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حممد بن زايد خالل حمادثاته مع احلاكم العام لأ�سرتاليا   )وام(

بحث مع حاكم عام ا�سرتاليا العالقات الثنائية وجممل الأحداث الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد: الإمارات ت�ستثمر عالقاتها الدولية مبزيد من 
التعاون والنفتاح على التجارب التنموية والثقافات الإن�سانية

•• اأبوظبي-وام:

ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
ق�سر  يف  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
احلاكم  كو�سغروف  بيرت  ال�سري  معايل  ام�س  باأبوظبي  امل�سرف 
العام لأ�سرتاليا الذي يقوم بزيارة ر�سمية للبالد ترافقه حرمه 

معايل ال�سيدة لني كو�سغروف ووفد رفيع . 
امل�سرف  اإىل ق�سر  ملعايل بيرت كو�سغروف لدى و�سوله  وجرت 
احلاكم  توجه  حيث  الق�سر  �ساحة  يف  ر�سمية  ا�ستقبال  مرا�سم 
العام لأ�سرتاليا و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اإىل من�سة ال�سرف وعزفت املو�سيقى ال�سالم الوطني لأ�سرتاليا 

فيما اأطلقت املدفعية 21 طلقة حتية ل�سيف البالد. 
بعدها ا�سطحب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
..حاكم عام ا�سرتاليا اإىل قاعة ال�ستقبال يف ق�سر امل�سرف حيث 
كبار  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سافح 
�سافح حاكم  فيما  كو�سغروف  بيرت  ملعايل  املرافقني  امل�سوؤولني 
عام ا�سرتاليا م�ستقبليه من ال�سيوخ وال��وزراء وكبار امل�سوؤولني 

بالدولة. 
ويف بداية املحادثات رحب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
�سموه  ..معربا  املرافق  والوفد  ا�سرتاليا  ع��ام  بحاكم  نهيان  اآل 
اأن ت�سهم يف تعزيز عالقات  عن �سعادته بهذه الزيارة ومتنياته 

ال�سداقة والتعاون بني دولة الإمارات واأ�سرتاليا. 
)التفا�سيل �س2(
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�سرطة اإ�سبانيا تقتحم مراكز الت�سويت على النف�سال 

اإ�سابة املئات يف كاتالونيا مبواجهات بني املحتجني وال�سرطة

حممد بن زايد ي�سدر قرارين ب�ساأن تعيني مدير عام لكل من الإدارة العامة للجمارك وجهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية

•• بر�شلونة-وكاالت:

اأن���ه���ا �سادرت  اأع��ل��ن��ت ال�����س��رط��ة ال��وط��ن��ي��ة الإ���س��ب��ان��ي��ة 
���س��ن��ادي��َق الق�����رتاع يف ع���دد م��ن م��راك��ز ال��ت�����س��وي��ت يف 
عنا�سرها  اأن  ال�سرطة  واأك���دت  كتالونيا.  يف  بر�سلونة 
ا�ستفتاء  ام�س  بداأ  الذي  الإقليم  النت�ساَر يف  يوا�سلون 
مهاجَمة  ال�سور  اأظهرت  وقد  اإ�سبانيا.  عن  لالنف�سال 
ال�سرطة عددا من مراكز القرتاع، كذلك اقتحام املركز 

الريا�سي الذي �سي�سوت فيه رئي�س الإقليم.
على  �سخ�سا   337 اإن  كاتالونيا  يف  م�����س��وؤول��ون  وق���ال 
ال�سرطة  حت����اول  بينما  ا���س��ت��ب��اك��ات  يف  اأ���س��ي��ب��وا  الأق����ل 
الإقليم عن  انف�سال  على  ال�ستفتاء  الت�سويت يف  منع 

اإ�سبانيا.
الذي  ال�ستقتاء  بوقف  ال�سبانية  احلكومة  وتعهدت 

ا�سدرت املحكمة الد�ستورية حكما بعدم قانونيته.
ال�سرطة  ا�ستخدمت  الإق��ل��ي��م،  عا�سمة  بر�سلونة،  ويف 

الهراوات واطلقت الر�سا�س املطاطي فعلى مظاهرات 
م���وؤي���دة ل��ال���س��ت��ف��ت��اء. واك����دت احل��ك��وم��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة يف 

كاتالونيا ووزارة ال�سحة يف الإقليم عدد امل�سابني.
من جهة اأخرى قالت وزارة الداخلية ال�سبانية اإن 11 

�سرطيا ا�سيبوا.
ومنعت قوات ال�سرطة الناخبني من الإدلء باأ�سواتهم 
و�سادرت اأوراق و�سناديق القرتاع يف مراكز الت�سويت. 
كارلي�س  ك���ات���ال���ون���ي���ا،  اإق���ل���ي���م  ح���ك���وم���ة  رئ���ي�������س  ون������دد 
ب��وي��غ��دمي��ون��ت ب�����اإج�����راءات ال�����س��رط��ة الحت����ادي����ة �سد 

الناخبني. 
وقال يف ت�سريحات لل�سحفيني: ال�ستخدام غري املربر 
للعنف....من جانب الدولة الإ�سبانية لن ي�سعف اإرادة 

�سعب كاتالونيا.
ويف م��دي��ن��ة ج���ريون���ا، اق��ت��ح��م��ت ق���وات ���س��رط��ة ال�سغب 
ي��ديل فيه رئي�س  اأن  امل��ق��رر  ك��ان م��ن  م��رك��زا للت�سويت 

الإقليم بويغدميونت ب�سوته. 

•• اأبوظبي-وام: 

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�سلحة 
ق�����رارا ب��ت��ع��ي��ني ���س��ع��ادة را����س���د لح����ج ن��ا���س��ر �سعيد 

للجمارك  العامة  ل����الإدارة  ع��ام��ا  م��دي��را  املن�سوري 
التابعة لدائرة املالية.

كما اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
�سامل  البحري  �سعيد  �سعادة  بتعيني  ق��رارا  امل�سلحة 
العامري مديرا عاما جلهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية.

جنود عراقيون يتقدمون يف غرب احلويجة  )ا ف ب(

مواقــيت ال�صالة

وفد م�سري ي�سم �سفري القاهرة لدى ا�سرائيل ي�سل غزة

احلكومة الفل�سطينية تت�سلم مهامها يف القطاع اليوم

حترير مناطق جديدة يف احلويجة.. وخ�سائر فادحة لداع�ش
•• بغداد-وكاالت:

الحتادية  ال�����س��رط��ة  ق��ائ��د  اأع���ل���ن 
الأحد،  اأم�����س  رائ��د ج��ودت  الفريق 
ع�����ن ا�����س����ت����م����رار ت����وغ����ل ال����ق����وات 
العراقية امل�سرتكة يف مناطق غرب 
 12 اإىل حترير  احلويجة، م�سرياً 

قرية تابعة للق�ساء.
الغد  بيان، بح�سب  وقال جودت يف 
بر�س، اإن قوات ال�سرطة الحتادية 
واحل�سد ال�سعبي توا�سل التوغل يف 
ومالحقة  احلويجة  غ��رب  مناطق 
مقراتهم،  وتدمري  داع�س  عنا�سر 
مبيناً اأن القوات العراقية ا�ستعادت 
القرى  ع�����س��رات  ع��ل��ى  ���س��ي��ط��رت��ه��ا 

ال�سغرية املتناثرة.
واأ���س��اف اأنها ح��ررت ق��رى �سرهيد 
امل�����ط�����ر وال����ق���������س����ام����ي����ة واأذرب������������ان 
وح�سن  وامل�����س��ل��خ��ة  وال�����داوودي�����ة 
م�سطفى  ع���ل���ي  و����س���ي���د  ال���ب���ك���ري 

ال�سوق ال�سوداء.. و�سيلة 
احلوثيني للحرب على اليمنيني

•• عوا�شم-وكاالت:

ما  النقالبية،  ميلي�سيات احلوثي  اأمم��ي، عن جني  تقرير  ك�سف  فيما 
ال�سوق  يف  النفطية  امل�ستقات  بيع  ع��ائ��دات  من  دولر،  مليار  عن  يزيد 
ال�سوداء لل�سكان يف مناطق �سيطرتها، اعرتف وزير التجارة يف حكومة 
امل��ن��زيل تباع بثالثة  ال��غ��از  ا�سطوانة  ب��اأن  امل��ع��رتف بها،  الن��ق��الب غ��ري 
املتحدة، يف  ل��الأمم  تابع  واأف��اد فريق خ��رباء  اأ�سعاف �سعرها احلقيقي. 
يونيو حزيران، اأن احلوثيني جنوا ما ي�سل اإىل 1.14 مليار دولر من 
توزيع الوقود والنفط يف ال�سوق ال�سوداء، واأن الوقود كان اأحد امل�سادر 
موؤخرا،  ن�سرته  تقرير  نقله  م��ا  وف��ق  احل��وث��ي��ني،  لإي����رادات  الرئي�سية 

منظمة هيومن رايت�س ووت�س.
املعرتف  النقالب غري  التجارة يف حكومة  وزي��ر  اع��رتف  ال�سياق،  ويف 
بها، عبده ب�سر، ال�سبت، اأن ال�سعر احلقيقي لإ�سطوانة الغاز املنزيل مع 
2000 ريال ميني، لكنها  اأرب��اح التجار واأت��اوات امليلي�سيات، ل يتعدى 
تباع يف ال�سوق ال�سوداء باملناطق اخلا�سعة ل�سيطرة النقالبيني بحوايل 
اأنهم  للحوثيني،  امل��وال��ني  من  وه��و  ب�سر،  وك�سف  ميني.  ري��ال   5000
)الواقعة  م��اأرب  م�سايف  من  ال��واح��دة  املنزيل  الغاز  ا�سطوانة  ي�سرتون 

حتت �سيطرة احلكومة ال�سرعية(، ب�سعر 1026 ريال فقط.

ما تبقى من مناطق يف احلويجة، 
وكان القائد العام للقوات امل�سلحة 
اأعلن  ال���ع���ب���ادي  ح���ي���در  ال��ع��راق��ي��ة 
فجر اجلمعة، عن انطالق املرحلة 
حترير  ع���م���ل���ي���ات  م�����ن  ال���ث���ان���ي���ة 

احلويجة واملناطق املحطية بها.

الأم�����ن  م����ن   10 م��ق��ت��ل 
بهلمند  غ���ارة  يف  الأف��غ��اين 

•• قندهار-اأ ف ب:

ق��ت��ل ع�����س��رة م��ن ع��ن��ا���س��ر المن 
للجي�س  ج���وي���ة  غ�����ارة  يف  اأم�������س 
وفق  هلمند،  ولي���ة  الف��غ��اين يف 
ما اعلن حاكم الولية الواقعة يف 

جنوب افغان�ستان.
حياة  اهلل  ح���ي���اة  احل���اك���م  وق�����ال 
ان هذا  ب���ر����س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
القوات  ك��ان��ت  فيما  وق��ع  اخل��ط��اأ 
متمردي  �سد  حت��اول  احلكومية 
ط��ال��ب��ان واخ���راج���ه���م م���ن اقليم 

ا�سرتاتيجي.
واكدت وزارة الدفاع اخلطاأ الذي 
ارتكبته القوات اجلوية الفغانية، 

مو�سحة انها حتقق يف امل�ساألة.
وقال م�سدر امني مل ي�ساأ ك�سف 
هم  القتلى  م��ن  ت�سعة  ان  هويته 
ال�ستخبارات  اج��ه��زة  يف  عنا�سر 

ا�سافة اىل �سرطي.
ت�سعة  اي�������س���ا  ا����س���ي���ب  وا�����س����اف 

�سرطيني على القل.
 16 21 مت���وز ي��ول��ي��و، ق��ت��ل  ويف 
�سرطيا افغانيا يف ق�سف امريكي 

يف غريي�سك.

و�سلمان  و�سيد جا�سم  وعلي ح�سن 
احلميد وجمول عنيد وتبة قرى، 
على  الق�ساء  من  كثرياً  واق��رتب��ت 

اأهم معاقل داع�س يف املنطقة.
اأم�����س الأح����د، ه��و اليوم  اأن  ي��ذك��ر 
الثالث من املرحلة الثانية لتحرير 

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

•• غزة-اأ ف ب:

و���س��ل وف���د ام��ن��ي م�����س��ري ي�سم 
ا�سرائيل  ل���دى  امل�����س��ري  ال�����س��ف��ري 
زيارة  ع�سية  اأم�س  غ��زة  قطاع  اىل 
للقطاع  الفل�سطينية  احل��ك��وم��ة 
امل�ساحلة  ات���ف���اق  ت��ن��ف��ي��ذ  اط����ار  يف 
الفل�سطينية الذي ترعاه القاهرة، 

بح�سب م�سوؤول فل�سطيني.
املتحدث  امل���ق���ادم���ة  حم��م��د  وق�����ال 
املدنية  ال���������س����وؤون  ه���ي���ئ���ة  ب���ا����س���م 
بر�س  ل���ف���ران�������س  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
ال�سفري  ي�سم  م�سري  وف��د  و�سل 
امل�سري لدى ا�سرائيل حازم خريت 
ولواءين اآخرين يف جهاز املخابرات 
امل�سرية، اىل غزة وذلك عرب معرب 
احل��دودي مع  )بيت حانون  ايريز 

ا�سرائيل(.
ا�ستقبله  ال���وف���د  و����س���ول  وب��ع��ي��د 
حلما�س  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س 
ا�سماعيل هنية ورئي�س احلركة يف 
قطاع غزة يحيى ال�سنوار يف منزل 
ال�ساطئ لالجئني  هنية يف خميم 

غرب مدينة غزة.
وكان م�سوؤولون فل�سطينيون اعلنوا 
م�سريني  م��ن��دوب��ني  ان  الث���ن���ني 
�سي�سلون اىل غزة ملواكبة ومراقبة 
اآليات ت�سلم احلكومة الفل�سطينية 

ملهامها يف القطاع.
اف���رج���ت وزارة  م���ن ج��ه��ة اخ�����رى 

الحد  حلما�س  التابعة  الداخلية 
ع������ن خ���م�������س���ة م���ع���ت���ق���ل���ني ك����ان����وا 
تتعلق  ق�سايا  ذمة  على  موقوفني 
وذلك  الداخلي،  بالمن  بامل�سا�س 
امل�ساحلة  اأج�����واء  ت��ع��زي��ز  اإط����ار  يف 
بيان  بح�سب  ال��وط��ن��ي  وال��ت��واف��ق 

�سادر عن الوزارة.
الفل�سطينية  احل���ك���وم���ة  وت�����س��ل 
بعدما  م��ه��ام��ه��ا  ل��ت�����س��ل��م  الث���ن���ني 

حلما�س.
ويرافق رئي�س الوزراء الفل�سطيني 
حكومة  وزراء  اهلل  احل��م��د  رام����ي 
ع�سرات  م����ع  ال���وط���ن���ي  ال���ت���واف���ق 
هذا  على  زي��ارة  اأول  يف  امل�سوؤولني 

امل�ستوى منذ عام 2015.
الفل�سطينية  احل��ك��وم��ة  و�ستعقد 
يف  الثالثاء  ال�سبوعي  اجتماعها 

غزة.

اللجنة  ح��ل  حما�س  حركة  اعلنت 
الدارية التي كانت مبثابة حكومة 

تدير قطاع غزة.
الفل�سطيني  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ل��ك��ن 
قطاع  اىل  و���س��ل  ب�سي�سو  اي���ه���اب 
غ�����زة الح������د ع����رب م���ع���رب اي���ري���ز، 
وت�سلم وزارته عقب اجتماع عقده 
م��ع وك����الء ال������وزارة وم��درائ��ه��ا يف 
التابعة  ال��راي  وكالة  بح�سب  غ��زة 

مالك اأحد املحالت يف غزة يعلق الأعالم الفل�سطينية ولفتات عليها �سور الرئي�س عبا�س ورئي�س وزرائه )رويرتز(
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عمليتي  يف  وج��رح��ى  قتلى   

ط��ع��ن ب��ك��ن��دا وف��رن�����س��ا
•• عوا�شم-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت ال�����س��رط��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة عن 
مقتل �سخ�سني يف حمطة قطارات 
فرن�سا،  ج��ن��وب  مر�سيليا  مب��دي��ن��ة 
بعدما هاجم �سخ�س املارة ب�سكني، 

ظهر ام�س الأحد.
وحت����دث����ت ال�������س���رط���ة ع����ن اإخ�����الء 
مر�سيليا  يف  ����س���ارل  ���س��ان  حم��ط��ة 
نتيجة العملية، وطلبت من ال�سكان 

جتنب املنطقة.
الرجل  قتل  ال�سرطة  وا�ستطاعت 
ال����ذي ق���ام ب��ال��ه��ج��وم، وال����ذي كان 
دورية  م��ن  ب��ال��ق��رب  �سكينا  يحمل 

جنود.
دو  اأوليفييه  ال�سرطة  قائد  وق��ال 
م��ازي��ري ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اإن 
ب�سالح  قتال  ال�سحايا  م��ن  اث��ن��ني 
بال�سرطة  م�سدر  قال  كما  اأبي�س. 
الفرن�سية اإن مهاجم مر�سيليا �ساح 

قائال )اهلل اأكرب( اأثناء الهجوم.
ويف مونرتيال بكندا اأ�سيب خم�سة 
ل��ي��اًل يف  ���س��رط��ي  اأ���س��خ��ا���س بينهم 
ادمنتون بغرب كندا بعدما ده�ستهم 
ام�س  ال�سرطة،  واأعلنت  �سيارتان، 
الأح�����د اع��ت��ق��ال م�����س��ت��ب��ه ب���ه يف ما 

و�سفته باأنه »عمل اإرهابي«. 
ال�سبت،  م�������س���اء  اأول  ح������ادث  ويف 
وده�ست  ح���واج���ز  ���س��ي��ارة  ���س��دم��ت 
ثم  اأدائ����ه خ��دم��ت��ه.  خ��الل  �سرطياً 
ال�سرطي  وط��ع��ن  منها  رج��ل  خ��رج 
ي��ف��ر، وف���ق �سرطة  اأن  ق��ب��ل  م�����راراً 

ادمنتون. 

دولة بادانيا حلم رابطة ال�سمال

الظاهرة لي�ست فقط ا�سبانية:

خارطة احلركات النف�سالية املنت�سرة يف اأوروبا!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

الكاتالونية  التنفيذية  ال�سلطة  دافعت عنه  الذي  هل ميكن لال�ستفتاء 
القارة  يف  اأخ��رى  انف�سالية  حركات  ي�سجع  اأو  يوقظ  اأن  الو�سائل  بكل 

الوروبية. ملحة عامة عن ثمانية اأقاليم ذات تطلعات ا�ستقاللية.
اجتهت عيون اأوروبا يف الأيام الخرية اإىل كاتالونيا. ويذّكر ال�ستفتاء 
اأو  تولد  اأن  النف�سالية  ل���الإرادة  الأح��د كيف ميكن  اأم�س  ج��رى  ال��ذي 
�سياق  يف  اأوروب�����ا.  يف  حتى  وال����دول  الأح����داث  بتطور  ب�سرعة،  تنتع�س 
كاتالونيا، تطلب العديد من املناطق اأي�سا مزيدا من احلكم الذاتي، ان 
احلراك  من  ال�ستفادة  اأي�سا  بع�سها  ويريد  كامال.  ا�ستقالل  يكن  مل 

الإ�سباين لتاأكيد تطلعاتها.                                   )التفا�سيل �س13(

اأكد اأن الرتجمة لي�ست جمرد كلمات نغري لغتها بل هي ج�سر ينقل املعرفة والعلوم والثقافات 

حممد بن را�سد: ا�ستئناف احل�سارة قرار ولي�ش �سعارا
ن�ستطيع �سنع م�ستقبل اأف�سل لالأجيال القادمة لو اأخذ كل فرد منا قراره بالتغيري الآن 

•• دبي-وام: 

مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ال 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ان 
العامل احتفل اأم�س الول باليوم العاملي للرتجمة وذلك 
احل�سارات  نقل  يف  واملرتجمني  الرتجمة  ل��دور  تكرميا 
الرتجمة  ان  م�سيفا  املختلفة..  ال�سعوب  بني  والتقريب 
لي�ست جمرد كلمات نغري لغتها بل هي ج�سر ينقل املعرفة 
والعلوم والثقافات لتتجول بحرية عرب الأماكن والأزمنة 
الأجيال اجلديدة وتبني عليها  والع�سور فت�ستفيد منها 
علمي  اإرث  على  بالعتماد  ح��داث��ة  اأك��ر  ح�سارة  وتنتج 
اأهم عوامل  الرتجمة من  تعترب  الأ�سالف ولذلك  تركه 
ث��ق��اف��ة التفاهم  ب�����الأمم وال�����س��ع��وب وت��ع��زي��ز  ال��ن��ه��و���س 

والت�سامح فيما بينها.
واأ�ساف �سموه يف مقال حتت عنوان )ا�ستئناف احل�سارة 
)لينكد  على  �سفحته  على  ن�سره   - �سعارا(  ولي�س  ق��رار 
ال��ذي خلفته  العظيم  ب���الإرث  اليوم  نحن  نفتخر    - ان( 
من  تركته  مبا  جمعاء  لالإن�سانية  الإ�سالمية  احل�سارة 
معارف وعلوم خالل ع�سرها الذهبي الذي متيز بحركة 
فيه  �سطع  ال��ذي  الع�سر  ذل��ك  ن�سطة  ديناميكية  ترجمة 
فاأ�سبح  والأدب�����اء  وامل��ف��ك��ري��ن  وامل��رتج��م��ني  العلماء  جن��م 
العامل العربي حينها منبعا علميا واأدبيا نهلت منه �سعوب 
اإىل  القائمة  احل�����س��ارات  بينها  وم��ن  ال��ع��امل  وح�����س��ارات 

يومنا هذا.
واأ�سار �سموه اىل انه خالل تلك الفرتة كانت اللغة العربية 

لغة العلم وذل��ك مل ي��اأت من ف��راغ بل ك��ان نتاجا جلهود 
حثيثة �سخرت نف�سها خلدمة العلم واحل�سارة والإن�سانية 
امل���ث���ال ل احل�سر  ���س��ب��ي��ل  يف جم�����الت ع����دة م��ن��ه��ا ع��ل��ى 
الريا�سيات والفلك و املالحة والأدب وغريها فتظافرت 
جهود العلماء على اختالف اأفكارهم وعقائدهم يف اأر�س 
انتهى م��ن �سبقهم  ي��ب��داأوا م��ن حيث  اأن  واح���دة وق���رروا 
فرتجموا اأعمال الفال�سفة والعلماء الذين �سطع جنمهم 

يف احل�سارات ال�سابقة.      )التفا�سيل �س3(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
م�ساء  ال�����س��اط��ئ  ق�����س��ر  يف  امل�سلحة 
رئي�س  وودز  داري�����ن  ال�����س��ي��د  ام�����س 
التنفيذي  الرئي�س  الإدارة  جمل�س 
يف  العاملة  موبيل  اك�����س��ون  ل�سركة 
جم����ال ال��ط��اق��ة ي��راف��ق��ه ع����دد من 

امل�سوؤولني يف ال�سركة.
وق�����د رح�����ب ����س���اح���ب ال�����س��م��و ويل 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي خ���الل ال��ل��ق��اء الذي 
ح�����س��ره ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م يف 
منطقة الظفرة بال�سيد دارين وودز 
الأحاديث  معه  تبادل  و  ومبرافقيه 
ب�سوؤون  تت�سل  التي  املوا�سيع  حول 
واأه��م��ي��ة مواكبة  ال��ن��ف��ط وال��ط��اق��ة 
ال��ق��ط��اع احليوي  ه����ذا  م��وؤ���س�����س��ات 
والحتياجات  التقنية  ل��ل��ت��ط��ورات 
ال��دول��ي��ة. كما ت��ط��رق احل��دي��ث اإىل 
م��وا���س��ي��ع ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق مع 

امل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
جم���الت ال��ط��اق��ة واإم��ك��ان��ي��ة تبادل 

اخلربات الفنية بني اجلانبني.
ح�������س���ر ال���ل���ق���اء م����ع����ايل ال���دك���ت���ور 

���س��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر وزي���ر 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  دول����ة 
)اأدنوك(  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول 
وجمموعة �سركاتها ومعايل خلدون 

خليفة املبارك رئي�س جهاز ال�سوؤون 
مبارك  حممد  و���س��ع��ادة  التنفيذية 
دي�����وان ويل عهد  وك��ي��ل  امل����زروع����ي 

ابوظبي.

بحث مع حاكم عام ا�سرتاليا العالقات الثنائية وجممل الأحداث الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد: الإمارات ت�ستثمر عالقاتها الدولية مبزيد من التعاون والنفتاح على التجارب التنموية والثقافات الإن�سانية
•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
حممد بن زاي��د اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
باأبوظبي  امل�سرف  ق�سر  يف  امل�سلحة 
ام�س معايل ال�سري بيرت كو�سغروف 
احلاكم العام لأ�سرتاليا الذي يقوم 
بزيارة ر�سمية للبالد ترافقه حرمه 
معايل ال�سيدة لني كو�سغروف ووفد 

رفيع . 
وجرت ملعايل بيرت كو�سغروف لدى 
مرا�سم  امل�سرف  ق�سر  اإىل  و�سوله 
الق�سر  �ساحة  يف  ر�سمية  ا�ستقبال 
حيث توجه احلاكم العام لأ�سرتاليا 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
ال�سرف  من�سة  اإىل  نهيان  اآل  زاي��د 
الوطني  ال�سالم  املو�سيقى  وعزفت 
املدفعية  اأط��ل��ق��ت  فيما  لأ���س��رتال��ي��ا 

البالد.  ل�سيف  حتية  طلقة   21
ال�سمو  �ساحب  ا�سطحب  بعدها    
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
قاعة  اإىل  ا���س��رتال��ي��ا  ع���ام  ..ح���اك���م 
حيث  امل�����س��رف  ق�سر  يف  ال�ستقبال 
�سافح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
امل�سوؤولني  كبار  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
كو�سغروف  ب��ي��رت  مل��ع��ايل  امل��راف��ق��ني 

العنف  م���ك���اف���ح���ة  يف  وت���ع���اون���ه���م���ا 
والتطرف والإرهاب. 

الدكتورة  معايل  ال�ستقبال  ح�سر 
رئي�سة  ال��ق��ب��ي�����س��ي  ع����ب����داهلل  اأم������ل 
املجل�س الوطني الحتادي والفريق 
�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
اأح���م���د جمعه  ال���داخ���ل���ي���ة وم���ع���ايل 
الزعابي نائب وزير �سوؤون الرئا�سة 
وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور ب��ن حممد 
لل�سوؤون  ال����دول����ة  وزي�����ر  ق���رق���ا����س 
اخل����ارج����ي����ة وم����ع����ايل جن�����الء بنت 
املجتمع  تنمية  وزي��رة  العور  حممد 
وم���ع���ايل خ���ل���دون خ��ل��ي��ف��ة امل���ب���ارك 
التنفيذية  ال�������س���وؤون  ج��ه��از  رئ��ي�����س 
ومعايل الفريق الركن حمد حممد 
اأرك��ان القوات  ثاين الرميثي رئي�س 
ال���دك���ت���ور عبيد  امل�����س��ل��ح��ة وم���ع���ايل 
احلريي �سامل الكتبي �سفري الدولة 
اأ����س���رتال���ي���ا و����س���ع���ادة حممد  ل�����دى 
م��ب��ارك امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان يل 
و���س��ع��ادة زك��ي ن�سيبة  اب��وظ��ب��ي  عهد 
�سئون  وزارة  يف  ال��ث��ق��ايف  امل�����س��ت�����س��ار 
اجلانب  من  ح�سر  كما   .. الرئا�سة 
الأ���س��رتايل ال��وف��د امل��راف��ق لل�سيف 
و�سعادة ارثر ميلتون �سبايرو �سفري 

اأ�سرتاليا لدى الدولة . 

ا�سرتاليا  ع���ام  ح��اك��م  ���س��اف��ح  ف��ي��م��ا 
وال�����وزراء  ال�����س��ي��وخ  م��ن  م�ستقبليه 
وك���ب���ار امل�������س���وؤول���ني ب���ال���دول���ة.  ويف 
�ساحب  رح�����ب  امل����ح����ادث����ات  ب����داي����ة 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
والوفد  ا�سرتاليا  عام  بحاكم  نهيان 
�سعادته  عن  �سموه  ..معربا  املرافق 
اأن ت�سهم يف  الزيارة ومتنياته  بهذه 
والتعاون  ال�سداقة  عالقات  تعزيز 

بني دولة الإمارات واأ�سرتاليا. 

ي�سهد  ان  واأه��م��ي��ة  وال���س��ت��ث��م��اري��ة 
ال��ت��ع��اون م���زي���دا م���ن التطور  ه���ذا 
والتقدم مبا يحقق تطلعات البلدين 

وال�سعبني ال�سديقني . 
 وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ان العالقات بني 
عالقات  واأ�سرتاليا  الإم���ارات  دول��ة 
تطورا  ���س��ه��دت  وم��ت��م��ي��زة  خ��ا���س��ة 
م��ه��م��ا خ�����الل ال�������س���ن���وات الخ�����رية 
منوا  �ست�سهد  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  ويف 

الدولية  ع��الق��ات��ه��ا  ت�����س��ت��ث��م��ر  اهلل 
مبزيد من التعاون املثمر والنفتاح 
والثقافات  التنموية  التجارب  على 
واخلري  بالنفع  يعود  مبا  الن�سانية 
ع��ل��ى اجل��م��ي��ع .  م��ن ج��ان��ب��ه اأعرب 
احلاكم العام الأ�سرتايل عن �سعادته 
بزيارة دولة المارات وبلقاء �ساحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
عالقات  ت�سهده  مب��ا  واأ���س��اد  نهيان 
البلدين  ب��ني  وال�����س��داق��ة  ال��ت��ع��اون 

اللقاء  خ�����الل  اجل����ان����ب����ان  وب����ح����ث 
ال����ع����الق����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب�����ني دول�����ة 
الإمارات العربية املتحدة واأ�سرتاليا 
ما  وتطويرها يف ظل  دعمها  و�سبل 
�سداقة  رواب��ط  من  البلدين  يربط 

متميزة وم�سالح م�سرتكة. 
البلدين  ت��ع��اون  اللقاء  وا�ستعر�س 
ال�سيا�سية  امل������ج������الت  ك����اف����ة  يف 
والق������ت�������������س������ادي������ة وال�����دف�����اع�����ي�����ة 
والتعليمية  والثقافية  والجتماعية 

اإرادة  ب��ف�����س��ل  ج���دي���دة  وان���ط���الق���ة 
البلدين  ق���ي���ادت���ي  م����ن  م�����س��رتك��ة 
العديدة  امل��ق��وم��ات  م��ن  لال�ستفادة 
البلدان  بها  يتمتع  التي  واملتنوعة 
بالقت�ساد  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  خ���ا����س���ة 
من  وغ��ريه��ا  وال�ستثمار  والتعليم 
امل����ج����الت.   واأك�����د ���س��م��وه ان دولة 
امل��ت��ح��دة بقيادة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 

من تطور ومن��و ..م��وؤك��دا ان بالده 
التعاون  اأوج��ه  تقوية  على  حري�سة 
والدفع بها اىل اآفاق اأرحب يف �ستى 
امل��ج��الت.  كما ج��رى خ��الل اللقاء 
والتطورات  الأح��داث  تناول جممل 
على ال�ساحتني الإقليمية والدولية 
وت���ب���ادل وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ح���ول عدد 
من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  وب�����س��ك��ل خ���ا����س 
البلدين  الزم����ات وج��ه��ود  ت��ف��رزه��ا 

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ش قرب�ش بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي -وام: 

اآل نهيان  ب��ع��ث ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د 
نيكو�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
ذكرى  مبنا�سبة  ق��رب���س  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  اأن��ا���س��ت�����س��ي��اد���س 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  ب��الده. كما بعث �ساحب  ا�ستقالل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
اآل نهيان  حاكم دبي و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س نيكو�س اأنا�ست�سياد�س.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
الرئي�ش ال�سيني باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ال�سني  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  بينغ  ���س��ي ج��ني  ف��خ��ام��ة  اإىل  تهنئة  ب��رق��ي��ة  اهلل 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما  لبالده.  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  ال�سعبية 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب  دبي 
اإىل فخامة  امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني  الأعلى للقوات  القائد  نائب 

الرئي�س �سي جني بينغ. 

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
حاكم عام توفالو بعيد ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
لتوفالو وذلك  العام  اإتاليلي احلاكم  اإياكوبا  اإىل فخامة  اهلل برقية تهنئة 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما  ب���الده.  ا�ستقالل  عيد  مبنا�سبة 
ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  بن را�سد 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  و�ساحب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة اإياكوبا 

اإتاليلي. 

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ش نيجرييا باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
نيجرييا  جمهورية  رئي�س  ب��خ��اري  حممد  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 
الحتادية مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده. كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب  دبي 
اإىل فخامة  امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني  الأعلى للقوات  القائد  نائب 

الرئي�س حممد بخاري.

حاكم عام اأ�سرتاليا يزور واحة الكرامة يف اأبوظبيحممد بن زايد ي�ستقبل رئي�ش جمل�ش الإدارة الرئي�ش التنفيذي ل�سركة اك�سون موبيل
•• اأبوظبي-وام:

واحة  ام�����س  لأ���س��رتال��ي��ا  ال��ع��ام  احل��اك��م  كو�سغروف  بيرت  ال�سري  م��ع��ايل  زار 
الكرامة املعلم الوطني واحل�ساري الذي اأقيم تخليدا لبطولت وت�سحيات 
اأثناء الزيارة ال�سيخ خليفة بن طحنون بن  �سهداء الإم��ارات. رافق معاليه 
حممد اآل نهيان مدير مكتب �سوؤون اأ�سر ال�سهداء بديوان ويل عهد اأبوظبي 
حيث بداأت الزيارة با�ستعرا�س مرا�سم حر�س ال�سرف ثم قام معاليه بو�سع 

اإكليل من الزهور اأمام ن�سب ال�سهيد الذي يتكون من 31 لوحا من األواح 
الأملنيوم ال�سخمة والتي ي�ستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف 
والت�سامن. وجتول معاليه يف اأرجاء واحة الكرامة حيث اطلع على ميدان 
اأهم  اآل نهيان عن  ال�سيخ خليفة بن طحنون  اإىل �سرح من  الفخر وا�ستمع 
�سجل  كما  جليلة.  وطنية  ودللت  رم��وز  من  تت�سمن  وما  الواحة  عنا�سر 
ال�سرف عرب فيها عن  الزيارة كلمة يف �سجل  اأ�سرتاليا يف نهاية  حاكم عام 

تقديره لأبطال الإمارات.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�سارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�سارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية المارات                    7474900
�سيدلية الأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية الأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

امليزانية الت�سغيلية لحتياجات املدر�سة ال�سرورية للعملية التعليمية

الرتبية توؤكد على عدم النفاق على اأعمال ال�سيانة و�سراء الأثاث و�سداد النرتنت والهواتف
•• دبي- حم�شن را�شد 

مراحلها  بكافة  املدار�س  اإدارات  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  حظرت 
اأعمال  على  الت�سغيلية  امل��ي��زان��ي��ة  م��ن  مبالغ  اأي  ان��ف��اق   ، ال��درا���س��ي��ة 
ال�سيانة والأ�سباغ اأو الديكور، اأو �سراء بع�س الأ�سول الثابتة كالأثاث 
الوظائف  ببع�س  للقيام  عمالة  اأي���ة  تعيني  اأو  الثابتة،  الأج��ه��زة  اأو 
التخ�س�سية كال�ستقبال اأو ال�سكرتارية اأو الزراعة، اأو �سداد م�ستحقات 
النرتنت والهواتف ، وياأتي هذا احلظر يف اإطار املحافظة على املوارد 

املالية للميزانيات الت�سغيلية للمدار�س .

املدار�س  لإدارات  اأم�����س موجها  لها  كتاب  خ��الل  م��ن  ال���وزارة  واك���دت 
ا�ستخدام  ع��ل��ى  ال��رتك��ز  اأه��م��ي��ة  م��ن��ه،  ن�سخة  ع��ل��ى  ال��ف��ج��ر  ح�سلت   ،
ال�سرف  يركز  اإذ  التعليمية،  العملية  يخدم  مبا  الت�سغيلية،  امل��وازن��ة 
الرتبوية  للعملية  ال�سرورية  وامل�ستلزمات  املدر�سة  احتياجات  على 
والتعليمية، وا�ستثمارها يف اأوجه ال�سرف الفعلية التي حتقق املردود 
الإيجابي املبا�سر على اأداء املدر�سة ومن�سوبيها، وت�سهم ب�سكل مبا�سر 
الربامج  وكذلك  للمتعلمني،  املوجهة  الرتبوية  الربامج  حت�سني  يف 
التدريبية التي �سي�ستفيد منها املعلمني واملعلمات والطالب والطالبات 

داخل مدار�سهم، مما ينعك�س اإيجابياً على املدر�سة وفئاتها كافة.

بالتعاقد  تقوم  اإن��ه��ا   ، امل��دار���س  لإدارات  كتابها  ال���وزارة يف  واأو���س��ح��ت 
اليومية،  الوقائية  ال�سيانة  اأع��م��ال  لتنفيذ  متخ�س�سة  �سركات  مع 
لالت�سالت  الم���ارات  موؤ�س�سة  م��ع  املبا�سر  تن�سيقها  اإىل  بالإ�سافة 
ل�����س��داد ا���س��ت��ه��الك الن���رتن���ت وال��ه��وات��ف م��ب��ا���س��رة م��ن خ���الل وزارة 
اإىل  ترمي  امل�ستقبلية  التوجهات  ان  على  م��وؤك��دة  والتعليم،  الرتبية 
متكني املدر�سة من ممار�سة دور فاعل يف منظومة الربامج الرتبوية 
اإماراتي عايل  تعليمي  ت�سهم يف احل�سول على منتج  التي  الطموحة 

اجلودة.
ا�ستخدام  بعدم  ال��ت��ام  الل��ت��زام  ���س��رورة  على  الرتبية  وزارة  و���س��ددت 

مت  اأع��م��ال  اأي���ة  تنفيذ  يف  احلكومية  للمدار�س  الت�سغيلية  امل��وازن��ات 
الإ�سارة اإليها، جتنبا لأية خمالفات مالية قد تتحملها اإدارة املدر�سة ، 
وجاء تاأكيد الوزارة هذا ، بعدما لوحظ يف الآونة الخرية ، قيام اإدارات 
مدار�س بالقيام بعمل تعديالت وتغيريات يف اثاث املكاتب وال�سباغة 
لأعمال  مبوظفني  وال�ستعانة  بل   ، ل��ل��وزارة  ال��رج��وع  دون  والديكور 
ال�سكرتارية وال�ستقبال واأكر من ذلك ، رغم تاأكيدات الوزارة اأكر 
من مرة على األ تخالف اأي اإدارة مدر�سية تلك التوجيهات ، م�سرية 
املخالف  اإح��ال��ة  عليها  �سيرتتب  ال�����س��اأن  ه��ذا  يف  خمالفة  اأي  اأن  اىل 

لل�سئون القانونية للم�سائلة .

القمة العاملية للحكومات تختار الهند �سيف �سرف لدورتها ال�ساد�سة
•• دبي-وام: 

العاملية  ال��ق��م��ة  م��وؤ���س�����س��ة  اأع��ل��ن��ت 
جمهورية  اخ��ت��ي��ار  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
لدورتها  ����س���رف  ���س��ي��ف  ال���ه���ن���د 
 11 من  الفرتة  يف  �ستعقد  التي 
يف   2018 ف�����رباي�����ر   13 اىل 
ل��ق��ائ��م��ة �سيوف  ن��وع��ي��ة  اإ���س��اف��ة 
الهند  ب��ه  تتمتع  مل��ا  القمة  �سرف 
التنمية  يف  متميزة  جت���ارب  م��ن 
واأكدت  الق��ت�����س��ادي��ة.  والنه�سة 
موؤ�س�سة القمة العاملية للحكومات 
الهند  ج��م��ه��وري��ة  ا�ست�سافة  اأن 
املوؤ�س�سة  ���س��ع��ي  اإط������ار  يف  ت���اأت���ي 
ل��ت��ع��زي��ز ���س��راك��ات��ه��ا م���ع ال����دول 
واملميزة  ال���رائ���دة  ال��ت��ج��ارب  ذات 
التي  ال�سرتاتيجية  امل��ج��الت  يف 
ير�سخ  م����ا  امل���ج���ت���م���ع���ات  ت����خ����دم 
احلراك  بو�سفها  ال��ق��م��ة  م��ك��ان��ة 
ل�ستعرا�س  ن��وع��ه  م���ن  الأك�����رب 
وم�ساركة  ال����ت����ج����ارب  اأف���������س����ل 
الأول  العاملي  وامللتقى  اخل���ربات 
واملنظمات  وال�����دول  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
املهتمني  اخل��ا���س  القطاع  ورواد 
ب�سناعة امل�ستقبل. ومن املقرر ان 
ي�ستعر�س الوفد الهندي امل�سارك 
اأف�سل التجارب واأحدث التقنيات 
جمالت  يف  الهند  طورتها  التي 
م��ث��ل ا���س��ت��ك�����س��اف ال��ف�����س��اء حيث 
تطور برنامج ف�ساء ينمو ب�سكل 
كبرية  اإجن���ازات  ويحقق  مت�سارع 
الوليات  ب���رام���ج  م���ع  ب���ال���ت���وازي 
ورو�سيا  الأم���ري���ك���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
والحت���اد الأوروب����ي وك��ان اأحدث 
الإجنازات اإطالق اأ�سخم �ساروخ 

متنوعة  جم������الت  يف  م���ت���م���ي���زة 
وثقافية  واق��ت�����س��ادي��ة  ���س��ي��ا���س��ي��ة 
الهند  وت����ع����د   .. وح���������س����اري����ة 
ث����اين اأك�����رب ���س��ري��ك ل����الإم����ارات 
التبادل  يبلغ  اإذ   .. ال�����س��ني  ب��ع��د 
التجاري بني البلدين 60 مليار 
الإمارات  .. وت�سّدر  �سنويا  دولر 
قيمتها  تبلغ  ب�سائع  الهند  اإىل 
�سنويا  دولر  م��ل��ي��ار   27 ق��راب��ة 
اإىل  ال��ه��ن��د  ����س���ادرات  تبلغ  بينما 
الإم�����ارات م��ا ي��ق��در ب��� 33 مليار 
 10 الإم��ارات  .. وت�ستثمر  دولر 
مليارات دولر يف قطاعات الطاقة 
واخلدمات  املعدنية  وال�سناعات 
اإىل  والإن�����س��اءات  والتكنولوجيا 
امل�ساريع  م����ن  ال���ع���دي���د  ج���ان���ب 
التي  وال���س��ت��ث��م��ارات  امل�����س��رتك��ة 
يف  الإم��ارات��ي��ة  ال�سركات  تقودها 

الهند.
البلدان  يتمتع  ذل��ك  ج��ان��ب  اإىل 
موؤ�س�سات  ب��ني  ت��ع��اون  ب��ع��الق��ات 

ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ت��ط��ورة يف الإم������ارات 
العلمي  ال���ب���ح���ث  وم���وؤ����س�������س���ات 
الطاقة  جم������الت  يف  ال���ه���ن���د  يف 
امل�ستدامة  وال��ت��ن��م��ي��ة  امل��ت��ج��ددة 
وال��������زراع��������ة وع������ل������وم ال���ف�������س���اء 
مب����ا يف ذل�����ك ت���ط���وي���ر الأق����م����ار 
يذكر  واإط��الق��ه��ا.  ال�سطناعية 
للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  اأن 
اخلام�سة  دورت��ه��ا  يف  ا�ستقطبت 
املنعقدة يف فرباير 2017 اأكر 
 139 م��ن  م�سارك   4000 م��ن 
دول�����ة و���س��ه��دت م�����س��ارك��ة 150 
جل�سة.   114 ���س��م��ن  م��ت��ح��دث��ا 
و�سملت قائمة امل�ساركني يف القمة 
من  واخل���رباء  ال�سخ�سيات  كبار 
حول  واخل��ا���س  العام  القطاعني 
العامل اإ�سافة اإىل الوزراء و�سّناع 
التنفيذيني  وال���روؤ����س���اء  ال���ق���رار 
ورواد  وامل�����س��وؤول��ني  وامل��ب��ت��ك��ري��ن 
الأعمال وال�سخ�سيات الأكادميية 

وطلبة اجلامعات.

الرائدة م�سرية اإىل تلقي العديد 
من الطلبات من دول بارزة عامليا 

ليكونوا �سيوف �سرف القمة.
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  و����س���ي�������س���ارك 
ع�����ر������س جت����ارب����ه  ال�����ه�����ن�����دي يف 
ال�������ري�������ادي�������ة ع�������رب اجل����ل���������س����ات 
التي  ال���ت���ف���اع���ل���ي���ة  واحل������������وارات 
القمة  اأع��م��ال  ج���دول  يت�سمنها 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  ي���ربز يف  ح��ي��ث 
رواد  م�����ن  ع������دد  ال�����ع�����امل  ح������ول 
ن�سبة  تبلغ  فيما  الهنود  الأعمال 
التكنولوجيا  ���س��رك��ات  موؤ�س�سي 
وت�سل   8% الهند  من  املتقدمة 
النا�سئة  الهندية  ال�سركات  ن�سبة 
الوليات  يف  ال�سيليكون  وادي  يف 

املتحدة الأمريكية نحو الثلث.
تعاون  بعالقات  البلدان  ويتمتع 

يف  بالكامل  تطويره  مت  ف�سائي 
الهند يف يونيو املا�سي.

وتعد جمهورية الهند رابع اأ�سرع 
اقت�ساد منوا يف العامل بن�سبة منو 
ل��ل��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل بلغت 
 -  1951 عامي  ب��ني   6.12%

.  2017
العاملية  القمة  موؤ�س�سة  واأ�سافت 
حكومة  م�ساركة  ان  للحكومات 
ب���وف���د رفيع  ال���ه���ن���د  ج���م���ه���وري���ة 
امل�ساركات  اأه��م  من  تعد  امل�ستوى 
ا���س��ت��م��رار ل��ع��الق��ة مميزة  وه����ي 
الإم�����ارات وجمهورية  دول���ة  ب��ني 
الهند ولتاريخ ممتد من التعاون 
البناء يف خمتلف املجالت .. كما 
توجهات  امل�����س��ارك��ة  ه���ذه  جت�����س��د 
التجارب  ب��اأب��رز  للتعريف  القمة 

منها  ال�ستفادة  وت�سهيل  العاملية 
وتطويرها. وتركز القمة العاملية 
�سيوف  اختيار  عند  للحكومات 
للدول  ت���ك���ون  اأن  ع��ل��ى  ال�����س��رف 
امل�ست�سافة جتارب ناجحة ت�سكل 
.. والهند  منوذجا عامليا يحتذى 
النماذج  ه���ذه  اأب�����رز  م���ن  واح�����دة 
خ���ا����س���ة م����ن ح���ي���ث ال���ت���ح���ولت 
التي  والجتماعية  القت�سادية 
القليلة  ال�����س��ن��وات  يف  ���س��ه��دت��ه��ا 
املا�سية وما حققته من معدلت 
اقت�سادية  و�سيا�سات  عالية  منو 
اأ�سبح  حيث  ناجحة  واجتماعية 
الق��ت�����س��اد ال��ه��ن��دي ���س��اب��ع اأكرب 
لترتبع  ال�����ع�����امل  يف  اق����ت���������س����اد 
اأك�����رب ن�سبة  ب���ذل���ك ع��ل��ى ع���ر����س 
تبني  كما  عامليا.  اقت�سادي  من��و 

الهند  جمهورية  اختيار  املوؤ�س�سة 
التي  التاريخية  ال��ع��الق��ات  على 
الإم��ارات بجمهورية  تربط دولة 
را�سخة  اأ�س�س  على  وتقوم  الهند 
وامل�سالح  املتبادل  الح���رتام  م��ن 
امل�سرتكة يف العديد من املجالت 
ع�������الوة ع���ل���ى م����وق����ع ال���ه���ن���د يف 
التجاريني  ال�������س���رك���اء  م��ق��دم��ة 
ع��ل��ى م�ستوى  الإم�������ارات  ل���دول���ة 
ال���ع���امل. وك�����س��ف��ت امل��وؤ���س�����س��ة عن 
للم�ساركة يف  اقبال غري م�سبوق 
العامل  دول  خمتلف  م��ن  ال��ق��م��ة 
العاملية  القمة  موؤ�س�سة  تلقت  اإذ 
للحكومات طلبات من 140 دولة 
ال�ساد�سة  ال����دورة  يف  للم�ساركة 
اأف�سل  حيث �ستتناف�س يف عر�س 
جتاربها عرب هذه املن�سة العاملية 

اأكد اأن الرتجمة لي�ست جمرد كلمات نغري لغتها بل هي ج�سر ينقل املعرفة والعلوم والثقافات 

حممد بن را�سد: ا�ستئناف احل�سارة قرار ولي�ش �سعارا
والثقافة  بالعلم  الغني  والإ�سالمي  العربي  تاريخنا  ل�سرتجاع  احلاجة  اأم�س  يف  • نحن 

الآن  بالتغيري  قراره  منا  فرد  كل  اأخذ  لو  القادمة  لالأجيال  اأف�سل  م�ستقبل  �سنع  • ن�ستطيع 

مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية اأطلقت حتديا جديدا هو الأكرب من نوعه يف الوطن العربي 
قررنا الرتكيز يف )حتدي الرتجمة( على مادتي العلوم والريا�سيات لأنهما ت�سكالن جوهر البتكار 

•• دبي-وام: 

قال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
حاكم دبي ان العامل احتفل اأم�س 
للرتجمة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  الول 
الرتجمة  ل����دور  ت��ك��رمي��ا  وذل����ك 
احل�سارات  نقل  يف  وامل��رتج��م��ني 
والتقريب بني ال�سعوب املختلفة.. 
م�سيفا ان الرتجمة لي�ست جمرد 
ج�سر  هي  بل  لغتها  نغري  كلمات 
والثقافات  والعلوم  املعرفة  ينقل 
الأماكن  ع���رب  ب��ح��ري��ة  ل��ت��ت��ج��ول 
فت�ستفيد  وال��ع�����س��ور  والأزم����ن����ة 
وتبني  اجل��دي��دة  الأج���ي���ال  منها 
عليها وتنتج ح�سارة اأكر حداثة 
تركه  علمي  اإرث  على  بالعتماد 
الأ�سالف ولذلك تعترب الرتجمة 
اأهم عوامل النهو�س بالأمم  من 
وال�سعوب وتعزيز ثقافة التفاهم 

والت�سامح فيما بينها.
واأ�����س����اف ���س��م��وه يف م���ق���ال حتت 
احل�سارة  )ا����س���ت���ئ���ن���اف  ع����ن����وان 
ن�سره   - ����س���ع���ارا(  ول��ي�����س  ق�����رار 
ان(  )لينكد  ع��ل��ى  �سفحته  ع��ل��ى 
-  ن��ف��ت��خ��ر ن��ح��ن ال���ي���وم ب����الإرث 
احل�سارة  خلفته  ال���ذي  العظيم 
الإ�سالمية لالإن�سانية جمعاء مبا 
خالل  وعلوم  معارف  من  تركته 

ال��ع�����س��ري��ة امل���وج���ودة اأم��ام��ن��ا اإذ 
التقدم  ع���م���اد  الب���ت���ك���ار  اأ����س���ب���ح 
والريا�سيات  فالعلوم  والزده���ار 
حياتنا  ن�������س���اط���ات  ك����ل  اأ�����س����ا�����س 
حقائق  من  اليومية  وت�سرفاتنا 
�سروق ال�سم�س وغروبها والتغري 
التكنولوجية  الثورة  اإىل  املناخي 
احل���ال���ي���ة ال���ت���ي اأ����س���ب���ح���ت اأه����م 
�ساحات ال�سباق للتقدم يف الع�سر 

الراهن.
اليوم  ن�����س��ع��ى  ���س��م��وه:  واأ�����س����اف 
متمكن  ع��رب��ي  ج��ي��ل  اإع�����داد  اإىل 
ال���ع���رب يف هاتني  ال��ع��ل��م��اء  م���ن 
جنب  اإىل  جنبا  ليعملوا  امل��ادت��ني 
م��ع ال��ع��ل��م��اء الأج���ان���ب م��ن اأجل 
كانوا  اأينما  الب�سر  حياة  حت�سني 
اإىل مزيد من  فالب�سرية بحاجة 
العلماء من كافة املناطق ملواجهة 
نواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ك��اف��ة 
املختلفة  ال���ق���ط���اع���ات  يف  ال���ي���وم 
والقت�سادية  والطبية  البيئية 
وغ��ريه��ا م��ن امل��ج��الت احليوية. 
وبتحدي الرتجمة ن�سعى اإىل اأن 
قوية  علمية  عربية  بيئة  نخلق 
ق����ادرة ع��ل��ى مت��ك��ني ف��ئ��ة ال�سباب 
ورع���اي���ت���ه���م ل��ن�����س��ن��ع م��ع��ا جيال 
�سيغريون  ال��ذي��ن  املبتكرين  م��ن 

العامل كما فعل اأ�سالفهم.
بالنتقال  ان����ه  ���س��م��وه  واأو�����س����ح 
نعي�سه  ال��ذي  العربي  واقعنا  اإىل 

واملعرفة  ال��ع��ل��م  ال��ي��وم يف جم���ال 
جند اأن عدد الأميني بني العرب 
�سخ�س  م��ل��ي��ون   44 اإىل  و���س��ل 
 .2015 عام  اإح�سائيات  بح�سب 
يف  ال��ع��رب  مل�ساهمة  بالن�سبة  اأم��ا 
جم���ال ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر فهي 
%1 فقط مما يتم  ل تزيد عن 
�سوى  ينل  مل  فيما  عامليا  اإنتاجه 
ع���امل ع��رب��ي واح���د ج��ائ��زة نوبل 
للعلوم من اأ�سل 626 جائزة مت 

تقدميها.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  وق������ال 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم انه 
اأننا  ���س��ب��ق جن��د  م��ا  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
نن�سره  للعلم  منبعا  ك��ن��ا  ب��ع��دم��ا 
بحاجة  اأ�سبحنا  ك��ل��ه  ال��ع��امل  يف 
نه�ستنا  ت��ع��ي��د  ق��وي��ة  دف��ع��ة  اإىل 
ال�سورة  اإىل  ننظر  العربية.. ول 
لالأ�سى  م��دع��اة  باعتبارها  ال��ي��وم 
بل هي حتد جديد يخلق بداخلنا 
دافعا اأكرب للعمل من اأجل اإعادة 
توجيه امل�سار م�سار العلم يف دولنا 
قادة  ج��دي��د  م��ن  لنعود  العربية 

الفكر.
هدفنا  لتحقيق  ان��ه  �سموه  واأك���د 
اليوم  ن��ب��داأ  اأن  علينا  امل�ستقبلي 
اتخاذ  ع����رب  الأوىل  ب���اخل���ط���وة 
ما  اأن  ولنعلم  بالتغيري  ال��ق��رار 
نزرعه نحن اليوم يح�سده اأبناوؤنا 
قررنا  ول���ذل���ك  غ����دا  واأح���ف���ادن���ا 

واملعرفة  ال��ع��ل��م  ب����ذور  ن����زرع  اأن 
اإرثا  ال��ق��ادم��ة  الأج��ي��ال  لتح�سد 
ح�ساريا كالذي ورثناه نحن عن 

اأجدادنا.
وقال �سموه انه من خالل حتدي 
ف�سحة  اأي�سا  �سنخلق  الرتجمة 
ج���دي���دة م���ن الأم�����ل ال����ذي نحن 
اإل��ي��ه��ا يف وطننا  ب��اأم�����س احل��اج��ة 
الأ�سا�س  ح��ج��ر  ون�����س��ع  ال��ع��رب��ي 
يقوم  م�������س���رق  ع���رب���ي  مل�����س��ت��ق��ب��ل 
والت�سامح  والب��ت��ك��ار  العلم  على 
ب���دوره على  ال��ذي �سيوؤثر  الأم���ر 
وال�ستقرار  القت�سادية  التنمية 
الإق��ل��ي��م��ي.. ف��ع��ن��دم��ا ن��ع��م��ل من 
الفكري  امل���ال  راأ�����س  تنمية  اأج���ل 
ب���ذل���ك نحقق  ف���اإن���ن���ا  وال���ع���ق���ل���ي 
الرخاء والرفاهية يف املجتمعات.

ان  قائال:  مقاله  �سموه  واختتم 
�سوى  ل��ي�����س  ال���رتج���م���ة  حت�����دي 
خطوة على طريق نه�سة عربية 
�ساملة ن�سعى اإىل حتقيقها وعندما 
ي��دا واح���دة مع  ن��ت��ع��اون وننطلق 
حممد  )م��ب��ادرات  يف  املتطوعني 
من  القادمني  العاملية(  را�سد  بن 
العربي  ال���وط���ن  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع 
ب���ال���ت���اأك���ي���د ���س��ن��ح��ق��ق ال����ه����دف.. 
متوحدين  وننطلق  اليوم  فلنبداأ 
رحلة  يف  العربي  ال��ع��امل  ونر�سد 
العربية  النه�سة  التغيري واإحياء 

وا�ستئناف احل�سارة.

ع�����س��ره��ا ال���ذه���ب���ي ال�����ذي متيز 
بحركة ترجمة ديناميكية ن�سطة 
ذلك الع�سر الذي �سطع فيه جنم 
واملفكرين  وامل��رتج��م��ني  العلماء 
العربي  ال��ع��امل  فاأ�سبح  والأدب����اء 
نهلت  واأدبيا  علميا  منبعا  حينها 
العامل  ���س��ع��وب وح�������س���ارات  م��ن��ه 
القائمة  احل�����س��ارات  بينها  وم��ن 

اإىل يومنا هذا.
تلك  خالل  انه  اىل  �سموه  واأ�سار 
لغة  العربية  اللغة  كانت  الفرتة 
العلم وذلك مل ياأت من فراغ بل 
كان نتاجا جلهود حثيثة �سخرت 
واحل�سارة  العلم  خلدمة  نف�سها 
عدة  جم������الت  يف  والإن�������س���ان���ي���ة 
منها على �سبيل املثال ل احل�سر 
املالحة  و  وال��ف��ل��ك  ال��ري��ا���س��ي��ات 
والأدب وغريها فتظافرت جهود 
اأفكارهم  اخ��ت��الف  على  العلماء 
اأر���������س واح������دة  وع���ق���ائ���ده���م يف 
وقرروا اأن يبداأوا من حيث انتهى 
اأعمال  ف��رتج��م��وا  ���س��ب��ق��ه��م  م���ن 
الذين �سطع  والعلماء  الفال�سفة 
ال�سابقة  احل�����س��ارات  يف  جنمهم 
مثل �سقراط واأفالطون واأر�سطو 
ه����������ذا.. ك����م����ا ح����اف����ظ����ت ح���رك���ة 
اإرث  على  العربية  اإىل  الرتجمة 
ح�����س��اري ك���ان م���ن امل��ح��ت��م��ل اأي 
يختفي يف ظل الفو�سى التي عمت 
م��ن��اط��ق ب��ع�����س احل�������س���ارات بعد 

احل�سارة  منطقة  مثل  �سقوطها 
حركة  قادت  وبذلك  الرومانية.. 
معرفية  ث��ورة  العربية  الرتجمة 
ق��وة وح�سور  ع��ززت من  وعلمية 

احل�سارة الإ�سالمية.
وق�����ال ����س���م���وه.. ال���ي���وم ن��ح��ن يف 
اأم�س احلاجة ل�سرتجاع تاريخنا 
العربي والإ�سالمي الغني بالعلم 
اأنف�سنا  ن���ذك���ر  ح��ت��ى  وال���ث���ق���اف���ة 
باأ�سولنا العلمية املرت�سخة ونعيد 
�سغف وحب العلم الذي �ساد بني 
اأج����دادن����ا.. ول����دي اإمي����ان عميق 
م�ستقبل  ���س��ن��ع  ن�ستطيع  ب��اأن��ن��ا 
اأخذ  القادمة لو  اأف�سل لالأجيال 
كل فرد منا قراره بالتغيري الآن 
لإحياء  احلقيقة  الإرادة  وم��ل��ك 
الرتجمة  يف  ال���ذه���ب���ي  ع�����س��رن��ا 

وا�ستئناف احل�سارة.
اأطلقت  ل��ذل��ك  ���س��م��وه:  واأ����س���اف 
م����ب����ادرات حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
ال��ع��امل��ي��ة حت��دي��ا جديدا  م��ك��ت��وم 
ه��و الأك���رب م��ن ن��وع��ه يف الوطن 
اإن���ه )حت���دي الرتجمة(  ال��ع��رب��ي 
الذي يت�سمن ترجمة 11 مليون 
اآلف   5 ت�����س��ك��ل حم���ت���وى  ك��ل��م��ة 
العلوم  مادتي  يف  تعليمي  فيديو 
اإع���داده���ا وفقا  وال��ري��ا���س��ي��ات مت 
وتوفري  العاملية  امل��ع��اي��ري  لأع��ل��ى 
باللغة  امل��رتج��م��ة  ال��ف��ي��دي��وه��ات 
الإنرتنت  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة جم��ان��ا 

ل��ك��ل ط��ال��ب ع��رب��ي وب��ذل��ك نعرب 
املتميز  التعليم  بتوفري  احل���دود 
طالب  م��ل��ي��ون   50 م���ن  لأك�����ر 

عربي.
اجلماعة  ي��د  لأن  ���س��م��وه:  وق���ال 
اإح���داث الفرق  ه��ي ال��ق��ادرة على 
ولأن الإن�سان هو اأ�سا�س ا�ستئناف 
اأمام  الباب  نفتح  فاإننا  احل�سارة 
ال���ع���رب يف كافة  ج��م��ي��ع الأف������راد 
اأن��ح��اء ال��ك��رة الأر���س��ي��ة ليتحدوا 
اإل���ي���ن���ا يف هذا  م��ع��ن��ا وي��ن�����س��م��وا 
تاأ�سي�س  يف  لي�ساهموا  ال��ت��ح��دي 
ومتطورة  متميزة  عربية  مكتبة 
العلوم  العرب يف مادتي  للطالب 
التعليم  ن�سع  حتى  والريا�سيات 
املتميز يف متناول كل طالب عربي 
كما  للمعرفة..  متعط�س  طموح 
تعزيز  اإىل  اأي�����س��ا  امل��ب��ادرة  ت�سعى 
امل�ساهمة  ع��رب  العربية  روابطنا 
العربية  ال�سعوب  ب��ن��اء  اإع����ادة  يف 
وم��واج��ه��ة الأزم���ة ال��ت��ي مت��ر بها 
ب�سالح  مواجهتها  ع��رب  املنطقة 
األ وهو  الأ�سلحة  ك��ل  م��ن  اأق���وى 

�سالح العلم والثقافة واملعرفة.
قررنا  ول���ذل���ك  ����س���م���وه:  وت���اب���ع 
مادتي  على  التحدي  يف  الرتكيز 
لأنهما  وال���ري���ا����س���ي���ات  ال���ع���ل���وم 
ت�سكالن جوهر البتكار الذي هو 
امل�ستقبل وذلك  النجاح يف  مفتاح 
املعطيات  يف  ن��الح��ظ��ه  مل���ا  وف���ق���ا 
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اأخبـار الإمـارات
من�سور بن زايد ي�ستقبل ال�سفري الأثيوبي

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة ام�س 
مبكتب �سموه يف ق�سر الرئا�سة �سعادة عبدالقادر ر�سقوا �سالح �سفري جمهورية اأثيوبيا الفيدرالية 

الدميقراطية لدى الدولة الذي قِدم لوداع �سموه مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله يف الدولة.
واأ�ساد �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان خالل اللقاء بجهود ال�سفري التي بذلها لدعم العالقات 
الثنائية بني دولة الإمارات وجمهورية اأثيوبيا ..متمنيا له التوفيق والنجاح يف خمتلف مهام عمله 
اإىل �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد  امل�ستقبلية. من جانبه توّجه ال�سفري الأثيوبي بال�سكر والعرفان 

على كل ما لقيه من تعاون خالل فرتة عمله ك�سفري لبالده لدى الدولة.
 ح�سر اللقاء معايل اأحمد جمعة الزعابي نائب وزير �سوؤون الرئا�سة و�سعادة را�سد �سعيد العامري 

وكيل وزارة �سوؤون الرئا�سة لقطاع التن�سيق احلكومي.

املركز العربي للدرا�سات اجلينية ي�سدر 
العدد اخلام�ش من ال�سل�سة الوراثية

•• دبي -وام: 

اأ�سدر املركز العربي للدرا�سات اجلينية - اأحد مراكز جائزة ال�سيخ حمدان 
بن را�سد اآل مكتوم للعلوم الطبية - العدد اخلام�س من ال�سل�سلة الوراثية 

املي�سرة بعنوان ال�سطرابات الدماغية الع�سبية .
ي��ق��دم ال��ع��دد ن��ظ��رة ع��ام��ة علي الأع���را����س وع��وام��ل اخل��ط��ورة يف الأ�س�س 
الوراثية والآثار الناجمة عن خم�سة من ال�سطرابات الدماغية الع�سبية 
والإعاقة  النتباه  وت�ستت  احلركة  فرط  وا�سطراب  الزهامير  مر�س  هي 

الذهنية والف�سام ومتالزمة توريت .

بقيمة 700 األف درهم

بلدية مدينة اأبوظبي حترر 7 خمالفات ب�ساأن اإلقاء خملفات الإن�ساءات وال�سرف ال�سحي ب�سكل ع�سوائي
•• اأبوظبي –الفجر:

خملفات  نقل  �سيارات  ومتابعة  ملراقبة  حملة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
املواقع الإن�سائية و�سهاريج نقل مياه ال�سرف ال�سحي ، حيث بداأت احلملة 
منذ مطلع اأغ�سط�س وماتزال م�ستمرة ، وذلك يف منطقة م�سفح  ال�سناعية  
، بهدف مواجهة اأي اأعمال ميكن اأن ت�ساهم يف ت�سويه املظهر العام والإ�سرار 
بالبيئة والبنية التحتية، من خالل الإلقاء الع�سوائي لهذه املخلفات ، واملياه 

�سيارات   7 ب�سبط  احلملة  خ��الل  جنحت  اأن��ه��ا  البلدية  واأ���س��ارت   . امللوثة 
الأماكن  على  احلفاظ  لئحة  وقانون  املدينة  مظهر  لقانون  خمالفة  نقل 
العامة بند رقم 56 ، ومت مبوجب هذه املخالفات ووفقا للقانون والالئحة 
، يف  �سيارة  األ��ف دره��م لكل   100 ب�  املذكورين توجيه خمالفة مالية تقدر 
منطقة املفرق ال�سناعية يف الظفرة ويف ايكاد م�سفح( وذلك خالل اأغ�سط�س 
، وما تزال  األ��ف دره��م   700 اإىل  املالية  املخالفات  ، لت�سل قيمة  و�سبتمرب 
الظاهرة وذلك  اأداء واجبها جتاه هذه  التفتي�س واملراقبة م�ستمرة يف  فرق 

يف  لدورها  وكذلك  ال�سلبية  البيئية  لآثارها  نظرا  تفاقمها  اأو  تكرارها  ملنع 
ت�سويه املظهر العام .

املواقع  �سيارات نقل خملفات  قائدي  اأبوظبي بجميع  بلدية مدينة  واأهابت 
الإن�سائية و�سهاريج نقل مياه ال�سرف ال�سحي اللتزام بتفريغ حمولتهم 
املذكورة يف الأماكن املخ�س�سة لهذا الأمر ، موؤكدة اأهمية دورهم وم�ساهمتهم 
يف احلفاظ على البيئة ، و�سون املظهر العام ، وتعبريا عن ح�س امل�سوؤولية 

املجتمعية جلميع مكونات املجتمع .

وتوؤكد البلدية اأنها عازمة على مواجهة هذه ال�سلوكيات من خالل ال�ستناد 
اإىل اللوائح والقوانني املعمول بها يف اإمارة اأبوظبي والتي ت�ستهدف تنظيم 
التاأثري  ذات  اأنواعها وخ�سو�سا  اختالف  املخلفات على  نقل وتفريغ  عملية 
املبا�سر على البيئة  واملظهر العام ، جمددة ثقتها بالتزام اجلميع جتاه هذا 

الأمر .
واأ�سارت البلدية اإىل وجود مكبات نظامية لحتواء خمالفات البناء  والتي 

تدار عن طريق مركز ابوظبي لإدارة النفايات ) تدوير( .

املوارد الب�سرية بعجمان  تعقد دورة حتديد و حتليل الحتياجات التدريبية جلنة الأمن يف تنفيذي اأبوظبي تطلع على اآلية عمل مركز املتابعة والتحكم
•• اأبوظبي-وام:

التابعة   - وال�سالمة  والعدل  الأم��ن  جلنة  اطلعت 
للمجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي - خالل زيارتها 
اأبوظبي على �سري  مقر مركز املتابعة والتحكم يف 
متابعة  يف  امل�ستخدمة  احلديثة  والتقنيات  العمل 
املركز  ودور  اأبوظبي  مدينة  يف  الرئي�سية  الطرق 
املتابعة  اأج��ه��زة  نظم  وا�ستخدام  وتنظيم  اإدارة  يف 
واملن�ساآت  احليوية  وامل��راف��ق  الأم��اك��ن  يف  والتحكم 
توفرها  التي  البيانات  وحتليل  واخلا�سة  العامة 
والنظام  الأم��ن  ي�سهم يف تعزيز  الأجهزة مبا  هذه 
ال��ع��ام يف الإم�����ارة. وق���دم م�����س��وؤول��و م��رك��ز املتابعة 
اخلدمات  ح��ول  اللجنة  لأع�ساء  عر�سا  والتحكم 
التي يقدمها املركز والتي من �ساأنها تعزيز كفاءة 
�سعادة  واأكد  اأبوظبي.  اإم��ارة  ال�سالمة يف  منظومة 

رئي�س  النعيمي  اخلريباين  نا�سر  الدكتور  اللواء 
جلنة الأمن والعدل وال�سالمة اأن امل�سهد التنموي 
اتباع  علينا  يحتم  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  ت�سهده  ال���ذي 
اأف�سل املمار�سات يف جمالت الأنظمة الإلكرتونية 
والطالع على اأحدث التقنيات يف هذا املجال الذي 
البيئة  ت��وف��ري  اإىل  اإ���س��اف��ة  مت�سارعا  من��وا  ي�سهد 
املثلى والكفيلة بحماية املكت�سبات الوطنية ما يعزز 

م�سرية التقدم والزدهار يف اإمارة اأبوظبي.
وال�سالمة  وال��ع��دل  الأم���ن  جلنة  رئي�س  واأ���س��اف 
اأب��وظ��ب��ي حت��ر���س ع��ل��ى ت��ب��ن��ي اخلطط  اإم�����ارة  اأن 
املنظومة  تعزيز  �ساأنها  التي من  وال�سرتاتيجيات 
توحيد  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��ريا   .. ل��دي��ه��ا  الأم���ن���ي���ة 
اأجل  م��ن  املعنية  اجل��ه��ات احلكومية  ب��ني  اجل��ه��ود 
الأحداث  مع  والتعامل  امل�ستقبلي  التكامل  �سمان 
واطلعت  ع��ال��ي��ة.  وك��ف��اءة  و���س��رع��ة  ب��دق��ة  اليومية 

اللجنة على م�سروع نظام عني ال�سقر والذي يعد 
التعامل  �سرعة  ي�ساعف  متكامال  مركزيا  نظاما 
اأع�ساء  اأك���د  حيث  لها  وال�ستجابة  الأح����داث  م��ع 
اللجنة اأهمية النظام يف تعزيز اأمن املجتمع اإ�سافة 
التكنولوجيا مبا يوفر  ال�ستفادة من  اإىل �سرورة 
ل�سمان  واجل��اه��زي��ة  للوقاية  متكاملة  منظومة 

�سالمة املجتمع يف خمتلف الظروف.
الكامريات  اآلف  بربط  ال�سقر  عني  نظام  ويقوم 
يف  احليوية  وامل��راف��ق  واملن�ساآت  اأبوظبي  مدينة  يف 
اإلكرتونية تعمل على  واج��ه��ة  م��ن خ��الل  الإم���ارة 
التحليل الذكي واإر�سال تنبيهات حمددة بناء على 
 .. املعنية  اجل��ه��ات  ت��دخ��ل  ت�ستدعي  ال��ت��ي  احل��ال��ة 
البالغات عن  العديد من  النظام يف حل  وي�ساهم 
الأحداث  ملتابعة  اإل��ك��رتوين  اأ�سلوب  توفري  طريق 

ور�سد املخالفات واحلد منها.

•• عجمان ـ الفجر 

الب�سرية  امل�����وارد  لتنمية  امل��رك��زي��ة  الإدارة  ع��ق��دت 
الحتياجات  حتليل  و  حت��دي��د  ح��ول  دورة  بعجمان 
ال��ت��دري��ب��ي��ة يف ف��ن��دق ف��ريم��ون��ت مب�����س��ارك��ة ممثلي 

اجلهات احلكومية يف اإمارة عجمان.
و اأو�سحت موزة ال�سام�سي- مدير اأول ق�سم التنمية 
انطالقا  ياأتي  ال��دورة  اأن تنظيم  بالإنابة  والتطوير 
امل���وارد  لتنمية  امل��رك��زي��ة  الإدارة  اخت�سا�سات  م��ن 
ال�سنوية  التدريبية  الحتياجات  بح�سر  الب�سرية 
العامة  والتطوير  التدريب  خطة  واإع��داد  وحتليلها 
احلكومية  ال��دوائ��ر  مع  بالتن�سيق  عجمان  حلكومة 
يف  املوظفني  واأداء  الإن��ت��اج��ي��ة  م�ستوى  رف��ع  ب��ه��دف 
تهدف  ال���دورة  اأن  اإىل  م�سرية  احلكومية،  اجل��ه��ات 
اإىل تطوير اأداء املوظفني املعنيني بعملية التدريب و 
التطوير يف اجلهات احلكومية و التعرف على عملية 

علمي  ب�سكل  التدريبية  الحتياجات  حتليل  اج��راء 
�سحيح انتهاًء باإعداد خطة تدريب اأكر فاعلية.

واأ�سارت �سهام البلو�سي- تنفيذي تدريب اإىل حماور 
اأهمية تقييم الحتياجات  اإىل  التي تطرقت  الدورة 
ال��ت��دري��ب��ي��ة و اأن�����واع ال��ت��ق��ي��ي��م مب��راح��ل��ه الأرب���ع���ة و 

النتائج  ، و ربط  املرجوة  النتائج  املتمثلة يف حتديد 
مع �سلوك املوظف، وطريقة جمع البيانات لتحديد 
التدخل  حت��دي��د  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  العمل  اح��ت��ي��اج��ات 
املحتمل للتدريب، كما تناولت الدورة طرق التعامل 

مع املعوقات و كيفية خلق بيئة عمل ايجابية.

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/2329 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1-تيكيمار فيتيل جوييناتان ناير جمهول حمل القامة 
ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل حمد  ال��ت��ج��اري  اب��وظ��ب��ي  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سام�سي  العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل 
امل���ذك���ورة اع���اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق����دره )789201.54( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/2336 تنفيذ جتاري

اىل امل��ن��ف��ذ �����س����ده/1-ع����ذارى م��و���س��ى حم��م��د ح�����س��ني امل���ازم���ي جمهول 
)فرع(  ال��ت��ج��اري  اب��وظ��ب��ي  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي  العمران  عبداهلل عمران  وميثله:عبداهلل حمد 
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى 
فان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )492683.34(
اللتزام  ع��دم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج�����راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/2188 تنفيذ جتاري

مبا  القامة  حمل  جمهول  ماثيور  �سانكري  �سده/1-راجني�س  املنفذ  اىل 
حمد  وميثله:عبداهلل  ���س.م.ع  التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سام�سي  العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل 
امل���ذك���ورة اع���اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق����دره )630968.44( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/2420 تنفيذ جتاري

القامة  حمل  جمهول  جوهر  فرحان  عبداهلل  �سده/1-خالد  املنفذ  اىل 
وميثله:عبداهلل  ����س.م.ع  التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا 
حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
امل���ذك���ورة اع���اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق����دره )868396.42( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

برعاية حممد بن زايد 

اأب��وظبي ت�س�ت�سيف امل�نتدى الع�املي لل��سحة
املُعدية  الأم���را����س  ع��ل��ى  للق�ساء 
املجتمعية  التدخالت  ذلك  يف  مبا 
الريفية  امل���ج���ت���م���ع���ات  ل��ت��ث��ق��ي��ف 
ال�سلوكيات  وت���غ���ي���ري  ال���ن���ائ���ي���ة 
اخل���اط���ئ���ة ف��ي��ه��ا مب����ا ي�����س��اع��د يف 
جت��ن��ب الإ����س���اب���ة ب���اأم���را����س مثل 
النهري  وال���ع���م���ى  غ��ي��ن��ي��ا  دودة 
اإىل  ال��ل��م��ف��اوي  ال��ف��ي��الري��ات  وداء 
امل�ستوى  الأدوي��ة على  اإدارة  جانب 
التقنيات  وا����س���ت���خ���دام  ال�����س��ع��ب��ي 
امل��ت��ط��ورة ل��ت��وف��ري ال��ل��ق��اح��ات �سد 
�سلل الأطفال للمجتمعات املهم�سة 
اأف�سل  م��ن  ال�ستفادة  ع��ن  ف�سال 
مقاومة  ع���ل���ى  ل��ل��ت��غ��ل��ب  ال����ط����رق 
الآفات للمبيدات احل�سرية واأدوية 

عالج املالريا.
واأكد �سعادة حممد مبارك املزروعي 
اأن  اأبوظبي  وكيل ديوان ويل عهد 
دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها 
�سنوات  مدى  على  �سعت  احلكيمة 
يف  وامل�����س��ارك��ة  للم�ساهمة  ط��وي��ل��ة 
الق�سايا  م���ن  ال���ع���دي���د  م��ع��اجل��ة 
ال�����س��ح��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ..م�����س��رياً اإىل 
ا�ستئ�سال  على  ال��دول��ة  تركيز  اأن 
انطالقاً  ياأتي  القاتلة  الأم��را���س 

اإ�سابة يف عام 1986 يف 21 بلدا 
يف اأفريقيا واآ�سيا اإىل ب�سع حالت 
فقط حتى اليوم من عام 2017 
الإ�سابة  ح��الت  تراجعت  ..بينما 
ُمعٍد  م��ر���س  الأط��ف��ال وه��و  ب�سلل 
املوت  ال�سلل ورمب��ا  اإىل  ي��وؤدي  قد 
من  الأط���ف���ال  ال��غ��ال��ب  يف  ي�سيب 
اإىل   1988 ع��ام  يف  األ���ف   350
اأدنى م�ستوى يف تاريخه عند 37 

حالة فقط يف عام 2016.
وقال بيل غيت�س الرئي�س امل�سارك 
ملوؤ�س�سة بيل ومليندا غيت�س : لقد 
ا�ستئ�سال  و���س��ك  ع��ل��ى  اأ���س��ب��ح��ن��ا 
بع�س اأخطر الأمرا�س التي ميكن 
واأكرها  ال��ع��امل  يف  منها  الوقاية 
املاليني  ح��ي��اة  ع��ل��ى  و���س��ررا  فتكا 
النا�س فقراً يف العامل ..  اأ�سد  من 
وبينما اأحرز املجتمع العاملي تقدماً 
الأمرا�س  ه��ذه  معاجلة  يف  هائاًل 
ل ي��زال اأم��ام��ن��ا امل��زي��د م��ن العمل 
الذي يجب القيام به ..معربا عن 
اأمله يف اأن ي�ساعد منتدى بلوغ اآخر 
مكافحة  وت��رية  ت�سريع  على  ميل 
هذه الأمرا�س التي ميكن جتنبها 
النا�س  اأفقر  من  املزيد  مينح  مما 

الأطفال  مر�س دودة غينيا و�سلل 
املعدية  الأم��را���س  على  والق�ساء 
ال��ت��ي مي��ك��ن ال���وق���اي���ة م��ن��ه��ا مثل 

املالريا والعمى النهري.
وي�����س��ل��ط امل���ن���ت���دى ال�������س���وء على 
يبذلها  ال���ت���ي  ال���ه���ائ���ل���ة  اجل����ه����ود 
العاملون يف جمال ال�سحة العامة 
ملكافحة  ح��ي��ات��ه��م  ك���ر����س���وا  مم���ن 
النا�س  حياة  تهدد  التي  الأمرا�س 
وي�سعى   .. امل��ت�����س��ررة  ال��ب��ل��دان  يف 
املنتدى اإىل دعم املبادرات الدولية 
الأمرا�س  مكافحة  اإىل  ال��رام��ي��ة 
املُ��ع��دي��ة م��ن خ���الل ب��ن��اء �سراكات 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  ب����ني  ج����دي����دة 

واخلا�س.
ويناق�س املتحدثون خالل املنتدى 
الأمرا�س  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  اأه��م��ي��ة 
وما  العاملي  ال�سعيد  على  املُعدية 
النهائي  الهدف  حتقيق  �سيتطلبه 
م�����ن ه������ذه اجل�����ه�����ود وال������درو�������س 
يف  تطبيقها  ميكن  التي  امل�ستفادة 
ال�سحة  املقبلة يف جمال  املبادرات 

العاملية .
ال�سوء  ت�سليط  خالله  �سيتم  كما 
املبذولة  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���ه���ود  ع��ل��ى 

ا�ستئ�سال  معا  ميكننا  ال��دول��ي��ني 
عدد اأكرب من الأمرا�س التي تهدد 
على  ال��ي��وم  بتنا  وق��د   .. الب�سرية 
و�سك ا�ستئ�سال مر�س دودة غينيا 
ت�ستمر  ك��م��ا   .. الأط����ف����ال  و���س��ل��ل 
اأمرا�س  ع��ل��ى  ل��ل��ق�����س��اء  اجل���ه���ود 

اأخرى على امل�ستوى الإقليمي .
واأك����د ان م��ن��ت��دى ب��ل��وغ اآخ���ر ميل 
يج�سد الإ�سرار املتجدد لدى قادة 
مثل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان وجمتمع ال�سحة 
العاملي للحفاظ على الزخم الذي 
وامل�������س���اع���دة يف  الآن  حت��ق��ق ح��ت��ى 
كل  يف  الإن�سانية  املعاناة  تخفيف 
م��ك��ان. وب��ف�����س��ل ت�����س��اف��ر اجلهود 
ال��ع��امل��ي��ة ق���د ي�����س��ب��ح م��ر���س دودة 
غينيا و�سلل الأطفال ثاين وثالث 
بعد  ا�ستئ�ساله  يتم  ب�سري  مر�س 
جناح العامل يف ا�ستئ�سال اجلدري 
..فقد   1980 ع�����ام  يف  ن���ه���ائ���ي���اً 
بدودة  الإ���س��اب��ة  م��ع��دل  انخف�س 
ُمقِعد  طفيلي  مر�س  وه��و  غينيا 
الإن�سان  ج�سم  تعطيل  اإىل  ي��وؤدي 
انت�ساره  ذروة  من  طويلة  لفرتات 
مليون   3،5 ح����وايل  ب��ل��غ��ت  ال��ت��ي 

من اهتمام وحر�س �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
اإنقاذ  امل�����س��اه��م��ة يف  ����س���رورة  ع��ل��ى 
التي  الأم��را���س  م��ن  النا�س  اأرواح 
ميكن الوقاية منها وقناعة �سموه 
اأمر  ال�����س��ح��ة  ب����اأن ال���س��ت��ث��م��ار يف 
بالغ الأهمية لدفع عجلة التنمية 
ال��ع��امل��ي��ة. واأ�����س����اف امل����زروع����ي اأن 
منتدى بلوغ اآخر ميل يعد امتداداً 
القيادة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  ل��ل��ج��ه��ود 
احلكيمة بدولة الإمارات منذ 30 
ع��ام��اً ل��ل��ق�����س��اء ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
الأمرا�س القاتلة حول العامل مبا 
يف ذلك �سلل الأطفال ودودة غينيا 
واملالريا وذلك عرب حفز التمويل 
�سراكات  اإق��ام��ة  وت�سجيع  ال��ع��امل��ي 

ا�سرتاتيجية تدعم تلك الغاية.
كارتر  ج��ي��م��ي  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
املتحدة  للوليات   39 ال�  الرئي�س 
والفائز  ك���ارت���ر  م���رك���ز  م��وؤ���س�����س 
لعام  ل���ل�������س���الم  ن����وب����ل  ب����ج����ائ����زة 
اليوم  حتى  العامل  جنح   :2002
واحد  ب�سري  مر�س  ا�ستئ�سال  يف 
الدعم  خ�����الل  م����ن  ول���ك���ن  ف���ق���ط 
ال�سركاء  ب��ني  ال��ق��وي��ني  وال��ت��ع��اون 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سمو  ����س���اح���ب  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
..ينعقد  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
بلوغ  ال���ع���امل���ي  ال�����س��ح��ة  م���ن���ت���دى 
اأجل  م��ن  معا  العمل   .. ميل  اآخ��ر 
املعدية  الأم���را����س  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء 
�سوق  يف  املقبل  نوفمرب   15 ي��وم 
املاريه  ب��ج��زي��رة  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي 
وال����������ذي ت���������دور حم����������اوره ح����ول 
القاتلة  الأم���را����س  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء 
والتي  منها  ال��وق��اي��ة  ميكن  ال��ت��ي 
ال�سحة  اآث��اراً مدمرة على  حتدث 
التنمية  م�����س��رية  وت��ع��ي��ق  ال��ع��ام��ة 
الجتماعية والقت�سادية يف كثري 

من املجتمعات الفقرية.
ي�سارك  ال���ذي   - امل��ن��ت��دى  وي�سعى 
وروؤ�ساء  م�سوؤولون حكوميون  فيه 
منظمات تنموية دولية ومنظمات 
عامليون  ���س��ح��ة  وخ�����رباء  خ���ريي���ة 
ومم��ث��ل��ون ع��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���س - 
اإىل البناء على اجلهود التاريخية 
ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا دول����ة الإم�������ارات يف 
�سبيل الق�ساء على الأمرا�س التي 

ميكن الوقاية منها.
وي����ت����م����ث����ل ال������ه������دف ال���رئ���ي�������س���ي 
ل���ل���م���ن���ت���دى يف حت���ف���ي���ز اجل���ه���ود 
الأمرا�س  ل���س��ت��ئ�����س��ال  ال��دول��ي��ة 
ال��ت��ي اق���رتب���ت م���ن ن��ه��اي��ت��ه��ا مثل 

ال��ت��م��ت��ع بحياة  ف��ر���س��ة  ال��ع��امل  يف 
�سحية ومنتجة.

الإمارات  دول��ة  ال��ت��زام قيادة  وب��داأ 
عام  يف  الأم���را����س  ع��ل��ى  بالق�ساء 
الوالد  ���س��اه��م  ع��ن��دم��ا   1990
زايد  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  امل��وؤ���س�����س 
ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��َي��ب اهلل 
 5.77 قدرها  اأولية  ث��راه مبنحة 
مليون دولر لدعم اجلهود العاملية 
غينيا  دودة  م���ر����س  ل���س��ت��ئ�����س��ال 
وا�ستمر   .. ك��ارت��ر  م��رك��ز  ب��ق��ي��ادة 
�سل�سلة من  ع��رب  ذل��ك  بعد  الأم���ر 
قدمها  ال��ت��ي  اجلليلة  امل�ساهمات 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى  عهد 

للقوات امل�سلحة .
�ساحب  ق���دم   2011 ع���ام  وم��ن��ذ 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
لدعم  دولر  مليون   235 نهيان 
للق�ساء  الرامية  العاملية  اجلهود 
والقاتلة  املُ��ق��ِع��دة  الأم��را���س  على 
205 ماليني دولر  ذل��ك  مب��ا يف 

ا���س��ت��ئ�����س��ال مر�س  ل���دع���م ح��م��ل��ة 
ل�سالح  وم�ساهمات  الأطفال  �سلل 
حت��ال��ف ال��ل��ق��اح ج��ايف وه��و �سراكة 
واخلا�س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني 
الأطفال  ح��ي��اة  اإن��ق��اذ  اإىل  ت��ه��دف 
وح���م���اي���ة ال�������س���ح���ة ال���ع���ام���ة من 
احل�سول  ف���ر����س  زي�������ادة  خ�����الل 
اللقاحات و30 مليون دولر  على 
مر�س  على  الق�ساء  جهود  لدعم 
وُي���َك���ّم���ل م��ن��ت��دى بلوغ  امل����الري����ا. 
ال��دويل متعدد  املعر�ُس  اآخ��ر ميل 
ال��و���س��ائ��ط ال���ع���د ال���ت���ن���ازيل حتى 
الأمرا�س  الق�ساء على   .. ال�سفر 
اأطلقه  ال��ذي  الب�سرية  تهدد  التي 
املتحف الأمريكي للتاريخ الوطني 
بالتعاون مع مركز كارتر ، املنظمة 
الرائدة غري الربحية التي اأ�س�سها 
جيمي  ال�سابق  الأمريكي  الرئي�س 
ال�سحة  ق�سايا  دعم  بهدف  كارتر 
الأمرا�س.  وا�ستئ�سال  الع����امة 
ويقام هذا املعر�س يف اأبوظبي من 
 15 ولغاية   2017 اأكتوبر   15
نوفمرب 2017 يف مول الغالرييا 
ع��ل��ى ج���زي���رة امل���اري���ه وذل�����ك بعد 
���س��ل�����س��ل��ة م����ن امل���ح���ط���ات ق�����ام بها 
املعر�س حول العامل منها متحف 
الرئا�سية  ك��ارت��ر  جيمي  ومكتبة 
الأمريكي  امل��ت��ح��ف  و  اأط��ل��ن��ط��ا  يف 
و  ن��ي��وي��ورك  يف  الطبيعي  للتاريخ 
كلية لندن لل�سحة والطب املداري 

يف اإجنلرتا .
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اأخبـار الإمـارات
بلدية عجمان تعفي كبار ال�سن من املواقف املدفوعة

•• عجمان-وام:

بتوجيهات مبا�سرة من ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 
والتخطيط بعجمان وتزامناً مع اْلَيْوَم العاملي للم�سنني اأعلنت الدائرة عن 
ال�  اأعمارهم  منح ت�ساريح لكبار ال�سن من مواطني الدولة الذين جتاوزت 

60 عاما ل�ستخدام مواقف الإمارة جمانا .
دائرة  اأن  ال��دائ��رة  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي  حممد  عبدالرحمن  ���س��ع��ادة  واأك���د 
التي  الإن�سانية  املبادرات  كافة  وتتبنى  تدعم  بعجمان  والتخطيط  البلدية 

ُتعنى بالهتمام ب�سرائح املجتمع والت�سهيل الدائم عليهم.
�سيتوىل  التحتية  والبنية  الطرق  ب��اإدارة  املدفوعة  املواقف  ق�سم  اأن  واأو�سح 

بال�سروط  لإع��الم��ه��م  ال�سن  ك��ب��ار  م��ع  مبا�سرة  و�سيتوا�سل  امل��ب��ادرة  م��ه��ام 
على طالب  اأن  ..مبينا  لهم  املجانية  البطاقات  اإ�سدار  ومتطلبات  الالزمة 
اخلدمة تقدمي الوثائق املطلوبة والأوراق الثبوتية التي متكن ق�سم املواقف 
من التدقيق عليها لالإ�سراع يف اإ�سدار بطاقة كبار ال�سن. واأفاد اأنه من املقرر 
البدء يف اإ�سدار بطاقات مواقف كبار ال�سن املجانية خالل الربع الرابع من 
العام احلايل ..مو�سحا اأنه يتم اإ�سدار الت�سريح ملدة �سنة قابلة للتجديد. 
وبني اأن هدف املبادرة هو تقدمي خدمات �سهلة ومي�سرة جلمهور املتعاملني 
وخا�سة من كبار ال�سن مبا يرفع من موؤ�سر ر�ساهم وير�سم الب�سمة على 
مانحاً  وي�سر  �سهولة  بكل  امل��واق��ف  من  ال�ستفادة  على  ويعينهم  وجوههم 

اإياهم الأولوية والهتمام الدائم .

املوارد الب�سرية والتوطني توقع مذكرة تفاهم مع برنامج �سعود بن را�سد لرعاية م�ساريع ال�سباب
•• اأم القيوين-وام: 

تفاهم مع  م��ذك��رة  ام�����س  وال��ت��وط��ني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة  وق��ع��ت 
برنامج �سعود بن را�سد املعال لرعاية م�ساريع ال�سباب باأم القيوين 
املتعلقة  والم��ت��ي��ازات  احل��واف��ز  ل��ل��ربن��ام��ج  املنت�سبة  امل�����س��اري��ع  مل��ن��ح 

بالإعفاء من ال�سمان امل�سريف للعاملني فيها.
بح�سور   - القيوين  اأم  �سناعة  و  جت��ارة  غرفة  مبقر  امل��ذك��رة  وق��ع 
باأم  التنفيذي  العام للمجل�س  ال�سام�سي الأمني  �سعادة حميد را�سد 
مكتبها  مدير  مهدي  عبدالرحمن  حممد  ال���وزارة  عن   - القيوين 
التنفيذي  الرئي�س  ال�سويدي  خمي�س  اهلل  وعبد   .. القيوين  اأم  يف 

للربنامج.
وت�سجيع  ت�سهيل  بهدف  ج��اءت  امل��ذك��رة  اأن  اأو���س��ح حممد مهدي  و 
عملية تنمية وتطوير الأعمال وحتفيز مبادرات املواطنني وتنفيذا 
ودعم  التعاون  يف  والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة  ل�سرتاتيجية 
اجلهات الحتادية واملحلية والربامج من خالل الإعفاء من تقدمي 
وفقا  للربنامج  املنت�سبة  امل�ساريع  يف  العمال  عن  البنكي  ال�سمان 

لل�سوابط املو�سوعة بهذا ال�ساأن.
من جهته اأكد عبد اهلل ال�سويدي اأن املذكرة �ستوفر الدعم مل�ساريع 
ووفقا  امل�����س��ريف  ال�سمان  ت��ق��دمي  م��ن  اإع��ف��ائ��ه��ا  خ��الل  م��ن  ال�سباب 

لل�سروط وال�سوابط التي قررتها الوزارة .

اأنقذت �سائق �سيارة 

�سرطة راأ�ش اخليمة تكرم مواطنة لدورها البطويل

ب�سبب ال�سباب 

وفاة �سخ�ش واإ�سابة اآخر من اجلن�سية العربية يف حادث مروري

ح���ريق يف م��رك��ز ال��حوت يف ع�جم�ان

ب���اأع���م���ال ت��ط��وع��ي��ة وان�����س��ان��ي��ة يف 
العون  وت���ق���دمي  الإن����ق����اذ  جم����ال 
وال�������دع�������م خل�����دم�����ة الآخ������ري������ن 
واإنقاذهم من احلوادث او احلرائق 

وغريها، وذلك تقديراً وعرفاناً ملا 
ي��ق��وم��ون ب��ه م��ن اع��م��ال تطوعية 
مو�سحاً  الب�سرية،  تخدم  متميزة 
الأ�سخا�س  اخ��ت��ي��ار  ���س��ي��ت��م  ب���اأن���ه 

ملعايري  وف��ق��اً  ال�سرف  ل��وح��ة  على 
�سيتم  ك���م���ا  حم��������ددة،  و������س�����روط 
تدريبية  دورة  لإط����الق  الإع�����داد 
تاأهيلية لتدريب العن�سر الن�سائي 

ياأن�س يف  املجتمع ممن  اأف��راد  من 
نف�سه الرغبة يف العمل التطوعي 
الآخ����ري����ن وخدمة  لإن���ق���اذ ح��ي��اة 

الن�سانية.

التي  ال��ك��م��ي��ت��ي،  ���س��ي��ف  ج����واه����ر 
ه���رع���ت م�����س��رع��ة لإخ���م���اد نريان 
احلريق التي �سبت فيه دون تردد، 
اإنقاذ  يف  ال��ب��ط��ويل  دوره����ا  مثمناً 
ل��ه��ا ب�سلة،  ان�����س��ان ل مي��ت  ح��ي��اة 
معرباً عن فخره واعتزازه باإقدام 
الفتاة ال�سجاعة ورباطة جاأ�سها يف 
اأكدت  وبدورها  الن�سانية،  خدمة 
اأن���ه���ا ق��ام��ت ب��ه��ذا العمل  ال��ف��ت��اة 
متمنية  تعاىل،  اهلل  لوجه  البا�سل 
اأف���راد  الأم����ن وال�����س��الم��ة جلميع 

اجلمهور وم�ستخدمي الطرق.
اهلل خمي�س  عبد  العميد  اأك��د  كما 
احلديدي، بهذه املنا�سبة عن تبني 
�سرطة راأ�س اخليمة قريباً اطالق 
اإن�����س��ان��ي��ة ج���دي���دة تعزز  م����ب����ادرة 
العمل الإن�ساين التطوعي، تتمثل 
يو�سع  �سرف  لوحة  ا�ستحداث  يف 
القائمني  و����س���ور  ا���س��م��اء  ع��ل��ي��ه��ا 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ك�����رم ����س���ع���ادة ال���ع���م���ي���د ع���ب���د اهلل 
عام  قائد  نائب  خمي�س احلديدي 
املواطنة  اخل��ي��م��ة،  راأ������س  ���س��رط��ة 
وتبلغ  ال��ك��م��ي��ت��ي،  ���س��ي��ف  ج���واه���ر 
ع�����ام�����اً، وذل����ك   22 ال���ع���م���ر  م����ن 
تقديراً وعرفاناً ملوقفها البطويل 
وت��دخ��ل��ه��ا ال�����س��ري��ع لإن���ق���اذ حياة 
���س��ائ��ق اآ����س���ي���وي ت��ع��ر���س حل���ادث 
يف  حريق  ن�سوب  عنه  اأ�سفر  �سدم 
�ساحنته التي كان يقودها مما اأدى 
، وعلى الفور بادرت  اىل احرتاقه 
الفتاة م�سرعة لإنقاذ حياة ال�سائق 
من الحرتاق بالنريان، با�ستخدام 
النار  واخ��م��دت  �سديقتها  ع��ب��اءة 

من خاللها.
واأ�ساد نائب قائد عام �سرطة راأ�س 
املواطنة  ال��ف��ت��اة  بجهود  اخل��ي��م��ة، 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

قي �سخ�س عربي اجلن�سية يبلغ من 
متاأثراً  م�سرعه  عاماً(   38( العمر 
تعر�سه  ب��ع��د  ال��ع��م��ي��ق��ة  ب���ج���روح���ه 
تدهور  ث���م  دوار  ا���س��ط��دام  حل����ادث 
اأ���س��ي��ب ال��راك��ب من  امل��رك��ب��ة ، فيما 
ن��ف�����س اجل��ن�����س��ي��ة وي��ب��ل��غ م���ن العمر 
متو�سطة  ب��اإ���س��اب��ات  ع���ام���اً(   37(

ب���اإح���دى  دوار  يف  ت����ده����ور  حل������ادث 
ال��ف��ور مت حتريك  ، وع��ل��ى  امل��ن��اط��ق 
الإ�سعاف  و�سيارات  ال�سرطة  دوريات 
التحقيقات  بعد  وتبني   ، املوقع  اإىل 
املبدئية باأنه وبفعل ال�سباب وتدين 
ال���روؤي���ة الأف��ق��ي��ة ال��ت��ي ح��ال��ت دون 
متكن قائد املركبة من ال�سيطرة على 
انتباهه  ونتيجة عدم  مقود مركبته 
ثم  به  ا�سطدامه  اإىل  اأدى   ، للدوار 

اخليمة  راأ�����س  ���س��رط��ة  اأن  اإب��راه��ي��م 
م�ستوى  ورفعت  جهودها  من  كثفت 
اجل���اه���زي���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع احل����الت 
اخليمة  راأ���������س  ب�����اإم�����ارة  ال����ط����ارئ����ة 
عدم  ب�سبب  احلالية  ال��ف��رتة  خ��الل 
الطق�س م��ن خالل  ا���س��ت��ق��رار ح��ال��ة 
زيادة م�ستوى تواجد دوري��ات املرور 
ومركبات الإ�سعاف والإنقاذ بالتعاون 
مع الإ�سعاف الوطني و�سركة �ساعد 

ب����اإح����دى ال����ط����رق يف اإم��������ارة راأ������س 
اخليمة .

 وت��ف�����س��ي��اًل ، ي�����س��ري ال��ع��م��ي��د ح�سن 
العمليات  ع��ام  مدير  نائب  اإبراهيم 
ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ب��ال��ق��ي��ادة  امل��رك��زي��ة 
العمليات  غ��رف��ة  ب���اأن  اخليمة  راأ����س 
ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ك���ان���ت ق���د تلقت 
فجر   )3:15( ال�ساعة  عند  بالغاً 
اليوم يفيد بتعر�س اإحدى املركبات 

مقلوبة  وا�ستقرارها  املركبة  تدهور 
اإىل  امل�سابني  نقل  مت  الفور  وعلى   ،
اأن ال�سائق قد تويف يف  اإًل  امل�ست�سفى 
البليغة  الإ�سابات  نتيجة  امل�ست�سفى 
التي حلقت به ، فيما مازال �سديقه 
ومت   ، ال��الزم  العالج  يتلقى  الراكب 
نقل ملف احلادث للجهات املخت�سة 
القانونية  الإج��������راءات  ل���س��ت��ك��م��ال 
ال��ع��م��ي��د ح�سن  واأك������د    . ال����الزم����ة 

ل��الأن��ظ��م��ة امل���روري���ة ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
 ، املركزية  العمليات  غرفة  جاهزية 
بقواعد  التقيد  اإىل  ال�سائقني  ودع��ا 
ال����ق����ي����ادة الآم�����ن�����ة خ������الل ت���غ���ريات 
املمثلة يف  واإتباع الإر�سادات  الطق�س 
جتنباً  منخف�سة  ب�سرعات  ال��ق��ي��ادة 
ل��وق��وع احل���وادث امل��روري��ة والنتباه 
جيداً للطريق وعدم الن�سغال بغريه 

، متمنياً للجميع ال�سالمة .

•• عجمان ـ الفجر 

���س��ي��ط��رت ف���رق ال���دف���اع امل����دين يف 
ع��ج��م��ان وب��اإ���س��ن��اد م��ن ف���رق دفاع 
القيوين  واأم  ال�������س���ارق���ة  امل������دين 
على  والتخطيط  البلدية  ودائ���رة 
حريق اندلع �سباح ام�س يف مركز 
احل����وت مب��ن��ط��ق��ة ال���رو����س���ة 2 يف 
اإمارة عجمان من دون ت�سجيل اأي 

اإ�سابات ب�سرية.
الزعابي  عبيد  رائ���د  امل��ق��دم  واأف���اد 
نائب مدير اإدارة املراكز، اأن غرفة 
ب���الغ���اً يف متام  ت��ل��ق��ت  ال��ع��م��ل��ي��ات 
وهرعت  �سباحاً،   6:41 ال�ساعة 
فرق من مركز الإدارة وال�سناعية 
احل����ري����ق  م����ك����ان  اإىل  واجل����������رف 
وبا�سرت على الفور اإجراءات اإطفاء 
النريان وتاأمني املكان بالتعاون مع 

القيادة العامة ل�سرطة عجمان.

ي�سنف  احل���ري���ق  اأن  احل������ادث،  يف 
ب��امل��ت��ط��ور ووق����ع يف م��رك��ز احلوت 
ال��������ذي ي���ح���ت���وي ع���ل���ى ع������دد من 
امل�����س��ت��ودع��ات، ول��ك��ن ب��ه��م��ة رجال 
عليه  ال�سيطرة  مت  امل��دين  ال��دف��اع 
ب�سرية،  خ�سائر  اأو  اإ�سابات  ب��دون 
وامتداها  ال��ن��ريان  ان��ت�����س��ار  وم��ن��ع 

للمباين املجاورة.
ون��ا���س��د امل��ق��دم ال��زع��اب��ي اجلمهور 
مثل  يف  والتجمهر  التجمع  ع���دم 
ه��ذه احل���الت ب��ال��ق��رب م��ن موقع 
اأرواحهم،  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً  احل��ري��ق، 
ال�سريع  النتقال  يف  ت�سهم  والتي 
وال�سرطة  الإط���ف���اء  رج���ال  ودع���م 
ل���ل���ق���ي���ام مب���ه���ام���ه���م ع���ل���ى اأك���م���ل 
اجلمهور  وج����ود  اأن  ح��ي��ث  وج����ه، 
يوؤدي  احلريق  موقع  من  بالقرب 
اأثناء  الإط��ف��اء  رج���ال  عرقلة  اإىل 

تاأديتهم واجباتهم.
ميداناً  احلريق  مكافحة  عمليات 
�سلطان  م�سطفى  املقدم  بح�سور 

الزعابي  عبيد  رائ���د  امل��ق��دم  واأك���د 
����س���ارك يف الإ�����س����راف على  ال�����ذي 

وعدد  املراكز  ق�سم  رئي�س  علي  اآل 
امل�ساركني  امل����راك����ز  ����س���ب���اط  م����ن 

ا�ست�سافة الإمارات ل� »موؤمتر الف�ساء 
2020« �سهادة دولية جديدة على تفوقها

•• اأبوظبي-وام: 

قالت ن�سرة اأخبار ال�ساعة اإن دولة الإمارات متكنت - ويف �سهادة دولية 
للموؤمتر   71 ال�  ال��دورة  با�ست�سافة  الفوز  جديدة على تفوقها - من 
الدويل للف�ساء 2020 كاأكرب موؤمتر من نوعه على م�ستوى العامل 
ف�سال عن كونه يعد احلدث الأول على م�ستوى املنطقة منذ انطالقه 
يف عام 1950.. م�سرية اإىل اأنه اإجناز نوعي جديد يوؤكد اأن الإمارات 
مت�سي بخطى ثابتة نحو النخراط يف جمال الف�ساء والإملام بالعلوم 

واملعارف الع�سرية املرتبطة به.
وحتت عنوان �سهادة دولية جديدة على تفوق الإم��ارات اأ�سافت اأنه يف 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  تاأكيدات �ساحب  امل�سرف جاءت  ال�سياق  هذا 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
املهمة  امل�سارات  اأحد  الف�ساء ميثل  واأبحاث  باأن جمال علوم  رعاه اهلل 
�سعيها  2071 مرتجمة  الإم���ارات نحو مئويتها يف  دول��ة  للتنمية يف 
لتكون  العاملي  التقدم  م�سمار  يف  لها  رفيعة  مكانة  حجز  عرب  لذلك 
�ساحبة عطاء موؤثر يف جمال املناف�سة العلمية بفروعها واأ�سكالها كافة 

ومن بينها ا�ستك�ساف الف�ساء.
واأكدت الن�سرة ال�سادرة ام�س عن مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث 
التي  وال�سيا�سات  بف�سل اخلطط  الإجن��از جاء  اأن هذا  ال�سرتاتيجية 
اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
�سراكات  اإقامة  على  يرتكز  طموح  تطويري  نهج  اتباع  يف  اهلل  حفظه 
املتقدمة  ال���دول  م��ن  نظرياتها  م��ع  ال��دول��ة  �سكلتها  متينة  وع��الق��ات 
وجعلها حتقق اإجنازات نوعية يف العديد من املجالت من بينها جمال 
والربامج  امل�ساريع  خالل  من  تفوقه  اأثبت  ال��ذي  الف�ساء  تكنولوجيا 
املتقدمة التي مت طرحها وتطويرها خالل ال�سنوات القليلة املا�سية. 
وا�ستحقاقها لهذا  الإم��ارات  اإليه دولة  اعتزازا مبا و�سلت  اأنه  وتابعت 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  الفوز قال �ساحب 
الإم�����ارات تثبت  اإن  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
العامل  اأن   2020 جمددا بفوزها با�ست�سافة موؤمتر الف�ساء الدويل 
اأخ��ي خليفة واأخ��ي حممد بن را�سد و�سعبنا هذا  اأب��ارك  يثق بقدراتها 
الإجناز .. م�سيفا �سموه يف تغريدة على ح�ساب �سموه على تويرت اأن 
هذا اإجناز فخر لكل اإماراتي ومقيم على اأر�س الدولة وهو نتاج جهود 
وطنية واثقة بقدرتها على �سنع الفارق نهنئ اأنف�سنا ونعتز بعطاء اأبناء 
اإع��الن فوز الإم��ارات با�ست�سافة املوؤمتر  اإن  الإم��ارات . وقالت الن�سرة 
الدولة حتقيق  ا�ستطاعت فيه  وق��ت  2020 ج��اء يف  للف�ساء  ال��دويل 
�سل�سلة من الإجنازات املتميزة حيث ير�سخ م�سروع م�سبار الأمل الذي 
اأعلنه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان يف يوليو 2014 
كاأول م�سروع عربي واإ�سالمي لإر�سال م�سبار ف�سائي اإىل كوكب املريخ 
التي  الإماراتية  امل�ساريع  اأح��دث  من  تعترب  التي  املريخ  ملدينة  اإ�سافة 
مت اإطالقها يف ختام الجتماعات ال�سنوية حلكومة الإم��ارات الأربعاء 
املا�سي لتكون املدينة الف�سائية الأوىل من نوعها التي يتم بناوؤها على 
الأر�س مت�سمنة خمتربات متطورة حتاكي ت�ساري�س الكوكب الأحمر 
و�ستنفذ با�ستخدام تقنيات متطورة للطباعة ثالثية الأبعاد ت�ستقطب 

من خاللها اأف�سل العلماء والتجارب العلمية اإىل الدولة.
ال�ساملة  التنمية  نحو  ال��دول��ة  فيها  تتوجه  التي  امل�سارات  اأن  وذك��رت 
�سياق  يف  ج���اءت  ك��اف��ة  امل��ج��الت  يف  نوعية  م��ي��زة  وحتقيق  وامل�ستدامة 
روؤية القيادة احلكيمة باإعطاء الثقة والأمل بجيل ال�سباب الذي اأجنز 
اأعماله مب�سوؤولية وقدرة واكبت اأف�سل املعايري العاملية يف اإر�ساء ركائز 
امل�ستقبل الأف�سل للوطن وبتوجيهات وروؤية ا�ست�سرافية عميقة اأكدها 
من  تعزز  كركيزة  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
مكانة دولة الإمارات يف جمال اأبحاث وعلوم الف�ساء بني م�ساف الدول 
املتقدمة. واأ�سارت اإىل اأن الإمارات ا�ستطاعت حتقيق اأف�سل الإجنازات 
لتم�سي بكل ثقة نحو امل�ستقبل يف تعزيز مكانتها على خارطة الدول 
املتقدمة وكما يقول �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
فاإن طموحاتنا ل حدود لها والو�سول اإىل الرقم واحد لي�س بعيد املنال 
معول �سموه على اجلهود املبذولة يف ح�سد الطاقات وت�سجيع املبدعني 
واإطالق املبادرات املحفزة للفكر اخلالق والداعمة لأبناء وبنات الإمارات 
الذين اأثبتوا جدارتهم يف املهمات كافة ويف خمتلف القطاعات. واأكدت 
ا�ستقطاب دولة الإمارات  اأن  ال�ساعة يف ختام مقالها الفتتاحي  اأخبار 
رائ��د يف قطاع  اإمن��ا يعزز ح�سورها كمركز  امل��وؤمت��رات  النوع من  لهذا 
العامل من خالله على  اإقليميا وعامليا وهو فر�سة كي يطلع  الف�ساء 
اإجنازات الدولة عرب خططها ال�سرتاتيجية و�سيا�ساتها التنموية التي 
الع�سرية  العلوم  على  قائم  وم�ستدام  متنوع  معريف  لقت�ساد  توؤ�س�س 

وتقوده كفاءات مواطنة.

اأخبار ال�ساعة :

فقدان جواز �سفرت
ب���ادول ح�سني  امل��دع��و/  فقد 
ب���ن���غ���الدي�������س   ، ����س���ي���ك���ن���در 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )303472(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
البنغالدي�سية  ب��ال�����س��ف��ارة 
�سرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /اع�����ج�����از 
الرنويج   ، م��و���س��وى  �سيد 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
  )32491767( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/7213485

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / نكول �ساندرا 
�ساركري،  �ساندى  �ساركري 
اجلن�سية  ب����ن����غ����الدي���������س 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)1032336( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 055/2092365

فقدان جواز �سفرت
اي���ل���ي���ا   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اوكرانيا   ، ف��ال��وف  ���س��اب��و 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )374671( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/5328245

فقدان جواز �سفرت
مريانا   / امل����دع����و  ف���ق���د 
�سليمان تابريوا ، الفلبني 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )4284378( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/88841444

فقدان جواز �سفرت
الك�س   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
كوندى ، اوغندا اجلن�سية 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�����������واز   -
يرجى     -  )991615(
ت�سليمه  عليه  يعر  مم��ن 
اقرب  او  اوغ��ن��دا  ب�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات. 
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اأخبـار الإمـارات
بلدية ال�سارقة ت�ست�سيف اجتماع اللجنة الوطنية ملوا�سفات قطاع املنتجات الغذائية

•• ال�شارقة-وام:

ا�ست�سافت بلدية مدينة ال�سارقة ام�س اجتماع اللجنة الفنية الوطنية ملوا�سفات قطاع املنتجات 
الغذائية بح�سور ممثلي هيئة الإمارات للموا�سفات واملقايي�س و بلدية دبي وهيئة ال�سحة 
باأبوظبي ووزارة ال�سحة وبلدية راأ�س اخليمة اإىل جانب عدد من ال�سركاء ال�سرتاتيجيني 
الأغذية  مبخترب  الدقيقة  الحياء  �سعبة  رئي�س  بوقفيل  �سيخة  قالت  و  الدولة.  داخ��ل  من 
مبوا�سفات  املتعلقة  واملحاور  املو�سوعات  من  العديد  ناق�س  الجتماع  اإن  ال�سارقة  بلدية  يف 
 2017 لعام  الرئي�سية  اخلليجية  الغذائية  اللجنة  م�ساريع  بينها  من  الغذائية  املنتجات 
ال��واردة مل�ساريع خطة عمل اللجنة اخلطة  التي مت النتهاء منها والحتياجات واملقرتحات 
بجولة  امل�ساركون  ق��ام  الجتماع  ختام  يف  و   .  2018 لعام  الم��ارات��ي��ة  واخل��ط��ة  اخلليجية 
اأهم  و  اأح��دث  ال�سارقة لالطالع على  لبلدية مدينة  التابع  بق�سم خمترب الغذية  ميدانية 

التجهيزات التقنية يف جمال التحليل الغذائي.

اأمان لالإيواء : قانون العمالة امل�ساعدة يوؤكد ريادة الإمارات يف دعم حقوق الإن�سان
•• راأ�س اخليمة-وام: 

اأ�سادت خديجة حممد العاجل مدير مركز اأمان لإيواء الن�ساء والأطفال يف راأ�س اخليمة بقانون 
عمال اخلدمة امل�ساعدة الذي اأ�سدره �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل . واأك��دت العاجل يف ت�سريح لها بهذه املنا�سبة اأن القانون اجلديد هو تكري�س لنهج 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف تعزيز العدالة و�سيادة القانون وحماية حقوق العمالة امل�ساعدة. 
واأ�سارت اإىل القانون يوؤكد حر�س القيادة الر�سيدة على تعزيز ر�سالة الدولة ال�سامية وريادتها 
فئات  و�سمان حقوق جميع  القانون  واح��رتام  والت�سامح  الجتماعية  العدالة  العاملية يف جمال 
املجتمع ومكوناته. ولفتت العاجل اإىل اأن مركز اأمان لإيواء الن�ساء والأطفال - الذي يعمل حتت 
مظلة حكومية بدعم من القيادة الر�سيدة - يهدف اإىل تر�سيخ مبادئ حقوق الإن�سان واملحافظة 
الن�ساء  من  للمعنفني  اآمن  مالذ  وتوفري  والجتماعية  ال�سحية  الرعاية  وتقدمي  كرامته  على 

والأطفال بالتن�سيق مع اجلهات املعنية بالدولة.

برنامج الإمارات لبحوث علوم ال�ستمطار يعقد اجتماعا لختيار الفائزين
•• اأبوظبي-وام:

لبحوث  الإم�����ارات  ب��رن��ام��ج  يعقد 
اجتماعه  اليوم  ال�ستمطار  علوم 
النهائي املخ�س�س لتقييم البحوث 
النهائية املقدمة يف الدورة الثالثة 
حيث �سيتم خالل الجتماع اختيار 
ال���ع���ام احلايل  ب�����دورة  ال��ف��ائ��زي��ن 
امل�ساريع  عن  الك�سف  يتم  اأن  على 
الربنامج  منحة  ع��ل��ى  احل��ا���س��ل��ة 
خ���الل ح��ف��ل ت��ك��رمي خ��ا���س يقام 
اأبوظبي  اأ���س��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن 

لال�ستدامة يف يناير 2018.
لبحوث  الإم���ارات  برنامج  ويقدم 
اأطلقته  ال���ذي  ال���س��ت��م��ط��ار  ع��ل��وم 
وي�سرف  ال��رئ��ا���س��ة  ����س���وؤون  وزارة 
لالأر�ساد  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  ع��ل��ي��ه 
اجل���وي���ة وال������زلزل م��ن��ح��ة مالية 
5 ماليني دولر تت�ساركها  بقيمة 
م�ساريع  خ��م�����س��ة  اإىل  ي�����س��ل  م���ا 

بحثية مبتكرة.
النهائي  التقييم  بعملية  وت��ق��وم 
جلنة دولية متخ�س�سة تتاألف من 

بحث   201 بلغت  حيث  ال�سابقة 
باحثني   710 ب��ه��ا  ت���ق���دم  اأويل 
وعلماء وخرباء ينت�سبون ل� 316 
 68 يف  ت��ت��واج��د  بحثية  موؤ�س�سة 

بلدا تتوزع على خم�س قارات.
امل����زروع����ي مديرة  ع��ل��ي��اء  وق���ال���ت 
ب��رن��ام��ج الإم������ارات ل��ب��ح��وث علوم 
العاملي  اله��ت��م��ام  اإن  ال���س��ت��م��ط��ار 
ال���ذي ح��ظ��ي ب��ه ال��ربن��ام��ج خالل 
ال�سنوات الثالث املا�سية هو دليل 
اإىل  اإع���ادة احل��ي��اة  على جناحه يف 
مبجال  املتعلقة  البحثية  ال��ع��ل��وم 
تذليل  يف  وم�ساهمته  ال�ستمطار 
اخلرباء  يواجهها  ال��ت��ي  العقبات 
م�ساريعهم  لإجن��از  واملتخ�س�سون 

بال�سكل الأمثل .
واأثنت املزروعي على جهود اأع�ساء 
ال��ن��ه��ائ��ي وجميع  ال��ت��ق��ي��ي��م  جل��ن��ة 
اختيار  يف  امل�������س���ارك���ني  اخل�������رباء 
�سيتم  ال���ت���ي  ال���ف���ائ���زة  ال���ب���ح���وث 
الك�سف عنها وتكرمي اأ�سحابها يف 

�سهر يناير املقبل.
تقييم  ع��م��ل��ي��ة  م����ع  وب����ال����ت����وازي 

الطبيعية املائية كالأمطار.
للتعاون  من�سة  الربنامج  وي�سكل 
الدويل الهادف اإىل دعم الأبحاث 
املبتكرة وهو ما  والتقنية  العلمية 
يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز 
بال�ستمطار  يتعلق  فيما  لالبتكار 
لق�سية  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول  وت���وف���ري 

الأمن املائي.
وم�����ن�����ذ ان�����ط�����الق�����ه ق��������ام ف���ري���ق 
الزيارات  م��ن  بالعديد  ال��ربن��ام��ج 
امليدانية حول العامل حيث ان�سم 

اإ�سافة اإىل 16 خبريا  11 ع�سوا 
اأ�سمائهم  ع���ن  ال��ك�����س��ف  ي��ت��م  ل���ن 
حر�سا على �سرية املعلومات وذلك 
املمار�سات  اأف�سل  مبا يتما�سى مع 
تقييم  جم��ال  يف  املعتمدة  العاملية 

الأبحاث العلمية.
ال���دك���ت���ور عبداهلل  ����س���ع���ادة  وق�����ال 
الوطني  امل���رك���ز  م��دي��ر  امل���ن���دو����س 
ل�����الأر������س�����اد اجل�����وي�����ة وال���������زلزل 
ال��ك��ب��ري من  ال���ع���دد  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
امل�����س��ارك��ات ال��ت��ي ت��ل��ق��ي��ن��اه��ا لهذا 
التي  ال����ب����ح����وث  وج���������ودة  ال�����ع�����ام 
���س��م��ت��ه��ا ال��ق��ائ��م��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة فاإن 
لربنامج  النهائي  التقييم  جلنة 
الإمارات لبحوث علوم ال�ستمطار 
اختيار  يف  �سعبة  مهمة  �ستواجه 
املر�سحني النهائيني للفوز مبنحة 

الدورة الثالثة .
امل�ساريع الطموحة  وحتمل جميع 
اأفكارا  ال��ع��ام  ه���ذا  تلقيناها  ال��ت��ي 
مبتكرة للنهو�س بعلوم ال�ستمطار 
للدول  امل��ي��اه  يوفر  م�ستدام  كحل 
امل�سادر  يف  نق�س  من  تعاين  التي 

باحثون  ال���ربن���ام���ج  اإىل  ب��ال��ف��ع��ل 
وخرباء دوليون وموؤ�س�سات بحثية 
عاملية ب���ارزة م��ن اأم��ري��ك��ا واأوروب���ا 
اأكر  �سارك  الآن  وحتى   .. واآ�سيا 
باحث و200 موؤ�س�سة   500 من 
بحثية حول العامل يف هذه املبادرة 

الإماراتية املبتكرة.
العاملية  املوؤ�س�سات  قائمة  و�سملت 
املتحدة  الأمم  من  كال  الرئي�سية 
واملفو�سية  الأمريكي  والكونغر�س 
العاملية  وامل���ن���ظ���م���ة  الأوروب������ي������ة 
ل���الأر����س���اد اجل���وي���ة وف�����س��اًل عن 
ذل��ك ف��اإن ل��دى برنامج الإم���ارات 
لبحوث علوم ال�ستمطار عالقات 
العديد من  وثيقة ومتوا�سلة مع 
احلكومية  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
كالوليات  ب���ل���دان  يف  واخل���ا����س���ة 
واأملانيا  املتحدة  واململكة  املتحدة 

وتايلند وال�سني واليابان.
وح���ق���ق���ت ال���������دورة ال���ث���ال���ث���ة من 
ال���ربن���ام���ج ع������ددا ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ا يف 
بزيادة  املقدمة  الطلبات  جمموع 
الدورة  مع  باملقارنة  باملائة   120

الأمطار.
اأم�����ا امل�����س��اري��ع ال���ف���ائ���زة ب���ال���دورة 
الثانية فرتكز على دور القطرات 
توفري  يف  امل�������ربدة  ف�����وق  امل���ائ���ي���ة 
الأمطار  ه��ط��ول  ل���زي���ادة  اجل��ل��ي��د 
تعزيز  يف  اجل�����وي  ال���ه���ب���اء  ودور 
تعديل  واإمكانية  الأمطار  هطول 

اخل�سائ�س الكهربائية للغيوم.
حققه  ال�������ذي  ال����ن����ج����اح  وي�����وؤك�����د 
العاملي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ربن��ام��ج 

املر�سحني للفوز مبنحة الربنامج 
يف دورت��ه احلالية جت��ري عمليات 
م��ت��اب��ع��ة وت��ق��ي��ي��م ل��الأب��ح��اث التي 
حازت على منحة برنامج الإمارات 
لبحوث علوم ال�ستمطار يف دورته 
بحوثاً  ���س��م��ل��ت  وال����ت����ي  الأوىل 
احل�سابية  امل���ع���ادلت  يف  متقدمة 
النانو  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  امل���ب���ت���ك���رة 
وتعزيز  امل���ي���اه  ت��ك��اث��ف  ل��ت�����س��ري��ع 
ال��غ��ط��اء الأر����س���ي ل���زي���ادة هطول 

على مكانة دولة الإمارات الرائدة 
كّون  العلمي حيث  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
ب��رن��ام��ج الإم������ارات ل��ب��ح��وث علوم 
ل�سبكات  ال�ستمطار وجهة جذابة 
الأبحاث املعرتف بها عاملياً وجنح 
املعارف  ن��ق��ل  ع��م��ل��ي��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
التنمية  ل�������س���م���ان  ال�������س���روري���ة 
القت�سادي  وال��ن��م��و  امل�����س��ت��دام��ة 
ملخاطر  امل��ع��ر���س��ة  ال��ع��امل  دول  يف 

اجلفاف ونق�س املياه.

ال�سعبة الربملانية ت�سارك يف اجتماع املجل�ش التنفيذي الأول للجمعية الربملانية الآ�سيوية يف كمبوديا
•• اأبوظبي-وام:

ت�سارك ال�سعبة الربملانية الإماراتية 
يف  الحت�����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�س 
الأول  التنفيذي  املجل�س  اجتماع 
الآ�سيوية  ال��ربمل��ان��ي��ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
الذي يعقد يف مدينة بنوم بنيه يف 
اليوم  تبداأ  والتي  كمبوديا  مملكة 

وت�ستمر يومني.
الجتماع  يعتمد  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
الربملانية  ال�سعبة  ميثل  ال���ذي   -
الإم����ارات����ي����ة ف��ي��ه ���س��ع��ادة ك���ل من 

هو  م��ا  م��ث��ل  بالن�سبة  امل�����س��اه��م��ات 
الربملاين  الحت����اد  ب��ه يف  م��ع��م��ول 

الدويل.
مناق�سة  �سيتم  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  ويف 
الربملانية  ال�����س��ع��ب��ة  م���ق���رتح���ات 
الإم�����ارات�����ي�����ة وم���������س����روع ق���راره���ا 
اجتماع  خ�����الل  ع���ر����س���ت���ه  ال������ذي 
اأبوظبي  يف  ع��ق��د  ال�����ذي  ال��ل��ج��ن��ة 
للميزانية  بالتخطيط  واخل��ا���س 
وال��ت��ع��دي��الت ال��ت��ي اأدخ���ل���ت عليه 
الجتماع  امل�����س��ارك��ني يف  ق��ب��ل  م��ن 
ودرا����س���ة ك��ل امل��ق��رتح��ات م��ن اأجل 

للجمعية الربملانية الآ�سيوية حول 
والجتماع  ال�سابقة  جلانها  اأعمال 
من  مناق�سته  �سيتم  وم���ا  احل���ايل 
املقرتحة  ال����ق����رارات  م�����س��روع��ات 
وقرارات اللجان الدائمة للجمعية. 
الجتماع  اأع��م��ال  ج��دول  وبح�سب 
رئي�س  ن���ائ���ب  ت��ر���س��ي��ح  ���س��ي��ج��رى 
يف  الآ���س��ي��وي��ة  الربملانية  اجلمعية 
رئي�س  وت��ر���س��ي��ح   2018 ال���ع���ام 
يف  الآ���س��ي��وي��ة  الربملانية  اجلمعية 

العام 2019.
الدائمة  ب��ال��ل��ج��ان  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 

املطوع  ع���ب���داهلل  ���س��ع��ي��د  ال���دك���ت���ور 
وامل���ه���ن���د����س���ة ع������زة ����س���ل���ي���م���ان بن 
الوطني  املجل�س  ع�سوا  �سليمان 
اأعماله وبنوده  الحتادي - جدول 
هيئة  اأع�ساء  انتخاب  اإىل  اإ�سافة 
نائب  انتخاب  �سيتم  حيث  املكتب 
ومقرر  التنفيذي  املجل�س  لرئي�س 

لالجتماع.
الجتماع  يف  امل�����س��ارك��ون  وي��ط��ل��ع 
املجل�س  رئ��ي�����س  م��الح��ظ��ات  ع��ل��ى 
التنفيذي - ممثل مملكة كمبوديا 
العامة  الأم����ان����ة  م���ن  وت���ق���ري���ر   -

لحت�ساب  الأمثل  النموذج  اختيار 
امليزانية.

ك���م���ا ي���ت���م ال���ن���ظ���ر يف ال�����ق�����رارات 
ال���������س����ادرة ع����ن جل������ان ال�������س���وؤون 
القت�سادية  وال�����س��وؤون  ال�سيا�سية 
وال�سوؤون  امل�����س��ت��دام��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
التي  والج���ت���م���اع���ي���ة  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
يف   2017 ال��ع��ام  خ��الل  اجتمعت 
باك�ستان  جمهورية  يف  اآب��اد  اإ�سالم 
مملكة  يف  وامل���ن���ام���ة  الإ����س���الم���ي���ة 
ال���ب���ح���ري���ن ومم���ل���ك���ة ب����وت����ان على 
املجل�س  يف  ومناق�ستها  ال��رتت��ي��ب 

الجتماع  ي��ن��اق�����س   .. ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
القرارات املتعلقة باللجنة الدائمة 
واملالية  املوظفني  ���س��وؤون  لأنظمة 
من  امل�ساهمات  احت�ساب  وكيفية 
الدول الأع�ساء يف اجلمعية حيث 
ال��ذي عقد  اللجنة  اجتماع  اإن��ه يف 
يف العا�سمة الإماراتية اأبوظبي يف 
مايو 2017 مت تقدمي عدة مناذج 
عن كيفية احت�ساب امل�ساهمات من 
الدول الأع�ساء يف اجلمعية ومنها 
واأن  ب��ال��ت�����س��اوي  ال���دف���ع  ي��ك��ون  اأن 
تكون  اأن  اأو  ن�سبة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  ل 

اإىل  اإح��ال��ت��ه��ا  ث��م  وم���ن  التنفيذي 
اجلمعية  مل��وؤمت��ر  ال��ع��ام��ة  اجلل�سة 

ب�سكل  اع���ت���م���اده���ا  ل���ي���ت���م  امل���ق���ب���ل 
نهائي.

الإمارات حتت�سن منتدى دوليا لل�سباب خالل م�سابقة املهارات العاملية باأبوظبي

اإ�سعاف دبي ت�سارك مببادرة اأ�سحاب الهمم ملدينة ال�سارقة للخدمات الن�سانية

•• اأبوظبي-وام:

ك�سف �سعادة مبارك �سعيد ال�سام�سي مدير عام مركز اأبوظبي 
اأن م�سابقة املهارات العاملية  للتعليم والتدريب التقني واملهني 
اأبوظبي 2017 التي �ستعقد خالل الفرتة من 14 اإىل 19 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اأكتوبر اجل��اري حتت رعاية �ساحب 
القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
امل�سلحة .. �ست�سهد للمرة الأوىل تنظيم منتدى دويل لل�سباب 
على مدار يومي 14 و15 اأكتوبر 2017 يهدف اإىل مناق�سة 
بناء  يف  ت�سهم  بتو�سيات  واخل����روج  ال��ف��ن��ي  التعليم  حت��دي��ات 

اقت�ساد معريف م�ستدام.
وقال ال�سام�سي - يف ت�سريحات خا�سة لوكالة اأنباء الإمارات وام 
على هام�س اللقاء التعريفي الذي عقد ام�س ل�ستعرا�س اآخر 
ا�ستعدادات انطالق امل�سابقة العاملية - انه تقديرا للدور الهام 
الذي يلعبه ال�سباب يف عملية �سنع القرار ولأهمية اإ�سراكهم يف 
ت�سكيل م�ستقبلهم تقرر ا�ست�سافة اأول منتدى دويل لل�سباب يف 
جمال التعليم والتدريب التقني واملهني مب�ساركة 300 �ساب 
و150  الإم���ارات  دول��ة  �سابا من مواطني   150 وفتاه منهم 
ميثلون 70 دولة من خمتلف اأنحاء العامل ..لفتا اإىل اأن فكرة 
هذا املنتدى التي تطبق للمرة الأوىل يف دولة الإم��ارات �سيتم 

تبنيها يف م�سابقة املهارات العاملية عام 2019.
اأنه متت دعوة عدد من ال��وزراء للم�ساركة يف املنتدى  واأ�ساف 
العاملي لل�سباب و�سي�سارك متحدثون رئي�سيون يف هذا املنتدى 

القا�سمي وزي��رة دولة  ال�سيخة لبنى بنت خالد  ومنهم معايل 
دولة  وزي���رة  الها�سمي  اإب��راه��ي��م  بنت  رمي  وم��ع��ايل  للت�سامح 
فار�س  ب��ن  �سهيل  بنت  �سما  وم��ع��ايل  ال���دويل  التعاون  ل�سوؤون 

املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب .
وك�سف اأن هذا احلدث العاملي الرائد �سي�سهد اأي�سا عقد ملتقى 
وزراء التعليم التقني واملهني يومي 16 و17 اأكتوبر 2017 
اأرجاء  جميع  من  واملهني  التقني  التعليم  وزراء  يجمع  ال��ذي 
تواجه  التي  وامل�ستقبلية  احلالية  التحديات  ملناق�سة  ال��ع��امل 

التعليم التقني واملهني وكيف تطوير هذا النوع من التعليم.
واأو�سح اأن اأول م�سابقة للمهارات العاملية انطلقت من اإ�سبانيا 
1946 وذلك لتوفري عمالة ماهرة لتلبية احتياجات  يف عام 
اأبوظبي  م��رك��ز  يت�سرف  ع��ام��ا   70 وب��ع��د  اآن���ذاك  العمل  ���س��وق 
يف  الأوىل  للمرة  بتنظيمها  واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم 

منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
يف  امل�����س��ارك��ني  للمت�سابقني  الإج���م���ايل  ال��ع��دد  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
امل�سابقة يبلغ 1259 مت�سابقا من 58 دولة يف حني يتوقع اأن 
ي�سل عدد الزوار اإىل 10 الف زائر من خمتلف اأنحاء العامل 
وح��وايل 100 األ��ف زائ��ر من دول��ة الإم���ارات كما مت ت�سجيل 
اإم��ارات��ي ل��زي��ارة ه��ذا احل��دث بالإ�سافة  األ��ف طالب   80 نحو 
اأن��ه من  م��وؤك��دا  احل��دث  تنظيم  األ��ف متطوع يف  م�ساركة  اإىل 
املتوقع اأن تكون م�سابقة املهارات العاملية اأبوظبي 2017 اأكرب 

م�سابقة مهارات عاملية مت اإقامتها حتى الآن.
اأنه ا�ستيعابا لهذا العدد ال�سخم مت حجز 30 فندقا  واأ�ساف 

فندقية  ليلة  الف   47 يزيد عن  وما  كامل  ب�سكل  اأبوظبي  يف 
..م�سريا اإىل اأنه من املتوقع ح�سور 60 وزيرا من جميع اأنحاء 
ال��ع��امل واأك���ر م��ن 100 ممثل اإع��الم��ي م��ن وك���الت الأنباء 

املحلية والإقليمية و31 خبريا لالإ�سراف على �سري امل�سابقة.
مب�سابقة  �سي�سارك  الإم���ارات���ي  ال��ف��ري��ق  اإن  ال�سام�سي  وق���ال 
وت�سمل  ف��ئ��ة   51 اأ����س���ل  م���ن  ف��ئ��ة   31 ال��ع��امل��ي��ة يف  امل����ه����ارات 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وتقنية  ال�����س��ي��ارات وال��ت��و���س��ي��الت  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املعلومات  تقنية  ب��رجم��ي��ات  وح��ل��ول  اجل��راف��ي��ك��ي  الت�سميم 
لل�سركات والر�سم الهند�سي الأوتوكاد واللحام و�سناعة احللي 
الطائرات  و�سيانة  الن��رتن��ت  م��واق��ع  وت�سميم  وامل��ج��وه��رات 
الروبوتات  اإىل  بالإ�سافة  امل�ستعارة  والأ�سقف  اجلب�س  واأعمال 
املتحركة. واأكد اأنه لأول مرة يف تاريخ م�سابقة املهارات العاملية 
اأن  م��وؤك��دا  العربية  ال���دول  اإح���دى  يف  امل�سابقة  ا�ست�سافة  يتم 
دولة  نه�سة  عماد  �سيكون  واملهني  التقني  والتدريب  التعليم 

الإمارات وحجر الأ�سا�س يف تطور م�ستقبلها القت�سادي.
اأبوظبي  اأه��داف خطة  امل�سابقة تدعم  ا�ست�سافة  اأن  اإىل  واأ�سار 
بناء  اإىل  الهادفة  الإم���ارات  دول��ة  وروؤي���ة  القت�سادي  للتنويع 
امل�سابقة  ف��اأه��داف  النفط  على  معتمد  وغ��ري  متنوع  اقت�ساد 
دعم  اإىل  ال�ساعية  الإم����ارات  دول���ة  ا�سرتاتيجية  م��ع  تتالقى 
ا�ست�سافة  اأن  اإىل  ..م�سريا  الب�سري  امل��ال  بالراأ�س  ال�ستثمار 
املهني  والتدريب  بالتعليم  الهتمام  زي��ادة  يف  ت�سهم  امل�سابقة 
والإقليمي  امل��ح��ل��ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  التخ�س�سية  وجم���الت���ه 

والدويل.

•• دبي-وام:

�ساركت موؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف ممثلة باإدارة التدريب 
اأ�سحاب  مبادرة  يف  املوؤ�س�سي  الدعم  واإدارة  امل�ستمر  والتعليم 
التابع  التمكني  و  التي نظمها مركز م�سارات للتطوير  الهمم 
مل��دي��ن��ة ال�����س��ارق��ة ل��ل��خ��دم��ات الإن�����س��ان��ي��ة. و ق���دم ف��ري��ق عمل 

تطبيقية  و  نظرية  عمل  ور�سة  امل�ساركة  ه��ذه  خ��الل  املوؤ�س�سة 
الأولية  الإ�سعافات  باأهمية  الهمم  اأ�سحاب  توعية  اإىل  تهدف 
وطرق التعامل ال�سحيح وال�سليم مع املواقف احلرجة. و اأكد 
�سعيد بطي حديد مدير عام مركز م�سارات للتطوير والتمكني 
عمل  فريق  جهود  اأن  الن�سانية  للخدمات  ال�سارقة  مدينة  يف 
موؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف كانت مثمرة وناجحة م�سريا 

اإىل اأن امل�����س��ارك��ني ا���س��ت��ف��ادوا م��ن ور���س��ة ال��ع��م��ل امل��ك��ث��ف��ة عن 
اأ�سحاب  ل�سيما  احلرجة  احل��الت  وانقاذ  الأولية  الإ�سعافات 
ما  بالغ وحر�س خا�سة  باهتمام  الور�سة  تابعوا  الذين  الهمم 
يخ�س منها بطلب خدمات الطوارئ على اأرقام اخلط ال�ساخن 
999 و 998 وكيفية تو�سيل البالغ للم�سعف مت�سمنا جميع 

البيانات املطلوبة واأهمها �سرح احلالة و حتديد املكان بدقة .

يف اإطار احلر�س على ا�ستحداث قنوات توا�سل يف جمالت تقدمي اخلدمات واإ�سعاد املتعاملني 

ق�سم الإ�سالح الأ�سري يف حماكم دبي يفّعل نظام الت�سجيل عن بعد

�سرطة اأبوظبي حتث على تعزيز ال�سالمة املرورية للم�سنني

•• دبي-الفجر:

فّعل ق�سم الإ�سالح الأ�سري مبحاكم دبي نظام الت�سجيل 
عن بعد دون ح�سورهم اإىل مقر املحكمة للت�سجيل وذلك 
وفقا لنظام الت�سجيل من خالل املوقع الر�سمي ملحاكم 
دبي، والذي ميثل نقلة نوعية يف جودة وكفاءة اخلدمات 
املقدمة، يف اإطار احلر�س على ا�ستحداث قنوات توا�سل 
واإ�سعاد  اخلدمات  تقدمي  جم��الت  يف  مبتكرة  تفاعلية 
املتعاملني. واأو�سح اأحمد �سيف ال�سام�سي رئي�س �سعبة 
يخفف  الت�سجيل  نظام  اأن  الأ�سرية،  التفاقيات  توثيق 
�سريحة  وتعليم  توجيه  خ��الل  من  املتعامل  رحلة  من 

من املتعاملني بكيفية الت�سجيل الإلكرتوين ابتداء من 
�سهر اأغ�سط�س 2017، علماً باأنه �سيتم وقف الت�سجيل 
التقليدي اعتباراً من �سهر اأكتوبر، حر�ساً من حكومتنا 

الر�سيدة يف توفري �سبل الراحة للمتعاملني.
التحديث  منهج  على  نعتمد  اإن��ن��ا  ال�سام�سي  واأ���س��اف 
وال�سيا�سات  ال�سرتاتيجيات  اأف�سل  تطبيق  يف  امل�ستمر 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال��ق�����س��ائ��ي وال��ت��ح��ول ن��ح��و التميز 
العليا يف الدولة، من خالل  للتوجهات  احلكومي وفقاً 
التطويرية  امل���ب���ادرات  م��ن  متكاملة  منظومة  ت��ق��دمي 
جمالت  يف  العاملية  واملمار�سات  املعايري  لأف�سل  ترقى 

التميز والتطوير.

•• اأبوظبي -وام: 

نظمت مديرية املرور والدوريات بالقيادة العامة ل�سرطة 
باأبوظبي  الرحبة  مب�ست�سفى  للم�سنني  زي���ارة  ابوظبي 
مبنا�سبة اليوم العاملي للم�سنني الذي ي�سادف الأول من 

اأكتوبر من كل عام.
املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  منهجية  اإط����ار  يف  ال���زي���ارة  ت��اأت��ي 
الفئات الجتماعية  ال�سرطة يف رعاية  وتاأكيدا على دور 
املختلفة وم�ساركتها اليجابية يف خمتلف املنا�سبات مبا 
ي�سهم يف تعزيز قيم العطاء وال�سراكة املجتمعية الفاعلة 
واأف����راد املجتمع  اب��وظ��ب��ي  ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  ب��ني 

وقطاعاته املختلفة.
ورحب كبار ال�سن بامل�ست�سفى و الهيئة الطبية واملرافقون 
مع  ال��ود  معاين  تعميق  يف  واأث��ره��ا  بالزيارة  وامل�سرفون، 

امل�سنني يف اطار الرتاحم واملودة بني �سرائح املجتمع.
 و اأكدت �سرطة اأبوظبي حر�سها على الهتمام بامل�سنني 

وتقدير جهودهم املتميزة يف خدمة املجتمع و اعطائهم 
الإم���ارات  لقيم  تعزيزا  معامالتهم  اج���راء  يف  الأول��وي��ة 
الأ�سيلة.. داعية اإىل تعزيز ال�سالمة املرورية للم�سنني .
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

�سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  اط��ل��ع 
اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان 
ال��رئ��ي�����س الأع���ل���ى مل��ج��م��وع��ة طريان 
بن  حممد  جامعة  رئي�س  الإم�����ارات 
را�سد للطب والعلوم ال�سحية رئي�س 
اأبرز الإجنازات  اأمنائها على  جمل�س 
اجلامعة  حققتها  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
-2016 الأك��ادمي��ي��ة  ال�سنة  خ��الل 
بخطتها  ال���ع���م���ل  و����س���ري   2017

ال�سرتاتيجية .
جاء ذلك خالل تروؤ�س �سموه الجتماع 
الذي  اجلامعة  اأمناء  ملجل�س  الثاين 
الطبية  دب��ي  مبدينة  مبقرها  عقد 
وا�ستعر�س  املجل�س  اأع�ساء  بح�سور 
مدير  �سريف  اأح��م��د  عامر  الدكتور 
اإجن��ازات اجلامعة وجممل  اجلامعة 
با�سرتاتيجيتها  اخلا�سة  التطورات 
وخططها لل�سنوات املقبلة.. و اأكد اأن 
�ساحب  روؤي��ة  مع  ومتا�سيا  اجلامعة 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل 
ومتابعة  ودع����م  ب��ت��وج��ي��ه��ات  مت��ك��ن��ت 
ال�سيخ  اأمنائها برئا�سة �سمو  جمل�س 
اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم من اإجناز 
ال�سرتاتيجية  خطتها  م�ستهدفات 
 2017-2016 الأك���ادمي���ي  للعام 
وحت��ق��ي��ق ال���ع���دي���د م���ن الإجن�������ازات 
للم�ساهمة  �سعيها  اإط���ار  يف  ال��ب��ارزة 

الفاعلة يف تعزيز مكانة دبي كمركز 
عاملي مرموق يف املجالت الأكادميية 
ال����ط����ب وال���ع���ل���وم  امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 

والرعاية ال�سحية الرائدة.
كلية  حققت  ن�ساأتها  ح��داث��ة  رغ��م  و 
الطب يف اجلامعة التي مت اإطالقها 
 2016 العربي  ال�سحة  معر�س  يف 
اإجنازات عدة ومنها ا�ستقبال الدفعة 
الأوىل من طلبة الطب من جن�سيات 
وث���ق���اف���ات خم��ت��ل��ف��ة م��ع��ظ��م��ه��م من 
ت��زاي��د ملحوظ يف ن�سبة  الإن���اث م��ع 
املواطنني التي �سكلت 40 باملائة من 
مت  والتي  الثانية  الدفعة  يف  الطلبة 
من  اأغ�سط�س  يف  م��وؤخ��را  ا�ستقبالها 
هذا العام وذلك متا�سيا مع الأهداف 

ال�سرتاتيجية للجامعة.
املقابالت  منهجية  اجلامعة  تبنت  و 
امل�����س��غ��رة امل��ب��ت��ك��رة لخ��ت��ي��ار ه����وؤلء 
الطلبة والتي تعد الأوىل من نوعها 
يف الدولة لختيار طلبة الطب وفق 
ذات  وا�سحة  ومعايري  و�سروط  اآلية 
مع  بالتعاون  وذل��ك  عالية  تناف�سية 
ال�سريك  الربيطانية  كوينز  جامعة 

الأكادميي للجامعة.
وعززت اجلامعة �سراكتها مع جامعة 
ال���رائ���دة عامليا  ك��وي��ن��ز ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
وذلك  العلمية  الأب���ح���اث  جم���ال  يف 
م��ن خ��الل ال���س��ت��ف��ادة م��ن خرباتها 
امل�������س���ورة حول  ت���ق���دمي  ال��ع��ري��ق��ة يف 
واختيار  التعليمية  امل��ن��اه��ج  تطوير 
الطاقم التعليمي اإ�سافة اإىل اإر�سالها 

لعدد من اخلرباء يف جمالت الطب 
للم�ساهمة  اجل��ام��ع��ة  اإىل  املختلفة 
لدى  التعليمية  ال��ت��ج��رب��ة  اإث����راء  يف 

الطلبة.
برنامج  اأي�����س��ا  اجل��ام��ع��ة  اأط��ل��ق��ت  و 
التطوير والبتكار يف التعليم الطبي 
الأكادمييني  من  فريقا  وا�ست�سافت 
خارج  م���ن  ال���ك���ف���اءة  ذوي  ال��ع��امل��ي��ني 
تعزيز  ���س��اه��م��وا يف  ال���ذي���ن  ال���دول���ة 
ال�سنة  للطلبة يف  التعليمية  العملية 
لندن  كلية  مثل  ال�سابقة  الدرا�سية 
وجامعة  تورنتو  وجامعة  اجلامعية 

�ستانفورد وجامعة هارفرد الطبية.
ال���دك���ت���ورة ليلى  وع��ي��ن��ت اجل���ام���ع���ة 
ال�سويدي يف من�سب م�ساعد العميد 
وهو  الطب  كلية  يف  الطلبة  ل�سعادة 
القطاع  يف  نوعه  م��ن  الأول  املن�سب 
الأك���ادمي���ي ب��دول��ة الإم������ارات وذلك 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع  ان�����س��ج��ام��ا 
الإم���ارات���ي���ة احل��ك��ي��م��ة وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 
اإر���س��اء ال�����س��ع��ادة والإي��ج��اب��ي��ة كنمط 

حياة يف الدولة.
اإ�سراك  على  الطب  كلية  حر�ست  و 
ال�����ربام�����ج  ط���ل���ب���ت���ه���ا يف ع�������دد م������ن 
اليوم  م��ث��ل  املجتمعية  وال��ن�����س��اط��ات 
التوعية  م���ب���ادرة  و  ل��ل��ك��ل��ى  ال��ع��امل��ي 
اجلامعة  وقعت  فيما   .. بال�سرطان 
���س��راك��ات ع���دة م��ع ال��ق��ط��اع اخلا�س 
الطبية  الأكادميية  ال�سراكة  ومنها 
الأو�سط  ال�����س��رق  ميديكلينيك  م��ع 
وهي التفاقية الأوىل من نوعها يف 

الطب  الإم��ارات لتدريب طلبة كلية 
العلمي  البحث  جم��ال  يف  وال��ت��ع��اون 
اجلامعة  ك���ان���ت  ك���م���ا  والب����ت����ك����ار.. 
ال��ر���س��م��ي ملعر�س  امل��ع��ريف  ال�����س��ري��ك 
لعام  ن�����س��خ��ت��ه  ال���ع���رب���ي يف  ال�����س��ح��ة 

.2017
الطب  كلية  24 من طلبة  التحق  و 
الأول  ال�سيفي  التدريب  برنامج  يف 
منذ ال�سنة الدرا�سية الأوىل يف عدد 
البحثية  وامل���راك���ز  امل�ست�سفيات  م��ن 
والذي  وع��امل��ي��ا  حمليا  والأك��ادمي��ي��ة 
ومن  وكفاءاتهم  مهاراتهم  من  ع��زز 
احليوية  التكنولوجيا  م��رك��ز  بينها 
نيويورك  وجامعة  خليفة  جامعة  يف 
اأبوظبي ومركز كلية هارفارد الطبية 
للرعاية ال�سحية العاملية اإىل جانب 
واملراكز  امل�ست�سفيات  م��ن  جمموعة 
مثل  ال��دول��ة  خ��ارج  املتميزة  الطبية 
جامعة هافانا يف كوبا وجامعة كوينز 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة وج��ام��ع��ة اأدي����الي����د يف 
يف  للطب  �سولي�س  وكلية  اأ�سرتاليا 

جامعة اأونتاريو الغربية بكندا.
و اأطلقت اجلامعة برامج نوعية مثل 
عن  واأعلنت  الأع�ساء  زراعة  برنامج 
زراعة  عملية  اأول  تنفيذ  يف  جناحها 
 2016 كلى يف دبي وذل��ك يف يونيو 
تلتها عملية زراعة كلى ثانية ناجحة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون   2016 ن��وف��م��رب  يف 
الأع�ساء  ل��زراع��ة  ال�����س��ع��ودي  امل��رك��ز 
املدينة  م�ست�سفى  ميديكلينيك  ومع 

وبدعم من عدة جهات حكومية.

و اهتمت اجلامعة بالأبحاث العلمية 
ثقافة  ل���ب���ن���اء  اأ����س���ا����س���ات  وو����س���ع���ت 
وا�ستثمرت  والك���ت�������س���اف  الب���ت���ك���ار 
البحثية  املرافق  بناء  يف  كبري  ب�سكل 
العلمي  ال���ب���ح���ث  ع���ل���ى  ل��ل��ت�����س��ج��ي��ع 
قدم  اآلف   5 ع��ل��ى  ت��زي��د  مب�����س��اح��ة 
ت�سم خم��ت��ربات طبية  وال��ت��ي  مربع 
م��ت��ع��ددة ال���س��ت��خ��دام ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
امل���ت���ق���دم. و بلغ  ال��ت�����س��ري��ح  خم��ت��رب 
امل��ن�����س��ورة يف  الأب���ح���اث الطبية  ع���دد 
ال����دوري����ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال����رائ����دة مثل 
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الأكادميية الأوىل .
ولتعزيز هذه اجلهود اأطلقت اجلامعة 
املنح  لتقدمي  الداخلي  املنح  برنامج 
اجلامعة..  داخ���ل  ل��الأب��ح��اث  امل��ال��ي��ة 
الأكادميي  طاقمها  ح�سل  ح��ني  يف 
على عدد من اجلوائز القليمية من 
جهات خمتلفة .. كما مت ن�سر اأبحاث 
اأف�سل جمالت  خريجي اجلامعة يف 
بالإ�سافة  ال��ع��امل  يف  الأ���س��ن��ان  ط��ب 
الأطباء  م��ن  ع����ددا  ا�ستقبالها  اإىل 
الكثري  وغ��ريه��ا  العامليني  ال��زائ��ري��ن 
وامل�ساريع  وامل��ب��ادرات  الإجن���ازات  من 
الأخرى التي تعزز من جهود البحث 
بدولة  ال��ط��ب��ي  ال��ق��ط��اع  ال��ع��ل��م��ي يف 

الإمارات واملنطقة وتدعم ال�سباب.
وي���ب���ل���غ اإج�����م�����ايل ع�����دد ال���ط���ل���ب���ة يف 
وط��ال��ب��ة من  152 طالبا  اجل��ام��ع��ة 
باملائة   40 خمتلفة  جن�سية   24

ب��امل��ائ��ة من  م��ن��ه��م م��واط��ن��ون و73 
وقت  يف  اجلامعة  واحتفلت  الإن���اث. 
ال���ع���ام اجل�����اري بتخريج  ���س��اب��ق م���ن 
اأول دفعة من طلبة الدرا�سات العليا 
م��ن كلية ح��م��دان ب��ن حم��م��د لطب 
التخ�س�سات  خم��ت��ل��ف  يف  الأ����س���ن���ان 
وطبيبة  ط��ب��ي��ب��ا   33 ���س��م��ت  وال���ت���ي 
منهم  و25  الإن�����اث  م���ن  معظمهم 
امل��واط��ن��ني وامل��واط��ن��ات ليعودوا  م��ن 
موؤ�س�ساتهم  يف  كاإخ�سائيني  للعمل 
ال�سحة  وزارة  م��ث��ل  م���ن  ال�����س��ح��ي��ة 
يف  ال�سحة  وهيئة  املجتمع  ووق��اي��ة 
دبي وغريها.. بينما يبلغ حاليا عدد 
اخت�سا�سيي  من  اجلامعة  خريجي 
وخريجة  خريجا   39 الأ�سنان  طب 
املواطنني  م���ن  م��ن��ه��م  ب��امل��ائ��ة   67

واملواطنات.
ويرتاأ�س �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد 
اجلامعة  اأم���ن���اء  جم��ل�����س  م��ك��ت��وم  اآل 

ال�����ذي ي�����س��م ك���ال م���ن م���ع���ايل عبد 
وزير  العوي�س  حممد  ب��ن  ال��رح��م��ن 
امل��ج��ت��م��ع ومعايل  ال�����س��ح��ة ووق���اي���ة 
رئي�س  ال��ق��ط��ام��ي  ب��ن حم��م��د  حميد 
لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الإدارة  جمل�س 
الدكتورة  ���س��ع��ادة  و  دب��ي  يف  ال�سحة 
رج����اء ع��ي�����س��ى ال���ق���رق ن��ائ��ب��ة رئي�س 
دبي  م��دي��ن��ة  ���س��ل��ط��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
الأمناء  نائبة رئي�س جمل�س  الطبية 
الرحمن  ع���ب���د  ع����ب����داهلل  و�����س����ع����ادة 
للمجل�س  ال��ع��ام  الأم����ني  ال�����س��ي��ب��اين 
و�سعادة  دب�����ي  لإم��������ارة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
الدكتور عبد اهلل حممد الكرم رئي�س 
جم��ل�����س امل��دي��ري��ن م��دي��ر ع���ام هيئة 
والدكتور  الب�سرية  والتنمية  املعرفة 
اجلامعة  مدير  �سريف  اأحمد  عامر 
عميد  علي  ال�سيخ  ع��ل��وي  وال��دك��ت��ور 

كلية الطب يف اجلامعة.
وت��وا���س��ل ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن را�سد 

التزامها  ال�سحية  وال��ع��ل��وم  للطب 
ب���اإع���داد ج��ي��ل م��ت��م��ي��ز م���ن اخل���رباء 
وذلك  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  جم���ال  يف 
ان�����س��ج��ام��ا م���ع اأه�������داف خ��ط��ة دبي 
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الأكادميية  ب��راجم��ه��ا  خ���الل  وم���ن 
ت���ب���ذل اجل���ام���ع���ة ج���ه���ودا دوؤوب�������ة يف 
العلمي  وال��ب��ح��ث  التعليم  جم���الت 
باأحدث  ال��ط��ل��ب��ة  ل��ت��زوي��د  والب��ت��ك��ار 
وت�سخريها  ال���ط���ب���ي���ة  ال���ت���ق���ن���ي���ات 
رفيع  ج���ي���ل  وت���ن�������س���ئ���ة  خل���دم���ت���ه���م 
واخت�سا�سيي  الأطباء  من  امل�ستوى 
ال�����س��ح��ي��ة الأك���ف���اء الذين  ال��رع��اي��ة 
ي��ل��ت��زم��ون ب��ق��ي��ادة وت��ط��وي��ر خدمات 
وتعزيز  للمجتمع  ال�سحية  الرعاية 
النظام ال�سحي اإىل جانب و�سع دبي 
ودول��ة الإم���ارات يف طليعة الوجهات 
تعزيز  يف  وامل�ساهمة  العاملية  الطبية 

م�سرية التنمية امل�ستدامة.

اأحمد بن �سعيد يطلع على اإجنازات جامعة حممد بن را�سد 
للطب وخطتها ال�سرتاتيجية

•• راأ�س اخليمة – الفجر

يو�سف  الدكتور  قام  للم�سن  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
الطري مدير م�ست�سفى ابراهيم بن حمد عبيداهلل 
امل�ست�سفى  مقر  يف  خليفة  نخلة  ب��زرع  ال�سن  لكبار 
جمعية  اأطلقتها  التي  خليفة  نخلة  م��ب��ادرة  �سمن 
رعاية  خدمة  اأن  املعلوم  وم��ن   . اخلريية  الح�سان 
امل�����س��ن��ني وال��ع��ج��زة يف راأ������س اخل��ي��م��ة ت�����س��ه��د دعما 
متزايدا من قبل اخلريين وقد بلغت ذروتها بنقل 
الدار من م�ست�سفى �سعم �سمال اإمارة راأ�س اخليمة 

منذ اإن�سائها يف عام 1981لتتبع مل�ست�سفى اإبراهيم 
عبيد اهلل التابعة لوزارة ال�سحة ،يف منطقة النخيل 
حيث الذي ي�سم 126 �سريراً . ويف خطوة لحقة 
افتتحت وزارة ال�سحة يف م�ست�سفى عبيد اهلل ‘’دار 
حممد  الأع��م��ال  رج��ل  نفقة  على  امل�سنني’’،  رعاية 
اإبراهيم عبيد اهلل براأ�س اخليمة ،وهو ما مكن من 
اإم��ارة راأ���س اخليمة  تقدمي خدمات لكبار ال�سن يف 
على  املعتمدة  ال�سحية  الرعاية  نظم  اأح���دث  وف��ق 
امل�ستوى الدويل لهذه الفئة التي حتتاج اإىل رعاية 

خا�سة مبا يف ذلك الرعاية املنزلية .

•• ال�شارقة-وام:

خدمات  اأرب��ع  ال�سارقة  يف  وامل�ساحة  التخطيط  دائ��رة  تطلق 
جديدة خالل م�ساركتها يف معر�س جيتك�س للتقنية 2017 
اأكتوبر   12 اإىل   8 ال��ف��رتة م��ن  ال��ذي �سيقام يف دب��ي خ��الل 
اجلاري مب�ساركة اأربعة اآلف و 473 عار�سا من 97 دولة. 
وقال �سعادة املهند�س خالد بن بطي رئي�س دائرة التخطيط 
وامل�ساحة اإن الدائرة ملتزمة بتاأمني خدمات نوعية ومتميزة 
ب�سكل  معامالتها  معظم  اإجن���از  اإىل  وتتطلع  للمتعاملني 
فوري .. م�سريا اإىل اأن هذه املتطلبات تاأتي من خالل تفاعل 
املتعاملني مع الدائرة عرب قنوات التوا�سل التي اأمنتها من 

ال�ستة  واأفرعها  الرئي�سي  املعامالت يف مقرها  خالل مراكز 
ال�سكاوى  تقدمي  من�سة  مثل  اإ�سافية  قنوات  خ��الل  من  اأو 
اإ�سافة  يهمنا  راأي��ك  و�سناديق  الت�سال  ومركز  واملقرتحات 
ومواقع  ال��ذك��ي��ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  الإل����ك����رتوين  م��وق��ع��ه��ا  اإىل 

التوا�سل الجتماعي.
اأن خطة تقدمي اخلدمات اجلديدة تت�سمن توفري  واأو�سح 
ل��ل��دائ��رة وف��روع��ه��ا يف  الرئي�سي  املبنى  ال��ذات��ي��ة يف  الأج��ه��زة 
خمتلف مناطق الإمارة..لفتا اإىل تطلع الدائرة لن�سرها يف 
كمرحلة  مبعامالتها  ال�سلة  ذات  احلكومية  الدوائر  بع�س 
وامل�ساحة  التخطيط  دائ��رة  م�ساركة  اإن  �سعادته  وق��ال  اأوىل. 
الذي   - جيتك�س  معر�س  يف  ال�سارقة  حكومة  من�سة  حت��ت 

اأن���ح���اء ال��ع��امل - ميثل  ي��ح�����س��ره رواد الإب������داع م��ن ج��م��ي��ع 
ال�سارقة  اإم��ارة  متتلكه  ما  ل�ستعرا�س  هامة  �سنوية  فر�سة 
بجانب  احلكومية  ال��دوائ��ر  خمتلف  يف  ذكية  تطبيقات  من 
ال�ستفادة من التجارب الدولية والربامج احلديثة التي من 
املمكن اأن ت�ساهم يف حتديث اخلدمات للمراجعني. واأ�ساف 
الدائرة من  اإليه  و�سلت  ما  تعك�س  امل�ستحدثة  اأن اخلدمات 
تطور يف تقدمي اخلدمات الذكية على م�ستوى الدولة ب�سكل 

عام ويف اإمارة ال�سارقة ب�سكل خا�س.
تد�سينها يف  �سيتم  التي  ب��ني اخل��دم��ات  م��ن  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار 
املعر�س تطبيق املزايدات لالأرا�سي ال�ستثمارية يف ال�سارقة 

والإعالن عن الن�سخة اجلديدة من تطبيق �سارقتي .

تخطيط ال�سارقة تطلق اأربع خدمات جديدة يف جيتك�ش 2017 زرع نخلة خليفة مب�ست�سفى عبيد اهلل

•• الفجرية-وام:

كرم �سعادة اللواء حممد اأحمد بن غامن الكعبي قائد عام �سرطة الفجرية 
مبكتبه املدار�س الفائزة بجائزة منطقة الفجرية الأمنية لأف�سل م�سروع 
ت�سجيع  الفجرية على  �سرطة  التكرمي من منطلق حر�س  ياأتي  ابتكاري. 
طالب وطالبات املدار�س على الإبداع والبتكار يف �ستى جمالت احلياة مبا 
يتوافق مع ا�سرتاتيجية حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة الرامية اإىل 
غر�س مفهوم الإبداع والبتكار يف بيئة عمل خمتلف املوؤ�س�سات احلكومية 
وجعل البتكار نهج العمل احلكومي. وقد فازت مدر�سة مري�سيد للتعليم 
اإىل طاقة  ال�����س��و���س��اء  ب��امل��رك��ز الأول ع��ن م�����س��روع حت��وي��ل  الأ���س��ا���س��ي ح1 
كهربائية و مدر�سة البحر للتعليم الأ�سا�سي ح1 على املركز الثاين مب�سروع 
الديار  م��در���س��ة  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يف  ج���اءت  فيما  ال�سم�سية  ال�سباب  مانعة 
الدولية مب�سروع التحكم بالإ�سارات ال�سوئية و اأكد لكعبي اأهمية جت�سيد 
توجيهات القيادة الر�سيدة بتبني البتكار نهجا للعمل يف املجالت كافة مبا 
يرتقي بحياة املجتمع الذي يعمل على تطوير الأنظمة احلكومية والرتقاء 
يف  التعليم  اأهمية  اإىل  م�سريا   .. واملتعاملني  لل�سركاء  املقدمة  باخلدمات 
دعم وتر�سيخ مفهوم البتكار لدى الطلبة باعتبارهم جيل امل�ستقبل وثروة 

الوطن.

�س�رط��ة الفجي��رة تك�رم امل�دار�ش الف�ائ�زة بج�ائ�زة اأف�س�ل م�س�روع ابتك�اري 

•• دبي-وام:

اأطلقت وزارة تنمية املجتمع جمموعة من الربامج 
والفعاليات املتنوعة تزامنا مع احتفالت الدولة بيوم 
امل�سن العاملي وذلك بالتعاون مع موؤ�س�سات حكومية 
على  وفعالية  برناجما   50 بواقع  واأهلية  وخا�سة 
التنمية  مراكز  يف  تنظيمها  �سيتم  ال��دول��ة  م�ستوى 
يف  واملنت�سرة  ل��ل��وزارة  التابعة  الع�سرة  الجتماعية 

جميع اإمارات الدولة طيلة �سهر اأكتوبر احلايل .
اإىل  املنظمة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ربام��ج  جميع  وت��ه��دف 
ت��وع��ي��ة ك��اف��ة ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع ب��اح��ت��ي��اج��ات امل�سن 
امل�سنني  حت��ف��ي��ز  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  جت���اه���ه  ودوره������م 
ك��اأف��راد منتجني  ال��وط��ن  ب��دوره��م جت��اه  وتوعيتهم 
ل��دي��ه��م م���ن اخل�����ربة م���ا ت��ك��ف��ي ل���س��ت��ث��م��ار عقول 
مع  املجتمع  واأ�سالة  ت��راث  على  واحلفاظ  الأج��ي��ال 
التطور ال�سريع وتنوع الثقافات . وقال �سعادة ناجي 
امل�ساعد  املجتمع  تنمية  وزارة  وكيل  م��ب��ارك  احل��اي 
لقطاع التنمية الجتماعية ان هذه الفعاليات تاأتي 
متا�سيا مع توجيهات القيادة الر�سيدة وروؤية حكومة 
اإماراتية متما�سكة ومزدهرة  اأ�سرة  الإم��ارات يف بناء 
وحر�سها باأن يحظى كبار ال�سن بالرعاية والهتمام 
اأ�سا�سيات  يف جمتمع الإم��ارات واأن تتوفر لهم كافة 
العي�س الكرمي واحلياة ال�سعيدة من خالل الرتقاء 
يف اخلدمات املقدمة لهم وتقدميها ب�سورة مبتكرة 
ومطورة تتنا�سب مع ما و�سلت اإليه الدولة من منو 

وارتقاء يف �ستى املجالت .
والآمنة  ال��ن�����س��ط��ة  ال�����س��ي��خ��وخ��ة  لتتحقق  واأ����س���اف 
ن��ه�����س��ة البالد  ول��ت��ف��ع��ي��ل دوره�����م يف دف����ع م�����س��رية 
العطاء  ا���س��ت��م��راري��ت��ه��م يف  خ����الل  م���ن  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا 
الإم��ارات واأ�سالته  والإنتاج مع احلفاظ على تاريخ 
خالل  م��ن  املجتمع  تنمية  وزارة  حر�ست  وج��وه��ره 
ت��ع��زي��زه��ا مل��ف��ه��وم امل�����س��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وحتقيق 
اأهداف حكومة  املنبثقة من  اأهدافها ال�سرتاتيجية 

البيئة  ت��وف��ري  على  ال�سرتاتيجية  الإم����ارات  دول���ة 
من  امل�ستفيدة  ال��ف��ئ��ات  ل��ك��اف��ة  وال�����س��ع��ي��دة  املنا�سبة 
تقدم  واأن  خا�سة  وللم�سن  ع��ام��ة  ال����وزارة  خ��دم��ات 
كافة �سبل الدعم لهم ولأ�سرهم بالإ�سافة اإىل تعزيز 
الوعي لدى املجتمع يف اأحقية امل�سن اأن يكون له دور 
فاعل ووا�سح يف امل�ساركة والتفاعل والعطاء يف �ستى 

املنا�سبات .
التعاون  وت��ع��زي��ز  الأدوار  ت��ك��ام��ل  اأن  احل����اي  واأك����د 
الأهلي  والقطاع  احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  امل�سرتك 
واخلا�س واأفراد املجتمع كانت كفيلة بتحقيق الهدف 
اخلدمات  وو���س��ول  م�ستدامة  تنمية  ن��ح��و  امل��رج��و 
املطورة واملبتكرة التي تقدمها الدولة ملواطنيها اإىل 
اأف�سل امل�ستويات والكفيلة بتحقيق الر�سا وال�سعادة 

يف جمتمع دولة الإمارات.
وذكر اأن دولة الإمارات كفلت للم�سن العي�س الكرمي 
واحلياة الآمنة من خالل ت�سريعاتها وقوانينها حيث 
امل�ساعدات  م��ن  للم�ستفيدين  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  بلغ 
 18150 امل�سنني  فئة  من  ال��دول��ة  يف  الجتماعية 
على  ح��ر���س��ت  ال��������وزارة  اأن  اإىل  ..م�������س���ريا  م�����س��ن��ا 
امل�سنني ال�سحية  الطالع عن قرب على احتياجات 
والجتماعية وال�سكنية واخلدمات التكميلية وذلك 
من خالل الزيارات امليدانية التي قام بها اأكر من 
مائة باحثة اجتماعية للم�سنني يف منازلهم يف جميع 
ال��وزارة موؤخرا بطاقة  اأطلقت  اإم��ارات الدولة حيث 
م�سرة لكبار ال�سن والتي تهدف اإىل توفري خدمات 
موؤ�س�سات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�سنني  لإ���س��ع��اد  متكاملة 

الدولة يف القطاع احلكومي واخلا�س والأهلي .
ون����وه احل����اي ب����اأن ع���دد امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن خدمات 
توفر  حيث  م�سن   13500 مايقارب  بلغ  البطاقة 
اخلدمات  من  من  متنوعة  باقة  حلاملها  البطاقة 
اخلدمات  خمتلف  على  واخل�سومات  والت�سهيالت 

ال�سحية والنقل وخدمات البلدية وغريها .
وت��زام��ن��ا م��ع اح��ت��ف��الت ال��دول��ة ب��ي��وم امل�سن العاملي 

انطلقت اليوم برامج وزارة تنمية املجتمع يف ع�سرة 
ب��رن��اجم��ا وفعالية   50 ب��ل��غ ع��دده��ا  م��راك��ز وال��ت��ي 
وت�ستهدف  احل���ايل  اأك��ت��وب��ر  �سهر  طيلة  �ست�ستمر 
ركبار  رعاية  واملخت�سني يف جمال  واأ�سرهم  امل�سنني 
ال�سن بالإ�سافة اإىل م�ساركة عدد من املتطوعني يف 

تنفيذ الربنامج .
احلدث  بهذا  لالحتفال  ال���وزارة  برنامج  ي�سم  كما 
ال�سن  لكبار  متنوعة  خدمات  يوفر  معر�س  اإق��ام��ة 
تلك  اإىل  الو�سول  بكيفية  واأ�سرته  امل�سن  وتعريف 
اخلدمات وال�ستفادة منها وذلك بالتعاون مع عدد 
م��ن امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة ح��ي��ث يهدف 
املقدمة  باخلدمات  ال�سن  كبار  تعريف  اإىل  املعر�س 
لهم من خالل تلك اجلهات وكيفية الو�سول اليها 
الوزارة جل�سة  وال�ستفادة منها ..كما ي�سم برنامج 
من  الوقاية  طرق  حول  تدريبية  وور�سة  الذكريات 
ودعمه  امل�سن  رع��اي��ة  وكيفية  ال�سيخوخة  اأم��را���س 
م��ع��ن��وي��ا م��ن ق��ب��ل اأ���س��رت��ه خ��ا���س��ة واأف������راد املجتمع 

عامة.
يهدف  ال��ذي  م�سن  وقاية  برنامج  ال���وزارة  و�ستنفذ 
والوقائية  والجتماعية  ال�سحية  الثقافة  ن�سر  اىل 
ملرحلة ما بعد �سن ال�ستني و�ستنظم الوزارة بالتعاون 
يف  امل�سنني  من  لعدد  ميدانية  زي���ارات  �سركائها  مع 
منازلهم يف املناطق النائية وتقدمي الهدايا املعنوية 

لهم بالإ�سافة اإىل الرحالت البحرية .
بعجمان  امل�سنني  رع��اي��ة  دار  يف  ال����وزارة  و�ستعر�س 
املوؤ�س�سات  ال�����زوار م��ن  مل��ج��م��وع��ة م��ن  ل��ه��ا  وال��ت��اب��ع 
للم�سنني  ال���دار  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  والأف�����راد 
الذهنية  والغرفة  امل�سن  وحقيبة  املتنقلة  كالوحدة 
والرزنامة ال�سحية بالإ�سافة اإىل جل�سات ال�سرتخاء 
النف�سي وتدريب الفئة املرافقة للم�سنني وتاأهيلهم 
والفعاليات  ال��ربام��ج  م��ن  وال��ع��دي��د  امل�سن  ل��رع��اي��ة 
املجتمع  �سرائح  جميع  فيها  ي�سارك  التي  املختلفة 

من موؤ�س�سات واأفراد.

وزارة تنمية املجتمع حتتفل بيوم امل�سن العاملي يف كافة اإمارات الدولة 

•• اأبوظبي-وام:

- يوما مفتوحا  اأبوظبي  املقبل - مبقرها يف  الأرب��ع��اء  ي��وم  رب��دان  اأكادميية  تنظم 
وذلك  وتخ�س�ساتها  الأك��ادمي��ي��ة  ب��رباجم��ه��ا  تعريفها  ب��ه��دف  الإم��ارات��ي��ة  ل��ل��م��راأة 
الوطني  املجل�س  ل�����س��وؤون  دول���ة  وزي���رة  الكعبي  حممد  بنت  ن���ورة  م��ع��ايل  بح�سور 
الحتادي . وقال جيم�س مور�س رئي�س اأكادميية ربدان اإن الأكادميية حتر�س على 
ودوره��ا يف  للمجتمع  اأ�سا�سية  الإماراتية كركيزة  امل��راأة  ال�سوء على جهود  ت�سليط 
متكني ال�سابات الإماراتيات لال�ستفادة من اإمكانياتهن يف م�سرية النجاح املتوا�سل 

للوطن .
اأن احلدث  الأك��ادمي��ي��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ع��ي��ان  في�سل  ال��دك��ت��ور  اأو���س��ح  ناحيته  م��ن 
والدفاع  وال�سالمة  الأم��ن  جم��الت  يف  امل�ساركة  على  وحثها  امل��راأة  لتحفيز  يهدف 
الر�سيدة  القيادة  اإىل حر�س  .. م�سريا  الزم��ات  واإدارة  الطوارئ  والتاأهب حلالت 
التي ت�ستحقها يف خدمة وطنها و�سعبها  املكانة  امل��راأة  يف دول��ة الإم��ارات على منح 
ورفد موؤ�س�سات الدولة بالكوادر الن�سائية ذات امل�ستوى الأكادميي والتدريب العايل 

وتر�سيخا ملبادرات ن�سر ونقل املعرفة ملنت�سبيها.
وتت�سمن فعاليات اليوم املفتوح عر�سا تقدمييا عن الأكادميية للتعريف برباجمها 
وتخ�س�ساتها اإ�سافة اإىل جل�سات حوارية مع ن�ساء اإماراتيات ناجحات يف جمالتهن 

حيث ي�ستعر�سن م�سريتهن املحفزة والناجحة يف خدمة الوطن واملجتمع.
ي�سارك يف الفعاليات عدد كبري من طالبات مدار�س اأبوظبي التابعة لدائرة التعليم 
واملعرفة – اأبوظبي وح�سور عدد من العن�سر الن�سائي من وزارة الداخلية والقيادة 

العامة ل�سرطة اأبوظبي واجلهات احلكومية التابعة لإمارة اأبوظبي.
ربدان  اأكادميية  اأمناء  الدكتورة جنوى احلو�سني ع�سو جمل�س  من جانبها قالت 
اإن الأكادميية تهدف من اإقامة هذه الفعاليات اإىل تاأكيد دور املراأة يف بناء املجتمع 
ومتكني الأجيال القادمة من الن�ساء الإماراتيات لال�ستفادة من اخلربات الن�سائية 

العظيمة يف دولة المارات.
لإك�سابهم  الفتيات  وتاأهيل  وت��دري��ب  تعليم  اأم��ام  املجال  فتح  اأهمية  اإىل  واأ���س��ارت 
واإدارة  ال��ط��وارئ  وال��دف��اع والتاأهب حل��الت  ال�سالمة والأم��ن  املعارف يف جم��الت 
اأهداف  بني  الربط  يحقق  ومبا  وفعالية  بكفاءة  بهم  املنوطة  املهام  لأداء  الأزم��ات 
الأكادميية واحتياجات ال�سركاء ال�سرتاتيجيني وتنفيذا خلطط ال�سرتاتيجية يف 

تن�سئة جيل قادر على امل�ساركة يف حماية الوطن. 

•• دبي -وام: 

الثالثة  لل�سنة  فيها  امل�سجلني  الأي��ت��ام  م��ن  املتفوقني  اخل��ري  بيت  جمعية  كرمت 
160 يتيما من جميع الأفرع واملراكز وذلك خالل ثالثة  على التوايل مب�ساركة 
الأيتام  لتي�سري ح�سور  وال��ف��ج��رية  دب��ي  وف��رع��ي  م��ن مركز حتا  ك��ل  اح��ت��ف��الت يف 
يف  املتفوقني  الأي��ت��ام  احتفال  اأقيم  و  اإليها.  ينتمون  التي  املناطق  ح�سب  املكرمني 
الفجرية برعاية وح�سور عابدين طاهر العو�سي مدير عام جمعية بيت اخلري .. 

بينما رعى احتفايل دبي وحتا �سعيد مبارك املزروعي نائب املدير العام للجمعية .
اأبرزها  املتفوقني  الأيتام  تكرمي  جانب  اإىل  متعددة  فعاليات  الحتفالت  ت�سمنت 
عر�س فيلم عن اأن�سطة وبرامج بيت اخلري لهذه الفئة وفقرات ترفيهية متنوعة 
وتناول وجبة الغداء بالإ�سافة اإىل �سهادات التكرمي التي تلقاها الأيتام املتفوقون 
وواجبها  املجتمع  خدمة  يف  اجلمعية  دور  على  فيها  �سدد  كلمة  العو�سي  واأل��ق��ى 
الإن�ساين نحو الطلبة الأقل دخال يف املجتمع لفتا اإىل اأن جمعية بيت اخلري و�سعت 
دعم الطلبة يف �سلب براجمها وم�ساريعها املجتمعية وهي ت�سجع املتفوقني ليكونوا 
كما اأرادتهم القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .
من جانبه عرب �سعيد مبارك املزروعي عن �سعادته باإدخال الفرحة اإىل قلوب الأيتام 
املتفوقني موؤكدا اأهمية دعم هذه الكوكبة من اأبنائنا وبناتنا الذين بذلوا ما و�سعهم 
يب�سرون  الذين  املتفوقني  من  فكانوا  النتائج  اأف�سل  حققوا  حتى  وجهد  فكر  من 

مب�ستقبل اأف�سل لأ�سرهم وملجتمعهم ولدولتهم.

اأكادميية ربدان تعرف املراأة الإماراتية 
برباجمها الأكادميية وتخ�س�ساتها

بيت اخلري تكرم الأيتام املتفوقني
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سريد - ات ذ.م.م - فرع اأبوظبي

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1144349 
Shred It International ULC  تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سريد ات انرتنا�سيونال يو ال �سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سركة م.خ.م التجارية القاب�سة �س.ذ.م.م
MKM COMMERCIAL HOLDING LLC

Shredit International Inc   تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سريديت انرتنا�سيونال انك
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ال�سيخ مانع بن خليفة بن �سعيد ال مكتوم

تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من فرع اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

 تعديل ا�سم جتاري من/�سريد - ات ذ.م.م - فرع اأبوظبي
SHRED-IT LLC ABU DHABI BRANCH

اىل/ �سريد ات لالتالف الأمن للم�ستندات ذ.م.م 
SHRED IT SECURE DOCUMENT SHREDDING LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات اتالف الوثائق وامل�ستندات )8219005(
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات حقول ومن�سات النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتميع املخلفات الغري معدنية )3812006(
اأربعة ع�سر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2

اإعــــــــــالن
ال�سخ�س  ال�س�����ادة/دومو�س ديكوري�سن - �سركة  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الواحد  رخ�سة رقم:1824092 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/دومو�س ديكوري�سن - �سركة ال�سخ�س الواحد
DOMUS DECORATION - SOLE PROPRIETO

اىل/دومو�س للمقاولت وال�سيانة العامة والديكور - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
 DOMUS CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

AND DECOR - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
الريا�سي  الوحده  نادي  املالك/  من   Building Owner Name/عنوان تعديل 

الثقايف اىل املالك/ال�سيد احمد خليفة املررا�سد
Shop من - اىل UNIT TYPE /تعديل عنوان

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/امللكة خلدمات الفراح

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1016811 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*4 اىل 0.70*13.46

 تعديل ا�سم جتاري من/امللكة خلدمات الفراح
QUEEN CEREMONIAL SERVICES

اىل/ املقداد للخيم 
ALMIQDAD TENTS

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع اخليام واملظالت - بالتجزئة )4751002(
تعديل ن�ساط/ا�سافة تاجري اخليام واملظالت )7729008(

تعديل ن�ساط/حذف تعهدات احلفالت واملنا�سبات الرتفيهية )9000102(
تعديل ن�ساط/حذف جتارة بطاقات التهنئة والدعوة - باجلملة )4649024(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/رويال روبي الدولية لتمثيل ال�سركات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1485569 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�سم جتاري من/رويال روبي الدولية لتمثيل ال�سركات

ROYAL RUBY INTERNATIONAL REPRESENTATION OF COMPANIES

اىل/ رويال روبي الدولية لتمثيل ال�سركات -  �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 ROYAL RUBY INTERNATIONAL REPRESENTATION OF COMPANIES

- ONE PERSON COMPANY LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/امتو �سفري للمفرو�سات 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1014131 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

مبارك احمد علي حمودة الظاهري من 51% اىل %22
ذ.م.م  العمال  لتطوير  متلك  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

TAMALLUK BUSINESS DEVELOPMENT LLC %53
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جورج مي�سال ملكيان

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2

اإعــــــــــالن
لدارة  لند  ال�س�����ادة/جولف  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1542924:العقارات ذ.م.م  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالرحيم عمر حممد علي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عمر حممد عمر العمودي
تعديل �سركاء/حذف عبدالرحيم حممد علي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2

اإعــــــــــالن
الف�سي  ال�س�����ادة/الف�ساء  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1319392:للمقاولت العامة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل �سركاء تنازل وبيع
حذف �سالح حممد �سالح �سعيد املن�سوري

تعديل �سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سلطان بالل حممد �سالح غميل �سلطان الزعابي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2

اإعــــــــــالن
للخدمات  ال�س�����ادة/مرا�سي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البحرية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1160718 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خالد خليل عنرت جا�سم العلي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عمر عاطف عجاوي %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عاطف حميد عجاوي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعادة �سيف علي ال�سبع الدرمكي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة مديك للتوكيالت التجارية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1019854 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ماهر احمد حممد العطا�س من مثل ورثة اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ماهر احمد حممد العطا�س من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ورثه احمد حممد عمر العطا�س

تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي - �سارع حمدان بن حممد - بناية ورثة �سعيد بن 
�سلطان الدرمكي اىل ابوظبي م�سفح مدينة حممد بن زايد �سرق 9 - ق 119 - م�ستودع 

oso2 عبدالرحيم عبداهلل جعفر الزرعوين
تعديل ن�ساط/حذف بيع املعدات والجهزة الطبية - بالتجزئة )4772015(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات حقول ومن�سات النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2
بهذا يعلن الكاتب العدل بدائرة الق�ساء اأبوظبي-بوحدة غرفة 

ذ.م.م(  كلورين  )يونيون  �سركة  ال�سادة/  باأن  ابوظبي  جتارة 

  IN-1002241 برقم:  القت�سادية  التنمية  بدائرة  امل�سجلة 

وعنوانها/ ايكاد 3 -  امل�سفح – اأبوظبي قد تقدموا اإلينا بطلب 

اأبوظبي الأول  ت�سديق عقد رهن جتاري ل�سالح ال�سادة/ )بنك 

�س.م.ع( وذلك مقابل رهن: معدات ومكائن.  واعماًل للفقرة 5 

من املادة 14 من القانون رقم 4 ل�سنة 2013 ب�ساأن تنظيم مهنة 

الكاتب العدل، فاإنه مبرور اأربعة ع�سر يوماً على الأقل من تاريخ 

العقد  العدل �سيقوم بتوثيق هذا  الكاتب  ن�سر هذا العالن فاإن 

بناًء على طلب اأ�سحاب ال�ساأن.

الكاتب العدل

اإع��������الن ره��ن جت��اري 

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافيه اف ثرى

رخ�سة رقم:CN 2247653 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة كليثم �سعيد علي النعيمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل علي حممد احلاي النعيمي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة النقفة التوماتيكية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1127048 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خالد �سامل حممد هندي احل�ساين %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خليفة جمعة بخيت جمعه الدرمكي
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*3.40 اىل 1*3

 تعديل ا�سم جتاري من/م�سبغة النقفة التوماتيكية
AL NAQFA AUTOMATIC LAUNDRY

اىل/ م�سبغة كيه اند ام التوماتيكية 
K & M AUTOMATIC LAUNDRY

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2

اإعــــــــــالن
لعمال  ال�س�����ادة/الليانور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلجر والرخام 
رخ�سة رقم:CN 1008124 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد بن حبيب بن حممد الرا�سد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف نا�سر عامر حممد م�سعود الغيثي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
اعايل  موؤ�س�سة  التجاري  بال�سم   CN رقم:1129758 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  العقارات  لدارة 

الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مراعي اجلزيرة لتجارة 

CN 2141024:الدواجن الطازجة  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد عبداهلل حممد عبدالوهاب النعيمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل خمي�س هالل جمعه الكعبي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جولد �سنرت للمقاولت 

العامه رخ�سة رقم:CN 2413758 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي حممد �سيف عبداهلل النيادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبدالرحمن ح�سني حممد بن رفيع
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
الخ�سر  ال�س�����ادة/القمر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1196414:لل�سيانه املقاولت العامة  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة هزاع �سليويح هزاع �سويدان العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حمد �سامل را�سد عبيد املن�سوري

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
�سعيد اهلل �سلطان لتجارة املنا�سف وال�سرا�سف - فرع 

رخ�سة رقم:CN 1098267-1 قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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•• ال�شارقة-وام:

اختتمت فعاليات املرحلة الأوىل من 
خلرباء  التنفيذي  التعليم  برنامج 
الت�سال احلكومي يف دورته الثانية 
الت�سال  م��ب��ادرات مكتب  اإح���دى   -
احلكومي يف الأمانة العامة ملجل�س 
جمل�س  ����س���وؤون  وزارة  يف  ال�������وزراء 
عقدت  والتي   - وامل�ستقبل  ال���وزراء 
ال�سارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف 
خمتلف  من  منت�سبا   25 مب�ساركة 
اجل����ه����ات الحت�����ادي�����ة وامل���ح���ل���ي���ة يف 

الدولة.
الثانية  دورت����ه  ال��ربن��ام��ج يف  ي��اأت��ي 
لهذا العام �سمن اجلهود احلكومية 
لإعداد خرباء يف الت�سال احلكومي 
اجلهات  اأف�������س���ل  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون 
اإىل  اإ�سافة  والإعالمية  الأكادميية 
بهدف  املجال  ه��ذا  يف  املتخ�س�سني 
على  الت�سالية  ب��ال��ك��وادر  الرت��ق��اء 
بجانب  الإم����ارات  حكومة  م�ستوى 
واأف�سل  التوجهات  اأح���دث  مواكبة 
الت�سال  يف  امل��ت��ب��ع��ة  امل���م���ار����س���ات 

احلكومي.
واأكدت نوف تهلك املدير التنفيذي 
ملكتب الت�سال احلكومي يف الأمانة 
وزارة  ال������وزراء يف  مل��ج��ل�����س  ال��ع��ام��ة 
�سوؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل اأن 
الربنامج �سم خالل مرحلته الأوىل 
والأن�سطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ح��زم��ة 
للم�ساركني ت�سمنت زيارات ميدانية 
الإعالمية  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  ل��ع��دد 
التفاعلية  العمل  ور����س  م��ن  وع���دد 
اإطالق خمترب الت�سال  اإىل جانب 
احلكومي يف الربنامج والذي ميثل 
من�سة للم�ساركني لعر�س جتاربهم 
وتطوير  وم��ن��اق�����س��ت��ه��ا  ال��ع��م��ل��ي��ة 
توجهات  ت��خ��دم  ات�سالية  ح��م��الت 

الدولة واأهدافها ال�سرتاتيجية.
واأ����س���اف���ت ت��ه��ل��ك اأن امل�����س��ارك��ني يف 
الربنامج ي�ستعدون خالل مرحلته 
الثانية التي تعقد خالل �سهر اأكتوبر 

م�ساريع  ومناق�سة  لعر�س  اجل��اري 
على  تطبيقية  ات�سالية  وم��ب��ادرات 
جل��ن��ة ت�����س��م خ�����رباء واأك���ادمي���ي���ني 
الت�سال احلكومي  متخ�س�سني يف 
وفق  طورت  التي  امل�ساريع  و�ستمثل 
اإ�سافة  العاملية  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 
واملحلية  الحتادية  للجهات  نوعية 
ب�سكل  وبراجمها  خططها  لتطوير 
تفاعال مع اجلمهور  واأك��ر  مبتكر 

العام.
امل��ن��ت�����س��ب��ون - خالل  ����س���ارك  وق����د 
مكثف  برنامج  يف   - الأوىل  املرحلة 
العمل  ور���س  م��ن  ع��دد  ا�ستمل على 
جانب  اإىل  امل����ح����اك����اة  ومت�����اري�����ن 
ا����س���ت�������س���اف���ة م���ت���ح���دث���ني وخ������رباء 
اإعالمية  ج���ه���ات  م���ن  اإع���الم���ي���ني 
وحكومية مثل هالة بدري م�ست�سار 
والت�سال  التنفيذي  للمدير  اأول 
ملجموعة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وامل�����س��وؤول��ي��ة 
اأدنوك والدكتورة عائ�سة البو�سميط 
احلكومي  الت�������س���ال  اإدارة  م���دي���ر 

للموا�سالت  الحت��ادي��ة  الهيئة  يف 
ال��ربي��ة وال��ب��ح��ري��ة وال��ع��م��ي��د خالد 
العامة  الإدارة  م���دي���ر  ال����رزوق����ي 
للخدمات الذكية يف القيادة العامة 

ل�سرطة دبي.
ال�����ربن�����ام�����ج - م�����ن خ����الل  ورك��������ز 
ور���س��ه وج��ل�����س��ات��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة - على 
الإع��الم والت�سال  اأح��دث توجهات 
احل���دي���ث خ��ا���س��ة و���س��ائ��ل الإع����الم 
احلكومي  وال���ت���واج���د  الج��ت��م��اع��ي 
ع��ل��ى ه����ذه ال��و���س��ائ��ل اإ����س���اف���ة اإىل 
الألعاب الإلكرتونية وا�ستخداماتها 
الت�سالية لدعم املبادرات والربامج 
احلكومية وت�سمن خمتربا تفاعليا 
احلمالت  ل��ت��ط��وي��ر  ل��ل��م�����س��ارك��ني 
الأزم����������ات  واإدارة  الت���������س����ال����ي����ة 
املوا�سيع  م��ن  الإع��الم��ي��ة وغ��ريه��ا 
الت�سال  مب�ستجدات  العالقة  ذات 

والإعالم.
فعالياته  ���س��م��ن  ال��ربن��ام��ج  ون��ظ��م 
جل�سات تفاعلية ملنت�سبيه مع و�سائل 

زيارة  ت�سمنت  ال��دول��ة  يف  الإع����الم 
وا�ست�سافة  ل��الإع��الم  دب��ي  ملوؤ�س�سة 
العاملية  الأن������ب������اء  وك�����ال�����ة  ف����ري����ق 

ورويرتز.
ل�سحيفة  زي��ارة  الربنامج  وت�سمن 
دب���ي لالإعالم  م��وؤ���س�����س��ة  ال��ب��ي��ان يف 
لط������الع امل�������س���ارك���ني ع���ل���ى اأع���م���ال 
حت���ري���ر  جم��������ال  يف  ال�������س���ح���ي���ف���ة 
على  والتعرف  واملعلومات  الأخ��ب��ار 
الإع��الم��ي��ني وك��ت��اب الأع��م��دة فيها 
امل��ب��ا���س��ر معهم  ال���ت���وا����س���ل  ب���ه���دف 
وتبادل الأفكار والروؤى امل�سرتكة يف 

املجال الإعالمي.
جل�سة  ع��ق��د  ال���زي���ارة  ت�سمنت  ك��م��ا 
رئي�س  الريامي  �سامي  مع  تفاعلية 
اليوم  الإم�������ارات  �سحيفة  حت��ري��ر 
نقا�سا  اجل���ل�������س���ة  ت�����س��م��ن��ت  ح���ي���ث 
للربنامج  املنت�سبني  م��ع  ت��ف��اع��ل��ي��ا 
املجتمع  ت��ه��م  ال��ت��ي  الق�سايا  ح���ول 
للتوا�سل  اآل���ي���ات  ت��ط��وي��ر  وك��ي��ف��ي��ة 
الحتادية  اجل��ه��ات  ب��ني  م��ا  املبا�سر 

وو�سائل الإعالم اإ�سافة اإىل اإ�سراك 
ال��دول��ة يف  الإع��الم��ي��ة يف  الو�سائل 
الت�سالية  املبادرات  تطوير  عملية 
امل�سلحة  يحقق  ومبا  اجلهات  لدى 

امل�سرتكة.
من جانب اآخر ا�ست�ساف الربنامج 
توم�سون  م���وؤ����س�������س���ة  م�����ن  ف����ري����ق 
روي��رتز حيث اأك��دت ن��وف تهلك اأن 
ا���س��ت�����س��اف��ة ف��ري��ق روي�����رتز يهدف 
ال������دويل مع  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  اإىل 
خمتلف اجلهات الإعالمية الرائدة 
والتعرف  وع��امل��ي��ا  واإقليميا  حمليا 
املرتاكمة  اخل���ربات  ق��رب على  ع��ن 
تطوير  عملية  يف  واإ�سراكها  لديها 
املنظومة الت�سالية يف الدولة ومبا 
امل�ساركني  ق��درات  تعزيز  يف  ي�ساهم 
التنفيذي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���رن���ام���ج  يف 
ب�سكل  احلكومي  الت�سال  خل��رباء 

عام واإثراء خرباتهم ومعارفهم.
وت�سمن برنامج ال�ست�سافة تقدمي 
للمحة  روي���رتز  توم�سون  موؤ�س�سة 

واآليات  املوؤ�س�سة  اأه���داف  عن  عامة 
احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع  تعاملها 
اأخبارها  ون�����س��ر  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع 
باخلدمات  ال��ت��ع��ري��ف  ج���ان���ب  اإىل 
التحرير  جم���ال  يف  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
الجتماعي  وال��ت��وا���س��ل  ال�سحفي 

ون�سر ال�سور وغريها.
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر ع��رب امل�����س��ارك��ون يف 
ت��ق��دي��ره��م للجهود  ال��ربن��ام��ج ع��ن 
فعاليات  لإجن����������اح  ب����ذل����ت  ال����ت����ي 
ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة وا���س��ت��ف��ادت��ه��م من 
ال����ت����ي ط����رح����ت حيث  امل����وا�����س����ي����ع 
اإدارة  م���دي���ر  ال��ف��ي��ل  اأح�����الم  ق���ال���ت 
الهيئة  يف  امل���وؤ����س�������س���ي  الت���������س����ال 
الت�سالت  ق��ط��اع  لتنظيم  ال��ع��ام��ة 
يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  التعليم  ب��رن��ام��ج  اإن 
الت�����س��ال احل��ك��وم��ي مي��ث��ل من�سة 
ت�سم  للم�ساركني  ونوعية  اإثرائية 
للتوا�سل  ومتنوعة  خمتلفة  اأب��ع��ادا 
اخل����������ربات يف جم����ال  واك����ت���������س����اب 
وتوظيفها  احل���ك���وم���ي  الت�������س���ال 

مبا�سرة  ول��ق��اءات  مبتكرة  لأدوات 
م����ع اخل��������رباء وامل���خ���ت�������س���ني ومب���ا 
ي�سهم يف تعزيز اخلربات والتجارب 
لأف�سل  ووف��ق��ا  الحت��ادي��ة  للجهات 

املمار�سات.
من جهته عرب عبد اهلل احلو�سني 
الت�سال  لإدارة  امل�����س��اع��د  امل���دي���ر 
املركزية يف كليات التقنية العليا عن 
اإعجابه بفكرة الربنامج الذي قدم 
خال�سة اأهم ما تو�سل اإليه خرباء 
الت�����س��ال احل��ك��وم��ي م��ن نظريات 
والتي  وع���امل���ي���ة  حم��ل��ي��ة  وجت������ارب 
تطوير  اإىل  خ��الل��ه��ا  م���ن  ن��ط��م��ح 
م���ن���ظ���وم���ة ال���ع���م���ل احل����ك����وم����ي يف 
وتطوير  الدولة  موؤ�س�سات  خمتلف 
ومبتكرة  نوعية  وم��ب��ادرات  خطط 
يف جمال الت�سال احلكومي ت�سهم 
يف رفع الأداء والكفاءة واإيجاد بيئة 
والتميز ومبا  الإب��داع  حمفزة على 
وتطلعات  دول��ت��ن��ا  ت��وج��ه��ات  ي��خ��دم 

قيادتنا الر�سيدة.

اجلابري  منى  ق��ال��ت  ناحيتها  م��ن 
العامة  ال���ع���الق���ات  اإدارة  م���دي���ر 
والإعالم والن�سر يف غرفة اأبوظبي 
تعليميا  منهجا  يعد  ال��ربن��ام��ج  اإن 
املراحل  ك��ل  على  ي�ستمل  متكامال 
الناجح  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال���������س����روري����ة 
ب����دءا ب��امل��ع��رف��ة ال��ن��ظ��ري��ة وم����رورا 
بالتطبيق العملي وانتهاء بامل�ساريع 
التي يقدمها امل�ساركني ويطبقونها 
يف ج��ه��ات��ه��م ب���ن���اء ع��ل��ى اخل����ربات 
ويتما�سى  امل��ك��ت�����س��ب��ة  اجل�����دي�����دة 
الربنامج مع توجهات حكومة دولة 
الإمارات يف جمال البتكار والتميز 
جعلها  اإىل  ال�����ه�����ادف  احل���ك���وم���ي 

الأف�سل عامليا .
ال�سام�سي  علياء  قالت  جانبها  من 
وعالقات  ال��ت�����س��وي��ق  اإدارة  م��دي��ر 
ال�سارقة  مطار  هيئة  يف  املتعاملني 
الدويل اإن برنامج التعليم التنفيذي 
فر�سة  وف��ر  احلكومي  الت�سال  يف 
اأيد  على  للتعلم  للم�ساركني  قيمة 
الت�سال  يف  وخم��ت�����س��ني  خ�����رباء 
هامة  اإ���س��اف��ة  لنا  و�سكل  والإع����الم 
خالل  من  الوظيفي  ال�سعيد  على 
العملية  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ال��ن��ظ��ري��ات 
وال��ت��وا���س��ل امل��ب��ا���س��ر م���ع اخل����رباء 
الربنامج  ه��ذا  وي�سكل  واملخت�سني 
حافزا لتطوير اآليات عمل الت�سال 
يتما�سى  مب��ا  ع��ام  ب�سكل  احلكومي 
ال��ت��وج��ه��ات احل��دي��ث��ة يف هذا  م���ع 
اأو���س��ح حممد  امل��ج��ال. م��ن ناحيته 
الت�سال  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  ال��ب��ل��و���س��ي 
املوؤ�س�سي يف دائرة النيابة العامة يف 
راأ�س اخليمة اأن الربنامج موا�سيع 
وحم��اور متميزة ركزت يف جمملها 
احلديثة  الت�������س���ال  اأدوات  ع���ل���ى 
الربنامج  م��ي��ز  وق����د  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه 
لالت�سال  تطبيقي  خمترب  وج���ود 
البتكار  وال��ذي عزز من  احلكومي 
العملي والإثراء املعريف للم�ساركني 
احل�����م�����الت  ت�����ط�����وي�����ر  جم���������ال  يف 

واملبادرات الت�سالية.

•• ال�شارقة-وام:

دعت موؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين 
يف  امل�ساركة  اإىل  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  امل��واط��ن��ني   ..
ال��راأي الذي تنفذه بالتعاون مع دائرة  ا�ستطالع 
بهدف  الإم���ارة  يف  املجتمعية  والتنمية  الإح�ساء 
اآرائ���ه���م ح���ول امل��وؤ���س�����س��ة وتفعيل  ال��ت��ع��رف ع��ل��ى 

جهودها وتطوير عملها.
توجيهات ومتابعة  اإط���ار  اخل��ط��وة يف  ه��ذه  ت��اأت��ي 
مبا�سرة من قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
�سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة 
املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة رئي�سة موؤ�س�سة ربع 
 2071 الإم����ارات  لأه���داف مئوية  ق��رن حتقيقا 
امل�ستقبل  راي���ة  يحمل  جيل  اإع����داد  اإىل  ال��رام��ي��ة 

والحرتافية  العلمية  امل�ستويات  باأعلى  ويتمتع 
والقيم الأخالقية والإيجابية.

وتعد ربع قرن - التي انطلقت يف نهاية �سبتمرب 
من العام املا�سي - اأول موؤ�س�سة اإماراتية وعربية 
واإقليمية تعمل على بناء وتطوير املهارات الفكرية 
والقيادية لالأطفال وال�سباب على مدى 25 عاما 
وحتديدا من عمر �ستة اأعوام حتى ثالثني عاما 
وتن�سوي حتت مظلتها مراكز الأطفال بال�سارقة 
ونا�سئة ال�سارقة و�سجايا فتيات ال�سارقة ومنتدى 
الأربع  املوؤ�س�سات  تعمل  حيث  للتطوير  ال�سارقة 
اأبناء وبنات  على تنمية وتطوير مواهب وقدرات 
ال�سارقة ودول��ة الإم���ارات يف ه��ذه املراحل  اإم���ارة 
العمرية وفق برامج متعددة و�سمن ا�سرتاتيجية 

واأهداف موحدة.

وياأتي اإطالق ا�ستطالع الراأي تنفيذا لتوجيهات 
القا�سمي  ب��ن��ت حم��م��د  ال�����س��ي��خ��ة ج���واه���ر  ���س��م��و 
والتعرف  املواطنني  اآراء  اإىل  ال�ستماع  ب�سرورة 
على اقرتاحاتهم لتطوير اآليات عمل املوؤ�س�سة مبا 
على   2071 الإم���ارات  مئوية  تاأكيد  مع  يتوافق 
والرتقاء  الب�سرية  التنمية  على  العمل  �سرورة 
بها اإىل م�ستويات اإبداعية مع مراعاة مت�سك جيل 
الإماراتية  واأخ��الق��ه  الوطنية  بهويته  امل�ستقبل 
وقيمه الأ�سيلة والتقدير والقتداء ب�سرية الآباء 
املوؤ�س�سني. واأو�سحت �سعادة نورة النومان رئي�س 
املكتب التنفيذي ل�سمو ال�سيخة جواهر القا�سمي 
هذا  اأن  ق��رن  رب��ع  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�س  ع�سو 
ال�ستطالع - الذي ياأتي ا�ستجابة لتوجيهات �سمو 
مبواكبة  القا�سمي  حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة 

روؤية القيادة الإماراتية الر�سيدة يف حتقيق مئوية 
الإم��ارات 2071 - يهدف اإىل التعرف على اآراء 
وبرامج  خ��دم��ات  ب�ساأن  ال�سارقة  اإم���ارة  مواطني 
حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  تطويرها  وكيفية  املوؤ�س�سة 
الأهداف الوطنية بتن�سئة واإعداد اأف�سل الأجيال 
وقيمها  الإماراتية  بهويتها  املتم�سكة  امل�ستقبلية 

العربية والإ�سالمية.
اأن امل�ساركة يف ال�ستطالع متثل  واأك��دت النومان 
التزاما وطنيا بامل�ساهمة يف ر�سم مالمح امل�ستقبل 
اإماراتية  اأجيال  تاأهيل  الأه��ايل يف  عرب م�ساهمة 
بالعزمية  ت��ت��م��ت��ع  وم��ب��ت��ك��رة  وم��ب��دع��ة  م��ت��ع��ل��م��ة 
والقيادة والطموح من خالل ما تقدمه موؤ�س�سة 
املعنية  الوطنية  املوؤ�س�سات  ربع قرن وغريها من 
وال�سباب من برامج متنوعة  والنا�سئة  بالأطفال 

الرغبة يف �سناعة  الأج��ي��ال  ه��ذه  نفو�س  تعزز يف 
يف  احل�سارية  النه�سة  وحتقيق  امل��ع��ريف  التقدم 

املجالت كافة.
مل���واط���ن���ي دول������ة الإم����������ارات م����ن �سكان  ومي���ك���ن 
ال�ستطالع  ه����ذا  يف  امل�����س��ارك��ة  ال�����س��ارق��ة  اإم������ارة 
اخلام�س  امل��ق��ب��ل  اخل��م��ي�����س  ل��ي��ل  منت�سف  ح��ت��ى 
م��ن اأك��ت��وب��ر اجل����اري م��ن خ���الل ال��راب��ط التايل 
w w w .s u r v e y g i z m o .c o m /
لأولياء  مي��ك��ن  ب���اأن���ه  ع��ل��م��ا   3723189/s3
املنت�سبني  وال�سباب  والنا�سئة  والأط��ف��ال  الأم���ور 
اإىل ربع قرن وكذلك الأف��راد املواطنني املهتمني 
تقدمي  لهم  يتيح  ال��ذي  ال�ستطالع  يف  امل�ساركة 
�ساأنها تطوير  التي من  اأو املقرتحات  املالحظات 
ع��ل��ى طموحاتهم  وال��ت��ع��رف  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات 

ون�ساطات  ب��رام��ج  ب�ساأن  امل�ستقبلية  وتوقعاتهم 
اإىل توحيد جهود  ق��رن  رب��ع  وت��ه��دف  امل��وؤ���س�����س��ة. 
امل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا م���ن خالل 
وب���رام���ج تدريبية  م��ن��اه��ج  وت��ط��وي��ر  ا���س��ت��ح��داث 
متنوعة واأن�سطة مبتكرة ت�سهم يف تنمية وتطوير 
الأط���ف���ال وال��ن��ا���س��ئ��ة وال�سباب  م��واه��ب وق����درات 
اإ�سافة  املختلفة  العمرية  امل��راح��ل  يف  ومتابعتها 
الأطفال  ل��ط��اق��ات  ا�ستثمار  اأف�����س��ل  حتقيق  اإىل 
دولة  على  بالنفع  يعود  فيما  وال�سباب  والنا�سئة 
الإمارات واإمارة ال�سارقة ويخدم املجتمع الدويل 
جمال  يف  ال�سابة  ال��ك��وادر  دور  تعزيز  جانب  اإىل 
الأعمال وامل�ساريع وتعزيز دورها من اأجل الرتقاء 
بال�سفة التناف�سية لالإدارة كمركز بارز لالأعمال 

والتعليم وا�ستحداث برنامج التطور املهني.

اختتام املرحلة الأوىل من برنامج خرباء الت�سال احلكومي

•• اأبوظبي- وام:

العام  الن�سائي  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد  ا�ستقبلت �سمو 
الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة 
احلاكم  حرم  كو�سغروف  لني  معايل  البحر  بق�سر  ام�س  م�ساء  والطفولة 
العام لأ�سرتاليا. مت خالل اللقاء.. بحث �سبل تعزيز اآفاق التعاون وتبادل 
امل��راأة يف  املوؤ�س�سات العاملة يف املجالت التي تهم  اخل��ربات والتجارب بني 
بزيارة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  رحبت  و  ال�سديقني.  البلدين 
الزيارة يف  ت�سهم هذه  لأن  واأعربت عن تطلعها   .. كو�سغروف  معايل لني 

تبادل التجارب واخلربات يف جمالت العمل الن�سائي بني البلدين.

.. معايل لني كو�سغروف على  بن مبارك  ال�سيخة فاطمة  �سمو  اأطلعت  و 
بف�سل  الإم����ارات  دول��ة  يف  امل���راأة  حققتها  التى  والنه�سة  التطور  م�سرية 
الدعم الذي حظيت به منذ عهد موؤ�س�س الدولة املغفور له ال�سيخ زايد بن 
ال�سمو  اآل نهيان طيب اهلل ثراه وال��ذي ي�سري على نهجه �ساحب  �سلطان 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.
امل��راأة الإماراتية حققت بف�سل قيادة الدولة الر�سيدة  اأن  اأك��دت �سموها  و 
جناحا مبهرا يف امليادين كافة فهي الآن تتوىل اأعلى املنا�سب القيادية يف 
جميع املجالت .. م�سرية �سموها يف هذا ال�سدد اإىل العديد من املوؤ�س�سات 
املعنية التي تهتم ب�سوؤون املراأة والطفل داخل الدولة ودورها يف خدمتهما.

من جهتها اأعربت معايل لني كو�سغروف عن اعجابها مبا �سهدته يف الدولة 

والتي قدمت منوذجا  احلياة  مناحي  نه�سة ح�سارية طالت خمتلف  من 
فريدا يف املزاوجة بني احلداثة والأ�سالة.

امل���راأة الإم��ارات��ي��ة يف ف��رتة وجيزة من عمر  اأ���س��ادت معاليها مبا حققته  و 
الدولة حتى اأ�سبحت �سريكا للرجل يف م�سرية التنمية يف البالد .. مثمنة 
اأول��ت جل  دور �سمو ال�سيخة فاطمة بن مبارك التي عززت مكانة امل��راأة و 

اهتمامها حتى �سارت قدوة ومثال يحتذى.
وجهود  ا�سرتاليا  يف  امل���راأة  اأو���س��اع  اإىل  كو�سغروف  ل��ني  معايل  وتطرقت 
بالدها يف جمال دعمها و حتقيق التوازن بني اجلن�سني يف خمتلف املجالت 

بو�سف ذلك جزءا من برناجمها الإمنائي.
ح�سر اللقاء .. �سمو ال�سيخة اليازية بنت �سيف بن حممد اآل نهيان حرم 

الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل  زايد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو 
للت�سامح ومعايل  دولة  وزي��رة  القا�سمي  بنت خالد  لبنى  ال�سيخة  ومعايل 
الدكتورة ميثاء بنت �سامل ال�سام�سي وزيرة دولة ومعايل �سما بنت �سهيل 
ال�سويدي  ن��ورة  و�سعادة  ال�سباب  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  امل��زروع��ي  فار�س  بن 
لهيئة  العام  الأم��ني  امل��ب��ارك  رزان  و�سعادة  العام  الن�سائي  الحت��اد  مديرة 
وغبي�سة  الدولة  لدى  ال�سرتايل  ال�سفري  �سعادة  وح��رم  اأبوظبي   - البيئة 
العامري من موؤ�س�سة زايد للرعايا الن�سانية وذوي الحتياجات اخلا�سة 
اللوفر من دائرة  الوقن وح�سة الظاهري نائب مدير متحف  مدير فرع 
زايد  متحف  مل�سروع  اأول  م��دي��ر  ال�سام�سي  و�سالمة  وال�سياحة  الثقافة 

الوطني من دائرة الثقافة وال�سياحة.

ال�سيخة فاطمة ت�ستقبل حرم حاكم عام ا�سرتاليا

»ربع قرن« تدعو اإىل امل�ساركة يف ا�ستبيانها لبناء جيل اإماراتي يقود امل�ستقبل
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•• دبي-وام:

ل���الإدارة  ب��ن را���س��د  اأع��ل��ن��ت كلية حممد 
حممد  مركز  مع  وبالتعاون  احلكومية 
ب��ن را���س��د ال��ع��امل��ي ل���س��ت�����س��ارات الوقف 
للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ة  وال���ه���ب���ة 
مقعدا   60 ت��خ�����س��ي�����س  ع���ن  الإداري��������ة 
والعامل  وقفيا للطلبة من دول اخلليج 
التميز  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ب��رن��ام��ج  ال��ع��رب��ي يف 
بكافة  ال��ك��ل��ي��ة  تتكفل  ح��ي��ث  احل��ك��وم��ي 
ل��ل��ط��الب الذين  ال��درا���س��ي��ة  ال��ت��ك��ال��ي��ف 

�سيتم اختيارهم.
ي���اأت���ي ذل����ك ت��زام��ن��ا م���ع ق�����رار �ساحب 
اآل نهيان  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
عام  ب��اإع��الن  اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئي�س 
العاملية  وال��روؤي��ة  للخري  عاما   2017
اأط��ل��ق��ه��ا ���س��اح��ب ال�سمو  ل��ل��وق��ف ال��ت��ي 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل وبهدف ن�سر املعرفة 

واأف�سل املمار�سات احلكومية يف الوطن 
العربي . وبذلك حت�سل كلية حممد بن 
عالمة  على  احلكومية  ل����الإدارة  را���س��د 
دبي للوقف من مركز حممد بن را�سد 
والهبة  ال���وق���ف  ل���س��ت�����س��ارات  ال���ع���امل���ي 
العاملية  را�سد  م��ب��ادرات حممد بن  اأح��د 
كنموذج  املجتمعية  مل�ساهمتها  تقديرا 
والتدريب  التعليم  قطاع  به يف  يحتذى 
�سمو  لتوجيهات  وتبعا  الإم���ارات  بدولة 
اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ 
مكتوم ويل عهد دبي ..تتيح عالمة دبي 
احلا�سلة  اخلا�سة  للموؤ�س�سات  للوقف 
والعقود  امل�سرتيات  يف  اأف�سلية  عليها 
يف حكومة دبي. واأ�ساد الدكتور علي بن 
للكلية  التنفيذي  الرئي�س  امل��ري  �سباع 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  روؤي�����ة ���س��اح��ب  ب��ف��ك��ر و 
حممد بن را�سد اآل مكتوم التي ر�سخت 
الدور املجتمعي والتعليمي وهو ما حفز 
الكلية للم�ساركة يف مبادرة مركز حممد 
ب��ن را���س��د ال��ع��امل��ي ل���س��ت�����س��ارات الوقف 

مقاعد  تخ�سي�س  ط��ري��ق  ع��ن  وال��ه��ب��ة 
درا�سية وقفية للطلبة من دول اخلليج 
تطبيقات  جم���ال  يف  ال��ع��رب��ي  وال���ع���امل 
التميز احلكومي حيث ميكن للراغبني 
بال�ستفادة من املبادرة التوا�سل مبا�سرة 

مع اإدارة الكلية.
متوافقة  ت��اأت��ي  امل�����س��ارك��ة  تلك  ان  واأك���د 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي��ة  مع 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 

اهلل والروؤية العاملية للوقف التي اأطلقها 
را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل 
اأهداف  مع  املبادرة  هذه  تتما�سى  ..كما 
الإماراتية  التجربة  توثيق  يف  الكلية 
املتميزة يف الأداء احلكومي ون�سر اأف�سل 

املمار�سات يف الوطن العربي.
وت��ت�����س��م��ن امل����ب����ادرة ع��ق��د ور����س���ة عمل 

مع  بالتعاون  الكلية  قبل  م��ن  تدريبية 
الإداري��ة حتت  العربية للتنمية  املنظمة 
يف  امل��وؤ���س�����س��ي  التميز  تطبيقات  ع��ن��وان 
ت�سليط  اإىل  تهدف  والتي  دب��ي  حكومة 
للتميز  الأ�سا�سية  املفاهيم  على  ال�سوء 
املوؤ�س�سي من خالل التعرف على اأف�سل 
والإ�سرتاتيجيات  القيادة  يف  املمار�سات 
وامل��ن��ه��ج��ي��ات وامل����ب����ادرات واخل���دم���ات يف 
حكومات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  دب���ي  ح��ك��وم��ة 
ت��ك��وي��ن منظور  ب���ه���دف  اأخ�����رى وذل�����ك 
بالأداء  للنهو�س  �سامل ومقاربة عملية 

املوؤ�س�سي احلكومي يف الدول العربية.
ال��دك��ت��ور حمد احل��م��ادي الأمني  واأك���د 
ال���ع���ام مل��رك��ز حم��م��د ب���ن را����س���د العاملي 
اأهمية  على  والهبة  الوقف  ل�ست�سارات 
لالإدارة  را�سد  بن  حممد  كلية  م�ساركة 
احلكومية ..قائال تتنوع جميع مبادرات 
ناحية  من  املجتمع  حلاجة  وفقا  املركز 
ووفقا للفكر املبتكر لكل موؤ�س�سة م�ساركة 
يف خلق �سبل وقفية جديدة بحيث ت�سم 

فئات متنوعة من كافة اأطياف املجتمع 
حمليا اأو عربيا ..م�سريا اىل ان مبادرة 
الإم���ارات  دول��ة  على  تقت�سر  مل  الكلية 
فقط بل ت�سم دار�سني من خارج الدولة 
وهو ما يتوافق مع عام اخلري واأهداف 

الروؤية العاملية للوقف .
املوقع  اأن  امل���رك���ز  ع����ام  اأم�����ني  واأو�����س����ح 
www.MBRgcec. اللكرتوين 
ا�ستف�سارات  ك��اف��ة  لتلقي  ج��اه��ز   ae
الراغبة يف  واملوؤ�س�سات  املهتمني  الأفراد 

احل�سول على عالمة دبي للوقف.
العاملي  را���س��د  ب��ن  حممد  مركز  ويعمل 
توفري  على  والهبة  الوقف  ل�ست�سارات 
للموؤ�س�سات  ال�����الزم�����ة  ال����س���ت�������س���ارة 
احلكومية واخلا�سة يف تعزيز م�ساهمتها 
عالمة  خ��الل  من  وتفعيلها  املجتمعية 
دبي للوقف مما ي�ساعد على بناء طيف 
تتناول  ال��ت��ي  املجتمعية  اخل��دم��ات  م��ن 
املجتمعية  امل�����س��ارك��ة  يف  ال��و���س��ائ��ل  اأه����م 

الفاعلة للموؤ�س�سات.

عقب اختيار الدولة �سيف �سرف عمان للكتاب

نهيان بن مبارك: الختيار جاء نتيجة ملا ت�سهده الإمارات من حراك ثقايف مميز على ال�ساحتني العربية والدولية
امل�ساركة نافذة جديدة لتطوير العالقات الثقافية بني البلدين يف حدث ثقايف كبري

•• اأبوظبي – الفجر:

اآل  اأكد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
املعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزي���ر  نهيان 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  اخ��ت��ي��ار  اأن 
عّمان  مبعر�س  �سرف  ك�سيف  املتحدة 
ال�سابعة  ال�����دورة  يف  ل��ل��ك��ت��اب،  ال����دويل 
ع�سرة والذي يقام حتت رعاية �ساحب 
اجل����الل����ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين بن 
التاريخي  العمق  على  �ساهد  احل�سني، 
وال�سالت  وال��رواب��ط  للعالقات  املتني 
الأخوية بني البلدين، وتعزيز لأوا�سر 
قيادتهما  ب����ني  جت���م���ع  ال���ت���ي  امل���ح���ب���ة 
اأن  كما  العزيزين،  و�سعبيهما  احلكيمة 
اململكة  من  نثمنه  ال��ذي  الختيار  ه��ذا 
الأردن����ي����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ي���اأت���ي ن��ت��ي��ج��ة ملا 
ت�سهده دولة الإم��ارات الآن من حراك 
على  الثقايف  بالقطاع  ومميز  ملحوظ 

وتاأكيد  والدولية،  العربية  ال�ساحتني 
ملكانة الإمارات املتميزة عاملياً.

يف  الثقايف  امل�سهد  اأن  معاليه  واأ���س��اف 
والأردن  الإم���ارات  ال�سقيقني  البلدين 
كل  يتبناها  حكيمة  روؤي���ة  م��ن  ينطلق 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، و�ساحب 
اجل����الل����ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين بن 
وهي  ت��ع��اىل،  اهلل  يحفظهما  احل�����س��ني 
روؤي������ة ����س���دي���دة ت��ن��ط��ل��ق ج����ذوره����ا من 
الدين الإ�سالمي احلنيف، وترتكز على 
بث روح ثقافة الت�سامح واحلوار ون�سر 
م�ساركة  اأن  اإىل  لفتاً  والوئام،  ال�سالم 
منا�سبة طيبة  �سرف  الإم��ارات ك�سيف 
لطالع اجلمهور الأردين على جوانب 
خم��ت��ل��ف��ة م���ن ث��ق��اف��ة وح�������س���ارة دول���ة 
الثقافية  التظاهرة  ه��ذه  يف  الإم����ارات 
املثقفني  التعرف على  ال�سنوية بجانب 

الإم��ارات��ي��ني، وم��د مزيداً من اجل�سور 
الثقافية بينهما.

دول����ة  ا���س��ت�����س��اف��ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  وب�����ني 
����س���رف ه����ذا العام  الإم��������ارات ك�����س��ي��ف 
ياأتي  ال��ه��ا���س��م��ي��ة،  الأردن����ي����ة  ب��امل��م��ل��ك��ة 
العربية،  ل��ل��ث��ق��اف��ة  ط��ب��ي��ع��ي��اً  ام����ت����داداً 
لعالقات  امل��ت��م��ي��ز  ل��ل��م�����س��ت��وى  واإب�������راز 
التعاون وال�سراكة التاريخية والفريدة 
ال���ت���ي جت��م��ع ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��ق��ي��ق��ني يف 
خمتلف امليادين، مو�سحاً اأن الثقافتني 
لي�ستا يف معزل  والأردن��ي��ة  الإم��ارات��ي��ة 
فالثقافتان  ال��ب��ع�����س،  ب��ع�����س��ه��م��ا  ع���ن 
وي�سدران  مكوناتهما  يف  مت�ساركتان 
اأن  اإىل  لف����ت����اً  واح��������دة،  م�����س��ك��اة  م����ن 
ودعم  تر�سيخ  ال��ع��ام  ه���ذا  يف  امل�����س��ارك��ة 
لكل  البلدين   بني  القدمية  للعالقات 
التعاون  اآف��اق  من  الرفع  �ساأنه  من  ما 

الثقايف بني البلدين ال�سقيقني.

اأن  اإىل  ال��ث��ق��اف��ة  ول��ف��ت م��ع��ايل وزي����ر 
الأردنية  الإم���ارات���ي���ة  ال��ع��الق��ات  ع��م��ق 
ال��ت��اري��خ��ي��ة، جت�����س��دت يف ال��ع��دي��د من 
كافة  وال���ت���ع���اون يف  ال�������س���راك���ة  اأوج������ه 
والقت�سادية  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل����ج����الت 
واأن  ال�سنني،  ع�سرات  منذ  والثقافية 
ا���س��ت��م��رار ه���ذه ال��ع��الق��ات دلل����ة على 
عالقات  اأن  ك��م��ا  ل��ل��ب��ل��دي��ن  اأه��م��ي��ت��ه��ا 
البلدين القدمية واحلديثة ت�سهد منذ 
اإي��ج��اب��ي��ة م�ستمرة،  ت��ط��ورات  ن�����س��اأِت��ه��ا، 
القت�سادية،  ال��ع��الق��ات  تو�سعت  فقد 
واحلال  ال�سيا�سية،  العالقات  وتعمقت 
كذلك يف العالقات الثقافية والتعليمية 
امل�ستمر  ال��ت��ب��ادل  ب��ج��ان��ب  وال��وط��ي��دة، 
الثقافية  الن�ساطات  يف  البلدين،  ب��ني 
ن�سيف  وال��ي��وم  ال�����س��واء،  على  والفنية 
التعاون  ���س��ل�����س��ل��ة  م���ن  ج���دي���دة  ح��ل��ق��ة 

الثقايف امل�سرتك.

واأ����س���ار م��ع��ايل وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة وتنمية 
الكتاب  م����ع����ار�����س  اأن  اإىل  امل����ع����رف����ة 
ل  ثقافية،  ملتقيات  اأ�سبحت  الدولية 
ال�سيا�سية  امل��وؤمت��رات  ع��ن  اأهمية  تقل 
والجتماعات الدولية التي جتتمع فيها 
خمتلف النخب من دول متعددة واأمم 
الثقافة  وزارة  حت��ر���س  ل���ذا  خمتلفة، 
اأغلب  يف  امل�ساركة  على  املعرفة  وتنمية 
امل��ع��ار���س ال��دول��ي��ة مل��ا جت���ده م��ن دعم 
ال��ق��ي��ادة الر�سيدة  ورع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن 
اختيار  اأن  موؤكداً  امل�ساركة،  يف  بالدولة 
ب���اأي معر�س  ���س��رف  الإم�����ارات ك�سيف 
كبرية  م�سوؤولية  ه��ي  ال��ع��امل  يف  ك��ت��اب 
ت�سكل  اإن��ه��ا  ب��ل  ع��ات��ق��ن��ا،  ع��ل��ى  نحملها 
م��ت��ع��ددة يحكمها  وم�����س��وؤول��ي��ات  ث��ق��اًل 
بها  تتمتع  التي  العاملية  واملكانة  املكان 
دولة الإمارات الآن على كافة امل�ستويات 

والقطاعات.

اأن معر�س عمان الدويل  وقال معاليه 
ل��ل��ك��ت��اب ي��ع��د م���ن ���س��م��ن اأه�����م واأك����رب 
الأح��داث الأدبية والثقافية يف املنطقة 
الن�سر  دور  العربية، حيث يجمع مئات 
�سقف  العامل حتت  اأن��ح��اء  من خمتلف 
لعر�س  ثمينة  ف��ر���س��ة  وي��وف��ر  واح����د، 
وح�سارة  وفكر  كتب  من  الثقايف  املنتج 
تلعب دوراً بارزاً يف التاأثري على العامل 
العربي والغربي وبالتاأكيد اأن م�ساركة 
املعر�س يعد  الإم���ارات �سيف �سرف يف 
اإىل الإجن���ازات  اإجن���ازاً ج��دي��داً ي�ساف 
بالدولة،  الثقايف  القطاع  حققها  التي 
كتاب،  م�����س��ارك��ة  لي�ست  امل�����س��ارك��ة  لأن 
واإمنا م�ساركة فكر وثقافة دولة، وابراز 
للحركة الثقافية الإماراتية، مبا ي�سمل 
ذلك الكتاب واملبدعون الذين ي�ساركون 
املجالت  يف  ال���ث���ق���ايف  ال���ت���األ���ق  ه����ذا  يف 
الإبداعية كافة، من رواي��ة وفن و�سعر 

واإ����س���دارات ل��الأط��ف��ال اإىل غ��ريه��ا من 
املجالت الأخرى يف الإدارة والقت�ساد 

وال�سيا�سة والرتجمة.
يف  الإماراتية  امل�ساركة  معاليه  وو�سف 
املعر�س باأنها نافذة لتطوير العالقات 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن يف ح����دث ث���ق���ايف كبري 
ومهم، لت�سبح الثقافة الإماراتية جزءاً 
الأردنية  اململكة  الفكري يف  الوعي  من 
والعامل العربي، بجانب اإتاحة الفر�سة 
ل���ل���ن���ا����س���ري���ن الإم�����ارات�����ي�����ني ل���رتوي���ج 
من  العامل  اأرج��اء  كافة  يف  اإ�سداراتهم 
مئات  مع  املعر�س  يف  تواجدهم  خ��الل 

النا�سرين من خمتلف دول العامل.
قد  امل��ع��ر���س  اإدارة  اأن  معاليه  وك�����س��ف 
لالحتفاء  اأي��������ام  ت��خ�����س��ي�����س  ق�������ررت 
واإبراز  والعربية  الإم��ارات��ي��ة  بالثقافة 
مكامن قوتها و�سعة تنوعها وتوجهاتها 
الإن���������س����ان����ي����ة، وي���ت�������س���م���ن ال���ربن���ام���ج 

الندوات  من  �سل�سلة  لذلك  املخ�س�س 
تهدف  التي  العمل  وور���س  والنقا�سات 
اأب��واب التعاون والتوا�سل بني  اإىل فتح 
الإماراتيني  وامل��رتج��م��ني  ال��ن��ا���س��ري��ن 
ال�سيخ  م��ع��ايل  ت��ق��دم  والأردن���ي���ني. كما 
ن��ه��ي��ان بجزيل  اآل  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان 
الأردنية  اململكة  اإىل  والتقدير  ال�سكر 
ح��ك��وم��ة و���س��ع��ب��اً ع��ل��ى اخ��ت��ي��اره��م دولة 
امل��ت��ح��دة ك�سيف  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
لوزارة  ال�سكر  معاليه  وجه  كما  �سرف، 
بال�سكر  خ�س  كما  الأردن���ي���ة،  الثقافة 
املوؤ�س�سات الثقافية الإماراتية امل�ساركة، 
متمنياً للجميع م�ساركة ثقافية ناجحة 

ومميزة.

•• دبي -وام:

اأكدت معايل ال�سيخة لبنى بنت خالد 
القا�سمي وزيرة دولة للت�سامح اأن دولة 
اأ�سا�س الحرتام  الإم��ارات قامت على 
املتبادل مع جميع اجلن�سيات والأديان 

والثقافات والطوائف .
م�ساركتها  خ���الل  معاليها  واأ����س���ارت 
التابعة  امل�سيح  بكني�سة  احتفالية  يف 
جبل  مبنطقة  الأجنليكانية  للكني�سة 
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  اأن  اإىل  ب��دب��ي  علي 
واإخوانه  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
ثراهم  اهلل  ط��ي��ب  امل��وؤ���س�����س��ني  الآب�����اء 
الإمارات  دولة  تكون  اأن  على  حر�سوا 
العربية املتحدة واحة للخري والعطاء 
ومعلما  وال�����وف�����اء  ل��ل��م��ح��ب��ة  وم����ه����دا 

للت�سامح والإخاء.
الرا�سخ  ال��ن��ه��ج  ه���ذا  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
املوؤ�س�سون  الآب��اء  دعائمه  اأر�سى  ال��ذي 

الأ�سيل يف  الإم���ارات  �سعب  عليه  �سار 
ال�سامية من �ساحب  التوجيهات  ظل 

ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
ن���ه���ي���ان رئ���ي�������س ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه اهلل 

و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
اأع�ساء  ال�����س��م��و  اأ���س��ح��اب  واإخ���وان���ه���م 
امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى ح���ك���ام الإم���������ارات. 
وق���ال���ت م���ع���ايل ال�����س��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى بنت 
خ��ال��د ال��ق��ا���س��م��ي اإن دول����ة الإم�����ارات 
قيادة وحكومة و�سعبا حترتم خمتلف 
اأو  الأ���س��ل  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ال�����س��ع��وب دون 
العقيدة  اأو  الدين  اأو  اللون  اأو  العرق 
اأو املذهب اأو امللة اأو الطائفة اأو املركز 
النهج  ه����ذا  اأك������دت  ب���ل  الج���ت���م���اع���ي 
د�ستورها  الثابت من خالل  الإن�ساين 
الأف����راد  جميع  اأن  ع��ل��ى  ين�س  ال���ذي 

ب�سعائر  القيام  حرية  وب���اأن  �سوا�سية 
م�����س��ون��ة على  ل��ل��ع��ادات  ال��دي��ن طبقا 
ينايف  اأو  العام  بالنظام  ذل��ك  يخل  األ 
يتمتعون  املقيمني  واأن  العامة  الآداب 
باحلقوق واحلريات املقررة يف املواثيق 
الدولية .. م�سرية يف هذا ال�سدد اإىل 

على  ت�سدد  ال��ت��ي  الوطنية  ال��ق��وان��ني 
الحرتام وعدم الزدراء مثل املر�سوم 
بقانون احتادي رقم 2 ل�سنة 2015 

ب�ساأن مكافحة التمييز والكراهية .
م���ن ج��ه��ت��ه��م اأ����س���اد رج����ال ال���دي���ن يف 
الرائد  بالدور  الأجنليكانية  الكني�سة 

وامللمو�س الذي تقدمه دولة الإمارات 
يحظون  وم��ا  اأر���س��ه��ا  على  للمقيمني 
به من احرتام وتقدير حيث يعي�سون 
بكرامة و�سالم ويتوا�سل اجلميع من 
خمتلف اجلن�سيات والأديان والثقافات 

والطوائف بتناغم وان�سجام.

•• دبي-وام:

اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 
حم���م���د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر 
رئي�س  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
ال�سيخ  ب���رن���ام���ج  اإدارة  جم��ل�����س 
الإ�سكان  قطاع  اأن  لالإ�سكان  زاي��د 
هموم  م��ن  ه��م��ا  ي�سكل  احل��ك��وم��ي 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ك���ون  احل��ك��وم��ة 
الكرمي  ال��ع��ي�����س  ت���وف���ري  يف  ج�����ادة 
ل��ل��م��واط��ن��ني ل���ذل���ك ك�����ان حمور 
الإ���س��ك��ان م��ن اأب����رز امل���ح���اور التي 
متت مناق�ستها خالل الجتماعات 

ال�سنوية حلكومة الإمارات و�سول 
 2071 الم��ارات  مئوية  لتحقيق 
ب��اع��ت��ب��اره��ا اأول���وي���ة ل��ل��ح��ك��وم��ة يف 
ملواطني  ال�����س��ع��ادة  ���س��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق 
ي�سكل  الإن���������س����ان  ك������ون  ال�����دول�����ة 
ال�ساملة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  حم���ور 
يف دول��ة الإم���ارات . ولفت معاليه 
اليوم  مبنا�سبة  ال��ي��وم  كلمته  يف   -
وزارة  اأن  اإىل   - ل��الإ���س��ك��ان  ال��ع��امل��ي 
وبرنامج  التحتية  البنية  تطوير 
يدركان  ل��الإ���س��ك��ان  زاي�����د  ال�����س��ي��خ 
اأه���م���ي���ة الرت����ق����اء وال���ت���واف���ق بني 
واملحلي  الحت��ادي  املوؤ�س�سي  الأداء 

وتوحيد اخلطط والروؤى من اجل 
النهو�س بقطاع الإ�سكان احلكومي 
على  حثيث  ب�سكل  ي��ع��م��الن  ح��ي��ث 
م�ستقبلية  وخ��ط��ط��ا  اأف���ك���ارا  تبني 
قادرة على النهو�س بذلك القطاع 

م�����س��رية مت��ي��زه وريادته  ل��ي��وا���س��ل 
ال���ع���امل���ي���ة ال����ت����ي حت���ق���ق���ت خ���الل 
بتبوء  و�ساهمت  املا�سية  ال�سنوات 
عامليا  م���رم���وق���ة  م��ك��ان��ة  ال����دول����ة 
ت��ك��ات��ف خم��ت��ل��ف اجلهات  ب��ف�����س��ل 
املعنية مدعومة بالقيادة الر�سيدة 
وم��ت��خ��ذي ال��ق��رار ب��ال��دول��ة. وقال 
معايل وزير تطوير البنية التحتية 
رئي�س جمل�س اإدارة برنامج ال�سيخ 
زايد لالإ�سكان اإن ال�سكن يعد اأحد 
ال��ع��ن��ا���س��ر الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي حتقق 
الأم����ن وال���س��ت��ق��رار ل��ل��ف��رد لذلك 
يحتل الأولوية يف �سيا�سة الدولة ما 

يتطلب العمل وفق برامج اإ�سكانية 
امل�سكن  م���ن  وال���ت���ح���ول  م��ت��ك��ام��ل��ة 
من  ع�سرية  نوعيات  اإىل  ال��ع��ادي 
ال�سكنية  املجمعات  ومنها  امل�ساكن 
املتكاملة وهو النهج الذي تعمالن 

وفقه الوزارة والربنامج.
حكومة  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأ�������س������اف 
تاألو جهدا يف حتقيق  الإم���ارات ل 
ال�سكني وتوفري احلياة  ال�ستقرار 
للمواطنني  وال��رف��اه��ي��ة  ال�سعيدة 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  بتوجيهات 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��رئ��ا���س��ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

ال�����������وزراء ح����اك����م دب������ي رع�������اه اهلل 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 

للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ال�سيوخ  ال�سمو  واأ�سحاب  امل�سلحة 

حكام المارات.

•• دبي -وام:

تنطلق يف دبي اخلمي�س املقبل فعاليات موؤمتر الأورام 2017 الذي يقام 
وزير  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  برعاية 
وباحث  طبيب   600 نحو  مب�ساركة  بدبي  ال�سحة  هيئة  رئي�س  املالية 
وذل���ك يف  ال�����س��رط��ان  اأم��را���س  وع���الج  ت�سخي�س  ومتخ�س�س يف جم��ال 

فندق انرتكونتننتال في�ستيفال �سيتي دبي .
وقالت الدكتورة �ساهينة داوود ا�ست�سارية اأمرا�س الأورام رئي�سة املوؤمتر 
ي�سمي  ع��ن فح�س جيني جديد  الك�سف  احل��دث  ه��ذا  خ��الل  �سيتم  ان��ه 

على اجلينات امل�سببة لل�سرطان يف املراحل املبكرة  ال�سوء  لإلقاء   brca
الت�سخي�س  طرق  اأح��دث  وا�ستعرا�س  املر�س  ظهور  قبل  معها  للتعامل 
امل�ستجدات  واآخ����ر  امل��ن��اع��ي  ال��ع��الج  م��و���س��وع��ات  تت�سدر  ح��ي��ث  وال��ع��الج 
يف  احل�سا�سة  لالختالفات  ا�سافة  اجلذعية  باخلاليا  بالعالج  املتعلقة 

نوعية الرعاية ملر�سى ال�سرطان اأولويات املوؤمتر.
وتوقعت اأن ت�سهد ال�سنوات القادمة زيادة كبرية يف عدد حالت ال�سرطان 
اإىل  ا�سافة  الدميوجرافية  والجت��اه��ات  العامل  �سكان  زي��ادة منو  ب�سبب 
بالدولة  الأوىل  مراحلها  يف  الأورام  عن  للك�سف  حديثة  اأج��ه��زة  ادخ��ال 
الدولة  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  م��راك��ز  ك��اف��ة  يف  امل��ب��ك��ر  الك�سف  وتطبيق 

الأمرا�س  انت�سار  للحد من  الرامية   2021 الوطنية  تنفيذا لالأجندة 
ال�سرطانية يف الدولة .

واأو�سحت ان املوؤمتر �سي�سمل حما�سرات وندوات علمية عن مو�سوعات 
خمتلفة منها املوؤ�سرات احليوية للعالج باخلاليا اجلذعية واأدوية عالج 
املخ  ب���اأورام  التنبوؤ  وم��وؤ���س��رات  املناعة  طريق  ع��ن  ال��دم��اغ  �سرطان  اأورام 
التمثيل  بني  العالقة  ح��ول  اأب��ح��اث  عن  ف�سال  الع�سبي  اجلهاز  واأورام 
�سرطان  وك��ذل��ك  الدهنية  والأح��م��ا���س  ال�سرطانية  واخل��الي��ا  الغذائي 
املناعي وعالجات  العالج  ذلك  الأورام مبا يف  واأح��دث عالجات  املبي�س 
جديدة تتعلق ب�سرطان الرئة والكبد والقولون التي تعد من اكر الورام 

انت�سارا يف الدولة. واأ�سارت الدكتورة �ساهينة داوود اإىل اأن املوؤمتر ي�سم 
ال�سوء على �سرطانات  70 ورق��ة علمية ت�سلط يف جمملها  ح��وايل من 
اأكر ال�سرطانات  الرئة والراأ�س والعنق و�سرطان الثدي الذي يعد من 
اإىل ور�س عمل  اإ�سافة  زالت غري وا�سحة  الدولة لأ�سباب ل  انت�سارا يف 
حول التمري�س وكيفية تعامل املمر�سات مع مر�سى ال�سرطان باأنواعه 

املختلفة وور�سة عمل حول التغذية اخلا�سة مبر�سى الأورام .
و���س��ي��ق��ام ع��ل��ى ه��ام�����س امل��وؤمت��ر م��ع��ر���س ت�����س��ارك ف��ي��ه ال�����س��رك��ات العاملية 
واملحلية باأحدث الأدوات الطبية امل�ستخدمة يف ت�سخي�س وعالج الأورام 

ال�سرطانية.

موؤمت��ر الأورام 2017 ينطل���ق يف دب���ي ال�خمي���ش املقب����ل

لبنى القا�سمي : الإمارات قامت على اأ�سا�ش الحرتام املتبادل مع 
جميع اجلن�سيات والأديان والثقافات

وزير تطوير البنية التحتية : قيادة الدولة جادة يف توفري العي�ش الكرمي للمواطنني

•• دبي -وام: 

ال�سحي  والتعزيز  التثقيف  ب���اإدارة  ممثلة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأطلقت 
بقطاع املراكز والعيادات ال�سحية مبادرة بيئة عمل �سحية واإيجابية مبقر الهيئة 
العامة لتنظيم قطاع الت�سالت بدبي بهدف متكني جهات العمل من تعزيز �سحة 
املوظفني واإك�سابهم املهارات واملعلومات الالزمة لرت�سيخ العادات ال�سحية وتغيري 
ت�ستهدف  التي  املبادرة   - تت�سمن  لل�سحة.   داعمة  بيئة  وخلق  اخلاطئة  املفاهيم 
موظفي احلكومة الحتادية يف ع�سر جهات حكومية مبختلف اأنحاء الدولة - عدة 
اأن�سطة تثقيفية للموظفني من فحو�سات طبية واأن�سطة توعوية حول اأهمية �سرب 
لتمكني  لل�سحة  داعمة  بيئة  خلق  بهدف  وذلك  واخل�سروات  الفواكه  وتناول  املاء 
باأمناط احلياة  املرتبط  ال�سحي  الوعي  ع��ادات �سحية وزي��ادة  تبني  املوظفني من 

ال�سحية لدى املوظفني.
لتنظيم قطاع  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع���ام  م��دي��ر  امل��ن�����س��وري  ح��م��د عبيد  ���س��ع��ادة  اأ���س��اد  و 
وعملها  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  متيز  جت�سد  التي  املبادرة  بهذه  الت�سالت 
القيادة  لتوجيهات  تنفيذا  ملجتمعنا  اليجابية  حتقيق  جهود  تعزيز  على  ال��دوؤوب 
ووقاية  ال�سحة  وزارة  وكيل  الرند  عبدالرحمن  ح�سني  الدكتور  اأك��د  و  الر�سيدة. 
�سحية  عمل  بيئة  مبادرة  اأن  ال�سحية  والعيادات  املراكز  لقطاع  امل�ساعد  املجتمع 
املبادرة الوطنية تعزيز الوعي باأمناط احلياة ال�سحية يف  اإطار  اإيجابية تندرج يف 
املجتمع و�سمن ا�سرتاتيجية الوزارة تقدمي الرعاية ال�سحي�ة ال�ساملة واملتكاملة 

والتي تخدم التوجه احلكومي لتحقيق ال�سعاة والإيجابية يف بيئة العمل.

كلية حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية تطلق وقفا لتوفري 60 مقعدا تعليميا للطالب العرب �سنوياال�سحة تطلق مبادرة بيئة عمل �سحية واإيجابية 
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عربي ودويل

اأظهر ا�ستطالع اأجرته وكالة كيودو لالأنباء تراجع �سعبية اإدارة رئي�س 
التي  التحديات  على  ال�سوء  ي�سلط  مما  اآب��ي  �سينزو  الياباين  ال���وزراء 
النتخابات  يف  احلاكم  تكتله  جديد  ح��زب  يناف�س  بينما  اآب��ي  يواجهها 
اأمل  على  ع��ام��ة  انتخابات  اإىل  اآب���ي  ودع���ا  ال�سهر.  ه��ذا  �ستجرى  ال��ت��ي 
احلر  الدميقراطي  احل��زب  حزبه  يقوده  حتالف  اأغلبية  على  احلفاظ 
الثلثني  اأغلبية  لديه  ك��ان  حيث  ال��ن��واب  جمل�س  يف  املحافظ  النهج  ذو 
قبل احلل. لكن رهانه الآن يبدو مهتزا على نحو متزايد بالنظر اإىل 
الدعم املتنامي )حلزب الأمل( اجلديد بزعامة حاكمة طوكيو يوريكو 
مر�سحوه  ي��رتك  لأن  امل��ع��ار���س  الدميقراطي  احل��زب  وحت��رك  كويكي 
يومي  كيودو  اأجرته  ا�ستطالع  ويف  حزبها.  �سمن  ويرت�سحوا  احل��زب 
30 �سبتمرب اأيلول واأول اأكتوبر ت�سرين الأول قال 46.2 يف املئة ممن 
جرى ا�ستطالع اآرائهم اإنهم ل يوؤيدون اإدارة اآبي متجاوزين بذلك ن�سبة 
الدعم البالغة 40.6 يف املئة. وي�سري ال�ستطالع اإىل اأن 24.1 يف املئة 
املقاطعات  يف  احلاكم  احلر  الدميقراطي  للحزب  الت�سويت  يعتزمون 
التي يجرى الت�سويت فيها بنظام التمثيل الن�سبي يف انتخابات جمل�س 
النواب يف 22 اأكتوبر ت�سرين الأول مقابل 14.8 يف املئة حلزب كويكي 
كرئي�س  كويكي  اأو  اآبي  يوؤيدون  كانوا  اإذا  عما  �سوؤالهم  ولدى  اجلديد. 
وزراء مقبل قال 45.9 يف املئة اآبي يف حني اأبدى 33 يف املئة تاأييدهم 

لكويكي الرنوج توافق على ا�ستقبال اخلبري النووي فعنونو 

على  واف��ق��ت  او�سلو  ان  ال��رنوج��ي��ة  فعنونو  م��وردخ��اي  زوج��ة  اعلنت 
ا�ستقبال اخلبري النووي ال�سابق الذي ك�سف ا�سرارا تتعلق بالربنامج 

النووي ال�سرائيلي.
ال�سبت  م�ساء  يف-2  ت��ي  لتلفزيون  يواخيم�سن  كري�ستني  وق��ال��ت 
تقدمنا بطلب للم �سمل عائلي لن المر يتعلق بذلك حتديدا، اي ان 
يتمكن زوجان وعائلة من العي�س معا . وا�سافت اعرف ان الق�سية 
تثري جدل يف بع�س الدوائر لكن القيم العائلية تفوقت على غريها. 
ال ان يواخيم�سن ل تعرف متى �سي�سمح لزوجها باللتحاق بها يف 
الرنوج. وقال كارل ايريك �سيوهولت امل�سوؤول من الوكالة الرنوجية 
للهجرة الهيئة امل�ستقلة و�ساحبة القرار يف هذه الق�سايا ان الوزارة 
املا�سي وعاجلناه بطريقة عادية. وافقنا  القرار ال�سبوع  لنا  اعادت 
على طلب مل ال�سمل العائلي . وكانت حمكمة يف القد�س ق�ست يف 
وقف  مع  �سهرين  فعنونو  ب�سجن  املا�سي  يوليو  مت��وز  من  العا�سر 
التنفيذ جراء خمالفته �سروط الفراج عنه قبل اأربعة اأعوام. و�سجن 
ك�سفه  ب�سبب   1986 ال��ع��ام  ع��ام��ا(   62( ال�سابق  ال��ن��ووي  اخل��ب��ري 
�سنداي  ل�سحيفة  دمي��ون��ا  مفاعل  يف  جت��ري  كانت  التي  العمليات 
تاميز الربيطانية. وق�سى اأكر من ع�سر �سنوات من مدة اعتقاله 

يف احلب�س النفرادي.

من  �سل�سلة  فعنونو  على  فر�ست   ،2004 ع��ام  عنه  الإف���راج  وف��ور 
القيود حيث منع من ال�سفر والت�سال باأجانب والتحدث اإىل و�سائل 

الإعالم. اإل اأنه �سجن مرتني خلرقه هذه التعليمات.
ويف كانون الثاين يناير، اأدين فعنونو بتهمة الجتماع مع مواطنني 
من  تربئته  متت  فيما  اذن  دون   2013 ع��ام  القد�س  يف  اأمريكيني 
تهمتني، تتعلق احداهما مبقابلة تلفزيونية عام 2015 مع القناة 

الثانية يف التلفزيون ال�سرائيلي.
اأن��ه مل يكن جا�سو�سا لأي  املقابلة  اكد يف هذه  اأن فعنونو  اإىل  ي�سار 
بالعمل  املحلية  ال�ستخبارات  اجهزة  واتهم  ل�سرائيل،  ع��دوة  دول��ة 

�سده.
ويف قراره الثنني، نوه القا�سي يارون مينتكافيت�س اإىل اأن املحكمة 
العليا خففت منذ ذلك الوقت احلظر لل�سماح لفعنونو بالتحدث اإىل 

الأجانب.
وق�سى مينتكافيت�س ب�سجن فعنونو �سهرين مع وقف التنفيذ اإ�سافة 

اإىل 120 �ساعة يف خدمة املجتمع.

عوا�شم

طوكيو

نيويورك

او�سلو

نتانياهو ينفي دورا 
ا�سرائيليا يف ا�ستفتاء كرد�ستان  

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

نفى رئي�س الوزراء ال�سرائيلي بنيامني نتانياهو ام�س اتهام الرئي�س الرتكي 
ب��اأداء دور يف  املو�ساد  ال�سرائيلي  ال�ستخبارات  اردوغ��ان جهاز  رجب طيب 
العراق،  كرد�ستان  اقليم  ا�ستقالل  ح��ول  للجدل  املثري  ال�ستفتاء  تنظيم 
مكررا تعاطفه مع ال�سعب الكردي. وكان اردوغان قال ال�سبت بعدما انتقد 
رفع الكراد العراقيني اعالم ا�سرائيل خالل احتفالهم بنتيجة ال�ستفتاء، 
هذا يثبت امرا: ان لهذه الدارة تاريخا م�سرتكا مع املو�ساد. انهما ي�سريان 
يدا بيد . ونددت املجموعة الدولية ب�سدة بال�ستفتاء، يف حني كانت ا�سرائيل 

الدولة الوحيدة التي ابدت تاييدها علنا ل�ستقالل اقليم كرد�ستان.
وتطرق نتانياهو يف بدء الجتماع ال�سبوعي حلكومته اىل دعم تركيا حلركة 

حما�س التي ت�سيطر على قطاع غزة، قبل ان ينفي اتهامات اردوغان.
وقال نتانياهو ا�ستطيع ان افهم ملاذا يرغب اولئك الذين يدعمون حما�س 
بروؤية املو�ساد يف كل مرة يواجهون فيها م�سكلة . وتدارك لكن ا�سرائيل مل 
ت�سارك يف ال�ستفتاء الكردي �سوى بالتعاطف العميق والطبيعي وامل�ستمر 
منذ �سنوات مع ال�سعب الكردي وتطلعاته . و�سكل موؤيدو ال�ستقالل غالبية 
�ساحقة وفق نتائج ال�ستفتاء الذي جرى الثنني بدعوة من رئي�س اقليم 
امل�سروعة  �ساند اجلهود  نتانياهو  وكان  ب��ارزاين.  العراق م�سعود  كرد�ستان 
لل�سعب الكردي لقامة دولة خا�سة به . لكن انقرة ال�سريك التجاري املهم 
لربيل تعار�س ب�سدة ان�ساء دولة كردية على حدودها، خ�سية ان يوؤجج ذلك 
ارا�سيها والذين ي�سنون متردا داميا يف  النزعة النف�سالية لالأكراد على 

جنوب �سرق البالد.

اخلروج من اإرث �سنوات النق�سام لن يكون �سهال

خرباء: احلكومة الفل�سطينية تذهب اىل غزة و�سط حقل الغام 

اإيران اأ�سد قلقًا لآن اأكرادها متتعوا ب�سيء من ال�ستقالل 

ا�ستفتاء كرد�ستان العراق حّفز اأكراد اإيران

الرئي�ش النيجريي يندد باأن�سار ا�ستقالل بيافرا 

الك�سف عن اأر�سيف اجلا�سو�ش فيلبي يف مو�سكو  ايطاليا تطلب من �سفري كوريا ال�سمالية مغادرة ارا�سيها 
 •• مو�شكو-اأ ف ب:

تروي وثائق مطبوعة على اآلة كاتبة لال�ستخبارات ال�سوفياتية ال�سابقة )كي جي بي( وحتمل ختم 
�سري للغاية ق�سة احلرب الباردة وعملياتها ال�سرية وخياناتها يف معر�س تك�سف فيه مو�سكو الر�سيف 
غري امل�سبوق لأ�سهر عميل مزدوج يف الع�سر الذهبي للتج�س�س. وكان فيلبي الكر فاعلية بني ما 
ي�سميه املوؤرخون خما�سي كامربيدج ، الطالب اخلم�سة ال�سابقني يف اجلامعة العريقة والذين متكن 

الحتاد ال�سوفياتي من جتنيدهم يف ثالثينات القرن املا�سي وعملوا حل�ساب مو�سكو طوال عقود.
ثمينة  كا�سرتو ومالحظات  فيدل  الكوبي  الزعيم  قدمه  �سيكار  مثل  �سخ�سية  اغرا�س  ومن خالل 
طبعت على اآلة كاتبة وجلبت من ار�سيف ال كي جي بي ، يك�سف معر�س كيم فيلبي يف اجلا�سو�سية 
وكان فيلبي  واحلياة ا�ساليب هذا العميل املزدوج الذي ا�ستمر حتى 23 كانون الثاين يناير 1963. 
فر  عندما  ب��ريوت  يف   6 اآي  ام  الربيطاين  ال�ستخبارات  جهاز  قبل  من  توقيفه  يتم  ان  و�سك  على 
ب�سفينة �سحن، ومنها اىل مو�سكو حيث بقي حتى وفاته عام 1988 عن 76 عاما. ويف رو�سيا ولدى 

اجهزة ال�ستخبارات خ�سو�سا، ما زال فيلبي يعترب بطال.

•• ابوجا-اأ ف ب:

ام�س  بخاري  حممد  الرئي�س  ندد 
بالنف�ساليني ال�ساعني اىل تفتيت 
نيجرييا وذلك خالل احياء ذكرى 
ال����س���ت���ق���الل ع���ن ب��ري��ط��ان��ي��ا عام 
1960 موؤكدا ان الف�ساد ل يزال 
الفريقية  ل��ل��دول��ة  الول  ال��ع��دو 

الغنية بالنفط.
ال��ذي قاتل يف حرب  وق��ال بخاري 
ان   1970  -  1967 بني  بيافرا 
اولئك ال�ساعني اىل تق�سيم البالد 
لي�س لديهم اي فكرة عن الفو�سى 

التي ميكن ان يت�سببوا بها.
وقال عندما كنت �سباطا يافعا يف 
اىل  البداية  م��ن  �ساركت  اجلي�س، 
املاأ�سوية  املدنية  حربنا  يف  النهاية 
�سخ�س،  مليوين  نحو  كلفت  التي 
ومعاناة  خم��ي��ف  ب��دم��ار  وت�سببت 

هذه  ع���ان���ت���ه  م����ا  اىل  امل���ت���ه���وري���ن 
واكبوا  الذين  ال�سخا�س  ال��ب��الد. 
ان يخربوا  ي��ج��ب  الح�����داث  ت��ل��ك 
ال��ذي��ن مل ي��واك��ب��وه��ا ع��ن عواقب 

مثل هذا اجلنون .
بيافرا  ���س��ع��وب  ح���رك���ة  وت���ط���ال���ب 
م�ستقلة  دول����ة  ب��اإق��ام��ة  ال���س��ل��ي��ة 
ل�سعب اليغبو الذي ميثل غالبية 

�سكان املنطقة اجلنوبية الغربية.
ت�سرين  م��ن��ذ  ال��ت��وت��ر  وي��ت�����س��اع��د 
مت  عندما   2015 اك��ت��وب��ر  الول 
نامدي  احل����رك����ة  زع���ي���م  اع���ت���ق���ال 
كانو، و�سجنه حتى اطالق �سراحه 
بكفالة يف ني�سان ابريل هذا العام.

ويتوقع ا�ستئناف حماكمته بتهمة 

بخيبة  ا�سعر  وا�ساف   . حت�سى  ل 
ك���ربى ك���ون امل�����س��وؤول��ون ع��ن تلك 
ال�سبان  ي��ن��ب��ه��ون  ل  امل��ج��ت��م��ع��ات 

اخليانة يف وقت لحق هذا ال�سهر.
وق���ام اجل��ي�����س يف وق���ت ���س��اب��ق هذا 
اآب��ي��ا، قال  بعملية يف ولي��ة  ال�سهر 

نا�سط اأمريكي م�سلم 
يعتزم الرت�سح للكوجنر�ش 

 •• كامربيدج-رويرتز:

املجل�س  يف  م�������س���ل���م  ع�������س���و  اأط�����ل�����ق 
ك���ام���ربي���دج يف ولية  مل��دي��ن��ة  امل��ح��ل��ي 
وموؤ�س�س  الأمريكية  ما�سات�سو�ست�س 
الأمريكيني  امل�سلمني  ت��درب  جلماعة 
حملته  ر�سمية  ملنا�سب  الرت�سح  على 
النتخابية للرت�سح للكوجنر�س ام�س 
مبا قد يجعله ثالث م�سلم يف املجل�س. 
اأن ي��ع��ل��ن ن����دمي م���ازن  وم����ن امل���ق���رر 
كدميقراطي  ت��ر���س��ح��ه  ع���ام���ا(   34(
بو�سطن  غربي  �سمال  يف  منطقة  عن 
وهو مقعد �سيكون �ساغرا اعتبارا من 
العام املقبل بعد اأن قررت النائبة نيكي 
ت�سوجنا�س عدم ال�سعي للح�سول على 

ولية �ساد�سة يف الكوجنر�س.

وق����ال األ��ف��ان��و ات��خ��ذن��ا ال���ق���رار ال�����س��ارم بتعليق 
اجراءات العتماد. �سيتعني على ال�سفري مغادرة 

البالد .
وا�ساف نريد اأن ُنفهم بيونغ يانغ اأن عزلها اأمر 

ل مفر منه اإذا مل تغري م�سارها .
بهذا  تقطع  ل  اي��ط��ال��ي��ا  اأن  اأك���د  ال��وزي��ر  اأن  اإل 
الجراء العالقات الدبلوما�سية كونه من املفيد 
دائ��م��ا امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ق��ن��اة ات�����س��الت م��ع نظام 

كوريا ال�سمالية بزعامة كيم جونغ-اأون.
خدم  ال���ذي  امل�����س��وؤول  ال�سمالية  ك��وري��ا  وع��ي��ن��ت 
جونغ-نام،  م���ون  خ��ارج��ي��ت��ه��ا،  وزارة  يف  ط��وي��ال 

•• روما-اأ ف ب:

اأمرت ايطاليا ال�سفري الكوري ال�سمايل اجلديد 
عمليات  على  احتجاجا  ال��ب��الد  مب��غ��ادرة  لديها 
اإط�����الق ال�����س��واري��خ وال���ت���ج���ارب ال��ن��ووي��ة التي 
اأنها  اإىل  اأ���س��ارت روم��ا  ب��الده، يف خطوة  جتريها 
ل تعني قطع العالقات الدبلوما�سية مع بيونغ 

يانغ.
اخلطوة  األفانو  اجنلينو  اخلارجية  وزير  واأعلن 
اليطالية  ريبوبليكا  ل  �سحيفة  مع  مقابلة  يف 

ن�سرت .

ي��ول��و، �ساغال  �سفريا ج��دي��دا يف روم���ا يف مت��وز 
بذلك مقعدا بقي �ساغرا لأكر من عام، بح�سب 

تقارير كورية جنوبية.
وبداأ الدبلوما�سي العمل يف روما ولكنه مل يتمم 

اجراءات اعتماده لدى ال�سلطات اليطالية.
املجتمع  ي�سعى  وق��ت  يف  ايطاليا  حت��رك  وي��اأت��ي 
الدويل اإىل تكثيف ال�سغط على نظام كيم لدفعه 
وافقت  فيما  النووية،  اأ�سلحته  عن  التخلي  على 
املنتجات  م��ن  �سادراتها  م��ن  احل��د  على  ال�سني 
بيونغ  واإىل  من  الن�سيج  من  ووارداتها  النفطية 

يانغ اعتبارا من الأحد.

خوف 
املحيطة  ال����دول  جميع  تخ�سى  امل��ج��ل��ة،  ت�سري  وك��م��ا 
والعراق،  وتركيا  و�سوريا  – اإي��ران  العراق  بكرد�ستان 
من احتمال اأن يقود ال�ستفتاء لإثارة م�ساعر قومية 
كردية. ويعتقد اأنه يعي�س يف �سوريا اأكر من مليوين 
اأو  5 م��الي��ني، و5 ماليني  ال��ع��راق يقيم  ك���ردي، ويف 
مليون   18 يعي�س  تركيا  ويف  اإي����ران،  يف  بقليل  اأك��ر 
دب��اب��ات عند ح��دوده��ا مع  تركيا  ن�سرت  وق��د  ك���ردي. 
كرد�ستان العراق. وهدد رئي�سها، رجب طيب اأردوغان، 
الذي ت�سدر منه  الوحيد  النفط  اأنبوب  باإغالق خط 

كرد�ستان نفطها، وباإغالق حدودها. 

قلق اإيراين
وبح�سب “اإيكونومي�ست”، من بني تلك الدول الأربع، 

حما�س بال�سيطرة على القطاع اثر مواجهات دامية مع 
فتح برئا�سة الرئي�س حممود عبا�س.

وي�ساأل املهداوي يف مقاله ال�سبت كيف ت�ستطيع �سلطة 
رام اهلل دف��ع روات���ب لك��ر م��ن 60 ال��ف موظف على 

قيود غزة، وهي ا�سال تعاين من ازمة مالية خانقة؟ .
يف ظل هذه التعقيدات، يخ�سى امل�سري ان تكون زيارة 
رامي  ال���وزراء  رئي�س  برئا�سة  الفل�سطينية  احلكومة 
احلمد اهلل بروتوكولية ، م�سريا اىل ان اللغام يف قطاع 
غزة بحاجة اىل م�ستويات �سيا�سية اعلى من احلكومة 

الفل�سطينية.
ب����دا احل���م���داهلل م���درك���ا الح����د له��م��ي��ة ه����ذه الم����ور 
وامنيا  وزاري���ا  اجتماعا  تروؤ�سه  خ��الل  وق��ال  العالقة. 
يف  ت��دري��ج��ي  ب�سكل  �ست�ساهم  احل��ك��وم��ة  ان  اهلل  رام  يف 
حل الق�سايا العالقة التي وقفت يف ال�سابق عائقا امام 

•• لندن-وكاالت:

ا�ستفتاء  اأن  الربيطانية،  اإيكونومي�ست  جملة  راأت 
ال���س��ت��ق��الل ال���ذي اأج����راه اأك����راد ال��ع��راق ح��ّف��ز اأك���راد 
اأي�ساً  بال�ستقالل  اليوم  باتوا يطالبون  الذين  اإيران 
ع���ن اجل��م��ه��وري��ة الإ����س���الم���ي���ة.  ف��ف��ي��م��ا ���س��اد �سوارع 
امل���دن ال��ك��ردي��ة ال��ع��راق��ي��ة ج��و م��ن ال��ق��ل��ق والرتقب، 
اأيلول( الأخري،  بعدما مت ال�ستفتاء يف25 �سبتمرب) 
كرد�س���تان  يف  احل��دود  عرب  وا�س����عة  احتفالت  اأقيمت 

الإيراين. 
فقد دامت ملدة يومني تظاهرات يف مدن بانيه و�ساناداج 
ومهاباد، رغم ت�سيري دوريات اأمنية يف ال�سوارع، وتنفيذ 

موجة اعتقالت. 
واأن�سدت جماهري ن�سيد جمهورية مهاباد، دولة كردية 
عام  اإي����ران يف  غ��رب  �سمال  ل��ف��رتة ق�سرية يف  ن�����س��اأت 

1964. وعلقت اأعالم كردية فوق اأعمدة كهرباء. 

ثقة جديدة
الأكراد  راود بع�س  اإىل حلم  “اإيكونومي�ست”  وتلفت 
الإيرانيني باإقامة دولة ي�سمونها روجهيالت، اأو �سرق 
ي�سمونه”  مم��ا  منطقتهم  �سلخ  يعني  م��ا  ك��رد���س��ت��ان، 
وهو تعبري فيه حتقري لإيران.  احتالل اآجاما�ستان”، 
“يتحلى  ب��ارز:  اإي��راين  وق��ال لقمان �سوتوديه، ك��ردي 
الأكراد اليوم بثقة جديدة بالنف�س، فقد وقف العامل 
فيه”.  م�سوا  الأك��راد  ولكن  ال�ستفتاء،  �سد  باأجمعه 
ويقول م�سوؤولون اأكراد اإن اأكر من 90% من الناخبني 

دعموا ال�ستقالل. 

تهديدات
وت�����س��ري امل��ج��ل��ة ل��ت��ه��دي��دات وج��ه��ه��ا م����اليل طهران 
ي�سحقون  �سوف  اإنهم  قالوا  حيث  العراق،  لكرد�ستان 
جت���رب���ة احل���ك���م ال���ذات���ي لأك������راد ال����ع����راق، وت���وع���دوا 
اأك��رب وليتي،  وق��ال علي  اأخ���رى.  غ��زة  اإىل  بتحويلها 
“اأزيلوا بقعة العار  اإيران:  م�ست�سار املر�سد الأعلى يف 
اندلعت  �سهر  وق��ب��ل  الإ�سالمي”.  ال��ع��امل  م��ن  ه���ذه 
اإي���ران���ي���ة وقمعت  اح��ت��ج��اج��ات يف ع���دة م���دن ك���ردي���ة 

بالغازات امل�سيلة للدموع. 

نقطة انطالق
من  اأي�ساً  اإي���ران  تخ�سى  “اإيكونومي�ست”،  وبح�سب 
واإ�سرائيل،  ال�سعودية  خ�سومها،  ا�ستخدام  احتمال 
لإثارة  انطالق  كنقطة  العراق  يف  م�ستقل  لكرد�ستان 
اإيران  تفعل  كما  اإي���ران،  يف  احل��دود  عرب  ا�سطرابات 
ل��ب��ن��ان، ح��ي��ث يهدد  ب��وا���س��ط��ة وك��ي��ل��ه��ا ح���زب اهلل يف 

اإ�سرائيل عرب حدوده ال�سمالية. 
البلو�س  انف�سالية من  لقيام جمموعة  املجلة  وتلفت 
اأبريل  الإيرانيني يف  بقتل ع�سرة من حرا�س احل��دود 
اأي��ار( هاجم م�سلحون  ) ني�سان( الأخ��ري. ويف مايو ) 
عرب مركًز لل�سرطة يف الأهواز، مدينة عربية ت�سهد 
ا�سطرابات، يف اإقليم خوز�ستان، عن احلدود اجلنوبية 
ان�سم  كما  �سرطة.  رجلي  وقتلوا  العراقية،  ال�سرقية 
عدد من الأكراد الإيرانيني اإىل داع�س، الذي يطالب 
يكون  اأن  وي��رج��ح  اإي�����ران.  يف  ال�سيعي  ال��ن��ظ��ام  بقلب 
جهاديون من اأكراد اإيران هم الذين هاجموا الربملان 

الإيراين و�سريح اخلميني يف طهران. 

•• رام اهلل-اأ ف ب:

زي������ارة احلكومة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون م���ن خ����الل  ي���اأم���ل 
اإنهاء ع�سر  الفل�سطينية اليوم الثنني اىل قطاع غزة، 
�سنوات دامية وخالفية بني حركتي فتح وحما�س، غري 
و�سط  تتم  اخل��ط��وة  ان  ي��رون  وحمللني  م�سوؤولني  ان 
ال�سنوات  اإرث تلك  حقل من اللغام، وان اخل��روج من 

لن يكون �سهال.
ق��ي��ام احلكومة  ال��ت��ي ح��ال��ت دون  وه����ذه الل���غ���ام ه���ي 
بني  مت��ت  م�ساحلة  ب��ع��د  ت�سكلت  ال��ت��ي  الفل�سطينية 
مهامها  بت�سلم   ،2014 اب��ري��ل  ني�سان  يف  احلركتني 
ت�����س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه ح��رك��ة املقاومة  ال����ذي  يف ق��ط��اع غ���زة 

ال�سالمية )حما�س(.
رامي  كتب   ، الي���ام  �سحيفة  يف  ال�سبت  ن�سر  مقال  يف 
�سخ�س حتى حلظة  اي  ع��دم ظهور  امل��ح��زن  امل��ه��داوي 
ب�سكل  ال�سلح  م��اذا مت  لنا على  املقال يقول  كتابة هذا 
م��ف�����س��ل؟ وم���ا ه��و ال�����س��ب��ب وال���س��ب��اب امل��ب��ا���س��رة وغري 
للتم�سك  الن  اجلميع  ت�سارع  اىل  اأدت  التي  املبا�سرة 
ومن  امل�����س��احل��ة؟  تطبيق  �سيتم  وك��ي��ف  ب��امل�����س��احل��ة؟ 

يتحمل ماذا؟ وما هي اأولويات العمل؟ .
وت�����س��اءل م���اذا ع��ن اأم���ن غ���زة و���س��الح امل��ق��اوم��ة وغري 

املقاومة؟ .
ويرى الكاتب واملحلل ال�سيا�سي هاين امل�سري اأن اللغم 
الأهم يف طريق امل�ساحلة، هو ما اإذا كانت هناك �سراكة 
حقيقية ام ان المور �ستقا�س من الغالب ومن املغلوب 

.
الفل�سطينية  احلكومة  دع��ت  حما�س  حركة  كانت  ف��اإذا 
التي تتخذ من رام اهلل مقرا، اىل املجيء اىل غزة وت�سلم 
اإدارة القطاع، فهل هذا يعني انها م�ستعدة لت�سليم كل 

�سيء، مبا فيه المن واملعابر وال�سالح؟.
ومت��ت��ل��ك ح��رك��ة ح��م��ا���س ت��ر���س��ان��ة ع�سكرية جن��ح��ت يف 
التي  الن���ف���اق  ع��رب  غ���زة  ق��ط��اع  اىل  غالبيتها  ادخ����ال 
خالل  ا�سرائيل  بها  وواج��ه��ت  الر����س،  حت��ت  ان�ساأتها 
احلروب التي �سنتها ا�سرائيل على غزة خالل ال�سنوات 

املا�سية.
وقال ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى ابو 

مو�سوع  ان  ي��وم��ني،  قبل  �سحايف  ت�سريح  يف  م���رزوق 
مطروح  غري  حما�س  حلركة  الع�سكري  اجلناح  ت�سليح 

للنقا�س، ل �سابقا ول م�ستقبال .
���س��ي��ن��اري��و مي��ك��ن ان يتمثل  امل�����س��ري اىل  ي��ل��ف��ت ه���اين 
القوى  بني  لبنان،  يف  يح�سل  كما  التعاي�س،  من  بنوع 
ميتلك  ال��ذي  اهلل  وح��زب  للحكومة  التابعة  ال�سرعية 
له م�ساركة يف  ذاته  الوقت  تر�سانة �سالح �سخمة، ويف 

احلياة ال�سيا�سية اللبنانية، يف الربملان واحلكومة .
تعترب  ال��ت��ي  الفل�سطينية  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  ان  غ��ري 
ترف�س  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  للنظام  ال�سرعية  راأ���س 

ا�ستن�ساخ منط حزب اهلل يف غزة.
وقال ع�سو يف اللجنة املركزية ملنظمة التحرير لوكالة 
ف��ران�����س ب��ر���س راف�����س��ا الك�سف ع��ن ه��وي��ت��ه، ل��ن ن�سمح 

مطلقا بنظام م�سابه لنظام حزب اهلل يف غزة .
ويعترب ملف املعابر التي ت�سيطر عليها حركة حما�س، 
على  التامة  المنية  بال�سيطرة  املرتبطة  الل��غ��ام  من 

قطاع غزة.
لوكالة  الكرمي  عبد  ن�سر  القت�سادي  اخلبري  ويقول 
هذه  ادارة  من  ت�ستفيد  كانت  حما�س  ان  بر�س  فران�س 
املعابر من خالل فر�س �سرائب او جمارك على ب�سائع 

منتقاة لتمويل م�سروفات اخرى داخل القطاع .
الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  حت��م��ل��ت  ح����ال  يف  وي�����س��ي��ف 
احلياة  �سوؤون  لكافة  واملالية  القت�سادية  امل�سوؤوليات 
املدنيني  املوظفني  ق�سايا  �سمنها  وم��ن  غ��زة  قطاع  يف 
يف  م�سكلة  لديها  تكون  لن  حما�س  ف��ان  والع�سكريني، 

التخلي عن ادارة هذه املعابر .
يف  كبري  م�سوؤول  يوردها  التي  الخ��رى  العقبات  وم��ن 
رواتب  ا�سمه  ذك��ر  ع��دم  ف�سل  الفل�سطينية  احلكومة 
املوظفني الذين وظفتهم حركة حما�س بعد �سيطرتها 

التامة على القطاع .
وح�سلت القطيعة بني الطرفني بعد ان فازت حما�س 
املجتمع  ورف�����س  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة،   2006 ان��ت��خ��اب��ات  يف 
الدويل قبول حكومة حما�س وطالب احلركة اول بنبذ 
بني  التفاقات  واح��رتام  با�سرائيل  والع��رتاف  العنف 

الفل�سطينيني وال�سرائيليني.
الو�سع اىل مواجهات مع حركة فتح ثم تفرد  وتطور 

تبدو اإيران اأ�سد قلقاً، لأن اأكرادها متتعوا، على مدار 
�سبعة قرون، ب�سيء من ال�ستقالل فيما عرف مبنطقة 
المرباطوريتني  ب���ني  م���ا  اجل���ب���ال  و���س��ط  اآردالن، 
بعيدون  تركيا فهم  اأكراد  واأما  والفار�سية.  العثمانية 
لكن  العلويني.  من  معظمهم  لأن  نظراً  ال��ع��راق،  عن 
اأك���راد اإي���ران اأك��ر ق��رب��اً م��ن م��ن اأك���راد ال��ع��راق، وهم 
معظمهم  ويتبع  ال�سورانية.  اللهجة  نف�س  يتحدثون 
انتف�س  اإذا  املجلة،  وب��راأي  ال�سني.    ال�سافعي  املذهب 
اأكراد اإيران، ف�سوف تكون للقوات الإيرانية اليد العليا، 
على  اأ���س��ه��ر،  ب�سعة  خ��الل  ق�سوا،  عندما  فعلوا  كما 
جمهورية مهاباد يف 1946. وبعد الثورة الإ�سالمية 
اإيران مترداً  1979، �سرعان ما اأخمدت  اإيران يف  يف 
كردياً، ما اأدى لوقوع 10 اآلف قتيل. ورغم ذلك فقد 

اأثار هذا ال�ستفتاء خوف زعماء اإيران. 

تنفيذ اتفاقات امل�ساحلة بني حركتي فتح وحما�س .
املعابر، وجلنة  ت�سكيل ثالث جل��ان، هي: جلنة  واأعلن 

الوزارات واملوظفني، واللجنة الأمنية.
غدا  ذاهبون  حكومي،  بيان  بح�سب  اهلل،  احلمد  وق��ال 
الثنني اىل قطاع غزة بروح اإيجابية، وعاقدون العزم 
على القيام بدورنا يف دعم جهود امل�ساحلة، وطي �سفحة 

النق�سام ليعود الوطن موحدا ب�سعبه وموؤ�س�ساته .
وي��خ��ل�����س امل�����س��وؤول احل��ك��وم��ي اىل ال��ق��ول ن��ع��م هناك 
توقعات ايجابية من انهاء ملف امل�ساحلة، لكن المور 
م��ع��ق��دة ك��ث��ريا ول مي��ك��ن ح��ل��ه��ا ب���زي���ارة واح����دة ودون 

قرارات عاجلة من احلكومة .
وهو يرى ان النتخابات الت�سريعية والرئي�سية )التي 
مت التفاق على حتديد موعد لها( قد تكون هي اللغم 

الخري والخف اذا ما قورنت بباقي اللغام .

العنيفة،  اجل���رائ���م  مل��ك��اف��ح��ة  ان��ه��ا 
لكن حركة �سعوب بيافرا ال�سلية 
تقول انها حماولة لقمع ن�ساطات 
احلركة. وتخ�سى ال�سلطات انت�سار 
اأعمال العنف يف ال�سمال خ�سو�سا 
اللتني  وك��ادون��ا  جو�س  مدينتي  يف 
دينية  ع���ن���ف  اأع�����م�����ال  ت�������س���ه���دان 
وط���ائ���ف���ي���ة. وم����ن����ذ ذل������ك احل���ني 
النيجريية  احل���ك���وم���ة  ت�����س��ن��ف 
ارهابية،  منظمة  احل��رك��ة  ر�سميا 

وتتهما با�سعال التوتر.
وب��ع��د ح���رب دام����ت ث���الث �سنوات 
قتيل،  مليون  م��ن  اك��ر  و���س��ق��وط 
 1970 ا�ست�سلم جنود بيافرا عام 
عن  وت��خ��ل��وا  ال��ن��ي��ج��ريي  للجي�س 
ح��ل��م��ه��م ب��الن��ف�����س��ال.  ل��ك��ن بعد 
بيافرا  تاريخ  يبقى  عاما،  خم�سني 
م�������س���األ���ة ب���ال���غ���ة احل�������س���ا����س���ي���ة يف 

نيجرييا.
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حزب ماي يعقد موؤمتره و�سط �سغوط بريك�ست  
•• مان�ش�شرت-اأ ف ب:

يعقد حزب املحافظني الذي تتزعمه رئي�سة الوزراء الربيطانية 
ت��ريي��زا م��اي جتمعا خ��الل م��وؤمت��ره ال�����س��ن��وي، ال���ذي تهيمن 
ب�ساأن قيادة ماي والنق�سامات حيال  العام جدالت  عليه هذا 
بريك�ست. وبعد اأربعة اأ�سهر من خ�سارتها اغلبيتها الربملانية يف 
النتخابات املبكرة التي جرت يف حزيران يونيو، ل تزال قب�سة 

ماي على ال�سلطة �سعيفة.
ويف بروك�سل، ت�سري مفاو�سات بريك�ست بوترية بطيئة للغاية، 
ال���داخ���ل غ��ري متفقني ع��ل��ى �سكل  ال�����وزراء يف  ي����زال  ف��ي��م��ا ل 

م�ستقبل بريطانيا خارج الحتاد الأوروبي.
ماي  اأق���رت  غ���رب(،  )���س��م��ال  مان�س�سرت  اإىل  و�سولها  وقبيل 

بالأداء املخيب يف النتخابات، اإل اأنها اأكدت اأن لديها برناجما 
تنوي ال�ستمرار فيه، فيما يتوقع اأن يركز املوؤمتر على م�ساألة 
ب�ساأن  اتفاق  اأف�سل  اإىل  التو�سل  علينا  نعم،  وقالت  ال�سكن. 
الداخل جلعل  التحرك هنا يف  - ولكن علينا كذلك  بريك�ست 

هذا البلد من�سفا للعاملني العاديني .
اإل اأن املعلقني �سرياقبون عن كثب بروز اي موؤ�سرات مترد، ل 
�سيما من قبل وزير اخلارجية بوري�س جون�سون الذي �سترتكز 

الأنظار عليه.
عن  ت��ام  انف�سال  ب�ساأن  روؤي��ت��ه  عر�س  ق��راره  يف  العديد  وراأى 
اأي��ام فقط من خطاب م��اي الهام عن  الحت��اد الأوروب���ي، قبل 

بريك�ست الذي األقته يف ايطاليا، حتديا ل�سلطتها.
اإن  ا�سروود،  �سامين   ، �ساري  ال�سيا�سة من جامعة  وقال خبري 

ماي بحاجة اإىل امل�سي قدما يف املوؤمتر بدون تعر�س موقعها 
اإىل مزيد من الهتزاز .

اليطالية عددا من  فلورن�سا  نت ماي خطابها يف مدينة  �سمَّ
التنازلت، ما �ساعد على حتريك حمادثات بريك�ست التي كانت 

عالقة.
املفاو�سات  لتحريك  كافيا  ذل��ك  يكون  اأن  ي�ستبعد  ذل��ك،  وم��ع 

املرتبطة ب�سق العالقات التجارية يف وقت لحق هذا ال�سهر.
ولكن دعوتها لفرتة انتقالية مدتها عامان، ت�ساهم بريطانيا 
تهدئة  ف�سلت يف  الأوروب�������ي،  الحت����اد  م��ي��زان��ي��ة  خ��الل��ه��م��ا يف 

ال�سجالت الداخلية بني اأع�ساء حكومتها.
ال�سحف بني  واأث��ارت دعوتها كذلك حربا كالمية جديدة يف 
يخ�سى  ال��ذي  هاموند،  فيليب  املالية  ووزي��ر  جون�سون  حلفاء 

من النعكا�سات ال�سلبية التي قد يت�سبب بها ان�سحاب قا�س من 
التكتل على القت�ساد.

اإىل  ال��داع��ني  ب��ني  هيغ  ول��ي��ام  ال�سابق  املحافظني  زعيم  وك��ان 
التهدئة، حمذرا من اأن امل�ستفيد الوحيد من النق�سامات هو 

زعيم حزب العمال جريميي كوربني.
اإل اأن جون�سون ا�ستغل مقابلة ع�سية املوؤمتر لي�سعد ال�سغط 
جمددا، اذ اأعطى تف�سيال ب�ساأن خطوطه احلمر يف ما يتعلق 
الفرتة  م���دة  تقليل  ���س��رورة  خ�سو�سا  م��وؤك��دا   - بربيك�ست 

النتقالية.
النا�س ل ميكنهم  اأك��ر  اإن  ال�سعبية  ل�سحيفة ذي �سن  وق��ال 
فهم ماهية هذه اجل��دالت. لقد ان�سحبنا. �سوتنا لأجل ذلك 

العام املا�سي، فلنم�س به .

•• بريوت-اأ ف ب:

�سخ�س   3000 م���ن  اك���ر  ق��ت��ل 
ب��ي��ن��ه��م ن��ح��و ال����ف م����دين خالل 
ايلول �سبتمرب، يف ح�سيلة �سهرية 
ه��ي الك���رب خ��الل ال��ع��ام احلايل، 
وتكثيف  امل���ع���ارك  اح���ت���دام  ج����راء 
الغارات على مناطق حتت �سيطرة 
ت��ن��ظ��ي��م ال����دول����ة ال����س���الم���ي���ة يف 

�سمال و�سرق البالد.
القتلى  ح�����س��ي��ل��ة  ارت���ف���اع  وي���اأت���ي 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ي��و���س��ك  وق����ت  يف 
معقله  خ�������س���ارة  ع��ل��ى  الإره�����اب�����ي 
ويت�سدى  )����س���م���ال(  ال����رق����ة  يف 
لهجومني منف�سلني يف دير الزور 
ذلك  ي�سل  ان  دون  م��ن  )����س���رق(، 
قدرته على �سن هجمات مباغتة، 
اىل  ام���������س  ف���ج���ر  اح�����ده�����ا  ادى 
�سيطرته على مدينة القريتني يف 

و�سط البالد.
ال�سوري  امل���ر����س���د  م���دي���ر  واأف�������اد 
حل����ق����وق الن���������س����ان رام��������ي عبد 
اكر  مقتل  توثيق  ع��ن  ال��رح��م��ن 
بينهم  �سخ�س  الف  ث��الث��ة  م��ن 
نحو الف مدين خالل �سهر ايلول 
�سهرية  قتلى  �سبتمرب يف ح�سيلة 
. هي العلى خالل العام 2017 

املدنيني  القتلى  ب��ني  ان  واو���س��ح 
ع��ل��ى الق����ل، لفتا  اط��ف��ال   207
املئة  يف  �سبعني  م��ن  اك��ر  ان  اىل 
�سربات  ج��راء  قتلوا  املدنيني  من 
جوية . واح�سى املر�سد يف ال�سهر 
ع��ن�����س��راً من   790 م��ق��ت��ل  ذات�����ه 
املوالني  واملقاتلني  النظام  ق��وات 
م���ق���ات���اًل من   738 م��ق��اب��ل  ل��ه��ا 
�سيما  ل  الإره���اب���ي���ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
 550 ق��ت��ل  ك��م��ا   . داع�����س  تنظيم 
املعار�سة  الف�سائل  م��ن  عن�سراً 

معارك عنيفة تدور ب�سكل متزامن 
ب��ني ال��ط��رف��ني ع��ل��ى حم���اور عدة 
يف ب���ادي���ة ال�����س��خ��ن��ة، ح��ي��ث متكن 
التنظيم اي�ساً من ال�سيطرة على 
ي�سرف  ا�سرتاتيجي  وج��ب��ل  ب��ل��دة 

على طريق حيوي.
التنظيم  �سنها  هجمات  وا�سفرت 
النظام  ل�����ق�����وات  ح�����واج�����ز  ع���ل���ى 
مدينة  ج����ن����وب  ل���ه���ا  وامل������وال������ني 
ال�سخنة منذ اخلمي�س عن �سقوط 
الأق�������ل يف  ع���ل���ى  ع���ن�������س���را   128
�سفوفها، بينهم 20 مقاتاًل على 
الأقل من حزب اهلل اللبناين. كما 
القل،  على  جهادياً  ت�سعون  قتل 

بح�سب املر�سد.
ويو�سح عبد الرحمن ان التنظيم 
الذي يتلقى خ�سائر ميدانية على 
ج��ب��ه��ات ع����دة ي���ح���اول ع���رب هذه 
امام  يثبت  ان  املباغتة  الهجمات 
الراي العام املحلي والدويل انه ما 
زال يحتفظ بقدرته على الهجوم 
ب�سرية  خ�سائر  واي��ق��اع  واملباغتة، 

كبرية يف �سفوف خ�سومه .
الهجمات مع  ه��ذه  ب��دء  وت��زام��ن 
ت�سجياًل  اخلمي�س  التنظيم  ب��ث 
بكر  اب��و  زعيمه  اىل  ن�سب  �سوتياً 
ال��ب��غ��دادي، دع��ا فيه اأن�����س��اره اىل 
الكفار  وال��ث��ب��ات يف وج���ه  ال�����س��رب 
�سوريا  يف  ����س���ده���م  امل��ت��ح��ال��ف��ني 
ت��ن��ظ��ي��م داع�س  وال����ع����راق. وم��ن��ي 
على  �سوريا  يف  متتالية،  بخ�سائر 
ال�سوري  ال���ن���ظ���ام  ق������وات  اأي�������دي 
ورو�سيا،  اي������ران  م���ن  امل���دع���وم���ة 
الدميوقراطية  ���س��وري��ا  وق�����وات 
امل����دع����وم����ة م����ن وا����س���ن���ط���ن، ويف 
ال������ع������راق ع����ل����ى اأي����������دي ال����ق����وات 
التحالف  من  املدعومة  العراقية 

الدويل بقيادة امريكية.

وت��ظ��ه��ر ا���س��ت��ط��الع��ات ال�����راأي اأن 
قطالونيا  م���واط���ن���ي  م���ن  اأق���ل���ي���ة 
يوؤيدون ال�ستقالل لكن الأغلبية 

يريدون اإجراء ا�ستفتاء عليه.
نتيجة  ت����اأت����ي  اأن  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 
لال�ستقالل  بالتاأييد  ال�ستفتاء 
بالنظر اإىل اأن اأغلب من �سي�سرون 

على الت�سويت من املوؤيدين له.
الناخبني  م���ن  امل��ن��ظ��م��ون  وط��ل��ب 
القدوم قبل �ساعات من فتح مراكز 
الت�سويت بح�سود “غفرية” على 
�سور  اأول  ه��ي  تلك  تكون  اأن  اأم��ل 

يراها العامل ليوم الت�سويت.
اعتقلت  ال�������س���اب���ق���ة  الأي���������ام  ويف 
يف  م�سوؤولني  الإ�سبانية  ال�سرطة 
من�سورات  على  وحتفظت  الإقليم 
النتخابية  ل��ل��ح��م��الت  دع���ائ���ي���ة 
واأغ���ل���ق���ت ال���ك���ث���ري م����ن امل����دار�����س 
وداهمت  ل��ل��ت�����س��وي��ت  امل��خ�����س�����س��ة 
حلكومة  التابع  الت�سالت  مركز 
القطالونيون  وي��ن��ظ��ر  الإق���ل���ي���م. 
ال��ت��ي تراقب  اإق��ل��ي��م��ه��م،  ل�����س��رط��ة 
التعاطف  م��ن  بالكثري  امل���دار����س، 
خا�سة بعد هجمات دموية نفذها 
اإ�سالميون يف الإقليم يف اأغ�سط�س 
اآب. لكن قوات ال�سرطة الوطنية، 
املركزية  احلكومة  اأر�سلتها  التي 
ب������الآلف م���ن اأن���ح���اء ال���ب���الد ملنع 
على  للتحفظ  تدخلت  الت�سويت، 
�سناديق الق��رتاع واإغ��الق مراكز 
موقف  ات�ساح  مبجرد  الت�سويت 
ب��اأن��ه��ا مل تخل  ���س��رط��ة الإق���ل���ي���م 

املراكز.

وقوات �سوريا الدميوقراطية.
ارتفاع  ان  الرحمن  عبد  واو���س��ح 
القتلى مرده اىل احتدام  ح�سيلة 
تنظيم  ����س���د  حت����دي����داً  امل����ع����ارك 
التحالف  وتكثيف طائرات  داع�س 
ال������دويل ورو����س���ي���ا غ���ارات���ه���ا على 
م��ع��اق��ل��ه يف ال���رق���ة ودي�����ر ال�����زور، 
الطريان  تكثيف  اىل  ب��ال���س��اف��ة 
ال�����س��وري وال��رو���س��ي غ��ارات��ه على 
الف�سائل  �سيطرة  حت��ت  م��ن��اط��ق 
التحالف  وي����دع����م   . امل���ع���ار����س���ة 
هجوماً  امريكية  بقيادة  ال���دويل 
ت�سنه قوات �سوريا الدميوقراطية 
ع��ل��ى م��دي��ن��ة ال���رق���ة ال���ت���ي باتت 
ت�سعني يف  اكر من  ت�سيطر على 
هذه  تقود  كما  احيائها.  من  املئة 
القوات هجوماً ي�ستهدف التنظيم 
ال�سرقي.  ال�������زور  دي�����ر  ري�����ف  يف 
وتدعم رو�سيا من جهتها هجوماً 

ومت����ك����ن����ت ق���������وات ال�����ن�����ظ�����ام من 
ابريل  ني�سان  بداية  يف  ال�سيطرة 
القريتني  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى   2016
الديني  للتعاي�س  رم��زاً  تعد  التي 
ب����ني امل�����س��ي��ح��ي��ني وامل�����س��ل��م��ني يف 
����س���وري���ا، ب��ع��د ���س��ب��ع��ة ا���س��ه��ر من 

�سيطرة التنظيم عليها.
املدينة،  ع��ل��ى  ���س��ي��ط��رت��ه  وخ����الل 
دير  ت��دم��ري  ع��ل��ى  التنظيم  اق���دم 
م���ار ال��ي��ان الث����ري وع��ل��ى احراق 
ك��ن��ي�����س��ت��ني اخ���ري���ني، ك��م��ا خطف 
امل�سيحيني  �سكانها  م��ن  ع�����س��رات 
بعد  ����س���راح���ه���م  ي��ط��ل��ق  ان  ق���ب���ل 

ا�سابيع عدة.
وق��ب��ل ان�����دلع ال����ن����زاع، ك����ان عدد 
�سكان القريتني نحو ثالثني الف 
900 م�سيحي، ل  �سخ�س بينهم 
يزال ع�سرات منهم موجودين يف 
عن  الرحمن  عبد  واف���اد  املدينة. 

ثمانية اطفال ليل اجلمعة ال�سبت 
جراء غارات جوية �سنتها طائرات 
مل يعرف اذا كانت �سورية ام رو�سية 
على بلدة ارمناز يف ادلب، بح�سب 
املر�سد. كما قتل 21 مدنيا على 
القل جراء ق�سف مدفعي لقوات 
الغوطة  م��ن��ط��ق��ة  ع���ل���ى  ال���ن���ظ���ام 

ال�سرقية لدم�سق.
للق�سف  امل��ن��ط��ق��ت��ان  وت��ع��ر���س��ت 
اثنتني  ت�������س���ك���الن  ان���ه���م���ا  رغ������م 
اتفاق  �سملها  م��ن��اط��ق  ارب����ع  م���ن 
التو�سل  مت  ال��ذي  التوتر  خف�س 
ا�ستانا  حم���ادث���ات  اط����ار  يف  ال��ي��ه 

مدينة  يف  ال���ن���ظ���ام  ق�����وات  ت�����س��ن��ه 
من  اجلهاديني  لطرد  ال���زور  دي��ر 
اح��ي��ائ��ه��ا ال�����س��رق��ي��ة وم��ن��اط��ق يف 
ال�سبوعني  ويف  ال��غ��رب��ي.  ري��ف��ه��ا 
الخ��������ريي��������ن، ك����ث����ف ال�����ط�����ريان 
على  غاراتهما  والرو�سي  ال�سوري 
الف�سائل  �سيطرة  حت��ت  م��ن��اط��ق 
ادل�����ب  امل����ع����ار�����س����ة يف حم���اف���ظ���ة 
مبجملها  الواقعة  غ��رب(  )�سمال 
ال�سام  �سيطرة هيئة حترير  حتت 
�سابقا  ال��ن�����س��رة  جبهة  ت��ع��د  ال��ت��ي 

ابرز مكوناتها.
وقتل 34 مدنياً على القل بينهم 

القريتني  م���دي���ن���ة  ك����ام����ل  ع���ل���ى 
على  �سرق حم�س  الواقعة جنوب 
اط�����راف ال���ب���ادي���ة ال�����س��وري��ة، اثر 
النظام  ق��وات  �سد  مباغت  هجوم 

املتمركزة داخل املدينة.
ت�سللت  امل�����ر������س�����د،  وب����ح���������س����ب 
التنظيم  مقاتلي  من  جمموعات 
من منطقة البادية اىل القريتني 
قليل من  عدد  يتواجد  كان  حيث 
اندلع  اىل  ادى  ما  النظام،  ق��وات 

ا�ستباكات عنيفة.
املدينة يف  النظام  ق��وات  وحتا�سر 

الوقت احلايل، بح�سب املر�سد.

ب��رع��اي��ة ك���ل م���ن رو���س��ي��ا واي����ران 
وتركيا  ال�سوري  النظام  حليفتي 
اي����ار  ل���ل���م���ع���ار����س���ة يف  ال����داع����م����ة 
م��اي��و ب��ه��دف اف�����س��اح امل��ج��ال امام 
وق��ف دائ���م لإط���الق ال��ن��ار. ومنذ 
اق����رار الت���ف���اق، ت��راج��ع��ت وترية 
وحلفائها  ال��ن��ظ��ام  ق����وات  ق�����س��ف 
يف  تتكثف  ان  قبل  امل��ن��اط��ق  ل��ه��ذه 

ال�سبوعني الخريين.
وي�ستثني اتفاق خف�س التوتر كال 
وتنظيم  ال�سام  حترير  هيئة  م��ن 
متكن  ال��ذي  ال�سالمية،  ال��دول��ة 
ال�سيطرة  م���ن  امل��ر���س��د  ب��ح�����س��ب 

تدخلت  اإذا  للعنف  ال��ل��ج��وء  دون 
ال�سرطة.

ال�سغب  واأخرجت �سرطة مكافحة 
�سناديق اقرتاع من مركز ت�سويت 
مواطنون  هتف  فيما  بر�سلونة  يف 
باأ�سواتهم  الإدلء  كانوا يحاولون 
الحتالل”  ق�������وات  “فلتخرج 

و”�سوف ن�سوت”.
وق������ال������ت ح����ك����وم����ة ق���ط���ال���ون���ي���ا 
طبع  ب���اإم���ك���ان���ه���م  ال���ن���اخ���ب���ني  اإن 
والإدلء  منزليا  ت�سويت  بطاقات 
باأ�سواتهم بها يف اأي مركز اقرتاع 
التقييد  دون  ال�سرطة  تغلقه  مل 

مبراكز اقرتاعهم الأ�سلية.

حجم  يفوق  �سناعيا  مركزا  ويعد 
الربتغال.  يف  ن��ظ��ريه  اق��ت�����س��اده 
وق����ال����ت ح���ك���وم���ة ق���ط���ال���ون���ي���ا اإن 
واأدىل  خ��ط��ط��ه  غ���ري  ب���ودج���م���ون 
ب�����س��وت��ه يف م���رك���ز اق�������رتاع اآخ����ر 
اتخذتها  ال��ت��ي  الإج��������راءات  ب��ع��د 

ال�سرطة.
بع�س  داخ���ل  م��واط��ن��ون  واعت�سم 
م��راك��ز الق����رتاع يف حم��اول��ة ملنع 
ال�����س��رط��ة م���ن اإغ���الق���ه���ا. وه����ّرب 
�سناديق  ال����س���ت���ف���ت���اء  م��ن��ظ��م��و 
املراكز  ب��ع�����س  داخ����ل  اإىل  اق����رتاع 
قبل الفجر يف حقائب بال�ستيكية 
�سوداء وطلبوا من النا�س املقاومة 

•• بر�شلونة-رويرتز:

ال�سغب  مكافحة  �سرطة  اقتحمت 
الإ���س��ب��ان��ي��ة ام�����س م��رك��ز اق����رتاع 
حتاول  فيما  قطالونيا  اإق��ل��ي��م  يف 
ا���س��ت��ف��ت��اء حمظور  اإج��������راء  م���ن���ع 
يف  ال��ب��الد  اأدخ���ل  ال�ستقالل  على 
اأزمة د�ستورية ت�سهدها منذ  اأ�سواأ 

عقود.
برييوديكو  اإل  �سحيفة  وذك����رت 
الإ����س���ب���ان���ي���ة ع���ل���ى م��وق��ع��ه��ا على 
مواطنني  ع����ن  ن���ق���ال  الإن�����رتن�����ت 
اأطلقت  الإ���س��ب��ان��ي��ة  ال�����س��رط��ة  اأن 
الر�سا�س املطاطي يف تقاطع بني 
�سارعني يف بر�سلونة خالل خالف 

مع ناخبني.
اقرتاع  مركز  ال�سرطة  واقتحمت 
قبل  ج��ريون��ا  منطقة  يف  ب��ل��دة  يف 
اإقليم  زع���ي���م  اإدلء  م����ن  دق����ائ����ق 
بودجمون  ك���ارل�������س  ق���ط���ال���ون���ي���ا 
ب�������س���وت���ه ف���ي���ه���ا. وح����ط����م اأف�������راد 
ال�سرطة نوافذ زجاجية لفتح باب 
ناخبون  رف��ع  فيما  ب��ال��ق��وة  امل��رك��ز 
وغنوا  ال��ه��واء  يف  اأيديهم  قب�سات 

ن�سيد الإقليم.
ال�سرطة  ب���ني  ت���داف���ع  وق����ع  ك��م��ا 
ال�سغب  مكافحة  ب���دروع  املم�سكة 
ال���ن���اخ���ب���ني خ������ارج مركز  وم����ئ����ات 
بر�سلونة  يف  م��در���س��ة  يف  اق�����رتاع 
ع��ا���س��م��ة ق��ط��ال��ون��ي��ا ف��ي��م��ا هتفت 
�سلميون”.  “نحن  احل���������س����ود 
و�سيارات  مدرعة  عربات  وتوقفت 

اإ�سعاف بالقرب من املوقع.

وت����ق����ول احل���ك���وم���ة امل����رك����زي����ة يف 
اإ�سبانيا اإن ال�ستفتاء غري م�سروع 
مما اأثار خماوف من وقوع اأعمال 
عنف يف ال�سوارع مبا ي�سكل اختبارا 

لالإرادة بني مدريد وبر�سلونة.
موعد  قطالونيا  حكومة  وح��ددت 
ال��ت��ا���س��ع��ة �سباحا  ال��ت�����س��وي��ت م��ن 
يف  جرينت�س(  بتوقيت   7000(
انتخابية لكن  2300 جلنة  نحو 
اإنها  ال�سبت  اأم�����س  ق��ال��ت  م��دري��د 

اأغلقت اأكر من ن�سفها.
مواقع  بع�س  يف  الت�سويت  وب���داأ 
الإقليم الذي يقطنه 7.5 مليون 
وثقافته اخلا�سة  لغته  وله  ن�سمة 

% من املدنيني قتلوا ب�سربات جوية  70

3000  قتيل ب�سوريا يف اأكرب ح�سيلة �سهرية  

�سرطة اإ�سبانيا تقتحم مركز اقرتاع ل�ستفتاء ا�ستقالل قطالونيا  اأملانيا ترحب مبوقف اأمريكا 
من كوريا ال�سمالية 

•• برلني-رويرتز:

اأملانيا باإعالن وزير اخلارجية  رحبت 
الأم����ري����ك����ي ري���ك�������س ت��ي��ل��ر���س��ون اأن����ه 
“يدر�س” فر�س فتح حوار مع كوريا 
النووي  برناجمها  ب�ساأن  ال�سمالية 
ات��خ��اذ خطوة  اإىل  وا���س��ن��ط��ن  ودع����ت 

مماثلة جتاه اإيران.
وحذر وزير اخلارجية الأملاين زيجمار 
جابرييل يف بيان من اأن الرتاجع عن 
التفاق النووي الذي اأبرمه الرئي�س 
مع  اأوب��ام��ا  ب��اراك  ال�سابق  الأمريكي 
م�سداقية  ب��ت��ق��وي�����س  ي��ه��دد  اإي������ران 
كوريا  م���ع  ال��ت��ف��او���س  يف  وا���س��ن��ط��ن 

ال�سمالية.
2015 على  ع���ام  وواف���ق���ت ط��ه��ران 
مقابل  ال��ن��ووي  ب��رن��اجم��ه��ا  تقلي�س 
التي  القت�سادية  العقوبات  تخفيف 
الرئي�س  لكن  اقت�سادها.  ت�سل  كانت 
ت���رام���ب و�سف  الأم���ري���ك���ي دون����ال����د 
وقالت  “خمجل”  ب����اأن����ه  الت����ف����اق 
تدر�س  اإنها  املا�سي  ال�سهر  وا�سنطن 
ودعت  منه.  �ستن�سحب  كانت  اإذا  م��ا 
اأوروبية  اأملانيا، وهي واح��دة من دول 
قليلة لديها �سفارة يف بيوجنياجن، اإىل 
�سبل �سلمية لتخفيف حدة التوتر يف 
�سبه اجلزيرة الكورية وانتقدت بع�سا 
يتعلق  فيما  ت��رام��ب  ت�سريحات  م��ن 

ببوؤرة ال�سراع النووي املحتملة.
بالتحديد  “هذا  ج��اب��ري��ي��ل  وق�����ال 
�سيجري  ال�����س��ح��ي��ح.  ال���ط���ري���ق  ه���و 
تاأخذ هذا  باأن  ال�سمالية  ن�سح كوريا 

العر�س على حممل اجلد”.

م�سرية موؤيدة للدميوقراطية يف هونغ كونغ
•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

نزل الآلف اإىل �سوارع هونغ كونغ ام�س مبنا�سبة اليوم الوطني 
املخاوف  والتعبري عن  الدميوقراطية  ال�سيني يف م�سرية لدعم 
املتزايدة من اأن احلريات يف املدينة باتت عر�سة لتهديدات بكني. 
ول تزال العواطف م�سحونة يف املدينة، التي حتظى بنظام حكم 
مطالبة   2014 ع��ام  خرجت  التي  التظاهرات  منذ  ذات��ي،  �سبه 

بكني بال�سماح باإجراء انتخابات رئا�سية حرة ب�سكل كامل.
اأج����زاء من  ال��ت��ي �سلت احل��رك��ة يف  ال��ت��ظ��اه��رات ال�سخمة  ول��ك��ن 
املدينة ف�سلت اآنذاك بتحقيق اإ�سالحات �سيا�سية. وتاأتي تظاهرة 
العتقالت  عقب   ، ال�ستبداد  �سد  م�سرية  �سميت  التي  الأح���د، 
الأخرية التي ا�ستهدفت نا�سطني موؤيدين للدميوقراطية واأحيت 
بينهم  النا�سطني،  م��ن  ع��دد  وي��واج��ه  لل�سني.  امل��ع��ادي��ة  امل�ساعر 
موؤ�س�سو حملة عام 2014 التي عرفت ب� حركة املظالت ، اتهامات 

احتجاجات  تاي، وهو بني منظمي  بيني  بال�سجن. وقال  واأحكام 
العام 2014، للمتظاهرين الأحد اإن احلكم ال�ستبدادي اأ�سبح 
واقعا تعي�سه هونغ كونغ . واأ�ساف ا�ستاذ القانون ناأمل من م�سرية 
الطبيعة احلقيقية  �سكان هونغ كونغ  باأن يرى مزيدا من  اليوم 
زعيمة  من  كل  �سور  حتمل  لفتات  امل�ساركون  ورف��ع   . للحكومة 
املدينة كاري لم ووزير العدل رمي�سكي يوين والرئي�س ال�سيني 
اآخ��رون بالفتات  �سي جينبينغ، كتب عليها مهرج م�ستبد . ولوح 
باللون  جن��وم  خم�س  عليها  ر���س��م  ال�سيني  العلم  ت�سبه  ���س��وداء 
يف  �ساركوا  �سخ�س   4300 اأن  اإىل  ال�سرطة  واأ���س��ارت  الأ���س��ف��ر. 
اأن  امل�����س��رية. ورج���ح ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي فين�س ه��و )21 ع��ام��ا( 
بقية  النا�سطني  م��ع  املت�سددة  ال�سلطات  تعاطي  طريقة  ت��دف��ع 
اآن نغان )64 عاما( مل تبد  اأن  اإل  التحرك.  اإىل  املجتمع  اأف��راد 
كونغ.  هونغ  يف  الدميوقراطي  احل��راك  م�ستقبل  حيال  متفائلة 
وقالت كيف لطفل اأن يحارب عمالقا؟ خرجت لأعرب عن م�ساعر 

ال�ستياء التي تتملكني. ل اأعتقد اأن )امل�سريات( مفيدة جدا ولكن 
مع ذلك علي اخلروج . و�سوهد املتظاهرون يرفعون لفتات كتب 
عليها ا�ستقالل هونغ كونغ اإىل جانب راية ا�ستيالدا التي يرفعها 
النف�ساليون يف اإقليم كاتالونيا الإ�سباين. وان�سم ع�سرات الآلف 
ذلك  ومنذ   .2014 ع��ام  �سبتمرب  ايلول  يف  املظالت  حركة  اإىل 
احلني، �سهدت املدينة بروز موجة جديدة من النا�سطني ال�سباب 
املطالبني بحق تقرير امل�سري اأو ال�ستقالل الكامل عن ال�سني. 
ويف اآب اغ�سط�س، �سدر حكم ب�سجن جو�سوا وونغ اإىل جانب نيثن 
حركة  يف  دوره���م  خلفية  على  ت�ساو  اليك�س  ال�سابق  والنائب  ل��و 
الحتجاجات، ما �سكل �سربة للحملة واعترب دليال اإ�سافيا على 
اأن بكني حتكم قب�ستها على هونغ كونغ. واأثارت الأحكام انتقادات 
باأن  اتهامات  و�سط  وال�سيا�سيني  الدولية  احلقوقية  املجموعات 
الذي  الم��ر  كونغ  هونغ  حماكم  ا�ستقالل  يقو�س  بكني  �سغط 

نفته ال�سلطات.

�سيا�سات ترامب على املحك
 يف دورة املحكمة العليا  

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

تفتتح املحكمة الأمريكية العليا اليوم الثنني جل�ساتها لدورة 2018-2017 
على  وال��ق��ي��ود  وال��ع��م��ال،  املثليني  حقوق  بينها  ال�سائكة  امللفات  م��ن  ع��دد  و�سط 

الناخبني وحدود معرفة معلومات املواطنني ال�سخ�سية.
واتخذت الإدارة اجلمهورية برئا�سة دونالد ترامب مواقف معاك�سة متاما حيال 
العديد من هذه الق�سايا لتلك التي اتخذتها الإدارة الدميوقراطية ال�سابقة يف 
عهد باراك اأوباما. ولكن بخالف دورتها ال�سابقة، عندما عملت املحكمة املكونة 
من ت�سعة ق�ساة و�سط انق�سام اأربعة مقابل اأربعة مع وجود كر�سي �ساغر، باإمكان 
حمل  ابريل  ني�سان  يف  حل  ال��ذي  غور�سيت�س،  نيل  على  العتماد  حاليا  ترامب 
�ستكون  ت��رام��ب،  نظر  وجهة  وم��ن  املفاجئ.  الأخ��ري  م��وت  بعد  �سكاليا،  اأنتونني 
الهجرة،  من  للحد  اأ�سدرها  التي  املرا�سيم  على  امل�سادقة  هي  الأب��رز  الق�سية 
اأجرت  بعدما  ولكن  �سلطة.  الأدن���ى  املحاكم  يف  متكررة  عراقيل  واجهت  والتي 
اإدارته تعديالت على املرا�سيم، األغت املحكمة العليا جل�سة كان املفرت�س عقدها 

يف 10 ت�سرين الأول اكتوبر للنظر يف امل�ساألة، رغم اأنها قد تعود اإليها لحقا.
اإن هناك توقعا  العليا، روث بادر غين�سربغ، موؤخرا  القا�سية يف املحكمة  وقالت 

واحدا يعد اآمنا متاما ب�ساأن الدورة املقبلة، هو اأنها �ستكون بالغة الأهمية .
ليرباليا  �سوتا  �سوتها  وي�سكل  املحكمة  عميدة  غين�سربغ  تعد  ال�84،  �سن  ويف 
تقاعدها،  ح��ال  يف  اأن���ه  م��ن  ال��دمي��وق��راط��ي��ون  ويخ�سى  عليه.  الع��ت��م��اد  ميكن 
ف�سيعني الرئي�س حمافظا اآخر حملها، وهو ما �سيجعل قرارات املحكمة التي تعد 

مطلقة متيل نحو اليمني ل�سنوات مقبلة.
واأما ديفيد كول، املدير القانوين لالحتاد المريكي للحريات املدنية، فاأكد اأنه 

بالن�سبة اإلينا، �ستكون هذه دورة +�سرناكم يف املحكمة العليا+ .
القيادية، يف خم�س من ق�سايانا لهذه  املجموعة احلقوقية  امل�سوؤول يف  واأ�ساف 
اإدارته  ك�سرت  منها،  ث��الث  ويف  م�سادة.  مواقف  ترامب  دون��ال��د  يتخذ  ال���دورة، 
اإىل ق�سية يف ولية كولورادو مرتبطة بخباز  . واأ�سار كول  ال�سوابق  عقودا من 
لعر�س زوجني  قالب حلوى  رف�س حت�سري  للمثلية  م�سيحي حمافظ معار�س 
مثليني، يف اأهم ق�سية مرتبطة بحقوق املثليني ت�سل اإىل املحكمة العليا منذ مت 

ت�سريع زواج املثليني يف الوليات املتحدة يف حزيران يونيو عام 2015.
ترامب  اإدارة  العرو�سني فيما تدعم  املدنية  للحريات  الأمريكي  وميثل الحت��اد 

اخلباز، الذي ي�سر على اأن رف�سه مبني جزئيا على حقه يف حرية الإبداع.
وترتبط ق�سية اأخرى تتخذ اإدارة ترامب فيها موقفا معاك�سا لذلك الذي اتخذ 
يف عهد اأوباما مب�ساألة الت�سويت يف ولية اأوهايو، حيث يحاول احلزب اجلمهوري 

اإزالة ا�سماء الأ�سخا�س الذين ل ي�سوتون ب�سكل دوري من قوائم الناخبني.
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جزر فارو .. وجع دمناركي كور�سيكا تتوعد

•• الفجر – خرية ال�شيباين
ال�سلطة  عنه  دافــعــت  الـــذي  لال�ستفتاء  ميكن  هــل 
التنفيذية الكاتالونية بكل الو�سائل اأن يوقظ اأو ي�سجع 
ملحة  الوروبية.  القارة  يف  اأخرى  انف�سالية  حركات 

عامة عن ثمانية اأقاليم ذات تطلعات ا�ستقاللية.

اجتهت عيون اأوروبا يف الأيام الخرية اإىل كاتالونيا. 
ويذّكر ال�ستفتاء الذي جرى اأم�س الأحد كيف ميكن 
لالإرادة النف�سالية اأن تولد اأو تنتع�س ب�سرعة، بتطور 

الأحداث والدول حتى يف اأوروبا. 
اأي�سا  املناطق  من  العديد  تطلب  كاتالونيا،  �سياق  يف 
ا�ستقالل كامال.  الذاتي، ان مل يكن  مزيدا من احلكم 

الإ�سباين  احلراك  من  ال�ستفادة  اأي�سا  بع�سها  ويريد 
لتاأكيد تطلعاتها.

قائمة  الفرن�سية،  لوفيغارو  �سحيفة  و�سعت  وقــد 
ركزت فيها على احلركات الكربى اأو امل�ساركة يف عملية 
اأو  ذاتي  بحكم  تطالب  باأقاليم  تتعلق  فعال  متقدمة 

ال�ستقالل عن دولة اأخرى. 

ال��ت��ي تطالب  الن��ف�����س��ال��ي��ة  امل��ن��اط��ق 
بالنتماء اإىل اإقليم اآخر تبدو خمتلفة، 
اإيرلندا  ُت�������درج  مل  ال�����س��ب��ب  ول����ه����ذا 
ال�سمالية يف هذه القائمة، على الرغم 
من اأنه نزاع ا�ستقاليل رمزي. وباملثل، 
ال��ذي يت�سم  التاريخ  املناطق ذات  ف��اإن 
عواقبها  ول��ك��ن  ان��ف�����س��ال��ي��ة  ب���دع���وات 
لي�ست  ب��روت��اين يف فرن�سا،  اق��ل، مثل 

مدرجة.

كاتالونيا
ال���ذات���ي  احل���ك���م  م��ن��ط��ق��ة  اأن  ي���ب���دو 
الإ�سبانية و�سلت اإىل ذروة �سراع يدور 
الأزمة  عّمقت  وقد  �سنوات.  منذ عدة 
2008 الفجوة بني  القت�سادية عام 
من  واجلنوبية  ال�سمالية  املنطقتني 
الرغبة  اإح��ي��اء  اإىل  اأدى  مم��ا  ال��ب��الد، 
من  جل��زء  القت�سادي  ال�ستقالل  يف 
منطقتهم  ُتعترب  الذين  الكاتالونيني 
البالد. وي�ساف  املناطق يف  اأغنى  من 
على  القت�سادي،  الخ��ت��الل  ه��ذا  اىل 
يف  بر�سلونة  ف�سل  ال�سيا�سي،  امل�ستوى 
العرتاف بوجود “اأمة كاتالونية” يف 
 ،2010 الد�ستور الإ�سباين. ويف عام 
اإبطال  ال��د���س��ت��وري��ة  امل��ح��ك��م��ة  ق����ررت 
ه����ذا احل���ك���م، ف�����س��ال ع���ن الع����رتاف 
ل���الإدارة  رئي�سية  كلغة  بالكاتالونية 

الإقليمية.
لتنظيم  الأوىل  امل����ح����اول����ة  ف�����س��ل��ت 
 ،2014 ا�ستفتاء لتقرير امل�سري عام 
التي  ال���ق���ان���ون���ي���ة  ال���ع���ق���ب���ات  ام��������ام 
و���س��ع��ت��ه��ا م���دري���د، مم���ا ف�����س��ح املجال 
ل��ت�����س��وي��ت رم������زي. يف اأع����ق����اب ذل���ك، 
لعام  الت�سريعية  النتخابات  و�سعت 
راأ�����س  ع��ل��ى  الن��ف�����س��ال��ي��ني   2015
املنطقة. وم�ستندا اىل ال�سرعية التي 
بداأ  الفوز يف النتخابات،  اهداها هذا 
كارلي�س  اجلديد،  الكتالوين  الرئي�س 
قانوين  ذراع  يل  عملية  ب��وي��دمي��ون، 
ر�سمي  ا�ستفتاء  لتنظيم  م��دري��د  م��ع 
املناورة  واغ���رق���ت  امل�����س��ري.  ل��ت��ق��ري��ر 
وليد  لي�س  موؤ�س�سي  جدل  يف  ا�سبانيا 

ال�ساعة.

ا�سكتلندا
ب����ع����د ان����ت���������س����ار احل����������زب ال����ق����وم����ي 
الأ�سكتلندي باأغلبية �ساحقة يف برملان 
فكرة  ع������ادت   ،2011 ع�����ام  ادن�������ربه 
ا�سكتلندا.  ا�ستقالل  على  ال�ستفتاء 
الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س  ومبوافقة 
الت�سويت يف  ك��ام��ريون، ج��رى  ديفيد 
ال�ستقالل  ول��ك��ن   ،2014 �سبتمرب 

ُرف�س بن�سبة 55 يف املائة.
من  ج��زء  ه��ي  التي  ا�سكتلندا،  عرفت 
امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة م��ن��ذ ���س��دور قانون 
الحتاد عام 1707، عرفت ا�ستفتاءين 
اخلا�س  برملانها  اح���داث  ح��ول  اثنني 
عام 1979 وعام 1997. ويف يونيو 
اثار الربيك�سيت م�ساألة   ،2016 عام 
الإ�سكتلنديني،  لن  ادن��ربه  ا�ستقالل 
رف�سوا  اوروب����ا،  اأن�����س��ار  م��ن  تاريخيا 
بن�سبة 62 باملائة خروج بريطانيا من 
الحت����اد الأوروب������ي. ي��ذك��ر ان احلزب 
القومي الأ�سكتلندي الذي يجعل من 
ال��ع��ودة اىل ال��دائ��رة الوروب��ي��ة رهانا 
على ا�ستقالله، اأعلن يف مار�س املا�سي 

رغبته يف اجراء ا�ستفتاء جديد.

كور�سيكا
الكور�سيكية  ال���ق���وم���ي���ة  اج�����ت�����ازت 
عندما   ،2015 ع��ام  ج��دي��دة  مرحلة 
ف�����از امل���ر����س���ح���ون الن���ف�������س���ال���ي���ون يف 
خالل  وكذلك  الإقليمية،  النتخابات 
الت�سريعية  النتخابات  يف  انت�سارهم 
من  انتخابية  دوائ���ر  بثالث  الأخ���رية 

اأربع خم�س�سة للجزيرة. 
وي�ستكمل هذا الإجناز ال�سيا�سي عملية 
القومية  م���ن  ط��وي��ل  ت���اري���خ  ان��ت��ق��ال 

املجريني،  م���ن  م��ع��ظ��م��ه��ا  يف  ت��ت��األ��ف 
اأحياه  ق��دمي��ا،  انف�ساليا  م��دا  ت��ع��رف 
�����س����ق����وط ال���������س����ت����ار احل������دي������دي ع����ام 
الربملانية  الن��ت��خ��اب��ات  يف    .1989
2016، متكن الحتاد  ع��ام  الأخ���رية 
رومانيا،  يف  للمجريني  الدميقراطي 
الذي ينا�سل من اجل فدرلة البالد، 
21 م��ق��ع��دا م���ن بني  ال���ف���وز ب  م���ن 
ال�سيكوي  وم��ن��ط��ق��ة  م��ق��ع��دا.   329
الأقلية  ملطالب  الوحيد  املثال  لي�ست 
فنف�س  ال�سرقية،  اأوروب���ا  يف  ااملجرية 
احلالة، ولكن اأقل و�سوحا، يف �سربيا 
ورومانيا و�سلوفاكيا )انظر الإطار يف 

نهاية املقال(.

جزر فارو
بني  الأطل�سي  املحيط  �سمال  يف  تقع   
جزر  والدمنارك،  وا�سكتلندا  اأي�سلندا 
ف����ارو ه���ي اأرخ��ب��ي��ل ع���دد ���س��ك��ان��ه 50 
األف ن�سمة فقط، حت�سل عام 1948 
الدمنارك  م���ن  ال���ذات���ي  ع��ل��ى احل��ك��م 
ال�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة والدفاع  اأن  غ��ري 
امل��م��ل��ك��ة. يف فرباير  م�����س��وؤول��ي��ة  ظ��ال 
ال�سغري  الأرخ���ب���ي���ل  اأع���ل���ن   ،2017
 2018 اأبريل  اإج��راء ا�ستفتاء يف  عن 
ل��ت��ب��ّن��ي د���س��ت��ور ج��دي��د م���ن ���س��اأن��ه اأن 
امل�سري.  ت��ق��ري��ر  يف  احل���ق  ل��ه��م  يكفل 
يعتمد اقت�ساد جزر فارو اإىل حد كبري 
 95 على �سيد الأ�سماك، الذي ميثل 
باملائة من ال�سادرات، ولكن اأي�سا على 
مليون   650 ق��دره��ا  ���س��ن��وي��ة  منحة 
دولر(  مليون   68( دمنركية  كرونة 
الأرخبيل  ويريد  كوبنهاغن،  تدفعها 
اأبريل  ال��ن��ف��ط. ف��ف��ي  الع��ت��م��اد ع��ل��ى 
املا�سي، اأعلنت احلكومة افتتاح جولة 
جديدة من التنقيب عن النفط. فعلى 
بعد 300 كم من هناك، عرت جزر 
ال�سبعينات،  النفط منذ  �ستالند على 
ال ان البحث يف ج��زر ف��ارو مل ي�سفر 
دورات  خ����الل  الآن  اىل  ن��ت��ي��ج��ة  ع���ن 
 2000 ان��ط��ل��ق��ت يف  ال��ت��ي  ال��ت��ن��ق��ي��ب 

و2004 و2008.
عن لوفيغارو الفرن�سية

ال�سيا�سية  ال�ساحة  اإىل  الكور�سيكية 
الأ�سلحة  ت�سليم  ع���ن  الإع�����الن  ب��ع��د 
الوطني  ال��ت��ح��ري��ر  ق��ب��ل ج��ب��ه��ة  م���ن 
الكور�سيكية يف يونيو 2014. واليوم، 
ال�ستقالل  الأول  امل��ط��ل��ب  ي��ع��د  مل 
ال��ك��ام��ل ل��ل��ج��زي��رة، وامن����ا الع����رتاف 
ذات��ي. هدف ميكن لال�ستفتاء  بو�سع 
له: فقد  اأن ميّثل مرجعا  الكاتالوين 
 22 الوطني يف  التحرير  دعت جبهة 
يف  قومية  اأغلبية  انتخاب  اإىل  اأكتوبر 
اجلزيرة  يف  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
ن��ه��اي��ة دي�����س��م��رب. وت���وّع���دت ب���� “هّبة 
�سعبية” على الطريقة الكتالونية، يف 
�سورة عدم احراز تقدم ب�ساأن “احلكم 

الذاتي” للجزيرة.

بالد البا�سك
للبا�سك  ال���ق���ري���ب  ال���ت���اري���خ  ي��ت��م��ي��ز 

الن��ف�����س��ال��ي��ة ال��ف��الم��ن��دي��ة ال��ت��ي مل 
تعد ترغب يف متويل والونيا، املنطقة 
بالفرن�سية  ال���ن���اط���ق���ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
طويلة.   اقت�سادية  اأزم��ة  من  وتعاين 
التام  ال���س��ت��ق��الل  اأن  م��ن��ه  وادراك��������ا 
غالبية  اإرادة  ع��ن  ي��ع��رّب  ل  ل��ف��الن��در 
ال�����س��ك��ان ال���ف���الم���ن���د، ي���ري���د احل���زب 
اأق�سى  حتقيق  ال��ف��الم��ن��دي  ال��ق��وم��ي 
الذاتي للمجموعتني  قدر من احلكم 
البلجيكيتني. وبالتوازي، هناك اأي�سا 
�سيا�سيا.  ق���وة  اأق����ل  وال��ون��ي��ة،  ح��رك��ة 
احلالة،  ح�����س��ب  وي��ن��ا���س��ل مم��ث��ل��وه��ا، 
وال��ون��ي��ا، وحكمها  ا�ستقالل  اج��ل  م��ن 

الذاتي، اأو حتى ربطها بفرن�سا.

بالد ال�سيكوي
تقع يف جبال الكاربات يف تران�سيلفانيا، 
بالد ال�سيكوي هي منطقة يف رومانيا 

مدريد  البا�سك  رئي�س  دع��ا  ا�سبانيا، 
الكاتالونية  ب���الأم���ة  الع�����رتاف  اإىل 
حد  اأي  اىل  يحيل  فعل  رد  والبا�سك. 
من  كاتالونيا  ا�ستقالل  م�ساألة  تثري 

وجع د�ستوري ملدريد.

�سمال اإيطاليا
ال�سمال  راب����ط����ة  ح����رك����ة  ت���اأ����س�������س���ت 
اىل  طاحمة   ،1991 ع��ام  الإيطالية 
�سمال  يف  ذات���ي  ح��ك��م  منطقة  اإن�����س��اء 
“بادانيا”  اإيطاليا. وهكذا تكون دولة 
ق���د ج��م��ع��ت الأق���ال���ي���م ال��واق��ع��ة حول 

�سهل نهر بو. 
م����ع ت����راج����ع م���وؤ����س�������س���ه���ا، اأوم����ربت����و 

املنظمة،  ه��ذه  اإي��ت��ا.  تطالب  بعمليات 
اوج  يف   ،1959 ع�����ام  ول������دت  ال���ت���ي 
مقاوم�������ة الفرنكي����ة با�س�������تقالل ناف�ار 

وبلد البا�سك الفرن�سي الإ�سباين. 
وبعد العديد من الهجمات التخريبية 
وم��ئ��ات ال��ق��ت��ل��ى، ت��خ��ل��ت امل��ن��ظ��م��ة عن 
اأن  اإل   ،2011 ع���ام  امل�����س��ل��ح  ال��ك��ف��اح 
مل  ال��ب��ا���س��ك��ي��ة  الن��ف�����س��ال��ي��ة  الق�سية 
ت��خ��ت��ف مت���ام���ا، وت��ب��ق��ى م��رت��ب��ط��ة يف 

جانب منها بكتالونيا.
عام 2015، وبعد ال�ستفتاء الرمزي 
الكاتالوين، راودت النف�ساليني فكرة 
وبعد  اخل��ا���س��ة.  ا�ست�سارتهم  تنظيم 
ع��ام��ني، وا���س��ت��ف��ت��اء ك��ات��ال��ون��ي��ا يربك 

فالندر
النتخابات  خ�����الل   ،2014 ع�����ام 
اأوروبية،  ال��وق��ت  نف�س  يف  كانت  التي 
وف���درال���ي���ة واإق���ل���ي���م���ي���ة، ف����از احل���زب 
ال��ق��وم��ي ال��ف��الم��ن��دي ب��زع��ام��ة بارت 
فالندر  مقاطعات  بجميع  وي��ف��ر  دي 
ت����ق����ري����ب����ا. وه�������و احل��������زب الأف���������س����ل 
)الربملان  ال��ن��واب  جمل�س  يف  متثيال 

البلجيكي(، ب� 22 % من املقاعد.
بني  ل���غ���وي���ا  الن���ق�������س���ام  ج����ان����ب  اىل 
تنق�سم  وال���ه���ول���ن���دي���ة،  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
بلجيكا اأي�سا اقت�ساديا حيث ان اقليم 
والونيا اأقل ازدهارا من فالندر. وهذا 
ال����ذي حت���رك النزعة  م���ن الأ����س���ب���اب 

اخللفية،  اخل�����ط�����وط  اىل  ب���و����س���ي 
داخلي�������ة  ���س��راع��������������������������ات  ان��دل��ع�����������������ت 
تبّني����ه.  يج��ب  ال��������ذي  اخلط  ح��������ول 
الرابط����������ة،  م�س�������وؤويل  م��ن  ع���دد 
التحال�������ف  ف��ك��رة  الي�������وم  ي��دع��م��ون 
املناط�������ق  خمتلف  ب��ني  الق��ت�����س��ادي 
تقلي�س  الراغبة يف  ال�سمالية،  الغنية 
اجلنوبية  للمناطق  املالية  امل�ساعدة 

الكر فقرا.
���س��ي��ن��ظ��م حكام  ب����ني ه��������وؤلء،   وم�����ن 
ا�ستفتاء  وف���ي���ن���ي�������س���ي  ل����وم����ب����اردي����ا 
قدر  ع��ل��ى  احل�����س��ول  ح���ول  ا�ست�ساريا 
ملنطقتهم يف  الذاتي  احلكم  اأك��رب من 

22 اكتوبر القادم.

بالد البا�سك تطالب بالعرتاف بقوميتها كاتالونيا.. بروفة لالخرين

بلجيكا.. انق�سام لغوي واقت�سادي ال�سيكوي.. تهديد جمري يف رومانيا

تذّكر كاتالونيا كيف ميكن لالإرادة النف�سالية اأن تولد اأو تنتع�ش ب�سرعة بتطور الأحداث والدول

اإيطاليا والدمنارك ورومانيا مل ت�سلم من اللوثة النف�سالية

الظاهرة لي�ست فقط ا�سبانية:

خارطة احلركات النف�سالية املنت�سرة يف اأوروبا...!

 الق�سية النف�سالية البا�سكية مل تختف متاما، 
وتبقـــى مرتبطــــة يف جانب منهــــا بكتالونيــــا

من اأ�سباب الظاهرة يف بلجيكا التفاوت القت�سادي 
بني فالن���در واقلي����م والوني���ا الأق�ل ازدهارا

كور�سيكا: التهديد بهّبة �سعبية يف �سورة
 عدم اإحراز تقدم ب�ساأن احلكم الذاتي للجزيرة

يف اأوروبا ال�سرقية: تر�سيم احلدود ل يحظى بالإجماع
اأي�سا  توجد  رو�سيا،  ح��دود  على  اأو  البلقان  يف 
مطالب لتقرير امل�سري �سواء عرب حكم ذاتي اأو 

النف�سال.
 وه���ذه ال��ت��وت��رات الإق��ل��ي��م��ي��ة، ان مل ن��ق��ل هذه 
ال�����س��راع��ات ال��ك��ام��ن��ة، ت��خ��ت��ل��ف ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا عن 
انها،  مب��ا  الغربية  اأوروب����ا  يف  املماثلة  ال��ن��زع��ات 
املنقو�سة  الت�سكيل  اإع��ادة  نتيجة  اإىل حد كبري، 
ويوغو�سالفيا  ال�����س��وف��ي��ات��ي  الحت�����اد  حل����دود 

ال�سابقة.
اأوك��ران��ي��ا. بعد  الأك��ر رمزية هي حالة  احلالة 
يف  دونبا�س،  رف�ست   ،2014 ع��ام  امليدان  ث��ورة 
رو�سيا،  البالد وقريبة ثقافيا ولغويا من  �سرق 

الأوروب���ي.  الحت��اد  مع  ال�سراكة  اتفاق  رف�ست 
ولد �سراع، غّذته رو�سيا، التي تدخلت ع�سكريا 
لدعم متمردي دونيت�سك ولوغان�سك املنف�سلني 
اأوك��ران��ي��ا، وهما  ال��واق��ع عن  اليوم بحكم الأم��ر 
ال��ق��رم فقد  ام��ا  ملو�سكو.  املكثفة  ال��رع��اي��ة  حت��ت 
�سمتها رو�سيا. وتتحدث مو�سكو عن “ا�ستعادة”، 
تربرها بال�ستفتاء الذي نّظم يف �سبه اجلزيرة 

وفاز به املوالون لرو�سيا باأغلبية �ساحقة.
ويف �سربيا، �سهدت منطقة فويفودينا، املتمتعة 
 25 تتعاي�س  واي��ن  ال�سمال،  يف  الذاتي  باحلكم 
اأقلية هنغارية كبرية، و�ست لغات  قومية، منها 
 2013 ع��ام  طائفية  ت��وت��رات  �سهدت  ر�سمية، 

عك�س  على  ا�ستقاللها  اىل  تف�سي  مل  ولكنها 
جمهورية  ان  ح��ني  يف    .2008 ع��ام  كو�سوفو 
ك��راي��ي��ن��ا ال�����س��رب��ي��ة، ال��ت��ي ق��ام��ت اأث��ن��اء انفجار 
م�ستقل  كيان  فهي   ،1992 ع��ام  يوغو�سالفيا 
داخل البو�سنة والهر�سك ال انه غري معرتف به 

من طرف املجتمع الدويل.
اأكر ح�سورا منذ  ال�سربية  القومية  والنزعة   
اع���رتاف ال��ولي��ات املتحدة والحت���اد الأوروب���ي 
يعرتف  ل  التي  تران�سني�سرتيا،  اما  بكو�سوفو. 
بها املجتمع الدويل، فهي م�ستقلة بحكم الأمر 
عام  ال�سوفييتي  الحت���اد  �سقوط  منذ  ال��واق��ع 

1991، وللجي�س الرو�سي وجود دائم هناك.

احلالة الأكر رمزية هي حالة اأوكرانيا

دولة بادانيا حلم رابطة ال�سمال
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% منها م�سروبات غازية  الحتادية للكهرباء واملاء توقع الحتادية لل�سرائب : 1610 �سلع تخ�سع لل�سريبة النتقائية 60 
اتفاقية تعاون مع الإمارات لل�سرافة 

•• عجمان -وام: 

تعاون  اتفاقية  الإم��ارات لل�سرافة  واملاء و�سركة  للكهرباء  الهيئة الحتادية  وقعت 
امل�ستحدثة للمتعاملني من  و�سراكة يتم مبوجبها توفري جمموعة من اخلدمات 
بينها ال�ستف�سار عن الفاتورة امل�ستحقة واإمكانية �سدادها يف جميع فروع ال�سرافة 
املنت�سرة يف الدولة والتي ت�سل اإىل نحو 150 فرعا. وقالت �سيخة مراد البلو�سي 
مدير اإدارة الإيرادات والئتمان يف الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء اإن الهيئة ت�سعى 
لتح�سني م�ستوى جودة اخلدمات املقدمة ملتعامليها والتنويع الدائم وامل�سطرد يف 
خيارات الدفع اأمامهم ت�سهيال عليهم وحتقيقا لراحتهم وذلك عن طريق ال�سراكات 

اجلديدة والتي تاأتي اتفاقية التعاون مع الإمارات لل�سرافة يف اإطارها .

للتحكيم  الإم���ارات  مركز  حر�س 
الدور�س  تطبيق  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ري 
التحكيم  م���راك���ز  م���ن  امل�����س��ت��ف��ادة 
ال��ع��امل��ي��ة م��ن اأج���ل ت��ط��وي��ر ودعم 

خدماتنا”.
الإمارات  مركز  حر�س  اإط��ار  ويف 
على  ال���دائ���م  ال��ب��ح��ري  للتحكيم 
التقى  التعاون،  فر�س  ا�ستك�ساف 
امل�سوؤولني  كبار  يف كوبنهاغن مع 
 ،BIMCO م���ن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
م����ع فريق  اج����ت����م����اع  ع���ق���د  ك���م���ا 
اإطار حملة  مري�سك القانوين يف 
التي  ال���ف���وائ���د  ح�����ول  ال���ت���وع���ي���ة 

يقدمها املركز. 
ب��ن ب�سري:  م��اج��د عبيد  واأخ��ت��ت��م 
“هناك تقدم م�ستمر يف قطاعات 
والو�ساطة  وال��ت��ح��ك��ي��م  ال��ق��ان��ون 
ممار�سات  وتنفيذ  تطوير  بف�سل 
تعترب  ول���ذا  ج��دي��دة،  وت�سريعات 
املوؤمتر  مثل  العاملية  الفعاليات 
البحريني  ل��ل��م��ح��ك��م��ني  ال��ع��امل��ي 
املعرفة  ل��ت��ب��ادل  امل��ث��ال��ي��ة  امل��ن�����س��ة 
ب��ني اخل���رباء يف ال��ق��ط��اع، ف�ساًل 
ع���ن ت���وف���ري ف��ر���س��ة ال��ع��م��ل معاً 
القطاع  م�سلحة  يف  ي�����س��ب  مب���ا 

عاملياً”.  

•• دبي-الفجر: 

يف اإط���ار اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة لدعم 
البحرية  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  ع��م��ل��ه 
مركز  �سارك  الدولية،  والتحكيم 
البحري  ل��ل��ت��ح��ك��ي��م  الإم�����������ارات 
)EMAC( يف الدورة الع�سرين 
للمحكمني  ال���ع���امل���ي  ل���ل���م���وؤمت���ر 
التي  ك��وب��ن��ه��اغ��ن  يف  ال��ب��ح��ري��ني 
اإىل   25 ال��ف��رتة م��ن  اأق��ي��م��ت يف 
املركز خالل  �سبتمرب، وقدم   29
فعاليات املوؤمتر ورقة بي�ساء حول 
الفوائد العديدة التي يقدمها يف 
واملزايا  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
التي يوفرها باملقارنة مع املراكز 

البحرية والتجارية الأخرى .   
وت�����س��م��ن��ت م�������س���ارك���ة امل����رك����ز يف 
بي�ساء  ورق������ة  ت���ق���دمي  امل����وؤمت����ر 
الوطني  ال��ت�����س��ري��ع  ن����دوة  خ���الل 
اإعداد   م��ن  واملوؤ�س�سات  للتحكيم 
ق�سايا  م����دي����ر  خ�������س���ر  م����ع����ايل 
للتحكيم  الإم�����������ارات  م���رك���ز  يف 
البحري، و�سلَطت الورقة ال�سوء 
والفوائد  ال���ف���ع���ال  ال������دور  ع��ل��ى 
امل��رك��ز يف منطقة  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
ال�����س��رق الأو����س���ط، ب��امل��ق��ارن��ة مع 

وم����ن ج��ه��ت��ه، اأك�����د م���اج���د عبيد 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  ب�سري،  بن 
ال���ع���ام ملركز  ب���الإن���اب���ة والأم�������ني 
ان  ال��ب��ح��ري،  للتحكيم  الإم����ارات 
للمركز  الرئي�سية  الأه��داف  اأح��د 
وتنفيذ  تطوير  ه��و  اإن�سائه  منذ 
القواعد والإج��راءات التي ت�سمح 

امل��ح��دد، من  ال��وق��ت  بالتحكيم يف 
خ���الل اإع��ت��م��اد ن��ه��ج ف��ع��ال لإدارة 
بالتحكيم  ال�����س��م��اح  م��ع  احل����الت 

ال�سريع والطارئ. 
واأ������س�����اف ع���ب���ي���د ب����ن ب�������س���ري: “ 
فعاليات  خ��الل  املركز  ا�ستعر�س 
ب���ي�������س���اء، تظهر  ورق������ة  امل����وؤمت����ر 

املراكز  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
�سنغافورة  غ��رف��ة  م��ث��ل  الأخ�����رى 
 ،)SCMA( البحري  للتحكيم 
البحريني  امل���ح���ك���م���ني  راب�����ط�����ة 
  ،)VMAA(فانكوفر يف 
يف  ال��ب��ح��ري��ني  املحكمني  جمعية 
ورابطة   )SMA( ن���ي���وي���ورك 

والعمل  احل��ث��ي��ث��ة  اجل���ه���ود  ب����ذل 
ال������دوؤوب م��ن ف��ري��ق ال��ع��م��ل، من 
الرائدة  دب��ي  مكانة  تعزيز  اأج���ل 
القطاع  يف  ع��امل��ي��ة  و���س��ل  كحلقة 
على  ال�����س��وء  وت�سليط  ال��ب��ح��ري، 
نهج  اإعتماد  على  العالية  قدرتها 
بديلة  ومم���ار����س���ات  ف���ع���ال  اإدارة 

لندن  يف  ال��ب��ح��ري��ني  امل��ح��ك��م��ني 
 ..)LMAA(

ف��اط��م��ة خمي�س  ���س��ع��ادة  وق���ال���ت 
الإمارات  دول��ة  �سفرية  امل��زروع��ي، 
ل����دى مملكة  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الأول  ال��ع��ام  “�سهد  ال���دمن���ارك: 
البحري  الإمارات للتحكيم  ملركز 

لت�سوية املنازعات البحرية”. 
“اأود  املزروعي:  فاطمة  واأ�سافت 
ال�سكر  خ��ال�����س  ع���ن  اأع������رب  اأن 
للتحكيم  ال���دامن���رك���ي  ل��ل��م��ع��ه��د 
الرائد  احل��دث  ه��ذا  ل�ست�سافته 
التحكيم  ق�����ط�����اع  يف  وال�������ه�������ام 

البحري”.  

يف اإطار دعم عمل املركز يف قطاع التحكيم البحري العاملي 

مركز الإمارات للتحكيم البحري ي�ستعر�ش ورقة بي�ساء خالل املوؤمتر الدويل للتحكيم البحري يف كوبنهاغن

وامل�سروبات الغازية وم�سروبات الطاقة. و ترتاوح ن�سبة ال�سريبة النتقائية 
م�سروبات  و  وم�ستقاته  التبغ  على  و100%   %  50 بني  للقانون  وفقا 
التي �سنفت  ال�سلع  بلغ عدد  تف�سيال فقد  و   . الغازية  وامل�سروبات  الطاقة 
الهيئة  قبل  من  املعدة  القائمة  ح�سب  الغازية  امل�سروبات  منتجات  �سمن 
الحتادية لل�سرائب 974 �سلعة مت�سمنة الكود اخلا�س بكل واحدة منها 

وال�سعر اجلديد.
و و�سل عدد ال�سلع التي تندرج �سمن منتجات التبغ وم�ستقاته 417 �سلعة 

يف حني بلغ عدد منتجات م�سروبات الطاقة 219 �سلعة .
الأ�سبوع  م��ن  �سابق  وق��ت  يف  اأعلنت  ق��د  لل�سرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  كانت 
املا�سي اأن حت�سيل ال�سريبة النتقائية �سيكون مبوجب الدرهم اللكرتوين 
فقط يف خطوة تاأتي معززة لتوجهات احلكومة يف تبنى منظومة الكرتونية 

•• اأبوظبي -وام:

الإمارات  دول��ة  ب��داأت  التي  النتقائية  بال�سريبة  امل�سمولة  ال�سلع  عدد  بلغ 
منتجات  �سمن  م�سنفة  منها   60% �سلع   1610 نحو  ام�����س  تطبيقها 
الأكر  وه��ي  وم�ستقاته  التبغ  �سمن  % مدرجة  و26  الغازية  امل�سروبات 
م�سروبات  �سريحة  يف  م��درج��ة   14% ونحو  العامة  ال�سحة  على  ���س��ررا 

الطاقة.
و جاء اإعداد الهيئة الحتادية لل�سرائب لقائمة ال�سلع التي فر�ست عليها 
امل�سنعة  وال�سركات  املعنيني  قبل  من  التح�سيل  عملية  لت�سهيل  ال�سريبة 
خالل  للزيادة  قابل  القائمة  يف  ال�سلع  ع��دد  ب��اأن  علما   .. لها  امل�ستوردة  اأو 
الفرتة املقبلة يف حال ظهور عالمات جتارية جديدة �سمن منتجات التبغ 

تواكب اأحدث التقنيات و توفر م�ستوى عاليا من الأمان و الفعالية يف الدفع 
الإلكرتوين . و تعترب الإمارات الدولة الثانية خليجيا بعد اململكة العربية 
ال�سعودية يف تطبيق ال�سريبة النتقائية وهي �سريبة غري مبا�سرة تفر�س 

على ال�سلع ذات ال�سرر على ال�سحة العامة اأو البيئة .
و تعد ال�سريبة النتقائية �سريبة غري مبا�سرة يتم فر�سها على �سلع معينة 
وهي اإجمال ال�سلع التي تعد ال�سارة ب�سحة الإن�سان اأو البيئة.. والغاية من 
بزيادة  ذات��ه  الوقت  يف  وامل�ساهمة  ال�سلع،  تلك  ا�ستهالك  من  احلد  فر�سها 
الإي��رادات احلكومية التي تخ�س�س لتغطية تكاليف اخلدمات العامة ذات 
الفائدة. وتتوقع الهيئة الحتادية لل�سرائب اأن ت�سل ايرادات احلكومة بعد 
تقديرات  وفق  وذلك  �سنويا  درهم  مليارات   7 النتقائية  ال�سريبة  تطبيق 

اأولية.

برعاية حاكم الفجرية 

انطالق املوؤمتر العربي للتطوير وال�ستثمار العقاري وال�سناعي غدا
الإيرادات املجمعة تقفز اىل  1.73 مليار يورو 

% ن�سبة منو القطاع  علي ال�سايع: 41 
ال�سناعي مبجموعة ال�سايع الدولية

 دبي لل�سيليكون ت�ستعر�ش يف اأ�سبوع جيتك�ش 
اأبرز معامل �سيليكون بارك وتطبيقاته الذكية

حققها  ال��ت��ي  الأع��م��ال  نتائج  “اإن  ق��ائ��ال:  باملجموعة 
ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي ب��ال�����س��اي��ع خالل 
ال���رب���ع ال���ث���ال���ث م���ن ال���ع���ام احل���ايل 
اأظ�����ه�����رت من�����وا يف ج���م���ي���ع وح�����دات 
ال�سركات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  الأع����م����ال 

ال�سناعية باملجموعة.
اأن تلك  ال�����س��اي��ع  امل��ه��ن��د���س  واأ����س���اف 
النتائج اأظهرت م�ستويات عالية من 
القوة واملرونة لأداء القطاع ال�سناعي  
املايل والت�سغيلي  يف مواكبة املتغريات 
والتي تربهن  ال�سوق،  ي�سهدها  التي 
القوية  امل���ج���م���وع���ة  م���ك���ان���ة  ع���ل���ى 
خا�سة  ال��ن��اج��ح��ة  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
تطوير  يف  بال�ستثمار  يتعلق  فيما 
البنية التحتية وحتديث الأداء ورفع الكفاءة الت�سغيلية 

ملواجهة الطلب املتنامي على منتجاتها.  

الذكية  التحتية  البنية  �سمنها  ومن  والت�سال  املعلومات 
وخ��دم��ات امل��راف��ق وامل��ج��م��ع��ات ال��ذك��ي��ة وح��ل��ول ال�سالمة 
والأمان. كما �ستقدم ال�سلطة عرب من�ستها كافة املعلومات 
املتعلقة مببادرات املدينة الذكية اخلا�سة بها التي جنحت 
 21 والبالغ عددها  لل�سيليكون  دبي  واحة  يف تطبيقها يف 

مبادرة .
التنفيذي  الرئي�س  نائب  الكثريي  معمر  املهند�س  وق��ال 
دبي  واح��ة  �سلطة  يف  الذكية  واملدينة  الهند�سية  لل�سوؤون 
عام  كل  للتقنية  جيتك�س  اأ�سبوع  اأهمية  تتعزز  لل�سيليكون 
خ��ا���س��ًة يف ظ��ل ال��ت��ح��ولت ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال��ك��ربى التي 
ب�سكل  القطاعات تعتمد  ب��داأت كافة  العامل حيث  ي�سهدها 
مما  اأعمالها  ت�سيري  يف  احلديثة  التقنيات  على  متزايد 
�سيوؤثر على ت�سكيل مالمح �سوق العمل و�سيوؤدي اإىل ظهور 

وظائف جديدة واختفاء اأخرى .

الدولية  ال�سايع  مبجموعة  ال�سناعي  القطاع  اأع��ل��ن   
الربع  اأعماله خالل  نتائج  اليوم عن 
�سبتمرب   30 يف  امل��ن��ت��ه��ي  ال���ث���ال���ث 
املالية  للقوائم  طبقا  وذل��ك   2017
للمعايري  وف����ق����ا  امل�����ع�����دة  امل���ج���م���ع���ة 

املحا�سبية الدولية.
نتائج  م���وؤ����س���رات  اأه�����م  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
الأع���م���ال خ���الل ال���رب���ع ال��ث��ال��ث من 

:2017
عن  املجمعة  الإي�����رادات  اإج��م��ايل  بلغ 
مقارنة  ي��ورو،  مليار    1.73 الفرتة 
1.1 مليار يورو عن الربع الثالث  ب� 
ن�سبة منو  2016، حمققة  عام  من 

قدرها %41 عن العام ال�سابق.
وتعليقا على تلك النتائج، �سرح املهند�س علي ال�سايع 
وامل�سريف  ال�سناعي  القطاع  ورئي�س  املنتدب  الع�سو 

•• دبي-وام: 

ت�سلط �سلطة واحة دبي لل�سيليكون - خالل م�ساركتها ال� 
الأكرب  الفعالية   2017 للتقنية  جيتك�س  اأ�سبوع  يف   15
والأبرز يف قطاع التكنولوجيا على م�ستوى املنطقة والتي 
تقام يف مركز دبي التجاري العاملي يف الفرتة بني 8 اىل 12 
اأكتوبر اجلاري - ال�سوء على م�سروع �سيليكون بارك الذي 
يعد اأول املدن الذكية يف دبي ويقام على م�ساحة 150 األف 

مرت مربع وبتكلفة تقدر بنحو 1.3 مليار درهم.
القرار  و�سّناع  والعمالء  للجمهور  امل�ساركة  ه��ذه  وتتيح 
واخل����رباء وامل��ه��ت��م��ني جت��رب��ة ف��ري��دة ل��الط��الع ع��ل��ى اأهم 
معامل امل�سروع حيث ا�ستثمرت واحة دبي لل�سيليكون 100 
�سيتم  اذ  ذكية  وتطبيقات  خ��دم��ات  لتوفري  دره��م  مليون 
تكنولوجيا  خدمات  من  وا�سعة  مبجموعة  امل�سروع  تزويد 

التكنولوجيا  ت��ك��ون  ل  احل�����الت  م���ن 
امل���ن���ا����س���ب���ة م���ت���اح���ًة ل���ال����س���ت���ف���ادة من 
بالذكر  ج��دي��ر   . ك��ب��رية  اح��ت��ي��اط��ي��ات 
من  ال���س��ت��ف��ادة  على  تعمل  اأدن����وك  اأن 
تقنيات ا�ستخال�س النفط من املكامن 
1996 ويف الوقت احلايل  منذ العام 
املائية يف حقول  ت�سهم تقنية الإزاح��ة 
اأخ���رى يف  اإىل تقنيات  اإ���س��اف��ة  اأدن���وك 
من   50% اإىل  ي�سل  ما  ا�ستخال�س 
وبالرغم  احل��ق��ل.  يف  امل��وج��ود  النفط 
اأف�سل بكثري  اأن هذه الن�سبة تعد  من 
ما  ت��رتاوح  التي  العاملية  املعدلت  من 
بني 30 و %35 لكنها تعني اأن ن�سف 
باطن  يف  كامناً  يبقى  املحتملة  امل��وارد 
اأدنوك  ال��ت��زام  اأك��د الكندي  الأر����س. و 
جديدة  تقنيات  وا���س��ت��خ��دام  بتطوير 
ا�ستخال�س  م��ع��دل  ل��زي��ادة  وم��ب��ت��ك��رة 
امل��ك��ام��ن وزي�����ادة الطاقة  ال��ن��ف��ط م��ن 
وتعزيز  البعيد،  امل��دى  على  الإنتاجية 
يعد  و  الت�سغيلية.  العمليات  ربحية 
التوجه  على  منوذجا  الريادة  م�سروع 
ا�ستخراج  تعزيز  يف  اأدن����وك  ل���  املبتكر 
اأول ���س��رك��ة نفط  ال��ن��ف��ط ح��ي��ث ك��ان��ت 
وط��ن��ي��ة ت�����س��ت��خ��دم ت��ق��ن��ي��ة ح��ق��ن ثاين 
اأك�سيد الكربون يف ا�ستخراج النفط يف 
العام 2009. و اأطلق الريادة ، الذي 
للتقاط  جت���اري  م�����س��روع  اأول  يعترب 
عام  يف  ال��ك��رب��ون  وا�ستخدام  وتخزين 
مع  الأول  ال��ت��ط��ب��ي��ق  وك�����ان   2016
الإم�������ارات يف منطقة  م�����س��ن��ع ح��دي��د 
امل�سفح حيث يتم التقاط وعزل 800 
األف طن من غاز ثاين اأك�سيد الكربون 
 43 مل�سافة  اأنابيب  �سنوياً، ونقله عرب 
باب  و  الرميثة  حقلي  اإىل  كيلومرتاً 
���س��م��ن ام���ت���ي���از ح��ق��ل ال��ن��ف��ط ال���ربي 

الرئي�سي يف اأبوظبي.

فيما  امل�ستقبلية  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة 
النفط  ا���س��ت��خ��ال���س  ب��ت��ق��ن��ي��ات  يتعلق 
: ندرك  الكندي  واأ�ساف  املكامن.  من 
يف  الإماراتية  الكفاءات  تطوير  اأهمية 
جمال ال�ستك�ساف والتطوير والإنتاج 
النفط  ا�ستخال�س  م�����س��اري��ع  لإجن����از 
من املكامن بدايًة من املراحل الأولية 
اإىل التطبيق املتكامل يف حقول النفط 
ملوا�سلة  اأ�سا�سياً  وهو ما يعترب عاماًل 
جناحاتنا.. بالإ�سافة لذلك فاإن اأدنوك 
جمال  يف  مكانتها  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ت��رك��ز 
احلديثة  التطبيقات  وتطوير  اأبحاث 
النفط  ا�ستخال�س  املبتكرة يف تقنيات 
للم�سي  يدفعنا  م��ا  وه��و  املكامن  م��ن 
احلقول..  م��ت��ط��ل��ب��ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ق���دم���اً 
وميثل ذلك اأهمية خا�سة ففي الكثري 

دائرة  مدير  الكندي،  �سيف  عبداملنعم 
ال���س��ت��ك�����س��اف وال��ت��ط��وي��ر والإن���ت���اج يف 
�سركة برتول اأبوظبي الوطنية اأدنوك 
الب�سرية  ال��ك��وادر  ومتكني  تطوير  اإن 
التقنيات  اأح������دث  مل���واك���ب���ة  امل���واط���ن���ة 
الأ�سا�سية  ال��رك��ائ��ز  م��ن  يعد  العلمية 
للنمو  املتكاملة  اأدن��وك  ل�سرتاتيجية 
ال��ذك��ي وت��اأت��ي ه��ذه الت��ف��اق��ي��ة لتوؤكد 
وتطوير  ب���دع���م  ال���را����س���خ  ال���ت���زام���ه���ا 
ال���ك���ف���اءات امل���واط���ن���ة ل��ي��ق��وم��وا ب���دور 
حتقق  ت���ق���ن���ي���ات  ت���ط���وي���ر  يف  ح����ي����وي 
ال�ستك�ساف  جم��ال  يف  م�سافة  قيمة 
والتطوير والإنتاج. واأكد اأن التفاقية 
تعك�س اأي�سا تركيز اأدنوك على العمل 
ب�����س��ك��ل وث���ي���ق م����ع ن���ط���اق وا�����س����ع من 
ال�سركاء العامليني متا�سياً مع جهودها 

رعاه اهلل يف العام 2012 بهدف جعل دولة المارات من الدول 
واإعادة  لت�سدير  عاملياً  وم��رك��زاً  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  عامليا  ال��رائ��دة 

ت�سدير املنتجات والتقنيات اخل�سراء.
ون����وه اجل��ا���س��م ب����اأن م��ن��اق�����س��ات امل���وؤمت���ر ح���ول ال��ن��م��و الأخ�سر 
القت�سادية  الأه����داف  حتقيق  يف  ت�ساعد  التي  الو�سائل  يتيح 
ويربز  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  م�ستوى  على  والبيئية  والج��ت��م��اع��ي��ة 
الأعمال  مل�ساندة رواد  الت�سريعية  املعوقات  التغلب على  �سرورة 
ع��ل��ى ا���س��ت��ح��داث من����اذج ج��دي��دة ل��الأع��م��ال ت��ع��م��ل ع��ل��ى توفري 

مقومات الو�سول اإىل اقت�ساد اأخ�سر.
خطوة  ميثل  الأخ�سر  القت�ساد  نهج  الإم���ارات  تبني  اأن  واأك��د 
مهمة يف الطريق نحو بلوغ اأهداف روؤية الإمارات 2021 التي 
اأولت اهتماماً خا�ساً للتنمية القت�سادية باعتبارها اأهم الأركان 
الثالثة التي تقوم عليها التنمية امل�ستدامة ..م�سريا اىل اأهمية 
القت�ساد  وت��ط��وي��ر  التقليدية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ن��م��اذج  تخطي 
الوطني الإماراتي والعربي اإىل منوذج تعتمد التنمية فيه على 
املعرفة والبتكار وتفعيل قطاعات ا�سرتاتيجية جديدة ت�سمن 

بناء ميزات تناف�سية بعيدة املدى.

العام  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني  ال�����س��راك��ة  وت��ع��زي��ز  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية 
بيئة  واإي��ج��اد  ال�ستثمار  وت��ع��زي��ز دوره��م��ا يف جم��ال  واخل��ا���س 
يف  لالبتكار  جديدة  وط��رق  واملعلومات  الأف��ك��ار  لتبادل  مواتية 

قطاعي العقارات وال�سناعة.
 20 ميثلون  ر�سميا  متحدثا   15 امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  يف  وي�����س��ارك 
دولة خليجية وعربية اإىل جانب ح�سد من املتخ�س�سني يتجاوز 
عددهم 300 خبري عربي ي�ساهمون يف اإثراء فعاليات املوؤمتر.

ت�سهدها  التي  امل�ستجدات  املوؤمتر حول جملة  وت��دور مناق�سات 
العربي من خالل ثالثة  العامل  �سناعة القت�ساد الخ�سر يف 
حماور مهمة هي الأبنية اخل�سراء والتنمية امل�ستدامة ومقومات 
التنمية العقارية وال�سناعية باإمارة الفجرية وال�سناعة كركيزة 

اأ�سا�سية يف منظومة التحول اإىل اقت�ساد غري نفطي.
واأك����د ���س��ع��ادة خ��ال��د حم��م��د اجل��ا���س��م م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة جتارة 
اقت�ساد  �سعار  حتت  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  انعقاد  ان  الفجرية  و�سناعة 
طويلة  الوطنية  املبادرة  �سمن  ياأتي  م�ستدامة  لتنمية  اأخ�سر 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  اأطلقها �ساحب  التي  الأج��ل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 

•• الفجرية -وام: 

ع�سو  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برعاية 
املجل�س الأعلى حاكم الفجرية ..تنطلق غدا الثالثاء فعاليات 
املوؤمتر العربي الثالث للتطوير وال�ستثمار العقاري وال�سناعي 
اأخ�سر  اقت�ساد  �سعار  حت��ت  الفجرية  اإم���ارة  ت�ست�سيفه  ال���ذي 
الفجرية  و���س��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  وتنظمه  م�ستدامة  لتنمية 
بالدولة وجمل�س  التجارة وال�سناعة  بالتعاون مع احتاد غرف 
العربية  ال���دول  جلامعة  التابع  العربية  القت�سادية  ال��وح��دة 
بفندق  وذل��ك  العقاري  وال�ستثمار  للتطوير  العربي  والحت��اد 

نوفوتيل الفجرية .
من  وا�سعة  م�ساركة   - يومني  ي�ستمر  ال��ذي   - امل��وؤمت��ر  وي�سهد 
اأ�سحاب املعايل الوزراء وعدد وا�سع من ممثلي الوزارات والدوائر 
و روؤ�ساء غرف التجارة وال�سناعة اخلليجية والعربية وخرباء 
واملنظمات  وال�سناعية  ال��ع��ق��اري��ة  ال�����س��رك��ات  م��ن  وم�����س��وؤول��ني 

املخت�سة واأ�سحاب الأعمال.
اأهداف  لتحقيق  العربية  ال��دول  جهود  اإط��ار  يف  املوؤمتر  وياأتي 

اأدنوك توقع اتفاقية مع جامعة بريجن الرنويجية للتعاون يف جمال الأبحاث التطبيقية
•• اأبوظبي -وام:

وقعت �سركة برتول اأبوظبي الوطنية 
ات��ف��اق��ي��ة م��ع م��رك��ز الأبحاث  اأدن�����وك 
البرتولية املتكاملة يف جامعة بريجن 
تطبيقية  اأب���ح���اث  لإج�����راء  ب��ال��رنوي��ج 
يف جم����ال ت��ق��ن��ي��ات حت�����س��ني الإن���ت���اج 
ا�ستخال�س  م��ع��دل  ل��زي��ادة  اجل��دي��دة 
�ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  املكامن  م��ن  النفط 
الت�سغيلي  ال��ع��م��ر  اإط��ال��ة  يف  الإ���س��ه��ام 
مبوجب  و  النفطية.  اأدن����وك  حل��ق��ول 
الكوادر  م��ن  اأرب��ع��ة  �سيقوم  التفاقية 
الإماراتية العاملة يف جمموعة اأدنوك 
باإجراء  ال��دك��ت��وراه  ���س��ه��ادة  م��ن حملة 
اأبرز  الأبحاث يف املركز الذي ُيعد من 
النفط  ق��ط��اع  يف  البحثية  امل��وؤ���س�����س��ات 
والغاز، اإىل جانب نخبة من الباحثني 
م��ن اأن��ح��اء ال��ع��امل. وجت���ري اأدن����وك و 
املتكاملة  ال��ب��رتول��ي��ة  الأب��ح��اث  م��رك��ز 
الإنتاج  حت�سني  تطبيقات  ع��ن  درا���س��ة 
ا�ستخال�س  م��ع��دل  ل��زي��ادة  اجل��دي��دة 
للحد من  وذل���ك  امل��ك��ام��ن  م��ن  النفط 
خماطر التقنيات املختلفة وال�ستعداد 
يف  احللول  ه��ذه  ا�ستخدام  يف  للتو�سع 
ح��ق��ول ال��ن��ف��ط، مب���ا ي�����س��ه��م يف زي���ادة 
اأدنوك  و�ستقوم  العائد.  ورف��ع  الإنتاج 
والتي  التقنيات  ه��ذه  بع�س  بتطبيق 
ت��ع��ت��رب م��ن��ا���س��ب��ة ل���س��ت��خ��دام��ه��ا لأول 
مرة وفقا خل�سائ�س وظروف مكامن 
التفاقية  اإب��رام  ياأتي  املحلية.  النفط 
ل�  ال�سرتاتيجية  التوجهات  اإط���ار  يف 
ل�سمان  املدى  بعيدة  واأهدافها  اأدنوك 
الربحية،  وت��ع��زي��ز  امل�����س��ت��دام  الإن���ت���اج 
ما  ل�ستخال�س  تطلعها  ع��ن  ف�����س��اًل 
بنهاية  النفط  م��ن   70% اإىل  ي�سل 
و قال  ل��ل��ح��ق��ل.  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي  ال���ع���م���ر 

 التطوير وال�ستثمار ال�سياحي 
تطرح فر�سا ا�ستثمارية يف املنطقة 

الثقافية ب� مم�سى ال�سعديات 
•• اأبوظبي-وام:

طرحت �سركة التطوير وال�ستثمار 
اجلاهزة  امل�ساحات  اأوىل  ال�سياحي 
الثقافية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ل��ل��ت��اأج��ري 
الذي  ال�سعديات  مم�سى  مب�سروع 
يتم اإجن��ازه يف الن�سف الثاين من 

العام املقبل .
بتوفريها  امل�ساحات  ه��ذه  وتتميز 
ف�����ر������س�����اً ا�����س����ت����ث����م����اري����ة واع��������دة 
افتتاح  يف  الراغبني  للم�ستثمرين 
مطاعم ومنافذ بيع تتميز جميعها 

باإطاللت �ساطئية خالبة.
وال�ستثمار  ال���ت���ط���وي���ر  وت����وف����ر 
ال�سياحي نحو 11 األف مرت مربع 
للتاأجري  ال��ق��اب��ل��ة  امل�����س��اح��ات  م���ن 
���س��م��ن مم�����س��ى ال�����س��ع��دي��ات وعلى 
طول الطابق الأر�سي من املنتزه .

و اأو�سحت ال�سركة اأن حجم املتاجر 
ي��رتاوح ما بني 50 و 350 مرتاً 
داخلية  م�����س��اح��ات  ت�����س��م��ل  م��رب��ع��اً 
وخ���ارج���ي���ة وت��ط��ل م��ع��ظ��م��ه��ا على 
م�سافة  ميتد  ال��ذي  البحر  �ساطئ 

1.4 كيلو مرت.
و ق����ال ���س��ف��ي��ان ح�����س��ن امل���رزوق���ي 
الرئي�س التنفيذي ل�سركة التطوير 
وال�ستثمار ال�سياحي : نتطلع اإىل 
امل�ستثمرين  م��ع  �سراكاتنا  تعزيز 
نحو  امل�سرتكة  م�ساعينا  وحتقيق 
خالل  م��ن  التنمية  و  النمو  دع��م 
اإتاحة الفر�س لال�ستثمار التجاري 
الثقافية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  م����رة  لأول 
يف  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  لأ�سحاب 

قطاع البيع بالتجزئة.
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املال والأعمال

وزير الطاقة: المارات تخف�ش انتاجها النفطي 139 األف برميل خالل نوفمرب
ياأتي متا�سيا  اأدنوك  الوطنية  اأبوظبي  اأقرته �سركه برتول 

مع التزام دوله المارات بقرار منظمة اأوبك.
و قال خرباء يف القطاع اإن الإمارات اأظهرت التزاما كامال 
و هو ما  �سابقا  اأوب��ك  اأقرتها  التي  الإنتاج  باتفاقية خف�س 
اأ�سهم يف املحافظة على معدل �سعري مقبول لربميل النفط 
.. معربني عن اعتقادهم باأن متديد العمل بالتفاقية التي 
حت�سن  توا�سل  �ساأنه  م��ن   2018 م��ار���س  �سهر  يف  تنتهي 
الأ�سعار خالل الفرتة القادمة. جدير بالذكر اأن التفاقية 
ق�ست بخف�س ح�س�س النتاج خالل الأ�سهر ال�ستة الأوىل 
 2018 مار�س  ج��رى متديده حتى  ثم   2017 العام  من 

بهدف املحافظة على توازن ال�سوق .

•• اأبوظبي-وام:

وزير  امل��زروع��ي  فار�س  ف��رج  حممد  بن  �سهيل  معايل  اأعلن 
قررت  اأدن���وك  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �سركة  اأن  الطاقة 
يعك�س  ال��ذي  الأم���ر  املقبل  نوفمرب  ل�سهر  انتاجها  خف�س 
األف   139 الدولة بح�ستها يف اخلف�س وهي  التزام  مدى 
امل�سدرة  ال����دول  ق��ب��ل منظمة  امل���ق���ررة م��ن  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل 
ن�سبة  اإن  له  امل��زروع��ي يف ت�سريحات  وق��ال   . اأوب��ك  للنفط 
اأدنوك  �سركه  اأعلنتها  كما  نوفمرب  �سهر  يف  النتاج  خف�س 
هي 15? من عقود خام مربان و10? من دا�س و 5? من 
زاكم العلوي. و اأكد معايل وزير الطاقة اأن اخلف�س الذي 

 غرفة ال�سارقة متدد مهلة الت�سجيل بجائزة التميز القت�سادي 
•• ال�شارقة-وام:

اأعلنت غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة متديد مهلة تلقي طلبات 
القت�سادي  للتميز  ال�سارقة  جلائزة  الثانية  ال��دورة  يف  امل�ساركة 
يف جميع فئاتها ال�ست وذلك حتى نهاية اأكتوبر اجلاري اإف�ساحا 

للمجال اأمام ا�ستقبال مزيد من الطلبات.
وحثت الغرفة الراغبني بامل�ساركة يف ن�سخة اجلائزة ل�سنة 2017 
ال�سارقة للتميز القت�سادي على ال�ستفادة  التي تنظمها جائزة 
الهادفة  اجل��ائ��زة  يف  للت�سجيل  املمنوحة  الإ���س��اف��ي��ة  املهلة  م��ن 
 .. القت�سادية  القطاعات  خمتلف  يف  الإب��داع  على  التحفيز  اإىل 
الإلكرتوين  ال��ربي��د  طريق  ع��ن  �سيكون  الت�سجيل  اأن  مو�سحة 
ب��امل�����س��ارك��ة جميع  ل��ل��راغ��ب��ني  ب��اجل��ائ��زة وال����ذي �سيوفر  اخل��ا���س 

امللفات وال�ستمارات الالزمة ل�ستكمال واإمتام عملية الت�سجيل. 
اإن متديد املهلة جاء  و قالت ندى الهاجري من�سق عام اجلائزة 
بناء على قرار جمل�س اأمنائها وذلك يف �سوء ازدياد الإقبال على 
امل�ساركة يف اجلائزة وتلبية لطلب العديد من املوؤ�س�سات احل�سول 
على مزيد من الوقت ليت�سنى لها ا�ستكمال اإجراءات الت�سجيل يف 
اجلائزة . وت�سعى اجلائزة التي حتظى بدعم من �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 
بن  بن حممد  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  وبرعاية من  ال�سارقة  حاكم 
ن�سر  اإىل  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د  ويل  القا�سمي  �سلطان 
ثقافة اجلودة والتميز بني من�ساآت القطاع اخلا�س بجميع فئاته 
اجلودة  معايري  اإر�ساء  يف  ت�سهم  التي  املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق 

ال�ساملة والأداء املتميز.

غرفة راأ�ش اخليمة والهيئة الحتادية لل�سرائب تنظمان ور�سة القيمة امل�سافة 

مفهوم فريد للبنك الرقمي يف الإمارات

امل�سرق نيو يقدم جتربة اآمنة ومريحة وخم�س�سة للعمالء
عبد العزيز الغرير: نتوقع اأن تتطور احتياجات العمالء بال�سرعة ذاتها التي تتطور فيها التقنيات

�سوبروتو �سوم:هو بنك متكامل اخلدمات يقدم جمموعة وا�سعة من املنتجات امل�سرفية لالأفراد 
عارف الرملي: نوؤكد على حر�سنا على تقدمي اأحدث البتكارات امل�سرفية التي ت�ساهم يف تطور القطاع 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
الهيئة  مع  بالتعاون  اخليمة  راأ���س 
عمل  ور���س��ة  لل�سرائب  الحت��ادي��ة 
النظام  ت��ط��ب��ي��ق  ح����ول  ل��ل��ت��وع��ي��ة 
وهدفت  ال����دول����ة،  يف  ال�����س��ري��ب��ي 
قطاعات  ت���وع���ي���ة  اإىل  ال����ور�����س����ة 
�سريبة  ت��ط��ب��ي��ق  ب��اآل��ي��ة  الأع���م���ال 

القيمة امل�سافة.
وق��������ال ال����دك����ت����ور اأح�����م�����د را����س���د 
ال�����س��م��ي��ل��ي، م�����س��اع��د م���دي���ر عام 
الغرفة لقطاع اخلدمات التجارية 
الغرفة  اأن  الأع�����م�����ال،  وت���ط���وي���ر 
املبذولة  اجل��ه��ود  ب��دع��م  م��ل��ت��زم��ة 
ل��ت��ط��ب��ي��ق ال���ن���ظ���ام ال�����س��ري��ب��ي يف 
اخليمة،  ب��راأ���س  الأع��م��ال  جمتمع 
اأع�سائها  ت���وع���ي���ة  خ������الل  م�����ن 
ال�سريبية،  الإج�������راءات  ب��ق��ان��ون 
بالتعاون  الور�سة  تنظيم  ويهدف 
لل�سرائب،  الحت��ادي��ة  الهيئة  م��ع 
باآليات  الأع��م��ال  قطاع  توعية  اإىل 
امل�سافة  القيمة  �سريبة  تطبيق 
بالدولة، والعمل على جمع ممثلي 
على  بالقائمني  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
النظر  وج���ه���ات  ل���ت���ب���ادل  ال��ه��ي��ئ��ة 
املعلومات،  وتبادل  وال�ستف�سارات، 

ال�سريبية  ب��ال��ق��وان��ني  ال��ت��وع��ي��ة 
التي اأطلقتها احلكومة م�ستجدات 
النظام ال�سريبي يف الدولة واآليات 
امل�سافة  القيمة  �سريبة  تطبيق 
الهيئة  ل��دى  الت�سجيل  واإج���راءات 
التزامات  م���ن  ب��ه��ا  ي��رت��ب��ط  وم����ا 
كما  �سريبية،  ومعامالت  وتدقيق 
الت�سريعات  ع��ل��ى  الط����الع  مي��ك��ن 
من خالل زيارة املوقع الإلكرتوين 
www.mof. امل��ال��ي��ة  ل������وزارة 
تفا�سيل  ك���اف���ة  اأو   ،gov.ae
ال��ت��ط��ب��ي��ق ال�����س��ري��ب��ي م���ن خالل 
للهيئة  الإل��������ك��������رتوين  امل������وق������ع 
www. ل��ل�����س��رائ��ب  الحت����ادي����ة 

 tax.gov.ae
وي���اأت���ي ت��ن��ظ��ي��م ال��ور���س��ة يف اإط���ار 
ر�سالة غرفة راأ�س اخليمة املتمثلة 
اأع�سائها عرب تزويدهم  يف خدمة 
القيمة  باملعلومات واخلدمات ذات 
ال���ت���ي تتيح  امل�����س��اف��ة وب��ال��ف��ر���س 
واملناف�سة،  والزده�����ار  النمو  لهم 
على  ح���ر����س���ه���ا  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
املوؤ�س�سات  م��ع  والتن�سيق  التعاون 
والأجهزة املخت�سة وغرف التجارة 
الدولة  يف  واحت��ادات��ه��ا  وال�سناعة 
وخ��ارج��ه��ا ب��ه��دف ت��ع��زي��ز احلركة 

القت�سادية يف الإمارة.

ال���رئ���ي�������س���ي���ة ل��ل��ه��ي��ئ��ة الحت����ادي����ة 
ذاته  الوقت  يف  م��وؤك��دا  لل�سرائب، 
ع���زم ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة عقد 
الور�س التعريفية جلميع قطاعات 
الأعمال يف دولة الإم��ارات وتعزيز 
ح���ول �سريبة  وم��ع��رف��ت��ه��ا  وع��ي��ه��ا 
املقرر  من  والتي  امل�سافة  القيمة 
اأن تدخل حيز التنفيذ يف الأول من 

يناير من العام املقبل 2018.
واأو�سحت �سائدة قدومي، م�ست�سار 
ال�������س���رائ���ب ب��ال��ه��ي��ئ��ة الحت����ادي����ة 
اإلزامي  الت�سجيل  ب��اأن  لل�سرائب، 

توجهات  لتحقيق  امل�سرتك  العمل 
من  ي��ع��زز  مب��ا  امل�ستدامة  التنمية 
ري�����ادة ال���دول���ة وي��ح��ق��ق الزده�����ار 
والرفاهية جلميع اأفراد املجتمع .

وت���وج���ه ال��ب�����س��ت��اين ب��ال�����س��ك��ر اإىل 
غ����رف����ة جت�������ارة و����س���ن���اع���ة راأ�������س 
اخليمة على دورها يف توفري اأ�س�س 
ال��ن��ج��اح ل��ل��ور���س��ة ودع��م��ه��ا خلطة 
بالإجراءات  الأعمال  قطاع  توعية 
للتطبيق  والإع�������داد  ال�����س��ري��ب��ي��ة، 
ال�سريبية،  للقوانني  والم��ت��ث��ال 
وال����ذي ي��ع��د م��ن �سمن الأه����داف 

ال�سريبي الذي يتعلق بكل الفئات 
و�سن�سعى من خاللها اإىل فهم هذا 
التعامل  وكيفية  واآل��ي��ات��ه  ال��ن��ظ��ام 

معه.
الب�ستاين  علي  خالد  �سعادة  وق��ال 
م����دي����ر ع������ام ال���ه���ي���ئ���ة الحت����ادي����ة 
الور�سة يف  ما لقته  اإن  لل�سرائب 
كبرية  م�ساركة  م��ن  اخليمة  راأ����س 
ال�سراكة  على  دليل  وا�سع،  واإقبال 
القطاعات  ج��م��ي��ع  ب���ني  ال��ف��اع��ل��ة 
القت�سادية والتي جت�سد توجهات 
قيادة دولة الإمارات يف تعزيز اإطار 

لل�سريبة، تت�سمن جميع الأعمال 
مبا يف ذلك حمال ال�سوبرماركت، 
ووك����الت ال��ب��ي��ع، وحم���ال الأزي����اء، 
والرتفيه،  وال�سيافة  وال�سياحة، 
وغريها ممن تنطبق عليه �سروط 
رقم  اإ���س��دار  �سيتم  كما  ال�سريبة، 
لفتة  للمتعامل،  �سريبي  ت�سجيل 
التجارية  ال�سركة  ت�سجيل  اأن  اإىل 
ي�ستغرق  ال�����س��ري��ب��ي  ال���ن���ظ���ام  يف 

حوايل 15 دقيقة.
تاأتي  ال��ت��ي  ال��ور���س��ة  وا�ستعر�ست 
خطة  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة  �سمن 

اآليات  ج���وان���ب  ج��م��ي��ع  وم��ن��اق�����س��ة 
تطبيق ال�سريبة 

راأ�س  غرفة  اأن  ال�سميلي  واأ���س��اف 
اخليمة حري�سة عرب ور�س العمل 
وال������ن������دوات ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا على 
واإطالع  ال��ن��ظ��ر،  وج��ه��ات  تو�سيح 
القطاع  مم��ث��ل��ي  م����ن  الأع���������س����اء 
ال�سركات  واأ�����س����ح����اب  اخل����ا�����س 
ك���ل م���ا يتعلق  وامل���وؤ����س�������س���ات ع��ل��ى 
اأن هذه  واأكد  القت�سادي،  بال�ساأن 
ال��ور���س��ة وال���ور����س الأخ�����رى التي 
النظام  ���س��ت�����س��ت��ع��ر���س  ���س��ت��ت��ب��ع��ه��ا 

عائداته  ت��زي��د  مل���ن  ال�����س��ري��ب��ة  يف 
�سنوياً على 375 األف درهم، بينما 
يكون الت�سجيل طوعياً وغري ملزم 
ملن تقل عائداته عن املبلغ املذكور 
 187،500 ع���ن  وت���زي���د  ���س��اب��ق��اً 
اأنه  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  �سنويا،  دره���م 
اأعمال  اأي��ة  على  حم��ظ��وراً  �سيكون 
اأن�����س��ط��ت��ه��ا، م���ا مل يتم  ا���س��ت��ك��م��ال 
الربع  خ��الل  النظام  يف  الت�سجيل 

الرابع من العام اجلاري.
واأ�سارت قدومي اإىل اأن القطاعات 
اخلا�سعة  ب��ال��ت��ج��زئ��ة  اخل���ا����س���ة 

ال�سنوية اخلم�سني لتاأ�سي�سه، وقد 
كان البنك �سّباقاً يف اإطالق العديد 
من اخلدمات واملزايا خالل رحلته 
50 ع��ام��اً يف دولة  ت��ت��ج��اوز  ال��ت��ي 
�سواء  املتحدة.  العربية  الإم����ارات 
كان ذلك اإطالق اأول جهاز �سراف 
اآيل اأو اأول بطاقة ائتمانية اأو اأول 
عرب  امل�سرفية  للخدمات  تطبيق 
امل�سرق  ف��ك��ان  امل��ح��م��ول،  ال��ه��ات��ف 
الب���ت���ك���ار كجوهر  ي��ع��ت��م��د  دائ����م����اً 
لتعزيز  دائ���م���اً  وي�����س��ع��ى  لأع��م��ال��ه، 
مع  للتكيف  وخ��دم��ات��ه  منتجاته 
احتياجات  وتنامي  العمالء  تطور 

ال�سوق.
رئي�س  ال���رم���ل���ي،  ع�����ارف  واخ��ت��ت��م 
ق�سم اخلدمات امل�سرفية الرقمية 
اإطالق  “اإن  امل�سرق:  يف  والبتكار 
ي���وؤك���د ع��ل��ى حر�سنا  ن��ي��و  امل�����س��رق 
البتكارات  اأح������دث  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
تطور  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  امل�سرفية 
ال��ق��ط��اع امل�����س��ريف ل��ي�����س ف��ق��ط يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة
املنطقة.  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  واإمن������ا   
ب��ا���س��ت��م��رار ع��ل��ى تعزيز  و���س��ن��ع��م��ل 
خ���دم���ات امل�����س��رق ن��ي��و م���ن خالل 
ت�����س��م��ي��م��ه��ا ب�����س��ك��ل ي����ت����الءم مع 
من  وال�ستفادة  العمالء  تطلعات 

التقنيات اجلديدة”.

اأميال  مزايا  من  ال�ستفادة  اأي�ساً 
وكذلك  الطريان.  تذاكر  حجز  يف 
الأمر لو اختار العمالء ال�سرتداد 
بطاقة  ع���ل���ى  ال�����ف�����وري  ال���ن���ق���دي 

الئتمان.

ن�سائح خم�س�سة
 لالإدارة املالية

امل�سرفية  امل��ع��ام��الت  ع���ن  ب��ع��ي��داً 
ال���ي���وم���ي���ة، ���س��ي��ق��وم امل�������س���رق نيو 
البيانات  حتلي�الت  خ�������الل  وم��ن 
ال�����ك�����ب�����رية ب����ت����ق����دمي ال���ن�������س���ائ���ح 
لعمالئه يف جمال الإدارة املالي�������ة، 
وه�����ذا ���س��ي��م��ك��ن امل�������س���رق ن��ي��و من 
�سلة  وذات  قّيم�ة  ع��رو���س  تقدمي 

بعمالئه.

من�سة امل�سرق 
نيو للت�سوق

نيو  امل�سرق  مع  العمالء  �سيح�سل 
بوابة  اإىل  الو�سول  اإمكانية  على 
�ستتاح  ح��ي��ث  ال���ع���امل���ي���ة،  ال��ت�����س��وق 
اأم����ام����ه����م ف���ر����س���ة ال���ت�������س���وق من 
العالمات  م��ن  وا���س��ع��ة  جم��م��وع��ة 

التجارية العاملية. 
نيو،  امل�سرق  اإط���الق  على  وتعليقاً 
الغرير،  ال��ع��زي��ز  عبد  م��ع��ايل  ق��ال 
امل�سرق  لبنك  التنفيذي  الرئي�س 

حقبة  ع����ن  الإع���������الن  “ي�سرين 
امل�سرفية  اخل��دم��ات  م��ن  ج��دي��دة 
ال��رق��م��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة ل���الأف���راد مع 
اإىل  وبالنظر  نيو.  امل�سرق  اإط��الق 
خ���ربة امل�����س��رق ال��ك��ب��رية يف جمال 
الرقمية،  واخل����دم����ات  الب���ت���ك���ار 
العمالء  فاإننا واثقون من جتاوب 
ب�����س��ك��ل اإي��ج��اب��ي م���ع امل�����س��رق نيو. 
خدمات  ت��وف��ري  اإىل  ن�سعى  ن��ح��ن 
واأمنة،  ومريحة  �سهلة  م�سرفية 
البنك  جت����رب����ة  م�����ع  ب����امل����ق����ارن����ة 
زيارة  على  تعتمد  التي  التقليدية 

العمالء للفروع”.
امل�سرق  “يعد  م��ع��ال��ي��ه:  واأ����س���اف 
نيو البداية فقط، و�سيوا�سل بنك 
للحفاظ  ال��ت��ح��ول  ري�����ادة  امل�����س��رق 
ال�سوق  يف  امل��ت��ق��دم��ة  مكانته  ع��ل��ى 
امل�سرفية  اخل����دم����ات  ح��ي��ث  م���ن 
و�سن�ستمر  والب���ت���ك���ار.  ال��رق��م��ي��ة 
يف ت���ع���زي���ز م��وق��ع��ن��ا ال�����ري�����ادي يف 
تتطور  اأن  ون��ت��وق��ع  امل���ج���ال،  ه���ذا 
بال�سرعة  ال���ع���م���الء  اح���ت���ي���اج���ات 
التقنيات.  فيها  تتطور  التي  ذاتها 
بتقدمي  امل�������س���رق  يف  و���س��ن�����س��ت��م��ر 
الرقمية  امل�����س��رف��ي��ة  اخل����دم����ات 

املالئمة والآمنة“.
امل�سرق  بنك  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
ي��ح��ت��ف��ل ه������ذا ال����ع����ام ب���ال���ذك���رى 

•• اأبوظبي - رم�شان عطا:

اأط���ل���ق ب��ن��ك امل�����س��رق ���س��ب��اح ام�س 
امل�سرق نيو، وهو بنك رقمي جديد 
اخلدمات  جميع  ي��ق��دم  ومتكامل 
ع���رب قنوات  ال���ف���وري���ة  امل�����س��رف��ي��ة 
ف�����روع،  ف���ق���ط وم�����ن دون  رق���م���ي���ة 
العمالء  احتياجات  جميع  لتلبية 
امل�سرفية، مقدماً للعمالء جتربة 

م�سرفية رقمية مميزة.
رئي�س  ������س�����وم،  �����س����وب����روت����و  ق������ال 
امل�سرفية  اخل����دم����ات  جم��م��وع��ة 
امل�����س��رق �سمم  ب��ن��ك  ل����الأف����راد يف 
لحتياجات  ا�ستجابة  نيو  امل�سرق 
لحظناها  التي  املتنامية  العمالء 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 
اليوم، نرى العمالء يق�سون وقتاً 
الذكية،  ه��وات��ف��ه��م  ع��ل��ى  ط���وي���اًل 
مبعامالتهم  ال��ق��ي��ام  وي��ف�����س��ل��ون 

ب�سكل فوري.
من  امل�ستمر  تفاعلهم  اإىل  اإ�سافة   
خالل و�سائل التوا�سل الجتماعي 
ويتخذون قرارات ال�سراء بناء على 
الآخرين،  امل�ستخدمني  تو�سيات 
وت����ع����د امل������رون������ة وامل������الءم������ة من 
البنك  الرئي�سية لختيار  الأ�سباب 

الذين يرغبون بالتعامل معه.
واأ�ساف �سوم: متا�سياَ مع النت�سار 
وتطلع  الرقمية  للتقنيات  الكبري 
مبعامالتهم  القيام  اىل  العمالء 
ف�������وري، قمنا  ب�����س��ك��ل  امل�����س��رف��ي��ة 

البنك  ن��ي�����و  امل�������س�������رق  ب��ت�����س��م��ي��م 
لتلبي����ة  ف���روع  دون  م��ن  ال��رق��م��ي 
على  احل���������س����ول  يف  ت���ط���ل���ع���ات���ه���م 
تتي��ح  مالئم�����ة  م�سرفية  جتربة 
اأي  امل���ع���ام�������الت يف  اإج���������������راء  ل��ه��م 
وق���ت وزم����ان. ف��امل�����س��رق ن��ي��و لي�س 
ائتمانية  بطاقة  اأو  ح�ساب  جم��رد 
اإمن���ا  ف���ق���ط،  اأو حم��ف��ظ��ة رق��م��ي��ة 
يقدم  اخل��دم��ات  متكامل  بنك  ه��و 
املنتجات  م���ن  وا����س���ع���ة  جم��م��وع��ة 
امل�����س��رف��ي��ة ل�����الأف�����راد م����ن خالل 

الأجهزة الذكية.
رقمي  بنك  اأول  نيو  امل�سرق  ويعد 
التعاون  جمل�س  دول  منطقة  يف 
اخل��ل��ي��ج��ي وي��ت��ي��ح ال���و����س���ول اإىل 
من  لال�ستفادة  العاملية  الأ���س��واق 
ال���ف���ر����س ال����س���ت���ث���م���اري���ة، مب����ا يف 
الأجنبية  الأ����س���ه���م  ت������داول  ذل����ك 
وجتارة الذهب وح�سابات العمالت 

الأجنبية.
التي  امل���م���ي���زة  ت�����س��م��ل اخل����دم����ات 
خدمات  ن��ي��و  “امل�سرق  ي��ق��دم��ه��ا 
م�سرفية متكاملة دون فروع وتتم 
امل�سرفية مب��ا يف  ك��اف��ة اخل��دم��ات 
البنك  اىل  العمالء  ان�سمام  ذل��ك 
واملعامالت  واخل��دم��ات  واملبيعات 
عن طريق املن�سات امل�سرفية عرب 

النرتنت واملوبايل. 
نطاق  على  للعمالء  ال��دع��م  ُي��ق��دم 
احتياجاتهم  جميع  ولتلبية  وا�سع 
ع�����رب ق�����ن�����وات م�����ت�����ع�����ددة، مب�����ا يف 

ب��ن��ك��ي��ة يف اأق����ل م���ن 5 دق���ائ���ق مع 
امل�������س���رق ن���ي���و، وذل�����ك ع���ن طريق 
اآبل  متجر  )م��ن  التطبيق  حتميل 
ب��الي(. يتم فتح ح�ساب  اأو غوغل 
الذين  اجل������دد  ل��ل��ع��م��الء  ف������وري 
يقدمون طلباتهم عرب التطبيق اأو 
املوقع الإلكرتوين، كما يتم اإ�سدار 
بطاقة ائتمانية ب�سكل فوري وفقاً 
للمعلومات  الحت�������اد  مل���ع���ل���وم���ات 

الئتمانية.
يح�سل العمالء بعد املوافقة على 
يف  الرتحيب  باقة  على  تقريرهم 
ت�سمل  وال��ت��ي  �ساعة،   24 غ�سون 
امل��ب��ا���س��ر وبطاقة  ب��ط��اق��ة اخل�����س��م 

ائتمانية ودفرت �سيكات.

اإمكانيات دفع �ساملة
اجلديدة  الدفع  حلول  انت�سار  مع 
والذكية يف دولة الإمارات والعامل، 
اأ�سمل  جمموعة  نيو  امل�سرق  يقدم 
من اإمكانيات الدفع، مثل حمفظة 
وحمفظة   Samsung Pay
ودف�����ع   ،Mashreq Pay
ال���ف���وات���ري ال���دول���ي���ة يف اأك����ر من 
من  النقدي  وال�سحب  بلد،   100
اأجهزة ال�سراف الآيل دون بطاقة، 
اىل  موبايل  م��ن  التحويل  وم��ي��زة 
التحويالت  اإىل  اإ���س��اف��ة  م��وب��اي��ل، 

املحلية والعاملية.
باعتماد  ن��ي��و  امل�����س��رق  و�سي�ستمر   
الدفع  وط���رق  التقنيات  وتطبيق 

خم�س�س  ات�������س���ال  م����رك����ز  ذل�����ك 
امل�سرفية  للخدمات  نيو  وتطبيق 
ومن�سة  ال����ذك����ي  ال����ه����ات����ف  ع����رب 
ن��ي��و الإل��ك��رتون��ي��ة وم��ن�����س��ة “نيو 
املبا�سر،  ل��ل��ت��وا���س��ل  بوت”  ت�����س��ات 
ما�سنجر.  في�سبوك  م��ع  املتكاملة 
اأو  ت��ق��ن��ي��ات  اأي  اإ����س���اف���ة  و���س��ي��ت��م 
�سوق  اإىل  حتديثات جديدة تدخل 
تدريجي  ب�����س��ك��ل  الإم�������ارات  دول����ة 
امل�سرفية  العمالء  جتربة  لتعزيز 

با�ستمرار.

املنتجات امل�سرفية لالأفراد
ي��ع��د امل�����س��رق ن��ي��و ال��ب��ن��ك الرقمي 
الوحيد يف دولة الإم��ارات العربية 
���س��ي��وف��ر جمموعة  ال���ذي  امل��ت��ح��دة 
الئتمان  ب���ط���اق���ات  م����ن  وا����س���ع���ة 
وب�����ط�����اق�����ات اخل���������س����م امل���ب���ا����س���ر 
والقرو�س  اجل���اري���ة  واحل�����س��اب��ات 
ال�سخ�سية والتحويالت، بالإ�سافة 
الأجنبية  ال��ع��م��الت  خ��دم��ات  اإىل 
وجتارة  العاملية  الأ���س��ه��م  وت����داول 
العمالت  يف  وال���س��ت��ث��م��ار  ال��ذه��ب 
العمالء  و���س��ي��ح�����س��ل  الج��ن��ب��ي��ة. 
اأي�ساً على اأ�سعار تناف�سية للودائع 
وحتويل العمالت الأجنبية و�سحب 
الأموال من اأجهزة ال�سراف الآيل 

ومزايا اأخرى.

فتح ح�ساب فوري
�سيتمكن العمالء من فتح ح�سابات 

اجلديدة امل�ستقبلية حال توفرها.
اأ�سواق التداول الدولية

���س��ي��ك��ون ال���ع���م���الء ق����ادري����ن على 
اأ�سواق  يف  الأ�سهم  و�سراء  التداول 
ف��وري، مبا يف  ب�سكل  العاملية  امل��ال 
ونيويورك  ل��ن��دن  ب��ور���س��ت��ي  ذل���ك 
وال��ك��ث��ري غ��ريه��ا. مي��ك��ن للعمالء 
األ����ف �سهم   30 اأك����ر م��ن  ت����داول 
مايل  ����س���وق   100 م���ن  اأك�����ر  يف 
�سراء  ميكنهم  كما  ال��ع��امل.  ح��ول 
والذهب  الأجنبية  العمالت  وبيع 

مبا�سرًة من من�سة نيو للتجارة.

حرية اختيار املكافاآت 
وا�ستبدالها فوريًا

حرية  للعمالء  نيو  امل�����س��رق  يتيح 
اختيار مكافاآت الولء عند تقدمي 
بطاقة  ع����ل����ى  احل���������س����ول  ط����ل����ب 
ائتمانية جديدة. وميكن للعمالء 
الختيار بني برنامج مكافاآت �سالم 
برنامج  اأو  النقدي  ال���س��رتداد  اأو 
ال�����س��ف��ر. وبعد  ���س��م��اي��ل��ز لأم����ي����ال 
ب���داي���ة تعامله  اأ���س��ه��ر م���ن  ث��الث��ة 
مع البنك، ميكن للعميل التبديل 
بني برامج الولء املختلفة دون اأي 
م��ت��اع��ب. وع��ن��د اخ��ت��ي��اره��م لأحد 

هذه الربامج.
ال�ستفادة  للعمالء  ميكن  وبينما 
من نقاط برنامج �سالم باحل�سول 
ع����ل����ى جم����م����وع����ة م�����ن امل����ك����اف����اآت 
ميكنهم  فوري،  ب�سكل  وا�ستبدالها 

اأبوظبي لالأوراق املالية يناق�ش فر�ش ال�ستثمار مع جمل�ش العمل الأمريكي
22 مليار دره��م يف عام  اإىل  النقدية  العام اجل��اري فيما و�سلت توزيعاتها  من 
اأبوظبي  �سوق  اأن  واأك��د  املا�سي.  العام  عن   3% بن�سبة  زي��ادة  حمققة   2017
لالأوراق املالية يقدم واحدة من اأكرب التوزيعات النقدية يف العامل والذي ي�سكل 
ما ن�سبته %5.8 .. لفتا اإىل اأن امل�ستثمرين الأمريكيني من اأكر امل�ستثمرين 
ال�  حاجز  الأف����راد  امل�ستثمرين  ع��دد  جت��اوز  اإذ  ال�سوق  �سمن  وتفاعال  ح�سورا 
2000 م�ستثمر كما ي�سم ال�سوق اأكر من 1500 م�ستثمرموؤ�س�ساتي. واأ�سار 
7.5 مليار دره��م يف عام  ال���  ال��ت��داولت الجمالية جت��اوزت حاجز  اإىل ان قيمة 
العام  من  الأول  الن�سف  خ��الل  دره��م  مليار   3.7 اإىل  و�سلت  حني  يف   2016

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستعر�س �سعادة را�سد البلو�سي الرئي�س 
التنفيذي ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
جمل�س  مقر  يف  تعريفية  جل�سة  خ��الل 

التي  ال�ستثمارية  والفر�س  امل�ستقبلية  ال�سوق  روؤية  باأبوظبي  الأمريكي  العمل 
يزخر بها وذلك بح�سور جمموعة من اأع�ساء جمل�س العمل الأمريكي واأع�ساء 
الإدارة العليا يف كل من املجل�س وال�سوق. وتناول البلو�سي خالل اجلل�سة الأداء 
اأبوظبي لالأوراق املالية مقارنة بالأ�سواق املالية الأخرى  القوي واملتميز ل�سوق 
والنمو  �سواء  حد  على  املتقدمة  والأ�سواق  النامية  القت�ساديات  �سمن  العاملة 
الذي ت�سهده ال�سركات املدرجة يف ال�سوق .. م�سريا اإىل اأن ال�سركات املدرجة يف 
الأول  الن�سف  خ��الل  دره��م  مليار   22.2 بقيمة  �سافية  اأرب��اح��ا  حققت  ال�سوق 

اجلاري يف حني بلغت القيمة الإجمالية 
 10.9 الأمريكيني  امل�ستثمرين  لأ�سهم 
من  الأول  الن�سف  لغاية  دره���م  مليار 
اأن  اإىل  البلو�سي  ون���وه   .  2017 ع��ام 
املركز  احتلوا  الأمريكيني  امل�ستثمرين 
عام  ال�ستثمارات يف  ال�سوق من حيث �سايف  الأجانب يف  امل�ستثمرين  الأول بني 
عام  دره��م  مليار   2.2 اإىل  و�سلت  بقيمة   2017 من  الأول  والن�سف   2016
2016 و960 مليون درهم خالل الن�سف الأول من 2017. واأ�سار اإىل �سعي 
الأعمال  بناءة مع جمال�س  الدائم لعقد �سراكات  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �سوق 
.. م�سريا يف  املالية  الأ�سواق  ال�ستثمار يف  للتعريف مبزايا  الدولة  الأجنبية يف 
هذا ال�سدد اإىل اأن التعاون مع جمل�س العمل الأمريكي يتيح من�سة هامة للقاء 

واحلوار مع املواطنني الأمريكيني املقيمني يف الدولة.
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العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
حممد تخدير ح�سني ادري�س علي بيباري ، اجلن�سية : بنغالدي�س ، وال�سيد/ �سيخ �سالم 
�سيخ خالق ، اجلن�سية : بنغالدي�س ، وطلبا الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف 
من  وال�سادرة   وال�سيل  العبايات  وتطريز  خلياطة  الأخ�سر  اجلبل  التجاري  ال�سم 
بتاريخ  ال�سادر  رقم 240171  ال�سارقة رخ�سة جتارية  القت�سادية يف   التنمية  دائرة 
ادري�س  ال�سيد/اف�سل ح�سني  التنمية القت�سادية بخورفكان اىل  دائرة   1983/11/9
العدل يف  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما   - بنغالدي�س   : ، اجلن�سية  بيباري  علي 
مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1824  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-الذهبية لأعمال حفر ابار املياه و�سيانتها - �س ذ م م 2-�سيد حممد �سيد 
نعمت اله احمديان 3- عبداهلل حاجي اأقا رجنرب 4- �سيلفر لين للخر�سانات - م م ح 5- ملكيوى 
للتجارة العامة - �س ذ م م 6- قدرت اله جميد مع�سورى 7- ال�سندوق الذهبي للتجارة العامة - 
�س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �سادرات ايران - الفرع الرئي�سي - قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )125882984.49 درهم(  
الزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية 
لها  التام.   وح��ددت  ال�سداد  ال�ستحقاق احلا�سل يف 2017/7/31 وحتى  تاريخ  بواقع 15% من 
Ch2.E.21 لذا فاأنت  جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/10/23  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

 اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/110 عمايل كلي                    

يو�سف   ال��ع��اط��ي  ع��ب��د  ع��ا���س��م عبداملطلب  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
العقارية -  دام��اك  املدعي /�سركة  ان  جمهول حمل القامة مبا 
�س ذ م م - نعلنكم بان املحكمة ق��ررت بجل�ستها املنعقدة  بتاريخ 
2017/9/26 يف الدعوى املذكورة اعاله ، اخطاركم بورود تقرير 
ال�����س��ي��د اخل��ب��ري امل��ن��ت��دب يف ال���دع���وى وق���د حت����ددت ج��ل�����س��ة يوم 
 : بالقاعة  �سباحا   9.30 ال�ساعة   2017/10/10 امل��واف��ق  الثالثاء 

Ch2.E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
اإبالغ مبوعد جل�سة يف ق�سية جتارية بوا�سطة احمد اأطراف الق�سية 

يوم اجلل�سة الربعاء املوافق 1439/01/14ه���  ال�ساعة : 9.55 �سباحا 
الدائرة : التجارية الثالثة ع�سرة 

رقم الق�سية : 1/6405/ق لعام 1438 ه 
املدعي : �سركة عادل احل�سيني واأولده القاب�سة 

املدعي عليه / علي بن فردان علي الفردان 
مو�سوع الدعوى : مطالبة مالية 

املرفقات  - منوذج اإثبات تبليغ مبوعد جل�سة  - �سورة من لئحة الدعوى 
املكرم : علي بن فردان علي الفردان 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد : 
نفيدكم : بان الدائرة حددت موعدا لنظر الق�سية ح�سب ما هو مو�سح اأعاله ، ناأمل منكم احل�سور يف املوعد 

املحدد ، اأو ح�سور وكيل عنكم مبوجب وكالة �سرعية. 

رئي�س الدائرة التجارية الثالثة ع�سرة 
عبداهلل �سليمان العرم   

اململكة العربية ال�سعودية 
فرع ديوان املظامل مبنطقة الريا�س

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
يف  الدعوى 2017/2071  جتاري جزئي

�سد املدعي عليه : نافني كومار تيفار كونات  
املقامة من : بنك ام القيوين الوطني  

مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم   2017/2071  
جتاري جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا 
وعمال باحكام قانون الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�س اعمال اخلربة امام املحاكم ، 
ندعوكم حل�سور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا 
على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم الثالثاء  املوافق 2017/10/3 يف متام ال�ساعة 30 
عند  لدفاعكم  واملثبتة  املوؤيدة  امل�ستندات  كافة  اح�سار  ويرجى منكم    ، �سباحا   11  :

ح�سوركم لالجتماع - دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع  
هاتف : 2527888-04 � فاك�س : 04-2698876 

اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اجتماع خربة
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

    يف الق�سية رقم 2017/2322 جتاري جزئي
املرفوعة من : م�سرف الإم��ارات الإ�سالمي - �س م ع بوكالة : جابر را�سد حممد جابر 
 را�سد ال�سالمي ، �سد : 1- �سركة كو�سمو�س مري�سنت ري�سور�سز للتجارة العامة - �س ذ م م

2- عبدالرحمن يو�سف عبدالرحمن البق�سي - )�سامن(   
بال�سارة اىل كتاب حمكمة دبي البتدائية املوؤرخ يف 2017/9/27 واملت�سمن تكليفي خبريا 
يف الق�سية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�سية املذكورة 
يوم الأحد املوافق 2017/10/8  ال�ساعة 11.00 �سباحا  وذلك على العنوان التايل: مكتب 
اخلبري: احمد ماجد لوتاه- الهالل كابيتال- الطابق الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي 
الوطنية للتامني- بجانب ديرة �سيتي �سنرت- بور�سعيد هاتف 2999000-04  لذا ندعوكم 

للح�سور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�ستندات ومذكرات
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
يف  الدعوى 2017/555 ا�ستئناف جتاري

امل�ستاأنف �سده الثاين / جعفر في�س اهلل �ساحلي زادة 
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل امل�ستانفان / 1- �سركة انفينيتى كوم للتجارة - ذ م م  

2- حممد ر�سا قدير علي ملكوتي خواه - ب�سفته مدير �سركة انفينيتي 
اأمام حماكم دبي واأنه مت تعيينا خبريا ح�سابيا بالدعوى اعاله مبوجب احلكم ال�سادر به فاننا   
ال�ساعة 12 ظهرا  املوافق 2017/10/8 يف متام  الحد  يوم  وذلك  اجتماع خربة  ندعوكم حل�سور 
مبقر مكتبنا انرتا لال�ست�سارات املالية ،  ذلك بالعنوان التايل : دبي - حمي�سنة - �سارع بريوت - 
بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات  -  وبذات 
البناية يوجد بنك دبي التجاري تليفون : 042206899 ، فاك�س : 042206877  يرجى الطالع و 

اإح�سار كافة ما لديكم من م�ستندات واحلر�س على احل�سور  يف املوعد اق�ساه. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
    د. علي را�سد الكيتوب 

اإعـــــــــالن بالن�ســــــر

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
اإعالن باحلكم ن�سرا اأمام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية 

يف الدعوى رقم 2017/181  )اإداري كلي(  
بناء  على طلب املحكوم لها / الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية 

عنوانها / تنوب عنها اإدارة ق�سايا الدولة بوزارة العدل 
اىل املحكوم �سده / اأحمد عبدالعظيم حممد خليل 

عنوانه / ن�سرا 
اأعاله قد حكم فيها  اليها  امل�سار  الإدارية  الق�سية  ان  ليكن معلوما لديك 
 ، الكلية  الإدارية  الدائرة  اأمام   ، م   2017/8/22 بجل�سة  احل�سوري  مبثابة 
التايل  اليوم  من  تبداأ  يوما  ثالثني  مدة  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما 

لتبليغك هذا الإعالن.
حرر بتاريخ : 2017/9/25 

عن / مدير اإدارة اخلدمات الق�سائية 

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/25823
املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي   

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة 
حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع/بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س رقم 

/2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : خالد عبداهلل عبدالرحمن املال - اإماراتي اجلن�سية - العنوان : راأ�س اخليمة - خزام - هاتف : 0501236548

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )232.754.72( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )232.754.72(  درهم )مائتان 
واثنان وثالثون الف و�سبعمائة واربعة وخم�سون درهم واثنان و�سبعون فل�سا فقط ل غ��ري(    قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة 
التاأخري يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )49903/خ�سو�سي/N/دبي( من نوع )لمبورجيني - 

جالردو - ابي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )232.754.72( درهم )مائتان واثنان وثالثون الف و�سبعمائة 
واربعة وخم�سون درهم واثنان و�سبعون فل�سا فقط ل غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد 
اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم 

كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/25824  
املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي   

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة 
حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع/بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س رقم 

/2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : ع�سام ح�سني �سليم موايف - اردين اجلن�سية - العنوان : راأ�س اخليمة - الدفان - هاتف : 0505698412

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )41.349.17( درهم 
)واحدة  دره��م   )41.349.17( وق��دره  مبلغ  �سداد  �سرعة  يرجى   ، اليكم  الخطار  هذا  بار�سال  لنا  وبتكليفه  املنذر  عن  بوكالتنا 
واربعون الف وثالثمائة وت�سعة واربعون درهم و�سبعة ع�سر فل�سا فقط ل غري(  قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد 
ام دبليو اك�س  ال�سيارة رقم )97049/خ�سو�سي/الثالثة ع�سر/ابوظبي( من نوع )بي  املتعلقة ب�ساأن متويل  ال�سهرية  الق�ساط 

5 - برونزي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )41.349.17( درهم )واحدة واربعون الف وثالثمائة وت�سعة 
واربعون درهم و�سبعة ع�سر فل�سا فقط ل غري(  الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة 
ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج 

عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/848  جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - م�سعود حممد خادمي   جمهويل حمل القامة مبا ان 
املذكورة  الدعوى  اقام  ابوظبي ال�سالمي - فرع دبي - قد  املدعي / م�سرف 
اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/8/10 
بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  املحكمة  حكمت   : ال��ت��ايل  التمهيدي  احلكم 
اخلبري امل�سريف  �ساحب الدور باجلدول و على ان وتكون مهمته وفق منطوق 
تقريره مبلف  واودع  املهمة  با�سر اخلبري  )وقد  اجلل�سة  بتلك  ال�سادر  احلكم 
  2017/10/19 امل��واف��ق  ي��وم اخلمي�س   املحكمة جل�سة  لها  وح���ددت  ال��دع��وى(  

 .Ch2.E.21 ال�ساعة 30 : 9 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
 يف  الدعوى رقم 2017/933  جتاري كلي 

واي  �سور  املدعي/  ان  القامة مبا  م ح  جمهول حمل  م    - للتجارة  �سليكتور   - املدعي عليه /1  اىل 
للو�ساطة التجارية - �س ذ م م وميثله / ح�سني علي عبد الرحمن لوتاه - مبا ان املدعي/ �سور واي 
ب��اأن املحكمة حكمت  اأع��اله وعليه نعلنكم  املذكورة  الدعوى  اق��ام  م  قد  م  ذ  التجارية - �س  للو�ساطة 
بتاريخ 2016/9/27  حكمت املحكمة / وقبل الف�سل يف الدفع واملو�سوع : بندب خبري م�سريف �ساحب 
ان  ع�سى  وم��ا  فيها  املقدمة  وامل�ستندات  الدعوى  ملف  على  الط��الع  مهمته  وتكون  باجلدول  ال��دور 
حمررات  اأي  اأو  واملرا�سالت  للعقود  جمحودة  غري  �سور  او  منكرة  غري  اأ�سول  من  اخل�سوم  يقدمه 
اخرى وكذا ال�سجالت والدفاتر ونظام احلا�سب الآيل وعلى اخلبري حتقيق دفاع الطرفني وحددت 
مبلغ ع�سرون الف ردهم كاأمانة على ذمة ح�ساب وم�سروفات اخلبري واتعابه الزمت املدعية ب�سدادها 
خلزانة املحكمة وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/10/11 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف 
وحتى  �سدادها  حال  يف   2017/11/1 وجل�سة  المانة  �سداد  عدم  حال  يف   Ch2.E.22 القاعة

يقدم اخلبري تقريره.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1853 جتاري جزئي                               

اىل املدعي عليه /1 - جوليان كريو�س باتلو كريو�س  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �س م ع - قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة 
حكمت بتاريخ  2017/8/9 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل 
كالتي  وتكون مهمته   ، باجلدول  ال��دور  �ساحب  امل�سريف  اخلبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل 
:-  الطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم والنتقال اىل مقر 
املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على املرا�سالت الورقية واللكرتونية ان وجدت 
ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها �سبعة الف 
ب�سدادها يف  امل��دع��ي  وال��زم��ت  وات��ع��اب��ه  ذم��ة ح�ساب وم�سروفات اخلبري  على  ك��اأم��ان��ة  دره��م 
خزانة املحكمة )علما باأن التقرير قد ورد(. وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الربعاء  املوافق 

.Ch1.C.13 2017/10/18 ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2161  جتاري جزئي                               

اىل املدعي عليه /1 - �سركة هروني�س فوري�س - �س ذ م م  2-بولي�سروني�س �سبريوبولو�س 
- �سامن جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/م�سرف الإمارات ال�سالمي - �س م ع    قد 
اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/9/20 احلكم 
ال�سالمي  بالتمويل  املخت�س  امل�سريف  اخلبري  بندب  املحكمة  حكمت   : التايل  التمهيدي 
تكون  الدعوى  - خبريا يف هذه  باجلدول  ال��دور  - �ساحب  ال�سالمية  امل�سارف  وعمليات 
مهمته الطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم والنتقال اىل 
مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على املرا�سالت الورقية واللكرتونية 
ان وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها 
املوافق  الرب��ع��اء   ي��وم  املحكمة جل�سة  لها  وح��ددت  ب�سدادها.   املدعي  والزمت  الف  �سبعة 

.  Ch1.C.14 2017/9/27  ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/380  عقاري كلي                 
اىل اخل�سم املدخل / 1-رمرام - �س ذ م م )حاليا( �سركة مزن - ذ م م )�سابقا( جمهول 
�سابقا - وحاليا - م�سرف  ���س م خ -  دب��ي -  امل��دع��ي/ م�سرف  ان  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ف��رع - قد   - الإم���ارات ال�سالمي - م�ساهمة عامة 
املطالبة  بف�سخ العقد الجارة املو�سوفة بني املدعي واملدعي عليه عن الوحدات ارقام 
املدعي عليه مببلغ  وال��زام  وق��دره )264.104(  املدعي عليه مببلغ  وال��زام  و 404   403
)100.000 درهم( تعوي�سا عما حلق به من ا�سرار مادية وادبية والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/10/3  ال�ساعة 9.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2261  جتاري جزئي              

ار ايه جيه اي للخدمات الفنية - �س ذ م م  2-حممد افتخار  اىل املدعي عليه / 1- 
حممد ان���ور - جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ رو���س��ني ن��ان��دان��ان بادينهارى 
فيتيل ناندانان -وميثله / ريا�س عبداملجيد حممود الكبان -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة  ب�سم ملف احلجز التحفظي رقم 2017/271 جتاري مللف الدعوى 
والزام املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره )100.000 درهم( وقيمة ال�سيك مببلغ وقدره 
)20.000 درهم( بواقع 9% من تاريخ �سدور احلكم وحتى ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/10/18   ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2772  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- غ�سان فار علي ها�سمي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�سام�سي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   37.134.16( وقدره  مببلغ  عليه 
والفائدة  2.49% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.12 يوم الربعاء  املوافق  2017/10/4  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
يف  الدعوى 2017/1727  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-جي اإ�س اإت�س ميدل اي�ست بيه تي ئي ليمتد  جمهول حمل 
اأق���ام عليك  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ �سركة جنمة ال���ذروة للتجارة - ذ م م    ق��د 
مببلغ  والن��ف��راد  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   1.861.017.65( وق��دره 
القانونية 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء  املوافق  2017/10/18  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1843  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- عمر للنقليات - �س ذ م م 2- امين ف�سلله عبد الباقي - مدير 
- جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سرف ابوظبي ال�سالمي وميثله / جابر 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�سالمي  را�سد  را�سد حممد جابر 
والر�سوم  دره���م(   3726397.04( وق���دره  مببلغ  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها  وامل�ساريف واتعاب املحاماة و �سمول احلكم 
 Ch2.E.22 جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/10/11 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2970  جتاري جزئي              

الق��ام��ة مبا  الطبية  جمهول حمل  للتجهيزات  ون  بيو   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/ مينا ميديكال �سباليز - �س ذ م م  وميثله / علي ا�سماعيل ابراهيم 
عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد    - اجلرمن 
مببلغ وقدره )339.501.50 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
الربعاء   يوم  لها جل�سة  التام.  وح��ددت  ال�سداد  املطالبة  وحتى  تاريخ  12% من 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/10/18 امل��واف��ق  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2539  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- بريكولد انرتنا�سيونال - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ ا�ستيك للتجارة العامة - �س ذ م م  وميثله / ريا�س عبد املجيد حممود الكبان  -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )127.121.34 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة     2017/10/12 امل��واف��ق   اخلمي�س  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  ���س��ادف  )ح��ي��ث  الأق����ل.  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 
ال�سنة  راأ���س  مبنا�سبة  ر�سمية  اج��ازة  الدعوى  ه��ذه  لنظر  املحدد  اليوم  وه��و   2017/9/21

الهجرية فقد تقرر تاأجيل هذه الدعوى اإداريا(
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3110  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ديفيجني 9 للت�سميم الداخلي - �س ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ �سكيمز - �سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة وميثله / احمد 
ح�سن حممد عبداهلل املازمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  وق��دره )21960  املدعي عليها مببلغ 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء   املوافق  2017/10/3  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة – الفجر:

القا�سمي  حممد  بن  �سقر  ال�سيخ  د�سن 
الريا�سي م�ساء  ال�سارقة  رئي�س جمل�س 
اأم�س الأول يرافقه عبدالعزيز النومان 
الريا�سي  ال�سارقة  ملجل�س  العام  الأمني 
وحممد خليفة البدواوي رئي�س جمل�س 
املقر  لل�سقارين  ال�����س��ارق��ة  ن���ادي  ادارة 
يف  لل�سقارين  ال�سارقة  لنادي  الرئي�سي 

منطقة مليحه باإمارة ال�سارقة .
ح�����س��ر الف���ت���ت���اح حم���م���د م��ع�����س��د بن 
ملدينة  ال��ب��ل��دي  املجل�س  رئي�س  ه��وي��دن 
ال��ذي��د وحم��م��د علي اخل��ا���س��وين ع�سو 
والعميد  الحت������ادي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 
العامة  القيادة  من  الندا�س  �سيف  علي 

اإدارة  جمل�س  واأع�ساء  ال�سارقة  ل�سرطة 
كبري  ولفيف  لل�سقارين  ال�سارقة  ن��ادي 
الو�سطى  املنطقة  واأعيان  املدعوين  من 
وعدد من مدراء اأفرع الدوائر احلكومية 

بها .
وب��ع��د ق�����س ���س��ري��ط الف��ت��ت��اح م��ن قبل 
قام  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سقر  ال�سيخ 
بجولة يف اأرجاء املبنى اجلديد واطالعه 
على خمتلف خدماته وما يتوله النادي 
من ن�سر ثقافة ريا�سة ال�سيد بال�سقور 
والتعريف بها والت�سجيع على ممار�ستها 
و�سط خمتلف الفئات من �سكان الإمارة 
رئي�س  ق���ب���ل  م����ن  ����س���رح  اإىل  وا����س���ت���م���ع 
لل�سقارين  ال�سارقة  نادي  اإدارة  جمل�س 
اأق�سام  ع���ن  ال����ب����دواوي  خ��ل��ي��ف��ه  حم��م��د 

النادي  ودور  و���س��الت��ه  اجل��دي��د  امل��ب��ن��ى 
الرامية  وال�سيا�سات  اخل��ط��ط  ر���س��م  يف 
ال�سيد  لتعزيز �سالمة ممار�سي ريا�سة 

بال�سقور وغريها من الن�سطة .
امللحقة  البيطرية  العيادة  وافتتح  كما 
املوا�سفات  ب�����اأح�����دث  اأق���ي���م���ت  وال����ت����ي 
الطبية لتوفري رعاية طبية متخ�س�سة 
اإي��واء لل�سقور  ومتقدمة وتكون كمركز 

والطرائد احلية.
�سقر  ال�سيخ  متنى  اجل��ول��ة  نهاية  ويف 
ال�سارقة  ل��ن��ادي  ال��ق��ا���س��م��ي  ب��ن حم��م��د 
اأداء  يف  وال��ن��ج��اح  ال��ت��وف��ي��ق  لل�سقارين 
ر�سالته ودوره واأن ميثل املبنى الرئي�سي 
وال���ع���ي���ادة ن��ق��ل��ة يف ب���راجم���ه واأه���داف���ه 
اأن�ساأ  اأج��ل��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  ال��غ��اي��ات  ليحقق 

�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  ب���ن حم��م��د 
النادي  ال�سارقة  حاكم  لالحتاد  الأعلى 
على  حتافظ  التي  املظلة  النادي  ليكون 
تطوير ريا�سة ال�سيد بال�سقور كرتاث 

وطني اأ�سيل .
ف��ي��م��ا اأ����س���اد حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة ال���ب���دواوي 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ب��دع��م 
���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة وعرب عن 
ال�سقارين  اأ�سرة  و�سكر  امتنان  خال�س 
على هذا الدعم ال�سخي من قبل �سموه 
حممد  ب��ن  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ  �سمو  واإىل 
ونائب  العهد  القا�سمي ويل  �سلطان  بن 
حاكم ال�سارقة ملتابعة �سموه للنادي واإىل 

ال�سيخ �سقر بن حممد القا�سمي رئي�س 
وعبدالعزيز  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س 
ال�سارقة  ملجل�س  العام  الأم��ني  النومان 
امل��ق��ر الرئي�سي  اف��ت��ت��اح  ال��ري��ا���س��ي ع��ل��ى 
على  �سيعمل  ال��ن��ادي  اأن  م��وؤك��دا  للنادي 
الريا�سة  ه���ذه  يف  ال��وط��ن��ي  دوره  اأداء 
الهامة وتنمية مكت�سباتها ليكون النادي 
ال�سقور  ري��ا���س��ة  ع��ل��ى  للحفاظ  داع��م��ا 

وممار�ستها يف املنطقة .
ياأتي الفتتاح بعد اأن با�سر جمل�س اإدارة 
اأن  بعد  دوره  لل�سقارين  ال�سارقة  ن��ادي 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 
���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
ال�سارقة مر�سوما  املجل�س الأعلى حاكم 
يف   2016 ل�����س��ن��ة   80 رق�����م  اأم����ريي����ا 

نادي  اإن�ساء  ب�ساأن  املا�سي  نوفمرب  �سهر 
بال�سخ�سية  يتمتع  لل�سقارين  ال�سارقة 
الع��ت��ب��اري��ة والأه��ل��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة لإج���راء 
لتحقيق  الالزمة  القانونية  الت�سرفات 
اأهدافه حيث ن�س املر�سوم الأمريي على 
الرئي�س  ومركزه  النادي  مقر  يكون  ان 
ويجوز  ب���الإم���ارة،  الو�سطى  املنطقة  يف 
له اأن ين�سئ فروعاً اأخرى يف باقي مدن 

ومناطق الإمارة.
اأه��داف النادي احلفاظ   وح��دد املر�سوم 
بال�سيد  املرتبط  الثقايف  امل���وروث  على 
الرتاثية  الأن�����س��ط��ة  ون�����س��ر  ب��ال�����س��ق��ور 
واحل������ف������اظ ع���ل���ي���ه واإق������ام������ة ع���الق���ات 
ريا�سية مع خمتلف الأندية واملوؤ�س�سات 
املماثلة  واخل��ا���س��ة  املحلية  ال��ري��ا���س��ي��ة 

يف  وتوّجهها  ال��دول��ة  �سيا�سات  اإط���ار  يف 
ال�سيد  ريا�سة  ثقافة  ون�سر  ال�ساأن  هذا 
بال�سقور والتعريف بها والت�سجيع على 
ال��ف��ئ��ات من  مم��ار���س��ت��ه��ا و���س��ط خمتلف 
الإم���ارة  مكانة  وتعزيز  الإم����ارة.  �سكان 
على م�ستوى الدولة وخارجها باعتبارها 
بال�سقور  ال�سيد  ريا�سة  وجهة ملمار�سة 
مبمار�سة  املت�سلة  الت�سريعات  وتطوير 
ري��ا���س��ة ال�����س��ي��د ب��ال�����س��ق��ور يف الإم�����ارة 
وت�سجيع  وت���ق���دمي  ع��ل��ي��ه��ا  والإ�����س����راف 
املبادرات الرامية لتطوير ريا�سة ال�سيد 
بال�سقور ت�ستلهم الرتاث املحلي للدولة 
والإمارة. وتوفري عيادة للرعاية الطبية 
والطرائد احلية  لل�سقور  اإي��واء  ومركز 

لرتباطها بثقافة وتراث الدولة.

رفع  امل��ح��رتف��ني  دوري  جلنة  اع��ت��م��دت 
ن�����س��ب��ة ت���ذاك���ر ال���ف���ري���ق ال�����س��ي��ف اإىل 
تنظمها  ال��ت��ي  امل�����س��اب��ق��ات  يف   30%
الجتماع  خ����الل  ذل����ك  ج����اء  ال��ل��ج��ن��ة، 
التنفيذيني  للمديرين  الأول  ال��دوري 
-2017 مو�سم  املحرتفني يف  لأندية 
2018، الذي مت عقده ظهر اخلمي�س 
امل��ا���س��ي مب��ق��ر احت����اد الإم�������ارات لكرة 
احلو�سني  وليد  برئا�سة  بدبي،  القدم 
دوري  للجنة  بالإنابة  التنفيذي  املدير 
�سركات  ممثلو  وح�����س��ره  امل��ح��رتف��ني، 
عمل  فريق  اإىل  بالإ�سافة  القدم،  ك��رة 

اللجنة من خمتلف الإدارات.
ومت خالل الجتماع اطالع الأندية على 
�سري عمل امل�ساريع واملبادرات اجلديدة 
-2017 ملو�سم  اللجنة  اأطلقتها  التي 

الت�سويقية  املبادرات  و�سملت   ،2018
التي هدفت اإىل زيادة فر�س ال�ستثمار 
اأمام الأندية، بجانب م�ستجدات الإنتاج 
والبث التلفزيوين، اإ�سافة اإىل مناق�سة 
والتنظيمية  الإداري����ة  ال��ر���س��وم  ق�سية 
على عقود الالعبني املحرتفني. رحب 
ب��احل�����س��ور يف بداية  ول��ي��د احل��و���س��ن��ي 
الجتماع، مثمناً جهود الأندية يف دعم 
تطوير  ت�ستهدف  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع  ك��ل 
الجتماع  اأن  م��و���س��ح��اً  امل�������س���اب���ق���ات، 
الأن���دي���ة  اط�����الع مم��ث��ل��ي  اإىل  ي���ه���دف 
ع��ل��ى ���س��ري ع��م��ل امل�����س��اري��ع وامل���ب���ادرات 
بهدف  اجل����دي����د  ب���امل���و����س���م  اخل���ا����س���ة 
اإىل  م�����س��رياً  ك��ام��ل��ة،  املنظومة  تطوير 
اأهمية ا�ستمرار التعاون بني كل اأطراف 
منظومة دوري اخلليج العربي، ليحقق 

املو�سم الريا�سي النجاح املاأمول.
 

مبادرات ت�سويقية
تناول الجتماع يف م�ستهله م�ستجدات 
م���ب���ادرات ال��ت�����س��وي��ق وال����رتوي����ج، التي 
مدير  اأوزلت���������������س،  ك�������الرا  ق���دم���ت���ه���ا 
مت  حيث  باللجنة،  والرعاية  الت�سويق 
عر�س تقرير عن املبادرات والفعاليات 
منذ  تنظيمها  ب���داأ  ال��ت��ي  اجلماهريية 
اخلليج  دوري  مل�سابقة  الأوىل  اجل��ول��ة 
حيث  الآن،  حتى  حققته  وم��ا  ال��ع��رب��ي 
جماهريية  فعالية   25 اللجنة  تنفذ 
ت�����ه�����دف ل���ل���ت���وف���ري اأج������������واء اأف�������س���ل 

�سعيد  وع��ل��ى  امل��ب��اري��ات.  يف  للجمهور 
والرعاية  الت�سويق  اإدارة  قدمت  اآخ��ر، 
م�سروع  عمل  �سري  عن  مف�سال  �سرحا 
ال��ت��ذاك��ر الإل��ك��رتون��ي��ة م���ن اإج�����راءات 
باللجنة  ترتبط  ولوج�ستية  تنظيمية 
والأن����دي����ة، ح��ي��ث م��ن امل��ق��رر ال��ب��دء يف 
تطبيقه اعتبارا من يناير 2018 بعد 
الالزمة  ال��رتت��ي��ب��ات  جميع  ا�ستكمال 

للبدء يف التنفيذ.
 

البث التلفزيوين
وب��������دوره، ���س��ل��ط ع���م���ار ح��ي��ن��ا مدير 
التلفزيوين  والإن�����ت�����اج  ال���ب���ث  اإدارة 
ال�سوء على  بلجنة دوري املحرتفني، 
امل�ستجدات اخلا�سة مببادرات الإنتاج 
والبث التلفزيوين يف املو�سم اجلديد، 
التلفزيوين  ال���ن���ق���ل  ت�����س��م��ل  وال����ت����ي 
ملباريات دوري اخلليج العربي للرديف 
ع���رب ق��ن��اة ال�����س��ارق��ة ال��ري��ا���س��ي��ة، ثم 
مبادرة اجلرافيك والإح�سائيات التي 
من  اع��ت��ب��ارا  تنفيذها  اللجنة  ب����داأت 
اجلولة الثانية لبطولة دوري اخلليج 
“دبليو  �سركة  م��ع  بالتعاون  العربي 
ر�سد  خ��الل  م��ن  العاملية”،  تيفيجن 
اإح�سائيات  وت��ق��دمي  ال��الع��ب��ني  اأداء 
دق���ي���ق���ة ع����ن امل����ب����اري����ات، ف�����س��ال عن 
خدمة الإح�سائيات اخلا�سة بالدوري 
والتي بداأت جلنة دوري املحرتفني يف 

توفريها بالتعاون مع �سركة “�سبورت 
برنامج  ج��ان��ب  اإىل  العاملية”،  رادار 
اخلا�س  امل����رئ����ي  امل���ح���ت���وى  ت���ط���وي���ر 

بامل�سابقات التي تنظمها اللجنة.
 

ر�سوم ت�سجيل الالعبني
وتطرق الجتماع اإىل الر�سوم الإدارية 
الالعبني  ع��ق��ود  ع��ل��ى  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
الأوىل  الت�سجيل  ل��ف��رتة  امل��ح��رتف��ني 
-2017 ال���ري���ا����س���ي  امل���و����س���م  م����ن 

احلو�سني  وليد  ك�سف  حيث   ،2018
ع���ن ات���ف���اق مت م���ع احت�����اد الإم�������ارات 
املبلغ  با�ستقطاع  يق�سي  القدم،  لكرة 
ل��دي جلنة  الأن��دي��ة  م��ن خم�س�سات 
الأندية  وط��ال��ب��ت  امل��ح��رتف��ني،  دوري 
تقييم  ب������اإج������راء  الج����ت����م����اع  خ������الل 
مقرتحات  وت��ق��دمي  احل���ايل  للو�سع 
ال��ر���س��وم وغريها  اآل��ي��ة  ل��الحت��اد على 
امل�سرتكة،  التطويرية  امل��ب��ادرات  م��ن 
فريق  ت�سكيل  مت  ذل���ك،  ���س��وء  وع��ل��ى 
عمل مكون من ثالثة اأع�ساء ميثلون 
الأن���دي���ة وال��ل��ج��ن��ة، ع��ل��ى اأن ي��ت��م رفع 
املحرتفني،  دوري  للجنة  ت��ق��ري��ره��م 
احتاد  ع��ل��ى  �ستعر�سه  ب���دوره���ا  ال��ت��ي 

الكرة.
 

ن�سبة الفريق ال�سيف
التذاكر  خم�س�سات  الجتماع  ناق�س 

البيع  واآلية  املباريات  خالل  لالأندية 
التذاكر  ل�����س��راء  امل��م��ن��وح��ة  وال���ف���رتة 
واأ�سعارها، حيث مت التفاق على زيادة 
ن�سبة الفريق ال�سيف بدل من 10% 
لت�سبح %30 بناء على طلب مكتوب 
�سوابط  ووف���ق  ال�سيف،  ال��ن��ادي  م��ن 

تنظيمية حمددة.
 

تن�سيق وتعاون
و�سف نا�سر الظفري املدير التنفيذي 
باملثمر،  الج���ت���م���اع  ع��ج��م��ان  ل���ن���ادي 
التي  املحرتفني  دوري  بلجنة  م�سيداً 
بالأندية  الل��ت��ق��اء  اإىل  دائ��م��اً  ت�سعى 
ما  ك��ل  يف  مناق�ستها  ع��ل��ى  وحت��ر���س 
ي�ستجد من اأمور حول اإدارة الن�ساط، 
الرت�����ق�����اء مب��ن��ظ��وم��ة دوري  ب���ه���دف 
وتطبيق  ك���ام���ل���ة،  ال���ع���رب���ي  اخل���ل���ي���ج 
معايري الحرتاف مبا يخدم امل�سلحة 
املحرتفني  دوري  لأن����دي����ة  ال���ع���ام���ة 
وي�سب يف النهاية يف �سالح كرة القدم 

الإماراتية.
اأو�����س����ح خ��م��ي�����س عي�سى  م���ن ج��ان��ب��ه 
لنادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  امل����زروع����ي 
عقد  على  درج��ت  اللجنة  اأن  الظفرة، 
من  الأن��دي��ة  مع  تن�سيقية  اجتماعات 
تعرت�سها  التي  امل�ساكل  كل  حل  اأج��ل 
النظر  وج���ه���ات  ل��ت��ق��ري��ب  وال�����س��ع��ي 
لتطوير  ���س��ع��ي��اً  الأف�����ك�����ار،  وت���وح���ي���د 

م��ن��ظ��وم��ة الح��������رتاف و�����س����وًل اإىل 
اإىل  املزروعي  ولفت  املن�سود،  امل�ستوى 
اأن فريق العمل الذي مت ت�سكيله من 
وال�سارقة  الو�سل  اأندية  ممثلي  قبل 
والظفرة وبالتن�سيق مع اللجنة �سيقوم 
الإدارية  الر�سوم  عن  تقرير  بتجهيز 
الالعبني  ع��ق��ود  ع��ل��ى  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
اإىل العديد من  املحرتفني بالإ�سافة 
الكرة  لحت��اد  التطويرية  املقرتحات 
ثم  وم��ن  اللجنة  على  عر�سه  بغر�س 

رفعه اإىل احتاد الكرة.
وب�����دوره، اأث��ن��ى ع��ب��داهلل ���س��امل ع�سو 
لكرة  ال���وح���دة  ���س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
على  التنفيذي  امل��دي��ر  ون��ائ��ب  ال��ق��دم 
الج��ت��م��اع��ات ال���دوري���ة، وال��ت��ي تخدم 
اللجنة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  امل�������س���اب���ق���ات 
وت��ف��ي��د الأن���دي���ة امل��ح��رتف��ة ع��ل��ى وجه 
اخل�سو�س. واأو�سح عبد اهلل �سامل اأنه 
من  العديد  فتح  الجتماع  خ��الل  مت 
تطوير  يف  ت�سهم  التي  الهامة  امللفات 
معدل  رف��ع  اأب��رزه��ا  وك���ان  امل�سابقات، 
احل�سور اجلماهريي من خالل طرح 
بالإ�سافة  اإلكرتونياً  املباريات  تذاكر 
للمباريات،  امل�ساحبة  الفعاليات  اىل 
داعما  تكون  �سوف  الأندية  اأن  موؤكدا 
نحو  ق��دم��ا  للم�سي  للجنة  اأ���س��ا���س��ي��ا 
الذي  بال�سكل  امل�سابقات  جميع  اإب��راز 

يليق با�سم دولة الإمارات.

حورية الطاهري ت�سارك يف ور�سة عمل 
الفيفا للمدربات

•• دبي – الفجر:

 ت�سارك املدربة املواطنة حورية الطاهري يف 
الحتاد  ينظمها  التي  املدربات،  عمل  ور�سة 
ال���ق���دم )ال���ف���ي���ف���ا(، مبدينة  ل���ك���رة  ال�����دويل 
زيوريخ ال�سوي�سرية، التي تبداأ غداً وت�ستمر 
الطاهري  ح���وري���ة  وت���غ���ادر   . ي���وم���ني  مل����دة 
من  ال�سوي�سرية  امل��دي��ن��ة  اإىل  ال��ي��وم  م�ساء 

ال��ور���س��ة، التي  اأج��ل الن��خ��راط يف فعاليات 
�ست�سهد تطبيق العديد من اجلوانب الفنية 
اجلديدة، واخلا�سة بطرق تدريب كرة قدم 
يف  وذل���ك  ال���دويل،  امل�ستوى  على  لل�سيدات 
اإطار �سعي الحتاد الدويل للعبة، لالرتقاء 
على  والعمل  الن�سائية  التدريبية  بالكوادر 
ا�ستكماًل  ال��ور���س��ة،  ه���ذه  وت��ع��د  ت��ط��وي��ره��ا. 
ل��ل��ور���س��ة ال��ت��ي ���س��ارك��ت ب��ه��ا ال���ط���اه���ري يف 

كاأ�س العامل للنا�سئات حتت 17 �سنة والتي 
اأقيمت بالأردن.

اأنها تطمح لتحقيق  ال�سابة،  املدربة  واأك��دت 
اأق�سى ا�ستفادة من ور�سة العمل التدريبية، 
وحت��ر���س دوم���اً على ال��ت��واج��د يف مثل هذه 
ال��������دورات، ل��ل��خ��روج ب���اأك���رب ف���ائ���دة، ميكن 
الإماراتية  القدم  ك��رة  لالعبات  على  نقلها 

لل�سيدات.

مبنى متكامل وعيادة طبية 

نادي ال�سارقة لل�سقارين يد�سن مقره الرئي�سي يف مليحه بح�سور ال�سيخ �سقر بن حممد القا�سمي 

جلنة املحرتفني تعتمد ن�سبة 30 % من تذاكر املباريات للفريق ال�سيف
حقق ار�سنال فوزين متتاليني حمليا 
للمرة الوىل هذا املو�سم عندما تغلب 
على  2-�سفر  برايتون  �سيفه  على 
املرحلة  ملعب الم���ارات يف لندن يف 
ال�سابعة من الدوري النكليزي لكرة 
اللندين  ال���ن���ادي  وا���س��ت��ه��ل  ال���ق���دم. 
�سيتي،  لي�سرت  ع��ل��ى  ب��ف��وز  م��و���س��م��ه 
متتاليتني  خل�سارتني  تعر�س  لكنه 
النت�سارات  نغمة  ي�ستعيد  ان  قبل 
ع���ل���ى ح�������س���اب ب�����ورمن�����وث، ق���ب���ل ان 
ي��ن��ت��ك�����س جم�����ددا ب�����س��ق��وط��ه يف فخ 
ت�سل�سي  اللندين  جاره  امام  التعادل 
حامل اللقب، وا�ستعاد التوازن بفوز 
على ح�ساب و�ست بروميت�س البيون 

الثنني املا�سي.
واأع������������اد م���������درب ار�����س����ن����ال 
فينغر  اأر����س���ني  ال��ف��رن�����س��ي 
ال������������ذي اح�����ت�����ف�����ل ال�����ي�����وم 
لتوليه  ال�21  ب���ال���ذك���رى 

لنادي  ال��ف��ن��ي��ة  الدارة 
كوادره  املدفعجية، 

اىل  ال�سا�سية 
لت�سكيلة  ا
ب�������ع�������دم�������ا 

اراح����ه����م 
يف 

ة  ا ر ملبا ا
ام��������������ام 
ب�������ات�������ي 

 )2-4( ال��ب��ي��الرو���س��ي  ب��وري�����س��وف 
اخلمي�س يف اجلولة الثانية من دور 
املجموعات مل�سابقة الدوري الوروبي 

يوروبا ليغ.
اجلديد  ال����واف����د  ب���راي���ت���ون،  وب�����ات 
ال�45  الفريق  الأ���س��واء،  دوري  اىل 
الذي يخ�سر امام ار�سنال يف الدوري 
ل����الدارة  فينغر  ت�سلم  م��ن��ذ  امل��م��ت��از 
النكليزية  العا�سمة  لفريق  الفنية 
رقم  ب��ال��ت��ايل  فحطم   ،1996 ع���ام 
مع  فريغو�سون  األيك�س  ال���س��ط��ورة 

مان�س�سرت يونايتد )44 فريقا(.
ال�سباين  ال������دويل  امل����داف����ع  وم���ن���ح 
ال��ت��ق��دم لر�سنال  م��ون��ري��ال  ن��ات�����س��و 
بت�سديدة   16 ال��دق��ي��ق��ة  يف 
بيمانه من م�سافة  قوية 
امام  درب��ك��ة  اث��ر  قريبة 
امل��رم��ى بعد رك��ل��ة حرة 

جانبية.
الول  ال���ه���دف  وه����و 
مل������ون������ري������ال يف 
ال����������������������دوري 
امل�����م�����ت�����از 
منذ 16 
ر  ا ذ ا

�سباك  ه���ز  ع��ن��دم��ا   2013 م���ار����س 
 1660 ق��ب��ل  اأي  ���س��ي��ت��ي،  ���س��وان�����س��ي 

يوما.
وك���اد ب��راي��ت��ون ي���درك ال��ت��ع��ادل عرب 
���س��ويل م��ارت�����س م��ن ت�����س��دي��دة قوية 
ب��ي�����س��راه م���ن خ����ارج امل��ن��ط��ق��ة، ردها 
الت�سيكي  للحار�س  الي�����س��ر  ال��ق��ائ��م 
وان���ت���ظ���ر   .)23( ت�������س���ي���ك  ب����ي����رت 
الثاين  ال�����س��وط  ال��ل��ن��دين  ال��ف��ري��ق 
ل��ت��اأم��ني ت��ق��دم��ه ب��ه��دف ث���ان �سجله 
بت�سديدة  اأي��وب��ي  األيك�س  النيجريي 
اثر  قريبة  م�سافة  من  بيمناه  قوية 
الدويل  م��ن  بالكعب  مت��ري��رة  تلقيه 
من  �سان�سيز  األيك�سي�س  الت�سيلي 
الفوز  وه���و   .)56( املنطقة  داخ���ل 
ال�ساد�س لر�سنال يف مبارياته ال�ست 
الخرية يف خمتلف امل�سابقات. وحلق 
املركز  اىل  ت�سل�سي  ب��ج��اره  ار���س��ن��ال 
بعدما  نقطة   13 ب��ر���س��ي��د  ال���راب���ع 
الثانية  بخ�سارته  مني  الخ��ري  ك��ان 
�سيفه  ام���ام  ب�سقوطه  امل��و���س��م  ه���ذا 
ال�سبت  �سفر-1  �سيتي  مان�س�سرت 
يف افتتاح املرحلة، فيما جتمد ر�سيد 
ن��ق��اط م��ن فوزين   7 ب��راي��ت��ون عند 
وت���ع���ادل يف 
امل�������رك�������ز 
بع  ا لر ا
 . ع�سر
يلعب  و
لح���������ق���������ا 
اي��ف��رت��ون مع 
برينلي، ونيوكا�سل 
املرحلة  وافتتحت  ل��ي��ف��رب��ول.  م��ع 
هادر�سفيلد  ب���خ�������س���ارة  ال�����س��ب��ت 
وتعادل  �سفر-4،  ت��وت��ن��ه��ام  ام���ام 
بورمنوث مع لي�سرت �سيتي �سفر-
�سفر، وفوز مان�س�سرت يونايتد على 
و�ستوك  4-�سفر،  بال�س  كري�ستال 
2-1، وو�ست  �ساوثمبتون  �سيتي على 
 ،1-2 واتفورد  على  البيون  بروميت�س 
وتعادل و�ست هام يونايتد مع �سوان�سي 

�سيتي �سفر-�سفر

ار�سنال يحقق الفوز الثاين يف الربميريليغ
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اجراء قرعة بطولة كاأ�ش �سلطان بن زايد لفرق موؤ�س�سات اأبوظبي
العام  الريا�سي  الحت��اد  مبقر  الأول  اأم�س  م�ساء  ج��رت 
كاأ�س  بطولة  قرعة  ظبي  اأب��و  يف  احلكومية  للموؤ�س�سات 
�ساحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو 
ال�سمو رئي�س الدولة الرئي�س الفخري لالحتاد ال�سنوية 
لكرة القدم )رقم 28( وقد جرت مرا�سم القرعة بح�سور 
رئي�س  الطنيجي  ال�سبب  حممد  اأح��م��د  املتقاعد  ال��ل��واء 
جلنة امل�سابقات بالحتاد ،والذي نقل يف بداية الجتماع 
بح�سور ممثلي الفرق امل�ساركة حتيات واأمنيات �سيف بن 
اأن  ،متمنيا  الحت��اد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الهاملي  اأحمد 

حتقق البطولة ال�سنوية املميزة النجاح واأن يحقق املو�سم 
املن�سود  النجاح   -2018  2017 ال�ستثنائي  الريا�سي 
بعد اأن جاءت الربجمة بالتن�سيق مع الأحداث الريا�سية 
التي ت�سهدها ريا�سة الإمارات خا�سة البطولت العاملية 
اأبو  جمل�س  باإ�سراف  ظبي  اأبو  العا�سمة  حتت�سنها  التي 
ظبي بهدف التن�سيق والنجاح مبا يخدم ريا�سة الإمارات 
التي حتظى بدعم القيادة الر�سيدة،ويف مقدمتها بطولة 
FIFA(بعد   2017 )الإم���ارات  لالأندية  العامل  كاأ�س 
اإعادة تاأهيل اإ�ستاد �سلطان بن زايد لكرة القدم من قبل 

الفرق  لتدريبات  ا�ستعدادا  الريا�سي  ظبي  اأب��و  جمل�س 
�سبعة  م�ساركة  ت�سهد  ال��ت��ي  ال��ع��امل  بطولة  يف  امل�ساركة 
اأندية خالل الفرتة من يوم الأربعاء 6 اإىل ال�سبت 16 

دي�سمرب/كانون الثاين.
وق����د ���س��ه��دت ق��رع��ة ال��ب��ط��ول��ة ال��غ��ال��ي��ة ال��ت��ي ينظمها 
الحت�����اد مب�����س��ارك��ة 10 ف���رق وال���ت���ي مت ت��وزي��ع��ه��ا على 
الحتاد  فرق  الأوىل  املجموعة  �سمت  ،وق��د  جمموعتني 
،اأكادميية  والكهرباء  املياه  ،هيئة  للجامعات  الريا�سي 
اأبو ظبي للجودة  �ستو جتارت،حديد الإم��ارات ،وجمل�س 

الثانية  املجموعة  و�سمت   .. م��ره  لأول  ي�����س��ارك  ال���ذي 
اأكادميية  العمل،  الإم��ارات لتنمية عالقات  فرق جمل�س 
املرفاأ ،يونك للدعاية، خمترب يونيفر�سال ،وجولد وكالء 
لعبني.. وتبداأ مباريات البطولة يوم الثنني 10/16 
احلايل بامللعب الفرعي بلقاء يجمع بني فريقي جمل�س 
اأبو ظبي للجودة وفريق حديد الإمارات ،وتعقبها مباراة 
اأكادميية �ستو جتارت وهيئة املياه والكهرباء يف اأبو ظبي 
نوفمرب   29 ي��وم  حتى  البطولة  م��ب��اري��ات  وت�ستمر   ..

القادم.

•• ر�شالة ال�شني:

املت�سابق  ب��ق��ي��ادة   6 اب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  زورق  ت���وج 
ال�سني  جل��ائ��زة  بطال  ك��اري��ال  اليك�س  الي��ط��ايل 
ليوزهو الكربى للزوارق ال�سريعة –فورمول-1 
اجلولة الرابعة من بطولة العامل 2017 والتي 
– الأحد-  اأم�س  اأحداثها يوم  ال�ستار على  اأ�سدل 

على مياه نهر ليو مب�ساركة 19 زورقا.
6 ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال����زوارق  وت��ف��وق زورق اب��وظ��ب��ي 
الأول  باملركز  ليفوز  زورقا   19 امل�ساركة وعددها 
زورق  قائد  �ستارك  اريك  ال�سويدي  متقدما على 
ال�سويد 15 �ساحب املركز الثاين وحامل اللقب 
يف املوا�سم الثالثة املا�سية الفرن�سي فليب �سيب 

قائد زورق �سينيزن ال�سني 1.
وان��ه��ي ث��ن��ائ��ي م��وؤ���س�����س��ة ال��ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م بطلنا 
احمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 والأمريكي 
ال�سباق   4 ف��ي��ك��ت��وري  زورق  ق��ائ��د  ت��ورن��ت��ي  ���س��ون 

الرابع  املركزين  يف  لفة   48 �سمل  وال��ذي  املثري 
القمزي قائد  احتل بطلنا ثاين  بينما  واخلام�س 

زورق ابوظبي 5 املركز ال�ساد�س 
ومر ال�سباق بعدة مراحل منها التوقف الإجباري 
يف اللفة 13 ب�سبب انزلق احدي عوامات ال�سباق 
الأم�����ر ال����ذي ا���س��ط��ر ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة لإيقاف 
ال�سباق واإ�سالحها ليعود التناف�س بقوة وي�ستمر 
خربة  اأن  اإل  ال�������س���دارة  ث���ال���وث  ب���ني  ال��ت��ن��اف�����س 
�سينيزن  زورق  ق��ائ��د  �سيبي  الفرن�سي  املت�سابق 
على  والتقدم  املوقف  قادته ل�ستغالل   1 ال�سني 
بطلنا الهاملي اإىل املركز الثالث ليحتفظ الأخري 
بهذا املركز حتى خط النهاية يف حني جنح تورنتي 
والذي انطلق من املركز العا�سر يف اإنهاء ال�سباق 

يف املركز اخلام�س متجاوزا جميع املناف�سني.
وكان املت�سابق المريكي �سون تورنتي قائد زورق 
ف��ي��ك��ت��وري 4 ق���د ح��ق��ق ث���اين اأف�����س��ل ت��وق��ي��ت يف 
انطالقة  �سبقت  التي  الثانية  الر�سمية  التجارب 

م�سجال  –الأحد-  اأم�����س  ي��وم  الرئي�سي  ال�سباق 
46.53 ثانية يف لفة ال�سباق التي ي�سل طولها 
اإىل 2020 مرتا وذلك خلف املت�سابق ال�سويدي 
والذي   15 ال�����س��وي��د  زورق  ق��ائ��د  ���س��ت��ارك  اري���ك 

ت�سدر التجارب.

تهنئة
وحر�س حريز املر حممد بن حريز رئي�س جمل�س 
اإدارة موؤ�س�سة الفيكتوري تيم على تقدمي التهاين 
احلارة اإىل �سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة 
بن زايد اآل نهيان م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س اإدارة نادي ابوظبي الدويل 
للريا�سات البحرية مبنا�سبة اجناز فريق ابوظبي 
العاملية  ال�سدارة  وموا�سلة  الفورمول1  ل��زوارق 
يوليه  ال��ذي  الهتمام  م��دي  يعك�س  ال��ذي  الأم���ر 

امل�سئولني من اجل تطوير الريا�سة والفرق.
وه��ن��ا ح��ري��ز امل���ر حم��م��د ب��ن ح��ري��ز ال���ذي ح�سر 

برفقة  ال�سينية  ل��ي��وزه��و  م��دي��ن��ة  يف  امل��ن��اف�����س��ات 
غامن خمي�س املري ع�سو جمل�س الإدارة الطاقم 
برئا�سة  اب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  ووف���د  وال��ف��ن��ي  الإداري 
الدويل  ابوظبي  ن��ادي  عام  مدير  الرميثي  �سامل 
ب��احل�����س��ول ع��ل��ى املركز  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
ال�سريعة  ل���ل���زوارق  الرئي�سي  ال�����س��ب��اق  يف  الأول 
ال�ساعد  بطلنا  ح�سول  واأي�����س��ا  –فورمول-1 
مناف�سات  الثاين يف  املركز  على  املحريبي  حممد 

�سباق –اأف 4 اأ�س-.
 وع���رب ب��ن ح��ري��ز ع��ن ر���س��اه��م ال��ت��ام يف جمل�س 
من  الفريق  بها  خ��رج  التي  النتائج  على  الإدارة 
وح�سول  –الأحد-  اأم�����س  ي��وم  الرئي�س  ال�سباق 
 3 ف��ي��ك��ت��وري  ق��ائ��د زورق  ال��ه��ام��ل��ي  اح��م��د  بطلنا 
فيكتوري  زورق  ق��ائ��د  تورنتي  ���س��ون  والأم��ري��ك��ي 
ليو�سالن  واخلام�س  ال��راب��ع  املركزين  على   4
قوي  كفريق  ال��ع��ام  ه��ذا  البطولة  يف  م�سوارهما 
ومناف�س بعدما رفع الهاملي ر�سيده يف الرتتيب 

مت�ساويا  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يف  نقطة   30 اإىل  ال��ع��ام 
 11 بابا  زورق  قائد  �سيليو  �سامي  الفنلندي  مع 
فيما تقدم تورنتي خطوة اإىل املركز ال�سابع رافعا 

ر�سيده اإىل 19 نقطة.

الهاملي: الفر�س ما تزال متاحة
اأكد بطلنا احمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 
و�ساحب املركز الرابع يف ال�سباق الرئي�سي جلائزة 
ال�سريعة  ل���ل���زوارق  ال��ك��ربى  –ليوزهو  ال�����س��ني 
يوم  فعالياتها  على  اأ�سدل  والتي  –فورمول-1 
انهي  التي  للنتيجة  م��رت��اح  ان��ه  –الأحد-  اأم�����س 
وال�ستعداد  بالتجهيز  م��ق��ارن��ة  ال�����س��ب��اق  عليها 
متاحة  ت��زال  ما  املناف�سة  خيارات  اأن  اإىل  م�سريا 

فيما تبقي من جولتني
واأ�سار اإىل اأن ال�سباق مر بظروف خمتلفة ومتقلبة 
مبينا اأن التوقف الطويل لإ�سالح احدي عوامات 
مركزه  على  املحافظة  يف  ي�ساعده  مل  الل��ت��ف��اف 

نهاية  يف  التتويج  من�سة  على  وال�سعود  الثالث 
وتكد�سها  ال���زوارق  بني  امل�سافات  لتقارب  ال�سباق 
خ��ل��ف امل��ت�����س��در ل��ك��ن الأه����م ك���ان امل��ح��اف��ظ��ة على 
امل��رك��ز ال��راب��ع واحل�����س��ول على 9 ن��ق��اط جديدة 
العام  للرتتيب  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يف  موقفه  ع���ززت 

بفارق 28 نقطة عن املت�سدر.

الرتتيب العام لبطولة العامل:
58 )الإمارات(   6 -ابوظبي  كاريال  اليك�س   1-
42 )ال�سويد(   15 –ال�سويد  �ستارك  اريك   2-

39 )ال�سني(   1 –�سينيزن  �سيب  فيليب   3-
)الإم���ارات(   3 –فيكتوري  الهاملي  احمد   4-

30
30 )فنلندا(   11 –بابا  �سيليو  �سامي   5-

25 5 )الإمارات(  – ابوظبي  -6 ثاين القمزي 
)الإم�����ارات(   4 –فيكتوري  ت��ورن��ت��ي  ���س��ون   7-

19

اأحرز �سائق اأبوظبي لل�سباقات النا�سئ حممد 
املطّوع ال�سحي )24 عاماً( املركز اخلام�س يف 
يف  فرن�سا(  قلب  )رايل  فران�س  دي  ك��ور  رايل 
فئة اآر3 الذي �سكل امل�ساركة اخلام�سة للنا�سئ 
الإماراتي يف بطولة فرن�سا الوطنية للراليات 
النا�سئني  ال�سائقني  برنامج  �سمن   2017

للراليات .
توزع رايل كور دي فران�س على يومني وتاألف 
م���ن 11 م��رح��ل��ة م��ع��ب��دة ب��ل��غ ط��ول��ه��ا 193 
�سبع  من  فتاألف  الأول  اليوم  اأم��ا  كيلومرتاً. 
كلم( جنح خاللها حممد  مراحل )97.66 

امل��ط��وع م��ع م��الح��ه ن��اي��ل ب��ورن��ز يف ت�سجيل 
اأزمنة ممتازة على منت ال�سيرتوين دي.ا�س3 
ب�سكل  ان��ه��م��رت  ال��ت��ي  الأم���ط���ار  اأن  اإل  اآر3. 
النا�سئ من فر�سة  الإماراتي  مفاجئ حرمت 
الفوز باملرحلة ال�ساد�سة حيث تعر�س خاللها 
لالنزلق على امل�سارات املبتلة وخ�سر فيها وقتاً 
ثميناً.  تعلمنا اليوم درو�ساً جديدة يف القيادة 
واأ�ساف:  امل��ط��وع  ق��ال  املعبدة  ال��ط��رق��ات  على 
مراحل الرايل �سريعة جداً حتتاج اإىل تركيز 
يرتقي ل�سرعتها. ب�سكل عام كان يوماً ناجحاً 
وكنا  ���س��ري��ع��ة  اأزم���ن���ة  �سجلنا  ح��ي��ث  ل��ن��ا  ج����داً 

اأن  اإىل  الأوىل  اخلم�سة  امل��راك��ز  على  نتناف�س 
الأخرية  قبل  امل��رح��ل��ة  يف  ل��الن��زلق  تعر�سنا 
وجنحنا  ثقتنا  ا�ستعدنا  ولكننا  ال��ي��وم  ل��ه��ذا 
5.  واأم���ا اليوم  ال��ت��وب  اإىل ترتيب  ال��ع��ودة  يف 
ال��ث��اين ف��ت��األ��ف م��ن اأرب����ع م��راح��ل )95.22 
واملراحل جافة،  الأج��واء �سحوة  وكانت  كلم( 
كبرية  ثقة  امل��ط��وع  ال���ذي منح حممد  الأم���ر 
خلف عجلة القيادة ترجمها اإىل اأزمنة ممتازة 
حافظ معها على مركزه اخلام�س �سمن فئته 

التي �سملت 18 م�ساركاً.
 رايل رائ���ع ج����داً. م��ن اأج��م��ل ال��رال��ي��ات التي 

الوطنية  فرن�سا  بطولة  �سمن  فيها  �ساركت 
الكثري  تعلمنا  واأ�ساف:  املطوع  عّلق  للراليات 
اأزمنة  ت�سجيل  يف  وجن��ح��ن��ا  ال�����رايل  ه���ذا  يف 
ال��ك��ب��رية خلف  ج��ي��دة ج���داً م��رتج��م��ني ثقتنا 
متتعت  ب��ت��اأدي��ت��ي.  �سعيد  واأن���ا  ال��ق��ي��ادة  عجلة 
�سيارتنا بكفاءة عالية طوال الرايل وا�سكر هنا 
PHSport على جتهيز ال�سيارة و�سيانتها. 
وا�سكر طبعاً ال�سيخ خالد بن في�سل القا�سمي، 
على  لل�سباقات،  اأبوظبي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ثقته بي وعلى دعمه املتوا�سل، وا�سكر مالحي 

نايل بورنز على تاأديته الرائعة. 

الفيكتوري يهنئ �سلطان بن خليفة وفريق اأبوظبي

اله��امل���ي وتورنت��ي رابع وخ��ام���ش جول���ة لي��وزه���و

رايل كور دي فران�س - بطولة فرن�سا الوطنية للراليات 2017

فئة اآر3 من بني 18 م�ساركًا يف  اخلام�ش  املركز  واأحرز  فرن�سا  قلب  يف  للمطّوع   توب 5 
حممد املطّوع: �سجلنا اأزمنة �سريعة يف رايل كور دي فران�س واأنا �سعيد بتاأديتي 

•• دبي – الفجر: 

اجلنيبي،  نا�سر  اهلل  عبد  ا�ستقبل 
لكرة  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س  نائب 
اخلليج  دوري  جلنة  رئي�س  ال��ق��دم، 
اإحتاد  مبقر  للمحرتفني،  العربي 
ال����ك����رة ب���اخل���وان���ي���ج ظ���ه���ر ال���ي���وم، 
رئي�س   ، ج����ان����وف  اأح����م����د  اأوم����ي����د 
القدم،  ل���ك���رة  الأوزب����ك����ي  الإحت������اد 
حيث وق��ع الث��ن��ان، م��ذك��رة تعاون 
ب��ه��دف تطوير   ، الحت����ادي����ن  ب���ني 
الودية  ال���ع���الق���ات  ودع�����م  ال��ل��ع��ب��ة 
ب��ني الحت���ادي���ن وت��ب��ادل اخلربات 
الكروية وخا�سة فيما يتعلق بتن�سئة 

الأجيال الكروية اجلديدة.
بح�سور  امل���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  وج�����رى 
ب���ع�������س ال�������س���خ�������س���ي���ات ال���ك���روي���ة 
والإداري����������ة م���ن اجل���ان���ب���ني، حيث 
رحب عبد اهلل اجلنيبي ، بال�سيف 
الأوزبكي، نيابة عن �سعادة املهند�س 
الإحتاد،  م��روان بن غليطة رئي�س 
اأن��ه �سعيد  واأع�ساء الحت��اد، وق��ال 

 ، لأن رئ��ي�����س الحت������اد الأوزب����ك����ي 
الذي مت انتخابه للرئا�سة منذ اأيام 
قليلة وبالتحديد يوم 12 �سبتمرب 
ي���ك���ون الحت����اد  اأن  ق����رر  امل���ا����س���ي، 
الماراتي، اأول احتاد يقوم بزيارته 

يف اأول جولة له خارج بالده.

الحت��������اد  اأن  اجل����ن����ي����ب����ي  وق����������ال 
ودية  بعالقات  يحتفظ  الإم��ارات��ي 
للغاية مع الحت��اد الأوزب��ك��ي، منذ 
فرتة طويلة وي�سعده توطيد هذه 
ال��ع��الق��ات وجت��دي��ده��ا ب��ع��د تويل 
رئ��ي�����س ج��دي��د ل��الحت��اد، وق���ال اأن 

بنود  على  حتتوي  التعاون  مذكرة 
املباريات  تنظيم  نواحي  يف  عديدة 
على  ال�سقل  ودورات  واملع�سكرات 

م�ستوى التدريب والتحكيم.
جانوف،  اأح���م���د  اأوم���ي���د  وحت�����دث 
رئي�س الحتاد الأوزبكي، فاأعرب عن 

ولعبد  الإم��ارات��ي،  لالحتاد  �سكره 
الرئي�س  نائب  نا�سر اجلنيبي  اهلل 
اأن  اأنه �سعيد  ا�ستقباله، وقال  على 
ت��ك��ون اأول زي��ارات��ه خ���ارج ال��ب��الد ، 
كرئي�س جديد لالحتاد الأوزبيك، 
اإىل دولة الإم��ارات ، بهدف توقيع 

ال��ت��ي تعمل على  ال��ت��ع��اون  م��ذك��رة 
والتعلم  ال��ودي��ة  العالقة  تكري�س 
للتقدم  ن��ظ��راً  واك��ت�����س��اب اخل����ربة، 
ال��ك��ب��ري ل��الحت��اد الإم����ارات����ي على 
والح�����رتايف،  الإداري  امل�����س��ت��وي��ني 
املعلومات  ت����ب����ادل  ي���ت���م  و�����س����وف 

واحلكام، وتنظيم دورات ومباريات 
بني اجلانبني . 

وت��ت�����س��م��ن م���ذك���رة ال���ت���ع���اون عدة 
اأهمها  اجلانبان،  عليها  اتفق  بنود 
الودية  وال��دورات  املباريات  تنظيم 
ا�ست�سافة  وكذلك  اجلانبني،  بني 

على  امل����ن����ت����خ����ب����ات  م����ع���������س����ك����رات 
واملنتخب  ال�سنية  املراحل  م�ستوى 
املنتخبات  م��درب��ي  ودع����وة  الأول، 
بالحتادين لتبادل اخلربات خالل 

مع�سكرات املنتخبات الوطنية.
تبادل  اأي�سا،  التعاون  بنود  وت�سمل 
اخلربة املعرفية يف تعليم وتطوير 
و���س��ق��ل م��درب��ي امل��ح��رتف��ني وكرة 
ال�������س���الت وال����ك����رة ال��ن�����س��ائ��ي��ة يف 
مدربي  و�سقل  ال��دول��ت��ني،  اأن��دي��ة 
وال�سباب  ال��ن��ا���س��ئ��ني  م��ن��ت��خ��ب��ات 
واملدار�س  الأك���ادمي���ي���ات  وم���درب���ي 
بالإ�سافة  ال��ب��ل��دي��ن،  يف  ال��ك��روي��ة 
ودورات  ع��م��ل  ور�����س  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل 
�سقل للمدربني واحلكام والكوادر 
الطبية ، وتبادل احلكام ، للتحكيم 

يف مباريات الدوري يف الدولتني.
الإداري����ني، فقد  اأم��ا على م�ستوى 
تبادل  ال��ت��ع��اون،  م��ذك��رة  ت�سمنت 
ال��ع��م��ل داخل  اخل����ربات يف جم���ال 
الفعاليات  وت��ن��ظ��ي�����������م  احت�����اد  ك���ل 

الدولية.

مذكرة تعاون بني الحتادين الإماراتي والأوزبكي لكرة القدم 

اأومي��د اأحم�د اخت��ار الإم��ارات ك��اأول بل��د يزوره��ا بع���د انتخاب���ه 
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الفجر الريا�ضي

حممد بن زايد ي�سيد باإجنازات اأبطال الإمارات يف بطولت اجليوجت�سو القارية والدولية
•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
يف  الإم��ارات  اأبطال  امل�سرف  بق�سر  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
ريا�سة اجلوجيت�سو اأ�سحاب الجنازات يف دورة األعاب ال�سالت الآ�سيوية 

يف ع�سق اآباد برتكمان�ستان وبطولة العامل لالأ�سبال يف مونتينيجرو.
اأمورهم وذووهم  اأولياء  اأبطال الإم��ارات خالل ال�ستقبال  رافق الأ�سبال 
وعبداملنعم الها�سمي رئي�س الحتادين الآ�سيوي والإماراتي النائب الأول 

لرئي�س الحتاد الدويل واجلهازين الفني والإداري.
الذين  الأب��ط��ال  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وه��ن��اأ 
�سموه  م�سيدا   .. والعاملية  القارية  البطولت  يف  امل�سرفة  النتائج  حققوا 
راية  ورف��ع  املتقدمة  امل��راك��ز  بح�سد  تكللت  التي  وجهودهم  باإجنازاتهم 

وطنهم يف املحافل الريا�سية العاملية.
ريا�سة  ملنتخبات  والفنية  الإداري����ة  الهيئتني  و  الأب��ط��ال  �سموه  وط��ال��ب 
على  واملحافظة  اجلهود  من  املزيد  وب��ذل  العمل  مبوا�سلة  اجلوجيت�سو 

مواقعهم املتقدمة يف هذه الريا�سة الهامة.
و ح��ر���س ���س��م��وه ع��ل��ى الح��ت��ف��اء ب��اأ���س��ر ال���س��ب��ال اأ���س��ح��اب الجن�����ازات يف 
دعم  يف  دوره���م  على  ال�سكر  لهم  وج��ه  و  مبونتينيجرو  ال��ع��امل  بطولة 
يحققوه  اجن���از  اأي  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ل  ج���زءا  يجعلهم  مم��ا  وبناتهم  اأبنائهم 
ابطال الإمارات على امل�ستويات كافة. كان اأبطال اجلوجيت�سو من لعبي 
األعاب  دورة  يف  ملونة  ميدالية   15 حققوا  قد  الأول  املنتخب  ولع��ب��ات 
اإىل   17 اأباد خالل الفرتة من  اأقيمت يف ع�سق  ال�سالت الآ�سيوية التي 
الكتبي  4 ميداليات ذهبية لكل من في�سل  بواقع  �سبتمرب اجل��اري   25
ميداليتان وطالب الكربي ذهبية والالعب ال�ساعد عمر الف�سلي ذهبية 
بال�سافة اإىل 4 ميداليات ف�سية عن طريق كل من خلفان بالهول وزايد 
املن�سوري وموزة ال�سام�سي وزايد الكعبي ف�سال عن 6 ميداليات برونزية 
اأحرزها كل من ب�ساير املطرو�سي ورمي الها�سمي و�سعود احلمادي وعبيد 
النعيمي و�سعيد املزروعي . وجنح اأ�سبال الإمارات يف حتقيق 18 ميدالية 
مونتينيجرو  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  �سنة   15 حت��ت  ال��ع��امل  بطولة  يف  ملونة 
ال�سبوع املا�سي بواقع 8 ذهبيات لكل من خالد ال�سحي ومطر الظاهري 
ومهدي العولقي وحامد الهنائي وعمر ال�سويدي و�سيف جا�سم املن�سوري 
وبلقي�س عبدالكرمي عبداهلل و�سما اجلنيبي و6 ف�سيات لكل من �سهيل 
و�سما  الظاهري  وعبداهلل  الكعبي  وعبدالعزيز  ال�سحي  ورا�سد  النعيمي 
الكلباين وعليا الظاهري اإ�سافة اإىل 4 ميداليات برونزية عن طريق كل 
من عبدالرحمن �سالح حيدره وعمار الظاهري و�سهيل البلو�سي وزينب 
را�سد �سعيد وبهذه النتيجة ت�سدر اأ�سباب المارات جدول الرتتيب العام 

يف البطولة العاملية.



    
 العرو�سان يت�ساجران يف ليلة العمر

يف ليلة العمر ويف اآخر �ساعة من احلفل الذي اقم يف احد قاعات 
ما  العرو�سني  بني  م�ساجرة  ن�سبت   ، عمان  العا�سمة  يف  الف���راح 

لبثت ان امتدت اىل افراد عائلتي العرو�سني ،
ويف التفا�سيل وح�سب �سهود عيان فغن اخلالف بدا بني العرو�سني 
عائلته  بالرق�س مع  اهتمام عري�سها  العرو�س من  ب�سبب غرية   ،
والتي اعتربته جتاهاًل واهمال لها وحمرجاً اأمام املدعوين ومن 

ا�سدقائها وافراد عائلتها ومعارفها .
امتدت  ان  لبثت  ما  العرو�سني  بني  امل�ساجرة  ان  ال�سهود  واأ�ساف 
و�سار  اخل��الف  ات�سع  حيث   ، احل�سور  م��ن  العائلتني  اف���راد  اىل 
من ال�سعب تطويقه من قبل احل�سور ن ليغادر احل�سور القاعة 
ان�سحابهما من احلفل وغادرتها اىل بيت  وتعلن العرو�س واهلها 
اأهلها ، فيما عاد العري�س وحيدا دون عرو�سه مع عائلته اىل بيت 

اأهله .
واعلنت ادارة قاعة العر�س انها على ا�ستعداد لتنظيم حفل جديد 

هدية للعرو�سني يف بادرة لل�سلح وانهاء اخلالف بني العائلتني .

يبيع منزله ل�سوء اجلرية
التوا�سل  م��واق��ع  على  اجل��دل  منزل يف م�سر،  لبيع  اإع���الن  اأث���ار 
�ساحب  كتبها  التي  فيه،  امل�ستخدمة  الكلمات  ب�سبب  الجتماعي، 

املنزل على جدرانه.
ملنزل معرو�س  الجتماعي،  التوا�سل  انت�سرت �سورة على مواقع 

للبيع، ُكتب على جدرانه عبارة املنزل للبيع ل�سوء اجلرية .
وقاموا  الإع���الن،  مع  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  رواد  وتفاعل 

بتداول ال�سورة على نطاق وا�سع.
وعّلق م�ستخدمو ال�سو�سيال ميديا على ال�سورة، متهمني �ساحب 
املنزل باملكايدة جلريانه، حيث اأكدوا اأنه لو كان جادا يف البيع ما 
كان ليكتب هذه العبارة لأنها �ستوؤدي لعزوف امل�سرتين املحتملني 

طاملا اأن اجلريان بهذا الو�سف الذي ذكره الإعالن.
واأو�سح اآخرون يف التعليقات اأن �ساحب املنزل ا�ستكى من قيام اأحد 

اجلريان ببناء ر�سيف يف و�سط ال�سارع مما اأدى لت�سييقه.
واأ�سافوا خالل التعليقات اأن اجلريان اتهموا �ساحب املنزل ببناء 

جراج �سيارات والت�سبب يف اإزعاجهم.

تقرير تلفزيوين يك�سف خيانة زوجية
اكت�سفت زوجة اأردنية بال�سدفة اأن زوجها يخونها مع �سديقتها، 
م��ن خ���الل ت��ق��ري��ر ت��ل��ف��زي��وين ب��ث��ت��ه اإح����دى ال��ق��ن��وات الف�سائية 

الأردنية.
يف  الرابية  منطقة  يف  ملقهى  لقطات  امل��ي��داين،  التقرير  وت�سمن 

العا�سمة عّمان.
التقرير،  بث  الذي  الربنامج  الزوجة خالل م�ساهدتها  وفوجئت 
اأن زوجها ظهر فيه لثواٍن يجل�س يف �ساحة خارجية لأحد املقاهي 

وبرفقته �سديقتها، وفًقا ملوقع �سواليف الأردين.
لها  التي اعرتفت  بعد ذلك مبواجهة �سديقتها،  الزوجة  وقامت 
منذ  ب��ال��زواج  وعدها  اأن  بعد  بزوجها  عالقة  على  واأنها  بالواقعة 

فرتة طويلة، ول يزال مياطل حتى الآن.
اإ�سافة  الزوجة ق�سية طالق على زوجها،  اإثر ذلك، رفعت  وعلى 

اإىل ق�سية اإف�ساد العالقة الزوجية بحق �سديقتها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سركة تاأمني تطلب من عمالئها الدفع بالقمامة
للفقراء  ال�سماح  القمامة، من خالل  تدوير  اإع��ادة  ال�سكان على  ت�سجيع  اأندوني�سيا  تاأمني �سحي يف  �سركة  قررت 
بدفع تكاليف الرعاية ال�سحية من خالل القمامة التي يتم جمعها. وميكن اأن تبدو فكرة تقدمي الرعاية ال�سحية 
مقابل القمامة، التي اأطلقها رائد الرعاية ال�سحية جمال ال�سيد يف اأندوني�سيا، فكرة حمكوم عليها بالف�سل على 
املدى الطويل، لكن املثري لالهتمام، اأنها ل تزال قيد العمل منذ 7 �سنوات، لدرجة اأن العديد من ال�سركات قامت 
با�ستن�ساخ هذه التجربة يف عموم البالد. وانطالقاً من رغبته يف م�ساعدة الفقراء للح�سول على الرعاية ال�سحية 
الأ�سا�سية، عن طريق اإعادة تدوير النفايات، و�سع جمال دلياًل ت�سغيلياً جمانياً، مكوناً من 70 �سفحة، لل�سركات 

التي ت�سعى لتوفري التاأمني ال�سحي عرب هذه الطريقة املبتكرة، بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.
واأن�ساأ جمال الرئي�س التنفيذي ل�سركة اإندوني�سيا ميديكا هذه املبادرة يف عام 2010، عندما كان يبلغ من العمر 21 
عاماً، وذلك بعد اأن لحظ اأن امليزانية املخ�س�سة للرعاية ال�سحية يف البالد منخف�سة للغاية، وقرر البحث عن 

و�سيلة اأخرى، ت�ساعد الفقراء على دفع تكاليف الرعاية ال�سحية، ووجد �سالته يف القمامة.
وت�سري التقديرات، اإىل اأن حوايل %60 من �سكان اأندوني�سيا البالغ عددهم 200 مليون ن�سمة، ل يح�سلون على 
التاأمني ال�سحي، لأنهم غري قادرين على دفع تكاليفه، لكن هناك �سيء واحد ميكن للجميع تاأمينه، وهو القمامة. 
ومن اأجل احل�سول على الرعاية ال�سحية الأ�سا�سية، يتوجب على امل�ساركني يف هذه املبادرة، جمع 3 كيلو غراماً من 
القمامة القابلة لإعادة التدوير كل �سهر، والتي تت�سمن البال�ستيك واملعادن، وحتى املخلفات الع�سوية التي ميكن 

ا�ستخدامها لت�سنيع الأ�سمدة. وي�ساعد ذلك على توفري التكاليف الالزمة لتغطية العالجات الطبية الأ�سا�سية.
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ُيخرجون موتاهم من قبورهم
الإندوني�سية  ت��وراج��ا  تانا  قرية  �سكان  ُيخرج  نوعها،  من  غريبة  ع��ادة  يف 
موتاهم من القبور املوجودة يف الكهوف، وغ�سل رفاتهم وجتديد مالب�سهم 

يف تقليد �سنوي يهدف اإىل و�سل ودهم واإحياء ذكراهم.
اأه��ايل القرية بغ�سل رفات موتاهم وجتديد  اأي��ام، يقوم  اأربعة  وعلى مدى 

مالب�سهم وتزيني توابيتهم مبتعلقاتهم ال�سخ�سية.
امل�سيحية،  ال��دي��ان��ة  يعتنقون  القرية  اأه���ايل  معظم  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
يتم�سك الكثري منهم بهذا التقليد القدمي الذي تعود جذوره اإىل املعتقدات 

القدمية يف املنطقة.
ويقول اأحد �سكان القرية: ن�سعر بالفخر لأنه حتى على الرغم من اأننا ل 
بالتوا�سل معهم من خالل  ن�سعر  اأخ��رى،  اأجدادنا مرة  نرى  اأن  ن�ستطيع 

التجمع هنا كعائلة واحدة .
وتتبع القرية تقاليدها اخلا�سة حتى يف حالت الوفاة، حيث يتم حتنيط 
ل�سنوات  اأو حتى  اأ�سهر  لعدة  وملونة  توابيت مزخرفة  وو�سعهم يف  املوتى 

داخل املنازل، قبل اإقامة جنازاتهم ودفنهم يف الكهوف.
واأثناء وجود جثث املوتى يف املنزل، يتحدث اأفراد العائلة معهم ويقدمون 

لهم الطعام وال�سراب كما لو كانوا ل يزالون على قيد احلياة.

اأول حالة انفجار ل� »اآيفون 8 بل�ش« 
اأ�سبح هاتفا اآيفون 8 و اآيفون 8 بل�س متاحان لل�سراء يف خمتلف الأ�سواق يف 

جميع اأنحاء العامل مبا يف ذلك تايوان منذ 22 �سبتمرب  اأيلول اجلاري.
بغ�س  اأن��ه  الأول��ي��ة  التقارير  ك�سفت  فقد   gizmochina موقع  وح�سب 
قالت  التي  املكاملات  اإج���راء  اأث��ن��اء  الطقطقة  ال�سو�ساء  ق�سية  عن  النظر 
لهاتف  يكن  مل  ذل��ك  وغ��ري  قريبا،  الربجميات  باإ�سالح  �ستقوم  اإنها  اأب��ل 
اآيفون 8 اأي م�سكلة رئي�سية اأخرى. ومع ذلك، قد ل يكون النا�س يف تايوان 
متحم�سني جداً ل�سراء اآيفون 8 بل�س ب�سبب حالة انفجار مت الإبالغ عنها 

ون�سرتها و�سائل الإعالم التايوانية.
وذكرت و�سائل الإعالم التايوانية اأن �سيدة ا�سمها وو من مدينة تايت�سونغ 
23 �سبتمرب   — 64 غيغا بل�س يوم   8 اآيفون  ل�  الن�سخة الذهبية  ا�سرتت 
اأيلول. وكان الهاتف يعمل ب�سكل جيد حتى بعد ظهر الثالثاء عندما انفجر 
بينما كانت ت�سحنه. وبينما كان الهاتف به 70 باملئة من طاقة البطارية، 
اأن الهاتف انفجر  و�سعته ال�سيدة على ال�ساحن الأ�سلي. وتزعم التقارير 
لوحة  يف�سل  ال��ذي  النوع  النفجار من  تاأثري  وك��ان  فقط.  دقائق   3 بعد 

العر�س عن ج�سم الهاتف.
وتك�سف التقارير اأن املراأة كانت من م�ستخدمي اآيفون منذ اإ�سدار اآيفون 
الإعالم  و�سائل  وزعمت  قبل.  من  الو�سع  هذا  مثل  تواجه  مل  واأنها   4

التايوانية اأي�ساً اأن اجلهاز مت اإر�ساله اإىل امل�سنع للتحقيق فيه.

وفاة مونتي هول مقدم 
برنامج )لنعقد �سفقة(  
اأ�سهر  اأح��د  ق��ال جنل مونتي ه��ول، 
التلفزيونية  ال����ربام����ج  م���ق���دم���ي 
الأمريكي،  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ت���اري���خ  يف 
اإن وال�����ده ت���ويف ع���ن ع��م��ر ب��ل��غ 96 
برنامج  بتقدمي  ا�ستهر هول  عاما. 
لقرابة  �سفقة(  )لنعقد  امل�سابقات 
ريت�سارد هول  وق���ال  ع��ق��ود.  ث��الث��ة 
اإن والده تويف يف منزله يف بيفريل 
هيلز بكاليفورنيا جراء نوبة قلبية 
يف  املت�سابقون  وك��ان  الأرج����ح.  على 
ت�سورهم  اأزي���اء  ي��رت��دون  برناجمه 
ثمار  اأو  اللعب  اأوراق  اأو  كبهلوانات 
العمالقة  )ال���ب���ن���دورة(  ال��ط��م��اط��م 
وي�����س��ي��ح��ون م��ون��ت��ي .. م��ون��ت��ي .. 
باأن  اإقناعه  يحاولون  وه��م  مونتي 
بغ�سالة  ل��ل��ف��وز  ف��ر���س��ة  ي��ع��ط��ي��ه��م 
مالب�س اأو �سيارة كاديالك جديدة. 
اجل����وائ����ز مثرية  ت���ك���ون  واأح����ي����ان����ا 
�سيارة  اأو  ح���م���ار  م���ث���ل  ل���ل���ذه���ول 
يف  م�ساركا  مونتي  وك��ان  حمطمة. 
وا�ست�ساف  �سفقة(  )لنعقد  اإع���داد 
 1963 400 ح��ل��ق��ة م��ن  اأك����ر م��ن 
ت���وق���ف  ف����������رتات  )م��������ع  و1986 
اأخرى عامي  عر�سية( ثم عاد مرة 
الربنامج  ح��ظ��ي  و1991.   1990
ب�سعبية كبرية حتى على الرغم من 
تنقله من �سبكة اإىل �سبكة. واأ�سبح 
الثقافة  من  ج��زءا  �سفقة(  )لنعقد 
ال�سعبية الأمريكية وبات هول اأحد 

اأ�سهر جنوم التلفزيون.
بالهاتف من  ه��ول  ري��ت�����س��ارد  وق���ال 
كاليفورنيا كثري من النا�س يعرفون 
اأن والدي كان رمزا تلفزيونيا لكنه 
كان داعما ل يكل لالأعمال اخلريية 
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ع��ن��ي ل��ه ال��ك��ث��ري مثل 

عمله التلفزيوين متاما .

ن�سف مليون قطعة ليغو 
لبناء املدينة املحرمة 

ليغو  قطعة  األ��ف   500 م��ن  اأك��ر  ا�ستخدمت 
بكني،  يف  املحرمة  املدينة  م��ن  ن�سخة  لإق��ام��ة 
ال�سياحي  اجل��ذب  اأه��م مواقع  تعد من  والتي 
اأن  حملية  اإع���الم  و�سائل  وذك���رت  ال�سني.  يف 
الفنان ال�سيني اأندي هوجن اخلبري يف عمليات 
ال��ب��ن��اء ب��ق��ط��ع ال��ل��ي��غ��و، ي��ع��ر���س ن�����س��خ��ت��ه من 
املدينة املحرمة يف معر�س بعنوان ق�سر ملكي 
معا�سر ي�ست�سيفه املركز الثقايف الدمناركي يف 
بكني حتى 29 اأكتوبر )ت�سرين الأول( املقبل.  
الإمرباطوري  للق�سر  ال��ت��ك��رمي  ه��ذا  وي��اأت��ي 
ال�سيني �سمن معر�س فوتوغرايف ي�ستعر�س 
ت��رم��ي��م وت��زي��ني ق�سر ف��ري��دري��ك ال��ث��ام��ن يف 

اأمالينبورج بكوبنهاجن. 
ُيذكر ان املدينة املحرمة تقع و�سط بكني وقد 
القرن  ب��داي��ة  مينج  اأ���س��رة  حكم  خ��الل  بنيت 
الأمم  منظمة  قائمة  يف  م��درج��ة  وه��ي  ال�15 
اليون�سكو  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 

للرتاث الثقايف العاملي.

ر�سالة غرامية تفقده زوجته واأولده  
ل��زوج��ت��ه باخلطاأ  اأر���س��ل��ه��ا رج��ل  ر���س��ال��ة غ��رام��ي��ة  ت�سببت 
ال�ستئناف  حمكمة  األ��زم��ت��ه  اأن  بعد  اأولده،  ف��ق��دان��ه  يف 
م�سكن  واأج���رة  �سهرية  نفقة  ودف��ع  بتطليقها  الكويت  يف 
ر�سالة غرامية  اأر���س��ل  ق��د  ال���زوج  وك��ان  و�سائق.  وخ��ادم��ة 
اإىل هاتف زوجته  اأ�سلَّت الطريق لت�سل  لع�سيقته، لكنها 
بعد اأن اختار باخلطاأ ا�سم زوجته بدًل من ا�سم ع�سيقته.

وحاول الرجل تقدمي اعتذاره لزوجته، لكنه مل يفلح يف 
ذلك، بعد اأن تيقنت الزوجة اأنه اأر�سلها لع�سيقة له ولي�س 
العالقة  لتنهي  ال�سماء  من  قادمة  ر�سالة  لتعتربها  لها، 
معه، والتي مل تكن على ما يرام. وبح�سب �سحيفة القب�س 
وبعد  ابنيها،  مع  اأهلها  بيت  اإىل  الزوجة  ذهبت  الكويتية 
ذلك جلاأت للمحكمة ومت حتقيق رغبتها بالطالق، واإلزام 

الزوج بالنفقة ال�سهرية واأجرة م�سكن وخادمة و�سائق.

ت�سرتي بنتلي فرحًا بقرار قيادة املراأة
ب�سعة  بعد  ج��دي��دة،  بنتلي  �سيارة  �سعودية  فتاة  ا�سرتت 
اأي���ام م��ن الأم���ر ال�سامي ال���ذي اأ���س��دره خ���ادم احلرمني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز الثالثاء املا�سي، 
ترحيبا  لقى  وال��ذي  ال�سيارات،  بقيادة  للمراأة  بال�سماح 
ك��ب��رياً داخ��ل��ي��اً وخ��ارج��ي��اً. وع���ربت ال��ف��ت��اة ع��ن فرحتها 
تفا�سيل  توثيق  على  وحر�ست  ���س��ي��ارة،  ب�سراء  ب��ال��ق��رار 
املحمول،  هاتفها  بكامريا  اجل��دي��دة  ل�سيارتها  �سرائها 
وا�ستهلت مقطع الفيديو بالقول مبت�سمة: اأول �سعودية 
بعد نزول القرار جاي ت�سرتي �سيارة ، ثم �سّورت جولتها 

يف اأنحاء املعر�س قبل اأن تختار ال�سيارة املنا�سبة. 
مواقع  ع��رب  وا���س��ع  ب�سكل  الفيديو  انت�سر  م��ا  و���س��رع��ان 
مل  فيما  املا�سية،  ال�ساعات  خالل  الجتماعي  التوا�سل 
الفتاة  هوية  حول  التفا�سيل  من  املزيد  الفيديو  يك�سف 

واملكان الذي التقطت فيه الفيديو.
التنفيذية يف  امل����رور اجل��دي��د ولئ��ح��ت��ه  ن��ظ��ام  اأن  ُي��ذك��ر 
الراغبات يف احل�سول  ال�سيدات  �سيطبق على  ال�سعودية 
املقبل،  ال�سهر  م��ن  اع��ت��ب��اراً  باململكة،  ق��ي��ادة  رخ�سة  على 
بينما �سيتم ال�سماح للمراأة بالقيادة يف ال�سوارع ال�سعودية 

اعتباراً من يونيو )حزيران( العام املقبل.

حمار يق�سم �سيارة فارهة 
حاول حمار اأكل �سيارة برتقالية اللون يبلغ �سعرها نحو 
285 األف دولر، معتقًدا اأنها جزرة �سخمة على عجالت، 

ما اأحلق اأ�سراًرا بطالئها من اخللف.
وُقّيمت الأ�سرار التي حلقت بال�سيارة بنحو 6600 دولر، 

حكمت املحكمة على �ساحب احلمار بدفع قيمتها.
واأظهر مقطع متداول على مواقع التوا�سل الجتماعي، 
ي��ح��اول الت�سلق فوق  ُي��دع��ى فيتو�س وه��و  ال��ذي  احل��م��ار 
 S ال�����س��ي��ارة م��ن ط���راز م��اك��الري��ن  �سياج م��زرع��ة لق�سم 
650  الربيطانية ال�سنع، والتي اأوقفها �ساحبها الأملاين 
بايلد  ل�سحيفة  زان  وق��ال  امل��زرع��ة.  ق��رب  زان  ماركو�س 
ه��ي جزرة  ال�سيارة  اأن  ظ��ن  احل��م��ار  اأن  اأعتقد  الأمل��ان��ي��ة: 
ع���دة مرات…  وح����اول ق�سمها  ع��ج��الت،  ع��ل��ى  ك��ب��رية 
ال�سحيفة،  وبح�سب   . منه  غا�سًبا  ل�ست  اأنني  احلقيقة 
اأنه كان على  الدفع، بدعوى  فاإن �ساحب احلمار رف�س 

زان اأن ُيوقف ال�سيارة بعيًدا عن �سياج مزرعته. عار�سة تقدم زيا من ت�سميم كوم دي�س غاركون�س، خالل ربيع و�سيف 2018  خالل عر�س لالأزياء يف باري�س. )ا ف ب(

اكت�ساف �سبب الت�سوهات 
الناجمة عن زيكا

ظ��ه��ر ف���ريو����س زي��ك��ا ال����ذي ينتقل 
البعو�س  ب��وا���س��ط��ة  رئي�سي  ب�سكل 
ق���ب���ل ب�����س��ع��ة ع����ق����ود، غ����ري اأن������ه مل 
منذ  اإل  خلقية،  بت�سوهات  يت�سبب 
جيني  ت��غ��ي��ري  ب�سبب  ق��ري��ب��ة  ف���رتة 
يعود على الأرج��ح اإىل �سنة 2013، 
ب���اح���ث���ون. و�سرح  ك�����س��ف  م����ا  ع���ل���ى 
الباحثون يف درا�سة ن�سرت نتائجها 
جم��ل��ة ���س��اي��ن�����س الأم���ري���ك���ي���ة كيف 
تهديداً  ي�سكل  ال��ف��ريو���س  ه��ذا  ب��ات 
ع��ل��ى ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ب��ع��دم��ا كان 
ل���ف���رتة ط��وي��ل��ة ي��ع��ت��رب غ���ري م����وؤذ. 
اأن تغيرياً  ولفت هوؤلء العلماء اإىل 
واحداً ح�سل بحدود �سنة 2013 يف 
ال��ف��ريو���س امل�سمى  ب��روت��ي��ن��ات  اأح���د 
ال�سبب  الأرج����ح  ع��ل��ى  ه��و  اإم  اآر  ب��ي 
اخلطرية  اخل��ل��ق��ي��ة  ال��ت�����س��وه��ات  يف 
امل�سجلة لدى الأجنة وفق الدرا�سة. 
وه������ذا ال��ت��غ��ي��ري ال������ذي ط������راأ على 
جعل  امل��ر���س  م��ن  احلامية  الطبقة 
ال���ف���ريو����س اأك�����ر ق�����درة ع��ل��ى قتل 
لدى  النمو  قيد  الدماغية  اخلاليا 
اأظهرت  م��ا  على  والب�سر،  ال��ف��ئ��ران 
اأن هذا  ال��درا���س��ة  وب��ّي��ن��ت  جت����ارب. 
 139 ا���س  ب��رم��زه  امل��ع��روف  التغيري 
كثرية طراأت  تغيريات  ان جزء من 
 2010 على جم��ني ال��ف��ريو���س ب��ني 

و2016، وفق الدرا�سة.
يف  الأوىل  للمرة  الفريو�س  ور���س��د 
ال��ع��ام 1947 يف اأوغ��ن��دا ل��دى قرد، 
قبل اأن يتف�سى بني الب�سر يف بلدان 
من  اعتباراً  عدة  واآ�سيوية  اأفريقية 
الأوبئة  اأول  و���س��ج��ل  ال�����س��ب��ع��ي��ن��ات. 
العام  ال��ف��ريو���س  ه��ذا  ع��ن  الناجمة 
2007 يف ميكرونيزيا ثم بني 2013 

و2014 يف بولينيزيا الفرن�سية. 

هرمون احلب يحد من التفاعل الجتماعي
ب�  ي�سمى  م��ا  اأن  اإىل  اجل��دي��دة  ال��ب��ح��وث  تو�سلت 
اأكر  يجعلك  قد  الأوك�سيتو�سني،  احل��ب  هرمون 

خوفا يف املواقف الجتماعية اجلديدة.
 UC( كاليفورنيا  جامعة  اأجرتها  درا���س��ة  وتبني 
من  ي��ح��د  الأوك�����س��ي��ت��و���س��ني  ه��رم��ون  اأن   )Davis
الجتماعية  احل�������الت  يف  الإي����ج����اب����ي  ال���ت���ف���اع���ل 
عندما  الأوك�سيتو�سني  الدماغ  وُيطلق  اجل��دي��دة. 
ال��ت��ف��اع��الت الج��ت��م��اع��ي��ة. واأجريت  ن��ك��ون و���س��ط 
ال��ف��ئ��ران، حيث مت تعري�سها  اإن���اث  ال��درا���س��ة على 
لتفاعالت اجتماعية جديدة، واأدى الأوك�سيتو�سني 
الباحثون با�ستخدام  القلق لديها. وقام  اإىل زيادة 
كانت  وبالتايل  الهرمون،  لتثبيط  م�ساعد  عامل 
الفئران اأكر انفتاحا على التفاعالت الجتماعية 
لتاأثري  مماثال  احلا�سل  التاأثري  وك��ان  اجل��دي��دة. 
الكتئاب  م�����س��ادات  اأو  ل��ل��ق��ل��ق  امل�����س��ادة  الأدوي������ة 
ال�سائعة، التي تتطلب نحو 4 اأ�سابيع لبدء العمل. 
ويتم اإطالق الأوك�سيتو�سني يف العديد من احلالت، 
ولكن اأبرزها التفاعالت الجتماعية، وقد اأدى هذا 
الأمر اإىل النظرية القائلة، اإن جرعة من الهرمون 

ميكن اأن حت�سن التجارب الجتماعية ب�سكل عام. 
الأوك�سيتو�سني  عمل  كيفية  اإىل  نظرنا  اإذا  ولكن، 
اإىل نتائج مغايرة واأكر  يف املخترب، فاإننا �سن�سل 
تعقيدا. واأظهرت الدرا�سة التي قام بها الباحثون 
يف الطب النف�سي البيولوجي، كيفية عمل مثبطات 

الأوك�سيتو�سني ب�سكل دقيق عند اإناث الفئران.
واأع���ط���ى ال��ب��اح��ث��ون ال��ف��ئ��ران ج��رع��ة م���ن حمفز 
الأوك�سيتو�سني، الذي حجب م�ستقبالت الهرمون 
اآث����اره. وب��دل م��ن ال�ستمرار يف  عندها وح��د م��ن 
الج��ت��م��اع��ي��ة اجلديدة،  امل���واق���ف  خ���الل  اخل����وف 
ك��ان��ت ال��ف��ئ��ران اأك���ر ج���راأة على خ��و���س التجارب 
اجلديدة. وتو�سل العلماء اإىل اأن الهرمون كان يف 
حالة ن�ساط مفرطة، �سمن منطقة الدماغ امل�سار 
اإليها با�سم اللوزة املو�سعة عن اإناث الفئران، التي 

خ�سعت للتجارب وكانت �سلبية اجتماعيا.
وي��ع��د ه���ذا اجل���زء م��ن ال��دم��اغ ه��ام��ا فيما يتعلق 
ب��ال��ق��ل��ق، وي��رت��ب��ط اأي�����س��ا ب���اأج���زاء اأخ�����رى كثرية 
بالن�سبة  الأه��م��ي��ة  ���س��دي��د  يجعله  م��ا  ال���دم���اغ،  يف 

لل�سلوكيات الجتماعية واخلربات.

بيون�سيه جتمع بني عمل 
اخلري والفن

اأنها  حيث  وفنها  اخل��ري  عمل  ب��ني  بيون�سيه  العاملية  النجمة  ت��رب��ط 
لها  امل�سور  والفيديو  �سهرية  لتينية  لأغنية  جديدا  توزيعا  اأ�سدرت 
للم�ساعدة يف جهود الإغاثة بعد كوارث طبيعية يف الكاريبي واملك�سيك، 
التي  للجمعيات اخل��ريي��ة  الأغنية  ه��ذه  بعائدات  ال��ت��ربع   م��ن خ��الل 
وجزر  واملك�سيك  بويرتوريكو  يف  الإع�سار  من  الإغاثة  جهود  ت�ساعد 

اأخرى يف الكاريبي.
الأ�سل  يف  ه��ي  )�سعبي(  وتعني   Mi Gente اإ���س��م  الأغ��ن��ي��ة  وحت��م��ل 
ويليام،  وي��ل��ي  الفرن�سي  وامل��غ��ن��ي  ج��ي��ه.ب��ال��ف��ني  ال��ك��ول��وم��ب��ي  للمغني 

و�سدرت يف يونيو حزيران. بيون�سيه تغني يف الأغنية بالإ�سبانية.
واإنها اأول اأغنية ت�سدرها بعد اأن و�سعت تواأمني يف يونيو حزيران.


