شتهدف تهويد 
�ىل  �لتو�شل  �إمكانية  يقو�ض  ما  وهو  �لفل�شطينية  �لأر����ش��ي 

�شلم �شامل وعادل يف �ملنطقة.
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عربي ودويل

�أك���د ن��ائ��ب رئ��ي�����ض �مل��ف��و���ش��ي��ة �لأوروب���ي���ة ي��رك��ي ك��ت��اي��ن �ن �لحتاد 
�إج���ر�ء�ت حمائية  �ل��ولي��ات �ملتحدة  �لوروب���ي �شريد يف ح��ال �تخاذ 

وذلك يف مقابلة ن�شرتها �شحيفة فاينن�شال تاميز .
جهة  �أي  حتركت  �إذ�  �لريطانية  �لأع��م��ال  ل�شحيفة  كتاين  وق��ال 
مبا يناق�ض م�شاحلنا �و يخالف �لقو�عد �لتجارية �لدولية فلدينا 

�آلياتنا �خلا�شة للرد .
�أ�شاف �مل�شوؤول �لفنلندي �أن �لحتاد يف�شل جتنب حرب جتارية مع 
�لعاملي لكنه �شريد يف  �لوليات �ملتحدة قد ت�شكل كارثة  للقت�شاد 

حال �أقام �لمريكيون حو�جز حمائية.
و�أ�شارت �ل�شحيفة �ىل ��شتعد�د حمامي �ملفو�شية �لوروبية و�شركاء 
جتارين �آخرين لرفع �شكوى �أمام منظمة �لتجارة �لعاملية يف حال 
�لوليات  �شجلت  �لفائت  �لعام  يف  �لمريكين.  مع  �لنرة  ت�شعيد 
توتر  خلفية  على   2012 منذ  �لأك���ر  �ل��ت��ج��اري  عجزها  �مل��ت��ح��دة 
�لمريكي  �لرئي�ض  م�شاعي  ع��زز  م��ا  و�أوروب�����ا،  �ل�شن  م��ع  م�شتمر 

دونالد تر�مب �ىل و�شع حو�جز جمركية.
�مليز�ن  مييل  �لتي  �ملانيا  �إز�ء  �لغ�شب  عن  و��شنطن  �عربت  موؤخر� 
�لتجاري بينهما ل�شاحلها، و�تهمتها با�شتغلل تر�جع قيمة �ليورو 
مل�شاعفة  �ملتحدة  �لوليات  وبينهم  �لتجارين  �شركائها  ل�شتغلل  

�لقدرة �لتناف�شية ل�شادر�تها.

توقع �لوزير �لريطاين �ملكلف �آلية �لنف�شال عن �لحتاد �لوروبي 
ديفيد ديفي�ض �م�ض يف �شتوكهومل �طلق �جر�ء�ت بريك�شت بن 11 
و31 �آذ�ر مار�ض. رد� على �شوؤ�ل حول �حتمال تفعيل �ملادة 50 من 
من  �لعا�شر  �و  �لتا�شع  يف  �لحت��اد  قمة  مع  تز�منا  ل�شبونة  معاهدة 
�آذ�ر مار�ض يف بروك�شل، �كد ديفي�ض �ن ذلك �شيكون مبكر� مو�شحا 
�ن 9 �و 10 ل يتنا�شب مع جدولنا �لزمني. فقد قلنا يف �و�خر �آذ�ر 

مار�ض.
وما ز�لت �حلكومة تنتظر �قر�ر جمل�ض �للورد�ت يف �لرملان م�شروع 
 ،50 �مل��ادة  �ل��وزر�ء ترييز� ماي تفعيل  �لقانون �لذي يخول رئي�شة 

بعد تبنيه يف جمل�ض �لعموم يف 9 �شباط فر�ير.
و��شاف ديفي�ض �عتقد �ن ذلك �شيتم �شمن �ملهلة �ملرجوة قبل نهاية 

�آذ�ر مار�ض.
�مل��م��ن��وح��ة لنهاء  �ل��ع��ام��ن  �ح����رت�م مهلة  ع��ن ثقته يف  �ع���رب  ك��م��ا 
�مل�����ش��األ��ة يف غ�شون  ن��ري��د �خ��ت��ت��ام ه��ذه  م��ف��او���ش��ات بريك�شت. وق���ال 
عامن. قلنا �نه قد يرتتب علينا تنفيذ بع�ض �جر�ء�ت لحقا، لكننا 

نعتقد �ن كله ممكن يف عامن.
يف 23 حزير�ن يونيو �شوت �لريطانيون بن�شبة %52 يف ��شتفتاء 

ل�شالح �لنف�شال عن �لحتاد �لوروبي.

ث��اين م��دن �لبلد  ن�شر جنود يف ري��و دي جانريو لتعزيز �لم��ن يف 
موعد  �ق��رت�ب  مع  بالمن  �شرطين  ل�شر  تظاهر�ت  �خلت  �ن  بعد 

�نطلق �لكرنفال.
وم�شاء �لثنن قالت �حلكومة �ن وز�رة �لدفاع تقوم بتعبئة قو�تها 

لعملية �نت�شار فورية.
فر�ير  ���ش��ب��اط   25 يف  ر�شميا  ينطلق  �ل���ذي  �ل�شعبي  و�ل��ك��رن��ف��ال 

�شيجذب 1،1 مليون ز�ئر وفقا لرقام �لبلدية.
�لطريق  �لع�شكرية  �ل�شرطة  يف  عنا�شر  ��شر  تقطع  �جلمعة  ومنذ 
�ف�شل وتقا�شي  ب�شروط عمل  �لثكنات يف ريو للمطالبة  �ىل بع�ض 

�لرو�تب �ملتاخرة. ول يحق لل�شرطين �ل�شر�ب.
ونظم حترك مماثل منذ 10 �يام يف ولية ��شبرييتو �شانتو ما �دى 
�ىل �ر�شال �كرث من ثلثة �آلف جندي للت�شدي لعمال �لعنف �لتي 

�وقعت 140 قتيل بح�شب نقابة �ل�شرطة �ملحلية.
�ن  �ذ  ب�شكل طبيعي  تاأمن دوري��ات  �ن��ه مت  ري��و  �ل�شلطات يف  وتوؤكد 
�حلركة حم��دودة فيها �كرث من مناطق �خ��رى. لكن حاكم �ملدينة 
تدفق  ملو�جهة  �جلي�ض  م��ن  ت��ع��زي��ز�ت  طلب  ب��ي��ز�و  ف��رن��ان��دو  لوي�ض 

�ل�شياح مع �قرت�ب موعد �لكرنفال.

عوا�صم

بروك�سل

ريو دي جانريو

لندن

جنوب ال�سودان يتهم 
ال�سابط امل�ستقيل بالف�ساد

•• جوبا-اأ ف ب:

ما  على  �حتجاجا  ��شتقال  رفيعا  �شابطا  �م�ض  �ل�شود�ن  جنوب  جي�ض  �تهم 
وباأنه هرب  بالف�شاد،  �شلفا كري،  �لرئي�ض  �شماه حملة تطهري عرقي  يقودها 
رئي�ض  نائب  �شو�كا،  �شرييلو  توما�ض  �لفريق  و��شتقال  �لع��ت��ق��ال.  ليتفادى 
قطاع �خلدمات �للوج�شتية يف �جلي�ض، �لأ�شبوع �ملا�شي متهما كري ومعاونيه 
و�شباطا يف �جلي�ض ب� ن�شف منهجي  لتفاق �ل�شلم �لذي وقع �لعام 2015 
�أن  �إل  �إليها.  ينتمون  �لتي  دنكا  قبيلة  جمل�ض  �أج��ن��دة   تطبيق  �ىل  و�ل�شعي 
�جلي�ض �أفاد يف بيان �أر�شل ن�شخة منه �إىل وكالة فر�ن�ض بر�ض �إنه ي�شكك بقوة 
دفعته  �نها  �شرييلو  ق��ال  �لتي  و�ملتناق�شة   �لدقيقة  غري  �لأ�شباب  جميع  يف 
تليف  �إىل  هدفت  ��شتقالته  �أن  �جلي�ض  با�شم  متحدث  و�أك��د  �ل�شتقالة.  �إىل 
ف�شاد �شخم يف قطاعه   �لك�شف عن  بعدما مت  �لق�شاء  و�لهرب من  �ملحا�شبة 
 51 و�شمل  �ملا�شي  دي�شمر  �لأول  كانون  و�أ�شار حتقيق جرى يف  يف �جلي�ض. 
�شابطا ي�شتبه بتورطهم بالف�شاد �إىل �أن �شرييلو كان متورطا �شخ�شيا وب�شكل 
�لطعام  م��ن  �شخمة  �شحنات  حت��وي��ل  مّت  و�أن���ه   ، �ح��ت��ي��ال  )عمليات(  يف  كبري 
و�لوقود و�لآليات �لع�شكرية لل�شتعمال �ل�شخ�شي  �أو �أنها �ختفت، مت بيعها، 
�أو �شرقت . و�ندلعت �حلرب �لأهلية يف جنوب �ل�شود�ن بن قبيلة كري و�ن�شار 
نائب �لرئي�ض �ل�شابق رياك م�شار �لذي ينتمي �إىل قبيلة نوير يف كانون �لول 
دي�شمر 2013 و�أ�شفرت عن ع�شر�ت �لف �لقتلى فيما نزح ثلثة ملين. 
�أحد  �إىل  �أخ��رى  قبائل  �ن�شمام  بح�شب مر�قبن مع  �ملعارك  د�ئ��رة  وتو�شعت 
�أر��ض  �أمل حتقيق مكا�شب يف خلفات حملية على  �لنز�ع، غالبا على  طريف 
2015 بعد �شهر من  �أخ��رى. و�نهار �تفاق لل�شلم يف �آب �غ�شط�ض  وم�شائل 
�لذي  �لبلد  �أن��ح��اء  يف  �لعنف  �نت�شار  �إىل  �أدى  ما  جوبا،  يف  �ملو�جهات  �ن��دلع 

��شتقل عام 2011 و�شط غياب �أفق �لتو�شل �إىل حل �شلمي.

دعا طهران اىل اإنهاء احتاللها للجزر الإماراتية الثالث 

الربملان العربي يدين تدخل ايران يف ال�سوؤون الداخلية للدول العربية

الكرملني يعتربها ق�سية داخلية اأمريكية

ا�ستقالة م�ست�سار الأمن القومي �سربة كربى لرتامب

ترحيل 200 مهاجر نيجري من ليبيا الرئي�س اللبناين يحذر من خماطر الإرهاب الذي يهدد الإرث احل�ساري للمنطقة
•• طرابل�ض-اأ ف ب:

مت ترحيل نحو 200 مهاجر من �لنيجر كانو� حمتجزين 
�ىل  �م�ض  طر�بل�ض  �لليبية  �لعا�شمة  يف  �حتجاز  مر�كز  يف 

بلدهم، بح�شب ما �فاد م�شور وكالة فر�ن�ض بر�ض.
م��ط��ار معيتيقة  م��ن  �نطلقت  �مل��ه��اج��رون يف ط��ائ��رة  ورح���ل 
�شرق �لعا�شمة �لليبية وذلك بالتن�شيق مع �ملنظمة �لدولية 
للهجرة. وقال متحدث با�شم مكتب مكافحة �لهجرة �ل�شرية 

يف طر�بل�ض �ن بن �ملرحلن خم�شون �مر�ة و�ربعة �طفال.
و�و�شح �مللزم ح�شني �بوعينة �نه من �ملقرر تنظيم رحلتن 
 900 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  وت�شمل  �ملقبلة  �ل���ش��اب��ي��ع  يف  �خ��ري��ن 

مهاجر.

�ل�شهيوين جنح يف حتويل �حلرب �ل�شهيونية �� �لعربية �إىل 
حرب عربية �� عربية تقوم على �شر�ع طائفي مهد لإ�شر�ئيل 
�إىل  �لفل�شطينين  م��ن  تبقى  م��ا  وحت��وي��ل  فل�شطن  تهويد 

�شكان ي�شتاأجرون �لأر�ض ول ميلكونها.
ودعا �إىل ت�شويب �لبو�شلة و توحيد �جلهود �لعربية للحفاظ 
يف  �مل�شيحي  و  �لإ�شلمي  �ل��رت�ث��ن  جتمع  �لتي  �ملعامل  على 
دون  �ل��ق��د���ض  مدينة  تخيل  ميكن  ه��ل  مت�شائل  فل�شطن  

�مل�شجد �لأق�شى و كني�شة �لقيامة.
و�أكد �لرئي�ض �للبناين ��شتعد�د بلده للإ�شهام يف �أي م�شروع 
�إىل  �ملنطقة  �شعوب  تدفع  مبادئ  على  يقوم  عربي  نه�شوي 

رحاب �ل�شتقر�ر و�لتقدم .

•• القاهرة -وام: 

�لإره��اب حربا  �شن  �للبناين مي�شيل عون من  �لرئي�ض  حذر 
�لإرث  ت��دم��ري  �إىل  ت��ه��دف   ���� �ل��دي��ن  ب��ا���ش��م  ت�شترت   ���� ع��امل��ي��ة 

�حل�شاري للمنطقة.
وقال �لرئي�ض عون �� يف كلمة �ألقاها �م�ض �أمام جمل�ض جامعة 
بح�شور  �لد�ئمن  �ملندوبن  م�شتوى  على  �لعربية  �ل���دول 
ميثاق �جلامعة  �إن   - �جلامعة  ع��ام  �أم��ن  �لغيط  �أب��و  �أح��م��د 
�لويلت  من  كثري�  �لأم��ة  لتجنبت  �حرت�مه  مت  لو  �لعربية 
ي�شهدها  نلتقي يف ظ��روف مف�شلية  �أننا  و�أ�شاف  و�حل��روب. 
�لفكر  �أن  �إىل  م�شري�  �لثانية.  �لعاملية  �حل��رب  ت�شبه  �لعامل 

من جانبه قال �أمن عام �جلامعة .. �إن �نتخاب رئي�ض للبنان 
وما �شاحبه من تو�فق يعد علمة فارقة على طريق ��شتقر�ر 
�لبلد و��شتباب �أمنه . وقال: �إن �شيانة ��شتقر�ر لبنان و�أمنه 

�أمر مهم خا�شة يف ظل �ل�شعوبات �لتي ت�شهدها �ملنطقة.
�أعباء نتيجة نزوح �مللين  �إىل ما يتحمله لبنان من  و�أ�شار 
�ملوؤ�ش�شات  خماطبته  �إىل  لف��ت��ا   .. �ل�����ش��وري��ة  �حل���رب  ج���ر�ء 
�مل�����ش��اع��د�ت للبلد �لذي  ل���زي���ادة  �مل��ان��ح��ة  و�ل�����دول  �ل��دول��ي��ة 
ي�شت�شيف ملين �للجئن. يذكر �أن �لرئي�ض �للبناين بد�أ 
�أم�ض �لول زيارة ر�شمية �إىل �لقاهر بحث خللها و�لرئي�ض 
بلديهما  بن  �لتعاون  علقات  �ل�شي�شي  عبد�لفتاح  �مل�شري 

و�مل�شتجد�ت �لإقليمية و �لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.

�أم���رت حم��ام��ي وز�رة �ل��ع��دل ب��الم��ت��ن��اع ع��ن �ل��دف��اع عن 
مر�شومه حلظر �ل�شفر �لذي علق �لق�شاء تطبيقه.

و�أفادت �شبكة �شي �ن �ن  �أن مديري جهازي �ل�شتخبار�ت 
�ملركزية  �ل�شتخبار�ت  ووك��ال��ة  كلبر  جيم�ض  �لوطنية 
�شرورة  على  و�فقا  برينان حينذ�ك  �إي��ه( جون  �آي  )�شي 
�إنذ�ر �لبيت �لأبي�ض بتلك �ملخاوف. يف �ل�شاعات �ل�شابقة 
فلن  �أن  ت��ر�م��ب  م�����ش��اع��دي  م��ن  ع���دد  �أف����اد  لل�شتقالة، 
يحظى بدعم �لرئي�ض �لكامل، علما �أن �ل�شابط �ملتقاعد 

حداد يف لهور على �سحايا العتداء 
•• الهور-اأ ف ب:

تبنته  �لذي  �لعتد�ء  يوم حد�د على �شحايا  �لباك�شتاين  �لبنجاب  �إقليم  ي�شهد 
و�شط  يف  جديدة،  ح�شيلة  ح�شب  قتيل   15 �شقوط  عن  و��شفر  طالبان  حركة 
حمايتهم.  ع��ن  عجزها  ب�شبب  لل�شلطات  �ن��ت��ق��اد�ت  �ل�شكان  يوجه  حيث  له��ور 
بعد  �حل���د�د  ي��وم  �شريف  �شهباز  �لبنجاب  �إق��ل��ي��م  حكومة  وزر�ء  رئي�ض  و�أع��ل��ن 
�لتعامل مع  ��شتهدف عنا�شر �شرطة كانو� يحاولون  �أنه  �لذي يعتقد  �لعتد�ء 
تظاهرة خرجت يف �شاعة �لذروة على �أحد �لطرقات �لرئي�شية يف عا�شمة �لإقليم 
باك�شتان.  بنفوذ كبري يف  يتمتع  �لذي  �لتي تعد معقل �حلزب �حلاكم و�جلي�ض 
وقال م�شوؤول �لإغاثة �أحمد ر�شا لوكالة فر�ن�ض بر�ض �إن 15 �شخ�شا على �لأقل 
قتلو� بينهم �شتة رجال �شرطة فيما �أ�شيب 87 يف �لنفجار �لذي وقع م�شاء وقت 
خروج �ملوظفن من مكاتبهم وتز�منا مع تظاهرة للعاملن يف قطاعي �لكيمياء 
تخفف  مل  ل��و  �ك��ر  ت��ك��ون  �ن  ميكن  ك��ان  �حل�شيلة  �إن  ر���ش��ا  وق���ال  و�ل�شيدلة. 
�لتلفزيوين  للبث  عربة  �حد�هما  �لنفجار،  �أث��ر  من  �ملكان،  يف  كانتا  �شاحنتان 

�ملبا�شر و�لخرى حافلة للمتظاهرين.

تهديدات اإ�سرائيلية بقطع 
الكهرباء عن مناطق ال�سفة

•• غزة -وام:

ل�شركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض  ه���دد 
تال،  رون  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل��ك��ه��رب��اء 
مناطق  عن  �لكهرباء  بقطع  �م�ض 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة يف حال  �ل�����ش��ل��ط��ة 
فو�تري  ب���دف���ع  �لل����ت����ز�م  ي��ت��م  مل 

�لكهرباء.
ونقلت �لقناة �لعرية �ل�شابعة عن 
ت��ال ق��ول��ه خ��لل م��وؤمت��ر �شحفي 
�لفل�شطينيون  ي��دف��ع  مل  ح���ال  يف 
ل�شركة  عليهم  �مل��رت�ك��م��ة  �ل��دي��ون 
�لكهرباء، �شيتم قطع �لكهرباء عن 

منازلهم«.

�مل�شتوطنات  و�شرعنة  �لفل�شطينية  �لأر����ش��ي  و�شرقة 
�لقانون  ملبادئ  �شارخاً  �نتهاكاً  ونعتره  �ل�شتعمارية، 
�ل����دويل وم��ي��ث��اق �لأمم �مل��ت��ح��دة، وخ��ط��وة خ��ط��رية يف 
تقوي�ض ما �أجمع عليه �لعامل بعدم �شرعية كل �أ�شكال 

�ل�شتيطان �لإ�شر�ئيلي.
�ل�شوري  �ل�شعب  وطالب ب�شيا�شة جامعة تلبي تطلعات 
�لأمن  ل���ق���ر�ر�ت جمل�ض  وف��ق��اً  يحكمه  م��ن  �خ��ت��ي��ار  يف 
�ليومية  و�ل���دم���ار  �ل��ق��ت��ل  م�����ش��اه��د  �م����ام  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت 
�أو  �ل�شوري وحلفائه،  �لنظام  ب�شبب ممار�شات   ، للمدن 
�أي  ورف�ض  �مل�شلحة  �لإرهابية  و�لتنظيمات  �مللي�شيات 
د�شتور مفرو�ض �أو �أي حلول تتعار�ض مع �إر�دة �ل�شعب 

�ل�شوري،..
وفيما يخ�ض �لق�شية �لليبية، �كد �لرملان �لعربي على 
ليبيا و�شلمة  و�شيادة  باحرت�م وحدة  �للتز�م  �شرورة 
�أر��شيها، وحماية مو�طنيها، و�حلفاظ على ��شتقللها 
�ل�شيا�شي موؤكد� دعمه جلهود دول جو�ر ليبيا، لت�شجيع 
للإطار  وفقاً  �لليبية  �لأط���ر�ف  بن  �ل�شيا�شي  �حل��و�ر 
�مل���وق���ع يف مدينة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي �ل��ل��ي��ب��ي  �ل���ع���ام ل��لت��ف��اق 

�ل�شخري�ت باململكة �ملغربية يف دي�شمر 2015م. 
ك��م��ا ج���دد �ل��رمل��ان �ل��ع��رب��ي �لإل���ت���ز�م ب��دع��م �ل�شرعية 
�لد�شتورية بجمهورية �ليمن ممثلة يف فخامة �لرئي�ض 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

للأمن  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ض  م�شت�شار  قدم 
�لقومي مايكل فلن ��شتقالته بعد �أربعة �أيام على �شدور 
ح�شا�شة  �ت�����ش��الت  �إج���ر�ئ���ه  ب�����ش��اأن  �شحافية  م��ع��ل��وم��ات 
ب��ار�ك �وب��ام��ا مع رو�شيا �لتي �ك��دت �ن  يف �و�خ��ر رئا�شة 

�لق�شية ق�شية د�خلية �مريكية .
ب��ا���ش��م �ل��ك��رم��ل��ن دمي���رتي بي�شكوف �ن  وق���ال �مل��ت��ح��دث 
��شتقالة فلن ق�شية د�خلية �مريكية  موؤكد� هذ� لي�ض 
�شاأننا ل نرغب يف �لتعليق على هذه �لق�شية باأي �شكل . 
ويف ر�شالة �ل�شتقالة �أقر فلن �لذي تر�أ�ض �ل�شتخبار�ت 
�لرئي�ض  نائب  ق�شد   بغري  �شلل  باأنه  �شابقا  �لع�شكرية 
�آخرين  و�أ����ش���خ���ا����ش���ا  ب��ن�����ض  �آن��������ذ�ك( م���اي���ك  )�مل��ن��ت��خ��ب 
�ت�شالته  ب�����ش��اأن  منقو�شة   معلومات  على  باطلعهم 

�لهاتفية مع �ل�شفري �لرو�شي.
و�أع��ل��ن �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����ض م�����ش��اء �لث��ن��ن ق��ب��ول ��شتقالة 
يف  ر�شميا  تر�مب  تن�شيب  على  �شهر  من  �أق��ل  بعد  فلن 
�لبيت �لبي�ض و�شكلت �شربة كرى و�شابقة يف �لإد�ر�ت 

�لأمريكية.
كما �أعلن �لبيت �لبي�ض �ن تر�مب عن �جلرن�ل �ملتقاعد 
جوزف كيلوغ �ملحارب �لقدمي �لذي نال �و�شمة يف حرب 
م�شت�شار  من�شب  لتويل  فلن  ملكتب  مدير�  وك��ان  فيتنام 

�لأمن �لقومي بالوكالة. وذكرت و�شائل �علم �لثنن �أن 
عدد� من كبار م�شت�شاري �لرئي�ض تلقو� حتذير�ت ب�شاأن 

�ت�شالت فلن مع �لرو�ض يف وقت �شابق هذ� �لعام.
ت�����ش��اوؤلت حاليا ح��ول م��ن ك��ان يعلم ب�شاأن تلك  وت��ط��رح 
ت���ر�م���ب يف وق����ت �شابق  ي��ت��ح��رك  �لت�������ش���الت ومل�����اذ� مل 
�إىل  �لدعو�ت  �ل�شتقالة  ل�شتبد�ل فلن. كما غذت هذه 
حتقيق م�شتقل حول تاأثري رو�شيا على �نتخابات 2016 

�لرئا�شية.
�أثار �ختيار فلن م�شت�شار� للمن �لقومي �جلدل حيث 
قال عديدون يف �جهزة �ل�شتخبار�ت �لمريكية �نه غري 
�قيل  �ن��ه  �ىل  و����ش��ارو�  �حل�شا�ض،  �ملن�شب  لهذ�  منا�شب 
عندما كان مدير� ل�شتخبار�ت �لدفاع بعد عامن ب�شبب 
با�شم  �لناطق  �أكد  �لثنن  �شابق  �ل�شيئة. يف وقت  �د�رت��ه 
�لبيت �لبي�ض �شون �شباي�شر �أن تر�مب مل يكن على علم 
على �لطلق  ببحث فلن �لعقوبات مع �ل�شفري �لرو�شي 

�شريغي كي�شيلياك.
�لعدل  وز�رة  �ن  �لث��ن��ن  �لم��ريك��ي��ة  �ل�����ش��ح��اف��ة  ق��ال��ت 
لت�شليل  تعر�شه  من  �لبي�ض  �لبيت  ح��ذرت  �لمريكية 
فلن ب�شاأن �مل�شمون �لفعلي ملحادثاته مع كي�شلياك، و�أن 

قد ي�شبح بالتايل عر�شة ملحاولت �بتز�ز رو�شية.
�أوب��ام��ا وزيرة  ب��ار�ك  �أي��ام رئا�شة  �آخ��ر  �لر�شالة يف  ونقلت 
بعدما  تر�مب  �أقالها  �لتي  ييت�ض  �شايل  بالوكالة  �لعدل 

•• القاهرة-وام:

للجزر  �حتللها  �إن��ه��اء  �ىل  �ي��ر�ن  �لعربي  دع��ا لرملان 
�لإم��ار�ت��ي��ة �ل��ث��لث و�ل��ك��ف ع��ن �لأع��م��ال �ل�شتفز�زية 
و�لعدو�نية، �لتي من �شاأنها �أن تقو�ض بناء �لثقة وتهدد 
�لتدخلت  كافة  مدينا  �ملنطقة  يف  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن 
وجه  وعلى  �لعربية،  �لد�خلية  �ل�����ش��وؤون  يف  �خلارجية 
للدول  �لد�خلية  �ل�شوؤون  يف  �ي��ر�ن  تدخل  �خل�شو�ض 
�لعربية، باعتباره �نتهاكاً لقو�عد �لقانون �لدويل وملبد�أ 

ح�شن �جلو�ر و�شيادة �لدول.
جاء ذلك خلل جل�شة �لرملان �لر�بعة من دور �لإنعقاد 
�م�ض  �نطلقت  �لتي  �ل��ث��اين  �لت�شريعي  للف�شل  �لأول 
بالقاهرة مب�شاركة �أع�شاء �لرملان من �لمار�ت و�لدول 

�لعربية �لخرى.
رئي�ض  �ل�شلمي  فهم  ب��ن  م�شعل  �ل��دك��ت��ور  معايل  وق��ال 
�ل���رمل���ان �ل��ع��رب��ي ل���دى �ف��ت��ت��اح��ه �ع���م���ال �جل��ل�����ش��ة �إن 
روؤية عربية  �لعربي و�لعمل من خلل  �لتعاون  تفعيل 
�لقومي  �لأم���ن  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �لتحديات  م��وح��دة جت��اه 
وتنموية  نه�شوية  �شر�كة  يف  �ل�شف  وتوحيد  �لعربي، 
هي  �لعربية،  �ل��دول  بن  ومتكاملة  وم�شتد�مة  �شاملة 
�أمتنا  �لتي تو�جه  �لتحديات  للتغلب على  �ل�شبل  �أجنع 

�لعربية.
وتطوير  لتفعيل  �لهام  �لعربي  �لرملان  دور  �ىل  و��شار 
�لذي  �لأ�شا�شي  لنظامه  �إعماًل  و�ل�شر�كة،  �لروؤية  هذه 
مع  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  على  �خلام�شة  م��ادت��ه  يف  �أك���د 
�لرملانات �لوطنية يف �لدول �لعربية، لتعزيز وتر�شيخ 
�لبعد �ل�شعبي ودوره يف م�شرية �لعمل �لعربي �مل�شرتك، 
وه���ذ� م��ا ق��ام ب��ه �ل��رمل��ان �ل��ع��رب��ي م��ن خ��لل تنظيمه 
�لرملانات  وروؤ���ش��اء  �لعربي  للرملان  �ل��ث��اين  للموؤمتر 
و�ملجال�ض �لعربية، �لذي ناق�ض جممل �لتحديات �لتي 
�لتي  �لوثيقة  ت�شمنته  ما  وه��و  �لعربية،  �أمتنا  تو�جه 
�عتمدت من �أ�شحاب �ملعايل روؤ�شاء �لرملانات و�ملجال�ض 
�لتقدم  يف  �لعربي  �ل�شعب  تطلعات  لتعك�ض  �لعربية، 
و��شتتباب  �مل�����ش��رتك  و�ل��ت��ع��اي�����ض  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  وحت��ق��ي��ق 

�لأمن.
و�عتر �ن عقد �ملوؤمتر �لثاين للرملان �لعربي وروؤ�شاء 
يف  نوعية  نقلة  ي�شكل  �لعربية،  و�ملجال�ض  �ل��رمل��ان��ات 
�ل��ع��م��ل �ل��ع��رب��ي مب��ا �ع��ت��م��ده �أ���ش��ح��اب �مل��ع��ايل روؤ�شاء 
منت يف  ، من تو�شيات �شُ �لعربية  �لرملانات و�ملجال�ض 
�لوثيقة �لتي �شدرت عن �ملوؤمتر، وت�شكل �إ�شافة للعمل 

�لعربي �مل�شرتك.
و�كد على �شرورة �أن تكون علقات �لتعاون بن �لدول 

�جلو�ر،  ح�شن  مبد�أ  على  قائمة  �جل��و�ر  ودول  �لعربية 
وعدم  بها،  �لتهديد  �أو  �لقوة  ��شتخد�م  عن  و�لمتناع 
�ل��د�خ��ل��ي��ة، و�ح����رت�م �ل�شتقلل  �ل�����ش��وؤون  �ل��ت��دخ��ل يف 
و�ل�شيادة. وطالب �لنظام �لإير�ين بالكف عن �ل�شيا�شات 
و�ملذهبية،  �لطائفية  �لنز�عات  تغذية  �شاأنها  من  �لتي 
و�لمتناع عن تكوين ودعم �جلماعات و�مليلي�شيات �لتي 
ت��وؤج��ج ه��ذه �ل��ن��ز�ع��ات يف �ل���دول �ل��ع��رب��ي��ة، و�ل��ك��ف عن 
جتاه  �مل�شوؤولة،  غري  �ل�شتفز�زية  �لت�شريحات  �إ�شد�ر 
مملكة �لبحرين وجمهورية �ليمن، و�لأعمال �لعدو�نية 
�لدعم  �لبحرين وذل��ك من خلل تقدمي  جتاه مملكة 
�شرباً  �لطائفية  �لنعر�ت  وتاأجيج  �إرهابية،  لع�شابات 

للوحدة �لوطنية.
و�ك����د م��ع��ال��ي��ه دع���م �ل���رمل���ان �ل��ع��رب��ي �ل��ك��ام��ل ململكة 
�لبحرين مبا تقوم به للحفاظ على �أمنها و��شتقر�رها 
و���ش��لم��ة �أر�����ش���ي���ه���ا، م��ث��م��ن��ن �إح���ب���اط ق�����و�ت �لأم����ن 
�ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة ل��ت��ه��ري��ب ع���دد م��ن �مل��ط��ل��وب��ن يف ق�شايا 

�إرهابية و�لهاربن من مركز �لإ�شلح و�لتاأهيل .
وح����ذر رئ��ي�����ض �ل���رمل���ان �ل��ع��رب��ي م��ن حم����اولت �لنيل 
�لر��شخة،  وتقاليدها  قيمها  وم��ن  �لعربية  �لأم��ة  من 
�إ�شد�ر  خلل  من  �لإن�شاين،  �حل�شاري  موروثها  ومن 
�لقو�نن �جلائرة �ملنافية للأعر�ف و�لقو�نن �لدولية 
حول �حل�شانة �ل�شيادية للدول، و�لتي ت�شتهدف �لعرب 
�شد  �لعد�لة  بقانون  ي�شمى  ما  ومنها  �لأول،  �ملقام  يف 
�ملنطلق  �ن  على  م�شدد�  جا�شتا  �مل�شمى  �لإره���اب  رع��اة 
�مل�شتوين  على  �لقانون  ه��ذ�  م��ع  �لتعامل  يف  �لرئي�ض 
�أن هذ�  �أن يركز على حقيقة  �لإقليمي و�لدويل ينبغي 
خا�شة  �ل���دويل،  �لقانون  ملبادئ  خمالفاً  يعدُّ  �لقانون، 
�ل��دول، ومبد�أ عدم جو�ز  مبد�أ �مل�شاو�ة يف �ل�شيادة بن 
�إخ�شاع �لدولة لولية حماكم دولة �أخرى �إل بر�شاها.

للرملان  و�جل��وه��ري��ة  �ملركزية  �لق�شية  �إن  �ىل  و����ش��ار 
�لعربي هي �لق�شية �لفل�شطينية مدينا كافة �ملخططات 
�لقد�ض،  مدينة  يف  �ل�شتيطان  وم�شاريع  و�ل�شيا�شات 
و�لوقوف يف وجه �أي حماولت من �أي طرٍف كان لنقل 
�شفارته �إىل مدينة �لقد�ض، مبا فيها مو�قف وتهديد�ت 
مطالبا  �خل�شو�ض،  بهذ�  �جلديدة  �لأمريكية  �لإد�رة 
مب�شوؤولياتهما  �لقيام  �لأم���ن  وجمل�ض  �ملتحدة  �لأمم 
�أر��شي  يف  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل�شتيطاين  �لن�شاط  ل��وق��ف 
�لقر�ر�ت  كافة  وتنفيذ  �ملحتلة،  �لفل�شطينية  �ل��دول��ة 
�لأم��ن رقم  �شيما قر�ر جمل�ض  �ل�شلة، ل  �لدولية ذ�ت 

2334 ل�شنة 2016 �لذي جرم �ل�شتيطان.
�لكني�شت  �أق������ره  �ل�����ذي  �ل���ق���ان���ون  وب�������ش���دة  �د�ن  ك��م��ا 
ل�شرعنة  �لت�شويات”  “قانون  �لإ�شر�ئيلي حتت م�شمى 

منه.  �ملقربة  �لد�ئرة  يف  �أ�شا�شيا  لعبا  �ل�شاعة  حتى  كان 
�أو�ئل موؤيدي تر�شح تر�مب �إىل �لرئا�شة  �أحد  كان فلن 
رغ���م ق��ل��ة ف��ر���ش��ه، وح���ث ع��ل��ى ت�����ش��دي��د �ل�����ش��ي��ا���ش��ات �إز�ء 
�لتي  �أوب��ام��ا  لد�رة  خلفا  رو�شيا  جت��اه  وتليينها  �إي���ر�ن 
جزيرة  �شبه  �شمها  بعد  مو�شكو  على  ع��ق��وب��ات  فر�شت 
�لقرم �لأوكر�نية ودعمها �لنف�شالين يف �شرق �أوكر�نيا 
�إ�شافة �إىل ما و�شفته �ل�شتخبار�ت �لأمريكية مبحاولت 

لرتجيح كفة تر�مب يف �نتخابات 2016 �لرئا�شية.

عبد ربه من�شور هادي، و�ملحدد�ت �لتي حازت �لتو�فق 
و�لإج���م���اع �ل��دول��ي��ن وع��ل��ى ر�أ���ش��ه��ا �مل��ب��ادرة �خلليجية 
�لأمن ف�شًل عن  وق��ر�ر�ت جمل�ض  �لتنفيذية،  و�آليتها 
خمرجات �حلو�ر �لوطني �ل�شامل، كاأ�شا�ض حلل �لأزمة، 
و�شلمة  و��شتقللها  �ل��ي��م��ن  وح���دة  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة 
�أر����ش��ي��ه��ا ورف�����ض �أي ت��دخ��ل يف ���ش��وؤون��ه��ا �ل��د�خ��ل��ي��ة �أو 
فر�ض �أي �أمر و�قع بقوة �ل�شلح، م�شتنكرين ما قامت 
�ل�شابق علي عبد  �لرئي�ض  وق��و�ت  به ميلي�شيا �حلوثي 
حمافظة  م��ن  بالي�شتي  ����ش���اروخ  ب���اإط���لق  ���ش��ال��ح  �هلل 
���ش��ع��دة جت����اه م��ك��ة �مل��ك��رم��ة و����ش��ت��ه��د�ف م��ب��ن��ى جلنة 
�مل��ت��ح��دة يف مدينة  ل���لأمم  �ل��ت��اب��ع  و�ل��ت��ه��دئ��ة  �لتن�شيق 
وتعر�ض  �ل�شعودية  �لعربية  باململكة  �جلنوب  ظهر�ن 
فرقاطة �شعودية لهجوم �إرهابي من قبل ثلثة زو�رق 
�نتحارية تابعة للملي�شيات �حلوثية، موؤكد� دعمه �لتام 
للجهود �لعربية من �أجل �لت�شوية �ل�شيا�شية يف �ليمن، 
عن  للدفاع  �لعربي  �لتحالف  ق��و�ت  به  تقوم  ما  ودع��م 
دعم  �ىل  �ل��ع��رب��ي  �ل��رمل��ان  ودع���ا   . �ليمن  يف  �ل�شرعية 
�مل��ج��الت، مثمنا  �لأق���ل من���اًء، يف كافة  �لعربية  �ل���دول 
�مل�شتوى  على  �جل��اري��ة  �لعربية  و�مل�����ش��اع��د�ت  �جل��ه��ود 
�لإن�شاين  و�لدعم  و�لتنمية  �لأم��ن  �لثنائي يف جمالت 

و�إعادة �لإعمار وتاأهيل موؤ�ش�شات هذه �لدول.
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العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ليف لين لعمال 

�لتكييف و�لتريد
رخ�شة رقم:CN 1138721 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خليفه عبد�هلل حارب جا�شم �لظاهري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد مبارك عبيد مبارك �لفلحي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

اإعــــــــــالن
زهرة  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لطوية لبيع وخياطة �لزياء �لن�شائية ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1126487 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد م�شعد �حمد بن �حمد �ملنج %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عائ�شة جمعة طناف ح�شن �ل�شام�شي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

اإعــــــــــالن
�ملقطع  �ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للحد�دة رخ�شة رقم:CN 1118266 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خليفه حارب �شليمان ر��شد �لعي�شائي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي نا�شر علي �شليمان �ل�شناين
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

اإعــــــــــالن
لتجارة  �ل�ش�����ادة/بر�كا�ض  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

م�شخات �ملياه  رخ�شة رقم:CN 1171061 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

غدير علي �شعيد طوير�ض �لكتبي من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

غدير علي �شعيد طوير�ض �لكتبي من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف بريثفي ر�ج

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شكوك للمقاولت 

�لعامه  رخ�شة رقم:CN 1175245 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �مينه حممد عبد�هلل حممد �حلمادي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي ��شماعيل روزجك �حلمادي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

اإعــــــــــالن
لد�رة  �ل�ش�����ادة/�لنيزك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعقار�ت  رخ�شة رقم:CN 1027074 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد جميل ح�شن �حل�شن �ملن�شوري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل عبد�لرز�ق عقيل �لق�شاب �خلوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

اإعــــــــــالن
�ملعلومات  �ل�ش�����ادة/تد لنظمة  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1450062 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء/جمعة ح�شن جمعة حميد �لزعابي من 51% �ىل %70
تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شيندهو كهاجنارث �نيل كومار من 24% �ىل %30

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ر�مي�ض ر�ماناد�ن �يري ر�ماناد�ن

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ماج�شتيك خلدمات جلب �لعمالة  
رخ�شة رقم:CN 1273338 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

اإعــــــــــالن
�وف�شت  �ل�ش�����ادة/�يكو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للحلول �لبيئية
رخ�شة رقم:CN 1351823 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد عبد�للطيف حممد �حمد عبد�هلل �لتميمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ر��شد �حمد مهنا �لنوبي �ملحرمي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

اإلغاء اعالن �سابق
�لرخ�شة  بخ�شو�ض  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
برميري  �لتجاري:�لمار�ت  بال�شم   CN رقم:1095683 
للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة و�خلدمات بالغاء طلب تعديل 
�لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا. فعلى كل من 
له حق �لعرت��ض على هذ� �لجر�ء مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل �أ�شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملذكورة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لبندر للنقليات �لعامة

رخ�شة رقم:CN 1491140 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ر��ض �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/�لبندر للنقليات �لعامة

ALBANDER GENERAL TRANSPORT

�ىل/�لبندر للنقليات �لعامة ملالكها �حمد �شالح �ملن�شوري - �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ.م.م  

 ALBANDER GENERAL TRANSPORT OWNED BY AHMED

SALEH ALMANSOORI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لتحدي 

�ملتكامل للمقاولت �لعامة  
رخ�شة رقم:CN 1730530 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

اإعــــــــــالن
جبل  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شناعية للحد�دة و�لنجارة �مل�شلحة
رخ�شة رقم:CN 1120319 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة هدى عبد�هلل �شلطان �شيف �لكعبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل مهدي فهد بادي �لعتيبي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

اإعــــــــــالن
لتجارة  �ل�ش�����ادة/�لر�يف  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

معد�ت ومكائن �لور�ض ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1516602 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مبارك جمعه مبارك هادي �لحبابي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن عبا�ض كرمي �شرحان �لبلو�شي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيتا تر��شكو للحلول �لبيئية �ض.ذ.م.م - 

فرع �أبوظبي 1 رخ�شة رقم:CN 1141832 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 4*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�شيتا تر��شكو للحلول �لبيئية �ض.ذ.م.م - فرع �أبوظبي 1

SITA TRASHCO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

�ىل/�شويز ميدل �ي�شت لعادة �لتدوير �ض.ذ.م.م - فرع �أبوظبي 1  

SUEZ MIDDLE EAST RECYCLING LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ترتيب للنظافة و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1417502 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جنلء بطي عبيد �لغفلي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد ر��شد عبد�هلل حممد �حل�شاين
تعديل لوحة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ترتيب للنظافة و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
TARTEEB GENERAL MAINTENACE & CLEANING LLC

�ىل/ترتيب لتنظيف �لد�خلي للمباين ذ.م.م 
TARTEEB INTERIOR BUILDING CLEANING LLC

تعديل ن�شاط/حذف خدمات �لتنظيف �خلارجي )و�جهات( �ملباين )8129001(
تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �ملباين )4329901(

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خلل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

اإعــــــــــالن
مليكانيك  �لذهبي  �ل�ش�����ادة/�ملحور  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

وكهرباء �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 1075622 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*7
تعديل ��شم جتاري من/�ملحور �لذهبي مليكانيك وكهرباء �ل�شيار�ت

GOLDEN AL MAHWAR MECHANICRL ELECTRICITY FOR CARS

�ىل/حبيب �فغاين مليكانيك وكهرباء �ل�شيار�ت 
HABIB AFGHANI MECHANICAL ELECTRICITY FOR CARS

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مدى  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لوطنية للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1504886 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �زمري

 رخ�شة رقم:CN 1833347 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة يعقوب حممد عبد�هلل حممد �حلمادي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ثامر عا�شه �شفر حممد �لبقمي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

اإعــــــــــالن
خلدمات  �ملتكاملة  �ل�ش�����ادة/�نفيدرز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

مكافحة �حل�شر�ت رخ�شة رقم:CN 1348156 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 40*2 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�نفيدرز �ملتكاملة خلدمات مكافحة �حل�شر�ت
INVADERS INTEGRATED PEST CONTROL SERVICES

�ىل/�نفيدرز �ملتكاملة خلدمات �لتنظيف �ملباين 
INVADERS INTEGRATED BULDINGS CLEANING SERVICES

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين و�مل�شاكن )8121001(
تعديل ن�شاط/حذف مكافحة و�بادة �حل�شر�ت و�لقو�ر�ض و�حليو�نات �ل�شارة )8121003(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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عربي ودويل
ل �سيء يجري كما هو متوّقع:

النتخابات الرئا�سية الفرن�سية: البازار الكبر..!

    وك��ان �شر�ع �لإخ��وة �لأع���د�ء بن 
قد  ب����الدور،  و�إدو�ر  �لفائز  ���ش��ري�ك 
عام  لرئا�شية  �لكبري  �مل��ن��ع��رج  �شّكل 
�لف�شائح  ع���ن  ن��اه��ي��ك   ،  1995
�ل�شتن  �ل�������ش���ن���و�ت  م����ّي����زت  �ل����ت����ي 
دون  �ملوؤ�ش�شات  هّزت  و�لتي  �ملا�شية، 
�ملرء  و”يت�شاءل  ت�����ش��ق��ط��ه��ا.     �أن 
�ل��ي��وم م��ا �ل���ذي ك���ان ���ش��ي��رتّت��ب من 
�أك��رث خطورة،  �نها  ع��و�ق��ب، ل �شك 
ل��و وق���ع �ل��ه��ج��وم �ل��ك��اذب �حلقيقي 
�أو ق�شية ماركوفيت�ض  على �ملر�شد، 
ُي�شاعف من  �لذي  يف ع�شر تويرت، 
ت��اأث��ري ك��اف��ة �ل��ق�����ش��اي��ا ع��ل��ى هام�ض 
�حل���زب  وزي�����ر  ي�����ش��األ  �ل�شيا�شة”، 
فيليب  للبيئة  �ل�شابق  �ل���ش��رت�ك��ي 
م��ارت��ن.    وبلهجات �أك��رث فو�شوية 
�نتخابات  ك���ان���ت  ���ش��اب��ق��ات��ه��ا،  م����ن 
ل�شقوط  م�شرحا  م�شبقا،   ،  2017
و�شعود للبع�ض جدير بلعبة �جلبل 
�لتي  �لروليت  تكن  مل  �إن  �لرو�شي، 
�لفرتة،  ف��ه��ذه  �ل���ش��م.  نف�ض  حتمل 
من  تقريبا  �لكثريين  يقن  حولت 
�ملن�شحبن و�خلا�شرين �إىل ذكريات.

   �مل��ن��اخ �ل��ي��وم ه��و �أّن �رح���ل مل تعد 
حكر� على ميلين�شون، يقول �لنائب 
بينو�  ح��م��ل��ة  وم���دي���ر  �ل����ش���رت�ك���ي 
ه����ام����ون، م��ات��ي��و ه���ان���وت���ن ، �ل���ذي 
رئي�ض  على  يناير  �أو�خ���ر  يف  �نت�شر 

�لوزر�ء فال�ض يف متهيدية �لي�شار .
رئا�شية  ولي������ة  �ع���ت���م���اد  وم���ن���ذ      
����ش���يء يجري  ل  ����ش���ن���و�ت،  ب��خ��م�����ض 
ك��م��ا ه���و م��ت��وّق��ع- ع���ب���ارة غ��ال��ب��ا ما 
�لذي  هولند،  فر�ن�شو�  ي�شتخدمها 
�ل�شباق  دي�شمر  �أو�ئ��ل  تنازله  كّثف 
�شخ�شية  ل�شالح  �لي�شار  على جبهة 
غ��ري م��ع��روف��ة،  ي��ق��ول �أح���د �أقرباء 
حجر  ي�شبه  فهولند  �لدولة،  رئي�ض 
لي�شت  �إنها  �لكاتدر�ئية،  يف  �لز�وية 
�أزيلت،  �إذ�  ولكن  �لأج��م��ل،  �لقطعة 

ينهار كل �ل�شرح.
ب����ك����ل دو�ل����ي����ب      وب����ع����د م�������ش���ك���ه 
 ،2012 و   2007 ب��ن  �ل�����ش��ل��ط��ة، 
وب��ع��د خم�ض  �لآم����ال،  �ليمن  خ��ّي��ب 
ذ�ت  يف  نف�شه  �لي�شار  يجد  ���ش��ن��و�ت، 
تنتوريه،  ب��ر�ي�����ض  وي��ع��ت��ر  �ل��و���ش��ع. 
من معهد �ل�شتطلعات �يب�شو�ض ، 
�ن هذ� يخلق �نهيار� رهيبا للأحز�ب 
�لفرن�شي  و�مل���ج���ت���م���ع  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

باأ�شره.
»انتخابات م�سمونة«

�جلولة  م��ن  يوما  �شبعن  بعد  على 
�شبكة  ب����ع����ُد  ُت�����ع�����رف  مل  �لأوىل، 
للنتخابات  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �لن���ط���لق 
�شيء  ك��ل  �أن  درج����ة  �إىل  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 

  وعندما يتعلق �لأمر بالهجوم على 
و���ش��ائ��ل �لإع������لم، م���ن �ل��و����ش��ح �أن 
�حللفاء:  ينق�شه  ل  �ليمن  مر�شح 
و�شول  ميلين�شون،  ل��وك  ج��ان  م��ن 
�أي�شا  ت��ن��ت��ق��د  ل����وب����ان  م����اري����ن  �إىل 
�ل��ق�����ش��اة، م�����رور� ب��ن��ي��ك��ول دوب����ون- 
مانويل  �مل���ر����ش���ح  ح���ت���ى  �أو  �ي����ن����ان، 
�لتمهيدية  �لنتخابات  �أثناء  فال�ض 
�أي��ام من  �لذي قال لل�شحفين بعد 
�أنتم  دي�����ش��م��ر،  دخ���ول���ه �حل��م��ل��ة يف 
�لفرن�شيون.  يريده  �لذي ل  �لنظام 
معزوفة حتولت �إىل مو�شة، وك�شكل 
“ترمبنة”  �أخ��رى،  �أ�شكال، مرة  من 
�ملزج  يتم  حيث  �لفرن�شية،  �ل�شيا�شة 
�لإعلم  و���ش��ائ��ل  �لثقة يف  ع��دم  ب��ن 
�ل�شريحتان  وهما  �ل�شيا�شين،  ويف 
�لأكرث رف�شا من طرف �لفرن�شين 

.
رباعية حزبية

ظل  يف  ق�����ب�����ل  م��������ن  ي������ح������دث  مل 
تظهر  �أن  �خل��ام�����ش��ة  �جل���م���ه���وري���ة 
كلّية  هيكلة  لإع��ادة  كعتبة  �لرئا�شية 
طريق  ع��ن  �إم��ا  �ل�شيا�شي.  للم�شهد 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة طابعا  �ل��رب��اع��ي��ة  م��ن��ح 
موؤ�ش�شاتيا، و�لجتاه �لرباعي يتاأكد 
ي��وم��ا ب��ع��د �آخ����ر، خ��ا���ش��ة م��ن خلل 
بع�ض  لأن  �أو  �ل��ن�����ش��ب��ي،  �ل��ت��م��ث��ي��ل 
�لت�شكيلت، مثل �حلزب �ل�شرت�كي 
كما هو قائم منذ �أربعن عاما، ميكن 
�أن يختفي ل�شالح تنظيمات مقاومة 

مت�شددة �أخرى يف �شعود م�شتمر. 
نق�شا  يقول  �لرباعي  يقول  وم��ن     
�لأ�شو�ت-  باملائة من   20 - حو�يل 
م�شتوى  للفوز ب� “تذكرة �لدخول”، 
للدورة  للتاأهل  �ل��لزم��ة  �لأ���ش��و�ت 
لوبان  م���اري���ن  �أّن  ومب����ا  �ل���ث���ان���ي���ة. 
باملائة،   25 ح�����و�يل  ع��ن��د  ت��ت�����ش��ّم��ر 
يكن  مل  �إن  ���ش��ه��ي��ة،  يفتح  ه���ذ�  ف���اإن 
عنف، جميع �أولئك �لذين يتخّيلون 
�لنهائية. وهنا  �ملبار�ة  مو�جهتها يف 
فر�دة �لت�شكيل و�للوحة، و�أ�شو�أ عدو 
�أّنه  و�ح���د  ك��ل  يعتقد  �أن  ل��ل��ت��ج��ّم��ع، 

با�شتطاعته �لفوز كعازف منفرد.
    يجذبهم هذ� �لباز�ر �لكبري �لذي 
�نفجار  ع����ن  ي��ت��م��خ�����ض  �أن  مي���ك���ن 
�أو  �أو م��اك��رون،  ل��وب��ان،  هائل - ف��وز 
جميع  ه��ام��ون-  وح��ت��ى  ميلين�شون، 
�لفرن�شيون  ي��ك��ن  مل  �لج��ت��م��اع��ات 
ي��ق��ب��ل��ون ع��ل��ى �لج��ت��م��اع��ات، جميع 
�لعدد  ه�����ذ�  مب���ث���ل  �لج����ت����م����اع����ات، 
ولئن  �ل��ي��وم...  يح�شل  كما  �لغفري 
يظل د�ئ��م��ا خ��ر� ج��ي��د� �ن يخطب 
قاعات  �مل��ر���ش��ح��ن يف  م���ن  �ل��ع��دي��د 
ف���ان���ه يبقى  م��غ��ل��ق��ة ج���م���اه���ريي���ا.. 
تكن�شه هذه  �أو  �شتحمله  معرفة من 

�حل�شود.
عن ليبريا�سيون الفرن�سية

ي���ب���دو �ل���ي���وم مم��ك��ن��ا ح���ق���ا. وك������اأّن، 
ه�شرتة  وحتى  ت�شريع،  خلفية  على 
يف  و�لت�شكيك  �شيا�شية،  �إع��لم��ي��ة- 
�لثقة،  يف  وبالتايل  �حلقيقة،  فكرة 
�حلملة  كلمة  “�لنظام”-  وحت��ّل��ل 
يختارو�،  �أن  �ل��ف��رن�����ش��ي��ن  ع��ل��ى   ،-
�أي  حت���ت   ،2012 ع����ام  م���ن  �أك�����رث 
�لقرن �حلادي  دخ��ول  ر�ي��ة يريدون 
و�ل��ع�����ش��ري��ن: ر�ي���ة ف��ر�ن�����ش��و� فيون، 
�مي��ان��وي��ل م���اك���رون، م��اري��ن لوبان 
لوك  ج��ان  وح��ت��ى  ه��ام��ون،  بينو�  �أو 

ميلين�شون؟
    �ل��و���ش��ع ب��ال��ت��اأك��ي��د غ���ري ع����ادي، 
�مل��ن��ت��ه��ي��ة ولي���ت���ه يختفي  �ل��رئ��ي�����ض 
ل���ي���رتك ف���ر����ش���ة مل��ع�����ش��ك��ره، وه����ذه 
�جلمهورية  ت��اري��خ  يف  �أوىل  �شابقة 
�شاركوزي،  نيكول  �شلفه،  �خلام�شة. 
ب�شبهة مت��وي��ل غري  �ل��ق�����ش��اء  �أم����ام 
�شرعي حلملته �لنتخابية، مبا�شرة 
�لعودة  ج��دوى،  دون  حماولته،  بعد 
�إىل �لرئا�شة  �لتي كانت �شت�شمن له 
خم�ض �شنو�ت جديدة من �حل�شانة 
�لرئا�شية ... وهذه �لق�شية �أي�شا ل 

�شابقة لها .
   ما مل يكن متوقعا كذلك، �لفائز 
لليمن،  �ل��ت��م��ه��ي��دي��ة  ب��الن��ت��خ��اب��ات 
للفوز  ح���ظ���ا  �لأوف����������ر  ث����ّم����ة  وم������ن 
نف�شه  يجد  �لرئا�شية،  بالنتخابات 
 - �ل�شفافية  يف  عملية  باإخر�ج  يقوم 
�لك�شف  حّد  ذ�هبا  بذلك،  �لإيهام  �أو 
حتى  �مل�شرفية  ح�شاباته  ع��دد  ع��ن 
�لوظائف  ح��ول  �ل�شكوك  جترفه  ل 
زوجته.  ت�����ش��ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ل��وه��م��ي��ة 

�ل�شبكات  يف  �مل���ظ���ل���م  �جل����ان����ب     
�أي�شا  ت�����ش��اع��د  �أن���ه���ا  �لج��ت��م��اع��ي��ة، 
ع��ل��ى �إط�����لق ح��م��لت ت�����ش��وي��ه غري 
فمن  و�لي�شار،  �ليمن  من  م�شبوقة 
ج��وب��ي��ه ع��ل��ي �إىل ب���لل ه��ام��ون مّد 
�أتباع  �شفوف  يف  حتى  ك��اري��ك��ات��وري 
باأنهما  يتهمهما  �ل���و�ح���د،  �ملع�شكر 
من �أتباع �لإ�شلم �ل�شيا�شي �ل�شلفي، 
�لي�شار  بتمهيدية  �ل��ف��ائ��ز  رد  وك���ان 

جريئا حن �أ�شار بلل ��شم جميل.
�ملتهم  ج��وب��ي��ه،  �آلن  دف����ع  ح���ن  يف 
هذه  ثمن  رخ��و،  و�شطي  باأنه  �أ�شل 
ب��ع��د تقريع  �مل��ج��ن��ون��ة.  �لت���ه���ام���ات 
هولند وفال�ض على �لي�شار، وتقريع 
كل   ، �ليمن  على  وفيون  �شاركوزي 
ووحدها  ت��ق��ري��ب��ا،  ���ش��ق��ط��و�  ه�����وؤلء 
يخ�شى  مارين لوبان ظلت و�قفة”، 
�لدولة،   رئ��ي�����ض  �مل��ق��رب��ن م��ن  �ح���د 
كل  �ل�شيا�شيون  “ي�شتحق  م�شيفا 
�لعنف  بهذ�  لي�ض  ولكن  �لنتقاد�ت، 

�مل�شاعف و�ملوؤذي. 
للرياح  ت�شليمها  مت  حملة  ذروة      
ف��ي��ون، حتى  ف��ر�ن�����ش��و�  �أّن  �ل�����ش��ي��ئ��ة، 
�لق�شاة  ي��رتك  ك��ان ينكر ذل��ك،  و�ن 
�أن�شاره  لنه�ض  عر�شة  و�ل�شحفين 
ر�فعا  �لن��ت��خ��اب��ي��ة،  م���وؤمت���ر�ت���ه  يف 
د�شنته  معتقد�  �مل��وؤم��ن��ن،  بحما�شة 
نيكول  عليه  و��شتوىل  لوبان،  �أ�شرة 
ث��م خلل   ،2012 ع���ام  ���ش��ارك��وزي 
هذ�  خريف  �لتمهيدية  �لنتخابات 
تو�شيح  دون  �ل��ن��ظ��ام  �إد�ن�����ة  �ل���ع���ام: 
�أن ي��ج��د كل  ب���ه���دف  م��اه��ي��ة ذل�����ك، 

�شخ�ض �شالته وما يريد. 

�لعد�لة  على  �ل��ت��ي  �لق�شية،  وه���ذه 
عن  ف��ي��ه��ا  �لأخ�����لق�����ي  ت��ف�����ش��ل  �أن 
يكفي  مب��ا  خطرية  تبدو  �ل��ق��ان��وين، 
ل��ت��ح��رم �ل��ي��م��ن م���ن ت���ن���اوب يبدو 
قيا�شية  متهيدية  ب��ع��د  م��ت��ن��اول��ه  يف 
�أربعة ملين  �أكرث من  �شارك فيها 

من �لفرن�شين.
�نتخابات  ه�����و   2017 ن���ب���ي���ذ     
م�شمونة ميكن لليمن �أن يخ�شرها، 
ع��ل��ى ح��د ت��ع��ب��ري �ل��ن��ائ��ب �لأوروب�����ي 
لوي  ج��ان  �لو�شط  تيار  من  �ل�شابق 
بانفجار  ���ش��ب��ي��ه��ة  لأن���ه���ا  ب������ورلجن، 
�ملر�شح   ، ك���ان  ���ش��رت�و���ض  دوم��ي��ن��ي��ك 
�لأوفر حظا عام 2012، �لذي وقع 
يف مايو 2011، قبل عدة �أ�شهر من 
�ل�شرت�كية،  �لتمهيدية  �لنتخابات 
�لنتخابات  ع��ن  �ل��ع��ام  ي��ق��ارب  وم���ا 
�لرئا�شية. يف ذلك �لوقت، كانت �أعن 
نيويورك.     حماكم  على  �لفرن�شين 
بعد �شت �شنو�ت، وبخ�شو�ض فيون، 
�ملو�طنن  من  �مللين  �أنظار  تتجه 
�ل��ع��ام��ة �ملالية.  �ل��ن��ي��اب��ة  ن��ح��و ق���ر�ر 
وي���رى ف��ر�ن�����ش��و� ب���اي���رو، �ل���ذي قال 
مل  للرئا�شية  ر�ب���ع  تر�شح  ف��ك��رة  �إّن 
نهاية  موقفه  �شيعلن   - بعد  تن�شج 
�ل�شهر-، �إّن بقاء فيون ي�شكل تهديد� 
�شده  �لق�شية  �أن  حن  يف  للتناوب، 

تهدد �لدميقر�طية.
قنابل كريهة

ط���������و�ل ه�������ذه �حل����م����ل����ة ح����ي����ث كل 
م���ب���اح���ة، ظهرت  ت���ب���دو  �ل���ط���ع���ن���ات 
ق��ن��اب��ل ذ�ت ر�ئ��ح��ة ك��ري��ه��ة م��ن نوع 
ج��دي��د ط��ال��ت �مل��ر���ش��ح م��اك��رون مما 

هيلري  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة،  مناف�شته 
ك��ل��ي��ن��ت��ون. وم��ن��ذ ذل���ك �حل���ن، عر 
�خلوف �ملحيط �لأطل�شي، و�أ�شبحت 
�لكرتونية  ب��ه��ج��م��ات  �ل���ت���ه���دي���د�ت 
تثري  �لفرن�شية  �لنتخابات  لت�شويه 
قلق قياد�ت �ليمن و�لي�شار على حد 
�لهجمات  خطر  ق��در  بنف�ض  ���ش��و�ء، 
موعد  �إىل  �ل���ي���وم  م���ن  �لإره����اب����ي����ة 

�لنتخابات.
مريدون واأتباع

�أكرث  �حلملة،  جت��ري  �إيديولوجيا، 
م�����ش��ى، حت���ت �شغط  وق���ت  �أي  م���ن 
مناخ فا�شي مكر�ض كليا ملارين لوبان 
�لجتماعي،  �لتو��شل  �شبكات  على 
ت�����ش��ل��ي��ل��ي - ما  ي���غ���ذي���ه حم����ت����وى 
�أكرث   - “�إعادة �ملعلومات”  ي�شمونه 
مر�شحة  ت�����ش��ت��ن��د  وه���ك���ذ�  �����ش����ر�وة. 
على  جمتمع  �إىل  �لوطنية  �جلبهة 
�لنرتنت عن�شري وكاره للأجانب، 
ح�شب �تهام بينو� هامون، �لذي وعد 
رقمية  حملة  ب��دوره  �شيخو�ض  باأنه 

مكثفة.
�كت�شح  �أن  وب����ع����د  ج���ه���ت���ه،  م����ن     
يوتيوب بفيديوهات حطمت �لأرقام 
حقق  فرن�شي،  ل�شيا�شي  �لقيا�شية 
�أقوى  �شربة  ميلين�شون  ل��وك  ج��ان 
يف �ل��ت��ج��دي��د م��ن خ���لل ظ��ه��وره يف 
يوم  �لأب��ع��اد  ثلثية  ب�شورة  باري�ض 
ك���ان �للقاء  ب��ي��ن��م��ا  �مل��ا���ش��ي،  �لأح�����د 
�شخ�شا  �أل���ف   16 �أّن  �أي  ل��ي��ون.  يف 
نف�ض  ذ�ت�����ه  �ل���وق���ت  يف  ي��ح�����ش��رون 
�خلطاب، ناهيك عن ع�شر�ت �لآلف 

�لآخرين �ملرتبطن مبا�شرة.

�أي��ام، على م�شرح  �جره قبل ب�شعة 
�أي  نفي  وبنرة هزلية، على  بوبينو 
علقة مثلية مع مالك و�شيلة �إعلم 
�ت�����ش��ال��ي��ة �شخمة  ���ش��رب��ة  ك���ب���رية. 
�لتي  �ل�����ش��ك��وك  ع��ل��ى  لتغطي  ج���اءت 
باتت حت��وم ح��ول ق��درت��ه على طرح 

م�شروعه �لرئا�شي.
�ل��روؤي��ة �لذكورية لوظيفة     و�أم���ام 
�لعديد  يتقا�شمها  �ل��ت��ي  �ل��رئ��ا���ش��ة، 
على  ك��ان  و�ملعلقن،  �مل�شوؤولن  م��ن 
فيون  غ��ر�ر  يعلن، على  �أن  م��اك��رون 
يف  جتمعو�  �شخ�ض  �آلف   10 �أم���ام 
�أحب  �أن��ا  يناير  �أو�خ���ر  ب��و�ب��ة فيليت 
زوج���ت���ي.  وه���و م���ا �أع�����اده يف �لعدد 
�لأخري من جملة باري مات�ض ، مع 
للمرة  ب��ري��ج��ي��ت  �شحبة  ل��ه  ���ش��ورة 

�خلام�شة منذ بد�ية �لعام.
   ويف �لأ�شبوع �ملا�شي، وحتت عنو�ن 
ن�شرت  �لهجوم”،  يعك�شان  م��ع��ا   “
فيون  لفر�ن�شو�  ���ش��ورة  �لأ�شبوعية 
ب��ي��ن��ي��ل��وب وهما  ي��ح��ت�����ش��ن زوج���ت���ه 

غ�شون  يف   ، و�ل��ن��ت��ي��ج��ة  ي��ب��ت�����ش��م��ان. 
مارين  �أ����ش���ه���م  �رت���ف���ع���ت  �أ�����ش����ب����وع، 
�إ�شافية  ب��امل��ائ��ة   2 وك�شبت  ل��وب��ان، 
قلقا  ي��ق��ول  �ل����ر�أي،  ��شتطلعات  يف 
�ل�شيوخ  جمل�ض  ع�شو  �ل���ش��رت�ك��ي 
لوك كارفونا�ض: هذه لي�شت تقلبات 
2012 يف مثل هذه  ع��ام  ���ش��غ��رية، 

�لفرتة، كانت تت�شدر ب� 20 باملائة.
�لنتخابات  ه�����ذه  خ�����ش��و���ش��ي��ة     
�لرئا�شية تعود �أي�شا �إىل �أنها �شتدور 
حتت �شبح مزدوج �لإزعاج �لأمريكي 
فلدميري  ورو�شيا  تر�مب،  لدونالد 
يريد�ن  رج��لن  �لهجومية.  بوتن 
�نت�شار   ، م�شرتكة  ك��ث��رية  لأ���ش��ب��اب 
فر�ن�شو�  م���ن  �أك����رث  ل���وب���ان  م���اري���ن 
فيون    يف نوفمر، كانت �لنتخابات 
�لرئا�شية �لأمريكية يف قلب معركة 
ُن�شبت  روب���وت���ات،  �شخمة:  رق��م��ي��ة 
�أوروب������ا  �إىل ح�����دود  ب��ع��ي��د�  �أح���ي���ان���ا 
ت�شخيم  مبهمة  وُك��ّل��ف��ت  �ل�شرقية، 
�شوت  وت��ق��ل��ي�����ض  ت����ر�م����ب  �����ش����وت 

فرن�شو� فيون .. �نتخابات م�شمونة قد يخ�شرها �ليمن ماكرون.. وحملة ت�شويه يف غياب �لرنامج

اإيديولوجيا، جتري احلملة حتت �سغط 
منياخ فا�سيي مكر�س كلييا ملارين لوبيان

ف�سائح اليمني وانق�سام الي�سار يرفع 
اأ�سهم مارين لوبان يف ا�ستطالعات الراأي

••  الفجر – خرية ال�صيباين

  مــفــاجــاآت، و�ــســربــات قـــذرة  حتــت احلــزام، 
اإىل  �سبع  من  اأي�سا  حظ  و�سربات  �سواعق، 
احلمالت  ع�سرات  تخلو  مل  �سنوات،  خم�س 
النتخابية الرئا�سية، التي ميزت اجلمهورية 

الفرن�سية اخلام�سة منذ عام 1958، مل تخلو من 
هذه النقالبات واملنعرجات. ُعنّي على عجل من 
اإّل  قبل ال�سرتاكيني، مل يح�سل غا�ستون ديفري 
 .1969 عام  الأ�سوات  من  فقط  باملائة   5 على 
اأق�سي ليونيل جو�سبان يف اجلولة الأوىل يف 21 
اأبريل 2002، بعد حملة �سهدت �سعود �سيفينمان 

الت�سويت  نــوايــا  مــن  باملائة   13 عتبة  اإىل 
من  باملائة   5 بالكاد  متجاوزا  ال�سباق  لُينهي 
خا�سة،  املحطة،  تلك  كانت  ولكن،  الأ�سوات. 
الفرن�سية، حيث  ال�سيا�سة  الأخري يف  الزلزال 
تاأّهل مر�سح اليمني املتطرف جان ماري لوبان 

للجولة الثانية �سد جاك �سرياك.

هامون..نهاية �حلزب �ل�شرت�كي

هوما وطليقها �شبب �لبلء

حتليل اخباري

مل يحدث يف ظل اجلمهورية اخلام�سة اأن كانت الرئا�سية ج�سرا لإعادة هيكلة كلّية للم�سهد ال�سيا�سي
مل ُتعرف بعُد �سبكة النطالق النهائية لالنتخابات الرئا�سية اإىل درجة اأن كل �سيء يبدو اليوم ممكنًا 

 �سباق 2017 انتخابات م�سمونة ميكن لليمني اأن يخ�سرها
 بوتني وترامب ي�ساركان يف النتخابات ويريدان انت�سار لوبان اأكرث من فران�سوا فيون

كرنفال غري م�شمون �لنتائج

ميلون�شون.. �ق�شى �لي�شار قد يفعلها..

مارين لوبان..كل �لفروع ت�شب يف نهرها
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 ، كمبيوتر  بر�مج   ، �لكمبيوتر  �أجهزة   ، �لبيانات  ، معد�ت معاجلة  �لرقمية  �لت�شجيل  و�شائط  وغريها من 
ر�ت  ماكينات �ل�شر�ف �لآيل ، �آليات للأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد ، بطاقات مغناطي�شية م�شفرة ، م�شفِّ
مغناطي�شية ، �شور جم�شمة ، بطاقات �لد�ر�ت �ملتكاملة )بطاقات ذكية( ، �آلت عد وفرز �لنقود ، �آلت ت�شجيل 

�لنقد ، حاملت بيانات مغناطي�شية ، �آلت حا�شبة ، كو��شف قطع �لنقد �ملقلدة )�ملزيفة( ، عد�د�ت.
�لو�قعة بالفئة: 9

 MONEY د�خل ر�شم مميز لعلمة �حلو�ر حتتها كلمات GO و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة
�لإجنليزية.   باللغة  �لكلمات  وجميع   IN MOMENTS

�ل�شرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/09/22    �ملودعة حتت رقم  : 260183 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم: بنك �خلليج �لأول 
وعنو�نه : �ض.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري 
و�ردة يف فئات �أخرى ، �ملطبوعات ، مو�د جتليد �لكتب ، �ل�شور �لفوتوغر�فية ، �لقرطا�شية ، مو�د �لل�شق 
�لكاتبة  �لآلت   ، �لتلوين  �أو  �لدهان  ، فر��شي  �لفنانن  ، وم��و�د  �أو لغايات منزلية  �لقرطا�شية  �مل�شتعملة يف 
و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث( ، مو�د �لتوجيه و�لتدري�ض )عد� �لأجهزة( ، مو�د �لتغليف �لبل�شتيكية )غري 

�لو�ردة يف فئات �أخرى( ، حروف �لطباعة ، �لكلي�شيهات )�لر��شمات(.
�لو�قعة بالفئة: 16

 MONEY د�خل ر�شم مميز لعلمة �حلو�ر حتتها كلمات GO و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة
�لإجنليزية.   باللغة  �لكلمات  وجميع   IN MOMENTS

�ل�شرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/09/22    �ملودعة حتت رقم  : 260184 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم: بنك �خلليج �لأول 
وعنو�نه : �ض.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: خدمات �لدعاية و�لإعلن ، �إد�رة �لأعمال ، توجيه �لأعمال ، 
تفعيل �لن�شاط �ملكتبي ، حما�شبة ، �إعد�د تقارير �حل�شابات ، حتليل �أ�شعار �لتكلفة ، تدقيق �حل�شابات ، ل�شق 
�لإعلنات ، م�شك �لدفاتر ، تقييم �لأعمال ، ��شت�شار�ت �لأعمال �ملهنية ، �ملعلومات و�لأخبار عن �لأعمال ، 
�إد�رة  ��شت�شار�ت   ، �إد�رة �لأعمال  �مل�شاعدة يف   ، �إد�رة وتنظيم �لأعمال  �إ�شت�شار�ت يف   ، �لتحريات عن �لأعمال 
�لأعمال ، �أبحاث �لأعمال ، تقدمي �ملعلومات �لتجارية و�لن�شح للم�شتهلكن )موؤ�ش�شة �إر�شاد �مل�شتهلكن( ، 
عر�ض �ل�شلع على و�شائل �لت�شال لغايات بيعها بالتجزئة ، جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر ، 
حتليل �أ�شعار �لتكلفة ، �لإعلن بالريد �ملبا�شر ، �لتنبوؤ�ت �لقت�شادية ، حترير �لفو�تري ، �لت�شويق ، �أبحاث 
�لت�شويق ، در��شات �لت�شويق ، �لدعاية و�لإعلن �خلارجي ، خدمات �لتعاقد �خلارجي )م�شاعدة يف �لأعمال( 
، �إعد�د ك�شوف �لرو�تب ، خدمات مقارنة �لأ�شعار ، توظيف ، تاأجري �آلت �لبيع ، خدمات �ل�شكرتارية ، خدمات 

�لكفالت ، �إعد�د تقارير �حل�شابات ، �إعد�د �ل�شر�ئب ، خدمات �لت�شويق عر �لهاتف.  �لو�قعة بالفئة: 35
 MONEY د�خل ر�شم مميز لعلمة �حلو�ر حتتها كلمات GO و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة

�لإجنليزية.   باللغة  �لكلمات  وجميع   IN MOMENTS
�ل�شرت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/09/18    �ملودعة حتت رقم  : 259933 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم: ميجويارز ، �نك.
وعنو�نه : 17991 ميت�شيل �شاوث ، �رفن ، كاليفورنيا ، 92614 �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

وكي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  �أخ���رى  وم���و�د  �لأقم�شة  تبيي�ض  م�شتح�شر�ت  �ملنتجات:   / �خل��دم��ات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�مللب�ض ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي وك�شط ، �شابون ، عطور ، زيوت عطرية ، منتجات �لعناية بالأ�شطح و�لفر�ض 
�لد�خلي للمركبات �لبحرية و�لرية و�جلوية حتديد�ً ملمعات وغ�شولت و�شمع ومنعمات وم�شتح�شر�ت تنظيف وو�قيات 
، ورق  �إز�لة �لدهون ، قما�ض �شحج )�شنفرة(  �إز�لة �ل�شد�أ وم�شتح�شر�ت  وم�شتح�شر�ت نزع و�إز�لة �لدهان وم�شتح�شر�ت 
�شحج )�شنفرة( ، مو�د �شحج )�شنفرة( ، كربيد�ت �ملعادن )مو�د �شحج )�شنفرة(( ، قطع قما�ض م�شربة مبنظفات للتنظيف 
، م�شتح�شر�ت �إز�لة �لألو�ن ، كور�ندم )مادة �شحج )�شنفرة(( ، مزيلت دهون بخلف �مل�شتخدمة يف �لعمليات �لت�شنيعية 
، منظفات بخلف �مل�شتخدمة يف �لعمليات �لت�شنيعية ولغايات طبية ، ديامانتن )مادة �شحج )�شنفرة(( ، م�شحوق �شحج 
)�شنفرة( ، قما�ض وورق �شحج )�شنفرة( ، �شمع �لأر�شيات ، مزيلت �شمع �لأر�شيات )م�شتح�شر�ت جلي( ، م�شتح�شر�ت تلميع 
، قما�ض وورق زجاج )لل�شنفرة( ، م�شتح�شر�ت جلخ ، م�شتح�شر�ت �إز�لة �للكيه ، �شو�ئل و�شمع مانع للإنزلق للأر�شيات ، 
زيت �لرتبنتن لإز�لة �لدهون ، زيوت لأغر��ض �لتنظيف ، م�شتح�شر�ت �إز�لة �لدهان ، ملمع للأثاث و�لأر�شيات ، كرميات 
وورق �شقل ، حجارة و�شمع �شقل ، م�شتح�شر�ت �إز�لة �ل�شد�أ ، �أقم�شة و�أور�ق �شحج )�شنفرة( ، م�شتح�شر�ت لإز�لة �لق�شور 
للأغر��ض �ملنزلية ، حماليل جلي ، م�شتح�شر�ت تلميع )ملمعات( ، كربيد �ل�شليكون )مادة �شحج )�شنفرة(( ، مزيلت �لبقع 
، تربنتن لإز�لة �لدهون ، م�شتح�شر�ت �إز�لة �لطلء ، مادة قلوية متطايرة )�أمونيا( )منظف( ، رماد بركاين للتنظيف ، 

�شو�ئل لتنظيف زجاج �ل�شيار�ت.    �لو�قعة بالفئة: 3
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمتي PERFECT CLARITY باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 

، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

  
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه

بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/09/06    �ملودعة حتت رقم  : 259540 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم: جون�ش�ون �أند جون�ش�ون 
�لوليات   08933 ، ، نيو جري�شي  نيو برنزويك   ، ب��لز�  �أن��د جون�شون  : و�ن جون�شون   وعنو�نه 

�ملتحدة �لأمريكية.   
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: ُدرز �جلروح.

�لو�قعة بالفئة: 10
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمتي PERMA-HAND  باللغة �لإجنليزية بينهما �شرطة.

�ل�شرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/09/20    �ملودعة حتت رقم  : 260015 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم: دي �ي �ي ماجنمنت منطقة حرة – ذ.م.م.
وعنو�نه : فولكن�شتاين �شرت��شي 8 ، دي-93059 ريجنزبريج ، �أل�م�ان�ي�ا.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو 
�لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية ، �أجهزة تغيري �لتفريغ للمحولت �لكهربائية �أو �مللفات �لكهربائية ، جمموعة 
لت �لتيار �لكهربائي ، �أجهزة كهربائية  مفاتيح كهربائية ، مفاتيح �لتيار �لكهربائي ، موزعات كهربائية ، مبدِّ
ِلتبديل �لتيار �لكهربائي ، موزعات �لطاقة �لكهربائية ، من�شاآت ومعد�ت و�أجهزة تقنية وكهربائية ، من�شاآت 
ومعد�ت لو�شل �أو توزيع �أو حتويل �أو تبديل �أو تخزين �أو تاأثري �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية ، �أجهزة 

حتويل و�أجهزة تغيري �لتفريغ و�أجهزة تغيري �لتفريغ لقطع �لتيار ، مكونات وتركيبات لل�شلع �آنفة �لذكر.
�لو�قعة بالفئة: 9

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة CAPT باللغة �لإجنليزية.
  �ل�شرت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/09/29    �ملودعة حتت رقم  : 260556 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم: �لد�ر �لعقارية �ض.م.ع.
وعنو�نه : �ض.ب. 51133 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: خدمات �لتاأمن ، �ل�شوؤون �لتمويلية ، �ل�شوؤون 
�ملالية ، �ل�شوؤون �لعقارية.

�لو�قعة بالفئة: 36
 YAS ACRES و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمتي يا�ض �يكرز باللغة �لعربية حتتهما
باللغة �لإجنليزية فوقهم ر�شم مميز لأور�ق �شجر على �شكل د�ئرة جميعهم باللون �لبيج د�خل 

م�شتطيل باللون �لبني �لأرجو�ين. 
�ل�شرت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/09/22    �ملودعة حتت رقم  : 260185 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم: بنك �خلليج �لأول 
وعنو�نه : �ض.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �ل�شوؤون و�خلدمات �مل�شرفية ، �خلدمات �مل�شرفية بالنرتنت 
، �خلدمات �مل�شرفية بالهاتف ، �خلدمات �مل�شرفية بالهاتف �ملتحرك ، �لأعمال �مل�شرفية ، �خلدمات �مل�شرفية 
�ملنزلية ، معلومات �لأعمال �مل�شرفية ، خدمات ت�شفية �لأعمال �ملالية ، ��شتثمار روؤو�ض �لأمو�ل ، �لتحقق 
من �ل�شيكات ، �ملقا�شة �ملالية ، غرف �ملقا�شة �ملالية ، �ل�شت�شار�ت �ملالية ،  مكاتب �لئتمان ، خدمات بطاقات 
�لئتمان ، �إ�شد�ر بطاقات �لئتمان ، خدمات بطاقات �لدين ، حفظ �لأ�شياء �لثمينة كوديعة ، �لتقييم �ملايل 
 ، �ملالية  �لكفالت   ، �ملالية  �لإد�رة   ، �ملالية  �ملعلومات   ، �ل�شر�فة   ، و�لعقار�ت(  �مل�شرفية  و�لأعمال  )�لتاأمن 
�لتاأمن  �شند�ت  �شمان   ، �ل�شمانات   ، �لكرتونياً  �لأم��و�ل  ، حتويل  �لأم��و�ل  ��شتثمار   ، �لتمويلية  �خلدمات 
، متويل  �ل�شياحية  �ل�شيكات  �إ�شد�ر   ، ذ�ت قيمة  �شر�ء  �إ�شد�ر بطاقات   ، بالتق�شيط  �لبيع  ، متويل  �ل�شحي 
، �لقرو�ض �ملالية ، خدمات حفظ  �إب��ر�م �شند�ت �لتاأمن على �حلياة   ، ، �لقرو�ض ب�شمان  �ل�شر�ء و�لإيجار 

�لود�ئع ، بنوك �لتوفري ، �ل�شكوك �ل�شرعية.   �لو�قعة بالفئة: 36
 MONEY د�خل ر�شم مميز لعلمة �حلو�ر حتتها كلمات GO و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة

�لإجنليزية.   باللغة  �لكلمات  وجميع   IN MOMENTS
�ل�شرت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/09/01    �ملودعة حتت رقم  : 259400 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم:   �إكويتاتيفا هولدينج فاوندي�شن 
وعنو�نه : كري�ش�شرت��شي 39 ، 9490 فادوز ،  ليختن�شتاين.

، �ل�شوؤون  ، �لتاأمن  وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �خلدمات �لتمويلية ، �خلدمات �ملالية 
�لعقارية ، متويل �لعقار�ت ، �إد�رة �لأ�شول و�لأم��و�ل مبا يف ذلك �إد�رة �لأ�شول و�لأم��و�ل �ملتعلقة با�شتثمار 
روؤو�ض �لأمو�ل يف �لعقار�ت و�لتمويل �لتباديل يف قطاع �لعقار�ت ، �إد�رة و�شم�شرة �لعقار�ت ، تاأجري و��شتئجار 
�لعقار�ت )�إد�رة �ملر�فق( ، �خلدمات �ملالية لتخطيط وتطوير منتجات وخدمات ��شتثمار روؤو�ض �لأمو�ل يف 
جمال ��شتثمار روؤو���ض �لأم��و�ل يف �لعقار�ت ، متويل �لعقار�ت ، �خلدمات �ملالية لتطوير مفاهيم �لتمويل 
فيما يتعلق بالعقار�ت ، خدمات �ل�شت�شار�ت فيما يتعلق بجميع ما ذكر �آنفاً ، �إد�رة �شركات �لئتمان ل�شتثمار 

�لعقار�ت �أو �أي نوع �آخر من �شندوق �ل�شتثمار.
36 �لو�قعة بالفئة:  

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة و�أحرف LOGISTICS REIT باللغة �لإجنليزية .
�ل�شرت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945  

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/09/01    �ملودعة حتت رقم  : 259401 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم: �إكويتاتيفا هولدينج فاوندي�شن 
وعنو�نه : كري�ش�شرت��شي 39 ، 9490 فادوز ،  ليختن�شتاين.

، �ل�شوؤون  ، �لتاأمن  وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �خلدمات �لتمويلية ، �خلدمات �ملالية 
�لعقارية ، متويل �لعقار�ت ، �إد�رة �لأ�شول و�لأم��و�ل مبا يف ذلك �إد�رة �لأ�شول و�لأم��و�ل �ملتعلقة با�شتثمار 
روؤو�ض �لأمو�ل يف �لعقار�ت و�لتمويل �لتباديل يف قطاع �لعقار�ت ، �إد�رة و�شم�شرة �لعقار�ت ، تاأجري و��شتئجار 
�لعقار�ت )�إد�رة �ملر�فق( ، �خلدمات �ملالية لتخطيط وتطوير منتجات وخدمات ��شتثمار روؤو�ض �لأمو�ل يف 
جمال ��شتثمار روؤو���ض �لأم��و�ل يف �لعقار�ت ، متويل �لعقار�ت ، �خلدمات �ملالية لتطوير مفاهيم �لتمويل 
فيما يتعلق بالعقار�ت ، خدمات �ل�شت�شار�ت فيما يتعلق بجميع ما ذكر �آنفاً ، �إد�رة �شركات �لئتمان ل�شتثمار 

�لعقار�ت �أو �أي نوع �آخر من �شندوق �ل�شتثمار.
36 �لو�قعة بالفئة:  

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة و�أحرف HOSPITALITY REIT باللغة �لإجنليزية .
�ل�شرت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

  
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه

بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/09/05    �ملودعة حتت رقم  : 259447 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم: جون�ش�ون �أند جون�ش�ون 
�لوليات   08933  ، نيو جري�شي   ، برنزويك  نيو   ، ب��لز�  �أن��د جون�شون  و�ن جون�شون   : وعنو�نه 

�ملتحدة �لأمريكية.   
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: م�شتح�شر�ت �شيدلنية ب�شرية.

�لو�قعة بالفئة:  5
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة BEACAND باللغة �لإجنليزية .

�ل�شرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/09/20    �ملودعة حتت رقم  : 260016 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم: جلوبال �شتيودنت �أكومودي�شن جروب ليمتد
وعنو�نه : مور�نت �أوز�ن�ض كوربوريت �شريفي�شز )كاميان( ليمتد 94 �شولري�ض �أفينيو ، �ض.ب. 1348 ، كامانا 

باي ، جر�ند كاميان كي و�ي1-1108، جزر كاميان.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �خلدمات �لعقارية وخدمات �ملمتلكات ، خدمات �إد�رة �لعقار�ت 
 ، �ملمتلكات  ��شت�شار�ت  خدمات   ، �ملمتلكات  ملفات  �إد�رة   ، �شكنية(  )�شقق  �لإقامة  �أماكن  تاأجري   ، و�ملمتلكات 
و��شتئجار  تاأجري   ، �ملباين  و��شتئجار  تاأجري   ، �ل�شكن  و��شتئجار  وتاأجري  توفري   ، �ملخاطر  �إد�رة  ��شت�شار�ت 
�لعقار�ت �ل�شكنية و�لتجارية ، �إد�رة �لعقار�ت �ل�شكنية و�لتجارية ، �إد�رة �ملمتلكات ، توفري �ملعلومات �ملتعلقة 
�ملتعلقة  و�ملعلومات  و�ل�شت�شار�ت  �مل�شورة  خدمات   ، �ل��ود�ئ��ع  حفظ  خدمات   ، �لإق��ام��ة  و�أم��اك��ن  بالعقار�ت 

باخلدمات �آنفة �لذكر.
�لو�قعة بالفئة: 36

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن �أحرف GSA باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

  
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه

بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/09/20    �ملودعة حتت رقم  : 260017 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم: جلوبال �شتيودنت �أكومودي�شن جروب ليمتد
وعنو�نه : مور�نت �أوز�ن�ض كوربوريت �شريفي�شز )كاميان( ليمتد 94 �شولري�ض �أفينيو ، �ض.ب. 1348 ، كامانا 

باي ، جر�ند كاميان كي و�ي1-1108، جزر كاميان.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: تنظيم �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة ، توفري �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة 
، توفري �ملعلومات �ملتعلقة بتوفر �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة ، تاأجري �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة ، خدمات حجز �أماكن 
و�ملعلومات  و�ل�شت�شار�ت  �مل�شورة  خدمات   ، و�ل�شر�ب  �لطعام  توفري   ، �ل�شيافة  خدمات   ، �ملوؤقتة  �لإق��ام��ة 

�ملتعلقة باخلدمات �آنفة �لذكر.
�لو�قعة بالفئة: 43

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن �أحرف GSA باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/09/06    �ملودعة حتت رقم  : 259547 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم: يونيليفر بي �ل �شي
وعنو�نه : بورت �شنليت ، وير�ل ، مر�شي�شايد ، �ململكة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: بوظة )�آي�ض كرمي( ، مثلجات مائية ، حلويات 
جممدة.

�لو�قعة بالفئة: 30
مميزة  وطريقة  بخط  �لإجنليزية  باللغة   Softie كلمة  عن  عبارة  �لعلمة  �لعلمة:  و�شف 
بخط �أبي�ض عري�ض على خلفية باللون �لأحمر وفوق �حلرف O ر�شم مميز ل�شكل قلب بد�خله 

قلب �آخر و�حلرف I على �شكل ر�شم لقرطا�ض �لآي�ض كرمي.
�ل�شرت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/09/22    �ملودعة حتت رقم  : 260195 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم: د�ن�وب للتطوير �لعقاري �ض.ذ.م.م
وعنو�نه : �ض.ب. 113806 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لتاأمن ، �ل�شوؤون �لتمويلية ، �ل�شوؤون �ملالية ، 
�ل�شوؤون �لعقارية.

�لو�قعة بالفئة: 36
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمتي  MIRACLZ TOWERباللغة �لإجنليزية.  

�ل�شرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/09/07    �ملودعة حتت رقم  : 259602 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم: يونيليفر بي �ل �شي
وعنو�نه : بورت �شنليت ، وير�ل ، مر�شي�شايد ، �ململكة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: بوظة )�آي�ض كرمي( ، مثلجات مائية ، حلويات 
جممدة ، لنب ر�ئب )زبادي( جممد.

�لو�قعة بالفئة: 30
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات TAKE HAPPINESS HOME باللغة 
�لإجنليزية باللون �لأبي�ض بخط مميز منحني د�خل لفتة باللون �لأحمر يف و�شطها من �لأعلى 

ر�شم مميز ل�شكل قلب بد�خله قلب �آخر باللون �لأبي�ض.
�ل�شرت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/09/26    �ملودعة حتت رقم  : 260382 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم:  جمموعة �أغذية �ض.م.ع 
وعنو�نه : �ض.ب. 37725 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 ، �ملعاجلة  �جلبنة   ، �جلبنة   ، �حلليب  ومنتجات  �حلليب  �ملنتجات:   / �خل��دم��ات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
م�شحوق �جلبنة ، ُمغم�شات �جلبنة ، بد�ئل �جلبنة ، منتجات �جلبنة.

�لو�قعة بالفئة: 29
و�شف �لعلمة: علمة �لعن ت�شيز �لثنائية �لأبعاد عبارة عن �شكل بي�شاوي حمدد ومنحرف من �لأعلى 
ينبعث منه ر�شم مميز على �شكل وردة به كلمات al ain باللغة �لإجنليزية ثم �لعن باللغة �لعربية بخط 
مميز وعليه من �لأ�شفل كلمة ت�شيز باللغة �لعربية بخط حمدد ومميز وعلى ي�شارها نف�ض �لعلمة بكلمات 

�لإجنليزية.  باللغة   cheese و   al ain لعن باللغة �لعربية ثم�
�ل�شرت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/09/18    �ملودعة حتت رقم  : 259939 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم: �إناتا �إنف�شتمنت كوربوري�شن بيه تي ئي. ليمتد.
وعنو�نه : 163 بيناجن رود ، #02-03 وين�شلند هاو�ض �آي �آي ، 238463 �شنغافورة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لت�شنيع و�لتجديد و�لتعديل و�ملعاجلة و�لتجميع �ل�شامل 
وح�شب �لطلب لكافة �أنو�ع �ملركبات )�ل�شفن و�لقو�رب و�ليخوت و�ل�شيار�ت و�ل�شاحنات و�لطائر�ت وغريها( 

و�لآلت و�لتوربينات و�ملكائن و�أجهزة توليد �لطاقة و�لأجهزة �لإلكرتونية و�ملكونات وغريها من �ملعد�ت.
�لو�قعة بالفئة: 40

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمةENATA باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعلمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2016/09/18    �ملودعة حتت رقم  : 259946 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم: �إناتا �إنف�شتمنت كوربوري�شن بيه تي ئي. ليمتد.
 وعنو�نه : 163 بيناجن رود ، #02-03 وين�شلند هاو�ض �آي �آي ، 238463 �شنغافورة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لت�شنيع و�لتجديد و�لتعديل و�ملعاجلة و�لتجميع �ل�شامل 
وح�شب �لطلب لكافة �أنو�ع �ملركبات )�ل�شفن و�لقو�رب و�ليخوت و�ل�شيار�ت و�ل�شاحنات و�لطائر�ت وغريها( 

و�لآلت و�لتوربينات و�ملكائن و�أجهزة توليد �لطاقة و�لأجهزة �لإلكرتونية و�ملكونات وغريها من �ملعد�ت.
�لو�قعة بالفئة: 40

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن ر�شم مميز ملر�شاة.
�ل�شرت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945
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فعاليات  برنامج  عن  �لريا�شي  دب��ي  جمل�ض  ك�شف 
�لن�شخة �لثانية من �ليوم �لريا�شي �لوطني �لذي 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  وجه به �شاحب 
�لوزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  �لدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم، 
�أحمد  �ل�شيخ  �شمو  "رعاه �هلل"، و�عتمد  حاكم دبي 
�للجنة  رئ��ي�����ض  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
16 فر�ير  �خل��م��ي�����ض  ي����وم  �ل��وط��ن��ي��ة  �لأومل���ب���ي���ة 
�جلاري موعًد� لتنظيم �ليوم حتت �شعار "�لإمار�ت 
دول جمل�ض  �حتفالت  مع  تز�مًنا  وذلك  جتمعنا"، 
�لتعاون �خلليجي باليوم �لريا�شي، و�شمن �لأ�شبوع 
�ملوحد لليوم �لريا�شي �لوطني يف �خلليج �لعربي. 
جاء ذلك خلل �ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي عقد �شباح 
�أم�ض �لثلثاء 14 فر�ير 2017 يف مقر جمل�ض 
دبي �لريا�شي وحتدث فيه كًل من: �للو�ء �لدكتور 
�أحمد نا�شر �لري�شي ع�شو �ملكتب �لتنفيذي للجنة 
للجنة  �لتنفيذي  �لفريق  رئي�ض  �لوطنية،  �لأوملبية 
�ليوم �لريا�شي �لوطني و�شعادة �شعيد حارب �أمن 
حممد  �للو�ء  و�شعادة  �لريا�شي،  دب��ي  جمل�ض  ع��ام 
�ملجتمع  لإ�شعاد  �لعامة  �لإد�رة  مدير  �مل��ري  �شعيد 
يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي، بح�شور نا�شر �أمان 
�آل رحمة م�شاعد �أمن عام جمل�ض دبي �لريا�شي، 
فريق  و�أع�شاء  باملجل�ض  �لإد�ر�ت  م��در�ء  وعدد من 
�لعمل �ملكلف مبتابعة �ل�شتعد�د�ت لتنظيم �حلدث 
يف دب����ي، وع����دد م���ن مم��ث��ل��ي �جل���ه���ات �ل��ت��ي تنظم 
�إىل  بالإ�شافة  �لوطني  �لريا�شي  �ليوم  فعاليات يف 

منت�شبي جمل�ض دبي �لريا�شي.
رئي�ض  �لري�شي  نا�شر  �أحمد  �لدكتور  �للو�ء  ونقل 
�لوطني  �لريا�شي  �ليوم  للجنة  �لتنفيذي  �لفريق 
�آل  ر��شد  بن  حممد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  حتيات 
م��ك��ت��وم رئ��ي�����ض �ل��ل��ج��ن��ة �لأومل��ب��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة رئي�ض 
�لوطني،  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ي��وم  مل��ب��ادرة  �لعليا  �للجنة 
�لتنفيذي  �ل��ع��م��ل  وف��ري��ق  �للجنة  �أع�����ش��اء  وك��اف��ة 
�ملبادرة �لكرمية �لتي  �إن تلك  �إىل �حل�شور، وقال: 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها 
�لوزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  �لدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
ح��اك��م دب���ي – رع����اه �هلل – �إمن����ا ت�����ش��ع��ن��ا يف حتد 
من  يخدمها  م��ا  ك��ل  لتقدمي  �أنف�شنا  م��ع  م�شتمر 
�أف��ك��ار وم��ق��رتح��ات ب��ن��اءة ت�شب يف نهاية �لأم���ر يف 
�لذي يجمع كافة فئات  �لنبيل  خدمة هذ� �حلدث 

�ملجتمع حتت �شعار و�حد وهدف و�حد.
�لكبري  �لتفاعل  حجم  جميعا  مل�شنا  لقد  و�أ���ش��اف: 
ما  خ��لل  من  �لوطني  �لريا�شي  �ليوم  مبادرة  مع 
قمنا به من زيار�ت ميد�نية طو�ل �لفرتة �ملا�شية 
ملوؤ�ش�شات وهيئات وجهات �شو�ء �حتادية �أو حكومية 
��شتعد�دهم  جميعاً  �أب���دو�  خا�شة  �أو  �جتماعية  �أو 
�لتام لتوفري كافة �أوجه �لدعم و�لإهتمام للحدث، 
وغايات  �شامية  �أه����د�ف  م��ن  يحمله  م��ا  م��ق��دري��ن 
��شتثناء  دون  �مل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  ل��ك��ل  م��وج��ه��ة  نبيلة 
�لن�شخة  ت��اأت��ي  كما  جتمعنا،  �لإم����ار�ت  �شعار  حت��ت 
�ل��ث��ان��ي��ة م��ن �ل��ي��وم �ل��ري��ا���ش��ي �ل��وط��ن��ي ه���ذه �ملرة 
�لتعاون  ملجل�ض  �مل��وح��د  �لريا�شي  �لأ���ش��ب��وع  �شمن 
تقدمي  على  حر�شنا  وق��د  �لعربية،  �خلليج  ل��دول 
�ل�شركاء  مع  بالتن�شيق  مميزة  وم�شابقات  فعاليات 

�ل�شورة  لعك�ض  وذل���ك  ل��ل��ح��دث،  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ن 
�حل�شارية �مل�شرفة �لتي د�ئما ما تقدمها �لإمار�ت 
طابعاً  حتمل  �لتي  و�ملنا�شبات  �لأح���د�ث  ك��رى  يف 

و�شبغة وطنية.
�لريا�شة ل يقت�شر على جمرد  "�إن دور   : و�ختتم 
و�لبدنية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لأن�����ش��ط��ة  ب��ع�����ض  مم��ار���ش��ة 
�لتعامل  يف  و�أ�شيل  رئي�ض  عن�شر  هو  بل  فح�شب، 
للفرد  �ملهام  و�إجن��از  �ملختلفة  �حلياتية  �ملو�قف  مع 
�لوقاية  يف  �جلوهري  دوره��ا  عن  ف�شل  و�ملجتمع، 
على  ق���ادر  �شحي  جمتمع  وت�شييد  �لأم��ر����ض  م��ن 
ت��ل��ب��ي��ة �ل��ط��م��وح��ات و�لآم�������ال، ك��م��ا �أ���ش��ك��ر جمل�ض 
على  للتعرف  �لفر�شة  �إت��اح��ة  على  �لريا�شي  دب��ي 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات و�ل����ر�م����ج �مل��خ�����ش�����ش��ة ل���ه���ذ� �حل���دث 

�ملجتمعي �لبارز على م�شتوى �لإمارة.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��ع��ادة �شعيد ح����ارب �أم����ن عام 
�لوطني  �لريا�شي  "�ليوم  �لريا�شي:  دبي  جمل�ض 
�أم����ر �شاحب  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  ي��ت��م تنظيمه  ح���دث م��ه��م 
نائب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  �ل��دول��ة  رئي�ض 
�لقيادة  من  كبري�ً  دعماً  تنظيمه  ويجد  �هلل،  رع��اه 
�لر�شيدة �لتي حتر�ض على توفري كل �أ�شباب �لنجاح 
لهذ� �حلدث �ملهم، ومن �أهم �أهد�ف �ليوم �لريا�شي 
�ل��ري��ا���ش��ة للجميع و�مل�����ش��اه��م��ة يف  ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم 
مكونات  خمتلف  ب��ن  و�لتناغم  �لن�شجام  حتقيق 

�ملجتمع.
و�أ�شاف: يحر�ض �ملجل�ض على �مل�شاركة يف فعاليات 
متنوعة  فعاليات  وتنظيم  �لوطني  �لريا�شي  �ليوم 
وكافة  للحدث  �لعليا  �للجنة  م��ع  �ل��ت��ام  بالتن�شيق 
�ليوم  لإخ�����ر�ج  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  و�جل���ه���ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�لريا�شي يف �أف�شل �شورة، و�شيتم تنظيم �لفعاليات 
فئات  ك��ل  مب�شاركة  دب��ي  �إم���ارة  مناطق  خمتلف  يف 
ل�شعار  حتقيقاً  �جلن�شيات،  خمتلف  وم��ن  �ملجتمع 
جتمعنا(  )�لإم���ار�ت  وه��و  �لوطني  �لريا�شي  �ليوم 
�ملتحدة عموما  �لعربية  �لإم��ار�ت  حيث متثل دولة 
ودب����ي خ�����ش��و���ش��ا �مل���ك���ان �ل����ذي ي��ج��م��ع �ل���ع���امل من 

خمتلف �جلن�شيات.
�شاعة   24 �ملا�شي فعاليات  �لعام  و��شتكمل: نظمنا 

�لليل  منت�شف  �إىل  �لليل  منت�شف  م��ن  متكاملة 
�لذي يليه، وهذ� �لعام �شننظم فعاليات من �شروق 
�شم�ض 16 �إىل غروب �ل�شم�ض، لذلك �ختار جمل�ض 
دبي �لريا�شي عنو�ًنا للفعاليات �لتي �شينظمها وهو 
)من �ل�شروق للغروب( وبالتايل د�ئماً نحر�ض على 
�خ��ت��ي��ار ع��ن��اوي��ن مم��ي��زة ت��ك��ون ح��ا���ش��رة يف �لذهن، 
و�شننظم فعالياتنا يف حي دبي للت�شميم �لذي ي�شم 
�لعديد من �ل�شركات �لتي يعمل فيها عدد كبري من 
�ملوظفن ويتو�فد عليه زو�ر من خمتلف �جلن�شيات 

و�لأعمار.
و�خ���ت���ت���م: ن��ت��ق��دم ب��ال�����ش��ك��ر �إىل ج��م��ي��ع �ل���دو�ئ���ر 
�خلا�ض،  �لقطاع  و�شركات  �حلكومية،  و�ملوؤ�ش�شات 
و�جلامعات  و�خل����ا�����ش����ة،  �حل���ك���وم���ي���ة  و�مل�����د�ر������ض 
�حلكومية و�خلا�شة، و�لأندية �لريا�شية �حلكومية، 
و�لأندية �لجتماعية يف دبي، و�أندية �للياقة �لبدنية 
يف دبي، و�لأكادمييات �لريا�شية �خلا�شة، و�شركات 
تنظيم �لأحد�ث �لريا�شية، ومر�كز �ملعاقن وذوي 
�لحتياجات �خلا�شة �لذين �أكدو� على �مل�شاركة يف 
فعاليات �ليوم �لريا�شي �لوطني مبجرد �أن قدمنا 

لهم �لدعوة.
دبي �شرطة  فعاليات  يف  م�شارك   5000

�مل����ري مدير  �ل���ل���و�ء حم��م��د �شعيد  ���ش��ع��ادة  وت��ق��دم 
�لعامة  �لقيادة  يف  �ملجتمع  لإ�شعاد  �لعامة  �لإد�رة 
�إىل �للجنة �لأوملبية �لوطنية  ل�شرطة دبي بال�شكر 
و�إىل جمل�ض دبي �لريا�شي وقال: نتوقع �أن ي�شارك 
يف فعاليات �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي �لتي �شتنظم 
يف نادي �شباط �شرطة دبي مبنطقة �جلد�ف �أكرث 
من 5000 م�شارك من طلب �ملد�ر�ض ومن �أولياء 
تنظيم  �شيتم  حيث  دب��ي،  �شرطة  ومنت�شبي  �لأم��ور 
فيها  ي�����ش��ارك  وثقافية  ت��وع��وي��ة  ريا�شية  فعاليات 
�جلميع ولي�ض �لهدف من �مل�شاركة يف فعاليات �ليوم 
�لريا�شي �لوطني جمع �أعد�د كبرية من �مل�شاركن 
بن  و�لتلحم  �لريا�شة  ثقافة  ن�شر  �ل��ه��دف  �إمن��ا 

كافة �أفر�د �ملجتمع".
حملة ترويجية

�لريا�شي حملة  دبي  �أطلق جمل�ض  �آخر  من جانب 
و�شائل  يف  �ملجل�ض  جمل�ض  ق��ن��و�ت  ع��ر  ترويجية 
من  كبري  ع��دد  فيها  ���ش��ارك  �لجتماعي  �لتو��شل 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة، حيث قامو� بدعوة 
�جلمهور من كافة �جلن�شيات �ملقيمة يف �إمارة دبي 
للم�شاركة يف �لفعاليات �لريا�شية �لتي �شينظمونها، 
�لأفلم  م��ن  ع��دد كبري  م��ن خ��لل ت�شوير  وذل���ك 

�لرتويجية �لتي مت بثها �إىل �أكرث من 150 متابع 
لقنو�ت �لتو��شل �لجتماعي �لر�شمية للمجل�ض.

اأكرث من 80 فعالية
لفعاليات  �ل��ع��ام  �ملن�شق  �ل��ب��ن��اي  ع���ادل  و��شتعر�ض 
�لفعاليات  برنامج  دبي  �لوطني يف  �لريا�شي  �ليوم 
�إم��ارة دبي وق��ال: ت�شارك يف �ليوم  �لتي �شتنظم يف 
و�شركة  وموؤ�ش�شة  د�ئ���رة   46 �ل��وط��ن��ي  �ل��ري��ا���ش��ي 
بتنظيم  �شتقوم  وخا�شة،  حكومية  ون��ادي  وجامعة 
�لأعمار  ملختلف  م��ت��ن��وع��ة  ف��ع��ال��ي��ة   80 م��ن  �أك����رث 
و�جلن�شيات، يف خمتلف �أرجاء دبي خلل �حتفالت 
دبي  جمل�ض  ينظم  حيث  �لوطني،  �لريا�شي  �ليوم 
�لريا�شي م�شرية للم�شي، ودرو�ض �أيروبيك، بطولة 
�لري�شة  بطولة  �لطاولة،  تن�ض  بطولة  �ل�شطرجن، 
�شتتاح  و�لن�شاء، و�شد �حلبل، كما  �لطائرة للرجال 
�لبدنية  �للياقة  للم�شاركن على ممار�شة  �لفر�شة 
�ليوم  ط��و�ل  للت�شميم  دب��ي  بحي  �جليم  �شالة  يف 
للريا�شات  �ل����دويل  دب���ي  ن����ادي  و�شينظم  جم���ان���اً، 
�ل��ب��ح��ري��ة ي��وًم��ا ري��ا���ش��ًي��ا م��ف��ت��وًح��ا ل��ل��ج��م��ه��ور من 
�لفعاليات  يف  للم�شاركة  و�لأع���م���ار  �ل��ف��ئ��ات  ك��اف��ة 
بطولة  تنظيم  �إىل  بالإ�شافة  بالنادي  �شتقام  �لتي 
ريا�شية بحرية. كما تنظم �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
"كن  ���ش��ع��ار  دب���ي ف��ع��ال��ي��ات ري��ا���ش��ي��ة متنوعة حت��ت 
ريا�شًيا" وذلك يف نادي �شباط �شرطة دبي مبنطقة 
نادي  بلدية دبي عدة فعاليات يف  �جل��د�ف، وتنظم 
بلدية دبي مبنطقة �جلد�ف منها: بطولة �شباعيات 
ك���رة �ل���ق���دم، ب��ط��ول��ة ت��ن�����ض �أر����ش���ي، ب��ط��ول��ة �لكرة 
�لطائرة �ملائية، بطولة كرة �ل�شلة �ملائية، م�شابقات 
�شيتم  كما  �لهو�ئية،  �لدر�جات  بطولة  �حلبل،  �شد 
�مل�شاركن،  �إج��ر�ء فحو�شات طبية جمانية جلميع 
�ل�����ش��ح��ة يف دب���ي ف��ع��ال��ي��ات ريا�شية  وت��ن��ظ��م ه��ي��ئ��ة 
�ل��ع��رب��ي مول،  ���ش��ت��ارز خلف  دب��ي  ن���ادي  متنوعة يف 
للرجال  م�شابقات  بدبي  لعامة  �لنيابة  تنظم  كما 
و�لن�شاء يف حتدي �للياقة �لبدنية يف مبنى �لنيابة 
�لريا�شي،  �ل�����ش��وق  فعالية  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ع��ام��ة 
و�لركن �ل�شحي، و�ملاأكولت �ل�شحية، وركن �ألعاب 
�لهو�ئية وذل��ك من  �ل��در�ج��ات  �لأط��ف��ال وفعاليات 
�أمام بو�بة �ل�شعادة بحديقة �خلور، وتقيم جمارك 

دبي �شباق �لدر�جات �لهو�ئية يف م�شمار ند �ل�شبا، 
كما تنظم هيئة تنمية �ملجتمع بطولت كرة �لقدم، 
�لكرة �لطائرة، تن�ض �لطاولة، وتنظم �أي�شاً درو�ض 
يف �ليوغا و�لزومبا، وحتدي �لكرو�ض فيت، يف مبنى 
للدفاع  �لعامة  �لإد�رة  تنظم  كما  بدبي،  �حل�شيبة 
�ملدين بدبي فعاليات:  حتدي 997، وروح �ملغامرة، 
�لإمار�ت  باأكادميية  للأطفال  ريا�شية  وم�شابقات 
للدفاع �ملدين بالعوير، وتنظم هيئة كهرباء ومياه 
�لرئي�شي  فرعها  يف  خمتلفة  فعاليات  )دي���و�(  دب��ي 
�لهيئة  وت��ن��ظ��م  �ل��ق��وز.  ف���رع  ويف  ور���ش��ان  مبنطقة 
�شاطئ  يف  مار�ثونات  ع��دة  �مل��دين  للطري�ن  �لعامة 
كيلومرت،   1 مل�شافة  للأطفال  �لأول  بيت�ض  �لكايت 
و�لثالث  ك��ي��ل��وم��رت،   2 مل�����ش��اف��ة  ل��ل�����ش��ي��د�ت  �ل���ث���اين 
دبي  حم��اك��م  وتنظم  كيلومرت،   3 مل�شافة  للرجال 
بطولة �لكرة �لطائرة يف �شاطئ �ملمزر، وتنظم هيئة 
خمتلفة  ريا�شية  فعاليات  ب��دب��ي  �مل���دين  �ل��ط��ري�ن 
ت�شمل �مل�شي وعدد من �مل�شابقات �لريا�شية �ملتنوعة 
يف مم�شى �خلو�نيج بحديقة �لقر�آن �لكرمي، وينظم 
ملعب  يف  �ل��ق��دم  ك��رة  بطولة  �لق�شائي  دب��ي  معهد 
�حتاد  ينظم  كما  بالقرهود،  �لق�شائي  دب��ي  معهد 
�جلاليات  ك��اأ���ض  بطولة  �لأر���ش��ي  للتن�ض  �لإم����ار�ت 
وي��ن��ظ��م �حتاد  �ل��ن�����ش��ر،  ب��ن��ادي  �لأر����ش���ي  �لتن�ض  يف 
�لإمار�ت للرجبي بطولة �لرجبي للفتيات يف قاعة 
�لريا�شي  حتا  ن���ادي  وينظم  ب��دب��ي،  هند  �ل�شيخة 
�لن�شر  ن��ادي  ينظم  كما  متنوعة،  ريا�شية  فعاليات 
�لريا�شي فعاليات ثقافية وفنية وريا�شية وتوعوية 
و�لثقافة  لل�شطرجن  دب���ي  ن���ادي  وي��ق��ي��م  ب��ال��ن��ادي، 
بطولة �ل�شطرجن �خلاطف يف مقر �لنادي، وينظم 
يف  متنوعة  ريا�شية  فعاليات  �لعربي  �ل�شباب  نادي 
مقره، كما ينظم نادي زعبيل لل�شيد�ت عدة �أن�شطة 
نادي  وينظم  تغذية،  جل�شة  �إىل  بالإ�شافة  ريا�شية 
كما  بالنادي،  مفتوًحا  ريا�شًيا  يوًما  لل�شيد�ت  دبي 
كل  يف  فعاليات  �لريا�شية  �إيليت  �أك��ادمي��ي��ة  تنظم 

�لريا�شات مبدر�شة هوريزون �لدولية. 
�جلامعة  ا  �أي�شً فعاليات  تنظم  �لتي  �جلهات  وم��ن 
كلية  ب��دب��ي،  �لكندية  و�جلامعة  ب��دب��ي،  �لأمريكية 
�جلامعة  �لذكية،  حممد  بن  حمد�ن  جامعة  دب��ي، 
�لإم����ار�ت  وتقيم جامعة  �لإم�����ار�ت،  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة 
للطري�ن بطولة تن�ض �لطاولة، وبلياردو و�شطرجن 
و�ل��ف��وزب��ول، ج��ام��ع��ة ز�ي����د، م��در���ش��ة دب���ي للرتبية 
�حلديثة، �ملدر�شة ل�أهلية �خلريية، مدر�شة �لر��شد 
مدر�شة  �لوطنية،  دب��ي  مدر�شة  �خلا�شة،  �ل�شالح 
�لأمريكية  �ل�شارقة  مدر�شة  �خلا�شة،  �ملعرفة  د�ر 
�لر�شاء،  ف��رع  �مل��و�ك��ب  دب��ي، مدر�شة  ف��رع  �لدولية 
بالورقاء، وفريق دبي  مدر�شة جيم�ض للجنليزية 
للجري �لن�شائي، فريق �لدر�جات �لهو�ئية �لن�شائي 
لل�شباحة،  �أكو�تيك  هاميلتون  �أكادميية  �لإمار�تي، 
�جلموح  نادي  ديل�شكو  وموؤ�ش�شة  زليخة،  م�شت�شفى 

لتعليم �لفرو�شية.
�لوطني  �لريا�شي  �ليوم  تنظيم  �لهدف من  وياأتي 
يف  و�مل�شاهمة  للجميع  �لريا�شة  مفهوم  تعزيز  �إىل 
مكونات  خمتلف  ب��ن  و�لتناغم  �لن�شجام  حتقيق 

�ملجتمع.

جمل�س دبي الريا�سي يك�سف عن فعاليات اليوم الريا�سي الوطني

الغروب( اإىل  )ال�سروق  من  فعالية   80 من  اأكرث  تنظم  موؤ�س�سة   46

اختتام نهائييات كرة القدم يف "دورة حميدان بين حمميد املدر�سييييية" اليييوم

غنتوت ي�ستعد للم�ساركة يف اليوم الريا�سي الوطني
بناء على توجيهات �شمو �ل�شيخ فلح بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض 
�أكمل �لنادي ��شتعد�د�ته  نادي غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو  
�لريا�شي  �ل��ي��وم  م��ه��رج��ان  يف  للم�شاركة  و�ل��ف��ن��ي��ة  �لإد�ري������ة 
حتت  ف��رد�   250 م��ن  �أك��رث  2017،مب�شاركة  لعام  �لوطني 
وملعب  باإ�شتاد  و�مل��ق��ام  �لريا�شي  ظبي  �أب���و  جمل�ض  مظلة 
�أب����و ظ��ب��ي م���ن خ���لل �لفقر�ت  م��دي��ن��ة ز�ي����د �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف 
بريا�شة  للتعريف  �لتثقيفية  �لفقرة  تت�شدرها  �لتي  �ملختلفة 
�لبولو مب�شاركة �لعديد من �للعبن �ملو�طنن و�ملحرتفن 
�لأجانب �لذين �أفرزتهما بطولت �لنادي لهذ� �ملو�شم..  كما 

�لنادي  لحتفال  �لفقر�ت  من  �لعديد  �ملنظمة  �للجنة  �أع��دت 
يف  تتمثل  �لتي  �لريا�شية  �لفقر�ت  خ��لل  من  �ملنا�شبة  بهذه 
و�لتقاط   ، �لو�عدين  �لنا�شئن  قبل  من  �لبولو  خيل  رك��وب 
�لتي  �ملن�شة  خ��لل  م��ن  �لبولو  جن��وم  م��ع  �لتذكارية  �ل�شور 
�أعدت خ�شي�شا بهذه �ملنا�شبة ، كما مت ر�شد �لهد�يا �لتذكارية 

من قبل �لنادي للجمهور.
�ملن�شوري  حوفان  بن  �شعيد  برئا�شة  �مل�شرفة  �للجنة  وكانت 
نائب رئي�ض جمل�ض �إد�رة نادي غنتوت و�حمد �لنعيمي مدير 
�لنادي قد تابعت باهتمام كبري  عام نادي غنتوت و�شكرتارية 

�ملجتمعية  �لحتفالية  يف  �مل�شاركة  لفقر�ت  �لزمني  �جل��دول 
�لريا�شية �لتي ي�شارك فيها �لنادي با�شتاد وملعب مدينة ز�يد 
�لريا�شية يف �أبو ظبي ، كذلك باأروقة �لنادي يف غنتوت و�لتي 
ت�شهد م�شاركة �أكرث من 250 فرد� من �ملوظفن و�لعاملن 
مبقر �لنادي يف غنتوت حيث �أعد برنامج حافل بهذه �ملنا�شبة 
و�لتي ت�شمل �شباقات �جلري و�لدر�جات �لهو�ئية و�لبلياردو 
�لتي  �ملجتمعية  �لفقر�ت  و�لكريكت وغريها من  و�شد �حلبل 
�لتي  �ل�شنوية  �لحتفالية  تلك  يف  �ل��ن��ادي  م�شاركة  تعك�ض 

يحر�ض �لنادي على �مل�شاركة فيها .

�لأربعاء  �ليوم  �لتا�شعة �شباح  �ل�شاعة   تختتم يف 
دبي  �شرطة  �شباط  بنادي   2017 فر�ير   15
مناف�شات كرة �لقدم يف  "دورة حمد�ن بن حممد 
دبي  جمل�ض  ينظمها  �ل��ت��ي  �ملدر�شية"  ل��لأل��ع��اب 
بالتن�شيق  �ل��ت��و�يل  على  �لثامن  للعام  �لريا�شي 
مع وز�رة �لرتبية ومنطقة دبي �لتعليمية وهيئة 
�أندية  مع  وبالتعاون  �لب�شرية،  و�لتنمية  �ملعرفة 

و�شركات كرة �لقدم يف دبي.
وت���ق���ام م���ب���اري���ات دور ن�����ش��ف �ل��ن��ه��ائ��ي و�مل���ب���ار�ة 
�لأحمدية  م��در���ش��ة  ف��رق  ت��اأه��ل��ت  حيث  �لنهائية 
�لنموذجية من جمموعة نادي �ل�شباب ومدر�شة 
�لن�شر،  ن���ادي  جمموعة  م��ن  �لنموذجية  �لقيم 
جمموعة  من  �خلا�شة  �لعلمي  �لبحث  ومدر�شة 
�لر�شاء  �لوطنية  دبي  ومدر�شة  �لأهلي،  �لنادي 

و�لفريقن  �ل���و����ش���ل،  جم��م��وع��ة  م���ن  �خل��ا���ش��ة 
�لفائزين يلتقيان يف �ملبار�ة �لنهائية.

للألعاب  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د�ن  "دورة  و�أ���ش��ب��ح��ت 
جميع  ي�����ش��م��ل  م��ت��ك��ام��ًل  ب���رن���اجًم���ا  �ملدر�شية" 
�لألعاب و�ل�شر�ئح �لريا�شية وذلك ��شتجابة �إىل 
طموحات �لطلبة �للعبن ورغبة �أولياء �أمورهم 
ر�فًد�  �ل��دورة  وتعتر  وتاألقهم،  �أبنائهم  ب��روز  يف 

�ملو�هب  و�ن��ت��ق��اء  �كت�شاف  دب��ي يف جم��ال  لأن��دي��ة 
�ملنظمة  �للجنة  و�شعت  وج���دت،  �أمن��ا  �لريا�شية 
�إىل �إدخال عدد من �لتحديثات على �لدورة حتى 
ت�شتجيب  وحتى  �لطلبية  �لفئات  جميع  ت�شمل 
�إ�شافة  فتم  �لأن��دي��ة،  تطلعات  �إىل  �أف�شل  ب�شكل 
بطولة لذوي �لإعاقة وبطولة لركوب �لدر�جات 
�لهو�ئية، كما مت �إ�شافة برنامج لتاأهيل �لطلب 

ل��ل��ق��ي��ام مب��ه��ام �ل��ت��ن��ظ��ي��م و�ل��ت��ح��ك��ي��م يف �ل����دورة، 
وتت�شمن �لدورة �ألعاب كرة �لقدم، كرة �ليد، كرة 
�ل�شلة، �ل��ك��رة �ل��ط��ائ��رة، وك��رة �ل��ط��اول��ة،  و�شباق 

�لطريق، و�ل�شباحة، و�ألعاب �لقوى.
وتهدف �لدورة �إىل تر�شيخ ثقافة �لإبد�ع و�لتميز 
�أندية  يف  �مل��درج��ة  �لريا�شات  وتعزيز  �لريا�شي 
دبي �إىل جانب تو�شيع رقعة �ملمار�شة وزيادة عدد 

�ملد�ر�ض  �نطلقا من  �لريا�شات  �ملمار�شن لهذه 
�لريا�شية  �لألعاب  يف  �لو�عدة  �ملو�هب  و�كت�شاف 
�لريا�شية،  �لأندية  �إىل  للر�عم  �أف�شل  وتوجيه 
�شابة  ريا�شية  ق��ي��اد�ت  �إع����د�د  على  حت��ر���ض  كما 
�لريا�شية  �لفعاليات  وحتكيم  تنظيم  على  ق��ادرة 
ب��ن �لأن���دي���ة �لريا�شية  ���ش��ر�ك��ة ف��اع��ل��ة  و�إر����ش���اء 

و�لو�شط �ملدر�شي.
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•• العني – الفجر

�آل نهيان  ز�ي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ  حت��ت رع��اي��ة �شمو 
رئي�ض جمل�ض �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان للأعمال 
�خلريية و�لإن�شانّية رئي�ض جمل�ض �أبوظبي �لريا�شي، 
وذوي  �لإن�شانّية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  تنظم 
�لحتياجات �خلا�شة متمثلة يف نادي �لعن للمعاقن 
فر�ير   28 وحتى   19 من  �لفرتة  خ��لل  لها  �لتابع 
�ملعاقن  �لعامل لرماية  �حلايل مناف�شات بطولة كاأ�ض 
�لعن  ب��ن��ادي  �ل��رم��اي��ة  م��ي��د�ن  على  وذل���ك   ،2017

للفرو�شية و�لرماية و�جلولف مدينة �لعن. 
�لثاين  للعام  تقام  �لتي  �لبطولة  مناف�شات  يف  ي�شارك 
منطقة  يف  �لثانية  وللمرة  �لدولة  �أر���ض  على  للتو�يل 
بن  م�شارك   155 �إفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
دول���ة من   20 وف��ن��ي مي��ث��ل��ون  و�إد�ري  لع���ب ولع��ب��ة 
خمتلف قار�ت �لعامل هي ��شرت�ليا- �لنم�شا – �لر�زيل 
- فرن�شا - جورجيا -  �أملانيا - بريطانيا - هوجن كوجن 
�ل�شن  - �ملجر -  �لهند – �ليابان - �لكويت - هولند� 
– �لرنويج - بولند� -  �شلوفاكيا – �ل�شويد- تايلند 
�لدولة وميثله فريق  �إىل منتخب  �إ�شافة  – �أوكر�نيا، 

�لرماية بنادي �لعن للمعاقن. 
للرجال   9 منها  م�شابقة   14 يف  �لأب���ط���ال  يتناف�ض 
ناري  و�لبندقية  �مل�شد�ض  بن  تتنوع  لل�شيد�ت  وخم�ض 
و���ش��غ��ط �ل���ه���و�ء مل�����ش��اف��ات و�أو����ش���اع خم��ت��ل��ف��ة، وتوؤهل 
يف  للم�شاركة  �أ�شحابها  باملناف�شات  �مل�شجلة  �لأرق����ام 
�ملناف�شات �لدولية، وتخ�شع �ملناف�شات للتحكيم ورقابة 
�شري  على  للإ�شر�ف  �ملعاقن  لرماية  �ل��دويل  �لحت��اد 

�لبطولة ونتائجها.
ذوي  قطاع  رئي�ض  �لكمايل  �إ�شماعيل  �هلل  عبد  وثمن 
�لعليا  ز�ي��د  مبوؤ�ش�شة  ب��الإن��اب��ة  �خلا�شة  �لحتياجات 
يف  ممثلة  �لر�شيدة  قيادتنا  �هتمام  �لإن�شانّية  للرعاية 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض 
�لدولة حفظه �هلل، و�خيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، و�إخو�نهم حكام �لمار�ت 
للنه�شة  �أ�شا�شية  كركيزة  وبنائه  �لإم��ار�ت��ي  بالإن�شان 
�ملجتمع  ف��ئ��ات  و�ل��رع��اي��ة  �له��ت��م��ام  ولي�شمل  و�ل��ت��ق��دم 

�لإمار�تي ب�شكل عام وذوي �لإعاقة ب�شكل خا�ض.
كما ��شاد خلل �ملوؤمتر �ل�شحايف �لذي عقد �أم�ض مبقر 
باملتابعة  و�جل��ول��ف  و�ل��رم��اي��ة  للفرو�شية  �لعن  ن��ادي 
�حلثيثة و�لتوجيهات �ملبا�شرة من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�ملوؤ�ّش�شة ب�شرورة ت�شخري  �إيل  �مل�شلحة  �لأعلى للقو�ت 
ورقي �خلدمات  ت�شاهم يف تطور  �لتي  �ملتطلبات  كافة 
�ملقدمة لهذه �لفئات من �أجل رعايتها وتاأهيلها لت�شبح 
فئة فاعلة للندماج يف �ملجتمع و�لعتماد على �لنف�ض، 

وللريا�شين منها ب�شفة خا�شة. 
النجاح ثمرة اهتمام القيادة

يحققها  ظ��ل  �لتي  �لنجاحات  �أن  �إىل  �لكمايل  و����ش��ار 
»فر�شان �لإر�دة« يف �ملحافل �لقارية و�لدولية كافة، هي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �لر�شيدة و�شاحب  �لقيادة  �هتمام  ثمرة 
حم��م��د ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان، �ل��د�ع��م �ل��رئ��ي�����ض لحتاد 
�ل��ن��ج��اح لفر�شان  �مل��ع��اق��ن، وذل���ك بتوفري ك��ل ع��و�م��ل 
�أن  ت��وؤك��د  و�ل��ت��ي  �لتوقعات،  يخيبو�  مل  �ل��ذي��ن  �لإر�دة 
درب  على  �ل�شري  على  وق���ادر  �لكثري،  ميلك  منتخبنا 
�لحتياجات  ذوي  ق��ط��اع  رئ��ي�����ض  وت��وج��ه  �لإجن������از�ت. 
�إىل  و�لتقدير  �ل�شكر  بجزيل  ز�ي��د  مبوؤ�ش�شة  �خلا�شة 
جمل�ض  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو 
و�ل�شكر  للبطولة،  �شموه  لرعاية  �لريا�شي  �أبوظبي 
للم�شوؤولن باملجل�ض �ل�شريك �ل�شرت�تيجي للموؤ�ّش�شة 
ز�يد  موؤ�ش�شة  مع  �ل��د�ئ��م  �لتن�شيق  على  �لعام  و�أمينه 
�لريا�شية  �لأح���د�ث  من  �لعديد  و��شت�شافة  لتنظيم 
�أبوظبي �لريا�شي  �أن متابعة جمل�ض  �لهامة، مو�شحاً 
ت��وف��ر �مل��ن��اخ �مل��لئ��م ل��دع��م ت��ط��ور �ل��ري��ا���ش��ة عند هذه 
�لفئة وتعمل على �أت�شاع �لقاعدة �لريا�شية للمعاقن.

جمل�س اإدارة " زايد العليا "
�شمو  برئا�شة  �ملوؤ�ش�ّشة  �إد�رة  �هتمام جمل�ض  و�أك��د على 
�ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �ملجل�ض بتقدمي 
�أف�شل �شبل �لرعاية و�لتاأهيل للفئات �مل�شمولة برعاية 
�ملوؤ�ش�ّشة وفقاً لأرقى �ملعايري �لعاملية، ول�شيما بالن�شبة 
للريا�شين �لذين يوؤكدون يوماً بعد يوم �أن قدر�تهم 
�مل��ح��اف��ل و�ملناف�شات  ك��اف��ة  �ل��دول��ة يف  ع��ل��ى رف���ع ر�ي���ة 

�لريا�شية �لعاملية.
ت�����ش��ري ح�شب  ل��ه��ذ� �حل����دث  �ل��رتت��ي��ب��ات  �أن  و�أو�����ش����ح 
�لرنامج �ملعد لذلك ووفق �خلطة بالتن�شيق و�لتعاون 
على  �ملوؤ�ش�شة  م��ن  وح��ر���ش��اً  �شعياً  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ع 

بلوغ �لنجاح �ملن�شود وذلك �نطلقاً من �لتميز �لر�ئع 
�لذي حتققه �ملوؤ�ش�شة يف تنظيم �لعديد من �لفعاليات 

ول�شيما �لريا�شية منها يف �لأعو�م �ل�شابقة. 
�سكر الرعاة

وت��وج��ه �ل��ك��م��ايل ب��ال�����ش��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر ل��ك��اف��ة �جلهات 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�ل�����ش��رك��ات �ل��ر�ع��ي��ة �ل��ت��ي ت��دع��م وترعى 
�لبطولة، وت�شاهم ب�شكل كبري يف جناح كافة �لفعاليات 
منها  �لريا�شية  ول�شيما  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  تنظمها  �لتي 
�ملبادرة تاأتي من منطلق  مبدينة �لعن، وقال �ن تلك 
ب�شفة  �لريا�شة  لدعم  �جلهات  لتلك  �لوطني  �حل�ض 

عامة وريا�شة �ملعاقن بالدولة.
�جلهات �لر�عية على ر�أ�شها جمل�ض �أبوظبي �لريا�شي 
�حلكومي،  و�لد�عم  للموؤ�ش�شة  �ل�شرت�تيجي  �ل�شريك 
�أبوظبي-  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  و�ملتعاونون  و�لرعاة 
�لإد�رة  دب���ي،  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �ل��ع��ن،  �شرطة 
�ل��ع��ام��ة لأم����ن �مل���ط���ار�ت، م��ط��ار دب���ي �ل�����دويل، �حتاد 
للرماية،  �لم���ار�ت  �حت��اد  �ملعاقن،  لريا�شة  �لإم���ار�ت 
�لحتاد �لدويل لرماية �ملعاقن، �لهيئة �لعامة لل�شباب 
و�ل��ري��ا���ش��ة، د�ئ���رة بلدية �ل��ع��ن و�ل��ن��ق��ل، ن���ادي �لعن 

للفرو�شية و�لرماية و�جلولف، �شركة �إيفنتولوجي.
و�لناقل  مول،  �ملارينا  مركز  للبطولة  �لف�شي  �لر�عي 
�لإم����ار�ت،  م��و����ش��لت  لل�شيار�ت،  �ل�شرقية  �لر�شمي، 
ور�عي مر�كز وز�رة �لد�خلية لتاأهيل وت�شغيل �ملعاقن، 
ومعلن  روت��ان��ا،  ريحانا  هيلي  فندق  �لر�شمي  �لفندق 
كول،  ك��وك��ا  �شركة  ود�ع���م  �شيو�ض،  �لر�شمية  �لنتائج 

و�شركة �لبد�د 
نادي العني للفرو�سية يرحب بامل�ساركني

من جانبه وبالنيابة عن �شمو �ل�شيخ حممد بن خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان ع�شو �ملجل�ض �لتنفيذي رئي�ض نادي 
و�أع�شاء جمل�ض  و�لرماية و�جلولف  للفرو�شية  �لعن 

�لنا�شري  ر��شد  حممد  رحب  �لعاملن  وكافة  �لإد�رة 
مدير عام �لنادي با�شت�شافة �لنادي ملناف�شات �لبطولة 

للعام �لثاين على �لتو�يل.
�ملوؤمتر  ت��ن��ظ��ي��م  ك��ل��م��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة  ت�����ش��ري��ح  وق�����ال يف 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �أن  للبطولة  �ل�شحايف 
و�جناحها  �ل��ك��رى  �ل��ب��ط��ولت  ��شت�شافة  ع��ل��ى  د�أب����ت 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  �حل��ك��ي��م��ة  �ل�شيا�شة  بف�شل 
�هلل،  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
وروؤى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�ض جمل�ض  �لدولة  رئي�ض  نائب 
رعاه �هلل، ونهج �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 

�مل�شلحة. 
�ل�شيخ نهيان  بال�شكر �جلزيل ل�شمو  �لنا�شري  وتوجه 
ز�يد  موؤ�ش�شة  �أمناء  جمل�ض  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
و�لإن�شانّية  �خل��ريي��ة  للأعمال  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن 
�حلكومي  �ل�شريك  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�ض  رئي�ض 
�لد�عم لكافة �لأحد�ث �لريا�شية �لتي يتم ��شت�شافتها 
و�لرماية  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  �ل���ع���ن  ن�����ادي  يف  وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 

و�جلولف. 
رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خالد  �شمو  �شكر  كما 
�لإن�شانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�ض 
�لعن  ن��ادي  �ختيار  على  �خلا�شة  �لحتياجات  وذوي 
مناف�شات  ل�شت�شافة  و�جلولف  و�لرماية  للفرو�شية 
�لبطولة، م�شري�ً �إىل �أن �شمو �ل�شيخ حممد بن خليفة 
ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ض �ل��ن��ادي وج���ه ب��و���ش��ع كافة 
�ملتاحة بالنادي لإجناح مناف�شات �لبطولة  �لمكانيات 
للم�شاركن  متمنياً  با�شت�شافتها  �لنادي  يت�شرف  �لتي 

طيب �لقامة و�لتوفيق و�لنجاح.
�لعن  ن��ادي  مدير  �ملر�زيق  �إ�شماعيل  قال  ناحيته  من 

لهذ� �حلدث  �لرتتيبات  �أن  �لبطولة،  للمعاقن مدير 
ز�يد  موؤ�ش�شة  بها  ت�شطلع  و�لتي  بعيد�ً  �شوطاً  قطعت 
للفرو�شية  �لعن  ن��ادي  مع  و�لتعاون  بالتن�شيق  �لعليا 
�لنجاح  بلوغ  على  منهما  وحر�شاً  و�جلولف  و�لرماية 
�ملن�شود وذلك �نطلقاً من �لتميز �لر�ئع �لذي حققه 

�لنادي يف �لفرتة �ل�شابقة.
حدث ريا�سي هام

و��شاف �أن �لبطولة ت�شم مناف�شة بن �أف�شل رماة 
يقام  �مل�شتوى  بهذ�  ريا�شي  ح��دث  �أه��م  تعد  �لعامل 
�لأمر  �لفرتة  تلك  خلل  �لأو�شط  �ل�شرق  مبنطقة 
�لذي يدل على متيز دولة �لإم��ار�ت، م�شري�ً �إىل �أن 
��شت�شافة �لبطولة للعام �لثاين على �لتو�يل نظر�ً 
و��شت�شافة  تنظيم  �ل��ذي حتقق من  �لكبري  للنجاح 
�لبطولة �لعام �ملن�شرم، تاأتي ك�شهادة جناح ملوؤ�ش�شة 
لها،  �ل��ت��اب��ع  للمعاقن  �ل��ع��ن  ن���ادي  ز�ي���د ممثلة يف 
�لنادي  �لتي حققها فريق  �ملتميزة  �لنتائج  �إن  وقال 
ل��ل��رم��اي��ة و�ل������ذي مي��ث��ل دول�����ة �لإم��������ار�ت يف كافة 
تنظيم  ي��دع��م  �ل��ري��ا���ش��ة  لتلك  �ل��دول��ي��ة  �ملناف�شات 

و��شت�شافة �لبطولة.
و�أك����د �مل���ر�زي���ق �أن��ه��م ع��اق��دون �ل��ع��زم ع��ل��ى �خلروج 
�لكبري  �لعاملي  �حل��دث  لهذ�  ومتميز  ناجح  بتنظيم 
دول  م��ن خمتلف  �مل��ع��اق��ن  ري��ا���ش��ات  م�شتوى  ع��ل��ى 
�لر�ئع  للتميز  جديدة  �إ�شافة  �شيكون  �ل��ذي  �لعامل 
�لتي  �ملا�شية  �لريا�شية  �مل�شابقات  حققته  �ل���ذي 
نظمتها موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا ونادي �لعن للمعاقن، 
للدعم  �ملوؤ�ش�شة  تقدير  عن  نف�شه  �لوقت  يف  معر�ً 
�ل��ك��ب��ري �ل����ذي حت�����ش��ل ع��ل��ي��ه م��ن جم��ل�����ض �أبوظبي 

�لريا�شي. 
التتويج

�أب��ط��ال �ل��ن��ادي من  و�ع���رب ع��ن �أم��ل��ه يف �أن يتمكن 

�ل��ت��ت��وي��ج ب��ع��دد م��ن م��ن��اف�����ش��ات ت��ل��ك �ل��ب��ط��ول��ة على 
غر�ر �لجناز �لذي حتقق يف �لبطولة �لعام �ملن�شرم 
�مل�شاركة،  �ل���دول  لرتتيب  �لإم����ار�ت  فريق  وت�شدر 
ما  �إذ�  حتقيقه  ميكن  �ل��ه��دف  ذل��ك  �أن  �إىل  م�شري�ً 
و�لع�شيبة  �لنف�شية  �ل�شغوط  من  لعبونا  تخل�ض 
�لإمار�ت،  �أر���ض  على  �لثانية  �لبطولة  لكون  عليهم 
�لرغبة يف رفع علم �لدولة يف ذلك  ولديهم جميعاً 

�ملحفل �لريا�شي �لعاملي �لهام.
�لريا�شي،  �أبوظبي  جمل�ض  �لبطولة  مدير  و�شكر   
وقال �إن متابعة �ملجل�ض للتطور �لريا�شي يف �لإمارة 
متثل �أر�شية �شلبة للنجاح، م�شري�ً �إىل �أن �لرتتيبات 
بت�شافر  ومم��ت��از  جيد  ن�شق  وف��ق  مت�شي  للبطولة 
جميع �جلهود، يف �إطار حر�ض �ملوؤ�ش�شة على حتقيق 
حتدث  �ل�شحايف  �مل��وؤمت��ر  وخ��لل  �مل��اأم��ول.  �لنجاح 
�لبطل عبد �هلل �شيف �لعرياين �حد �ع�شاء منتخب 
�لإمار�ت للرماية �مل�شارك يف �لبطولة وقال: نحاول 
خ���لل م��ن��اف�����ش��ات �ل��ب��ط��ول��ة ت���ك���ر�ر �لجن�����از �لذي 
�لعام �ملن�شرم و�لو�شول ملن�شات  حتقق يف �لبطولة 
�لعن  ن��ادي  و��شكل  �مليد�ليات،  وحتقيق  �لتتويج، 
للفرو�شية و�لرماية �لذي وفر لنا �لتدريب و�قامة 
مغلق  ملع�شكر  يتحول  ��شبوع،  منذ  مفتوح  مع�شكر 
خم�شة  ن�شم  رماية  كفريق  ونحن  �ملناف�شات،  قبل 
لعبن �شارك �ربعة منهم يف دورة �لألعاب �لبارملبية 
ي�شاف  ج��دي��د  �جن���از  حتقيق  نتمنى   2016 ري���و 
ر�ية  ورف��ع  حتققت  �لتي  �لفريق  �جن���از�ت  ل�شل�شة 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�سكر اللجنة املنظمة

من ناحيته وجه ذيبان �ملهريي �لأمن �لعام لحتاد 
�ملنظمة  للجنة  �ل�شكر  �ملعاقن  لريا�شة  �لإم����ار�ت 
للبطولة للم�شوؤولن مبوؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية 
�لن�شانية ونادي �لعن للمعاقن على ما يحققونه 
�لبطولت  ملختلف  م�����ش��رف  وتنظيم  �جن����از�ت  م��ن 

�لدولية �لمر �لذي ي�شرف �لدولة. 
وقال خلل �ملوؤمتر �ل�شحايف:  �إن �شر �لنجاح �لذي 
يتحقق هو يف منظومة �لعمل �لتي جتري بحرفية 
عالية، و�جلميع يعملون بكل جهد و�إخل�ض لنجاح 
لريا�شة  �لم���ار�ت  �حت��اد  �أن  �إىل  م�شري�ً  �لبطولة، 
�مل��ع��اق��ن ي��دع��م �ل��ب��ط��ول��ة وي��دع��م ك��اف��ة �لن�شطة 

�لريا�شية لتلك �لفئات على م�شتوى �لدولة، 
�ل���لع���ب���ن مبنتخب  �مل���ه���ريي مب�����ش��ت��وى  و������ش����اد   
�لإم�����ار�ت ل��رم��اي��ة �مل��ع��اق��ن �ل��ذي��ن د�ئ��م��ا يحققون 
�لجن��از�ت، وقال �لبطولة �أثبتت تفوق �لإم��ار�ت يف 
�ل�شابقة  �لبطولة  �ملعاقن ونتائج لعبينا يف  رماية 
كانت ر�ئعة، و�أ�شار باأن �لفرتة �لقادمة �شتكون حافلة 
بالإجناز�ت و�أن هذ� �مل�شتوى �لذي �شاهدناه �شيدعم 

م�شرية �لنجاح و�حل�شد خلل �لفرتة �لقادمة . 

�أر�شل �ل�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط �آل نهيان 
تهنئة  برقية   ، لل�شطرجن  �لأ�شيوي  �لحت��اد  رئي�ض 
مبنا�شبة  لل�شطرجن  �أوزبك�شتان  �حت���اد  رئي�ض  �إىل 
�إنتخاب جمل�ض �لإد�رة �جلديد ل�شطرجن �أوزبك�شتان 
�ل��دويل ح�شن  �أول��وج بيك و�حتفظ �حلكم  برئا�شة 
�لأول لرئي�ض �لحتاد  �لنائب  تورديالييف مبن�شب 
بينما �ن�شم للمجل�ض لأول مرة بطل �لعامل �ل�شابق 

�لأ�شتاذ �لدويل �لكبري ر�شتم قا�شيمجانوف
�آل  �شخبوط  بن  خليفة  بن  �شلطان  �ل�شيخ  و�أع���رب 
ر�شتم  �لعاملي  �لبطل  بان�شمام  �شعادته  ع��ن  نهيان 
ل�شطرجن  �جل���دي���د  �مل��ج��ل�����ض  �إىل  ق��ا���ش��ي��م��ج��ان��وف 

�أوزب��ك�����ش��ت��ان م��ع��ت��ر� �إي�����اه �إ����ش���اف���ة م��ه��م��ة و�إث�����ر�ء 
للخر�ت  نظر�  �أ�شيا  ق��ارة  يف  �لوطنية  ل��لحت��اد�ت 
قا�شيمجانوف  �ل��ب��ط��ل  ب��ه��ا  ي��ت��م��ت��ع  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 
وع��لق��ات��ه �ل��ق��وي��ة ب��امل�����ش��ئ��ول��ن ع���ن �ل��ري��ا���ش��ة يف 
�للعبة  ن�شر  جهود  دع��م  يف  ي�شاهم  مما  �أوزبك�شتان 

وتوفري رعاية للأن�شطة و�لبطولت و�للعبن  .
رموز  م���ن  ع����دد  �جل���دي���د  �لإد�رة  جم��ل�����ض  وي�����ش��م 
���ش��ط��رجن �أوزب��ك�����ش��ت��ان وه���م �أك��م��ل ك��م��ال��وف و�إل����د�ر 
وتور�شونايل  �أوم���ورز�ك���وف  وباخ�شري  ج��اف��وروف 

كوزييف .
وك����ان �لحت�����اد �لأ����ش���ي���وي ق���د م��ن��ح ف��خ��ام��ة رئي�ض 

�إ����ش���لم ك���رمي���وف جائزة  �أوزب��ك�����ش��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
جو�ئز  �شمن  �لأ���ش��ي��وي  لل�شطرجن  �ل��ع��ام  �شخ�شية 
تقدير�   2015 ل��ع��ام  �لأ����ش���ي���وي  �ل��ت��م��ي��ز  �أو����ش���ك���ار 
�لأ�شيوي  �ل�����ش��ط��رجن  دع���م  يف  �ل��ع��دي��دة  مل�شاهماته 
بتكلفة  �لعا�شمة ط�شقند  �ل�شطرجن يف  وبناء ق�شر 
عملق  �شطرجني  �شرح  وه��و  دولر  مليون   35
�ل�����ش��ط��رجن و�أك���ادمي���ي���ة ط�شقند  مل���د�ر����ض  وجم��م��ع 

لل�شطرجن 
�لتقديرية  ب��اجل��ائ��زة  ت��وردي��ال��ي��ي��ف  ح�شن  ف��از  كما 
للعطاء غري �ملحدود للعبة يف قارة �أ�شيا لعام 2016 
�ل�شطرجن  �أو���ش��ك��ار  ج��و�ئ��ز  م��ن  �لثالثة  �لن�شخة  يف 

تورديالييف  ح�شن  �أ����ش���اد  ن��اح��ي��ت��ه  م��ن  �لأ���ش��ي��وي. 
لل�شطرجن  �أوزبك�شتان  �حت��اد  لرئي�ض  �لأول  �لنائب 
�أ���ش��ي��ا ، بجهود  ورئ��ي�����ض م��ن��ط��ق��ة ���ش��م��ال و�أو������ش����ط 
ومبادر�ت �ل�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط �آل 
نهيان . مثمنا �لطفرة �لهائلة �لتي �شهدها �لحتاد 
�لحتاد  رئا�شة  �شلطان  �ل�شيخ  ت��ويل  منذ  �لأ�شيوي 
قبل 11 عاما حتققت خللها �لعديد من �لإجناز�ت 
و�شهدت �للعبة نقلة نوعية كبرية على م�شتوى قارة 
�أ�شيا حيث متت زيادة �لحتاد�ت �لأع�شاء يف �لحتاد 
 15 �أك��رث م��ن  52 دول��ة ومت تفعيل  �لأ���ش��ي��وي �إىل 
لت�شل  و�لأن�شطة  �مل�شابقات  �حتاد� ومتت م�شاعفة 

مبا  �ل��ب��ط��ولت  ��شتحد�ث  ومت  م�شابقة   158 �إىل 
�لفردي  �ل�شعيد  على  �ل�شر�ئح  كافة  م��ع  يتنا�شب 
�ل���ع���امل يف �لفئات  �ب���ط���ال  ، و�رت���ف���ع ع���دد  و�ل���ف���رق 

�ملئات من  تاأهيل  �لقارة �ل�شيوية ومت  �لعمرية من 
م��درب��ن وح��ك��ام ومنظمن يف  م��ن  �لفنية  �ل��ك��و�در 

خمتلف �لبلد�ن �لأ�شيوية.

وق���ف حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب �لدرعي 
رئي�ض جمل�ض �إد�رة �حتاد �مل�شارعة 
بوك�شينج  و�ل����ك����ي����ك  و�جل�����������ودو 
�لتي  �لرتتيبات  �لأول،ع��ل��ى  �أم�ض 
فعاليات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ت��و����ش��ل��ت 
 2017 ل���ع���ام  �ل���ري���ا����ش���ي  �ل���ي���وم 
مبدينة ز�يد �لريا�شية يف �أبو ظبي 
حتققت  �لتي  للنجاحات  مو��شلة 
يف �لفعاليات �ملا�شية ،و�لتي �شجل 
خ��لل��ه��ا �لحت�����اد ح�����ش��ور� مميز� 
دع���م���ا جل���ه���ود جم��ل�����ض �أب�����و ظبي 
�ملجال�ض  جهود  ،بجانب  �لريا�شي 
�لريا�شية  و�لأن���دي���ة  و�لحت�����اد�ت 

على م�شتوى �لدولة .
�شالة  يف  ج���ول���ت���ه  ع���ق���ب  وذك�������ر 
�لتدريبات �لرئي�شية مبقر �لحتاد 
يف �أب���و ظ��ب��ي ب���ان م��ب��ادرة �شاحب 
�آل  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 
رئي�ض  �لدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي ت�شتحق 
�ملجتمع  ق��ط��اع��ات  ك��اف��ه  م�شاهمة 
�ملبادر�ت  ه���ذه  م��ث��ل  م��ع  ، جت��اوب��اً 
�لريا�شية �ملجتمعية، �لتي ت�شهم يف 
خلق �أجيال من �شاأنها �أن ت�شهم يف 
ر�يته، ويكون  و�إع��لء  بناء وطنها، 
قادر�ً على مو�جهة �لتحديات �لتي 

يف  مهامه  �أد�ء  خ��لل  تو�جهه  ق��د 
خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت ،ع��ل��ى �أم����ل �أن 
تلك  يف  للم�شاهمة  �جلميع  ي�شارع 
ت�����ش��ق��ط فيها  �ل���ت���ي  �لح��ت��ف��ال��ي��ة 
فالكل  و�خل�����ش��ارة،  �لربح  ح�شابات 
�لوطنية  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  م��ث��ل  يف  ف��ائ��ز 
فئات  كافة  �لتي جتمع  �لريا�شية، 
�ملجتمع خا�شة �لن�ضء �لذي ميثل 

�مل�شتقبل.
و�أ�����ش����اد ب���ال���ت���ج���اوب �مل�����ش��ت��م��ر من 
ق���ط���اع �ل�����ش��ب��اب و�ل���ري���ا����ش���ة على 
�ملنا�شبة  ب��ه��ذه  �ل���دول���ة  م�����ش��ت��وى 
�لحتفالية،  �لريا�شية  �ملجتمعية 

�لوفاء  ���ش��ور  �أروع  ج�����ش��دت  �ل��ت��ي 
�ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شيدة  للقيادة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�لكثري  �لتي قدمت  �هلل(،  )حفظه 
�لذين  و�ل��ري��ا���ش��ي��ن  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
�لتي  �لحتفالية،  دعم  يف  ت�شابقو� 
توؤكد  و�لتي   ، للعامل  ر�شالة  متثل 
�لريا�شة  مم��ار���ش��ة  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
يف  �لبارز  لدورها  م�شتمرة،  ب�شفة 
تنظيم �حلياة �ليومية لكافة �أفر�د 
�ملمار�شة  جنعل  �أن  وعلينا  �لأ���ش��رة 
�ليومية  حياتنا  �أ�شلوب  �لريا�شية 
وعلينا  ���ش��ح��ت��ن��ا  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

جميعا �أن نعمل لن�شهم يف �لتثقيف 
�لريا�شي باأهمية �لريا�شة .

 من ج��ان��ب �آخ���ر وج���ه حم��م��د بن 
ث���ع���ل���وب �ل����درع����ي ع���ل���ى �لإع�������د�د 
�آيبيك  دوري  بطولة  خلتام  �جليد 
�لفردي  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ل���ل���ج���ودو 
�لتي تقام يف نهاية فر�ير �حلايل 
�مل�شرف  مبنطقة  �لحت���اد  ب�شالة 
بطولة  حققته  �ل��ذي  �لنجاح  بعد 

�لتي  للفرق  للجودو  �آيبيك  دوري 
�ختتمت موؤخر� و�لتي �أ�شفرت عن 
فوز فريق �جلزيرة بلقب �لبطولة 
�لتو�يل  على  �خلام�ض  للمو�شم   ،

��شتثمار� لدعم �شركة �ل�شتثمار�ت 
�لدولية �لبرتولية »�آيبيك« و�لتي  
حل فيها نادي �حتاد كلباء يف �ملركز 

�لثاين وجاء نادي �لوحدة ثالثا.

�لثانية  �ل���ف���ئ���ة  م�����ش��ت��وى  وع���ل���ى 
ج���اءت ف��رق �جل��زي��رة،ن��ادي كلباء 
�خللي����ج  ن���ادي  ث��م  و�لفجي���������رة 

ر�بعا .

برعاية نهيان بن زايد اآل نهيان

2017 املعاقني  لرماية  العامل  كاأ�س  بطولة  مناف�سات  " تنظم  العليا  " زايد 
املناف�سات تقام بنادي العني للفرو�سية والرماية واجلولف

متنوعة م�سابقة   14 يف  يتناف�سون  دولة   20 من  ولعبة  لعبا   77

�ختتمت ور���ش��ة عمل م��درب��ي �حل��ر����ض ب��ن��ادي �لإم���ار�ت 
بالتعاون مع �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم، �أعمالها وذلك 
مب�شاركة 50 متدرباً ميثلون خمتلف �لأندية من د�خل 
ملدة  ��شتمرت  �لتي  �لور�شة  يف  وحا�شر  �ل��دول��ة،  وخ���ارج 
�لعو�شي،  �أح��م��د  زك��ري��ا  �لآ���ش��ي��وي  �ملحا�شر  �أي���ام  ث��لث 
ويف ختام �لور�شة وزع ر��شد �أحمد بطي �ل�شام�شي ع�شو 
�مل�شاركن.   على  �ل�شهاد�ت  �لإم���ار�ت  ن��ادي  �إد�رة  جمل�ض 

وتقدم ر��شد �ل�شام�شي ع�شو جمل�ض �إد�رة نادي �لإمار�ت 
بخال�ض �ل�شكر جلميع �لقائمن على �لور�شة من فريق 
عمل �لنادي وكذلك �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم و�ل�شكر 
�لور�شة  يف  و�مل�شاركن  �أحمد  زكريا  للمحا�شر  مو�شول 
على �جلهود �لتي بذلت لإجناح هذه �لور�شة ومتنى لهم 

�لتوفيق جميعاً يف حياتهم �لريا�شية و�لعملية .
�أحمد  �أ���ش��اد �ملحا�شر �لآ���ش��ي��وي زك��ري��ا  �آخ���ر،  م��ن جانب 

مب�شتوى �لتنظيم من جانب نادي �لإم��ار�ت و�أكد جناح 
�لذي  �لكبري  �ل��دور  �لور�شة من جميع �جلو�نب، وثمن 
وعنا�شرها  �للعبة  تطوير  �أج��ل  من  �لكرة  �حت��اد  يبذله 
ك���اف���ة، وك���ان���ت �ل���ور����ش���ة ق���د �ن��ط��ل��ق��ت �لأح������د �ملا�شي 
ع��م��ل��ي��ة يف �مللعب  وت��ط��ب��ي��ق��ات  ن��ظ��ري��ة  مب��ح��ا���ش��ر�ت 
�خلارجية، كما �شكر �ملحا�شر زكريا جميع �مل�شاركن يف 

�لور�شة.

     �سلطان بن �سخبوط يهنيء �سطرجن اأوزبك�ستان باملجل�س اجلديد

انتخاب بطل العامل قا�سيمجانوف وتورديالييف نائبني للرئي�س

ا�ستعدادًا لليوم الريا�سي الوطني

حممد بن ثعلوب يقف على برنامج م�ساركة امل�سارعة واجلودو 

اختتييييام ور�سييية ميدربيييي احليييرا�س بنجييياح 
كبييييير و�سييييط م�ساركييية قيا�سييييية
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الفجر الريا�ضي

�ل�شهر  ه���ذ�  دب���ي  �إىل  موفي�ض  ج��ي��ل  �لفرن�شي  �لتن�ض  لع���ب  ي��ع��ود 
للم�شاركة يف بطولة �شوق دبي �حلرة للتن�ض بعد فرتة غياب طويلة 

عن �حلدث ��شتمرت نحو ثمان �شنو�ت.
 وخلل م�شاركته �لأخرية �لتي تعود �إىل �لعام 2008 خ�شر موفي�ض 
وكان حينها يف  توما�ض بريدي�ض،  �لت�شيكي  �أم��ام  �لفتتاحية  مبار�ته 
�ملفتوحة  �أ�شرت�ليا  ب��ط��ولت  �أل��ق��اب  جعبته  ويف  عاملياً   52 �لرتتيب 

وفرن�شا �ملفتوحة ووميبلدون للنا�شئن.
�ل�شهر  وتاأتي م�شاركة مونفي�ض يف تن�ض دبي يف وقت لحق من هذ� 
�إن��ه��ائ��ه م��و���ش��م 2016 �ل���ذي ي��ع��د �لأف�����ش��ل خ���لل م�شريته  ع��ق��ب 
�أهم  �شاد�ض  و�نتز�عه  عاملياً  �ل�شاد�ض  �لت�شنيف   �إىل  تقدمه  و�شهد 
�لوليات  بطولة  نهائي  ن�شف  �إىل  و�شل  كما  و��شنطن،  يف  له  لقب 
�ملتحدة �ملفتوحة دون �أن يخ�شر �أية جمموعة قبل �أن يق�شيه نوفاك 

�لعاملية  �جلولة  و�آ�شاتذة  روت��رد�م  بطولتي  نهائي  وبلغ  جوكوفيت�ض، 
وو�شل  ناد�ل.  ر�فائيل  �أمام  كارلو  مونت  يف  خ�شرها  �لتي   ،1000
ربع نهائي �أ�شرت�ليا �ملفتوحة ون�شف نهائي بطولتي تورنتو وطوكيو، 
�أخ���رى وذلك  وو���ش��ل �إىل م��ر�ح��ل متقدمة يف ع��دة ب��ط��ولت دول��ي��ة 
بالرغم من �لإ�شابات �لتي �أملت به يف �لركبة و�ل�شدر و��شطر ب�شببها 
للإن�شحاب من بطولة باري�ض ولحقا من �لبطولة �خلتامية ملحرتيف 
�لتن�ض. ويحظى �أد�ء موفي�ض �جلميل يف �مللعب باهتمام جماهريي 
من  �لعديد  وهناك  �لر�ئعة،  و�شرباته  �لقوية  لعرو�شه  نظر�ً  ملفت 
مقاطع �لفيديو على يوتيوب ترز ملحات وتكتيكات �للعب �لفرن�شي 
�ملميزة. وقال مونفي�ض: �ألعب �لتن�ض لأين �أحب هذه �لريا�شة و�أ�شعر 
معظم  �أن  رغ��م  للتدريب  �شباح  كل  �أنه�ض  ولذلك  و�مل��رح،  بالت�شلية 
موهبة،  يعد  مر�وغة  بت�شديد�ت  و�لقيام  �لقفز  �أن  يعتقدون  �لنا�ض 

نعم قد يكون كذلك ولكن يحتاج �لأمر �إىل �لكثري من �لعمل، وحن 
�أفقد �ل�شعور بالت�شلية �شاأتوقف بالتاأكيد عن لعب �لتن�ض.

�لإد�رة  جمل�ض  لرئي�ض  �لتنفيذي  �ل��ن��ائ��ب  ماكلوكلن  ك��ومل  وق���ال 
و�ل��رئ��ي�����ض �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��وق دب���ي �حل����رة، �جل��ه��ة �مل��ال��ك��ة و�ملنظمة 
�حلرة  دب��ي  �شوق  بطولة  يف  �مل�شاركن  من  �لكثري  ميتلك  للبطولة: 
هذ�  يقدم   �أن  ي�شتطيع  منهم  �أح��د  ل  ولكن  مميزة،  مو�هب  للتن�ض 
على  �لقادر  مونفي�ض،  جيل  يفعله  مثلما  �لأد�ء  من  �لفريد  �مل�شتوى 
تنفيذ �أروع �ل�شربات يف �أية حلظة، وبالتاأكيد �شيق�شي ع�شاق �لتن�ض 

�أوقاتا طيبة خلل متابعتهم لهذه �ملوهبة �لفزة.
�أب����د�ً مبا  �لتكهن  �ل��ب��ط��ول��ة: ل ميكن  م��دي��ر  ���ش��لح تهلك  و�أ���ش��اف 
�شيقدمه جايل مونفي�ض وهذ� ما يجعل متابعته ممتعة، �إذ با�شتطاعته 

�إنهاء �أحلم �أقوى �ملر�شحن �ملحتملن للفوز.

•• اأبوظبي -وام:

ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة �لفائزين يف بطولة حممد بن 
ز�يد �آل نهيان للجوجيت�شو على م�شتوى �لقو�ت 
�مل�شلحة �لتي �ختتمت فعالياتها موؤخر� يف مركز 

�لرتبية �لريا�شية �لع�شكري باأبوظبي مب�شاركة 
�ل���وح���د�ت  خم��ت��ل��ف  مي��ث��ل��ون  لع����ب   7000

�لع�شكرية.
لهم  متمنيا  بالبطولة  �لفائزين  �شموه  وه��ن��اأ 
�لنجاح و�لتوفيق يف حتقيق �ملزيد من �لبطولت 
�لإمار�ت  دول��ة  �لريا�شة يف  يدعم م�شرية  ومبا 
وغريها  �لبطولة  هذه  وتكون  �ملتحدة  �لعربية 

ر�فد� مهما و�أ�شا�شيا ملنتخب �لإمار�ت يف خو�ض 
�لنتائج  وحتقيق  و�ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��اري��ة  �ملناف�شات 

�مل�شرفة.
عن  �لبطولة  يف  �ل��ف��ائ��زون  �أع���رب  جانبهم  م��ن 
�شعادتهم بلقاء �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
لرعاية  �شكرهم  �أعربو� عن  كما  نهيان  �آل  ز�يد 
�شموه و�هتمامه بدعم �ل�شباب يف كافة �ملجالت 

ومن بينها دعم �لريا�شة �ملفيدة �لتي تعود على 
�لإن�شان باخلري و�لفائدة.

�آل  ز�ي��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �للقاء  ح�شر 
و�شمو  �لغربية  �ملنطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان 
�آل ن��ه��ي��ان ممثل  �ل�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون ب���ن حم��م��د 
�حلاكم يف �ملنطقة �ل�شرقية و�شمو �ل�شيخ نهيان 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض جمل�ض �أمناء موؤ�ش�شة 

�خلريية  ل��لأع��م��ال  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د 
ثاين  حممد  حمد  �لركن  و�لفريق  و�لإن�شانية 
و�للو�ء  �مل�شلحة  �لقو�ت  �أرك��ان  رئي�ض  �لرميثي 
�لركن طيار �إبر�هيم نا�شر حممد �لعلوي قائد 
�لركن  و�للو�ء  �جل��وي  و�لدفاع  �جلوية  �لقو�ت 
طيار فار�ض خلف خلفان �ملزروعي رئي�ض جهاز 
�مل��ن�����ش��اآت �حل��ي��وي��ة و�ل�����ش��و�ح��ل و�للو�ء  ح��م��اي��ة 

�ل��رك��ن ب��ح��ري �إب��ر�ه��ي��م ���ش��امل حم��م��د �مل�شرخ 
�شالح  �ل��رك��ن  و�ل��ل��و�ء  �لبحرية  �ل��ق��و�ت  ق��ائ��د 
حم��م��د ���ش��ال��ح جم���رن �ل��ع��ام��ري ق��ائ��د �لقو�ت 
�ليماحي  ع��ل��ي  �شيف  �ل��رك��ن  و�ل��ع��م��ي��د  �ل��ري��ة 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة و�لعميد  �ل��ث��اين  ق��ائ��د ك��ل��ي��ة ز�ي����د 
�لركن عبد�لرحمن بن �شبت �ملري قائد �لإمد�د 

�مل�شرتك وعدد من كبار �لقو�ت �مل�شلحة. 

يخ�شع ريال مدريد حامل �للقب لختبار �شعب �ليوم �لربعاء يف ذهاب �لدور ثمن �لنهائي مل�شابقة دوري 
بايرن  يبدو  فيما  �لقوي،  �لهجوم  �شاحب  �ليطايل  نابويل  ي�شتقبل  عندما  �لقدم،  لكرة  �وروب��ا  �بطال 

ميونيخ �لملاين مر�شحا للتفوق على �شيفه �ر�شنال �لنكليزي.
يحتل نابويل �ملركز �لثالث يف �شد�رة �لدوري �ليطايل بفارق 9 نقاط عن يوفنتو�ض �ملت�شدر، 

�مل�شتمر  �لتاألق  �أ، يف ظل  24 م��ب��ار�ة( يف �شريي  �ق��وى هجوم )57 هدفا يف  �ن��ه �شاحب  �ل 
للبلجيكي دري�ض مرتن�ض �شاحب 13 هدفا يف �خر 10 مباريات.

كما �ن نابويل مل يذق طعم �خل�شارة يف �خر 18 مبار�ة له يف جميع �مل�شابقات، ويقدم لعبو 
�ملدرب ماوريت�شيو �شاري �د�ء جماعيا لفتا، برغم �نتقال هد�فه �ل�شابق �لرجنتيني غونز�لو 
قوية  ��شابة  من  �لعائد  �لبولندي  �ملهاجم  على  �شاري  يعول  وقد  يوفنتو�ض.  �ىل  هيغو�ين 

�ركاديو�ض ميليك.
برغم كل ذلك، يبدو ريال مدريد مر�شحا لفر�ض و�قعيته على �شيفه �ليطايل 

يف ملعب �شانتياغو برنابيو، �ذ يت�شدر �لدوري �ل�شباين بفارق نقطة عن 
قيا�شيا  رقما  حقق  كما  موؤجلتن،  م��ب��ار�ت��ن  وميلك  بر�شلونة  غرميه 
ومل  خ�شارة،  دون  من  متتالية  مبار�ة   40 بخو�شه  �ملو�شم  ه��ذ�  حمليا 

يخ�شر يف 11 مبار�ة متتالية يف دوري �لبطال.
وح�شم ريال مدريد، �ملتوج 11 مرة )رقم قيا�شي(، لقبيه �لخريين 

بعد   2014 يف  م��دري��د،  �تلتيكو  ج���اره  ح�شاب  على  �لبطولة  يف 
�لتمديد ويف 2016 بركلت �لرتجيح.

ن�شخة  من  �لول  �ل��دور  يف  قاريا  و�ح��دة  م��رة  �لفريقان  �لتقى 
1988 عندما كانت �لبطولة حتت ��شم كاأ�ض �لندية �لوروبية 
1-1 يف نابويل، فاز ريال �يابا -2�شفر  �لبطلة. وبعد �لتعادل 

وتاأهل �ىل �لدور �لتايل.
ي���رى �مل��ه��اج��م �ل���ش��ب��اين خ��و���ش��ي��ه ك��اي��خ��ون �ل����ذي ح��م��ل �ل���و�ن 

ن��اب��ويل ع��ن �نيابه:  �ل��وق��ت ليك�شر  �ن��ه ح��ان  ري��ال م��دري��د �شابقا، 
"�شتكون عودة مميزة لرنابيو، هذ� منزيل و�شاظهر دوما �متناين 

للم�شجعن".
وتابع: "نحن يف حالة ت�شاعدية، ولدينا �لكثري من �للعبن �ل�شبان. نريد 

�ن نتقدم خطوة ون�شبح بن كبار �وروبا".
ب��ف��ارق نقطتن خلف  �ل����دور �لول  ث��ان��ي��ا يف جم��م��وع��ت��ه ���ش��م��ن  وح���ل ري����ال م��دري��د 

3 نقاط �مام بنفيكا  بورو�شيا دورمتوند �لملاين، فيما ت�شدر نابويل جمموعته بفارق 
�لرتغايل.

لكن مهمة �ملدرب �لفرن�شي زين �لدين زيد�ن قد تكون �شاقة بحال غياب هد�فه �لرتغايل 
باقي  ع��ن  بعيد�  �لث��ن��ن  رون��ال��دو  وت���درب  �ل��ع��امل.  يف  �ف�شل لع��ب  رون��ال��دو  كري�شتيانو 
�للعبن، و�شط تقارير �شحافية عن تعر�شه ل�شابة طفيفة يف �لفخذ �ليمنى خلل �لفوز 

على �و�شا�شونا )3-1( �ل�شبت يف �لدوري �ملحلي.
ويف حال م�شاركته، �شتكون �مام رونالدو فر�شة تعزيز رقمه �لقيا�شي كاأف�شل هد�ف يف تاريخ 

دوري �بطال �وروبا )96 هدفا حاليا(. �ىل ذلك، �شارك �جلناح �لويلزي غاريث بايل غد�ة �لتحاقه جمدد� 
بالفريق، يف �لتدريب ب�شكل معتاد، لكن مل يعرف بعد ما �ذ� كان �شيخاطر بزجه بعد غياب ثلثة ��شهر عن 
�ملناف�شات ب�شبب ��شابة وعملية يف كاحله �لمين. ويف حال تعر�ض فريق زيد�ن لي دع�شة ناق�شة �لربعاء 
حتت �نظار �لرجنتيني دييغو مار�دونا ��شطورة نابويل �ل�شابق، �شتكون �لفر�شة �شانحة لفريق 
�جلنوب �ليطايل كي ي�شرب بقوة على ملعبه �شان باولو، بح�شب ما ��شاف كايخون: �شان 
باولو ر�ئع، هو لعبنا �لثاين ع�شر. و�شيعود زيد�ن بالذكرى �ىل مبارياته �شد نابويل عندما 

كان لعبا يف �شفوف يوفنتو�ض، �ذ مل يخ�شر �مام بارتينوبي يف 6 مباريات.
ف��رتة جيدة،  ق��وي ومي��ر يف  نابويل خ�شم  ر�مو�ض ح��ذر قائل:  �لدفاع �شريخيو  لكن قلب 

�شنحاول �حلفاظ على نظافة �شباكنا، كي تكون رحلتنا �شهلة �ىل �ر�شهم.
تتكرر �ملو�جهة بن بايرن ميونيخ حامل �للقب خم�ض مر�ت �خرها يف 2013، مع 

�ر�شنال �لنكليزي �حلامل بلقبه �لول.
و�ق�شى بايرن خ�شمه من دور �ل�16 يف مو��شم 2005 و2013 و2014، 

كما �شحقه يف دور �ملجموعات �ملو�شم �ملا�شي على �ر�شه 1-5.
ويف �ملو��شم �ل�شتة �ملا�شية، خرج �ر�شنال من دور �ل�16، علما بانه بلغ 

نهائي 2006.
15 فوز� متتاليا على �ر�شه يف �مل�شابقات �لوروبية،  وحقق بايرن 
�ر�شه.  على  �ر�شنال  مع   11 �لرقم  �لربعاء  مو�جهة  و�شتحمل 
وو�شل �لفريق �لبافاري يف �ملو��شم �لثلثة �ملا�شية �ىل �لدور 

ن�شف �لنهائي، �خرها �مام �تلتيكو مدريد.
باري�ض  �م��ام  ملجموعته  �ر�شنال  �شد�رة  �ملقابل، مل جتنب  يف 
�ل��ق��وي، م��و�ج��ه��ة ف��ري��ق م��ن �لوزن  ���ش��ان ج��رم��ان �لفرن�شي 
�تلتيكو  �م���ام  ثانيا  ب��اي��رن  ح��ل  �ذ  �لنهائي،  ثمن  يف  �لثقيل 

مدريد �ل�شباين.
يف  مبهمته  فينغر،  �ر�شن  �لفرن�شي  �ر�شنال  مدرب  ويتم�شك 
�لفريق �لذي يحتل �ملركز �لثالث يف ترتيب �لدوري �لنكليزي 
بفارق ع�شر نقاط عن ت�شل�شي، موؤكد� �نه غري م�شتعد للر�حة 
ب��ع��د م��ن ت��دري��ب��ه، ع��ل��ى رغ���م �ن��ت��ق��اد�ت �مل�����ش��ج��ع��ن وتقارير 

�شحافية عن قرب مغادرته.
ويتوىل فينغر )67 عاما( تدريب �ر�شنال منذ 1996، وقاده 
�ىل �لعديد من �للقاب �ملحلية �برزها �لدوري يف 1998، �ل �ن 

عقده مع �لنادي �للندين ينتهي يف �ملو�شم �حلايل.
ويعول فينغر على �لت�شيلي �ليك�شي�ض �شان�شي�ض، مت�شدر ترتيب �لهد�فن يف 

�لرمريليغ )17 هدفا( و�شاحب هديف �لفوز على هال �ل�شبت �ملا�شي.
�ذ مل ي�شجل منذ كانون  ر�هنا،  بعيد� عن م�شتو�ه  �زي��ل يبدو  �للعاب م�شعود  �ن �شانع  بيد 
�لول/دي�شمر. ور�أى فينغر �ن "�لوقت قد حان لي�شجل جمدد�. �شعرت بانه مل يكن و�ثقا 

بنف�شه )�شد هال(".

ل��ق��ي �وك���له���وم���ا ���ش��ي��ت��ي ث���ان���در وغ���ول���دن ���ش��ت��اي��ت ووري����رز 
خ�شارتن ثقيلتن، �لول �مام و��شنطن ويز�ردز 120-98، 
�ل�شلة  110-132 يف دوري كرة  �مام دنفر ناغت�ض  و�لثاين 
 54 يف  لو��شنطن  �ل�33  هو  �لفوز  للمحرتفن.  �لم��ريك��ي 
مبار�ة حيث يحتل �ملركز �لثالث يف ترتيب �ملنطقة �ل�شرقية، 
يف حن لقي �وكلهوما خ�شارته �ل�31 يف 56 مبار�ة، وي�شغل 
�ملركز �ل�شابع يف �ملنطقة �لغربية، وهو يكافح ل�شمان �لتاأهل 
و��شنطن  وي��و����ش��ل  �وف(.  )ب���لي  �لق�����ش��ائ��ي��ة  �لدو�ر  �ىل 
منطقته  يف  �لنتائج  �ف�شل  وحقق  �جليدة،  �لعرو�ض  حتقيق 
منذ بد�ية �لعام �حلايل )17 فوز� و5 هز�ئم(، كما �نه حقق 
�لفوز �لعا�شر يف مبارياته �ل�11 �لخرية. ويعاين �وكلهوما 

�لتي ل يرز فيها جنمه ر��شل و�شتروك،  �ملباريات  يف 
�مل��ر���ش��ح جل��ائ��زة �ف�����ش��ل لع���ب ه���ذ� �مل��و���ش��م، و�لذي 

و4  م��ت��اب��ع��ات   4 م��ع  نقطة   17 بت�شجيل  �ك��ت��ف��ى 
مترير�ت حا�شمة يف 24 دقيقة �شارك فيها.

ح��ت��ى �ن���ه ك���ان ب��ع��ي��د� ج���د� ع��ن حت��ق��ي��ق �لثلثية 
منذ  فيها  ��شتهر  دبل" �لتي  "تريبل  �ملزدوجة 

بد�ية �ملو�شم �ذ بلغ ر�شيده منها حتى �لن 
26 حماولة ناجحة، معادل ثالث 

�ف�شل رقم يف مو�شم و�ح��د يف 
با�شم  تاريخ �للعبة و�مل�شجل 
�و�شكار روبرت�شون يف مو�شمي 
و1963-  1961-1960

.1964
و�����ش����ج����ل ج�����وف�����ري لف����ري����ن 
 6 م����ع  �خ�������رى  ن���ق���ط���ة   17
متابعات و4 مترير�ت حا�شمة 

لوكلهوما �ي�شا.
ماركيف  و����ش��ن��ط��ن  جن���م  ل��ك��ن 

بت�شجيله  �ملبار�ة  موري�ض كان �لف�شل يف 
بيل  وب��ر�ديل  متابعات   6 مع  نقطة   23

18 نقطة  22 نقطة، و��شاف �وتو بورتر 
مع 12 متابعة.

وحتدث بيل عن حماولت �حتو�ء و�شتروك 
�لم��ور �شعبة عليه"،  �ملبار�ة و"جعل  �ثناء 
م�شيفا "�نها �ملبار�ة �لتي نريد �ن نفر�شها 

عليه، فلم يكن مرتاحا فيها، وجعلنا �لمور 
�شعبة عليه وعلى كامل هجوم فريقه". من 

�ريد،  م��ا  �فعل  "كنت  و���ش��ت��روك  ق��ال  جهته، 
�ملبار�ة  ويف  بالت�شجيل".  �جن���ح  مل  ول��ك��ن��ي 

�ل��ث��ان��ي��ة، ل��ق��ي غ��ول��دن ���ش��ت��اي��ت ب��ط��ل 2015 
يحتفظ  لكنه  م��ب��ار�ة،   55 يف  �لتا�شعة  خ�شارته 

ب��دوره فوزه �خلام�ض  دنفر  �لغربية. وحقق  �ملنطقة  ب�شد�رة 
و�لع�شرين يف 55 مبار�ة يف �ملركز �لثامن للمنطقة ذ�تها، وهو 
يناف�ض بقوة �ي�شا على �لتاأهل �ىل �لبلي �وف. و�شجل لدنفر 
كل من جو�ن�شو غوميز )27 نقطة مع 10 متابعات( وويل 
و7 مترير�ت حا�شمة(  10 متابعات  نقطة مع  بارتون )24 
وجامري نيل�شون )23 نقطة(، وتاألق يف �شفوفه ب�شكل خا�ض 
نيكول يوفكيت�ض �لذي حقق تريبل دبل مع 17 نقطة و21 
متابعة و12 متريرة حا�شمة. يف �ملقابل، �شجل لغولدن �شتايت 
كل من كيفن دور�نت )25 نقطة مع 4 متابعات و5 مترير�ت 
 18( ك���لرك  وي���ان  نقطة(   19( م��اك��او  وب��ات��ري��ك  حا�شمة( 
5 مترير�ت  ك��وري ب11 نقطة مع  �شتيفن  و�كتفى  نقطة(. 
على  �ل�شغط  �شبريز  �نطونيو  �شان  و�بقى  حا�شمة. 
-110 بي�شرز  �نديانا  على  بتغلبه  �شتايت  غولدن 

106، ر�فعا ر�شيده �ىل 42 فوز� يف 55 مبار�ة 
يف �ملركز �لثاين للمنطقة �لغربية.

ليونارد  ك��اوه��ي  جنمه  �نطونيو  �شان  م��ن  ب��رز 
بت�شجيله 32 نقطة مع 6 متابعات، و��شاف 
19 نقطة مع  �ل��دري��دج  م��ارك��و���ض  ل 
من  كل  ر�شيد  وكان  متابعات.   7
د�ين غرين وطوين باركر 12 
نقطة. ولدى �نديانا، �شجل 
بول جورج 27 نقطة مع 
ومايل  م���ت���اب���ع���ات،   6
22 نقطة مع  ترينر 

متابعات.  6
�ملباريات،  ب��اق��ي  ويف 
هوك�ض  �ت���لن���ت���ا  ف�����از 
تر�يل  ب���ورت���لن���د  ع��ل��ى 
-109 ب��������������لي��������������زرز 
�ل����ت����م����دي����د،  ب����ع����د   104
على  ���ش��ل��ت��ي��ك�����ض  وب���و����ش���ط���ن 
 ،98-111 مافريك�ض  د�ل����ض 
وممفي�ض غريزليز على بروكلن 
و�ورلن��������دو   ،103-112 ن��ت�����ض 
م��اج��ي��ك ع��ل��ى م��ي��ام��ي ه��ي��ت 116-
على  كليرز  �جنلي�ض  ولو�ض   ،107
�ورليانز  ونيو   ،72-88 ج��از  يوتا 
 ،108-110 �شنز  فينيك�ض  على 
ديرتويت  ع��ل��ى  ب��اك�����ض  وم��ي��ل��ووك��ي 
وفيلدلفيا   ،89-102 بي�شتونز 
ت�شارلوت  ع���ل���ى  ���ش��ي��ك�����ش��رز  ���ش��ف��ن��ت��ي 

هورنت�ض 99-105.

حممييد بين زاييد ي�ستقبيل الفائيزيين يف بطيولية �سمييوه 
للجوجيت�سيو عليى م�ستيوى القيوات امل�سلحية

الفرن�سي جيل موفي�س ي�سارك يف دولية دبي للتن�س

رحلة �سعبة لأر�سنال اإىل بافاريا

نابويل للتك�سر عن اأنيابه اأمام ريال مدريد 
�سقوط كبر لوكالهوما وغولدن �ستايت 



    
تفقد عملها ب�سبب زوجها وترامب وهيالري

من  �يرلينز”  “يونايتد  �لأمريكية   �ل��ط��ري�ن  �شركة  ��شتبعدت 
�إقلعها  يف رحلة  �إح��دى �لطائر�ت قبل  �لعمل �شيدة كانت تقود 
جديدة  �ل�شبت �ملا�شي، وذلك بعد �أن �شعدت �إىل �لطائرة مبلب�ض 
باأن كل من  �لد�خلي  �لت�شال  نظام  �لركاب عر  و�أبلغت  مدنية 
دونالد تر�مب وهيلري كلينتون كاذبان و�أنها يف طريقها للطلق 
من زوجها. ورف�شت �شركة �لطري�ن حتديد هوية قائدة �لطائرة 
�أو �لإدلء باأي تفا�شيل جديدة بعد بيان �شابق �عتذرت فيه للركاب 

�لذين غادر كثريون منهم �لطائرة خوفا على �شلمتهم.
وقال ت�شارلز هوبارت �ملتحدث با�شم يونايتد �يرلينز �إن �ل�شركة 

لن ت�شدر �أي تعليق جديد حول �ملو�شوع.
و�أ�شاف نلزم موظفينا باأعلى �ملعايري وغرينا قائد �لطائرة للقيام 

بالرحلة �لتي غادرت �إىل �أو�شنت، نعتذر لزبائننا عن �لإزعاج.
�أو���ش��نت بولية  م��ن  �أقلعت يف رحلتها  �ل��ط��ائ��رة  �إن  �ل��رك��اب  وق��ال 
موعد  ت��اأخ��ري  بعد  ج��دي��د  بقائد  فر�ن�شي�شكو  ���ش��ان  �إىل  تك�شا�ض 
�لرحلة بحو�يل 90 دقيقة. وقالت �إحدى �لر�كبات ح�شرت قائدة 
�لطائرة بزي مدين وطلبت منا �مل�شاركة يف ت�شويت لرتى �إن كان 
عليها تغيري ملب�شها �إىل �لزي �لر�شمي قبل قيادة �لطائرة �أم ل. 
و�أ�شافت بد�أت بالقول باأنها مل ت�شوت لأي من تر�مب �أو كلينتون 
�أحد �لركاب على ح�شابه يف موقع  لأنهما كاذبان. يف �لأثناء غرد 
 455 �أرتعد �لآن،غ��ادرت �لرحلة  �أنا  �لتو��شل �لجتماعي قائل : 
�لطائرة  ق��ائ��دة  �أن  تبن  لأن��ه  �إي��رلن��ي��ز  يونايتد  ل�شركة  �لتابعة 

لي�شت يف حالة عقلية �شليمة.

يعرث يف م�سكنه اجلديد على 270 األف يورو
مبلغ  على  عرث  م�شتاأجًر�  �أن  �لنم�شا،  يف  �شحفية  تقارير  ذك��رت 
مايل �شخم �أثناء تنظيفه لأحد �أجز�ء م�شكنه �جلديد يف مدينة 

جر�ت�ض  جنوب �لبلد.
�لرجل  �إن  �لنم�شا  يف  �ل�شادرة  ت�شايتوجن  كرونن  �شحيفة  وقالت 
عرث �أثناء تنظيفه لقبو �ملنزل على حزمة نقود قيمتها 270 �ألف 
يورو د�خل كرتونة، م�شرية �إىل �أن �لرجل �أخطر �ل�شرطة بعثوره 
على �ملبلغ يف �شهر كانون �لثاين يناير �ملا�شي. وجتري �ل�شلطات 

حتقيقات �شاملة للتعرف على مالك هذه �لأمو�ل وم�شدرها.

الإلكرتونية ال�سرقة  يف  “مو�سة” جديدة 
�ل�شرقة  �أ�شلوًبا جديًد� يف عامل  �لفدية  ب�هجمات  ي�شّمى  يعتر ما 
�أو  ُيقِدم هاكر  �لآون��ة �لأخ��رية، حيث  و�جلر�ئم، و�نت�شر بكرثة يف 
 2016 �ل��ع��ام  و�شهد  �مل���ال.  مقابل  ملفاتك  �حتجاز  على  خم��رتق 
�رت��ف��اًع��ا ك��ب��رًي� ل��ه��ذ� �ل��ن��وع �جل��دي��د م��ن �جل��ر�ئ��م �لإلكرتونية 
�أن  ت�شتطيع  ل  و�لتي  و�لعامة،  �خلا�شة  �ملنظمات  ت�شتهدف  �لتي 
�أجهزة  مللفاتها على  و�ل�شريع  �ليومي  �لو�شول  �إمكانية  بل  تعمل 
�لكمبيوتر. يخرتق “�لهاكر” �أجهزة �شحية ما، ثم يحتجز �مللفات 
�إليها،  �لو�شول  �أحد من  �أيَّ  �أو �شيفرة متنع  �ملوجودة وي�شع كوًد� 
ثم يطلب من �ل�شحية حتويل �أمو�ل مقابل فّك �ل�شيفرة �لتي ل 
يعرفها �أحٌد غريه. و�أعلنت �شركة SonicWall لأنظمة �حلماية 
�لتكنولوجية يف تقرير لها تنفيذ 300 مليون عملية هجمات فدية 
�لتي  �لهجمات  �ل�شركة  ور���ش��دت  وح��ده.  �ملا�شي  �لعام  �أمريكا  يف 
�شت لها �أجهزة �ل�شريفر �أو خو�دم �ملو�قع، �إ�شافة �إىل معلومات  تعرَّ
م��ن 50 جمموعة وم��رك��ز �أب��ح��اث. ومت��ّك��ن �مل��ه��اج��م��ون م��ن جمع 
�أمو�ل كثرية عر ��شتهد�ف موؤ�ش�شات كبرية، مبا فيها م�شت�شفى يف 

لو�ض �أجنلو�ض وقطاع �لنقل �لعام يف �شان فر�ن�شي�شكو.
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يحتفلون بالفالنتاين بالقفز من اجلو على جزيرة احلب 
يحتفل �مللين حول �لعامل مبا يطلقون عليه عيد �حلب )فالنتاين( ويعرون عن �حلب باأ�شكال خمتلفة ��شهرها 

تقدمي �لورود �حلمر�ء �ىل �ملحبوب وكذلك بع�ض �لهد�يا �لرمزية و�لتي تدل على �حلب.
ويف هذ� �لعام �أقدم ثلثة ��شخا�ض على �لحتفال بعيد �حلب بطريقة هي �لغرب ختى �لن حيث �حتفل ثلثة 
من ممار�شي ريا�شة �شكاي د�يفنج بعيد �حلب باأد�ئهم قفزة ُحرة )�شكاي د�يفنج( على جزيرة يف كرو�تيا على �شكل 

قلب.
و�شافر �لثلثة وهم �آمي ت�شميليكي وماركو فور�شت وماركو و�لتن�شبيل �إىل و�شط كرو�تيا حتى يتمكنو� من �لقفز 

من �جلو على جزيرة جالي�شنجاك �ملعروفة با�شم جزيرة �حلب ب�شبب �شكلها.
ومل يكن �أمامهم ُف�شحة طويلة من �لزمن لأد�ء قفزتهم ب�شبب �لتقلب �ل�شريع للأحو�ل �جلوية.

وقال مالك �جلزيرة �إنه كثري� ما يتلقى طلبات للمقبلن على �لزو�ج لق�شاء وقت ممتع يف �جلزيرة �لعامرة باأ�شجار 
�لزيتون.
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�سرب الزوجة.. اأمر طبيعي عند حاخامات
تقدمت  طلق  طلب  �ملحتلة  �لقد�ض  يف  لليهود  حاخامية  حمكمة  رف�شت 
كان  �لرجل  �أن  بدعوى  زوجها،  يد  على  للعنف  تعر�شت  بعدما  �شيدة،  به 
�إد�نة  رغم  بالرف�ض،  قر�رها  �ملحكمة  و�أ�شدرت  �لقوة.  د�فع ل�شتخد�م  له 
يف  ت��ورط��ه  �أث��ر  على  �ل�شجن،  م��ن  يوما  ب�75  ل��ل��زوج  �لإ�شر�ئيلي  �لق�شاء 
تعنيف �لزوجة. و�أورد ثلثة حاخامات ق�شاة، يف حكمهم، �أن �لعنف مد�ن 
من حيث �ملبد�أ ول ميكن تريره، لكن �لرجل ما كان له �أن ي�شربها لو مل 
يكن يف و�شعية �شعبة ب�شبب طلبها �لطلق. و��شطر حمامو �لزوجة �إىل 
عدم  �حلاخام  �أكد  بعدما  من�شف،  قر�ر  ��شت�شد�ر  ق�شد  �حلكم،  ��شتئناف 
�قتناعه مب�شوغ �ملر�أة لطلب �لطلق. وتتوىل �ملحاكم �لدينية يف �إ�شر�ئيل 
�أدو�ر� �شبيهة بق�شاء �لأ�شرة، وبح�شب �لقانون �لأرثوذوك�شي �ليهودي، ل 
يح�شل �لطلق �إل يف حال كان �لزوج مو�فقا.  ول ت�شتطيع تلك �ملحاكم 
�أحيانا �أن تقنع بع�ض �لأزو�ج باملو�فقة على �لطلق، لكن بو�شع �حلاخامات 

�أن يفر�شو� عقوبات �أخرى على �لأزو�ج ت�شمل �أحكاما بال�شجن.

اإنقاذ قارع اأجرا�س علق على ارتفاع 100 قدم 
�أج��ر����ض يف كاثدر�ئية  ق��ارع  �إن��ق��اذ  متكن رج��ال �لإط��ف��اء يف بريطانيا من 
�لأجر��ض،  بقرع  يقوم  وهو  حبل  يف  قدمه  علقت  �أن  بعد  وو�شرت،  مبدينة 

وبقي معلقاً على �رتفاع 100 قدم.
وج��رح عميق يف  �لظهر  لك�شر يف  ديفون  بومان من مدينة  �إي��ان  وتعر�ض 
�لر�أ�ض، بعد �أن مت �شحبه باحلبل للأعلى، قبل �أن ي�شقط على �أر�شية برج 
�جلر�ض. قبل �أن ُتهرع فرق �لإنقاذ و�لإ�شعاف �إىل �ملكان، بح�شب �شحيفة 

ديلي ميل �لريطانية.
و�شارك حو�يل 20 من رجال �لإطفاء مبا فيهم فريق متخ�ش�ض باحلبال 
يف �إنقاذ �لرجل �لبالغ من �لعمر 51 عاماً، و��شتمرت عملية �لإنقاذ حو�يل 

�شاعتن .
قبل  �مل�شت�شفى من  �إىل  بومان  ُنقل  بنجاح،  �لإن��ق��اذ  عملية  ج��رت  �أن  وبعد 
يز�ل  ول  �خل��ارج،  يف  �لإ�شعاف  �شيارة  يف  ينتظرون  كانو�  �لذين  �مل�شعفن 
من  �لفقري  �لعمود  يف  لك�شر  تعر�ض  قد  ك��ان  �إذ�  معرفة  بانتظار  بومان 

جر�ء �حلادثة.
�أن يتحدث عن ما  كامل، قبل  ب�شكل  ي�شفى  �أن  بانتظار  �إنه  بومان  ويقول 
حدث، يف حن و�شف مارك ريغان كبري قارعي �لأجر��ض يف �لكاثدر�ئية ما 

تعر�ض له بومان باحلادث �لغريب.
ب��وم��ان خبري يف ق��رع �لأج��ر����ض، وعلقت قدمه يف �حلبل  و�أ���ش��اف ري��غ��ان 
عندما كان يحاول قرع �جلر�ض، مما جعله يطري يف �لهو�ء لعدة �أقد�م قبل 
�أن ي�شقط على �لأر�ض. وقال متحدث با�شم �ل�شرطة �إن �حلادثة عر�شية 
ول توجد �أي �شبهة جنائية ت�شتدعي فتح حتقيق ر�شمي، ومل يتم ��شتدعاء 

رجال �ل�شرطة �إىل مكان �حلادث. 

�سخ�س  مليون   50
يعانون من حالت ال�سرع

�أن  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  �أك��دت 
حول  �شخ�ض  م��ل��ي��ون   50 ح���و�يل 
�ل�شرع  ح��الت  يعانون من  �لعامل 
مما يجعله �ملر�ض �لع�شبي �لأو�شع 

�نت�شار� على �ل�شعيد �لعاملي.
�م�ض  بيانها  يف  �ملنظمة  و�أو�شحت 
�لأ�شخا�ض  من  �ملائة  يف   80 �أن   ..
�مل�����ش��اب��ن ب��ال�����ش��رع ي��ع��ي�����ش��ون يف 
ومتو�شطة  م��ن��خ��ف�����ش��ة  �ل���ب���ل���د�ن 
ن��ح��و ثلثة  ي��ح�����ش��ل  ول  �ل���دخ���ل 

�أرباعهم على �لعلج �للزم .
�ملزمن  �ل���ش��ط��ر�ب  ي�شيب  فيما 
�لأ�شخا�ض  ب���ه  ي��ت��اأث��ر  و  �ل���دم���اغ 
�أنحاء  يف  و  �لأع����م����ار  ج��م��ي��ع  م���ن 
�مل�شابون  �لعامل يعاين  كثرية من 
�لو�شم  م���ن  و�أ����ش���ره���م  ب��ال�����ش��رع 

و�لتمييز.
نوبات  �ل�شرع هو  �أن  �إىل  و����ش��ارت 
ن��وب��ات وج��ي��زة من  متكررة ع��ب��ارة 
�حلركة �لل�إر�دية �لتي قد ت�شيب 
كله  �جل�شم  �أو  �جل�شم  م��ن  ج���زء� 
�لوعي  ف��ق��د�ن  �أح��ي��ان��ا  ي�شاحبها 
و�لإح�شا�ض  �حلركة  و��شطر�بات 
و�ل�شمع  �ل�����روؤي�����ة  ذل�����ك  يف  مب����ا 

و�لوظائف �لإدر�كية �لأخرى.
وت��ن��ج��م ه���ذه �ل��ن��وب��ات ع���ن فرط 
�ل�شحنات �لكهربائية �لتي تطلقها 
جم���م���وع���ة م�����ن خ����لي����ا �ل����دم����اغ 
�لنوبات بن غفلت  ت��رت�وح  وق��د 
�لع�شلت  ون���ف�������ش���ات  �لن����ت����ب����اه 

�خلاطفة و�لختلجات �ملمتدة .
�لنوبات  كما قد تختلف من حيث 
م���دى ت��و�ت��ره��ا م��ن �أق���ل م��ن مرة 
و�حدة يف �ل�شنة �إىل عدة مر�ت يف 

�ليوم �لو�حد.

هذا هو ُعمر زوجة كيفانت�س تاتليتوغ
�لرتكية  �لأزي����اء  وع��ار���ش��ة  �لفنانة  ك�شفت 
با�شاك  �لأزي����اء  م�شممة  �أّن  �شينار  د�م���ات 
كيفانت�ض  �ل���رتك���ي  �ل��ن��ج��م  زوج�����ة  دي������ز�ر 
تاتليتوغ �ملعروف مبهند  تكره ب�6 �شنو�ت. 
ون�������ش���رت ����ش���ورة ل��ه��ا وك��ت��ب��ت ع��ل��ي��ه��ا: �أن���ا 
عيد  حفل  يف  با�شاك  �جلميلة  و�شديقتي 

ميلدنا �لأول، من �أجمل �ل�شور.
�كت�شاف  ذل��ك  خ��لل  من  �ملتابعون  و�تطاع 
لطاملا  �لتي  مهند  لزوجة  �حلقيقي  �لعمر 
حيث   1980 �لعام  مو�ليد  من  �أنها  �أك��دت 
1977. ورد�ً على  �أنها ولدت يف �لعام  تبّن 
�إن��ه��ا مل تن�شر يوماً  �لأخ����رية  ق��ال��ت  ذل���ك، 
�لتو��شل  و�شائل  عر  �ل�شخ�شية  بياناتها 
بالكذب.  �تهامها  ترف�ض  و�أنها  �لجتماعي 
�أ�شارت  ك��ان��ت  �ل��رتك��ي��ة  �ل�شحف  �أن  ن��ذك��ر 
�إىل ح���دوث خ��لف��ات ب��ن ب��ا���ش��اك وو�ل���دة 
مهند �لتي رف�شت �رتباطهما.  وقد تعمدت 
�لفنانة توبا  �لتقطت لأبنها مع  ن�شر �شور 
م�شل�شل  ت�����ش��وي��ره��م��ا  خ���لل  ب��ي��وك�����ش��ت��ون 

�جلميل و�ل�شجاعة.

�سجنًا لل�س ك�سفه في�سبوك  �سنوات   10
بال�شجن  ثلثيني  �شاب  على  جز�ئرية  حمكمة  حكمت 
ع�����ش��ر ���ش��ن��و�ت، ع���رث ب��ح��وزت��ه ع��ل��ى ح��ق��ي��ب��ة ظ��ه��ر فيها 
كيلوغر�ما من �ملخدر�ت، كان قد �شرقها من م�شتخدمه، 
�أن  �ل�����ش��اب  �إع��لم��ي��ة ج��ز�ئ��ري��ة. وظ���ن  بح�شب ت��ق��اري��ر 
�حلقيبة حتمل مبلغا ماليا ولي�ض خمدر�ت، كما ورد يف 
ملفه �لق�شائي، غري �أن م�شتخدمه �أنكر مطلقا ملكيته 
�أثناء �لوقائع مل يكن  �أنه  للحقيبة �مل�شروقة و�شدد على 
و�أن  �لبلد�ن  لأح��د  �شافر  و�إمن��ا  �لوطن  باأر�ض  متو�جد� 
�ل�شاب، يف  و�ع���رتف  ب��امل��خ��در�ت.  باملتاجرة  ل��ه  ل علقة 
�تخذ  ب��اأن��ه  �لعا�شمة،  ق�شاء  مبجل�ض  حماكمته  جل�شة 
من �ل�شرقة م�شدر رزق له ولباقي �أفر�د عائلته باعتباره 
�أو�شح  ك���ون و�ل��دت��ه -ك��م��ا  �لأك����ر وم���ن يعيلهم،  �لب���ن 
على  تعود  �أن��ه  �ل�شاب  و�أ���ش��اف  باملر�ض.  م�شابة  دفاعه- 
�شرقة خمتلف �لأ�شياء من هو�تف نقالة وق��ارور�ت غاز 
م�شري�  يومه،  رزق  لتح�شيل  بيده  يقع  ما  وكل  �لبوتان 
�لتي  �لأ�شياء  �أنه يلتقط كل يوم �شور� له وبحوزته  �إىل 
متكن من �شرقتها لعر�شها عر �شفحته مبوقع �لتو��شل 
�لجتماعي في�شبوك للتباهي، وفقا ل�شحيفة "�لفجر". 
�لأ�شخا�ض  �أح��د  تلقى عر�شا من  �أن��ه  �ل�شاب  ذ�ت  و�أف���اد 
�أن قرر  �إىل  بالعمل عنده فو�فق على �لأمر بدون تردد، 
يف �أحد �لأيام �شرقة حقيبة �لظهر �خلا�شة مب�شتخدمه 
لظنه �أن بها مبالغ مالية هامة، فتم �إلقاء �لقب�ض عليه 
على  رده  يف  �ملتهم،  و�أن��ك��ر  �ملخت�شة.  �مل�شالح  ط��رف  من 
وترويج  �لجت��ار  عامل  يف  تورطه  �جلل�شة،  رئي�شة  �أ�شئلة 
ت��ن��اول ه��ذه �ل�شموم  �أن  ل��ه  �أن���ه �شبق  �مل��خ��در�ت، م��وؤك��د� 
ومتت �إد�نته يف ق�شية و�حدة، م�شتغربا �إفادة م�شتخدمه 
و�إد�نته باحلكم  بالر�ءة يف ملفي خمدر�ت متابع بهما، 

�ل�شالف �لذكر باملحكمة �لبتد�ئية.

كتبت على �سيارتها »حمارة جديدة بال�سواقة«
ط��ري��ق��ة جديدة  رب���اح  م���رمي  �للبنانية  �ل�����ش��اب��ة  �ب��ت��ك��رت 
وطريفة حلماية نف�شها �أثناء قيادة �شيارتها فتحولت �ىل 
و�شول  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  من  �ب��ت��د�ء�  جنمة 
مرمي  علقت  فقد  �لتفا�شيل،  ويف  �لخ��ب��ار.  ن�شر�ت  �ىل 
على �شيارتها ورقة كتبت عليها: حمارة جديدة بال�شو�قة 
مو�قع  ع��ل��ى  بكثافة  �ل�����ش��ورة  ت����د�ول  ليتم  ع��ن��ي  ب��ع��دو� 
�لتو��شل وثم بحث عنها معدو� ن�شر�ت �لخبار لإجر�ء 

مقابلة معها ومعرفة ق�شة هذه �لعبارة.
فهل فعًل تلك �ل�شيدة حمارة بال�شو�قة، وملاذ� قالت وملاذ� 

كتبت تلك �لعبارة وو�شعتها على �شيارتها؟

يتهمان معلمة بقتل ابنتهما �سفًعا
عمرها،  م��ن  �لعا�شرة  يف  مغربية،  طفلة  ���ش��ورة  �أ�شعلت 
للتعنيف من  تعر�شها  �إثر  �لجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع 
�شمال  مكنا�ض،  مدينة  مد�ر�ض  �إح��دى  يف  معلمتها  قبل 

�شرق �ملغرب، ما ت�شبب يف فقد�نها للب�شر ثم وفاتها.
�ل�����ش��ور ن�����ش��رت يف ب��د�ي��ة �لأم����ر ع��ل��ى ح�����ش��اب ب��ا���ش��م “�أم 
�لتعليق �لتايل: �بنتي هبة تعر�شت للتعنيف  هبة”، مع 
من طرف معلمتها بال�شفع على �لوجه ما �أدى �إىل �شرر 
بالعينن مبكنا�ض ومل �أتلق �أية م�شاعدة من طرف �لإد�رة 

ولدي �لوثائق �لتي تثبت ذلك.

اأديل تتزوج من مدير اأعمالها
�أكد موقع د�يلي ميل عن �أنباء ُتفيد باأن �أديل �شتتزوج من مدير �أعمالها  
�أديل  �لعاملية  �لنجمة  �أك��دت  كما  �أجنلو�ض   بلو�ض  �لكري�شما�ض  قريبا يف 
بعد  خطاباً  �إلقائها  خ��لل  كونيكي  �شاميون  خطيبها  من  زو�جها  خر 
�لذي  �لغر�مي  جو�ئز  توزيع  حفل  خ��لل  �أل��ب��وم  �أف�شل  جائزة  ت�شلمها 
�إىل  ب��ك،  �أقبل  �أن��ا  غر�مي  جائزة  كلمتها:  يف  وقالت  �لأول.  �أم�ض  �أقيم 
�أنتم �ل�شبب  �أكادميية �لغر�مي �أحبكم، �إىل مدير �أعمايل وزوجي و�بني 
فيما حققت. كما حتدثت بعفوية عن علقتها �ل�شيئة مع و�لدها �لذي 
هجرها يف �شن �لثالثة وقالت: �أ�شكر مدير �أعمايل لأّنه �لعقل �ملدبّر ور�ء 
عودتي، وقد نفذها ب�شورة ل ت�شدق، �أدين لك بكل �شيء، وتابعت: نحن 
�أحب  ول  �أحبك كثري�ً  و�أحبك و�عترك كو�لدي.  �شنو�ت،   10 منذ  معاً 
و�لدي هذ� هو �ملو�شوع ولكنه ل يعني �شيئاً، لتعود وتو�شح: "�أحبك كما 

كنت �أود �أن �أحب و�لدي.

املمثلة اليك�سا ني�سين�سون لدى و�سولها حل�سور العر�س العاملي لفيلم "Fist Fight" يف لو�س اجنلي�س. )اأ ف ب(

الت�سيكيني  من   %28
يعي�سون وحدهم

�لت�شيكي،  �لإح�����ش��اء  مكتب  ك�شف 
�أن عدد �لأ�شخا�ض �لذين يعي�شون 
وحدهم يف �ملنازل يف �زدياد، مو�شًحا 
 28% �إىل  ت�شل  �لآن  ن�شبتهم  �أن 
من عدد �شكان �ملنازل، �أغلبهم من 
�لن�شاء. و�أو�شح �ملكتب يف معطيات 
له �أن �أغلب �لن�شاء �للو�تي يع�شن 
وحدهن من �ملتقاعد�ت دون �أزو�ج 
بالنظر  ��ا  �أي�����شً بالفقر  وم���ه���دد�ت 
لي�شت  �لتقاعدية  رو�تبهن  لكون 
�لعمل  يف  رو�ت��ب��ه��ن  لأن  مرتفعة؛ 
قبل �لإحالة على �لتقاعد مل تكن 
�لفروق  ��شتمر�ر  ب�شبب  مرتفعة، 
يف �ل��رو�ت��ب و�لأج���ور بن �لرجال 
�ملخت�شة يف  و�أو���ش��ح��ت  و�ل��ن�����ش��اء. 
مكتب �لإح�شاء ميخال كلينهوفا، 
�ل�شريحة  يف  ي�شكلن  �ل��ن�����ش��اء  �أن 
عاًما   65 عن  تزيد  �لتي  �لعمرية 
�لأ�شخا�ض  �أرب�����اع  ث��لث��ة  ح����و�يل 
�لأمر  وح���ده���م،  يعي�شون  �ل��ذي��ن 
لهن  بالن�شبة  �شعًبا  يعتر  �ل��ذي 
رو�تبهن  ك���ون  ب��ال��رج��ال  م��ق��ارن��ة 

كانت �أقل �أثناء فرتة �لعمل.
و�أ�شارت �إىل �أن �لفروق يف �لرو�تب 
من  ت�شيكيا  يف  ت���ز�ل  ل  و�لأج�����ور 
�إذ ي�شل �لفرق  �أوروب���ا؛  �لأك��ر يف 
�أن  ي��ع��ن��ي  م���ا   20% ح�����و�يل  �إىل 
ت�شيكيا يف هذ� �ملجال حتتل �ملرتبة 

�لثانية، بعد �أ�شتونيا.
�لإح�شاء،  مكتب  معطيات  ووف��ق 
يرت�وح  �لتي  �لت�شيكية  �مل��ر�أة  ف��اإن 
عمرها بن 36 ��39 عاًما تتقا�شى 
ر�تًبا �شهرًيا يبلغ  باملعدل �لو�شطي 
نحو  �أي  ك����ورون   24000 ح���و�يل 
�أق��ل مبقد�ر  يعني  ي��ورو، ما   888

10000 كورون مقارنة بالرجال.

ما اأ�سل املثل ال�سهر “دخول احلمام م�س زي خروجه”؟
�أحد  ق��رر  عندما  �لعثماين،  للع�شر  �ملثل  ه��ذ�  يعود 
قدمياً  �إن��ه  �إذ  ج��دي��د.  تركي  حمام  فتح  �لأ�شخا�ض 
لتنظيف  طويل  طق�ض  �لرتكي  �حلمام  ُيعتر  ك��ان 
يف  م�شتمر  وم��ه��و  ه���ذ�،  يومنا  حتى  وب��ق��ي  �جل�شد، 

�كت�شاب �شعبية تتز�يد مع مرور �لزمن.
�شياحي من  ذو �شيت  �ل��رتك��ي  �حل��م��ام  ُي��ع��د  �ل��ي��وم 
�لدرجة �لأوىل وبالأخ�ض يف ��شطنبول وتركيا ب�شكل 
عام. �أطلق �لغربيون عليه ��شم �حلمام �لرتكي كونهم 

تعرفو� عليه من خلل �لإمر�طورية �لعثمانية.
دعونا نعود قليًل ملعرفة �شبب تلك �ملقولة �مل�شهورة، 
�ل���ذي �فتتح �حلمام  �ل��رج��ل  ب���اأن ذل��ك  ُي��ذك��ر  حيث 
قدمياً و�شع لفتة ُكتب عليها دخول �حلمام جماناً، 
وهذ� ما جذب �لنا�ض لتجربة �حلمام. وعند دخول 
ملب�شهم،  يحتجز  ه��و  ك��ان  �حل��م��ام،  �إىل  �ل��زب��ائ��ن 
وح���ن ق���رر �ل��زب��ائ��ن �خل����روج م��ن �حل���م���ام، رف�ض 
دفع  بعد  �إل  لهم،  �مللب�ض  ت�شليم  �حل��م��ام  �شاحب 
ب�تغيري  �لزبائن  هنا فوجئ  �حلمام.  ��شتخد�م  ثمن 

على  �ملعلقة  �للفتة  يف  كتب  مبا  وو�ج��ه��وه  �لكلم، 
“دخول �حلمام م�ض زي خروجه”.  بالباب، فاأجاب 
�أ�شبح رد �شاحب �حلمام مثًل، يقال عندما يتورط 
بد�يتها كانت ل  �أن  بالرغم من  �شخ�ض يف م�شكلة، 
�حلمام  �أن��ا  بالذكر،  �جلدير  من  ريبة.  ب��اأي  ُت�شعره 
معماري  وت�شميم  وق��ب��ة  خ��ا���ض  مبنى  ل��ه  �ل��رتك��ي 
خم�ش�ض حل��ف��ظ درج���ة �حل�����ر�رة، ول���ه ع���ادة �شكل 
�أق�شام  لثلثة  �حل��م��ام  مبنى  وُيق�شم  جميل.  فني 
�حلر�رة.  ودرج���ة  �حل��م��ام  مرحلة  بح�شب  خمتلفة 
�لق�شم �لرئي�شي هو عبارة عن قاعة لها �شقف على 
من  �لقليل  لإدخ����ال  �شغرية  ن��و�ف��ذ  ذ�ت  قبة  �شكل 
ي�شتلقي  رخ��ام  م�شطح  مركزها  ويف  �ل�شم�ض،  �شعاع 
عليه �مل�شتحمون لينالو� �لتدليك. �أما �لق�شم �لثاين 
�ل�شاخنة  �مل��اء  بركة  �لتي حتوي  �حلمام  فهو غرفة 
�لثالثة  و�لغرفة  �ل�شتحمام،  فيها  ويتم  و�ل�شابون 
فيها  ي�شرتخي  �لتي  �ل��ب��اردة  �لغرفة  و�لأخ���رية هي 

�مل�شتحمون بعد �حلمام.


