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�لهالل �الأحمر �الإمار�تي يوزع �أربعة �آالف �سلة 
غذ�ئية على �أهايل مديرية جرد�ن يف �سبوة

•• �شبوة - جردان-وام:

خمتلف  على  والإغ��اث��ي��ة  الإن�سانية  جهودها  الإم����ارات  دول���ة  توا�سل 
الأ�سعدة مل�ساعدة الأ�سقاء يف اليمن والتخفيف من معاناتهم وحت�سني 
توزيع  الإماراتي  الأحمر  الهالل  هيئة  ب��داأت  فقد  املعي�سية.  ظروفهم 
اأربعة اآلف �سلة غذائية متنوعة املكونات على الأ�سر املعوزة واملحتاجة 
ال�سرقية يف  املديريات  اإح��دى  املحدود مبديرية ج��ردان  الدخل  وذوي 
ال�سلطات  اأطلقتها  التي  للنداءات  ا�ستجابة  اليمنية  �سبوة  حمافظة 
وال�سخ�سيات الإجتماعية باملديرية للتدخل الإن�ساين ال�سريع لإغاثة 
اإحتياجاتهم  يف  ح���اد  نق�ص  م��ن  معاناتهم  م��ن  والتخفيف  الأه����ايل 

اليومية ال�سا�سية وجندة الأ�سر الفقرية.
الحمر  ال��ه��الل  هيئة  فريق عمل  رئي�ص  امل��ه��ريي  �سيف  وق��ال حممد 
الماراتي يف �سبوة ان اأربعة اآلف اأ�سرة من اأهايل و�سكان قرى ومناطق 

وعزل مديرية جردان اإ�ستفادوا من امل�ساعدات.      )التفا�سيل �ص5(

منع �سري حافالت �لعمال على ج�سر بني يا�س �عتبار من �ليوم
•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت مديرية املرور والدوريات بالقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي عن 
منع حركة �سري حافالت العمال على ج�سر بني يا�ص اعتبارا من اليوم 
و�سالمة  اأمنا  اأك��ر  الطرق  جلعل  ال�سرتاتيجية  الأول��وي��ة  اإط��ار  يف 
و�سمن اجلهود الرامية لتعزيز ان�سيابية حركة ال�سري واملرور واحلد 
العمال.    نقل  ت�سببها حافالت  اأن  التي ميكن  املرورية  احل��وادث  من 
اإدارة مرور  ال��ظ��اه��ري مدير  ب��راك  ب��ن  ع��ب��داهلل  �سامل  العقيد  واأك���د 
اأن  اأبوظبي  ب�سرطة  والدوريات  امل��رور  املناطق اخلارجية يف مديرية 
منع حركة �سري حافالت العمال على اجل�سر يهدف اإىل التقليل من 

الزدحام وحتقيق الن�سيابية املرورية ل�ساكني منطقة بني يا�ص.
)التفا�سيل �ص4(
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حممد بن را�سد يد�سن اأكرب م�سروع للطاقة ال�سم�سية املركزة يف العامل  )وام(

دبابة عراقية ت�ستعد للم�ساركة يف معركة الأنبار  )رويرتز(

�سو كي .. من نوبل لل�سالم اىل التطهري العرقي

د�سن مركز ال�سرطة الذكية.. واأمر بتعميم التجرية الذكية على مناطق دبي ال�سكنية والتجارية 

حممد بن ر��سد يعلن �أكرب م�سروع للطاقة �ل�سم�سية �ملركزة يف �لعامل بتكلفة 14.2 مليار درهم
•• دبي-وام:

اأعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ص  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل - ام�ص- اأكرب م�سروع 
للطاقة ال�سم�سية املركزة يف العامل 
بنظام املنتج امل�ستقل يف موقع واحد 
وبتكلفة  م��ي��ج��اوات   700 ب��ق��درة 
دره����م..  م��ل��ي��ار   14.2 اإىل  ت�����س��ل 
وذل����ك ���س��م��ن امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة يف 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  جممع 
ب��دب��ي ودعما  ال�����س��م�����س��ي��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
للطاقة  دبي  ا�سرتاتيجية  لأه��داف 

النظيفة 2050.
اأن   - املنا�سبة  بهذه   - �سموه  واأك���د 
بناء  يف  جن���ح���ت  الإم����������ارات  دول������ة 
الأخ�سر  لالقت�ساد  ع��امل��ي  من���وذج 
البيئية  ال����س���ت���دام���ة  ع���ل���ى  ي���ق���وم 
والطاقة النظيفة مدعومة بخطط 
عمل وا�سحة ت�سهم يف تر�سيخ اأ�س�ص 
اأرقى  وف��ق  وتطويره  النموذج  ه��ذا 
يف  ا�ستفادة  اأعلى  لتحقيق  املعايري 
هذا املجال مع ال�ستثمار يف تعزيز 
ب��ن��ي��ت��ه ال��ت��ح��ت��ي��ة وب���ن���اء ال���ق���درات 
الوطنية  ال�����ك�����ف�����اءات  وت������دري������ب 

املتخ�س�سة.
وقال �سموه : اإن تنفيذ اأكرب م�سروع 

اأ�سادت بت�سدي التحالف للم�سروع الإيراين

�حلكومة �ليمنية تطالب بوقف جمازر �النقالبيني
•• عوا�شم-وكاالت:

به  تقوم  ال��ذي  بالدور  ال�سبت  اأم�ص  اليمنية  احلكومة  اأ�سادت 
الإيراين.  امل�سروع  من  بالدها  حلماية  العربي  التحالف  دول 
وقال رئي�ص احلكومة اليمنية، اأحمد بن_دغر، خالل اجتماع 
عقده مع قيادات ال�ُسلطة املحلية واللجنة الأمنية والع�سكرية 
بوادي و�سحراء ح�سرموت اإن حكومته بحاجة اإىل بناء الدولة 
جهود  ُمثمناً  و�سالح،  احلوثي  انقالب  دمرها  التي  اليمنية 
التحالف العربي الذي اأتى حلماية اجلمهورية والوحدة �سد 

امل�سروع الإيراين، الذي ي�ستهدف املنطقة العربية.

جراء  اجلمعة،  م�ساء  تعز،  مبدينة  املدنيني  بحق  امليلي�سيات 
الأ�سراف،  حو�ص  بحي  مدنية  اأح��ي��اء  ط��ال  �ساروخي  ق�سف 

ارتفع اإىل 4 اأطفال، واإ�سابة 10 اآخرين، 7 منهم اأطفال.
واأكدت اخلارجية اليمنية، بح�سب البيان الذي ن�سرته وكالة 
الأنباء الر�سمية، على اأن هذه اجلرمية "ت�سكل انتهاكاً خطرياً 
للقانون الإن�ساين الدويل، واعتربتها جرمية حرب  وج�سيماً 
اجل��ن��اة من  يفلت  ول��ن  ب��ال��ت��ق��ادم،  ت�سقط  الإن�����س��ان��ي��ة ل  �سد 

العقاب عاجاًل اأم اآجاًل.
قوى  على  ال�سغط  م��ن  مزيد  ب��اإج��راء  احلكومة  طالبت  كما 

النقالب، لإجبارها على الن�سياع للقرارات الدولية.

اىل ذلك، وجهت احلكومة اليمنية ال�سرعية، خطابات عاجلة 
لالأمني العام لالأمم املتحدة واملبعوث الأممي والدول ال� 18 
واملفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان، ب�ساأن جرائم ميلي�سيات 
البالد،  غربي  جنوب  تعز  مدينة  يف  �سالح  واملخلوع  احلوثي 
طالبت جميعها بالتحرك العاجل وفقاً لالإجراءات والقوانني 
و�سد  الإره��اب��ي��ة  اجل��رائ��م  ه��ذه  مثل  يف  بها  املعمول  الدولية 
الإن�����س��ان��ي��ة. وق����ال ب��ي��ان ل�����وزارة اخل��ارج��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة، اإن����ه يف 
القوى  لل�سالم ت�سيف  فيه احلكومة يدها  الذي متد  الوقت 

النقالبية جرمية جديدة بحق اأبناء تعز.
واأفادت اآخر الإح�سائيات اأن عدد قتلى املجزرة التي ارتكبتها 

قبل البورمية اأونغ �سان �سو كي:

هوؤالء، حازو� على نوبل لل�سالم و�أثارو� �جلدل !

حكم نهائي باملوؤبد على مر�سي 
قطر   م��ع  �لتخابر  ق�سية  يف 

•• القاهرة-رويرتز:

قالت م�سادر ق�سائية اإن حمكمة 
اأم�ص  اأ���س��درت  امل�سرية  النق�ص 
ال�سبت حكماً نهائياً على الرئي�ص 
بال�سجن  مر�سي  حممد  ال�سابق 
فيها  ات����ه����م  ق�����س��ي��ة  يف  امل�����وؤب�����د 
بالتخابر مع قطر عندما كان يف 

احلكم. 
القاهرة  جنايات  حمكمة  وكانت 
قد عاقبته بال�سجن 40 عاماً يف 

الق�سية. 
حمكمة  اإن  امل���������س����ادر  وق�����ال�����ت 
النق�ص قبلت طعناً اأقامه مر�سي 
ال�سجن  اإىل  وعدلته  احلكم  على 

املوؤبد وهو 25 عاماً. 
ال��������ذي حكم  م����ر�����س����ي،  وي����ن����ف����ذ 
نهائياً  ح��ك��م��اً  ع�����ام،  مل����دة  م�����س��ر 
ق�سية  يف  ع���ام���اً   20 ب��ال�����س��ج��ن 
قتل متظاهرين مبحيط الق�سر 
عندما   2012 نهاية  الرئا�سي 

�لنظام يخرق �لهدنة ويق�سف ريف حم�س و�لغوطة
•• عوا�شم-وكاالت:

اإل��ي��ه خالل  التو�سل  ال���ذي مت  الهدنة  ات��ف��اق  خ��رق  اإىل  ال�����س��وري  النظام  ع��اد 
اأطراف  يف  مناطق  على  ق�سفة  فكثف  ال�ساد�سة،  بجولتها  اأ�ستانة  مفاو�سات 
ال�سرقية،  بالغوطة  ترما  عني  بلدة  واأط���راف  وحميط  الدم�سقي  جوبر  حي 
فيما تعر�ست مناطق يف مدين الر�سنت بالريف ال�سمايل حلم�ص، لق�سف من 
قوات النظام. وبح�سب املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان، ام�ص ال�سبت تعر�ست 
مناطق يف اأطراف حي جوبر الدم�سقي وحميط واأطراف عني ترما بالغوطة 
على   20 اإىل  لريتفع  النظام،  ق��وات  من  مكثف  �ساروخي  لق�سف  ال�سرقية، 
اأطلقتها  اأر���ص، والتي  اأر���ص-  اأنها من نوع  التي يعتقد  ال�سواريخ  الأق��ل عدد 
قوات النظام على مناطق يف احلي و اأطراف البلدة، ما ت�سبب باأ�سرار مادية، 
اأن  �ساعات  قبل  ن�سر  املر�سد  وك��ان  ب�سرية.   خ�سائر  عن  معلومات  ورود  دون 
ترما يف  بلدة عني  واأط���راف  العا�سمة،  مناطق يف حميط حي جوبر مبحيط 
الغوطة ال�سرقية، تعر�ست لق�سف من قبل قوات النظام، ومل ترد معلومات عن 
لق�سف  ال�سرقية،  بالغوطة  مناطق يف مدينة حر�ستا  تعر�ست  بينما  اإ�سابات، 
من قبل قوات النظام. ويف حم�ص، تعر�ست مناطق يف مدين الر�سنت بالريف 
ال�سمايل حلم�ص، لق�سف من قوات النظام، بالتزامن مع ق�سف لقوات النظام 

على مناطق يف قرية دير قول بالريف ذاته، ومل ترد معلومات عن قتلى.
ومن جهة اأخرى، فاإن ال�ستباكات العنيفة ل تزال م�ستمرة يف حميط مدينة 
دير الزور و�سواحيها، بني قوات النظام وملي�سياته من جهة وعنا�سر تنظيم 
داع�ص من جهة اأخرى، ومتكنت قوات النظام متكنت من ال�سيطرة على قرية 

عيا�ص ب�سمال غرب مدينة دير الزور، عند ال�سفاف الغربية لنهر الفرات.

•• الفجر - خرية ال�شيباين

كان ذلك قبل 26 عاما. ح�سلت 
املعار�سة  ك����ي،  ���س��و  ����س���ان  اأون������غ 
البورمي،  ال��ع�����س��ك��ري  للمجل�ص 
على جائزة نوبل لل�سالم املرموقة 
"لن�سالها  ن���ظ���را   1991 ع����ام 
وحقوق  الدميقراطية  اج��ل  م��ن 
تت�سلمها  مل  ج��ائ��زة  الن�سان". 
2012، بعد �سنوات من  ال عام 
الإق���ام���ة اجل��ربي��ة ح��ال��ت دونها 

والذهاب اإىل اأو�سلو.
اعجاب طيلة فرتة طويلة  حمّل 
مل��ق��اوم��ت��ه��ا، ت��ت��ع��ر���ص اأون�����غ �سان 
نقد  عا�سفة  اىل  ال��ي��وم  ك��ي  ���س��و 
وادانة.  وُيعاب على هذه اليقونة 
ت��ق��ود احلكومة  ال��ت��ي  ال�����س��اب��ق��ة، 
اأب��ري��ل 2016،  ال��ب��ورم��ي��ة م��ن��ذ 

�سمتها ب�ساأن م�سري الروهينجا، 
الأقلية امل�سلمة �سحية ال�سطهاد 
فائزين  اأّن  ح���ّد  اىل  ب���ورم���ا،  يف 
لل�سالم  ن��وب��ل  ب��ج��ائ��زة  اآخ���ري���ن 

ط���ع���ن���وا ف��ي��ه��ا ب��خ�����س��و���ص هذا 
موؤخرا  اكت�سبت  وق��د  امل��و���س��وع. 
عري�سة تدعو اإىل �سحب اجلائزة 

منها، زخما كبريا.
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للطاقة ال�سم�سية املركزة يف العامل 
ال�ساحة  الإم���ارات على  ري��ادة  يوؤكد 
النظيفة  الطاقة  اإن��ت��اج  يف  العاملية 
واملتجددة ويعزز مكانتنا يف �سدارة 
ال���������دول الأك���������ر ت���ق���دم���ا يف ه���ذا 

تنفيذ  يف  ما�سون  ون��ح��ن  امل��ج��ال.. 
امل�����س��روع��ات ال��ت��ي ت��رتج��م توجهات 
وتدعم  دولتنا  يف  ال�ساملة  التنمية 
الأه��داف الطموحة التي و�سعناها 
من  تنفيذها  يف  وب��داأن��ا  للم�ستقبل 

اليوم.
د����س���ن �ساحب  اخ������رى  ج���ه���ة  م����ن 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل  

الذكية  ال�����س��رط��ة  م��رك��ز  ام�����ص-   -
دبي  ل�سرطة  العامة  للقيادة  التابع 
ال�سرطية  ل��ل��خ��دم��ات  م��رك��ز  ك����اأول 
املنطقة  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى  ال���ذك���ي���ة 

والعامل .

�لرقمية  �أبوظبي  حكومة 
�جلديدة هويتها  تطلق 

•• اأبوظبي-وام: 

اأع������ل������ن م�����رك�����ز اأب����وظ����ب����ي 
ل���الأن���ظ���م���ة الإل����ك����رتون����ي����ة 
واملعلومات عن اإطالق هوية 
اأبوظبي  حكومة  ل���  ج��دي��دة 
ال��رق��م��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة ب���� ج�سر 
عامل  اإىل  ل��ل��و���س��ول  رم����زي 
متكامل و�سامل من احللول 
من  ال��ت��ي  املبتكرة  الرقمية 
ت�سهيل  يف  امل�ساهمة  �ساأنها 
من  اليومية  الأف����راد  ح��ي��اة 
خالل العتماد على من�سات 
ومتطورة  ج���دي���دة  رق��م��ي��ة 
امل�ستقبل  مل���واك���ب���ة  ت�����س��ع��ى 
وتلبية طموحات املتعاملني.
وج����������اء اإط������������الق ال����ه����وي����ة 
ا�ست�سافة  خ���الل  اجل��دي��دة 
لالأنظمة  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز 
واملعلومات  الإل���ك���رتون���ي���ة 
اأبوظبي  ح���ك���وم���ة  مل��ل��ت��ق��ى 
ال��رق��م��ي��ة ال�����ذي اأق���ي���م يوم 
امل��ا���س��ي يف فندق  اخل��م��ي�����ص 
– اأبوظبي  كارلتون  الريتز 
مب�����س��ارك��ة اأك����ر م��ن 300 
جهة   45 م�������ن  م������وظ������ف 
املركز  �سركاء  م��ن  حكومية 

ال�سرتاتيجيني.
)التفا�سيل �ص3(

عملية اأمنية لل�سرطة الربيطانية قرب لندن
�لقب�س على م�ستبه به يف تفجري �ملرتو 

•• لندن-وكاالت:

قرب  �سانبوري  منطقة  يف  اأمنية  عملية  الربيطانية  ال�سرطة  ب���داأت 
العا�سمة لندن.

واأكدت ال�سرطة اأن عمليات مداهمة قد بداأت يف منطقة �سانبوري قرب 
لندن، وذلك بحثاً عن م�ستبه به بالإرهاب.

وتقوم  ���س��ان��ب��وري  يف  �سكنية  �سقة  اخ��ل��ت  ال�����س��رط��ة  ان  ب��ي��ان  يف  وق��ال��ت 
ال�سبت  �سباح  ع�سرة  الثامنة  يف  ���س��اب  اع��ت��ق��ال  بعد  وذل���ك  بتفتي�سها، 
ا�سفر  التي  ال�سنع  اليدوية  بالقنبلة  �سلة  على  دوف��ر  مرفاأ  منطقة  يف 

انفجارها عن ا�سابة 30 �سخ�سا اجلمعة.
واأفادت ال�سرطة يف بيان اأنه مت اعتقال امل�ستبه به وهو �ساب يف ال�18 من 
العمر يف كنت بجنوب �سرق اإنكلرتا �سباح ال�سبت يف منطقة مرفاأ دوفر 

على عالقة بوقائع اإرهابية.
قمنا  با�سو  نيل  ال�سرطة  يف  الإره���اب  مكافحة  �سعبة  يف  امل�سوؤول  وق��ال 
بعملية توقيف هامة يف اإطار حتقيقنا هذا ال�سباح، وفق ما ذكر البيان.

واأو�سحت ال�سرطة اأن امل�ستبه به موقوف رهن التحقيق يف مركز حملي 
لل�سرطة قبل نقله اإىل مركز �سرطة بجنوب لندن يف الوقت املنا�سب.

لندن،  بار�سونز غرين يف جنوب غرب  ال��ذي وقع يف حمطة  والتفجري 
ولد كتلة من النار اأدت اىل اإ�سابة بع�ص الركاب بحروق وت�سببت بحالة 
اأي �سخ�ص على خلفية التفجري،  هلع وتدافع النا�ص. ومل يتم توقيف 
لكن قائد وحدة مكافحة الرهاب مارك رويل قال اإن التحقيقات تتقدم 

ب�سكل جيد جدا.
وقال لل�سحافيني نقوم بتعقب م�ستبه بهم.

القطار.  يف  ال�سنع  اليدوية  النا�سفة  العبوة  هذه  زرع  �سخ�ص  واأ�ساف 
املتعلقة  الحتمالت  كل  على  املرحلة منفتحني  نكون يف هذه  اأن  يجب 
به وب�سركاء حمتملني له. لكن نيل با�سو قال مع اأننا مرتاحون للتقدم 

الذي حتقق، اإل اأن التحقيق متوا�سل وم�ستوى اخلطر يبقى حرجا.

القوات العراقية حترر ناحية العكا�سات 
عملية ع�سكرية ال�ستعادة مناطق غرب �الأنبار

•• بغداد-اأ ف ب:

العكا�سات  ناحية  ا�ستعادة  اأم�ص  العراقية  امل�سرتكة  العمليات  قيادة  اأعلنت 
يف اإطار عمليات ع�سكرية متهيدية بداأتها ل�ستعادة مناطق ي�سيطر عليها 

تنظيم داع�ص الإرهابي يف غرب حمافظة الأنبار قرب احلدود مع �سوريا.
وقالت قيادة العمليات امل�سرتكة العراقية يف بيان اإن قوات اجلي�ص واحل�سد 
ال�سعبي واحل�سد الع�سائري والفوج التكتيكي ل�سرطة النبار حترر ناحية 
عكا�سات بالكامل وتفتح طريق تقاطع عكا�سات على اخلط الدويل، لفتة 

اإىل اأن عمليات التطهري م�ستمرة.
عمليات  ان��ط��الق  العراقية  امل�سرتكة  العمليات  ق��ي��ادة  اأعلنت  وتف�سياًل، 
ع�سكرية متهيدية ل�ستعادة مناطق ي�سيطر عليها تنظيم »داع�ص« يف غرب 
الفريق  امل�سرتكة  العمليات  قائد  وق��ال  �سوريا.  م��ع  احل���دود  ق��رب  ال��ع��راق 
ق��وات اجلي�ص  بيان »على بركة اهلل �سرعت  ي��ار اهلل يف  الأم��ري  الركن عبد 
وقوات احل�سد ال�سعبي وقوات احلدود بعملية وا�سعة لتحرير عكا�سات وفتح 

الطريق من الطريق ال�سريع باجتاه عكا�سات وتاأمني احلدود« مع �سوريا.

�الأمم �ملتحدة تقرتح �لعدول 
ع��ن ����س��ت��ف��ت��اء ك��رد���س��ت��ان 

•• بغداد-اأ ف ب:

مقرتحا  امل���ت���ح���دة  الأمم  ق���دم���ت 
العراق  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  ل��رئ��ي�����ص 
م�سعود بارزاين يق�سي بالعدول عن 
ال�ستفتاء املرتقب يف 25 �سبتمرب، 
التو�سل  على  امل�ساعدة  مقابل  يف 
اإىل اتفاق بني بغداد واأربيل يف مدة 

اأق�ساها ثالث �سنوات.
قدمها  ال���ت���ي  ال��وث��ي��ق��ة  وب��ح�����س��ب 
ال���ع���راق يان  اإىل  امل��ب��ع��وث الأمم����ي 
فاإن  ل���ب���ارزاين،  اخلمي�ص  كوبي�ص 
احلكومة  ب�����س��روع  يق�سي  امل��ق��رتح 
ال��ع��راق��ي��ة وح��ك��وم��ة الإق��ل��ي��م على 
حثيثة  منظمة،  ب�مفاو�سات  الفور 
م�سبقة  �سروط  دون  ومكثفة من   ،
�سبل  اأع��م��ال مفتوح على  وب��ج��دول 
ت��ت��ن��اول املبادئ  امل�����س��اك��ل،  ح���ل ك���ل 
والرتتيبات التي �ستحدد العالقات 

امل�ستقبلية بني بغداد واأربيل.
اختتام  اجل���ان���ب���ني  ع���ل���ى  وي���ت���ع���ني 
م��ف��او���س��ات��ه��م��ا خ���الل ع��ام��ني اإىل 
ثالثة اأعوام، وميكنهما الطلب من 
املجتمع  ع��ن  نيابة  املتحدة،  الأمم 
الدويل، تقدمي م�ساعيها احلميدة 
اأو يف  ال��ت��ف��او���ص  ����س���واء يف ع��م��ل��ي��ة 
و���س��ع ال��ن��ت��ائ��ج واخل��ال���س��ات حيز 

التنفيذ.
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اأخبـار الإمـارات

د�سن مركز ال�سرطة الذكية

حممد بن ر��سد ياأمر بتعميم �لتجربة �لذكية على مناطق دبي �ل�سكنية و�لتجارية

�ساحب  واأع��������رب  واإ�����س����ع����اده����م. 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
بالتطور  �سعادته  ع��ن  مكتوم  اآل 
املت�سارع الذي ت�سهده �سرطة دبي 
وحر�ص  امل�ستويات  خمتلف  على 

اأم��ام �ساحب  �سرحه الذي قدمه 
ال�سمو نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جم��ل�����ص ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي - 
الكائن  اجل���دي���د  امل���رك���ز  اأن  اإىل 
�سيكون  ووك  �سيتي  منطقة  يف 

اأو  وجمتمعية  وم��روري��ة  جنائية 
تقدمي طلبات من اأي ن��وع.. هذا 
اإىل جانب نحو33 خدمة فرعية 
دون  يعمل  ال��ذي  امل��رك��ز  يوفرها 
هذه  تقدمي  يف  ب�سري  تدخل  اأي 

يلزم  م��ا  ك��ل  توفري  على  قيادتها 
من خدمات وت�سهيالت للجمهور 
�سعادة  واأ���س��ار  امل��ج��الت.  �ستى  يف 
اللواء عبداهلل خليفة املري القائد 
دب��ي - يف معر�ص  ل�سرطة  ال��ع��ام 

اأي  ل�ستقبال   24/24 مفتوحا 
اأف���راد اجلمهور ي��ود اأي  ف��رد من 
الرئي�سية  م��ن اخل��دم��ات  خ��دم��ة 
الذكية املتوافرة يف املركز وعددها 
خدمات  بينها  م��ن  خ��دم��ة   27

اخلدمات لطالبيها.
القيادة  اأن  امل����ري  ال���ل���واء  واأك�����د 
دب���ي ومبتابعة  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
�ساحي  ال����ف����ري����ق  م����ع����ايل  م�����ن 
رئي�ص  ن�����ائ�����ب  مت����ي����م  خ����ل����ف����ان 

•• دبي-وام: 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  د����س���ن 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����ص جمل�ص  رئ��ي�����ص 
ال����وزراء حاكم دب��ي » رع��اه اهلل » 
الذكية  ال�سرطة  مركز  ام�ص-   -
ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ل��ل��ق��ي��ادة  ال��ت��اب��ع 
للخدمات  م����رك����ز  ك��������اأول  دب������ي 
م�ستوى  على  الذكية  ال�سرطية 
املنطقة والعامل .. وذلك بح�سور 
ال��ف��ري��ق ���س��اح��ي خلفان  م��ع��ايل 
ال�سرطة  رئ���ي�������ص  ن����ائ����ب  مت���ي���م 

والأمن العام بدبي.
واأمر �سموه بتعميم هذه التجربة 
الذكية على مناطق دبي ال�سكنية 
وتوفري  م�����س��ت��ق��ب��ال  وال���ت���ج���اري���ة 
اأرقى اخلدمات ال�سرطية الذكية 
و�سول  و�سرعة  ت�سهيل  اأج��ل  من 
ال�سرطة  م��ع  اجلمهور  وتوا�سل 
عليهم  وال��وق��ت  العناء  وتخفيف 

ال���ع���ام بدبي  ال�����س��رط��ة والأم������ن 
اأمن  على  ال�ساهرة  العني  �ستظل 
بكافة  املجتمع  و�سعادة  و�سالمة 
�سرائحه واأطيافه ومناطق �سكناه 
و�ستوا�سل القيادة مواكبة كل ما 
يف  وتطبيقه  وع�سري  جديد  هو 
مراكز واأق�سام �سرطة دبي تنفيذا 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ل���روؤي���ة 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����ص جمل�ص  رئ��ي�����ص 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي ال���ذي تتزود 
ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة دبي 

بتوجيهات �سموه ال�سديدة.
ح�����س��ر ح���ف���ل ت���د����س���ني امل����رك����ز.. 
�سليمان  ���س��ع��ي��د  خ��ل��ي��ف��ة  ���س��ع��ادة 
الت�سريفات  دائ������رة  ع����ام  م���دي���ر 
دب������ي و����س���ع���ادة  وال�������س���ي���اف���ة يف 
رئي�ص  اأح���م���د احل���ب���اي  ع���ب���داهلل 
�سركة مريا�ص القاب�سة للتطوير 
ال��ع��ق��اري وال�����س��ي��اح��ي وع���دد من 

كبار ال�سباط.

اأكد اأن الإمارات جنحت يف بناء منوذج عاملي لالقت�ساد الأخ�سر 

حممد بن ر��سد يعلن �أكرب م�سروع للطاقة �ل�سم�سية �ملركزة يف �لعامل بتكلفة 14.2 مليار درهم
•• دبي-وام:

اأعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ص  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
اأكرب  ام�����ص-   -  « رع����اه اهلل   « دب���ي 
املركزة  ال�سم�سية  للطاقة  م�سروع 
يف  امل�ستقل  املنتج  بنظام  العامل  يف 
موقع واحد بقدرة 700 ميجاوات 
مليار   14.2 اإىل  ت�سل  وبتكلفة 
املرحلة  ����س���م���ن  وذل�������ك  دره���������م.. 
الرابعة يف جممع حممد بن را�سد 
بدبي  ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم  اآل 
دبي  ا�سرتاتيجية  لأه���داف  ودعما 

للطاقة النظيفة 2050.
اأن   - املنا�سبة  بهذه   - �سموه  واأك��د 
دولة الإمارات جنحت يف بناء منوذج 
ع��امل��ي ل��الق��ت�����س��اد الأخ�����س��ر يقوم 
والطاقة  البيئية  ال�ستدامة  على 
عمل  بخطط  م��دع��وم��ة  النظيفة 
اأ�س�ص  ت��ر���س��ي��خ  يف  ت�سهم  وا���س��ح��ة 
اأرقى  وفق  وتطويره  النموذج  هذا 
يف  ا�ستفادة  اأعلى  لتحقيق  املعايري 
هذا املجال مع ال�ستثمار يف تعزيز 
ب��ن��ي��ت��ه ال��ت��ح��ت��ي��ة وب���ن���اء ال���ق���درات 
الوطنية  ال�����ك�����ف�����اءات  وت�����دري�����ب 

املتخ�س�سة.
اأك����رب  ت��ن��ف��ي��ذ  اإن   : ����س���م���وه  وق������ال 
املركزة  ال�سم�سية  للطاقة  م�سروع 
يف العامل يوؤكد ريادة الإمارات على 

.2030
من  الأوىل  امل�����رح�����ل�����ة  وب�������������داأت 
امل�����س��روع ب��ق��درة 13 م��ي��ج��اوات يف 
الألواح  تقنية  با�ستخدام   2013
افتتاح  ومت   PV ال��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة 
امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة لإن����ت����اج 200 
بتقنية  ال��ك��ه��رب��اء  م���ن  م��ي��ج��اوات 
مار�ص  يف  الكهرو�سوئية  الأل����واح 
2017 على اأن يتم ت�سغيل املرحلة 
ميجاوات   800 ب���ق���درة  ال��ث��ال��ث��ة 
يف  الكهرو�سوئية  الأل��واح  وبتقنية 

عام 2020.
و�سيتم ت�سغيل املرحلة الرابعة من 
ال�سم�سية  الطاقة  بتقنية  امل�سروع 
 700 وب�����ق�����درة   CSP امل�����رك�����زة 
الأخري  ال��رب��ع  م��ن  ب��دءا  ميجاوات 

من عام 2020.
للطاقة  دبي  ا�سرتاتيجية  وت�سمل 
م�سارات  خم�سة   2050 النظيفة 
رئي�سة هي البنية التحتية والبنية 
ال���ت�������س���ري���ع���ي���ة وال���ت���م���وي���ل وب���ن���اء 
القدرات والكفاءات وتوظيف مزيج 

الطاقة ال�سديق للبيئة.
وتندرج حتت م�سار البنية التحتية 
م���ب���ادرات م��ث��ل جم��م��ع حم��م��د بن 
را�سد للطاقة ال�سم�سية والذي يعد 
اأكرب مولد للطاقة ال�سم�سية على 
واحد  م��وق��ع  م��ن  ال��ع��امل  م�ستوى 
بطاقة ت�سل اإىل 5000 ميغاواط 
وبا�ستثمارات   2030 عام  بحلول 

ال�سم�سية - على حتالف ي�سم كال 
و�سنغهاي  ال�سعودية  باور  اأكوا  من 
جناحها  م��ع  ال�سينية  اإل��ك��رتي��ك 
اأق��ل �سعر تكلفة للطاقة  يف �سمان 
للكيلووات  اأمريكي  �سنت   7.3 بلغ 
اإجن��ازا عامليا جديدا  �ساعة ما يعد 
امل����ج����ال.. يف ح���ني يجري  ه����ذا  يف 
�سراء  اتفاقية  توقيع  على  العمل 
التمويل  ترتيبات  واإمت���ام  الطاقة 
للم�سروع الذي �سيتم تد�سينه على 
مراحل بدءا من الربع الأخري من 
برج  اأع���ل���ى  وي�����س��م��ل   2020 ع����ام 
�سم�سي يف العامل بارتفاع ي�سل اإىل 

مرتا. نحو 260 
وقال �سعادة �سعيد حممد الطاير، 
التنفيذي  الرئي�ص  املنتدب  الع�سو 
امل�سروع  تاأتي تر�سية هذا   « للهيئة 
روؤية  مع  ان�سجاما  ال�سرتاتيجي 
����س���اح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ص  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال������وزراء 
ح��اك��م دب��ي » رع���اه اهلل » يف تعزيز 
ال�ستدامة وحتويل دبي اإىل مركز 
والقت�ساد  النظيفة  للطاقة  عاملي 
ا�سرتاتيجية  خ��الل  م��ن  الأخ�سر 
 2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ل��ل��ط��اق��ة  دب����ي 
املائة  7 يف  ل��ت��وف��ري  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
من طاقة دبي من م�سادر الطاقة 
2020، و25 يف  النظيفة بحلول 
املائة بحلول 2030 و75 يف املائة 

يف ت�سجيع اأ�سحاب املنازل واملباين 
ال�سم�سية  الأل���������واح  و����س���ع  ع���ل���ى 
بال�سبكة  ورب��ط��ه��ا  الأ���س��ط��ح  ع��ل��ى 
ك��ه��رب��اء ومياه  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
دبي واملرحلة الثانية التي تت�سمن 
لإ�سدار  دب��ي  بلدية  م��ع  التن�سيق 
املرتبطة  ال�����ق�����رارات  م���ن  ح���زم���ة 
با�سرتاط تكامل تكنولوجيا تر�سيد 
وو�سع  الطاقة  واإنتاج  ال�ستهالك 
األواح الطاقة ال�سم�سية على  و�سع 
جميع مباين اإمارة دبي بحلول عام 
الثالث  امل�سار  ويرتبط     .2030
لال�ستثمار  متويلية  حلول  باإيجاد 
يف جمال البحث والتطوير املرتبط 
وتطبيقها  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ب���ال���ط���اق���ة 
اإن�ساء  امل�����س��ار  ه���ذا  وي���ن���درج حت���ت 
دب���ي الأخ�������س���ر« بقيمة  »���س��ن��دوق 
100 مليار درهم حيث  اإىل  ت�سل 
���س��ي�����س��اه��م ال�����س��ن��دوق م���ن خالل 
قرو�ص  توفري  من  املالية  م���وارده 
مل�ستثمري  واأدوات متويلية  مي�سرة 
الإمارة  يف  النظيفة  الطاقة  قطاع 
وب��ن�����س��ب ف���ائ���دة خم��ف�����س��ة وذل���ك 
املختلفة  القطاع  م�ساريع  لتمويل 
على اأن ت�سمن هيئة كهرباء ومياه 
دبي اإدارة الطلب على هذه امل�ساريع 

وخلق قيمة اقت�سادية لها.
تاأهيل  ال���راب���ع  امل�����س��ار  وي��ت�����س��م��ن 
الب�سرية من  الكوادر  وبناء قدرات 
خ���الل ب��رام��ج ت��دري��ب��ي��ة ع��امل��ي��ة يف 

الطاقة  اإن��ت��اج  يف  العاملية  ال�ساحة 
مكانتنا  ويعزز  واملتجددة  النظيفة 
الأك����ر تقدما  ال����دول  يف ����س���دارة 
ما�سون  ون��ح��ن  امل���ج���ال..  ه���ذا  يف 
ترتجم  التي  امل�سروعات  تنفيذ  يف 
توجهات التنمية ال�ساملة يف دولتنا 
التي  الطموحة  الأه����داف  وت��دع��م 
يف  وب���داأن���ا  للم�ستقبل  و���س��ع��ن��اه��ا 

تنفيذها من اليوم .
واأ�ساف �سموه  ن�سري بخطى ثابتة 
ا�سرتاتيجية  اأه���داف  حتقيق  نحو 
 2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ل��ل��ط��اق��ة  دب����ي 
دبي  حتويل  بهدف  اأطلقناها  التي 
النظيفة  للطاقة  عاملي  مركز  اإىل 
والق��ت�����س��اد الأخ�����س��ر ل��ك��ي ت�سبح 
املدينة الأقل ب�سمة الكربونية على 
 ..2050 بحلول  العامل  م�ستوى 
وم���ن دواع�����ي ف��خ��رن��ا اأن ن���رى ما 
تتحول  اأه�����داف  م��ن  اإل��ي��ه  نتطلع 
ب�سواعد  م��ل��م��و���س��ة  اإجن������ازات  اإىل 
���س��ب��اب��ن��ا وك���وادرن���ا ال��وط��ن��ي��ة التي 
اأثبتت كفاءة عالية واأظهرت متيزا 

وا�سحا يف خمتلف املجالت .   
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  وك�سفت 
اأك�����رب م�سروع  ع��ق��د  ت��ر���س��ي��ة  ع���ن 
 CSP امل��رك��زة  ال�سم�سية  للطاقة 
امل�ستقل  امل��ن��ت��ج  ب��ن��ظ��ام  ال���ع���امل  يف 
ياأتي  وال������ذي   - واح�����د  م���وق���ع  يف 
جممع  من  الرابعة  املرحلة  �سمن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة 

مليار   50 اإىل  ت�����س��ل  اإج���م���ال���ي���ة 
درهم.

مركز  التحتية  البنية  ت�سم  ك��م��ا 
ابتكار �سامال مبنيا بتقنية الطباعة 
ثالثية الأبعاد وي�سم حتت مظلته 
البحوث  م����راك����ز  م����ن  جم���م���وع���ة 
والتطوير يف جمالت اجليل القادم 
النظيفة  الطاقة  تكنولوجيا  م��ن 
تكنولوجيا  اخ��ت��ب��ارات  م��رك��ز  مثل 
بحوث  م��رك��ز  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة 
الطائرات من دون طيار والطباعة 
اختبارات  وم��رك��ز  الأب��ع��اد  ثالثية 
الطاقة  ب��ا���س��ت��خ��دام  امل���ي���اه  حت��ل��ي��ة 

ال�سم�سية.
ا�ستثمارات  قيمة  اع��ت��م��اد  مت  ك��م��ا 
دره����م  م���ل���ي���ون   500 اإىل  ت�����س��ل 
ل��ل��ب��ح��ث وال���ت���ط���وي���ر يف جم����الت 
ال��ذك��ي��ة وكفاءة  ال�����س��ب��ك��ات  ت��ك��ام��ل 
الطاقة واإنتاج الكهرباء من الطاقة 
ال�سم�سية.. ويت�سمن م�سار البنية 
التحتية كذلك اإن�ساء منطقة حرة 
حتت ا�سم »منطقة دبي اخل�سراء« 
البحوث  م��راك��ز  جل��ذب  خم�س�سة 
يف  النا�سئة  وال�سركات  والتطوير 

جمال الطاقة النظيفة.
  وي��ت��م��ح��ور امل�����س��ار ال���ث���اين حول 
داعمة  ت�����س��ري��ع��ي��ة  ب��ن��ي��ة  ت��اأ���س��ي�����ص 
وذلك  النظيفة  الطاقة  ل�سيا�سات 
الأوىل من  املرحلة  على مرحلتني 
خالل مبادرة �سم�ص دبي واملتمثلة 

بحلول 2050.   
باإنتاج  اه��ت��م��ام��ن��ا  ���س��اه��م  واأ����س���اف 
الطاقة املتجددة يف تراجع تكلفتها 
مناق�سات  اأ�سعار  وانخفا�ص  عامليا 
م�����س��اري��ع ال���ط���اق���ة ال�����س��م�����س��ي��ة يف 
اأوروب����ا وال�����س��رق الأو����س���ط.. وهذا 
ما �سهدناه اليوم عمليا من خالل 
ح�����س��ول��ن��ا ع��ل��ى اأدن�����ى ���س��ع��ر عاملي 

مل�سروع الطاقة ال�سم�سية املركزة.
اآل  ب��ن را���س��د  وي��ع��د جممع حممد 
م��ك��ت��وم ل��ل��ط��اق��ة ال�����س��م�����س��ي��ة اأكرب 
لتوليد  ا����س���رتات���ي���ج���ي  م�������س���روع 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة يف م��وق��ع واحد 
يف العامل وفق نظام املنتج امل�ستقل 
 1000 توليد  �سيتم  حيث   IPP
م��ي��ج��اوات ب��ح��ل��ول ال��ع��ام 2020 
العام  بحلول  م��ي��ج��اوات  و5000 

بالتعاون  النظيفة  الطاقة  جم��ال 
مع املنظمات الدولية مثل منظمة 
ومراكز  العاملية  وال�سركات  ايرينا 
مبا  املتخ�س�سة  والتطوير  البحث 
م�ستدام  من����وذج  خ��ل��ق  يف  ي�����س��اه��م 
لعملية البحث والتطوير يف جمال 
على  ب��الع��ت��م��اد  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
ومتخ�س�سة  موؤهلة  ب�سرية  ك��وادر 

يف هذا املجال.
اأم���ا امل�����س��ار اخل��ام�����ص.. فيخت�ص    
ال�سديق  الطاقة  مزيج  بتوظيف 
التالية:  ال���ن�������س���ب  وف�����ق  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
يف   25 بن�سبة  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة 
امل��ائ��ة وال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة بن�سبة 7 
بن�سبة  النظيف  وال��ف��ح��م  امل��ائ��ة  يف 
يف   61 بن�سبة  والغاز  املائة  يف   7
اأن  على   2030 ع��ام  بحلول  املائة 
تتم الزيادة التدريجية يف توظيف 
�سمن  النظيفة  ال��ط��اق��ة  م�����س��ادر 
املائة  يف   75 اإىل  ل��ت�����س��ل  امل���زي���ج 
بحلول عام 2050 مما ير�سح دبي 
لأن تكون املدينة الأقل يف الب�سمة 
الكربونية على م�ستوى العامل كما 
و�سيتم بناء على هذا امل�سار تفعيل 
اآل���ي���ات ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة م��ن خالل 
النفايات من خالل توظيف اأحدث 
ما و�سلت اإليه التكنولوجيا والتي 
يف   80 حتويل  خاللها  م��ن  �سيتم 
اإىل  الإم���ارة  النفايات يف  املائة من 

طاقة بحلول عام 2030.

•• دبي-وام:

“ لدعم  الحت��اد  “ تعاونية  مع  تفاهم  املجتمع مذكرة  تنمية  وزارة  وقعت 
م�سروع الزراعة املائية بهدف تنمية قدرات اأ�سحاب الهمم وتطوير مهاراتهم 
لهم  ال�ستقاللية  وحتقيق  التطبيقية  احلياتية  واملهارات  امل�ساريع  اإدارة  يف 
وتنمية ثقتهم باأنف�سهم.. اإ�سافة اإىل متكينهم ودجمهم يف املجتمع لتكوين 

ن�سق معريف وفكري وقيمي و�سلوكي للم�ساهمة يف عملية تنمية املجتمع.
اأ�سحاب  وتاأهيل  لرعاية  دبي  مركز  مديرة  الدربي  عائ�سة  املذكرة..  وقعت 
الهمم يف وزارة تنمية املجتمع و�سهيل الب�ستكي مدير اإدارة ال�سعادة والت�سويق 

بتعاونية الحتاد بح�سور عدد من امل�سوؤولني من اجلانبني.
ت��اأه��ي��ل وتوظيف  �سي�ساهم يف  امل��ائ��ي��ة  ال��زراع��ة  م�����س��روع  اإن  ال��درب��ي  وق��ال��ت 
 35 �سي�ستوعب  وال���ذي  ع��ام��ا..  ال�18  �سن  ف��وق  ه��م  مم��ن  الهمم  اأ�سحاب 
من فئة اأ�سحاب الهمم القادرين واملوؤهلني على التدريب والتوظيف وذلك 

لإجناز م�سروع الزراعة املائية.
واأو�سحت اأن امل�سروع �سي�سم يف املرحلة الأوىل بيتني للزراعة املحمية ويعترب 
مراكز  م��ن  تخرج  مم��ن  الهمم  اأ�سحاب  م��ن  للعديد  وث��ري��ة  مميزة  فر�سة 
رعاية وتاأهيل اأ�سحاب الهمم ممن هم فوق �سن ال�18 عاما وتوظيفهم يف 
املنتجات وت�سويقها  اإىل تدريبهم على طرق عر�ص  اإ�سافة  امل�سروع..  اإجناز 

يف تعاونية الحتاد.
“ على مبادرتها التي تعزز دورها  ل�” تعاونية الحتاد  واأعربت عن �سكرها 
التاأهيل والتوظيف  املجتمع وحر�سها على رفع م�ستوى  ك�سريك يف تنمية 
امل�سوؤولية  يف  ب��دوره��ا  املختلفة  املوؤ�س�سات  وع��ي  ي��وؤك��د  م��ا  الهمم  لأ�سحاب 

املجتمعية.
ماديا  دعما  قدمت  الحت���اد  تعاونية  اإن  الب�ستكي  �سهيل  ق��ال  جانبه..  م��ن 
الزراعة  املحمية �سمن م�سروع  للزراعة  بيتني  اإجناز  لتمكينها من  للوزارة 
املائية اإ�سافة اإىل �سراء كافة حما�سيل امل�سروع وبيعها من خالل منافذها 
ملدة 3 �سنوات يف اإطار حر�سها على اإجناح امل�سروع وتوفري الدعم اللوج�ستي 
والت�سويقي له. موؤكدا اأن ذلك ياأتي من منطلق حر�ص التعاونية على تفعيل 
احلكومية  املوؤ�س�سات  وم�ساريع  برامج  دعم  خالل  من  املجتمعية  امل�سوؤولية 
و�سبه احلكومية وموؤ�س�سات النفع العام بالإمارة وبرامج الرعاية الإن�سانية 
ال�سيا�سة  حمور  دعم  يف  ي�سهم  امل�سروع  اأن  اإىل  ي�سار  املحلية.  والجتماعية 

الوطنية لتمكني اأ�سحاب الهمم حمور التاأهيل املهني والت�سغيل والذي ي�سهم 
يف توفري برامج تاأهيل مهني تنا�سب اأ�سحاب الهمم من خمتلف الإعاقات 
وم�ستويات ال�سدة وذلك من خالل تطوير برامج التاأهيل املهني مبا يتنا�سب 
مع متطلبات �سوق العمل واإطالق برامج ال�سهادات املهنية لأ�سحاب الهمم 
بالتعاون مع خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�سة. كما ي�سهم حمور التاأهيل 
تتنا�سب  الهمم  لأ�سحاب  منا�سبة  عمل  فر�ص  توفري  يف  والت�سغيل  املهني 
داعمة  �سيا�سات  و�سع  خالل  من  وذل��ك  اإعاقاتهم  وم�ستويات  قدراتهم  مع 
القطاعات احلكومية واخلا�سة وتوفري قاعدة  الهمم يف  اأ�سحاب  لتوظيف 
واجلهات  والت�سغيل  املهني  التدريب  عن  الباحثني  الهمم  لأ�سحاب  بيانات 
امل�سغلة لهم.. اإ�سافة اإىل تبني برنامج التوظيف املدعوم وتطبيقه يف بيئات 
العمل التناف�سية واإن�ساء من�سة توا�سل بني القطاعني احلكومي واخلا�ص 
متناهية  للم�ساريع  امل��م��ول��ة  اجل��ه��ات  م��ع  ���س��راك��ات  وب��ن��اء  توظيفهم  ل��دع��م 

ال�سغرية وت�سويق منتجاتهم.

تفاهم بني »تنمية �ملجتمع« و»تعاونية �الحتاد« لدعم �أ�سحاب �لهمم
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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�ص     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�ص       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�ص         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�ص     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�ص  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

كهرباء �ل�سارقة تبحث �لتعاون مع جامعة �ك�سفورد �لربيطانية يف جمال كفاءة �سبكات �ملياه
•• ال�شارقة -وام:

اك�سفورد  جامعة  مع  التعاون  �سبل  ال�سارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  بحثت 
التحكم  �سمامات  لرتكيب  ال��الزم��ة  الإج�����راءات  وات��خ��اذ  الربيطانية 
املوا�سفات  اأف�سل  وف��ق  الرحمانية  مبنطقة  ال�سبكات  يف  املياه  ب�سغط 

العاملية.
املتخ�س�سة  ال�سركات  اإحدى  الهيئة وفدا من  ا�ستقبال  جاء ذلك خالل 
تنفيذ  اط��ار  ويف  الربيطانية  اجلامعة  يف  التكنولوجيا  مبجمع  العاملة 
رئي�ص  الليم  را�سد  املهند�ص  الدكتور  �سعادة  وقعها  التي  الإتفاقية  بنود 
الهيئة مع ال�سركة للتعاون يف جمال الأبحاث والدرا�سات يف جمال كفاءة 
�سبكات املياه تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة با�ستقطاب اأف�سل 

اخلربات وال�سركات العاملية وتطبيق اأعلى معايري التكنولوجيا العاملية.
وعقدت ادارة املياه بالهيئة اجتماعات مكثفة مع اأع�ساء الوفد الربيطاين 
العلمية  والدرا�سات  الأب��ح��اث  جم��ال  يف  للتعاون  ال�سبل  اأف�سل  ملناق�سة 
يف  التحكم  �سمامات  تركيب  يف  وال��ب��دء  املياه  �سبكات  بتطوير  اخلا�سة 

�سغط املياه بال�سبكات يف منطقة الرحمانية.
واأكد الدكتور الليم التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات �ساحب ال�سمو حاكم 
العاملية  مثيالتها  لت�ساهي  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  بتطوير  ال�سارقة 
ا�سرتاتيجية  وتنفيذ  املياه  وتوزيع  اإنتاج  يف  تكنولوجيا  اأح��دث  وتطبيق 
الهيئة لعام 2020 التي تهدف اإىل اأن تكون ال�سارقة مدينة الرت�سيد 
وحتقيق امل�ستهدف من حملة الرت�سيد بن�سبة ل تقل عن 30 باملائة واأن 

ت�سبح الهيئة موؤ�س�سة م�ستدامة مب�ستوى وموا�سفات عاملية.
ال�سركات  ك��ربي��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ب��ا���س��ت��م��رار  تعمل  الهيئة  اأن  واأو����س���ح 

املياه  وت��وزي��ع  نقل  �سبكة  وتقوية  لتعزيز  الأب��ح��اث  وم��راك��ز  واجلامعات 
ال�سارقة وحت�سني ج��ودة وعذوبة  ال�سبكة يف جميع مناطق  ورف��ع كفاءة 
العاملية  التقنيات  اأف�سل  تطبيق  توا�سل  الهيئة  ان  اىل  ..م�سريا  املياه 
وال�سبكات  امل��ح��ط��ات  ك��ف��اءة  ل��رف��ع  املتقدمة  ال��درا���س��ات  على  والع��ت��م��اد 

واملحافظة على جودة املياه املنتجة.
ولفت اإىل اأن هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة �سهدت خالل العامني املا�سيني 
التكنولوجيا احلديثة يف  املياه وتطبيق  ب�سبكات  واهتماماً  كبرياً  تطوراً 

تطوير ومراقبة ال�سبكات .
من  العديد  يحقق  العاملية  ال�سركات  كربيات  مع  التعاون  اأن  اىل  لفتا 
لتوفري حلول  التي تهدف  العلمية  الأبحاث  واملزايا من خالل  الفوائد 
�سمامات  تركيب  اأن  وب��ني  ال��ن��ط��اق..  وا���س��ع��ة  ال�سبكات  اأداء  لتح�سني 
خطوط املياه اجلديدة تاأتي �سمن خطط الهيئة وم�سروعاتها لتحقيق 

التنمية امل�ستدامة.
الجتماعات  ان  املياه  اإدارة  مدير  امل��ال  ع�سام  املهند�ص  ق��ال  جانبه  من 
يومني  م��دار  على  ا�ستمرت  والتي  ال�سركة  وفد  مع  عقدت  التي  املكثفة 
�سبكات  لتطوير  العلمي  البحث  التعاون يف جم��الت  تعزيز  �سبل  بحثت 
ال�سبكات  لتح�سني  �ساملة  اإع���داد خطة  اإط���ار  وذل��ك يف  والب��ت��ك��ار  امل��ي��اه 
والفاقد  املياه  ج��ودة  ومراقبة  الت�سغيلية  التكاليف  وتقليل  و�سالمتها 

عالوة على بحث اإعداد برامج تدريب متخ�س�سة ملوظفي الهيئة.
لعمليات  ال�سرتاتيجية  اخلطط  تنفيذ  على  تعمل  الهيئة  اأن  واأو���س��ح 
تنفيذ وتو�سعة مل�ساريع وخطوط نقل املياه وتوزيعها والأعمال امل�ساحبة 
لها تهدف اإىل رفع درجة كفاءة وقدرة البنية التحتية لإنتاج املياه ونقلها 
باإمارة  امل�ستهلكني  فئات  خمتلف  باحتياجات  الوفاء  اأجل  من  وتوزيعها 

ال�سارقة.

عبد�هلل بن ز�يد ي�سهد حفل تخريج �لدفعة �لثانية من طلبة �أكادميية �الإمار�ت �لدبلوما�سية
•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  اأ�ساد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
ال��������دويل رئ���ي�������ص جم���ل�������ص اأم����ن����اء 
الدبلوما�سية  الإم����ارات  اأك��ادمي��ي��ة 
يوليها  ال��ت��ي  ال��ك��رمي��ة  ب��ال��رع��اي��ة 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ح��ف��ظ��ه اهلل لأك���ادمي���ي���ة الإم������ارات 

الدبلوما�سية.
واأعرب �سموه خالل ح�سوره حفل 
طلبة  م��ن  الثانية  الدفعة  تخريج 
الدبلوما�سية  الإم����ارات  اأك��ادمي��ي��ة 
الذي اأقيم يف مبنى وزارة اخلارجية 
والتعاون الدويل عن ثقته بخريجي 
حتمل  على  وبقدرتهم  الأك��ادمي��ي��ة 
اإرث  »اأن��ت��م  لهم  قائال  امل�سوؤولية.. 
زايد وحملة ر�سالته«. و�سدد �سموه 
املحوري  الدبلوما�سية  دور   « على 
على  ال��ق��ادرة  الناعمة  القوة  كونها 
اإح��داث فروق جوهرية يف م�ستوى 
ال���دور ال���دويل ل��الإم��ارات وت�سكيل 
ج�����س��ر لإي�������س���ال ر����س���ال���ة ال���دول���ة 
ل���ل���ع���امل وحت����دي����د م���وق���ع���ه���ا على 
والدويل  الإقليمي  العمل  خارطة 
�سامية  اإن�سانية  ر�سالة  ذات  كدولة 
حقوق  واح����رتام  بالت�سامح  ت��وؤم��ن 

الآخرين.
�سموه  ج���ان���ب  اإىل  احل���ف���ل  ح�����س��ر 
م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن مبارك 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
�سلطان  ب��ن  زاي���د  وال�سيخ  امل��ع��رف��ة 
اآل نهيان رئي�ص جمل�ص  بن خليفة 

اأمناء موؤ�س�سة �سمو ال�سيخ �سلطان 
الإن�سانية  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
اأح���م���د جمعه  وال��ع��ل��م��ي��ة وم���ع���ايل 
الزعابي نائب وزير �سوؤون الرئا�سة 
غبا�ص  �سعيد  غبا�ص  �سقر  ومعايل 
والتوطني  الب�سرية  امل����وارد  وزي���ر 
ومعايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل 
حميد بالهول الفال�سي وزير دولة 
ال���ع���ايل ومعايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ل�����س��وؤون 
اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور 
اأمناء  وزي����ر دول����ة ع�����س��و جم��ل�����ص 
الدبلوما�سية  الإم����ارات  اأك��ادمي��ي��ة 
فار�ص  �سهيل بن  بنت  �سما  ومعايل 
ل�سوؤون  دول������ة  وزي�������رة  امل�����زروع�����ي 
امل�سوؤولني  م����ن  وع������دد  ال�������س���ب���اب 

وال�سخ�سيات واأولياء الأمور.
ويف م�ستهل كلمته اأمام اخلريجني 
بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ت��وج��ه   ..

الواعدة  امل�ستقبلية  الآف���اق  وح��ول 
اأمام اخلريجني .. قال �سمو ال�سيخ 
عام  اإن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
�سيكون منا�سبة لالحتفاء   2018
ب��������اإرث م���وؤ����س�������ص ال�����دول�����ة وب����اين 
نه�ستها املغفور له ال�سيخ زايد بن 
اآل نهيان - طيب اهلل ثراه  �سلطان 
» عندما نتحدث  – واأ�ساف �سموه 
اإرث  اأم�����ام  ف��ن��ح��ن  زاي�����د  اإرث  ع���ن 
واأخالقي  واإن�����س��اين  علمي  ف��ك��ري 
الإرث  ه���ذا  اأرى  واإن���ن���ي   .. ���س��ام��ل 
اإىل  اأن���ظ���ر  ع��ن��دم��ا  ال���ي���وم  يتج�سد 
ال�سباب  من  املتميزة  الكوكبة  هذه 
تنفيذ  على  القادرين  الإم��ارات��ي��ني 
ال�سيا�سات اخلارجية للدولة بكفاءة 

وم�سوؤولية ».
برناردينو  ���س��ع��ادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
ليون مدير عام اأكادميية الإمارات 

ووا�سنطن لالطالع عن كثب على 
تفا�سيل العمل الدبلوما�سي.

34 طالبا وطالبة �سهادات  وت�سلم 
دبلوم الدرا�سات العليا يف العالقات 
لي�سكلوا  احل��ف��ل  خ���الل  ال��دول��ي��ة 
خريجي  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة  ال����دف����ع����ة 
الدبلوما�سية  الإم����ارات  اأك��ادمي��ي��ة 
اإمتام  يف  جن��اح��ه��م  ب��ع��د  املتميزين 
ال��ربن��ام��ج الأك���ادمي���ي امل��م��ت��د على 
وا�ستكمالهم  اأ���س��ه��ر  ت�����س��ع��ة  ف���رتة 
توؤهلهم  ال���ت���ي  ال��ع��ال��ي��ة  امل���ع���اي���ري 

لاللتحاق به.
ك��م��ا مت خ���الل احل��ف��ل ت��ك��رمي 14 
م�ساريع  لإجن��ازه��م  وطالبة  طالبا 
حت�سيلهم  خ���الل  م��ت��م��ي��زة  ت��خ��رج 
الأك�������ادمي�������ي وت�����وزع�����ت اجل����وائ����ز 
ف���ئ���ات خم�سة  ���س��م��ن  ال��ت��ق��دي��ري��ة 
واأكر  التخرج  م�ساريع  اأف�سل  هي 

والعرفان  بال�سكر  نهيان  اآل  زاي���د 
اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه 
لهذا  ال��ك��رمي��ة  رع��اي��ت��ه  ع��ل��ى  اهلل 
يقوم  ال��ذي  املميز  العلمي  ال�سرح 
الوطنية  الكوادر  اإع��داد  يف  بواجبه 
وامل��وؤه��ل��ة لأداء دوره����ا يف  ال�����س��اب��ة 
الدبلوما�سية  م�����س��ت��ق��ب��ل  ت�����س��ك��ي��ل 

الإماراتية.
وتهنئة  �سكر  كلمة  �سموه  كما وجه 
للخريجني اأكد فيها اأهمية دورهم 
يف مت��ث��ي��ل دول����ة الإم������ارات واإب����راز 

هويتها للعامل.
واأثنى �سموه على جهود كل فرد يف 
الدبلوما�سية..  الإم��ارات  اأكادميية 
الدفعة  �ساكرا جهودهم يف تخريج 
نحو  الأكادميية  طلبة  من  الثانية 

�ساحات العمل.

الدبلوما�سية اإن دور خريجي العام 
احل������ايل م����ن ط�����الب الأك���ادمي���ي���ة 
�سبقتها  التي  الدفعة  مهمة  يكمل 
لتمكني الأكادميية عاما تلو الآخر 
تعزيز ح�سور  دوره��ا يف  اإر�ساء  من 
م�ساحلها  وخدمة  الإم���ارات  دول��ة 
الأكادميية  اأن  واأك������د  احل���ي���وي���ة. 
ملواجهة  الطلبة  اإع���داد  على  تعمل 
التحديات يف عامل متغري  خمتلف 
اآفاق جديدة لدولة الإمارات  وفتح 
التي تعزز دورها البارز يف الق�سايا 
ال����دول����ي����ة امل���ل���ح���ة ومت���ك���ن���ه���م من 
نوعية عرب  اكت�ساب خربات عملية 

اإيفادهم للتدريب خارج الدولة.
م�سريا اإىل اأن طلبة الدفعة احلالية 
قاموا برحالت تدريبية يف كل من 
حني  يف  وال�سني  وبلجيكا  هولندا 
نيويورك  املا�سي  العام  دفعة  زارت 

الأبحاث دقة واأف�سل الأبحاث من 
حيث البتكار واأف�سل امل�ساريع من 
ال��ن��واح��ي ال��ع��م��ل��ي��ة واأف�����س��ل عمل 
ج��م��اع��ي. ومي��ث��ل خ��ري��ج��و الدفعة 
ال���ث���ان���ي���ة يف اأك����ادمي����ي����ة الإم��������ارات 
ال����وزارات  م��ن  ع���ددا  الدبلوما�سية 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ه���ي 
املناخي  ال��ت��غ��ري  ووزارة  ال������دويل 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  ووزارة  وال��ب��ي��ئ��ة 
املعرفة. وتتوىل اأكادميية الإمارات 
طالبها  ت����دري����ب  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
الإم���ارات على العالقات  اأب��ن��اء  من 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة وال���دول���ي���ة مل���ا فيه 
لدولة  امل��رم��وق��ة  للمكانة  تر�سيخ 
الدولية  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  الإم�������ارات 
الدبلوما�سي  ح�����س��وره��ا  وت��ع��زي��ز 
اأ���س��ا���س��ي��ة من  رك��ي��زة  ي�سكل  ال����ذي 

ركائز القوة الناعمة.

وفد من كنائ�س �أبوظبي ي�سيد بجهود د�ئرة �لق�ساء يف تر�سخ ثقافة �لت�سامح وحتقق �لعد�لة �لناجزة

خالل فرتة وجيزة اأن تقطع �سوطا 
كبريا نحو تر�سيخ البنية املوؤ�س�ساتية 
ل��ث��ق��اف��ة اح�����رتام الخ���ت���الف حيث 
لالأحوال  خا�سة  دوائ���ر  ت�سكيل  مت 
ال�سخ�سية والرتكات لغري امل�سلمني 
والرتكات  الأح����وال  حم��اك��م  �سمن 

يف  امل�سلمني  غ��ري  لفئات  وق�سائية 
املجتمع مبا يتنا�سب مع متطلباتهم 
واأ�ساف  والقت�سادية.  الجتماعية 
الإماراتي  القانون  به  يتمتع  ما  ان 
من بنية ت�سريعية تكر�ص عمليا قيم 
الت�سامح وقبول الآخر على م�ستوى 

اأبوظبي  اإم����ارة  مناطق  خمتلف  يف 
وتركات  و���س��اي��ا  ت�����س��ج��ي��ل  وم��ك��ت��ب 
دائرة  اأن�����س��اأت  ..ك��م��ا  امل�سلمني  غ��ري 
الق�ساء مكتب رعاية غري امل�سلمني 
الدويل  وال��ت��ع��اون  الت�����س��ال  بقطاع 
خ���دم���ات عدلية  ب��ت��ق��دمي  ي��خ��ت�����ص 

الق�ساء بالتناغم مع ثقافة املجتمع 
ود�ستور الدولة الذي اأكد على متتع 
الأجانب باحلقوق واحلريات املقررة 
ال��دول��ي��ة. م��ن جانبهم  امل��واث��ي��ق  يف 
ال���ق���دا����س���ة ممثلي  اأ�����س����ح����اب  اأك������د 
اإمارة  ريادة  اأن  اأبوظبي  الكنائ�ص يف 

•• اأبوظبي-وام:

امل�����س��ت�����س��ار يو�سف  ���س��ع��ادة  ا���س��ت��ق��ب��ل 
����س���ع���ي���د ال������ع������ربي وك�����ي�����ل دائ��������رة 
مبقر  مبكتبه  اأب��وظ��ب��ي  يف  الق�ساء 
الكنائ�ص  وف��دا من ممثلي  ال��دائ��رة 
والقبطية  والإجنيلية  الكاثوليكية 
اإط����ار جهود  اأب��وظ��ب��ي وذل����ك يف  يف 
الدائرة نحو فتح قنوات توا�سل مع 
لالثنيات  املمثلة  اجل��ه��ات  خمتلف 
ال��ع��رق��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة امل���ت���واج���دة يف 
الإم��������ارة ان���ط���الق���ا م���ن الأول����وي����ة 
يف  الق�ساء  ل��دائ��رة  ال�سرتاتيجية 
العمليات  وا�ستدامة  فاعلية  تعزيز 
الق�سائية و�سمان الو�سول ال�سامل 
مبا  املجتمع  فئات  لكافة  للخدمات 
وير�سخ  ال���ن���اج���زة  ال���ع���دال���ة  ي��ح��ق��ق 

ثقافة الت�سامح وقبول الآخر.
الق�ص لوقا ممثال عن  الوفد  و�سم 
الإم���ارات  يف  الكاثوليكية  الكني�سة 
و�سلطنة عمان والأب بي�سوي فخري 
الأنبا  ال��ق��دي�����ص  ك��ات��درائ��ي��ة  راع����ي 

امل�سريني  ل��الأق��ب��اط  اأن��ط��ون��ي��و���ص 
الأرثوذك�ص والق�ص جوزيف فرج اهلل 
راعي الكني�سة الإجنيلية العربية يف 

اأبوظبي.
واأكد �سعادة امل�ست�سار العربي للوفد 
ال�����س��ي��ف خ�����الل الج���ت���م���اع ال����ذي 
���س��الح اجلنيبي  ال��دك��ت��ور  ح�����س��ره 
املوؤ�س�سي  الت�������س���ال  ق���ط���اع  م���دي���ر 
والتعاون الدويل.. اأن الدائرة تعمل 
���س��م��و ال�سيخ  ت��وج��ي��ه��ات  ب��ن��اء ع��ل��ى 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����س��ور 
ال��وزراء وزي��ر �سوؤون  رئي�ص جمل�ص 
ال��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����ص دائ����رة ال��ق�����س��اء يف 
الحتياجات  تلم�ص  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي 
املجتمع  ل��ك��اف��ة م��ك��ون��ات  ال��واق��ع��ي��ة 
اخلدمات  م���ن  اأب���وظ���ب���ي  اإم������ارة  يف 
و�سع  ب��ه��دف  وال��ع��دل��ي��ة  الق�سائية 
حقوق  حلماية  املوؤ�س�ساتية  الآليات 
وخ�سو�سية  الأف����������راد  وح�����ري�����ات 
املختلفة  واع��ت��ق��ادات��ه��م  انتماءاتهم 
وقال  ال��ق��ان��ون.  �سيادة  مظلة  حت��ت 
العربي اأن دائرة الق�ساء ا�ستطاعت 

اأب��وظ��ب��ي يف ت��ق��دمي خ��دم��ات نوعية 
ل��غ��ري امل�����س��ل��م��ني ي���اأت���ي يف الإط�����ار 
ال��ط��ب��ي��ع��ي مل��ج��ت��م��ع الإم�������ارة ال���ذي 
على  والقدرة  الت�سامح  بروح  يتمتع 
العي�ص امل�سرتك حتت �سقف احرتام 

القانون ومبادئ حقوق الإن�سان.
بالقيادة  ال�����س��ي��ف  ال���وف���د  واأ�����س����اد 
ا�ستطاعت  ال��ت��ي  ل��ل��دول��ة  احلكيمة 
يقوم  ن���اج���ح���ا  جم��ت��م��ع��ا  ت��ب��ن��ي  اأن 
ع���ل���ى ال����ع����دل و����س���ي���ادة ال���ق���ان���ون.. 
من  اخل��ربات  اأ�سحاب  فا�ستقطبت 
والدينية  العرقية  الإث��ن��ي��ات  ك��اف��ة 
وال�ستقرار  بالأمان  �سعروا  اأن  بعد 

على هذه الأر�ص الطيبة.
ال���وف���د  ق������ام  ال������زي������ارة  خ����ت����ام  ويف 
ال�����س��ي��ف ب��ج��ول��ة يف م��ب��ن��ى دائ����رة 
ال��ق�����س��اء يف اأب��وظ��ب��ي وت��ع��رف على 
والق�سائية  العدلية  اخلدمات  اأه��م 
زيارة  اجل��ول��ة  وت�سمنت  امل��ق��دم��ة.. 
غري  وتركات  و�سايا  ت�سجيل  ملكتب 
امل�سلمني ومكتب رعاية حقوق غري 

امل�سلمني.

»�ل�سحة ووقاية �ملجتمع« تعقد 
ور�سة لالأمر��س غري �ل�سارية

•• دبي-وام:

عر�ست وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع - خالل ور�سة العمل التي نظمتها 
بعنوان » دمج الأمرا�ص غري ال�سارية يف الرعاية ال�سحية الأولية«- نتائج 
الأولية  ال�سحية  الرعاية  ال�سارية يف  الأمرا�ص غري  جتربة دمج خدمات 
وم��ق��رتح��ات ت��ع��زي��ز اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة وال���دلئ���ل احل��دي��ث��ة يف ت�سخي�ص 
الدكتورة   .. الور�سة  ح�سر  وال�سكري.  ال��دم  �سغط  ارتفاع  مر�ص  وع��الج 
اأطباء  م��ن  وع���دد  الأول��ي��ة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  اإدارة  م��دي��رة  �سهيل  عائ�سة 
الأولية ومب�ساركة متحدثني  ال�سحية  املراكز  ال�سحي يف  والكادر  الأ�سرة 
اخلليج  وجامعة  ال�سحية  وال��ع��ل��وم  للطب  را���س��د  ب��ن  حممد  جامعة  م��ن 
للكوادر  نقا�سية  حلقات  ال��ور���س��ة  وت�سمنت  ثومبي.  وم�ست�سفى  الطبية 
الطبية تناولت حالت مر�سية خمتلفة وكيفية عالجها اإ�سافة اإىل عر�ص 
اآخر  واأخ��رى لالأطباء عن  ال��دم  ملر�سى �سغط  الذكية  التطبيقات  اأح��دث 
الدرا�سات العاملية يف عالج هذه الأمرا�ص. واأكدت الدكتورة عائ�سة �سهيل 
وال�سرطانات  والقلب  »ال�سكري  ال�سارية  غري  لالأمرا�ص  الت�سدي  اأهمية 
ا�سرتاتيجية  اإط���ار  يف  ت��ن��درج  وال��ت��ي  املزمنة«  التنف�سي  اجل��ه��از  واأم��را���ص 
املتعلقة  الأم��را���ص  معدل  وتخفي�ص  ال��وق��ائ��ي  اجل��ان��ب  لرت�سيخ  ال����وزارة 
بنمط احلياة وتقدمي الرعاية ال�سحي�ة ال�ساملة واملتكاملة بطرق مبتكرة 
باتت  التي  ال�سارية  الأمرا�ص غري  املجتمع من  وقاية  ت�سمن  وم�ستدامة 
الوزارة  جهود  اإىل  واأ���س��ارت  العامة.  وال�سحة  املجتمعات  على  عبئا  ت�سكل 
ال�سارية  غ��ري  ل��الأم��را���ص  للت�سدي  الوطنية  ال�سرتاتيجية  تطبيق  يف 
2017-2021 حيث مت ت�سكيل جلنة وطنية عليا ملكافحة هذه الأمرا�ص 
مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني من اجلهات املعنية كافة يف اإطار العمل املتعلق 
وا�ستجابة  ال�سارية  غري  ب��الأم��را���ص  املعني  املتحدة  الأمم  اإع��الن  بتنفيذ 
عن  الناجتة  الوفيات  بن�سبة  الو�سول  يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  لهدف 

الأمرا�ص غري ال�سارية اإىل %25 بحلول عام 2025.

حكومة �أبوظبي �لرقمية تطلق هويتها �جلديدة
•• اأبوظبي-وام: 

اأب��وظ��ب��ي لالأنظمة  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
الإل���ك���رتون���ي���ة وامل���ع���ل���وم���ات عن 
ل�حكومة  ه��وي��ة ج��دي��دة  اإط����الق 
املتمثلة  ال���رق���م���ي���ة  اأب����وظ����ب����ي 
ب�����ج�����س��راً رم��������������زي��اً ل��ل��و���س��ول اإىل 
م��������ن  و�س������امل  متكامل  ع��امل 
احل��ل��ول ال��رق��م��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة التي 
ت�سهيل  يف  امل�ساهمة  �ساأنها  م��ن 
م������ن  الي������ومية  الأف�����راد  ح��ي��اة 
من�سات  ع��ل��ى  الع���ت���م���اد  خ����الل 
رقمية جديدة ومت������طورة ت�سعى 
ملواكبة امل�ستقبل وتلبية طموحات 

املتعاملني.
ال��ه��وي��ة اجلديدة  اإط����الق  وج���اء 
اأبوظبي  مركز  ا�ست�سافة  خ��الل 
لالأنظمة الإلكرتونية واملعلومات 
الرقمية  اأبوظبي  حكومة  مللتقى 
الذي اأقيم يوم اخلمي�ص املا�سي يف 
فندق الريتز كارلتون – اأبوظبي 
مب�ساركة اأكر من 300 موظف 
من 45 جهة حكومية من �سركاء 

املركز ال�سرتاتيجيني.
وق���������ال ������س�����ع�����ادة را������س�����������د لح����ج 
ال��ع��ام ل�مركز  امل��دي��ر  امل��ن�����س�����وري 
الإلكرتونية  لالأنظمة  اأبوظبي 
واملعلومات يف كلمته امام امللتقى 

ج�����دي������دة  رق�����������������م��ي��ة  وح���ل���ول 
ت�������واك�������ب امل���������س����ت����ق����ب����ل وحت����ق����ق 
ل�سركائنا  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  الأه�����داف 
ال������س�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ني و������س�����ع�����ادة 
امل�ستفيدين  وج��م��ي��ع  املتعاملني 
وامل�ستخدمني من خمتلف اأ�سكال 

التكنولوجيا يف اأبوظبي.
وقال ان القيادة الر�سيدة للدولة 
والبتكار هما  الإب���داع  ب��اأن  اآمنت 
من اأهم العوامل التي تقود دولة 
الإم��ارات نحو التطور والتقدم.. 
م���و����س���ح���ا ان�������ه ان����ط����الق����ا من 
لالأنظمة  اأب��وظ��ب��ي  مركز  اإدراك 
لأهمية  واملعلومات  الإلكرتونية 
م����د ج�������س���ور ال���ت���وا����س���ل م����ا بني 
امل��ج��ت��م��ع واحل���ك���وم���ة ف��ق��د جاء 
ليج�سد  لهويتنا  اجلديد  ال�سعار 
معانيها  ب��اأ���س��م��ى  ال�������روؤى  ه����ذه 
ليكون  اختياره  وذل��ك من خالل 
ي�ستمد  رق��م��ي  ج�سر  �سكل  ع��ل��ى 
زايد  ال�سيخ  ج�سر  من  ت�سميمه 
اأب��رز معامل  اأح��د  »رحمه اهلل« يف 
اأبوظبي  يف  وال��ت��ط��ور  ال��ن��ه�����س��ة 
الو�سل  دلل��ة على �سلة  وليكون 
بني املا�سي امل�سرق، وبني احلا�سر 
الذي نعي�سه الآن وامل�ستقبل الذي 

نتمناه.
اأبوظبي  ح�������س���ول  اىل  واأ������س�����ار 

الرقمية  اأب���وظ���ب���ي  ح��ك��وم��ة  ان 
حر�ست على حتقيق اأهداف روؤية 
اأبوظبي وخطة اأبوظبي لتحقيق 
الإم��ارة على  والتقدم يف  التطور 
اأكانت  ���س��واء  امل�ستويات  خمتلف 
اقت�سادية اأو اجتماعية وذلك من 
احلكومي  التكامل  تعزيز  خ��الل 
اخلدمات  مب�����س��ت��وى  والرت����ق����اء 
وتطوير  امل���ق���دم���ة  احل���ك���وم���ي���ة 

الكوادر الب�سرية باإبداع وابتكار.
وت�����ق�����دم ب���ال�������س���ك���ر وال����ع����رف����ان 
ل��ل�����س��رك��اء ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني من 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ال��ذي��ن كان 
لهم اأثر حموري يف م�سرية تقدم 
اأبوظبي  حكومة  وت��ط��ور  وجن���اح 
مدى  على  املمتدة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
م�ساهماتهم  وع��ل��ى  ع��ام��ا   11
التي  امل�سرتكة  واجلهود  الثمينة 
مكنتنا من حتويل التحديات اىل 

فر�ص.
واأع�����ل�����ن ����س���ع���ادت���ه ع����ن اإط������الق 
الإم���ارة  ل��وج��ه  الهوية اجل��دي��دة 
مرحلة  �ست�سكل  وال��ت��ي  ال��رق��م��ي 
احلياة  م���ن  وط���م���وح���ة  ج���دي���دة 
الإماراتية  العا�سمة  يف  الرقمية 
تكنولوجيا  قطاع  اأ�س�ص  لتعزيز 
ب�سورة  والت�������س���ال  امل���ع���ل���وم���ات 
من�سات  على  وبالعتماد  اأ�سمل 

املدينة  ولقب  الأول  امل��رك��ز  على 
الأذكى يف ال�سرق الأو�سط موؤخرا 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل ح�����س��ول الإم����ارة 
13 عامليا يف  امل��رك��ز  ك��ذل��ك على 
العاملية  التكنولوجية  امل��وؤ���س��رات 
عن  م��رم��وق  دويل  تقرير  ح�سب 

املدن الناب�سة.
وت���ك���م���ن ال����غ����اي����ات والأه����������داف 
للحكومة  ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 
ال����رق����م����ي����ة ب���ت���م���ك���ني ال���ت���ح���ول 
احلكومية  ل��ل��خ��دم��ات  ال��رق��م��ي 
من خالل ا�ستخدام وتبني قنوات 
وتطوير  وم����ت����ط����ورة  م���ت���ع���ددة 
امل����ع����اي����ري وال�������س���ي���ا����س���ات وب���ن���اء 
جمال  يف  نا�سج  ملجتمع  الأ�س�ص 
والت�سال  املعلومات  تكنولوجيا 
القت�سادية  ال��روؤي��ة  م��ع  متا�سيا 
اقت�ساد  ل��ب��ن��اء  اأب��وظ��ب��ي  لإم�����ارة 
امل�ستدامة،  امل��ع��رف��ة  على  مرتكز 
ع��ل��ى تطوير  امل��رك��ز  يعمل  ح��ي��ث 
ال�سرتاتيجيات املرتبطة باأحدث 
جمال  يف  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ت���وج���ه���ات 
والت�سال  املعلومات  تكنولوجيا 
وتنفيذها بالتعاون والتن�سيق مع 
خمتلف اجلهات احلكومية �سعيا 
منها للم�ساهمة يف حتقيق التنوع 
التقدم  عجلة  ودف��ع  القت�سادي 
التكنولوجي ورفع م�ستوى الأداء 

والتكامل احلكومي بني خمتلف 
الو�سائل  ب����اأح����دث  ال���ق���ط���اع���ات 

التكنولوجية املبتكرة.
اأبوظبي  حكومة  ملتقى  وتخلل 
حيث  معمقة  مناق�سات  الرقمية 
األقى ال�سيد رون كوفمان اخلبري 
ال�سرتاتيجي حما�سرة يف جمال 

خدمة املتعاملني.
ك��م��ا ت���ن���اول م��ن�����س��ور امل���رزوق���ي 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف مركز  م��دي��ر 
الإلكرتونية  لالأنظمة  اأبوظبي 
واملعلومات خطة حكومة اأبوظبي 
بخطة  ربطها  وكيفية  الرقمية 
وذل������ك بهدف  اأب���وظ���ب���ي  اإم��������ارة 
متميزة  وجتربة  خدمات  تقدمي 
كفاءة  وحت�������س���ني  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 

العمل احلكومي.
وت���ن���اول حم��م��د ال��ع�����س��ك��ر مدير 
اإدارة حتديث اخلدمات احلكومية 
رحلة التحول الرقمي يف الإمارة 
و����س���ري ع��م��ل خم��ت��ل��ف م���ب���ادرات 
تهدف  والتي  الرقمية  احلكومة 
باحللول  امل�ستمر  الرت���ق���اء  اإىل 
ال��رق��م��ي��ة واخل����دم����ات م���ن اأجل 
ب����الإم����ارة ع��ل��ى كافة  ال��ن��ه��و���ص 
مب�ستوى  والرت����ق����اء  الأ����س���ع���دة 
اخلدمات احلكومية املقدمة من 

اجلهات احلكومية.
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اأخبـار الإمـارات
اعتبارًا من غد الأحد

مرور �أبوظبي متنع حركة �سري حافالت �لعمال على ج�سر بني يا�س
ال��ع��ام��ة ل�سرطة  بالقيادة  وال���دوري���ات  امل���رور  م��دي��ري��ة  اأع��ل��ن��ت 
اأبوظبي  عن منع  حركة �سري حافالت العمال على ج�سر بني 
يا�ص اعتباراً من اليوم الحد املوافق 17 �سبتمرب اجلاري ، يف 
اإطار الأولوية ال�سرتاتيجية جلعل الطرق اأكر اأمنا و�سالمة، 
و�سمن اجلهود الرامية لتعزيز ان�سيابية حركة  ال�سري واملرور 
اأن ت�سببها حافالت  واحل��د من احل��وادث املرورية التي ميكن 

نقل العمال.
اإدارة  مدير  الظاهري،  ب��راك  بن  عبداهلل  �سامل  العقيد  واأك��د 
مرور املناطق اخلارجية يف مديرية املرور والدوريات ب�سرطة 

ال��ع��م��ال على اجل�سر  ح��اف��الت  �سري  ح��رك��ة  اأن منع  اأب��وظ��ب��ي، 
يهدف اإىل التقليل من الزدحام وحتقيق  الن�سيابية  املرورية 
العمال  ح��اف��الت  ق��ائ��دي  ودع���ا    . ي��ا���ص  بني  منطقة  ل�ساكني 
وال�سركات التي تعمل يف جمال نقل العمال اإىل اللتزام بقرار 
التى مت  البديلة   الطرق  ،وا�ستخدام  اليوم  احلظر على مدار 
حتديدها ل�سري تلك احلافالت  من خالل  طريق ال�ساحنات  
اىل  ال��ظ��اه��ري  واأ���س��ار  –املفرق.  العمالية  امل��دي��ن��ة  ج�سر  اىل 
تكثيف الرقابة املرورية على ج�سر بني يا�ص لقائدي احلافالت 
178 ب�ساأن  ال��وزاري رقم  ان القرار  غري امللتزمني ، مو�سحاً 

الثقيلة  املركبات  اأو دخ��ول   م��رور  امل���روري  ال�سبط  اإج���راءات 
املالية   يف الطرق والأماكن املمنوعة حدد  املخالفة  بالغرامة 

و4  نقاط مرورية. 1000درهم 
واأو����س���ح اأن م��دي��ري��ة امل����رور وال���دوري���ات ب�����س��رط��ة اب��وظ��ب��ي و 
بالتن�سيق مع دائرة بلدية ابوظبي قامت بتوعية �سركات نقل 
العمال بقرار املنع و  الطرق البديلة، اإىل جانب   تركيب نحو  
8 �سواخ�ص مرورية على ج�سر بني يا�ص ، ت�سمل قرار احلظر  
واملرور  ال�سري  بقانون  الل��ت��زام   على  ،حاثاً  البديلة   والطرق 

والنظم التي و�سعت  لتوفري ال�سالمة املرورية.

»لتزويد الطالب مبناهج التعلم الإلكرتوين«

جمل�س �أبوظبي للتعليم يعقد ور�سة عمل للتعليم �الإلكرتوين يف كلية �خلو�رزمي �لدولية
ول�س بوند: ال�سراكات حا�سمة يف تعزيز نظام التعليم يف دولة الإمارات العربية املتحدة
بدر اأبو العال: نتوقع زيادة يف تبني مرافق التعلم الإلكرتوين من موؤ�س�سات التعليم العايل

 ركزت على ربط ال�سركات النا�سئة املبتكرة بقطاع التكنولوجيا والأموال بالدولة

من�سة الإطالق م�ساريع �لتكنولوجيا �ملالية بجامعة نيويورك �أبوظبي

•• اأبوظبي: رم�شان عطا

�سرورة  اأ�سبح  التطور  ب��اأن  اإمياناً 
حاجة  ب��ات��ت  الع�سر  م��واك��ب��ة  واأن 
اأبوظبي  جم��ل�����ص  ب�����داأ  اأ���س��ا���س��ي��ة، 
التعليم  مبادرَة  باإطالق  للتعليم؛ 
الإلكرتوين بهدف تزويد الطالب 
مب���ن���اه���ج ال���ت���ع���ل���م الإل�����ك�����رتوين، 
التقليدية؛  املناهج  اإىل  بالإ�سافة 
الف�سول  يف  ت��دري�����س��ه��ا  ي��ت��م  ال��ت��ي 

الدرا�سية.
وتاأتي هذه املبادرة يف اإطار م�ساعي 
جمل�ص اأبوظبي للتعليم؛ لتطوير 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي؛ من 
تربوية  اأ�ساليب  ا�ستخدام  خ��الل 
ج���دي���دة وم��ت��ن��وع��ة؛ ق��ائ��م��ة على 
والتحقيق  والتحري�ص  التفكري 
امل�سكالت  وحل  النقدي،  والتفكري 
التقليدية  ال����ط����رق  ع����ن  ب���ع���ي���دا 

للتدري�ص.
الطالب  تزويد  عن  ف�ساًل  وذل��ك 

الف��ت��ت��اح��ي��ة اأن ه���ذه الأن�����واع من 
نظام  تعزيز  يف  حا�سمة  ال�سراكات 
التعليم يف دولة الإم��ارات العربية 

املتحدة. 
بدوره  ب��در  الربوفي�سور  واأو���س��ح 
اأن التفاعل مع الطالب قد تطور 
القليلة  ال�سنوات  ومنى على مدى 
امل��ا���س��ي��ة، ون��ت��وق��ع زي����ادة يف تبني 
م���راف���ق ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين من 

موؤ�س�سات التعليم العايل.
اأم���ا ال��ه��دف الأ���س��ا���س��ي م��ن ور�سة 
ال��ع��م��ل ه����ذه ف��ه��و ال��ت��و���س��ل اإىل 
الإلكرتوين  التعليم  ا�سرتاتيجية 
على  ت�سيف  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي 
وت�سفي  م�ستواه  وت��ع��زز  التعليم 
ينعك�ص  مما  وتفاعل  حيوية  عليه 
بالإ�سافة  هذا  الطالب.  اأداء  على 
اىل تنويع عملية الدرا�سة وجعلها 
اأكر اإثارة لالهتمام واأكر حماكاة 

للغة الع�سر.
مو�سوعات  العمل  ور���س��ة  تناولت 

بها يف كلية اخلوارزمي الدولية يف 
الباهية،  حرمها اجلديد مبنطقة 
 ،2017 �سبتمرب   13 يف  وذل����ك 
بكلمة  ال���ور����س���ة  ا���س��ت��ه��ل��ت  ح���ي���ث 
ترحيبية من الدكتور وال�ص بوند، 

التي متكنهم  ال��الزم��ة؛  ب��امل��ه��ارات 
من تلبية احتياجات �سوق العمل.

وقد ر�سخ جمل�ص اأبوظبي للتعليم 
التعلم  م���ن���ه���اج  ت���ب���ن���ي  يف  ن���ي���ت���ه 
قام  ور�سة عمل  الإلكرتوين؛ عرب 

الدولية،  اخل��وارزم��ي  كلية  رئي�ص 
ال��ربوف��ي�����س��ور بدر  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
اأب���و ال��ع��ال، م��دي��ر جل��ن��ة العتماد 

الأكادميي.
ال��دك��ت��ور وال�����ص يف كلمته  ���س��رح 

•• اأبوظبي - الفجر

اأع��ل��ن��ت م��ن�����س��ة ���س��ت��ارت اإي����ه دي، 
الأعمال  وري����ادة  الب��ت��ك��ار  من�سة 
عن  اأب��وظ��ب��ي،  ن��ي��وي��ورك  بجامعة 
فوز ال�سركات املحلية النا�سئة ويف 
ويوهونت�سو  واليت  دوك�ص  و  اإك�ص 
والثالث  وال���ث���اين  الأول  ب��امل��رك��ز 
على التوايل يف يوم العر�ص ملن�سة 
التكنولوجيا  م�����س��اري��ع  اإط������الع 
اأقيم يوم اخلمي�ص  وال��ذي  املالية، 
بجامعة  ���س��ب��ت��م��رب   14 امل���ا����س���ي 

نيويورك اأبوظبي. 
ا�ستقطاب  يف  ال���ربن���ام���ج  وجن����ح 
اأك���ر م��ن 200 ف��ري��ق م��ن دولة 
و�ستى  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
فعالية  اأتاحت  كما  العامل.  اأنحاء 
ال���ي���وم ال���رتوي���ج���ي لأف�����س��ل 10 
الفر�سة  ال��ربن��ام��ج  يف  م�ساركني 
ل���ل���ت���ع���رف ع����ل����ى جم����م����وع����ة من 
الأعمال،  و���س��رك��اء  امل�ستثمرين، 
وجم��ت��م��ع ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة يف 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
�سركاتهم  اإم��ك��ان��ات  وا���س��ت��ع��را���ص 

النا�سئة اأمامهم. 

مع  وامل��ه��ارة  بالبتكار  تت�سم  التي 
اأهم الالعبني يف القطاع. وميكن 
برنامج  يف  النهائيني  للمر�سحني 
دي،  اإي��ه  �ستارت  الأع��م��ال  حا�سنة 
اإمكانياتهم  على  ي��ربه��ن��ون  مم��ن 
املتميزة، ال�ستفادة من  وقدراتهم 
الذي  امل�ستمر  والإر���س��اد  التوجيه 
دي،  اإي���ه  ���س��ت��ارت  ت��ق��ّدم��ه حا�سنة 
متويل  على  احل�سول  عن  ف�ساًل 
اأعمالهم  نطاق  لتو�سيع  تاأ�سي�سي 

وم�ساريعهم.
رامي�ص  ق������ال  ال���������س����دد،  وب����ه����ذا 
ج��اج��ان��اث��ان، امل��دي��ر ال��ع��ام ملن�سة 
�ستارت اإيه دي ونائب عميد البتكار 
ت�سكل  الأعمال باجلامعة:  وري��ادة 
امل�ستقبلية  احل��ا���س��ن��ة  اأب���وظ���ب���ي 
حيث  املالية،  التكنولوجيا  لقطاع 
 25 للمرتبة  ال�سعود  يف  جنحت 
العاملية  املالية  املراكز  موؤ�سر  على 

.GFCI
ال�سركات  اإط���الق  م�سهد  ويحقق 
النا�سئة املتخ�س�سة بالتكنولوجيا 
املالية يف دولة الإمارات منواً اأ�سرع 
املالية  املراكز  اأ�سعاف من  بثالثة 
املتوقع  املنطقة، ومن  الأخ��رى يف 

اللكرتونية،  واملواقع  الت�سويقية، 
الداخلية  والعرو�ص  والإع��الن��ات 
التابعة  اخل���ا����س���ة  واخل����ارج����ي����ة 

ل�سركة »اآي بي اإم. 
وت�سعى �سركة ويف اإك�ص، �ساحبة 
�سوقاً  خل���ل���ق  الأوىل،  امل����رت����ب����ة 
يت�سم  ال��ط��اق��ة  ل��ق��ط��اع  خم�س�ص 
وي�ستفيد  ال���ت���ع���ام���الت،  ب��ح��ري��ة 
الأ�سياء  اإن��رتن��ت  تكنولوجيا  م��ن 
����س���وق ج����دي����دة ميكن  اإن�������س���اء  يف 
والتعامل  امل�������س���ارك���ة  ل��ل��ج��م��ي��ع 
و�سال�سة،   ح���ري���ة  ب���ك���ل  ���س��م��ن��ه��ا 
واليت،  دوك�ص  �سركة  تعمل  بينما 
يف  الثانية  املرتبة  على  احلا�سلة 
امل�سابقة، على متكني اإجراء واإدارة 
اليومية  احل��ك��وم��ي��ة  امل���ع���ام���الت 
ع��رب الن���رتن���ت،وذل���ك م��ن خالل 
ال�ستفادة من التقدم التكنولوجي 
الهوية  جم�������الت  يف  احل����ا�����س����ل 
الإلكرتوين،  والتوقيع  الرقمية 
ب��ي��ن��م��ا ت��ه��دف ي��وه��ون��ت�����س��و، التي 
لت�سبح  ال��ث��ال��ث��ة،  امل��رت��ب��ة  يف  حلت 
من�سة لالأجهزة املتحركة ُم�سممة 
خ�سي�ساً لتتيح لأ�سحاب الأعمال 
اأعمالهم  واإدارة  تتبع  امل�ستقلني 

الفائزة  ال�������س���رك���ات  و���س��ت��ح�����س��ل 
األف   120 اإىل  ت�سل  جوائز  على 
ائتمان  �سكل  على  اأم��ري��ك��ي  دولر 
ال�سحابية  اخل���دم���ات  م��ن�����س��ة  يف 
ل�سركة اآي بي اإم، وذلك لتمكينهم 
ت���ط���ب���ي���ق���ات���ه���م، كما  ت��ن��ف��ي��ذ  م����ن 
اإىل  الن�سمام  فر�سة  لهم  �سيتاح 
لريادة  العاملي  اإم  ب��ي  اآي  برنامج 
 IBM Global الأع������م������ال 
وال����ذي   ،Entrepreneur
تتيح  م���ث���ال���ي���ة  م���ن�������س���ة  ي�������س���ك���ل 
اإىل  ال��و���س��ول  النا�سئة  لل�سركات 
اأهم ال�سركات العاملية وامل�ستثمرين 
والعمالء  ال��ت��ق��ن��ي��ني  واخل�������رباء 

املحتملني. 
�ستح�سل  ذل���ك،  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 
خدمات  ع���ل���ى  ال����ف����ائ����زة  ال����ف����رق 
اإر�سادية كجزء من هذا الربنامج، 
مبا يتيح لها الو�سول وال�ستفادة 
الوا�سعة يف القطاع،  من اخلربات 
اإم،  بي  اآي  �سرك  بها  تتمتع  والتي 
الالزم  ال��دع��م  تلقيها  ج��ان��ب  اإىل 
الذي  الأم��ر  ال�سوق،  اإىل  للدخول 
يتيح لهذه ال�سركات فر�ساً كبرية 
املواد  خ��الل  من  انت�سارها  لزيادة 

عن  ف�ساًل  اليومية،  ون�ساطاتهم 
معرفة اأدائهم املايل. 

وبهذه املنا�سبة، قال حممد ر�سيد، 
موؤ�س�ص �سركة ويف اإك�ص: تتما�سى 
روؤية دولة  واأهدافنا مع  اأولوياتنا 
الإم��ارات العربية املتحدة املتعلقة 
ب���ال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة، ل�����ذا نحن 
يف  م�سروعنا  نطلق  باأننا  واث��ق��ون 
امل��ك��ان وال��وق��ت امل��ن��ا���س��ب. ونهدف 
يف  للم�ساعدة  من�ستنا  خ��الل  من 
اجلهود الرامية لتحويل الإمارات 
على  قائم  اقت�ساد  ذات  دول��ة  م��ن 
النفط اإىل دولة م�سدرة للطاقة. 
لربنامج  ختام  العر�ص  يوم  ويعد 
م��ن�����س��ة اإط��������الق امل�������س���اري���ع من 
اإي��ه دي، وال��ذي امتد على  �ستارت 
مل�ساعدة  ه���ادف���اً  اأي�����ام،   10 م����دار 
مراحلها  يف  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�����س��رك��ات 
م�ساريع  اإط��الق  على  التاأ�سي�سية 
للتطوير  وق��اب��ل��ة  ال��ك��ف��اءة  ع��ال��ي��ة 
بالرتكاز  وال�ستمرار  والتجديد 
املال.  راأ���ص  من  قوية  قاعدة  على 
وركزت هذه الن�سخة من الربنامج 
على قطاع التكنولوجيا املالية، مع 
النا�سئة  ال�سركات  لربط  ال�سعي 

عن  مثال  كاأف�سل  الذكية  حممد 
التعليم الإلكرتوين ومناهجه.

اخلوارزمي  كلية  ن���رى  م��ا  دائ���م���اً 
مناهج  تنفيذ  يف  �سّباقة  ال��دول��ي��ة 
يف  والتطبيقية  التفاعلية  التعليم 
دوراتها، وذلك لأنها حتر�ص دائماً 
لطالبها  الأف�������س���ل  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
التعليم  يف  به  يحتذى  مثال  فهي 
الطالب؛  اح��ت��ي��اج��ات  يلبي  ال���ذي 
من خالل تزويدهم باملهارات التي 

يحتاجونها لالزدهار والتفوق.
العمل جمهوراً  ور�سة  �سهدت  وقد 
واملعلمني  ال����ط����الب  م����ن  ك����ب����رياً 

الإلكرتوين  التعليم  مثل  ع��دي��دة 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
تطوره  الإل������ك������رتوين:  ال��ت��ع��ل��ي��م 
التي  وال���ت���ح���دي���ات  والجت�����اه�����ات 

تواجهه يف املنطقة العربية. 
مو�سوع  ال���ور����س���ة  وت���ن���اول���ت  ك��م��ا 
الف�سول  يف  ال���ت���ع���ل���ي���م  حت�������س���ني 
الدرا�سية: الفائدة الغري مق�سودة 
واملناهج  الإل�����ك�����رتوين،  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
اجلديدة ل�سمان اجلودة يف التعلم 
الإل�����ك�����رتوين يف دول�����ة الإم�������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، ك��م��ا واأن������ه مت 
ال���ت���ط���رق جل���ام���ع���ة ح����م����دان بن 

قطاع  من  الرئي�سيني  واملندوبني 
التعليم يف دولة الإم��ارات العربية 
تفاعاًل  احل�سور  فاأبدى  املتحدة، 
بناّءة  ح������وارات  ع���ن  اأث���م���ر  رائ���ع���اً 
يف اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م الإل���ك���رتوين، 
والتحديات  اجل���دي���دة،  وامل��ن��اه��ج 
التي ترافقها، وانتهت ور�سة العمل 
ب��ج��ل�����س��ة ا���س��ت��ج��م��اع اأف����ك����ار حول 
م�ستقبل  يف  وال��ت��ح��دي��ات  امل��ح��اور 
اأجرته  ال��ذي  الإل��ك��رتوين  التعليم 
كاراخانيان،  ����س���وزان���ا  ال���دك���ت���ورة 
م���دي���رة ق�����س��م ���س��م��ان اجل�����ودة يف 

جمل�ص اأبوظبي للتعليم.

اإيه دي على تفنيد اأهم التحديات 
النا�سئة  ال�����س��رك��ات  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
املالية،  بالتكنولوجيا  املتخ�س�سة 
وتقدمي  ال�����روؤي�����ة،  و�����س����وح  م���ث���ل 
املعلومات الالزمة للعمالء، وبناء 
ال��ث��ق��ة. وت���اأت���ي ال��ف��ع��ال��ي��ة يف وقت 
يحقق فيه م�سهد اإن�ساء ال�سركات 
النا�سئة املتخ�س�سة بالتكنولوجيا 
امل��ال��ي��ة يف دول�����ة الإم��������ارات من���واً 
املراكز  من  اأ�سعاف  بثالثة  اأ�سرع 
امل��ال��ي��ة الأخ�����رى يف امل��ن��ط��ق��ة، مع 
التجارة  ازدي��اد حجم قطاع  توقع 
اأ�سعاف   4 مب��ق��دار  الل��ك��رتون��ي��ة 
خ����الل م����دة 5 ����س���ن���وات، واجت����اه 

التكنولوجيا  قطاع  منو  ي�سل  اأن 
دولر  م��ل��ي��ار   3 قيمة  اإىل  امل��ال��ي��ة 
 ،2025 ع����ام  ب��ح��ل��ول  اأم���ري���ك���ي 
اجلهود  اإىل  ك��ل��ه  ذل����ك  وي���رج���ع 
قبل  م��ن  املبذولة  ال�سرتاتيجية 
اأبوظبي ودولة الإمارات  حكومتي 
ريادة  لتت�سدرا  املتحدة  العربية 
واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 

يف هذا املجال.
م��ه��م��ت��ه��ا يف دعم  م����ع  ومت���ا����س���ي���اً 
الأع��م��ال يف  ري���ادة  م�سهد  وتعزيز 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
ع���م���ل���ت ال���ن�������س���خ���ة احل����ال����ي����ة من 
فعالية اإطالق امل�ساريع من �ستارت 

البنوك  ع���م���الء  ن�����س��ف  ح������وايل 
الرقمية  ب���اخل���دم���ات  ل��اله��ت��م��ام 
ال�����ذي ي�سفي  الأم������ر  اجل����دي����دة، 
م�����زي�����داً م����ن ال����زخ����م ع���ل���ى ه���ذه 

الفر�ص املميزة. 
ملن�سة  ال���ع���ر����ص  ي�����وم  اأن  ُي����ذك����ر 
التكنولوجيا  م�����س��اري��ع  اإط������الق 
اأقيم  اإي���ه دي  امل��ال��ي��ة م��ن ���س��ت��ارت 
بدولة  القت�ساد  وزارة  من  بدعم 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، اإىل 
ال�سركاء ومنهم  م��ن   ع��دد  جانب 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  �سركة 
لل�سرافة، و�سركة اآي بي اإم، و�سوق 

اأبوظبي العاملي.

�جلامع��ة �لقا�سم�ية  ت��عقد �جتماعها �ل�سنوي مع بد�ية �لعام �لدر��سي 
مع �أع�ساء �لهي��ئة �الإد�ري�ة وت�سيد بجهود �سلطان يف تطوير �جلامعة

د�ئرة �سوؤون �ل�سو�حي تنظم ور�سة �الإ�سعافات �الأولية ملوظفيها

يف حما�سرة مبركز �سلطان بن زايد 
 �لكاتب �ل�سود�ين عمرو منري ذهب يقدم حما�سرة بعنو�ن  »هذ� لي�س زمان �لرو�ية ..!«  

ا���س��ت��ق��ب��ل الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور ر����س���اد ���س��امل مدير 
الوظيفية  ال���ك���وادر  ك��اف��ة  ال��ق��ا���س��م��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
والداري��ني يف بهو اجلامعة مرحبا بهم وم�سيدا 
ب���اأدواره���م وج��ه��وده��م ال��ت��ي ت��ع��د حلقة ه��ام��ة يف 

�سل�سلة ما ت�سهده اجلامعة من تطور ملحوظ.
ويف ب��داي��ة الج��ت��م��اع ال���ذي ي��اأت��ي م��ع ب��دء العام 
الدرا�سي اجلديد باجلامعة عرب الأ�ستاذ الدكتور 
واإداري  موظفي  كافة  وبا�سم  با�سمه  �سامل  ر�ساد 
اجلامعة القا�سمية عن �سكرهم وامتنانهم العميق 
للدعم الكبري الذي يوليه ح�سرة �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
رئي�ص  ال�سارقة  حاكم  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�ص 
الدائم  واهتمامه  للجامعة  القا�سمية  اجلامعة 
يف  اأهلها  ال��ذي  الأم��ر  اجلامعة  ل�سوؤون  ورعايته 
التعليمية  ال�سروح  م��ن  تكون  اأن  قليلة  �سنوات 
العليا ال�ساخمة يف �سماء التعليم العايل يف دولة 

المارات ويف اأرجاء املنطقة.
بداأ الجتماع بكلمة ترحيبية من مدير اجلامعة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ر���س��اد ���س��امل ب��اأع�����س��اء الهيئة 
ال��ذي��ن ان�سموا اإىل  ال��ق��دام��ى واجل���دد  الإداري����ة 
تعاونهم  ع��ل��ى  و���س��ك��ر اجل��م��ي��ع  ال��ع��م��ل.  ف���ري���ق 
وجهودهم البناءة لتحقيق روؤي����ة �ساحب ال�سمو 
���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د القا�سمي  ال��دك��ت��ور  ال�����س��ي��خ 
ت�سهم  والتي  واحل�سارية  والثقافية  التعليمية 
فيها اجلامعة القا�سمية حتت مظلة �سموه حفظه 

�سامل  ر���س��اد  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  بعدها بحث  اهلل. 
مع   اأع�ساء الهيئة الإداري��ة للجامعة القا�سمية 
خمتلف اآرائهم التي تالم�ص العديد من الق�سايا 
اجلامعية و�سبل تطويرها بجانب ذكر مقرتحات 
التي تتعلق ب�سري العملية التعليمية والإدارية يف 

اجلامعة مبا يحقق تطورها
وت�سافرها  جهودهم  تكامل  اإىل  اجلميع  ولفت 
الواحد  ال��ب��ي��ت  ن��ط��اق  يف  ال��ن��ح��ل  كخلية  ل��ت��ك��ون 
الذي يعمل من اأجل املنظومة اجلامعية  وحتقيق 
امل���رج���وة �سمن خ��ط��ة اجل��ام��ع��ة لهذا  الأه�����داف 
العام. واأكد  مدير اجلامعة باأن هذا الجتماع من 
الذي ت�سري عليه اجلامعة،  التقاليد الكادميي  

وا�ستمرت يف التعامل معه باإيجابية مع بداية كل 
عام جامعي، يوؤكد مبا ل يدع جماًل لل�سك على 
الإدراك العميق والفهم الدقيق ملدى اأهمية تقييم 
�سري العملية الإداري��ة، وذلك من خالل الوقوف 
اأمام ال�سلبيات لتجازوها واليجابيات لتطويرها، 
و�سوًل اإىل حتقيق اجلودة يف خمرجات العملية 

الإدارية  وحت�سني نوعية الكادر الإداري  املوؤهل.
 موؤكدا على اأن اجلميع �سركاء ا�سرتاتيجيون يف 
العملية الإدارية ول يتم ذلك اإل من خالل اإيجاد 
مروؤو�سيهم،  وبني  ب�ينهم  وال�تعاون  التفاهم  روح 
اب�داع   يف  ال�عام�لني  كاف�ة  اإ���س�����راك  ط�ري�ق   وع��ن 

الأن��سطة والفعاليات امل��ساح�بة لل�عمل.

ال�سواحي  �����س����وؤون  دائ������رة  ن��ظ��م��ت 
الربنامج  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  وال���ق���رى 
يف  لال�ستجابة  التطوعي  ال��وط��ن��ي 
ور�سة  )����س���ان���د(  ال����ط����وارئ  ح�����الت 
الإ�سعافات  لأ����س���ا����س���ي���ات  ت���دري���ب���ة 
، وذلك  ال���دائ���رة  مل��وظ��ف��ي  الأول���ي���ة 
لالإ�سعافات  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
الأولية  والذي ياأتي يف اإطار التوعية 

باأهميتها والتعريف بها .
بالتزامن  ال��ور���س��ة  تنظيم  وج���رى 
لالإ�سعافات  ال���ع���امل���ي  ال����ي����وم  م����ع 
لتعزيز  ���س��ن��وي��ة  ف���ر����س���ة  الأول�����ي�����ة 
اأه��م��ي��ة الإ����س���ع���اف���ات الأول����ي����ة حول 
ل��ت��ع��زي��ز اجلانب  ك��و���س��ي��ل��ة  ال���ع���امل 
اأ���س��ا���س��ي لنظرة  الإن�����س��اين وم��ك��ون 

اأكر �سمولية ومرونة ، حيث يعترب 
اأو�سع  اإىل جمهور  املنا�سبة للو�سول 
وحماولة تغيري طريقة نظر العامل 

اإىل الإ�سعافات الأولية. 
واأت���ت ه��ذه ال��ور���س��ة م��ع��ززة وداعمة 
تنظمها  التي  املجتمعية  للفعاليات 
الدائرة ملوظفيها ،حيث قام الربنامج 
لال�ستجابة  ال��ت��ط��وع��ي  ال���وط���ن���ي 
ور�سة  بتنفيذ  ال���ط���وارئ  ح���الت  يف 
تعليمية وتدريبية للموظفني �سملت 
م��ب��ادئ الإ���س��ع��اف��ات الأول���ي���ة لإنقاذ 
حياة امل�سابني وتخفيف اأملهم واحلد 
التوا�سل  وكيفية   ، امل�ساعفات  من 
ل�سمان  ال����ط����وارئ  م���ع  ال�����س��ح��ي��ح 
بال�سرعة  الإ���س��ع��اف  ف��ري��ق  و���س��ول 

امل��م��ك��ن��ة ، وم�����س��اع��دة امل�����س��اب��ني يف 
ح��الت الإغ��م��اء واجل���روح والك�سور 

���س��رح عن  ت��ق��دمي  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   ،
احلقيبة الإ�سعافات الأولية.

•• ابوظبي-الفجر:

اجلاري  �سبتمرب   19 املقبل  الثالثاء  يوم  زاي��د  بن  �سلطان  مركز  ي�ستاأنف 
مو�سمه الثقايف للعام 2017 مبحا�سرة للكاتب ال�سوداين عمرو منري ذهب 
ال�سابعة م�ساء مبقر  ال�ساعة  »وذل��ك عند  الرواية  زمان  لي�ص  »هذا  بعنوان 
ابرزها  املحا�سر عدة حم��اور من  و�سيتناول    . ابوظبي  بالبطني يف  املركز 

الرواية ومو�سوعاتها ا�سافة اىل اأهدافها وظروف كتابتها .
ي��ذك��ر ان ال��ك��ات��ب ع��م��ر م��ن��ري ذه���ب ���س��وداين ك��ت��ب ب��ال��ع��دي��د م��ن ال�سحف 
ال�سودانية،  وحا�سل على البكالوريو�ص يف الهند�سة الكهربائية. وع�سو يف 

جمعية مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات بالوليات املتحدة الأمريكية. 
، وقد  العربي  ال��ع��امل  الكتب يف  ال��ن��دوات وم��ع��ار���ص  العديد م��ن  ���س��ارك يف 

�سدرت له عدة كتب يف العلوم الأدبية والن�سانية ا�سافة اىل عدة روايات. 
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اأخبـار الإمـارات
كليات �لتقنية توقع �تفاقية تعاون مع �جلامعة �لفنية �الأملانية

•• اأبوظبي-وام:

للعلوم  الفنية  اجلامعة  مع  تعاون  اتفاقية  العليا  التقنية  كليات  وقعت 
التطبيقية يف اأملانيا بهدف تعزيز التعاون على م�ستوى برنامج الهند�سة 
اللوج�ستية مبا يدعم متكني الطلبة من فر�سة احل�سول على �سهادتني 
اجلامعة  و  التقنية  كليات  م��ن  اللوج�ستية  الهند�سة  ب��ك��ال��وري��و���ص  يف 
مدير  ال�سام�سي  عبداللطيف  الدكتور  �سعادة  التفاقية  وق��ع  الأملانية. 
جممع كليات التقنية العليا والربوفي�سور الدكتور لزلو اأنغفاري رئي�ص 
اجلامعة الفنية للعلوم التطبيقية يف ويلدو باأملانيا بح�سور �سعادة غوت�ص 
اأملانيا الحتادية لدى الدولة و املهند�ص عبد  لينغنتال �سفري جمهورية 
الرحمن اجلحو�سي مدير كليات التقنية العليا للطالب باأبوظبي وعدد 
يف  وذلك  اللوج�ستية  الهند�سة  لربنامج  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  من 

مقر كليات التقنية للطالب باأبوظبي.
الأملانية  اأع�ساء هيئة تدري�ص من اجلامعة  ا�ستقطاب  وتدعم التفاقية 
للتدري�ص للطلبة وكذلك نقل خرباتهم اإىل الكوادر التدري�سية بالكليات. 
واأكد الدكتور عبداللطيف ال�سام�سي مدير جممع كليات التقنية العليا 
اأف�سل التخ�س�سات احليوية  اإعداد طلبتها يف  الكليات حري�سة على  اأن 
املطلوبة يف الدولة ومتكينهم من املهارات واخلربات العاملية وذلك من 
فر�ص  من  تزيد  التي  والتفاقيات  ال�سراكات  عقد  على  الرتكيز  خالل 

الطلبة يف نيل اأف�سل الدرجات العلمية واملهارات املهنية.
باأبوظبي  التقنية  كليات  يف  مطروحة  اللوج�ستية  الهند�سة  ان  وق��ال 
ل��ل��ط��الب وف��ق��ا لح��ت��ي��اج��ات ���س��وق ال��ع��م��ل يف الإم�����ارة ح��ي��ث مت��ث��ل اأحد 

التخ�س�سات الهامة للقطاعني العام واخلا�ص .
اأن ت��ط��وي��ر ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ام��ع��ة الأمل��ان��ي��ة ياأتي  م�����س��ريا اإىل 

متا�سيا مع الروؤية اجلديدة لكليات التقنية العليا »اجليل الثاين« والتي 
املهارات  اإىل  اإ�سافة  الأكادميية  الدرا�سة  الطالب من  تركز على متكني 

الحرتافية.
اجلامعة  رئي�ص  اأنغفاري  لزل��و  الدكتور  الربوفي�سور  اأع��رب  جانبه  من 
اتفاقية  باأملانيا عن �سعادته بتطوير  التطبيقية يف ويلدو  الفنية للعلوم 
التعاون مع كليات التقنية العليا والتي متثل امتدادا لنجاح التعاون يف 

ال�سنوات املا�سية والذي عاد بالفائدة على الطرفني.
على  معا  العمل  باأهمية  الطرفني  قناعة  ت��وؤك��د  التفاقية  اأن  واأو���س��ح 
اإعداد الكفاءات الإماراتية يف جمال الهند�سة اللوج�ستية التي متثل اأحد 

املجالت الهامة يف �سوق العمل اليوم .
موؤكدا ا�ستعدادهم لتقدمي كافة خرباتهم مبا ي�ساهم يف حتقيق الأهداف 

املرجوة من هذا التعاون.

لدى  الحتادية  اأملانيا  جمهورية  �سفري  لينغنتال  غوت�ص  �سعادة  واأع��رب 
الدولة عن �سعادته بعالقات ال�سراكة ال�سرتاتيجية مع كليات التقنية 

العليا .
م�سريا اإىل اأن هذه العالقات بداأت منذ العام 2004 و ل تزال م�ستمرة 
حتى الآن مما يوؤكد قوة هذه ال�سراكة وجناحها الذي جنني ثماره اليوم 

من خالل اتفاقية التعاون اجلديدة.
التعليم وخمتلف  الأملانية يف جمال  الإماراتية  العالقات  �سعادته  وثمن 

املجالت ما يوؤكد حر�ص اجلانبني على العمل معا ب�سكل فعال.
التقنية  كليات  مدير  اجلحو�سي  عبدالرحمن  املهند�ص  اأو���س��ح  ب���دوره 
اإحدى  متثل  باأبوظبي  للطالب  التقنية  كليات  اأن  باأبوظبي  للطالب 
فروع الكليات التي حتظى باإقبال طالبي كبري يف ظل تنوع التخ�س�سات 

املطروحة.

دعما ملر�سى �سرطان الأطفال

و�جب �لتطوعي يتفقد جناح ز�يد يف م�ست�سفى �ل�سرطان يف م�سر

�سرطة �أبوظبي ت�سارك يف �مللتقى �لطالبي جلامعة باري�س �ل�سوربون – �أبوظبي

•• القاهرة-  الفجر

 ق�����ام وف�����د واج������ب ال���ت���ط���وع���ي يف 
م�ست�سفى  اىل  ب����زي����ارة  اأب���وظ���ب���ي 
مر�سى  ل����الأط����ف����ال   57357
ال�سرطان بجمهورية م�سر العربية 
هام�ص  ع��ل��ى  وذل�����ك  ال���ق���اه���رة  يف 
ال�سيخ  جائزة  فعاليات  يف  امل�ساركة 
للعمل  خليفة  اآل  علي  ب��ن  عي�سى 
التطوعي  العمل  ل��رواد  التطوعي 
مع  ب���ال���ت���ع���اون   2017 ال���ع���رب���ي 
وجامعة  للتطوع  العربي  الحت���اد 

الدول العربية.
وخ�������الل ال������زي������ارة جت������ول ال���وف���د 
يف ج���ن���اح م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��ي��خ زاي���د 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  ال  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
امل�ست�سفى  يف  والن�سانية  اخلريية 
وب��ق��ي��ة الأج��ن��ح��ة وا���س��ت��م��ع الوفد 
اىل ���س��رح م��ن ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني يف 
حول  والطبية  الإداري����ة  الهيئتني 
والإن�سانية  ال��ع��الج��ي��ة  اخل��دم��ات 
لالأطفال  امل�ست�سفى  يقدمها  التي 
حيث  ال�سرطان،  مبر�ص  امل�سابني 
اأثنى الوفد على اجلهود الن�سانية 
امل�ست�سفى  يقدمها  التي  والطبية 
وه�����ي جهود  ال�������س���رط���ان  مل���ر����س���ى 
ت�ستحق الدعم والإ�سناد ملنطلقاتها 
النبيلة وال�سامية التي تن�سجم مع 
لهم  متمنيا  اخل��ريي��ة  ال��ت��وج��ه��ات 

املادية  الأع��ب��اء  لتخفيف  ل����الأورام 
املهند�ص  مب�������س���ارك���ة  امل���ع���ه���د  ع����ن 
ح�����س��ام ق���ب���اين والأ�����س����ت����اذ حممد 
حم������ب وجم�����م�����وع�����ة م������ن رج������ال 
من  والعديد   .. الع��م��ال  و�سيدات 
اول  وك���ان   .. ال��ع��ام��ة  ال�سخ�سيات 
الدكتور  ال���س��ت��اذ  ه��و  ل��ه��ا  رئ��ي�����س��ا 
القومى  املعهد  عميد  ح��م��زة  ر���س��ا 

لالأورام وقتها .
التطوعية  اجل���م���ع���ي���ة  وك�����ان�����ت 
 1998 ع��ام  ان�سائها  وق��ت  تهدف 
حياة  حت�������س���ني  ف����ى  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 
مر�سى ال�سرطان يف معهد الورام 
امل��راف��ق، ورفع  م��ن خ��الل تطوير 
ال��ت��دري��ب وال���ذي ك��ان يف  م�ستوى 
ال���ب���داي���ة ب�����س��ك��ل غ���ري ر���س��م��ي من 
خ�����الل ت����دري����ب ع�����دد م����ن اأط���ب���اء 
بالتعاون  باملعهد  الأط��ف��ال  اأورام  
م��ع  جمموعة من رج��ال و�سيدات 
الأع��م��ال امل�سهورين ،  مما ك��ان له 
عالج  نتائج  حت�سني  يف  كبري  دور 
يف  بال�سرطان  امل�سابني  الأط��ف��ال 

املعهد القومي لالأورام.
م�سروعات  اجل��م��ع��ي��ة  ت��ب��ن��ت  ك��م��ا 
تطوير  م�������س���روع  م���ث���ل  ����س���غ���رية 
وم�سروع  باملعهد،  الأط��ف��ال  ع��ي��ادة 
وم�سروع  الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة  ال�����س��ي��دل��ة 
ك��ف��ال��ة ال�����س��ري��ر وم�������س���روع معمل 
اجلينات، ومعمل التربع بال�سفائح 

انها لي�ست م�ست�سفى فقط ولكنها 
��ا م��ن��ظ��وم��ة بحثية  اأي�����سً اأ���س��ب��ح��ت 

تعليمية.
م�ست�سفى  ان���������س����اء  ق�������س���ة  وع������ن 
قال   57357 الأط��ف��ال  ���س��رط��ان 
: فى الت�سعينات بداأت فكرة ان�ساء 
اول م�ست�سفى لعالج اورام الطفال 
بعد ازدي��اد عدد الأطفال امل�سابني 
املعهد  ق������درة  وع������دم  ب����امل����ر�����ص.. 
القومى لالأورام على على ا�ستيعاب 
كل هذه الأعداد الكبرية .. وارتفاع 
ن�سب الوفيات بني الطفال نتيجة 

نق�ص المكانيات.
و بداأت فكرة امل�ست�سفى مع تعر�ص 
الأط�������ف�������ال م����ر�����س����ى ال�������س���رط���ان 
..ب�سبب  ي��وم  ك��ل  وامل���وت  للمعاناة 
نق�ص المكانيات و�سوء التجهيزات 
حيث   .. ل����الأورام  القومى  باملعهد 
يفرت�سون  واأمهاتهم  املر�سى  ك��ان 
الأماكن..  نق�ص  ب�سبب   .. الأر���ص 
وك���ان���ت ال�����س��رجن��ة ت�����س��ت��خ��دم عدة 
مرات ..والأدوية بها نق�ص �سديد.

وفى اأحد الأيام تعر�ص طبيب �ساب 
القومى  ب��امل��ع��ه��د  الأط���ف���ال  بق�سم 
لالأورام ملاأ�ساة �سديدة حينما توفى 
اأم���ام���ه ف��ى ي���وم واح����د 13 طفال  
م���ن ب����ني  16 ط��ف��ال وق��ت��ه��ا قرر 
اأبو  �سريف  دكتور  ال�ساب  الطبيب 
وخرج  ال��ط��ب   مهنة  هجرة  النجا 

التطوعية  اأع��م��ال��ه��م  يف  ال��ت��وف��ي��ق 
الن�سانية.

اأع��رب الدكتور وائ��ل عوي�سة  وق��د 
نائب مدير عام م�ست�سفى �سرطان 
وامل�سوؤولني    ،57357 الأط��ف��ال 
يف ال��ه��ي��ئ��ت��ني ال��ط��ب��ي��ة والإداري�������ة 
لالأطفال   57357 مب�ست�سفى 
�سكرهم  ع���ن  ال�����س��رط��ان  م��ر���س��ى 
وت��ق��دي��ره��م ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف 
دولة المارات العربية املتحدة على 
لالأعمال  واإ�سنادهم  �سموهم  دع��م 
اخلريية يف خمتلف املجالت ودعم 
�سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  موؤ�س�سة 
اخل���ريي���ة  ل����الأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  ال 
�سرطان  مل�����س��ت�����س��ف��ى  والن�����س��ان��ي��ة  

الأطفال مب�سر .
وقال الدكتور وائل عوي�سة، نائب 
�سرطان  م�����س��ت�����س��ف��ى  ع�����ام  م���دي���ر 
احللم  اإن   ،57357 الأط����ف����ال 
الكبري ل يولد يف حلظة لكنه حالة 
تعي�ص يف وجدان ال�سخ�ص وا�ستمر 

احللم يزيد حتى اأ�سبح حقيقة.
واأ�����س����اف ال���دك���ت���ور ع��وي�����س��ة : اأن 
م�ست�سفى  مر�سى �سرطان الأطفال 
ت��ك�����س��ف ع���ن ال���ق���درة ع��ل��ى حتقيق 
وتفعيل  ال��ع��ل��م  وت��ط��ب��ي��ق  احل���ل���م 
امل�ست�سفى  اأن  اإىل  م�سريا  القيادة، 
ذكر  �سخ�ص  متطوع يرف�ص  حلم 
ا�سمه حتول اإىل اأمل اأمة، لفًتا اإىل 

ال��ي��وم هو  ك��ان  و  يائ�سا  املعهد  م��ن 
الثالثاء و تذكر الطبيب فجاأة ان 
ال�سيخ ال�سعراوى يذهب كل ثالثاء 
اإىل اأحد املطاعم ال�سهرية املجاورة 
فورا  اليه  الذهاب  ..فقرر  للمعهد 
وعر�ص امل�سكلة عليه ..ووجده مع 
جمموعة من اأ�سدقائه هم ال�سيد 
اوليمبيك  موؤ�س�ص  �سالم  اهلل  عبد 
�سقرة  اأب������و  وال�������س���ي���د  ال���ي���ك���رتي���ك 
�سقرة  اأب��و  مطاعم  �سل�سلة  �ساحب 
طعيمة  اهلل  عبد  اأحمد  وال�سيد   ..
وزي�����ر الوق�������اف ال����س���ب���ق..واح���د 
 .. يولية  لثورة  الأح���رار  ال�سباط 
وق�ص   .. بنف�سه  الطبيب  وعرفهم 
قرر  الفور  ..وعلى  امل�سكلة  عليهم 
ال�����س��ي��خ ال�����س��ع��راوى ت��ق��دمي تربع 
 50 �سهرى لق�سم الأطفال قيمته 
نف�ص  اأ����س���دق���اوؤه  وق����رر   .. ج��ن��ي��ه 
بهذا  ال��ت��زام��ه��م  ال�����س��ئ..واأع��ل��ن��وا 
اأبنائهم  وال��ت��زام  ال�سهرى  ال��ت��ربع 
م���ن ب��ع��ده��م ..وك������ان ه����ذا التربع 
التى  ال��ن��واة  ال���دورى ه��و  ال�سهرى 
�سرطان  م�ست�سفى  عليها  ق��ام��ت 
بداأت  ..وهكذا   57357 الطفال 
التربعات  ع��ل��ى  الع���ت���م���اد  ف���ك���رة 
وم�ساركة املجتمع املدنى فى اقامة 
وتطورت  الن�����س��ان��ي��ة  امل�����س��روع��ات 
الفكرة اىل ان�ساء جمعية  تطوعية 
القومى  امل��ع��ه��د  اأ����س���دق���اء  ب��ا���س��م 

ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  ���س��ارك��ت 
الطالبي  امل���ل���ت���ق���ى  يف  اأب����وظ����ب����ي 
جل���ام���ع���ة ب���اري�������ص ال�������س���ورب���ون – 
احلايل  ال��درا���س��ي  للعام  اأب��وظ��ب��ي، 
اجلامعة،  مب�����س��رح  اأق���ي���م  وال������ذي 
على  احل����ر�����ص  اإط��������ار  يف  وذل�������ك 
اجلامعات،  ط���الب  م��ع  ال��ت��وا���س��ل 

وتعزيز امل�سوؤولية املجتمعية.
واألقي املقدم الدكتور ح�سن جمعة 
املعلومات،  مركز  مدير  ال��زع��اب��ي، 
اإدارة املعلومات الأمنية ب�سرطة  يف 
اأبوظبي، نبذة تعريفية عن »خدمة 
اأمان« مو�سحاً دورها يف  تعزيز ثقة 
املجتمع ون�سر الطماأنينة  وحتقيق 
الأداء  يف  اجل�����ودة  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى 

املوؤ�س�سي ور�سا املتعاملني.
اأمان   خدمة  اأن  الزعابي،  واأ���س��اف 
والتي يتم تقدميها على مدار 24 
العربية  وب��ال��ل��غ��ات  ي��وم��ي��اً،  ���س��اع��ة 
والإجنليزية والأوردو ، هي خدمة 
اإ����س���راك  اإىل  ت���ه���دف  اإل���ك���رتون���ي���ة 
املحافظة  يف  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 

على اأمن وا�ستقرار املجتمع.

املزيد  مبعرفة  رغبتهم  م��وؤك��دي��ن 
عن اخلدمة، حيث مت توزيع ن�سرات 
مرتجمة  ت���وع���وي���ة  وب����رو�����س����ورات 
لعدة لغات ) العربية والإجنليزية 

والأوردو ( حول اخلدمة. 
لودوفيك  �سعادة  الفعالية  وح�سر 
الفرن�سية  اجلمهورية  �سفري  بوي 
فوا�ص،  واإي����ري����ك   ، ال���دول���ة  ل����دى 
مدير اجلامعة، والكادر الأكادميي 

وطالب اجلامعة.

للقيادة  ال���ذك���ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  خ����الل 
العامة ل�سرطة اأبوظبي.

الدعم  م���راك���ز  اإدارة  ����س���ارك���ت  و 
اأبوظبي  ب�������س���رط���ة   الج���ت���م���اع���ي 
توعوية  مب��ح��ا���س��رة  امل��ل��ت��ق��ى  يف   ،
ا�ستعر�ست جهود املراكز يف تقدمي 
الأطفال  وحماية  لالأ�سر  امل�سورة 
م����ن  امل���خ���اط���ر ، و ت��ع��زي��ز ال����دور 

املجتمعي لل�سرطة.  
و ثمنت الدكتورة فاطمة ال�سام�سي، 

اجلامعة  ط����الب  ال���زع���اب���ي  وح����ث 
ك�����اف�����ة على  امل����ج����ت����م����ع  واأف��������������راد 
ال��ت��وا���س��ل م���ع اخل���دم���ة  بتقدمي  
ت�����س��ه��م يف تعزيز  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 
على   ، اجل�����رمي�����ة  م�����ن  ال����وق����اي����ة 
 8002626 امل����ج����اين  ال����رق����م 
)AMAN2626(، اأو بوا�سطة 
الر�سائل الن�سية )2828( اأو عرب 
aman@( اللكرتوين  الربيد 

اأومن   )adpolice.gov.ae

لل�سوؤون  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
اأبوظبي  �سرطة  م�ساركة  الإداري��ة، 
يف امللتقى الطالبي، ودورها الرائد 
يف ت��وع��ي��ة ال���ط���الب، م��و���س��ح��ة اأن 
بالهتمام  �سباقة  اأبوظبي  �سرطة 
بالطالب �سمن جهودها يف تعزيز 
م�سرية الأمن ون�سر الطماأنينة يف 

املجتمع .
مبن�سة  اعجابهم  الطالب  واأب��دى 
معها  وت����ف����اع����ل����وا  اأم���������ان  خ����دم����ة 

تاأ�سي�سها..وفكرية  فى  امل�ساهمني 
فرغلى  و����س���ه���ري  احل���م���ي���د  ع���ب���د 

و�سمية اأبو العينني.
التطوعية  اجلمعية  وا���س��ت��ط��اع��ت 
القومية  امل��ب��ادرة  اأ�سدقاء  جمعية 
ال�����س��رط��ان »اأ����س���دق���اء املعهد  ���س��د 
احل�سول  �سابقا«  ل��الأورام  القومى 
ع��ل��ى اأر�������ص امل�������س���روع وه����ي ار����ص 
وم�ساحتها  ال��ق��دمي��ة  ال�����س��ل��خ��ان��ة 
يف قلب حي ال�سيدة  مرت   1800
زينب وكان ذلك مب�ساعدة الدكتور 
ف��ت��ح��ي ���س��رور ال����ذي اأق��ن��ع د.عبد 
القاهرة  حمافظ  �سحاتة  الرحيم 
اأعمال  رج����ال   7 وق����دم    .. وق��ت��ه��ا 
حينما  رائ���ع���ة  ت��ط��وع��ي��ة  م����ب����ادرة 
ال����ت����ربع مبليون  م��ن��ه��م  ك����ل  ق�����رر 

وبرنامج  ال�سيافة،  ودار  الدموية، 
التربع بالدم.

ث���م اجت����ه ت��ف��ك��ري ال��ق��ائ��م��ني على 
م�ست�سفى  ان�ساء  لفكرة  اجلمعية 

م�ستقل ليكون اأول
ل�سرطان  متخ�س�ص  م�ست�سفى   
الفور  م�سر..وعلى  ف��ى  الط��ف��ال 
الن�ساء  م�����ن  جم���م���وع���ة  ب���������ادرت 
ال������ب������ارزات ف����ى ال���ع���م���ل اخل����ريى 
ب��ال��ذه��اب اىل د. م��ف��ي��د ���س��ه��اب – 
وقتها-  ال���ق���اه���رة  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ص 
ان�ساء  املوافقة على  للح�سول على 
الن�ساء  وجن���ح���ت   .. امل�����س��ت�����س��ف��ى 
الأربعة فى احل�سول على املوافقة 
اأمني  غبور  عال  ال�سيدات  وه��ن   ..
واأح����د   57357 م��وؤ���س�����س��ة  ع����ام 

�ساوير�ص  جن��ي��ب  وم��ن��ه��م  ج��ن��ي��ه.. 
غبور..  العينني وعال  ابو  وحممد 
باحلملة  بالتربع  ن��ور  ط��ارق  وق��ام 
الع��الن��ي��ة ال��ت��ى جنحت ف��ى جمع 
تربعات �سخمة..كما قامت بع�ص 
ال�سهرية  العالمية  ال�سخ�سيات 
م��ث��ل الإع���الم���ي���ة ال���ك���ب���رية اآم����ال 
فهمي .. والإعالمي الكبري طارق 
ع���الم.. ب��دع��م امل�����س��روع م��ن خالل 
جلمع  �سخمة  اع��الم��ي��ة  ح��م��الت 

التربعات.
وكانت اجلمعية م�سئولة عن طرح 
املناق�سات وتنفيذ الت�سميم والبناء 
وامليكانيكية،  الكهربائية  والعمال 
والديكورات الداخلية والتجهيزات 

وجمع التربعات .

�لهالل �الأحمر �الإمار�تي يوزع �أربعة �آالف �سلة غذ�ئية على �أهايل مديرية جرد�ن يف �سبوة
•• �شبوة - جردان-وام:

توا�سل دولة الإمارات جهودها الإن�سانية والإغاثية على خمتلف الأ�سعدة 
ظروفهم  وحت�سني  معاناتهم  من  والتخفيف  اليمن  يف  الأ�سقاء  مل�ساعدة 

املعي�سية.
اأربعة اآلف �سلة غذائية  فقد بداأت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي توزيع 
املحدود  ال��دخ��ل  وذوي  وامل��ح��ت��اج��ة  امل��ع��وزة  الأ���س��ر  على  امل��ك��ون��ات  متنوعة 
اليمنية  �سبوة  حمافظة  يف  ال�سرقية  املديريات  اإح��دى  ج��ردان  مبديرية 
الجتماعية  وال�سخ�سيات  ال�سلطات  اأطلقتها  التي  ل��ل��ن��داءات  ا�ستجابة 
من  والتخفيف  الأه����ايل  لإغ��اث��ة  ال�سريع  الإن�����س��اين  للتدخل  ب��امل��دي��ري��ة 
معاناتهم من نق�ص حاد يف احتياجاتهم اليومية ال�سا�سية وجندة الأ�سر 

الفقرية.

وق����ال حم��م��د ���س��ي��ف امل��ه��ريي رئ��ي�����ص ف��ري��ق ع��م��ل ه��ي��ئ��ة ال��ه��الل الحمر 
و�سكان قرى ومناطق  اأه��ايل  اأ�سرة من  اآلف  اأربعة  ان  �سبوة  الماراتي يف 

وعزل مديرية جردان ا�ستفادوا من امل�ساعدات.
احلياة  حت�سني  على  تعمل  الم��ارات��ي  الح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  اأن  واأ���س��اف 
املعي�سية لالأهايل وتوفري متطلبات املرحلة من م�ساعدات اإن�سانية واإغاثية 

وم�سروعات تنموية يف املحافظة.
موؤكدا حر�ص الهيئة على الإنت�سار ب�سكل اأو�سع يف �سبوة لتغطية احلالت 

امل�ستحقة لها للم�ساعدات الإغاثية.
واأ�ساد بتعاون الأهايل وال�سكان يف مديرية جردان ممثلنَي بال�سيخ حم�سن 
اأمام  ال�سعوبات  تذليل  يف  ال��ب��ارز  ودوره  امل��دي��ري��ة  م�سايخ  اأه���م  القدمية 
مهامهم  لتنفيذ  باملديرية  العامل  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  عمل  فريق 
اأ�سرة  اآلف  اأربعة  منها  ت�ستفيد  والتي  بهم،  املناطة  والإغاثية،  الإن�سانية، 

من اأهايل و�سكان قرى ومناطق وعزل املديرية.
بدعم  املديرية  م�سايخ  كبار  من  القدمية  حم�سن  ال�سيخ  اأ�ساد  جانبه  من 
دولة الإم��ارات قيادة وحكومة و�سعبا املتوا�سل لل�سعب اليمني وبجهودها 

الن�سانية والغاثية للتخفيف عن املحتاجني يف خمتلف املناطق اليمنية.
وثمن ال�سيخ حم�سن القدمية جهود فريق هيئة الهالل الأحمر املتميز يف 
توزيع امل�ساعدات الغذائية والإن�سانية على الفقراء واملحتاجني باملحافظة 
نوعية  م�ساعدات  من  الهيئة  تقدمه  ما  اخل�سو�ص  وج��ه  على  واملديرية 

لل�سعب اليمني يف كافة املحافظات املحررة.
الإم��ارات جتاه  ال�سادقة لدولة  الأخوية  باملواقف  اإعتزازه  بالغ  وعرب عن 

ال�سعب اليمني .
موؤكدا حيوية هذه امل�ساعدات اخلريية والن�سانية كونها ت�ساهم يف تخفيف 

معاناة الفقراء واملحتاجني امل�ستفيدين منها يف املديرية.

من جانبه اأعرب علي بن �سريع اأمني عام املجل�ص املحلي مبديرية جردان 
عن �سكره وتقديره لهيئة الهالل الأحمر الإماراتي وفريق عملها املتواجد 
اإىل  وامل�ساعدة  العون  تقدمي  يف  كبرية  جهودا  يبذل  وال��ذي  الأر����ص  على 

الفئات املحتاجة يف خمتلف املناطق يف حمافظة �سبوة.
وعرب اأهايل املديرية عن عظيم �سكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة 
ت�ساهم يف  التي  الإن�سانية احلانية  واللفتة  الكبري  العون  و�سعبا على هذا 
ال�سعبة  املعي�سية  الظروف  هذه  و�سط  الأ�سر  من  الكثري  معاناة  تخفيف 
العمل وم�سادر الدخل  واإنعدام فر�ص  الإقت�سادية  الأو�ساع  نظرا لرتدي 

لدى عدد كبري من اأرباب الأ�سر يف عموم املحافظة.
باملديرية  الكهرباء  ف��رع  م��دي��ر  ال��رف��اع��ي  ع��م��ار  امل�����س��اع��دات  ت��وزي��ع  ح�سر 
والوجهاء  والأعيان  امل�سايخ  من  وعدد  املديرية  معرف  �سباب  بن  و�سامي 

وجمع غفري من اليمنيني باملديرية.

»�ل�سالمة �ملرورية« تنظم موؤمترً� دوليًا 
حول �لتعليم و�لتدريب نوفمرب �ملقبل

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق يف نوفمرب املقبل باأبوظبي 
لل�سالمة  الدويل  املوؤمتر  فعاليات 
التعليم  »اأثر  املرورية حتت عنوان 
املرورية«  ال�سالمة  يف  وال��ت��دري��ب 
الإم����ارات  جمعية  تنظمها  وال��ت��ي 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  امل���روري���ة  لل�سالمة 
امل��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة ل��ل��وق��اي��ة من 
العربية  واملنظمة  الطرق  ح��وادث 
ومنظمة  امل������روري������ة  ل���ل�������س���الم���ة 

ال�سحة العاملية.
�سيف  ن���ا����س���ر  ال����دك����ت����ور  واأك���������د 
العلمية  اللجنة  رئي�ص  املن�سوري 
املرورية  الرتبية  اأهمية  للموؤمتر 
ال���ت���ي ت���ع���د دع����ام����ة اأ����س���ا����س���ي���ة يف 
امل��ن��ظ��وم��ة ال��رتب��وي��ة واأح����د وجوه 
املتعلم  تعد  التي  ال�ساملة  الرتبية 
ل��ل��ح��ي��اة الج��ت��م��اع��ي��ة م���ن خالل 
ت����زوي����ده ب��امل��ف��اه��ي��م يف جم����الت 
ال����رتب����ي����ة وامل������ع������ارف وامل�����ه�����ارات 
واملواقف والقيم املرورية وال�سلوك 

الآمن من اأخطار الطريق.
على  ت�ساعد  ال��رتب��ي��ة  اأن  واأو���س��ح 
وهي  الأخ���الق  ح�سن  جيل  تن�سئة 
يف  والأخ������ري  الأول  ال���دف���اع  خ���ط 
ال���ت���ي تعاين  ال�������س���رور  وج�����ه ك����ل 
ومنها  املختلفة  املجتمعات  منها 
ال�سلوكيات املحفوفة باملخاطر عند 
ال��ق��ي��ادة وا���س��ت��خ��دام ال��ط��ري��ق وما 
تت�سبب فيه من خمالفات مرورية 
الأرواح  وما تخلفه من خ�سائر يف 

الرتبية  اأن  اإىل  واملمتلكات.. لفتا 
املرورية م�سوؤولية م�سرتكة لكافة 

اأفراد املجتمع.
اأو�سح   .. امل���وؤمت���ر  وح����ول حم����اور 
والتعليم  امل����روري����ة  ال���رتب���ي���ة  اأن 
املختلفة  ال���ع���م���ري���ة  امل����راح����ل  يف 
وال����ت����دري����ب وال���ت���اأه���ي���ل امل������روري 
املوؤمتر  يتناولهما  حم��وري��ن  اأه���م 
ب���ال���دار����س���ة وال���ب���ح���ث م���ن خالل 
اخلرباء  من  كبري  ع��دد  م�ساركات 
ال�ساأن  يف  املخت�سني  وال��ب��اح��ث��ني 
من داخل الدولة ومن دول العامل 
والطالع على التجارب واملمار�سات 

العاملية املتميزة يف هذا املجال.
اأه��م��ي��ة حماية  امل��ن�����س��وري  واأك�����د 
م�ستخدمي الطريق وخا�سة طلبة 
امل����دار�����ص م���ن خماطر  وط���ال���ب���ات 
احل�����������وادث امل������روري������ة و������س�����رورة 
مفاهيم  على  وتدريبهم  تعليمهم 
ال�������س���الم���ة امل�����روري�����ة والل�����ت�����زام 
التي  امل��روري��ة  وال��ق��وان��ني  بالنظم 

تكفل �سالمتهم.
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اأخبـار الإمـارات

جناح »ت�سليح « ي�ستقطب �الآالف من �لزو�ر 

م�ساركة متميزة ل� »مركز حمد�ن بن حممد« يف معر�س �ل�سيد و�لفرو�سية 

»جد�رية �ل�سيد و�لفرو�سية« لوحة فنية يف حب تر�ث �لوطن

نادي تر�ث �الإمار�ت ي�ستقطب زو�ر »�ل�سيد و�لفرو�سية«
•• اأبوظبي-وام: 

ح��ف��ل ج��ن��اح ن����ادي ت����راث الإم��������ارات لليوم 
من  امل��ئ��ات  با�ستقبال  ال��ت��وايل  على  ال��راب��ع 
والفرو�سية  لل�سيد  ال���دويل  امل��ع��ر���ص  زوار 
ا�ستوقفتهم  حيث  امل��ع��ار���ص  اأر����ص  يف  امل��ق��ام 
وفعالياته  واأن�سطته  املتنوعة  اجلناح  اأرك��ان 
ال��ذي كانت ت�سهد فيه  ال��وق��ت  امل��ت��ع��ددة، يف 
�ساحة العر�ص الرئي�سة يف املعر�ص عرو�سا 
تراثية نوعية لفر�سان النادي الذين اأبهروا 
املعر�ص  زوار  ف��ئ��ات  خمتلف  م��ن  احل�����س��ور 
وقت  طيلة  ال�ساحة  مدرجات  بهم  واكتظت 
لنادي  امل�����س��رتك  اجل��ن��اح  وي�سهد  ال��ع��ر���ص. 
تراث الإمارات ومركز �سلطان بن زايد اإقبال 

جماهرييا وتفاعال كبريا من خمتلف زوار 
املعر�ص، حيث حظي بتفقد عدد من ال�سيوخ، 
الزوار  امل�سوؤولني، ومئات  ��ه عدد من  اأمَّ كما 
والإعالميني  والأج��ان��ب،  العرب  واملهتمني 
اأركانه الرية مبختلف  واملثقفني، فاكتظت 
لهم  اأتيح  الذين  باملئات  الرتاثية  امل��ف��ردات 
م��ن هذه  ك��ث��ري  ع��ل��ى  ب�سكل ح��ي  ي��ق��ف��وا  اأن 
املفردات، ابتداء من ال�سناعات اليدوية التي 
باأ�سا�سيات حياة  اأمامهم، مرورا  ُت�سغل حية 
البحر، ومبعار�ص  واأه��ل  ال��رب  اأه��ل  كل من 
التفاعلية،  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال�����س��ور 
الثقافية  امل���ط���ب���وع���ات  ب�����اأرك�����ان  وان����ت����ه����اء 
والنوعية ملركز �سلطان بن زايد، واملطبوعات 
الرتاثية التي يحر�ص مركز زايد للدرا�سات 

والبحوث يف النادي على موا�سلة اإ�سدارها 
النهو�ص  الكبري يف  ال��ن��ادي  دور  ت��ربز  حيث 
واإثراء  ال��دول��ة  يف  واملعرفة  الن�سر  ب�سناعة 
املكتبة العربية بالإ�سدارات اجلادة ا�ستجابة 
اآل  زايد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات 
الدولة  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان 
رئي�ص ن��ادي ت��راث الإم���ارات يف اإب��راز الدور 
ت���راث الإم�����ارات ب�سكل عام  ل��ن��ادي  ال��ث��ق��ايف 
وجهوده  خ���ا����ص،  ب�����س��ك��ل  ال����رتاث����ي  ودوره 
بالعديد  ورف��ده��ا  الثقافة  دع��م  يف  املتميزة 

من الإ�سدارات.
وكعادته يف معظم املحافل الكربى فقد كان 
فريق فر�سان النادي م�ساء ام�ص على موعد 
مع اجلمهور، حيث قدم لليوم الثاين عر�سه 

فقرات  ت�سمن  امل��ع��ر���ص  جل��م��ه��ور  اخل��ا���ص 
العر�ص  ���س��اح��ة  ���س��ه��دت��ه��ا  ت��راث��ي��ة  وط��ن��ي��ة 
الرئي�سة يف املعر�ص التي اكتظت مدرجاتها 
فر�سان  من  كوكبة  قدمت  حيث  باحل�سور، 
النادي اأكر من فقرة، �سملت عر�ص الركب 
من  كوكبة  فيه  ا�ستعر�ص  ال��ذي  املو�سيقي 
الفر�سان بّزيهم الرتاثي حمل اأعالم الدولة، 
الرتاثية  باأ�سرجتها  اأح�سنتهم  ممتطني 
على وقع الأهازيج الوطنية احلما�سية التي 
ك��ان��ت ت�����س��دح ب��ه��ا ���س��اح��ة ال��ع��ر���ص، وكذلك 
ع��ر���س��ي م���ه���ارات ك���ل م���ن ال��ت��ق��اط الأوت�����اد 
بالرمح وال�سيف، والإ�سابة بالرمح وال�سيف 
لالأهداف املعلقة، اإىل جانب عر�ص مهارات 

تنومي وجتلي�ص اخليل.

•• اأبوظبي -وام:

اأطلقت جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف 
جمالية  لغة  لت�سبح  والفرو�سية”  ال�سيد  “جدارية  اأبوظبي 
العديد  باأيادي  فنية  مل�سات  ترجمتها  ملمو�سة  ح�سية  ب�سرية 
“ اأبوظبي  وال��ف��رو���س��ي��ة  لل�سيد  ال����دويل  امل��ع��ر���ص  زوار  م��ن 

.«  2017
بقية  يتكامل مع  الفن  اأن  تاأتي مبادرة اجلدارية من منطلق 
اإىل  اإ�سافة  اإن�سانية عظيمة  الفنون من ناحية حمله لر�سالة 
الإماراتي  الرتاثي  واحل��ب  للوطن  وال��ولء  النتماء  جت�سيد 
ال��ذي يعي�سه اأب��ن��اء ال��وط��ن م��ن خ��الل تعبريهم ع��ن ذل��ك يف 

ال�سيد  “جدارية  خ���الل  م��ن  وراق���ي���ة  م��ت��م��ي��زة  فنية  اأع���م���ال 
والفرو�سية«.

وعك�ست  وامل�سمون  ال�سكل  جمال  بني  ما  اجل��داري��ة  وجمعت 
وهج الرتاث الإماراتي من خالل ما قدمته من �سورة مبتكرة 
عن الرتاث الإماراتي وما مت عر�سه من عنا�سر ال�سيد مثل 
ال�����س��ق��ور واحل���ب���ارى وال�����س��ل��وق��ي واخل��ي��ول وذل���ك م��ن خالل 
الر�سم احلر بتقنية “اجلرافيتي” فن التعبري احلر كما يطلق 
عليه واأحد الفنون احلديثة واملعا�سرة التي ت�ستهوي ال�سباب 
اإذ ير�سم الزوار  هذه الأي��ام ملا ميتلكه من عنا�سر فنية قيمة 
اأفكارهم  عن  والتعبري  تلقائي  ب�سكل  خاطرهم  يف  يجول  ما 

واأ�سلوبهم حول حب الوطن والرتاث الإماراتي.

ور���س��دت اجل��داري��ة العديد م��ن ال���زوار ال��ذي��ن ب���ادروا بر�سم 
التي  الطيبة  باملبادرة  اإعجابهم  واأب���دوا  اأيديهم  به  جت��ود  ما 
ق��دم��ت��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���ص ال����دويل لل�سيد 
والفر�سية”  ال�سيد  “جدارية  وعك�ست    . الفرو�سية2017 
ور�سخت  املعر�ص  زوار  ل��دى  والثقافية  الفنية  احلركة  واق��ع 
روح  تنميتها  ع��ن  ف�سال  الإم��ارات��ي��ة  والثقافة  ال���رتاث  اإب���راز 

النتماء والولء لدى اأبناء الوطن.
الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  اأن  بالذكر  جدير 
والرتاثية يف اأبوظبي اأطلقت يف املعر�ص مبادرة “ اخلري مراآة 
الإمارات” وهي عبارة عن م�ساحة تفاعلية تتمثل يف انعكا�ص 
اأفراد  لعطاء  وت��رم��ز  ككل  املجتمع  وع��ل��ى  فاعله  على  اخل��ري 

املجتمع الإماراتي حيث يرتك الزوار ب�سمة �سخ�سية لهم من 
خالل م�ساهمتهم الفاعلة يف املبادرة وتعبريهم عن ما يجوب 
يف خاطرهم من خري يتمنوا حتقيقه حا�سرا وم�ستقبال من 
خالل كتابة ذلك على منوذج خلارطة الإم��ارات ومن ثم يتم 

تعليقها.
للرتاث  وت��وث��ي��ق��ي��ة  تعريفية  من�سة  ال��ل��ج��ن��ة  ج��ن��اح  وي��ع��ت��رب 
الذي  املعر�ص  ل��زوار  ونقطة ج��ذب مهمة  الأ�سيل  الإم��ارات��ي 
وال�سياح  واملقيمني  املواطنني  م��ن  الآلف  اهتمام  ي�ستقطب 
الأن�����س��ط��ة الرتاثية  ال��ع��دي��د م��ن  اللجنة م��ن خ��الل��ه  وت��ق��دم 
والثقافية لتعريفهم مبكانة الرتاث الإماراتي و�سرورة العمل 

بجد للحفاظ عليه.

•• ابوظبي-الفجر:  

ت�سليح”   “ �����س����رك����ة  ج����ن����اح  ����س���ه���د 
الإماراتية، يف املعر�ص الدويل لل�سيد 
 .  ”2017 “اأبوظبي  وال��ف��رو���س��ي��ة 
كبار  و  ال�سيوخ  �سمو  من  لفتاً  اإقبال 
تفقدوا  ال���ذي���ن  وال������زوار  امل�����س��وؤول��ني 
معرو�سات ال�سركة من بنادق ال�سيد 
والأ�سلحة  وامل�����س��د���س��ات  والأ���س��ل��ح��ة 
ال�سيد  ه����واة  اط��ل��ع  ك��م��ا  اخل��ف��ي��ف��ة. 
ت�سليح   نادي  اإمكانيات  على  والرماية 
الذي يعد الول من نوعه يف المارات 
واملنطقة اخلليجية والعربية يف جناح 

ال�سركة .
البنادق  اح������دث  ت�����س��ل��ي��ح  وع���ر����س���ت 
وال�سلحة اخلفيفة اليطالية ال�سنع 
4 �سركات ت�سنيع خمتلفة  للبيع من 
ممثلني  اجل����ن����اح  يف  ي���وج���د  ح����ني  يف 
لتزويد   ال�������س���رك���ات  ل���ه���ذه  ر���س��م��ي��ني 
التفا�سيل  و  ب���امل���ع���ل���وم���ات  ال���������زوار 
املعرو�سة  املنتجات  و  الأ�سلحة  ح��ول 
املعيار  و  ال��ن��وع  واإر����س���اده���م لخ��ت��ي��ار 
وتلبية  ل��دي��ه��م  امل��ف�����س��ل  وال��ت�����س��م��ي��م 

رغباتهم.   
واأك��������د ال�������س���ي���د �����س����امل امل���ط���رو����س���ي، 
ل�سركة  التنفيذي  والرئي�ص  املوؤ�س�ص 
لل�سيد  املعرو�سة  ال�سلحة  ان  ت�سليح 
وال��رم��اي��ة والب��ت��ك��ارات امل��ت��اح��ة لدى 

الرماية  جمال  ت�سليح”  يف  “ نادي 
بقدرة  م�����س��ي��داً  ال�����زوار،  ان��ظ��ار  لفتت 
ابناء الم��ارات على البتكار يف ار�ساء 
م�����س��روع��ات م��ت��ط��ورة ت��واك��ب الرتاث 
وال�����ع�����ادات وال���ت���ق���ال���ي���د ال����س���ي���ل���ة يف 
ت��ع��زي��ز ري��ا���س��ة ال���رم���اي���ة م���ن خالل 
م���ف���اه���ي���م احل�����ف�����اظ على  ت���ك���ري�������ص 
اأجل  النا�سئة من  اإىل  ونقله  ال��رتاث، 
احل�ساري  الثقايف  مبوروثهم  ربطهم 

وتقاليدهم العريقة .

“ت�سليح”  ���س��رك��ة  ان  اىل  اأ����س���ار  ك��م��ا 
من  ال�����ع�����دي�����د  ت������زوي������د  يف  جن����ح����ت 
بالبنادق  وال�������س���رك���ات   امل�������س���وؤول���ني 
اليطالية  اخل���ف���ي���ف���ة  وال�����س����ل����ح����ة 
ال�سنع للبيع من قبل �سركات ت�سنيع 

الأ�سلحة الإيطالية املعروفة عامليا، 
وقال ان �سركائنا اليطاليني وغريهم 
اأعربوا عن �سعادتهم بامل�ساركة يف هذا 
احلدث الفريد من نوعه بالتعاون مع 
واأعربوا  الإماراتية  “ت�سليح”  �سركة 

املميزة  الفر�سة  لهذه  امتنانهم  ع��ن 
الإماراتي  لل�سوق  منتجاتهم  لعر�ص 

واخلليجي . 
ممثل  تانفوليو  ماتيا  ال�سيد  واأع��رب 
 »TANFOGLIO« ����س���رك���ة 
ت�سنيع  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  الإي��ط��ال��ي��ة 
امل�سابقات  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  الأ���س��ل��ح��ة 
النف�ص:  ع���ن  ل��ل��دف��اع  و  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ي�سعدنا امل�ساركة يف هذا املعر�ص املميز، 
الزوار  م��ن  ك��ب��ريا  اهتماما  ولحظنا 

على ت�سكيلة اأ�سلحتنا املعرو�سة.
وقال لقد جنحنا خالل هذا املعر�ص 
ب���ت���زوي���د ال���ع���دي���د م���ن امل�������س���وؤول���ني و 
الأفراد و ال�سخ�سيات املهمة بالأ�سلحة 

املف�سلة لديهم.
واأ����������س���������اف ق�������ائ�������ال: ل�����ق�����د ت����رك����ت 
م�������س���ارك���ة ال�������س���ي���دة ���س��ي�����س��ي��ل��ي��ا وهي 
اأ�سلحة  مم���ث���ل���ي  ف����ري����ق  يف  ع�������س���و 
TANFOGLIO« يف ريا�سة اأي 
للرماية معنا يف معر�ص  �سي  ا�ص  بي 

  2017 والفرو�سية  لل�سيد  ابوظبي 
ال���زوار وامل�سوؤولني  ل��دى  ك��ب��رياً  اث���راً 
باملرتبة  ال����ف����ائ����زة  وان����ه����ا  ل����س���ي���م���ا 
العاملية  الرماية  بطولة  يف  اخلام�سة 

التي اأقيمت يف فرن�سا هذا العام.
�سعيدة  اإنها  �سي�سيليا  ال�سيدة  وقالت 
ال���ت���واج���د يف هذا  و  ب��امل�����س��ارك��ة  ج����دا 
املعر�ص للمرة الأوىل على الإطالق و 
اأ�سلحتها املف�سلة  م�ساركة جتربتها و 

مع الزوار. 

•• اأبوظبي-وام: 

الرئي�ص  دمل����وك  ب���ن  ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل ح���م���دان  ب��ح��ث 
الرتاث  لإح��ي��اء  حممد  ب��ن  ح��م��دان  مل��رك��ز  التنفيذي 
الوطنية �سبل  وم�سوؤولو عدد من اجلهات واملوؤ�س�سات 
واإحياء  امل�سرتك بهدف توثيق وحفظ  التعاون  تعزيز 
الرتاث يف الدولة وذلك على هام�ص فعاليات املعر�ص 

.  « الدويل لل�سيد والفرو�سية “ اأبوظبي 2017 
املوؤ�س�سات  امل��ع��ر���ص يف جمع  اأه��م��ي��ة  دمل���وك  اب��ن  واأك���د 
املادي  ال��ث��ق��ايف  ال��دول��ة  اإرث  بحفظ  املعنية  واجل��ه��ات 
وغ���ري امل�����ادي حت���ت م��ظ��ل��ة واح�����دة مم���ا ي��ت��ي��ح فر�سة 
ترجمة الروؤى املن�سودة للمركز والتي جاءت بتوجيهات 
من �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 

ويل عهد دبي.
اإدارة  مدير  دروي�ص  ابراهيم  �سعاد  اأ�سارت  جهتها  من 
املعر�ص  امل��رك��ز يف  اأن ج��ن��اح  اإىل  امل��رك��ز  ال��ب��ط��ولت يف 
ح��ظ��ي ب��اإق��ب��ال ك��ب��ري م��ن امل��واط��ن��ني م��ن جميع فئات 
املجتمع الإماراتي خ�سو�سا الن�صء حيث تعرفوا على 
ب��ط��ولت ويل ع��ه��د دب���ي م��ن خ���الل ع��رو���ص دجمت 
ل��الإرت��ق��اء مبعايري تنظيم  ب��احل��داث��ة وذل���ك  ال���رتاث 

واإدارة هذه البطولت الرتاثية والنوعية .
من  كبريا  ع��ددا  ا�ستقطب  املحاكاة  جهاز  اأن  واأ�سافت 
الزوار الذين �سجلوا للم�ساركة يف بطولة فزاع للرماية 
للمواطنني  املخ�س�سة  اأو  املفتوحة  ���س��واء  بال�سكتون 

اإ�سافة اإىل ت�سجيل قاعدة وا�سعة من ال�سباب يف بطولة 
ال�سلق وبطولت فزاع لل�سيد بال�سقور والغو�ص احلر 
واليولة. وتوجهت بال�سكر اإىل اإدارة املعر�ص واملنظمني 
تعاون  من  قدموه  ملا  فيه  والعاملني  عليه  والقائمني 
املعر�ص  على  القائمة  الإع����الم  و���س��ائ��ل  اإىل  وح��ف��اوة 
جلهودها يف ن�سر ر�سالة املركز واأهدافه الرامية ل�سون 

الرتاث الثقايف الإماراتي.
من جانبها قالت فاطمة الفال�سي رئي�ص ق�سم املكتبات 
اإدارة البحوث والدرا�سات يف املركز اإن الق�سم جمع  يف 
اأك���رب ع���دد م��ن ال��ك��ت��ب وال��ع��ن��اوي��ن يف جم���ال الرتاث 
وال��ت��اري��خ الإم���ارات���ي ل��ت��وف��ري م���واد مت��ك��ن الباحثني 
الثقافة  اأوج������ه  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف  م���ن  ال��ع��ل��م  وط�����الب 
مكتبة  اأن  اإىل  لف��ت��ة  امل���ج���الت..  �ستى  يف  الإم��ارات��ي��ة 
ال���رتاث ت�سم نحو  مركز ح��م��دان ب��ن حممد لإح��ي��اء 

خم�سة اآلف عنوان.
اأتاح لالإدارة التعريف باإ�سدارات  اأن املعر�ص  واأ�سافت 
املركز حيث تبنى اأفكار الطالب والباحثني ووفر لهم 

الدعم لإ�سدار هذه الكتب والأبحاث وطباعتها.
“ يف ن�سر  “ وثيقتي  اأخ��رى ت�ستمر م��ب��ادرة  من جهة 
الوعي حول حفظ وترميم واأر�سفة الوثائق القدمية 
التي  الوثائق  اأب��رز  على  ال�سوء  لتلقي  كواجب وطني 
ق��دم��ت��ه��ا جم��م��وع��ة ك��ب��رية م���ن اجل���ه���ات ����س���واء على 
اأو املوؤ�س�سات الوطنية وذلك يف جناح  م�ستوى الأف��راد 
امل�سارك يف املعر�ص الدويل لل�سيد والفرو�سية  املركز 

اأبوظبي 2017.
وح�سل مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث - منذ 
- على وثائق وم�ستندات   2014 املبادرة عام  اإط��الق 
واأر�سفتها  ا�ستالمها  بعد  ترميمها  على  وعمل  هامة 
وتقدميها  وع��ل��م��ي  اآم���ن  ب�سكل  وحفظها  اإل��ك��رتون��ي��ا 
مرجعا  ب�سفته  وامل���وؤرخ���ني  ال��ع��ل��م  وط��ل��ب��ة  للباحثني 

معتمدا وموثوقا يف �سون الرتاث الإماراتي.
البحوث  اإدارة  يف  اأول  ب��اح��ث  حم��م��د  ف��اط��م��ة  وق��ال��ت 
والدرا�سات يف املركز اإن الإدارة ح�سلت على نحو اأربعة 
اآلف وثيقة موجودة حاليا يف اأر�سيف وثيقتي .. لفتة 
اإىل اأن عددا كبريا من هذه الوثائق ح�سلوا عليها من 
والأم���الك يف  الأرا���س��ي  دائ���رة  موؤ�س�سات وطنية مثل 

دبي.
واأ�سافت اأن املعر�ص الدويل لل�سيد والفرو�سية ميثل 
التي  تلك  ع��ن  تختلف  فئة  ت�ستقطب  حيوية  من�سة 
جندها يف باقي املعار�ص بالدولة مما �ساهم يف ات�ساع 
دائرة ن�سر الوعي لزوار جدد اأبدوا رغبتهم يف تقدمي 

وثائق مهمة يف تاريخ دولة الإمارات .
اإن  اأن���ب���اء الإم�������ارات وام  وق���ال���ت يف ت�����س��ري��ح ل��وك��ال��ة 
م�سدر  على  احل��ف��اظ  ه��و  “وثيقتي”  م��ب��ادرة  ه��دف 
فهم  يف  ت�سهم  التي  التاريخية  املعلومات  م�سادر  من 
وحتليل وتوثيق تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة.

واأ�سافت اأنها تعد دعوة لالأفراد واملوؤ�س�سات للم�ساهمة 
بتقدمي الن�سخ الأ�سلية من كل اأنواع الوثائق املتعلقة 

بتاريخ اأو تراث الدولة اإىل املركز وميلكونها منذ اأكر 
وال�سهادات  ال��ق��دمي��ة  ال��ك��ت��ب  وت�سمل  ع��ام��ا   30 م��ن 
وال��ت�����س��ج��ي��الت ال�����س��وت��ي��ة وال���ق���وان���ني وامل���ع���اه���دات 
وامل�ستندات  وال��ع��ق��ود  والتقارير  وال�����س��ور  واخل��رائ��ط 
واملخطوطات  الر�سمية والح�سائيات  الر�سمية وغري 
واملقالت  والأخ����ب����ار  وال��ب��ي��ان��ات  ال��ب��ي��ان��ي��ة  وال���ر����س���وم 

املن�سورة يف ال�سحف وغريها من الوثائق .
ترميم  اآلية  العمل على تطوير  يتم  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ارت 
واأر�سفة وحفظ هذه الوثائق بالتعاون مع مركز جمعة 
التي  التعاون  لإتفاقية  وفقا  وال��رتاث  للثقافة  املاجد 

. اأبرمت يف اأكتوبر 2014 
وذكرت اأنهم ب�سدد اإعداد فيلم فيديو لتعريف مببادرة 
وث��ي��ق��ت��ي ي��ع��ر���ص م��ق��ت��ط��ف��ات م���ن ط��ري��ق��ة الرتميم 
ال�سفافية  ملعايري  تر�سيخا  وذل��ك  واحلفظ  والأر�سفة 
ولك�سب ثقة املتقدمني بالوثائق الذين هم �سركاوؤهم 
و�سائل  ج��ان��ب  اإىل  ال����رتاث  و���س��ون  ح��ف��ظ  عملية  يف 

الإعالم املحلية .
واأك���دت اأن م��رك��ز ح��م��دان ب��ن حممد لإح��ي��اء الرتاث 
ت�سليم  ح���ال  يف  ل��ه��ا  ملكيته  ال��وث��ي��ق��ة  مل��ال��ك  ي�سمن 
الوثيقة اإىل “وثيقتي” ويتم ت�سليمه ملكية مبوجبها 
متكن امل��ال��ك م��ن ا���س��رتداد وث��ائ��ق��ه م��ن امل��رك��ز يف اأي 

وقت.
م�سرية اإىل اأن املركز ي�ستلم الوثائق من اأفراد اإماراتيني 

وغريهم املهم اأنها حتمل تاريخ وتراث الإمارات .

•• ال�شارقة -وام:

اأجنزت دائرة الأ�سغال العامة يف ال�سارقة منذ مطلع العام 
وتعليمية  اأك��ادمي��ي��ة  م�سروعات   110 م��ن  اأك���ر  اجل���اري 
امل�ساريع  جانب  اإىل  وجمالية  وترفيهية  وبيئية  وبحرية 
قدرت  اإجمالية  بتكلفة  وذل��ك  التحتية  بالبنية  اخلا�سة 
ياأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات  800 مليون درهم.  بحوايل 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة .. فيما تتعلق امل�سروعات 
التحتية  البنية  وا�ستدامتها وتطوير  العمرانية  باجلوانب 
اآمنة مل�ستخدميها  املباين لتكون  ال�سارقة وتاأثيث  اإمارة  يف 
وذلك بالتوازي مع مواكبة خطط الإمارة التنموية ال�ساملة 

والعمراين  ال�سكاين  والنت�سار  التمدد  لحتياجات  وفقا 
املهند�ص  واأك��د  م�ستدام.  ح�ساري  باإعمار  روؤيتها  ولتحقق 
التنفيذي لإمارة  ال�سويدي ع�سو املجل�ص  علي بن �ساهني 
ال�سارقة رئي�ص دائرة الأ�سغال العامة اأن الدائرة نفذت ما 
يزيد على 110 م�سروعات عمرانية حيوية وتنموية وبنية 
اأ�سهر  الثماين  الإم��ارة خالل  حتتية يف كل مدن ومناطق 
اأهداف  ع��ددا من  بذلك  العام اجل��اري لتحقق  الأوىل من 
اخلطة ال�سرتاتيجية اجلديدة التي اأطلقتها العام املا�سي 
حتت راية روؤيتها اإعمار ح�ساري م�ستدام وحملت مبادرات 
الدائرة  يف  بالعمل  ل��الرت��ق��اء  وحيوية  تنموية  وم�ساريع 
حتول  مرحلة  لتكون  املوظفني  كل  جهود  بت�سافر  وذل��ك 

هامة يف تاريخ الدائرة.

مكتوم بن ر��سد �ملعال ي�سيد مبعر�س �أ�سغال �ل�سارقة تنجز 110 م�سروعات بتكلفة 800 مليون درهم خالل 8 �أ�سهر
�أبوظبي �لدويل لل�سيد و�لفرو�سية

•• اأبوظبي-وام:

الدورة  فعاليات  تنظيم  مب�ستوى  املعال  اأحمد  بن  را�سد  بن  مكتوم  ال�سيخ  اأ�ساد 
امل�ساركات  وحجم  والفرو�سية  لل�سيد  ال��دويل  اأبوظبي  معر�ص  ملعر�ص   15 ال� 
ونوعية املعرو�سات. جاء ذلك خالل زيارته للمعر�ص الذي اأقيم يف مركز اأبوظبي 
الوطني للمعار�ص وتفقده لالأجنحة امل�ساركة وا�ستماعه اإىل اأحدث البتكارات يف 
جمال ال�سيد والرماية . واأبدى ال�سيخ مكتوم بن را�سد بن اأحمد املعال اإعجابه 
ال��رتاث وما يقدمه من خدمات يف  الوطنية خا�سة جناح  الأجنحة  مبحتويات 

�سبيل تعزيز الهوية الوطنية وحفظ و�سون وتوثيق تراث الإمارات.

ذياب بن حممد بن ز�يد يزور معر�س 
�ل�سيد و�لفرو�سية

•• اأبوظبي-وام:

زار �سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ص دائرة النقل ع�سو املجل�ص التنفيذي 
اأبوظبي  املقام يف مركز    2017 اأبوظبي  اأبوظبي املعر�ص الدويل لل�سيد والفرو�سية  لإمارة 
الوطني للمعار�ص. وتفقد �سموه عددا من اأجنحة املعر�ص من بينها جناح جمعية كلنا الإمارات  
والتقى بالعار�سني .. م�سيدا بحجم امل�ساركة والإقبال الكبري الذي يحظى به املعر�ص الدويل 
لل�سيد والفرو�سية. واأعرب �سموه عن ارتياحه للمكانة التي و�سل اإليها املعر�ص على ال�سعيدين 
الإقليمي والعاملي .. مثنيا على جهود اللجنة املنظمة للمعر�ص والرعاة والداعمني لدورهم 

الكبري يف اإجناح احلدث وحتقيق اأهدافه الرتاثية والثقافية والقت�سادية.

•• اأبوظبي-وام:

ك�سف عبداهلل بطي القبي�سي مدير معر�ص اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية عن 
يوؤكد  املعر�ص مما  املقبلة من  للدورة  املخ�س�سة  امل�ساحات  %80 من  نحو  حجز 
لوكالة  القبي�سي يف ت�سريح  واأو�سح  لهذا احل��دث.  امل�ستمر  والنمو  الكبري  النجاح 
اأنباء الإمارات “ وام “ اأن املعر�ص - الذي ا�ستمر خم�سة اأيام - ا�ستطاع اأن ي�ستقطب 
الكثري من امل�ساركات اجلديدة التي زادت من التنوع بني اأجنحة و�سركات ومنتجات 
املعر�ص و�ساهمت ب�سكل كبري يف تعدد الختيارات اأمام الزوار وتلبية كافة تطلعاتهم 
و�سجلت الدورة ال� 15 من املعر�ص الذي يقام حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�ص نادي �سقاري الإمارات جناحا 
كبريا و�سط م�ساركة اإماراتية فاعلة. وقال عار�سون جدد اإن ما �ساهدوه يف املعر�ص 
املنظمة  اللجنة  اإىل  �سكرهم  عن  معربني   .. توقعاتهم  كثرياً  ف��اق  ب�سكل  اأبهرهم 
والقائمني على املعر�ص الذين وفروا لهم اأجنحة تليق بهم ومبنتجاتهم وب�سمعة 
املعر�ص العاملية وبزواره. واأبدوا حر�سهم ورغبتهم على امل�ساركة يف الدورات املقبلة 
اأك��ر مع احلر�ص على تقدمي ور���ص عملية  اأك��رب ومنتجات  باأجنحة  املعر�ص  من 
منحهم  الذي  للمعر�ص  وجناحا  جذب  عن�سر  تكون  لأن  وم�ساهمة  للزوار  خدمة 

فر�سة ذهبية للتعريف باأن�سطتهم ومنتجاتهم للزوار ب�سكل جيد.

�لقبي�سي ل� »و�م « : حجز %80 من م�ساحة 
�لدورة �ملقبلة ملعر�س �ل�سيد و�لفرو�سية

•• اأبوظبي-وام: 

والعالقات  املرا�سم  اإدارة  مع  بالتعاون  الجتماعي  الدعم  مراكز  اإدارة  ت�سارك 
العامة ب�سرطة اأبوظبي يف املعر�ص الدويل لل�سيد والفرو�سية. وت�سهد من�سة 
الدعم الجتماعي يف املعر�ص املقام يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص اإقبال 
كبريا من ممثلي الدوائر احلكومية والزوار لالإطالع على اأن�سطته وبراجمه 
“مودة ورحمة”  اأه��داف مبادرة  يف خدمة املجتمع. وتعرف زوار املعر�ص على 
ال�ست�سارات  بتقدمي  وتعنى  اخلري”  “عام  ل�سرتاتيجية  جت�سيدا  تاأتي  التي 
اخت�سا�سيني  اأي���دي  على  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  املجانية  والجتماعية  النف�سية 
اأفراد  بني  الداخلي  بالتوا�سل  املجتمع  اأف���راد  وتوعية  واجتماعيني  نف�سيني 

الأ�سرة الواحدة واإيجاد احللول التي حتافظ على ال�ستقرار الأ�سري. 

�إقبال كبري على من�سة �لدعم �الجتماعي 
ب�سرطة �أبوظبي يف �ل�سيد و�لفرو�سية

•• ال�شارقة-وام:

تنطلق يف ال� 25 من �سبتمرب اجلاري فعاليات الن�سخة ال�سابعة 
ع�سرة من ملتقى ال�سارقة الدويل للراوي التي ينظمها معهد 

ال�سارقة للرتاث حتت �سعار “ال�سري واملالحم«.
وي�سهد امللتقى هذا العام م�ساركة العراق الذي ميتلك �سجال 
ال���رتاث واحل��ك��اي��ة وال�����س��ري واملالحم  ح��اف��ال وغنيا يف ع��امل 
اأثروا  ال��ذي��ن  ال���رتاث  يف  واملخت�سني  الباحثني  اإىل  اإ���س��اف��ة 
املكتبة العربية يف هذا ال�ساأن. وتعترب م�ساركة العراق يف ن�سخة 
اأيام - نوعية ومميزة  امللتقى هذا العام - التي ت�ستمر ثالثة 
والندوات  الثقافية  املقاهي  يف  الفاعل  ح�سوره  يف  وت��رتك��ز 
اأن هذه امل�ساركة لي�ست  العلمية التي ي�سهدها احلدث. يذكر 
يكون حا�سرا يف هذه  اأن  على  دوم��ا  العراق  ويحر�ص  الأوىل 
اأبرزها  ال�سارقة  ت�ست�سيفها  التي  العاملية  الرتاثية  الفعالية 
ملحمة جلجام�ص . واأو�سح �سعادة الدكتور عبد العزيز امل�سلم 

املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ص  للرتاث  ال�سارقة  معهد  رئي�ص 
عامل  يف  وك��ب��ريا  غنيا  ر���س��ي��دا  ميتلك  ال��ع��راق  اأن  للملتقى 
الرتاث مبختلف جمالته وجوانبه ومن بينها ر�سيده الكبري 
يف ال�سري واملالحم واحلكاية ال�سعبية والرواية ولديه جتربة 
العراقي  احلكواتي  وميتلك  وال�سرد  احلكاية  ع��امل  يف  غنية 
خربة عريقة ت�ستند اإىل تاريخ حافل وعريق مليء بالق�س�ص 

واحلكايات وال�سري ال�سعبية املميزة .
يف  ت�ستقبل  عام  كل  يف  كعادتها  ال�سارقة  اأن  اإىل  امل�سلم  ولفت 
واملخت�سني يف عامل  والباحثني  الرواة واحلكواتيني  �سبتمرب 
الرتاث من خمتلف بلدان العامل ليحلوا �سيوفا على الن�سخة 

ال� 17 من ملتقى ال�سارقة الدويل للراوي.
تركز  منوعة  وحما�سرات  ون��دوات  اأن�سطة  امللتقى  ويت�سمن 
على �سعار امللتقى وت�ستنبط منه الأفكار واملقرتحات واملبادرات 
والربامج التي توؤكد اأهمية ومكانة الراوي وال�سرية ال�سعبية 

التي ما زالت حا�سرة يف الوجدان ال�سعبي.

�لعر�ق ي�سارك يف فعاليات �لن�سخة
 �ل� 17 من ملتقى �ل�سارقة �لدويل للر�وي
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اأخبـار الإمـارات

حمد�ن بن ر��سد يعتمد �ملرحلة �الأوىل مل�سروع �سحب �ملياه �جلوفية و»�الأمطار« من بر دبي بقيمة 1.3 مليار درهم

مرمي �لكندي : م�سروع �لغدير مكن 
�ملر�أة من �الإبد�ع وتطوير فكرها

قائد عام ال�سرطة يثمن الإجناز الأمني

�سرطة ر�س �خليمة تك�سف غمو�س جرمية قتل خالل 24 �ساعة 

مب�سروع »نظام حماية« 

�سرطة ر�أ�س �خليمة تفوز بجائزة يف قمة �الأمن �لوطني 2017
•• راأ�س اخليمة - الفجر

راأ�ص  ل�سرطة  العامة  القيادة  �ساركت 
اخلام�سة  ال�سنوية  القمة  يف  اخليمة 
الأو�سط  ال�سرق  يف  الوطني  ل��الأم��ن 
2017، والذي عقد يف فندق وي�سنت 
باأبو ظبي خالل الفرت من 13-11-
القيادة  ح�سدت  وق��د  9-2017م، 
جائزة التميز عن م�سروع “حماية”، 
حيث �سارك يف القمة وا�ستلم اجلائزة 
راأ���������ص اخليمة  ����س���رط���ة  ع����ن  ن���ي���اب���ة 
الأحمد  الرحمن  عبد  حممد  املقدم 
الإلكرتونية  اخل��دم��ات  اإدارة  م��دي��ر 
والت�������س���الت، وال����ذي ���س��ارك بورقة 
اأو�سح  ع��م��ل ح����ول )ن���ظ���ام ح��م��اي��ة( 
فيها اأهمية امل�سروع واأ�سباب واأهداف 

وكذلك  فيه،  العمل  واآل��ي��ات  النظام، 
بني اأهم مالمح القانون الذي اأ�سدره 

اخليمة،  راأ����ص  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
لأمن  التقنية  الأنظمة  قانون  ب�ساأن 

املن�ساآت نظام حماية .
اخل����دم����ات  اإدارة  م����دي����ر  ذك�����ر  ك���م���ا 

الل���ك���رتون���ي���ة والت�������س���الت ق����درات 
النظام التي متثلت يف عدد كامريات 
املراقبة التي مت تركيبها وبلغ عددها 
داخلية  ك����ام����ريا   88.500 اإىل 
وخ���ارج���ي���ة، م���وزع���ة ع��ل��ى م���ا يقارب 
راأ�ص  اإم���ارة  يف  من�ساأة   13900 من 
اخليمة، وبني اأي�ساً اأثر تلك القدرات 
على النتائج التي حتققت منذ تطبيق 
ال�سعور  ن�سبة  رف���ع  واأه��م��ه��ا  ال��ن��ظ��ام 
 ،2016 ع��ام  %95 يف  اإىل  ب��الأم��ن 
ال���ذي بلغت   2015 ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة 

ن�سبته 90.50%. 
اأ����س���اد احل�����س��ور ب���ورق���ة العمل  وق���د 
املقدمة و بفاعلية نظام حماية الذي 
ا���س��ت��ح��ق��ت ���س��رط��ة راأ�����ص اخل��ي��م��ة اأن 

حت�سد جائزة التميز من خالله. 

•• اأبوظبي-وام:

اأن  الإم��ارات��ي��ة  للحرف  الغدير  م��دي��رة  الكندي  م��رمي  اأك���دت 
امل�سروع مكن املراأة من الإب��داع وتطوير فكرها يف املجتمع .. 
لتاأمني  املتعففات  الن�ساء  م�ساعدة  هو  هدفه  اأن  اإىل  م�سرية 
واحلرف  ال��ف��ن��ون  خ���الل  م��ن  بحياتهن  والرت���ق���اء  عي�سهن 

اليدوية الأ�سيلة.
الهالل  هيئة  م��ب��ادرات  اأح��د   - الغدير  م�سروع  اأن  واأ���س��اف��ت 
الأحمر الإماراتي - ي�سمل ن�ساء من اأ�سر ذوي الدخل املحدود 
حتى غري الإماراتيات الالتي يتم تدريبهن من خالل ور�ص 
ال�سدو  م��ن  ت��راث��ي��ة  منتجات  �سناعة  ع��ل��ى  للم�سروع  ت��اب��ع��ة 
بلم�سة  واإك�����س�����س��وارات  وه��داي��ا  وجم�سمات  والتلي  واخل��و���ص 
الإمارات  اأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  الكندي  وقالت   . ع�سرية 
وام - على هام�ص م�ساركة املوؤ�س�سة يف املعر�ص الدويل لل�سيد 
الإماراتية  امل��ن��ت��ج��ات  ي��ع��ر���ص  ب��ج��ن��اح   2017 وال��ف��رو���س��ي��ة 
التقليدية - اإن م�سروع الغدير انطالق عام 2006 كمبادرة 
من ال�سيخة �سم�سة بنت حمدان اآل نهيان م�ساعد رئي�ص هيئة 
الهالل الأحمر لل�سوؤون الن�سائية �سمت يف البداية جمموعة 
الهيئة  مظلة  حت��ت  يعملن  ال���دول���ة  م��واط��ن��ات  م��ن  ���س��ي��دات 
ذات  ت��راث��ي��ة  منتجات  لت�سنيع  ال��الزم��ة  اخل���ربات  لكت�ساب 
�سبغة اأ�سيلة بخامات حملية وتغليفها وتعبئتها مبا يتنا�سب 
املميزة  الإماراتية  بالهوية  الحتفاظ  مع  الع�سر  حداثة  مع 

واأ�سارت  املحلي.  ب��ال��رتاث  والفخر  احل��ب  م��دى  تعك�ص  التي 
اإىل اأن الغدير- الذي يرمز م�سماه اإىل غزارة العطاء - يوفر 
جلميع العامالت فيه وعددهن حتى الآن 160 من احلرفيات 
كل املواد اخلام الالزمة لأي منتج مع مراعاة �سروط التميز 
املنتجات عن طريق  ت�سويق  يتم  اأنه  ومعايري اجل��ودة خا�سة 
امل�ساركة يف املعار�ص التي تقام يف الدولة كاملعار�ص الرتاثية 
والفعاليات الثقافية واملعار�ص الدولية .. مو�سحة اأنه ميكن 
هذه  ل�سناعة  بيتها  يف  العمل  للغدير  كمنت�سبة  للحرفية 

املنتجات.
اجتماعية  تنموية  اأه���داف  ع��دة  للغدير  اأن  الكندي  واأك���دت 
وم�ساريع  ب��ربام��ج  امل�ستهدفة  ال�سرائح  م��ن  ال�سيدات  لدعم 
يتم  حيث  املحلية  واخلريية  الإن�سانية  الأحمر  الهالل  هيئة 
تدريب جمموعة ال�سيدات جمانا على ت�سنيع منتجات تراثية 
بخامات حملية وتتوىل الهيئة ترويجها يف الأ�سواق والعائد 
من بيعها ي�ساهم يف رفع م�ستوى معي�ستهن وبالتايل حت�سني 

دخل الأ�سرة .
واأ�سارت اإىل �سعي امل�سروع لتطوير وترويج املنتجات الرتاثية 
الآفاق  وف��ت��ح  الن��دث��ار  م��ن  املجيد  ال���رتاث  على  للمحافظة 
عن  وال�ستغناء  اخلا�سة  م�ساريعهن  لبتكار  املتدربات  اأم��ام 
هواياتهن  وا�ستثمار  الن�سوة  وت�سغيل  للم�ساعدة  احل��اج��ة 
اليدوية وحمايتهن ورعايتهن وبالتايل تقدمي منتجات اأنيقة 

ومتميزة للم�ستهلك.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

عززت القيادة العامة ل�سرطة راأ�ص اخليمة متمثلة يف اإدارة التحريات واملباحث 
اجلنائية اجنازاتها الأمنية ب�سبط امل�ستبه به يف جرمية قتل اأحد العمال من 
اجلن�سية الآ�سيوية، يف اأقل من 24 �ساعة من وقوعها . وثمن اللواء علي عبداهلل 
بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�ص اخليمة، اجلهود الكبرية التي بذلها 
رجال التحريات للتو�سل اإىل اجلاين يف هذا الوقت الق�سري، على الرغم من 
واأنه ل  الوفاة نتيجة النتحار  باأن  واإيهامهم  ال�سرطة  حماولته ت�سليل رجال 
توجد جرمية قتل، بل عمد اإىل ترتيب املكان الذي وقعت فيه اجلرمية، واإخفاء 
كل ما يدل على اأن وراء الوفاة �سر يجب اإخفاوؤه.  وقال النعيمي يعتقد البع�ص 
باأن هنالك جرمية كاملة، واأنه من الذكاء مبا ي�سمن له اإمتام جرميته ب�سورة 
رجال  قب�سة  م��ن  الإف���الت  ل��ه  ي��وؤم��ن  و  ال�سبهات،  حوله  يثري  اأن  دون  متقنة، 
ال�سرطة و العقوبة، ولكن كل ذلك من ن�سج اخليال، و ما ي�سوره لهم عقلهم 
يف عامل اخليال، ولي�ص هنا على اأر�ص دولة الإمارات العربية املتحدة، التي تنعم 
بالأمن والأم��ان، و التي ت�سعى جاهدة لتكون من اأف�سل دول العامل يف حتقيق 

الأمن و ال�سالمة، بح�سب روؤيتها ال�سرتاتيجية للعام 2021-2017.

•• دبي-وام:

اأعتمد �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب 
تر�سية  دب��ي  بلدية  رئي�ص  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  دب��ي  ح��اك��م 
الأمطار  مياه  ت�سريف  م�سروع  من  الأوىل  املرحلة 
ومنطقة  مكتوم  اآل  مطار  ملنطقة  اجلوفية  وامل��ي��اه 
 - القريبة  العمرانية  وامل��ج��م��ع��ات   2020 اإك�سبو 
على   - مربع  كيلومرت   400 م�ساحة  تغطي  التي 
املقاول بقيمة مليار وثالثمائة مليون درهم للبدء 

يف التنفيذ.
وق���ال ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���ص ح�سني ن��ا���س��ر ل��وت��اه مدير 
لهذا  البلدية  رئي�ص  �سمو  اعتماد  اأن  البلدية  ع��ام 
امل�سروع يوؤكد حر�ص حكومة دبي على توفري كافة 
روؤية  ت��خ��دم  ال��ت��ي  امل�ساريع  م��ن  امل��دي��ن��ة  احتياجات 
واأهداف الإمارة امل�ستقبلية الطموحة لتحافظ على 

الع�سرية  املقومات  خمتلف  يف  عاملية  وجهة  كونها 
للمدينة العاملية.

اأك��م��ل وجه  اأن ال��دائ��رة تقوم ب��دوره��ا على  واأ���س��اف 
لتوجهات  وف��ق��ا  عملها  ت��وا���س��ل  خدمية  كموؤ�س�سة 
ال��ر���س��ي��دة وت��وج��ي��ه��ات وروؤي����ة �ساحب  حكومة دب��ي 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل  الدولة رئي�ص جمل�ص 
وامل�ستدامة  ال��ذك��ي��ة  امل���دن  اأب���رز  م��ن  دب��ي  لأن تظل 
وذل�����ك م���ن خ����الل ت��ط��ب��ي��ق امل�������س���اري���ع واخل���دم���ات 

واملعايري والأنظمة احلديثة على م�ستوى العامل.
واأو�سح اإن هناك مرحلة ثانية قيد العتماد بحيث 
ي�سل اإجمايل املرحلتني اىل مليارين ون�سف املليار 
امل�����س��روع ع��ب��ارة ع��ن جتميع  اأن  اإىل  دره�����م.. لف��ت��ا 
يف  ال�سطحية  واجل��وف��ي��ة  الأم��ط��ار  م��ي��اه  وتو�سيل 
اأنفاق اىل مياه اخلليج لت�سريفها كحل طويل املدى 

وح��ل جمدي  الأم��ط��ار  ملعاجلة م�سكلة �سرف مياه 
للمائة عام القادمة من جانبه اأعرب املهند�ص طالب 
خدمات  لقطاع  البلدية  ع��ام  مدير  م�ساعد  جلفار 
البيئة وال�سحة العامة عن �سعادته البالغة باإطالق 
ه��ذا امل�����س��روع ال��ع��م��الق ت��زام��ن��ا م��ع اق���رتاب افتتاح 

اإك�سبو 2020.
وقال اإن اإطالق هذا امل�سروع العمالق يوؤكد اأن هناك 
روؤية اإبداعية وتطورا نوعيا كبريا يف املنطقة خا�سة 
اأن هذا امل�سروع �سوف يفيد دبي ملدة مائة عام قادمة 
اأو غريها بل و�سي�ساهم يف رفد الإمارة  دون �سيانة 
ذات  واخل��دم��ي��ة  الرتفيهية  الأم��اك��ن  م��ن  بالعديد 
املنظور العاملي كمدينة ذكية لديها روؤية ا�سرتاتيجية 
ال�سمو  روؤي��ة �ساحب  تو�سح وحتقق مفهوم  عميقة 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�ص  ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف 

اأن تكون دبي هي مدينة ا�ستدامة رفاهية العي�ص مع 
روؤية تخطيط �سليمة وذكية ومتوا�سلة.

من جانبه قال املهند�ص حممد اأحمد الري�ص مدير 
نظام  اأن  ب��الإن��اب��ة  وال����ري  ال�سحي  ال�����س��رف  اإدارة 
 6 ت�سريف  م��ن  �سيتمكن  الأم��ط��ار  م��ي��اه  ت�سريف 
يعادل  اأي ما  املياه  ماليني ون�سف مرت مكعب من 
دقيقة  ومب��ع��دل  اأومل��ب��ي��ة  �سباحة  ح��م��ام��ات   2600

واحدة ل�ستكمال �سخ اإحدى هذه احلمامات.
حماية  �سيتم  ال�ستيعابية  القدرة  بهذه  اأنه  واو�سح 
واملنطقة   2020 اأك�سبو  ومنطقة  مكتوم  اآل  مطار 
امل���ج���اورة م��ن خ��ط��ورة جت��م��ع م��ي��اه الأم���ط���ار التي 
وت��ع��رق��ل��ه��ا وتوقف  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات  ���س��ت��وؤث��ر يف 
الأن�سطة بالإ�سافة اإىل املزايا التقنية للم�سروع فهو 
التي  �سنويا  ال��دراه��م  ماليني  احلكومة  على  يوفر 
التحتية  البنية  و�سيانة  ت�سغيل  على  ت�سرف  كانت 

ويف  امل�ساكل  ه��ذه  مثل  ح��ل  يف  امل�ستخدمة  امل��ع��ت��ادة 
لالأن�سطة  الأرا���س��ي  ا�ستهالك  ير�سد  نف�سه  الوقت 
من  ب��امل��ائ��ة   30 نحو  و�سيوفر  وال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��ام��ة 
ان  ميكن  ك��ان  التي  امل�ستهلكة  الكهربائية  الطاقة 

ت�ستهلك يف حالة النظم املعتادة.
واأفاد اأن امل�سروع ي�سمل اإن�ساء خط رئي�سي لتجميع 
مياه الأمطار خلدمة منطقة املطار واك�سبو 2020 
وم�ساحة امل�سروع توازي م�ساحة منطقة ديره ومتت 
التنفيذ..  يف  ل��ل��ب��دء  امل��ق��اول  ع��ل��ى  امل�����س��روع  تر�سيه 
ويت�سمن حفر نفقني ترتاوح اأعماقهم من 40 اإىل 
50 مرتا بقطر 10 اأمتار ومد اأنابيب ماآخذ ت�سل 

اأطوالها اإىل 10.5 كيلومرت.
واأ����س���اف اأن����ه ���س��ي��ت��م ب��ن��اء خ��ط��وط ت�����س��ري��ف مياه 
الأمطار حتت الأر�ص با�ستخدام تكنولوجيا الأنفاق 
امل�سروع  تنفيذ  فرتة  خالل  �ست�سمن  التي  املبتكرة 

الأر�ص  �سطح  على  الإن�سائية  الإ�سرار  التقليل من 
مب��ا ف��ي��ه��ا ال��ط��رق وامل�����رور وغ��ريه��ا م��ن املرافق.. 
ال�سرتاتيجي  النفق  برنامج تطوير  تنفيذ  ويعترب 

اأمرا حيويا .
م�سريا اإىل انه مت ت�سميم �سبكة التجميع اجلديدة 
ال�سحراوية  البيئة  على  للمحافظة  كبري  باهتمام 
وال�ساحلية التي جتعل من دبي مكانا م�سجعا للعمل 

والعي�ص والرتفيه.
واأو�سح اأنه عند اكتمال النظام الذي يعد اأحدث نظام 
اجلوفية  وامل��ي��اه  الأم��ط��ار  مياه  لت�سريف  م�ستدام 
امل�ستدامة  امل�ساريع  ابرز  اأحد  امل�سروع  هذا  �سي�سبح 
لكونه  والإقليمية  العاملية  امل�ستويات  على  والرائدة 
التقنيات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  وي��ح��ت��وي  للبيئة  ���س��دي��ق��ا 
احل��دي��ث��ة يف ه���ذا امل��ج��ال وه���و يف غ��ن��ى ع��ن اأعمال 

ال�سيانة املكلفة.

•• ال�شارقة-الفجر:

اأحمد  ب����ن  ����س���ل���ط���ان  ال�������س���ي���خ  اأك�������د 
ال�سارقة  جمل�ص  رئي�ص  القا�سمي، 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  رئي�ص  ل��الإع��الم، 
لالإعالم، اأن ال�سباب الإماراتي لديه 
من املوؤهالت واملهارات الإعالمية ما 
على  املهني  ح�سوره  لفر�ص  يخوله 
ال�ساحات املحلية والعربية والعاملية، 
ب��ف�����س��ل دع����م ال���ق���ي���ادة الإم���ارات���ي���ة 
احلكيمة له، �سواء من خالل توفري 
التخ�س�سات الإعالمية يف اجلامعات 
يف  التدريبية  الفر�ص  اأو  الوطنية، 
كربى املوؤ�س�سات الإعالمية الوطنية 
وال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة، و����س���وًل اإىل 
متكنه  التي  املميزة  الوظائف  اإتاحة 
الوطنية  التنمية  يف  امل�ساهمة  م��ن 
وحت���ق���ي���ق ال����ط����م����وح����ات وال���������روؤى 

امل�ستقبلية.
مقر  يف  ا�ستقباله  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم، يوم اأم�ص 
الأول، وفداً رفيع امل�ستوى من دائرة 
املوارد الب�سرية يف ال�سارقة، برئا�سة 

بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور ط���ارق  ���س��ع��ادة 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ص  ع�����س��و  خ������ادم، 
لإم������ارة ال�����س��ارق��ة رئ��ي�����ص ال���دائ���رة، 
وع�����س��وي��ة ك��ل م��ن ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
امل�����س��وي، م��دي��ر ال���دائ���رة، وع��ب��د اهلل 
الزعابي، مدير اإدارة �سوؤون الفروع، 
وندى الرئي�ص، خبرية الإدارة املالية، 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ق���ح���ط���اين،  وه��ي��ث��م 
اأنظمة املوارد الب�سرية، وجواهر عبد 
ال��ع��زي��ز امل��دف��ع، اخل��ب��رية الإداري�����ة، 
اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال�سحي،  وح�سة 

تقييم الأداء.
ومت���ث���ل ال���ه���دف م���ن ه����ذه ال���زي���ارة 
تعزيز عالقات  اإط���ار  ت��اأت��ي يف  ال��ت��ي 
اجلهات  ب���ني  وال�������س���راك���ة  ال���ت���ع���اون 
الط���الع على  ب��الإم��ارة، يف  العاملة 
موؤ�س�سة  يف  ال��ع��م��ل  واآل����ي����ات  ن��ظ��م 
بني  والتن�سيق  ل��الإع��الم،  ال�����س��ارق��ة 
مبنظومة  ل����الرت����ق����اء  اجل����ان����ب����ني 
ال��ع��م��ل الإع����الم����ي ال��ت��ي ت��ع��زز من 
التوا�سل بني احلكومة واملتعاملني، 
املوؤ�س�سة  رف����د  اآل����ي����ات  ج���ان���ب  اإىل 
يف  املتخ�س�سة  الوطنية  بالكفاءات 

ودعم جهودها يف  الإعالمي،  العمل 
التوطني. 

وك����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ال���وف���د ك���ل من 
���س��ع��ادة حم��م��د ح�����س��ن خ��ل��ف، مدير 
لالإعالم،  ال�����س��ارق��ة  م��وؤ���س�����س��ة  ع���ام 
الأمني  امل��ن�����س��وري،  يعقوب  وح�سن 
لالإعالم  ال�������س���ارق���ة  مل��ج��ل�����ص  ال���ع���ام 
قناة  مدير  الغيثي،  و�سامل  بالإنابة، 
احلو�سني،  واإ���س��م��اع��ي��ل  ال�����س��ارق��ة، 
امل�ساندة،  اخل���دم���ات  ق���ط���اع  م���دي���ر 
وتوفيق احلوراين، امل�ست�سار املايل يف 
املوؤ�س�سة، والإعالمي اأحمد �سلطان، 
“اخلط  ب���رن���ام���ج  وم��ن�����س��ق  م���ذي���ع 
املبا�سر”، وفاطمة بن �سندل، مدير 
اإدارة الت�سويق والت�سال احلكومي.

تعزيز  ك��ي��ف��ي��ة  ال�����وف�����دان  ون���اق�������ص 
بالعمل  ل��الرت��ق��اء  بينهما  ال��ت��ع��اون 
امل��ه��ن��ي واإ���س��ف��اء م��زي��د م��ن اجلودة 
كما  الإع��الم��ي،  وامل��ن��ت��ج  الأداء  على 
طرق  تطوير  اآليات  الفريقان  بحث 
تعيني الكفاءات الوطنية يف موؤ�س�سة 
ال�����س��ارق��ة ل����الإع����الم ب��ال��ت��ع��اون مع 
اأ�سا�ص  على  الب�سرية  امل����وارد  دائ���رة 

توجهات  تخدم  ا�سرتاتيجية  �سراكة 
العمل  ب���ني  ال���ت���ع���اون  ال��ط��رف��ني يف 
جانب  اإىل  والإع���الم���ي،  احل��ك��وم��ي 
اأب�����رز ال��ت��ح��دي��ات التي  ا���س��ت��ع��را���ص 
تواجه كل منهما، و�سبل اإيجاد حلول 

مالئمة لها. 
اأبرز الأهداف  وتطرق اجلانبان اإىل 
ووطني،  خدمتي  مل�سروعّي  وامل��زاي��ا 
خدمتي  م�����س��روع  اأن  اإىل  م�سريين 
بالعمل  الرت�������ق�������اء  اإىل  ي�������س���ع���ى 
احلكومي، مبا يقدمه من اأطروحات 
وحلول عملية واأفكار تنه�ص بالعمل 
الرتابط  مفهوم  وتر�ّسخ  اخل��دم��ي، 
بني اخلدمات التي تقدمها خمتلف 
الدوائر احلكومية يف اإمارة ال�سارقة. 
يف ح��ني يعمل م�����س��روع وط��ن��ي على 
الوطنية،  ال��ه��وي��ة  م���ب���ادئ  ت��ر���س��ي��خ 
ل�سيما  امل��ج��ت��م��ع،  ����س���رائ���ح  ل��ك��اف��ة 
امل�سروع  اأن  م��و���س��ح��ني  الأط����ف����ال، 
لتن�سئة  مبتكرة  وطرقاً  اأفكاراً  يقدم 
الأطفال وفق اأ�س�ص �سليمة و�سحية.
اأحمد  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ  وق�����ال 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  رئي�ص  القا�سمي، 

ال�سارقة  اإم������ارة  ت�����س��ع��ى  ل���الإع���الم: 
يواكب  م�����س��وؤول،  اإع���الم  تقدمي  اإىل 
تطلعات احلكومة يف حتقيق اأهداف 
التنمية امل�ستدامة، ويف نف�ص الوقت 
اجلمهور،  اح��ت��ي��اج��ات  م��ع  ين�سجم 
الفاعلة  ال�����س��راك��ة  ع��الق��ات  وت�سهم 
العاملة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  ب���ني 
الهدف  ه����ذا  ب����الإم����ارة، يف حت��ق��ي��ق 
الإعالم،  وتطوير  بالعمل  لالرتقاء 
املتميزة  امل���ك���ان���ة  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 

لدولة الإمارات يف كافة املجالت.  
اأبرز  اللقاء  خ��الل  بحثنا  واأ���س��اف: 
العمل  بتطوير  املتعلقة  التحديات 
الإع������الم������ي مب���خ���ت���ل���ف جم����الت����ه، 
وخ�سو�ساً مو�سوع التوطني، اإذ اأننا 
يف موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم ن�ستلهم 
روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان 
املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة، الذي 
الب�سرية  ب��ال��ك��وادر  النهو�ص  يعترب 
موؤ�س�سة  اأي  جن��اح  اأ���س��ا���ص  امل��واط��ن��ة 
ت�سعى لتكون �سريكاً يف نه�سة اإمارة 

ال�سارقة ودولة الإمارات.

اجلانبني،  بني  الجتماع  ختام  ويف 
الب�سرية،  امل���وارد  دائ���رة  وف��د  تفّقد 
موؤ�س�سة  واأق�����س��ام  اإدارات  م��ن  ع���دداً 
ال�����س��ارق��ة ل���الإع���الم، وا���س��ت��م��ع اإىل 
اآل��ي��ات الإع���الن  ���س��رح مف�سل ع��ن 
وكيفية  ال�����س��اغ��رة  ال��وظ��ائ��ف  ع���ن 
امل��ر���س��ح��ني لها،  اخ���ت���ي���ار وت��ع��ي��ني 
من  ع��دد  ب��ث  ا�ستديوهات  زار  كما 
والإذاعية،  التلفزيونية  ال��ربام��ج 
والتقى جمموعة من مقدمي هذه 
على  اأي�ساً  الوفد  واطلع  ال��ربام��ج، 
مركز ال�سارقة للتدريب الإعالمي 
ال���ت���اب���ع ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة، ال������ذي يعد 

اأب����رز امل��راك��ز الوطنية  واح����داً م��ن 
الكفاءات  ب���ت���دري���ب  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
الوطنية يف جمالت الإعالم املرئي 

وامل�سموع. 
ال�سارقة  م��وؤ���س�����س��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
وتطوير  بتنمية  ت��ع��ن��ى  ل���الإع���الم، 
القطاع الإعالمي يف اإمارة ال�سارقة، 
مبوجب   2009 ع����ام  وت��اأ���س�����س��ت 
مر�سوم اأمريي رقم 25، وحتت�سن 
التلفزيونية  ال��ق��ن��وات  م���ن  ع�����دداً 
ال�سارقة،  ق��ن��اة  ه���ي:  والإذاع��������ات، 
وق��ن��اة ال�����س��ارق��ة ال��ري��ا���س��ي��ة، وقناة 
ال�سرقية من كلباء، وقناة الو�سطى 

من الذيد، واإذاعة ال�سارقة، واإذاعة 
القراآن الكرمي من ال�سارقة.

وت�سع املوؤ�س�سة جملة من الأهداف 
اإط��ار عملها،  التي حتدد  الرئي�سية 
امل�ساهمة  اأب��رزه��ا:  م�ساره،  وتر�سم 
ب���ت���ط���وي���ر ال������ك������وادر الإع����الم����ي����ة 
مواكبة  ع��ل��ى  ال����ق����ادرة  ال��وط��ن��ي��ة 
متطلبات الع�سر التنموية، وتعزيز 
دور الإعالم - خا�سة يف جمال بناء 
الأداء  وتطوير  وترابطها،  الأ���س��رة 
الإعالمي ليقوم على مبادئ املهنّية 
والتمّيز والإبداع واحلرّية امل�سوؤولة، 

والتقّيد باأخالقيات العمل.

•• دبي-وام: 

وقعت الإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون الأجانب بدبي اإتفاقية تعاون مع جامعة 
اأوا�سر التعاون امل�سرتك بني الطرفني يف  ولونغونغ الأ�سرتالية بهدف تعزيز 

جمال تبادل اخلربات والتجارب والدرا�سات.
وياأتي هذا التعاون �سمن حر�ص اإقامة دبي على حتقيق التوجهات الإ�سرتاتيجية 
للحكومة من خالل روؤية وا�سحة لتحقيق الريادة والتميز من خالل ا�ستثمار 
وتطوير املوارد الب�سرية والربامج التدريبية التي ت�سهم ب�سكل كبري يف التنمية 

امل�ستدامة وحتقيق الريادة والتميز والرتكيز على الإبداع والبتكار.
وقع التفاقية �سعادة اللواء حممد اأحمد املري مدير عام الإدارة العامة لالإقامة 
و�سوؤون الأجانب بدبي والربوفي�سور حممد �سامل رئي�ص جامعة ولونغونغ يف 
دبي بح�سور العميد عو�ص العومي م�ساعد املدير العام لقطاع املوارد الب�سرية 

واملالية والعميد علي عجيف الزعابي امل�ست�سار القانوين لإقامة دبي وماري�سا 
ما�سرتوياين الرئي�ص التنفيذي ملجموعة جامعة ولونغونغ الأ�سرتالية وعدد 

من امل�سوؤولني من الطرفني.
ون�����س��ت الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى اأن ي��ت��م ال���س��ت��ف��ادة م��ن ت��ب��ادل اخل����ربات والتجارب 
الطرفني  امليدانية لكال  والزيارات  الإبداعية والبتكارية  والأفكار  والدرا�سات 
والتي ت�سهم يف دفع عجلة التقدم لتحقيق التعاون املن�سود بينهما يف جمال ن�سر 

الوعي الإبداعي والبتكاري.
توقيع  ت�سعى من خالل  دبي  اإقامة  اأن  املري  اأحمد  اللواء حممد  �سعادة  وقال 
والتن�سيق  والتوا�سل  التعاون  ج�سور  مد  اإىل  ولونغونغ  جامعة  مع  التفاقية 

بينهما ملا يخدم ال�سالح العام ..
موؤكدا اأن هذه التفاقية جاءت يف اإطار تعزيز دور املوؤ�س�سات التعليمة يف تطوير 
بيئة العمل احلكومي من خالل ال�ستفادة من اخلربات والدرا�سات التي تقوم بها 

اجلامعات بالإ�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء على اأهمية اإعداد وتاأهيل اخلريجني و 
تفعيل دورهم يف العمل املوؤ�س�سي وال�ستفادة من قدراتهم ومواهبهم يف خمتلف 
املجالت. واأ�ساف ان اإقامة دبي حتر�ص على العمل كفريق مع اجلامعة وذلك 
لتحفيز وت�سجيع موظفيها على تطوير مهاراتهم العملية والعلمية من خالل 
التدريب والتعليم وا�ستثمار عقولهم بالعلم والثقافة املبنية على منهج البداع 
اأف�سل  اأن ت�سبح دبي �سمن  والبتكار مبا يواكب تطلعات قيادتنا الر�سيدة يف 

دول العامل يف كافة املجالت مبا يعود بالنفع على الوطن.
اأن  دبي  ولونغونغ يف  رئي�ص جامعة  �سامل  الربوفي�سور حممد  قال  من جانبه 
جمال  يف  بدبي  الأج��ان��ب  و���س��وؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  م��ع  ال�سراكة  ه��ذه 
وامتدادا  مهمة  خ��ط��وة  للجامعة  بالن�سبة  متثل  ال��ع��ايل  والتعليم  ال��ت��دري��ب 
مل�سريتنا على مدار اأكر من عقدين من الزمن يف امل�ساهمة الفعالة يف تطوير 

الكوادر الب�سرية يف المارات.

�إقامة دبي توقع �تفاقية تعاون مع جامعة ولونغونغ �الأ�سرت�لية

•• دبي-وام: 

اأ���س��ح��ي��ة خ���الل عيد  األ���ف و550  ت��وزي��ع  ال���رب ع��ن  دار  اأع��ل��ن��ت جمعية 
الأ�سحى املبارك ا�ستفاد منها 3 اآلف و100 �سخ�ص من خمتلف املراحل 
العمرية ومن جن�سيات خمتلفة داخل الدولة. واأو�سح عبد اهلل علي بن 
زايد الفال�سي املدير التنفيذي للجمعية اأن “دار الرب” تهدف من خالل 
الأ�سر  واأب��ن��اء  املحتاجني  قلوب  يف  البهجة  ن�سر  اإىل  الأ���س��اح��ي  م�سروع 

حمدودة الدخل يف الإمارات واإ�سراكهم يف فرحة العيد.

د�ر �لرب : �أكرث من 3 �آالف م�ستفيد 
من م�سروع �الأ�ساحي يف �لدولة

»موؤ�س�سة �ل�سارقة لالإعالم« و»�ملو�رد �لب�سرية« تبحثان �سبل تعزيز 
م�ساهمة �لكفاء�ت �ملو�طنة يف �لعمل �الإعالمي
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•• العني -وام:

اأم�ص  نهيان  اآل  طحنون  بن  �سعيد  ال�سيخ  ومعايل  نهيان  اآل  حممد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  ح�سر 
اأقامه م�سلم الزفنة العامري مبنا�سبة زفاف جنله �سيف اإىل كرمية  الول حفل ال�ستقبال الذي 
اأقيم ب�سالة اخلبي�سي يف مدينة العني -  الذي  النعيمي. كما ح�سر احلفل -  �سعيد علي حاف�ص 
ال�سيخ نهيان بن �سيف بن حممد اآل نهيان وال�سيخ حممد بن �سعيد بن حممد اآل نهيان وعدد من 
ال�سيوخ ووجهاء القبائل وكبار امل�سوؤولني و�سيوف من �سلطنة عمان واأعيان البالد اإىل جانب الأهل 

والأقارب وزمالء العري�ص. وتخلل احلفل عرو�ص فنية �سعبية من وحي الرتاث الإماراتي.

�سيف بن حممد و�سعيد بن طحنون يح�سر�ن 
�أفر�ح �لعامري و�لنعيمي يف �لعني

•• اأبوظبي -وام:

اأكد معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي 
وزير الرتبية والتعليم اأن قيادة الدولة 
بتوفري  كبريا  اهتماما  ت��ويل  الر�سيدة 
كافة اأ�سكال الدعم والرعاية للطلبة مبا 

يقود لتفوقهم ومتيزهم العلمي .
اأه��م��ي��ة ج���ائ���زة خ���ال���د بن  م�����س��ريا اإىل 
طناف املنهايل ودورها يف حتفيز الطلبة 

على التفوق والبتكار العلمي.
جاء ذلك يف الكلمة التي األقاها معاليه 
م�ساء اأم�ص الول خالل الحتفال الذي 
اأق��ام��ت��ه الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة جل��ائ��زة خالد 
ب��ن ط��ن��اف امل��ن��ه��اىل ل��الب��ت��ك��ار والتفوق 
العلمي يف دورتها اخلام�سة لتكرمي 47 
ال�سف  يف  املتفوقني  من  وطالبة  طالبا 
التكنولوجية  والثانويات  ع�سر  ال��ث��اين 
الثانوية  واأوائ�����ل  وال��ف��ن��ي��ة  التطبيقية 
العامة من اأ�سحاب الهمم على م�ستوى 
الدولة خالل العام الدرا�سي 2016 – 

.2017
اأق���ي���م يف نادي  ال����ذي  ح�����س��ر احل��ف��ل - 
���س��ب��اط ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة ب��اأب��وظ��ب��ي - 
خالد بن طناف املنهايل راعى وموؤ�س�ص 
املنهايل  خ���ال���د  ب���ن  وب��خ��ي��ت  اجل����ائ����زة 
والدكتور  اجلائزة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص 

يو�سف ال�سرياين املدير التنفيذي ملكتب 
يف  ال�سرتاتيجي  وال�����س��وؤون  التخطيط 
وعدد  باأبوظبي  واملعرفة  التعليم  دائ��رة 
الرتبوي  ال��ق��ط��اع  يف  امل�������س���وؤول���ني  م���ن 
بالدولة واأولياء اأمور الطلبة املكرمني.

اأن  واأك��د معايل وزي��ر الرتبية والتعليم 
الطلبة هم حماة الوطن ونواه القت�ساد 
متوجها  الإم���������ارات..  دول����ة  يف  امل���ع���ريف 
بال�سكر اإىل خالد بن طناف املنهايل على 
هذه اجلائزة التي تتواكب مع توجيهات 

القيادة الر�سيدة نحو تطوير التعليم يف 
دولة الإمارات حتى يتبواأ املراكز الأوىل 
اأهمية  اأك��د  كما  ال��ع��امل..  م�ستوى  على 
اجلائزة يف ت�سجيع وحتفيز الطلبة على 

التفوق العلمي والبتكار.
الطلبة  اإىل  بالتهنئة  م��ع��ال��ي��ه  وت��ق��دم 
اأنهم  موؤكدا  اأمورهم  واأولياء  املتفوقني 
ب��ذل��وا ج��ه��ودا ج��ب��ارة وك��ب��رية وتفوقوا 
اأمام  وه��م  ال��ث��ان��وي  التعليم  مرحلة  يف 
اجلامعي  التعليم  وهي  جديدة  �سفحة 

املدر�سي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع���ن  ي��خ��ت��ل��ف  ال�����ذي 
ويتطلب جهدا م�ساعفا.. داعيا الطلبة 
اإىل املحافظة على تفوقهم وبذل اجلهد 

وتنمية قدراتهم ال�سخ�سية واملعرفية.
من جانبه اأ�ساد خالد بن طناف املنهايل 
موؤ�س�ص جائزة التفوق والبتكار العلمي 
�ساحب  يوليه  ال��ذي  والدعم  بالرعاية 
اآل نهيان  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
و�ساحب  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة  رئ��ي�����ص 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

ن���ائ���ب رئ��ي�����ص ال����دول����ة رئ��ي�����ص جمل�ص 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل و�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة مل�����س��رية ال��ت��ع��ل��ي��م يف 

الدولة وتطويره.
عنه  نيابة  القاها  التي  الكلمة  وثمن يف 
ب��خ��ي��ت خ��ال��د امل��ن��ه��ايل رئ��ي�����ص جمل�ص 
ق���ي���ادة الدولة  ام���ن���اء اجل���ائ���زة ح��ر���ص 
التعليمية  النظم  توفري  على  الر�سيدة 
توؤهل  التي  التعليمية  والبيئة  املتطورة 
م�ستويات  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����س��ول  ال���ط���ل���ب���ة 

تعليمية متميزة تواكب النظم العاملية.
الر�سيدة  ال���دول���ة  ق��ي��ادة  ب��ق��رار  واأ����س���اد 
ب��ت��وح��ي��د الأن����ظ����م����ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة على 
ال��ذي مت الإع��الن عنه  الدولة  م�ستوى 
ي��ل��ب��ي م��ت��ط��ل��ب��ات الأجندة  م���وؤخ���را مب��ا 
ال���وط���ن���ي���ة وحت���ق���ي���ق روؤي�������ة الإم��������ارات 
نظام  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز   2021

تعليمي رفيع امل�ستوى.
النهج مت  اأنه �سريا على هذا  اإىل  واأ�سار 
العلمي  والبتكار  التفوق  اإطالق جائزة 
م��ن��ذ خ��م�����ص ���س��ن��وات يف خ��ط��وة تهدف 
وتكرميهم  ودعمهم  الطلبة  حتفيز  اإىل 
جمالت  يف  التفوق  على  ي�سجعهم  مب��ا 
اإن  وق���ال  املختلفة.  والب��ت��ك��ار  التعليم 

الطلبة  ت�ستهدف حتفيز  التفوق  جائزة 
امل��ت��م��ي��زي��ن ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة ط��ل��ب العلم 
امل�ستويات  اأعلى  على  واملناف�سة  والتميز 
يف ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة وه���ي ت��اأت��ي �سمن 
من  نتطلع  وتربوية  اجتماعية  ر�سالة 
يف  ف��اع��ل  ب�سكل  امل�ساهمة  اإىل  خ��الل��ه��ا 
بالنظام  لالرتقاء  املبذولة  اجلهود  دفع 
التعليمي اإىل م�ستوى طموحات القيادة 
لأبناء  ال���واع���د  امل�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف 
دائ��م��ا لت�سدر  ال��ذي��ن ي�سعون  الإم����ارات 

الرتتيب والريادة.
ملعايل  وال�سكر  التقدير  خال�ص  ووج��ه 
وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى رعايته 

اخلام�سة  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  وح�����س��وره 
ل��ل��ج��ائ��زة.. ك��م��ا وج���ه ال��ت��ح��ي��ة للطلبة 
امل��ك��رم��ني ودع��اه��م اإىل م��وا���س��ل��ة طلب 
العلم والتفوق الدرا�سي يف �ستى املجالت 
دولتنا  ع��ل��ى  واخل���ري  بالنفع  ي��ع��ود  مب��ا 
احلبيبة وم�سرية تفوقها ومتيزها على 

امل�ستويني الإقليمي والعاملي.
كلمة  ال�سحي  عائ�سة  الطالبة  واأل��ق��ت 
نيابة عن الطلبة املتفوقني وجهت فيها 
و�ساركهم  الطلبة  �ساند  لكل من  ال�سكر 
املرحلة  من  وتخرجهم  جناحهم  فرحة 

الثانوية.
واأكدت اأن دولة الإمارات ومنذ تاأ�سي�سها 

واأهميته  والتعليم  العلم  قيمة  اأدرك���ت 
واملجتمعات  الأف�����راد  ح��ي��اة  يف  ال��ب��ال��غ��ة 
���س��خ��رت حكومة  وع��ل��ي��ه  واحل�������س���ارات 
الإم�����ارات ك��ل اإم��ك��ان��ات��ه��ا وج����زءاً كبريا 
من مواردها لت�سجيع اأبناء الوطن على 
املعرفة  واكت�ساب  التعليم  يف  النخراط 

يف �ستى العلوم واملجالت.
م���ع���ايل ح�سني  ق����ام  احل���ف���ل  خ���ت���ام  ويف 
اإب��راه��ي��م احل���م���ادي وزي����ر الرتبية  ب��ن 
املنهايل  ب���ن ط��ن��اف  وال��ت��ع��ل��ي��م وخ���ال���د 
راع���ى اجل���ائ���زة وب��خ��ي��ت خ��ال��د املنهايل 
اجلوائز  بتوزيع  الأمناء  جمل�ص  رئي�ص 

وال�سهادات على الطلبة املكرمني.

•• ال�شارقة-الفجر:

ال���رام���ي���ة لدعم  ���س��م��ن اجل����ه����ود 
وال���ِك���ت���اب و�سوق  ال��ن�����س��ر  ���س��ن��اع��ة 
ناق�ص  وال�������دويل،  امل��ح��ل��ي  ال��ن�����س��ر 
املجل�ص الوطني لالإعالم وجمعية 
�سبل  الإم�����ارات�����ي�����ني،  ال���ن���ا����س���ري���ن 
لالرتقاء  امل�سرتك  التعاون  تعزيز 
واإيجاد  ب��ال��دول��ة،  ال��ن�����س��ر  ب��ق��ط��اع 
النا�سرين  ل��دع��م  ج��دي��دة  اآل���ي���ات 
���س��وق الكتاب  الإم���ارات���ي���ني، وف��ت��ح 
على خمتلف بلدان العامل، كما مت 
بحث دور املجل�ص يف تذليل العقبات 
اأمام �سناعة الن�سر، وانعكا�ص ذلك 
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف دولة  ال��ن��ه�����س��ة  ع��ل��ى 

الإمارات العربية املتحدة.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل اج���ت���م���اع عقد 
ملتقى  يف  الأول  اأم���������ص  ����س���ب���اح 
ال��ق�����س��ب��اء ب��ال�����س��ارق��ة، اأع���ل���ن فيه 
امل��ج��ل�����ص ال���وط���ن���ي ل����الإع����الم عن 
�سعيه لدعم النا�سرين الإماراتيني 
امل��ن��ت�����س��ب��ني ل��ل��ج��م��ع��ي��ة م���ن خالل 
اإلغاء ر�سوم �سحنات الكتب الواردة 
دره���م   1000 ق��ي��م��ت��ه��ا  وال���ب���ال���غ 
النا�سرين  واإعفاء  �سحنة،  على كل 
الإم�����ارات�����ي�����ني امل��ن��ت�����س��ب��ني ل���دى 
املفرو�سة  ال��ر���س��وم  م��ن  اجلمعية 
اجلديدة،  امل��وؤل��ف��ات  ا���س��ت��رياد  على 
على  دره��م��اً   25 قيمتها  وال��ب��ال��غ 
�سيتم  ك���م���ا  ج����دي����د،  ع����ن����وان  ك����ل 
مبقر  م��ت��ك��ام��ل  مكتب  تخ�سي�ص 
املجل�ص  خدمات  لتقدمي  اجلمعية 

لالأع�ساء.
وح�����س��ر الج���ت���م���اع - مم��ث��اًل عن 
اجل��م��ع��ي��ة- ال�����س��ي��خ��ة ب�����دور بنت 
�سلطان القا�سمي، موؤ�س�ص ورئي�ص 
الإماراتيني،  ال��ن��ا���س��ري��ن  جمعية 
رئي�ص  ن���ائ���ب  ال�������س���ع���ايل،  وع���ل���ي 
اجل���م���ع���ي���ة، وحم����م����د ب����ن دخ����ني، 
حامت،  بن  وعلي  ال�سندوق،  اأم��ني 
اأم�������ني ال�������س���ر، ون�������وح احل����م����ادي، 
اجلمعية،  اإدارة  جم��ل�����ص  ع�����س��و 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ك��و���ص،  ورا���س��د 

للجمعية.
املجل�ص-  ع��ن  - مم��ث��اًل  وح�����س��ره 
املدير  املن�سوري،  من�سور  �سعادة 
لالإعالم،  الوطني  للمجل�ص  العام 
ال��دك��ت��ور را���س��د النعيمي،  و���س��ع��ادة 
املدير التنفيذي للخدمات امل�ساندة 
التنفيذي  املدير  باأعمال  والقائم 

ونا�سر  الإع����الم����ي����ة،  ل���ل�������س���وؤون 
الرتاخي�ص  اإدارة  مدير  التميمي، 
واإبراهيم خادم، مدير  الإعالمية، 
اإدارة املحتوى الإعالمي، ون�سرين 
الت�سال  اإدارة  مدير  ال��ه��رم��ودي، 

احلكومي.
الجتماع  خ��الل  الطرفان  وبحث 
تواجه  ال����ت����ي  ال���ت���ح���دي���ات  اأب��������رز 
ال��ن��ا���س��ري��ن امل��ح��ل��ي��ني، وم���ا ميكن 
عمله لرفع كفاءة عملهم �سواء على 
م�ستوى تراخي�ص الن�سر، اأو منافذ 
التوزيع وال�سترياد، اأو الإجراءات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ط��ب��اع��ة، ح��ي��ث متت 
اأبرزها:  املحاور  من  عدد  مناق�سة 
اجلمعية  ت��ت��ع��اون  اأن  مي��ك��ن  ك��ي��ف 
مع املجل�ص لتح�سني اأو�ساع قطاع 
الإماراتيني،  ل��ل��ن��ا���س��ري��ن  ال��ن�����س��ر 
واآليات تي�سري الإج��راءات احلالية 
ل�����س��ّن��اع ال��ك��ت��اب ال��دول��ي��ني الذين 
ي�����س��ت��ث��م��رون يف دول������ة الإم��������ارات 

العربية املتحدة.
القا�سمي  ب���دور  ال�سيخة  واأك����دت 
خ���الل ال��ل��ق��اء اأن دول����ة الإم�����ارات 
الدولية  م��ك��ان��ت��ه��ا  ل��ت��ع��زي��ز  ت��ع��م��ل 
املعرفة  ����س���ن���اع  ح��ا���س��ن��ة  ل���ت���ك���ون 
ور�سامني  وموؤلفني  نا�سرين  م��ن 
العامل،  اأنحاء  كافة  ومفكرين من 
مع  التوا�سل  تفعيل  “اإن  وقالت: 
���س��ّن��اع ال��ك��ت��اب ال��دول��ي��ني خطوة 
املحلي،  بالن�سر  للنهو�ص  اأ�سا�سية 
ذل���ك يف جم��م��ل اجلهود  وي��ت��اأك��د 

ت����ق����وم بها  ال����ت����ي  وال�������س���ي���ا����س���ات 
م��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ة ان��ط��الق��اً من 
ل��دع��م �سناعة  ق��ادت��ن��ا  ت��وج��ي��ه��ات 
املعرفة و�سوق الكتاب، واليوم بداأنا 
مرحلة جديدة للعمل بني جمعية 
واملجل�ص  الإم��ارات��ي��ني  النا�سرين 
ال��وط��ن��ي ل���الإع���الم ل��ل��و���س��ول اإىل 
بيئة مالئمة وحمفزة اأمام النا�سر 
ت�سرتك  وال���ع���امل���ي، ح��ي��ث  امل��ح��ل��ي 
امل��ج��ل�����ص يف جملة  م���ع  اجل��م��ع��ي��ة 
م��ن الأه�����داف ال��ت��ي ت��ت��وح��د فيها 
توجهات دولة الإم��ارات يف تدعيم 
النه�سة  وحتقيق  املعرفة،  اقت�ساد 

الثقافية للمجتمع املحلي«.
القا�سمي:  ب���دور  ال�سيخة  وق��ال��ت 
�سناعة  ب���واق���ع  ال��ن��ه��و���ص  “اإن 
ال��ك��ت��اب يف الإم�������ارات ي��ح��ت��اج اإىل 
جمالت  وت��ع��زي��ز  اجل��ه��ود،  تكاتف 
ن�سر  �سوق  اإىل  للو�سول  ال��ت��ع��اون 
اآث��اره لي�ص على الواقع  قوي تعود 
الق���ت�������س���ادي ل����دول����ة الإم���������ارات 
من  واح����داً  ي�سكل  واإمن���ا  فح�سب، 
احل�سارية  النه�سة  ب��ن��اء  رواف����د 
الدولة  ت��ق��وده��ا  ال��ت��ي  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
بتوجيهات وروؤى القيادة الر�سيدة، 
وتعزيز  ال���ك���ت���اب  دع�����م  مي���ث���ل  اإذ 
دعماً  املجتمع  اأبناء  لدى  ح�سوره 
لطاقات امل�ستقبل، وحمركاً اأ�سا�سياً 
خمتلف  على  باملجتمع  ل��الرت��ق��اء 
والرتبوية،  امل��ع��رف��ي��ة،  ال�����س��ع��د؛ 

والقت�سادية، والإبداعية«. 

القا�سمي  ب��دور  ال�سيخة  وتوجهت 
الوطني  امل��ج��ل�����ص  اإىل  ب��ال�����س��ك��ر 
لالإعالم على دوره البناء والفاعل 
املحلي  ال���ك���ت���اب  ����س���وق  ت��ف��ع��ي��ل  يف 
وفتح منافذ احلوار بني النا�سرين 
عملها،  لتي�سري  املعنية  واجل��ه��ات 
بني  ال��ت��ع��اون  اأ���س��ك��ال  اأن  مو�سحة 
�ستنعك�ص  وامل���ج���ل�������ص  اجل���م���ع���ي���ة 
الن�سر  واق��ع  على  اإيجابية  ب�سورة 
امل��ح��ل��ي وال�������دويل، و���س��ت��ت��ج��ل��ى يف 
واخلطط  امل�����ب�����ادرات  م����ن  ج��م��ل��ة 
�سعادة  ق��ال  جانبه،  م��ن  وال����روؤى. 
م��ن�����س��ور امل���ن�������س���وري، م���دي���ر عام 
امل��ج��ل�����ص ال��وط��ن��ي ل����الإع����الم: اإن 
الدولة  يف  الن�سر  �سناعة  تطوير 
اأهداف وا�سرتاتيجية  يتما�سى مع 
دولة  روؤي����ة  تعك�ص  ال��ت��ي  امل��ج��ل�����ص 
قيادتها  وت����وج����ه����ات  الإم������������ارات 
الر�سيدة، وت�ساهم يف دعم القراءة، 
حيث نتطلع دوماً اإىل التعاون مع 
امل��ع��ن��ي��ة بقطاع  الأط�������راف  ج��م��ي��ع 
ال��ن�����س��ر، مب���ا ي��ن�����س��ج��م م���ع دورن����ا 
بالقطاع  النهو�ص  نحو  الوطني، 
القراءة  ت��ع��زي��ز  ب��ج��ه��ود  وال���دف���ع 
بد  ل  ذل��ك  ولتحقيق  وتر�سيخها، 
لإنتاج  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون  م��ن  لنا 
ودعم  الوطنية،  الكتب  من  املزيد 
ي�ساهم  مبا  الن�سر،  ودور  املوؤلفني 
الثقايف، وعك�ص  تعزيز احل��راك  يف 
ال���ت���ي و�ست  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�������س���ورة 
اإل��ي��ه��ا دول���ة الإم�����ارات وخ��ا���س��ة يف 

امل��ه��م. وقال  ه��ذا القطاع احل��ي��وي 
الإج�����راءات  ت�سهيل  اإن  ���س��ع��ادت��ه: 
الإماراتي  النا�سر  اأمام  وتب�سيطها 
اأثر اإيجابي يف �سناعة  �سيكون لها 
الن�سر يف الدولة، وتعزيز تناف�سية 
ف��ق��د مت خالل  ال���ق���ط���اع. ول���ه���ذا 
الج��ت��م��اع الت���ف���اق ع��ل��ى ع���دد من 
التي  الآل���ي���ات وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
م����ن ����س���اأن���ه���ا امل�������س���اه���م���ة يف دع���م 
واأ�ساف  ب��ال��دول��ة.  الن�سر  �سناعة 
���س��ع��ادت��ه: ل��دي��ن��ا ث��ق��ة ك��ب��رية باأن 
القطاعني  بني  وال�سراكة  التعاون 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����ص، ي��ق��وم على 
والبحث  الفعال  التوا�سل  اأ�سا�ص 
ع��ن ال��ق��وا���س��م امل�����س��رتك��ة، ولذلك 
الإ�سغاء  اإىل  دائماً  املجل�ص  ي�سعى 
الفاعلني  ال�������س���رك���اء  ����س���وت  اإىل 
الذين  وامل��وزع��ني،  النا�سرين  م��ن 
دع���م �سناعة  ب��ح��ق يف  ي�����س��اه��م��ون 
للنا�سرين  ي��دن��ا  من��د  كما  الن�سر، 
ال�سلة  ذات  واجلمعيات  العامليني 
اأي���������س����اً، ل���ب���ح���ث ����س���ب���ل ال���ت���ع���اون 
وال�سراكة للنهو�ص بالقطاع واإعادة 
القادمة.  ل��الأج��ي��ال  ال��ك��ت��اب  جم��د 
الكو�ص،  را���س��د  ا���س��ت��ع��ر���ص  ب����دوره 
خالل  للجمعية،  التنفيذي  املدير 
ا�سرتاتيجية  من  ن�سخة  الجتماع 
الإماراتيني  ال��ن��ا���س��ري��ن  ج��م��ع��ي��ة 
الوطني  امل��ج��ل�����ص  مم��ث��ل��ي  اأم�������ام 
روؤي��ة اجلمعية  ل��الإع��الم، تت�سمن 
يف  الن�سر  ق��ط��اع  اأو���س��اع  لتح�سني 

عليه،  التحديثات  واإدخال  الدولة، 
املعنية  اجل���ه���ات  ب���ني  وال��ت��ن�����س��ي��ق 
امل�سرتكة،  ال����روؤي����ة  ه����ذه  ب�������س���اأن 
اأولويات  ع�سر  اأب���رز  عند  متوقفاً 
يف ال�سرتاتيجية ملناق�ستها وحلها 
يف  اإحلاحاً  الق�سايا  اأكر  بو�سفها 

قطاع الن�سر املحلي.
وتناول علي ال�سعايل، نائب رئي�ص 
نتائج  مداخلته  خ��الل  اجلمعية، 
النا�سرين  جمعية  اأجرتها  درا���س��ة 
التحديات  ح�����ول  الإم�����ارات�����ي�����ني 
املحليني،  النا�سرين  ت��واج��ه  التي 
خل�ست  ال��درا���س��ة  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
منها  ال��ت��ح��دي��ات  م���ن  ج��م��ل��ة  اإىل 
الأ�سواق،  اإىل  ال��و���س��ول  اإم��ك��ان��ي��ة 
وف�������ر��������ص ال�������ت�������وزي�������ع. وخ�������الل 
�سعادة  ا����س���ت���ع���ر����ص  الج����ت����م����اع، 
النعيمي،  خ��ل��ف��ان  را���س��د  ال��دك��ت��ور 
للخدمات  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل�����دي�����ر 
امل�����س��ان��دة وال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال املدير 
الإعالمية،  ل��ل�����س��وؤون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اخل�����ط�����ط وال�����س����رتات����ي����ج����ي����ات 
قطاع  ح��ول  للمجل�ص  امل�ستقبلية 
ميكن  التي  النقاط  واأه��م  الن�سر، 
جمعية  مع  بالتعاون  عليها  العمل 
لت�سهيل  الإم��ارات��ي��ني  ال��ن��ا���س��ري��ن 
العاملني  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات 
يف قطاع الن�سر، حيث ك�سف جملة 
تنفيذها  ميكن  التي  الآل��ي��ات  م��ن 
ل��ت��خ��ف��ي��ف الأع�����ب�����اء امل���ال���ي���ة على 
وتو�سيع  الإم��ارات��ي��ني،  النا�سرين 
�سوق توزيعهم وا�ستريادهم للكتب، 
اأخذ  اإج���راءات  تي�سري  اإىل  اإ�سافة 

الرتاخي�ص واأذونات التداول.
جمعية  اأن  ب����ال����ذك����ر،  وج�����دي�����ر 
النا�سرين الإماراتيني تاأ�س�ست عام 
2009، بجهود ال�سيخة بدور بنت 
جمعية  رئي�سة  القا�سمي،  �سلطان 
الإم���ارات���ي���ني، وتهدف  ال��ن��ا���س��ري��ن 
الن�سر  قطاع  وتطوير  خدمة  اإىل 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
والرت����ق����اء ب����ه، وال��ن��ه��و���ص ب���دور 
التاأهيل  برامج  خالل  من  النا�سر 
كفاءته،  ت���رف���ع  ال���ت���ي  وال���ت���دري���ب 
وت���ع���م���ل اجل���م���ع���ي���ة ع���ل���ى رع���اي���ة 
بدولة  الن�سر  ق��ط��اع  يف  العاملني 
املهنة  �سروط  وحت�سني  الإم���ارات، 
بالتن�سيق  بها  اخلا�سة  والقوانني 
املعنية  اجل����ه����ات  م����ع  وال����ت����ع����اون 

بالن�سر داخل الدولة وخارجها.

وزير �لرتبية : جائزة خالد بن طناف �ملنهايل حتفز �لطلبة على �البتكار و�لتفوق

تخ�سي�س مكتب متكامل مبقر اجلمعية لتقدمي خدمات املجل�س لالأع�ساء

»�لوطني لالإعالم« و»�لنا�سرين �الإمار�تيني« ي�سعان �آليات و��سرت�تيجيات جديدة لتعزيز ودعم �سناعة �لن�سر يف �لدولة 

•• ال�شارقة- وام:

ي�سارك ال�ساب الإماراتي اأحمد عقيل لوتاه - ممثال عن نا�سئة 
ال�سارقة - يف مبادرة “ال�سباب النموذج” التي ينظمها جمل�ص 
ال�سباب العربي للتنمية املتكاملة اليوم الحد يف مقر الأمانة 
ال��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة يف ال��ق��اه��رة وذل���ك برعاية 

اجلامعة وبالتعاون مع اإدارة منظمات املجتمع املدين.
واختار املجل�ص لوتاه للتكرمي ك��ساب منوذج عن اإمارة ال�سارقة 

ودولة الإمارات العربية املتحدة. وي�سهد اإطالق املبادرة وفد من 
الدولة برئا�سة �سعادة فاطمة املهريي ع�سو املجل�ص ال�ست�ساري 
لإمارة ال�سارقة وي�سم يف ع�سويته �سعادة اأمين عثمان باروت 
ع�سو املجل�ص ونورة الكربي ع�سو املكتب التنفيذي يف جمل�ص 
ال�سيوي  اإ�سالم  والإعالمي  املتكاملة  للتنمية  العربي  ال�سباب 
املبادرة  وت�سلط  ال�سارقة.  ا�ست�ساري  يف  العامة  الأمانة  ع�سو 
م�سرفا  منوذجا  ميثلون  الذين  العربي  ال�سباب  على  ال�سوء 
التي  املعايري  من  ملجموعة  وفقا  وذل��ك  وعروبتهم  لأوطانهم 

اأن  اإىل  اإ�سافة  وال�سلوكيات احلميدة  تتج�سد يف ح�سن اخللق 
لالأمل  وباعثا  العربية  والثقافة  للرتاث  ال�ساب حافظا  يكون 
ولديه القدرة على الإب��داع ومنظما وواثقا يف نف�سه وقدراته 
واعتزازه  فخره  عن  لوتاه  اأحمد  واأع��رب  ال�سيا�سية.  وقيادته 
ل�سناعة  قرن  ربع  ملوؤ�س�سة  التابعة   - ال�سارقة  نا�سئة  بتمثيل 
القادة واملبتكرين - يف املحافل العربية والدولية. م�سريا اإىل 
حر�سه على عك�ص ال�سورة الإيجابية امل�سرقة ل�سباب الإمارات 
يف جميع املحافل التي ي�سارك بها. واأ�ساف اأن نا�سئة ال�سارقة 

ق��د اأ���س��ه��م��ت يف �سقل م��ه��ارات��ه وت��ط��وي��ر ق��درات��ه م��ن خالل 
الربامج  م��ن  العديد  ع��رب  وا���س��ط  نا�سئة  مركز  اإىل  انت�سابه 
والدورات التاأهيلية والتي من اأهمها م�سروع النخبة للتاأهيل 
عن  ف�سال  الوطنية  الهوية  وبرنامج  والوظيفي  الأك��ادمي��ي 
ال�سخ�سيات  كبار  مع  التعامل  وبروتوكولت  الإتيكيت  برامج 
وفنون التحدث والإلقاء وغريها ما مكنه من امتالك اأدواته 
وتاأهل  الإم��ارات��ي  املجتمع  مع  متفاعال  يكون  اأن  يف  و�ساعده 

ليكون منوذجا م�سرفا لإمارة ال�سارقة ودولة الإمارات.

�أحمد لوتاه ميثل “نا�سئة �ل�سارقة” يف مبادرة “�ل�ساب �لنموذج” باجلامعة �لعربية

بدور القا�سمي: تفعيل التوا�سل مع �سّناع الكتاب الدوليني خطوة اأ�سا�سية للنهو�س بالن�سر املحلي
من�سور املن�سوري: النهو�س بقطاع الن�سر وتعزيز تناف�سيته واإعادة جمد الكتاب من اأولوياتنا الوطنية

�ملري يقف على �ال�ستعد�د�ت 
» �الأمنية ل� » �إك�سبو 2020 

•• دبي- وام:

اطلع �سعادة اللواء عبداهلل خليفة املري القائد العام ل�سرطة دبي على الإجراءات 
الأمنية التي �سيتم اتخاذها لتاأمني فعاليات اإك�سبو 2020.

وخالل اجتماع عقد بقاعة الجتماعات بالإدارة العامة لأمن الهيئات واملن�ساآت 
الأمنية  للخطة  ومف�سال  ك��ام��ال  م��رئ��ي��ا  ع��ر���س��ا  امل���ري  ���س��اه��د  وال����ط����وارئ.. 
املقرتحة لتاأمني احلدث من خالل الت�سور الأويل لالإجراءات الأمنية وكيفية 

توزيع الأفراد والدوريات على منطقة احلدث.
كما اطلع من العميد عبداهلل علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات 
واملن�ساآت والطوارئ رئي�ص جلنة تاأمني الفعاليات على بع�ص املقارنات املرجعية 
بني اإمارة دبي وبع�ص املدن التي �سبق لها وا�ست�سافت هذا احلدث الكبري مثل 

مدينة ميالن الإيطالية وجمهورية ال�سني ال�سعبية.
ك��م��ا اط��ل��ع ���س��ع��ادت��ه ع��ل��ى خ��ارط��ة م��وق��ع اك�����س��ب��و يف دب���ي م��ب��دي��ا عليها بع�ص 
الأمنية  التقنيات  با�ستخدام  وموجها  التطويرية  والتوجيهات  املالحظات 
احلديثة التي تقلل من ا�ستخدام العن�سر الب�سري وت�ساهم ب�سكل كبري ودقيق 

يف رفع معدل الإجراءات الأمنية.
ويف ختام الجتماع .. اأ�ساد �سعادة القائد العام ل�سرطة دبي باخلطط الأمنية 
قبلة  دبي مدينة عاملية وتعترب  اأن مدينة  لتاأمني احل��دث.. موؤكدا  املو�سوعة 
تقدم  اأن  ويجب  الدولية  واملباريات  واملعار�ص  وامل��وؤمت��رات  الكربى  للفعاليات 
ومكانتها  ب�سمعتها  يليق  الذي  بال�سكل  وتاأمينه  ا�ست�سافة احلدث  منوذجا يف 
بني مدن العامل. ح�سر الجتماع.. العميد جمال �سامل اجلالف نائب مدير 
مدير  نائب  الب�سري  خليل  خبري  والعميد  الإداري���ة  لل�سوؤون  العامة  الإدارة 
الهيئات واملن�ساآت والطوارئ والعقيد طارق كلنرت مدير  العامة لأمن  الإدارة 
اإدارة ال�سوؤون الإدارية بالوكالة واملقدم عبيد مبارك بن يعروف مدير اإدارة اأمن 
وحماية ال�سخ�سيات بالوكالة وعدد من ال�سباط و�سف ال�سباط العاملني يف 

مكتب جلنة تاأمني الفعاليات.

•• دبي -وام:

املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  وكيل  الأم���ريي  ح�سني  اأم��ني  الدكتور  �سعادة  اأك��د 
امل�ساعد ل�سيا�سة ال�سحة العامة والرتاخي�ص اأن الوزارة ت�سعى اإىل تقدمي خدمات 
ذكية تتخطى توقعات املتعاملني . جاء ذلك خالل لقائه مع عدد من املتعاملني يف 
“�ساعة  اإط��ار مبادرة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع  ال��وزارة بدبي وذل��ك يف  دي��وان 
واقرتاحاتهم  مالحظاتهم  اإىل  وال�ستماع  التوا�سل  قنوات  لتعزيز  م�سوؤول”  مع 
توقعاتهم  تتخطى  التي  العمل  اإج���راءات  وت�سريع  وتطوير  اخلدمات  ج��ودة  ح��ول 
وفق جمموعة من موؤ�سرات الأداء مبا ي�سمن املراقبة واملراجعة والتطوير ويرفع 
موؤ�سر �سعادة املتعاملني. واأ�سار الدكتور الأمريي اإىل اأهمية هذه اللقاءات املبا�سرة 
وفق  واإ�سعادهم  املتعاملني  جتربة  وتطوير  تعزيز  يف  ت�سهم  التي  املتعاملني  م��ع 
ا�سرتاتيجية ال��وزارة نحو تعزيز �سحة املجتمع من خالل تقدمي خدمات �سحية 
يف  والرقابي  التنظيمي  بالدور  والقيام  عاملية  ومبعايري  بعدالة  ومبتكرة  �ساملة 
تر�سخ  ومتكاملة  متطورة  �سحية  ت�سريعية  منظومة  خالل  من  ال�سحي  القطاع 
اأف�سل  والإ�ستباقية لتحقيق  الفعالة  امل�ساهمة  والإنتاجية  واملبادرة  البتكار  ثقافة 
�سمن  وال��دوائ��ي��ة  وال�سحية  العالجية  وال�سالمة  اجل���ودة  اأنظمة  وب��ن��اء  النتائج 
اأو الأنظمة  ال��ن��ظ��ام الل���ك���رتوين  ا���س��ت��خ��دام  اأه��م��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة. ول��ف��ت اإىل  امل��ع��اي��ري 
الذكية يف اإجراءات الرتاخي�ص ال�سحية وال�سيدلنية والكوادر الطبية باختالف 
التخ�س�سات والرتقاء باخلدمات املتنوعة التي يقدمها قطاع �سيا�سة ال�سحة العامة 
وال�سيدلنية  الطبية  والرتاخي�ص  ال�سحية  العالنات  �سعيد  على  والرتاخي�ص 
لتلبية  املتعاملني  توقعات  م��ع  يلتقي  مب��ا  وامل��وؤ���س��رات  املعايري  م��ن  جمموعة  وف��ق 
متطلباتهم وتوفري اأرقى اخلدمات ال�سحية لهم .. ووجه الإدارات املعنية بالتعامل 

مع املالحظات الواردة وفق الآلية املعتمدة يف الوزارة.
رف��ع م�ستوى وجودة  الر�سيدة يف  روؤي��ة احلكومة  ال���وزارة لتحقيق  �سعي  اإىل  ون��وه 
باملوؤ�سرات  ال���دول���ة  و���س��ع  ي��ع��زز  مب��ا  الإجن������ازات  وا���س��ت��دام��ة  ال�سحية  اخل���دم���ات 
اأف�سل  التناف�سية العاملية وحتقيق ال�سعادة للمجتمع نحو حتقيق التميز وتطبيق 
 2021 الإم����ارات  ل��روؤي��ة  الوطنية  الأج��ن��دة  م�ستهدفات  وف��ق  العاملية  املمار�سات 
اأولوية ق�سوى واإجراء  وحتقيق الأه��داف ح�سب اخلطط املعتمدة واإيالء البتكار 

التحديث والتطوير امل�ستمرين يف منظومة الرعاية ال�سحية.

�الأمريي: وز�رة �ل�سحة ت�سعى �إىل تقدمي 
خدمات ذكية تتخطى توقعات �ملتعاملني
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بالتهديدات،  ع��ر���ص احل���ائ���ط،  ال��ع��راق��ي  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  ���س��رب 
الإقليم  ا�ستقالل  على  ال�ستفتاء  ع��ن  للتخلي  ال��ودي��ة  والطلبات 
25 �سبتمرب بقطع خطوة جديدة، على طريق النف�سال  املقرر يف 
اأرا�سي الإقليم،  عن بغداد، وتعزيز �سيادة جمهورية كرد�ستان، على 
باإ�سدار عملة كردية، وجواز �سفر كردي، اإىل جانب العلم، والقوات 
نتيجة  انتظار  يف  ال�سيادة  رم��وز  م��ن  وغ��ريه��ا  وال�سرطة،  امل�سلحة، 

ال�ستفتاء.
اإ����س���دار حكومة  ال�����س��ب��ت،  الإي��ط��ال��ي��ة  وك�����س��ف��ت �سحيفة ل���س��ت��ام��ب��ا 
اإعالن  ط��رح��ه��ا، مب��ج��رد  ان��ت��ظ��ار  ال��وط��ن��ي��ة يف  ُعملتها  ك��رد���س��ت��ان، 
بعد  بالكردية،  الدينار  يعني  الذي  “درو”  با�سم  الإقليم،  ا�ستقالل 
ال�سم الثاين الذي كان مقرتحاً من قبل  “كوردي”  تف�سيله على 

بع�ص اجلهات الكردية الأخرى.
حلركة  التاريخي  القائد  �سورة  اجل��دي��د،  النقدية  ال��ورق��ة  وحتمل 
البارزاين،  الإقليم احلايل م�سعود  الكردي، ووالد رئي�ص  النف�سال 
ورئي�ص جمهورية مهاباد املال م�سطفى برزاين، اجلمهورية املعلنة 
يف نهاية احلرب العاملية الثانية والتي مل ت�ستمر طوياًل، بعد تدخل 
�ساه اإيران ال�سابق ع�سكرياً بني 1946 و1947، لهدم اجلمهورية 
و�سوريا،  وتركيا،  واإي���ران،  ال��ع��راق،  بني  اأرا�سيها  وت��وزي��ع  النا�سئة، 

تنفيذاً لبنود معاهد �سيفر يف 1923.
 

اأك������د م���رك���ز ج��ن��ي��ف حل���ق���وق الإن���������س����ان واحل��������وار ال���ع���امل���ي اأهمية 
الدميوقراطية كو�سيلة حلفظ حقوق الإن�سان يف امل�ساركة ال�سيا�سية 
ال�سيا�سية  واملمار�سات  اخل�سو�سيات  يراعي  نهج  �سمن  وال�سورى 
والجتماعية يف الدول . م�سريا اإىل ازدياد احلاجة اليوم اإىل تعزيز 
ي�سهم يف  بها ومبا  والتحكم  ال�سراعات  الدميوقراطية يف منع  دور 
ن�سر ال�سالم والإ�ستقرار. وقال معايل الدكتور حنيف ح�سن القا�سم 
اأ�سدره  ال��ذي  البيان  �سمن  كلمته  يف   - املركز  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
 16 يوافق  وال��ذي  للدميقراطية”  العاملي  “اليوم  مبنا�سبة  املركز 
العديد من  ي�سمل  الدميقراطي  التوجه  اإن   - �سبتمرب من كل عام 
النماذج ول يوجد هناك منوذج واحد للدميقراطية ميكن اأن ي�سدر 
اأن��واع خمتلفة من  اإىل كل بلد من بلدان العامل ويجب التميز بني 
العامل  بها  يحتفل  ال��ت��ي  املنا�سبة  ب��ه��ذه   - واأ���س��ار  ال��دمي��ق��راط��ي��ات. 
اإىل ما   - “ ال�سراعات  “الدميقراطية ومنع  �سعار  العام حتت  هذا 
والتحولت  احلكم  اأنظمة  يف  تغيريات  العربية من  املنطقة  �سهدته 
يف قياداتها ما جنم عنها حتديات منها عدم ا�ستقرار الو�سع الأمني 
وال�سيا�سي. و�سدد على �سرورة حتمل املوؤ�س�سات الدولية واملنظمات 
املدنية و�سانعي القرار مل�سوؤولياتهم ملواجهة حتديات العنف والإبادة 
اأجندات  لتحقيق  بالدميقراطية  الت�سرت  من  حم��ذرا   .. املمنهجة 
م�سبوهة اأو متزيق الن�سيج الجتماعي الذي يعد واحدا من عوامل 

متا�سك ومتيز املجتمعات العربية. 

الكونغو  ج���م���ه���وري���ة  ����س���رق  يف  ب�����ورون�����دي  م����ن  لج���ئ���ا   34 ق���ت���ل 
اجلانبني،  بني  مواجهات  اأثناء  ع�سكريني  بر�سا�ص  الدميوقراطية 
اجلنوبية  كيفو  ولية  يف  املحلية  لل�سلطات  جديدة  ح�سيلة  بح�سب 

ام�ص ال�سبت. 
وقال جوزوي بوجي مدير مكتب وزير داخلية ولية كيفو اجلنوبية 
تفريق  اأرادوا  امل�سلحة  القوات  من  عنا�سر  اإن  بر�ص  فران�ص  لوكالة 
تعر�سوا  لكنهم  الهواء،  الر�سا�ص يف  باإطالق  كامانيول  لجئني يف 
للر�سق باحلجارة. واأ�ساف ان جمموعة من الالجئني البورونديني 
الأربعاء  ليل  اأوقفوا  افرادها  من  اربعة  عن  بالفراج  تطالب  كانت 

املا�سي ومت ترحيلهم بعدها اىل وطنهم.
وتابع بوجي انه “مت اح�ساء 34 قتيال لدى الالجئني البورونديني 
يف ح�سيلة جديدة بعدما كانت احل�سيلة ال�سابقة  و124 جريحا”، 
ت�سري اىل مقتل 18 لجئا وجندي كونغويل واحد. وكانت املتحدثة 
فلوران�ص  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ال��ك��ون��غ��و  يف  امل��ت��ح��دة  المم  بعثة  ب��ا���س��م 

مار�سال ا�سارت اىل ح�سيلة موؤقتة تبلغ 18 قتيال و50 جريحا.

عوا�شم

روما

بوكافو

جنيف

�لناخبون �مل�سنون يف �أملانيا 
م�سدر قلق لل�سباب

•• برلني-اأ ف ب:

ميثل الناخبون امل�سنون ال�سريحة الكرب يف النتخابات الت�سريعية الملانية 
الختيار  ح��ول  ال��ب��الد  يف  وا���س��ع��ا  نقا�سا  اأث���ار  م��ا  املقبل  ال���س��ب��وع  املرتقبة 
�سعي  مع  ال�سباب  جيل  يف  ال�ستثمار  او  للمتقاعدين  الم��وال  توفري  بني 

ال�سيا�سيني ل�ستمالة الناخبني.
حملتهم  اط���ار  ويف  املر�سحون  ي��ك��ون  اأن  م��ن  خم���اوف  امل�ساألة  ه��ذه  وت��ث��ري 
ب�سكل  امل�ستقبل  على  ي��رك��زون  ل  ال�سريحة،  ه��ذه  اأ���س��وات  على  للح�سول 

كاف.
انغيال  امل�ست�سارة  اأب���دت  للمر�سحني  الوحيدة  التلفزيونية  املناظرة  ويف 
مريكل ومناف�سها الرئي�سي مارتن �سولتز حما�سة وحر�سا على التاأكيد ان 

رفع �سن التقاعد اىل 70 عاما غري وارد.
لكن خالل املناظرة التي ا�ستمرت 90 دقيقة، بالكاد �سمع كالم عن التعليم 
او القت�ساد الرقمي، وكالهما من احللقات ال�سعيفة يف املانيا حيث يتزايد 

اأي�سا عدد الأطفال الفقراء.
وقال املوؤرخ فولفغانغ غروندينغر واملتحدث با�سم جمعية تدافع عن حقوق 
اأجيال ال�سباب التقدم يف ال�سن جيد جدا، لكن بالطبع �سيكون هناك تبعات 

على الدميوقراطية.
واأ�ساف ان احلكومة �ستجد دائما املوارد لتاأمني رزمة تقاعد حتى ولو كانت 

تقل�ص امليزانية يف اأماكن اأخرى.
وقال “هناك عدة ملفات �سيا�سية لن يطراأ عليها تغيري. وكاأننا ن�سع اأملانيا 

يف اإناء زجاجي للحفاظ عليها اىل البد فيما نبخل على امل�ستقبل«.

ت�سغيل حمطة كهرباء غزة بوقود من م�سر�أبو �لغيط ي�سارك يف �أعمال �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة
•• غزة-وكاالت:

اأعلنت �سركة توزيع كهرباء قطاع غزة، اإعادة ت�سغيل حمطة 
توليد كهرباء غزة، بعد �سماح ال�سلطات امل�سرية باإدخال عدد 
لت�سغيل  ال��الزم  ال�سناعي  بال�سولر  املحملة  ال�ساحنات  من 
�ساحنات  عدة  باإدخال  امل�سرية،  ال�سلطات  و�سمحت  املحطة. 
حتمل 600 األف لرت من ال�سولر ال�سناعي، الالزم لت�سغيل 
حمطة توليد الكهرباء يف قطاع غزة، عرب معرب رفح الربي. 
�سحنات  اإدخ����ال  ف���اإن  فل�سطينية،  حملية  م�����س��ادر  وبح�سب 
الوقود امل�سرية لغزة �ستوؤدي اإىل حت�سني عدد �ساعات و�سل 
 4 م��ن  لأق��ل  و�سلت  وال��ت��ي  الفل�سطينيني،  مل��ن��ازل  الكهرباء 

�ساعات يومياً.

املتحدة  الأمم  ع��ام  �سكرتري  ينظمه  ال��ذي  امل�ستوى  رفيع  الجتماع 
حول ليبيا، واحلدث ال��وزاري الذي ينظمه الحتاد الأوروب��ي حول 
امل�ستوى  ال��ع��راق والج��ت��م��اع رفيع  ال���وزاري ح��ول  �سوريا، واحل���دث 
وت�سغيل  امل��ت��ح��دة لإغ���اث���ة  الأمم  وك���ال���ة  ب��ت��ع��زي��ز مت��وي��ل  اخل���ا����ص 
اخلا�ص  امل�ستوى  رفيع  والجتماع  اأون��روا  الفل�سطينيني  الالجئني 
ب��ت��داب��ري احل��م��اي��ة م��ن ال���س��ت��غ��الل اجلن�سي والج��ت��م��اع ال����وزاري 
مل��ج��م��وع��ة اأ���س��دق��اء حت��ال��ف احل�����س��ارات واحل����دث اجل��ان��ب��ي حول 
ا�ستخدام موؤ�سر الفقر متعدد اجلوانب يف متابعة التقدم املحرز يف 
معاهدة  على  التوقيع  واحتفالية  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  تنفيذ 
حظر الأ�سلحة النووية، والجتماع الوزاري للجنة تن�سيق امل�ساركة 
العربية الأفريقية، والجتماع الوزاري العربي التن�سيقي.      واأو�سح 
اج��ت��م��اع��ا ج��دي��دا للمجموعة  �سيعقد  ال��ع��ام  الأم����ني  اأن���ه  امل��ت��ح��دث 

•• القاهرة -وام: 

اأعمال  يف  العربية  للجامعة  العام  الأم��ني  اأبوالغيط  اأحمد  ي�سارك 
ال�سق رفيع امل�ستوى من الدورة الثانية وال�سبعني للجمعية العامة 
املفو�ص حممود عفيفي  الوزير  وق��ال  نيويورك.  املتحدة يف  ل��الأمم 
املتحدث الر�سمي با�سم الأمني العام اإنه من املنتظر اأن ت�سهد زيارة 
مقابالت  اإج���راء  ي�سمل  مكثفا  ن�ساطا  نيويورك  اىل  ال��ع��ام  الأم���ني 
اأن��ه من  اإىل  واأ���س��ار  الدوليني.  امل�سئولني  ع��دد كبري من  ثنائية مع 
التي  الهامة  الجتماعات  العديد من  الغيط يف  اأبو  م�ساركة  املقرر 
�ست�سهد  وال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  اج��ت��م��اع��ات  هام�ص  على  �ستعقد 
واقت�سادية  �سيا�سية  باأولويات  ترتبط  مو�سوعات  حول  مناق�سات 
وت��ن��م��وي��ة ه��ام��ة ل��ل��دول الأع�����س��اء يف اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ن بينها 

الرباعية املعنية بالو�سع يف ليبيا وذلك بامل�ساركة مع املمثلة الأعلى 
واملبعوث  الأمنية  وال�سيا�سة  اخلارجية  لل�سئون  الوروب��ي  لالحتاد 
اخلا�سني لكل من الأمم املتحدة والحتاد الأفريقي املعنيني بالأزمة 
الأمريكي  املجل�ص  اأم���ام  هامة  حما�سرة  �سيلقى  فيما  ليبيا..   يف 
لكيفية  العربية  ال���دول  جامعة  “روؤية  ح��ول  اخلارجية  للعالقات 
ا�ستعادة ال�ستقرار يف منطقة الأو�سط«. و�سيوقع على مذكرة تفاهم 
جديدة مع املفو�ص ال�سامي لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني تهدف 
اإىل حتديث اإطار التعاون القائم بالفعل بني الأمانة العامة للجامعة 
العربية ومكتب املفو�ص ال�سامي وذلك بهدف الرتقاء بالإجراءات 
امل�سرتكة الالزمة للتعامل مع تدفقات الالجئني والنازحني العرب 
جراء  الأخ���رية  ال�سنوات  م��دار  على  �سخما  ت�ساعدا  �سهدت  والتي 

النزاعات امل�سلحة التي وقعت يف عدد من الدول العربية.

الفيدرالية العربية حلقوق الن�سان تفند مزاعم قطر ب�ساأن اآثار املقاطعة

�لتقارير �الأمريكية توؤكد تورط �لدوحة يف متويل �الرهاب و�إيو�ء �الإرهابيني 
�ململكة �ل�سعودية �سهلت �أمور �ملعتمرين من خمتلف دول �لعامل مبا فيها قطر

•• جنيف -وام: 

فندت الفيدرالية العربية حلقوق 
الإن�������س���ان ادع�������اءات جل��ن��ة حقوق 
ب�ساأن  قطر  يف  الوطنية  الإن�����س��ان 
الدول الربع  ما زعمته مبخالفة 
الداعية ملكافحة الرهاب للقوانني 

الدولية يف مقاطعتها لقطر.
وك�سف الفيدرالية - يف تقرير لها 
على هام�ص اعمال جمل�ص حقوق 
املتحدة  ل���المم  ال��ت��اب��ع  الن�����س��ان 
امل��ن��ع��ق��د ح��ال��ي��ا ف���ى ج��ن��ي��ف وهو 
التقرير الول من نوعه - بالأدلة 
والواقعية  وال��ع��م��ل��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
املتحدة  الأمم  تراجع  اأن  ���س��رورة 
طريقة عمل ومهنية جلنة حقوق 

الإن�سان القطرية.
وطالب التقرير الذي قدمه وفد 
برئا�سة  العربية  الفيدرالية  من 
ال���دك���ت���ور اأح����م����د ال���ه���ام���ل���ي اإىل 
اإدارة  م��دي��ر  �ستيفانوف  ف��الدل��ن 
ومنظمات  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
التقني  وال��ت��ع��اون  امل��دين  املجتمع 
وال����ع����م����ل����ي����ات ع����ل����ى الأر������������ص يف 
ال�سامية  املتحدة  الأمم  مفو�سية 
املتحدة  الأمم  الإن�����س��ان  حل��ق��وق 
ب�سرورة اإعادة تقومي اأداء ومهنية 
القطرية  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  جل��ن��ة 
وفح�ص طريقة عملها للتاأكد من 
اأنها ل توؤدي دورها وفقا للمبادئ 
الدولية املت�سلة بحقوق الإن�سان.

اللجنة  ب���اإ����س���رار  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
الرباعية  املقاطعة  ب��اأن  القطرية 
ل���ه���ا ح�������س���ار غ����ري ����س���رع���ي ق���ال 
تختلف  امل��ق��اط��ع��ة  اإن  ال��ت��ق��ري��ر.. 
فاملقاطعة  احل�����س��ار  ع���ن  ج���ذري���ا 
للعالقات  ق��ط��ع  ع���ن  ع���ب���ارة  ه���ي 
من  والق��ت�����س��ادي��ة  الدبلوما�سية 
جانب دولة اأو جمموعة من الدول 
مع دول��ة اأخ��رى وه��و حق �سيادي 
اأو  اأن تقيم  جلميع دول العامل يف 
مع  الدبلوما�سية  عالقات  تقطع 
اأي دول����ة يف ح���ال ���س��ع��ي الخ���رية 
لث����ارة ال��ق��الق��ل وامل�����س��ا���ص باأمن 

وا�ستقرار الدول املقاطعة.
على  ي��ن��ط��ب��ق  م���ا  ه����ذا  اأن  واأك������د 
اأثبتت  ال���ت���ي  ال��ق��ط��ري��ة  احل���ال���ة 
لي�ص  ال�سادرة  الدولية  التقارير 
فقط من دول املقاطعة واإمنا من 
املتحدة  ك���ال���ولي���ات  اأخ�����رى  دول 
ت��ورط قطر يف متويل  المريكية 
الره���اب واإي����واء الره��اب��ي��ني على 
اأم����ن جريانها  ل��ي�����ص  ي��ه��دد  ن��ح��و 

فح�سب بل المن العاملي اأجمع.
الفيدرالية  ت��ق��ري��ر  وا���س��ت�����س��ه��د 
اآدم زوبني امل�سوؤول الأعلى  باأقوال 
وزارة  يف  املالية  ال�����س��وؤون  اإدارة  يف 
اخل����زان����ة الم���ري���ك���ي ب������اأن قطر 
الإرادة  اإىل  الف���ت���ق���ار  اأظ����ه����رت 
ت��ن��ف��ي��ذ قوانني  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
مكافحة متويل الإرهاب على نحو 

فعال.
واأ�سار التقرير كذلك اىل ت�سريح 
م�ساعد  اأم�����ني  ج��ال���س��ر  دان���ي���ي���ل 
�سابقا  المريكية  اخلزانة  ل��وزارة 
املعينني  الإرهابيني  املمولني  ب��اأن 
و���س��ائ��ع يف  ع��ل��ن��ي  ب�سكل  ي��ع��م��ل��ون 

دولة قطر.
يدح�ص  م���ا  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وق�����ال 
اإدع��اءات اللجنة القطرية بو�سف 
الو�سع باأنه ح�سار هو التعليمات 
ال��وا���س��ح��ة م���ن ح��ك��وم��ات ال���دول 
امل����ق����اط����ع����ة مب������راع������اة احل�������الت 
الإن�������س���ان���ي���ة ل���س��ي��م��ا يف الأ����س���ر 
امل�سرتكة بال�سافة اإىل الت�سريح 
اخلارجية  وزي������ر  م����ن  ال���������س����ادر 
ال�سعودية عادل اجلبري با�ستعداد 
احتياجات  ك���اف  ل��ت��وف��ري  امل��م��ل��ك��ة 

القطريني من الغذاء والدواء.
لدولة  ك��ي��ف  ال��ت��ق��ري��ر  وت�������س���اءل 
تزعم  كما  قطر  حتا�سر  اأن  تريد 
الإن�سان  القطرية حلقوق  اللجنة 
تعر�ص  ال���ت���ي  ال������دول  ذات  وه����ي 

جانب  من  واملتابعة  الر�سد  ف��رق 
حلقوق  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ف���ي���درال���ي���ة 
الإن�سان هي من اأهم الوثائق التي 

تثبت م�سداقية التقرير..
واأكد الهاملي اأن ا�ستقبال امل�سوؤول 
المم����ي ف���الدل���ن ���س��ت��ي��ف��ان��وف له 
عمل  مبهنية  وا�سحا  اق���رارا  يعد 
تقاريرها  و���س��دق��ي��ة  ال��ف��ي��درال��ي��ة 
الممية  املوؤ�س�سات  خمتلف  ل��دى 

والهلية املعنية بحقوق الن�سان.
وقال الدكتور الهاملي ان التعهد 
ال�����دويل ب��ب��ح��ث اع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف 
يعني  القطرية  اللجنة  ت�سنيف 
ق��ط��ع خ��ط��وة ه��ام��ة ع��ل��ى طريق 
ت�سيي�سها  ع��ل��ى  ق��ط��ر  حم��ا���س��ب��ة 

حلقوق الإن�سان.
واأك������د ح���ر����ص ال��ف��ي��درال��ي��ة على 
يف  الإن�سان  حقوق  ودع��م  ت�سجيع 
والبعد  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  خمتلف 
الكامل عن ت�سيي�ص ق�سية حقوق 

الإن�سان.
احلقوقي  امل�سوؤول  الهاملي  ونبه 
“تدمر  ق���ط���ر  اأن  اإىل  الأمم�������ي 
حلقوق  امل���خ���ال���ف���ة  ب�����س��ي��ا���س��ات��ه��ا 
الإن�����س��ان ه��ذه احل��ق��وق يف ال�سرق 

الأو�سط”.
ل�ستيفانوف  ال��ه��ام��ل��ي  واأب�������دى 
للتعاون  ال��ف��ي��درال��ي��ة  ا���س��ت��ع��داد 
ال��ك��ام��ل مب��خ��ت��ل��ف الأ����س���ك���ال مع 
للوقوف  الأمم�����ي�����ة  امل���ف���و����س���ي���ة 
القطرية  اللجنة  خمالفات  على 
اأنها  بو�سوح  توؤكد  والتي  املوثقة 
املنظمة  ب��اري�����ص  اتفاقية  تخالف 
ل��ع��م��ل امل��ن��ظ��م��ات احل��ق��وق��ي��ة ما 
النظر يف ت�سنيف  اإعادة  ي�ستدعي 
من  )اأ(  الفئة  �سمن  اللجنة  تلك 
ال��ك��ام��ل مبباديء  ح��ي��ث الل���ت���زام 

باري�ص.
كما اأبدى حر�سا قويا على التعاون 
كي  الإن�سان  حقوق  مفو�سية  مع 
جهودها  يف  ال��ف��ي��درال��ي��ة  ت�����س��اع��د 
خمتلف  يف  الإن�سان  حقوق  لدعم 
ت�سيي�ص  اأي  دون  العربية  ال���دول 
ول تفرقة على اأ�سا�ص دين اأو لون 

اأو عرق اأو خلفية اأو جن�ص.
ارتياحه  الهاملي  الدكتور  واأعرب 
لتفهم امل�سوؤول الدويل دواعي قلق 
الفيدرالية العربية من ممار�سات 
القطرية  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  جل��ن��ة 
يف  القطرية  احلكومة  وانتهاكات 
اإمكانية  يف  اأمله  املجال.وعن  هذا 
حما�سبة قطر على �سلوكها الذي 
الإن�سان  ح���ق���وق  ب��ق�����س��ي��ة  ي�����س��ر 
وقت  يف  العربي  العامل  يف  عموما 
يتم العمل من اأجل ت�سجيع ثقافة 
العربية  الدول  الإن�سان يف  حقوق 
.. مطالبا بقية جمعيات ومنظمات 
حقوق الإن�سان العربية والأجنبية 
العربية  الفيدرالية  جهود  بدعم 
خدمة  ال����ه����دف  ه������ذا  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

حلقوق الإن�سان العربي .
الهاملي  ل��ق��اء  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
م����ع ����س���ت���ي���ف���ان���وف ج������اء يف وق���ت 
ك��ب��رية خالل  ت��واج��ه قطر حملة 
ملجل�ص  احل��ال��ي��ة   36 ال����  ال�����دورة 
ح���ي���ث نظمت  الإن���������س����ان  ح���ق���وق 
قطر  دع��م  على  احتجاجية  وقفة 
املتطرفة  واجل��م��اع��ات  ل���الإره���اب 
التي  الوقفة  يف  امل�ساركون  وحمل 
نظمت يف �ساحة الأمم املتحدة يف 
مبحا�سبة  تطالب  لفتات  جنيف 

قطر.
انتهاكات  ال��الف��ت��ات  وا���س��ت��ن��ك��رت 
ق���ط���ر حل����ق����وق ال����ع����م����ال ال���ذي���ن 
البنية  م�������س���روع���ات  يف  ي��ع��م��ل��ون 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل���ك���اأ����ص ال����ع����امل ال����ذي 

�ست�ست�سيفه قطر عام 2022.

الوطنية  للجنة  امل��م��ن��وح  احل���ايل 
ال��ق��ط��ري��ة حل��ق��وق الإن�������س���ان من 
ملوؤ�س�سات  العاملي  التحالف  جانب 
ح���ق���وق الإن�������س���ان ال��وط��ن��ي��ة كما 
طالب باإعادة تقومي وفح�ص عمل 
واأداء اللجنة القطرية يف الرتويج 
حل���ق���وق الإن�������س���ان وح��م��اي��ت��ه��ا يف 

قطر.
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه ت����ع����ه����د ف�����الدل�����ن 
املوؤ�س�سات  اإدارة  مدير  �ستيفانوف 
ومنظمات  ال��وط��ن��ي��ة  احل��ق��وق��ي��ة 
التقني  وال��ت��ع��اون  امل��دين  املجتمع 
وال����ع����م����ل����ي����ات ع����ل����ى الأر������������ص يف 
الأمم  م��ف��و���س��ي��ة  يف  امل��ف��و���س��ي��ة 
امل���ت���ح���دة حل���ق���وق الإن���������س����ان ب����اأن 
تقرير  ت�سمنه  م��ا  بعناية  ي��در���ص 
حلقوق  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ف���ي���درال���ي���ة 
الن�سان من حقائق حول ا�ستغالل 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ط��ري��ة ل����الأزم����ة مع 
�سيا�سيا  املقاطعة  العربية  ال��دول 
ج�سيمة  خم����ال����ف����ات  وارت������ك������اب 
لعمل  املنظمة  الدولية  للقوانني 
اللجان الوطنية حلقوق الإن�سان.

واأ�����س����اف خ����الل ل��ق��ائ��ه وف����د من 
حلقوق  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ف���ي���درال���ي���ة 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  برئا�سة  الن�����س��ان 
ال��ه��ام��ل��ي رئ��ي�����ص ال��ف��ي��درال��ي��ة يف 
مقر الأمم املتحدة يف جنيف الذي 
اأنه لي�ص هناك ما  التقرير  �سلمه 
مينع بحث اإعادة النظر يف ت�سنيف 
من  كمنظمة  ال��ق��ط��ري��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
الطراز الأول .. م�سريا اإىل وجود 
اآلية معمول بها لإع��ادة النظر يف 

الت�سنيف.
امل�سوؤول الأمم��ي - ردا على  وق��ال 
ت�ساوؤلت وفد الفيدرالية العربية 
- اإن���ه يف ال��ع��م��وم ه��ن��اك اإج����راءات 
يجب اتباعها من اأجل مراجعة اأو 

اإعادة النظر يف الت�سنيف.
ملدة  الت�سنيف  م��ن��ح  اأن  واأ����س���اف 
خم�ص �سنوات ل يعني اأنه ل ميكن 
مراجعته وفقا ل�سوابط وتقارير 
اأنه  م��وؤك��دا   .. امل��راج��ع��ة  ت�ستدعي 
حدث يف ال�سابق اأن اأعيد النظر يف 
ت�سنيف بع�ص اجلمعيات الوطنية 

املعنية بحقوق الإن�سان.
اإىل وجود  الأممي  امل�سوؤول  واأ�سار 
جلنة خمت�سة باإجراء ما و�سفها 
لت�سنيف  اخل���ا����س���ة  ب���امل���راج���ع���ة 
الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجان 

.
وقال اإن مكتب املوؤ�س�سات الوطنية 
واجلمعيات  الإن���������س����ان  حل���ق���وق 
الأهلية يقوم بدور �سكرتارية هذه 
ال�سكرتارية  تتوىل  اللجنة وحيث 
خمتلف  م�����ن  ال����ت����ق����اري����ر  ت���ل���ق���ي 
اجل�����ه�����ات وال����ه����ي����ئ����ات والأف����������راد 
الأه��ل��ي��ة وال��ر���س��م��ي��ة ب�����س��اأن و�سع 
عملها  وطريقة  وطنية  جلنة  اأي 
التزامها مبعايري معاهدة  ومدى 
الدكتور  ق��ال  جانبه  من  باري�ص. 
الفيدرالية  رئي�ص  الهاملي  اأحمد 
اإن  ال���ع���رب���ي���ة حل���ق���وق الن���������س����ان 
املواثيق  درا�سة  على  بني  التقرير 
والت�سريعات  الدولية  واملعاهدات 
وال���ن���ظ���م ال���وط���ن���ي���ة وال�����ق�����رارات 
العملية  وامل���م���ار����س���ات  ال����وزاري����ة 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  ودول��ة 
وجمهورية  ال��ب��ح��ري��ن  ومم��ل��ك��ة 
م�سر العربية. واأ�ساف اأن مبادئ 
امل��ت�����س��ل��ة التي  ب���اري�������ص  م���ع���اه���دة 
الوطنية  امل��وؤ���س�����س��ات  ع��م��ل  تنظم 
حل����ق����وق الإن�����������س�����ان ك����ان����ت اأح�����د 
ال��رك��ائ��ز الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ت��ق��ري��ر .. 
واحلقائق  ال���وق���ائ���ع  اأن  م����وؤك����دا 
عرب  ور���س��ده��ا  تق�سيها  مت  ال��ت��ي 

احل��ق��ائ��ق م��ن م�����س��دره��ا ال�سلي 
وب�������س���ك���ل م���و����س���وع���ي وح����ي����ادي 
القطرية  للحكومة  حت��ي��ز  ودون 
العام  ال��راي  ا�ستعطاف  وحماولة 

العاملي؟..
وق���ال���ت ال��ف��ي��درال��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
تقريرها اإن هدفها هو اأن تتقا�سم 
م���ع امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ال��ق��ل��ق من 
ط��ري��ق��ة ع��م��ل وع�����دم ن���زاه���ة ول 
القطرية  الوطنية  اللجنة  مهنية 
ولي�ص ال�سعي لإعادة تقييم عملية 
الرتخي�ص لها كمنظمة حقوقية.

وق���ال ال��ت��ق��ري��ر اإن���ه ل��ه��ذا ال�سبب 
العربية  ال��ف��ي��درال��ي��ة  ت�����س��ت��غ��رب 
ت�سنيف التحالف العاملي ملوؤ�س�سات 
الوطنية  للجنة  الإن�����س��ان  ح��ق��وق 
امل��رت��ب��ة الأوىل  ال��ق��ط��ري��ة ���س��م��ن 
عام  تنتهي  اأخ���رى  �سنوات   5 مل��دة 
2020 لن اللجنة القطرية غري 

موؤهلة لهذا الت�سنيف اخلاطئ .
واكد التقرير ان اللجنة القطرية 
الأزم���������ة  ت������دوي������ل  اإىل  ت�������س���ع���ى 
العاملي  ال��ع��ام  ال����راأي  وا�ستعطاف 
وامل���ن���ظ���م���ات الأمم�����ي�����ة وال�������دول 
ا�ستغالل  خ�����الل  م����ن  ال���غ���رب���ي���ة 
م��ل��ف ح���ق���وق الإن�������س���ان واط����الق 
ادع��اءات واف���رتاءات ل ا�سا�ص لها 

يف الواقع.
اللجنة  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  وي���ث���ب���ت 
وا�سحا  حت��ي��زا  اأب�����دت  ال��ق��ط��ري��ة 
مواجهة  يف  ال��ق��ط��ري��ة  للحكومة 
دول املقاطعة ومل تقم باأداء املهام 
املطلوبة منه واملن�سو�ص عليها يف 
بقانون  القطري  املر�سوم  من  كل 
بتنظيم   2010 ل�سنة   17 رق��م 
الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة 
ومبادئ باري�ص املتعلقة باملوؤ�س�سات 
وحيث  الإن�سان  حلقوق  الوطنية 
تطلب  ل  باري�ص  مبادئ  اأن  يذكر 
من املوؤ�س�سات الوطنية اأداء وظيفة 
�سبه ق�سائية اأو معاجلة ال�سكاوى 
اأو اللتما�سات من جانب املدعني 
ك���م���ا فعلت  ح��ق��وق��ه��م  ب���ان���ت���ه���اك 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ط��ري��ة.. ووف����ق هذه 
املبادئ فاإن دور تلك املوؤ�س�سات هو 
طريق  ع��ن  ودي��ة  ت�سوية  التما�ص 
على  م���ل���زم  ق������رار  اأو  امل�������س���احل���ة 
مقدمي  واإخ��ط��ار  ال�سرية  اأ�سا�ص 
و�سبل  بحقوقهم  الل��ت��م��ا���س��ام��ت 
وتي�سري  لهم  امل��ت��اح��ة  الن��ت�����س��اف 
و���س��ول��ه��م اإل��ي��ه��ا ك��م��ا ت��ن�����ص هذه 
اإىل  ال�ستماع  على  اي�سا  امل��ب��ادئ 
ال�سلطات  اإىل  واإحالتها  ال�سكاوى 
اإىل  التو�سيات  وتقدمي  املخت�سة 

هذه ال�سلطات.
وب�����ره�����ن ت����ق����ري����ر ال���ف���ي���درال���ي���ة 
اأن  ال���ع���رب���ي���ة حل���ق���وق الن���������س����ان 
ال��ل��ج��ن��ة ال���ق���ط���ري���ة خ���ال���ف���ت كل 
ال��وا���س��ح��ة القاطعة  امل��ب��ادئ  ه��ذه 
الواردة  ال�سكاوى  تعالج  مل  لأنها 
�سعدت  ب��ل  الطريقة  بهذه  اإليها 
الأزم������ة ولفقت  امل���وق���ف وه���ول���ت 
اأي  امل��ق��اط��ع��ة دون  ل��ل��دول  ال��ت��ه��م 
للحقائق  تق�ص  اأو  حقيقي  ر�سد 

والنتهاكات املزعومة.
الربع  ال����دول  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وق���ال 
ال�����داع�����ي�����ة مل����ك����اف����ح����ة الره���������اب 
ت�سرفت  اإمن��ا  لقطر  مبقاطعتها 
مب��وج��ب م��ا ل��ه��ا م��ن ���س��ي��ادة على 
العديد  باتخاذ  وق��ام��ت  اإقاليمها 
الوقائية واحلمائية  التدابري  من 
ل�سمان اأمنها وا�ستقرارها وكذلك 
حماية الأمن الإقليمي والعاملي يف 

مواجهة التطرف والإرهاب.
مفو�سية  م���ن  ال��ت��ق��ري��ر  وط���ال���ب 
الإن�سان  حل��ق��وق  امل��ت��ح��دة  الأمم 
الت�سنيف  يف  واإع�����ادة  بالتحقيق 

الوطنية حلقوق الن�سان يف قطر 
اىل �سمان حمايتها و�سيانتها.

ال�سحافة  ب��ح��ري��ة  يت�سل  وف��ي��م��ا 
الفيدرالية  ق����ال����ت  وال���ت���ع���ب���ري 
العربية يف تقريرها اإنه من خالل 
الر�سد امليداين وتق�سي احلقائق 
مل  املقاطعة  ال���دول  اأن  لها  تبني 
والعالميني  ال�سحفيني  جت��رب 
امل���ن���ت���م���ني ل����ه����ا وال����ع����ام����ل����ني يف 
ا�ستقالتهم..  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ق��ط��ر 
وق���ال���ت اإن����ه ع��ل��ى ال��ع��ك�����ص متاما 
العالميني  م����ن  ال���ع���دي���د  ف�����ان 
ال�سعودية  م����ن  وال�������س���ح���ف���ي���ني 
تقدموا  وال��ب��ح��ري��ن  والم��������ارات 
ورغبة  ط���واع���ي���ة  ب��ا���س��ت��ق��ال��ت��ه��م 
منهم يف دعم توجهات حكوماتهم 
منابع  جت��ف��ي��ف  اىل  ت��رم��ي  ال��ت��ي 
تدعمها  التي  والتطرف  الره��اب 
امل��ن��اب��ر الع��الم��ي��ة ال��ق��ط��ري��ة بل 
العالمية  املوؤ�س�سات  خمتلف  ان 
اأذرعها  فتحت  الثالثة  ال���دول  يف 
ل�ستقبال العالميني امل�ستقيلني 
من قطر وقامت بتوفري ال�سواغر 

الوظيفية املنا�سبة لهم.
واأف������رد ال��ت��ق��ري��ر م�����س��اح��ة كبرية 
ب�ساأن  القطرية  املزاعم  على  للرد 
والإقامة  ال��ت��ن��ق��ل  م��ن  احل���رم���ان 
وتقييد ممار�سة ال�سعائر الدينية.. 
الفيدرالية  ا����س���ت���غ���رب���ت  ح���ي���ث 
ال��ع��رب��ي��ة حل��ق��وق الن�����س��ان ب�سدة 
الإن�سان  ح��ق��وق  جل��ن��ة  ادع�������اءات 
القطرية بهذا ال�ساأن حيث تدعي 
ال�سعودية  ال�سلطات  اأن  اللجنة 
من  القطريني  املعتمرين  منعت 
�سدور  بعد  العمرة  منا�سك  اأداء 
واجبارهم  ال��ع��الق��ات  قطع  ق���رار 
ال�سعودية  الرا���س��ي  م��غ��ادرة  على 
مهينة  ب�������س���ورة  وع��ام��ل��ت��ه��م  ب����ل 
لي�ص  الدع��اءات  اأن تلك  ..موؤكدة 
ل��ه��ا اي ا���س��ا���ص م���ن ال�����س��ح��ة بل 
اململكة �سهلت اأمور املعتمرين من 

خمتلف دول العامل.
واأو�سحت الفيدرالية ان الرئا�سة 
امل�����س��ج��د احلرام  ل�����س��وؤون  ال��ع��ام��ة 
وامل�سجد النبوى اأكدت يف بيان اأن 
توجيهات القيادة العليا يف اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ت���وؤك���د على 
اأمور  وت�سهيل  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 
العامل  دول  ك���ل  م���ن  امل��ع��ت��م��ري��ن 
مبا يف ذلك الأ�سقاء يف دولة قطر 
اإن  ال��ف��ي��درال��ي��ة اىل  ا����س���ارت  ك��م��ا 
امل�سجد  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة 
احل����رام وامل�����س��ج��د ال��ن��ب��وي اكدت 
 1633 ا�ستقبلت  اأن��ه��ا  بيانها  يف 
منا�سك  اأدوا  ق���ط���ري���ا  م��ع��ت��م��را 
املقاطعة  م���ن  ب���ال���رغ���م  ال���ع���م���رة 
الدولتني  بني  ال�سيا�سية  والزم��ة 
ت��داول��ه ع��رب مواقع  ي��ت��م  م��ا  واأن 
ال  ه��ي  م��ا  الجتماعي  التوا�سل 
افرتاءات بحق ال�سعودية.. ولفتت 
العامة  الرئا�سة  تاأكيد  اإىل  كذلك 
ن�سكهم  ي�������وؤدون  ال��ق��ط��ري��ني  اأن 
وع���ب���ادات���ه���م يف امل�����س��ج��د احل����رام 
واطمئنان  و���س��ه��ول��ة  ي�����س��ر  ب��ك��ل 
اخلدمات  جميع  من  وي�ستفيدون 
اململكة  ح��ك��وم��ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
احلرمني  يف  ال�سعودية  العربية 
ان  التقرير  وت�����س��اءل  ال�سريفني. 
كانت اللجنة القطرية قد اعتمدت 
العربية  اململكة  يف افرتائتها على 
واقعية  اأدل�������ة  ع���ل���ى  ال�������س���ع���ودي���ة 
حقيقية وموثوقة اأم انها اعتمدت 
على الكاذيب املن�سورة يف خمتلف 
م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي؟..

دور  ع��ن  كذلك  التقرير  وت�ساءل 
اللجنة الوطنية القطرية حلقوق 
وتق�سي  ال��ت��ح��ق��ي��ق  يف  الن�������س���ان 

الحتياجات  بتوفري  م�ساعداتها 
الن�سانية.

وت����ن����اول ال��ت��ق��ري��ر م���زاع���م قطر 
ب�ساأن تفتيت اأوا�سر الأ�سر خا�سة 
باأنه  وو�سفها  والأط��ف��ال  الن�ساء 
اأو  منطقية  اأ���س�����ص  اإىل  ت�ستند  ل 
�سليمة ..مو�سحا ان قرار املقاطعة 
وما ترتب عليه من اآثار منطقية 
القانون  ل��ق��واع��د  خ��رق��ا  ي��ع��د  ل 
الدويل حلقوق الن�سان ول يعترب 
انتهاكا للدول الربع لاللتزاماتها 
ال��ت��ع��اق��دي��ة ب���ل ه���و ن��ت��اج طبيعي 
حكومات  ب��ني  ال�سيا�سية  ل��الأزم��ة 
القطرية  واحلكومة  ال���دول  ه��ذه 
وال����ذي م��ن خ��الل��ه م��ار���س��ت تلك 
الدول حقها ال�سيادي على اقليمها 
حفاظا  واجل���وي  البحري  ال��ربي 
مواطنيها  وا���س��ت��ق��رار  اأم����ن  ع��ل��ى 
اأية  م��ن  ارا�سيها  على  واملقيمني 
ازمات اأو اأحداث قد تتفاقم يف ظل 
الزمة ال�سيا�سية القائمة اأو مت�ص 
���س��ل��ب��ا ع��ل��ى احل���ق���وق واحل���ري���ات 
املواثيق  املحمية مبوجب خمتلف 

الدولية.
العربية  اململكة  اأن  التقرير  واأك��د 
ال�سعودية ودولة المارات العربية 
املتحدة ومملكة البحرين ا�سدرت 
التدابري  ب���ات���خ���اذ  ت��وج��ي��ه��ات��ه��ا 
وتعزيز  حماية  �سبيل  يف  الالزمة 
اخلا�سة  واحل������ري������ات  احل����ق����وق 
بتلك الأ�سر امل�سرتكة ومثال ذلك 
بتخ�سي�ص  اخل��ا���س��ة  ال���ت���داب���ري 
ل���ت���ل���ق���ي تلك  ه�����وات�����ف جم���ان���ي���ه 
احل��������الت واإت������خ������اذ الج����������راءات 
امل��ن��ا���س��ب��ة ب�����س��اأن��ه��ا ك��ان�����س��اء جلان 
ل��ت��ل��ق��ي احل�����الت واج������راء اعمال 
دون  للحيلوله  الالزمه  التن�سيق 
تعر�ص اأي عائلة خلطاأ ينتج عنه 

امل�سا�ص بوحدتهم ال�سرية.
ادع�����اءات  ال��ت��ق��ري��ر اىل -  واأ����س���ار 
القطرية  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  جل��ن��ة 
اأ�������س������رت بحق  امل����ق����اط����ع����ة  ب���������اإن 
اإن  وق��ال   - التعليم  يف  القطريني 
املواثيق  وف����ق  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  احل����ق 
الدولية حق اإن�ساين لكل اإن�سان يف 
الدولة التي يعي�ص فيها وبالتايل 
القطرية  ال��ل��ج��ن��ة  م��ط��ال��ب��ة  ف����اإن 
بتوفري  امل��ق��اط��ع��ة  دول  ح��ك��وم��ات 
القطريني ل  للمواطنني  التعليم 
يجد له اأ�سا�ص قانوين يف املواثيق 
الدولية بل ان احلكومة القطرية 
بتوفري  اللتزام  عاتقها  على  يقع 
متاحا  وجعله  لرعاياها  التعليم 

للجميع.
الفيدرالية  ت���ق���ري���ر  ف���ن���د  ك���م���ا 
مزاعم  الن�سان  حلقوق  العربية 
الراأي  حرية  انتهاك  ب�ساأن  قطر 
فيما  امل��ق��اط��ع��ة  دول  وال��ت��ع��ب��ري يف 
ي���خ�������ص امل�����وق�����ف م�����ن ال����دوح����ة 
و�سيا�ساتها.. م�سريا اإىل اعرتافات 
حمد  القطري  املخابرات  �سابط 
 33  - ع���ل���ي حم���م���د احل�����م�����ادي 
عليه يف  القب�ص  ال��ذي مت   - �سنة 
دول��ة الم��ارات عام 2015 حيث 
بالدور  ����س���راح���ة  واع������رتف  اأق�����ر 
ال��ت��خ��ري��ب��ي وا���س��ع ال��ن��ط��اق الذي 
على  القطرية  احلكومة  اعتمدته 
م����دى ���س��ن��وات ل���س��ت��ه��داف دولة 
املنطقة  دول  وخمتلف  الم����ارات 
وهمية  ح�سابات  ان�ساء  خالل  من 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب 
ح�ساب بوع�سكور وقنا�ص ال�سمال 
لدولة  ال���س��اءة  اىل  تهدف  والتي 

المارات ورموزها.
با�ستغراب  ال���ت���ق���ري���ر  وت�������س���اءل 
ان ك��ان��ت ت��ل��ك ه��ي ح��ري��ة ال����راأي 
اللجنة  ت�����س��ع��ى  ال���ت���ي  وال��ت��ع��ب��ري 

اعرتافات �سابط خمابرات قطري بالدور التخريبي الذي اعتمدته احلكومة 
القطرية ل�ستهداف المارات وخمتلف دول املنطقة يفند مزاعم النظام القطري
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عربي ودويل
�خلارجية �ليمنية تخاطب �الأمم �ملتحدة و�ملفو�سية �ل�سامية حلقوق �الإن�سان ب�ساأن مذبحة تعز

•• عدن-وام:

لالأمم  ال��ع��ام  الأم���ني  م��ن  لكل  عاجلة  خطابات  اليمنية  اخل��ارج��ي��ة  وجهت 
املتحدة اأنطونيو غوتري�ص ومبعوث الأمني العام لليمن اإ�سماعيل ولد ال�سيخ 
18 الراعية لل�سالم يف اليمن واملفو�سية ال�سامية  اأحمد و�سفراء الدول ال� 
حلقوق الإن�سان ب�ساأن جرائم امللي�سيات النقالبية بحق املدنيني والأطفال 
يف مدينة تعز والتي كان اآخرها ق�سف مدفعي راح �سحيته 14 �سخ�سا من 
املدنيني اأغلبهم من الأطفال بني قتيل وجريح . وقالت وزارة اخلارجية - يف 
اليمنية  الذي متد احلكومة  الوقت  “يف   - اليمنية  الأنباء  بثته وكالة  بيان 
معاناة  اإنهاء  اأج��ل  ومن  الدولية  للقرارات  واإح��رتام��اً  اإلتزاماً  لل�سالم  يدها 
�سلطة  على  الن��ق��الب  ب�سبب  �سنوات  ث��الث  ي��ق��ارب  م��ا  منذ  اليمني  �سعبنا 
ملي�سيات  به  قامت  ال��ذي  الوطني  والتوافق  ال�سرعية  وموؤ�س�ساتها  الدولة 

الأخرى  تلو  م��ا فتئت ترتكب اجل��رمي��ة  وال��ت��ي  الإج��رام��ي��ة  احل��وث��ي �سالح 
بحق �سعبنا امل�سامل ت�سيف هذه امللي�سيا جرمية جديدة يف �سجلها الإجرامي 
بحق اأبناء مدينة تعز املحا�سرة لتح�سد املزيد من اأرواح الأبرياء والأطفال 
مبنطقة  �سكني  حلي  اأم�ص  ال��ه��اون  وق��ذائ��ف  ال�ساروخي  بق�سفها  والن�ساء 
�سعب الدبا ومنطقة �سوق ال�سميل بحي حو�ص ال�سراف غرب مدينة تعز 
اأدى اىل �سقوط عدد من ال�سهداء واجلرحى اأغلبهم من الأطفال يف عملية 

اإرهابية جبانة«.
 واأك���دت ان ه��ذه اجل��رمي��ة ه��ي ام��ت��داد لالأفعال الإج��رام��ي��ة التي مار�ستها 
عدم  على  اآخر  ودليل  اليمني  ال�سعب  اأبناء  بحق  متار�سها  ومازالت  امللي�سيا 
احرتام قوى النقالب لالأعراف والقوانني الدولية وهو ما ي�ستوجب املزيد 
من ال�سغط على قوى النقالب واإجبارها على الن�سياع للقرارات الدولية 
خمرجات  يف  املتمثلة  ال��ث��الث  للمرجعيات  وفقا  ال�سالم  بتحقيق  املتعلقة 

ال�سلة  ذات  الدولية  وال��ق��رارات  اخلليجية  واملبادرة  الوطني  احل��وار  موؤمتر 
وبالأخ�ص القرار 2216. و�سدد البيان على ان هذه اجلرمية ت�سكل انتهاكا 
ت�سقط  ل  الإن�سانية  �سد  جرمية  وتعد  ال��دويل  الإن�ساين  للقانون  خطرياً 
واأكد  اأج��ال.  اأم  عاجال  العقاب  من  يفلتوا  لن  اجلناة  ان  ..م��وؤك��دا  بالتقادم 
البيان ان هذه اجلرائم لن تزيد القيادة ال�سيا�سية يف اليمن ممثلة بالرئي�ص 
النقالب  دحر  على  ا�سراراً  ال  ال�سرعية  واحلكومة  هادي  من�سور  عبدربه 
وا�ستعادة الدولة واإقامة اليمن اجلديد الذي ي�سمن حماية حقوق الن�سان 
وي�سون احلريات وي�سمن عدم تكرار املاآ�سي يف ظل دولة احتادية دميقراطية 
عادلة . و�سددت وزارة اخلارجية يف ختام بيانها على ان املجتمع الدويل اأ�سبح 
والإجرام  القتل  اأداة  �سحب  يف  بامل�ساعدة  م�سى  وق��ت  اأي  من  اأك��ر  مطالبا 
من اأيادي امللي�سيات التي اأ�سبحت ت�سكل خطرا على ال�سعب اليمني والدولة 

اليمنية وموؤ�س�ساتها والأمن الإقليمي والدويل.

�لياأ�س يدفع باملهاجرين 
للمجازفة بعبور �لبحر �الأ�سود 

•• كون�شتانت�شا -اأ ف ب:

يبدو م�سهد و�سول املهاجرين املنهكي القوى اىل �سواحل البحر املتو�سط 
ماألوفا لكن روؤيتهم على �سواطئ البحر ال�سود يثري التكهنات ب�ساأن طريق 

جديد ي�سلكه هوؤلء للو�سول اىل دول غرب اأوروبا.
ويحمل و�سول اأعداد من املهاجرين القادمني من تركيا على العتقاد بان 
اوروبا  الأ�سود تتحول رمبا اىل طريق روم��اين جديد اىل  البحر  �سواطئ 
من  ثلثهم  �سخ�سا   150 نحو  اإن��ق��اذ  مت  الرب���ع���اء،  فجر  قبيل  ال��غ��رب��ي��ة. 
الأطفال يف البحر الأ�سود، كانوا على منت مركب مهاجرين هو اخلام�ص 

الذي تعرت�سه ال�سلطات الرومانية منذ منت�سف اغ�سط�ص.

ف����ردود فعله وان��دف��اع��ه، وغ���روره 
ال��ع��ظ��م��ة، وع�����دم حتمله  وه���و����ص 
وتعبريه،  ل��غ��ت��ه  وُه�����زال  ن��ق��د،  اأي 
ال�سياق،  خ���ارج  ت��غ��ري��ده  وط��ري��ق��ة 
بال  تاأويلها  واإع���ادة  تف�سريها  يتم 
ان���ق���ط���اع. وق����د اأع���ي���د ط����رح هذه 
دونالد  وع��د  عندما  بقوة  الأ�سئلة 
ب�����ال��ن��ار وال��غ�����س��ب لزعيم  ت��رام��ب 

كوريا ال�سمالية. 

ندوة حول املو�سوع
ال��رغ��ب��ة يف تفّقد  ال��ع��ن��اد  فهل م��ن 
اأ���س��غ��ر زواي�����ا دم�����اغ زع���ي���م القوة 
الوىل يف العامل، مهما كان الثمن؟ 
جامعة  نظمت  امل��ا���س��ي،  اأب��ري��ل  يف 
ييل يف كونيتيكت، ندوة حول هذا 
خرباء  �سمت  احل�سا�ص،  املو�سوع 
ال��ع��امل. ويقف  اأن��ح��اء  م��ن جميع 
امل��ل��ت��ق��ى حم���رتف���ون يف  ه����ذا  وراء 
جم������ال ال�������س���ح���ة ال��ن��ف�����س��ي��ة من 
برئا�سة  ال��ت��ح��ذي��ر،  وج��ب  جمعية 
جون غارترن، وهو طبيب نف�سي يف 
جامعة جونز هوبكنز يف بالتيمور.

امل�����س��ارك��ون التما�سا  اأط��ل��ق     وق��د 
مراجعة  ب����اإج����راء  ف��ي��ه��ا  ط���ال���ب���وا 
���س��ري��ري��ة ل��ل��رئ��ي�����ص الأم���ري���ك���ي. 
دونالد  امل��وؤمت��ر:  خال�سة  وك��ان��ت 
متالزمة  م�����ن  ي����ع����اين  ت�����رام�����ب 
اكت�سفها  التي  اخلبيثة  الرنج�سية 
ال��ط��ب��ي��ب ال��ن��ف�����س��ي اإري������ك ف���روم 
من  م���زي���ج  وه�����ي   ،1964 ع�����ام 
العظمة،  وج����ن����ون  ال���رنج�������س���ي���ة، 
ولالجتماعية،  والن����ط����وائ����ي����ة 

والعدوانية، وال�ّسادّية.

مرا�سلة الكونغر�س
كما اأمطر اطباء اع�ساء الكونغر�ص 
بالر�سائل. وامل�ساألة هي ما اإذا كان 
اخلام�ص  بالتعديل  ال��ت��ذرع  ميكن 
الأمريكي،  للد�ستور  والع�سرين 
بعد   1967 ع����ام  اع���ُت���م���د  ال�����ذي 
اغتيال جون كينيدي. والذي ين�ص 
ا�ستبدال  ي��ج��وز  اأن���ه  على  بو�سوح 
قادر  غري  ك��ان  اإذا  بنائبه  الرئي�ص 
ويتطلب  من�سبه.  مهام  اأداء  على 
الرئي�ص  م��ن  اإع��الن��ا مكتوبا  ذل��ك 
– يعرتف فيه بحكم الأمر  نف�سه 
ال���واق���ع ب���ع���دم ق���درت���ه ع��ل��ى حكم 
او  الرئي�ص،  نائب  من  – او  البلد 
جلنة  اأو  احلكومة،  اأع�ساء  اأغلبية 

من الكونغر�ص.
ه��ي��ك��ل لهذا  ي���وج���د ح��ال��ي��ا     ول 
انه  اإل  ال��ك��ون��غ��ر���ص،  يف  ال��غ��ر���ص 
ا�ستنادا اإىل التعديل 25، قدم 28 

اإعاقات، التي ل  اأو  اآلم  يعاين من 
بد ان تكون ب��ارزة لطرح مثل هذا 
ترامب  ال�����س��ي��د  ان  ال��ت�����س��خ��ي�����ص. 
يعاين  ول  ���س��دي��دة  اآلم�����ا  ُي��ل��ح��ق 
وت�سخم  عظمته،  ف��ج��ن��ون  م��ن��ه��ا، 
الغري،  تعاطفه مع  ال��ذات، وغياب 
مت م��ك��اف��اأت��ه ع��ل��ي��ه��ا ب�����س��خ��اء بدل 

معاقبته«.
  وي�سيف، اأن اللجوء اإىل الإهانات 
النف�سية هي طريقة �سيئة ملواجهة 
اإن  ال��دمي��ق��راط��ي��ة:  على  هجماته 
واندفاعه  ك��ف��اءت��ه  وع�����دم  ج��ه��ل��ه 
الديكتاتورية  ال�سلطة  يف  ورغبته 
ب�سكل  اإدانتها  وينبغي،  بل  ميكن، 
النف�سية  دواف����ع����ه  ان  م���ن���ا����س���ب. 
وا���س��ح��ة ج����دا مم���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا غري 
لالهتمام،  م����ث����رية  او  ج����دي����رة 
وحت��ل��ي��ل��ه��ا ل���ن ي�����س��ع ح���دا لغزوه 
الرتياق �سد  اإن  لل�سلطة.  الرعن 
الع�سور الو�سطى الرتمبية �سيكون 

�سيا�سيا ولي�ص �سيكولوجيا.

ما هي الآثار امللمو�سة؟
ه���ذا ه��و اأي�����س��ا، يف اجل��وه��ر، راأي 
اأ�ستاذ يف كلية براون  بيرت كرامر، 
و�سايل  اآي����الن����د،  رود  يف  ال��ط��ب��ي��ة 
�ساتيل. ويذكر الطبيبان النف�سيان 
اأن  ت��امي��ز،  ن��ي��وي��ورك  �سحيفة  يف 
اآخ��ري��ن ظلوا يف من�سبهم  روؤ���س��اء 
رغ���م الخ���ت���اللت ال��ع��ق��ل��ي��ة. على 
�سبيل املثال، عانى ابراهم لنكولن 
ال�����ذي مل مينعه  الك���ت���ئ���اب،  م���ن 
م���ن ان ي��ق��ع اع��ت��ب��اره واح�����دا من 
ت�سخي�ص  ان  ال���روؤ����س���اء.  اأف�����س��ل 
ال���س��ط��راب��ات، كما ي��ق��ولن، �سيء 
تفاقم  ح�������دوث  ح����ال����ة  يف  ����س���ه���ل 
�سرط  النف�سية،  للحالة  مفاجئ 
ل��ه��ا عواقب  اأن  ذل���ك  ب��ع��د  اث���ب���ات 
مبا�سرة على طريقة احلكم، وهي 
الأمر  يتعلق  عندما  بكثري  اأ�سعب 
منذ  املتجذرة  ال�سخ�سية  ب�سمات 
ف���رتة ط��وي��ل��ة ك��م��ا ه��و احل����ال مع 

دونالد ترامب.

روؤ�ساء م�سابون
باحثني  ثالثة  اهتّم   ،2006 عام 
م��ن ج��ام��ع��ة دي����وك ب��ولي��ة نورث 
ك����ارول����ي����ن����ا ب����ال����روؤ�����س����اء ال������� 37 
 1776 ع�������ام  ب�����ني  امل���ت���ع���اق���ب���ني 
 49 اأن  اإىل  وخ��ل�����س��وا  و1974. 
باملائة منهم كانوا م�سابني نف�سيا؛ 
 8 باملائة عانوا من الكتئاب،   24
من  باملائة  و8  القلق،  م��ن  باملائة 
الدم���������ان ع���ل���ى ال����ك����ح����ول. ج���ون 
ادام���ز، ث��ي��ودور روزف��ل��ت وليندون 
ال�سطراب  م��ن  ع��ان��وا  ج��ون�����س��ون 
رونالد  اأظهر  وقد  القطب.  ثنائي 
مر�ص  عالمات  جانبه  من  ريغان 
ال����زه����امي����ر ق���ب���ل ن���ه���اي���ة ولي���ت���ه 
ال���ث���ان���ي���ة.   ول���ك���ن ت��ب��ق��ى احلالة 
اإث��ارة لالن�سغال، هي حالة  الأكر 
 ،1924-1856 ويل�سون  وودرو 
متكررة.  دماغية  جلطات  �سحية 
موؤمتر  خ�����س��م  يف   ،1919 ع����ام 
اأظ��ه��ر عالمات  ل��ل�����س��الم،  ب��اري�����ص 
ثم  العقلي.  الرت��ب��اك  على  ه��ام��ة 
ال�سفر  م��ن  اخ���رى  جلطة  منعته 
بقيت  حالة  الجتماعات،  وح�سور 
من ا���س��رار ال��دول��ة. وك��ان عليه يف 
النهاية التخلي ر�سميا عن من�سبه 

كرئي�ص عام 1921.
عن لوطون ال�سوي�سربة

من الدميقراطيني م�سروع قانون 
بهذا املعنى. وت�سم املجموعة اأحد 
اأطباء  ثمانية  منهم  ع�سوا،  ع�سر 
اأطباء  اأرب���ع���ة م��ن��ه��م  ع��ل��ى الأق�����ل، 
اإ�سعار  وج���ود  ح��ال��ة  ويف  نف�سيني. 
العقلي،  ب���ال����س���ط���راب  اإي���ج���اب���ي 
الرئي�ص  ن��ائ��ب  ي���وّق���ع  اأن  ي��ن��ب��غ��ي 
بيان  على  ذل��ك  بعد  بين�ص  م��اي��ك 
ي���ق���ّر ب���ع���دم ق�����درة ال��رئ��ي�����ص على 
تخيله  ميكن  ل  �سيناريو  احلكم.. 

البّتة يف هذه املرحلة.

قاعدة غولدووتر
يف ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي، ق��دم��ت ع�سو 
مذكرة   ، لوفغرين  زو  الكونغر�ص 
اىل الكونغر�ص تن�ص على �سرورة 

ال�سحة  ع����ن  ب���ح���ري���ة  ال���ت���ح���دث 
العقلية لل�سيا�سيني.

ُي��خ��ف��ي الطبيب     م��ن ج��ان��ب��ه، ل 
الذي  ف��ران�����س��ي�����ص،  األ���ني  النف�سي 
الدليل  م��ن  ال��راب��ع��ة  الطبعة  ق��اد 
ال���ت�������س���خ���ي�������س���ي والإح�����������س�����ائ�����ي 
ُيخفي  ل  العقلية،  لال�سطرابات 
العديد  ي����رى  ع��ن��دم��ا  ان���زع���اج���ه 
ال���ه���واة يثريون  امل�����س��خ�����س��ني  م���ن 
ا�سطرابات ال�سخ�سية الرنج�سية. 
وكتب يف �سحيفة نيويورك تاميز 
التي حتدد  املعايري  “انا من ح��ّرر 
هذا ال�سطراب، وال�سيد ترامب ل 
نرج�سي  يكون  رمب��ا  ذل��ك.  يطابق 
على م�ستوى عاملي، ولكن ذلك ل 
ل  لأن��ه  عقليا  مري�سا  منه  يجعل 

كما لو كان به بع�ص من اجلنون، 
�سوزان  م��ن  قلقا  انزعاجا  متلقيا 
ك���ول���ي���ن���ز.     وي��ح��ت��دم اجل�����دل يف 
�سفوف الأطباء النف�سيني، ب�سبب 
قاعدة غولدووتر، التي ت�سري اإىل 
الأطباء  مهنة  واأخالقيات  مبادئ 
التعليق  م���ن  ومت��ن��ع  ال��ن��ف�����س��ي��ني، 
لل�سخ�سيات  العقلية  ال�سحة  على 
ودون  م��واف��ق��ت��ه��م  دون  ال���ع���ام���ة 
اهتمت   ،1964 ع���ام  ف��ح�����س��ه��م. 
غولدووتر،  ب��ب��اري  حقائق  جملة 

اخ�ساع دونالد ترامب لفحو�سات 
طبية وعقلية ونف�سية، حتدد ما اإذا 
كان قادرا على �سغل من�سب رئي�ص 
�سحيفة  ك�����س��ف��ت  ك��م��ا   . ال����دول����ة 
م�سمون  ع���ن  ب��و���س��ت  وا���س��ن��ط��ن 
من  ع�سوين  بني  خا�سة  حمادثة 
الدميوقراطي  ال�����س��ي��وخ،  جمل�ص 
�سوزان  واجل��م��ه��وري��ة  ري����د  ج����اك 
كولينز، وظل امليكروفون مفتوحا. 
ق����ال ال���دمي���وق���راط���ي اع��ت��ق��د انه 
با�ستخفاف  اق��ول��ه��ا  ول  جم��ن��ون، 

القيام وال�سارة لت�سخي�ص �سخ�ص 
ما دون فح�سه.

  وي��ب��دو اأن���ه م��ع احل��ال��ة اخلا�سة 
القاعدة  ه���ذه  ت���رام���ب،  ل��دون��ال��د 
مطلع  يف  وت���ت���ح���ط���م.  ت����ت����ه����اوى 
م�سابهة،  منظمة  اأر���س��ل��ت  ي��ول��ي��و، 
وه��������ي اجل����م����ع����ي����ة الأم����ري����ك����ي����ة 
بالربيد  ر�سالة  النف�سي،  للتحليل 
اأع�سائها  ك���ل  اإىل  الإل�����ك�����رتوين 
ع�سو،   3  500 ع���دده���م  ال��ب��ال��غ 
تخربهم باأنه بات باإمكانهم اليوم 

وهو مر�سح لالنتخابات الرئا�سية، 
عقليا  م�����وؤّه�����ل  غ����ري  واع����ت����ربت����ه 
الوظيفة  ه�����ذه  م���ث���ل  لح����ت����الل 
اإىل  ا�����س����ت����ن����ادا  ال����ه����ام����ة، وذل��������ك 
اأج�����اب خالله  ل���ل���راأي  ا���س��ت��ط��الع 
هذا  يف  ن��ف�����س��ي  حم���ل���ل   1189
بالت�سهري،  امل��ج��ل��ة  اأدي��ن��ت  امل��ع��ن��ى. 
الأمريكية  اجل���م���ع���ي���ة  وط��������ورت 
للطب النف�سي فيما بعد ما ي�سمى 
 ،1973 ع��ام  غ��ول��دووت��ر  بقاعدة 
الأع�ساء  جميع  على  حتظر  التي 

روؤ�ساء امريكان �سبقوه كانوا م�سابني نف�سيا:

�أطباء نف�سيون ي�سّرحون �سحة تر�مب �لعقلية...!
حتليل دوافع ترامب النف�سية لن ي�سع حدا لغزوه الرعن لل�سلطة

الطبيب النف�سي األني فران�سي�ص

ريد انه جمنون

ترامب يف اجلنون فنون ومكا�سب

ليندون جون�سون عانى من ال�سطراب ثنائي القطب

زو لوفغرين.. اخ�ساع ترامب للفح�ص الطبي

 جون �آد�مز وروزفلت وليندون جون�سون عانو� 
من �ال�سطر�ب ثنائي �لقطب ولنكولن من �الكتئاب

وودرو ويل�سون اأظهر عالمات هامة على 
الرتباك العقلي يف خ�سم موؤمتر باري�س لل�سالم

�جلمعية �الأمريكية للتحليل �لنف�سي ت�سمح ملنظوريها 
بحري����ة �لك��الم عن �ل�سح��ة �لعقلي��ة لل��سيا�سيني

الـــــرتيـــــاق 
�سد الع�سور 
ــى  ــط ــس ــو� ال
الــرتمــبــيــة 
ـــكـــون  ـــي ـــس �
ــا  ــي ــس ــا� ــي ــس �
ولـــــيـــــ�ـــــس 
�سيكولوجيا 

األــــــــــــــــــني 
فران�سي�س: 
قــــد يــكــون 
نـــرجـــ�ـــســـي 
لكن  ــي  ــامل ع
ـــــــــــك ل  ذل
منه  يجعل 
ـــا  ـــس ـــ� ـــري م
ــــيــــا عــــقــــل

روؤ�ساء �آخرون ظلو� يف من�سبهم رغم �الختالالت �لعقلية

يقرر  اأن  ي�ستطيع  من 
النف�سية  احلـــالـــة 
الأمــريــكــي  للرئي�س 
احلكم؟  على  وقدرته 
دونالد  انتخاب  منذ 
ت�ستعيد  تــــرامــــب، 
با�ستمرار  الأ�ــســواء 
�سحته  حــول  ــدل  اجل
ذلك  وياأتي  العقلية، 
منتقديه  ل�سان  على 

وجمعيات لالأطباء. 

•• الفجر - خرية ال�شيباين
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عربي ودويل
مريكل تتجه لوالية ر�بعة بتحالفات غري و��سحة 

•• برلني-اأ ف ب:

فوز  ب��ات  الأملانية  الت�سريعية  النتخابات  من  اأي��ام  ع�سرة  قبل 
امل�����س��ت�����س��ارة اأن��غ��ي��ال م��ريك��ل ب��ولي��ة ج��دي��دة ���س��ب��ه م���وؤك���د، لكن 
ال�سكوك تلف ائتالفها احلكومي الذي �سيحدد وجهة ال�سيا�سة 

الأملانية يف ال�سنوات املقبلة.
التي  املحافظة  للم�ست�سارة  ب��د  ل  اأن  �سبيغل  دي��ر  جملة  وراأت 
تت�سدر ا�ستطالعات الراأي بفارق كبري منذ اأ�سابيع، اأن ترتكب 
خطاأ �سيا�سيا هائال قبل موعد النتخابات يف 24 �سبتمرب حتى 

ل تفوز بولية رابعة .
اأن ارت��ك��اب الأخ���ط���اء لي�ص م��ن ع��ادات��ه��ا. وي��ت��وق��ع معهد  غ��ري 

فور�سا يف ا�ستطالعه الأخري للراأي اأن يفوز املحافظون الحتاد 
البافاري  وحليفه  م��ريك��ل  ب��زع��ام��ة  ال��دمي��وق��راط��ي  امل�سيحي 
الحتاد امل�سيحي الجتماعي ب�37 باملئة من نوايا الأ�سوات. واإن 
كانت هذه الن�سبة اأ�سواأ نتيجة مقدرة منذ اأربعة اأ�سهر، اإل اأنها 
تفوق باأ�سواط التوقعات لال�سرتاكيني الدميوقراطيني بزعامة 

مارتن �سولتز 23 باملئة.
و بعدما كان لفرتة وجيزة يف مطلع العام املف�سل لدى الملان، 
ي��ج��د ال��رئ��ي�����ص ال�����س��اب��ق ل��ل��ربمل��ان الأوروب������ي ���س��ع��وب��ة يف تعبئة 
منه  جعل  ال��ذي  الجتماعي  التفاوت  مو�سوع  ح��ول  الناخبني 
اأوروب���ا منوا  الأول يف  وق��ت ي�سجل القت�ساد  حم��ور حملته، يف 
قويا مدعوما بن�سبة بطالة يف اأدنى م�ستوياتها منذ اإعادة توحيد 

اأملانيا. يف املقابل، تبقى مريكل التي تقود البالد منذ 12 عاما، 
ال�سامنة لال�ستقرار يف  وفية خلطها، فتطرح نف�سها يف موقع 

عامل تع�سف به اأزمات كثرية، متفادية القيام باأي جمازفات.
وقال اخلبري ال�سيا�سي يف جامعة برلني احلرة اأو�سكار نيدرماير 
القرتاع  ت�سويقا من  اأكر  برايي  �ستكون  ت�سكيلة احلكومة  اإن 

بحد ذاته، لأن هناك الكثري من الحتمالت وكلها معقدة.
اأن يح�سل املحافظون على الغالبية املطلقة،  فمن غري املتوقع 

ما يحتم عليهم البحث عن �سريك اأو �سركاء يف احلكم.
حزب  ���س��واء  متطرف،  �سريك  م��ع  حتالف  اي  مريكل  ورف�ست 
الربملان،  اإىل  �سيدخل  ال��ذي  ال�سعبوي  اليميني  لأملانيا  البديل 
يف  الثالثة  املرتبة  و�ستح�سم  الراديكايل.  الي�ساري  ليكي  دي  اأو 

ا�ستطالعات  تتوقع  اللذين  احل��زب��ني  هذين  ب��ني  م��ا  الق���رتاع 
10 باملئة من الأ�سوات.  ال��راأي ح�سول كل منهما على حواىل 
واأظهر ا�ستطالع للراأي اأجراه معهد اإين�سا حل�ساب �سحيفة بيلد 
بالأملانية  غروكو  الكبري  الئتالف  من  �سنوات  ثماين  بعد  اأن��ه 
بني املحافظني واحلزب ال�سرتاكي الدميوقراطي يف 2005-

2009 ثم يف 2013-2017، يتطلع الأملان اإىل غالبية تقوم 
واحلزب  املحافظني  ل��وين  اإىل  ن�سبة  اأ�سفر  اأ���س��ود  حتالف  على 
غري  الحتمال  هذا  يعتربون  لكنهم  الدميوقراطي،  الليربايل 
اأربع  ال��ربمل��ان قبل  ال���ذي خ��رج م��ن  واق��ع��ي. ف��احل��زب ال�سغري 
الأ�سوات. وممار�سة  نوايا  باملئة من   8 �سوى  �سنوات، ل يجمع 

احلكم مع زعيمه كري�ستيان ليندر قد تكون خالفية.

•• الفجر - خرية ال�شيباين

   كان ذلك قبل 26 عاما. ح�سلت اأونغ �سان �سو كي، 
املعار�سة للمجل�س الع�سكري البورمي، على جائزة 
لن�سالها  نظرا   1991 عام  املرموقة  لل�سالم  نوبل 
من اجل الدميقراطية وحقوق الن�سان. جائزة مل 
الإقامة  �سنوات من  بعد   ،2012 اإل عام  تت�سلمها 

اجلربية حالت دونها والذهاب اإىل اأو�سلو.
ملقاومتها،  طويلة  ــرتة  ف طيلة  اعــجــاب  ــّل  حم    
نقد  اليوم اىل عا�سفة  �سو كي  �سان  اأونغ  تتعر�س 
وادانة. وُيعاب على هذه اليقونة ال�سابقة، التي 
 ،2016 اأبــريــل  منذ  البورمية  احلكومة  تقود 
امل�سلمة  الأقلية  الروهينجا،  م�سري  ب�ساأن  �سمتها 

�سحية ال�سطهاد يف بورما..

اآخ���ري���ن  ف���ائ���زي���ن  اأّن  ح�����ّد  اىل   
فيها  لل�سالم طعنوا  نوبل  بجائزة 
ب��خ�����س��و���ص ه����ذا امل���و����س���وع. وقد 
تدعو  ع��ري�����س��ة  م���وؤخ���را  اكت�سبت 
زخما  م��ن��ه��ا،  اجل��ائ��زة  �سحب  اإىل 
كبريا.�سجال ا�سايف يف تاريخ نوبل 
الطويل، الري ا�سال باجلدل ...

الفائزون رغم
 ما�سيهم املحرج

املا�سي  ل��ل��ج��دل:  الأول  ال�سبب    
على  ل���ل���ح���ائ���زي���ن  ال�������س���ي���ط���اين 
روزفلت  ت����ي����ودور  م���ن  اجل����ائ����زة، 
ل  ال�������ذي  اإىل  ج�������دا،  ال���ت���دخ���ل���ي 
ي��زال الأك��ر اإث���ارة للجدل هرني 

كي�سنجر.
روزفلت، “الأكرث حبا

 للحرب بني الأمريكيني«
   منذ عام 1906، كان منح هذا 
لدوره  روزف��ل��ت  لتيودور  المتياز 
يف �سالح مفاو�سات ال�سالم لإنهاء 
حمّل  اليابانية،  الرو�سية  احل��رب 

نقا�ص.
   هل كان عمل الرئي�ص الأمريكي 
للتمّيز  ك���اف���ي���ا  امل���ل���ف  ه�����ذا  ع���ل���ى 
“حمّب  اأن��������ه  ع���ل���ى  وت���������س����وي����ره 

لل�سالم”؟ 
وجب التذكري ان ثيودور روزفلت 
“الع�سا  عقيدة  �ساحب  اأي�سا  هو 
ال����ولي����ات  ت�����س��م��ح  الغليظة”: 
املتحدة لنف�سها بالتدخل ع�سكريا 
دفاعا عن م�ساحلها �سد الأنظمة 
احلكومة  ت�����س��ت�����س��ي��غ��ه��ا  ل  ال���ت���ي 

المريكية.
   واع���ت���ربت ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز، يف 
بب�ساطة  روزفلت  ان  الوقت،  ذل��ك 
هو الأك��ر عدوانية وحبا للحرب 
وقد  الأمريكيني.  املواطنني  ب��ني 
ان��ت��ق��د روزف���ل���ت يف خ��ط��اب��ه عند 
ت�سّلم اجلائزة عام 1910 م�سروع 
اإن�ساء ع�سبة الأمم - �سلف الأمم 
امل��ت��ح��دة – ال����ذي رع����اه خ��ل��ف��ه يف 

البيت الأبي�ص، توما�ص ويل�سون.

كي�سنجر، مهند�س ال�سيا�سة 
اخلارجية للوليات املتحدة

   وكانت جائزة نوبل لعام 1973 
فقد  اأك��رب حجما.  خ��الف  مو�سع 
اىل  جائزتها  منح  اللجنة  ق���ررت 
هرني  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر 
كي�سنجر، وزعيم فيتنام ال�سمالية 
لتوقيع  ا����س���ت���ن���ادا  ث�����و،  دوك  يل 
اتفاقيات باري�ص التي و�سعت حدا 

حلرب فيتنام. 
ولئن رف�ص دوك ثو هذا المتياز، 
معتربا اأن ال�سالم مل يتم التو�سل 

اإليه بعد، قبل كي�سنجر بالهدية.
 ول��ك��ن م���رة اأخ�����رى، ف����اإن ما�سي 
حقا  يدافع  ل  المريكي  امل�سوؤول 
ل�ساحله مما دفع ع�سوا يف جلنة 
على  احتجاجا  لال�ستقالة  ن��وب��ل 
كي�سنجر  عمل  وان  لأن���ه  ال��ق��رار، 
ال��ولي��ات املتحدة من  على خ��روج 
ُي��ّت��ه��م اأي�سا  ح���رب ف��ي��ت��ن��ام، ف��اإن��ه 
يف  بامل�ساهمة  منتقديه  قبل  م��ن 
ال�سراع.     ذاك  يف  ال���ب���الد  اغ�����راق 
الدبلوما�سية  رئي�ص  كي�سنجر  اأّثر 
ال�سيا�سة  وُم���ل���ه���م  الأم���ري���ك���ي���ة، 

حاميا ب�سكل خا�ص واأكر ات�ساعا 
حول هذه امل�ساألة. 

اأوب���ام���ا جائزة  ُم��ن��ح ب�����اراك  ف��ق��د 
نوبل لل�سالم جلهوده غري العادية 
الدولية  الدبلوما�سية  تعزيز  يف 
عام  بعد  ال�سعوب،  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
البيت  اإىل  و����س���ول���ه  م����ن  ف���ق���ط 

البي�ص.
   ك��ان ق���رار اللجنة ُم��رب��ك��ا، اذ ل 
ي�����زال ���س��ج��ل وح�����س��اد اأوب����ام����ا يف 
اخلارجي������ة  ال�س������يا�سة  جم���ال 
ث�����ّم ي�سعب  ه���زي���ال ج������دا، وم�����ن 
ب��ا���س��ت��ث��ن��اء خطاب  احل��ك��م ع��ل��ي��ه، 
ّ��ز على  رك������������������ ال���ق���اه���رة  واع�����د يف 

امل�ساحل�ة مع امل�سلمني. 
اأنف�سنا  “جند  ن��ي��وزوي��ك  وك��ت��ب��ت 
يف عامل خا�ص حيث تكافاأ النوايا 
احل�سنة قبل اأن تتحول اإىل اأعمال 
اما  ملمو�سة”،  حقائق  اأو  ج��ي��دة 
وا���س��ن��ط��ن ب��و���س��ت ف��ت��ح��دث��ت من 
ج��ان��ب��ه��ا ع���ن اأوب����ام����ا ك��رئ��ي�����ص مل 
يح�سل بعد على نتائج هامة على 

امل�ستوى الدويل.
   ويف تلك اللحظة، كانت الوليات 
املتحدة ل تزال بلدا يف حالة حرب، 
تقاتل يف العراق واأفغان�ستان، حتى 
ل��و وع���د اأوب���ام���ا ب��الن�����س��ح��اب من 

هاتني اجلبهتني.
   يف تاريخ نوبل، “هناك حموران 
اإما   :1901 ع��ام  منذ  رئي�سيان 
ل�سالح  معركة  اجل��ائ��زة  ُت��ت��ّوج  اأن 
كفاح  يف  ت�ستثمر  ان  اأو  ال�����س��الم، 
يو�سح  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي،  م�������س���ار  او 
الدولية  العالقات  يف  املتخ�س�ص 
اذاعة  ميكرو  يف  لرو����ص  ج��وزي��ف��ا 
ا�سم  اعالن  عند  الثقافية،  فرن�سا 

باراك اأوباما:
ل�سالح  �ست�ستثمر  اجل���ائ���زة  ان    
مر�سح من اجل م�ساعدته ودعمه 
ال�سالم،  تكري�ص  عملية  تنفيذ  يف 
وامل���ر����س���ح هو  م��ه��م��ة،  ه���ن���اك  اذن 

ب�سكل ما ُفّو�ص بامل�سروع.
   وه��ك��ذا، ك��ان اختيار جلنة نوبل 
عام 2009 ي�سبه دون �سك رهانا 
اأمر  ه��و  م��ا  ب��ق��در  امل�ستقبل،  على 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ص  اإىل  م���وّج���ه 
فهل  �سلمية.  دبلوما�سية  لعتماد 
بالكامل،  كان رهانا ناجحا؟ لي�ص 
النووي  ح��ول  الت��ف��اق  ك��ان  فلئن 
العالقات  ا�ستئناف  اأو  الإي����راين 
كوبا  مع  والتجارية  الدبلوما�سية 
جزءا من جناحاته، فاإن ما اعُترب 
موقفا �سلبيا ب�ساأن النزاع ال�سوري 

قد عّر�سه لنتقادات كبرية.
   لقد انُتخب اأوباما نتيجة وعده 
ب�����س��ح��ب ال���ق���وات الأم��ري��ك��ي��ة من 
ال��ع��راق واأف��غ��ان�����س��ت��ان، ومل يحقق 

هدفه.
 وجت��در ال���س��ارة اىل ان الوليات 
دوليا  حتالفا  اليوم  تقود  املتحدة 
داع�ص  �سد  جوية  ب�سربات  يقوم 
خف�ص  مت  م���ا  واإذا  ال����ع����راق.  يف 
افغان�ستان،  يف  المريكية  الوحدة 
مازالوا  ج��ن��دي  الف  ع�سرة  ف��ان 
م��ت��م��رك��زي��ن ه��ن��اك ع��ن��دم��ا غادر 

البيت البي�ص.
عن لونوفال اوب�سرفاتور

نيك�سون،  ريت�سارد  اعتمدها  التي 
ال�سيا�سة  ع����ل����ى  ك����ب����ري  ب�������س���ك���ل 
اخلارجية الأمريكية يف ال�ستينات 
وال�سبعينات.   وهي حقبة متيزت 
كوندور،  بعملية  ملحوظ  ب�سكل 
و�سعتها  ال�����ت�����ي  اخل�����ط�����ة  ت����ل����ك 
اأمريكا  يف  الديكتاتوريات  ع��دي��د 
اجلنوبية للق�ساء على خ�سومها، 
م�ساعدة  م���ن  ا����س���ت���ف���ادت  وال���ت���ي 
وكالة املخابرات املركزية ودعمها. 
بالقيام  كي�سنجر  هرني  اتُّهم  كما 
املدنيني  ال�سكان  ق�سف  يف  ب���دور 
يف لو������ص وك���م���ب���ودي���ا.    وقالت 
�ستامبا  ل  الإي��ط��ال��ي��ة  ال�سحيفة 

فات�سالف كالو�ص قرار جلنة نوبل 
واأخ��ريا، يف  ب�املهزلة الرتاجيدية. 
ر�سالة موجهة اإىل اللجنة، اعترب 
اأفريقيا  ج��ن��وب  اأ���س��اق��ف��ة  رئ��ي�����ص 
ال�����س��اب��ق دي��زم��ون��د ت��وت��و، احلائز 
على جائزة نوبل لل�سالم 1984، 
األ  ي��ج��ب  الأوروب�������ي  الحت�����اد  اأن 
يح�سل على اجلائزة، لأن الحتاد 
الأوروب���ي ل يعمل من اج��ل نظام 

عاملي منزوع ال�سالح.

 اأوباما، “نوبل” ...
 �سريعة جدا؟

ال�ّسجال  ك��ان   2009 ع��ام  ولكن، 

رئي�سا  ان ي�سبح  النتقاد.   فقبل 
ل��ل��ب��الد، ث��م مي���ّد ي��د ال�����س��ل��ح اىل 
امليلي�سيات، �سغل �سانتو�ص من�سب 
وزير الدفاع الكولومبى، ومن ثّم 
الع�سكري  ال��ه��ج��وم  �سانعي  اأح���د 
ال�سلطات  وك���ان���ت  ال���ف���ارك.  ���س��د 
الكولومبية، قد اختارت خالل هذا 
التغطية  طويلة  ل��ف��رتة  ال�����س��راع 
ترتكبها  ال��ت��ي  الن��ت��ه��اك��ات  ع��ل��ى 

اجلماعات �سبه الع�سكرية.

اأوباما، الحتاد الوروبي ... 
توقيت مفاجئ ومربك

يف  يكمن  للجدل  الثاين  ال�سبب    

ي�سجع  انه  القرار  هذا  عن  حينها 
الذين يريدون اعالن احلرب من 
وقال  اأف�����س��ل.  ب�سكل  وقفها  اج��ل 
الكوميدي الأمريكي توم لهرر عام 
ال�سيا�سي  الكاريكاتري  ان   2000
قد عفا عليه الزمن عندما ح�سل 

كي�سنجر على جائزة نوبل.
 ولكن اأي�سا ... خوان مانويل 

�سانتو�س 2016
الكولومبي  الرئي�ص  يفلت  ومل    
خوان مانويل �سانتو�ص، الذي نال 
امل��ك��اف��اأة ع���ام 2016 جل��ه��وده يف 
عملية ال�سالم مع القوات امل�سلحة 
من  الفارك،  الكولومبية  الثورية 

ويف   ،)... الج��ت��م��اع��ي��ة  الأزم�������ة 
ال���وق���ت ال�����ذي ت��ت��ع��ّر ف��ي��ه حتى 
يف  جماعي  وتاأثري  ثقل  لها  يكون 
على  نف�سها  جت��د  العاملي،  النظام 

ركح التتويج.
اأخريا  ج��اءت  باملفارقات،  ُحبلى     
هذه اجلائزة بعد ن�سف قرن من 
وكان   ... الأوروب��������ي  ال��ب��ن��اء  ب����دء 
هذه  نيل  ي�ستحق  �سومان  روب��رت 
للم�سروع  عاما   60 قبل  اجلائزة 
للقارة،  الذي كان يحمله  ال�سلمي 
اورواكتيف  الإع���الم  و�سيلة  كتبت 

حلظة ذاك الإعالن.
الت�سيكي  ال����رئ����ي���������ص  وو������س�����ف 

توقيت منح هذا المتياز، وطابعه 
بع�ص  يف  املت�سّرع  اأو  ج��دا،  املتاأخر 

الأحيان.
 الحتاد الأوروبي

 “نوبلة” متاأخرة جدا؟
الحت������اد  ي����ك����اف����اأ   ،2012 ع������ام 
ا�ستغراب  اث����ار  ب�����س��ك��ل  الأوروب�������ي 
اجلميع من اجل امل�ساهمة يف تقدم 
امل�ساحلة وال�سالم والدميقراطية 

وحقوق الإن�سان يف اأوروبا.
القرار  ه��ذا  ومعنى  توقيت  اإن     
م����رب����ك����ان: ف���ف���ي ال�����وق�����ت ال�����ذي 
اأزم����ة، وت�سّك  اأوروب����ا  ت��واج��ه فيه 
يف منوذجها )الأزمة القت�سادية، 

الرئي�ص الكولومبي اثار اجلدل اي�سا اوباما جائزة نوبل قبل الوان

كوميدي اأمريكي: انتهى زمن الكاريكاتري 
ال�سيا�سي عندما ح�سل كي�سنجر على جائزة نوبل

توقيت منح هذا المتياز وطابعه املتاأخر
 جدا اأو املت�سّرع اأحيانا هو ال�سبب الثاين للجدل

مـــــا�ـــــســـــي 
كي�ســــــنجر 
املظلـم دفــع 
عـــ�ـــســـوا يف 
جلنـة نوبـل 
لال�ســتقالة 
احتجــاجــا

ال�سبب الأول 
ـــــجـــــدل  ـــــل ل
هـــو املــا�ــســي 
ين  ل�سيطا ا
لــلــحــائــزيــن 
ــــــــــى  ــــــــــل ع
اجلــــــائــــــزة

�سو كي  من نوبل لل�سالم اىل التطهري العرقي

كي�سنجر عراب احلروب نالها اي�سا

ثيودور روزفلت مكافاة الع�سا الغليظة

ثيودور روزفلت �ساحب عقيدة »�لع�سا �لغليظة« �أكرث �الأمريكان �سغفا باحلرب

قبل البورمية اأونغ �سان �سو كي:

هوؤالء، حازو� على نوبل لل�سالم و�أثارو� �جلدل...!
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CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1890795 
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة �سامل قران النوبي مزينة العامري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سفيان �سجاد �سجاد احمد %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فاروق �سجاد �سجاد احمد
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 تعديل ا�سم جتاري من/الرملة البي�ساء للبالط والرخام
WHITE SAND TILE AND MARBLES

اىل/ اميزينغ لعمال الملنيوم والزجاج 
AMAZING ALUMINIUM AND GLASS WORKS

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تركيبات اللواح الزجاجية )4330014(
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تركيبات الملنيوم )4330013(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال تبليط الر�سيات واجلدران )4330019(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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 م غ 

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة الهنوف 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1191960 
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة حمدان خمي�ص جابر احلمادي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة كنيز فاطمة ديلوار %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد حميداهلل بهويان مولوي �سيد الرحمن بهويان
تعديل وكيل خدمات

حذف حمدان خمي�ص جابر احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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 م غ 

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/وردة اليا�سمني للمفرو�سات  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2164177 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل �سيف �سليمان �سامل ال�سيدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مانع �سامل عبيد ال�سحاك املن�سوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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 م غ 

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17

اإعــــــــــالن
الطوية  واحة  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب لل�سيانة العامة  رخ�سة رقم:1127550 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد حمدان عبداهلل حمدان خمي�ص الدرمكي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ها�سم ال�سيد عماد عبدالهادي الها�سمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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 )العني(

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل جالك�سي للت�سوق 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2394233 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/حمل جالك�سي للت�سوق
GALAXY SHOP FOR SHOPPING

اىل/ جالك�سي لالدوات والجهزة املنزلية 
GALAXY TOOLS AND HOME APPLIANCES

تعديل ن�ساط/حذف بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402(
تعديل ن�ساط/حذف بيع املالب�ص الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة )4771101(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الحذية الرجالية - بالتجزئة )4771901(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 م غ 

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17

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

CN 1692033:ديفيجني للديكور رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك جتارة اجلارودي )�ص . ذ. م. م(
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 272845    بتاريخ :  07/05/2017 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م
با�س��م: جتارة اجلارودي )�ص . ذ. م. م(

   وعنوانه:   �ص. ب: 8246 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأحذية لبا�ص القدم  ،�سنادل، اأخفاف، جوارب ق�سرية ،اأحذية للريا�سة.
الواق�عة بالفئة: 25

الأ�سود  باللون  FYORهي عبارة عن �سورة عالمة جتارية مكونة من حروف لتيينة  العالمة:  و�سف 
كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الأحد  17  �سبتمرب 2017 العدد 12123

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك بي�سالين للفالت 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم 263076  بتاريخ :  12/11/2016م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: بي�سالين للفالت
وعنوانه: �ص. ب: 114836، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات النوادي )للرتفيه و التعليم(، الرتفيه، عر�ص متثيليات حية، نوادي ليليه، تنظم حفالت )ترفيه(.

الواق�عة بالفئة: 41
و�سف العالمة:كتب امل�سمى SKY GARDEN باللون الأ�سود ب�سورة متميزة وفوق امل�سميني يوجد 

ت�سميم لزهرة متفتحة باللونني الأبي�ص والأ�سود هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�س��رتاطات: احلماية للعالمة يف جمملها و التنازل عن الكلمات SKY و GARDEN كل على حدة 

يف الو�سع العادي.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الأحد  17  �سبتمرب 2017 العدد 12123

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك الليايل للمجوهرات )�ص.ذ.م.م(
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم 269248         بتاريخ :  05/03/2017م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م
با�س��م: الليايل للمجوهرات )�ص.ذ.م.م(

وعنوانه: حمل ملك مركز اجلمريا بردبي، �ص. ب: 39282، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 
اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات قيا�ص الوقت الدقيقة.

الواق�عة بالفئة: 14
CHARMSDAY بالأحرف الالتينية بخط مميز باللون الوردي،  و�سف العالمة:عبارة عن كلمة 
اأحرف  وفوقهما  ال��رم��ادي،  باللون  مميز  بخط  الالتينية  ب��الأح��رف   JEWELLERY كلمة  وحتتها 

لتينية C D باللونني الأزرق و الوردي على التوايل كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�س��رتاطات: عدم املطالبة بحق ح�سري عند اإ�ستخدام احلرفني )CD( مبعزل عن العالمة و بالأو�ساع 

الأخرى.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الأحد  17  �سبتمرب 2017 العدد 12123

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:عامل التوا�سل لاللكرتونيات

Jackery: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم :271225     بتاريخ : 2017/04/10

با�س������م :عامل التوا�سل لاللكرتونيات
وعنوانه:حمل رقم 1-2 ملك امني حممد علي املرزوقي املرر خاتف: 042731466 

�سندوق الربيد: 42004 امييل: scedxb786@gmail.com دبي
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9 اك�س�سوارات الهوات املتحركة الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية 
الوزن  قيا�ص  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية 
اأو  تكثيف  اأو  اأو حتويل  فتح  اأو  لو�سل  واأدوات  اأجهزة   ، والتعليم  والإنقاذ  )الإ�سراف(  واملراقبة  والإ�سارة  والقيا�ص 
بيانات  حامالت   ، ال�سور  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة   ، الكهربائية  الطاقة  يف  التحكم  اأو  تنظيم 
مغناطي�سية ، اأقرا�ص ت�سجيل ،  ماكينات بيع اليه واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد ، اآلت ت�سجيل النقد ، 

اآلت حا�سبة ، معدات واجهزة حا�سوبية ملعاجلة البيانات اجهزة اخماد النريان.
و�سف العالمة:عبارة عن ر�سم مميز باللونني البي�ص والربتقايل وكتب على ميينه )Jackery( بالالتينية باللون 

ال�سود ب�سك مميز.
ال�سرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله بالربيد 
امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  �سبتمرب 2017 العدد 12123

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:�سيخه حممد �سليمان حيدر

mai aldhafra: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم :275800     بتاريخ : 2017/07/03

با�س������م :�سيخه حممد �سليمان حيدر
وعنوانه:مكتب رقم 910 قرية اعمال دبي هاتف: 042525200 فاكي: 042525202 

�سندوق الربيد: 87087 امييل: rbalkarama@gmail.com دبي
�سورة العالمة

املياه  جت��ارة  ال�سرب  مياه  تنقية  املعدنية  مياه  تعبئة  بالفئة:32  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
املعدنية تنقية مياه ال�سرب جتارة املياه املعدنية والطبيعية جتارة املرطبات واملياه الغازية.

ور�سم  هند�سية  على خلفية  ب�سكل مميز  مكتوبة  الظفرة  ماي   mai aldhafra العالمة:عبارة  و�سف 
لقلعة عند نهاية كل ا�سم باللغة العربية والجنليزية.

ال�سرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�سري عند ا�ستخدام الكلمات )الظفرة aldhafra( و )ماي mai( مبعزل 
عن العالمة لعتبار الظفرة aldhafra ا�سم منطقة جغرافية وكلمة ماي mai �سائعة ال�ستخدام.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  �سبتمرب 2017 العدد 12123

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:�سركة متحدون للتجارة العامة
United طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :متحدون 

املودعة بالرقم :277794     بتاريخ : 2017/8/8
با�س������م :�سركة متحدون للتجارة العامة

وعنوانه:العني املنطقة ال�سناعية هاتف: 971555555943 امييل: mans249@gmail.com العني
�سورة العالمة

انواع  جميع  وبالتحديد  املنتجات  من  جمموعة  جتميع  بالفئة:35  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
امل�سابيع الكهربائية اجهزة التدفئة والتربيد اثاث املنازل اثاث احلدائق جميع انواع املواد غري املعدنية للمباين 

وجميع انواع الخ�ساب واملواد اخل�سبية مبا فيها احلديد لتمكني الزبائن من ا�ستعرا�سها و�سراءها ب�سهولة.
و�سف العالمة:عبارة عن كلمة متحدون وترجمتها بالجنليزي - مت�سلتني عند حريف الواو و I مع اطار 

خارجي على �سكل مربع.
ال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  �سبتمرب 2017 العدد 12123

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  24609  / 2017 (

امل��نذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اإليه : اأحمد خلفان �سامل عليان ال�سام�سي - )جمهول حمل الإقامة(

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )278،114.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ني�سان   ( ن��وع  ( من  اأبوظبي   /  6 الفئة  87661/ خ�سو�سي/   ( رق��م  ال�سيارة 
باترول _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  24259  / 2017 (

امل��نذر :  بنك اأبوظبي التجاري 
املنذر اإليه :  جريمان ا�سيف بامبا ) جمهول حمل الإقامة (

اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )32،962.84( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 10453/ خ�سو�سي/ الفئة A / راأ�ص اخليمة ( 
من نوع )   هوندا �سيفيك _ �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  24610  / 2017 (

امل��نذر :  بنك اأبوظبي التجاري 
املنذر اإليه :  انا كالري�سا بى كوربوز   ) جمهول حمل الإقامة (

نتيجة  دره��م   )37،835.6( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 90725/ خ�سو�سي/ الفئة 15 / اأبوظبي ( من 
نوع )   فورد ايكو �سبورت _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  24608  / 2017 (

امل��نذر :  بنك اأبوظبي التجاري 
املنذر اإليه :  عبدالرحمن حمد علي حامد ) جمهول حمل الإقامة (

اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )35،757.25( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 52705/ خ�سو�سي/ الفئة 15 / اأبوظبي ( من 
نوع )   ميت�سوبي�سي لن�سر _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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املال والأعمال
»�جلمارك �لعاملية« تعزز جهودها لتطوير �لعمل �جلمركي عرب �لعامل

العمل  تطوير  جمال  يف  معها  التعاون  لتعزيز  ال�سديقة 
اجلمركي حيث مت موؤخرا توقيع اتفاقية تعاون لتطوير 
غانا  جمهورية  يف  الإي����رادات  هيئة  مع  اجلمركي  العمل 
يف اط��ار زي��ارة ق��ام بها وف��د من اجل��م��ارك العاملية لدعم 
اخلدمات  تطوير  اإىل  الهادفة  الأفريقية  الدولة  جهود 

اجلمركية .
لطفي  عي�سى  في�سل  ���س��م  ال���ذي   - ال��وف��د  ���س��ارك  وق���د 
املدير التنفيذي للجمارك العاملية واأدولف �سيبان رئي�ص 
التطوير - خالل الزيارة يف موؤمتر كفاءة املوانئ لدرا�سة 
اأف�سل التجارب العاملية يف تطوير املوانئ واجلمارك ومت 
املوؤمتر  يف  للم�ساركني  لتقدم  العاملية  اجل��م��ارك  اختيار 

جتربة جمارك دبي باعتبارها التجربة الأف�سل عاملياً يف 
تطوير اخلدمات اجلمركية.

الدكتور  يتقدمهم  امل��وؤمت��ر  يف  امل�ساركني  ال��وف��د  واأط��ل��ع 
م��اه��ام��ودو ب��اووم��ي��ا ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ج��م��ه��وري��ة غ��ان��ا على 
الإجنازات الرائدة التي حققتها جمارك دبي وجناحاتها 
يف تطبيق اأف�سل التطبيقات والبتكارات اجلمركية على 
املوؤمتر  يف  امل�ساركني  قائمة  �سمت  حيث  العاملي  امل�ستوى 
امل�سوؤولني يف غانا �سمت كواكو  ال��وزراء وكبار  نخبة من 
ال��ن��ق��ل واألن ك��ي��ريمي��ات��ني وزير  اأ���س��ام��ة وزي���ر  اأوف�����وري 
الأعمال  تطوير  وزي��ر  اأوال  وحممد  وال�سناعة  التجارة 

وكويف نتي املفو�ص العام لهيئة الإيرادات.

•• دبي-وام:
عززت اجلمارك العاملية - التابعة ملوؤ�س�سة املوانئ واجلمارك 
واملنطقة احلرة - جهودها لدعم تطور العمل اجلمركي 
الإدارات  اأداء  تطوير  يف  امل�ساركة  خ��الل  من  العامل  عرب 
اجلمركية يف الدول ال�سديقة ودعم خططها التطويرية 
التجربة  ت��ق��دمي  على  العاملية  اجل��م��ارك  حت��ر���ص  حيث 
ال��رائ��دة جل��م��ارك دب��ي يف جم��ال الب��ت��ك��ار اجلمركي اإىل 
اأج��ل تعزيز قدرتها على تنمية جتارتها  ال��دول من  تلك 

واقت�سادها.
الدول  اإىل  وزياراتها  العاملية حتركاتها  وكثفت اجلمارك 

�سمن 10 طلبات جديدة ح�سلت على موافقة »الأوراق املالية«

عبيد �لزعابي:  5 طروحات جديدة يف �لربع �الأخري تت�سمن �دنوك للتوزيع

�أر��سي دبي تربم �تفاقية مع بنك �مل�سرق لدعم مبادرة ترويج �لعقارية 
احللول  بتوفري  البنك  �سيقوم  ذلك  على  وبناء  ال�سدد.  واملقايي�ص يف هذا 

امل�سرفية للخدمات واملعامالت العقارية ملبادرة ترويج العقارية ترويج.
مركز  ورئي�ص  املدير  م�ساعد  را�سد  علي  ماجدة  �سعادة  نوهت  جهتها  من 
الأرا�سي  لدائرة  ال�ستثمارية  ال��ذراع  العقاري،  ال�ستثمار  واإدارة  ت�سجيع 

والأمالك يف دبي اإىل اأن املركز يعد الأول من نوعه عاملًيا. 
واأ�سافت: منذ تاأ�سي�سه يف العام 2011، يوفر املركز للم�ستثمرين فر�ساً 
مثالية لال�ستثمار العقاري يف دبي و�ساعد يف ذلك موقع دبي ال�سرتاتيجي 
ذلك  اإىل  اأ�سفنا  واإذا  للم�ستثمرين.  ام��ن��ة  ع��ق��اري��ة  وج��ه��ة  اإىل  وحت��ول��ه��ا 
احلالية  املختلفة  الحتياجات  ومراعاة  ت�ساميمها  ومتيز  امل�ساريع  ج��ودة 
اإىل   و�سلت  عقارية  ا�ستثمارات  ج��ذب  من  دب��ي  �سوق  ومتكن  وامل�ستقبلية، 
78 مليار درهم  ح�سب اجلن�سيات يف �سوق عقارات دبي، من مطلع يناير 

2017 ولغاية اليوم. 
وتعك�ص هذه الرقام ثقة العامل ب�سوق دبي العقاري القائم على منظومة 

قوية من الت�سريعات التنظيمية التي ت�سمن حقوق اجلميع.
ي�سار اإىل اأن مبادرة ترويج العقارية اأطلقها مركز ت�سجيع وادارة ال�ستثمار 
العقاري الذراع ال�ستثماري للدائرة بهدف الرتويج لل�سوق العقاري لإمارة 
دبي وامل�ساريع العقارية حتت مظلة الدائرة، وذلك من خالل اإقامة جتمع 

للمطورين العقاريني يف اإمارة دبي وخارجها.

تاأهل 12 ر�ئد عمل للمرحلة �لنهائية 
من م�سابقة رو�د �لق�سر - �الإمار�ت

•• اأبوظبي -وام:

من  النهائية  املرحلة  اإىل  ابتكارية  فكرة  و�ساحب  عمل  رائ��د   12 ت��اأه��ل 
لتطوير  خليفة  �سندوق  ينظمها  التي  الإم���ارات   - الق�سر  رواد  م�سابقة 

امل�ساريع . 
وو�سل هذا العدد من املتاأهلني عقب تاأهل اأربعة من املت�سابقني يف الدورة 
ت�ست�سيفها  التي  للم�سابقة  التمهيدية  الفعاليات  الثانية �سمن  التاأهيلية 

اأبوظبي لأول مرة يف املنطقة .
وتعد امل�سابقة الن�سخة الإماراتية مل�سابقة عاملية اأطلقها الأمري اأندرو دوق 
يورك يف اململكة املتحدة عام 2014 وتهدف اإىل متكني املتاأهلني من رواد 
واحتياجاتها  م�ساريعهم  عر�ص  من  املبتكرة  امل�ساريع  واأ�سحاب  الأع��م��ال 
اأم��ام نخبة  اأو تطويرية وغريها  اإداري��ة  اأو  ت�سويقية  اأو  كانت مالية  �سواء 
من رجال الأعمال والروؤ�ساء التنفيذيني ل�سركات مرموقة يف ق�سر �سانت 

جيم�ص يف بريطانيا ليحظوا بفر�سة دعم وتطوير م�ساريعهم.
كان نحو 21 رائد عمل و�ساحب فكرة ابتكارية قد قاموا بعر�ص اأفكارهم 
وم�ساريعهم اأمام جلنة من اخلرباء واملحكمني �سمت ممثلني عن �سندوق 
خليفة لتطوير امل�ساريع ومركز �سراع لريادة الأعمال مركز خليفة لالإبتكار 
واجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة وبريت�ص برتوليوم وفنت�سر �سوق وتاأهيل 

النهائية. املرحلة  اىل  منهم   4
واأو�سح مروان القا�سي مدير فرع �سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع يف راأ�ص 
اخليمة اأن الور�سة الثانية �سهدت مناف�سات قوية بني رواد العمال الذين 
قدموا اأفكارا نوعية ذات قيمة حقيقة نالت اإعجاب املحكمني .. م�سريا اإىل 
اأن اللجنة واجهت �سعوبات كبرية يف الو�سول اىل قائمة ق�سرية من تلك 

امل�ساريع املتناف�سة.
واأ���س��ار اإىل اأن امل��ت��اأه��ل��ني م��ن ال��دورت��ني وال��ب��ال��غ ع��دده��م 12 رائ���د عمل 
�سين�سمون اإىل مع�سكر تدريبي مكثف يف اأبوظبي بداية �سهر اأكتوبر املقبل 
بفندق ق�سر  اأكتوبر   4 تاريخ  الفائزين يف  واإع��الن  تنظيم احلفل  و�سيتم 

الإمارات يف اأبوظبي.
العام  من  نوفمرب  يف  اأب��رم  قد  امل�ساريع  لتطوير  خليفة  �سندوق  اأن  يذكر 
برنامج  ل�ست�سافة  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  يف  ي���ورك  دوق  م��ع  ���س��راك��ًة  امل��ا���س��ي 

الإمارات.  - الق�سر  رواد  ا�سم  حتت  الإمارات  يف   Pitch@Palace

العقاريني  وامل�ستثمرين  للمتعاملني  وامل��ع��ل��وم��ات  ال���س��ت�����س��ارات  بتقدمي 
للمنتجات لتلبية احتياجاتهم. من جهته، قال معايل عبد العزيز عبداهلل 
الغرير، الرئي�ص التنفيذي وع�سو جمل�ص الإدارة يف بنك امل�سرق: ي�سرنا اأن 
نكون ال�سريك امل�سريف للرتويج العقاري لدائرة الأرا�سي والأمالك يف دبي 
لتعزيز ال�سوق العقاري يف الأ�سواق املحلية والدولية. اإن دبي ل تزال تعّد 
الوجهة املف�سلة لالإقامة وال�ستثمار، خا�سة مع اقرتاب انطالقة اإك�سبو 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  العقاري يف  ال�ستثمار  وي�سهد    .2020
اإقباًل عالًيا، ويعزى الف�سل يف ذلك اإىل روؤية قادتنا احلكيمة، وما يقدمه 
ال�سوق من ت�ساميم مبتكرة وم�ساريع ح�سرية. ومبا اأن امل�سرق يعّد البنك 
ي�سرنا  الإم���ارات،  يف  املبتكرة  امل�سرفية  اخلدمات  توفري  جم��ال  يف  الرائد 
تعزيز  على  والعمل  عمالئنا،  احتياجات  لتلبية  خدماتنا  نطاق  تو�سعة 

ريادتنا، والإ�سهام يف التنمية امل�ستدامة التي ت�سهدها دولة الإمارات.
وتهدف هذه التفاقية اإىل تعزيز الثقة يف القطاع العقاري بدبي، وذلك من 
لالإمارة  العقاري  لل�سوق  والرتويج  مميزة،  ا�ستثمارية  بيئة  توفري  خالل 
املوؤمترات  يف  وامل�ساركة  املعار�ص  تنظيم  ذل��ك  يف  مبا  العقارية،  وامل�ساريع 
والفعاليات الدولية والإقليمية �سمن مظلة دائرة الأرا�سي، ما يدعم وجود 
الوقت  توفري وحفظ  ي�سهم يف  اأن  ذلك  �ساأن  ومن  اأف�سل.  ب�سورة  املطور 
واجلهد واملال وفًقا خلربة الدائرة الطويلة، مع مراعاة اأف�سل املمار�سات 

•• دبي –الفجر:

اأعلنت دائرة الأرا�سي والأمالك يف دبي عن توقيع اتفاقية موؤخًرا مع بنك 
امل�سرق ب�ساأن احللول امل�سرفية للخدمات واملعامالت العقارية ملبادرة ترويج 
العقارية -ترويج، ووقع التفاقية �سعادة �سلطان بطي بن جمرن مدير عام 
اأرا�سي دبي ، ومعايل عبد العزيز عبداهلل الغرير، الرئي�ص التنفيذي لبنك 

امل�سرق.
جمرن،  بن  �سلطان  �سعادة  ق��ال  التفاقية،  ه��ذه  على  تعليقه  معر�ص  ويف 
املدير العام لأرا�سي دبي: لقد تو�سلنا اإىل هذه التفاقية مع بنك امل�سرق 
انطالًقا من حر�سنا امل�سرتك على دعم وتعزيز عالقات التعاون املتبادلة 
املوؤ�س�سات  اأوائ��ل  من  واح��دة  يعترب  امل�سرق  بنك  واأن  ل�سيما  فاعل،  ب�سكل 
ملدة  الوطني  القت�ساد  دعم  من  طويل  ب��اإرث  ويتمتع  الوطنية،  امل�سرفية 
تزيد على خم�سني عاًما. وناأمل العمل �سوًيا من خالل توفري كافة �سبل 

الدعم املمكنة ملبادرة ترويج العقارية.
ومبوجب التفاقية اجلديدة املوقعة بني الطرفني، �سيقوم البنك بتقدمي 
خدمات م�سرفية للت�سرفات العقارية داخل الدولة وخارجها. وعالوة على 
ذلك، �سيح�سل امل�سرق على الألوية ك�سرك م�سريف للرتويج العقاري وفقاً 
للقوانني املطبقة يف كل دولة ب�سهولة و�سال�سة، كونه بنًكا حملًيا، و�سيقوم 

الدارة التنفيذية حال تاأكده من 
وجود ممار�سات �سلبية.

بطباعة  الهيئة  ق��ي��ام  اإىل  ول��ف��ت 
ت��وع��وي��ة وو���س��ع برامج  ك��ت��ي��ب��ات 
لزيادة  موقعها  على  اإل��ك��رتون��ي��ة 
اأو�ساط  الوعي والتثقيف يف  ن�سر 
ور�ص  بجانب  بال�سوق  املتعاملني 
العمل وو�سائل التوا�سل املجتمعي 
املفتوحة  امل��ع��ار���ص  يف  وامل�����س��ارك��ة 
اأبوظبي  معر�ص  مثل  للجمهور 

الكتاب ومعر�ص جيتك�ص.

•• اأبوظبي : رم�شان عطا

الزعابي  ع��ب��ي��د  ال���دك���ت���ور  ق�����ال 
الرئي�ص التنفيذي بالإنابة لهيئة 
هناك  اأن  وال�سلع،  املالية  الأوراق 
جديدة  ط��ل��ب��ات   10 ي��ق��ل  ل  م���ا 
دبي  �سوقي  يف  جديدة  لكتتابات 
واأبوظبي متت املوافقة عليهم، 5 
منها ترى النور يف الربع الأخري 

من العام اجلاري.
ت�سريحات  يف  ال��زع��اب��ي  واأو���س��ح 
����س���ح���ف���ي���ة ع���ل���ى ه���ام�������ص ن�����دوة 
امل�سرف  مبجل�ص  عقدت  توعوية 
عن حقوق امل�ستثمرين يف الأوراق 
قطاعات  يف  الكتتابات  اإن  املالية 
والبرتول  النفط  منها  متنوعة 
والتكنولوجيا  والتاأمني  والعقار 
فيما طلبت الأ�سواق تاأجيل ادراج 
اإدارية  لدواعي  الأخ��رى  اخلم�ص 
اكتتاب  اأن  اإىل  م�سرياً  وجت��اري��ة، 
�سيتم  ل��ل��ت��وزي��ع  اأدن�������وك  ���س��رك��ة 
خ���الل ال��رب��ع الأخ����ري م��ن العام 

اجلاري.

الأنظمة بع�سها يتم النتهاء منه 
العام اجلاري. 

تراجع اأ�سعار النفط 
وك�سف الزعابي اأن معدل ال�سيولة 
ويتذبذب  طبيعي  امل���ال  ب��اأ���س��واق 
ح�������س���ب ����س���ه���ور ال�����ع�����ام وه���ن���اك 
اكتتابات جديدة قادمة تزيد من 
هيئة  اأن  اإىل  م�سريا  بها،  الزخم 
منحت  وال�����س��ل��ع  امل��ال��ي��ة  الأوراق 
ت�سريعية  ���س��الح��ي��ات  الأ�����س����واق 
من  ميكنها  مب��ا  اأك��رب  وتنظيمية 
داخليا  والرتويج  الت�سويق  زي��ادة 
وخ�����ارج�����ي�����ا وج����ل����ب م����زي����د من 
عدد  وادخ��ال  اخلارجية  ال�سيولة 
املحليني  امل�ستثمرين  م��ن  اأك���رب 
والأج�����ان�����ب. وب����ني ال���زع���اب���ي اأن 

اأ�سواق املال املحلية جنحت خالل 
الفرتة املا�سية يف اثبات �سالبتها 
امت�سا�سها  ب���دل���ي���ل  وع���م���ق���ه���ا 
اأ���س��ع��ار النفط  ل�����س��غ��وط ت��راج��ع 
اجليو�سيا�سية  ال��ع��وام��ل  بجانب 
اأن  اإىل  منوها  وغ��ريه��ا،  املتقلبة 
ما ت�سهده الأ�سواق من اهتزازات 
ب��ني وق��ت واأخ���ر ل يوؤثر  ب�سيطة 

على قوتها وجاذبيتها.
وتابع الزعابي اإن من اأبرز حقوق 
ب�����دوره  ي���ق���وم  اأن  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
ال�سركات  اأداء  تقييم  يف  الفاعل 
الإدارة  جمال�ص  عمل  وت�سويب 
وميار�ص حقوقه الكاملة �سواء يف 
الت�سويت يف اجلمعيات العمومية 
والقيام  الهامة  ال��ق��رارات  وع��ل��ى 
ب��رف��ع ال�����س��ك��اوى وال��ق�����س��اي��ا على 

زيادة ر�سوم اخلدمات 
ال�سهر  نهاية  اأن  ال��زع��اب��ي  واأك���د 
قانون  ����س���دور  ���س��ي�����س��ه��د  ج�����اري 
الئتماين  ال��ت�����س��ن��ي��ف  وك�������الت 
من  الأول  ال���رب���ع  ي�����س��ه��د  ف��ي��م��ا 
اأنظمة »الفن  العام القادم �سدور 
ال�سغر  املتناهي  والتمويل  تيك« 
الأنظمة  بع�ص  على  وت��ع��دي��الت 
اأن  اإىل  لف���ت���ا  ح���ال���ي���ا،  ال��ق��ائ��م��ة 
ما  الأن  حتى  ا�ستوفت  الأ����س���واق 
متطلبات  م���ن   %  80 ن�����س��ب��ت��ه 
الأ�سواق  موؤ�سرات  على  للرتقية 

املتقدمة.
ر�سوم  زي����ادة  اأن  ال��زع��اب��ي  وت��اب��ع 
اخلدمات على ال�سركات امل�ساهمة 
العامة جاء �سمن قانون ال�سركات 
خدمات  اأوج������د  ال�����ذي  اجل���دي���د 

ملراجعة بيت من بيوت اخلربة. 

التطبيقات الذكية 
اأن الإم��ارات حتتل  وبني الزعابي 
م�ستوى  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��ا  م���رك���زا 
الثقافة  ن�سر  يف  والعامل  املنطقة 
ولديها  وال���س��ت��ث��م��اري��ة  امل���ال���ي���ة 
ت�سجيع  ب��ف�����س��ل  رائ������دة  جت���رب���ة 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة واحل����ث على 
ال���ل���ق���اءات  اأن  لف���ت���ا  الب����ت����ك����ار، 
تت�سم  ع����������ادة  ب���امل�������س���ت���ث���م���ري���ن 
باحلميمية ونحر�ص من خاللها 
على التقرب منهم والوقوف على 
واأخذها  وم��الح��ظ��ات��ه��م  اأراءه�����م 
بعني العتبار عند اعداد الأنظمة 

املختلفة.
امل�ستثمر  اأن  ال���زع���اب���ي  واأردف 

عليها،  ر���س��وم  فر�ص  مت  اإ�سافية 
جديدة  خدمات  اأي  اأن  اإىل  لفتا 
ر�سوم  ي�ساحبها  لل�سركات  تقدم 

جديدة.
خطة  ال���ه���ي���ئ���ة  ل�����دى  اإن  وق�������ال 
تت�سمن  للم�ستقبل  ا�ست�سرافية 
ت����ط����وي����ر ال���������س����وق ال�����س����الم����ي 
اأدوات  وتطوير  الأ�سواق  وتطوير 
وت�سويات  م��ق��ا���س��ة  م���ن  ال�����س��وق 
ون��ظ��ام ال��ت�����س��وي��ة امل��رك��زي��ة حيث 
تقوم الأ�سواق بالعمل مع �سركات 
خ�����ربة ن���ا����س���داك دب�����ي واإ�����س����دار 
اأن����ظ����م����ة ل����ل����خ����ي����ارات وال���ع���ق���ود 
امل�ستقبلية وخلق مقا�سة مركزية 
ال��ب��ور���س��ات يف عقود  ك���ل  جت��م��ع 
ال�سلع والذهب اإ�سافة اإىل �سدور 
قانون الهيئة الذي يخ�سع حاليا 

اخلدمات  توافر  اإىل  يتطلع  الأن 
التطبيقات  خ��الل  م��ن  املختلفة 
حتر�ص  لذا  الهاتف  عرب  الذكية 
اأنظمتها  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة 
وخ�����دم�����ات�����ه�����ا مب������ا ي����ل����ب����ي ه����ذه 
يتعلق  فيما  خ�سو�سا  التطلعات 
بالت�سويت واجتماعات اجلمعيات 

العمومية وتوزيعات الأرباح.
حاليا  تعمل  الهيئة  اأن  واأو����س���ح 
اعداد  الأ�سواق على  بالتعاون مع 
ع����دد م���ن الأن���ظ���م���ة م��ن��ه��ا نظام 
ا�����ص« ميكن  ت���ي ج���ي  »اأر  ي�����س��م��ى 
ن�سية  ر�سائل  اإر���س��ال  خالله  من 
للم�ستثمر حال قيامه باأي عملية 
اأو  اأرب����اح  ت�سلم  اأو  ب��ي��ع  اأو  ���س��راء 
غريه من العمليات التي يجريها 
ه���ذه  اأن  لف����ت����ا  ح�������س���اب���ه،  ع���ل���ى 

ي�سهل حركة التجارة للمنتجات الإماراتية لنحو 60 �سوقًا حول العامل 

ماليزيا تعرتف ر�سميًا بالنظام �الإمار�تي للرقابة على �ملنتجات �حلالل 
•• دبي-الفجر:

العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  ح�����س��ل��ت 
املتحدة، على اعرتاف دولة ماليزيا، 
ب��ال��ن��ظ��ام الإم�����ارات�����ي ل��ل��رق��اب��ة على 
وبال�سهادات  احل�������الل،  امل���ن���ت���ج���ات 
الوطنية،  احل��الل  وعالمة  ال�سادرة 
التجارة  ح���رك���ة  ���س��ي�����س��ه��ل  وال�������ذي 
واملنتجات  الإم���ارات���ي���ة،  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 
“حالل”  ع���الم���ة  ع���ل���ى  احل���ا����س���ل���ة 

لتداول  واح����دة  ح���الل  ���س��ه��ادة  تقبل 
الإماراتية  ال�����س��وق��ني  يف  امل��ن��ت��ج��ات 
ال��ت��ي تطبق  ال���دول  اأو يف  وامل��ال��ي��زي��ة 
م��ن��ظ��وم��ة احل������الل ال���وط���ن���ي���ة،، ما 
املنتجني  على  واجل��ه��د  ال��وق��ت  يوفر 

واملوردين لل�سلع واملنتجات.
واأكد اأن العرتاف املاليزي باملنظومة 
�سيح�سب  احل��الل  ل�سناعة  الوطنية 
اإق��ل��ي��م��ي��ا وع���امل���ي���ا، فيما  ل����الإم����ارات 
نتوقع اأن ت�سهم يف املزيد من ت�سهيل 
الدولة  بني  التجاري  التبادل  حركة 
املوا�سفات  عوملة  خ��الل  من  والعامل 
العالمة  اخلا�سة مبنح  والإج���راءات 
الدولية  املنظمات  اإىل  برفعها  وذلك 
امل�ستوى  على  لتبنيها  العالقة  ذات 
للتبادل  اأ����س���ا����س���ا  وج��ع��ل��ه��ا  ال������دويل 

يوليو املا�سي، وفدا ماليزياً حينذاك 
لإج���راء زي���ارة اإىل ال��دول��ة لالطالع 
للرقابة  الإم�����ارات�����ي  ال���ن���ظ���ام  ع��ل��ى 
تبني  وكيفية  احل��الل  املنتجات  على 
العاملية يف  املمار�سات  الدولة لأف�سل 

هذا الإطار.
التوافق  اأن   امل��ع��ي��ن��ي،  ���س��ع��ادة  واأك����د 
دولتان  وه��م��ا  امل��ال��ي��زي،  الإم����ارات����ي 
عاملياً،  رائ���دة  ح��الل  اأن��ظ��م��ة  متلكان 
املنتجات  جت���ارة  تنمية  يف  �سي�ساعد 
الوطنية  ال��ع��الم��ة  ع��ل��ى  احل��ا���س��ل��ة 
يتم  ع����ن����دم����ا  ل����ل����ح����الل، ولح������ق������اً 
بعدما  امل��ال��ي��زي،  بالنظام  الع���رتاف 
متطلبات  اآ���س��ي��ا  ����س���رق  دول  ت��ط��ب��ق 
ال���ن���ظ���ام الإم�����ارات�����ي ل��ل��رق��اب��ة على 
ذل��ك من  �سي�سهل  احل��الل،  املنتجات 
حركة توريد ال�سلع الغذائية احلالل 
ت�سهم  ب�سورة  الإم����ارات،  اأ���س��واق  اإىل 
الغذائي  الأم�����ن  حت��ق��ي��ق  يف  ن�����س��ب��ي��اً 

بالدولة.
و�سرح �سعادته اأن الإجراءات ال�سابقة 
���س��ه��ادة حالل  اإ���س��دار  ك��ان��ت تتطلب 
املنتج  اأو  الإم���ارات  امل�سنع يف  للمنتج 
واملراد  ال��دول��ة،  ع��رب  ت�سديره  امل��ع��اد 
ت�����س��وي��ق��ه يف م��ال��ي��زي��ا، وك���ان���ت هذه 
اإىل  ت�سل  ف��رتة  اإىل  حتتاج  ال�سهادة 
بينما  لإ���س��داره��ا،  ك��ام��ل��ني  �سهرين 
الع�������رتاف احل�����ايل ب���ني الإم�������ارات 
بحيث  امل��دة،  هذه  �سيقل�ص  وماليزيا 

ح���ول ال���ع���امل، الأم����ر ال����ذي ينعك�ص 
ال�سناعة  وت�سجيع  دعم  على  اإيجاباً 
ال��وط��ن��ي��ة، خ�����س��و���س��اً ن��ح��و اأ����س���واق 
والقارة  اآ���س��ي��ا  ���س��رق  ���س��رق وج���ن���وب 
وامل�����س��اه��م��ة يف حتقيق  ال���س��رتال��ي��ة، 

الأمن الغذائي بالدولة.
عبد  اهلل  ع����ب����د  �����س����ع����ادة  واع������ت������رب 
ال����ق����ادر امل��ع��ي��ن��ي، م���دي���ر ع����ام هيئة 
واملقايي�ص  ل��ل��م��وا���س��ف��ات  الإم�������ارات 
اأن العرتاف املاليزي  “موا�سفات”، 
من  للحالل،  الإم��ارات��ي��ة  باملنظومة 
�ساأنه اأن يدعم ت�سهيل حركة التبادل 
على  احلا�سلة  للمنتجات  ال��ت��ج��اري 
وت�سهيل  للحالل،  الوطنية  العالمة 
تلك  يف  ال���دول  ع�سرات  اإىل  دخولها 
املنطقة، اإ�سافة اإىل الدول التي تقبل 
بالنظام املاليزي للحالل يف املنتجات 
تقودها  م����ب����ادرة  وه�����ي  ال���غ���ذائ���ي���ة، 
نوعها  م���ن  الأوىل  وت��ع��د  الإم�������ارات 
اآفاق  لفتح  اأو���س��ط��ي��اً،  و���س��رق  ع��رب��ي��اً 
الدولة،  يف  املنتجني  اأم��ام  ت�سديرية 
وك���ذل���ك دع���م���اً ل��ل��ت�����س��دي��ر واإع������ادة 
ال��ت�����س��دي��ر ن��ح��و ع�����س��رات الأ����س���واق 

اجلديدة.
الإ�سالمية  ال��ت��ط��وي��ر  هيئة  وب��ع��ث��ت 
الإمارات  هيئة  اإىل  جاكيم،  املاليزية 
للموا�سفات واملقايي�ص “موا�سفات”، 
بعدما  الر�سمية،  الع���رتاف  ب�سهادة 
اأواخ�����ر  “موا�سفات”  ا���س��ت�����س��اف��ت 

وي�����س��م��ن ق����ب����وًل ل���ه���ا يف الأ�����س����واق 
الأ�سواق  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ال��ي��زي��ة، 
التي تقبل بالنظام املاليزي للحالل، 
والتي تناهز 60 �سوقاً لدول وبلدان 

التجاري الدويل.
بوابة عبور للمنتجات

واأو�سح �سعادته اأن املنتجات املاليزية 
�ست�ستفيد كذلك من خالل ح�سولها 
على �سهادة حالل من هيئة الإمارات 
للموا�سفات واملقايي�ص “موا�سفات”، 
هذه  ع��ل��ى  ح�����س��ول��ه��ا  واأن  ل���س��ي��م��ا 
ال�����س��ه��ادة مي��ث��ل ب���واب���ة ع���ب���ور لهذه 
واأ�سواق  الدولة،  اأ�سواق  اإىل  املنتجات 
الأو�سط  وال�����س��رق  اخل��ل��ي��ج  منطقة 
و�سمال اإفريقيا، بحكم ما حازت عليه 
املنظومة الإماراتية من �سدى عامليا 
نظرا ملا يتمتع به نظامنا من مواطن 
قوة ت�سمن التقيد مبتطلبات واأنظمة 
اجلودة العاملية باأعلى درجات التميز، 
اإىل  الكربى  العاملية  الهيئات  ما دفع 

طلب العرتاف املتبادل .
املنظومة  ب��ت��خ��ط��ي  ���س��ع��ادت��ه  ون�����وه 
الزمنية  الأب���ع���اد  ل��ل��ح��الل  ال��وط��ن��ي��ة 
الكبرية، يف الأعوام الثالثة املا�سية، 

م��ن��ذ اط���الق���ه���ا، وي���دل���ل ع��ل��ى ذلك 
الطلب العاملي الالفت على العرتاف 
تاأكدوا  بعدما  خ�سو�ساً  باملنظومة، 
تنتهج  ال��وط��ن��ي��ة  منظومتنا  اأن  م��ن 
اتباع اأف�سل املمار�سات العاملية �سمن 
اإطار وطني يخدم دفع عجلة التنمية 
متيز  يعك�ص  م��ا  ب��ال��دول��ة  امل�ستدامة 
واأن  وتطبيقها  اإ���س��داره��ا  يف  اأدوات��ن��ا 
اأن��ه��ا متثل  اإل��ي��ه��ا ع��ل��ى  ال����دول تنظر 
اإ����س���اف���ة مل��ن��ظ��وم��ة ���س��ن��اع��ة احل���الل 
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04807/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/04047/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : عبداهلل ابراهيم �سلطان عبدالكرمي املر 
وتامكوي�ست انرتتينمنت - �ص ذ م م   جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: مي للعقارات - �ص ذ م م    
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

الفرتة حتى  ايجار عن  بدل  وق��دره )38.941/دره����م  ب�سداد مبلغ  املدعي عليهما  بالزام   -1
تاريخ الخالء 2016/2/21 

2- بالزام املدعي عليه الأول ب�سداد ر�سوم مببلغ 696 درهما والزامتها الر�سوم وامل�ساريف 
ال�سيكات املرجتعة )207638/207640/20639(  الغرامة  بالزام املدعي عليه الأول ب�سداد   -3

امل�سحوبة على بنك راأ�ص اخليمة الوطني مببلغ وقدره )3000( ثالثة الف درهم 
4- الزام املدعي عليه الأول ب�سداد غرامة الغاء عقد اليجار قبل انتهاء العقد مببلغ وقدره 

30.697/ثالثون الفا و�ستمائة و�سبعة وت�سعون درهم.
5 - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر ويف حال 
 امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
)مالحظة / �سيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم افادة الإعالن بالن�سر خالل 

ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6356   
                          املنذر : بنك اإت�ص اإ�ص بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود 

املنذر اليه : حممد ر�سا برويز مري�سيبنج  - جمهول حمل القامة    
العالقة  ذات  الخ��رى  وامل�ستندات   ،  2007 يوليو   22 يف   امل���وؤرخ  الت�سهيالت  خطاب  مبوجب  اليه  املنذر  يلتزم 
واربعمائة وثالثة  اربعة مليون   ( اإماراتي  وق��دره  4.493.852 درهم  البنك )املنذر( بدفع مبلغ  واملربمة مع 
وت�سعون الف وثمامنائة واثنان وخم�سون درهم وت�سعة وثالثون فل�ص( مت�سمن الفوائد حتى تاريخ النذار 

العديل )الدين( اىل املنذر
مقابل هذا الدين قام املنذر اليه )ب�سفته الراهن( وك�سمان للدين مبنح رهنا عقاريا تاأمينيا للمنذر )الرهن 
العقاري( وذلك على العقار ، ال�سقة رقم 4053 ، الطابق  2 ، الكتلة جي ، �سقة ال�سرفة 2 ، املبنى رقم 2 ، جرين 
كوميونيتي ، جممع دبي لال�ستثمار الأول ، الواقعة على قطعة الأر�ص 353 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
دبي  والأم��الك يف  الرا�سي  دائ��رة  لدى  لالأ�سول  وفقا  املنذر  ل�سالح  الرهن  ت�سجيل هذا  وقد مت   ، )العقار( 

بتاريخ 16 مار�ص 2016 
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�سديد الدين امل�ستحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه )اإ�سعار 
املادة )25( من القانون رقم )14( ل�سنة 2008  التزاما باأحكام  تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك 

ال�سادر يف �ساأن الرهونات يف اإمارة دبي 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل العدل من توجيه ا�سعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

ولحقا ، فو�ست حمكمة دبي التبدائية )املحكمة( املنذر بالقيام بتوجيه ا�سعار تنفيذ الرهن عن طريق ن�سره 
يف ال�سحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا العالن املنذر اليها باأنه يف حالة التق�سري  يف ت�سديد 
الرهن  بتنفيذ  املنذر  �سنقوم  الع��الن   ن�سر هذا  تاريخ  بعد  الدين كامال خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوما 

وبالتقدمي بطلب اىلاملحكمة للح�سول على اأمر لبيع العقار 
ميكن للمنذر اليه التوا�سل مع املنذر على العنوان التايل : �ص ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة او على 

الرقم : 971-04-3904722+
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ب�����الل   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
لبنان   ، احل���������داد  ف���������وؤاد 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )2219662( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 052/9306750
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�الإمار�ت تبحث �لتعاون 
�القت�سادي و�ال�ستثماري مع دولة بليز

•• مك�شيكو -وام:

التقى �سعادة اأحمد حامت املنهايل �سفري الدولة لدى الوليات املتحدة املك�سيكية 
يف مقر ال�سفارة بكل من معايل اروين كونرتيرا�ص وزير التجارة وال�ستثمار 
وتطوير القطاع اخلا�ص وحماية امل�ستهلك يف دولة بليز و�سعادة اأوليفري ديل 
امري مونرييو قن�سل  كارلو�ص  و�سعادة  بليز لدى مك�سيكو  دولة  �سفري  �سيد 

�سفارة بليز. 
وبحث اللقاء تعزيز التعاون القت�سادي وال�ستثماري بني البلدين اىل جانب 

عدد من املوا�سيع ذات الهتمام امل�سرتك.

التعامل  ك��ي��ف��ي��ة  وت��و���س��ح  ع��ن��ه��ا، 
�ساأنه  م����ن  م����ا  ال���ت���ح���دي���ات،  م����ع 
والرتقاء  املحلي  القت�ساد  دع��م 
على  الكبرية،  التناف�سية  بقدراته 
ومينح  والبعيد،  القريب  امل��دي��ني 
رجال الأعمال واملهتمني الفر�سة 
احلالية،  اأعمالهم  مناذج  لتطوير 
متطلبات  م���ع  م��ب��ك��راً  وال��ت��ك��ي��ف 

الثورة ال�سناعية الرابعة.
املنتدى  ب���رن���ام���ج  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
الكلمات  م��ن  جم��م��وع��ة  يت�سمن 
النقا�سية  واجل��ل�����س��ات  ال��رئ��ي�����س��ة 
امل�سوؤولني  املبا�سرة لعدد من كبار 
واملعارف  الآراء  لتبادل  واخل��رباء 
الأو�ساع  وا���س��ت��ق��راء  واخل������ربات، 
وامل�ستقبلية  الراهنة  القت�سادية 

والفر�ص الكامنة فيها.
ويوفر املنتدى فر�سة ل مثيل لها 
دولة  يف  ال�ستثمار  اآف���اق  لدرا�سة 
الإم��ارات العربية املتحدة عموماً، 
التحديد،  وج���ه  ع��ل��ى  وال�����س��ارق��ة 
وكذلك ا�ستعرا�ص الفر�ص املتاحة 
يف خمتلف القطاعات القت�سادية 
مب�ساركة  وذل�������ك  الإم������������ارة،  يف 
وامل�سوؤولني  القرار  ل�سناع  وا�سعة 

واخلرباء القت�ساديني.

يفرنياو،  وف��ي��ل��ي��ب  وب���اك�������س���ت���ان، 
الدويل  للتعاون  التنفيذي  املدير 
فران�ص”،  “بيزن�ص  وك����ال����ة  يف 
موؤ�س�ص  بان�سال،  اأجنايل  وال�سيدة 
وال���ع�������س���و امل���ن���ت���دب ل�����س��رك��ة اأي����ه 
وويناند  م�����س��ت�����س��ارون،  اإ������ص  ب���ي 
العاملي  التقنية  كويجرب�ص، خبري 
ت�سني،  بلوك  تقنية  املتخ�س�ص يف 
ب�سفتهم متحدثني دوليني. وقال 
حممد جمعة امل�سرخ، مدير مكتب 
الأجنبي  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ارق��ة 
ال�سارقة:  يف  ا���س��ت��ث��م��ر  امل��ب��ا���س��ر 
م�ساركة  العام  هذا  املنتدى  ي�سهد 
جمموعة من اخلرباء والروؤو�ساء 

و�سعادة  ال�سارقة،  يف  القت�سادية 
ال�سركال،  ج���ا����س���م  ب����ن  م��������روان 
ال�سارقة  لهيئة  التنفيذي  امل��دي��ر 

لال�ستثمار والتطوير �سروق.
وت�����س��م ال��ق��ائ��م��ة اأي�����س��اً ك���ل من: 
���س��ع��ادة خ��ال��د احل��رمي��ل، الرئي�ص 
للبيئة  ال�سارقة  ل�سركة  التنفيذي 
حممد  ح�سني  و���س��ع��ادة  “بيئة”، 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  امل���ح���م���ودي، 
ل�����س��رك��ة الأع����م����ال ال���ت���ج���اري���ة يف 
القفيدي،  وزي��د  ال�سارقة،  جامعة 
“اإينوك  ب�سركة  املُ��ن��ت��دب  الع�سو 
القرقاوي،  وف���ه���د  للتجزئة”، 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة دبي 

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة لال�ستثمار  اأعلن منتدى 
2017، احلدث  املبا�سر  الأجنبي 
امل�ستوى  ال���رف���ي���ع  ال����س���ت���ث���م���اري 
الذي يقام حتت رعاية كرمية من 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو 
ال�سارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص 
ع��ن م�����س��ارك��ة اأك����ر م��ن 30 من 
امل�سوؤولني و�سناع القرار واخلرباء 
وك���ب���ار ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني يف ع����دد من 
اجلهات و�سركات القطاعني العام 
�سمن  والعاملية،  املحلية  واخلا�ص 
 19 يومي  تنعقد  التي  فعالياته 

و20 �سبتمرب املقبل.
وي���ع���ق���د امل����ن����ت����دى ب���ت���ن���ظ���ي���م كل 
لال�ستثمار  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  م���ن 
ومكتب  -�������س������روق،  وال����ت����ط����وي����ر 
الأجنبي  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ارق��ة 
ال�سارقة”،  يف  “ا�ستثمر  املبا�سر 
ال������ت������اب������ع ل����ل����ه����ي����ئ����ة، ب���������س����راك����ة 
 CNBC قناة  مع  ا�سرتاتيجية 
عربية، ورعاية بالتينية من بنك 
وذلك  األ��ف،  وجمموعة  ال�سارقة، 
للمنا�سبات  اجل���واه���ر  م���رك���ز  يف 

الذين  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني،  وامل���دي���ري���ن 
مي��ث��ل��ون ���س��رك��ات وج��ه��ات حملية 
يف  وتاأثريها  مكانتها  لها  وعاملية 
والإقليمية  املحلية  الق��ت�����س��ادات 
والدولية، وهو ما يوؤكد على املكانة 
املرموقة التي باتت اإمارة ال�سارقة 
التقاء  ب�سفتها من�سة  بها،  تتمتع 
للخربات القت�سادية من خمتلف 

اأنحاء العامل.
املتحدثون  ي�ستعر�ص  واأ����س���اف: 
اأهمية  ذات  روؤى  امل��ن��ت��دى  خ���الل 
خا�سة، تتناول م�ستقبل القت�ساد 
ال���ع���امل���ي، ال�����ذي ن��ن��ظ��ر اإل���ي���ه من 
خالل الثورة ال�سناعية الرابعة.. 
ه��ذه ال��ث��ورة ال��ت��ي م��ن امل��ت��وق��ع اأن 
احلالية  ح��ي��ات��ن��ا  ط���ري���ق���ة  ت���غ���ري 
الهائل  ل��ل��ك��م  ن����ظ����راً  الأب�������د  اإىل 
مع  التعاي�ص  م��ن  تفر�سه  ال���ذي 
عمقاً  اأك��ر  �ستغدو  التي  التقنية، 
خمتلف  يف  وحت���ك���م���اً  وان���دم���اج���اً 
جم��الت احل��ي��اة، وه��و ما �سينجم 
الفر�ص  ب��ال��ط��ب��ع جم��م��وع��ة  ع��ن��ه 
والتحديات. وتابع امل�سرخ: �سيقدم 
�سبل  ت��ع��زز  قيمة  اأف���ك���اراً  امل��ن��ت��دى 
ال�سناعية  ال��ث��ورة  م��ن  ا�ستفادتنا 
الرابعة، والقيمة امل�سافة الناجمة 

املتحدثون  ويعر�ص  وامل��وؤمت��رات. 
امل�ساركون يف املنتدى، الذي يرفع 
�سعار “الثورة ال�سناعية الرابعة”، 
روؤاه�����������م ح�������ول ع�������دد م�����ن اأب�������رز 
املو�سوعات والق�سايا التي تتناول 
املحلي  الق���ت�������س���ادي���ن  م�����س��ت��ق��ب��ل 
ال�ستثمارات  وواق������ع  وال���ع���امل���ي، 
التوجهات  واأح�������دث  الأج���ن���ب���ي���ة، 
الثورة  على  املرتكزة  القت�سادية 
اإىل  بالإ�سافة  الرابعة،  ال�سناعية 
التكنولوجيا احلديثة وتاأثريها يف 
“بلوك  تقنية  ل�سيما  املوؤ�س�سات، 
يف  ت����اأث����ريه����ا  وك����ذل����ك  ت�سني”، 
قطاع التعليم، ف�ساًل عن البتكار 
ال�سغرية،  وال�سركات  احلكومي، 
وال�������س���ري���ب���ة يف دول������ة الإم��������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة. وت�����س��م قائمة 
امل��ت��ح��دث��ني جم��م��وع��ة م���ن كبار 
املحليني،  والتنفيذيني  امل�سوؤولني 
اأبرزهم: معايل �سلطان بن �سعيد 
املن�سوري، وزير القت�ساد، و�سعادة 
�سالح،  اآل  اأح����م����د  ب����ن  ع����ب����داهلل 
ل�سوؤون  الق��ت�����س��اد  وزارة  وك��ي��ل 
وال�سناعة،  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
هّده  بن  عبداهلل  �سلطان  و�سعادة 
التنمية  دائ���رة  رئي�ص  ال�����س��وي��دي، 

لتنمية ال�ستثمار، وحممد جمعة 
ال�سارقة  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  امل�������س���رخ، 
املبا�سر  الأج���ن���ب���ي  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
وحممد  ال�������س���ارق���ة  يف  ا���س��ت��ث��م��ر 
يو�سف برهان، الرئي�ص التنفيذي 

لقناة CNBC عربية.
يف  العربية  امل�ساركة  �سعيد  وعلى 
امل��ن��ت��دى، ي��ت��ح��دث جم��م��وع��ة من 
ال��ع��رب الذين  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  ك��ب��ار 
يعملون يف جهات و�سركات اإقليمية 
فاطمة  الدكتورة  منهم:  وعاملية، 
ال��ع��رب��ي، م��وؤ���س�����ص ورئ��ي�����ص �سركة 
اآلف كابيتال اإ�ص اإيه، وعماد حب 
المريكية  اجل��ام��ع��ة  عميد  اهلل، 
الرئي�ص  الناطور،  وب�سار  دب��ي،  يف 
لدى  الإ�سالمي  للتمويل  العاملي 
وب�������س���ار كيالين،  ف��ي��ت�����ص،  وك���ال���ة 
ب����دول اخلليج  الإق��ل��ي��م��ي  امل���دي���ر 
اآي.بي. ال�سام لدى  العربي وبالد 

اإم ال�سرق الأو�سط.
وت�����س��م ق��ائ��م��ة امل��ت��ح��دث��ني العرب 
اأي�����س��اً ك��ل م���ن: ال��دك��ت��ور خلدون 
املنتدب  والع�سو  املوؤ�س�ص  ط��ب��ازة، 
وطارق  مينا”،  “اآي  مب��ج��م��وع��ة 
عبداهلل، املدير الإقليمي للت�سويق 
يف �سركة غوغل يف منطقة ال�سرق 

وخالد  اأفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ال��ي��ح��م��دي، 
ل�سركة م�سقط الوطنية للتطوير 
عادل  وال�سيد  اأ�سا�ص  وال�ستثمار 
التنفيذي ملجموعة  الرئي�ص  علي، 

العربية للطريان. 
خرباء  م�ساركة  امل��ن��ت��دى  وي�سهد 
وم�����������س�����وؤويل �����س����رك����ات دول����ي����ني، 
اأب�������رزه�������م: ال����دك����ت����ور اآن�����ي�����ل كي 
جمال�ص  احتاد  ع�سو  خانديلوال، 
ال�����ب�����ن�����وك ال�����ه�����ن�����دي�����ة، واآج�����ي�����ت 
املالية  التقنية  م��دي��ر  ت��ري��ب��اث��ي، 
الرقمية  امل�����س��رف��ي��ة  واخل���دم���ات 
هاو�ص  ووت���ر  “براي�ص  ���س��رك��ة  يف 
ك����وم����ار،  و����س���ريي�������ص  كوبرز”، 
وال�سريك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
 ،Telr.com مل��وق��ع  امل��وؤ���س�����ص 
وغوردون �ستيوارت، كبري موظفي 
جيم�ص  مبوؤ�س�سة  ال���س��ت��ع��الم��ات 
للتعليم، وغارديب راندهاي، رئي�ص 
القيمة  و�سريبة  ال�سرائب  ق�سم 

امل�سافة يف غرانت ثورنتون.
جوناثان  من:  كل  اأي�ساً  وي�سارك 
ل�سركة  الإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر  لب����ني، 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ف���ي�������س���ب���وك 
الأو��������س�������ط و������س�����م�����ال اأف����ري����ق����ي����ا 

يناق�سون الفر�س الناجتة عن تبني اأحدث التقنيات يف خمتلف القطاعات

»�ل�سارقة لال�ستثمار �الأجنبي 2017« يف  �لر�بعة  �ل�سناعية  �لثورة  مالمح  ير�سمون  �قت�ساديًا   30

»القت�ساد« ت�سدر درا�سة حتليلية حلركة ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر للدول العربية

�الإمار�ت �الأوىل عربيًا يف ��ستقطاب �ال�ستثمار�ت �الأجنبية �ملبا�سرة خالل 2016
مليار دولر حجم تدفقات ال�ستثمارات الإماراتية املتجهة اإىل خمتلف دول العامل خالل 2016  15.7

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�سدرت دولة الإمارات العربية املتحدة 
يتعلق  فيما  العربية  ال���دول  جم��م��وع 
الأجنبية  ال���س��ت��ث��م��ارات  با�ستقطاب 
وذلك  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  خ��الل  املبا�سرة 
يعادل  ما  على  ا�ستحواذها  من خالل 
ال�ستثمارات  اإج���م���ايل  م���ن   29%
الدول  اإىل  ال��واردة  املبا�سرة  الأجنبية 
العربية، م�سجلة ما قيمته 9 مليارات 

دولر.
ك��م��ا ت�����س��درت دول���ة الإم������ارات قائمة 
ا�ستقطابها  حيث  من  العربية  ال��دول 
الأجنبية  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  ل��ل��م�����س��اري��ع 
اجل��دي��دة خ��الل ال��ف��رتة م��ن 2003 
الدولة  ا�ستقطبت  حيث   2016 اإىل 
م�������س���روع   4،492 جم����م����وع����ه  م�����ا 
اإجمايل  من  جديد  اأجنبي  ا�ستثماري 
جديد  ا�ستثماري  م�سروع   12،192

خالل تلك الفرتة.
التي  التحليلية  الدرا�سة  جاء ذلك يف 
لر�سد  الق��ت�����س��اد  وزارة  اأ���س��درت��ه��ا 
املبا�سر  الأج��ن��ب��ي  ال���س��ت��ث��م��ار  ح��رك��ة 
عام  خ��الل  العربية  ال���دول  ملجموعة 
2016 وذل���ك يف ���س��وء واق���ع حركة 
ال�ستثمارات  واأر�������س������دة  ت���دف���ق���ات 
وال�ستثمارات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��رتاك��م��ي��ة 
واخلارجة  الداخلة  املبا�سرة  العربية 

اإىل خمتلف دول العامل.
وتناولت الدرا�سة، التي اأعدها اخلبري 
ذياب  يو�سف  ال����وزارة  يف  الق��ت�����س��ادي 
علي  اآل  الدكتور مطر  عليها  واأ�سرف 
يف اإدارة التحليل واملعلومات التجارية، 
ال�ستثمارية  للم�ساريع  حتليلي  ر�سد 
الأجنبية اجلديدة الواردة اإىل الدول 
ال��ع��رب��ي��ة خ���الل ال��ف��رتة م��ن 2003 
م�ساريع  واإج����م����ايل   ،2016 ح��ت��ى 
ح�سب  البينية  العربية  ال�ستثمارات 
التوزيع القطاعي، واأهم 10 قطاعات 

خالل الفرتة 2003 و2016.
واأف�����ادت ب����اأن دول����ة الإم������ارات متتلك 
تتخذ  اإذ  ع���امل���ي،  ت��ن��اف�����س��ي  اق��ت�����س��اد 
�سركة   500 اأك���رب  م��ن   25% ن��ح��و 
لعملياتها  مقرا  الإم����ارات  م��ن  عاملية 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وه���و يف ح��د ذات����ه موؤ�سر 
يعك�ص عوامل اجلذب التي تتمتع بها 
ال�سيا�سي  ال���س��ت��ق��رار  ومنها  ال��دول��ة 
ال�سرتاتيجي  وم��وق��ع��ه��ا  والأم����ن����ي، 
املتميز ما جعل منها نقطة و�سل بني 
ال�سرق والغرب، اإىل جانب توافر بنية 
ومتقدمة  متطورة  وت�سريعية  حتتية 
تطور  ع�����ن  ف�������س���ال  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، 

مليار   152.3 قرابة  بلغت  اإجمالية 
دولر.

اإجمايل م�ساريع ال�ستثمارات العربية 
القطاعي-  ال��ت��وزي��ع  ح�سب  البينية 
الفرتة من  10 قطاعات خ��الل  اأه��م 

2003 حتى 2016
موؤ�س�سة  عن  ال�سادرة  البيانات  ت�سري 
ال� FDI Markets حول م�ساريع 
بح�سب  البينية  العربية  ال�ستثمارات 
ال��ت��وزي��ع ال��ق��ط��اع��ي وال��ت��ك��ل��ف��ة خالل 
الفرتة من 2003 حتى 2016 اإىل 
ت�سدر القطاع العقاري قائمة امل�ساريع 
ال�ستثمارية العربية البينية باإجمايل 
تكلفة بلغت قيمتها 185 مليار دولر 
وبن�سبة م�ساهمة و�سلت اإىل اأكر من 
ال�ستثمارية  امل�ساريع  اإجمايل  ن�سف 
ت���اله   ،57.1% ب���ن���ح���و  ال���ب���ي���ن���ي���ة 
مبا�سرة قطاع النفط والغاز الطبيعي 
 32.5 والفحم باإجمايل تكلفة بلغت 
و�سلت  م�ساهمة  وبن�سبة  دولر  مليار 
من  الثالثة  امل��رت��ب��ة  ويف   ،10% اإىل 
ح��ي��ث الأه��م��ي��ة ال��ن�����س��ب��ي��ة ح���ل قطاع 
تكلفة  باإجمايل  وال�سياحة  الفندقية 
دولر  م���ل���ي���ار   24 ق��ي��م��ت��ه��ا  ب���ل���غ���ت 
 7.4% اإىل  وبن�سبة م�ساهمة و�سلت 
التعدين  ق��ط��اع  ال��راب��ع��ة  امل��رت��ب��ة  ويف 
 5% ن�سبته  مب��ا  لي�ستاأثر  وامل���ع���ادن 
الأربعة  القطاعات  تلك  تكون  وبذلك 
ال�سابق ذكرها جمتمعة قد �سكلت ما 
تكلفة  جممل  م��ن   79.5% ن�سبته 
خالل  البينية  ال�ستثمارية  امل�ساريع 
اإىل   2003 ع��ام  م��ن  املمتدة  ال��ف��رتة 

عام 2016.
املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات 

الواردة على امل�ستوى العاملي
كما اأو�سحت الدرا�سة اأنه على ال�سعيد 
العاملي، فقد �سهدت تدفقات ال�ستثمار 
الأجنبي املبا�سر الواردة على امل�ستوى 
ال��ع��امل��ي، ت��راج��ع��ا ط��ف��ي��ف��ا خ���الل عام 
مبقدار   2015 ع��ام  مقابل   2016
 1.6% وب��ن�����س��ب��ة  دولر  م��ل��ي��ار   28
مليار   1،774 من  قيمتها  لترتاجع 
دولر اإىل 1،746 مليار دولر. وذلك 
على الرغم من ارتفاع �سفقات التملك 
والندماج عرب احلدود خالل الفرتة 
دولر  م��ل��ي��ار   134 مب���ق���دار  ذات���ه���ا 
اإىل  لت�سل   18.2% من��و  وب��ن�����س��ب��ة 
869 مليار دولر خالل عام 2016 
يف حني ا�ستقرت اأر�سدة ال�ستثمارات 
الأج��ن��ب��ي��ة امل��ب��ا���س��رة ال�������واردة ل���دول 
  26،728 لتبلغ  ارت��ف��اع  على  ال��ع��امل 

مليار دولر بنهاية عام 2016.

تركز بن�سبة %51.9 من ع�سرة دول، 
قائمة  املتحدة  اململكة  ت�سدرت  وق��د 
 12.3% ن�����س��ب��ت��ه  مب���ا  ال���ع���امل  دول 
الأجنبي  ال���س��ت��ث��م��ار  اإج����م����ايل  م���ن 
تلتها  ال���دول���ة،  اإىل  ال���داخ���ل  امل��ب��ا���س��ر 
املتحدة  ال��ولي��ات  الثانية  امل��رت��ب��ة  يف 
%6.3 ومن ثم الهند بن�سبة  بن�سبة 
الرابعة  املرتبة  يف  وفرن�سا   ،5.7%

بنا ن�سبته 5.2%.
املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات 
ال��ع��رب��ي��ة خالل  ال����دول  اإىل  ال���داخ���ل 

عامي 2015 و2016
اأن تدفقات ال�ستثمار  الدرا�سة  اأفادت 
الدول  اإىل  ال����واردة  املبا�سر  الأج��ن��ب��ي 
العربية �سهدت ارتفاعا بن�سبة 24% 
خالل العام املا�سي لرتتفع من 25.1 
مليار دولر يف عام 2015 اإىل 31.1 

مليار دولر خالل عام 2016. 
قائمة  الإم����������ارات  دول������ة  وت�������س���درت 
ال�ستثمارات  العربية يف جذب  الدول 
مليارات   9 بنحو  املبا�سرة  الأجنبية 
وبح�سة   2016 ع���ام  خ���الل  دولر 
العربي.  الإج����م����ايل  م���ن   28.9%
اإىل  ال���واردة  ال�ستثمارات  مثلت  وق��د 
الدول العربية ما ن�سبته %1.8 من 
الإجمايل العاملي البالغ 1774 مليار 
الدول  اإج��م��ايل  م��ن  و4.8%  دولر، 

النامية البالغ 646 مليار دولر.
وك���ان���ت ح�����س��ة ال������دول ال��ع��رب��ي��ة من 
ال�ستثمارية  ال���ت���دف���ق���ات  اإج����م����ايل 
تذبذبا  �سهدت  ق��د  العاملية  امل��ب��ا���س��رة 
ارتفعت  حيث  املا�سية  ال��ف��رتة  خ��الل 
ب�سكل كبري من %0.4 عام 2000 
اأعلى  وه��و   2009 ع��ام   6.6% اإىل 
اأخرى  لها، ثم تراجعت مرة  م�ستوى 
ليبلغ   2015 ع�����ام   1.4% اإىل 
امل���ت���و����س���ط ال����ع����ام خ�����الل ال����ف����رتة ما 
نحو  و2016   2000 ع���ام���ي  ب���ني 
%3.2. ومن املالحظ توا�سل تركز 
ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر الوارد اإىل 
عدد حمدود من الدول العربية خالل 
2016، حيث ا�ستحوذت كل من  عام 
المارات وم�سر وال�سعودية على نحو 

 26.5% ن�سبته  م��ا  ع��ل��ى  الم�����ارات 
ال�ستثمار  ر����س���ي���د  اج�����م�����ايل  م�����ن 
دول  اىل  امل��ت��ج��ه  امل��ب��ا���س��ر  الج���ن���ب���ي 
جمل�ص التعاون اخلليجي حتى نهاية 
وح��ل��ت دول���ة الإم����ارات  ع��ام 2016. 
تركيا  بعد  الثانية  املرتبة  يف  العربية 
ا�ستقطابا  الأك����ر  ال����دول  ق��ائ��م��ة  يف 
لال�ستثمار الأجنبي املبا�سر يف منطقة 
غرب اآ�سيا خالل العام املا�سي بعد اأن 
ا�ستحوذت على %32.3 من اإجمايل 
اإىل  ال����واردة  ال�ستثمارية  التدفقات 
مليار   27.8 بنحو  امل��ق��درة  املنطقة 
الأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  ج���اءت  ك��م��ا  دولر، 
التعاون  جم��ل�����ص  دول  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
اخلليجي بعد اأن ا�ستحوذت على نحو 
املتدفقة  ال�ستثمارات  من   50.2%
التعاون  جم��ل�����ص  دول  م��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ى 
اخلليجي واملقدرة بنحو 17.9 مليار 

دولر عام 2016.
ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر الوارد اإىل 
دول��ة الإم��ارات ح�سب اأه��م القطاعات 

والأن�سطة القت�سادية
الأجنبية  ال�����س����ت����ث����م����ارات  ت����رك����زت 
حتى  الم����ارات  اإىل  ال����واردة  املبا�سرة 
يف   80.6% بن�سبة   2015 ن��ه��اي��ة 
اأرب���ع���ة اأن�����س��ط��ة، ح��ي��ث ���س��اه��م ن�ساط 
واإ�سالح  والتجزئة  اجلملة  “جتارة 
بن�سبة  املحركات”  ذات  امل���رك���ب���ات 
ر�سيد  اإج������م������ايل  م�����ن   26.2%
الداخل  املبا�سر  الأج��ن��ب��ي  ال�ستثمار 
الثانية  امل��رت��ب��ة  يف  ث���م  ال���دول���ة،  اإىل 
ال��ع��ق��ارات وخ��دم��ات الأع���م���ال بن�سبة 
ن�ساط  الثالثة  املرتبة  ويف   ،25.8%
املوؤ�س�سات املالية والتاأمني حيث �ساهم 
ال�سناعات  وحلت   ،19.1% بن�سبة 
بن�سبة  الرابعة  املرتبة  يف  التحويلية 

م�ساهمة بلغت 9.5%.
ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر الوارد اإىل 

الدولة ح�سب اأهم الدول امل�ستثمرة
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  اإح�������س���اءات  ت�����س��ري 
ر�سيد  اأن  اإىل  والإح�����س��اء  للتناف�سية 
الداخل  املبا�سر  الأج��ن��ب��ي  ال�ستثمار 
 2015 ع��ام  نهاية  ال��دول��ة حتى  اإىل 

وال�سيافة  وال�������س���ي���اح���ة  وال�����ط�����رق 
وال�سناعات  وال���ع���ق���ارات  وال�����س��ح��ة 
على  ب��دوره  انعك�ص  ما  وه��و  الغذائية 
تعزز  اإذ  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد  ���س��م��ع��ة 
جناحات ال�سركات الوطنية يف اخلارج 
وبيئة  الق��ت�����س��اد  وك��ف��اءة  �سمعة  م��ن 

الأعمال داخل الدولة.
ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر الوارد اإىل 

دولة الإمارات 
تدفقات  ت����راج����ع  م����ن  ال����رغ����م  ع���ل���ى 
ال���س��ت��ث��م��ار الأج���ن���ب���ي امل��ب��ا���س��ر على 
 2016 ع��ام  خ��الل  ال��ع��امل��ي  امل�ستوى 
 1.6% بن�سبة   2015 بعام  مقارنة 
اأ�سيا  غ����رب  م��ن��ط��ق��ة  يف  وت���راج���ع���ه���ا 
بن�سبة %2، اإل اأن تدفقات ال�ستثمار 
دولة  اإىل  ال�����واردة  امل��ب��ا���س��ر  الأج��ن��ب��ي 
الإم��ارات حققت منوا بن�سبة 2.2% 
لت�سل اإىل ما يقرب 9 مليارات دولر 
 8.8 2016 مقارنة مع  ع��ام  خ��الل 
وفقا   ،2015 ال��ع��ام  يف  دولر  مليار 
ل��ت��ق��ري��ر ال���س��ت��ث��م��ار ال��ع��امل��ي 2017 
وال��ذي �سنف  الأون��ك��ت��اد،  ال�سادر عن 
عامليا  ال�12  امل����رت����ب����ة  يف  ال�����دول�����ة 
ب���ني ق��ائ��م��ة الق���ت�������س���ادات ال���واع���دة 
لال�ستثمار خالل الفرتة من 2017 

وحتى 2019.
ال�ستثمارات  ر����س���ي���د  ارت����ف����ع  ك���م���ا 
دولة  يف  املرتاكمة  املبا�سرة  الأجنبية 
دولر  مليار   117.9 اإىل  الإم�����ارات 
 109 م��ق��اب��ل   2016 ال��ع��ام  بنهاية 
منو  بن�سبة   2015 نهاية  يف  مليارا 
ب�سورة  م���دع���وم���ا   ،8.2% ب��ل��غ��ت 
يف  امل��ت��زاي��دة  ب��ال���س��ت��ث��م��ارات  رئي�سية 
وال�سناعات  التحويلية  ال�����س��ن��اع��ات 
الألومنيوم  م��ث��ل  الأخ�����رى  ال��ث��ق��ي��ل��ة 
والبرتوكيماويات اإ�سافة اإىل قطاعات 

اأخرى كال�سياحة والطريان.
الأجنبي  ال�ستثمار  ر�سيد  �سكل  كما 
امل��ب��ا���س��ر امل��ت��ج��ه اإىل دول����ة الإم������ارات 
ن�سبته  م��ا   2016 ع���ام  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 
ر�سيد  اإج������م������ايل  م�����ن   16.9%
امل��ب��ا���س��ر املتجه  ال���س��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي 
ا�ستحوذت  بينما  اآ�سيا  غ��رب  دول  اإىل 

وا�ستحداث  احل��ك��وم��ي��ة،  اخل���دم���ات 
العمليات  و�سهولة  الذكية  احلكومة 
العالية  و�سفافيتها  وامل�سرفية  املالية 
واإمكانية  اجل��م��رك��ي��ة  والإع�����ف�����اءات 
 100% ب��ن�����س��ب��ة  الأرب����������اح  حت���وي���ل 
الإم�����ارات  ف���وز  اأن  ك��م��ا  اخل�����ارج.  اإىل 
 2020 اإك�سبو  معر�ص  با�ست�سافة 
ال��ت��ي تتمتع  زاد م��ن ع��وام��ل اجل���ذب 
ب��ه��ا ال���دول���ة. وي��رتج��م ت��ق��دم الدولة 
املكانة  العاملية  التناف�سية  تقارير  يف 
بها كوجهة  تتمتع  باتت  التي  املتميزة 
عاملية لال�ستثمار، حيث حلت المارات 
يف املرتبة الأوىل على م�ستوى ال�سرق 
الأو�سط و�سمال اإفريقيا واملرتبة 16 
العاملي  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  ت��ق��ري��ر  ع��امل��ي��ا يف 
2017/2016 ال�سادر عن املنتدى 
الدولة  حلت  كما  العاملي،  القت�سادي 
يف املرتبة الأوىل على م�ستوى ال�سرق 
واملرتبة  اإف��ري��ق��ي��ا  و���س��م��ال  الأو����س���ط 
ممار�سة  �سهولة  تقرير  يف  عامليا   26
البنك  عن  ال�سادر   2017 الأع��م��ال 
اأي�����س��ا يف املرتبة  ال�����دويل، ك��م��ا ح��ل��ت 
الأو�سط  ال�سرق  م�ستوى  على  الأوىل 
و�سمال اإفريقيا واملرتبة 23 عامليا يف 
تقرير متكني التجارة العاملي 2016 
القت�سادي  امل���ن���ت���دى  ع���ن  ال�������س���ادر 

العاملي.
ال�ستثمارات  اأن  ال��درا���س��ة  واأ���س��اف��ت 
الإماراتية باخلارج اأثبتت كفاءة عالية 
والدولية،  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الأ�����س����واق  يف 
القت�سادية  القطاعات  خمتلف  ويف 
ال�سركات  وا����س���ت���ط���اع���ت  احل���ي���وي���ة، 
القت�ساد  تناف�سية  تعزيز  الإماراتية 
ال�سناعات  م����ن  ع�����دد  يف  ال���وط���ن���ي 
واخل����دم����ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة مثل 
النقل  ال���ط���ريان وخ���دم���ات  ���س��ن��اع��ة 
اجل�������وي وامل�����وا������س�����الت وال���ت���ع���دي���ن، 
الذي  الكبري  ال��ت��ق��دم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

حققته يف جمال الطاقة املتجددة.
القدرة  الوطنية  ال�سركات  اأثبتت  كما 
ال�سركات  من  نظرائها  مناف�سة  على 
البنية  قطاعات  يف  حت��دي��دا  العاملية، 
واللوج�ستيات  وال���ن���ق���ل  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

و2016
وبلغ اإجمايل ر�سيد ال�ستثمار املبا�سر 
ال��دول العربية  اخل��ارج من جمموعة 
عام  ن���ه���اي���ة  ح���ت���ى  ال����ع����امل  دول  اإىل 
دولر  مليار   352.4 قرابة   1620
ر�سيد  اإج��م��ايل  م��ن  م�ساهمة  بن�سبة 
اخلارج  املبا�سر  الأج��ن��ب��ي  ال�ستثمار 
اإىل العامل بلغت %1.3 وبن�سبة منو 
ا�ستثمارات  بر�سيد  م��ق��ارن��ة  �سنوية 
الدول العربية ال�سادر حتى نهاية عام 
2015 بلغت %14. وقد حلت دولة 
العربية  ال���دول  مقدمة  يف  الإم����ارات 
ب��ن�����س��ب��ة م�����س��اه��م��ة ب��ل��غ��ت ق���راب���ة ثلث 
ال�سادرة  العربية  ال���دول  ا�ستثمارات 
%32.1 وبن�سبة منو مقارنة بنهاية 

عام 2015 بلغت 16%.
الأجنبية  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  امل�������س���اري���ع 
العربية  ال��دول  اإىل  ال���واردة  اجلديدة 
اإىل   2003 م�����ن  ال�����ف�����رتة  خ������الل 

2016
ال�ستثمارية  امل�����س��اري��ع  جم��م��وع  ب��ل��غ 
الأج���ن���ب���ي���ة اجل�����دي�����دة ال����������واردة اإىل 
جم���م���وع���ة ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة ح����وايل 
وذلك  ا�ستثماري  م�سروع   12،192
خالل الفرتة املمتدة من 2003 اإىل 
اإىل  و�سلت  اإجمالية  بتكلفة   2016
ن�ساط  تعك�ص  دولر  تريليون   1.07
باإجمايل  ����س���رك���ة،   9،770 ق���راب���ة 
ت�سغيل قرابة  اإىل  عدد وظائف و�سل 
بح�سب  وظ����ي����ف����ة.  م���ل���ي���ون   1.82
ال��ب��ي��ان��ات ال�����س��ادرة ع��ن م��وؤ���س�����س��ة ال���

.FDI Markets
قائمة  الإم������������ارات  دول�������ة  ت���������س����درت 
ا�ستقطابها  حيث  من  العربية  ال��دول 
الأجنبية  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  ل��ل��م�����س��اري��ع 
اجل��دي��دة خ��الل ال��ف��رتة م��ن 2003 
اإىل 2016 حيث ا�ستقطبت الإمارات 
م�سروعات   4،492 جم��م��وع��ه  م���ا 
تعك�ص  ج���دي���دا  اأج��ن��ب��ي��ا  ا���س��ت��ث��م��اري��ا 
لت�ستحوذ  ���س��رك��ة   3،705 ن�����س��اط 
 36.8% ي��ف��وق ثلث  م��ا  ب��ذل��ك على 
اإج��م��ايل امل�����س��اري��ع اجل��دي��دة ال����واردة 
بكلفة  العربية  ال���دول  جمموعة  اإىل 

%79 من اإجمايل التدفقات الواردة 
للدول العربية.

املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات 
ال�����س��ادر م��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة لعامي 

2015 و2016
الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات  �سهدت 
العربية  ال��دول  من  ال�سادرة  املبا�سر 
 15.3% بن�سبة  تراجعا  العامل  اإىل 
34.6 مليار دولر يف  منخف�سة من 
دولر  مليار   29.3 اإىل   2015 ع��ام 
دولة  ت�����س��درت  وق���د   ،2016 ع���ام  يف 
الإمارات قائمة الدول العربية لقيمة 
تدفقات ال�ستثمارات العربية املبا�سرة 
ال�سادرة اإىل خمتلف دول العامل، حيث 
ا�ستحوذت الإمارات ب�سكل منفرد على 
ال�ستثمارات  جم��م��ل  م��ن   53.7%
العربية املبا�سرة ال�سادرة اإىل خمتلف 

دول العامل.
و���س��ك��ل��ت ال���س��ت��ث��م��ارات ال�����س��ادرة من 
من   2% ن�سبته  م��ا  العربية  ال���دول 
 1،452 ال��ب��ال��غ  ال��ع��امل��ي  الإج����م����ايل 
 %  7.7 �سكلت  مليار دولر، يف حني 
م��ن اإج���م���ايل ال����دول ال��ن��ام��ي��ة البالغ 

383 مليار دولر.
املبا�سر  الأج��ن��ب��ي  ال���س��ت��ث��م��ار  ر���س��ي��د 
الرتاكمي الداخل اإىل الدول العربية 

خالل عامي 2015 و2016
بح�سب  الح���������س����اءات  اآخ�����ر  وت�����س��ري 
 2017 ت��ق��ري��ر ال���س��ت��ث��م��ار ال��ع��امل��ي 
املتحدة  الأمم  م��وؤمت��ر  ع��ن  ال�����س��ادر 
اأن  اإىل  الأون��ك��ت��اد  والتنمية  للتجارة 
الأجنبي  ال�ستثمار  ر�سيد  اإج��م��ايل 
الدول  جمموعة  اإىل  الداخل  املبا�سر 
قرابة  بلغ   2016 عام  حتى  العربية 
833.7 مليار دولر بن�سبة م�ساهمة 
من اإجمايل ر�سيد ال�ستثمار الأجنبي 
 3.1% ال��ع��امل  اإىل  ال��داخ��ل  املبا�سر 
بر�سيد  مقارنة  �سنوية  منو  وبن�سبة 
ال���س��ت��ث��م��ار ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ع���ام 2015 

بلغت 3%.
الدول  جمموعة  ا���س��ت��ث��م��ارات  ر�سيد 
ال�سادرة  الرتاكمية  املبا�سرة  العربية 
 2015 ع���ام���ي  خ�����الل  ال����ع����امل  اىل 
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املال والأعمال

•• ال�شعودية - الفجر:

و�سناعة  غ��رف��ة جت����ارة  اخ��ت��ت��م��ت 
ال�سارقة جولتها التعريفية يف دول 
بندوة  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص 
ال�سعودية،  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
�سمن املرحلة الرتويجية جلائزة 
خليجية،  م��ن�����س��اآت   10 اأف�������س���ل 
ال�سارقة  ج���ائ���زة  ف���ئ���ات  اإح������دى 
للتميز القت�سادي )ال�سارقة �ص(، 
والتي �سملت اأربعاً من دول جمل�ص 
“البحرين  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون 
وال�سعودية”،  وع��م��ان  وال��ك��وي��ت 
واإ�سادة  ا�ستح�سان  لق���ت  وال��ت��ي 
على  الأرب���ع  ال���دول  يف  امل�سوؤولني 
امل�ستوى الر�سمي وقطاع الأعمال 
اخل��ا���ص، ب��ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري الذي 
تد�سني  ل�سعيها  وذل����ك  ح��ق��ق��ت��ه، 
التناف�سية  ل��زي��ادة  �ساماًل  اإط����اراً 
والرتقاء باأداء املوؤ�س�سات لتحقيق 
اإدارة اجلودة ال�ساملة، والت�سجيع 
الإب��داع والبتكار، والو�سول  على 
تناف�سية  وحت��ق��ي��ق  ال���ري���ادة  اإىل 
ال�سارقة  غ��رف��ة  وك���ان���ت  ع��ال��ي��ة. 
قد دع��ت، من خ��الل الندوة التي 
با�ست�سافة  م����وؤخ����راً،  ن��ظ��م��ت��ه��ا، 
ك�����رمي�����ة م������ن جم���ل�������ص ال����غ����رف 
ال�سعودية  وال�سناعية  التجارية 
يف مقره بالريا�ص، كربى املن�ساآت 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  يف  اخل���ا����س���ة 
دورة  يف  امل�ساركة  على  ال�سعودية 
فئة  �سمن   2017 لعام  اجلائزة 
خليجية”  من�ساآت   10 “اأف�سل 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا اجل����ائ����زة مطلع  ال���ت���ي 
الندوة،  العام اجل��اري.  �سارك يف 
التنفيذيني  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  ع���دٌد 
يف ك���ربى ال�����س��رك��ات ال��ت��ي متثل 
اق��ت�����س��ادي��ة خمتلفة يف  ق��ط��اع��ات 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة من 
ال���ك���ب���رية، وح�سر  امل��ن�����س��اآت  ف��ئ��ة 
ال������ن������دوة م�����ن جم���ل�������ص ال����غ����رف 
ال�سعودية،  وال�سناعية  التجارية 
اإدارة  م���دي���ر  ال�����غ�����زاوي،  حم��م��د 
جمل�ص  يف  ال����������دويل  ال�����ت�����ع�����اون 
ال���غ���رف ال�������س���ع���ودي���ة، وع�����دد من 

جمتمعات  وت��ن��م��ي��ة  ت���ط���وي���ر  يف 
الأع���م���ال اخل��ل��ي��ج��ي��ة، م��ع��رب��اً عن 
وتقديرها  ال�����س��ارق��ة  غ��رف��ة  �سكر 
وال�سناعة  التجارة  غ��رف  ملجل�ص 
الندوة  ا�ست�سافة  على  ال�سعودية 
لتحقيق  الكامل  الدعم  وتقدميه 

الغايات املن�سودة.
ومن جانبه قال حممد الغزاوي، 
ال����دويل يف  ال��ت��ع��اون  اإدارة  م��دي��ر 
ال�سعودية،  التجارة  جمل�ص غرف 
لتحقيق  ت����ه����دف  اجل�����ائ�����زة  اإن 
ب���ني م��وؤ���س�����س��ات قطاع  م��ن��اف�����س��ة 
الأعمال على م�ستوى دول التعاون 
متثل  اأنها  اإىل  م�سرياً  اخلليجي، 
ل��ل�����س��رك��ات احلديثة  ق��وي��اً  داف���ع���اً 
الت�سغيلية  اإدارت������ه������ا  ل���ت���ط���وي���ر 
ثم  وم���ن  باإنتاجيتها،  والرت���ق���اء 
معاير  للتزامها  ب��ق��وة،  املناف�سة 
اجلائزة  اأن  م���وؤك���داً  ع��ال��ي��ة،  اأداء 
قوياً  وح��اف��زاً  معنويا  دعماً  متثل 
لإقدام رواد الأعمال ال�سباب على 
م�ساريع  وافتتاح  اأعمالهم  تو�سيع 
اأنف�سهم  على  والع��ت��م��اد  ج��دي��دة 
وما اكت�سبوه من اخلربات الفنية 

ت��ت��ي��ح��ه��ا معايري  ال���ت���ي  امل���ت���ع���ددة 
الت�سجيل يف اجلائزة.

ال��غ��زاوي ع��ن متنياته  اأع���رب  كما 
تو�سيع  يف  اجل���ائ���زة  ت�ستمر  ب����اأن 
مب�ستوى  ل����الرت����ق����اء  جت���رب���ت���ه���ا 
���س��رك��ات ق��ط��اع الأع���م���ال يف دول 
مبعايريها  ال����ت����ع����اون  جم���ل�������ص 
العالية،  اجل���ودة  ذات  التناف�سية 
باقت�سادات  بالنهو�ص  ي�سهم  م��ا 
ندى  وق����دم����ت  امل���ن���ط���ق���ة.    دول 
يف  اجلائزة،  عام  من�سق  الهاجري 
الندوة، عر�ساً تعريفياً اإلكرتونياً 
���س��ام��اًل ع���ن اجل���ائ���زة وع����ن فئة 
خليجية”،  من�ساآت   10 “اأف�سل 
ت�سمن �سرحاً وافياً عن �سروطها 
ومواعيد  واآل����ي����ات  وم���ع���اي���ريه���ا 
ال���ت���ق���دمي امل�����س��ت��ن��دي وامل����ي����داين 
عليها والت�سجيل فيها، اإىل جانب 
املمنوحة  وامل��زاي��ا  التقييم  اآل��ي��ات 
ال���ف���ئ���ة من  ل���ل���ف���ائ���زي���ن يف ه�����ذه 
اجلائزة. واأ�سارت الهاجري اإىل اأن 
جائزة اأف�سل 10 من�ساآت خليجية 
ال�سارقة  جائزة  فئات  اإح��دى  هي 
غري  وه���ي  الق��ت�����س��ادي،  للتميز 

غرفة  مَثل  كما  املجل�ص،  اأع�ساء 
اأحمد  حممد  الندوة  يف  ال�سارقة 
اأمني، م�ساعد املدير العام لقطاع 
بالغرفة،  والأع�����م�����ال  الت�������س���ال 
ال��ه��اج��ري من�سق  ن���دى  و���س��ع��ادة 
اإ���س��اف��ة اىل ح�سد  ع���ام اجل���ائ���زة، 
العاملة  ال�������س���رك���ات  م����ن  ك���ب���ري 
ال�سعودية،  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
وممثلي و�سائل الإعالم ال�سعودية 

واخلليجية.
�سلطان  اهلل  ع��ب��د  ���س��ع��ادة  واأك������د 
اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ال��ع��وي�����ص، 
ال�سارقة،  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
باجلائزة،  التعريفية  اجل��ول��ة  اأن 
اخلليجي  التعاون  جمل�ص  ب��دول 
الأربع، حققت م�ستهدفاتها، حيث 
ر���س��م��ي وعلى  ب��اه��ت��م��ام  ح��ظ��ي��ت 
اخلا�ص  الأع��م��ال  قطاع  م�ستوى 
والذين  ال����ك����ربى،  وامل���وؤ����س�������س���ات 
ب���امل���ب���ادرة وال���ت���ي تهدف  اأ�����س����ادوا 
لالرتقاء بالأداء املوؤ�س�سي، وزيادة 
الأعمال،  ممار�سة  يف  التناف�سية 
وتطوير كفاءة ال�سركات والرتقاء 
مبعايري اجلودة اخلليجية، لفتاً 

القت�سادي  التمّيز  اأن جوائز  اإىل 
متثل يف م�سمونها املُبتكر وفئاتها 
املتعددة واأهدافها القّيمة منوذجاً 
ف���ري���داً ون��اج��ح��اً ب��ارت��ك��ازه��ا على 
على  امل��ع��ت��م��دة  العلمية  املنهجية 
الأوروب������ي  اجل�����ودة  اإدارة  من����وذج 
املنا�سبة  املعايري  يتوافق مع  ومبا 

لواقعنا اخلليجي.
�سكره  ع�����ن  ال���ع���وي�������ص  واأع����������رب 
ال�سعودية،  التجارة  غرف  ملجل�ص 
املهند�ص  ����س���ع���ادة  راأ�����س����ه  وع���ل���ى 
الراجحي،  ���س��ل��ي��م��ان  ب���ن  اأح���م���د 
التجارة  غ����رف  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
الكرمية  لال�ست�سافة  ال�سعودية، 
اأف�سل  بفئة  التعريفية  ل��ل��ن��دوة 
حيث  خ���ل���ي���ج���ي���ة،  م���ن�������س���اآت   10
العالقات  م����ع  م��ت�����س��ق��ة  ج�������اءًت 
بني  امل�ستويات،  كافة  على  املتينة، 
تنبع  الإم��ارات وال�سعودية، والتي 
الأخ���وة  رب���اط  م��ن  خ�سو�سيتها 
املتميز بني القيادتني، عالوة على 
تفاهمات  من  البلدين  يجمع  ما 
جمل�ص  اإط����ار  يف  ���س��واء  م�سرتكة 
التعاون اخلليجي اأو يف الإطارين 

اإىل  م�سرياً  والإ���س��الم��ي،  العربي 
بناء  ت�����س��ع��ى،  ال�����س��ارق��ة  غ��رف��ة  اأن 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى 
ال�������س���ي���خ ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان بن 
املجل�ص  ع�سو  القا�سمي  حم��م��د 
الأع��ل��ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة، لتفعيل 
م�سرية  يف  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  دور 
على  لي�ص  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ك��ام��ل 
فح�سب  ال�سارقة  اإم���ارة  م�ستوى 
جمل�ص  دول  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ب���ل 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي. م���ن جهته، 
اأم��ني، م�ساعد  اأحمد  ق��ال حممد 
الت�سال  ل��ق��ط��اع  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
اإن  ال�سارقة،  غرفة  يف  والأع��م��ال 
بالتعريف  بالفعل  جنحت  الندوة 
من�ساآت   10 “اأف�سل  ب���ف���ئ���ة 
دول  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  خليجية” 
وذلك  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص 
حلر�ص الغرفة على تعزيز البيئة 
املن�ساآت اخلليجية  التناف�سية بني 
ل���الإ����س���ه���ام ال���ف���اع���ل يف الرت���ق���اء 
عامة،  اخلليجي  القت�ساد  ب���اأداء 
القت�سادية  املن�ساآت  كفاءة  ورف��ع 
وت���ب���ادل امل��ع��رف��ة والأف����ك����ار فيما 

اأف�سل  ع���ل���ى   والط�������الع  ب��ي��ن��ه��ا، 
انطالقاً  وامل��م��ار���س��ات،  ال��ت��ج��ارب 
من م�سوؤولية عامة تبنتها غرفة 
الأعمال  جمتمع  جت��اه  ال�����س��ارق��ة 
اأن  اأم������ني  اخل���ل���ي���ج���ي. واأ������س�����اف 
خالل  م��ن  دع��ت،  ال�سارقة  غرفة 
باجلائزة،  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة  ج��ول��ت��ه��ا 
اأداء  حت�����س��ني  يف  الإ�����س����ه����ام  اإىل 
ك���ربى م��ن�����س��اآت ال��ق��ط��اع اخلا�ص 
الت�سجيع  خ���الل  م���ن  اخل��ل��ي��ج��ي 
ورفع  التميز  من���وذج  تنفيذ  على 
م�������س���ت���وى ال���ع���م���ل ومت����ك����ني منو 
وال�سناعية،  ال��ت��ج��اري��ة  الأع��م��ال 
التميز  ثقافة  تعزيز  اإىل  و���س��وًل 
املنتجات  ب�����ج�����ودة  والرت�������ق�������اء 
العاملية.  الأ����س���واق  يف  اخلليجية 
واأكد اأمني حر�ص غرفة ال�سارقة 
على التن�سيق الدائم واملتنامي مع 
ال�سعودية،  التجارة  جمل�ص غرف 
تاأتي  ال���ن���دوة  ه���ذه  اأن  م��و���س��ح��اً 
يف اإط����ار احل��ر���ص امل�����س��رتك على 
حت��ف��ي��ز ال�������س���رك���ات اخل���ا����س���ة يف 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
على الإب��داع، اإىل جانب امل�ساهمة 

ربحية وخم�س�سة مل�ساعدة من�ساآت 
القطاع اخلا�ص على م�ستوى دول 
اأدائها، حيث  اخلليج على حت�سني 
الأوروبية  املوؤ�س�سة  من��وذج  تتبنى 
وهو   EFQM اجل����ودة  لإدارة 
ت�ستخدمه  ل����الإدارة  �سامل  اإط���ار 
األ���ف من�ساأة عرب    30 م��ن  اأك���ر 
الأعمال  اأ���س��ح��اب  ل��دع��م  ال��ع��امل 
على تطبيق منوذج اجلودة، الذي 
ع�����س��ري��ن عاماً،  ن��ح��و  م��ن��ذ  ُي���ع���د 
منوذج  لأع�����س��اء  الأوىل  اخل��ط��ة 
وللمن�ساآت   EFQM اجل�����ودة 
عرب اأوروبا وخارجها لبناء ثقافة 
املمار�سات  من  وال�ستفادة  التميز 
اجل��ي��دة ودف���ع الب��ت��ك��ار وحت�سني 
يف  املن�ساآت  ُي�ساعد  حيث  النتائج، 
احتياجات  على  اهتمامها  تركيز 

املتعاملني الرئي�سيني.
اأن  ال�������ه�������اج�������ري  واأو��������س�������ح�������ت 
املن�ساآت  ل��ك��ربى  متاحة  اجل��ائ��زة 
املختلفة  ب��اأن�����س��ط��ت��ه��ا  اخل���ا����س���ة 
)ال�سناعة  امل��ت��ن��وع��ة  واأع��م��ال��ه��ا 
واخلدمات  وال��ت��ج��زئ��ة  وال��ت��ج��ارة 
وال�سيافة  وال�����س��ي��اح��ة  ال��ع��ق��اري��ة 
وال���ب���ن���اء وال��ت�����س��ي��ي��د واخل���دم���ات 
واخلدمات  وامل���وا����س���الت  امل��ال��ي��ة 
قطاعات  اإىل  اإ�سافة  اللوج�ستية 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال�����س��ح��ة واخل���دم���ات 
ف����رتة  اآخ���������ر  واأن  ال�����رق�����م�����ي�����ة(، 
�سبتمرب  ه��و  للجائزة  للت�سجيل 
املن�ساآت  جميع  لتدخل  اجل����اري، 
دورة  يف  امل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب  �سهر  يف 
�ساملة  ع��م��ل  وور�����س����ة  ت��دري��ب��ي��ة 
التقدمي،  ملف  اإع���داد  كيفية  عن 
املن�ساآت،  ت��ق��ي��ي��م  م��رح��ل��ة  ل��ت��اأت��ي 
اأف�سل  اأ���س��م��اء  ع��ن  يعلن  و���س��وف 
غرفة  بجائزة  فائزة  من�ساآت   10
جت�������ارة و����س���ن���اع���ة ال�������س���ارق���ة يف 
اأنه  اإىل  م�سرية   ،2018 فرباير 
تكون  اأن  ال��ت��ق��دمي  ����س���روط  م���ن 
غرفة  يف  م�سجلة  الكبرية  املن�ساأة 
التجارة وال�سناعة يف الدولة التي 
اإن�سائها  تاريخ  واأن  فيها،  اأن�سئت 
قد جتاوز العامني، اإىل  جانب اأن 

يكون لديها حوايل 49 موظفاً.

»غرفة �ل�سارقة« تنظم ندوة تعريفية بجائزة »�لتميز �القت�سادي« يف �ل�سعودية

ماج للتطوير �لعقاري ت�سجل م�ساركة ناجحة يف  �سيتي �سكيب 2017 وتطلق م�ساريع بقيمة 6.8 مليار درهم
منهم اهتماًما بالتعاون وال�ستثمار 
واإقامة عالقات ال�سراكة. ي�سار اإىل 
اأن ماج للتطوير العقاري ت�سري وفق 

••دبي –الفجر:

العقاري،  ل��ل��ت��ط��وي��ر  م���اج  اخ��ت��ت��م��ت 
معر�ص  يف  كبري  بنجاح  م�ساركتها 
 ”2019 غ��ل��وب��ال  �سكيب  “�سيتي 
 13 –  11 م����ن  ال����ف����رتة  خ������الل 
���س��ب��ت��م��رب اجل����������اري، مب����رك����ز دب���ي 
التجاري العاملي. وكانت ال�سركة قد 
اأعلنت خالل هذا احلدث عن اإطالق 
ماج  وه��ي:  رئي�سية،  م�ساريع  ثالثة 
البالغ  ري����زورت  بيينج  وي���ل  ك��ري��ك 
اآي  2.2 مليار دره��م، و ماج  قيمته 
بقيمة 4 مليارات درهم، اإ�سافة اإىل 
اإم بي اإل ريزيدن�ص الذي ت�سل كلفة 
دره���م.  م��ل��ي��ون   615 اإىل  اإن�����س��ائ��ه 
وقال طالل موفق القداح، الرئي�ص 
للتطوير  م���اج  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة، م��ث��ل �سارعي  احل��ي��وي��ة 
زايد.  ب��ن  حممد  وال�سيخ  و  اخل��ي��ل 
�سقة   4000 م��ن  امل�سروع  ويتكون 
�سقق  و  ال�ستوديوهات  وح��دات  من 
 653 اإىل  بالإ�سافة  واح��دة،  غرفة 
وحدة تاون هاو�ص. ويعترب اإم بي اإل 
من  مكوًنا  �سكنًيا  ب��رًج��ا  ريزيدن�ص 
40 طابًقا يف اأبراج بحريات اجلمريا 
قدًما   758،875 م�����س��اح��ة  ع��ل��ى 
مربًعا، ويوفر 472 �سقة من غرفة 
وغرفتني وثالث غرف من خمتلف 
يف  امل��ق��ي��م��ون  و�سيح�سل  الأح���ج���ام. 
امل�����س��روع ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن املرافق 

العقاري: جنحنا يف دورة هذا العام 
غلوبال  �سيكيب  �سيتي  معر�ص  من 
2017 من حتقيق اأهدافنا املحددة 
�سركتنا  ج��ن��اح  �سهد  حيث  م�سبًقا، 
ا���س��ت��م��ر ثالثة  ال�����ذي  امل���ع���ر����ص  يف 
الن�ساط.  م��ن  عالًيا  م�ستوى  اأي���ام، 
من  العديد  با�ستقبال  �سعدنا  لقد 
وامل�ستثمرين  ال�����س��خ�����س��ي��ات  ك���ب���ار 
اهتماًما  الكثريون  واأب��دى  وال��زوار، 
التي  ال���ع���رو����ص  مل��ت��اب��ع��ة  وا����س���ًح���ا 
عن  اإع��الن��ن��ا  بعد  خا�سة  قدمناها، 
من  قيمتها  اقرتبت  م�ساريع  ط��رح 
ماج  ويج�سد  دره����م.   م��ل��ي��ار  �سبعة 

املهمة واخل��دم��ات ال��راق��ي��ة، مب��ا يف 
والنادي  ال�����س��ي��ارات  م���واق���ف  ذل����ك 
املخ�س�سة  وامل�������س���اح���ات  ال�����س��ح��ي 
مل���خ���ت���ل���ف الأغ�������را��������ص ال���ت���ج���اري���ة 
هذا  و�سينجز  وامل��ق��اه��ي.  وامل��ط��اع��م 
العام  الأخ��ري من  الربع  امل�سروع يف 
حديثه  ال���ق���داح  واخ��ت��ت��م   .2019
من  املزيد  ن��رى  اأن  نتوقع  بالقول: 
امل�ستقبل  يف  الإي���ج���اب���ي���ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
الكثري  تلقينا  ���س��وء  ع��ل��ى  ال��ق��ري��ب 
م���ن ال���س��ت��ف�����س��ارات ح����ول خمتلف 
ن��ق��وم بتطويرها يف  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع 
العديد  �سجل  كما  والإم����ارات،  دب��ي 

البالغة  ري���زورت  بيينج  وي��ل  كريك 
ق����دم����اً   898،786 م�������س���اح���ت���ه 
حتقيق  على  ال�سركة  ق���درة  م��رب��ًع��ا 
ال��ت��ف��وق يف ه��ذا ال��ق��ط��اع م��ن خالل 
ع��ق��اري��ة مبتكرة  م��ف��اه��ي��م  ط��رح��ه��ا 
على  ي�ساعدها  مبا  م�سبوقة،  وغري 
ع��م��الئ��ه��ا، ل�سيما  ت��وق��ع��ات  جت���اوز 
اأول م�سروع يجمع بني  واأن��ه يعترب 
ومرافق  ال�سحية  املوا�سفات  اأعلى 
ال��رف��اه��ي��ة، م���ا ي��ج��ع��ل��ه ف���ري���ًدا من 
نوعه على م�ستوى املنطقة باأكملها. 
مبعايري  ال��ف��ك��رة  تنفيذ  ول�����س��م��ان 
ماج  ا�ستعانت  فقد  ودق��ي��ق��ة،  عالية 

اخلربات  باأرقى  العقاري  للتطوير 
العاملية، بعد اأن تو�سلت اإىل عالقة 
املخت�سة  العاملية  ديلو�ص  مع  تعاون 
املعايري  وت���ق���ن���ي���ات  ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
“ماج  اأم���ا  ل��الإن�����س��اءات.   ال�سحية 
املجمعات  اأه��م  يعّد من  ال��ذي  اآي” 
ي��ج��ري تطويرها  ال��ت��ي  احل�����س��ري��ة 
يف  را�سد  بن  حممد  مدينة  قلب  يف 
مقربة  على  ف�سيكون  دب���ي،  م��ي��دان 
م��ن م��ي��دان ال�����س��ب��اق، وال��ع��دي��د من 
اأه����م امل���ع���امل يف امل��دي��ن��ة، م��ث��ل برج 
ت����اون،  وداون  م����ول  ودب�����ي  خ��ل��ي��ف��ة 
ال�سوارع  اإىل  ال��و���س��ول  �سهولة  م��ع 

اخل��ط��ة امل��ح��ددة ال��ت��ي ب���داأت العمل 
بها منذ العام 2014 وت�ستمر حتى 
2020، ور�سدت لها ما يزيد على 
15 م��ل��ي��ار دره����م، ح��ي��ث ب��ل��غ حجم 
ا���س��ت��ث��م��ارات ال�����س��رك��ة يف الإم�����ارات 
نهاية  ح���ت���ى  دره�������م  م���ل���ي���ار   9.8

الن�سف الأول من هذا العام.

جمل�س �لتو�زن �القت�سادي ي�ست�سيف �جتماع جمل�س �ل�سركات �لدفاعية �ل�سابع يف لندن�قت�سادية دبي تكرم 17 فائز� يف برنامج دبي للخدمة �ملتميزة لعام 2016

بنك دبي �لتجاري يعزز �الإد�رة �لتنفيذية بقياد�ت �إمار�تية 

•• دبي-وام:

الذين  املتميزة  للخدمة  دبي  برنامج  يف  فائزا   17 دبي  اقت�سادية  كرمت 
مت اختيارهم من بني ما يزيد على 2000 ع�سو يف الربنامج �سمن فئة 

التميز يف الأداء ملنافذ البيع بالتجزئة.
املقدمة  اخل��دم��ات  وج���ودة  ونوعية  جلهودهم  تقديرا  التكرمي  ه��ذا  ي��اأت��ي 
اأخالقيات  بوثيقة  التزامهم  اإىل  بالإ�سافة   2016 العام  خالل  للعمالء 

التعامل التي ت�سمن ثقة العمالء. 
وتنوع  التناف�سية  تعزيز  اإىل  الفائزين  تكرمي  من  دبي  اقت�سادية  وتهدف 
وجودة اخلدمات التي يوفرها قطاع التجزئة للعمالء يف دبي اإ�سافة اإىل 
ن�سر مفاهيم اجلودة والتميز على م�ستوى الإم��ارة يف خمتلف القطاعات 

بالتجزئة  البيع  ملنافذ  الأداء  بالتميز يف  الفائزة  الفئات  احليوية. و�سمت 
كال من الب�سريات والأزياء وبيع التجزئة العام ومركز الت�سال وخدمات 
ال�سيارات  ومعار�ص  واخلدمات  واملجوهرات  واملقاهي  واملطاعم  ال�سرافة 
امل�سرفية  واخل��دم��ات  وال�سيدليات  والإل��ك��رتون��ي��ات  والأث����اث  والأح��ذي��ة 

وخدمات ال�سفر.
وقال �سعادة �سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية القت�سادية يف دبي اإن 
اقت�سادية دبي ت�سعى با�ستمرار للو�سول اإىل مراحل من التميز والريادة 

لرفع تناف�سية الإمارة عامليا .
ولفت اإىل اأن اقت�سادية دبي حتر�ص من خالل هذه املبادرة اإىل ن�سر ثقافة 
احلكومي  العمل  من��وذج  ودع��م  النتائج  اأف�سل  وحتقيق  املتعاملني  اإ�سعاد 

املتمحور حول ال�سعادة والإيجابية.

••اأبوظبي-وام: 

جمل�ص  اجتماع  “توازن”  القت�سادي  التوازن  جمل�ص  ا�ست�ساف 
الربيطانية  العا�سمة  يف  ال�سابع  ال�سنوي  الدفاعية  ال�سركات 
اأبرز ال�سراكات الناجحة والفر�ص  لندن الذي �سلط ال�سوء على 

وامل�ساريع املتاحة لالأع�ساء.
واأكد �سعادة طارق عبدالرحيم احلو�سني الرئي�ص التنفيذي ملجل�ص 
ممثلني  ح�سور  �سهد  ال��ذي   - الجتماع  اأن  القت�سادي  ال��ت��وازن 
ال�سركات  اأبرز  اإىل  اإ�سافة  و�سركائها  الدولية  الدفاع  �سركات  عن 
مثالية  من�سة  يعترب  املجل�ص-  و�سركاء  الدفاع  قطاع  يف  العاملة 

جتمع خرباء القطاع ملناق�سة اأحدث التوجهات والتطورات.
الإم��ارات جنح  التوازن القت�سادي لدولة  م�سريا اىل ان برنامج 
التعاون  املزيد من  ال��ذي يتطلب  الأم��ر  يف حتقيق منو ملحوظ، 
م��ع ال�����س��رك��اء ل��ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة وال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��ر���ص اجلاذبة 
وقال  جم��زي��ة.  ا�ستثمارية  م�ساريع  اإىل  ترجمتها  على  والعمل 
مطر علي الرميثي الرئي�ص التنفيذي لوحدة التطوير ال�سناعية 
ال�سركات  جمل�ص  اج��ت��م��اع��ات  ان  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��وازن  مبجل�ص 
الدفاعية ال�سنوية تهدف اإىل ا�ستعرا�ص فر�ص الأعمال اجلديدة 
عن  ف�ساًل  امل�ستقبل،  اأج��ل  من  بالقدرات  والرت��ق��اء  وا�ستثمارها، 

ت�سليط ال�سوء على فر�ص التعاون وال�سراكات. 

•• دبي – د.حممود علياء

يف اإطار ا�سرتاتيجيته لإتاحة الفر�سة 
اأمام الكوادر الوطنية لتويل منا�سب 
التجاري  دبي  بنك  اأعلن  عليا  اإداري��ة 
ع����ن ت���رق���ي���ة ث���الث���ة م����ن ال���ق���ي���ادات 

التنفيذية من مواطني دولة الإمارات 
يف فريق الإدارة العليا. 

ويف هذا الإطار اأعلن البنك يوم اأم�ص 
لي�سغل  هندي  بن  عثمان  ترقية  عن 
من�سب مدير عام ح�سابات ال�سركات. 
التحق عثمان بالبنك عام 1999 قادماً 
م��ن ���س��ت��ان��درد ���س��ارت��رد وع��م��ل خالل 
عدد  يف  ال��ب��ن��ك  م��ع  املهنية  م�سريته 
�ساهم  حيث  والإدارات،  ال��ف��روع  م��ن 
كما  الإجن����ازات  م��ن  العديد  بتحقيق 
مراكز  املا�سية  ال�سنوات  خالل  �سغل 
وجمموعة  الئتمان  اإدارة  يف  قيادية 

ح�سابات ال�سركات.
ومت�����ت ت���رق���ي���ة ع���ب���د ال���رح���ي���م عبد 

ت�سجيع  يف  ن��ه��ج��ن��ا  م����ع  وت��ت��م��ا���س��ى 
املوؤهلة  امل��واط��ن��ة  ال���ق���درات  وت��ط��وي��ر 
القيادية  امل��ن��ا���س��ب  ل��ت��ب��واأ  وال���ك���ف���وؤة 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذاً  وذل���ك  ال��ب��ن��ك  يف 
قيادتنا الر�سيدة بالهتمام باملواطنني 
الإماراتيني من خالل تقدمي م�سرية 
تطورهم  لهم  ت�سمن  ناجحة  مهنية 
الوظيفي ومتكنهم من �سغل املنا�سب 

القيادية يف القطاع امل�سريف.
واأ��������س�������اف ق������ائ������اًل: ت����ت����واف����ق ه����ذه 
التوطني  ���س��ي��ا���س��ة  م����ع  ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات 
على  بناء  وتاأتي  البنك  يتبناها  التي 
ال��ك��ف��اءة وال��ق��درة ال��ت��ي اب��رزت��ه��ا هذه 
البنك.  يف  خدمتها  خ��الل  ال��ق��ي��ادات 

املدير  من�سب  لي�سغل  النمر  العزيز 
التجارية.  امل�سرفية  لالأعمال  العام 
ال��ت��ح��ق ع��ب��د ال���رح���ي���م ب��ال��ب��ن��ك عام 
�سغل  املهنية  م�سريته  1988وخ�����الل 
ع������دداً م���ن ال���وظ���ائ���ف ال���ق���ي���ادي���ة يف 
كما  للبنك.  العامة  والإدارة  ال��ف��روع 
�سغل خالل ال�سنوات املا�سية من�سب 
نائب املدير العام لالأعمال امل�سرفية 
التجارية حيث �ساهم بفاعلية يف منو 

وجناح اأعمال املجموعة.
الر�سا  ح�����س��ن  ت��رق��ي��ة  ك���ذل���ك مت���ت 
املوؤ�س�سات  م���دي���رع���ام  م��ن�����س��ب  اإىل 
امل��ال��ي��ة. ال��ت��ح��ق ح�����س��ن ب��ال��ب��ن��ك عام 
�ساهم  املهنية  م�سريته  1998وخ���الل 

واأننا على ثقة من اأن هذه الرتقيات 
البنك  اأداء  ت��ع��زي��ز  يف  ت�ساهم  ���س��وف 
الإم���ارات،  يف  رائ���دة  مالية  كموؤ�س�سة 
و����س���وف حت��ف��ز ال����ك����وادر الإم���ارات���ي���ة 
الأخرى للعمل بجد واجتهاد لتطوير 
املزيد  لتحقيق  وقدراتها  امكانياتها 
من الجنازات خالل املرحلة املقبلة. 

ف���ان ليندر  ق���ال د.ب��رين��د  م��ن جهته 
ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ب��ن��ك: تهدف 
ه���ذه ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات اإىل ت��ع��زي��ز ق���درات 
ملواجهة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  الإدارة  ف��ري��ق 
التحديات القت�سادية املتغرية ودعم 
كل  ي�ساهم  �سوف  البنك.  اأعمال  منو 
من عثمان وعبد الرحيم وح�سن بدور 

بدور فعال يف توطيد عالقات البنك 
مع املوؤ�س�سات املالية والبنوك املرا�سلة 
اإ�سافية  كما �سغل موؤخرا م�سوؤوليات 
امل�سرفية  امل����ع����ام����الت  خ����دم����ات  يف 
املدين  امل��ال  راأ����ص  واأ���س��واق  التجارية 

واأعمال متويل ال�سلع.
العامون  امل����دراء  ين�سم  و���س��وف  ه��ذا 
ال��ث��الث��ة اإىل ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف 
ال��ب��ن��ك وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ق���ال رئي�ص 
�سعيد  ال�����س��ي��د  ال��ب��ن��ك  اإدارة  جم��ل�����ص 
اأنه ملن دواعي �سروري  اأحمد غبا�ص: 
اأعلن عن هذه الرتقيات. ان هذه  اأن 
اإدارة  جمل�ص  اهتمام  تعك�ص  اخلطوة 
املواطنة  وال��ق��ي��ادات  باملواهب  البنك 

والأهداف  ال�سيا�سات  تنفيذ  يف  اأك��رب 
ال�سرتاتيجية للبنك. 

الذين  اأن جميع  اإىل  د. بريند  واأ�سار 
متت ترقيتهم هم من اأبناء بنك دبي 
ال���ت���ج���اري مم���ن ت���درب���وا وع��م��ل��وا يف 
اإدارات خمتلفة يف البنك واأثبتوا من 

جدارتهم  وتفانيهم  جهودهم  خ��الل 
لتبواأ هذه املنا�سب القيادية واأ�ساف: 
مهامهم  يف  ال���ت���وف���ي���ق  ل���ه���م  امت���ن���ي 
ا�ستمرار  اإىل  قدماً  واأتطلع  اجلديدة 
م�����س��اه��م��ات��ه��م يف ودع����م من���و وجناح 

البنك.
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 اعـــــــالن       

 املرجع : 2017/08 ك ع �ص 
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
الت�سديق علي  -  طلب  الإم���ارات   : ه��دمي - اجلن�سية  �سلطان بن  �سعيد خلفان 
حمرر يت�سمن : تنازل عن رخ�سة يف ال�سم التجاري )ك��راج العماد(  املرخ�سة 
من دائرة التنمية القت�سادية يف عجمان حتت رقم امللف : 32982  وامل�سجل لدى 
غرفة جتارة و�سناعة عجمان برقم 22971  اىل ال�سيد/ �سامل بخيت علي �سعيد 
الكعبي - اجلن�سية : الإمارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم 
ا�سبوعني  ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء  التوقيعات ذوي  بالت�سديق على  

من تاريخ ن�سر هذا العالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
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 يف  الق�سية  رقم  2017/1640  جتاري كلي ابوظبي 

ا�سكون - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف الدعوى رقم  اإىل املدعي عليها : �سركة الحتاد وال�ستثمار - 
2017/1640 جتاري كلي ابوظبي - نعلمكم باأنه قد مت ندبنا خبريا ح�سابيا يف الدعوى املذكورة واملرفوعة 
�سدكم من قبل املدعي / �سركة كنتيك انرتنا�سيونال ليمتد ، وعليه ندعوكم ب�سفتكم طرفا يف الق�سية 
امل�سار اليها اعاله للح�سور اىل مقر اخلربة مبكتب حممد عبدالرحمن للتدقيق وال�ست�سارات - حما�سبون 
قانونيون - الكائن مبدينة حممد بن زايد التجارية - طريق ابوظبي العني - خمرج رقم 32 باجتاه مدينة 
حممد بن زايد - بعد الإ�سارة الرابعة اجته ي�سارا - اآخر بناية يف نهاية ال�سارع ناحية اليمني - بعد بناية 
جوتون للدهانات وحمم�سة احلميدية - اأ�سفل البناية حمل البنديرة للملبو�سات اخلليجية - طابق امليزانني 
- ميزان 4 ، وذلك يف متام ال�ساعة اخلام�سة من ع�سر يوم الحد املوافق 2017/9/24 ، وذلك لالإجابة على 
ا�ستف�سارات اخلبري ب�ساأن الدعوى ، وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور وعدم 
اإر�سال من ميثلكم يف الوقت املحدد �سلفا ، فاإننا �سنبا�سر اإجراءات اخلربة وتقدمي تقريرنا لعدالة املحكمة 

املوقرة من واقع امل�ستندات املتاحة لدينا. 
اخلبري  احل�سابي 
حممد عبدالرحمن املرزوقي                    

تبليغ ح�سور 
اجتماع خربة ح�سابية 

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
 اعالن للح�سور امام مكتب اإدارة الدعوى 

يف الدعوى رقم :  2017/251  اإداري كلي      
بناء على طلب املدعية / الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والأوقاف 

تنوب عنها اإدارة ق�سايا الدولة 
اىل املدعي عليه / علي بخيتان مفرح علي الحبابي 

وعنوانه / ن�سرا 
ابوظبي الحتادية  الدعوى مبحكمة  ادارة  امام مكتب  انتم مكلفون باحل�سور 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  م   2017/9/20 بتاريخ   )07( رق��م  مكتب  البتدائية 
معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على لئحة الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفكم املدعي عليه.
 مكتب اإدارة الدعوى

    الإمارات العربية املتحدة - وزارة العدل 
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
الأر�سي  ال��ط��اب��ق   ،1 ب�محل رق��م  ب��ي��ت��زا، )رخ�����س��ة رق��م :18626( وال��ك��ائ��ن��ة  ���س��رك��ة/ دوم��ي��ن��وز 
وامليزانني، بناية اأوفي�ص بارك بلوك بي، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة، واملرخ�سة لدى �سلطة 
للكافة  قرارها  اإع��الن  يف  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ه��ذه  ترغب  )“ال�سركة«(،  الإبداعية  للمجمعات  دب��ي 
دبي  يف  م�سجلة  فردية  موؤ�س�سة  بيتزا،  دومينوز  �سركة/  اإدارة  جمل�ص  بوا�سطة  اإتخاذه  مت  وال��ذي 
مبوجب رخ�سة رقم 519002 )ال�سركة الرئي�سية(  يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 29 مار�ص 

ب�ساأن اإغالق وحل ال�سركة.  2017
وفقاً لذلك ، تهيب ال�سركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي 

هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق الربيد امل�سجل اأو الإت�سال ب� :
ال�سّيد/ هالل �سعيد بن هالل الظاهري

اإ�سم ال�سركة: دومينوز بيتزا
�ص.ب :  262  -  دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 

هاتف رقم :  5555 368 4 971+
info@bsabh.com :الربيد الإلكرتوين

ا�سعار ت�سفية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2017/107   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �سده : كارينا نازرينكو  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - تعلن على مقر عملها ، مديرة �سركة كارينا ديزاين - الكائنة 

ب�سارع ال�سيخ زايد - جممع اراك لالعمال ، فندق فريمونت جناح املكاتب 
�سيجرى  اقت�سى احل��ال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/9/27 املوافق  الربعاء   يوم  انه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
قبل اجلل�سة  م��ن م�ستندات  ي���ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  اع��رتا���ص على  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل  امل��زاي��دة  دخ���ول 
الثمن  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة 
وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة 
ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات 
 : الر���ص  رق��م   - : جبل علي الوىل  املنطقة   - �سكنية  �سقة   : العقار  ن��وع   : املمتلكات   او�ساف  يلي  املحكمة وفيما  خزينة 
30 -رقم املبنى : -1 ا�سم املبنى : MED 101 - رقم الوحدة : 112 - امل�ساحة : 89 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� 

)718.490.00( درهم   - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  - املنفذ �سده     
فى الدعوى رقم  2016/83   بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: م�سرف دبي 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مركز دبي التجاري - مكتب رقم 25 

املنفذ �سده : حممد رفيق حاجي عبدالرحيم  - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة الثنية الرابعة - تالل الإمارات - 
 G25 ابراج بحريات جمريا - جولد تاور - الطابق رقم 25 - مكتب

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/9/27 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�سراء  راغبي  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : عبارة عن ار�ص وما عليها 
من بناء - رقم الر�ص : 55 - املنطقة : الثنية الرابعة - امل�ساحة : 34838.54 - القيمة الكلية : 40000000  

درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر - املنفذ �سده      
فى الدعوى رقم  2017/107   تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 

املنفذ �سده : كارينا نازرينكو  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - تعلن على مقر عملها ، مديرة �سركة كارينا ديزاين - الكائنة 
ب�سارع ال�سيخ زايد - جممع اراك لالعمال ، فندق فريمونت جناح املكاتب 

�سيجرى  اقت�سى احل��ال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/9/27 املوافق  الربعاء   يوم  انه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
قبل اجلل�سة  م��ن م�ستندات  ي���ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  اع��رتا���ص على  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل  امل��زاي��دة  دخ���ول 
الثمن  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة 
وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة 
ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات 
 : الر���ص  رق��م   - : جبل علي الوىل  املنطقة   - �سكنية  �سقة   : العقار  ن��وع   : املمتلكات   او�ساف  يلي  املحكمة وفيما  خزينة 
30 -رقم املبنى : -1 ا�سم املبنى : MED 101 - رقم الوحدة : 112 - امل�ساحة : 89 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� 

)718.490.00( درهم   - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم  2016/83   بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: م�سرف دبي 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مركز دبي التجاري - مكتب رقم 25 

املنفذ �سده : حممد رفيق حاجي عبدالرحيم  - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة الثنية الرابعة - تالل الإمارات - 
 G25 ابراج بحريات جمريا - جولد تاور - الطابق رقم 25 - مكتب

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/9/27 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�سراء  راغبي  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : عبارة عن ار�ص وما عليها 
من بناء - رقم الر�ص : 55 - املنطقة : الثنية الرابعة - امل�ساحة : 34838.54 - القيمة الكلية : 40000000  

درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/136 عقاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- تو�سيف اقبال حممد احمد  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املنعقدة بتاريخ  2017/8/22  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ م�سرف الإمارات ال�سالمي �ص م ع بف�سخ 
اتفاقيتي الإجارة املنتهية بالتملك / اإجارة مو�سوفة بالذمة - ومالحقهما مو�سوع الدعوى عن الوحدتني 
العقاريتني )1( ال�سقة رقم 1806 ، يف املبنى امل�سمى برج فينتالن ، كانال ريزيدن�ص وي�ست ، الكائنة يف مدينة 
دبي  الكائنة يف مدينة   ، ريزيدن�ص  كانال   ، الأوروب��ي  امل�سمى  املبنى  ، يف  ال�سقة رقم 912  الريا�سية )2(  دبي 
الريا�سية ، و�سطب العبارة الواردة يف �سهادة ملكية الوحدتني وال�سادرتني عن دائرة الأرا�سي والأمالك بدبي 
بالتي : خ�سوع العقار املو�سوع لرتتيبات الجارة املنتهية بالتملك ، ل�سالح املدعي عليه والوارد ب�سجالتها ، 
والزام املدعي عليه بت�سليم الوحدتني العقاريتني مو�سوع الدعوى خاليتني من ال�سواغل والزمته بالر�سوم 
وامل�����س��روف��ات ومبلغ ال��ف دره��م مقابل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة ، ورف�ست م��ا ع��دا ذل��ك م��ن ط��ل��ب��ات.  حكما مبثابة 
با�سم  الع��الن �سدر  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  احل�سوري 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/406 جتاري كلي                              

اب��دار ا�سفهاين  اىل املدعي عليه /1 - دان��ا باك للتجارة العامة - �ص ذ م م  2- م�سيح ر�سول 
ابدار  ر���س��ول  5-�سعيد  ا�سفهاين  اب���دار  ر���س��ول  4-من�سور  فريد  عبداحل�سني  م��ريزا  3-ب��ت��ول 
ا�سفهاين 6-علري�سا جواد كاوياين فر 7-حميد جواد كاوياين فر 8-�سركة مادين للتجارة - ذ 
م م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / بنك �سادرات ايران قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
التمهيدي  احلكم    2017/5/18 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه 
الدور  �ساحب  امل�����س��ريف    اخلبري  بندب  امل��و���س��وع   يف  الف�سل  وقبل  املحكمة  : حكمت  ال��ت��ايل 
باجلدول وعلى ان تكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة)وقد با�سر اخلبري 
تقدمي  قد  املدعي  ب��ان  واعالنكم  ال��دع��وى(  تقريره مبلف  واودع  املهمة  ال��دع��وى  يف   املنتدب 
املوافق  الثنني  يوم  املحكمة جل�سة  لها  وح��ددت  الخ��رية.   املحاكمة  بجل�سة  ت�سوية  باتفاقية 

2017/9/25 ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف القاعة Ch2.E.21 للت�سديق على الت�سوية
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/384  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة ح�سن و�سناين التجارية - ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك �سادرات ايران - الفرع الرئي�سي 
-  ق��د ا���س��ت��اأن��ف  احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق���م   2016/773 جتاري 
املوافق  الرب���ع���اء    ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2017/2/23 بتاريخ  كلي 
 ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2017/11/1
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/947  جتاري كلي               

اي���رواين   م 2-ع��ب��ا���ص ر���س��ا  م  ذ  ���ص   - ال��ت��ج��اري��ة  ب�ستون  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
الرئي�سي    الفرع   - اي��ران  �سادرات  بنك  املدعي/  ان  القامة مبا  جمهويل حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره  قد 
)58473858.73 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
التفاقية  15% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء  املوافق  2017/10/4   ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1511  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- جنمة العامل للكيماويات - �ص ذ م م  2-حممود علي اكرب مزروعي قم�سري 
 3-بهمن ف�سل اله حمزوين 4-�سيد علي �سيد جعفر كو�س�ص 5-فراز م�سني للتجارة العامة - �ص م ح
م م 8-حممد  ذ  العامة - �ص  للتجارة  انرتنا�سيونال  املدينة  7-ل��وؤل��وؤة  م��وؤذين  6-حم�سن ح�سن 
�سادق باقر ملبوبي 9- عبدالر�سا عبدالزهرا زركاين  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ  اي��ران   قد  بنك �سادرات 
وقدره )16.423.391 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية بواقع %18 
من تاريخ   ال�ستحقاق احلا�سل يف 2017/5/15 وحتى ال�سداد التام )جميع الطلبات مو�سحة 
تف�سيليا يف �سدر ال�سحيفة(. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/10/9   ال�ساعة 9.30 
�ص بالقاعة Ch2.E.22 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
العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2919  جتاري جزئي              

�سليمان  جمهول حمل  املدعي عليه / 1-حممد عاملغريعامل بن حممد  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك �سادرات ايران - الفرع الرئي�سي -  قد اأقام عليك 
 47786.62( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
التفاقية  التاأخريية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
ال�سداد  وحتى   2017/7/26 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  ت��اري��خ    م��ن   %13 ب��واق��ع 
التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/10/17  ال�ساعة 8.30 
�ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/892  جتاري كلي               

ان  الق��ام��ة مب��ا  امل��زروع��ي  جمهول حم��ل  �سليمان حممد  �سعيد  �سيف   -1 امل��دخ��ل/  اىل  اخل�سم 
املدعي/ ال�سيخ بطي �سهيل عبيد �سهيل ال مكتوم ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مالك مكتب ال�سيخ 
بطي بن �سهيل اآل مكتوم وميثله : عبداهلل مبارك حممد حوفان املن�سوري - قد اأقام عليك طلب 
الإدخال ومو�سوعه عدم قبول الدعوى لنتفاء �سفة املدعي عليهم ورف�ص الدعوى لعدم ال�سحة 
والثبوت علما بانه املطالبة يف الدعوى ال�سلية بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل ب�سداد 
قيمة املديونية امل�ستحقة للبنك املدعي مبلغ 587.019 درهم والفائدة التفاقية بواقع 8% والفوائد 
التاأخريية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  2017/10/12  ال�ساعة 9.30 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ص 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1633  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-ال�سندوق الذهبي للتجارة العامة - �ص ذ م م 2-بهمن علي 
ا�سالين 3-عبداله حاجي اآقا رجنرب  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك �سادرات ايران -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   55.838.431.66( وق��دره  مببلغ  عليهم 
املحاماة والفائدة التاأخريية التفاقية بواقع 13% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  2017/10/12  ال�ساعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ص   9.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1755  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- اأميتكو للتجارة العامة - �ص ذ م م ، 2-حممد ح�سني غالمر�سا اأزنك ، 3-حممود 
م  5-حممد  م  ذ  �ص   - العامة  للتجارة  انرتنا�سيونال  املدينة  4-ل��وؤل��وؤة  اكرب مزروعي قم�سري  علي 
�سادق باقر ملبوبي 6-فراز م�سني للتجارة العامة - �ص م ح 7- حم�سن ح�سن موؤذين 8- لندن ا�ستار 
للتجارة العامة -�ص ذ م م 9- �سهيل اأياتي  10- املنوه للتجارة - �ص ذ م م 11- حممد كاظم عبا�سعلي 
جم�سيدي 12- حمي الدينى و�سركاه - �ص م ح - ذ م م  13- اأمني حميد ر�سا حمي الديني   جمهويل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  -  قد  اي��ران  ���س��ادرات  املدعي/ بنك  ان  حمل القامة مبا 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   71.527.838( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام 
واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية بواقع 17% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2017/5/31 وحتى 
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ص  املوافق  2017/10/12   ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص   ال�سداد 
Ch2.E.21 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
العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3586  عمايل جزئي 

القامة مبا  م  جمهول حمل  م  ذ  �ص   - للت�سويق  ال�سعادة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ���س��رف - ق��د  امل��دع��ي/ حم��م��ود عيد م���رزوق  ان 
املدعي عليها ب�سورة  واإع��الن  الدعوى  املدعي من عدالة املحكمة ت�سجيل  يطلب 
درهم   )65600( اإجمايل  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  بالزامها  واحلكم  لئحتها  من 
ال�سكوى  وامل�ساريف رقم  بالر�سوم  والزامها   ، بقيمة )2000( درهم  وتذكرة عودة 
املوافق   اخل��م��ي�����ص   ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت     )MB17282915AE(
2017/9/28  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.5 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
العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2825   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-عامر حيدر علي ح�سني 2-فيوت�سر دييل للتجارة العامة - �ص ذ م م   
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �سادرات ايران - الفرع الرئي�سي -  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�سامن 
مببلغ وقدره )37214.62 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التاأخريية التفاقية بواقع 13% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2017/7/26 
امل��واف��ق  2017/10/2   ي��وم الث��ن��ني   ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�سة  وحتى ال�سداد 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة 
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 12123 بتاريخ 2017/9/17   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1563  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- �سركة خط ال�سحراء الف�سل للتجارة - �ص ذ م م  2-�سينوين 
ال�سحراء  خط  ل�سركة  �سامن  وكفيل  ومدير  �سريك  ب�سفته   / ازيبونانوا  امانويل 
امل��دع��ي/ بنك الحتاد  ان  ذ م م  جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا  ���ص  الف�سل للتجارة - 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الهرمودي  علي  ر�سول  حممد  عبداهلل   : وميثله  الوطني 
درهم(   503.706( وق��دره  مببلغ  بالت�سامن  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
الدعوى  رفع  تاريخ  من  �سنويا   %20 والفائدة  املحاماة  اتعاب  و  وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�ساعة  املوافق  2017/10/2   التام.   وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني   ال�سداد  وحتى 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ص   9.30
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 12123 بتاريخ 2017/9/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2831  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- احمد �سالح احمد جوهر 2-�سركة ار ايه يف اي بي لدارة املن�ساأت �ص 
ذ م م - وميثلها مديرتها/ رغدة �سنار  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة جيني�ص 
را�سد  را�سد حممد  املعامالت وميثلها مالكها/ مروان  العمال وتخلي�ص  خلدمات رجال 
الهاملي وميثله : ابراهيم مو�سى علي مراد البلو�سي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )120000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ   ال�ستحقاق احلا�سل يف 2015/6/30 
وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/9/25  ال�ساعة 8.30 �ص 
بالقاعة Ch1.C.13 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

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   

املدعي عليه : ادهم علي علي كامل الربدي�سي 
  2017/1311 الدعوى  يف  البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  عدالة  لقرار  تنفيذ 
مت  فقد  الوطني   الإحتاد  بنك   / املدعي  من  �سدكم  املقامة  جزئي   جتاري 
يوم  ، وعليه  فقد مت حتديد  اليها  امل�سار  الدعوى  ندبنا خبريا م�سرفيا يف 
الربعاء  املوافق 2017/9/20  ال�ساعة : 00 : 12 ظهرا موعدا لجتماع اخلربة 
يف مقر مكتبنا الكائن يف دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج املدينة 1- مكتب رقم 
من  او  احل�سور  راجني    ، دبي   3275311 رقم  فاك�ص   3275322 هاتف   ،  306
ميثلكم قانونا يف املوعد املحدد م�سطحبني معكم �سورة عن كافة امل�ستندات 

املوؤيدة لدفوعكم.
  عبد احلميد زيتون 
خبري حما�سبي وم�سريف   

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة   

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1113 جتاري كلي                               
مبا  القامة  حمل  جمهول  منيكوث  رام�ص   -1/ عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي / دركن فريت لل�سحن - �ص ذ م م - ومتثلها مديرتها/ 
اع��اله وعليه نعلنكم  املذكورة  الدعوى  اق��ام  دا���ص  قد  ايابا  بيندو 
بان املحكمة حكمت حكما متهيديا وتداولت الدعوى واودع اخلبري 
تقريره وعليه نعلنكم باحلكم التمهيدي وورود التقرير.  وحددت 
 لها املحكمة جل�سة يوم الربعاء  املوافق 2017/9/20  ال�ساعة 30 : 09 

�سباحا يف القاعة Ch2.E.22 لنظر الدعوى. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   

 اإعالن 
تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/  هورونز هولدجن ايه جي - فرع �سركة 
رقم  حتت  ال��وزارة  لدى  الجنبية  ال�سركات  �سجل  يف  مقيدة  )�سوي�سرا( 
)3073( وقد تقدمت ال�سركة اىل الوزارة بطلب لتعديل ال�سم التجاري 
ال�سركات  �سجل  يف  بياناتها  وت��ع��دي��ل   - ج��ي  اي��ه  �سوي�ص  روزن  لي�سبح 

الجنبية تبعا لذلك. 
يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق التقدم باإعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد 

ل يتجاوز ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا الإعالن. 
حتريرا يف   2017/9/14 

اأحمد علي احلو�سني 
مدير ادارة الت�سجيل التجاري  

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد
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املال والأعمال

ب��اخ ي�س��ف �جتماع��ات ليم���ا ب�التاريخي������ة  و�سف رئي�ص اللجنة الوملبية الدولية الملاين توما�ص باخ 
اعمال اجلمعية العمومية التي منحت حق ا�ست�سافة دورتي 
اىل  و2028   2024 عامي  ال�سيفية  الوملبية  الل��ع��اب 
العا�سمة  ا�ست�سافها  والتي  تواليا  اجنلي�ص  ولو�ص  باري�ص 

البريوفية ليما، بانها تاريخية.
الدولية  الومل��ب��ي��ة  اللجنة  اج��ت��م��اع��ات  نهاية  يف  ب��اخ  وق���ال 
ول�سيما  املقايي�ص  بجميع  ن��اج��ح��ة  الج��ت��م��اع��ات  “كانت 
�سرف  م��ن��ح  ال���ذي  امل����زدوج  بالت�سويت  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ق��رار 
ا�ست�سافة اللعاب الوملبية ال�سيفية اىل مدينتني كبريتني 

ودولتني اظهرتا تعلقا باحلركة الوملبية”.
وبعد الت�سويت على ا�ست�سافة اللعاب الوملبية ال�سيفية، 
ج���اء ال����دور ع��ل��ى م��ل��ف ال��رت���س��ي��ح ل��الل��ع��اب ال�����س��ت��وي��ة عام 
2026 الذي �سيفتتح يف نهاية ال�سهر احلايل، على ان يتم 

الت�سويت يف اجتماعات مدينة ميالنو عام 2019.
وحتى الن اعربت اربع مدن رغبتها يف الرت�سح هي �سيون 

الكندية  ك��ال��غ��اري  النم�سوية،  اي�����س��ن��ربوك  ال�سوي�سرية، 
و�ستوكهومل عا�سمة ال�سويد.

و2028   2024 ل���دورت���ي  امل�����زدوج  ال��ت�����س��وي��ت  ك���ان  واذا 
الدولية،  الوملبية  اللجنة  يف  “ال�ستقرار”  لباخ  ي�سمنان 

فانها تاأتي يف ظروف معقدة لل�سلطة الأوملبية العليا.
اجلمعية  اعمال  نهاية  بعد  ال�سحايف  موؤمتر  يف  ب��اخ  وق��ال 
خالل  ن��وزم��ان  كارلو�ص  ا�سم  اىل  نتطرق  “مل  العمومية 
اي  ن�ستطيع معاقبة  “ل  باننا  اي�سا  مذكرا  الدورة”  هذه 

�سخ�ص اذا مل تكن هناك ادلة”.
اجتاحت  التي  الحتفالت  مظاهر  اىل  بال�سافة  ان��ه  بيد 
مع�سكري باري�ص ولو�ص اجنلي�ص، فان التحقيق الذي طال 

نوزمان رئي�ص اللجنة الوملبية الربازيلية �سابقا طغت على 
املحادثات خالل الجتماعات.

ورئي�ص  تر�سيح  ملف  رئي�ص  ن��وزم��ان،  اىل  وج��ه��ت  وك��ان��ت 
اللجنة املنظمة لوملبياد ريو 2016، تهمة ر�سى من قبل 
النيابة العامة الربازيلية يف ما يتعلق مبنح �سرف ا�ست�سافة 

هذه اللعاب.
الوملبية  الل��ع��اب  دورة  ان��ط��الق  م��ن  ا�سهر  خم�سة  وق��ب��ل 
�سباط/فرباير   25 اىل   9( ت�����س��ان��غ  ب��ي��ون��غ  يف  ال�����س��ت��وي��ة 
املخاوف،  تثري  الكوري  الرخبيل  ازم��ة  ت��زال  ل   ،)2018
يتغري  مل  الومل��ب��ي��ة  “اللجنة  م��وق��ف  ب���ان  ردد  ب���اخ  ل��ك��ن 
وكان م�ست�ساره اكد ع�سية انتهاء اعمال  وثقتنا م�ستمرة”. 

اجلمعية العمومية بان “ل وجود خلطة بديلة”.
“ننا�سد اجلميع ليجاد حل دبلوما�سي والدعوة  وقال باخ 
المم  ب���ا����س���راف  اومل��ب��ي��ة  ب��ه��دن��ة  م��ط��ال��ب��ا  ال�سالم”  اىل 

املتحدة.
الدولية  الومل��ب��ي��ة  اللجنة  تواجهها  اخ���رى  مع�سلة  ثمة 
وهي معرفة ما اذا كان الريا�سيون الرو�ص �سيتمكنون من 
التي  اذا كانت جلنة �سميدت  امل�ساركة يف بيونغ ت�سانغ وما 
عينتها اللجنة الوملبية الدولية، �ستقدم تقريرها يف الوقت 

املنا�سب قبل انطالق اللعاب.
لكن باخ �سدد بانه “على ثقة تامة بان جلنة �سميدت �ستنجز 

عملها قبل افتتاح اللعاب”.

وبعد انتخاب الكوري اجلنوبي بان كي مون، المني العام 
ال�سابق لالمم املتحدة، على راأ�ص جلنة الخالق يف اللجنة 
جدد  اع�����س��اء  ثمانية  بانتخاب  الخ���رية  ق��ام��ت  الومل��ب��ي��ة، 
ال�سغرية  بينهم باكالي تيمينجيل ممثلة جزيرة بالو�ص 

جدا والتي يتخطى عدد �سكانها ال�21 الف ن�سمة بقليل.
كما جددت اللجنة الوملبية الدولية ولية 16 ع�سوا من 
اللجان  ال�سباح رئي�ص  الفهد  ال�سيخ احمد  الكويتي  بينهم 

الوملبية الوطنية )انوك(.
ف�سيحة  يف  الفهد  ت��ورط  زعمت  امريكية  حمكمة  وكانت 
ر�سوة كروية يف 30 ني�سان/ابريل املا�سي، ما دفع الخري 
اىل تقدمي ا�ستقالته من جميع منا�سبه الكروية ومن بينها 
)فيفا(،  القدم  لكرة  ال��دويل  الحت��اد  جمل�ص  يف  ع�سويته 
يراأ�ص  باأنه  علما  الوملبية  مبنا�سبه  الحتفاظ  ق��رر  لكنه 
اجلديدة  الولية  ومتتد  ال�سيوي.  الوملبي  املجل�ص  اي�سا 

لثماين �سنوات.

اأعلن �سعادة مطر الطاير نائب رئي�ص 
جمل�ص  رئي�ص  الريا�سي  دبي  جمل�ص 
اآل  را���س��د  ب��ن  “جائزة حم��م��د  اأم���ن���اء 
اإحدى  الريا�سي”  ل���الإب���داع  م��ك��ت��وم 
اآل مكتوم  “مبادرات حممد بن را�سد 
ملفا   297 ا���س��ت��الم  ع���ن  العاملية” 
التا�سعة  ال���دورة  فئات  على  للتناف�ص 
 99 بلغت  كبرية  بزيادة  اجلائزة  من 
ملفا عن الدورة الثامنة التي تناف�ص 
198 ملفا، وبن�سبة زيادة بلغت  فيها 

%50 عن الدورة ال�سابقة.
ال��زي��ادة حمليا  اأن ه��ذه  واأك��د الطاير 
وعربيا ودوليا ويف جميع الفئات توؤكد 
والدور  اجل��ائ��زة  حتتلها  التي  املكانة 
الرائد الذي تلعبه على �سعيد تطوير 
ال���ق���ط���اع ال���ري���ا����س���ي وت���ر����س���ي���خ نهج 
دولة  يف  الريا�سي  العمل  يف  الإب����داع 
امل��ت��ح��دة والوطن  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 

العربي والعامل.
ال����ت����ي مت  ال����ف����رتة  اأن  وق��������ال: رغ�����م 

حتديدها لالإجنازات املوؤهلة للتناف�ص 
من  وه��ي  التا�سعة  ال���دورة  فئات  على 
 31 وح���ت���ى   2016 ���س��ب��ت��م��رب   20
تنظيم  ت�سهد  مل   2017 اأغ�سط�ص 
البطولت  م��ن  قليل ج��دا  ع��دد  �سوى 
ال��ري��ا���س��ي��ة ال��دول��ي��ة ال���ك���ربى، وهي 
التي  ال�سابقة  ال���دورة  اأق��ل م��ن ف��رتة 
الأوملبية  الألعاب  دورة  تنظيم  �سهدت 

ودورة الألعاب البارالومبية يف ريو دي 
جانريو 2016 وغريها من بطولت 
العامل ، اإل اأن الدورة احلالية �سهدت 
حتقق زيادة كبرية يف اأعداد املتقدمني 
يف ج��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات مم��ا ي��وؤك��د حر�ص 
اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ال��ت��ن��اف�����ص ل��ن��ي��ل �سرف 
بني  جتمع  التي  اجل��ائ��زة  بهذه  الفوز 
ا�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
الإب�����داع وقيمته  ا���س��م  رع���اه اهلل، م��ع 
املكانة  ي��وؤك��د  مم��ا  وال��ع��م��ل،  الفكر  يف 
امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة التي 
يف  نوعها  من  الأوىل  اجلائزة  حتتلها 
جمال الإبداع الريا�سي، والأكرب من 
وقيمة  وتنوعها  ال��ف��ئ��ات  ع��دد  ناحية 

جوائزها.
بالنمو  �سعادته  الطاير عن   كما عرب 
امل�ستويات  امللفات على  الكبري يف عدد 
التي  ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة  و  امل��ح��ل��ي��ة 

عدد  بلغ  حيث  للجائزة  تقدميها  مت 
يف  تقدميها  مت  ال��ت��ي  املحلية  امل��ل��ف��ات 
هذا الدورة 87 ملفا بزيادة 15 ملفا 
فيها  تقدم  التي  ال�سابقة  ال��دورة  عن 
72 ملفا، وبلغت ن�سبة الزيادة قرابة 
%21،  فيما بلغ عدد امللفات العربية 
املتقدمة  184 ملفا بزيادة 73 ملفا 
عن الدورة ال�سابقة بن�سبة زيادة بلغت 
امللفات  ع����دد  ب��ل��غ  ح���ني  يف   ،  66%
ال���دول���ي���ة ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا الحت������ادات 
بزيادة  ملفا   26 الدولية  الريا�سية 
التي  ال�سابقة  ال����دورة  ع��ن  ملفا   11
وبن�سبة  م��ل��ف��ا،   15 ت��ق��دمي  ���س��ه��دت 

زيادة بلغت 73%.
عن  الأمناء  جمل�ص  رئي�ص  ك�سف  كما 
ح�سور قوي للمراأة يف قائمة التناف�ص 
للجائزة حيث  التا�سعة  ال��دورة  خالل 
وعربيا،  حمليا  ملفا   47 ا�ستالم  مت 
وهو الأمر الذي يوؤكد تعزيز العالقة 
اأن��ه مت اعتماد متكني  مع امل��راأة، حتى 

للتناف�ص  ك���م���ح���ور  ري���ا����س���ي���ا  امل��������راأة 
وكذلك  ال�������دورة،  ه����ذه  امل��وؤ���س�����س��ي يف 
تنظيم امللتقيات والندوات لتعزيز دور 

املراأة يف القطاع الريا�سي.

ات�سال وتوا�سل
عمل  ف������رق  اأن  ع���ل���ى  ال���ط���اي���ر  اأك�������د 
لتقدمي  املبدعني  تنتظر  ل  اجل��ائ��زة 

التوا�سل  على  حت��ر���ص  ب��ل  ملفاتهم 
واملوؤ�س�سات  الأن���دي���ة  وزي������ارة  م��ع��ه��م 
خمتلف  يف  واللقاء  املحلية  الريا�سية 
الريا�سية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع  امل��ن��ا���س��ب��ات 
ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة ل��ت��ع��زي��ز عالقة 
وتوجيه  معهم،  وال��ت��وا���س��ل  ال��ت��ع��اون 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف دورات  ل��ه��م  ال���دع���وات 
اجل�����ائ�����زة، ك���م���ا ي���ت���م ال���ت���وا����س���ل مع 

خمتلف  خالل  من  الريا�سي  القطاع 
العربية  املحلية  الإعالمية  املوؤ�س�سات 
الدعوات  وتوجيه  اجلائزة  فكر  لن�سر 
ل���ل���م���ب���دع���ني، وال����ت����ع����ري����ف ب���اآل���ي���ات 
الكرتونيا  امللفات  وا�ستكمال  الرت�سح 
للجائزة  الل�����ك�����رتوين  امل����وق����ع  ع����رب 
التطبيق  اأو    mbrawards.ae

.mbrawards الذكي للجائزة

بالقول  الأم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص  وختم 
امللفات  ل��ف��رز  ح��ال��ي��ا  ي��ت��م  ال��ع��م��ل  اأن 
وت�سنيفها، و�سيتم خالل �سهر اكتوبر 
عن  امللفات  حتكيم  عملية  ب��دء  املقبل 
ال����دورة  يف  تطبيقها  ي��ت��م  ال��ت��ي  ب��ع��د 
التا�سعة للجائزة مع �سمان ال�سفافية 
عملية  يف  وال�����ن�����زاه�����ة  واحل�����ي�����ادي�����ة 

التحكيم. 
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نا�سئة  اأومل����ب����ي����اد  ف���ع���ال���ي���ات  ان��ط��ل��ق��ت 
ال�����ذي ينظمه  ال���ري���ا����س���ي،  خ���ورف���ك���ان 
اإ�سراف  حت��ت  خ��ورف��ك��ان،  نا�سئة  مركز 
ربع  ملوؤ�س�سة  التابعة  ال�����س��ارق��ة  نا�سئة 
قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين، والذي 
�سبتمرب   30 ح��ت��ى  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ت�ستمر 
اجلاري مب�ساركة 72 نا�سئاً و�ساباً من 

املنت�سبني للمركز.
الوعى  ن�����س��ر  اإىل  الأومل����ب����ي����اد  ي���ه���دف 
الن�ساط  ب��اأه��م��ي��ة مم��ار���س��ة  ال��ري��ا���س��ي 
�سفوف  ب��ني  م�ستمرة  ب�سفة  ال��ب��دين 
م�ستوى  وحت�سني  وال�����س��ب��اب،  النا�سئة 
النا�سئة  واكت�ساف  البدنية،  لياقتهم 
املوهوبني يف خمتلف الألعاب الريا�سية 

الفردية واجلماعية.
ُق�سم النا�سئة امل�ساركون اإىل جمموعتني، 
ت�سمل كل جمموعة ثالثة فرق، ت�سم 
النمور،  العاملي،  فرق  الأوىل  املجموعة 

الثانية  امل��ج��م��وع��ة  اأم�����ا  وال���ف���ر����س���ان، 
الوحدة،  الإم����رباط����ور،  ف���رق  فت�سمل 
يف  املجموعات  هذه  تتناف�ص  واجلوكر، 

كرة  يف  تتمثل  ريا�سية  ب��ط��ولت  �سبع 
كرة  البلياردو،  الطولة،  وتن�ص  القدم، 
ال�سباحة،  ب��ط��ول��ت��ي  ج��ان��ب  اإىل  امل����اء، 

والري�سة الطائرة البادمنتون.
على  ال��ط��اول��ة  تن�ص  بطولة  وا�ستملت 
املجموعة  م��ن  و�سعد  م��ب��اري��ات،  ت�سع 

ومن  وال��ن��م��ور،  ال��ع��امل��ي  ف��ري��ق  الأوىل 
امل���ج���م���وع���ة ال���ث���ان���ي���ة ف���ري���ق اجل���وك���ر، 
وتقابل  النهائيات،  اإىل  والإم���رباط���ور 

يف امل��ن��اف�����س��ات الأخ����رية ف��ري��ق اجلوكر 
مع العاملي وانتهت املباراة ل�سالح فريق 

اجلوكر بنتيجة 1-2.

واأ�سفرت نتيجة البطولة عن فوز فريق 
لعبوه  وت��وج  البطولة  بلقب  اجل��وك��ر 
بامليداليات الذهبية، وجاء يف الرتتيب 

ال���ع���امل���ي وت�����وج لعبوه  ال���ث���اين ف���ري���ق 
الثالث  املركز  اأما  الف�سية،  بامليداليات 
ال��ن��م��ور وتوج  ف��ك��ان م��ن ن�سيب ف��ري��ق 

لعبوه بامليداليات الربونزية.
البلياردو فريق  فيما فاز بلقب بطولة 
الإم����رباط����ور ب��ع��د ال��ف��وز ع��ل��ى نظريه 
2-�سفر وتوج لعبوه  الوحدة بنتيجة 
ال���ذه���ب���ي���ة، وح�����ل فريق  ب���امل���ي���دال���ي���ات 
الوحدة و�سيفاً وتوج لعبوه بامليداليات 
وتوج  ث��ال��ث��اً  ال��ن��م��ور  وف��ري��ق  الف�سية، 

لعبوه بامليداليات الربونزية.
بطولة  يف  الفتتاحية  امل��ب��اراة  وجمعت 
ك���رة ال��ق��دم ب��ني ف��ري��ق��ي الإم���رباط���ور 
وال��ف��ر���س��ان، واأ���س��ف��رت ع��ن ف���وز فريق 
و�سجل   ،1-4 ب��ن��ت��ي��ج��ة  الإم����رباط����ور 
����س���ل���ط���ان حممد  ل���ل���ف���ائ���ز  الأه�����������داف 
هدفني، وكل من �سامل ال�ساعر وحممد 

عادل هدفاً واحداً.

ي�سمل 7 بطولت ريا�سية

»�أوملبي���اد نا�سئ���ة خورفك����ان« ينطل����ق مب�س����اركة 72 العب�����ًا

اط���ل���ع حم��م��د ب���ن ث��ع��ل��وب ال���درع���ي، 
امل�سارعة واجل��ودو على  رئي�ص احت��اد 
بالحتاد  اجل����ودو  �سعبة  ا���س��ت��ع��دادات 
لبدء املو�سم اجلديد يوم 22 �سبتمرب 
الت�سجيل  ن��ظ��ام  خ���الل  م���ن  احل����ايل 
الإلكرتوين عن طريق املوقع الر�سمي 
لالحتاد الذي مت حتديثه مبا يواكب 
التي يعي�سها الحتاد  التطوير  حركة 
»بطولة  ل���س��ت�����س��اف��ة  ي�����س��ت��ع��د  ال����ذي 
اأبوظبي جراند �سالم« للجودو والتي 
املقبل  اأكتوبر   28 اإىل   26 من  تقام 
ب�����س��ال��ة اأري���ن���ا اآي��ب��ي��ك مب��دي��ن��ة زايد 
الريا�سية يف اأبوظبي .. و�سرح رئي�ص 
ب����اأن املو�سم  الحت�����اد ع��ق��ب الط�����الع 

م�ساركة  �سي�سهد  ل��ل��ج��ودو  اجل��دي��د 
600 لعب  واأك����ر م��ن  ف��ري��ق��ا   18
من خمتلف الفئات والت�سنيف والذي 

يبداأ مب�سابقة كاأ�ص الحتاد.
واأ���س��ار - ب��ان مو�سم اجل��ودو اجلديد 
�سي�سهد تطبيق اأخر التعديالت الفنية 
وال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة ال���ت���ي اأق���ره���ا الحت����اد 
اطلع  وال��ت��ي  م���وؤخ���را  للعبة  ال����دويل 
على  عك�سها  ب��ه��دف  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ي��ه��ا 
املو�سم  مناف�سات  ب��دء  قبل  الالعبني 
الذي ا�ستعدت له الفرق امل�ساركة على 
�سوء نتائج املو�سم املن�سرم الذي قدم 
خالله فريق كلباء جهدا رائعا ي�ستحق 
والعني  اجلزيرة  اأندية  اأم��ام  الإ���س��ادة 

والوحدة وراأ�ص اخليمة وبقية الفرق 
ي�ستحق  تطورا  �سهدت  التي  امل�ساركة 
املنتخبات  على  انعك�ص  مم��ا  الإ���س��ادة 
ال��ع��م��ري��ة ع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���ص مما 
ي�سكل حتديا  املقبل  املو�سم  باأن  يوؤكد 
لكافه الفرق امل�ساركة والذي من �ساأنه 
الوطنية  املنتخبات  ل�سالح  يكون  اأن 
البناء  اأن جت��اوز الحت��اد مرحلة  بعد 
ثمار غر�سه  الحت���اد يجنى  ب��داأ  وق��د 
ال���رتب���وي ال�����س��ل��ي��م ك��م��ا ح���دث خالل 
للجودو  الوطنية  منتخباتنا  م�ساركة 
واأ�سيا  اخلليج  بطولت  م�ستوى  على 
مم��ا ي��وؤك��د جن���اح الحت����اد يف ترجمه 

ا�سرتاتيجيه.

امل�ساركة يف  �سروط  الالئحة  وح��ددت 
بطولة كاأ�ص الحتاد يف افتتاح مو�سم 
الحتاد  ب�سالة  ت��ق��ام  وال��ت��ي  اجل����ودو 
اأب����و ظ��ب��ي حت���ت �سعار  ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف 
»بطولة عام اخلري2017«، يوم 22 

�سبتمرب املقبل.
الت�سجيل  �سرورة  اللوائح  وا�سرتطت 
ل��ل��ح�����س��ول ع���ل���ى ع�������س���وي���ة الحت�����اد 
وفقا  التجديد  اأو  اجل��دي��د،  للمو�سم 
ل�������س���روط ال��ت�����س��ج��ي��ل اجل����دي����دة، مع 
الالعبني  ك��ل  ت�سجيل  على  ال��ت��اأك��ي��د 
العتماد  ب��ط��اق��ات  ع��ل��ى  وح�����س��ول��ه��م 
لل�سروط  وفقا  اللعب  لهم  يكفل  مما 
اخل��ا���س��ة مب�����س��ارك��ة ال��الع��ب��ني، كما 

���س��م��ل��ت ال����ل����وائ����ح امل�����درب�����ني ال���ذي���ن 
بطاقات  ع��ل��ى  ح�����س��ول��ه��م  ي�����س��رتط 
ال��ع�����س��وي��ة ال��ت��ي ت��ك��ف��ل ل��ه��م مرافقة 
فرقهم خالل البطولت التي ينظمها 

الحتاد.

�حتاد �مل�سارعة و�جلودو ي�ستعد ال�ست�سافة »بطولة �أبوظبي جر�ند �سالم« للجودو
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فعاليات  الح��د  اليوم  م�ساء  تنطلق 
من  اخلام�سة  الن�سخة  افتتاح  حفل 
املغلقة  لل�سالت  الآ�سيوية  ال���دورة 
بالعا�سمة  ال��دف��اع��ي��ة  وال��ري��ا���س��ات 
الرتكمانية ع�سق اآباد والتي ي�سارك 
 63 من  ريا�سي  اآلف   5 نحو  فيها 
ال�سهر  27 من  دول��ة وت�ستمر حتى 

اجلاري.
ويحمل علم دولة الإم��ارات العربية 
امل���ت���ح���دة يف ط���اب���ور ع���ر����ص ال����دول 
العامل  الكربي بطل  امل�ساركة طالب 
ولعب املنتخب الوطني للجوجيت�سو 

واحلا�سل على احلزام الأ�سود.
وي�������س���ت�������س���ي���ف امل����ل����ع����ب الأومل������ب������ي 
اأكر  وج���ود  �سي�سهد  ال���ذي  احل��ف��ل 
الفرق  م���ن  ���س��خ�����ص   7500 م���ن 
و200  والفلكلورية  ال�ستعرا�سية 
ح�سان  و100  امل��و���س��ي��ق��ي��ني  م����ن 
تعترب  التي  تيكي  اكحل  خيول  م��ن 
اإ�سافة  امل�ست�سيفة..  للدولة  رم��زا 
احل�سارة  ع��ن  مم��ي��زة  ع��رو���ص  اإىل 
التكنولوجيا  وا�ستخدام  الرتكمانية 
ال�����س��وئ��ي��ة يف جت�����س��ي��د ال��ع��دي��د من 

الر�سائل الثقافية والتاريخية.
الأوملبية  ال��ل��ج��ن��ة  وف�����د  وي�������س���ارك 
الوطنية يف غمار الدورة الآ�سيوية ب� 

96 ريا�سيا منهم 68 لعبا ولعبة 
يف 7 ريا�سات هي كرة قدم ال�سالت 
واجل���وج���ي���ت�������س���و واأل������ع������اب ال���ق���وى 
وال�سطرجن  والبولينج  وال��دراج��ات 

والبلياردو وال�سنوكر.
وي�����رتاأ������ص وف�����د ال����دول����ة ب����ال����دورة 
الأم���ني  ال��ه��اج��ري  داوود  امل��ه��ن��د���ص 
الوطنية  الأومل���ب���ي���ة  ل��ل��ج��ن��ة  ال���ع���ام 
جاين  امل��ل��ك  عبد  والعميد  ب��الإن��اب��ة 
الوطنية  الأوملبية  الأكادميية  مدير 
ن����ائ����ب����ا ل���رئ���ي�������ص ال�����وف�����د واأح����م����د 
الفنية  ال�سوؤون  اإدارة  مدير  الطيب 

والريا�سية باللجنة مديرا للوفد.
الر�سمي عبد  الوفد  وي�سارك �سمن 
املح�سن فهد الدو�سري الأمني العام 
بالهيئة  الريا�سية  لل�سوؤون  امل�ساعد 
والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة 
ونا�سر خليفة البدور ع�سو جمل�ص 

اإدارة اللجنة الأوملبية.
اأن  ال��ه��اج��ري  داوود  املهند�ص  واأك���د 
اأبناء الإم��ارات يف هذا املحفل  وجود 
اخلام�سة  ل��ل��م��رة  ال��ك��ب��ري  ال����ق����اري 
ع���ل���ى ال����ت����وايل اإمن������ا ي��ع��ك�����ص حجم 
ت��ط��ور وازده�������ار ري��ا���س��ة الإم������ارات 
ب��ف�����س��ل ال����دع����م ال������ذي ت���ل���ق���اه من 
الغايل  التي وفرت  الر�سيدة  القيادة 

قدما  للم�سي  لأب��ن��ائ��ه��ا  وال��ن��ف��ي�����ص 
ن��ح��و م�����س��وؤول��ي��ة مت��ث��ي��ل الأوط������ان 
واحلفاظ على املكانة املرموقة التي 
ع��رف��ت ب��ه��ا اأم����ام ال��ع��امل ب��اأك��م��ل��ه يف 

خمتلف القطاعات.
وق����ال ت��ت��ج��دد ال��ف��ر���س��ة غ����دا اأم����ام 
ري���ا����س���ي���ي���ن���ا ل���ت���م���ث���ي���ل ال�����وط�����ن يف 
ا�ستحقاق قوي بهذا احلجم.. حيث 
لل�سالت  الآ���س��ي��وي��ة  ال�����دورة  ت�سم 

الدفاعية كوكبة  والريا�سات  املغلقة 
من الريا�سيني املميزين يف الألعاب 
كافة ولدينا حظوظ وفرية لتحقيق 
اإجن�������ازات ت�����س��ج��ل ب��ا���س��م الإم������ارات 
ون���رف���ع ب��ه��ا ال����راي����ة ع��ال��ي��ة لنظل 
ال�ستحقاقات  ك���ل  يف  ال��ع��ه��د  ع��ل��ى 

واملنا�سبات.
وقال اإنه ل توجد اأي معوقات حتول 
دون روؤية علم الإمارات على من�سات 

التتويج.. لأنها الغاية ال�سامية التي 
ن�سعى اإليها دائما ويوؤكد عليها �سمو 
را�سد  ب��ن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ 
رئ��ي�����ص م��وؤ���س�����س��ة حممد  اآل م��ك��ت��وم 
رئي�ص  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
ال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ويحث 
ال��ري��ا���س��ي��ني ق��ب��ل ان��ط��الق خمتلف 
لديهم  م��ا  اأف�����س��ل  لتقدمي  امل��ح��اف��ل 
عن  معربا  وع��م��ل..  وجهد  اأداء  م��ن 

التمثيل  يليق  اأن  يف  ال��ك��ب��رية  ثقته 
وال����ت����واج����د ب���ط���م���وح���ات واأه�������داف 
الإم��������ارات. واأ�����س����اف ال���ه���اج���ري اأن 
وامل�������س���ارك���ة فيها  ال��������دورة  ت���وق���ي���ت 
يعترب حمطة اإعداد قوية قبل دورة 
الألعاب الآ�سيوية ال� 18 .. مو�سحا 
اأن األعاب ال�سالت تاأتي قبل اأقل من 
الآ�سيوية  الألعاب  انطالق  على  عام 
اأكر  فيها  �سي�سارك  والتي  بجاكرتا 

خمتلف  م��ن  ريا�سي  اآلف   10 م��ن 
يتطلب  م��ا  ال�سفراء  ال��ق��ارة  اأن��ح��اء 
ال���س��ت��ع��داد امل�����س��ب��ق وال���وق���وف على 
خالل  من  وبناتنا  اأبنائنا  م�ستويات 
احل��دث احل��ايل ال��ذي نعول عليه يف 
ومعاجلة  الإيجابية  النواحي  تعزيز 
عدم  ي�سمن  مب��ا  ال�سلبية  الأم�����ور 
الكربى  ال�ستحقاقات  يف  ت��ك��راره��ا 
امل��ق��ب��ل��ة. م��ن ج��ه��ت��ه.. ق���ال الدكتور 
اإدارة  رئي�ص جمل�ص  املعيني  �سرحان 
اإن م�ساركة ريا�سة  احتاد ال�سطرجن 
الآ�سيوية  ال�������دورة  يف  ال�����س��ط��رجن 
ل��ل�����س��الت ب��ع�����س��ق اآب�����اد ت��ع��د جتربة 
قوية وهامة يف اأجندة اأبنائنا وبناتنا 
املناف�سات  غمار  �سيخو�سون  الذين 
على  ال�سطرجن  م��دار���ص  اأف�سل  م��ع 

م�ستوى القارة ال�سفراء.
الأوملبية  للجنة  �سكره  ع��ن  واأع���رب 
الوطنية على تواجدنا �سمن البعثة 
فعاليات  يف  امل�������س���ارك���ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ال��ن�����س��خ��ة اخل���ام�������س���ة م����ن ال������دورة 
حيث   .. املغلقة  لل�سالت  الآ�سيوية 
���س��ي��ت��واج��د 157 لع��ب��ا ولع��ب��ة يف 
ريا�سة ال�سطرجن من خمتلف الدول 
املناف�سة  جميعا  ه��دف��ه��م  امل�����س��ارك��ة 
امللونة..  وامل��ي��دال��ي��ات  الأل��ق��اب  على 

ما ي�سب يف م�سلحة كافة الالعبني 
اخل�سو�ص  وج�����ه  ع���ل���ى  واأب���ن���ائ���ن���ا 
حمفل  م��ن  الثقة  يكت�سبون  ال��ذي��ن 
وم�ساعيهم  جهودهم  بف�سل  لآخ��ر 
يعود  اأنف�سهم مبا  امل�ستمرة لتطوير 
امل���رج���وة ويحقق  ب��ال��ف��ائ��دة  ع��ل��ي��ه��م 
الظهورب�سكل  وه��و  املن�سود  ال��ه��دف 

م�سرف لتمثيل الوطن.
واأكد املعيني اأن ا�ستعدادات الالعبني 
مت���ت خ����الل امل���رح���ل���ة امل��ا���س��ي��ة من 
اأن  خالل جتمعات داخلية. مو�سحا 
العنا�سر امل�ساركة يف الدورة ا�ستعدت 
الرتكيز  ط���ري���ق  ع���ن  ج��ي��د  ب�����س��ك��ل 
على  والتعرف  الفنية  النواحي  على 
امل�ستويات املتواجدة ول�سك اأن غياب 
�سامل  مثل  امل��م��ي��زة  العنا�سر  بع�ص 
ع��ب��د ال���رح���م���ن وخ���ل���ود ال���زرع���وين 
ون���ورة ال��ه��رم��ودي لأ���س��ب��اب متعددة 
والأكادميي  الدرا�سي  اجلانب  منها 
�����س����ي����وؤث����ر ع����ل����ى ف����ر�����ص وح����ظ����وظ 
اإل  احل����دث..  الإم����ارات يف  �سطرجن 
اأن الفريق الذي �سيخو�ص املناف�سات 
على  ال�سيدات  اأو  الرجال  من  �سواء 
امل�سوؤولية ونثق فيهم متاما يف  قدر 
تقدمي اأداءا م�سرفا ونتائج متقدمة 

يف كافة امل�سابقات.

طالب �لكربي يحمل علم �الإمار�ت يف حفل �فتتاح �آ�سيوية �ل�ساالت �خلام�سة بع�سق �آباد �ليوم

ابراهيموفيت�ص اأكد النجم ال�سويدي  زلت������ان 
يتعافى  ال����������ذي 
م������ن ا�����س����اب����ة 
خ�������ط�������رية يف 
رك��������ب��������ت��������ه 
ابعدته عن 
عب  ملال ا
م���ن���ذ 

مان�س�سرت  �سفوف  اىل  �سيعود  بانه  املا�سي،  ابريل  ني�سان 
البالغ  املخ�سرم  وق��ال  ك��ان.  اق��وى مما  يونايتد النكليزي 
ب�سكل لف��ت يف �سفوف  تاألق  وال��ذي  عاما   35 العمر  من 
خمتلف  يف  ه��دف��ا   28 بت�سجيله  امل��ا���س��ي  امل��و���س��م  ف��ري��ق��ه 
حتبط  مل  ال�سابة  ب��ان  يونايتد  اين�سايد  ملجلة  امل�سابقات 
انتهى يف  يونايتد  مع  ابراهيموفيت�ص  وكان عقد  عزميته. 
30 حزيران يونيو املا�سي لكن عالقته الوطيدة مع مدرب 
كان  ال��ذي  مورينيو  ج��وزي��ه  الربتغايل  احلمر  ال�سياطني 
على توا�سل دائم معه بعد ال�سابة، جعلت الخري يطالب 
ال�سهر  ا���س��ايف  ملو�سم  ج��دي��د  عقد  مبنحه  ادارت����ه  جم��ا���ص 

املا�سي.
ا�سعر باين يف حالة جيدة. لقد  ابراهيموفيت�ص  وقال 
يف  جراحية  لعملية  خ�سوعي  منذ  ي��وم  كل  تدربت 

ركبتي، مل اح�سل على اجازة ولو ليوم واحد.
لكني قوي  بالن�سبة ايل  ان��ه حتد جديد  وا���س��اف 
ذه��ن��ي��ا وع��ن��دم��ا ارك����ز ع��ل��ى ه����دف م���ا ف���ال احد 
ي�����س��ت��ط��ي��ع اي���ق���ايف. وت���اب���ع ���س��اأح��ط��م جميع 
املن�سود،  ه���ديف  اىل  ا���س��ل  ل��ك��ي  احل���واج���ز 
وعندما اعود اىل املالعب، �ساكون اقوى 
�ساأكون  ال�����س��اب��ق.  ع��ل��ي��ه يف  ك��ن��ت  مم��ا 
ك��ن��ت ع��ل��ي��ه من  اف�����س��ل مم��ا  ن�سخة 

قبل. تخيلوا جمرد ذلك.
وك�سف اذا تكلمنا عن ال�سابة 
باي  ا�سعر  فلم  ذات��ه��ا،  بحد 
كل  حل���ظ���ة.  اي  يف  امل 
ما يف المر بانني كنت 
غريب  ب�سكل  ا�سعر 
ك���ان  حت����رك����ات����ي  يف 
ركبتي  ب���ان  ي��وؤك��د يل 
اما  ي���رام.  م��ا  على  لي�ست 
اكر  ا�سبحت  ف��ان��ه��ا  الن 

قوة.
وتابع اعتقد بان حتركاتي 
كان  ول��و  الن  اف�سل  باتت 
الم��ر يعود ايل لكنت لعبت 
ل��ك��ن الم�����ور ل حت�سل  ال���ي���وم 
ي���ت���ع���ني علي  ك�����ذل�����ك. واو������س�����ح 
ل�ست  ان���ا  ب��ال�����س��رب،  ان احت��ل��ى 
عندما  ب���ال���ع���ودة،  م�ستعجال 
اك��ون ج��اه��زا ���س��اأع��ود. وختم 
ال��الع��ب ل  اع���اود  عندما 
اريد اي اعذار بانني كنت 
او ما �سابه ذل��ك، بل  م�سابا 
بال�سغوطات كما  ا�سعر  ان  اريد 

يف ال�سابق.

اأك����د ���س��ي��ف ب��ن اأح��م��د ال��ه��ام��ل��ي رئي�ص 
العام  الريا�سي  الحت���اد  اإدارة  جمل�ص 
اأب����و ظبي  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
ن�����س��اط الحت����اد للمو�سم  ب��رن��ام��ج  ب���اأن 
�سيكون   2018-2017 ال��ري��ا���س��ي 
ا�ستثنائيا بعد اأن جاء اعتماده بالتن�سيق 
لالحتادات  ال��ري��ا���س��ي��ة  الأح������داث  م���ع 
الريا�سية الأهلية على م�ستوى الدولة، 
التي  ال���ري���ا����س���ي���ة  الأح����������داث  خ���ا����س���ة 
باإ�سراف  ظبي  اأب��و  العا�سمة  حتت�سنها 
جمل�ص اأبو ظبي الريا�سي ب�سكل خا�ص 
يخدم  مبا  والنجاح  التن�سيق  من  ملزيد 
ري��ا���س��ة الإم������ارات ال��ت��ي حت��ظ��ى بدعم 
القيادة الر�سيدة ، حيث ي�ستاأنف ن�ساط 
اإقامة العديد من  الحت��اد الذي ي�سهد 
خا�سة  واجلماعية  الفردية  امل�سابقات 
الكروية بعد اإعادة تاأهيل اإ�ستاد �سلطان 
ب��ن زاي���د ل��ك��رة ال��ق��دم م��ن قبل جمل�ص 
لتدريبات  ا�ستعدادا  الريا�سي  اأبو ظبي 
العامل  كاأ�ص  بطولة  يف  امل�ساركة  الفرق 
 FIFA  2017 ل��الأن��دي��ة )الإم����ارات 
اأندية  �سبعة  م�ساركة  ت�سهد  التي   )|
خ��الل الفرتة من ي��وم الأرب��ع��اء 6 اإىل 
ال�سبت 16 دي�سمرب باإ�ستاد مدينة زايد 
بن  اأبوظبي وملعب هزاع  الريا�سية يف 

زايد يف العني.
واأ�ساف �سيف الهاملي – ينطلق ن�ساط 
ال�سيخ  ���س��م��و  ب��ط��ول��ة  ب��ق��رع��ة  الحت�����اد 
�سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب 
ال�سمو رئي�ص الدولة الرئي�ص الفخري 
 28 القدم رقم  ال�سنوية لكرة  لالحتاد 
الفرق وذلك  و�سط م�ساركة كبرية من 
يوم 27-9 بالتن�سيق مع مباريات كاأ�ص 
مباريات   ت��ب��داأ  حيث  ل��الأن��دي��ة  ال��ع��امل 
املقبل  اأكتوبر  اأول  من  اعتبارا  امل�سابقة 
القادم  نوفمرب   14 ي��وم  حتى  وت�ستمر 
حيث يحمل لقب تلك البطولة الغالية 
فريق الحتاد الريا�سي جلامعات للمرة 

الرابعة على التوايل والتي تتجدد و�سط 
اهتمام كبري من كافه الفرق.

وت�������س���ه���د م�������س���اب���ق���ات م���و����س���م احت�����اد 
اإقامة  ال�ستثنائي  الكروية  املوؤ�س�سات 
ال�����ذي يبداأ  ال���ع���ام  ال�������دوري  ب���ط���ولت 
ث���م كاأ�ص  ال����ق����ادم،  ن��وف��م��رب  م��ن��ت�����س��ف 
الكرة،  ل�����س��ب��اع��ي��ات  امل��وؤ���س�����س��ات  احت�����اد 
كاأ�ص  بطولة  الحتاد  برنامج  ويت�سمن 
نهيان  اآل  زاي��د  �سلطان بن  ال�سيخ  �سمو 
ال�سنوكر  ب��ط��ول��ت��ي  ب��ج��ان��ب  لل�سنوكر 
وي�سهد  للموؤ�س�سات،  وال��ف��ردي  للفرق 
نادي  م��ع  بالتن�سيق  ال�سطرجن  بطولة 
والثقافة،وغريها  لل�سطرجن  ظبي  اأب��و 
يوم  حت��دد  وق��د  الفردية  امل�سابقات  من 
ن�ساط  خلتام  موعدا   2018/4/29

الحتاد.
 واختتم �سيف الهاملي متمنيا التوفيق 
ي�سري  الحت���اد  ب��اأن  وموؤكدا    ، للجميع 
اإ�سهاره يف  را�سخة وحثيثة منذ  بخطى 
وتطويرا  لر�سالته  تنفيذا  الثمانينات 
لريا�سة  دعماً  ميثل  وال��ذي  لفعالياته 
الإم�������ارات يف ه���ذا امل���ج���ال ب��ه��دف ن�سر 
ال���وع���ي ال���ري���ا����س���ي ب���ني ال��ع��ام��ل��ني يف 
الإنتاج  رف��ع  يف  ي�سهم  مبا  القطاع  ه��ذا 

والإنتاجية.

�بر�هيموفيت�س يتعهد بالعودة �أقوى �ىل يونايتد

بالتن�سيق مع بطولة العامل لالأندية

�سيف �لهاملي يعتمد برنامج ن�ساط �الحتاد �لريا�سي للموؤ�س�سات

تخطى منتخب تون�ص جاره املغربي60-52 يف راد�ص، و�سرب موعدا 
يف نهائي كاأ�ص افريقيا لكرة ال�سلة مع نيجرييا حاملة اللقب والفائزة 
على ال�سنغال 76-71. وح�سم املنتخب التون�سي املباراة امام جماهريه 
املباراة، عندما خيم التعب على لعبي  املتحم�سة يف الربع الخري من 
املغرب الذين ف�سلوا بالثاأر خل�سارتهم بفارق نقطة بعد التمديد يف دور 

ال�16 من الن�سخة الخرية التي اقيمت يف تون�ص اي�سا.
املدرب  لعبو  يقل�ص  ان  قبل  الول،  الربع  يف   9-18 تون�ص  وتقدمت 
�سعيد البوزيدي الفارق اىل 30-27 بني ال�سوطني. ويف الربع الثالث 
تقدم املغرب 38-39 من خالل ال�سغط على �سانع العاب تون�ص عمر 
عبادة وت�سييق اخلناق على امل�سددين من خارج القو�ص، قبل ان ي�ستعيد 

لعبو املدرب الربتغايل ماريو باملا التفوق يف نهاية الربع 44-47.
ويف الربع الخري، ادارت تون�ص، ثالثة الن�سخة الخرية، مع قائدها مكرم 
بن رم�سان )6 نقاط و8 متابعات( املباراة ب�سكل اأف�سل من �سيوفها، 
وبرز معها حممد حديدان )22 نقطة بينها 15 من خارج القو�ص و6 
متابعات(. وقال حديدان بعد املباراة ملوقع الحتاد الدويل لكرة ال�سلة 
دخلنا اىل املباراة مدركني ان املغرب خ�سم �سعب، واعتمدوا خطة بالغة 
ال�سعوبة علينا. وا�سبح باملا اول مدرب يتاأهل اىل نهائي امل�سابقة للمرة 
اخلام�سة، وذلك بعد قيادته انغول اىل اللقب اربع مرات بني 1999 
و2005. بدوره، قال لعب املغرب علي حلري�سي كانت تون�ص متعط�سة 
اكر منا للفوز. قمنا بكل ما يف و�سعنا، لكنهم كانوا الطرف الف�سل. 
وتابع يجب ان ن�ستعد للمباراة التالية يوم غد )�سد ال�سنغال يف حتديد 

يف  م�سرتك  ب�سكل  نظمت  التي  البطولة  نهائي  ويقام  الثالث(.  املركز 
تون�ص وال�سنغال، ال�سبت يف القاعة الريا�سية براد�ص.

ويف املباراة الثانية، �سجل لنيجرييا القائد ايكي ديوغو 17 نقطة و14 
متابعة، مبامالو براينت 19 نقطة وايكينا ايرويغبو 18 نقطة.

وتوقفت املباراة 25 دقيقة بعدما ه�سم ال�سنغايل يو�سوبا ندوي اللوحة 
الزجاجية اخللفية لل�سلة بكرة �ساحقة.

وكانت انغول حاملة الرقم القيا�سي بعدد اللقاب )11(، خرجت من 
القاب( من  وودع��ت م�سر )5  القاب(،  ال�سنغال )5  ام��ام  النهائي  ربع 
املغرب وتون�ص  املغرب )62-66(. واح��رزت كل من  ام��ام  ال��دور عينه 
على  و2015  و2011   1965 يف  واح����دة  م���رة  ال��ل��ق��ب  ون��ي��ج��ريي��ا 

التوايل.

ت��ون����س ونيجي���ري����ا يف نهائ����ي �سل����ة �إفريقي������ا 

قال مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، ام�ص ال�سبت، اإنه يريد املزيد من غاريث 
وو�سائل  امل�سجعني،  من  عديدة  لنتقادات  الويلزي  الالعب  تعر�ص  بعدما  بيل، 
ديبورتيفو  �سد  ال���دوري  يف  م��ب��اراة  اأول  يف  ال�سباك  بيل  وه��ز  الإ�سبانية.  الإع���الم 
لكورونيا، لكنه ف�سل يف الت�سجيل بعد ذلك، واأطلقت اجلماهري �سيحات ال�ستهجان 

�سده الأربعاء املقبل يف الفوز 3-0 على اأبويل نيقو�سيا يف دوري اأبطال اأوروبا
وقال زيدان يف موؤمتر �سحايف: نريد منه اأن يقدم املزيد على اأر�ص امللعب.. لكننا 
الويلزي  اأن اجلناح  اإىل  اأ�سار  زي��دان  لكن  �سيفعل ذلك قريباً.  بالهدوء لأنه  ن�سعر 
غري ملزم باأن يكون مبثابة القائد يف املباراة، �سد فريق املدرب اإيزيبيو �ساكري�ستان 
الذي يحتل املركز الثاين ب�9 نقاط بفارق الأهداف خلف بر�سلونة، بعدما انت�سر 

3 م��ب��اري��ات. وق��ال زي���دان �سيقوم  اأول  يف 
بالتح�سن  ي�سعر  بواجبه.. 

اإنه  ي���وم.. قلت  يف ك��ل 
اأ�سهر   4 مل���دة  غ���اب 

الإ�سابة،  ب�سبب 
اإىل  و���س��ي��ح��ت��اج 
على  اأ����س���ه���ر   4

الأقل للعودة اإىل 
�سابق م�ستواه.

اأن  واأ���س��اف: ل يجب 
غياب  يف  اأن�����ه  ن��ف��ك��ر 

ك����ري���������س����ت����ي����ان����و 
وب�������ن�������زمي�������ا 
يجب  اأن���������ه 
يكون  اأن 
مب������ث������اب������ة 
ال������ق������ائ������د، 
ه����������ن����������اك 
ال����ع����دي����د 
م��������������������������ن 

عبني  لال ا
امل������ه������م������ني 

الآخرين.
واأ���������س��������اف: 
اأح���������ي���������ان���������ا 
ي�سنع لعب 
ال������������ف������������ارق 
اأو  ب���اأه���داف���ه 

حت������رك������ات������ه، 
ل������ك������ن ن���ح���ن 
الفارق  ن�سنع 
ك����م����ج����م����وع����ة 

اأك���������������ر م���ن 
الع������ت������م������اد 
جمهود  على 

فردي.

زيد�ن يطالب بيل ��ستعادة م�ستو�ه

ميالن يجد بديل كونتي يف بر�سلونة
اأكدت تقارير �سحافية ام�ص، اأن نادي ميالن الإيطايل ي�سعى للتعاقد مع 
ظهري اأمين يف النتقالت ال�ستوية املقبلة، بعد ابتعاد اأندريا كونتي ب�سبب 
اإ�سابة يف قطع بالرباط ال�سليبي للركبة اليمنى. وقالت �سحيفة موندو 
ديبورتيفو اإن ميالن مهتم بالتعاقد مع ظهري بر�سلونة الإ�سباين األيك�ص 
خارج  كونه  املقبل،  ال��ث��اين(  )ك��ان��ون  يناير  يف  الإع����ارة  �سبيل  على  ف��ي��دال 
ح�سابات املدير الفني لرب�سلونة فالفريدي. وا�ستثمر النادي الكاتالوين يف 
الظهري الربتغايل نيل�سون �سيميدو، بعد �سمه قادماً من بنفيكا الربتغايل 
مقابل 40 مليون يورو، ف�ساًل عن �سريجي روبرتو الذي يتقن اللعب يف 
للنادي  ال�سيف  ه��ذا  القادم  كونتي،  اأن��دري��ا  و�سيغيب  امل��راك��ز.  من  العديد 
اللومباردي من اأتالنتا مقابل 25 مليون يورو، نحو 6 اأ�سهر، ومن املقرر 

اأن يجري عملية جراحية خالل ال�24 �ساعة املقبلة. 
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جمتمع االمارات

نظمت �سحيفة )الفجر( حفال وداعيا 
)راما  اأ���س��رت��ه��ا  اأف����راد  لأح���د  تكرمييا 
راج������و( وال������ذي ام���ت���دت م�����س��ريت��ه يف 
تقدم  وق��د   ، ع��ام��ا  اأرب��ع��ني  ال�سحيفة 

، والأ�����س����ت����اذة اأم������ل ع��ب��ي��د امل����زروع����ي 
ال��ب��ا���س��ل مدير  ���س��ري��ف  وال���دك���ت���ور   ،
التحرير وال�سيد فينو مدير املطبعة، 
وروؤ�ساء  الإدارات  م��دي��ري  م��ن  وع���دد 

اآيات املودة واملحبة والحرتام . وبدور 
قام �سعادة عبيد املزروعي رافقه ال�سيد 
اأحمد عبيد املزروعي وعي�سة املزروعي 
واأمل املزروعي بتقديرم �سهادة تقدير 

ح�����س��ور احل��ف��ل ���س��ع��ادة ع��ب��ي��د حميد 
ورئي�ص  ال�سحيفة  م��ال��ك  امل���زروع���ي 
حتريرها وال�سيد اأحمد عبيد املزروعي 
املزروعي  ع��ب��ي��د  ع��ي�����س��ة  والأ����س���ت���اذة   ،

عمله يف ال�سحيفة تركت يف نف�سه كل 
الذكريات الطيبة ، فقد كان ي�سعر اأنه 
اأخ وج���زء ع��زي��ز وحم��ب��وب م��ن جميع 
املوظفني ، وهو كذلك يكن للجميع كل 

املزروعي  ع��ب��ي��د  ���س��ع��ادة ح��م��ي��د  واأك����د 
حمافظة  دائ��م��ا  �ستبقى  ال��ف��ج��ر  اأن   ،
ال��وث��ي��ق��ة مع  ع��ل��ى قيمها وع��الق��ات��ه��ا 
حتى  ل��ه��م  خمل�سة  اأ���س��رت��ه��ا  اأع�����س��اء 
لإخال�سهم  ومقدرة   ، مغادرتهم  بعد 

وولئهم .
ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ن��ف�����س��ه ����س���ارك جميع 
تقطيع  راجو يف  راما  ال�سيد  احل�سور 
اجلميع  تقدير  و�سط  الحتفال  كيكة 
عن  م����ع����ربي����ن   ، زم���ي���ل���ه���م  جل�����ه�����ود 
ومديدة   ، �سعيدة  بحياة  له  متنياتهم 
بعد مغادرته ال�سحيفة ليختتم رحلة 
عمر طويلة تركت يف قلبه كل معاين 
امل��ح��ب��ة وامل������ودة جل��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني يف 

ال�سحيفة .
وق����د ع���رب ال�����س��ي��د رام����ا راج����و خالل 
لهذه  واح��رتام��ه  ت��ق��دي��ره  ع��ن  كلمته 
املبادرة الكرمية من �سعادة عبيد جميد 
املزروعي واأ�سرته الكرميه ، وجمموعة 
اآثرت الحتفاء به بعد  املوؤ�س�سات التي 
انتهاء فرتة عمله ، واأِ�سار راجو اأن فرتة 

100 موظف  واأك�����ر م���ن   الأق�������س���ام 
من موظفي جمموعة موؤ�س�سات عبيد 

املزروعي وعدد من ال�سيوف .
م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د ���س��ع��ادة ع��ب��ي��د حميد 
امل���زروع���ي خ���الل ك��ل��م��ت��ه ال��ت��ي افتتح 
تاأتي  الحتفالية  ه��ذه  اأن  احلفل  بها 
ومبادئها  الفجر  دار  قيم  على  تاأكيدا 
امل��خ��ل�����س��ة الذين  ل��ك��وادره��ا  ووف��ائ��ه��ا 
وبذلوا  اأع��م��اره��م  م��ن  �سنوات  اأم�سوا 
اجلهود املخل�سة من اأجل دعم م�سرية 
ال�����س��ح��ي��ف��ة ، ورام�����ا راج����و واح����د من 
 ، ال�سحيفة  بهم  تعتز  ال��ذي��ن  ه���وؤلء 
�سحيفة  راف���ق  راج���و  رام���ا  اأن  م�سريا 
ال��ف��ج��ر م��ن��ذ ب��داي��ات��ه��ا ، وع��اي�����ص كل 
حلظاتها ، و�سارك يف �سناعة م�سريتها 
اإن راما راجو يعد ج��زءاً ل  ، واأ�ساف: 
يتجزاأ من اأ�سرة الفجر املمتدة ، ولهذا 
فاإن حفل وداعه هو تعبري عن �سكرنا 
وت��ق��دي��رن��ا ل��ك��ل م��ا ب��ذل��ه ، ح��ي��ث كان 
واملوظف   ، احلميدة  ل��الأخ��الق  م��ث��ال 

امللتزم.

تذاكرية  ودرع   ، راج����و  رام����ا  ل��ل�����س��ي��د 
���س��ك��ر اجلريدة  ع���ن  ت��ع��ب��ريا  وه���دي���ة 
وتقديرها مل�سريته يف ال�سحيفة طوال 

هذه ال�سنني .

تكرميا مل�سريته يف �ل�سحيفة �أربعني عاما .. »�لفجر« حتتفي ب� »ر�ما ر�جو« �أحد �أع�ساء �أ�سرتها من خالل حفل تكرمي كبري



    
تطهو دجاجة يف مكتب �لعمل

اأثبتت امراأة �سينية اأن غداء العمل ل يجب اأن يكون بال�سرورة، 
عبارة عن طبق من ال�سلطة اأو �سطرية ب�سيطة اأعدت على عجل، 
بعد اأن �سرحت عرب مقطع فيديو، كيف ميكن �سواء دجاجة كاملة 

يف مكتبها.
عاماً،   22 العمر  تبلغ من  كيف متكنت موظفة  الفيديو،  وي�سرح 
الدجاجة  ���س��واء  م��ن  ي���اه،  ال�سيدة  با�سم  اليوتيوب  على  وت��ع��رف 
واإع��داد وجبة طعام �سهية منها يف العمل. وتظهر اللقطات، التي 
تقطع  وه��ي  ي��اه  ال�سيدة  ال�سينية،  ت�سنغ  مدينة  يف  ت�سويرها  مت 
داخل  النريان  اإ�سعال  قبل  ائتمان  بطاقة  با�ستخدام  اخل�سراوات 
اأوردت  م��ا  بح�سب  ب��داخ��ل��ه،  ال��دج��اج��ة  دف��ن��ت  للنباتات  اأ���س��ي�����ص 

�سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 
يف  ي��اه  ال�سيدة  تظهر  معقدة،  خدعة  لي�ص  الفيديو  اأن  ولإث��ب��ات 
يف  طهيها  بعد  باأكملها  املحم�سة  الدجاجة  تلتهم  وه��ي  النهاية، 

مكتبها، دون اأن يرف اأي جفن لزمالئها يف املكتب.
وجبات  ي��اه  ال�سيدة  فيها  تطهو  التي  الأوىل  امل��رة  لي�ست  وه��ي    
الطعام ال�سهية يف مكتبها با�ستخدام اللوازم املكتبية فقط. حيث 
�سبق وقامت بت�سوير مقاطع فيديو لنف�سها، وهي ت�سوي �سرائح 

اللحم وحت�سر عجني املعكرونة من ال�سفر يف مكتبها.
عادي،  غري  ب�سكل  مت�ساحماً  مديراً  لديها  اإن  ياه  ال�سيدة  وتقول 
اأن  دون  املكتب،  يف  الوجبات  ه��ذه  كل  حت�سري  على  �ساعدها  مما 
يوؤثر ذلك على وظيفتها. ولكن على الرغم من اأن مديرها ي�سمح 
لها بطهي الوجبات الغريبة يف مكتبها، اإل اأنها اعرتفت باأن لديها 
تنبيه  ا�ستعال  اإمكانية  ح��ول  الإط��ف��اء  اإدارة  من  حتذيرا  بالفعل 
احلرائق يف مكان العمل. ول تهدف ياه من وراء هذه الفيديوهات 
اإىل تعليم امل�ساهدين الطبخ، بل هي جمرد م�ساهد طريفة الغاية 

منها املتعة والت�سلية.

يتقدم بطلب وظيفة �أثناء مطاردة �ل�سرطة 
قالت ال�سرطة يف ما�سات�سو�ست�ص اإن م�ستبهاً به توقف لدى اإحدى 
ال�سركات للتقدم بطلب وظيفة لدى مطاردتها له، حيث متكنت 

من القب�ص عليه اأثناء املقابلة. 
وحيازة  �سرطي  على  الع��ت��داء  بتهمة  له  ال�سرطة  م��ط��اردة  اأث��ن��اء 
�سالح غري مرخ�ص، توقف خو�سيه جيمينيز من منطقة لوران�ص 
يف  مقابلة  واإج���راء  وظيفة  بطلب  للتقدم  ال�سركات  اإح��دى  ل��دى 

ق�سم املوارد الب�سرية لل�سركة. 
وكان جيمينز قد متكن من الإفالت من ال�سرطة اأثناء مطاردته 
املكان على  اأحد الأماكن وتركها وغ��ادر  عندما توقف ب�سيارته يف 

عجل. 
باأن  م���وران  جيف  ال�سركة  يف  الب�سرية  امل���وارد  ق�سم  مدير  وق��ال 
جيمينز مل تبدو عليه اأي عالمات تدل على اأنه كان مالحقاً من 

قبل ال�سرطة، واأن املقابلة �سارت على مايرام.  
ويف هذه الأثناء كانت ال�سرطة تقوم بعملية بحث حثيث يف حميط 
اإىل  ت�سل  اأن  قبل  جيمينز  �سيارة  على  فيها  ع��رت  التي  املنطقة 

ال�سركة التي كان يتواجد فيها.  
باأن  اكت�سف  للمدير،  به  امل�ستبه  اأو���س��اف  ال�سرطة  اإع��ط��اء  ول��دى 
نهاية  ويف  مكتبه.  يف  امل��وج��ود  ال�سخ�ص  على  تنطبق  املوا�سفات 
املطاف مت اإلقاء القب�ص على جيمينز واقتيد اإىل مركز ال�سرطة 

للتحقيق معه، بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يطعم 3000 طائر يوميًا منذ 17 عامًا
والع�سافري  الببغاوات  من   3000 و   2500 بني  ما  ي��زور  حيث  الطيور،  بني  وا�سعة  ب�سعبية  هندي  رج��ل  يحظى 
مزرعته التي متتد على م�ساحة 4 فدان ب�سكل يومي، لتتغذى على اأكواز الدخن ال�سهية، وتبني اأع�سا�سها بعيداً 

عن احليوانات املفرت�سة.
ويحمل هارو�ص باي دوباريا لقب "رجل الطيور"، حيث داأب على مدى 17 عاماً، على البحث عن الطيور، وتوفري 
مالذ اآمن لها. وبداأ الأمر يف عام 2000، عندما تعر�ص هارو�ص لك�سر يف قدمه، واأم�سى وقتاً طوياًل داخل املنزل، 

وخطر بباله تعليق بع�ص اأكواز الدخن يف ال�سرفة، و�سرعان ما بداأ بجذب اهتمام الطيور.
وخالل �سهر واحد، بداأ ما بني 100 و 150 طرياً، يزورون منزل هارو�ص ب�سكل يومي للح�سول على الطعام. ومع 
الطيور،  ا�ستكى اجل��ريان من هذه  لها، كما  منا�سباً  املنزل مكاناً  �سرفة  ب�سكل كبري، مل تعد  الطيور  اأع��داد  زي��ادة 
مما دفع هارو�ص واأ�سرته اإىل النتقال اإىل مزرعة يف اإحدى املناطق الريفية، ليوفر مكاناً منا�سباً ملمار�سة هوايته 

اجلديدة.
هذه  راح��ة  على  واأ�سرته  هارو�ص  وي�سهر  يومي،  ب�سكل  الطيور  من  الآلف  اإليه  تلجاأ  م��الذ  اإىل  املزرعة  وحتولت 
اأن هارو�ص لي�ص الرجل الوحيد يف الهند،  اإطعامها. يذكر  3100 دولر على  2300 و  الطيور، كما ينفق ما بني 
الذي يكر�ص حياته للطيور، حيث �سبق وحتدثت و�سائل الإعالم عن رجل يدعى �سيناي يقوم باإطعام 4000 ببغاء 
يف اليوم، بالإ�سافة اإىل الدكتور غاناباثي �سواميدي، الذي كر�ص حياته لإنقاذ الطيور املهددة بالنقرا�ص، ويحمل 

حالياً الرقم القيا�سي العاملي، لأكرب عدد من الطيور حتت �سقف واحد.
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خملوق غام�س يظهر بعد �إع�سار هاريف
ما اإن انح�سر الإع�سار هاريف املدمر، الذي �سرب ولية تك�سا�ص يف الأ�سبوع 
املا�سي، حتى بداأت العديد من الظواهر تطفو على ال�سطح، وفوجئ ال�سكان 

بحيوان غريب ال�سكل حملته املياه اإىل ال�ساطئ.
وظهر الكائن الغريب، على �سكل وح�ص ي�سبه املخلوقات يف اأفالم الرعب، 
مع اأنياب �سخمة وذيل غريب، دون اأن يتمكن العلماء، من معرفة ماهية 

هذا احليوان، بح�سب �سحيفة ديلي �ستار الربيطانية.
على  ملقى  املخلوق  وج��دت  الوطنية،  اأدوب���ون  جمعية  م��ن  دي�ساي  بريتي 
ال�ساطئ، وقالت كنا على ال�ساطئ يف مدينة تك�سا�ص، و�ساهدنا هذا ال�سيء 

من بعيد، لذلك اقرتبت ملعرفة ما هو.
وكائنات  الطيور  وخا�سة  ال��ربي��ة،  باحلياة  مهتمة  دائ��م��اً  كنت  واأ���س��اف��ت 
ال�ساطئ.  على  ال�سيء  ه��ذا  مثل  اأ�ساهد  اأن  اأت��وق��ع  اأك��ن  مل  ولكن  املحيط، 

للوهلة الأوىل، بدا يل وكاأنه �سيء من اأعماق البحار.
الدكتور  اأن  اإل  املخلوق،  ه��ذا  ماهية  بعد  اأح��د  يعرف  ال��ذي ل  الوقت  ويف 
ثعبان  اأن��ه  يعتقد  للتاريخ،  الوطني  �سيموثيان  متحف  م��ن  تيغي  كينيث 
البحر تو�سكي، وهو خملوق موطنه خليج املك�سيك، ويرقد حتت ال�سطح، 

ويتغذى على الأ�سماك العظمية والق�سريات.

عائلة حتتجز د�خل حمام فندق 
اأحد  ح��م��ام  داخ���ل  اأ�سخا�ص  ث��الث��ة  م��ن  مكونة  اأمريكية  عائلة  اح��ت��ج��زت 
واأحدث  البالد  اإرم��ا  اإع�سار  �سرب  بعدما  �ساعة   24 مل��دة  كوبا  يف  الفنادق 
دماراً كبرياً فيها.  احتمت جيما �سميث وزوجها مارك وابنهما كيلي�ص يف 
حمام فندقهم يف كوبا اأثناء اجتياح اع�سار اإرما، وا�ستخدموا املنا�سف ملنع 

املياه من الت�سرب اإليه من حتت الباب. 
واأثناء تواجد العائلة داخل احلمام، �سمع اأفرادها �سراخ نزلء الفندق بعد 
�سعورهم  �ساعف  ال��ذي  الأم��ر  النوافذ،  وحتطم  ال�سقف  من  املياه  ت�سرب 

باخلوف من م�سري جمهول ينتظرهم. 
يف  نحن  الفي�سبوك:  على  غرين  �سارون  اأمها  اإىل  ر�سالة  يف  جيما  وقالت 
اأمان، اأم�سينا 24 �ساعة مليئة بالرعب. كنت اأعد كل دقيقة مت�سي. كانت 
اقتلع  بعدما  وخا�سة  جميعاً،  �سنموت  باأننا  ظننت  بحياتي.  جتربة  اأ���س��واأ 

الع�سار �سقف الفندق و�سمعنا بكاء و�سراخ النزلء.
واأ�سافت: " لقد و�سعنا املنا�سف حتت الباب، وحاولنا اأن نلهي اأنف�سنا عما 

يجري يف اخلارج ب�سرد النكات والتحدث عن الذكريات".
من اجلدير بالذكر باأن جميع نزلء الفندق جنوا من الإع�سار ومت نقلهم 
يف  ورد  ما  بح�سب  ال�سمالية،  ف��ارادي��رو  منطقة  اإىل  املا�سي  اخلمي�ص  ي��وم 

�سحيفة مريور الربيطانية. 

وفاة �ملمثل �ملخ�سرم 
هاري �ستانتون 

املمثل  اأعمال  وكيل  كيلي  جون  قال 
اإن  �ستانتون   دي��ن  ه��اري  الأمريكي 
عاما   91 ع��ن  ت��ويف  ال�سهري  املمثل 
ك��ي��ل��ي يف  وق����ال   . لأ���س��ب��اب طبيعية 
ه��دوء يف  ت��ويف يف  �ستانتون  اإن  بيان 
لو�ص  يف  �سيناي  ���س��ي��دار  م�ست�سفى 
نحو  يف  �ستانتون  و�سارك  اأجنلو�ص. 
امل�سل�سالت  من  والعديد  فيلما   70
ال���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة م���ن���ه���ا ري����ب����و م���ان 
وباري�ص، تك�سا�ص. واأدى �سكل هاري 
ال��ب��ائ�����ص و���س��ل��وك��ه غ��ري امل��ع��ت��اد اإىل 
للمخرجني  مف�سال  �سخ�سا  جعله 
اأدوارا  ي��ل��ع��ب  مب��م��ث��ل  ال���راغ���ب���ني 
لل�سا�سة.  واحل���زن  ال��غ��راب��ة  ت�سيف 
ويف م�سرية ا�ستمرت لنحو 60 عاما، 
مل تكن الأدوار التي لعبها �ستانتون 
كبرية دائما ولكنها كانت ذات معنى 
اأو  اإع��ط��اء م��ي��زة غريبة  وب��اإم��ك��ان��ه��ا 
بع�ص  ويف  ل��الأف��الم.   خا�سا  طعما 
الأح���ي���ان ك���ان ���س��ت��ان��ت��ون ق��ل��ي��ال ما 
يلعبها  ال���ت���ي  الأدوار  يف  ي��ت��ح��دث 
ولكنه كان ذا ح�سور قوي من خالل 
يعلوه  ال��ذي  املجعد  الطويل  وجهه 

�سعره الأ�سعث وعيناه احلزينتان. 

�كرب العب كمال 
�ج�سام بالعامل

ارينغتون  جيم  الأم��ريك��ي  ان�سم 
لالأرقام  غ��ي��ن��ي�����ص  م��و���س��وع��ة  اإىل 
اأكرب  كونه   2018 لعام  القيا�سية 
لع��ب��ي ري��ا���س��ة ك��م��ال الأج�����س��ام يف 
البالغ  ارينغتون  وا�ستطاع  العامل. 
الرقم  ك�سر  �سنة   83 ال��ع��م��ر  م��ن 
القيا�سي عندما �سارك يف م�سابقة 
ولية  يف  الأج�����س��ام  كمال  لريا�سة 

كاليفورنيا الأمريكية.
الريا�سة  ه��ذه  ب��اّت��ق��ان  وب���داأ جيم 
���س��ن��ة وق���د اتبع   70 م��ن��ذ ح����واىل 
بالربوتني  غ��ن��ي��اً  غ��ذائ��ًي��ا  ن��ظ��اًم��ا 

وقليل الدهون والكاربوهيدرات.
وقال جيم يف مقابلة له اإن ريا�سة 
جمهوًدا  تتطلب  الأج�����س��ام  ك��م��ال 
كبرًيا م�سيًفا اأنه على املرء حتديد 
اأهدافه واأن��ه كان يطمح دوًم��ا باأن 

يكون متفوًقا يف اأمر معني.

ي�سرتيان طفاًل ال�ستمر�ر ��سم �لعائلة  
متهمني  زوج��ني  على  القب�ص  ال�سينية  ال�سلطات  األقت 
بدفع مبلغ من املال، ل�سراء طفل ذكر، بحجة اأنهما يرغبان 
 7 اأجنبا  اأن  بعد  العائلة،  ا�سم  ا�ستمرارية  على  باحلفاظ 
اإعالم  اإناث. وذكرت �سحيفة ديلي ميل نقاًل عن و�سائل 
حملية يف ال�سني، اأن الزوجني املدعوين ال�سيد وال�سيدة 
ت�سن، دفعا مبلغ 90 األف يوان )13.750 دولر( لبع�ص 
الطفل  اأن  التحقيقات  واأظ��ه��رت  الطفل،  ل�سراء  الغرباء 
وبيعه  اختطافه  مت  بقليل  �سهر  ع��ن  ع��م��ره  ي��زي��د  ال���ذي 
بذلك.  علم  على  يكونا  مل  اإنهما  ق��ال  اللذين  للزوجني، 
برنامج  خ��الل  م��ن  الطفل،  بيع  واق��ع��ة  ع��ن  الك�سف  ومت 
والتلفزيون.  ل��الإذاع��ة  ميزهو  حمطة  بثته  تلفزيوين، 
اإجناب  يائ�سني  ح��اول  ال��زوج��ني  اأن  اإىل  التقرير،  واأ���س��ار 
طفل ذكر، ولكنهما ف�سال يف ذلك ل�سنوات طويلة، اأجنبا 
خاللها 7 فتيات، ترتاوح اأعمارهن بني عامني و18 عام. 
اإىل  اللجوء  ق��ررا  ذك��ر،  اإجن���اب طفل  م��ن  يئ�سا  اأن  وبعد 
�سرائه، ومت التفاق مع اأ�سرة عر�ست طفاًل ر�سيعاً للبيع، 
منزلهما  من  �سافرا  املا�سي،  العام  من  نوفمرب   24 ويف 
اإىل مقاطعة فنغ�سون لإمتام ال�سفقة.  يف مدينة �سانتو، 
اأكدا  املزعومني،  الطفل  وال��دي  اأن  ت�سن،  ال�سيد  وادع��ى 
ال�سعر  الت��ف��اق على  اأن مت  وبعد  غ��ري خمتطف،  اأن��ه  ل��ه 
منزلهما،  اإىل  الزوجان  عاد  الطرفني،  بني  عقد  وتوقيع 
حاملني معهما الطفل. وما اإن و�سال اإىل مدينة �سانتو، 
حتى مت اعتقالهما من قبل ال�سرطة، واأُبلغا اأن الطفل مت 
اختطافه وتهريبه. واأ�سار التقرير اإىل اأن الطفل مت بيعه 
يف البداية من زوجني يف مدينة يونان، اإىل �سخ�ص يدعى 
اآخر  �سخ�ص  اإىل  الطفل  ببيع  ب���دوره  ق��ام  وال���ذي  بينغ، 

يدعى واو، قبل اأن يتم بيعه اإىل ال�سيد وال�سيدة ت�سن.

كلب ير�سح نف�سه ملن�سب �لعمدة 
املا�سي  ال�سبت  يوم  ريدموند  غلني  الكالب  م��درب  ن�سر 
ال��ك��الب كمر�سح جديد  ي��روج لأح��د  مقطع فيديو وه��و 

ل�سغل من�سب عمدة مدينة �سانت جونز الكندية.  
وتاأتي حملة ريدموند للرتويج للكلب فني الذي يعد رمزاً 
للعمل الدوؤوب. يف حماولة منه لت�سجيع ال�سكان لختيار 
امل�ساريع  يعنى بخطط تطوير  للمن�سب  منا�سب  مر�سح 
باخلدمات  خا�سة  م�ساريع  وتنفيذ  ال�سرائب،  وتنظيم 
الأمريكية:  �سي  بي  �سي  لقناة  ريدموند  وق��ال  العامة. 
التي  الأ�سرتالية  القطعان  ك��الب  لف�سيلة  ف��ني  ينتمي 

تتميز بتفانيها يف العمل، فهو ل يكّل اأبداً.
اإىل  للكلب،  ال��رم��زي  تر�سيحه  ع��رب  ري��دم��ون��د  ويطمح 
العمل  على  العمدة  ملن�سب  الآخرين  املر�سحني  ت�سجيع 
اأمت  على  امل��ه��ام  واجن���از  املدينة  م�ساكل  ج��اد حل��ل  ب�سكل 

وجه، بح�سب ما ورد يف موقع يو بي اآي الإلكرتوين.

تخطف �الأنظار بطول �سعرها
�سيدورفا،  اأن�����س��ت��ازي��ا  ال��رو���س��ي��ة  اجل��م��ب��از  بطلة  خطفت 
الأحمر  �سعرها  بف�سل  اإن�ستغرام،  ح�سابها  عرب  الأنظار 
تقريًبا،  ف��خ��ذي��ه��ا  ملنت�سف  ي�سل  ال���ذي  وط��ول��ه  امل��م��ي��ز 
والأنوثة  للجمال  اأي��ق��ون��ة  باأنها  البع�ص  و�سفها  حيث 
ب�سعرها  20 عاًما  اأن�ستازيا  املميز. تعتني  بف�سل �سعرها 
تعر�ص  بال�سعر  للعناية  اإىل مدونة  اأنها حتولت  لدرجة 
بال�سعر  العناية  منتجات  لأف�سل  وتقييمها  مراجعاتها 

التي يتم طرحها بالأ�سواق با�ستمرار.
املمثلة كيت مارا لدى و�سولها اإىل ال�سجادة احلمراء حل�سور فيلم "My Days of Mercy" خالل 

مهرجان تورونتو ال�سينمائي الدويل.     )رويرتز(

م�سافرون يتبنون 
ع�سر�ت �لقطط 

�سمن فعالية تهدف لتبني القطط 
الأليفة، متت دع��وة جمموعة من 
لتناول  اليابان  القطارات يف  ركاب 
ال���غ���داء ع��ل��ى م��نت ق��ط��ار يحتوي 
على اأكر من ثالثني قطة األيفة. 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ي���ورو ري��ل��واي، اأقام 
ملجاأ كات كافيه ن�ساطاً يوم الأحد 
امل���ا����س���ي ع���ل���ى م����نت ق���ط���ار يقوم 
ب��رح��ل��ة م���ن م��دي��ن��ة اأوغ���اك���ي اإىل 
حيث  اليابانيتني،  اإيكينو  مدينة 
تناول امل�سافرون الطعام وال�سراب 
ع�سرات  برفقة  القطار  منت  على 

القطط.
وتاأتي هذه الفعالية التي ا�ستمرت 
ن��ط��اق حملة يقوم  ل��ي��وم واح���د يف 
للحيوانات  كافيه  ك��ات  ملجاأ  بها 
على  امل�سافرين  لت�سجيع  الأليفة 

تبني القطط.
قلوب  ال�سغرية  القطط  واأ���س��رت 
كبري  باهتمام  وحظيت  امل�سافرين 
م���ن ق��ب��ل��ه��م خ����الل ال��رح��ل��ة التي 
���س��اع��ت��ني ون�سف  ا���س��ت��م��رت زه����اء 
موقع  يف  ورد  م��ا  بح�سب  ال�ساعة، 

يو بي اآي الإلكرتوين. 
وقال امل�سافر بيل اأدلر متحدثاً عن 
غداء  وجبة  تقدمي  مت  التجربة: 
بالإ�سافة  ل��ل��م�����س��اف��ري��ن،  ج���ي���دة 
�ساعة يف  ملدة ن�سف  ا�سرتاحة  اإىل 
امل�سافرين  ول��ك��ن  ال��ط��ل��ق.  ال��ه��واء 
مل ي���ن���زل���وا م����ن ال���ق���ط���ار اأث���ن���اء 
ال�سرتاحة لأنهم ان�سغلوا باللعب 
مع القطط اجلميلة ومالطفتها.

�لتقدم يف �لتح�سيل �لعلمي يحارب �الكتئاب
يف  وال��ت��ع��اون  التنمية  ملنظمة  ال�سنوي  التقرير  اأظ��ه��ر 
امليدان القت�سادي ب�ساأن التعليم اأن زيادة م�ستوى التعلم 
لدى الأ�سخا�ص يقل�ص خطر اإ�سابتهم بالكتئاب، لأن 
اأعلى يتمتعون  الأفراد الذين يتمتعون بكفاءات علمية 
رواتب  وتقا�سي  وظيفة  على  للح�سول  اأك��رب  بفر�ص 

اأعلى، ما يقل�ص عوامل القلق.
واأ�سار التقرير اإىل اأن الأفراد الذين يتمتعون مب�ستوى 
اأدن�����ى م���ن امل�سكالت  اأع���ل���ى ل��دي��ه��م م���ع���دلت  ت��ع��ل��ي��م��ي 
اأنظمة  اأن  اإىل  ال�سحية واأم��د حياة متوقع اعلى، لفتاً 
الكتئاب  م��ن  احل��د  يف  ت�سهم  اأن  اأي�����س��اً  ميكن  التعليم 
لأن الأف��راد املتعلمني بدرجة اأعلى هم يف املجمل اأكر 
القلق  م��ع��دلت  يقل�ص  م��ا  ال��ع��م��ل،  ���س��وق  يف  ح�����س��وراً 

والكتئاب.
اإىل حت��ق��ي��ق ���س��ح��ي وا�سع  وت�����س��ت��ن��د ه���ذه اخل��ال���س��ات 
النطاق اأجري عرب مقابالت يف بلدان اأوروبية عدة العام 
البلدان،  هذه  ويف  ال�سنة.  هذه  نتائجه  ون�سرت   2014
 25 اأع��م��اره��م ب��ني  %8 م��ن الأ�سخا�ص ال��ذي��ن ت���راوح 
الأ�سهر  الكتئاب خالل  عانوا  اإنهم  يقولون  عاماً  و64 
انت�سار  ن�سبة  اأن  كما  املقابلة.  �سبقت  التي  ع�سر  الثني 

الكتئاب املعلن من الأ�سخا�ص الذين قدموا اإجاباتهم 
تتبدل ب�سكل لفت تبعاً مل�ستوى التعليم.

ال��ذي��ن يعانون  الأ���س��خ��ا���ص  امل��ع��دل، ن�سبة  وب��ال��ت��ايل يف 
احلائزين  غري  البالغني  ل��دى  مبرتني  اأعلى  الكتئاب 
 12% الثانوي  التعليم  يف  الثانية  احللقة  من  �سهادات 
عال  تعليم  �سهادات  احلائزين  الأ�سخا�ص  مع  مقارنة 

.6%
يف  وال��ت��ع��اون  التنمية  ملنظمة  ال�سنوي  التقرير  ولفت 
امليدان القت�سادي اإىل اأن الفارق ي�سل اإىل ثالث نقاط 
مئوية بني الأ�سخا�ص احلائزين �سهادة الثانوية العامة 

واأولئك احلائزين �سهادة تعليم عال. 
كما خل�ص التقرير اإىل اأن ن�سبة البالغني الذين يقولون 
يف  بدرجة  تقدم  كل  مع  تتدنى  الكتئاب  يعانون  اإنهم 

امل�ستوى العلمي.
واأكدت املنظمة يف تقريرها اأن التعليم ي�ساهم يف تطوير 
لها كلها  لي�ص  ه��ذه الخ��رية  امل��ه��ارات لكن  �سل�سلة من 
املهارات  تعزيز  ف��اإن  وبذلك  الكتئاب.  على  عينه  الث��ر 
الجتماعية والعاطفية مثل تقدير الذات، له اأثر اأكرب 

من تعزيز املهارات يف الريا�سيات اأو الأدب. 

�أمل علم �لدين حامل 
جمددً�؟

اأ�سدقاء مقربون من النجم العاملي جورج كلوين وزوجته اأمل علم الدين 
يعتقدون اأن الزوجني ينتظران طفاًل جديداً . اأ�سار امل�سدر اىل اأن اأمل ما 
زالت يف املراحل الأوىل من احلمل، ولكن حتى بعد مرور اأ�سابيع من الآن 
رمبا لن تظهر عالمات احلمل على بطنها. وتابع: ت�سعر اأمل بالأعرا�ص 
تاأكل  الأوىل.  امل��رة  يف  حامل  اأنها  علمت  عندما  بها  �سعرت  التي  نف�سها 
حملها  خالل  واأ�ساف:  الطبيعي.  من  اأكر  عاطفية  واأ�سبحت  ب�سراهة 
وكانت  الأوىل،  ال�����س��ه��ور  خ���الل  ب��ال��ك��اد  احل��م��ل  ع��الم��ات  الأول، ظ��ه��رت 
�سعرت  ولكنها  ال��ولدة،  قبل  قليلة  اأ�سابيع  وتوا�سل عملها حتى  ن�سيطة 

بتعٍب �سديد وعانت يف الو�سول اإىل وزن الطفل ال�سحي.


