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ق�صية الف�صاد يف ال�صبكة القطرية تت�صاعد
فرن�سا: »بي ان �سبورت�س« تعرقل التحقيقات 

•• باري�س-وكاالت:

�إن  ب��ي  �أك���دت  م��ا  عك�س  على  �ل�سبت،  �م�س  �لفرن�سية،  �لنيابة  ك�سفت 
مع  �لتعاون  عن  �سبورت�س-فرن�سا،  �إن  بي  �متناع  �لقطرية  �سبورت�س 
�مل��ح��ق��ق��ن، وحم��اول��ة �ل��ت�����س��دي جل��ه��ود ت��رح��ي��ل ب��ي��ان��ات ووث���ائ���ق، من 
خو�دم �ت�ساالت يف قطر، �إىل باري�س، يف �نتظار معرفة �لتطور�ت �لتي 
�ست�سهدها ق�سية �لف�ساد يف �ل�سبكة �لقطرية، �لتي تورط فيها رئي�س 

نادي باري�س �سان جريمان �لفرن�سي، نا�سر �خلليفي.
على  ر�سمي  بيان  يف  �لفرن�سية،  �ملالية  �جلر�ئم  مكافحة  نيابة  وقالت 
�لتعاون  �إن �سبورت�س-فرن�سا، فاإن �الأخ��رية رف�ست  �أك��دت بي  عك�س ما 
�ل�سركة  يف  �ملوظفن  بع�س  وح��اول  �لق�سائية،  �ل�سلطات  مع  �ل�سركة 
�ملوجودة على  �لبيانات  �إىل  �لو�سول  �لت�سدي للمحققن ومنعهم من 

�خلو�دم �لقطرية يف �لدوحة، �نطالقاً من باري�س.
�إن  ب��ي  جمموعة  ن�سر  بعد  �لفرن�سية،  �لتحقيق  �سلطات  ب��ي��ان  وج���اء 
�سبورت�س �لقطرية، بياناً �آخر قالت فيه: فرق �لعمل �ملوجودة يف باري�س، 
�لق�سائية،  �ملد�همة  نهاية  حتى  ك��ام��ل،  ب�سكل  �ل�سلطات  م��ع  تعاونت 

وتنوي �ال�ستمر�ر يف ذلك حتى نهاية �لتحقيقات.
�سان  باري�س  نادي  �ل�سركة ورئي�س  �لذي �ختفى فيه رئي�س  �لوقت  ويف 
قالت  �لفرن�سية،  �لعا�سمة  من  �الأنظار  عن  �خلليفي،  نا�سر  جريمان 
خطة  لو�سع  �لدوحة،  �إىل  �سريعاً  عاد  �إنه  �ل�سبت،  �لفرن�سية  �ل�سحف 
و�لتحقيقات  �لف�سيحة،  �لتي فجرت  �ل�سوي�سرية  �التهامات  �لرد على 
�ملنتظرة من قبل �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم )فيفا(.ويف �إيطاليا ك�سفت 
�سحيفة الريبوبليكا، تطور �لتحقيقات يف �لق�سية بعد �ملد�همة �الأمنية 
�أ�سبحت  �لتي  �أ�سمري�لد�،  كو�ستا  منطقة  يف  �لفاخرة  بيانكا(  ل�)فيال 

ت�سمل، وعلى خالف فرن�سا و�إ�سبانيا، 5 �سركات، و8 عاملن فيها.
و�أ�سارت �ل�سحيفة �إىل �أن �لتحقيقات طالت �ل�سركات �ملرتبطة بالفيال 
�أن د�همت �ل�سرطة  �ململوكة ل�سركة دولية تابعة لنا�سر �خلليفي، بعد 

وفت�ست مكاتب �ل�سركات، و�لتحقيق ر�سمياً مع 8 عاملن فيها

حممد بن ر��سد خالل ��ستقباله رئي�س �ركان �لقو�ت �مل�سلحة �لباك�ستانية   )و�م(

اعتمد الت�صكيلة اجلديدة ملجل�س ال�صباب واأكد اإعطاء ال�صباب فر�صا ا�صتثنائية لقيادة م�صرية امل�صتقبل

حممد بن را�سد يبحث مع رئي�س الأركان الباك�ستاين عالقات التعاون والأو�ساع يف املنطقة

اجلي�س ال�صوري ي�صتعيد امليادين

مطاردة فلول داع�س بالرقة وا�ست�سالم الع�سرات من عنا�سره
•• دم�شق-�أ ف ب:

�ل�سيطرة  �م�س  وح��ل��ف��اوؤه  �ل�سوري  �جلي�س  ��ستعاد 
تنظيم  معاقل  �ب��رز  �آخ��ر  �أح��د  �مليادين،  على مدينة 
د�ع�س يف �سوريا، وفق ما نقلت وكالة �النباء �لر�سمية 

)�سانا( عن م�سدر ع�سكري.
وقال �مل�سدر �لع�سكري �ن وحد�ت من قو�تنا �مل�سلحة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �ل��ق��و�ت �ل��ردي��ف��ة و�حل��ل��ي��ف��ة ت�ستعيد 
�ل�سيطرة على مدينة �مليادين فى دير �لزور )�سرق( 

اجلي�س امل�سري يحبط هجوما اإرهابيا بالعري�س
•• �لقاهرة -و�م:

متكنت قو�ت �جلي�س �مل�سري من ت�سفية عدد من �لعنا�سر �لتكفريية 
�لعري�س  مبدينة  �الأمنية  �لنقاط  �إح���دى  ��ستهد�ف  حماولتها  خ��الل 
�سمال �سيناء. ونقلت وكالة �أنباء �ل�سرق �الأو�سط عن �ملتحدث �لع�سكري 
�مليد�ين  �لثاين  باجلي�س  �لقانون  �إنفاذ  قو�ت  �ن  �لرفاعي  تامر  �لعقيد 
جنحت يف �إحباط هجوم �إرهابي لبع�س �لعنا�سر �لتكفريية على �إحدى 
ومزودين  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  زي  م��رت��دي��ن  بالعري�س  �الأم��ن��ي��ة  �ل��ن��ق��اط 
ر�سدهم  وفور  �لنارية  و�الأ�سلحة  �ليدوية  و�لقنابل  �لنا�سفة  باالأحزمة 
�أثناء حماولة �لت�سلل قامت �لقو�ت بالتعامل معهم ما �أ�سفر عن مقتل 

�لعنا�سر �لتكفريية نتيجة �نفجار �الأحزمة �لنا�سفة .
و�أكد �ملتحدث على مو��سلة قو�ت �إنفاذ �لقانون باجلي�س �لثاين �مليد�ين 
جهودها للق�ساء على �لعنا�سر �لتكفريية ودحر �الإرهاب ب�سمال �سيناء.

وتق�سي على �أعد�د كبرية من �رهابيي د�ع�س.
تنظيم  فلول  ت��ط��ارد  �حلكومية  �ل��ق��و�ت  �ن  و����س��اف 
د�ع�س �لهاربة من �ملدينة، كما تقوم وحد�ت �لهند�سة 
�لتي زرعها �الإره��اب��ي��ون يف  �الأل��غ��ام و�ملفخات  ب��اإز�ل��ة 

�سو�رع و�ساحات �ملدينة.
�ىل ذلك، ��ست�سلم ع�سر�ت �ملقاتلن من تنظيم د�ع�س 
يف �لرقة، معقلهم �البرز �سابقا يف �سوريا، �ىل قو�ت 
�سوريا �لدميوقر�طية �لتي باتت على و�سك �ل�سيطرة 

على كامل �ملدينة.

الرتبية تعيد اإ�صدار الئحة ال�صلوك بعد تعديالت ت�صمل كافة موادها
% درجة النجاح وحتجب ال�سهادة يف حال   60

ق�سوره والزام الطالب بتنفيذ اإجراءات ت�سحيحية
•• دبي – حم�شن ر��شد

�أعادت وز�رة �لرتبية و�لتعليم �إ�سد�ر الئحة �إد�رة �سلوك �لطلبة ، بقر�ر 
وز�ري رقم )619( ل�سنة 2017 ، وذلك بعد �إدخ��ال تعديالت كثرية 
بالطالب  يخت�س  م��ا  فيها  مب��ا   ، �ل��الئ��ح��ة  م���و�د  معظم  �سملت  عليها 
�إج��ر�ء�ت يتم �تخاذها مع  فئة �أ�سحاب �لهمم ، فاأ�سارت �لالئحة لعدة 
�لطالب من هذه �لفئة ، م�سرية �ىل �أنه يف حال �سدرت خمالفة �سلوكية 
، فعلى جلنة �إد�رة �ل�سلوك باملدر�سة وفريق �لدعم �ملدر�سي يف �أن ين�سقا 
مع مركز دعم �لرتبية �خلا�سة، لدر��سة �ل�سلوك �ل�سادر عن �لطالب، 
�لذي  �الإج��ر�ء  نوع  ثم يحدد  باالإعاقة،  �ملخالفة  وحتديد مدى عالقة 
يتم �تخاذه مع �لطالب، فاإذ� كان �ل�سلوك غري مرتبط باالإعاقة ُتطبق 
عليه �إجر�ء�ت �ملخالفات �لتي تطبق على �لطالب �لعادي، �أما �إذ� كانت 
�لذي  �ل�سلوك  خطة  وتطبيق  و�سع  فيتم  باالإعاقة،  مرتبطة  �ملخالفة 
وتعديلها  مر�جعتها  تتم  لذلك  خطة  توفر  حال  ويف  باملخالفة،  يتعلق 

ملعاجلة �ل�سلوك �ملوؤدي �إىل �ملخالفة
�أ�سارت  ،فقد  �لهمم  �أ�سحاب  غري  من  �الخرين  �لطالب  يخ�س  وفيما 
�أن درجة جناح  على ن�سخة منها، �ىل  “�لفجر”  �لالئحة �لتي ح�سلت 
�أدن��ى، الفتًة �إىل  �لطالب يف مادة �ل�سلوك حتددت بن�سبة %60، كحد 
�أنه يف حال مل يحقق �لطالب هذه �لنتيجة يف نهاية كل ف�سل در��سي �أو 

يف نهاية �لعام، حتُجب �سهادته، وتعر�س �حل
��ستكمال  يكون  و�لتي  للطالب،  �مللزمة  �لت�سحيحية  �الإج��ر�ء�ت  لتقرر 
تنفيذها ملزماً لت�سليم �لطالب �سهادته، بقر�ر من جلنة �ل�سلوك، فيما 
عد� طلبة �ل�سف �لثاين ع�سر، كما حذرت �لالئحة من �تخاذ 11 �إجر�ًء 

�سد �لطالب يف حال �رتكب �أي خمالفة �سلوكية.
)�لتفا�سيل �س3(

•• دبي-و�م:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ��ستقبل 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف ق�سر �سموه يف زعبيل 
�لقو�ت  �رك��ان  رئي�س  باجو�  جاويد  قمر  �أول  �لفريق  �سعادة  �م�س  م�ساء 
�مل�سلحة �لباك�ستانية . وقد تباحث �سموه و�مل�سوؤول �لع�سكري �لباك�ستاين 
و�لتعاون  �ل�سد�قة  بتطوير عالقات  �ل�سلة  ذ�ت  �لق�سايا  حول عدد من 
�لقائمة بن �لبلدين و�ل�سعبن �ل�سديقن وجممل �الو�ساع يف �ملنطقة .

من جهة �خرى �أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �أن دولة �الإمار�ت 
ر�سخت جتربة خا�سة ونهجا متفرد� يف �لنهو�س و�الرتقاء بقطاع �ل�سباب 
وو�سعت �أ�س�سا جديدة لتوظيف طاقات �ل�سباب و�ال�ستفادة من قدر�تهم 

و�إمكاناتهم وطموحاتهم يف بناء م�ستقبل �أف�سل لوطنهم.
�الإم���ار�ت  ملجل�س  �جل��دي��دة  �لت�سكيلة  �سموه  �عتماد  مبنا�سبة  ذل��ك  ج��اء 
�لدولة  وزي��رة  �مل��زروع��ي  فار�س  �سهيل  بنت  �سما  معايل  برئا�سة  لل�سباب 

ل�سوؤون �ل�سباب وع�سوية 7 من نخبة �سباب �لوطن. )�لتفا�سيل �س2(
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مواقــيت ال�صالة

ت�صاقط مزيد من قيادات احلوثيني يف ميدي وحر�س

بن دغر: حماية اليمن بنظام احتادي من 6 اأقاليم
•• عدن-وكاالت:

ُق��ت��ل �ل��ق��ي��ادي �مل��ي��د�ين �ل��ب��ارز يف 
زي��د بن علي  ميلي�سيات �حل��وث��ي، 
�ملحتدمة  �مل����ع����ارك  يف  �ل�������س���ريف، 
�جلي�س  وق���و�ت  �النقالبين  ب��ن 
�ليمني يف جبهة حر�س �حلدودية 

�سمال غرب �لبالد.
�الإعالمي  �ملركز  ن�سره  بيان  و�أكد 
�خلام�سة،  �لع�سكرية  للمنطقة 
�أن �لقيادي يف ميلي�سيات �حلوثي 
ُقتل م�ساء  �ل�����س��ريف،  ب��ن علي  زي��د 
�جل���م���ع���ة، يف م���ع���ارك ب���ن ق���و�ت 
وميلي�سيات  �ل���وط���ن���ي  �جل���ي�������س 
�النقالبية  و�مل���خ���ل���وع  �حل����وث����ي 

بجبهة حر�س �حلدودية.
ونقل �ملركز عن م�سادر ع�سكرية، 
ز�لت  ما  �ل�سريف  �لقيادي  جثة  �أن 
م��رم��ي��ة يف ���س��ح��ر�ء ح��ر���س ومل 
ت��ت��م��ك��ن ع��ن��ا���س��ر �مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات من 

�نت�سالها ب�سبب �حتد�م �ملعارك.
�مليلي�سيات  �إع����الم  و���س��ائ��ل  ون��ع��ت 
يعد  �لذي  �ل�سريف  �حلوثية مقتل 
ق��ي��اد�ت جماعة �حلوثي  �أب��رز  من 
�ل�ساهل  م��دي��ري��ة  يف  �الن��ق��الب��ي��ة 
����س���م���ال غرب  مب���ح���اف���ظ���ة ح���ج���ة 

يتمثل يف دول��ة �حت��ادي��ة م��ن �ستة 
�أكتوبر  ث���ورة  �أن  م���وؤك���د�ً  �أق��ال��ي��م، 
�ن��ت�����س��رت الأن��ه��ا ث���ورة �حل���ق على 
�لظلم، �نت�سرت �أكتوبر الأنها ثورة 
�حلرية �سد �ال�ستعمار و�لعبودية، 

�نت�سرت وحققت �أهد�فها.
و�أ�ساف بن دغر يف حفل ع�سكري 
يف عدن مبنا�سبة ثورة �أكتوبر ر�ية 
وخفاقة،  ع��ال��ي��ة  �ستبقى  �أك��ت��وب��ر 
�ليمنية  �ل����ث����ورة  ر�ي�����ة  و���س��ت��ب��ق��ى 
���س��ب��ت��م��ر� و�أك���ت���وب���ر ���س��اخم��ة، لن 
ي��ه��زم �الأع������د�ء ه���ذه �ل���ث���ورة ولن 

يهزمو� �سبتمر.
ع���ل���ى مايو  ���س��ن��ح��اف��ظ  و�أ������س�����اف 
ن�سنعه  ج���دي���د  ب��ن��ظ��ام  �ل��ع��ظ��ي��م 
ومب�ساركة  وب��ت��و�ف��ق��ن��ا،  ب��اأي��دي��ن��ا، 
ينظرون  �ل�����ذي�����ن  م�����ن  و������س����ع����ة 
�ليمن  وي��رون  بتفاوؤل  للم�ستقبل 
ويرونه  �ل��ك��رى  �الأوط���ان  بحجم 

منبع �لعروبة و�الإميان.
�ليمنية  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  و�أك�����د 
�ل���دول���ة �الإحت���ادي���ة ه��ي �حلل  �أن 
ع���ل���ى نطاق  و�مل����ق����ب����ول  �ل���وح���ي���د 
و��سع،  ودويل  و�إق��ل��ي��م��ي،  وط��ن��ي، 
�الأرو�ح  وح���ف���ظ  �ل��ع��ن��ف،  ل���وق���ف 

و�لدماء.

�ليمن.
و�أو�سح �لبيان �أن م�سوؤول �لت�سليح 
ميدي،  بجبهة  �مل��خ��ازن  م��رب��ع  يف 
�حلوثي،  ميلي�سيات  يف  و�لقيادي 
لقي  �حلوثي،  �أحمد  حممد  وليد 
م�����س��رع��ه م��ع �أرب���ع���ة �آخ���ري���ن من 
غ��ارة جوية  ق��ي��اد�ت �حلوثين يف 
بقيادة  �لعربي  �لتحالف  ملقاتالت 
خمزن  مع  ��ستهدفتهم  �ل�سعودية 
�مل���خ���ازن �سرق  ���س��الح يف م��ن��ط��ق��ة 

مدينة ميدي.
�ل��ق��ي��اد�ت �حلوثية  ���س��م��ن  وذك����ر 
�لتي لقيت م�سرعها جر�ء �لغارة، 
�أ�سامة زيد �ل�سريف، من�سور حممد 
مطرز،  �سالح  �ل�سالم  عبد  هبة، 

وعمر�ن عبد �لرحمن �لقا�سي.
�ىل ذل�����ك، ق����ال رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 
�إن  دغ��ر،  بن  عبيد  �أحمد  �ليمني، 
�لوحدة  على  �ستحافظ  حكومته 
ن���ظ���ام جديد  ب��اع��ت��م��اد  �ل��ي��م��ن��ي��ة 

جنود مينيون خالل عر�س ع�سكري يف مدينة عدن �جلنوبية  )رويرتز(
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مقاتلو �لب�سمركة �لكردية يتقدمون جنوب غرب كركوك )رويرتز(

اجلانبان يح�صدان اآالف املقاتلني يف اأطراف كركوك 

بغداد متهل الب�سمركة لالن�سحاب ووا�سنطن ت�سعى اإىل التهدئة  
•• عو��شم-�أ ف ب:

يرتقب �لعر�قيون ما �ستوؤول �ليه 
�لعر�قية  �ل���ق���و�ت  ب���ن  �مل��و�ج��ه��ة 
و�الك��ر�د يف حمافظة كركوك بعد 
�النذ�ر �لذي وجهته بغد�د القليم 
�آبار �لنفط فيها  كرد�ستان باخالء 
يف  �م�س،  م�ساء  حتى  مهلة  خ��الل 
�خلط  على  و��سنطن  دخلت  وق��ت 

للتهدئة.
وق�����ال م�����س��ور ف���ر�ن�������س ب���ر����س �ن 
م��درع��ات �ل��ق��و�ت �ل��ع��ر�ق��ي��ة وهي 
على  حتت�سد  �لعر�قي  �لعلم  ترفع 
ن��ه��ر ع��ل��ى �ط������ر�ف مدينة  ���س��ف��ة 
ك�����رك�����وك، ف��ي��م��ا حت�������س���دت ق����و�ت 
تر�بية  ���س��و�ت��ر  خ��ل��ف  �ل��ب�����س��م��رك��ة 
ر�ي���ات  عليها  ��سمنتية  وح���و�ج���ز 
من  �الأخ����رى  �ل�سفة  على  ك��ردي��ة 

�لنهر.
�لعر�قي  �جلي�س  يف  �سابط  وق��ال 
رف�س �لك�سف عن ��سمه، �ن قو�تنا 
�أو�مر  بانتظار  ونحن  تتحرك،  مل 

من قيادة �لقو�ت �مل�سلحة.
وت���ق���دم���ت �رت�������ال م����ن �ل���دب���اب���ات 
و�ل���ق���و�ت �حل��ك��وم��ي��ة ����س��اف��ة �ىل 
�ل�����س��ع��ب��ي �ىل هذه  ق����و�ت �حل�����س��د 

يف  �ملقاتلن  �آالف  �جلانبان  ح�سد 
�طر�ف كركوك �ملتنازع عليها.

�لعبادي  م��ن  مقرب  م�سدر  و�ك��د 
�قليم  ����س��ت��ف��ت��اء  ن��ت��ائ��ج  �ل���غ���اء  �أن 
الأي حو�ر  �سرطا  ز�ل  ال  كرد�ستان 
مع �قليم كرد�ستان. و��ساف �ن �ي 
ح��و�ر ال بد �ن يجري حتت �سقف 
و�ملحكمة  �ل���د����س���ت���ور  وم��رج��ع��ي��ة 
والئيا  حكما  ����س��درت  �الحت���ادي���ة 
جعل  مم��ا  �ال�ستفتاء  �ج���ر�ء  بعدم 
وبالتايل  د���س��ت��وري  غ��ري  �ج�����ر�ءه 

فان نتائجه ملغاة.

�ل��و�ق��ع��ة ج��ن��وب كركوك  �مل��ن��اط��ق 
فيما  م����و�ق����ع،  ع�����دة  و�����س���ت���ع���ادت 
�ن�����س��ح��ب��ت ق����و�ت �ل��ب�����س��م��رك��ة دون 

قتال.
�ل���ع���الق���ات بن  ����س���اءت  �أن  وب���ع���د 
�أيلول   25 ��ستفتاء  �ث��ر  �جلانبن 
�إقليم  ����س��ت��ق��الل  ع��ل��ى  ���س��ب��ت��م��ر 
بغد�د،  رف�����س��ت��ه  �ل����ذي  ك��رد���س��ت��ان 
�نه  �لعر�قي  �ل���وزر�ء  رئي�س  يوؤكد 
ال يريد ��سعال حرب �سد �الكر�د، 
بينما توؤكد �ربيل �ن �لت�سعيد لن 
�لوقت  ذ�ت  ويف  جانبها  م��ن  ياتي 

لداع�س  اإرهابية  خلية  يفكك  املغرب 
ح�سا�سة م��واق��ع  ل�ستهداف  خططت 

•• �لرباط-و�م:

جن���ح���ت �ل�������س���ل���ط���ات �مل���غ���رب���ي���ة يف 
ت��ف��ك��ي��ك خ���ل���ي���ة ل��ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س 
�سخ�سا   11 من  مكونة  �الره��اب��ي 
عمليات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ت��خ��ط��ط  ك���ان���ت 
ت�ستهدف  �خلطورة  بالغة  �رهابية 
وذكرت   . باململكة  ح�سا�سة  مو�قع 
ب��ي��ان �م�����س �ن  وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة يف 
�أفر�د �خللية كانو� ين�سطون مبدن 
ف��ا���س وم��ك��ن��ا���س وخ��ري��ب��ك��ة و�ل���د�ر 
و�سيدي  �ل�سيخ  وز�وي����ة  �لبي�ساء 
ب���ن���ور ودم����ن����ات و����س���ي���دي ح�����ر�زم 
�أ�سفرت  �لعملية  �ن  �ىل  ..م�سرية 
ع���ن �ع��ت��ق��ال �ل��ع��ق��ل �مل���دب���ر لهذه 
�سركائه  و�أح���د  �الإره��اب��ي��ة  �ل�سبكة 
باأحد �لبيوت �الآمنة مبدينة فا�س.
�أ�سفرت  �لعملية  �ن  �لبيان  و�أو�سح 
ك��ذل��ك ع���ن ���س��ب��ط �أ���س��ل��ح��ة نارية 
�حلية  �لذخرية  من  و�ف��رة  وكمية 
ل��ل��دم��وع وكمية  م�����س��ي��ل��ة  وق��ن��اب��ل 
كبرية من �ل�سو�ئل �مل�سبوهة و�ملو�د 
��ستعمالها  ي��ح��ت��م��ل  �ل��ك��ي��م��اوي��ة 
باال�سافة  �مل��ت��ف��ج��ر�ت  ���س��ن��اع��ة  يف 
�أح���زم���ة  ل�����س��ن��اع��ة  ����س���رتت���ن  �ىل 
كهربائية  وع�سي  و�أ�سالك  نا�سفة 
لالت�ساالت  و�أج��ه��زة  وتل�سكوبية 
�لال�سلكية و�أ�سلحة بي�ساء ومبالغ 

مالية. 

ال�سلطة تت�سلم املعابر يف غزة نوفمرب القادم
•• ر�م �هلل-�أ ف ب:

�أك����د ن��ائ��ب رئ��ي�����س �مل��ك��ت��ب �ل�����س��ي��ا���س��ي حل��رك��ة حما�س 
لل�سلطة  �لتابعة  �ملعابر  �ن هيئة  �م�س  �لعاروي  �سالح 
�لفل�سطينية �ستت�سلم �ملعابر يف قطاع غزة �عتبار� من 

مطلع ت�سرين ثاين نوفمر �ملقبل.
�مل�ساحلة مع  توقيع  �سارك يف  �ل��ذي  �ل��ع��اروري  وق��ال 
حركة فتح يف �لقاهرة �خذنا قر�ر� بعودة هيئة �ملعابر 
لتت�سلم �ملعابر مع بد�ية ت�سرين �لثاين نوفمر �ملقبل، 
وذل���ك يف م��ق��اب��ل��ة م��ع �سحيفة �ل��ق��د���س �ل�����س��ادرة يف 

�ل�سفة �لغربية �ملحتلة.
وت��اب��ع �ل��ع��اروري يف �ملقابلة �ن��ه مت �الت��ف��اق على عقد 
لقاء�ت معمقة ومف�سلة يف غزة بن م�سوؤولن �منين 

من �جلانبن، م�سري� �ىل �ن �الجهزة �المنية �لعاملة 
يف �لقطاع �ستظل كما هي �ىل �ن يتم �لتو�سل �ىل �آلية 

لدجمها وذلك لتفادي �ي فر�غ �مني.
ووقعت حركتا فتح وحما�س �تفاق م�ساحلة يف �لقاهرة 

يف 12 �كتوبر.
ت�سكيل ح��ك��وم��ة وحدة  ع��ل��ى  �ل��ق��اه��رة  �ت��ف��اق  وي��ن�����س 
ورئا�سية  ت�سريعية  الن��ت��خ��اب��ات  و�ل��ت��ح�����س��ري  وط��ن��ي��ة 
�لذين  �ملوظفن  ال�ستيعاب  م�سرتكة  جل��ان  وت�سكيل 
عددهم  و�لبالغ  �لعامة  �ملوؤ�س�سات  يف  حما�س  وظفتهم 
ن��ح��و خ��م�����س��ة و�رب���ع���ن �ل����ف م����دين وع�����س��ك��ري. كما 
ب��دم��ج �الج��ه��زة �الم��ن��ي��ة و�ل�����س��رط��ي��ة يف غزة  يق�سي 
و�ل�سفة �لغربية مبا ي�سمن وحدتها وتبعيتها لوز�رة 

�لد�خلية.
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�سد يح�سر اأفراح 

قبيلتي الهاجري واحلربي
•• دبي -و�م:

رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  ح�سر �ساحب 
، �ذ ح�سر  �ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل” �أف��ر�ح قبيلتي �لهاجري و�حلربي  جمل�س 
ملنا�سبة  �لعن  دب��ي  طريق  على  �لرمال  قاعة  يف  �قيم  �ل��ذي  �ال�ستقبال  حفل  �سموه 
�ل�سيد حممد جابر  �لهاجري �ىل كرمية  بالهلي  زف��اف كل من حممد عتيق عبيد 
حممد  �ل�سيد  كرمية  �ىل  �لهاجري  بالهيلي  عبيد  عتيق  وحمد�ن  �حلربي  عبد�هلل 

عبيد بالهلي �لهاجري .
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  �ل�سمو  ب���ارك �ساحب  وق��د 
للمعاري�س و�أهاليهم �أفر�حهم متمنيا لهم دو�م �لفرح و�ل�سعادة و�ال�ستقر�ر �ال�سري.

•• دبي -و�م:

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ����س��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�ل�������وزر�ء ح��اك��م دب����ي رع����اه �هلل يف 
�م�س  م�ساء  زعبيل  �سموه يف  ق�سر 
جاويد  ق��م��ر  �أول  �ل��ف��ري��ق  ���س��ع��ادة 
باجو� رئي�س �ركان �لقو�ت �مل�سلحة 

�لباك�ستانية .
وق�����د ت���ب���اح���ث ����س���م���وه و�مل���������س����وؤول 
بح�سور  �ل��ب��اك�����س��ت��اين  �ل��ع�����س��ك��ري 
���س��م��و �ل�����س��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��سد  بن 
و���س��م��و �ل�����س��ي��خ م��ك��ت��وم ب���ن حممد 
ن��ائ��ب حاكم  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����س��د 
دبي .. حول عدد من �لق�سايا ذ�ت 
�ل�سد�قة  عالقات  بتطوير  �ل�سلة 
�لبلدين  ب���ن  �ل��ق��ائ��م��ة  و�ل���ت���ع���اون 

وجممل  �ل�����س��دي��ق��ن  و�ل�����س��ع��ب��ن 
�الو�ساع يف �ملنطقة .

دور  �ىل  �حل�����دي�����ث  ت����ط����رق  ك���م���ا 

�لباك�ستانية  �جلالية  الأبناء  �لبناء 
و�إ���س��ه��ام��ه��م يف م�����س��رية �الإع���م���ار 

و�لبناء ب�سكل فاعل .

�لدولة  يف  �ل��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة  �جل��ال��ي��ة 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ����س��اد  حيث 
بالدور  �آل مكتوم  ر��سد  بن  حممد 

قمر  �أول  �لفريق  تقدم  ذل��ك  و�ىل 
ج����اوي����د ب��ال�����س��ك��ر و�ل���ت���ق���دي���ر �ىل 
�ساحب �ل�سمو نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
على ما تقدمه دول��ة �الإم��ار�ت من 
م�ساعد�ت خريية و�ن�سانية لل�سعب 
�مل�ساريع  غاليا  مثمنا  �لباك�ستاين 
ت��ن��ف��ذه��ا �جلهات  �ل��ت��ي  �الإمن��ائ��ي��ة 
�الر��سي  على  �لدولة  يف  �ملخت�سة 
�لباك�ستانية بتوجيهات من قيادتها 
�ملعطاءة وعلى ر�أ�سها �ساحب �ل�سمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 

رئي�س �لدولة “حفظه �هلل”.
�لقو�ت  �رك������ان  رئ��ي�����س  �����س���اد  ك��م��ا 
بالتطور  �ل��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة  �مل�����س��ل��ح��ة 
�ملذهل �لذي ت�سهده دولة �الإمار�ت 
بالنمو  م��ن��وه��ا  �ل�����س��ع��د  ك���ل  ع��ل��ى 
و�ل�سكاين  و�القت�سادي  �حل�ساري 
بف�سل  �ل�����دول�����ة  ت�������س���ه���ده  �ل�������ذي 

و�سيا�ستها  �لر�سيدة  قيادتها  حكمة 
و�ملعتدلة  �مل���ت���و�زن���ة  �الن��ف��ت��اح��ي��ة 

�قليميا ودوليا .
�أحمد  �ل�سيخ  �سمو  �ل��ل��ق��اء  ح�سر 
مكتوم  �آل  ر�����س���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
ر��سد  ب��ن  حم��م��د  موؤ�س�سة  رئ��ي�����س 

ثاين �لرميثي رئي�س �أركان �لقو�ت 
�سعيد  خ��ل��ي��ف��ة  و����س���ع���ادة  �مل�����س��ل��ح��ة 
�سليمان مدير عام د�ئرة �لت�سريفات 
�للو�ء  و���س��ع��ادة  دب��ي  يف  و�ل�سيافة 
�لفال�سي  ب��ال��ه��ول  ح��م��ي��د  ط����الل 

وعدد من كبار �ل�سباط .

�آل مكتوم للمعرفة ومعايل حممد 
�سوؤون  �لقرقاوي وزير  بن عبد�هلل 
�ل��وزر�ء و�مل�ستقبل ومعايل  جمل�س 
ب��ن حممد قرقا�س  �أن���ور  �ل��دك��ت��ور 
ل��ل�����س��وؤون �خلارجية  �ل��دول��ة  وزي���ر 
رك��ن حمد حممد  �لفريق  ومعايل 

اعتمد الت�صكيلة اجلديدة ملجل�س ال�صباب

حممد بن را�سد: قيادة الإمارات ت�سع كل الإمكانيات واملوارد بني اأيدي �سباب الوطن 
روؤيتنا لت�صدر الركب العاملي يف خمتلف املجاالت حتتم اإعطاء ال�صباب فر�صا ا�صتثنائية لقيادة م�صرية امل�صتقبل 

•• دبي -و�م:

�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �ساحب  �أك��د 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �أن دولة �الإمار�ت ر�سخت جتربة 
�أ�س�سا  �ل�سباب وو�سعت  �لنهو�س و�الرتقاء بقطاع  خا�سة ونهجا متفرد� يف 
و�إمكاناتهم  ق��در�ت��ه��م  م��ن  و�ال���س��ت��ف��ادة  �ل�سباب  ط��اق��ات  لتوظيف  ج��دي��دة 

وطموحاتهم يف بناء م�ستقبل �أف�سل لوطنهم.
جاء ذلك مبنا�سبة �عتماد �سموه �لت�سكيلة �جلديدة ملجل�س �الإمار�ت لل�سباب 
ل�سوؤون  �ل��دول��ة  وزي���رة  �مل��زروع��ي  ف��ار���س  �سهيل  بنت  �سما  م��ع��ايل  برئا�سة 
�ل�سباب وع�سوية �سبعة من نخبة �سباب �لوطن ممثلن الإمار�ت �لدولة مت 
الأف�سل  ووفقا  �لعملية  وخر�تهم  �لعلمية  موؤهالتهم  على  بناء  �ختيارهم 

�ملعايري �لعاملية �ملتبعة.

مل�ستقبل  روؤيتنا  �إن  �آل مكتوم  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  وق��ال �ساحب 
�ملجاالت  �الأوىل يف خمتلف  و�ملر�كز  �لعاملي  �لركب  وت�سدر  �الإم���ار�ت  دول��ة 
حتتم �إعطاء �ل�سباب فر�سا ��ستثنائية لقيادة م�سرية �مل�ستقبل ليتمكنو� من 

�لقيام مبهمتهم يف حتقيق حماور و�أهد�ف مئوية �الإمار�ت 2071.
و�أكد �سموه �أن قيادة دولة �الإم��ار�ت ت�سع كل �الإمكانيات و�ملو�رد بن �أيدي 
�سباب �لوطن �لذين عليهم �قتنا�س هذه �لفر�س و�ال�ستفادة منها يف تكثيف 
جهودهم وتوظيف قدر�تهم و�إطالق �لعنان الإبد�عاتهم.. ثقتنا بهم عالية 
�أنهم  وو�ثقون  و�لتحدي..  �لطموح  م�ستوى  ويف  �مل�سوؤولية  قدر  على  وهم 
�أف�سل  م�ستقبال  ي�سمن  مب��ا  �الإجن����از�ت  على  �لبناء  م�سرية  �سيو��سلون 

لالأجيال �لقادمة .
و�أ�ساف �سموه �أن �ملجال�س �ل�سبابية �لتي وجهنا منذ �أكرث من عام بت�سكيلها 
على م�ستوى �لدولة ليقودها �أع�ساء جمل�س �سباب �الإمار�ت حققت �أهد�فها 

بنجاح يف دورتها �الأوىل لت�سل لل�سباب يف كافة مناطق �لدولة وتعمل على 
�لنهو�س باإمكاناتهم وتفتح باب �لفر�س لطموحاتهم لي�ساركو� �أقر�نهم يف 

م�سرية �لتنمية و�لتطوير وحتقيق �الأهد�ف �لعليا لدولة �الإمار�ت.
وقال �سموه �لتجديد �سمة للتطور و�سمان زخم �لعطاء وقد �عتمدنا �ليوم 
�لت�سكيلة �جلديدة ملجل�س �الإمار�ت لل�سباب وننتظر منهم �إجناز�ت ��ستثنائية 
ت�سيف �إىل م�سرية �ملجل�س �ل�سابق �لذي قاد عدد� كبري� من �ملبادر�ت �ملهمة 
يف  دوره��م  وتعزيز  �ل�سباب  متكن  يف  �حلكومة  جلهود  حيويا  ر�ف��د�  و�سكل 
�ملجاالت �حليوية .. متمنيا �سموه للمجل�س �جلديد �لتوفيق وحتقيق �ملزيد 

من �لنجاحات يف خدمة �سباب �لوطن.
وي�سم �ملجل�س �لذي ترت�أ�سه معايل �سما بنت �سهيل فار�س �ملزروعي وزيرة 
�ل�سويدي  �أحمد  من  كل  ع�سوية  �لثانية  دورت��ه  يف  �ل�سباب  ل�سوؤون  �لدولة 
�حلز�مي  وعلياء  دبي  الإم��ارة  �لنعيمي ممثلة  ورمي  �أبوظبي  الإم��ارة  ممثال 

�آل  �ل�سارقة و�سيماء �حلو�سني ممثلة الإم��ارة عجمان و�سيف  ممثلة الإم��ارة 
�أم �لقيوين وم��رية �ملهريي ممثلة الإم��ارة ر�أ���س �خليمة  علي ممثال الإم��ارة 

و�سندية �سعد ممثلة الإمارة �لفجرية .
كو�سع  �ل��دول��ة  يف  �ل�سبابي  �لعمل  منظومة  تطوير  مهام  �ملجل�س  ويتوىل 
مع  يتو�فق  مب��ا  بال�سباب  �خلا�سة  و�ل�سيا�سات  �ال�سرت�تيجيات  وتطوير 
وحتديد  �ل�����وزر�ء  جمل�س  م��ن  و�ع��ت��م��اده��ا  ل��ل��دول��ة  �مل�ستقبلية  �ل��ت��وج��ه��ات 
و�ق����رت�ح �حللول  �ل��ق��ط��اع��ات  �ل�سباب يف خمتلف  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 

�لكفيلة بتجاوزها.
كما يت�سمن عمل �ملجل�س �قرت�ح �حللول �لالزمة لتفعيل �مل�ساركة �الإيجابية 
لل�سباب يف �ملجتمع يف خمتلف �لقطاعات و�مل�ساهمة يف تعزيز �لهوية �لوطنية 
و�ملو�طنة �ل�ساحلة لدى �ل�سباب من خالل تعزيز �لنماذج �الإيجابية و�لقدوة 

�حل�سنة وحتفيز �ل�سباب على �القتد�ء بها.

�سيف بن زايد يح�سر اأفراح النعيمي يف العني

حممد بن را�سد يبحث مع رئي�س الأركان الباك�ستاين العالقات الثنائية والأو�ساع يف املنطقة 

الداخلية تختتم مترينها امل�سرتك احل�سن 5 

•• �لعني-و�م:

�لوزر�ء  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ز�يد  �ل�سيخ �سيف بن  �لفريق �سمو  ح�سر 
وزير �لد�خلية م�ساء �أم�س �الول �حلفل �لذي �أقيم يف �سالة �لظاهر يف منطقة 
ر��سد  �سعيد حمد  �لنعيمي �ىل كرمية  �ل�سلف  �سيف علي  �لعن مبنا�سبة زفاف 

�لنعيمي وزفاف علي �ساملن حمد �لنعيمي �ىل كرمية �سيف عبد�هلل �لكلباين. كما 
ح�سر �حلفل معايل �ل�سيخ �سعيد بن طحنون �آل نهيان و�ل�سيخ ز�يد بن طحنون �آل 
نهيان و�ل�سيخ جمال بن �سقر �لقا�سمي و�ل�سيخ �حمد بن �سرور �لظاهري رئي�س 
�ملجل�س �لبلدي يف �لعن وعدد من كبار �ل�سخ�سيات ولفيف من �الهل و�ال�سدقاء 

. تخللت �حلفل عرو�س لفرقتي �لعيالة و�حلربية من �لرت�ث �ل�سعبي.

•• دبي-و�م:

�سهد �لفريق �سيف عبد�هلل �ل�سعفار 
وكيل وز�رة �لد�خلية رئي�س �للجنة 
�لد�خلي،  ل��الأم��ن  �ل��د�ئ��م��ة  �لعليا 
خ��ت��ام ف��ع��ال��ي��ات مت��ري��ن �حل�����س��ن 5 
�لذي نظمته �الد�رة �لعامة للعمليات 
نادي  يف  �لد�خلية  ب���وز�رة  �ملركزية 
�لعامة  ب��ال��ق��ي��ادة  �ل�سرطة  �سباط 
من  �سباط  بح�سور  دب��ي،  ل�سرطة 
�لعامة  و�الإد�ر�ت  �لقياد�ت  خمتلف 
ل��ل�����س��رط��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى �ل���دول���ة 
و�لهيئات  �ل������وز�ر�ت  ع��ن  ومم��ث��ل��ن 
�لوطنية و�الحتادية.  و�أكد �ل�سعفار 
�أه��م��ي��ة �ل��ت��م��اري��ن �ل��ت��دري��ب��ي��ة �لتي 
وتعزيز  �جلهود  تن�سيق  �إىل  تهدف 
وتطوير  �ل�سركاء  مع  �لتعاون  �آلية 
�إد�رة  يف  �ملختلفة  �لقياد�ت  مهار�ت 
�ملمار�سات  الأف�����س��ل  وف��ق��ا  �حل����و�دث 
�ل��ع��امل��ي��ة يف �ل��ت��ع��ام��ل م��ع �حل����و�دث 

�ملختلفة.
وز�رة  �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة  �ن  وق�������ال   
مع  �ل�سر�كة  وتعزز  تدعم  �لد�خلية 

بالدولة يف مو�جهة  �ملعنية  �جلهات 
�ملخاطر و�لتحديات �ملعنية بها، وفقاً 
للمنظومة �لوطنية الإد�رة �لطو�رئ 
ل�سمان  و�ل�������ك�������و�رث  و�الأزم��������������ات 
و�سرعة  و�جل����اه����زي����ة  �ال����س���ت���ع���د�د 
باحرت�فية.   �الأح���د�ث  م��ع  �لتعامل 
وج��ال�����س وك��ي��ل �ل�������وز�رة ع����دد� من 
�مل�������س���ارك���ن يف �ل��ت��م��ري��ن ،وت���ب���ادل 
للو�سول  و�الآر�ء  �ل��ن��ق��ا���س  م��ع��ه��م 
بدور  م�سيد�ً  �مل��رج��وة،  �لنتائج  �ىل 
وم�ساركتهم  وت��ع��اون��ه��م  �ل�����س��رك��اء 
. م��ن جانبه  �ل��ت��م��ري��ن  �ل��ف��ع��ال��ة يف 

مدير  �لفار�سي  فار�س  �لعميد  ق��ال 
ع����ام �ل��ع��م��ل��ي��ات �مل���رك���زي���ة ب���ال���وز�رة 
�حل�سن  مترين  �إن  �لتمرين  مدير 
وز�رة  ��سرت�تيجية  �سمن  ياأتي   5
�ل�سنوية  للخطة  وتنفيذ�  �لد�خلية 
�لتي  �مل�سرتكة  و�خلطط  للتمارين 
مع  بالتعاون  �لعامة  �الإد�رة  تعدها 
و�أ�ساد  �ال�سرت�تيجين.    �سركائها 
من  �لتمرين  يف  �مل�ساركن  بتفاعل 
وز�رة �لد�خلية �ل�سركاء من �جلهات 
و�لتقدير  بال�سكر  وت��وج��ه  �مل��ع��ن��ي��ة 
ل�����س��رط��ة دبي  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �ىل 

ال�ست�سافتها �لتمرين و�ىل �جلهات 
�لتي �ساهمت يف �إجناحه.

 وذك��ر �مل��ق��دم دك��ت��ور �سامل �حلب�سي 
للتمرين  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ع�����س��و 
�ن  �ل���ن���ق���ا����س  �إد�رة  ف���ري���ق  رئ���ي�������س 
ثالثة  �����س���ت���م���ر  �ل�������ذي  �ل���ت���م���ري���ن 
�ي����ام ت��دري��ب��ي��ة ت�����س��م��ن ور�����س عمل 
على  عملية  وت��دري��ب��ات  ومناق�سات 
مو�قف يف جمال �الزمات و�لكو�رث.   
�مل�ساركن  �ل�سعفار  ك��رم  �خلتام  ويف 
و�لتوفيق  �لتقدم  دو�م  لهم  متمنياً 

و�لنجاح.
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الثقافة وال�سياحة متنح عقدا بقيمة 500 مليون دولر �سمن م�سروع تطوير ق�سر احل�سن
•• �أبوظبي-و�م: 

منحت د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة باأبوظبي عقد� بقيمة 500 مليون دوالر 
ل� �سركة زبلن لالإن�ساء�ت يت�سمن جتديد وترميم مبنى �ملجمع �لثقايف 

يف ق�سر �حل�سن رمز ن�ساأة �لعا�سمة �الإمار�تية.
حققته  �ل��ذي  �لثقايف  �لتطور  على  �ساهد�  �لثقايف  �ملجمع  مبنى  ويعد 
�ملدينة  يف  وم�سرح  معار�س  وق��اع��ة  مكتبة  �أول  �حت�سن  حيث  �أبوظبي 
عام  �فتتاحه  وج��اء  �حلديث  �لع�سر  يف  �لثقافية  �سروحها  �أول  ويعتر 

وخطوة مهمة يف م�سرية منو �ملدينة. �نطالق  نقطة   1981
ومبوجب �لعقد �جلديد �سيخ�سع �ملبنى - �لذي تبلغ م�ساحته 23،000 
�ملكتبة وتوفري م�ساحات  بناء  �إع��ادة  مرت مربع - لعملية جتديد ت�سمل 

مر�فق  عن  ف�سال  م�ساهد   900 ل�  يت�سع  م�سرح  جانب  �إىل  للمعار�س 
لالأن�سطة �لثقافية و�لتعليمية وور�س �لعمل ومطاعم ومنافذ لالأطعمة 
و�مل�سروبات. و�سيتم �أي�سا �إ�سافة �ملزيد من قاعات عر�س �لفنون وم�سلى 
م�ساحته 1،100 مرت مربع ومناطق ��سرت�حة و�أعمال جتميل وت�سجري 
ونو�فري مائية ومو�قف حتت �الأر�س ل�500 �سيارة حيث بد�أ �لعمل يف 
�ملوقع وتركيب �لدعائم و�لركائز �خلا�سة مبوقف �ل�سيار�ت. وقال �سعادة 
�سيف �سعيد غبا�س مدير عام د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة باأبوظبي �إن مبنى 
�ملجمع �لثقايف يحظى مبكانة مرموقة باعتباره �أحد �الإجناز�ت �لثقافية 
و�الجتماعية  �لتاريخية  الأهميته  ن��ظ��ر�  �الإم�����ار�ت  ودول���ة  �أب��وظ��ب��ي  يف 
يف  �أ�سا�سي  كعن�سر  دوره  على  ع��الوة  و�حل�سرية  و�لرمزية  و�ملعمارية 

ذ�كرة �أبوظبي �حلية يج�سد ��ستمر�رية �زدهارها �لثقايف.

ب��ارزة على تطور  ي�سكل عالمة  �لثقايف  �ملجمع  �أن مبنى  و�أو�سح غبا�س 
�أبوظبي �لتاريخي و�نتقالها من �ملا�سي �إىل �حلا�سر مع �ملحافظة على 
يكت�سب  �ملبنى  �أن  على  ع��الوة  �لعريق  �لثقايف  وتر�ثها  �حل�ساري  �إرثها 
�إ�سافية من خالل موقعه �سمن منطقة ق�سر �حل�سن .. معربا  قيمة 
عن ثقته يف �أن �ال�ستثمار يف هذ� �مل�سروع �سري�سخ مكانة �الإمارة كوجهة 
�أو�سع  �آف��اق��ا  يوفر  �مل�����س��روع  �أن  �إىل  ولفت  �لثقافية.  لل�سياحة  متميزة 
وتقدميها  �الأ���س��ي��ل��ة  وتقاليدنا  �ل��ث��ق��ايف  ت��ر�ث��ن��ا  على  �ل�����س��وء  لت�سليط 
�إيجابية  �أع��د�د زو�ر �الإم��ارة حمققا عو�ئد  للجمهور و�سي�سهم يف زي��ادة 
لقطاعات �ل�سيافة و�ل�سياحة و�لتجارة .. م�سري� �إىل �أن منح هذ� �لعقد 
�لقطاع  م��ع  لل�سر�كة  روؤيتنا  ي��وؤك��د  لالإن�ساء�ت  زبلن  �سركة  ل���  �جل��دي��د 
�خلا�س يف م�ساريعنا �لثقافية ويعزز �لتز�منا بدعم �لنمو �القت�سادي يف 

�الإمارة. ويعد هذ� �لعقد �الأخري �سمن �ملخطط �لرئي�سي مل�سروع جتديد 
�إجمايل  ي�سل  و�ل��ذي  �ملحيطة  و�ملنطقة  �حل�سن  ق�سر  موقع  وتطوير 
��ستثمار�ته �إىل 711 مليون درهم . وبالتز�من مع بدء �لعمل يف مبنى 
هذ�  �حل�سن  ق�سر  ترميم  �أعمال  �النتهاء  من  �قرتبت  �لثقايف  �ملجمع 
�أبوظبي  �أر�س جزيرة  د�ئم على  �أول مبنى  �لذي يعد  �لتاريخي  �ل�سرح 

وظل مقر� الإقامة �أجيال متعاقبة من �أ�سرة �آل نهيان �حلاكمة.
ويحدد �ملخطط �جلدول �لزمني ومر�حل �مل�سروع و�لتح�سينات �جلارية 
و�لتي تت�سمن ق�سر �حل�سن ومقر �ملجل�س �لوطني �ال�ست�ساري ومبنى 
�حل�سن  ق�سر  موقع  �سيتحول  �مل�سروع  �كتمال  وعند  �لثقايف.  �ملجمع 
�سياحية  �لعام عر تقدمي جتارب  للزو�ر على مد�ر  �إىل وجهة مف�سلة 

وتر�ثية وثقافية وتعليمية.

الرتبية تعيد اإ�صدار الئحة ال�صلوك بعد تعديالت ت�صمل كافة موادها

اإجراءات  بتنفيذ  الطالب  واإلزام  ق�سوره  حال  يف  ال�سهادة  وحتجب  النجاح  % درجة   60
ت�سحيحية

�سرطة اأبوظبي ت�سبط ع�سابة احتالت على اأ�سخا�س ب�سراء �سياراتهم مقابل �سيكات بدون اأر�سدة بنكية

وزارة ال�سحة حتذر من ارتداء الزي الطبي خارج املن�ساآت ال�سحية 
•• �أبوظبي-و�م:

ووق���اي���ة  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  ح������ذرت 
�لطبي  �ل��زي  �رت���د�ء  م��ن  �ملجتمع 
خارج �ملن�ساآت �ل�سحية و�لتعليمية 
للحد من �نت�سار �جلر�ثيم �مل�سببة 
ل��الأم��ر����س د�خ��ل �مل��ر�ف��ق �لطبية 
لالحتياطات  و�ت��ب��اع��ا  وخ��ارج��ه��ا 
�لقيا�سية �لعاملية ملكافحة �لعدوى 
وذل��������ك ������س����ت����ن����اد� ل���ل���ت���ح���ذي���ر�ت 
�ل�سحة  م��ن��ظ��م��ة  ع���ن  �ل�������س���ادرة 
�ملعنية  �لعاملية  و�ملنظمات  �لعاملية 
باالأمر��س �ملعدية. وطلبت �لوز�رة 
يف تعميم �أ�سدرته بهذ� �ل�ساأن من 
ومديري  �لطبية  �ملناطق  مديري 
�حلكومية  �ل���ط���ب���ي���ة  �مل����ن���������س����اآت 
و�خلا�سة وعمد�ء �لكليات �لطبية 
�تخاذ �الإجر�ء�ت �ملنا�سبة لتطويق 
نهائياً  منها  و�حل��د  �ملمار�سة  ه��ذه 

لوقاية �ملجتمع من �الأمر��س.

ك��ب��ري� يف  ق��د تلعب دور�  �مل��ع��اط��ف 
نقل �لعدوى د�خل وخارج �ملن�ساآت 

�ل�سحية.
و�أو�سح �ن �رتد�ء �ملعاطف �لبي�ساء 
هو  �ل�سحين  �مل��ه��ن��ي��ن  ق��ب��ل  م��ن 
مم��ار���س��ة م��ق��ب��ول��ة ول��ك��ن �رت����د�ءه 
خ����ارج �مل��ن�����س��اأة �ل�����س��ح��ي��ة ه���و بكل 

�لو�سائل غري مقبول.
م����ن �سدور  ب���ال���رغ���م  �أن������ه  و�أك�������د 
ت��ع��ام��ي��م��ن��ا �ل�����س��اب��ق��ة رق����م  299 
رق����م   وت���ع���م���ي���م   2012 ل�������س���ن���ة 
و�لتعميم  ل�سنة2014   244
يف   2015 ل�����س��ن��ة   174 رق������م  
�أم��اك��ن �رت���د�ء �لزي  ���س��اأن حتديد 
�لطبي فقد لوحظ �أن �لبع�س من 
مز�ويل �ملهن �ل�سحية و�لد�ر�سن 
يف �ملجال �لطبي ال يلتزم مبا جاء 
�إليها خمالفن  يف �لتعاميم �مل�سار 
مقت�سيات  من  ت�سمنته  ما  بذلك 
حماية  متطلبات  خمالفة  وكذلك 

�ل�سحة �لعامة يف �ملجتمع.
وقال �لدكتور �الأمريي �ن �لعديد 
�أن  بينت  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��در����س��ات  م��ن 
�لزي �لطبي قد يكون و�سيلة لنقل 
�جلر�ثيم حيث ذكر تقرير منظمة 
مكافحة  ع����ن  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل�����س��ح��ة 
 ،2013 ل�����س��ن��ة  �ل�������درن  م���ر����س 
�لهو�ء  ع��ر  �ملنقولة  �ل��ع��دوى  �أن 
�لزي  طريق  ع��ن  تنتقل  �أن  ميكن 
�ل��ط��ب��ي  �ل��ك��وت �الأب��ي�����س وغريها 
من معد�ت �لوقاية �ل�سخ�سية �إذ� 
مل يتم �تخاذ �حلذر �لكامل، وهذ� 
�سحة  على  كبري�ً  خطر�ً  �سي�سكل 

�ملجتمع.
وك�سفت در��سة �أجريت يف �لواليات 
�ملتحدة �الأمريكية يف �سنة 2016 
من   ?44 �أن  ط��ب��ي��ب   100 ب���ن 
ملوثة  ك���ان���ت  �ل��ط��ب��ي��ة  �مل���ع���اط���ف 
�الأكمام  يف  خ��ا���س��ة  ب��امل��ي��ك��روب��ات 
و�جليوب وعالوة على ذلك ك�سف 

�أمن ح�سن  �لدكتور  �سعادة  وقال 
ل�سيا�سة  �مل�ساعد  �لوكيل  �الأم��ريي 
�ن  و�ل��رت�خ��ي�����س  �ل��ع��ام��ة  �ل�سحة 
للوز�رة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ت��ف��ت��ي�����س  ف���رق 
�سلبية  ت��ك��ر�ر مم��ار���س��ات  ر���س��دت 
ممار�سي  م��ن  �لبع�س  ق��ي��ام  وه���ي 
�مل���ه���ن �ل�����س��ح��ي��ة و�ل����د�ر�����س����ن يف 
�ملجال �لطبي باخلروج من �أماكن 
بالزي �لطبي  �أو �جلامعات  �لعمل 
يف  للتباهي  ممار�سة  �أ�سبح  حيث 
�الأماكن �لعامة كامل�ساجد و�الأ�سو�ق 
و�لر�مج  �ل��رتب��وي��ة  و�مل��وؤ���س�����س��ات 
و�للقاء�ت �لتلفزيونية و�ملوؤمتر�ت 
�ملن�ساآت  ن��ط��اق  خ����ارج  و�ل����ن����دو�ت 
..م�سري�  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �ل�����س��ح��ي��ة 
�لطبية  �لبي�ساء  �ملعاطف  �ن  �ىل 
وبح�سب بحث �ملجلة �لدولية لعلم 
من  طويل  تاريخ  لديها  �جلر�ثيم 
ومع  و�ل�سفاء  لالأمل  رم��ز�  كونها 
ذلك هناك قلق متز�يد من �أن تلك 

�لدر��سة وخارجها .
��سرت�تيجية  �إىل  �الأم��ريي  و�أ���س��ار 
�لرعاية  ت���ق���دمي  ن���ح���و  �ل���������وز�رة 
و�ملتكاملة  �ل�����س��ام��ل��ة  �ل�����س��ح��ي�����ة 
ت�سمن  وم�ستد�مة  مبتكرة  بطرق 
وق���اي���ة �مل��ج��ت��م��ع م���ن �الأم����ر������س 
�لتنظيمي  ب������ال������دور  و�ل�����ق�����ي�����ام 
من  �ل�سحي  �لقطاع  يف  و�لرقابي 
�سحية  ت�سريعية  منظومة  خ��الل 

متطورة ومتكاملة.
�لوز�رة  م�سوؤولية  من  �أن  و�أو���س��ح 
�ل�سحية  و�ملر�فق  �ملن�ساآت  توجيه 
و�ملن�ساآت  و�خل���ا����س���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لتعليمية حتريا لل�سالمة �لعامة 
ووق���اي���ة �مل��ج��ت��م��ع م���ن �الأم���ر�����س 
ب�سو�بط  �لتقيد  �سرورة  ..موؤكد� 
�رت������������د�ء �ل���������زي �ل����ط����ب����ي وع�����دم 
����س��ت��خ��د�م��ه م��ط��ل��ق��اً خ����ارج نطاق 
لتفادي  �لدر��سة  �أو  �لعمل  �أماكن 
�ن��ت��ق��ال �ل���ع���دوى و�حل���ف���اظ على 

�ل�سحة �لعامة.
وق�����ال �أ����س���ب���ح م���ن �ل�����س��ائ��ع جد� 
يعلقون  �لطبين  �ملهنين  روؤي����ة 
�سيار�تهم  يف  �لبي�ساء  معاطفهم 
�أو يحملونها يف مناطق  ومكاتبهم 
يزيد  مما  �ل�سحية  �ملن�ساآت  خ��ارج 
�مليكروبات  �ن��ت�����س��ار  ف���ر����س  م���ن 
لالأمر��س  �مل�سببة  و�ل��ف��ريو���س��ات 
ك��ث��ري� م��ن هذه  ..م�����س��ري� �ىل �ن 
�ل�����س��الالت �جل��رث��وم��ي��ة ق��د تكون 
للم�ساد�ت  م���ق���اوم���ة  �����س����الالت 
�لعنقودية  �مل��ك��ور�ت  مثل  �حليوية 
ل��ل��م��ي��ث��ي�����س��ي��ل��ن  مر�سا  �مل���ق���اوم���ة 
�مل�ست�سفى  م���ن  ت��ن��ت�����س��ر  ق���د  �ل��ت��ي 
بالعك�س،  و�ل��ع��ك�����س  �مل��ج��ت��م��ع  �إىل 
و�سيكون من �ل�سعب جد� عالجها 
..وقال �نه �سيتم �لنظر يف �إ�سد�ر 
�سلوك  �أي  ي�سبط  توجيهي  دليل 
�الأمر��س  النت�سار  ي���وؤدي  خ��اط��ئ 
و�أماكن  �ل�سحية  �مل���ر�ف���ق  د�خ����ل 

�إىل )20( درجة لل�سلوك �ملتميز، 
عن  ل���ل���ط���ال���ب  م���ن���ح���ه���ا  ي���ت���م  �إذ 
�ل�سخ�سية،  �سفاته  تقييم  طريق 
ت�سمل  م���ع���اي���ري،  ث���الث���ة  ح�����س��ب 
قيم  وتقدير  �ل�سخ�سي،  �لتطور 
�الإ����س���الم و�ح����رت�م ه��وي��ة وثقافة 
دول���ة �الإم�����ار�ت وث��ق��اف��ات �لعامل، 
ومهار�ت  �ملجتمعية  و�مل�����س��وؤول��ي��ة 
�لقيادة و�البتكار، �أما )80( درجة 
�الإيجابي  لل�سلوك  فتكون  �ملتبقية 
�ملتوقع من جميع �لطلبة، وتتاأثر 
منها  باحلذف  �سلباً  �لدرجة  ه��ذه 
 4 يف  �ملت�سمنة  �مل��خ��ال��ف��ات  ح�سب 
�لب�سيطة،  �مل��خ��ال��ف��ات  ه��ي  ف��ئ��ات، 
وتخ�سم )4( درجات لكل خمالفة 
و�ملخالفات  �ل���ط���ال���ب،  ي��رت��ك��ب��ه��ا 
متو�سطة �خلطورة، وتخ�سم )8( 
و�ملخالفات  خمالفة،  لكل  درج��ات 
درجة   )12( وتخ�سم  �خل��ط��رية، 
�سديدة  و�مل���خ���ال���ف���ات  م��ن��ه��ا،  ل��ك��ل 
درجة   )20( وتخ�سم  �خل��ط��ورة، 

و�ل���ت���ي يكون  ل��ل��ط��ال��ب،  �مل���ل���زم���ة 
لت�سليم  ملزماً  تنفيذها  ��ستكمال 
جلنة  من  بقر�ر  �سهادته،  �لطالب 
�ل�سف  طلبة  ع��د�  فيما  �ل�سلوك، 
�لالئحة  �لثاين ع�سر، كما حذرت 
من �تخاذ 11 �إجر�ًء �سد �لطالب 
خمالفة  �أي  �رت�����ك�����ب  ح�������ال  يف 

�سلوكية.
ذوي  �ل��ط��ل��ب��ة  �إل������ز�م  �إىل  ول��ف��ت��ت 
�ملتكررة  �ل�����س��ل��وك��ي��ة  �مل�������س���ك���الت 
درج����ة،   )60( ع��ل��ى  �حل��ا���س��ل��ن 
ب���االل���ت���ح���اق ب���ر�م���ج ت���ه���دف �إىل 
لديهم  �الإي��ج��اب��ي  �ل�سلوك  تنمية 
وتطويره، منوهًة مبكافاأة �لطلبة 
باإدر�جهم  �ملتميز  �ل�����س��ل��وك  ذوي 
�����س����م����ن �ل��������ر�م��������ج �ل����د�خ����ل����ي����ة 
بهدف  ل�������ل�������وز�رة،  و�خل�����ارج�����ي�����ة 
��ستمر�رية  �سمن  على  حتفيزهم 

�ل�سلوك �ملتميز لديهم.
وق�����ّس��م��ت الئ��ح��ة �ل�����س��ل��وك وت�سم 
17 مادًة، درجات �ل�سلوك )100( 

�أمورهم  و�أول��ي��اء  �لطلبة  وتعريف 
وباالأنظمة  وو�جباتهم  بحقوقهم 
بال�سلوك،  �خل��ا���س��ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات 
حتدد  �سابطة  مرجعية  وت��وف��ري 
�ل��ق��و�ع��د و�مل��ع��اي��ري و�الإج�������ر�ء�ت 
و�تخاذها  �إليها  �الحتكام  �لو�جب 
�لطلبة،  ���س��ل��وك��ي��ات  م��ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
�سلوكياً  �ل��ط��ل��ب��ة  ت��اأه��ي��ل  و�إع������ادة 
وتربوياً من خالل خدمات وبر�مج 
�حتياجاتهم  ت����الئ����م  ت���اأه���ي���ل���ي���ة 
يف  دجمهم  �إع���ادة  ليتم  �ل�سلوكية 
مبد�أ  وت��ع��زي��ز  �مل��در���س��ي،  �ملجتمع 
�ل��ت��ن�����س��ئ��ة �مل��ت��ك��ام��ل��ة �ل��ق��ائ��م على 
�ملعرفية  �جل��و�ن��ب  وتناغم  تكافوؤ 
�ملكونة  و�الجتماعية  و�ل�سخ�سية 

ل�سمات كل متعلم.
�ل�سلوك  �أن  �ل���الئ���ح���ة  وب���ي���ن���ت 
يندرج حتت ثالثة حماور  �ملتميز 
قيا�س  يتم  �إذ  مبعايريها،  رئي�سية 
ه�����ذه �مل����ح����اور م����ن خ�����الل جملة 
ي���ت���م بناء  �ل���ت���ي  �مل����وؤ�����س����ر�ت  م����ن 

لكل منها.
وع��م��م��ت �ل�������وز�رة �ل��الئ��ح��ة على 
�لعام  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ج��م��ي��ع م��وؤ���س�����س��ات 
�لدولة،  يف  و�خل��ا���س��ة  �حلكومية 
لتطبيقها بد�ية من �لعام �لدر��سي 
�لالئحة  �أن  �إىل  م�سرية  �جل���اري، 
�جلديدة ت�ستهدف طلبة �ل�سفوف 
�لثاين ع�سر، مع  �لر�بع حتى  من 
�أو  �سو�بط  �أو  ق��و�ع��د  �أي  م��ر�ع��اة 
توجيهات  �أو  خ��ا���س��ة،  ����س��رت�ط��ات 
���س��ادرة م��ن �ل�����وز�رة يف ح���دود ما 

ن�ست عليه هذه �لالئحة.
�أه�����د�ف   10 �ل���الئ���ح���ة  وح������ددت 
وممار�سات  مبادئ  وتعزيز  لغر�س 
�ل�سلوك �الإيجابي كاأحد �ملتطلبات 
تربوية  ب��ي��ئ��ة  خل��ل��ق  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة 
ومن  ومنتجة،  �ساحلة  وتعليمية 
ب���ن ه����ذه �الأه�������د�ف �الإ����س���ه���ام يف 
ت��ع��زي��ز �ل��ق��ي��م �جل��وه��ري��ة ملجتمع 
�الإمار�ت، وبناء �ل�سلوك �الإيجابي 
ل�����دى �ل���ط���ل���ب���ة د�خ������ل �مل���در����س���ة، 

•• دبي – حم�شن ر��شد

و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  �أع�����ادت 
�إ�سد�ر الئحة �إد�رة �سلوك �لطلبة 
 )619( رق�����م  وز�ري  ب����ق����ر�ر   ،
�إدخال  ، وذل��ك بعد   2017 ل�سنة 
�سملت  ع��ل��ي��ه��ا  ك���ث���رية  ت���ع���دي���الت 
، مب��ا فيها  �ل��الئ��ح��ة  معظم م���و�د 
�أ�سحاب  ما يخت�س بالطالب فئة 
�ل��ه��م��م ، ف��اأ���س��ارت �ل��الئ��ح��ة لعدة 
�إجر�ء�ت يتم �تخاذها مع �لطالب 
�أنه  �ىل  م�سرية   ، �لفئة  ه��ذه  م��ن 
يف حال �سدرت خمالفة �سلوكية ، 
فعلى جلنة �إد�رة �ل�سلوك باملدر�سة 
�أن  �مل���در����س���ي يف  �ل����دع����م  وف����ري����ق 
�لرتبية  دع����م  م���رك���ز  م���ع  ي��ن�����س��ق��ا 
�خلا�سة، لدر��سة �ل�سلوك �ل�سادر 
عن �لطالب، وحتديد مدى عالقة 
نوع  يحدد  ثم  ب��االإع��اق��ة،  �ملخالفة 
�الإج�������ر�ء �ل�����ذي ي��ت��م �ت���خ���اذه مع 
�ل�سلوك غري  ك��ان  ف���اإذ�  �ل��ط��ال��ب، 
ُت��ط��ب��ق عليه  ب���االإع���اق���ة  م��رت��ب��ط 
�إج������ر�ء�ت �مل��خ��ال��ف��ات �ل��ت��ي تطبق 
على �لطالب �لعادي، �أما �إذ� كانت 
فيتم  باالإعاقة،  مرتبطة  �ملخالفة 
�ل�سلوك  خ��ط��ة  وت��ط��ب��ي��ق  و����س���ع 
حال  ويف  باملخالفة،  يتعلق  �ل���ذي 
مر�جعتها  تتم  لذلك  خطة  توفر 
�ملوؤدي  �ل�سلوك  ملعاجلة  وتعديلها 

�إىل �ملخالفة
�الخرين  �ل��ط��الب  يخ�س  وف��ي��م��ا 
م���ن غ���ري �أ����س���ح���اب �ل��ه��م��م ،فقد 
�ل���ت���ي ح�سلت  �ل���الئ���ح���ة  �أ�����س����ارت 
�ىل  م��ن��ه��ا،  ن�سخة  ع��ل��ى  »�ل��ف��ج��ر« 
�ل��ط��ال��ب يف مادة  �أن درج���ة جن���اح 
 ،60% بن�سبة  حت���ددت  �ل�سلوك 
�أن��ه يف حال  �أدن��ى، الفتًة �إىل  كحد 
مل يحقق �لطالب هذه �لنتيجة يف 
نهاية كل ف�سل در��سي �أو يف نهاية 
�ل��ع��ام، حُت��ج��ب ���س��ه��ادت��ه، وتعر�س 
�ل�سلوك  �إد�رة  جلنة  على  �حل��ال��ة 
�لت�سحيحية  �الإج������ر�ء�ت  ل��ت��ق��رر 

�ل���ط���ال���ب، ومنحه  ت��ق��ي��ي��م  ع��ل��ي��ه��ا 
موؤ�سر،  ل��ك��ل  �مل��ن��ا���س��ب��ة  �ل����درج����ة 
�لتطور  �ل��ث��الث��ة  �مل��ح��اور  وت�سمل 
�أرب���ع���ة معايري،  ول���ه  �ل�����س��خ�����س��ي، 
درجات  مبجموع  م��وؤ���س��ر�ت  و�ستة 
�الإ�سالم  قيم  وتقدير  درجة،   45
وثقافة  وت�����ر�ث  ه���وي���ة  و�ح������رت�م 
�لعام،  وث��ق��اف��ات  �الإم�������ار�ت  دول����ة 
وه���ذ� �مل��ح��ور ل��ه م��ع��ي��ار�ن و�أربعة 
م��وؤ���س��ر�ت، وجم��م��وع درج��ات��ه 25 
درج������ة، �أم�����ا �مل���ح���ور �ل��ث��ال��ث فهو 
ومهار�ت  �الجتماعية  �مل�سوؤولية 
ول���ه معيار�ن  و�الب��ت��ك��ار،  �ل��ق��ي��ادة 
درجات  مبجموع  موؤ�سر�ت،  و�ستة 
30 درجة، ثم يق�سم �ملجموع على 
5، ت��ك��ون �ل���درج���ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 20 

درجة لل�سلوك �ملتميز.
وذكرت �لالئحة 6 �سو�بط لتعزيز 
لدى  و�ملتميز  �الإي��ج��اب��ي  �ل�سلوك 
�لطلبة، مبا يتنا�سب مع مر�حلهم 
وقدر�تهم  و�ل��در����س��ي��ة،  �ل��ع��م��ري��ة 
و�أ�ساليب  و�جل�����س��دي��ة،  �ل��ع��ق��ل��ي��ة 

متنوعة.
�ل�سلوكية  �مل����خ����ال����ف����ات  وح�������ول 
للطلبة، فقد حددت �لالئحة 11 
�لب�سيطة،  �مل��خ��ال��ف��ات  م���ن  ن���وع���اً 
�أبرزها �لتاأخر عن طابور �ل�سباح، 
و�لنوم �أثناء �حل�سة، و�الأكل �أثناء 
�أنو�ع للمخالفات  �حل�س�س، و10 
�لتغيب  منها  �خلطورة،  متو�سطة 
ع����ن �مل����در�����س����ة، و�خل��������روج ب����دون 
�ل�سجار،  ع��ل��ى  و�ل��ت��ح��ري�����س  �إذن، 
�مل����خ����ال����ف����ات  م������ن  ن������وع������اً  و11 
�خل������ط������رية، �أب������رزه������ا �الع�����ت�����د�ء 
و�لت�سهري  و�ل�����س��رق��ة،  �جل�����س��دي، 
باملدر�سة  و�ل��ع��ام��ل��ن  ب���ال���زم���الء 
عر و�سائل �لتو��سل �الجتماعي، 
وج��ل��ب وح��ي��ازة م���و�د �إع��الم��ي��ة �أو 
بها،  م���رخ�������س  غ����ري  �إل���ك���رتون���ي���ة 
للمخالفات  نوعاً   11 ح��ددت  كما 
����س���دي���دة �خل����ط����ورة، م��ن��ه��ا جلب 
�لبي�ساء،  �الأ����س���ل���ح���ة  وح�����ي�����ازة 

باملدر�سة،  ح���ر�ئ���ق  يف  و�ل��ت�����س��ب��ب 
و�الع���ت���د�ء �جل�����س��دي �مل�����وؤدي �إىل 
�ملخدر�ت،  وحيازة  جلب  �الإ�سابة، 

بث وترويج �أفكار متطرفة.
وح���ذرت �ل��الئ��ح��ة ب�سكل ب��ات من 
�لطلبة  �سد  �إج��ر�ًء   11 ممار�سة 
�سلوكياتهم  تعديل  عند  �ملخالفن 
�ملدر�سة،  يف  �ل��ع��ام��ل��ن  ق��ب��ل  م���ن 
�لعقاب  �الإج�����ر�ء�ت،  ه��ذه  وت�سمل 
و�سوره  و�أ�سكاله  باأنو�عه  �لبدين 
ك�����اف�����ة، و�حل������رم������ان م�����ن ت���ن���اول 
و��ستفز�ز  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة،  �ل���وج���ب���ات 
ومنع  منه،  �ل�سخرية  �أو  �لطالب 
�ل���ط���ال���ب م����ن ق�������س���اء �حل����اج����ة، 
و�ل���ع���ق���اب �ل��ن��ف�����س��ي ك���االإه���ان���ة �أو 
�لطالب  حرية  وتقييد  �لتهديد، 
وحجز  �مل����در�����س����ة،  يف  ح���ج���زه  �أو 
�ل�سخ�سية  �ل���ط���ال���ب  مم��ت��ل��ك��ات 
�للجنة  ق����ر�ر  دون  ف����ردي  ب���ق���ر�ر 
�لدرجات  وت��خ��ف��ي�����س  �ل��رتب��وي��ة، 
باملو�د �لدر��سية �أو �لتهديد بذلك، 
و�لطرد من �حل�سة �أو �لن�ساط �أو 
�ملدر�سة �أثناء �ليوم �لدر��سي بقر�ر 
فردي وتركه دون �إ�سر�ف، م�سيفًة 
�أن كل ما هو �سبيه بهذه �الإجر�ء�ت 
و�للو�ئح  للنظم  خم��ال��ف��اً  ي��ع��ت��ر 

وفق تقدير �للجنة �لرتبوية.
�إجر�ء�ت  �أرب��ع��ة  �لالئحة  وح��ددت 
�أمر  ت��ق��دمي ويل  ع��ن��د  و���س��و�ب��ط 
�الإجر�ء�ت  حيال  �سكوى  �لطالب 
�أحد  �رت��ك��ب  ح���ال  �أو يف  �مل��ع��ت��م��دة 
�ل��ع��ام��ل��ن �أي����اً م��ن �مل��ح��اذي��ر �سد 
�ل�سو�بط  ه�����ذه  وت�����س��م��ل  �ب����ن����ه، 
و�الإج������ر�ء�ت، م��لء �ل��ن��م��وذج �ملعد 
و��ستيفاء جميع �لبيانات، و�لتقدم 
وز�رة  وكيل  مكتب  �إىل  بال�سكوى 
لقطاع  �مل�ساعد  و�لتعليم  �لرتبية 
�ملدر�سية، ويكون تقدمي  �لعمليات 
�أي����ام من  �ل�����س��ك��وى خ���الل خم�سة 
حدوث �لو�قعة حمل �ل�سكوى، وال 
يجوز له �لتقدم باأكرث من �سكوى 

عن ذ�ت �لو�قعة.

•• �أبوظبي-�لفجر:

�ألقت �سرطة �أبوظبي �لقب�س على 
 6 م��ن  مكونة  �حتيالية،  ع�سابة 
باالحتيال على عدد  قامو�  �أف��ر�د، 
�سيار�تهم  ب�سر�ء  �الأ�سخا�س  م��ن 
مقابل �سيكات بدون �أر�سدة بنكية، 
وبيعها باأقل من قيمتها �ل�سوقية، 
ب��ع��د ����س��ط��ي��اده��م �ل�����س��ح��اي��ا عر 
�الإلكرتونية  �الإع��الن��ي��ة  �لن�سر�ت 
�مل��رك��ب��ات. وح���ذر �لعميد  ل��ت��ج��ارة 
�مل�����س��م��اري، مدير  ر�����س���د م���ب���ارك 
مديرية �سرطة �ملناطق �خلارجية 

مركبته،  مبعاينة  ق��ام��و�  �الأف����ر�د، 
و�تفقو� على �سر�ئها با�سم �أحدهم 
بقيمة 90 �ألف درهم، حيث تنازل 
وقبل  �سيك،  ��ستالم  نظري  عنها، 
����س��ت��الم �مل��ب��ل��غ �مل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه، تبّن 
بقيمة  باعها  �مل�سرتي  ب��اأن  الح��ق��اً 
65 �ألف درهم �إىل معر�س �سيار�ت 

يف �إحدى �إمار�ت �لدولة.
�لتحقيقات  م��و����س��ل��ة  �إن  وق�����ال: 
عن  ك�سفت  �لو�قعة،  مالب�سات  يف 
�سحايا  ع��ل��ى  �ل��ع�����س��اب��ة  �ح��ت��ي��ال 
�آخ���ري���ن يف �ل���دول���ة، ت��ن��ازل��و� عن 
م��رك��ب��ات��ه��م ب��اأ���س��م��اء �أ���س��خ��ا���س ال 

ب�سرطة �أبوظبي، من هذ� �الأ�سلوب 
�لن�سابن  �أن  مو�سحاً  �الحتيايل، 
قيمة  ب�����دف�����ع  �ل����ب����اع����ة  ي������غ������رون 
�سيكات  لهم  وي��ح��ررون  �ل�سيار�ت، 
�ل���وف���اء  دون  م����ن  �مل���ب���ل���غ  ب���ك���ام���ل 
�إجر�ء�ت  �إن��ه��اء  ل�سمان  بال�سد�د، 
وت�سديرها  بيعها  و�إع��ادة  �لتنازل، 
ع�����ر �أح��������د م����ع����ار�����س �مل���رك���ب���ات 

�ملتورطة يف �جلرمية.
�مل�سماري  �لعميد  �أف��اد  وتف�سياًل، 
ب���اأن م��رك��ز ���س��رط��ة �ل��رح��ب��ة تلقى 
بالغاً من �سخ�س، يفيد بتعر�سه 
ل���الح���ت���ي���ال م�����ن ق���ب���ل ع������دد من 

�لعامة،  �ل��ن��ي��اب��ة  �إىل  و�مل����ح����ّرز�ت 
�����س���ت���ك���م���ااًل ل��ب��ق��ي��ة �الإج�����������ر�ء�ت 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة. ودع����ا �جل��م��ه��ور، �إىل 
���س��رورة �الل���ت���ز�م ب��اأب�����س��ط قو�عد 
و�سر�ء  ب��ي��ع  �إج������ر�ء�ت  �الأم�����ان يف 
�ملتفق  �مل��ب��ال��غ  كا�ستالم  �مل��رك��ب��ات، 
ع��ل��ي��ه��ا ن���ق���د�ً، ق��ب��ل �الإق�������د�م على 
�لتنازل �أو ت�سجيلها للم�سرتي، كما 
يجب �ختيار �لوقت �ملنا�سب للبيع 
�لبنوك  ت��ك��ون  ب��ح��ي��ث  و�ل�������س���ر�ء، 
م�سد�قية  م��ن  للتحقق  مفتوحة 
بال  �ل�سفقات  و�إمت����ام  �ل�����س��ي��ك��ات، 

تردد، ومن دون �إغر�ء�ت وهمية. 

�ملبالغ  ����س��ت��الم  ق��ب��ل  ي��ع��رف��ون��ه��م، 
لعدم  �مل��ب��اي��ع��ات،  يف  عليها  �مل��ت��ف��ق 
يف  �ملطلوبة  �الحتياطات  �تخاذهم 

مثل هذه �ملعامالت.
�إىل  ��ل  �ل��ت��و���سّ �أن����ه مت  �إىل  ول��ف��ت 
ومت  �جُلناة،  هوية  حول  معلومات 
�إع����د�د خ��ط��ة، �أ���س��ف��رت ع��ن �سبط 
�أقّرو�  ومبو�جهتهم،  �أ�سخا�س،   6
بتنفيذ عدد من �جلر�ئم �ملماثلة، 
قبل  �مل�ستنزفة  �ملبالغ  تقا�سم  ومت 
وقعو�  �أنهم  �أ�سحابها  يكت�سف  �أن 
مدبرة،  �حتيالية  عمليات  �سحية 
�إحالتهم  مت  �أن�������ه  �إىل  م�������س���ري�ً 

حتليل للكائنات �حلية �أن �ملكور�ت 
�لعنقودية �لذهبية حلت يف �ملرتبة 
تليها  �مل���ع���اط���ف  ل���ت���ل���وث  �الأوىل 
�أوروجينو�سا ..ويف  ب�سيودومونا�س 
�ل�سكان  ل�سحة  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت��ق��ري��ر 
�لتحليل  �أظ����ه����ر   2015 ل���ع���ام 
ماأخوذة  مل�سحات  �مليكروبيولوجي 
من �أكمام وجيوب �ملعاطف �لبي�ساء 
م�ست�سفيات  يف  باالأطباء  �خلا�سة 
39.1? من  �أن  �حل���ادة  �ل��رع��اي��ة 

�ملعاطف كانت ملوثة .

الالئحة ال�صلوكية بعد ادخال التعديالت عليها
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اأخبـار الإمـارات
اقت�سادية اأبوظبي تعر�س اجراءاتها املعنية مبحاربة الرخ�س الوهمية

•• �أبوظبي-و�م:

عدد  مع  تن�سيقيا  �جتماعا  �أبوظبي  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  نظمت 
من �جلهات �حلكومية �ملحلية و�الحتادية �ملعنية بالرقابة على �ملن�ساآت 
�لتجارية وذلك ملناق�سة توحيد �جلهود ملحاربة ظاهرة �لرخ�س �لتجارية 
م�ستوى  على  �الأعمال  بيئة  على  �سلبا  توؤثر  �لتي  �ل�سورية  �أو  �لوهمية 
�لدولة. مت خالل �لور�سة عر�س �الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها وطبقتها د�ئرة 
يف  ي�سهم  مبا  �لظاهرة  هذه  على  للق�ساء  �بوظبي  �القت�سادية  �لتنمية 
تبادل �خلر�ت و�جلهود �مل�سرتكة بن كافة �جلهات ذ�ت �لعالقة بالدولة 
ملحاربة �لرخ�س �لوهمية �و �ل�سورية وذلك مب�ساركة ممثلن عن دو�ئر 

�لتنمية �القت�سادية يف �مار�ت �لدولة و�الد�ر�ت �لعامة لالإقامة و �سوؤون 
�الجانب يف كافة �مار�ت �لدولة ووز�رة �ملو�رد �لب�سرية و�لتوطن وبلدية 
ل�سمان  �ل��ي��ة  �ب��وظ��ب��ي  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  �ع���دت  و  �ل��ف��ج��رية. 
�ل�سورية  �و  �لوهمية  �القت�سادية  �لرخ�س  ظاهرة  مو�جهة  �ج���ر�ء�ت 
�لتفتي�سية  و�حلمالت  �مليد�نية  �لزيار�ت  على  تعتمد  �بوظبي  �م��ارة  يف 
�ملكثفة من قبل فريق �لتفتي�س مبركز �بوظبي لالعمال وتفعيل �لربط 
ت�سل  �لظاهرة  لهذه  مالية  عقوبة  و��ستحد�ث  توثيق  مع  �الل��ك��رتوين 
قيمتها �ىل 50 �لف درهم باال�سافة �ىل �در�ج �ملن�ساآت �ملخالفة يف �لقائمة 
�ل�سود�ء و�ن�ساء وحدة حتقيق يف �لد�ئرة. و�أو�سح �حمد طار�س �لقبي�سي 
مدير �د�رة �حلماية �لتجارية باالنابة بالد�ئرة �ن �لية حماربة ظاهرة 

�لرخ�س �لوهمية �لتي تنفذها �د�رة �حلماية �لتجارية بالد�ئرة تعتمد 
على عدد من �الجر�ء�ت تبد�أ با�ستباه وجود �لرخ�س �لوهمية من خالل 
عمل مفت�س �لد�ئرة عر �مل�ستند�ت �لتي تدل على موقع ون�ساط �ملن�ساأة 
ب�ساأن  للتحقيق  �ساحبها  و��ستدعاء  �ملن�ساأة  توقيف  �مر  با�سد�ر  م��رور� 
نتائج �لتفتي�س و�نتهاء بتحرير خمالفة وفق بنود �لرخ�س �لوهمية يف 
جدول �ملخالفات. و�و�سح باأنه للحد من هذه �لظاهرة مت ت�سكيل فريق 
عمل م�سرتك برئا�سة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية وع�سوية كل من وز�رة 
�ملو�رد �لب�سرية و�لتوطن و�الد�رة �لعامة لالإقامة و�سوؤون �الجانب – 
�بوظبي ي�سند �ليها م�سوؤولية �لك�سف عن �ملمار�سات �لوهمية و�حلد من 

�لعمالة �ل�سائبة وتاأمن �إطار قانوين �سحيح للمقيمن يف �لدولة.

و��سار �لقبي�سي �ىل �أن ظاهرة �لرخ�س �ل�سورية و�لوهمية جاءت ب�سبب 
�أو  �ل�سركة  ملالك  قانوين  غطاء  ت�سكيل  خ��الل  من  �خلاطئة  �ملمار�سات 
�ل�سريك فيها من �أجل �سمان �الإقامة يف �لدولة بحيث ال يتم ت�سجيل �أي 
عامل على هذ� �لنوع من �ل�سركات. و��ساف �أن من �سمن هذه �ملمار�سات 
�خلاطئة ��ستقد�م �لعمالة من �خلارج للمتاجرة بت�ساريح �لعمل مقابل 
عائد مايل �أو �لقيام باأعمال خا�سة للمالك �أو �لعمل �ل�سخ�سي �ملنزيل 
�أو �الحتيال  لديه باال�سافة �ىل جتنب دفع �ل�سر�ئب يف �لبلد �الأ�سلي 
على بع�س فئات �مل�ستهلكن كبع�س �سركات �لتامي �سري و�ملتاجرة �ملالية  
فورك�س وغريها من �الن�سطة �الأخ��رى �لتي تهدف �ىل �عمال �لن�سب 

و�الحتيال لال�ستيالء على �أمو�ل �لغري.

اختتام فعاليات مزاد ليوا للتمور الفاخرة بح�سور جماهريي كبري 

•• منطقة �لظفرة – لطيفة جابر 

فعاليات  �م�������س  م�����س��اء  �خ��ت��ت��م��ت 
م��������ز�د ل����ي����و� ل���ل���ت���م���ور �ل���ف���اخ���رة 
�إد�رة  م���ن جل��ن��ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  �مل���ق���ام 
�لثقافية  و�ل���ر�م���ج  �مل��ه��رج��ان��ات 
موقع  على  �أبوظبي  يف  و�لرت�ثية 
�ر�س �ملعار�س يف منطقة مزيرعة 
كبري  ح�سور  و�سط  ليو�  مبدينة 
ب�سناعة  و�ملهتمن  �مل��ز�رع��ن  من 

�لتمور ومنتجات �لنخلة .
و����س��ت��ط��اع �مل�����ز�د ع��ل��ى م���دى 10 
من  �لعديد  يحقق  �أن  كاملة  �أي��ام 
�ل��ف��و�ئ��د و�الأه����د�ف �مل��رج��وه منه 
�لتمور  ع�ساق  ج��ذب  يف  جن��ح  كما 
و�مل��ه��ت��م��ن ب���زر�ع���ة �ل��ن��خ��ي��ل �إىل 
�لذي  �مل����ز�د  م��ن  �الأوىل  �لن�سخة 
�أنو�ع  �سهد مبيعات كبرية ملختلف 
و�لنادرة  م��ن��ه��ا  �ل�����س��ائ��دة  �ل��ت��م��ور 
على  �ملنظمة  �للجنة  كما حر�ست 
�مل���ز�د الأكر  �ل��ف��ائ��دة م��ن  �أن تعم 
�سريحة من ع�ساق �لتمور باإقامة 
�ب��وظ��ب��ي وم��دي��ن��ة ز�يد  �مل�����ز�د يف 

�لتي  �أه�����د�ف�����ه  حت��ق��ي��ق  يف  ك���ب���ري 
�لن�سخة  يف  حتقيقها  �إىل  ���س��ع��ى 
تكاتف  بف�سل  �مل����ز�د  م��ن  �الأوىل 
�لفعاليات  الإجن���اح  �جل��ه��ود  ك��اف��ة 
ت�سويقية  م��ن�����س��ة  �مل������ز�د  ل��ي��ك��ون 
�أجود  لعر�س  للمز�رعن  جديدة 
و�ملتميزة  �ل��ف��اخ��رة  �ل��ت��م��ور  �أن����و�ع 
باأ�سعار متميزة يف متناول �جلميع 
بن  م�سرتكة  �لفائدة  يجعل  مما 

�لبائع و�مل�ستهلك .
مطالب  على  رد�  �مل��زروع��ي  وق���ال 
و�جلمهور  �ل�������زو�ر  م���ن  �ل���ع���دي���د 
و�مل�ساركن بان يتم حتديد موعد 
ثابت للمز�د كل عام ويتم �الإعالن 
عنه قبل �نطالق فعالياته بفرتة 
وع�ساق  �مل�ساركن  ليتمكن  كافية 
�ملز�د  دخ��ول  يف  �ل��ر�غ��ب��ن  �لتمور 
م����ن �ال����س���ت���ع���د�د �جل���ي���د ل����ه بان 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ح��ري�����س��ة منذ 
�لفعاليات  الن��ط��الق  �الأول  �ل��ي��وم 
و�ملقرتحات  �الآر�ء  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى 
و�مل�ساركن  ب�����ال�����زو�ر  �خل���ا����س���ة 
جيد  ب�سكل  ودر��ستها  و�جلمهور 

زهيدة  باأ�سعار  �مل��ز�د مبيعات  فيها 
لبع�س �الأ�سناف حيث مل يتجاوز 
���س��ع��ر �ل��ك��ي��ل��و م��ن��ه��ا 10 در�ه����م 
�سعرها الأك��رث من  �رتفع  و�أخ���رى 

. درهم   300
وحتر�س �للجنة �ملنظمة �أن يتميز 
و�ملنطقي  �ل���ع���ادل  بال�سعر  �مل����ز�د 
و�لالمعقولية  �لغلو  ع��ن  و�لبعد 
�ملز�د  م��ن  �جلميع  ي�ستفيد  حتى 
وي��ح��ق��ق �الأه�����د�ف �مل��ن�����س��ودة منه 
وذل��ك من خ��الل توفري منتجات 
يتم  ع��ال��ي��ة  ج�����ودة  ذ�ت  م��ت��م��ي��زة 
بعناية  م��ن��ه��ا  و�ل���ت���اأك���د  ف��ح�����س��ه��ا 
للفرز  خمت�سة  جلنة  خ��الل  م��ن 
��ستعر��س  وك���ذل���ك  و�ل��ف��ح�����س 
�مل�����س��ارك��ات �أم����ام �جل��م��ه��ور خالل 
�مل���ز�د حتى ي��ت��اأك��د ك��ل م�����س��ارك يف 
�مل����ز�د م��ن ن��وع��ي��ة وج����ودة �لتمور 
ويح�سل  ف��ي��ه��ا  ���س��ي�����س��ارك  �ل���ت���ي 

عليها عند ر�سو �ملز�د عليه .
�ملز�رعن  ك��ب��ري م��ن  و�أ����س���اد ع���دد 
بنجاح مز�د ليو� للتمور موؤكدين 
حققت  للمز�د  �الأوىل  �لن�سخة  �أن 

وه��و م��ا يعك�س م��دى جن��اح �ملز�د 
من�سات  توفري  �إىل  يهدف  �ل��ذي 
للمز�رعن  ج����دي����دة  ت�����س��وي��ق��ي��ة 
�جليدة  �ملنتجات  ت�سريف  بهدف 
و�ملتميزة من �لتمور وحتقيق عائد 
مادي متميز الأ�سحاب �ملز�رع كما 
�الإمار�تي  ب��ال��رت�ث  �حتفاًء  ي��اأت��ي 
�لعريق و�لرمزية �لعالية ل�سجرة 
�ل��ن��خ��ي��ل وث���م���اره���ا يف �ل���وج���د�ن 
وبهدف  �الإم����ار�ت����ي����ة،  و�ل����ذ�ك����رة 
و�لزو�ر  و�ملقيمن  �ملو�طنن  منح 
ثمار  �أهمية  على  �لتعرف  فر�سة 
�لتمور  و�أن���و�ع  و�أ�سجاره،  �لنخيل 
�لفاخرة يف دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، باالإ�سافة �إىل �لعمل على 
و�ل�سناعات  �لتمور  زر�عة  حتويل 
�قت�سادي  منتج  �إىل  بها  �ملرتبطة 

و��سرت�تيجي هاماً للدولة.
و�أك������د ع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان �مل����زروع����ي ، 
و�مل�ساريع  �لتخطيط  �إد�رة  مدير 
�مل����ه����رج����ان����ات  �إد�رة  جل����ن����ة  يف 
و�لرت�ثية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل����ر�م����ج 
�مل���ز�د جن��ح ب�سكل  �أن  �أب��وظ��ب��ي،   -

�ملتنوعة ذ�ت �جلودة �لعالية، مثل 
و�ل�سقعي  و�ل�����س��ي�����س��ي  �خل��ال���س 
و�لز�ملي  و�ل�����س��ك��ري  و�ل���ف���ر����س 
�إىل  م�سرًي�  و�ل��دب��ا���س،  و�مل��ج��دول 
�لو�حد  للكيلو  �ملبيعات  �أ�سعار  �أن 
�إىل  در�ه�������م   10 ب����ن  ت����ر�وح����ت 
متور  �سجلت  حيث  دره��م،   250
�أع���ل���ى قيمة  �ل���ف���اخ���رة  �ل�����س��ق��ع��ي 
و�سجل  للكيلو،  250درهم  بلغت 
�لدبا�س �لفاخر �سعر 215 درهم 
للكيلو، بينما كان �أقل �سعر بيع يف 

�ملز�د هو10 در�هم للكيلو.
يف �لوقت ذ�ته �سهد �ملز�د �لرئي�سي 
مبدينة  ل��ل��ت��م��ور  ل���ي���و�  م������ز�د  يف 
ك��ب��ري م���ن �جلمهور  �إق���ب���ال  ل��ي��و� 
و�مل���������س����ارك����ن ب���ع���د ع�������ودة �مل������ز�د 
ل��ل��ع��م��ل ب��ع��د ت��وق��ف��ه �أي�����ام �ل����دو�م 
تدفق  �مل���ز�د  �سهد  حيث  �لر�سمي 
�ملتنوعة  �لتمور  من  عديدة  �ن��و�ع 
�قتنائها  يف  �جلمهور  يرغب  �لتي 
��ستمرت  فيما  عليها  و�حل�����س��ول 
�ملعرو�سات  على  �ملناف�سة  �أع��م��ال 
�ل���ت���م���ور ب�����س��ك��ل ك��ب��ري �سهد  م���ن 

�أي  ع��ن  �الإع���الن  و�سيتم  للجميع 
�جلميع  ليتمكن  ج��دي��دة  ق���ر�ر�ت 

من �ال�ستعد�د لها ب�سكل جيد .
�الإق����ب����ال  �أن  �مل�����زروع�����ي  و�ع����ت����ر 
�ل��ك��ب��ري �ل����ذي ���س��ه��ده �مل�����ز�د على 
�ملا�سية ي�ساعف من  �الأي��ام  مدى 
م�سئولية �للجنة �ملنظمة ملو��سلة 
�لنجاح و�لتميز ويعطي د�فع قوي 
للعمل على تطوير �ملز�د و�الرتقاء 

به خالل �لدور�ت �لقادمة .
و�أ���س��اف �مل��زروع��ي �أن »م���ز�د ليو� 
للتمور« وفر�لعديد من �الأ�سناف 

�لقر�ر�ت  �تخاذ  للجنة  ي�سمح  مبا 
�جلميع  ���س��ال��ح  يف  ت�����س��ب  �ل���ت���ي 
تتو�نى  مل  �للجنة  بان  م�ست�سهد� 
�مل������ز�د �إىل  �ت���خ���اذ ق�����ر�ر ن��ق��ل  يف 
�ب��وظ��ب��ي وم��دي��ن��ة ز�ي���د يف بع�س 
�لغالبية  رغبات  لتلبية  �مل��ز�د  �أي��ام 
وب�سكل  و�ل��������زو�ر  �جل���م���ه���ور  م���ن 

يحقق �لفائدة للجميع .
�الآر�ء  ك��اف��ة  �أن  �مل����زروع����ي  و�أك�����د 
در��ستها  ����س���ي���ت���م  و�مل�����ق�����رتح�����ات 
�ل�سحيح  �ل��ق��ر�ر  و�ت��خ��اذ  وبحثها 
�لعامة  �ل����ف����ائ����دة  ي��ح��ق��ق  �ل������ذي 

جناح كبري بكل �ملقايي�س �سو�ء من 
خالل �لتنظيم �جليد �أو �مل�ساركات 
�ملتميزة  �مل��ع��رو���س��ات  �أو  �ل��ك��ب��رية 
ويوؤكد علي �لهاملي ز�ئر �أن مز�د 
مميزة  عالمة  �أ�سبح  للتمور  ليو� 
بزر�عة  و�ملهتمن  �مل��ز�رع��ن  ل��دى 
�ل��ن��خ��ي��ل و�ل���ت���م���ور وح���ق���ق جناح 
مهرجان  قبله  حقق  مثلما  كبري 
ليو� للرطب و�سجع �ملز�رعن على 
بها  و�اله��ت��م��ام  بالنخلة  �الهتمام 
حتى �أ�سبح �إنتاج �غلب �ملز�رع من 
�لتمور يتميز بجودة عالية وهو ما 
ك�سفت عنه �مل�ساركات �لو��سحة يف 
م��ه��رج��ان �ل���رط���ب وك���ذل���ك مز�د 

�لتمور .
فكرة  �أن  �مل��زروع��ي  �سياح  و�ع��ت��ر 
وجاء  وجيدة  �يجابية  كانت  �مل��ز�د 
�لفكرة  جن����اح  ل���ي���وؤك���د  �ل��ت��ن��ظ��ي��م 
و�لهدف ومتنى �ن يكون �ملز�د كل 
عام ويتم و�سع �آليات ومعايري كل 
عام للم�ساركة فيه وتكون حمددة 
قبل �نطالق فعالياته بفرتة كافية 

حتى ي�ستعد لها �جلميع .

املزروعي: املزاد يهدف اإىل توفري من�صات ت�صويقية جديدة للمزارعني

املن�صوري :االإقبال الكبري من اجلمهور يعك�س مدى جناح املزاد يف ن�صخته االأوىل

زايد �صياح: ن�صكر اللجنة املنظمة على جناح املزاد بال�صكل الرائع الذي كان عليه

حممد خلفان : املزاد حقق نقلة نوعية لدى ع�صاق النخيل والتمور يف الدولة 

حممد املزورعي: نتمنى اأن يكون املزاد �صنويا ويتم حتديد موعده ب�صكل ثابت

حممد املرر: املزاد اإ�صافة كبرية ولبى احتياجات قطاع كبري من املهتمني بزراعة النخيل والتمور 

علي �صامل : االإقبال الكبري واملنتجات املتميزة للتمور توؤكد جناح املزاد يف ن�صخته االأوىل

مناف�سات امل�سابقة العاملية للمهارات ت�سم اأكرث من خم�سني فئة مبختلف القطاعات
•• �بوظبي-و�م:

 يرتقب �لعامل �نطالق مناف�سات م�سابقة �ملهار�ت �لعاملية يف دورتها �ل� 44 
- مونديال �ملهار�ت �لعاملي - عام 2017 يف �بوظبي حتت رعاية �ساحب 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�الأعلى للقو�ت �مل�سلحة وت�ستمر �إىل 19 �أكتوبر �جلاري لتكون �الإمار�ت 
�أول دولة يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط حتظى بفوز �ال�ست�سافة �لتي تنظمها 
منظمة �ملهار�ت �لعاملية �لتي ت�سم حاليا 75 ع�سو� ما بن دول و�أقاليم.

عامن  كل  تقام  �لتي   -  2017 �أبوظبي  �لعاملية  �مل��ه��ار�ت  م�سابقة  وتعد 
يف �إحدى مدن �لعامل - منا�سبة لالحتفاء بالتميز وت�سليط �ل�سوء على 
�أهمية �ملهار�ت �ملهنية كما �أنها فر�سة يف �إلهام �ملتناف�سن على ��ستك�ساف 
�الإبد�ع  وت��ع��زز  و�لثقافية  �لعلمية  �خل���ر�ت  لتبادل  �مل��ه��ار�ت  م��ن  �مل��زي��د 
يف  كرى  �أهمية  �ملهنية  �ملهار�ت  حتتل  حيث  عاملية  تناف�سية  يف  و�البتكار 
دول  جميع  يف  و�لتطور  �الزده���ار  م�سرية  م�ستقبل  ويف  �لعاملي  �القت�ساد 

�لعامل.
ونظم مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني قبل يومن �سمن 
دولة  و�حدة  مدر�سة  عنو�ن  حتت  برنامج  للم�سابقة  �مل�ساحبة  �لفعاليات 
�مل�سابقة  �ست�سارك يف  59 دول��ة  ب�  �لدولة  59 من مد�ر�س  و�ح��دة لربط 
�لعاملية للمهار�ت �أبوظبي 2017 ويهدف �لرنامج �مل�ساحب للم�سابقة 
دولة يف كل مدر�سة �ىل �لتبادل ثقايف يجمع 1300 موهبة من منتخبات 
�لدول �الأع�ساء يف منظمة �ملهار�ت �لعاملية مع طالب مد�ر�س �بوظبي يف 
�إطار �لتبادل �حل�ساري �لذي يتيح لهم �الطالع على ثقافات وقيم بع�سهم 
�لبع�س وي�ساهم يف تعزيز �لوعي باأهمية �ملهار�ت �ملهنية و�لتقنية وقدرتها 
�مل�ساركن  �ملناف�سة بن  �لعامل وخلق روح  �لنا�س حول  على حت�سن حياة 

فيه وزرع �ملحبة و�الألفة بينهم.
�أكرث من خم�سن فئة �سمن  �مل�سابقة �لعاملية للمهار�ت  وت�سم مناف�سات 
�ملعلومات  وتقنية  و�الأزي����اء  �الإب��د�ع��ي��ة  و�ل��ف��ن��ون  �ل��ب��ن��اء  تقنية  ق��ط��اع��ات 
�الجتماعية  و�خل����دم����ات  و�ل��ه��ن��د���س��ة  �ل��ت�����س��ن��ي��ع  وت��ق��ن��ي��ة  و�الت�������س���االت 

و�ل�سخ�سية و�لنقل و�للوج�ستيات حيث �أن �ملتناف�سن يف هذه �لقطاعات 
غ��ال��ب��ا م���ا ي�����س��ط��رون �إىل �ل��ت��ع��اون ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ف����ردي �أو ���س��م��ن فرق 

وجمموعات تعمل يف م�سروع م�سرتك.
ومن �ملهار�ت يف �مل�سابقة مهارة �أنظمة �لتحكم �ل�سناعي وتركيب وت�سليح 
و�العمال  و�لكهربائية  �الآلية  �ل�سناعي  �الإنتاج  و�أجهزة  �أنظمة  و�سيانة 
�الإ�سمنتية  �خل��ر���س��ان��ات  لبناء  و�لت�ساميم  �ل��ب��ن��اء  جم��ال  يف  �الإ�سمنتية 
�لالزمة لت�سييد �ملنازل و�مل�ساريع �لتجارية وجتهيز �جلدر�ن �لد�خلية �أو 
�خلارجية بعناية لرتكيب �أ�سطح �جلب�س �أو ت�سليحها .. ومهارة �إد�رة نظم 
�سبكات تقنية �ملعلومات وتوفري خدمات تقنية �ملعلومات للقطاع �لتجاري 

و�حلكومي مبا ي�سمن ح�سن �سري �الأنظمة دون �أي �نقطاع.
كما ت�سم �مل�سابقة ت�سغيل و�سيانة �أجهزة و�أنظمة �لتريد و�لتكييف �لتي 
باتت �سرورة ال غنى عنها يف حياتنا �ليومية ويف عاملنا �ملعا�سر وت�سميم 
�أجهزة �لروبوت �لتي ت�ستخدم حلل �مل�ساكل �لتي تطر�أ يف  وبناء و�سيانة 
و�لطب ومهارة  و�لتعدين  �لف�ساء  كالت�سنيع وهند�سة  �ملختلفة  �ملجاالت 

ت�سميم �الألعاب �لرقمية ثالثية �الأبعاد و�جلمع ما بن �لفن و�لتكنولوجيا 
البتكار �ألعاب فيديو �إبد�عية ذ�ت طابع و�قعي وم�سابقة �سيانة حمركات 
�أعطالها  و�كت�ساف  و�سيانتها  �لطائر�ت  �أن��و�ع  جميع  وفح�س  �لطائر�ت 
و�سياغة  و�ل�سالمة  �جل��ودة  معايري  �أعلى  على  �حلر�س  مع  وت�سليحها 
�لكرمية من  ب��االأح��ج��ار  وتر�سيعها  �لثمينة  �مل��ع��ادن  م��ن  وغ��ريه  �ل��ذه��ب 
�بتكار  يتطلبها جمال  �لتي  �ل�سياغة  تقنيات  �إتقان جمموعة من  خالل 

�الأك�س�سو�ر�ت.
تقنية  ت�ستمل  �ن��ه��ا  �مل�����س��اب��ق��ة  يف  �مل��ط��ب��وع  �الع����الم  تقنية  م��ه��ارة  ومي��ي��ز 
�لو�سائط �ملطبوعة على �إنتاج مو�د مطبوعة با�ستخد�م عمليات �لطباعة 
�لتخطيط  م��ن  ب��د�ي��ة  �ل��ورق��ي��ة  بالتغذية  �الأوف�����س��ت  وط��ب��اع��ة  �ل��رق��م��ي��ة 
و�لتح�سري �ملبدئين مرور� بت�سغيل �لطباعة و�لتحقق من �ت�ساق �جلودة 
يف �ملنتج �لنهائي و�نتهاء بتنظيف �ملنتج بعد �النتهاء من عملية �لطباعة 
ومهارة بناء �الأجهزة �ل�سناعة �الآلية باالعتماد على �لتقنيات �مليكانيكية 

و�الإلكرتونية و�لهو�ئية و�حلا�سوبية.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات ت�سارك يف الحتفالت باليوم العاملي ل� »املوا�سفات« 

•• دبي -و�م: 

باليوم   - �لعامل  دول  �إىل جانب   - �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  حتتفل 
�سعار  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ويحمل  �أك��ت��وب��ر   14 ي�سادف  �ل��ذي  للمو��سفات  �لعاملي 
�ملعايري �لتي جتعل �ملدن �أكرث ذكاء . و�أكد معايل �لدكتور ر��سد �أحمد بن 
�إد�رة هيئة �الإم��ار�ت للمو��سفات و�ملقايي�س  فهد وزير دولة رئي�س جمل�س 
يف  �إم��ار�ت��ي��ة  قيا�سية  مو��سفة   24416 �أ���س��درت  �لهيئة  �أن  م��و����س��ف��ات 
�لدولة  �حتفال  مبنا�سبة  له  كلمة  يف   - معاليه  و�أك��د  �لقطاعات.  خمتلف 
باحلدث �لعاملي - �أن مو��سفات تو��سل جهودها يف تطوير �لقدرة و�لكفاءة 
يف  �حلياة  بجودة  �الرت��ق��اء  يف  ت�سهم  �لتي  بال�سورة  �الإمار�تية  �لت�سريعية 
تلعب  �ملو��سفات  �أن  �إىل  م�سري�  و�لتميز..  �البتكار  مفاهيم  وتعزز  �لدولة 

تعزيز  على  ت�ساعدنا  �ل��ت��ي  فهي  �الإم�����ار�ت  دول���ة  يف  حياتنا  يف  مهما  دور� 
�ل�سعور باالأمان نحو كل تفا�سيل حياتنا وهي و�سيلة و�قعية عملية للتنمية 
�لعام  ه��ذ�  �سعار  �أن  و�أ���س��اف   . و�ل�سعوب  للدول  و�الجتماعية  �القت�سادية 
من �الحتفال باليوم �لعاملي للمو��سفات ين�سجم بدقة مع توجهات �لقيادة 
�لر�سيدة يف �لدولة �لتي ��ستطاعت بتوجيهاتها حتويل �الإم��ار�ت �إىل دولة 
ذكية ت�سخر �أدو�ت �لتكنولوجيا وفق �أبرز �ملمار�سات �لعاملية لتقود �لتحول 
باخلدمات �حلكومية �إىل خدمات �أعلى كفاءة على �ل�سعيد �الإقليمي و�سوال 
�إ�سد�ر  عند  يتوقف  ال  �لهيئة  دور  �أن  معاليه  و�أك���د  �لعاملية.  �ل��ري��ادة  �إىل 
�ملو��سفات �لقيا�سية و�للو�ئح �لفنية م�سري� يف هذ� �ل�سدد �إىل جهود على 
�إىل تنفيذ  �لوعي لدى �جلمهور.. الفتا  �ل�سعد لالرتقاء مبوؤ�سر  خمتلف 
�ال�سرت�تيجين  لل�سركاء  �لتوعوية  و�ل��ر�م��ج  �لعمل  ور���س  من  �لع�سر�ت 

و�جلمهور الإك�سابهم �ملعرفة �لالزمة باأهمية توحيد �ملو��سفات و�أثرها يف 
و�ملنتجات  و�لب�سائع  �ل�سلع  حركة  يف  �الن�سيابية  وحتقيق  حياتهم  ت�سهيل 
بن �الإمار�ت و�لعامل. من جهته .. �أكد �سعادة عبد �هلل عبد �لقادر �ملعيني 
مدير عام �لهيئة �أن مو��سفات تويل �الرتقاء مبفهوم جودة �حلياة يف �لدولة 
�أهمية بارزة يف �سياق ين�سجم مع توجهات �حلكومة �لر�سيدة .. م�سيفا �إننا 
ن�سارك �لعامل �الحتفال باليوم �لعاملي للمو��سفات ونحن منلك ر�سيد� من 
�ملو��سفات �لقيا�سية و�الأنظمة و�للو�ئح �لفنية �لتي جعلت �الإمار�ت يف طليعة 
�لدول �ملتقدمة يف بنيتها �لت�سريعية �ل�سديقة لالبتكار . و�أ�سار �سعادته �إىل 
كانت  �إمار�تية  قيا�سية  مو��سفات  �إ�سد�ر  �سهدت  �لتي  �لقطاعات  �أب��رز  �أن 
و�لغذ�ء  و�ملقايي�س  و�لكهرباء  و�مليكانيكا  و�لن�سيج،  و�لغزل  �لكيمياء  قطاع 
و�لزر�عة و�لت�سييد و�لبناء و�لنفط و�لغاز و�ملعلومات وقطاع �ل�سحة ف�سال 

عن قطاع نظم �الإد�رة. و�إىل جانب �إ�سد�ر �ملو��سفات.. �أ�سار �إىل �أن �لهيئة 
�أ�سدرت 1579 الئحة فنية يف �لقطاعات �القت�سادية ذ�تها �إ�سافة �إىل 25 
نظاما �إمار�تيا يتعلق بتفا�سيل �لت�سنيع و�الإنتاج وحماية �مل�ستهلك عالوة 
مفاهيم  وتعزيز  �مل�ستهلك  حلماية  جميعها  تهدف  فنية  الئحة   19 على 
عر  �ملنتجات  تدفق  وت�سهيل  للمو��سفات  مطابقة  منتجات  على  ح�سوله 
�لدولة �إىل دول �لعامل ب�سورة تعزز من �لقدرة �القت�سادية. ونوه �سعادته 
�إىل �لدور �ملهم �لذي يلعبه �ملهند�سون و�لفنيون يف �لهيئة و�لتن�سيق �مل�ستمر 
�إىل مو��سفات ومعايري ت�سمن  للو�سول  �إم��ارة  �ملعنية يف كل  �الأجهزة  مع 
و�لتجار  و�ملنتجن  �مل�ستهلكن  م�سالح  وت��ر�ع��ي  �ل��دول��ة  يف  للحياة  ج��ودة 
ب�سهولة  �خل��ارج��ي��ة  �الأ���س��و�ق  �ىل  �لنفاذ  م��ن  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ملنتجات  ومتكن 

تنعك�س ب�سورة مبا�سرة يف دعم �القت�ساد �لوطني.

ذياب بن حممد يطلع على م�ساريع طرق دبي لتطوير الطرق والنقل اجلماعي

اختتم اأعماله مطالبا بتطوير عالج ال�صرطان با�صتخدام اجلينات

موؤمتر طب الأورام يو�سى بتو�سيع دائرة فح�س الثدي والرحم لي�سمل املقيمات

•• دبي -و�م:

�طلع �سمو �ل�سيخ ذياب بن حممد 
د�ئرة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ل��ن��ق��ل يف �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي خالل 
زيارته هيئة �لطرق و�ملو��سالت 
و�ملبادر�ت  �مل�ساريع  على  دب��ي  يف 
لتطوير  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ف��ذه��ا  �ل��ت��ي 
�لطرق  ل�سبكات  �لتحتية  �لبنية 
وم��ن��ظ��وم��ة �ل��ن��ق��ل �جل��م��اع��ي يف 

�إمارة دبي.
وك����ان يف ����س��ت��ق��ب��ال ���س��م��وه لدى 
�سعادة  �ل��ه��ي��ئ��ة  م���ق���ر  و����س���ول���ه 
رئي�س  �لعام  �ملدير  �لطاير  مطر 
�لهيئة  يف  �مل����دي����ري����ن  جم���ل�������س 

حممد بن ز�يد �آل نهيان ير�فقه 
�سعادة مطر �لطاير مبنى مركز 
�لنقل  الأن��ظ��م��ة  �مل��وح��د  �لتحكم 
و�ل���ط���رق �ل����ذي ي��ع��د �أح����د �أكر 
و�أحدث مر�كز �لتحكم يف �لعامل 
�لتقنيات  ت���وظ���ي���ف  ح���ي���ث  م����ن 
�لتحكم  ع��ل��ى  وق���درت���ه  �ل��ذك��ي��ة 
جميع  بن  و�لتكامل  و�ل�سيطرة 
للهيئة  �ملختلفة  �ل��ن��ق��ل  و���س��ائ��ل 
و�لتخطيط  ب��ي��ن��ه��ا  و�ل��ت��ن�����س��ي��ق 
حتديات  ملو�جهة  للتنقل  �ل�سليم 
حيث  �الإم���ارة  يف  �ملختلفة  �لنقل 

�لعاملية  �مل��م��ار���س��ات  �أف�����س��ل  ع��ل��ى 
ب����ه����دف ت���ع���زي���ز �حل���وك���م���ة من 
و�لرقابة  �لت�سريع  ف�سل  خ��الل 

عن �لتنفيذ و�لت�سغيل.
�لهيئة  وتعرف �سموه على خطة 
 2017 لالأعو�م  �ال�سرت�تيجية 
�لعمل  ومم����ك����ن����ات   2021  -
�لرئي�سية �لتي ت�ساهم يف حتقيق 
روؤيتها و�أهد�فها �ال�سرت�تيجية.. 
�إ�سافة �إىل �ملنهجيات و�الأ�ساليب 
م�سروع  يف  �لهيئة  �تبعتها  �لتي 
م��رتو دب��ي و�أه��م عو�مل �لنجاح 

فيما  �لهيئة..  قياد�ت  وع��دد من 
ر�ف��ق��ه خ���الل �ل����زي����ارة.. معايل 
�الأح���ب���اب���ي رئي�س  ف���الح حم��م��د 
و�لبلديات  �لعمر�ين  �لتخطيط 
�ملزروعي  حممد  خليفة  و�سعادة 
وك���ي���ل د�ئ�������رة �ل���ن���ق���ل يف �إم������ارة 

�أبوظبي.
و�طلع �سموه - يف م�ستهل �لزيارة 
�لطرق  ه��ي��ئ��ة  �إجن�������از�ت  ع��ل��ى   -
يف  تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  و�مل���و�����س���الت 
�لعمل  و�أ�سلوب   2005 نوفمر 
�ملبني  �لتنظيمي  وهيكلها  فيها 

�لرئي�سية يف تنفيذه.
ك��م��ا �ط���ل���ع ���س��م��وه ع��ل��ى حزمة 
�لنقل  و�أنظمة  �ل��ط��رق  م�ساريع 
ت��ن��ف��ذه��ا هيئة  �ل���ت���ي  �جل��م��اع��ي 
تلبية  و�مل�����و�������س�����الت  �ل�����ط�����رق 
دبي  �إم����ارة  ��ست�سافة  ملتطلبات 
و�أهمها   2020 �إك�سبو  ملعر�س 
 2020 م�������س���روع م����رتو م�����س��ار 
15 كيلومرت�  �ل��ذي يبلغ طوله 
و�سيبد�أ  حم��ط��ات  ���س��ب��ع  وي�����س��م 

ت�سغيله يف مايو 2020.
وت��ف��ق��د ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ذي�����اب بن 

•• �أبو ظبي – �لفجر

ط���ال���ب �مل����وؤمت����ر �خل���ام�������س لطب 
�أبوظبي  يف  �ن��ع��ق��د  �ل���ذي  �الأور�م 
ن��ه��ي��ان بن  �ل�سيخ  م��ع��ايل  ب��رع��اي��ة 
�لثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك 
�أعماله  خ��ت��ام  يف  �مل��ع��رف��ة،  وتنمية 
ب�سرورة  م�ساء �جلمعة  باأبو ظبي 
�أن ي�سمل فح�س �سرطانات �لثدي 
�ل�سيد�ت  ج��م��ي��ع  �ل���رح���م  وع���ن���ق 
حد  على  و�ملقيمات  �ملو�طنات  من 
�إجر�ء  يتم  ب��اأن  طالب  كما  ���س��و�ء، 
لالأطفال  �ل�������س���ري���ري  �ل��ف��ح�����س 
�لتطعيمات  �ع���ط���ائ���ه���م  خ������الل 
�لكلى  �أور�م  عن  للك�سف  �ل��دوري��ة 

و�جلهاز �له�سمي ب�سكل عام.
�ملوؤمتر  يف  �مل�������س���ارك���ون  و�أو�����س����ى 
ب�سرورة �عتماد �ال�سلوب �لعالجي 
�لدول  يف  �ع��ت��م��اده  بعد  باجلينات 
�أ���س��ا���س��ي لعالج  �مل��ت��ق��دم��ة ك��خ��ي��ار 
وحتقيقه  �ل�������س���رط���ان���ات،  خم��ل��ف 
�لق�ساء  يف  وفعالة  �إيجابية  نتائج 

على �ملر�س.
�إدخال  �أهمية  على  �مل��وؤمت��ر  و�سدد 
�إن  �آي  مايكرو  �ل��ن��ووي  �حلام�س 
عن  �لتعبري  يف  يتحكم  �ل���ذي  �ي��ه 
�لعالجي  �لرنامج  �سمن  �جل��ن 

�سرطان  ح��ال��ة   37 �إىل  �إ����س���اف���ة 
%22 كانت ل�سخا�س حتت  منها 
و%46 حتت  �سنة  �الأرب��ع��ن  �سن 

�سن �خلم�سن �سنة.
ماهر  يا�سمن  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
�ملدير �لطبي ورئي�س ق�سم �الأ�سعة 
يف م�ست�سفى ميديور �لعن، رئي�سة 
�ور�م  �إن  للموؤمتر  �لعلمية  �للجنة 
�سرطانات  م��ن   25% مت��ث��ل  �مل���خ 
�أهمية  ع��ل��ى  م����وؤك����دة  �الأط�����ف�����ال، 
يف  ي�ساعد  �ل��ذي  �ملبكر  �الكت�ساف 
�أهمية  غلى  الفتة  �ل��ع��الج،  �سرعة 
�أط��ب��اء �الأطفال  �ل��وع��ي ب��ن  رف���ع 
�ملر�س  ت�سخي�س  وت��ع��زي��ز  ل��دع��م 
�لزمنية  �ل���ف���رتة  م���ن  و�ل��ت��ق��ل��ي��ل 
للت�سخي�س وك�سف �ملر�س و�سرعة 

�لعالج.
�ملوؤمتر  ب��اأن  ماهر  �أو�سحت  ق��د  و 
ن��اق�����س ع��ل��ى م���دى ي��وم��ن �أف�سل 
�ملعايري �لعاملية يف تقدمي �لرعاية 
ومر�سى  كافة  للمجتمع  �ل�سحية 
�ل�سرطان خا�سة، حيث ركز �ملوؤمتر 
�الأعباء  على  �خلام�سة  ن�سخته  يف 
�الجتماعية و �القت�سادية �ملرتتبة 
ع��ل��ى �ال���س��اب��ة ب��ال�����س��رط��ان و على 
�لنف�سية  �مل��ع��اجل��ة  ت��وف��ري  �أه��م��ي��ة 

ملر�سى �الأور�م و عائالتهم.

له �لعلم لت�سخي�س و عالج �الور�م 
يف مر�حلها �الأولية.

�إن�ساء  �أو�سى �ملوؤمتر ب�سرورة  كما 
لالأبحاث  م��ت��خ�����س�����س��ة  م����ر�ك����ز 
�ل��ع��ل��م��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
�مل�����ر�ك�����ز �ل���ع���امل���ي���ة مل����و�ك����ب����ة �آخ����ر 
�ل��ت��ط��ور�ت و�مل�����س��ت��ج��د�ت يف طرق 
�لت�سخي�س و�لعالج و�سرورة ن�سر 
�لتوعية من خالل حمالت �لك�سف 

�ملبكر.
�سرورة  ع��ل��ى  �مل����وؤمت����ر  �أك�����د  ك��م��ا 

ل�سرطان �لثدي، ويف هذ� �ل�سدد مت 
�إجر�ء 30 �ألف در��سة على �لعالج 
�لذي يتوقع �لنتائج ويتعرف على 

مدى ��ستجابة �ملري�س للعالج.
ماهر  يا�سمن  �ل��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  و 
للموؤمتر  �لعلمية  �للجنة  رئي�سة 
ميديور  مل�ست�سفى  �لطبي  �ملدير  و 
�لعن  �نرتنا�سونال مبدينة   ٢٤*٧
للموؤمتر  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن 
�ملبكر  �ل��ك�����س��ف  ب��اأه��م��ي��ة  �أو�����س����ت 
لالأور�م و توفري �أحدث ما تو�سل 

�سرطان  ع��ل��ى  �مل�����س��ح  يت�سمن  �أن 
�لفئات  جميع  و�مل�ستقيم  �لقولون 
�لعمرية ولي�س فقط ملن هم فوق 
�كت�ساف  مت  ح��ي��ث  �ل��رب��ع��ن  ���س��ن 
�أعمار  للمر�س يف  ح��االت مر�سية 

�قل من 40 �سنة.
 4 ��ستغرقت  �أج��ري��ت در����س��ة  وق��د 
�آالف   5 �إج��ر�ء  �سنو�ت مت خاللها 
و265 منظار على �لقولون تبن 
حالة   )1295( منها   24% �ن 
ك��ان��ت ع���ب���ارة ع���ن زو�ئ�����د حلمية، 

ت�����س��ال �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة �إ���س��اف��ة �إىل 
�لتي  �ل���ذك���ي  �ل���ت���اأج���ري  خ���دم���ة 
�سركتي  ع�����ر  ت���ق���دمي���ه���ا  ي���ت���م 

.  Ekarو  U-drive
�سمو  تعرف  ميد�نية  جولة  ويف 
ذي��اب بن حممد بن ز�يد  �ل�سيخ 
منظومة  تكامل  على  نهيان  �آل 
�ل��ن��ق��ل �جل��م��اع��ي يف دب����ي حيث 
تفقد حافالت �ملو��سالت �ملغذية 
�لكهربائية  و�حلافلة  دب��ي  مل��رتو 
حمطة  ع��ن��د  للبيئة  �ل�����س��دي��ق��ة 
مرتو بنك �أبوظبي �الأول بعدها 

رئ��ي�����س��ي��ا يف  دور�  �مل���رك���ز  ي������وؤدي 
�الأح���د�ث  خ��الل  �لتنقل  تنظيم 
و�مل���ع���ار����س �ل���ه���ام���ة يف �الإم������ارة 
وحتديد� معر�س �إك�سبو 2020 

.
منظومة  ع���ل���ى  ����س���م���وه  و�ط����ل����ع 
خ����دم����ات م���رك���ب���ات �الأج���������رة يف 
دب���ي �ل��ت��ي ت�����س��م ه��ال ت��اك�����س��ي و 
عونك  وخدمة  �ل�سيد�ت  تاك�سي 
�مل��خ�����س�����س��ة ل��ن��ق��ل �ل����رك����اب من 
ف��ئ��ة �أ���س��ح��اب �ل��ه��م��م و�حل����االت 
ومركبات  �لطارئة  غري  �ملر�سية 

��ستقل �سموه ير�فقه �سعادة مطر 
�لطاير م��رتو دب��ي وت��ع��رف على 
م��ك��ون��ات �مل���رتو �ل���ذي نقل �أكرث 

من مليار ر�كب منذ �فتتاحه.
وعند حمطة د�ماك �نتقل �سموه 
�إىل حمطة ت��ر�م دبي عر ج�سر 
�مل�ساة �ملكيف �لر�بط بن حمطة 
�ل���رت�م و��ستقل  �مل���رتو وحم��ط��ة 
دبي  مر�سى  حمطة  م��ن  �ل���رت�م 
�إىل حمطة �أبر�ج �ملارينا وتعرف 
يبلغ  �ل��ذي  �ل���رت�م  على مكونات 
كيلومرت�   11 م�������س���اره  ط�����ول 
ويعد �أول تر�م خارج �أوروبا يعمل 
�الأر�سي  �لكهرباء  تغذية  بنظام 

على طول �خلط.

�الكرث  �ل��رئ��ة  ���س��رط��ان  يعد  حيث 
على  و�لن�ساء  �لرجال  بن  �سيوعا 
�أن����ه ي�سكل  م�����س��ت��وى �ل���ع���امل ك��م��ا 
�لوفيات  ن�سبة  %20 من  حو�يل 
�ل�سرطان  م���ر����س  ع���ن  �ل���ن���اجت���ة 

عامليا.
و�أ�سافت �أن جل�سات �ملوؤمتر ركزت 
ل�سرطان  �مل��ب��ك��ر  �الك��ت�����س��اف  ع��ل��ى 
على  �الأطباء  و�أك��د  باالأ�سعة  �لرئة 
لالأ�سعة  �مل���ح���وري  �ل�����دور  �أه��م��ي��ة 
�ملقطعية بجرعة منخف�سة و�تباع 
�ملنهج �حلديث يف ت�سخي�س �ملر�س. 
�ملهني  �ل�سرطان  �مل��وؤمت��ر  وناق�س 
�لذي ينتج عن تعر�س �الأ�سخا�س 
�ل�سناعية  �أو  �لكيمائية  للمركبات 
مثل �لعاملن يف م�سانع �ال�سمنت 

ك���م���ا ن���اق�������س �مل�����وؤمت�����ر �خل����ي����ار�ت 
�سرطان  يف  �حل��دي��ث��ة  �ل��ع��الج��ي��ة 
و  �له�سمي  �جلهاز  �لرئة،  �لثدي، 

�لتنا�سلي و �مل�سالك �لبولية.
�أن  د.ي���ا����س���م���ن  �أو�����س����ح����ت  ق����د  و 
�ح�سائيات هيئة �ل�سحة باأبو ظبي 
ت�سري �ىل �أن مر�س �ل�سرطان هو 
ثاين �سبب للوفاة بدولة �المار�ت 
حول  ل��ل��وف��اة  �لرئي�سى  �ل�سبب  و 
�لعامل، و لهذ� �ل�سبب يتعن علينا 
لتحقيق  �الأور�م  موؤمتر�ت  تنظيم 
�ل�سحية  �لرعاية  م�ستويات  �أعلى 

للمجتمع.
و��سارت �إىل �أن �لفحو�سات �ملبكرة 
ل�سرطان �لرئة من �الأهمية مبكان 
مل�ساعدة �ملر�سى وت�سريع عالجهم 

�أثناء  و�ألو�ح �ال�سب�ستو�س وغريها 
�أهمية  �الأط��ب��اء على  و�أك��د  �لعمل، 
�إجر�ء �مل�سح �لدوري للعمال وك�سف 
وعالجه.  ��ستفحاله  قبل  �مل��ر���س 
و�أ�سارت �إىل �إحدى جل�سات �ملوؤمتر 
ق��د ت��ن��اول��ت ���س��رط��ان �مل��ث��ان��ة ّوركز 
�ملحا�سر �أن �لعالج �لثابت ل�سرطان 
�ال�ستئ�سال  ه��و  �ل�سطحي  �ملثانة 
�جلر�حي من خالل جمرى �لبول 
بن�سبة جناج مبكرة 80 %، و 70 
% من هوؤالء �ملر�سى يعانون من 
�أخرى  �ل��ورم م��رة  �نتكا�سه وع��ودة 
�لكيماوي من د�خل  �أن �لعالج  �إال 
�لعالجية  �لطرق  من  ُيعد  �ملثانة 
�لعالجي،  لال�ستئ�سال  �مل�ساعدة 

حيث متنع ردة �لورم جمدد�.

حكومة اأبوظبي الرقمية حتول العا�سمة اإىل مدينة م�ستقبلية ذكية
•• �أبوظبي-و�م: 

جيتك�س  �أ�سبوع  يف  م�ساركاتها  خ��الل  �لرقمية«  �أبوظبي  »حكومة  جنحت 
��ستعر��س �لر�مج و�ملبادر�ت �لذكية �لتي  للتقنية �لذي �ختتم موؤخر� يف 
�إ�سافة �إىل �خلدمات  تقود �إىل حتقيق �لتحول �لرقمي �ل�سامل يف �الإمارة 
�خلدمات  مب�ستوى  باالرتقاء  ت�سهم  �لتي  و�ملرت�بطة  �ملتكاملة  �حلكومية 

�لعامة لتحقيق ر�سا و�سعادة �ملتعاملن.
�أحدث  �ملعر�س  هذ�  يف  �مل�ساركة  �حلكومية  و�ل��دو�ئ��ر  �جلهات  و��ستعر�ست 
�البتكار�ت و�لنظم و�لتطبيقات و�ملو�قع �الإلكرتونية وغريها من �ملن�سات 
حيوي  عاملي  كمركز  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لعا�سمة  مكانة  تر�سيخ  يف  ت�ساعد  �لتي 
لالأعمال و�ال�ستثمار ومنارة �إقليمية للتحول �لرقمي وتعزيز �أوجه �لتعاون 
�سجلته  �ل��ذي  �مللمو�س  �لنمو  ظ��ل  يف  �حلكومين  �ل�سركاء  ب��ن  و�لتكامل 

�ملنتجات و�خلدمات �لرقمية �ملختلفة يف �أبوظبي.
�أ�سبوع   « م��ع��ر���س  يف  م�ساركتها  �ل��رق��م��ي��ة«  �أب��وظ��ب��ي  »ح��ك��وم��ة  و�خ��ت��ت��م��ت 
ود�ئرة  جهة   25 �أط��ل��ق��ت  حيث  الف��ت  بنجاح   »2017 للتقنية  جيتك�س 
حكومية م�ساركة حتت مظلة حكومة �أبوظبي �لرقمية 107 من �خلدمات 
و�لتطبيقات و�ملو�قع �جلديدة و�ملحدثة �لتي تعك�س و�قع �لنه�سة �لرقمية 
�لعمل  �إىل  �إ�سافة  �لعمل �حلكومي  �الإم��ارة ال�سيما يف جمال  �لتي تعي�سها 
على حتويل �لعا�سمة �الإمار�تية �إىل مدينة م�ستقبلية ذكية وتاأ�سي�س بيئة 

تعمل بفاعلية لتحقيق �سعادة �ملتعاملن.
وت�ستعر�س وكالة �أنباء �الإمار�ت »و�م » خالل هذ� �لتقرير �مل�ساركة �لناجحة 
حتت   »2017 »جيتك�س  معر�س  يف   « �الإل��ك��رتون��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  حكومة   « ل��� 
�إ�سر�ف مركز �أبوظبي لالأنظمة �الإلكرتونية و�ملعلومات - �جلهة �حلكومية 
�مل�سوؤولة عن تطوير وت�سيري �أعمال قطاع تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�ساالت 
من  �أبوظبي  �إليه  تو�سلت  ما  �أح��دث  �جلناح  ��ستعر�س  حيث   - �الإم���ارة  يف 

�أنظمة ومبادر�ت وخدمات رقمية متعددة خالل �أ�سبوع جيتك�س للتقنية.
�ل�سوء  �ملعر�س  يف  م�ساركتها  خ��الل  �لرقمية«  �أبوظبي  »حكومة  و�سلطت 
بهدف  �حلكومية  �ل�سحابية  �حلو�سبة  ��سرت�تيجية  ت��ر�ب��ط  م��ب��ادرة  على 
�أبوظبي حيث  �لتو�سل �إىل ��سرت�تيجية م�ستقبلية للحو�سبة �ل�سحابية يف 
وتعزيز  �لتكاليف  خف�س  �مل��ب��ادرة  لهذه  �ال�سرت�تيجية  �ملقومات  تت�سمن 
�إ�سافة  و�البتكار  و�ال�ستد�مة  �القت�ساد  ودعم  �الإنتاجية  وحت�سن  �لكفاءة 
ب� » ج�سر رمزي  �أبوظبي �لرقمية« و�ملتمثلة  ��ستعر��س هوية »حكومة  �إىل 
» للو�سول �إىل عامل متكامل و�سامل من �حللول �لرقمية �ملبتكرة �لتي من 
�العتماد على  �ليومية من خالل  �الأف��ر�د  ت�سهيل حياة  �مل�ساهمة يف  �ساأنها 
وتلبية طموحات  �مل�ستقبل  ملو�كبة  ت�سعى  من�سات رقمية جديدة ومتطورة 

�ملتعاملن و�إ�سعادهم.
�أب���وظ���ب���ي خدماتها  ����س��ت��ع��ر���س��ت �جل���ه���ات و�ل����دو�ئ����ر �حل��ك��وم��ي��ة يف  ك��م��ا 
لتلبية   2030 �أبوظبي  خطة  ال�سرت�تيجية  وفقا  و�لذكية  �الإلكرتونية 
مع  تتو�فق  حيث  �لذكي  �لتحول  م�سرية  �سمن  �ملقبلة  �ل�سنو�ت  متطلبات 
�الأجندة �لوطنية لتكون �الإمار�ت �الأوىل عامليا يف تقدمي �خلدمات �لذكية 

�حلكومية �إلكرتونيا عر �لهو�تف �ملتحركة.
وقال �سعيد حممد �ملن�سوري �ملدير �لتنفيذي لقطاع �خلدمات �حلكومية 
�مل�سرتكة يف مركز �الأنظمة �الإلكرتونية و�ملعلومات يف ت�سريح ل� » و�م » �إن 
 « معر�س  يف  م�ساركتها  خ��الل  �ل�سوء  �سلطت  �لرقمية«  �أبوظبي  »حكومة 
�ل�11  �ملتتالية خالل  و�إجناز�تها وجناحتها  »على منوها   2017 جيتك�س 

عاما �ملا�سية �لتي �أدت بدورها �إىل خدمة كافة �أطياف جمتمع �أبوظبي من 
�ملعرفة  �قت�ساد  مفهوم  وتعزيز  و�مل�ستد�م  �لفعال  �لرقمي  �لتحول  خ��الل 

لتلبية تطلعات �لقيادة �لدولة �لر�سيدة.
تعزيز  خ��الل  من  ت�سعى  �لرقمية  �أبوظبي  حكومة  �إن  �ملن�سوري  و�أ���س��اف 
تكنولوجيا  ب��ق��ط��اع  �ملتعلقة  �مل��رم��وق��ة  �ل��دول��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف  م�ساركتها 
�إبر�ز جهودها �لتعاونية وتاأ�سي�سها لنظام فاعل  �إىل  �ملعلومات و�الت�ساالت 
ومبتكر ي�ساعد يف بناء قاعدة رقمية م�ستد�مة مما يعك�س م�سرية �لتنمية 
�أهمية  مع  ومتا�سيا  �الأ�سعدة  خمتلف  يف  �الإم���ارة  ت�سهدها  �لتي  �ل�ساملة 

�حلكومة �لذكية يف �سوء �أهد�ف »خطة �أبوظبي2030«.
و�أ�سار �إىل �أن �لن�سج �لرقمي �لذي تو�سلت �إليه »حكومة �أبوظبي �لرقمية« 
�أدى �إىل تنويع قنو�تها و�أ�ساليب تو��سلها مع �جلمهور و�مل�ستخدمن لتعزيز 
جتربتهم ول�سمان و�سول �خلدمات �إىل �أكر عدد من �ملتعاملن مع �إثر�ء 
بالهو�تف  خا�سة  وحلول  من�سات  ت�سميم  عر  �حلكومي  �لتكامل  عملية 

و�الأجهزة �لذكي و�ملو�قع �الإلكرتونية.
ولفت �سعيد �ملن�سوري �إىل �أن �لتحول �لرقمي �لفاعل الأبوظبي يتيح ربط 
وذل��ك يف  وفاعلة  �سريعة  وبوترية  �الأمثل  �لنحو  على  �خلدمات �حلكومية 
و�الت�ساالت  �ملعلومات  لتكنولوجيا  وم��زده��ر  متطور  ق��ط��اع  وج���ود  ���س��وء 
و�ل�سركاء  �لنهائيون  �مل�ستخدمون  فيهم  مبن  للجميع  �لفائدة  يحقق  مما 

�ال�سرت�تيجيون من �جلهات �حلكومية و�لقطاع �خلا�س.
12 جهة  23 م�سروعا ذكيا الأول م��رة م��ن قبل  �إط���الق  �أن��ه مت  �إىل  ون��وه 
م�سروعا   51 �إىل  �إ�سافة   « جيتك�س   « معر�س  خ��الل  �أبوظبي  يف  حكومية 
حتديثها  مت  ذكيا  م�سروعا   23 ع��ن  ف�سال  م��رة  الأول  عر�سها  مت  ج��دي��د� 

�إ�سافة �إىل عدد من �مل�ساريع و�خلدمات و�ملو�قع �الإلكرتونية �جلديدة .
تر�سيخ  يف  ت�ساعد  �ملتكاملة  �حلكومية  �خلدمات  �إن  �ملن�سوري  �سعيد  وقال 
�إقليمية  ومنارة  و�ال�ستثمار  لالأعمال  حيوي  عاملي  كمركز  �أبوظبي  مكانة 
�لهيئات  ب��ن  و�لتكامل  �لتعاون  �أوج���ه  تعزيز  يعد  حيث  �لرقمي  للتحول 
�حل��ك��وم��ي��ة م���ن �ل��ع��و�م��ل �الأ���س��ا���س��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ي��ه��ا »خ��ط��ة �أبوظبي 
و�سركاءه   « و�ملعلومات  �الإلكرتونية  �الأنظمة  مركز   « �أن  وذك��ر   .«  2030
�إىل  �لر�مية   « �أبوظبي  خطة   « �أه���د�ف  �سوء  يف  يعملون  �الإ�سرت�تيجين 
�إليها  �مل�ستخدمن  و�سول  وت�سهيل  �حلكومية  �خل��دم��ات  بجودة  �الرت��ق��اء 
ذكية  لتقدمي حلول  و�الت�ساالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  وذلك عر توظيف 

تت�سم بال�سرعة و�لكفاءة يف �آن معا.
�لوفود  من  لفيف  ��ستقطاب  يف  جنح  �أبوظبي  حكومة  جناح  �أن  �إىل  و�أ�سار 
�البتكار�ت  و�لدولين ال�ستك�ساف جمموعة  و�الإقليمين  �ملحلين  و�ل��زو�ر 
و�خلدمات �لرقمية �ملتنوعة �لتي تقدمها �إمارة �أبوظبي كما �سهدت من�سة 
»و�حة �البتكار« ح�سور� الأبرز �سركاء �ملركز من �ل�سركات �لدولية و�لقطاع 
�خلا�س �ملخت�سة بالتكنولوجيا حيث قامت �جلهات �مل�ساركة بعر�س ح�سري 
لعدد من �البتكار�ت �لتقنية �جلديدة يف �سوق �أبوظبي ودولة �الإمار�ت ب�سكل 

عام.
�ملدينة  ولقب  �الأول  �ملركز  على  �أبوظبي ح�سلت  �إن  �ملن�سوري  �سعيد  وقال 
�الإمارة  ح�سول  �إىل  باالإ�سافة  موؤخر�  �الأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  �الأذك��ى 
على �ملركز 13 عامليا يف �ملوؤ�سر�ت �لتكنولوجية �لعاملية ح�سب تقرير دويل 
�ل�سهر  �الإ�سبانية  نافار�  �أ�سدرته جامعة  و�لتي  �لناب�سة  �ملدن  مرموق عن 
�لعا�سمة  �لقطاع يف  و�زده��ار  تقدم  و��سحا على  دليال  يعد  و�ل��ذي  �ملا�سي 

�الإمار�تية وقدرته �لتناف�سية �لعاملية.

الإماراتية الهنوف حممد �سفرية لالإبداع الفكري والثقايف يف دول التعاون

معر�س �سحي تثقيفي لطلبة كلية ال�سيدلة يف جامعة العني

•• دبي-و�م:

منحت �لر�بطة �لدولية لالإبد�ع 
باري�س  يف  و�ل����ث����ق����ايف  �ل���ف���ك���ري 
�لهنوف  �الإم��ار�ت��ي��ة   AICIC
�الإد�رية  �لهيئة  رئي�س   - حممد 
الحت����اد ك��ت��اب و�أدب�������اء �الإم������ار�ت 
�الإبد�ع  �سفرية  لقب   - دب��ي  ف��رع 
و�لثقايف يف دول جمل�س  �لفكري 
�لعربية  �خلليج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون 
�لثقافية  مل�سريتها  دع��م��ا  وذل���ك 
�ل���ع���رب���ي  م���ن���ط���ق���ة �خل����ل����ي����ج  يف 
�مل��ت��ع��ددة يف جمال  و�إ���س��ه��ام��ات��ه��ا 
دع����م �حل���رك���ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة حمليا 

•• �بوظبي-�لفجر:

�لطلبة  ������س�����وؤون  ع����م����ادة  ن��ظ��م��ت 
للعلوم  �ل���ع���ن  ج���ام���ع���ة  م���ق���ر  يف 
و�لتكنولوجيا يف �أبوظبي، معر�س 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��ط��م��وح  �ل�سيديل 
�جلهات  وخمتلف  �ل�سيدلة  كلية 
�فتتح  وق����د  �ل����دول����ة.  �ل��ط��ب��ي��ة يف 
قا�سم،  ع��ام��ر  �ل���دك���ت���ور  �مل��ع��ر���س 
نائب رئي�س �جلامعة مقر �أبوظبي، 
وع��دد من  �لعمد�ء  ن��و�ب  بح�سور 
�أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية. ��ستمل 
�ملن�سات  م���ن  ع���دد  ع��ل��ى  �مل��ع��ر���س 
�لكلية، عر�سو�  �أقامها طلبة  �لتي 
خاللها عدة مو��سيع طبية، مثل 

�ل�سرطان،  �ل��دم��اغ��ي��ة،  �ل�����س��ك��ت��ة 
مقاومة �مل�ساد�ت �حليوية، مر�س 
�لتدخن،  �لربو،  مر�س  �الكتئاب، 
�لت�سلب �للويحي �ملتعدد، و�لطب 
مب�ساركة  �ملعر�س  ومتيز  �لبديل. 
�جلهات  خم��ت��ل��ف  م����ن  م���ت���ن���وع���ة 
نيوتر،  �أب��وت  �سركة  مثل  �لطبية، 
فارما  م�ستودع  نيوتر�سن،  دك��ت��ور 
م�����س��ت��ودع فارما  ل����الأدوي����ة،  ب��ل�����س 
كو�لتي  م���رك���ز  ل�����الأدوي�����ة،  ل��ي��ن��ك 
�لطبي،  مزيد  مركز  �لطبي،  كري 
�سارع  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  م�����س��ت�����س��ف��ى 
حيث  ميديور.  وم�ست�سفى  �ملطار، 
بال�سرح عن  قامت كل جهة طبية 

خدماتها لزو�ر �ملعر�س، 

�ملبدعن  ب���ن  و�ل���ت���ع���اون  �ل��ب��ن��اء 
وتبادل �الأفكار و�خلر�ت.

و�أ�����س����اف �أن�����ه م���ن خ����الل ر�سد 
�ل�����ر�ب�����ط�����ة مل���������س����رية �ل�������س���اع���رة 
�لثقافية  �ل��ه��ن��وف  �الإم����ار�ت����ي����ة 
الإ�سهاماتها  ون��ظ��ر�  و�الإب��د�ع��ي��ة 
�حلركة  �إث�����ر�ء  يف  وجم��ه��ود�ت��ه��ا 
�مل�ستوى  و�لثقافية على  �لفكرية 
�لر�بطة  منحتها  ف��ق��د  �ل��ع��رب��ي 

و�إق��ل��ي��م��ي��ا م��ن خ���الل م��ا تقدمه 
من �أم�سيات وفعاليات.

عبد�لعزيز  ع��ادل  �لدكتور  وق��ال 
�لدولية  �لر�بطة  رئي�س  نوي�سي 
ل����الإب����د�ع �ل���ف���ك���ري و�ل���ث���ق���ايف يف 
�إح������دى  �ل����ر�ب����ط����ة  �إن  ب���اري�������س 
وتعمل  �لربحية  غري  �ملوؤ�س�سات 
�لثقافية  �حل����ي����اة  �إث��������ر�ء  ع���ل���ى 
و�الإب���د�ع���ي���ة م���ن خ���الل �حل���و�ر 

�لفكري  �الإب�������د�ع  ���س��ف��رية  ل��ق��ب 
�لتعاون  و�لثقايف يف دول جمل�س 

�خلليجي.
�لتكرمي  �إن  ن��وي�����س��ي  و�أو������س�����ح 
ي���ن�����������������������درج ���س��������������م��ن �الأه��������د�ف 
باعتبار  ل���ل���ر�ب���ط���ة  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة 
حممد  �ل����ه����ن����وف  �الإم������ار�ت������ي������ة 
وثقافيا  فكريا  للمبدعة  منوذجا 

يف �لعامل �لعربي.
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اأخبـار الإمـارات
بالتعاون مع جامعة �صانت اأندروز وجامعة برمنغهام 

كلية اإدارة الأعمال بجامعة اأبوظبي تطلق منتدى ال�ستدامة يف الإمارات العربية املتحدة اليوم
•• �أبوظبي-�لفجر: 

15 �أكتوبر( فعاليات منتدى �ال�ستد�مة  تنطلق �سباح �ليوم )�الأحد 
و�لذي  �لتنفيذ«  �إىل  �لتخطيط  م��ن  �ملتحدة:  �لعربية  �الإم����ار�ت  يف 
مركز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �أب��وظ��ب��ي  بجامعة  �الأع���م���ال  �إد�رة  كلية  تنظمه 
بحوث �ملحا�سبة �الجتماعية و�لبيئية بجامعة �سانت �أندروز، وجامعة 
�لوعي  ن�سر  �إىل  �ملنتدى  يهدف  حيث  �ملتحدة،  �ململكة  يف  برمنغهام 
وتنفيذ  بتحقيق  �الل��ت��ز�م  م�سوؤولية  ب��اأن  �الإق���ر�ر  باأهمية  �ملجتمعي 
فح�سب  �ملوؤ�س�سات  على  تقت�سر  ال  �ال�ستد�مة  و��سرت�تيجيات  خطط 

بل هي م�سوؤولية جم����تمعية تقع على عاتق �الأفر�د �أي�ساً، وي�ستقطب 
و�لب������احثن  و�الأ�س��������اتذة  �ملت�������حدثن  م�����ن   150 نحو  �مل��وؤمت��ر 
يف  �لناجحة  و�ملبادر�ت  �لعاملية  �ملمار�سات  �أف�سل  ملناق�سة  و�ل�������خر�ء 

جمال �ال�ستد�مة.
و�أكدت �لدكتورة �سريين فاروق م�ساعد نائب مدير �جلامعة للم�ساريع 
�الأكادميية ورئي�سة �للجنة �ملنظمة للمنتدى على �أهمية هذ� �ملنتدى 
و�ل�سيا�سات  و�ملبادر�ت  و�الأن�سطة  �الأه��د�ف  على  �ل�سوء  ي�سلط  �لذي 
�ملتعلقة باالإنتاج و�ال�ستهالك �مل�ستد�م يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لفجوة  �سد  �آليات  عن  �لبحث  و�سرورة  �جلهود،  هذه  تعزيز  وكيفية 

بن ممار�سات موؤ�س�سات �الأعمال يف �ال�ستد�مة وبن ما تو�سلت �إليه 
�الأو�ساط �الأكادميية من �أحدث �لبحوث و�لدر��سات �لعلمية وكيفية 
تطبيق نتائجها، وذلك مبا ي�ساهم يف حتقيق �أهد�ف �ال�ستد�مة �لتي 
تتو�فق مع �حتياجات �الأجندة �لوطنية لروؤية �الإمار�ت 2021 لبيئة 
م�ستد�مة من حيث جودة �لهو�ء و�ملحافظة على �ملو�رد �ملائية وزيادة 
�العتماد على �لطاقة �لنظيفة وتطبيق �لتنمية �خل�سر�ء، م�سرية �إىل 
و�أع�ساء  و�لباحثن  �الأ�ساتذة  لتزويد  �ملنتدى يعد فر�سة متميزة  �أن 
�لعاملية  �لعلمية  �لبحوث  عن  باملعلومات  �مل�ساركن  �لتدري�س  هيئات 
و�إتاحة  و�لعاملية،  و�الإقليمية  �ملحلية  و�ملبادر�ت  و�ل�سيا�سات  �حلديثة، 

�لفر�سة لهم لتبادل �الآر�ء فيما بينهم ومناق�سة ممار�سات �ل�سناعة 
يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة فيما يتعلق باال�ستد�مة. 

ن��خ��ب��ة من  �إىل  ي��ت��ط��رق  �مل��ن��ت��دى  �أن  �إىل  ف�����اروق  �ل���دك���ت���ورة  ول��ف��ت��ت 
�لتي  �مل�ستد�مة  �ملمار�سات  ومنها:  نقا�س  جل�سات   3 خ��الل  �لق�سايا 
للباحثن  ميكن  وكيف  تعزيزها،  وكيفية  �الأعمال  موؤ�س�سات  تطبقها 
�مل�ساهمة يف تعزيز  �لتدري�س  و�أع�ساء هيئات  �الأكادميية  �الأو�ساط  يف 
و�ملبادر�ت  و�الأن�سطة  و�الأه����د�ف  للموؤ�س�سات،  �مل�ستد�مة  �ملمار�سات 
�الإمار�ت  دولة  يف  �مل�ستد�م  و�ال�ستهالك  باالإنتاج  �ملتعلقة  و�ل�سيا�سات 

�لعربية �ملتحدة وكيفية تطويرها.

التقى فريق االإمارات وحثهم على التعليم امل�صتمر 

 وزير الرتبية والتعليم يتفقد جاهزية »اأبوظبي التقني« لتنظيم م�سابقة املهارات العاملية

خالل زيارة ل�صرطة راأ�س اخليمة

الفريق �سيف ال�سعفار يطلع على خطط تطوير الأداء 

�بر�هيم  ب��ن  �أك����د م��ع��ايل ح�����س��ن 
�حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم، 
�الإم��������ار�ت  دول������ة  ����س���ر جن�����اح  �أن 
عاملية  م�����وؤ������س�����ر�ت  وت���������س����دره����ا 
����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة ع���دي���دة ي��ن��ب��ع من 
�حلد�ثة  م��و�ك��ب��ة  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا 
�لذي  �لتغيري  باأهمية  و�إمي��ان��ه��ا 
�لع�سر  م�ستجد�ت  م��ع  يتما�سى 
�لر�سيدة  �لقيادة  بطموح  مقروناً 
�لعاملي،  �مل�سهد  �لدولة  تربع  نحو 
وبقائها يف م�ساف �لدول �ملتقدمة 
�سمنها  وم����ن  �مل���ي���ادي���ن  ���س��ت��ى  يف 

�لتعليم..
ج��اء ذل��ك خ��الل جولة �حلمادي  
�أبوظبي  م��رك��ز  ج��اه��زي��ة  لتفقد 
�لتقني  و�ل�����ت�����دري�����ب  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
�ملهار�ت  لتنظيم م�سابقة  و�ملهني، 
حتت   ،2017 �أب��وظ��ب��ي  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  رع���اي���ة 
�آل ن��ه��ي��ان ويل  حم��م��د ب���ن ز�ي����د 

�لتعليمية  �مل���ن���ظ���وم���ة  ت�����س��م��ن 
�لوقت  ويف  �مل��م��ار���س��ات،  ب��اأف�����س��ل 
بالعلم  �لت�سلح  �ل�سباب  على  ذ�ت��ه 
و�ال�ستز�دة منه وتوظيفه لتحقيق 

تطلعات جمتمعاتهم.
�أن  وق��ال معايل ح�سن �حل��م��ادي 
�أتاحت  و�ملعرفية  �لعلمية  �لثورة 
للتجدد  لل�سباب  خ�����س��ب��اً  جم����ااًل 
و�الإب�����د�ع و�الب��ت��ك��ار، وه��ن��ا علينا 
مثقف  ج��ي��ل  خ��ل��ق  ع��ل��ى  نعمل  �أن 
يتمتع  بنف�سة  وم��ع��ت��د  وم��ت��م��ك��ن 
21، وق��ادر على  �لقرن  مب��ه��ار�ت 
�إىل حقائق  �ل��دول��ة  روؤي��ة  ترجمة 
من  م��زي��د  �إىل  تف�سي  ملمو�سة 
ح�����س��د �مل��ك��ت�����س��ب��ات و�ل���ب���ن���اء على 

�ملنجز�ت �ل�سابقة.
�ل�سباب  على  �إن  معاليه  و�أ���س��اف 
�ملتغري�ت  ي����و�ك����ب����و�  �أن  �أي���������س����اً 
ب��رك��ب �لتقدم  ل��ل��ح��اق  �مل��ت�����س��ارع��ة 
ملهار�تهم،  �ل��د�ئ��م  �لتطوير  ع��ر 

�ل���ذي �سيمثل  م��ه��ار�ت �الإم�����ار�ت 
�لعاملي  �حل����دث  ه����ذ�  يف  �ل���دول���ة 
من  جانب  يف  �سارك  كما  �لكبري، 
لل�سباب  �ل��دويل  �ملنتدى  فعاليات 
�لتقني«  ي��ن��ظ��م��ه«�ب��وظ��ب��ي  �ل���ذي 
�سمن فعاليات �مل�سابقة، الفتا �ىل 
�ملنتدى  يف  �مل�ساركن  �ل�سباب  �أن 
تتمحور  مثمرة  نقا�سات  ق��دم��و� 
�لتعليم  ت��ط��وي��ر  دف���ع  �سبل  ح���ول 
�مل��ه��ن��ي و�ل���ت���ق���ن���ي، م����وؤك����د� ثقته 
بالنتاجات �لتي �سيتو�سلون �إليها 
للتطوير  حمركا  �ست�سكل  و�ل��ت��ي 
�لريادية  �أف���ك���اره���م  خ����الل  م���ن 

و�ملبتكرة
وقال معاليه، نفتخر بوجود هذه 
�لكوكبة من �ل�سباب �ملعطاء و��سع 
�لذين  �لعلمية  و�ل��در�ي��ة  �ملعرفة 
ميثلون دولهم يف م�سابقة �ملهار�ت 
�حل���دث  ه����ذ�   ،2017 �ل��ع��امل��ي��ة 
�أهمية خا�سة كونه  �لذي يكت�سب 

�لقائد  ن����ائ����ب  �أب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
خالل  �مل�سلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �الأع��ل��ى 
�كتوبر   19-14 م����ن  �ل����ف����رتة 
�جلاري يف مركز �أبوظبي �لوطني 
للمعار�س، بح�سور �سعادة مبارك 
�ل�سام�سي مدير عام مركز  �سعيد 
�أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني 
عبد�لرحمن  ���س��ع��ادة  و  و�مل��ه��ن��ي، 
�لرتبية  وز�رة  وك��ي��ل  �حل���م���ادي 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م ل���ل���ج���ودة و�خل����دم����ات 
رئي�س  �مل��رزوق��ي  وعلي  �مل�ساندة،، 
»�أبوظبي  يف  �الإم�������ار�ت  م���ه���ار�ت 
�أع�������رب معايل  ح���ي���ث  �ل���ت���ق���ن���ي«، 
�لوزير عن �سكره �لكبري وتقديره 
�لر�سيدة  �لقيادة  جلهود  �لكامل 
ل��ت��م��ك��ن »�أب���وظ���ب���ي �ل��ت��ق��ن��ي« من 
و�الأروع  �الأ�سخم  �ل���دورة  تنظيم 

يف تاريخ �ملهار�ت �لعاملية. 
زيارته  خ����الل  م��ع��ال��ي��ه  وح���ر����س 
فريق  �إىل  �جل��ل��و���س  �ل��ت��ف��ق��دي��ة 

�لتعليم  تقدم  م�سار�ت  م��ن  يعزز 
�ملهني و�لتقني �لذي �أ�سبح ي�سكل 
قفز�ت  حتقيق  يف  �أ�سا�سياً  حم��ور�ً 
��ستثنائية يف �قت�ساد�ت �لدول يف 
ظل �حلاجة �ملا�سة �إىل جعله �أكرث 
دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة و�ت�����س��اق��اً م��ع خطط 
�لدول يف �لتنمية وريادة �ل�سناعة 
�لتكنلوجية  �الأذرع  وت���وظ���ي���ف 

و�ملعرفية يف خدمة �لب�سرية
و�أو�سح معاليه �أن �ل�سباب ميثلون 
الأي  �ال����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة  �ل���ط���اق���ة 
�ال���س��ت��ث��م��ار �حلقيقي  دول���ة وه���م 
�ملنطلق  ه���ذ�  وم���ن  �مل�ستقبل،  يف 
تعزيز  �إىل  �الإم����ار�ت  دول��ة  ت�سعى 
عر  بال�سباب  �ال�ستثمار  ف��ر���س 
�ملبادر�ت و�لر�مج وحتقيق  طرح 
�لعنان  الإط��الق  لهم  حمفز  مناخ 
�إىل  الف��ت��اً  وط��اق��ات��ه��م،  لقدر�تهم 
�أن �لتعليم هو �أ�سا�س �أي �نطالقة 
ناجحة يحلم بها �ل�سباب، وعلينا 

•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر

عبد�هلل  �سيف  �لفريق  �سعادة  ز�ر 
�لد�خلية  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�����س��ع��ف��ار 
�لعامة  �ل����ق����ي����ادة  �أم���������س  ����س���ب���اح 
كان  حيث  �خليمة،  ر�أ����س  ل�سرطة 
عبد�هلل  علي  �ل��ل��و�ء  ��ستقباله  يف 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  �لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن 
ل�����س��رط��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة، و�مل�����در�ء 
�الإد�ر�ت وعدد  �لعامون و مديري 

من كبار �ل�سباط.
و�أطلع �لفريق �ل�سعفار يف م�ستهل 
�ل�سرطة  دوري��������ات  ع���ل���ى  زي����ارت����ه 
��ستحد�ثها  مت  �ل��ت��ي  �ل�����س��ي��اح��ي��ة 

�ال�سرت�تيجية،  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
تقدمي  ن���ح���و  �ل����د�ئ����م  �ل�����س��ع��ي  و 
وفق  للمتعاملن  �أف�سل �خلدمات 
يدعم  مب��ا  �لعاملية،  �ملعايري  �أع��ل��ى 
�الأمان  و  �الأم��ن  منظومة  ويحقق 

يف �لدولة. 
وم����ن ج��ان��ب��ه ت���وج���ه �ل����ل����و�ء علي 
�لنعيمي قائد  ب��ن ع��ل��و�ن  ع��ب��د�هلل 
ر�أ���س �خليمة بخال�س  عام �سرطة 
وز�رة  ل���وك���ي���ل  �ل���ث���ن���اء  و  �ل�����س��ك��ر 
�لتي  �ل��زي��ارة  ه��ذه  �لد�خلية، على 
توؤكد مدى حر�س وز�رة �لد�خلية 
�لفريق  �ل�سيخ  �سمو  ر�أ�سها  على  و 
�سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 

وثائقي  فيلم  عر�س  ومت  �خليمة، 
ت�سمن  �خليمة  ر�أ����س  �سرطة  ع��ن 
�ملبادر�ت �الأمنية و �ملجتمعية  �أهم 
�لتي نفذت خالل �لفرتة �ملا�سية.

ومت ��ستعر��س �أبرز �الإجناز�ت �لتي 
�ملا�سية،  �ل���ف���رتة  خ���الل  حت��ق��ق��ت 
لتطوير  �مل���و����س���وع���ة  و�خل����ط����ط 
�إىل  �مل���ج���االت،  خم��ت��ل��ف  يف  �الأد�ء 
�إجنازها  �لتي مت  جانب �خلطو�ت 
يف �إطار �سعي �لقيادة �إىل �لو�سول 
�مل�ستويات  �أف�سل  �إىل  بخدماتها 
�لتي  و�مل���وؤ����س���ر�ت  للمعايري  وف��ق��اً 
�ال�سرت�تيجية  �خلطة  ت�سمنتها 
�لقيادة  �ل��د�خ��ل��ي��ة وخ��ط��ة  ل����وز�رة 

و�لتي  �خل��ي��م��ة،  ر�أ������س  ���س��رط��ة  يف 
م���ن �مل���ق���رر ت��د���س��ي��ن��ه��ا م���ع مطلع 
كافة  ��ستكمال  بعد  �مل��ق��ب��ل،  �ل��ع��ام 
�ملتطلبات �ملتعلقة بها، و��ستمع �إىل 
�سرح مف�سل من قبل �لقائد �لعام 
حول مهام هذه �لوحدة و �أهد�فها 
�مل��ورد �لب�سري و  ، وعنا�سرها من 

�الآليات.  
�لقائد  مع  �ل���وز�رة  وكيل  و�جتمع 
�لعام لل�سرطة، و�ملديرين �لعامن 
ونو�بهم ومديري �الإد�ر�ت ، و�طلع 
�ملوؤ�سر�ت  ونتائج  �لعمل  �سري  على 
�لوطنية و �ملبادر�ت �ال�سرت�تيجية 
ل��ل��ق��ي��ادة �ل���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة ر�أ�����س 
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�ل��ق��ي��ادة �طلع  د�خ���ل  وق���ام بجولة 
خ��الل��ه��ا ع��ل��ى ���س��ري �ل��ع��م��ل بغرفة 
وما  �جل��دي��دة  �مل��رك��زي��ة  �لعمليات 
متطورة  �أنظمة  من  عليه  حتتوي 
�الأمنية،  �مل��ه��ام  تعزيز  على  تعمل 
�ملميز  �مل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  و�حل����ف����اظ 
ر�أ�س �خليمة  �لذي حققته �سرطة 
يف ب�سط �الأمن و�ال�ستقر�ر يف ظل 

�لتو�سع �لعمر�ين لالإمارة.
باجلهود  �ل�سعفار  �لفريق  و�أ���س��اد 
�سرطة  ت���ب���ذل���ه���ا  �ل���ت���ي  �ل���ك���ب���رية 
ر�أ������س �خل��ي��م��ة، ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه����د�ف 

�ل�����س��ب��اب ع��ل��ى م��و����س��ل��ة �خلطى 
ومتابعة  �مل�������س���ت���م���ر،  �ل��ت��ع��ل��م  يف 
�أحالمهم باجلد و�ملثابر لتحقيق 
�أنهم  �إىل  �إل��ي��ه، الف��ت��اً  يبتغون  م��ا 
�ل�سعوبات  بع�س  ي��و�ج��ه��ون  ق��د 
�سري  و�ل���ت���ح���دي���ات يف  و�ل���ع���و�ئ���ق 
�و  �لدر��سية  ���س��و�ء  حياتهم  خ��ط 
جتاوزها  عليهم  ول��ك��ن  �لعملية، 
ي�سلون  حتى  �لتحدي  ومو��سلة 

ميادين  يف  �ل�����د�ئ�����م  و�ل����ب����ح����ث 
نن�سى  ذ�ته ال  �لوقت  �ملعرفة، ويف 
باخللق  ذل������ك  �ق��������رت�ن  �أه���م���ي���ة 
�لعاد�ت  على  و�ملحافظة  �ل��ق��ومي 
هي  و�ل��ت��ي  ملجتمعاتنا،  �الأ���س��ي��ل��ة 
�ل�سمانة �الأكيدة �لتي جتعل من 
وقدوة  عاملين  مو�طنن  �سبابنا 

لغريهم.
و�لتعليم  �ل���رتب���ي���ة  وزي�����ر  وح����ث 

�إىل �أهد�فهم �لوطنية �لكبرية .. 
وو�سف معاليه �ل�سباب �مل�ساركن 
ب���اأن���ه���م �ل�����س��ف��وة و�الأق��������در على 
من  جمتمعاتهم  و�إف���ادة  �لتغيري 
ل��ه��م ومن  ن��ت��اج��ات��ه��م، م��ت��م��ن��ي��اً 
خالل م�ساركتهم حتقيق �الإ�سافة 
�لذي  و�لتميز  و�ل��ت��األ��ق  و�ل��ن��ج��اح 
يلبي طموحاتهم ويف �لوقت ذ�ته 

يخدم �لب�سرية

ك��اف��ة �مل��ه��ام �مل��ن��اط��ة ب��ه��م، و�لعمل 
ع���ل���ى ت���ذل���ي���ل ك����اف����ة �ل���ع���ق���ب���ات و 
�لالزم  �لدعم  وتوفري  �ل�سعوبات 

�لد�خلية،  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س 
على  �لقياد�ت  كافة  مع  للتو��سل 
م�����س��ت��وى �ل���دول���ة و�ل���وق���وف على 

ل��ك��اف��ة �ل���ق���ي���اد�ت �ل�����س��رط��ي��ة، مبا 
متكاملة  منظومة  وج���ود  يعك�س 

من �لعمل �الأمني بالدولة.

القافلة امليدانية لل�سوؤون الإ�سالمية توا�سل عملها يف الظفرةجمعية اأم املوؤمنني ت�ست�سيف حما�سرة �سحية بح�سور 120 �سيدة
•• عجمان ـ �لفجر 

�أم  ت���رج���م���ًة الأه���������د�ف ج��م��ع��ي��ة 
رفع  يف  �ال�سرت�تيجية  �مل��وؤم��ن��ن 
�ل�����س��ح��ي وت��ع��زي��ز �لقيم  �ل���وع���ي 
��ست�سافت  �ملجتمع،  يف  �ل�سليمة 
د.����س���الح  �مل���وؤم���ن���ن  �أم  ج��م��ع��ي��ة 
�جللدية  �أخ�������س���ائ���ي  �ل�����ع�����ز�وي 
�لنهرين  مب���رك���ز  و�ل��ت��ن��ا���س��ل��ي��ة 
عجمان،  يف  �لتخ�س�سي  �لطبي 
�لتطور�ت  �أح��دث  ح��ول  للحديث 
و�لعالج  �لوقاية  ل�سمان  �لطبية 
من �الأمر��س و�الأعر��س �جللدية 
، و�إلقاء �ل�سوء على �أهم �الأ�سباب 
�ال�سطر�بات  �إىل  ت�����وؤدي  �ل���ت���ي 
و�أف�سل  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  �ل�سحية 
�لو�سائل للوقاية منها وعالجها، 
�أقامتها  وذل���ك خ��الل حم��ا���س��رة 
وح�سرتها  مب��ق��ره��ا،  �جل��م��ع��ي��ة 
ع����ائ���������س����ة �ل����ري����اي���������س����ة م����دي����رة 
ز�يد  بن  �ل�سيخ خليفة  م�ست�سفى 
ل��ل��ن�����س��اء و�ل������والدة و�الأط����ف����ال يف 
ع��ج��م��ان، ومب�����س��ارك��ة �أك�����رث من 
بال�سحة  م��ه��ت��م��ة  ���س��ي��دة   120
قطاعات  خمتلف  م��ن  و�جل��م��ال 

�ملجتمع وموؤ�س�سات �لدولة.
يف  �������س������الح  د.  ت�������ن�������اول  ح�����ي�����ث 
�ملحا�سرة مو��سيع عديدة �أهمها 

•• �لظفرة-�لفجر:

للهيئة  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �لقافلة  و����س��ل��ت 
�ل����ع����ام����ة ل����ل���������س����وؤون �الإ����س���الم���ي���ة 
�لدكتور حممد  برئا�سة  و�الأوق��اف 
م��ط��ر �ل��ك��ع��ب��ي ، رئ��ي�����س �ل��ه��ي��ئ��ة ، 
مدن  على  جولتها  �ل��ث��اين  ول��ل��ي��وم 
ومناطق �لظفرة، و�ختتمت جولتها 
منطقة  -م���رك���ز  ز�ي�����د  م��دي��ن��ة  يف 
�لدكتور  ر�أ���س��ه  باجتماع  �ل��ظ��ف��رة- 
�لتنفيذين  �مل����در�ء  و���س��م  �لكعبي 
على  و�ل���ف���روع  �الإد�ر�ت  وم��دي��ري 
م�ستوى �لدولة ، ناق�س فيه جدول 
�آلية تنفيذ  �ل�سهري وفيه  �الأعمال 
قر�ر جمل�س �لوزر�ء �ملوقر والئحة 
�لهيئة �الحتادية للمو�رد �لب�سرية 
يف ���س��اأن �ل��ه��ي��اك��ل �جل��دي��دة ح�سب 
�مل�������س���ار�ت �ل��وظ��ي��ف��ي��ة و�ل���درج���ات 
و�خل���ر�ت . وي��اأت��ي ه��ذ� �الجتماع 
�ال�سرت�تيجية  �لهيئة  خطة  �سمن 
�ملتنقلة  �ل���دوري���ة  �الج��ت��م��اع��ات  يف 
ل�سناعة  �أخ������رى  �إىل  �إم�������ارة  م���ن 
�لقر�ر بروح �لفريق �لو�حد . وقد 
�جلل�سة  هذه  �لهيئة  رئي�س  ��ستهل 
�لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  ب��دع��م  ب��االإ���س��ادة 
وم�ساريعها  �لهيئة  خطط  جلميع 
مم�����ا م���ك���ن���ه���ا م�����ن ت����ق����دمي �أرق������ى 
�خل��دم��ات يف �ل�����س��اأن �ل��دي��ن��ي على 

�الجتماعي، ومت فتح باب �لنقا�س 
�أ����س���ئ���ل���ة حول  وط������رح �حل�������س���ور 
�أهم  وم��ع��اجل��ة  ت�سخي�س  كيفية 
م�ساكل  وال�سيما  �الأع��ر����س  تلك 
�حلفاظ  وكيفية  �ل�سعر،  ت�ساقط 
�لتلوث  من  و�لب�سرة  �ل�سعر  على 
وم����ن �أ����س���ع���ة �ل�����س��م�����س و ح����ر�رة 
�آثار  من  �لتخل�س  وكيفية  �جل��و، 
�ملر�هقن  ل���دى  �ل�����س��ب��اب  ح��ب��وب 

وغريها.
خليفة  م�ست�سفى  مديرة  و�سكرت 
�أم  جمعية  �ل��ري��اي�����س��ة  ع��ائ�����س��ة  �أ. 

�لد�خلية  �ل�����س��ح��ة  ����س��ط��ر�ب��ات 
وتكي�س  �ل��غ��دد  م�ساكل  فيها  مب��ا 
�ملباي�س و�أع��ر����س �ل��دو�يل لدى 
و   B12 �لن�ساء ونق�س فيتامن 
D و�أثره على �الأمر��س �جللدية 
���س��ح��ة وجمال  ع��ل��ى  وت���اأث���ريه���ا 
�لعمليات  �ىل  باالإ�سافة  �لب�سرة، 
�لتجميلية �سلبياتها و�إيجابياتها، 
و�ال�ستخد�م   ، �لب�سرة  وتبيي�س 
�ل��ل��ي��زر، كما �سدد  �الآم���ن الأ���س��ع��ة 
على خماطر �سر�ء بع�س �ملنتجات 
�لتو��سل  مو�قع  من  �لتجميلية 

�ل�سيخة  �سمو  برئا�سة  �مل��وؤم��ن��ن 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت ز�ي����د ب���ن ���س��ق��ر �آل 
نهيان على �ملبادر�ت �لهادفة �لتي 
تطرحها �جلمعية خلدمة وتعزيز 
�ل��وع��ي �مل��ج��ت��م��ع��ي، و�أ���س��اف��ت �أن 
�لب�سرة  وج��م��ال  �سحة  مو��سيع 
�لن�ساء  ك��ب��ري م��ن  �ه��ت��م��ام  ت��ل��ق��ى 
و�ل���رج���ال ع��ل��ى ح���ٍد ����س���و�ء، فمن 
توعية  كموؤ�س�سات  علينا  �لو�جب 
��ستخد�م  �سوء  مبخاطر  �ملجتمع 
�ملنتجات  و  �ل���ت���ق���ن���ي���ات  ب���ع�������س 

�لتجميلية.

�النتاجية  م���ن  م��زي��د  ع��ل��ى  حت��ف��ز 
و�سنو�ت  �لعلمية  �ل���درج���ات  وف���ق 
�خلرة �لعملية وهي �لهيكلية �لتي 
منذ  �لب�سرية  �مل���و�رد  عليها  عملت 
مدة لبلوغ ما تطمح �إليه موؤ�س�سات 
�لدولة من �لر�سا �لوظيفي و�إ�سعاد 
�ملوظف �لقادر على �إر�ساء �لعمالء 

و�ملر�جعن و�إ�سعادهم كذلك .
كما مت مناق�سة �آلية �لعمل و�ملتابعة 
على  ي�سرف  �ل��ذي  �جلامع  لالإمام 
ع����دة م�����س��اج��د يف �حل����ي �ل���و�ح���د، 
و�لتاأكيد على متابعة تنفيذ درو�س 

�مل��ح��ل��ي و�ل����دويل م�سيد�  �مل�����س��ت��وى 
بجهود �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد 
�آل نهيان ، ممثل �حلاكم يف منطقة 
�لظفرة ملا و�سلت �إليه هذه �ملنطقة 
جميع  ،ح��اث��ا  و�زده�����ار  نه�سة  م��ن 
�اليجابية  �ل��ق��دو�ت  خللق  �مل����در�ء 
�الأكرث  �لوظيفية  �لبيئة  وحتقيق 
للموظفن  و�ن����ت����اج����ي����ة  �����س����ع����ادة 
و�مل��وظ��ف��ات يف ك��ل جم���االت �لعمل 
 . و�لتنظيمية  و�الإد�ري�����ة  �لوقفية 
بالدر��سة  �ملجتمعون  ت��ن��اول  وق���د 
�مل�ستفي�سة �لهيكلية �جلديدة �لتي 

نظافة  �آل����ي����ة  وك����ذل����ك  �مل�������س���اج���د، 
لها  �مل�ستمرة  و�ل�����س��ي��ان��ة  �مل�����س��اج��د 
. ك��م��ا ت��ن��اول �الج��ت��م��اع ع����دد� من 
وتعلي  �ملجتمع  تهم  �لتي  �لق�سايا 
�ن���ت���اج �خلطاب  �ل���دول���ة يف  م��ك��ان��ة 
و�لتطور  باملعا�سرة  �ملدعم  �لديني 
�لتقى  ث��م   . و�الع��ت��د�ل  و�لت�سامح 
باالأئمة  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ����س���ع���ادة 
و�ملوظفات  و�مل��وظ��ف��ن  و�خل��ط��ب��اء 
يف فرع �لهيئة مبدينة ز�يد مناق�سا 
من  �لتي  و�ملقرتحات  �الآر�ء  معهم 

�ساأنها تعزيز بيئة �لعمل .

اأكادميية دبي للم�ستقبل تطلق برنامج كفاءات الثورة ال�سناعية الرابعة
•• دبي -و�م:

�لثورة  جم��ال  يف  متخ�س�سة  ب��ر�م��ج  للم�ستقبل  دب��ي  �أك��ادمي��ي��ة  �أطلقت 
�ل�سناعية �لر�بعة و ت�سميم �مل�ستقبل وبرنامج ريادة تكنولوجيا �مل�ستقبل 
. ياأتي �إطالق هذه �لر�مج �الكادميية �لتي ت�سهم يف تعزيز قدرة �ملو�هب 
و�لكفاء�ت على �لتعامل مع متطلبات �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة كخطوة 
��ستباقية ت�سعى من خاللها �الأكادميية �إىل حتقيق روؤية �لقيادة �لر�سيدة 
ب��ر�م��ج تعليمية وت��دري��ب��ي��ة متكاملة  ت��وف��ري  �ل�����س��اأن م��ن خ���الل  يف ه���ذ� 
كمركز  دبي  مكانة  وتعزز  �لر�بعة  �ل�سناعية  �لثورة  م�ستقبل  ت�ست�سرف 
عاملي يف جمال ��ست�سر�ف و�سناعة �مل�ستقبل وتاأهيل �لكو�در �ملتخ�س�سة 
دبي  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ط��وق  ب��ن  ع��ب��د�هلل  ���س��ع��ادة  ذك��ر  و  ف��ي��ه. 

�ل�سناعية  للثورة  �لعاملية  �ال�ستعد�د�ت  ظل  يف  �ن��ه  باالإنابة  للم�ستقبل 
�الآن  �لر�سيدة هي  �لقيادة  �الإم��ار�ت بف�سل توجيهات  دول��ة  ف��اإن  �لر�بعة 
�ل�سباقة يف هذ� �ملجال حيث �أعلنت عن تاأ�سي�س جمل�س متخ�س�س للثورة 
�ل�سناعية �لر�بعة وهي تعمل على ت�سخري �لتكنولوجيا �ملتطورة خلدمة 
�ملجتمع و�إ�سعاد �أفر�ده وذلك من خالل متكن �جلهات و�ملوؤ�س�سات، و�لعمل 
على �إعد�د �لكفاء�ت و�ملو�هب للتعامل مع متطلباتها باحرت�فية ومهارة 
�لتي �ستزود  �إطالق هذه �لر�مج �الكادميية  �ن  عالية. و�أ�ساف �سعادته 
تاأكيد  هو  و�أدو�ت��ه��ا  �لر�بعة  �ل�سناعية  �ل��ث��ورة  مب��ه��ار�ت  فيها  �مل�ساركن 
على دور موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل يف تاأهيل جيل جديد من قادة �مل�ستقبل 
و�نعكا�س اللتز�مها بالعمل على تطوير �لقدر�ت كونه ركيزة �أ�سا�سية يف 
�أجندة دبي �مل�ستقبل �لتي ت�سكل م�سار عمل �ملوؤ�س�سة ومنجهاً لها يف �سعيها 

مفتوحاً  وخمتر�ً  عاملياً  مركز�ً  دبي  مكانة  تر�سيخ  يف  �أهد�فها  لتحقيق 
�إلهام  �مل�ستقبل وم�سدر  �لر�بعة وال�ست�سر�ف و�سناعة  �ل�سناعية  للثورة 
لدول �لعامل. ومن جانبه �و�سح �أطرف �سهاب م�ساعد �لرئي�س �لتنفيذي 
�لقطاعات  رفد  �لر�مج  هذه  من  �لهدف  �ن  للم�ستقبل  دبي  الأكادميية 
زمام  ت��ويل  على  �ل��ق��ادرة  �لوطنية  �لكفاء�ت  من  جديد  بجيل  �لرئي�سية 
�مل���ب���ادرة م��ن خ���الل ت��زوي��ده��م مب��ه��ار�ت �ل��ت��ع��ام��ل م��ع م��ت��غ��ري�ت �لثورة 
�ل�سناعية �لر�بعة حيث �أن هذه �لر�مج �الأكادميية تقوم على جمموعة 
وجمموعة  �الأكادميين  �أب��رز  من  نخبة  باإ�سر�ف  �الأ�سا�سية  �ملحاور  من 
من �ملتخ�س�سن بهدف متكن �مل�ساركن فيها من تطوير �أفكار وحلول 
عمله.  جمال  يف  كل  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا  با�ستخد�م  مبتكرة  وم�ساريع 
و�إعد�د  �لوطنية  �لكفاء�ت  بناء  �إىل  �الأكادميية  �لر�مج  كما تهدف هذه 

�الأكادميية مع  �ستتعاون  �ملجاالت حيث  �ستى  �مل�ستقبل يف  قادة  جيل من 
و�لندو�ت  �لعمل  ور���س  من  جمموعة  لتنظيم  �ال�سرت�تيجين  �سركائها 
مد�ركهم  تو�سيع  يف  ودوره���ا  �ل��ر�م��ج  ه��ذه  باأهمية  �مل�ساركن  لتعريف 
�ملتغري�ت  مع  للتعامل  �لالزمة  �ملهار�ت  من  ومتكينهم  معارفهم  وزي��ادة 

�لتي �سي�سهدها �لعامل يف ظل �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة.
م�ستهدفات  حتاكي  كي  خ�سي�ساً  �الأكادميية  �لر�مج  هذه  ت�سميم  ومت 
 2071 �الإم���ار�ت  روؤي��ة مئوية  �لعمل على حتقيق  �الإم���ار�ت يف  حكومة 
من  �لعديد  على  �لر�مج  وتركز  �لر�بعة..  �ل�سناعية  �لثورة  و�جتاهات 
�إىل  باالإ�سافة  �خل��دم��ات  وج���ودة  �حلكومة  فيها  مب��ا  �لرئي�سية  �مل��ح��اور 
و�القت�ساد  و�لتكنولوجيا  و�لنقل  �لذكية  و�الأنظمة  و�البتكار  �لتعليم 

�لذكي.
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اأخبـار الإمـارات

•• �بوظبي - �لفجر: 

د����س���ن �ل�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب����ن حممد 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س فريق  �ل  ب���ن خ��ال��د 
موقع  �بوظبي  يف  �لتطوعي  و�ج��ب 
مبادرة  وهو  �اللكرتوين   NGO
�لرقمي  ل��ل��ن��ا���س��ر  رق��م��ي��ة  ت��ط��وع��ي��ة 
�لقبي�سي  م��ه��ري  ب��ن  �سعيد  حم��م��د 
و�جب  ف��ري��ق  �م��ن��اء  جمل�س  ع�سو 
�ل���ت���ط���وع���ي ه����و دل���ي���ل ب��ح��ث��ي لكل 
م��وؤ���س�����س��ات �ل��ن��ف��ع �ل���ع���ام يف دول���ة 
�المار�ت �لعربية �ملتحدة ي�سهل على 
�لباحث من د�خل وخارج �لدولة �أن 
يجد موؤ�س�سات �لنفع �لعام يف مكان 

و�حد وبكل �سهولة.
و�ثنى �ل�سيخ خليفة بن حممد على 
مبادر�ت �لقبي�سي �لذكية و�لرقمية 
يف ع���امل �ل��ت��ط��وع �ل��وط��ن��ي خلدمة 
دول  ل��ي�����س يف  �ل���ت���ط���وع���ي  �ل���ع���م���ل 
�المار�ت فح�سب بل يف �لعامل �جمع 
حن يوثق للجميع مو�قع �جلمعيات 
�لتطوعية  و�ل���ف���رق  و�مل��وؤر���س�����س��ات 
فريق  �هتمامات  مو�كبا  و�خل��ريي��ة 
و�ج��ب يف ع��ام �خل��ري 2017 �لذي 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب���ه  وج����ه 

ن��ه��ي��ان رئي�س  �ل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�لدولة حفظه �هلل .

بن  خالد  �ل�سيخ  �لتد�سن  وح�سر 
نهيان  �ل  �ل  حم���م���د  ب����ن  خ��ل��ي��ف��ة 
و�ل�سيخ حممد بن خليفة بن خالد 
�ل نهيان و�ل�سيخ طحنون بن خليفة 
بن حممد �ل نهيان و�ع�ساء جمل�س 
�م���ن���اء ف��ري��ق و�ج����ب �ل��ت��ط��وع��ي يف 

�بوظبي . 
جمل�س  يف  �ل��ق��ب��ي�����س��ي  و����س��ت��ع��ر���س 
خالد  ب��ن  حممد  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 
جو�نب �ملوقع ليقوم �سموه بتد�سن 
�مل��ق��وع �مل���ب���ادرة ر���س��م��ي��ا د�ع��ي��ا كافة 
و�خلريية  �ل��ت��ط��وع��ي��ة  �مل��وؤ���س�����س��ات 
ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه و�ل���ت���و�����س���ل مع 
وحتديثها  لتفعيل  �مل��ب��ادرة  �ساحب 
ح�سورها �لرقمي يف ظل �هتمامات 
�لدول �ملتميزة باالرتقاء باخلدمات 

�لربقمية و�لتقنية .
�لرقمي  وقال من جانبه �العالمي 
حممد �لقب�سيي ع�سو جنل�س �مناء 
ف���ري���ق و�ج�����ب : ج�����اءت ف���ك���رة هذ� 
�لدليل �و نابعة من ت�ساوؤالت �لكثري 
من �ال�سخا�س خارج ود�خل �لدولة 
ع���ن دل��ي��ل ي�����س��ت��ط��ي��ع��و� م���ن خالله 

�جلمعيات  ج��م��ي��ع  �ىل  ي�����س��ل��و�  �أن 
�الم����ار�ت  يف  و�خل��ريي��ة  �لتطوعية 
حل�سر  خ����ا�����س  ب���ج���ه���د  وق����م����ت   ،
�لبحث  خ���الل  م��ن  �جل��ه��ات  جميع 
�و بع�س  �ل��ك��ت��ب  �و  ع��ر �الن��رتن��ت 
�لر�سمية،  وغ��ري  �لر�سمية  �جلهات 
وب��ع��ده��ا ج����اء ف��ك��رة �ن ي�����س��م هذ� 
�لدليل جميع موؤ�س�سات �لنفع �لعام 
يف �الم�����ار�ت وب��ال��ف��ع��ل ق��م��ت بعدها 
و�جلمعيات  �ملوؤ�س�ست  جميع  ب�سم 
و�مل����ر�ك����ز ل��ت��ك��ون حت���ت م��ظ��ل��ة هذ� 
كرث  وال  �لرقمي  �مل��وق��ع  �و  �لدليل 
�لدليل  من  �النتهاء  مت  �سنتن  من 
بال�سكل  ولكن  كامل  ب�سكل  �ق��ول  ال 
�لذي ميكنه توفري معظم موؤ�س�سات 
�الم������ار�ت وال ز�ل  �ل���ع���ام يف  �ل��ن��ف��ع 
لتطويره  �ملوقع  على  ج��اري  �لعمل 
�ملطلوب  بال�سكل  ليكون  وحت�سينه 
�لباحث  �ل�سكل �لذي ي�سهل على  �و 

�يجاد مايبحث عنه.
�لتطوعي  و�ج������ب  ف���ري���ق  و�أط����ل����ق 
�ل�سهر  م��ن  و�لع�سرين  �ل��ث��اين  ي��وم 
�لفريق  ر�ع������ي  ب��ح�����س��ور  �مل���ا����س���ي 
حممد  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  ورئ��ي�����س��ه 
بن خالد �ل نهيان مو�كبة لفعاليات 

ع����ام �خل����ري و����س��ت��ق��ب��اال ل��ع��ام ز�يد 
ليكون �لفريق و�حد� من �ملوؤ�س�سات 
�لتطوعي  �لعمل  نطاق  يف  �ل��ر�ئ��دة 
يف  �لوطني  �لتطوع  من�سة  و�سمن 
مببادرة  �لزعابي  وم�سيد�   ، �لدولة 
�ملفتوح  �ل���ي���وم  ت��ن��ظ��ي��م  يف  �ل��ك��ل��ي��ة 
�لفريق  ب��ا���س��م  وم�����س��ي��د�  ل��ل��ت��ط��وع 
مببادرة �لكليات باعتماد مائة �ساعة 
تطوعية كمطلب تخرج لكل طالبها 

وطالباتها .
 و�و�سحت �الأ�ستاذة مرمي �الأحمدي 
لقد   : �لفريق  �مناء  جمل�س  ع�سو 
بن  حممد  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  ح��دد 
و�لرئي�س  �ل��ر�ع��ي  نهيان  �ل  خ��ال��د 
�بوظبي  �لتطوعي يف  لفريق و�جب 
“ �لتطوع ر�سالة  ب��اأن  �لفريق  روؤي��ة 
�ملجتمع  خدمة  ور�سالته   “ وطنية 
على  �لوطن  جميل  رد  �ىل  ويهدف 
�أوقات �لفر�غ مبا  �ل�سباب و��ستثمار 
�لنا�س وتاأكيد �لوالء للوطن  يخدم 
�النتماء  وتعزيز  �لر�سيدة  و�لقيادة 
و�بر�ز  �الخرين  وم�ساعدة  �لوطني 
�لعمل  وحت���ف���ي���ز  �ل���وط���ن���ي  �مل���ن���ج���ز 

�لتوعي لدى جيل �ل�سباب .
خالل  �ل��ف��ري��ق  ح��ر���س   و�أو�سحت: 

�ىل  حتويلهن  �ىل  �لطالبات  لقاءه 
�ملزيد  خلق  يف  وم��ب��ادر�ت  موؤ�س�سات 
و�لفعاليات  �ملبادر�ت و�الن�سطة  من 
�أن يكن يف هذ�  �لتطوعية �كرث من 
و�لعلمي  �لفكري  �لن�سج  وذ�  �لعمر 
مبتكر�ت  ليكن  فقط  م�ساركات  من 
ومطور�ت للعمل �لتطوعي بالتعاون 
مع فريق و�جب ، و�ن �ل�سيخ خليفة 
ب��ن حم��م��د ب��ن خ��ال��د �ل ن��ه��ي��ان قد 
وج���ه ب��ات��اح��ة �ل��ف��ر���س ك��ام��ل��ة لهن 
مبادر�تهن  تطبيق  على  وت�سجيعه 
�لتطوع  حت��دي  �سمن  �ستكون  �لتي 
، ولقيت �لفكرة و�جلناح  للجامعات 

�قباال كبري� من �لطالبات.
 وعن �نو�ع �لتطوع يف �لفريق قالت: 
وم�سوقة  متنوعة  جمموعة  لدينا 
م��ن �ل��ر�م��ج و�ل��ف��ع��ال��ي��ات ومنها : 
تنظيم  خ��الل  من  �لوطني  �لتطوع 
 : وه��ي  �لوطنية  �الأي���ام  يف  فعاليات 
�لعيد �لوطني – يوم �ل�سهيد – يوم 
توحيد �لقو�ت �مل�سلحة – يوم �ملر�أة 
�ل��ع��ل��م وغريها  – ي���وم  �الم���ار�ت���ي���ة 
�لوطنية  �ل�����س��خ�����س��ي��ات  و�ب��������ر�ز   ،
و�مل��ت��م��ي��زة م���ن �ل��ك��ب��ار و�ل�����س��ب��اب ، 
و�لتطوع �ل�سحي من خالل تنظيم 

�مل�ست�سفيات  يف  للمر�سى  �ل��زي��ار�ت 
وم��و����س��ات��ه��م وت��ق��دمي �ل��ه��د�ي��ا لهم 
�لدولة  د�خ�����ل  �الأع����ي����اد  يف  خ��ا���س��ة 
�ل��ع��ون و�لدعم  وخ��ارج��ه��ا وت��ق��دمي 
و�لتطوع   ، ل��ل��م��ح��ت��اج��ن  �ل�����س��ح��ي 
�ل��ه��م��م م���ن خ����الل تنظيم  ل�����ذوي 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��د�ع��م��ة ل���ذوي �لهمم 
�خلا�سة  �الح���ت���ي���اج���ات  ذوي  م����ن 
�يامهم  و�ح����ي����اء  م���ق���اره���م  ب����زي����ارة 
�ل�����س��ن��وي��ة م��ث��ل ي���وم �ل��ت��وح��د - يوم 
�ملعاقن – يوم �ل�سم – يوم �العاقة 
�لبي�ساء  �لع�سا  ي��وم   – �جل�سدية 
 ، وغ��ريه��ا  د�ون  م��ت��الزم��ة  – ي���وم 
تنظيم  خ��الل  من  �لبيئي  و�لتطوع 

فعاليات بالتن�سيق مع هيئات �لبيئة 
ووز�رة �لبيئة مبا يعزز �حلفاظ على 
�لبيئة �المار�تية �ل�ساحلية و�لرية 
و�جل��ب��ل��ي��ة و�ل���ب���ح���ري���ة م���ن خالل 
تنظيم �لتوعية باأيام �لبيئة �لعاملية 
�الأ�سجار  باأهمية  حمالت  وتنظيم 
و�ل�سدر  �ل��ن��خ��ي��ل  م��ث��ل  �ل��وط��ن��ي��ة 

و�لغاف و�ل�سمر وغريها .
�لفريق  يف  �ل�����دويل  �ل��ت��ط��وع   وع���ن 
�مل�ساركة يف  يكون من خ��الل  ذك��رت 
ب��ر�م��ج �ل��ت��ط��وع �ل���دويل م��ن خالل 
للتطوع  �مل���ت���ح���دة  �المم  م��ن��ظ��م��ة 
دي�سمر  م��ن  ي��وم �خلام�س  و�ح��ي��اء 
و�ليوني�سكو  للتطوع  �لعاملي  �ل��ي��وم 

�لرنامج  خ��الل  م��ن  و�ليوني�سيف 
�المنائي لالأمم �ملتحدة يف �بوظبي 
، و�ل����ت����ط����وع �ل����ث����ق����ايف م�����ن خ���الل 
بالتعاون  ثقافية  ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم 
�لثقافة  ووز�رة  �ل��ك��ت��اب  �حت���اد  م��ع 
رعاية  يف  للثقافة  �ب��وظ��ب��ي  وه��ي��ئ��ة 
�لوطن  وفتيات  �سباب  من  �ملبدعن 
، ودع�����م  وت���ك���رمي���ه���م  و�ب�������ر�زه�������م 
و�مل�ساركة  لهم  �لوطنية  �ال�سد�ر�ت 
�لد�خلية  �ل��ك��ت��ب  م��ع��ار���س  يف  ب��ه��ا 
�الأم�سيات  وت��ن��ظ��ي��م   ، و�خل���ارج���ي���ة 
وفق �الحتياجات ومو�كبة ل�سعار�ت 
�العو�م �لوطنية كعام �لقر�ءة وعام 

�خلري وعام ز�يد وغريها .

••دبي-و�م:

بن  �سهيل  بنت  �سما  معايل  �أك���دت 
فار�س �ملزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون 
�الإمار�ت  جمل�س  رئي�س   ، �ل�سباب 
لل�سباب، �أن �عتماد �ساحب �ل�سمو 
�آل مكتوم  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل��������وزر�ء ح���اك���م دب����ي رع�����اه �هلل ، 
لل�سباب  �الإم���ار�ت  جمل�س  ت�سكيلة 
توجهات  يعك�س  �لثانية،  دورت��ه  يف 
ع��ل��ى طاقات  ب��االع��ت��م��اد  �ل���دول���ة 
�ل�سباب يف حتقيق �الأهد�ف و�لروؤى 
�لقيادة  ث��ق��ة  وي��ج�����س��د  �ل��وط��ن��ي��ة، 

�لر�سيدة بدورهم وبقدر�تهم.
جاء ذلك، مبنا�سبة �عتماد �ساحب 
�آل  ر��سد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
ملجل�س  �جل��دي��دة  �لت�سكيلة   ، �هلل 
معايل  برئا�سة  لل�سباب  �الإم����ار�ت 
�سما بنت �سهيل بن فار�س �ملزروعي، 
�سباب  نخبة  م��ن  �سبعة  وع�سوية 
�لدولة،  الإم���ار�ت  ممثلن  �ل��وط��ن 
مت �ختيارهم بناء على موؤهالتهم 
�لعملية ووفقاً  �لعلمية وخر�تهم 
�ملتبعة.  �لعاملية  �مل��ع��اي��ري  الأف�����س��ل 
�لثقة  ه����ذه   : �مل����زروع����ي  وق���ال���ت 
م�سوؤولية وطنية وحتد يحتم على 
�سباب �الإمار�ت بذل كل جهد ممكن 
�ل��ف��ر���س و�لعمل  ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن 
م�ستقبلية  وب��روؤي��ة  طاقاتهم  بكل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات ���س��ع��ب ودول����ة 
�أن جمل�س  �إىل  ،م��ن��وه��ًة  �الإم����ار�ت 
بدورته  �سيعمل  لل�سباب  �الإم���ار�ت 
�لثانية للبناء على �الإجناز�ت �لتي 
وتطوير  �ل�سابق،  �ملجل�س  حققها 
�مل���ب���ادر�ت و�ل���ر�م���ج �ل��ه��ادف��ة �إىل 
�لطاقات  م��ن  �لكاملة  �ال���س��ت��ف��ادة 
�حللول  و�إي��ج��اد  �ل�سابة،  �لوطنية 
و�مل�ستقبلية  �حل��ال��ي��ة  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
ب�سكل  �ل�سباب  قطاع  ت��و�ج��ه  �لتي 
عام. و�أ�سافت معاليها : �ن جمل�س 
دورته  يف  ن��ف��ذ  لل�سباب  �الإم������ار�ت 
�الأوىل �أكرث من 13 مبادرة نوعية 
خلدمة �سباب �الإمار�ت يف �ملجاالت 
وتطوير  ال�ستمر�ر  ونطمح  كافة، 
هذه �ملبادر�ت بالتعاون مع جمال�س 
�ل�سباب يف كافة �الإمار�ت و�سركائنا 
�ال�سرت�تيجين يف �لقطاع �خلا�س 
�لوطنية  �مل��وؤ���س�����س��ي��ة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 

جمل�س  وي�����س��م   . و�الج��ت��م��اع��ي��ة 
�الإمار�ت لل�سباب يف دورته �لثانية 
�ملزروعي  �سما  م��ع��ايل  ج��ان��ب  �إىل 
رئي�س �ملجل�س، �سبعة �أع�ساء، وهم 
�ل�سويدي   �أح��م��د حممد ج��ر   -  :
�أبوظبي:  �إم��������ارة   - ع���ام���ا   24
يف  �ملاج�ستري  درج��ة  �أح��م��د  يحمل 
و�لعالقات  �لدبلوما�سية  �ل�سوؤون 
مرتبة  مع  �متياز  بدرجة  �لدولية 
ودرجة  ز�ي��د،  �ل�سرف، من جامعة 
�الأعمال  �إد�رة  يف  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س 
�لدولية بدرجة �متياز، يقوم حالياً 
يف  �لدكتور�ه  لر�سالة  بالتح�سري 
�ل��ق��وة �ل��ن��اع��م��ة ل��دول��ة �الإم�����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة يف �سياق �لعالقات 
�لدولية، يف كلية �لعلوم �الإن�سانية 
�الإم����ار�ت  بجامعة  و�الج��ت��م��اع��ي��ة 
�لتحدث  ويجيد  �ملتحدة،  �لعربية 
باأربع لغات. ويعمل �أحمد �أخ�سائي 
معرفة يف مركز �أبوظبي للقياد�ت 
يف  عمله  يكمن  حيث   ، �حلكومية 
ت�ساهم  تقليدية  غري  ط��رق  �إيجاد 
�لكفاء�ت،  وب��ن��اء  �مل��ع��رف��ة  ن��ق��ل  يف 
ويعمل على ت�سميم وتنفيذ ور�س 
�ملتخ�س�سن  ل��ل��م��وظ��ف��ن  ع��م��ل 
ك��م��ا يعمل  �أب���وظ���ب���ي،  يف ح��ك��وم��ة 
�القت�ساد  جم��ال  يف  كباحث  �أي�سا 
�ملعريف. و�ساهم �أحمد بالعديد من 
�ملبادر�ت �الجتماعية مع �جلمعيات 
�خل���ريي���ة، و����س���ارك يف ع��ق��د ور�س 
عمل و�إن�ساء حلقات تدري�س ودعم 
للطلبة، وباإ�سر�ك �ل�سباب يف �إمارة 
و�الأن�سطة  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات  �أب��وظ��ب��ي 
�ملجتمعية،  بامل�سوؤولية  تعنى  �لتي 
وت�سجيع لالبتكار وتنمية �ملو�هب. 
- رمي �لنعيمي  21 عاما - �إمارة 
حالياً  �لنعيمي  رمي  ت��در���س  دب��ي: 
�جلامعة  يف  �لكهربائية  �لهند�سة 
�سمن  �ل�������س���ارق���ة  يف  �الأم���ري���ك���ي���ة 
�لرئا�سة  �����س����وؤون  وز�رة  م��ن��ح��ة 

للطلبة �ملتميزين، وقد عملت لدى 
للف�ساء،  ر����س��د  ب��ن  حممد  م��رك��ز 
و�ل��ت��ح��ق��ت ب���رن���ام���ج ت��ع��ل��ي��م��ي يف 
�أوك�سفورد  بجامعة  �ك�����س��رت  كلية 
لدر��سة �لعالقات �لدولية وفل�سفة 
�لقانون، و�ساركت يف برنامج �لقادة 
�لوطني  �ل��ن��م��وذج  ب��رن��ام��ج  �سمن 
حيث  نيويورك  يف  �ملتحدة  ل��الأمم 
جائزة  على  �جل��ام��ع��ة  وف��د  ح�سل 
�لوفد �ملتميز، كما �ساركت يف عدد 
�ل��ع��امل��ي��ة، كرنامج  �ل���ر�م���ج  م���ن 
�لقادة يف قمة عامل �ساب و�حد يف 
�أوت��و�، ويف عدد  �لكندية  �لعا�سمة 
م���ن �ل���رح���الت �ل��ت��ط��وع��ي��ة خارج 
جو�ئز  ع��ل��ى  وح�����س��ل��ت  �ل����دول����ة. 
جائزة  منها  �جل��ام��ع��ة  يف  ع��دي��دة 
�لتفوق  وج��ائ��زة  �جل��ام��ع��ة،  رئي�س 
قّيمة  جتارب  وخا�ست  �الأكادميي، 
�لطالبية،  �الأن�����س��ط��ة  ب���ر�م���ج  يف 
ك��ع�����س��وي��ة ن�����ادي م��ه��ن��د���س��ن بال 

حدود و�لنادي �لثقايف �الإمار�تي.
وعملت رمي كمن�سق عام للفعاليات 
�لطلبة،  جم��ل�����س  يف  �ل���ط���الب���ي���ة 
رحلة تطوعية  تنظيم  و��ستطاعت 
نوعها  م���ن  �الأوىل  ه���ي  خ��ارج��ي��ة 
يف ت���اري���خ �جل��ام��ع��ة، و���س��ارك��ت يف 
�خلا�سة  �ل����ر�م����ج  م���ن  �ل���ع���دي���د 
م�سار  يف  �ل�سباب  ���س��وت  ب��اإي�����س��ال 

خدمة وطن يف عام �خلري.
- علياء عي�سى �حلز�مي  21 عاما - 
�إمارة �ل�سارقة: تدر�س علياء حالياً 
�جلامعة  يف  �ل���دول���ي���ة  �ل���ع���الق���ات 
�الأمريكية يف �ل�سارقة، �إ�سافة �إىل 
در��ستها �الأدب �الإجنليزي ودر��سات 

�ملر�أة كتخ�س�سات فرعية.
باللغة  رو�ئ������ي  ع��م��ل  ل��ه��ا  و����س���در 
ع���ام   Alatash �الجن���ل���ي���زي���ة 
ن�سر  على  حالياً  وتعمل   ،  2013
رو�ي����ة �أخ����رى، وت��ك��ت��ب م��ق��االت يف 
و�ملجالت  �ل�����س��ح��ف  م���ن  �ل��ع��دي��د 

و�ساركت   .. �الإجن��ل��ي��زي��ة  ب��ال��ل��غ��ة 
�لنموذج  ب��رن��ام��ج  يف  ع���ام  ك���اأم���ن 
�لوطني لالأمم �ملتحدة يف �جلامعة 
حيث  �ل�������س���ارق���ة،  يف  �الأم���ري���ك���ي���ة 

ترت�أ�س ثالثة �أندية يف �جلامعة.
وتدربت علياء �أثناء فرتة در��ستها 
جمل�س  �سوؤون  وز�رة  يف  �جلامعية 
و�ملجل�س  و�مل�����س��ت��ق��ب��ل،  �ل���������وزر�ء 
بال�سارقة  �الأ���س��رة  ل�سوؤون  �الأع��ل��ى 
بال�سارقة،  �الأط�����ف�����ال  وم�����ر�ك�����ز 
�لفعاليات  �لعديد من  و�ساركت يف 
 WIMUN كموؤمتر  �ل��دول��ي��ة 
ن�����ي�����وي�����ورك، وك���م���ت���ح���دث���ة يف  يف 
�ملتحدة،  ل���الأمم  �لعامة  �جلمعية 
م��وؤمت��ر�ت حملية  ���س��ارك��ت يف  كما 
�ال�ستثمار  م��وؤمت��ر  يف  وم��ت��ح��دث��ة 
يف �مل�ستقبل و تيكد�س يف �جلامعة 

�الأمريكية بال�سارقة.
عاما   24 �حل��و���س��ن��ي   ���س��ي��م��اء   -
�سيماء  ع��ج��م��ان: حت��م��ل  �إم�����ارة   -
يف  �لبكالوريو�س  �سهادة  �حلو�سني 
بدرجة  �لعامة  و�ل�سحة  �لتغذية 
�م���ت���ي���از م���ع م��رت��ب��ة �ل�������س���رف من 
حالياً  وتدر�س  بدبي،  ز�يد  جامعة 
ماج�ستري علوم �ل�سحة �لعامة يف 

جامعة حمد�ن �لذكية.
وح�سلت �سيماء على جائزة �ل�سيخ 
حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم لالأد�ء 
�لطالب  ف��ئ��ة  �مل��ت��م��ي��ز،  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي 
�ل�سيخ  وج���ائ���زة  م���رت���ن،  �مل��ت��م��ي��ز 
مكتوم  �آل  حم����م����د  ب�����ن  م����اج����د 
�أف�سل  ف��ئ��ة  ل��ل�����س��ب��اب  �الإع���الم���ي���ة 
�ل�سارقة  وج��ائ��زة   .. مذيع حم��اور 
ل��ل��ت��م��ي��ز و�ل���ت���ف���وق �ل���رتب���وي فئة 
�لطالب �ملتميز .. وجائزة �ل�سيخة 
مكتوم  �آل  حم���م���د  ب���ن���ت  ل��ط��ي��ف��ة 
�خلطابة  فرع  �لطفولة  الإب��د�ع��ات 
جمل�س  وج���ائ���زة   .. �الأول  �مل��رك��ز 
�آباء ومعلمي عجمان فئة �لطالب 

�ملتميز.

�أ�سدرت �سيماء �لعديد من �ملوؤلفات 
�الأدبية مثل �ألو�ن من �حلياة، حب 
ال ي�سيخ، وغريها من �ملوؤلفات، وهي 
ع�سو �حتاد كتاب و�أدب��اء �الإمار�ت 
.. ك��م��ا �أن���ه���ا ت�����س��ارك ب��ف��اع��ل��ي��ة يف 
مهرجان طري�ن �الإم��ار�ت لالآد�ب 
وتعمل  وم���ت���ط���وع���ة.  ك��م��ت��ح��دث��ة 
مركز  يف  تغذية  �أخ�سائية  �سيماء 
وعملت  و�الأب���ح���اث،  لل�سكر  ر����س��د 
�أنها  كما  ب��اح��ث،  كم�ساعد  �سابقاً 
ممثلة  مثل:  ع��دة  منا�سب  �سغلت 
�ال�ستد�مة  ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ط��ال��ب��ات 
�جلامعة،  طالبات  جمل�س  وع�سو 
�ليوني�سيف  مع  عملت  ومتطوعة 
طلبة  ب��ن  �ل��وع��ي  لن�سر  ل��ع��ام��ن 
ع�سو  لتكون  و�ُخ��ت��ريت  �جلامعة. 
دورته  يف  لل�سباب  عجمان  جمل�س 
�لعديد  تنظيم  و�ساركت يف  �الأوىل 
�ل�سبابية  و�مل�ساريع  �مل��ب��ادر�ت  م��ن 
�ست  �لدولة، وعملت  على م�ستوى 
�إذ�ع��ة وتلفزيون  �سنو�ت مذيعة يف 
�ل���������س����ارق����ة، وق�����دم�����ت �أك�������رث من 
وتلفزيونية  �إذ�عية  بر�مج  ثمانية 
ل���الأط���ف���ال، ث���م ق��دم��ت ع��ل��ى قناة 
ن��ور دب��ي برناجما و�ح��د�. - �سيف 
طحنون �آل علي  26 عاما -�إمارة 
�أول طالب  �أم �لقيوين: يعد �سيف 
جامعة  يف  �ل���ق���ب���ول  ي���ن���ال  ع���رب���ي 
�جلامعية،  �ل��در����س��ات  يف  ط��وك��ي��و 
ك��م�����س��وؤول مر�قبة  وي��ع��م��ل ح��ال��ي��اً 
باأم  ب��اك  وي��ن  �سركة  يف  �لعمليات 
مركز  م��ن  �سيف  تخرج  �لقيوين. 
�ليابانية  �ل��ل��غ��ة  ل��ت��ع��ل��ي��م  ط��وك��ي��و 
وح�سل  ج���ا����س���و  مل��ن��ظ��م��ة  �ل���ت���اب���ع 
ع��ل��ى �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث ع��ل��ى جمموع 
�ل��ط��ل��ب��ة، ك��م��ا ك���ان خ��ري��ج �لدفعة 
�لتكنولوجيا  م��ع��ه��د  م���ن  �الأوىل 
�الأول  �مل��رك��ز  وح�سل  �لتطبيقية، 
على �لدولة يف م�سار �لتكنولوجيا 
�إجناح  يف  �سيف  �ساهم  �لتطبيقية. 

فرتة  �أث��ن��اء  وطنية  م�ساريع  ع��دة 
در����س��ت��ه يف ج��ام��ع��ة ط��وك��ي��و مثل، 
�لتفاهم  �إع��د�د مذكرة  �مل�ساركة يف 
بن جامعة طوكيو وجامعة خليفة 
و�مل�ساهمة  و�لتكنولوجيا،  للعلوم 
مفاو�سات  ع��م��ل  ���س��ري  م��ت��اب��ع��ة  يف 
�مل��ق��رتح��ة ب��ن جامعة  �الت��ف��اق��ي��ة 
�لتقنية  ك��ل��ي��ات  وجم��م��ع  ط��وك��ي��و 
�لعليا بدولة �الإم��ار�ت، كما �سارك 
يف �مل�سح �لبيئي و�ل�ساحلي ملنطقة 
روم�����وي مب��ح��اف��ظ��ة ه���وك���اي���دو يف 
�لبحثي  �مل��ي��د�ين  و�مل�سح  �ل��ي��اب��ان، 
ملنطقة  وكفاءتها  �لطاقة  لتوفري 
�أوم����وري.  مبحافظة  ه��ريو���س��اك��ي 
ف��ري��ق حت���دي جامعة  و����س���ارك يف 
ت���وك���اي ل��ل�����س��ي��ارة �ل�����س��م�����س��ي��ة، ويف 
�مل�ستقبل  ل��ط��اق��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة 
2014 كعار�س يف �سركة �إنبيك�س، 
�إحدى كرى �ل�سركات �ليابانية يف 
جمال �لنفط و�لغاز بجناح �ليابان، 
ويف �لدورة �الأوىل مل�سابقة �أبو ظبي 
فريق  كع�سو  �ل�سم�سية  لل�سيار�ت 
م�ساند  وك��ع�����س��و  ت���وك���اي  ج��ام��ع��ة 
للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ام���ع���ة  ل���ف���ري���ق 
و�لتكنولوجيا، كما �سارك يف �سنع 
�لطاقة  ع��ل��ى  تعمل  ���س��ي��ارة  وب��ن��اء 
للعلوم  خليفة  جلامعة  �ل�سم�سية 
ه�سام  م����رية   - و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا. 
ر�أ�س  �إم��ارة   - عاما   24 �ملهريي  
�ملهريي  تعد مرية ه�سام  �خليمة: 
�أمان  كمفت�سة  تعمل  �إمار�تية  �أول 
نووي يف �لهيئة �الحتادية للرقابة 
�لنووية، وقد تخرجت من جامعة 
مرتبة  �أع��ل��ى  م��ع  ب��ام��ت��ي��از  خليفة 
�مليكانيكية  �ل��ه��ن��د���س��ة  يف  ����س���رف 
و�لنووية، وتعمل يف جامعة خليفة 
و�لبحوث  و�لتكنولوجيا  للعلوم 
وتدربت  جامعي.  �أ�ستاذ  كم�ساعد 
يف �إم��ب��ريي��ل ك��ول��ي��دج يف ل��ن��دن يف 
�ل��ه��ن��د���س��ة �لطبية  �أب���ح���اث  جم���ال 

طالب  م��ن  جمموعة  م��ع  وعملت 
�ملمثلن  �أح�����د  وه����ي  �ل����دك����ت����ور�ه، 
�ل���ر����س���م���ي���ن ل�����دول�����ة �الإم�����������ار�ت 
�لعربية �ملتحدة يف م�سروع مفاعل 
هالدن يف �ل��روي��ج، �ل��ذي يخت�س 
و�ملفاعل  �ل��ن��ووي  �ل��وق��ود  ببحوث 
�ل��ب�����س��ري��ة.  وح�سدت  و�ل���ع���و�م���ل 
مرية جمموعة من �جلو�ئز منها 
�آل  جائزة �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد 
�ملتميز،  �لتعليمي  ل����الإد�ء  مكتوم 
خليفة  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  وج����ائ����زة 
و�لبحوث  و�لتكنولوجيا  للعلوم 
وجائزة  �ل��ع��ايل،  �لتعليمي  ل���الأد�ء 
موؤ�س�سة �الإمار�ت للطاقة �لنووية 
وجائزة  �ل��ع��ايل،  �لتعليمي  ل���الأد�ء 
و�لتميز  ل���الإب���د�ع  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س 
�سعود  �ل�سيخ  وج��ائ��زة  �لتعليمي، 
بن �سقر �لقا�سمي الأو�ئل �لثانوية 
�ملنظمة  يف  مرية  وتدربت  �لعامة. 
�لنووية  ل���الأب���ح���اث  �الأوروب������ي������ة 
�سرين يف جنيف، وقد متيزت منذ 
�لتطوعية،  بالن�ساطات  �سغرها 
حيث �ساركت يف �حلمالت �الأمنية 
جائزة  على  وح�����س��دت  �ل��ت��وع��وي��ة، 
م�ستوى  ع���ل���ى  م���ر����س���دة  �أف�������س���ل 
�ساركت  ك���م���ا  �ل����ع����رب����ي،  �خل���ل���ي���ج 
فعاليات  م���ن  �ل��ع��دي��د  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
ويف  �لطالبية،  و�لنو�دي  �ملجال�س 
�إك�سبو  يف  �ل���دول���ة  ج��ن��اح  ت��ن��ظ��ي��م 
من�سب  م�����رية  وت�����س��غ��ل  م����ي����الن. 
����س���ف���رية �الإم������������ار�ت ل���ل�������س���ب���اب يف 
�الأملانية  �ل��ل��غ��ت��ن  وجت��ي��د  �أمل��ان��ي��ا، 

و�الإجنليزية بطالقة.
- ���س��ن��دي��ة �إب����ر�ه����ي����م ����س���ع���د  27 
�سندية  �ل��ف��ج��رية:  -�إم������ارة  ع��ام��ا 
�أع��م��ال يف �سركة ف��وج تاون   ر�ئ���دة 
ومن�سقة   FUJTOWN
����س���رك���ة جلف  ع���ام���ة يف  ع����الق����ات 
كليات  يف  ت���خ���رج���ت   ، ب���رتوك���ي���م 
�ت�سال  تخ�س�س  �لعليا  �لتقنية 

ودر�ست   2013 ع����ام  م��وؤ���س�����س��ي 
�لطالبي  �ل��ت��ب��ادل  ب��رن��ام��ج  �سمن 
ملدة  �سوي�سر�  فر�نكلن-  كلية  يف 
�لطالب  تر�أ�ست جمل�س  كما  ع��ام، 
يف كليات �لتقنية �لعليا بالفجرية، 
�ل�سوؤون  رئي�س  من�سب  �سغلت  ثم 
�لعليا  �لتقنية  كليات  �لطالبية يف 
يف �ل��دول��ة، تعمل ك���اإد�ري تنفيذي 
ل��ل��ت�����س��وي��ق و�ل���ع���الق���ات �ل��ع��ام��ة يف 

�سركة جلف بيرتوكيم .
جتارية،  م�ساريع  �سندية  و�أ�س�ست 
Fujtown. م���������س����روع  م���ن���ه���ا 
com يف 2015 – وهو �لدليل 
و�ل�سياحي  �لتجاري  �الل��ك��رتوين 
�لفجرية،  الإم���ارة  و�لوحيد  �الأول 
�ساهمت  �مل�سروع،  هذ�  خالل  ومن 
بطرح مبادرة خطو�ت نحو �لنجاح 
�لتي تعنى بت�سجيع �ل�سباب لو�سع 
�أه���������د�ف ل���ب���دء م�������س���و�ره���م نحو 
�الأع��م��ال الإف���ادة م�ستقبلهم  ري���ادة 
وخ����دم����ة �ل����وط����ن ب�����س��ك��ل ذ�ت�����ي. 
تنظيم  يف  و����س��ع��ة  ب��خ��رة  وتتمتع 
و�لعالقات  و�لت�سويق  �لفعاليات 
�لفعاليات  ���س��م��ن  وم���ن  �ل��ع��ام��ة، 
تنظيم و�إن�ساء و�إخر�ج �أول موؤمتر 
ملجموعة  تيد �لعاملية يف �لفجرية 
�ل������ه������ادف ل���ل���ت���ع���ري���ف ب����االأف����ك����ار 
�جل��دي��دة و�مل��ت��م��ي��زة ل��ل��ع��امل، وقد 
 Cop22 م��ل��ت��ق��ى  يف  ����س���ارك���ت 
جمل�س  وف�����د  ����س���م���ن  �مل����غ����رب  يف 
�سندية  خ��ط��ط  وت�سمل  �ل�����س��ب��اب. 
�لكرتونية  �أنظمة  بناء  �مل�ستقبلية 
ومن  �لنا�س،  حياة  لت�سهيل  هادفة 
بد�أت  �ل��ت��ي  �الأن��ظ��م��ة  ه���ذه  �سمن 
ي�سجع  �لكرتوين  نظام  بها  �لعمل 
�أبحاثهم  ع���ر����س  ع���ل���ى  �الأف���������ر�د 
�الأك��ادمي��ي��ة و�الإح�����س��ائ��ي��ة الإف���ادة 
�لهيئات  �ل�ساأن   و�أ�سحاب  �ملجتمع 
 – – �جل�����ام�����ع�����ات  �حل����ك����وم����ي����ة 

�ملد�ر�س.

•• �ل�شارقة-و�م:

�مل�����س��اري��ع �ل��ري��ادي��ة رو�د  بحثت م��وؤ���س�����س��ة �ل�����س��ارق��ة ل��دع��م 
وجامعة �ل�سارقة - خالل �جتماعهما �لتن�سيقي يف خورفكان 
- �ال�ستعد�د�ت الإطالق مبادرة �بد�أ يف �لكلية خالل �لفرتة 
15 نوفمر �ملقبل لتنفيذها يف فروع �جلامعة   - 12 من  
�لطلبة  ت�سجيع  بهدف  و�لو�سطى  �ل�سرقية  �ملنطقتن  يف 
�إىل  وحتويلها  �الإبد�عية  و�أفكارهم  مهار�تهم  ��ستثمار  على 

م�ساريع ريادية ناجحة .
تنمية  م�ست�سار  مقلد  خ��ال��د  �ل��دك��ت��ور   .. �الج��ت��م��اع  ح�سر 
و�لدكتور  �ملوؤ�س�سة  يف  �الأع��م��ال  وري���ادة  �ل�سغرية  �مل�ساريع 
�إبر�هيم �ملن�سوري �لنائب �الأكادميي مل�ساعد مدير �جلامعة 

�إىل ممثلن من  �إ�سافة  �ل�سارقة  �الأف��رع يف جامعة  ل�سوؤون 
�الإد�ر�ت يف �ملوؤ�س�سة و�جلامعة.

�لدكتور خالد  ق��دم  �مل��ب��ادرة حيث  �الجتماع حم��اور  وناق�س 
و�ملجاالت  تنفيذها  و�آل��ي��ة  الأه��د�ف��ه��ا  تعريفيا  �سرحا  مقلد 
ريادة  جم��ال  يف  �جلامعة  لطلبة  �ستوفرها  �لتي  و�لفر�س 

�الأعمال.
و�تفق �جلانبان على حتديد لقاء مفتوح لطلبة �جلامعة يوم 
مفتوحة  و�ستكون  باملبادرة  لتعريفهم  �جل��اري  �أكتوبر   23

جلميع فروع �جلامعة يف خورفكان وكلباء ودبا و�لذيد.
�بد�أ  م��ب��ادرة  �إن  رو�د  موؤ�س�سة  م��دي��ر  �مل��ح��م��ود  ح��م��د  وق���ال 
على  حتر�س  �لتي  �ملوؤ�س�سة  م��ب��ادر�ت  �إح��دى  هي  �لكلية  يف 
تو�سيع جماالتها لت�سمل �ملوؤ�س�سات �لتعليمية يف كل �إمار�ت 

�لطلبة  �أكر عدد من  ��ستقطاب  بهدف  �لدولة و�جلامعات 
مبجتمع  �الن��خ��ر�ط  يف  �لرغبة  لديهم  �لذين  �الإم��ار�ت��ي��ن 
�لتمويل و�لدعم  �أن رو�د تقدم  �إىل  �الأعمال.. م�سري�  ريادة 
من  تخرجهم  بعد  �خلا�سة  م�سروعاتهم  لتاأ�سي�س  للطلبة 

�لكلية مبا�سرة.
و�أو�سح �أن �ملبادرة توؤ�س�س مفهوم ريادة �الأعمال يف �جلامعات 
قطاع  باعتبار  �لطلبة  لدى  �ملبادرة  روح  تعزيز  على  وتعمل 
�ملو�رد  و�إع���د�د  و�البتكار  ل��الإب��د�ع  خ�سبة  بيئة  هو  �لتعليم 
�إىل  ت��دع��و  �ل��ع��م��ل مب���ب���ادر�ت  ���س��وق  �لب�سرية الإدخ��ال��ه��م يف 
كيفية  على  و�الط��الع  �ل�سغرية  �مل�ساريع  وتاأ�سي�س  ت�سجيع 
�ل�سوق  م��ع متطلبات  ي��ت��و�ءم  وت��وف��ري عمل خا�س  �إد�ر�ت��ه��ا 

وقادر على �لتطور و�لنجاح و�ال�ستمر�رية.

رواد وجامعة ال�سارقة تطلقان مبادرة ابداأ يف الكلية نوفمرب املقبل

مبادرة رقمية ملحمد القبي�صي ع�صو اأمناء واجب التطوعي

خليفة بن حممد بن خالد يد�سن موقع دليل موؤ�س�سات النفع العام يف المارات

�سما املزروعي: اعتماد ت�سكيلة جمل�س الإمارات لل�سباب يج�سد ثقة القيادة بقدرات �سباب الوطن

•• مك�شيكو �شتي-و�م:

�لدولة  �سفري  �ملنهايل  ح��امت  �أح��م��د  �سعادة  ت�سلم 
لدى �لواليات �ملتحدة �ملك�سيكية �سهادة تقدير من 
معايل �لدكتور ميغيل �نخل مان�سري� حاكم والية 
�مل�سرف  �الإم����ار�ت  ملوقف  تكرميا  �سيتي  مك�سيكو 
وجهودها يف �إغاثة �ملت�سررين من �لزلز�ل �الأخري 

�لذي تعر�ست له �ملك�سيك يف 19 �سبتمر �ملا�سي. 
و�أعرب �سعادة �ل�سفري عن �سكره ملعايل حاكم والية 
�لتكرمي  ج��اء  �لتكرمي.  ه��ذ�  على  �سيتي  مك�سيكو 
�سيتي  خالل حفل نظمته حكومة والية مك�سيكو 
و�لعرفان  �ل�سكر  لتقدمي  �ل��والي��ة  حاكم  برئا�سة 
�إثر  ل��ب��الده  م�ساعد�ت  قدمت  دول��ة   27 ملمثلي 

�لزلز�ل �لعنيف �لذي تعر�ست له موؤخر�.

مك�سيكو �ستي تكرم المارات على امل�ساعدات 
التي قدمتها للمت�سررين من الزلزال الأخري

�سندية �إبر�هيم �سعدرمي �لنعيمي �سيماء �حلو�سني�سيف طحنون �آل علي مرية ه�سام �ملهرييعلياء عي�سى �حلز�مي �أحمد حممد جر �ل�سويدي



األحد   15   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12147  
Sunday  15   October   2017  -  Issue No   12147

08

اأخبـار الإمـارات

•• �أم �لقيوين-و�م:

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
�ملجل�س  ع�سو  �ملعال  ر����س��د  ب��ن  �سعود 
�الأعلى حاكم �أم �لقيوين تفقد �ل�سيخ 
م���اج���د ب����ن ����س���ع���ود ب����ن ر������س����د �ملعال 
�سعود  موؤ�س�سة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
ب��ن ر����س��د �مل��ع��ال ل��الأع��م��ال �خلريية 
و�الإن�سانية عيادة �خلري �لتي د�سنتها 
�سمن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة 
�م  ع��ام �خل��ري يف م�ست�سفى  م��ب��ادر�ت 
�ل��ق��ي��وي��ن �ل��ع��ام و�ل��ت��ي ت��وف��ر �لعالج 
�مل����ج����اين الأف���������ر�د جم���ت���م���ع. وت����اأت����ي 
ت��وج��ي��ه��ات ���س��اح��ب �ل�����س��م��و ح��اك��م �أم 
على  �سموه  حر�س  �ط��ار  يف  �لقيوين 
�ل���ت���ي تر�سخ  م����ب����ادر�ت �خل����ري  دع����م 
�مل��ك��ان��ة �ل��رف��ي��ع��ة ل��دول��ة �الم�����ار�ت يف 
�أر�سى  �لتي  �الإن�����س��اين  �لعطاء  جم��ال 
�ل�سيخ ز�ي���د بن  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  ق��و�ع��ده 
�سلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه. وقام 
ير�فقه  �ملعال  �سعود  بن  �ل�سيخ ماجد 

�خلريية  �جلمعيات  ممثلي  م��ن  ع��دد 
ب�����االإم�����ارة ب��ت��ف��ق��د ع����ي����ادة �خل�����ري يف 
�م �لقيوين �لعام و�الطالع  م�ست�سفى 
حتقيق  يف  وم�ساهمتها  ن�ساطها  على 
تعزيز �سحة  �ل��وز�رة يف  ��سرت�تيجية 

خدمات  ب���ت���وف���ري  و�مل���ج���ت���م���ع  �ل����ف����رد 
�سحية �ساملة ومميزة يف بيئة �سحية 
فاطمة  �لدكتورة  وقدمت  م�ستد�مة. 
ن���ا����س���ر م�������ردد م����دي����رة م����رك����ز طب 
�الأ�سنان يف �أم �لقيوين و�مل�سرف �لعام 

على عيادة �خلري �سرحا للح�سور عن 
دور �لعيادة �خلريي �ملتمثل يف توفري 
�سو�ء  �لفئات  جلميع  �ملجاين  �لعالج 
�الأطفال �أو �ل�سباب �أو كبار �ل�سن من 
تقدمي  خ��الل  م��ن  �جلن�سيات  جميع 

وو�سع  طبية  ت�سخي�سية  ��ست�سار�ت 
عام  ط���و�ل  للمري�س  عالجية  خطة 
كامل ي�سرف على تنفيذها متطوعون 
م���ن �ل���ك���و�در �ل��ط��ب��ي��ة و�ل��ف��ن��ي��ة �لتي 
�لتخ�س�سات  جميع  يف  بكفاءة  تتمتع 
�أوقات  خ���ارج  �خل��ري  ع��ي��ادة  للعمل يف 
�لعمل �لر�سمية يف كل يوم �أربعاء خالل 
ماجد  �ل�سيخ  وثمن  �مل�سائية.  �لفرتة 
بن �سعود �ملعال �جلهود �لتي تقوم بها 
وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع لتعزيز 
���س��ح��ة �ل���ف���رد و�مل��ج��ت��م��ع م���ن خالل 
بقيادة  مميزة  �سحية  خدمات  توفري 
وم��ت��اب��ع��ة م���ع���ايل ع��ب��د�ل��رح��م��ن بن 
حممد �لعوي�س وزير �ل�سحة ووقاية 
�خلري  عيادة  مببادرة  و�أ�ساد  �ملجتمع. 
�لتي تاأتي �نطالقا من روؤي��ة �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل باإعالن عام 
�إىل  و����س��ت��ن��اد�  للخري  ع��ام��ا   2017
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س 

�ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�ل�سيخ  �ل�سمو  دبي رعاه �هلل و�ساحب 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�مل�سلحة . ?و�أكد �ل�سيخ ماجد حر�س 
�ساحب �ل�سمو حاكم �أم �لقيوين على 
و�الن�سانية يف  �ملبادر�ت �خلريية  دعم 
�الإمارة و�لتي تعك�س �لنهج �لذي تقوم 

ب��ق��ي��ادة �ساحب  �الإم����ار�ت  عليه دول���ة 
�ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
دعم  �هلل يف  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
و�الإن�ساين  �خل���ريي  �لعمل  م��ب��ادر�ت 
�الإن�ساين  �ل��ع��ط��اء  م��ف��ه��وم  وت��ر���س��ي��خ 
و�أثنى  �لوطن.  وخدمة  �لتطوع  وروح 
ع��ل��ى ج��ه��ود ع���ي���ادة �خل���ري مل���ا حتمله 
�أ�سكال  �أبهى  جت�سد  نبيلة  معاين  من 

�لتكافل  قيم  وحتقق  و�لعطاء  �خل��ري 
�الجتماعي وتر�سخ �لثقافة �لتطوعية 
�لقائمن  عند  �ملجتمعية  و�مل�سوؤولية 
ع��ل��ي��ه��ا.. وت���ق���دم ب��ال�����س��ك��ر ل��ك��ل من 
للتخفيف  �خلريية  �مل��ب��ادرة  يف  �ساهم 
�لفئات  ك��اف��ة  م���ن  �مل��ر���س��ى  �آالم  م���ن 
و�ل�سر�ئح وتعزز �ل�سحة و�لوقاية من 

�الأمر��س.

•• دبي-و�م:

�مل��ك��ت��ب �الإعالمي  ع���الي م��دي��ر  ���س��ع��ادة ط���ارق �سعيد  �أك���د 
من  ���س��رورت��ان  و�الإع�����الم  �لتعليم  �أن  �ل�����س��ارق��ة  حل��ك��وم��ة 
�سرور�ت تقدم �الأمم وهذ� ما جعل �ل�سارقة ت�ستثمر يف بناء 
موؤ�س�سات تعليمية عاملية �مل�ستوى من جهة وتويل �هتماما 

بارز� بقطاع �الإعالم و�الت�سال يف �الإمارة من جهة �أخرى.
وق���ال ع���الي - خ���الل �ج��ت��م��اع �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��ام��ة �ل�سنوي 
�ساحب  بقيادة  �ل�سارقة  �إن   - دب��ي  �ل��ذي عقد يف  �إينك�س  ل� 
ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
على  �ل�سبق  ق�سب  ح��ازت  �ل�سارقة  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س 
م�ستوى �ملنطقة يف �إدر�ك �أهمية �الت�سال �حلكومي و�لدور 
�لتغيري  �إح��د�ث  �أن تلعبه يف  �الإع��الم  �ل��ذي ميكن لو�سائل 

�الإيجابي وحتقيق �ملنفعة للجميع.
يف  �لعربية  قناة  ��ست�سافته  �ل��ذي   - �الجتماع  و��ستقطب 

�أخبار  وم��دي��ري  تنفيذين  روؤ���س��اء   - غ��ر�ن��د حبتور  ف��ن��دق 
�الإذ�عي  �لبث  ر�ئ��دة يف جم��ال  50 موؤ�س�سة  �أك��رث من  من 
و�لتلفزيوين مبا يف ذلك �سي بي �إ�س و �سكاي نيوز و �آر تي 

�إل و تي بي �إ�س وغريها �إىل جانب �أعالم �الإعالم �لعربي.
�لتي  �ل�سنوية  �الإعالمية  �لفعاليات  �أهم  ويعد �حلدث من 
تو�جه  �لتي  و�لتحديات  و�لق�سايا  �الأخبار  �أجند�ت  تناق�س 

�لقطاع.
وحول روؤية �الإمارة و�خلطو�ت �ملتخذة على �سعيد �الإعالم 
.. قال عالي �إن �إمارة �ل�سارقة هي �الأوىل يف ت�سكيل جمل�س 
�ل�سارقة لالإعالم  �إع��الم خا�س بها ي�سم كال من موؤ�س�سة 
و�مل��ك��ت��ب �الإع���الم���ي حل��ك��وم��ة �ل�����س��ارق��ة وم��دي��ن��ة �ل�سارقة 
حتتية  ب��ن��ي��ة  ذ�ت  م�ستقلة  ح���رة  م��ن��ط��ق��ة  وه���ي  ل���الإع���الم 

ومر�فق عاملية �مل�ستوى. و�أ�سار �إىل �لدور �لريادي لل�سارقة 
يف جمال �الإعالم و�الت�سال .. منوها �إىل مبادر�ت �ملنتدى 
ثالثة  نحو  ي�ستقطب  �ل��ذي  �حلكومي  لالت�سال  �ل���دويل 
�الت�سال وجائزة  وخ��ر�ء  و�ملوؤثرين  �لعامل  قادة  �آالف من 
هذ�  يف  �لتميز  تكافئ  �لتي  �حلكومي  لالت�سال  �ل�سارقة 
من  بالعديد  تفخر  �ل�سارقة  �إن  وق��ال  �ملتخ�س�س.  �ملجال 
�ملز�يا  م��ن  بالعديد  وتتمتع  نوعها  م��ن  �الأوىل  �الإجن����از�ت 
�لفريدة حيث لقبت ب� عا�سمة �لثقافة �لعربية لعام 1998 
و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �الأمم  منظمة  قبل  من 
�ليوني�سكو وب� عا�سمة �لثقافة �الإ�سالمية لعام 2014 من 
قبل منظمة �ملوؤمتر �الإ�سالمي وب� عا�سمة �ل�سياحة �لعربية 

للعام 2015 من قبل جامعة �لدول �لعربية.

�أن��ه يف  �ل�سارقة  �الإع��الم��ي حلكومة  �ملكتب  و�أ���س��اف مدير 
حن تكرم هذه �الألقاب �حتفاء �ل�سارقة بالرت�ث و�لثقافة 
تقت�سر على  �الإم����ارة ال  م��ز�ي��ا  ف���اإن  و�الإ���س��الم��ي��ة  �لعربية 

ثقافتها �ملميزة ومتاحفها �لتي تزيد على 20 متحفا.
م��ن قطاع  �مل��ائ��ة  50 يف  نحو  �ل�����س��ارق��ة حتت�سن  �أن  وذك���ر 
�أك����ر �ملناطق  �ل�����س��ن��اع��ات �ل��ت��ح��وي��ل��ي��ة يف �ل���دول���ة وت�����س��م 
م�ستوى  على  تنوعا  �القت�ساد�ت  باأكرث  وتتمتع  �ل�سناعية 
�ملنطقة �إذ �أنها ال تعتمد �عتماد� كبري� على �أي قطاع بعينه.. 
م�سري� �إىل �أن �الإمارة تتطلع يف ظل منو �قت�سادها بوترية 
ثابتة وجذبها للم�ستثمرين من خمتلف �أرجاء �لعامل نحو 

حتديات وفر�س �أكر.
و�أو�سح �أن �ل�سارقة هي �الإمارة �لوحيدة �لتي جتمعها حدود 

م�سرتكة ب�سائر �الإمار�ت �الأخرى وتطل على كل من �خلليج 
�لعربي وخليج عمان وتتمتع باأكرث �ملناظر �لطبيعية تنوعا 
يف �ملنطقة وهو ما ي�سجع على زيارتها و��ستك�ساف �لفر�س 

�لعديدة �لتي تقدمها.
من جانبه �أعرب �أدريان ويلز مدير عام �إينك�س عن تقديره 
و�لتنوع  بالغنى  تتميز  �ل��ت��ي  �لثقافية  �ل�����س��ارق��ة  الأج��ن��دة 
وتعر�س على من�سة ر�بطة �إينك�س خالل �جتماع �جلمعية 
�لعامة �ل�سنوي �لتي توزع حمتو�ها على نطاق عاملي الأكرث 
�أن  �إىل  رقمي..م�سري�  ونا�سر  تلفزيونية  حمطة   50 من 
�لر�بطة �سهدت يف �الآونة �الأخرية تو�سعا �سريعا يف منطقة 

�ل�سرق �الأو�سط و�خلليج �لعربي.
�الإخباري  �ل��ت��ب��ادل  ل���  �خ��ت�����س��ار  ه��و  �إي��ن��ك�����س  �أن  �إىل  ي�����س��ار 
جمموعة  ت�سم  �مل�ستوى  رفيعة  ر�ب��ط��ة  وه��ي   - �الأوروب�����ي 
�الإعالمية  و�ملوؤ�س�سات  �لتجارية  �ملحطات  �أبرز مذيعي  من 

�لعاملية.

املكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة ي�ستعر�س اإجنازات الإمارة يف اجتماع اإينك�س 

ماجد بن �سعود املعال يتفقد عيادة اخلري يف اأم القيوين

•• �أبوظبي-و�م:

من  �عتبار�  و�لتوطن  �لب�سرية  �مل��و�رد  وز�رة  تطبق 
لت�سنيف  جديد�  نظاما  �ملقبل  دي�سمر  �سهر  مطلع 
�ملهاري  للم�ستوى  وفقا  فئات  ث��الث  �سمن  �ملن�ساآت 
تنفيذ�  وذل��ك  ثقافاتهم  وت��ن��وع  �ملن�ساأة  يف  للعاملن 
���س��اأن ت�سنيف  �ل����وزر�ء يف  ل��ق��ر�ر ���س��ادر ع��ن جمل�س 
�لعمل  ع��الق��ات  ل��ق��ان��ون تنظيم  �مل��ن�����س��اآت �خل��ا���س��ع��ة 

و�ل�سمانات �مل�سرفية �ملقررة عليها.
وم��ن �مل��ق��رر �ن تطبق �ل����وز�رة ر���س��وم��ا ج��دي��دة على 
ت�ساريح �لعمل تعتمد يف قيمتها على �مل�ستوى �ملهاري 
�و د�خلها وفئة  �لدولة  �ذ� كان يف خ��ارج  للعامل وما 
�ملن�ساآت  �عفاء  جانب  �ىل  �لت�سنيف  نظام  يف  �ملن�ساأة 
عامل  ت�سغيل  على  �ملقرر  �لت�سريح  ر�سم  �سد�د  من 
لدول  �لتعاون  جمل�س  دول  مو�طني  من  �أو  مو�طن 
�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة ف�سال ع��ن �ع��ف��اء م��ن�����س��اآت قو�رب 
�ل�����س��ي��د م��ن ر���س��وم ت�����س��اري��ح �ل��ع��م��ل وذل����ك تنفيذ� 
�ل��وزر�ء يف �ساأن ر�سوم  �آخ��ر �سادر عن جمل�س  لقر�ر 
�خلدمات و�لغر�مات �الد�رية يف وز�رة �ملو�رد �لب�سرية 
�ملو�رد  وزي���ر  م��ع��ايل �سقر غبا�س  وق���ال  و�ل��ت��وط��ن. 
لت�سنيف  �جل��دي��د  �ل��ن��ظ��ام  �ن  و�ل��ت��وط��ن  �لب�سرية 
�ملن�ساآت �مل�سجلة لدى �لوز�رة ي�ستهدف يف جممله �ن 
يكون �سوق �لعمل يف �لدولة ممكنا للمو�طنن جاذبا 
للكفاء�ت بال�سكل �لذي ي�سهم يف حتقيق م�ستهدفات 
�الجندة �لوطنية وروؤية �الم��ار�ت 2021 من حيث 

�لتحول نحو �القت�ساد �ملعريف �لتناف�سي.
�لقطاع  يحفز  �لت�سنيف  ن��ظ��ام  �ن  معاليه  و�أ���س��اف 
وهو  للتوظيف  جديدة  �سيا�سات  �تباع  على  �خلا�س 
�ل��ذي من �ساأنه �ن ينعك�س �يجابا على تعزيز  �الأم��ر 
�لقطاع ال �سيما يف  �ملو�طنن يف هذ�  فر�س توظيف 
ظل �المتياز�ت �ملتنوعة �لتي �ستح�سل عليها �ملن�ساآت 

�لتي تتفاعل مع �سيا�سات �لتوطن.
و�أكد �ن معايري �لت�سنيف �جلديدة و�لر�سوم �ملقررة 
على خدمات �لوز�رة تعمل على تعزيز مرونة �نتقال 
تلبية  على  �ملن�ساآت  وت�سجيع  �لعمل  �سوق  يف  �لعمال 
�لعمالة  ت�سغيل  خ��الل  من  �لعمال  من  �حتياجاتها 
�العتماد  تقليل  وبالتايل  �ل��دول��ة  د�خ��ل  �مل��وج��ودة يف 
تنوع  حتقيق  جانب  �ىل  �خل��ارج  من  �ال�ستقد�م  على 

ثقايف يف �ل�سوق .
�جلديد  �لنظام  �ن  �ىل  غبا�س  �سقر  م��ع��ايل  و�أ���س��ار 
�سي�ساهم يف زيادة �النتاجية يف �سوق �لعمل من خالل 
تتمتع  �لتي  �لعمالة  ��ستخد�م  على  �ملن�ساآت  حتفيز 
ي�سغلها  �لتي  �ملهنة  يف  �ملطلوبتن  و�لكفاءة  باخلرة 

�لعمال.
ومن �ملقرر �ن ت�سنف �لوز�رة �عتبار� من مطلع �سهر 
�لعامل  �ول��ه��م��ا  فئتن  �ىل  �ل��ع��م��ال  �مل��ق��ب��ل  دي�سمر 
مهنة  �و  وظيفة  يف  يعمل  �ل��ذي  �لعامل  وه��و  �مل��اه��ر 

ت�سرتط ل�سغلها ح�سوله على �سهادة �أعلى من �سهادة 
تكون  �أن  وي�سرتط   ، يعادلها  ما  �أو  �لعامة  �لثانوية 
�سهادته م�سدقا عليها من �جلهات ذ�ت �الخت�سا�س 
وفقا للنظم �ملعمول بها يف دولة �الإمار�ت ، �أما �لفئة 
�لعامل  وه��و  �ملهارة  حم��دود  �لعامل  فت�سمل  �لثانية 

�لذي ال تتو�فر فيه �ل�سروط �مل�سار �ليها.
- �ملعايري �جلديدة للت�سنيف يف �لفئات �لثالث - ويف 
فقد  �مل��ن�����س��اآت  لت�سنيف  �جل��دي��د  بالنظام  يتعلق  م��ا 
�لنظام  يف  �لثانية  �لفئة  �ىل  جديد�  م�ستوى  ��ساف 
�ملطبقة  �ملعايري  تعديل  جانب  �ىل  حاليا  به  �ملعمول 

حاليا الدر�ج �ملن�ساآت يف فئات ثالث.
وت�سم �لفئة �الأوىل يف �لنظام �جلديد قو�رب �ل�سيد 
�سركاء  ن��ادي  �أع�ساء  و�ملن�ساآت  للمو�طنن  �ململوكة 
�لتوطن و �ملن�ساآت �ل�سغرية و�ملتو�سطة �الأع�ساء يف 
عليهم  تنطبق  ممن  �ل�سباب  م�ساريع  دعم  موؤ�س�سات 
�إىل ج��ان��ب مر�كز  �مل���ق���ررة،  و�ل�����س��و�ب��ط  �ل�����س��روط 

�خلدمة تدبري .
وت�����س��ن��ف �مل��ن�����س��اأة يف �ل��ف��ئ��ة �ل��ث��ان��ي��ة وي���ت���م حتديد 
م�ستو�ها من بن �مل�ستويات �أ ، ب ، ج ، د يف هذه �لفئة 
�لتز�مها  ومل��دى  فيها،  �ملاهرة  �لعمالة  لن�سب  وفقاً   ،
بن�سب �لتعدد �لثقايف حيث ُت�سنف �ملن�ساأة يف �لفئة 2 
�أ �إذ� بلغت ن�سبة �لعمال من فئة  عامل ماهر 40 % 
فاأكرث من �إجمايل �لعمالة �مل�سجلة عليها، وتو�فرت 
تعدد  ن�سب  م��ن  �الأق����ل  ع��ل��ى   50% ن�سبة  ب��امل��ن�����س��اأة 

�لثقافات .
ن�سبة  بلغت  �إذ�  ب   2 �ل��ف��ئ��ة  يف  �مل��ن�����س��اأة  ت�سنف  ك��م��ا 
�لعمال من فئة  عامل ماهر من %10 �إىل ما يقل 
عليها،  �مل�سجلة  �ل��ع��م��ال��ة  �إج��م��ايل  % م��ن   40 ع��ن 
%50 على �الأقل من ِن�سب  وتو�فرت باملن�ساأة ن�سبة 

تعدد �لثقافات .
�إذ� بلغت ن�سبة �لعمال  2 ج  وت�سنف �ملن�ساأة يف �لفئة 
من فئة  عامل ماهر من 5 % �إىل ما يقل عن 10 
وتو�فرت  عليها،  �مل�سجلة  �لعمالة  �إجمايل  من   %
ِن�����س��ب تعدد  �الأق����ل م��ن  %50 ع��ل��ى  ب��امل��ن�����س��اأة ن�سبة 

�لثقافات .
ن�سبة  تبلغ  مل  �إذ�  د   2 �لفئة   يف  �ملن�ساأة  ت�سنف  كما 
�ل��ع��م��ال م��ن ف��ئ��ة  ع��ام��ل م��اه��ر 5 % م��ن �إجمايل 
ن�سبة  باملن�ساأة  تتو�فْر  مل  �أو  عليها،  �مل�سجلة  �لعمالة 

تعدد �لثقافات. ِن�سب  من  �الأقل  على   50%
عدد  يزيد  ال  �لتي  �ملن�ساآت  �در�ج  على  �ل��ق��ر�ر  ون�س 
�لعاملن �مل�سجلن عليها على ثالثة عمال يف �لفئة 
ب �ل��ت��ي ت�سم �ي�����س��ا �مل��ن�����س��اآت �ل��ت��ي ي����رت�وح عدد   2
�لعاملن �مل�سجلن عليها من �أربعة �إىل ع�سرة عمال 
%50 من ن�سب تعدد  وذلك يف حال ��ستوفت ن�سبة 
يف  ت�سنف  �لن�سبة  تلك  ت�ستوف  مل  ف���اإذ�  �ل��ث��ق��اف��ات، 

�لفئة 2 د .
ويتم �در�ج �ملن�ساأة يف �لفئة �لثالثة من �لنظام �إذ� ثبت 

10 خمالفات  من  �أكرث  �أو  لو�حدة  �رتكابها  للوز�رة 
�رتكابها  ن��ه��ائ��ي  ق�����س��ائ��ي  ب��ح��ك��م  ي��ث��ب��ت  �أن   : ت�سمل 
جلرمية من جر�ئم �الجتار بالب�سر ، و�أن يثبت بحكم 
وقيامها   ، مت�سلل  بت�سغيل  قيامها  نهائي  ق�سائي 
بارتكاب خمالفة �لتوطن �ل�سوري ، وقيامها باإدخال 
�الأج����ور  ن��ظ��ام ح��م��اي��ة  م��ع��ل��وم��ات غ��ري �سحيحة يف 
ل��غ��اي��ات �ل��ت��ه��رب �أو �ل��ت��ح��اي��ل ع��ل��ى �أح���ك���ام �ل��ن��ظ��ام ، 
�أو �سوري باالنقطاع عن �لعمل  وتقدمي بالغ كيدي 
�سحيحة  غري  بيانات  �أو  م�ستند�ت  تقدمي  وتعمد   ،
�أو  �إ�سابات �لعمل  �ل��وز�رة عن  �إب��الغ  ، وع��دم  للوز�رة 
�أحكام  �لعمل وفق  �لناجتة عن ظ��روف  �لعامل  وف��اة 
�لقانون �الحتادي رقم  8 ل�سنة 1980 وتعديالته.

كما ت�سمل �ملخالفات قيام �أية من�ساأة مبمار�سة ن�ساط 
من  و�لنهائية  �ملكتوبة  �ملو�فقة  ب��دون  �الأن�سطة  من 
�لتي يتعن ملمار�سة مثل  �ل���وز�رة وذل��ك يف �حل��االت 
 ، �ل���وز�رة  من  ترخي�س  على  �حل�سول  �لن�ساط  ه��ذ� 
�لعمل الأ�سباب قانونية  �لعمال عن  وتوقف عدد من 
، و�أكرث من مرتن خالل عام ميالدي و�حد، وعدم 
توجيهها  رغ��م  �لتوقف،  ��سباب  ب��اإز�ل��ة  �ملن�ساأة  قيام 
بذلك وع��دم ���س��د�د �الأج���ور م��ن خ��الل نظام حماية 

�الأجور للمدة �ملُحددة من ِقبل �لوز�رة .
ون�س �لقر�ر على نقل �ملن�ساآت من فئة �إىل �أخرى، �أو 
من م�ستوى �إىل �آخر �سعود�ً �أو هبوطاً متى تو�فرت 
�أو  بالفئة  �خلا�سة  �لت�سنيف  و�سروط  معايري  فيها 

�مل�ستوى �لذي ُتنقل �إليه .
بال�سمانات  يتعلق  ما  ويف   - �مل�سرفية  �ل�سمانات   -
�مل�سرفية ، فقد مت ��ستثناء �ملن�ساآت �ملدرجة يف �لفئة 
لديها  �لعاملن  ع��ن  �ل�سمانات  تقدمي  م��ن  �الأوىل 
وكذلك �ملن�ساآت يف �لفئتن �لثانية و�لثالثة وذلك عن 
با�ستقد�مه �ىل جانب  �ملن�ساآت  تقوم  كل عامل ماهر 
برخ�سة  لها  �ملرخ�س  �ل�سناعية  �مل�سروعات  ��ستثناء 
���س��ن��اع��ي��ة ����س���ادرة ع���ن وز�رة �الق��ت�����س��اد و�ل���ت���ي لها 
�الولوية يف �حل�سول على �ملز�يا و�العفاء�ت مبوجب 
وكذلك   1979 ل�سنة   1 رق���م  �الحت�����ادي  �ل��ق��ان��ون 
يف  ت�ساهم  �و  توؤ�س�سها  �لتي  �ملوؤ�س�سات  �و  �ل�سركات 
�ىل  ��سافة  �ملحلية  �أو  �الحت��ادي��ة  �حلكومة  ملكيتها 
و�ملوؤ�س�سات  و�جلمعيات  �لعام  �لنفع  ذ�ت  �جلمعيات 
�الحتادية  �جل��ه��ات  م��ن  �ملرخ�سة  �لوطنية  �الأه��ل��ي��ة 

�ملعنية.
وتبلغ قيمة �ل�سمانات �مل�سرفية �ملقررة على �ملن�ساآت 
يف �لفئة �لثانية �مل�ستوى �أ عن �لعامل حمدود �ملهارة 
مليون  �أق�سى  وبحد  عامل  كل  عن  دره��م  �الف   3
و500 �لف درهم و�مل�ستوى  ب 3 �الف درهم وبحد 
3 �الف درهم  ج  و�مل�ستوى   دره��م  3 مالين  �ق�سى 
3 �الف  د  5 مالين دره��م و�مل�ستوى   وبحد �ق�سى 
درهم وبحد �ق�سى 7 مالين درهم ، فيما تبلغ قيمة 
�لثالثة عن  �لفئة  �ملن�ساآت يف  على  �ملقررة  �ل�سمانات 

10 مالين  �ق�سى  وبحد  دره��م  �الف   3 عامل  ك��ل 
درهم.

ومن �ملقرر �ن تطبق وز�رة �ملو�رد �لب�سرية و�لتوطن 
�عتبار� من مطلع �سهر دي�سمر �ملقبل ر�سوما جديدة 
به  باملعمول  مقارنة  منها  �لعديد  قيم  تخفي�س  مت 

حاليا خ�سو�سا ما يتعلق منها بت�ساريح �لعمل.
- ر�سوم ت�ساريح عمل خارج �لدولة - ويبلغ ر�سم طلب 
درهم   200 �ل��دول��ة  خ���ارج  عمل  ت�سريح  ��ستخر�ج 
للفئات �لثالث فيما يبلغ ر�سم ��سد�ر �لت�سريح ملدة 
�سنتن 300 درهم للمن�ساآت �ملدرجة يف �لفئة �الوىل 
يبلغ  للعامل فيما  �ملهاري  �مل�ستوى  �لنظر عن  بغ�س 
 500 �أ  �لر�سم ملن�ساآت �لفئة �لثانية �سمن �مل�ستوى  
�ملاهر و1200 دره��م عن �لعامل  دره��م عن �لعامل 
حمدود �ملهارة و�مل�ستوى ب 1000 درهم عن �لعامل 
�ملاهر و2200 درهم عن حمدود �ملهارة و�مل�ستوى  ج 
�ملاهر و2700 درهم عن  �لعامل  درهم عن   1500
2000 درهم  د  و�مل�����س��ت��وى   �مل��ه��ارة  �لعامل حم���دود 
عن �لعامل �ملاهر و3200 درهم عن حمدود �ملهارة 
فيما يبلغ ر�سم ت�سريح عمل خارج �لدولة للمن�ساآت 
�مل�سنفة يف �لفئة �لثالثة 5000 درهم بغ�س �لنظر 

عن �مل�ستوى �ملهاري للعامل.
ومت توحيد ر�سم طلب ت�سريح مهمة عمل من خارج 
عمل  مهمة  ت�سريح  ����س��د�ر  ر���س��م  وك��ذل��ك  �ل��دول��ة 
ب��و�ق��ع 100 دره���م ع��ن ك��ل خ��دم��ة م��ن �خلدمتن 
�مل�سار �ليهما للمن�ساآت �ملدرجة يف خمتلف �لفئات يف 

نظام �لت�سنيف.
- ر�سوم ت�ساريح عمل د�خل �لدولة - كما مت توحيد 
ذويهم  �ق��ام��ة  على  ه��م  مل��ن  ت�سريح عمل  ر�سم طلب 
بو�قع  �لت�سنيف  فئات  خمتلف  يف  �ملدرجة  للمن�ساآت 

. درهم   200
�قامة  على  هم  ملن  عمل  ت�سريح  ��سد�ر  ر�سم  ويبلغ 
 300 �ل��ف��ئ��ة �الأوىل  مل��ن�����س��اآت  ���س��ن��ت��ن  ذوي���ه���م ومل����دة 
بغ�س �لنظر عن �مل�ستوى �ملهاري للعامل بينما يبلغ 
�أ 500 درهم  للمن�ساآت يف �لفئة �لثانية يف �مل�ستوى  
عن �لعامل �ملاهر و1000 درهم عن �لعامل حمدود 
1000 درهم عن �لعامل  وللمن�ساآت يف �مل�ستوى  ب 
�ملاهر و2000 درهم عن حمدود �ملهارة و�مل�ستوى  ج 
�ملاهر و2500 درهم عن  �لعامل  درهم عن   1500
حمدود �ملهارة و�مل�ستوى  د 2000 درهم عن �لعامل 
�ملاهر و3000 درهم عن �لعامل حمدود �ملهارة بينما 
يبلغ �لر�سم للمن�ساآت يف �لفئة �لثالثة 5000 درهم 

بغ�س �لنظر عن م�ستوى مهارة �لعامل.
�ملن�ساآت  فئات  دره��م ملختلف   100 ر�سم  ومت حتديد 
درهم  و500  ت�سريح عمل حلدث  عن خدمة طلب 

عن ��سد�ر ت�سريح عمل حلدث وملدة �سنة.
كما مت حتديد ر�سم 100 ملختلف فئات �ملن�ساآت عن 
موؤقت  عمل  ت�سريح  طلب  خ��دم��ات  م��ن  خ��دم��ة  ك��ل 

وطلب  �سهر  ك��ل  ع��ن  م��وؤق��ت  ت�سريح عمل  و����س��د�ر 
عمل  ت�سريح  و����س��د�ر  �لوقت  لبع�س  عمل  ت�سريح 
لبع�س �لوقت  عن كل �سهر وطلب ت�سريح للتدريب 
و�����س���د�ر ت�����س��ري��ح ل��ل��ت��دري��ب  ع���ن ك���ل ���س��ه��ر وطلب 
الختبار  ت�سريح  و�����س���د�ر  ع��ام��ل  الخ��ت��ب��ار  ت�سريح 

عامل  عن كل �سهر .
- ر�سوم �نتقال �لعمالة من من�ساأة �ىل �أخرى - ومت 
حتديد ر�سم 100 درهم للمن�ساآت �ملدرجة يف �لفئات 
�ل���ث���الث وذل����ك ع���ن ك���ل خ��دم��ة م���ن خ���دم���ات طلب 
ت�سريح �ن��ت��ق��ال و����س��ت��خ��د�م ع��ام��ل م��ن م��ن�����س��اأة �ىل 
من  عامل  و��ستخد�م  �نتقال  ت�سريح  وطلب  �خ��رى 
من�ساأة �ىل �خرى تعود ملكيتها لذ�ت �ملالك �و �سريك 
فيها وكذلك ��سد�ر ت�سريح �نتقال و��ستخد�م عامل 
�و  �ملالك  ل��ذ�ت  تعود ملكيتها  �خ��رى  �ىل  من من�ساأة 

�سريك فيها وملدة �سنتن.
ويف ما يتعلق بر�سم ��سد�ر ت�سريح �نتقال و��ستخد�م 
عامل من من�ساأة �ىل �أخرى ملدة �سنتن ، فيبلغ 150 
درهما للمن�ساآت �ملدرجة يف �لفئة �الأوىل بغ�س �لنظر 
عن �مل�ستوى �ملهاري للعامل بينما يبلغ �لر�سم ملن�ساآت 
�لفئة �لثانية يف �مل�ستوى  �أ 250 درهما عن �لعامل 
�ملاهر و500 درهم عن حمدود �ملهارة و�مل�ستوى  ب 
عن  درهم  و1000  �ملاهر  �لعامل  عن  درهم   500
حمدود �ملهارة و�مل�ستوى  ج 750 درهما عن �لعامل 
�ملاهر و1250 درهما عن حمدود �ملهارة و�مل�ستوى  د 
�ملاهر و1500 درهم عن  �لعامل  1000 درهم عن 
للمن�ساآت  �لت�سريح  ر�سم  يبلغ  فيما  �مل��ه��ارة  حم��دود 
�مل�سنفة يف �لفئة �لثالثة 2500 درهم بغ�س �لنظر 

عن �مل�ستوى �ملهاري للعامل.
- ر���س��وم جت��دي��د وت��ع��دي��ل ت�����س��اري��ح �ل��ع��م��ل - ويبلغ 
300 درهم  ر�سم جتديد ت�سريح عمل وملدة �سنتن 
ملن�ساآت �لفئة �الأوىل بغ�س �لنظر عن �مل�ستوى �ملهاري 
للعامل وللمن�ساآت يف �لفئة �لثانية �مل�ستوى  �أ 500 
�ملاهر و1200 دره��م عن �لعامل  دره��م عن �لعامل 
حمدود �ملهارة و�مل�ستوى  ب 1000 درهم عن �لعامل 
�ملاهر و2200 درهم عن حمدود �ملهارة و�مل�ستوى  ج 
�ملاهر و2700 درهم عن  �لعامل  درهم عن   1500
2000 درهم  د  و�مل�����س��ت��وى   �مل��ه��ارة  �لعامل حم���دود 
عن �لعامل �ملاهر و3200 درهم عن حمدود �ملهارة 
بينما يبلغ �لر�سم للمن�ساآت �مل�سنفة يف �لفئة �لثالثة 
�ملهاري  �مل�ستوى  ع��ن  �لنظر  بغ�س  دره���م   5000

للعامل.
�مل��درج��ة يف  للمن�ساآت  دره��م   200 ر�سم  ومت حتديد 
�ل��ف��ئ��ات �ل��ث��الث وذل���ك ع��ن ك��ل خ��دم��ة م��ن خدمتي 

تعديل ت�سريح عمل وتعديل عقد �لعمل.
100 دره�����م  ع���ن ك���ل �سهر  ك��م��ا مت حت���دي���د ر����س���م 
للمن�ساآت �ملدرجة يف �لفئات �لثالث وذلك عن خدمة 
ر�سوما  حت��دي��د  ومت  ع��م��لِ.  مهمة  ت�����س��ري��ح  جت��دي��د 

بو�قع  �لت�سنيف  ن��ظ��ام  يف  �ل��ث��الث  للفئات  م��وح��دة 
عن خدمة فتح �سجل من�ساأة و250  درهم   2000
درهما عن خدمة ��سد�ر بطاقة �لتوقيع �اللكرتوين 
و 200 درهم عن خدمة ��سد�ر بطاقة مندوب غري 

مو�طن وملدة �سنتن.
�ل��ك��رتوين لفئة  ����س��د�ر ت�سريح ع��م��ل  وي��ب��ل��غ ر���س��م 
و�سنة  للمو�طن  �سنتن  ملدة  �مل�ساعدة  �خلدمة  عمال 
100 دره��م عن  100 دره��م وكذلك  �ملو�طن  لغري 

جتديد �لت�سريح.
كما يبلغ ر�سم ��سد�ر عقد عمل لفئة عمال �خلدمة 
�ملو�طن  لغري  و�سنة  للمو�طن  �سنتن  مل��دة  �مل�ساعدة 

عن جتديد �لعقد. درهما   50 وكذلك  درهما   50
بالغر�مات  يتعلق  م��ا  ويف   - �الد�ري������ة  �ل��غ��ر�م��ات   -
�الد�رية ، فقد مت تخفي�س قيمة �لغر�مة �ملقررة على 
ت�ساريح وعقود �لعمل �ملخالفة وو�سع �سقف �أعلى لها 
عليهم  �ملرتتب  �لعمل  الأ�سحاب  يتيح  �ل��ذي  بال�سكل 
مع  ب��ال��ت��و�زي  بي�سر  �أو���س��اع��ه��م  ت�سويب  خم��ال��ف��ات 
�لرتكيز على �لعقوبات �الد�رية ومنها وقف ت�ساريح 
�أو�ساع  �لعمل عن �ملن�ساأة �ملخالفة �ىل حن ت�سويب 
�ملخف�سة  �لغر�مة  ب�سد�د  �سدها  �ملقيدة  �ملخالفات 

�ملطلوبة.
وتبلغ �لغر�مة �ملرتتبة على عدم تزويد �لوز�رة بعقد 
60 يوما من تاريخ  �لعمل خالل مدة ال تزيد على 
ت��اري��خ تعديل و�سعه  �و  �ل��دول��ة  �ل��ع��ام��ل �ىل  دخ���ول 
100 درهم عن كل �سهر وبحد �أق�سى 2000 درهم 
، فيما كانت قيمة �لغر�مة �ل�سابقة �مللغاة 500 درهم 
عن كل �سهر تاأخري �أو �ي جزء منه ومن دون حتديد 

حد �أق�سى لهذه �لغر�مة.
كما تبلغ �لغر�مة �الد�رية �جلديدة عن عدم جتديد 
ت�سريح عمل خالل مدة ال تزيد على 60 يوما من 
تاريخ �نتهائه 200 درهم عن كل �سهر وبحد �ق�سى 
�ل�سابقة �مللغاة  �لغر�مة  تبلغ  بينما   ، درهم   2000
500 درهم عن كل �سهر تاأخري �أو �ي جزء منه ومن 

دون حتديد حد �أق�سى لهذه �لغر�مة.
تزويد  ع��دم  على  �ملرتتبة  �جل��دي��دة  �ل��غ��ر�م��ة  وتبلغ 
�لوز�رة بعقد �لعمل لت�سريح مهمة عمل خالل مدة 
30 يوما من تاريخ دخول �لعامل �ىل  ال تزيد على 
�لدولة 100 درهم عن كل يوم وبحد �ق�سى 2000 
�مللغاة  �ل�سابقة  �لغر�مة  تبلغ  كانت  وق��ت  يف   ، دره��م 
100 درهم عن كل يوم تاأخري �و جزء منه ومن دون 

و�سع حد �ق�سى لهذه �لغر�مة.
وتبلغ �لغر�مة �جلديدة لعدم جتديد ت�سريح مهمة 
عمل خالل مدة ال تزيد على 7 �يام من تاريخ �نتهائه 
100 درهم عن كل يوم وبحد �ق�سى 2000 درهم ، 
فيما كانت تبلغ �لغر�مة �ل�سابقة 100 درهم عن كل 
ي��وم تاأخري �و �ي ج��زء منه وم��ن حتديد حد �ق�سى 

لهذه �لغر�مة.

املوارد الب�سرية والتوطني تطبق نظاما جديدا لت�سنيف املن�ساآت دي�سمرب املقبل

•• �لعني-�لفجر:

ز�ر معايل �لدكتور �ملهند�س عبد�هلل 
بلحيف �لنعيمي وزير تطوير �لبنية 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة، وم���ع���ايل �ل���دك���ت���ور علي 
جمل�س  ع��ام  م��دي��ر  �لنعيمي  ر����س��د 
�الأعلى  �ل��رئ��ي�����س  للتعليم  �ب��وظ��ب��ي 
�سعادة  ير�فقهما  �الم���ار�ت  جلامعة 
وك���ي���ل �ل��������وز�رة و����س���ع���ادة �ل���وك���الء 
�مل�ساعدين، كلية �لهند�سة يف جامعة 
�الإم������������ار�ت، ح���ي���ث �أط���ل���ع���و� خالل 
�ل���زي���ارة ع��ل��ى �إجن������از�ت �ل��ط��ل��ب��ة يف 

�ملجال �لهند�سي.
م�ساريع  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه  �ط���ل���ع  ك��م��ا 
�ملختر�ت  ت��ف��ق��ده  خ����الل  �ل��ط��ل��ب��ة 
�لهند�سية، و��ستمع �إىل �سرح مف�سل 
�أبتكرها  حول �ملركبة �لهجينة �لتي 

طلبة �جلامعة، وكذلك على م�سروع 
ت���ط���وي���ر من�������وذج ث����الث����ي �الأب����ع����اد 

با�ستخد�م �لطائر�ت بدون طيار.
و�أك����د ع��ل��ى �اله��ت��م��ام �ل��ك��ب��ري �لذي 

�ل���ر����س���ي���دة ممثلة  �ل���ق���ي���ادة  ت��ول��ي��ه 
بن  خلفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  ب�ساحب 

ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة، حفظه 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�أخ��ي��ه  �هلل، 
�آل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن ر����س��د  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي، رعاه �هلل، و�ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�الأعلى  �لقائد  نائب  ظبي  �أب��و  عهد 
�الإم����ار�ت  بطلبة  �مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت 
لدعم  �الإمكانية  كافة  بت�سخريهم 

م�سرية �لتعليم بالدولة.
�لبنية  تطوير  وزي���ر  م��ع��ايل  ول��ف��ت 
خالل  مل�����س��ه  م���ا  �أن  �إىل  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
�جل����ول����ة �مل���ي���د�ن���ي���ة د�خ������ل �أروق������ة 
�جلامعة ميثل قفزة كبرية يف جمال 
�أثنى  ب����ه، وق����د  �ل��ع��ل��م و�اله���ت���م���ام 
�لتدري�سي  �لكادر  �أد�ء  على  معاليه 

و�لطلبة على حد �سو�ء.

و��ستمع معاليه �إىل �سرح عن مر�حل 
بجامعة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م�����س��رية  ت���ط���ور 
�الإمار�ت، حيث �ن �لتطور �لتعليمي 
ن�ساأة  ببد�يات  وثيقاً  �رتباطاً  �رتبط 
وتطورها  ومن���وه���ا  �الحت������اد  دول�����ة 

وو�سولها �ىل هذه �ملرحلة �ملتقدمة، 
و�لبحثية  �لتعليمية  �خلدمات  كون 
�ىل  �الم���ار�ت  جامعة  تقدمها  �لتي 
�ل��ت��ع��ل��ي��م ترتبط  ون��وع��ي��ة  �ل��ط��ل��ب��ة 
دولية  و�ع��ت��م��اد�ت  عاملية  مبقايي�س 

���س��ع��ت �جل��ام��ع��ة وب��خ��ط��و�ت و�ثقة 
��سبحت  حتى  عليها  �حل�سول  �إىل 
جامعة �المار�ت �ليوم من �جلامعات 
�لتي حتتل مر�كز  �ملرموقة  �لعاملية 

متقدمة بن �جلامعات يف �لعامل.

وزير تطوير البنية التحتية يزور جامع�ة الم�ارات ويطلع على اإجنازات طلبة الهند�سة



األحد   15   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12147  
Sunday  15   October   2017  -  Issue No   12147 اأخبـار الإمـارات

09

•• �أبوظبي – �لفجر: 

حملة  �أبوظبي  مدينة  بلدية  نفذت 
�ل�سيار�ت  ظ��اه��رة  مل��و�ج��ه��ة  و����س��ع��ة 
و�الآل�������ي�������ات �مل���ه���م���ل���ة �مل�����رتوك�����ة يف 
�ل�سكنية  و�الأح��ي��اء  �لعامة  �الأماكن 
�لعناية  دون  ط��وي��ل��ة  زم��ن��ي��ة  مل����دد 
تنفيذ�ً  وذلك  بنظافتها،  و�الهتمام 
وخططها  �ل��ب��ل��دي��ة  ال�سرت�تيجية 
�لر�مية للحد من م�سوهات �ملظهر 
�لعام مبختلف �أ�سكالهن ومبا ي�سهم 
يف ح��م��اي��ة �ل��ب��ي��ئ��ة و�حل���ف���اظ على 
بها  تتمتع  �ل��ت��ي  �مل��ث��ال��ي��ة  �ل�����س��ورة 

�إمارة �أبوظبي. 
وخالل �حلملة �لتي نفذتها �لبلدية 
مت  �ل�����س��ن��اع��ي��ة،  �مل��ف��رق  منطقة  يف 
�حتجاز 100 �سيارة و�آلية و�سحبها 
�ل���ت���ز�م  ل���ع���دم  ���س��ب��ك �حل���ج���ز  �إىل 
ب��ه��ا وتركها  ب��االه��ت��م��ام  �أ���س��ح��اب��ه��ا 
�لعام  �ملظهر  ي�سوه  ما  وهو  مهملة، 

�لتلوث  يف  وي�����س��اه��م  �مل���دي���ن���ة،  يف 
 150 �ل��ب�����س��ري، ك��م��ا مت ت��وج��ي��ه 

�إنذ�ر� لل�سيار�ت �ملخالفة .
�أبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ون����وه����ت 
توعية  ع��ل��ى  �ل���د�ئ���م  ح��ر���س��ه��ا  �إىل 
�ل�سلبية  �مل��ظ��اه��ر  ب���اآث���ار  �جل��م��ه��ور 
وال���س��ي��م��ا �مل���رك���ب���ات �مل��ه��م��ل��ة على 
�جلمهور  ودع���ت  و�لبيئة،  �ملجتمع 
�لبلدية جهودها  مل�ساركة  و�ل�سركاء 
�جلمايل  �مل��ظ��ه��ر  ع��ل��ى  ب���احل���ف���اظ 
و�حل�ساري للمدينة و�سو�حيها، ما 
ينعك�س ب�سكل �إيجابي على �جلميع 
ب��ي��ئ��ة �سحية  ت���وف���ري  خ�����الل  م����ن 

�سليمة خالية من �أي ملوثات.
و�أك������دت �ل��ب��ل��دي��ة �أن���ه���ا ت�����س��ع��ى من 
خ�����الل �ال����س���ت���م���ر�ر ب��ت��ن��ف��ي��ذ هذه 
�ملظهر  م�سوهات  ل�سبط  �حلمالت 
ولتوعية  �أ���س��ك��ال��ه،  مبختلف  �ل��ع��ام 
�جلمهور ب�سورة م�ستمرة ب�سرورة 
تركها  وع��دم  �آلياتهم  على  �حلفاظ 

ل���ف���رت�ت زمنية  ب���االأت���رب���ة  م��غ��ط��اة 
مدينة  بلدية  �أ���س��ارت  كما  ط��وي��ل��ة، 
�لتفتي�سية  �جل����والت  �أن  �أب��وظ��ب��ي 
و�لتوعوية �لتي يقوم بها مفت�سوها 

ت�سفر  وم��ن��ت��ظ��م��ة  دوري������ة  ب�����س��ورة 
تنفيذ  �أو  خمالفة  �أي  توجيه  وقبل 
�ساحات  �إىل  �ملركبات  �سحب  عملية 
�حل��ج��ز ع��ن ت��وج��ي��ه �إن������ذ�ر�ت بحق 

�أ���س��ح��اب �ل�����س��ي��ار�ت �مل��ه��م��ل��ة، حيث 
 2012 لعام   2 رق��م  �لقانون  ن�س 
ب�����س��اأن �حل��ف��اظ ع��ل��ى �مل��ظ��ه��ر �لعام 
و�ل�سحة و�ل�سكينة �لعامة يف �مارة 

مت  �لتنفيذية  و�ل��الئ��ح��ة  �أب��وظ��ب��ي 
تعديل �لقانون و�الإجر�ء �ملتبع فيه، 
حيث مت تعديل مدة و�سع �النذ�ر �أو 
14 يوماً،  ب��دل  �أي��ام   3 �إىل  �ملل�سق 
وبعدها يقوم �ملر�قب باإخطار �سركة 
�ملركبة  ب�����س��ح��ب  �مل���رك���ب���ات  ���س��ح��ب 
و�لذي  �ل��ع��ام،  للمظهر  لت�سويهها 
�مل���رك���ب���ة ملوثة  ع������ادة  ف���ي���ه  ت���ك���ون 
تعريفه  يف  و�ل���ق���ان���ون  ب����االأت����رب����ة، 
و�ملقطور�ت  �ملركبات  جميع  ي�سمل 
وما يف حكمها، وجميعها  و�لقو�رب 
�حلجز  ���س��اح��ة  �إىل  �سحبها  مي��ك��ن 
�ملفرق  و���س��اح��ة  �ل��وث��ب��ة  منطقة  يف 

�ل�سناعية.
�لقانون  الأح��ك��ام  وت��ن��ف��ي��ذ�ً  �أن���ه  كما 
خمالفة  تتم   2012 ل��ع��ام   2 رق��م 
درهم،  �آالف  ث��الث��ة  مببلغ  �مل��رك��ب��ة 
�لبلدية  �إىل  �ملخالف  ح�سور  وعند 
�لبلدية  مع  �لت�سالح  عليه  يعر�س 
�لغر�مة،  قيمة  م��ن   50% ودف���ع 

ول���ك���ن ع��ن��د ت���ك���ر�ر �مل��خ��ال��ف��ة يتم 
م�����س��اع��ف��ة �ل���غ���ر�م���ة، �إ����س���اف���ة �إىل 
�ل��ي��وم��ي��ة، و�لتي  ت��ك��ال��ي��ف �حل��ج��ز 

يتم ح�سابها على ح�سب نوع �ملركبة 
�مل�سحوبة و�ملنطقة �لتي مت �سحبها 

منها.

•• �ل�شارقة -و�م:

�أكدت خولة عبد�لرحمن �ملال رئي�سة �ملجل�س �ال�ست�ساري الإمارة 
�لتي  �لوطنية  �إىل مو��سلة عزميته  �ملجل�س يتطلع  �أن  �ل�سارقة 
ترفدها �لرغبة �ل�سادقة �ملخل�سة من قبل �الأع�ساء و�لع�سو�ت 
يف خدمة �لنا�س و�الرتقاء باملجتمع وتلم�س �حتياجاته ومتابعة 
�لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �إىل  ورفعها  �مل��و�ط��ن��ن  ���س��وؤون 
���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و �مل��ج��ل�����س �الأع���ل���ى حاكم 
�أعمال  �فتتاح  ق��رب  مبنا�سبة  لها  ت�سريح  يف  و�أ���س��ارت  �ل�سارقة. 
�لت�سريعي  �لف�سل  من  �لثالث  �لعادي  �نعقاده  دور  من  �ملجل�س 
�أن  �إىل   .. �أكتوبر �جل��اري  19 من  �نطالقه يف  �ملقرر  و  �لتا�سع 
�إن�سائه من قبل �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة يف  �ملجل�س ومنذ 

يوؤ�سل  �الم���ارة  لل�سورى يف  ح��ر�ً  يعد منر�ً  ب��ات  1999م  ع��ام 
�ل�سورى ويج�سد مكانا رفيعا الأبناء  �أركانه وير�سخ لنهج  يف كل 
�حلقوق  و�سون  �لتنمية  م�سرية  �إث���ر�ء  يف  للم�ساهمة  �ل�سارقة 

و�ملكت�سبات وحتقيق �الآمال و�لطموحات مل�ستقبل م�سرق.
و �أكدت �ملال جاهزية �ملجل�س ال�ستئناف دوره �لوطني بعد �أن بذل 
�ملناق�سات و�لزيار�ت يف  �ملا�سية جهود� كبرية من  طو�ل �لفرتة 
�لف�سل �لت�سريعي �لتا�سع بدوريه �الأول و�لثاين .. م�سرية �إىل �أن 
�أع�ساء وع�سو�ت �ملجل�س ملتزمون من خالل �جلل�سات و�عمال 
�للجان و�الأدو�ت �لقانونية �ملتاحة يف دعم و�إثر�ء خطط �لتنمية 

و�لتحديث يف �الإمارة ونقل �سورة و�قعية عن �ملجتمع .
مع  يحمل  �ل�سارقة  الإم���ارة  �ال�ست�ساري  �ملجل�س  �أن  و�أو���س��ح��ت 
بد�ية �نعقاده �جلديد �أهد�فا عليا نحو حتقيق ما ي�سبو �إليه من 

مر�جعة عدد من �لقو�نن كما �سيبد�أ بخطة عمل متكاملة جرى 
�النتهاء منها تت�سمن �لرنامج �لزمني لكافة �أعمال �ملجل�س من 
جل�سات عامة ومناق�سات وحتديد �الأولويات .. ��سافة �ىل حتديد 
و�الجتماعات  �حلكومية  و�ملوؤ�س�سات  للدو�ئر  �لزيار�ت  برنامج 
�لعمل  �أط��ر  تنظم  ��ستباقية  خطوة  يف  �ملجتمع  مع  و�ل�سر�كات 
وترتقي باملنجز نحو غايات و�أه��د�ف حمددة �سلفا وترتكز على 
وباأهد�ف  تت�سل مبو�عيد زمنية حمددة  �الأرك��ان  و��سحة  روؤى 

قابلة للقيا�س و�ملتابعة.
�الرتقاء  تت�سمن  �ملقبلة  للدورة  �ملو�سوعة  �خلطة  �أن  تابعت  و 
جتويد  مو��سلة  يحقق  مبا  �لتدريب  وبر�مج  �لرملاين  بالدور 
�الأد�ء �لرملاين يف �ملجل�س �ال�ست�ساري ك�سلطة د�عمة وم�ساندة 

لل�سلطنة �لتنفيذية يف �إمارة �ل�سارقة.

ا�ست�ساري ال�سارقة يتطلع ملوا�سلة خدمة املواطنني و تلم�س احتياجاتهم
•• دبي -و�م:

للقر�آن  �لدولية  دب��ي  جلائزة  �ملنظمة  �للجنة  �أعلنت 
�لكرمي �أن �الختبار�ت للدورة �ل� 14 ل� برنامج �حلافظ 
�ملو�طن 1439ه� 2017- تبد�أ �ليوم وت�ستمر يومن 
للذكور .. فيما تبد�أ غد� �الثنن لالإناث وذلك مبقر 

�جلائزة يف منطقة �ملمزر يف دبي.
ومت �عتماد تر�سيح خم�سة مت�سابقن و�سبع مت�سابقات 
�ل���ك���رمي ك��ام��ال م���ن �ملو�طنن  �ل����ق����ر�آن  م���ن ح��ف��ظ��ة 
�لتحكيم  جلنة  ت�سكيل  بجانب  �لعام  لهذ�  و�ملو�طنات 

حممد  ���س��امل  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  ف�سيلة  م��ن  و�مل��ك��ون��ة 
وف�سيلة  طاهر  �أحمد  كمال  �ل�سيخ  وف�سيلة  �لدوبي 
�ختبار  للجنة  �ساملن  �إب��ر�ه��ي��م  ع��ب��د�هلل  مانع  �ل�سيخ 
�الإناث  الختبار  �لتحكيم  جلنة  ت�سم  بينما   .. �لذكور 
�ملرزوقي  وم��ن��ى  ع��ل��ي  �آل  ح�����س��ن  ف��اط��م��ة  �ل���دك���ت���ورة 

و�أ�سماء ح�سن �ملرزوقي.
�للجنة  رئي�س  بوملحه  حممد  �إبر�هيم  �سعادة  وق��ال 
�ملنظمة �إنه من �ملتوقع �أن ت�سهد �مل�سابقة تناف�سا قويا 
ر�سد جو�ئز  للح�سول على مر�كز متقدمة حيث مت 

مادية قيمة للمت�سابقن.

بدء اختبارات م�سابقة احلافظ املواطن للقراآن الكرمي

نفذت حملة ملواجهة ظاهرة املركبات املهملة يف منطقة املفرق ال�صناعية

بلدية مدينة اأبوظبي حتتجز 100 مركبة واآلية وتوجه 150 اإنذارا وتدعو للحفاظ على املظهر العام 

�صمن مبادرة منح املعرفة يف عام اخلري 

 الثقافة تنظم يوما ثقافيا وتهدي 3000 كتاب للمخيم الإماراتي الأردين لالجئني
نهيان بن مبارك: االإمارات رمزا للعطاء يف خمتلف املجاالت االإن�صانية و�صباقة لفعل اخلري 

 •• �الأردن – �لفجر:

�لثقافة  وزي��ر  نهيان  �ل  مبارك  بن  نهيان  �ل�سيخ  معايل  �أك��د 
و�خلري  للعطاء  رم��ز�ً  �أ�سبحت  �الإم���ار�ت  �أن  �ملعرفة،  وتنمية 
بكافة �أ�سكاله و�أنو�عه فهي دوما �سباقة لفعل �خلري وتقدمي 
يد �لعون و�مل�ساعدة للجميع يف �لعامل وهو �لنهج �لذي �أر�سى 
قو�عده �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طّيب �هلل 
رئي�س  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ويو��سل  ث��ر�ه 
�لدولة حفظه �هلل ، �لذي يحر�س على عمل كل ما من �ساأنه 
تعزيز منظومة �لقيم �الإن�سانية وتر�سيخ �لعطاء و�لبذل، حتى 
�أ�سبح �خلري �سمة من �سمات �أبناء وبنات �الإمار�ت، �الأمر �لذي 
مر�سو�س  متن  بنيان  فهو  �الإم��ار�ت��ي،  �ملجتمع  بنيان  ي�سد 
�إمار�تي  ثقايف  ي��وم  تنظيم  �أن  �إىل  معاليه  ون��وه  �هلل.  بف�سل 
باململكة  �ل�����س��وري��ن  ل��الج��ئ��ن  �الأردين  �الإم����ار�ت����ي  ب��امل��خ��ي��م 
وز�رة  ��سرت�تيجية  م��ن  �ن��ط��الق��اً  ي��اأت��ي  �لها�سمية  �الأردن���ي���ة 
�لثقافة وتنمية �ملعرفة، �لر�مية �إىل تنفيذ توجيهات قيادتنا 
�لر�سيدة، وتلبية ملبادرة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان، رئي�س �لدولة حفظه �هلل، يف جعل عام 2017 عاما 
تنفيذ  على  �ل��وز�رة  لتاأكيد حر�س  �ليوم جاء  �أن  كما  للخري، 
حمتوياتها  يف  جت�سد  و�ل��ت��ي  و�خل��ريي��ة  �الإن�سانية  �مل��ب��ادر�ت 
على  �حلري�س  �الإم��ار�ت��ي،  �ملجتمع  د�خ��ل  �لر��سخة  �لثقافة 

تقدمي �لعطاء و�خلري و�لتطوع د�خل �لدولة وخارجها.

جاء ذلك تعقيبا من معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان، 
ثقايف مبخيم  يوم  �ملعرفة،  وتنمية  �لثقافة  وز�رة  تنظيم  على 
و�لذي  �لها�سمية،  �الأردن���ي���ة  باململكة  �ل�����س��وري��ن  �ل��الج��ئ��ن 
�سارك فيه ما يزيد عن 500 طالب وطالبة من �سكان �ملخيم 
على مد�ر �ليوم، وذلك �سمن مبادر�ت �ل��وز�رة ل� عام �خلري ، 

و�لت�سجيع على �لقر�ءة من خالل مبادرة منح �ملعرفة .
�لرفيعة  �مل��ك��ان��ة  ت��ر���س��خ  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  م��ث��ل  �أن  وق���ال معاليه 
�أنحاء �لعامل، الفتا  �إخو�ننا من كل  لدولة �الإم��ار�ت يف قلوب 
بن  �أ�سكالها  بكافة  �خل��ري  ثقافة  تر�سيخ  �أهمية  �إىل  معاليه 
�أن �ملخيم �الإمار�تي  �إىل  �أفر�د �ملجتمع، وم�سري�ً معاليه  كافة 
�الأردين لالجئن �ل�سورين يعد جمتمعا متكامال متفاعال، 
يحتاج �إىل كافة �خلدمات و�لبنى �لتحتية و�لر�مج و�خلطط 
و�الإد�رة، مثل �أي مدينة، وهو ما تقوم بدولة �الإمار�ت بحرفيه 

وخره من خالل هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي.
ووج����ه م��ع��ايل �ل�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك �آل ن��ه��ي��ان، �ل�سكر 
و�لتقدير، �إىل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، 
�أبوظبي، نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة، على  ويل عهد 
�ل�سكر  وج��ه  كما  و�خل���ريي،  �الن�����س��اين  للعمل  �مل�ستمر  دعمه 
�حلاكم  ممثل  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو  �إىل 
�لدور  على  �الأحمر،  �لهالل  هيئة  رئي�س  �لغربية،  �ملنطقة  يف 
�ل��ب��ارز �ل��ذي تقوم ب��ه هيئة �ل��ه��الل �الأح��م��ر �الإم���ار�ت���ي، بكل 
منطقة بالعامل، و�أهمية �مل�سوؤولية �الإن�سانية �مللقاة على عاتق 

ت�سهدها  �لتي  �ل��ر�ه��ن��ة،  ٍو�الأح����د�ث  �ل��ظ��روف  �لهيئة، يف ظ��ل 
معايل  تقدم  كما  �ل��ع��امل،  ح��ول  �مللتهبة  �ملناطق  م��ن  �لعديد 
�ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان، بجزيل �ل�سكر و�لتقدير �إىل 
�حت�سانهم  على  و�سعباً،  حكومة  �لها�سمية:  �الأردن��ي��ة  �ململكة 
للمخيم. وبد�أ �ليوم �لثقايف باإهد�ء وفد وز�رة �لثقافة وتنمية 
يزيد  ما  �ملكتبات  �إد�رة  مدير  �لهد�بي  �أحمد  برئا�سة  �ملعرفة، 
عن 3000 كتاب للمخيم �سمن مبادرة منح �ملعرفة �ملنبثقة 
عن م�سروع  بنك �لكتاب �لذي يرتكز يف جوهره على �جلمع 
�أهد�ف  مع  ودجمها  �ملجتمع  يف  �لقر�ءة  ثقافة  تعزيز  بن  ما 
عام �خلري من خالل جعل عام �خل��ري، فر�سة حلث وحتفيز 
�ل�سر�ئح  خمتلف  من  و�أف���ر�د  وموؤ�س�سات  جهات  من  �ملجتمع 
د�خ��ل مكتبة  �ل����وز�رة  وف��د  ذل��ك  بعد  ث��م نظم  �مل�ساركة.  على 
�ملخيم جمموعة من �لفعاليات منها فقرة �ل�سعر �لتي قدمها 
�ألقى  �لطالب �ملوهوب خاطر حمي من �سكان �ملخيم، و�ل��ذي 
ذل���ك جمموعة  ب��ع��د  تبعها  �الأع�����س��م��ي،  ع��ب��د�مل��ل��ك  ل���  ق�سيدة 
�ليد  على  للر�سم  رك��ن  بجانب  ه��ذ�  �لرتفيهية،  �لفقر�ت  من 
للخط  �آخ��ر  ورك��ن  �حل�سور،  �لفتيات  �أي���دي  لتزين  باحلناء 
�لعربي، وركن �لقر�ءة، و�لذي قدم من خالل قر�ءة جمموعة 
من �لق�س�س لالأطفال، و�لذي �سهد �إقبال كبري من �حل�سور، 
بجانب �لعديد من �مل�سابقات �لثقافية و�لرتفيهية، ويف ختام 

�ليوم مت توزيع �لهد�يا على �أطفال �ملخيم.
من جهته �أعرب مدير �ملخيم �سعادة مبارك حممد �خلييلي، 

�لزيار�ت  ه��ذه  �أه��م��ي��ة  �إىل  �ل���زي���ارة، الف��ت��ا  ب��ه��ذه  �سعادته  ع��ن 
ت��رتك��ه من  مل��ا  �ل��دول��ة،  م��ن قبل خمتلف موؤ�س�سات  �ل��دوري��ة 
لوز�رة  �سكره  عن  معربا  �لالجئن،  نف�سية  على  �إيجابي  �أث��ر 
�ملتحدة،  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  يف  �ملعرفة،  وتنمية  �لثقافة 
�ليوم  ه��ذ�  وتخ�سي�سهم  �ملخيم،  الأط��ف��ال  كتبا  �إهد�ئها  على 

الإ�سعادهم و�إدخال �لفرحة على قلوبهم.
�ل�سام�سي،  �سيف  مطر  ���س��ع��ادة  �ل��ه��د�ب��ي  �أح��م��د  �سكر  ب���دوره 
�سفري �لدولة يف �ململكة �الأردنية �لها�سمية، على كل ما بذله 
و�أع�ساء �ل�سلك �لدبلوما�سي بال�سفارة، من جهد �ساعد فريق 
�لعمل على �إمتام مهامهم بنجاح، كما عر عن �سكرة ل�سعادة 
مبارك حممد �خلييلي مدير �ملخيم عن تي�سري �أمور �لزيارة 
�لتي �ساهمت ب�سكل كبري يف �إمتام �ليوم �لثقايف بنجاح بجانب 

�حلفاوة وح�سن �ال�ستقبال جلميع �أفر�د �لفريق.
�لثقايف، موؤكدين  �ليوم  �سعادتهم بهذ�  �الأطفال عن  كما عر 
�أن هذ� �ليوم ترك �أثر طيب كبري يف نفو�سهم، و�سكرو� وز�رة 
�أ�ساد  كما  �لكرمية،  �للفتة  هذه  على  �ملعرفة،  وتنمية  �لثقافة 
�مل�سرفن على �الأطفال بالزيارة و�الأثر �لطيب، �لذي �ساهدوه 
على وجوه �الأطفال، و�أكدو� باأن مثل هذه �لزيار�ت �لتي تفرح 
�ل��ع��الج �لطبي  �أهمية ع��ن  �الأط��ف��ال ه��ي ع��الج نف�سي ال يقل 
و�ل��ع�����س��وي، و���س��ك��رو� ب��دوره��م ح��ك��وم��ة دول���ة �الإم�����ار�ت على 
لالإمار�ت  ومت��ن��و�  �لطيبة  �مل��ب��ادر�ت  ه��ذه  مثل  على  حر�سها 

وقيادتها و�سعبها �خلري و�لنماء. 

رئي�س املهارات العاملية ل� وام : الإمارات متتلك 
روؤية فريدة لإعداد ال�سباب للم�ستقبل

•• �أبوظبي-و�م:
�أكد �ساميون بارتلي رئي�س منظمة �ملهار�ت �لعاملية �أن دولة �الإم��ار�ت متتلك روؤية 
فريدة الإعد�د �ل�سباب للم�ستقبل وتقدم منوذجا ر�ئد� ومبدعا يف دعمهم ومتكينهم 
وتاأهيلهم بال�سكل �الأمثل ملو�كبة متطلبات �سوق �لعمل ..م�سري� �إىل �أن تنظيم دولة 
�المار�ت مل�سابقة �ملهار�ت �لعاملية يج�سد هذه �لروؤية وي�سهم يف توفري من�سة مثالية 

لل�سباب من خمتلف �أنحاء �لعامل لالبد�ع و�البتكار و�ال�ستعد�د للم�ستقبل.
وقال بارتلي - يف حو�ر مع وكالة �أنباء �الإم��ار�ت “و�م” �م�س على هام�س �نطالق 
�أعمال منتدى �ل�سباب �لدويل �لذي يعقد �سمن فعاليات م�سابقة �ملهار�ت �لعاملية 
- �إن دولة �الإمار�ت تقود دول �ملنطقة يف متكن �ل�سباب وتاأهيلهم و�العتماد عليهم 
�لر�ئع  �لتنظيم  مب�ستوى  �سعادته  عن  بارتلي  و�أع��رب  و�لبناء.  �لتنمية  م�سرية  يف 
�لذي �سهده �م�س خالل م�ساركته يف منتدى �ل�سباب �لدويل وما وجده من م�ساركة 
و��سعة لنحو 300 �ساب و�سابة من دولة �الإمار�ت وخمتلف �أنحاء �لعامل حيث وفر 
لهم �حلدث من�سة مثالية لتبادل �ملعرفة و�لثقافات وطرح وجهات نظرهم �ملختلفة. 
�ل��دول �لعربية ومنطقة �ل�سرق  �أن دولة �الإم��ار�ت تعد �الأوىل على م�ستوى  و�أك��د 
تاأكيد� على مكانتها  وذلك  �لر�ئدة  �لعاملية  �مل�سابقة  ت�ست�سيف هذه  �لتي  �الأو�سط 
�لعاملي  �الأح��د�ث  �أرقى  �ملتكاملة ال�ست�سافة  �لتحتية  �لبنية  �لر�ئدة وكذلك تو�فر 
�أكد   2017 �لعامل  بتنظيم مونديال مهار�ت  �الإم���ار�ت  دول��ة  ف��وز  �أن  �إىل  ..الفتا 
جد�رتها مبا متتلكه من طاقات و�إمكانيات كبرية توؤهلها لتنظيم �كر �لفعاليات 
للقيادة  �ملحدود  غري  بالدعم  بارتلي  و�أ�ساد  �ل�سباب.  �ملبدعن  و��ست�سافة  �لعاملية 
�الإمار�تية �لر�سيدة �الأمر �لذي يدعم جناح “�أبوظبي �لتقني” يف تنظيم �مل�سابقة 
�الأ�سخم يف �لتاريخ منذ �نطالقتها يف �أ�سبانيا. وحول تاريخ م�سابقة �ملهار�ت �لعاملية 
ودورها على �ل�سعيد �لعاملي .. �أ�سار بارتلي �إىل �أن هذه �مل�سابقة تعد �لتجمع �لعاملي 
78 ع�سو� وهي مبثابة  نحو  �أع�سائها  ويبلغ عدد  �ملهني  �لتميز  �الأب��رز يف جمال 

بطولة دولية للمهار�ت �نطلقت للمرة �الأوىل عام 1950 وتقام كل عامن.
ولفت �إىل �أنه من �ملتوقع �أن تكون م�سابقة �ملهار�ت �لعاملية “�أبوظبي 2017” هي 
دولة   60 مت�سابق من   1300 نحو  فيها  ي�سارك  �مل�سابقة حيث  تاريخ  �الأك��ر يف 

للتناف�س يف نحو 51 مهارة يف خمتلف �أنحاء �لعامل.
فيد�ل  �لرت  فر�ن�سي�سكو  يد  على  وتاأ�س�ست منظمة �ملهار�ت �لعاملية عام 1950 
�ملنظمة  تقيمه  �ل��ذي  �الأب��رز  �حل��دث  �لعاملية  �ملهار�ت  وتعتر م�سابقة  �إ�سبانيا  من 

و�الأكر يف جمال �لتعليم �ملهني.
��سبانيا  م��ن  مت�سابقا   12 مب�ساركة   1950 ع��ام  للم�سابقة  دورة  �أول  و�نطلقت 
و�لذين  دول���ة   60 م��ن  مت�سابق   1300 لت�سم  �مل�سابقة  وتو�سعت  و�ل��رت��غ��ال 
�ملهار�ت  م�سابقات  يف  �مل�ساركن  ب��ن  م��ن  �ختيارهم  مت  حيث  �الأف�����س��ل  يعترون 
�مليد�ليات  على  �مل�سابقة  نهاية  �لفائزون يف  ويح�سل  �لعامل  دول  �ملحلية مبختلف 
ذوي  �ملت�سابقن  على  �لتميز  �أو�سمة  توزيع  و�سيتم  و�لرونزية  و�لف�سية  �لذهبية 

�الأد�ء فوق �ملتو�سط.
كاز�ن  مدينة  يف  �مل�سابقة  من  �لقادمة  �ل��دور  ��ست�سافة   2019 �لعام  وي�سهد 

�لرو�سية.
باملو�هب  يعنى  �ل��ذي  �الأب��رز  �حل��دث  تعد  للمهار�ت  �لعاملية  �مل�سابقة  �أن  �إىل  ي�سار 
م�سار�ت  على  �ل�سباب  �إط��الع  يف  ي�سهم  كما  و�ملهنية  �لتقنية  �مل��ج��االت  يف  �ملتميزة 

وظيفية جديدة قائمة على �قت�ساديات �ملعرفة.
وكانت دولة �الإمار�ت نالت عام 1997 ع�سوية منظمة �ملهار�ت �لدولية ومنذ عام 

�لعاملية. �ملهار�ت  م�سابقة  يف  �الإمار�ت” �لدولة  “مهار�ت  متثل   2006

•• �أبوظبي -و�م:

�لعمر�ين  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  د�ئ������رة  ك�����س��ف��ت 
ور�سة  خ����الل  ب���اأب���وظ���ب���ي  و�ل���ب���ل���دي���ات 
�ل�سركاء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  نظمتها  ع��م��ل 
�ال�سرت�تيجين يف فندق �لفور�سي�سزن 
منظومة ت�سهل عملية  عن  – �أبوظبي، 
تخطيط �مل�ساريع �لر�أ�سمالية و�إد�رتها، 
وذل���ك يف �إط����ار ج��ه��وده��ا �ل��ر�م��ي��ة �إىل 
عاملية  تخطيط  م��ب��ادئ  �إر����س���اء  ���س��م��ان 
مل�����س��اري��ع �ل�����س��رك��اء �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ن يف 
�آلية �عتماد �مل�ساريع  �لعا�سمة وتوحيد 
�لر�أ�سمالية يف �الإمارة. ياأتي تنظيم هذه 
�لور�سة يف �إطار جهود د�ئرة �لتخطيط 
�ل���ع���م���ر�ين و�ل���ب���ل���دي���ات �ل���ر�م���ي���ة �إىل 
حت��ق��ي��ق �أه������د�ف خ��ط��ة �أب���وظ���ب���ي نحو 
�مل�ستد�م  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  ع��م��ل��ي��ة  ت��ع��زي��ز 
�ملخططات  �إع��د�د  و�ملدرو�س من خالل 

�لعامة للم�ساريع �لر�أ�سمالية.
ب��ل��غ ع����دد �حل�������س���ور �أك�����رث م���ن 150 

�لهيئات  خمتلف  ممثلي  م��ن  م�����س��ارك��اً 
�ل�سركاء  م���ن  وجم��م��وع��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ملعنين  و�الأط������ر�ف  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ن 
ك��ي��ف��ي��ة تطبيق  ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى  وذل�����ك 
�ملنظومة �جلديدة يف تخطيط �مل�ساريع 
�لر�أ�سمالية. يهدف �لنظام �لذي تعمل 
كافة  جمع  �إىل  ت��ط��وي��ره  على  �ل��د�ئ��رة 
�سمن  �لرئي�سية  �لر�أ�سمالية  �مل�ساريع 
�لطرقات  ي�����س��م��ل  م���وح���د  ع��م��ل  �إط�����ار 
�مل���ر�ف���ق .. ك��م��ا ي�سمن  و�ل��ن��ق��ل وب��ن��اء 
�أمت وج����ه بن  �ل���ت���ع���اون ع��ل��ى  حت��ق��ي��ق 
جميع �جلهات �ملعنية من خالل توفري 
نظرة �ساملة عن �خلطط �ال�ستثمارية 
متكن من �الط��الع على حالة �مل�ساريع 
�لتابعة للقطاعات �حلكومية و�خلا�سة، 
ومتابعة تنفيذها. كما ي�سعى �لنظام �إىل 
توفري من�سة الإد�رة �مل�ساريع �لر�أ�سمالية 

�لتي  �مل�ستقبلية  و�مل�����س��اري��ع  �حل��ال��ي��ة 
�ال�سرت�تيجيون  �ل�����س��رك��اء  ب��ه��ا  ي��ت��ق��دم 
�لتعاقد  يتم  �لتي  �حلكومية  و�جلهات 
معها، مبا فيها جميع م�ساريع �النفاق 
مو�فقة  ت��ت��ط��ل��ب  �ل���ت���ي  �ل��ر�أ���س��م��ال��ي��ة 
�جلديد  �ل��ن��ظ��ام  و�سي�ساعد  حكومية. 
�ملتعلقة  �مل��ع��ل��وم��ات  ك���اف���ة  ج��م��ع  ع��ل��ى 
لة  مف�سّ ال�سرت�تيجية  وفقا  بامل�ساريع 
ت�����س��ه��ي��ل عملية  ����س���اأن���ه���ا  م����ن  وذك����ي����ة 
ومُتكن  �مل�ستقبلية،  �مل�ساريع  تخطيط 
�مل�ساريع  وتقييم  متابعة  من  �مل�ستخدم 
�ل��ق��ائ��م��ة، وب���ال���ت���ايل �ت���خ���اذ �ل���ق���ر�ر�ت 
�ملتعلقة مبقرتحات �مل�ساريع �مل�ستقبلية 
ب�����س��ك��ل �أ����س���رع وف������وري، مم���ا ي�����س��ه��م يف 
ت�سهيل �إجر�ء�ت تخطيط هذه �مل�ساريع 
�أعمال  رك���زت  كما  �لبعيد.  �مل���دى  على 
�أ�ساليب  ور�سة على جمع �ملعلومات عن 

�لر�أ�سمالية  �مل�ساريع  �إد�رة  ومنهجيات 
وتقنيات  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات  ب��اق��ي  يف 
�إىل جانب �لعمل  �ملعلومات �مل�ستخدمة 
�لرئي�سية  و�مل��ح��اور  �الأ�س�س  و�سع  على 
ل���ع���م���ل���ي���ة ت���خ���ط���ي���ط �ال�����س����ت����ث����م����ار�ت 
�ل��ر�أ���س��م��ال��ي��ة يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �إم����ارة 
�أب��وظ��ب��ي م��ن خ���الل ����س��ت��ب��د�ل تطبيق 
�ملعمول  �ملنهجية  ومتطلبات  م��ع��اي��ري 
بها يف �لد�ئرة بعملية تخطيط ومتابعة 
تنفيذها  �ع��ت��م��اد  ي��ج��ري  �آل��ي��ة  وتقييم 
وي�ساهم  �الإل���ك���رتون���ي���ة.  �ل��ب��و�ب��ة  ع���ر 
�أ���س�����س وقو�عد  ه���ذ� �ل��ت��ح��ول يف و���س��ع 
�أد�ء لتحديد م�ستوى  وموؤ�سر�ت تقييم 
�لتقدم �ملحرز، وتعزيز �إمكانيات تطوير 
منظومة لتحليل �مل�ساريع ح�سب �جلهة 
و�لتوقيت  �جلغر�يف  و�ملوقع  �حلكومية 
و�ملدة �لزمنية وفئة �مل�سروع �لر�أ�سمايل 

�ملمول على �الإنفاق �حلكومي.
وقال عبد�هلل �ل�ساهي، �ملدير �لتنفيذي 
يف  �لتحتية  و�لبنية  �لتخطيط  لقطاع 
د�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات : 
ت�سهد �إم��ارة �أبوظبي �إجن��از �لكثري من 
�مل�ساريع �لتطويرية �لناجحة يف خمتلف 
�أنحائها وفق نهج و��سح وموحد، ونحن 
ن��وؤك��د ع��ل��ى �ل��ت��ز�م��ن��ا �ل��د�ئ��م بتح�سن 
كفاءة  وذ�ت  فعالة  عمل  �آليات  وتطوير 
مع  تن�سجم  �حلالية  للم�ساريع  عالية 
م�ستوى �الإمارة وتدعم خطط �مل�ساريع 

�مل�ستقبلية يف �أبوظبي .
�سمان  يف  ي�سهم  �لنظام  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
للجهات  �ال�سرت�تيجي  �لتوجه  وح��دة 
من  عملياتها  مت���ول  �ل��ت��ي  �حل��ك��وم��ي��ة 
�أنه  مبيناً  للحكومة،  �ل��ع��ام��ة  �مل���و�زن���ة 
�إيجابية  �نعكا�سات  �لنظام  �سيكون لهذ� 

�لتقنية  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
ي�سهم يف و�سع  �ل��ذي  �الأم��ر  للحكومة، 
�سلة  ذ�ت  وم���وؤ����س���ر�ت  وق���و�ع���د  �أ���س�����س 
ف�ساًل  عليه،  و�ل��رق��اب��ة  �الأد�ء  بتقييم 
�حلكومية  �جل��ه��ات  ق���در�ت  تعزيز  ع��ن 
يف تطوير منظومة �مل�ساءلة و�ل�سفافية 

و�لرقابة على �الإنفاق �حلكومي.
وتابع قائال: ي�سكل �لك�سف عن �لنظام 
�لر�أ�سمالية  �مل�����س��اري��ع  ب�����اإد�رة  �خل��ا���س 
جمموعة  �إىل  ن�����س��ي��ف��ه  �آخ�����ر  �إجن��������از�ً 
حكومة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  �ل����ت����ي  �الإجن������������از�ت 
�أبوظبي نحو �لتحول �لرقمي، ما يدعم 
ت�سبح مدينة  �أن  يف  �ل��ر�م��ي��ة  �أه��د�ف��ه��ا 
ذكية ت�سل �إىل �أعلى �ملر�تب �لدولية يف 

�لريادة باعتماد �أحدث �لنظم .
�إمارة  حكومة  ت�سعى  ب��ق��ول��ه:  و�خ��ت��ت��م 
�أبوظبي من خالل �الإد�رة �ال�سرت�تيجية 

�لكفوؤة ملخططات �مل�ساريع، �إىل ترجمة 
روؤية �لقيادة �لر�سيدة لتطوير �لقدر�ت 
وتنمية  و�الق��ت�����س��ادي��ة،  �ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
للبنية  بيانات  قاعدة  وتاأ�سي�س  �ملجتمع 
�أهد�ف  م��ع  تتما�سى  ل��الإم��ارة  �لتحتية 

خطة �أبوظبي .
بتخطيط  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل���ف���رق  و���س��ت��ب��ا���س��ر 
�مل�ساريع �ال�ستثمارية �لر�أ�سمالية عقب 
�النتهاء من ور�سة �لعمل مهمة ت�سميم 
ل��ل��ن��ظ��ام �جلديد  وم��ق��اي��ي�����س  م��ع��اي��ري 
مب����ا ي����ح����رتم ����س���و�ب���ط و������س����رت�ط����ات 
م�ستد�مة  عمر�نية  جمتمعات  �إن�����س��اء 
�مل�سودة  من  �النتهاء  و�سيتم  ومتكاملة، 
بحلول  �مل���ن���ظ���وم���ة  م����ن  �ل��ت��ج��ري��ب��ي��ة 
ومن   ،2018 ع���ام  م���ن  �الأول  �ل���رب���ع 
بنهاية  بالكامل  �لنظام  تطوير  �ملتوقع 
�لنظام  ه����ذ�  وي�����س��ت��م��ل  ن��ف�����س��ه.  �ل���ع���ام 

�لروؤية  م���ع  ت�����س��م��ي��م��ه  ي��ت��و�ف��ق  �ل����ذي 
�الأدلة  وجمموعة  ل��الإم��ارة  �لعمر�نية 
و�سعتها  �ل��ت��ي  �لتخطيطية  و�مل��ع��اي��ري 
و�لبلديات،  �لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئرة 
�ال�ستثمارية  �مل�������س���اري���ع  خ���ط���ة  ع���ل���ى 
تنفيذها  م����دة  ت�����س��ل  �ل���ت���ي  �حل���ال���ي���ة 
�أو  ك��ل��ي��اً  ���س��ن��و�ت و�مل��م��ول��ة  �إىل خ��م�����س 
ج��زئ��ي��اً م���ن �مل���و�زن���ة �ل��ع��ام��ة حلكومة 
�لنظام  هذ�  تطوير  و�سيدعم  �أبوظبي. 
قاعدة  �إن�������س���اء  يف  �حل���ك���وم���ة  م�����س��اع��ي 
يف  �مل�����س��اري��ع  لتقييم  متكاملة  ب��ي��ان��ات 
دعائم  و�إر�ساء  �لعمل  قطاعات  خمتلف 
�مل�����س��ت��د�م��ة الق��ت�����س��اد منفتح  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�سي�سمن  كما  ع��امل��ي��اً.  ومناف�س  دول��ي��اً، 
�مل�ساريع  لتخطيط  موحد  نظام  توفر 
�ل��ر�أ���س��م��ال��ي��ة، وذل���ك م��ن خ��الل عملية 
�لتخطيط  د�ئ��رة  �أعمال  ورب��ط  متابعة 
�ل��ع��ام��ة للمجل�س  �ل��ع��م��ر�ين و�الأم���ان���ة 
�لر�أ�سمالية  �مل�ساريع  بجميع  �لتنفيذي 

�خلا�سة باجلهات �حلكومية.

دائرة التخطيط العمراين والبلديات تك�سف عن نظام جديد للم�ساريع الراأ�سمالية يف اأبوظبي
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»جنيف حلقوق الن�سان« و»تالقي« ال�سنغافورية يبحثان تنظيم موؤمتر دويل حول الت�سامح
•• دبي- و�م:

�د�رة  جمل�س  رئي�س  �لقا�سم  ح�سن  حنيف  �لدكتور  معايل  �أكد 
مركز جنيف حلقوق �الن�سان و�حل��و�ر �لعاملي �ن �ملركز يتبنى 
روؤية م�ستقبلية �ساملة تهدف �ىل تعزيز مكانة حقوق �الن�سان 
�ل���ع���امل م���ن خ���الل ط���رح م��ف��اه��ي��م متطورة  يف خم��ت��ل��ف دول 
لدعم �حلو�ر و�مل�ساهمة يف ثر�ئه و�يجابياته مبا ينعك�س على 
�لتو��سل مع �لثقافات �ملتعددة و�لتعاون مع �ل�سعوب على �أ�س�س 

مو�سوعية.
جاء ذلك خالل لقائه مع �سعادة �ل�سفري كي كي�سافاباتي رئي�س 
جمعية تالقي �الديان و�حلو�ر �ل�سنغافورية على هام�س زيارته 

�ىل �سنغافورة. و��ستعر�س �لقا�سم بر�مج و�ن�سطة مركز جنيف 
عام  تاأ�سي�سه  �لذي مت  �ملركز  �ن  �ىل  �الن�سان.. م�سري�  حلقوق 
بتنظيم  ي��ق��وم  ربحية  وغ��ري  حكومية  غ��ري  كمنظمة   2013
موؤمتر�ت وندو�ت وفعاليات تدريبية وبحثية متعددة مب�ساركة 
هيئات دولية و�كادميية مرموقة وغريها من �ملوؤ�س�سات �لعاملة 

و�ملهتمة بال�ساأن �الن�ساين.
ومقومات  �لتنوير  ثقافة  ن�سر  على  يحر�س  �ملركز  �ن  و�أو�سح 
ت�سكل  �لتي  �ل�سبابية  �الو�ساط  يف  وخا�سة  و�لتكافل  �لت�سامح 
على  �مل��رك��ز  ح��ر���س  م��وؤك��د�  جمتمعاتها..  يف  �مل�ستقبل  �أج��ي��ال 
يف  �لعاملية  �ملوؤ�س�سات  مع  و�ل�سر�كات  �لتعاون  عالقات  توثيق 

جماالت �لبحث و�لتدريب.

و�أ����س���ار �ىل �ن���ه مت خ���الل �ل��ل��ق��اء ب��ح��ث �ل��ت��ع��اون ب���ن �ملركز 
و�جلمعية لتنظيم موؤمتر دويل حول �لتجارب �لعاملية �لر�ئدة 
يف طرحها مبادئ �لت�سامح و�لتعاي�س �الن�ساين �اليجابي الفتا 
قيم  لن�سر  مالئما  مناخا  يوفر  �ل��ذي  �الم��ار�ت��ي  �لنموذج  �ىل 
�لت�سامح و�لتكافل نظر� �ىل �لت�سريعات و�لقو�نن �ملنظمة �لتي 
��سدرتها �لدولة. من جانبه قال �ل�سفري كي�سافاباين �ن ر�سالة 
�جلمعية و�ن�سطتها منذ �ن�سائها عام 1949 تقوم على تعزيز 
قيم �ملو�طنة و�ملقومات �الن�سانية �مل�سرتكة بن �أطياف �ملجتمع 
�ل�سنغافوري.. م�سري� �ىل �ن �جلمعية ت�سمل 10 ديانات متثل 
معتقد�ت �ل�سعب �ل�سنغافوري.. مثمنا �لر�مج و�الن�سطة �لتي 

يطرحها مركز جنيف حلقوق �الن�سان.

الأمم املتحدة توؤيد اإ�سالح جمل�س المن 
•• جنيف-�أ ف ب:

�أعلن مفو�س �المم �ملتحدة �ل�سامي حلقوق �الن�سان زيد رعد �حل�سن �م�س 
تاأييده للمبادرة �لفرن�سية من �أجل ��سالح جمل�س �المن �لدويل و�لتي تريد 
حظر ��ستخد�م �لفيتو العرت��س �لت�سويت يف حاالت �لفظائع و��سعة �لنطاق. 
�ل�سوي�سرية  جنيف”  دو  “التريبون  �سحيفة  مع  مقابلة  يف  �حل�سن  و�سرح 
�ن “هناك ��سالحا يبدو مثري� لالهتمام بالن�سبة �يل وهو �قرت�ح فرن�سا”. 
�لد�ئمة  �ل��دول �خلم�س  ��ستخد�م  على عدم  تن�س  �سلوك  “�نه مدونة  وتابع 
�لع�سوية يف جمل�س �المن حقها يف �لفيتو يف حال �رتكاب �بادة �و جرمية �سد 
وكان �لرئي�س �لفرن�سي �ل�سابق فرن�سو� هوالند �قرتح يف �أيلول  �الن�سانية”. 
�لع�سوية  �لد�ئمة  2013 مدونة �سلوك تهدف �ىل عدول �خلم�س  �سبتمر 
)�لواليات �ملتحدة ورو�سيا و�ل�سن وفرن�سا وبريطانيا( عن حق �لنق�س عند 

�لت�سويت يف �ملجل�س حول جر�ئم و��سعة �لنطاق.

ب���وج���وب �ل��ت��ن�����س��ي��ق م��ب��ا���س��رة مع 
�حلكومة �ل�سورية.

فار�س  وي��رى مدير معهد ع�سام 
ل��ل�����س��ي��ا���س��ات �ل���ع���ام���ة و�ل�������س���وؤون 
هناك  �ن  يا�سن  نا�سر  �ل��دول��ي��ة 
جت���اه  ����س���ل���ب���ي���ا  ع����ام����ا  “خطابا 
ال�سباب  ل���ب���ن���ان  يف  �ل�������س���وري���ن 
على  �ل��ت��ن��اف�����س  م���ع���دد�  عدة”، 
��سال  ه��ي  “�لتي  �ل��ع��م��ل  ف��ر���س 
�ملناطق  يف  خ�����س��و���س��ا  قليلة” 
غالبية  �ليها  يلجاأ  �لتي  �لفقرية 

�لنازحن �ل�سورين.
�لدميوغر�يف  “�ل�سغط  وي�سيف 
�لتحتية  �لبنى  يولد �سغطا على 
�ملنطقية،  �ال�����س����ب����اب  ه����ي  ه�����ذه 
�مل���ج���ت���م���ع���ات ت���ع���ب���ت م����ن �ل���ع���دد 

�لكبري”.
وي�سري �أي�سا �ىل �ن “�ل�سيا�سين 
يف لبنان يغذون خطاب �لكر�هية، 
�ل�سيا�سين  بع�س  �أن  خ�سو�سا 
�ملو�سوع  ي�ستخدمون  و�الأح����ز�ب 
لالنتخابات  ����س���الح���اً  �ل�������س���وري 

�ملقبلة”.

•• �لفجر – خرية �ل�شيباين
�لرو�سية  �حل��م��ل��ة  ت��ق��ت�����س��ر  مل 
�النتخابية  �حلملة  على  للتاأثري 
�الأمريكية على �لفي�سبوك، تويرت 
�أو غوغل )عر يوتيوب(. فح�سب 
فقد  �إن،  �إن  ���س��ي  ل�سبكة  حتقيق 
�نت�سرت �أي�سا عر جمموعة من 
�ل�سبكات و�خلدمات �الجتماعية، 
بل وحاولت حتويل بوكيمون غو 

�إىل �سالح الإثارة �لفرقاء.
�ق���رتح���ت   ،2016 ي���ول���ي���و  يف 
بالوكالة  مرتبطة  متبلر  �سفحة 
�لرو�سية، وكالة �أبحاث �الإنرتنت، 
مرتبطة   “ �ملت�سيدين  “م�سنع 

م�سابقة  �ق���رتح���ت  ب��ال��ك��رم��ل��ن، 
�ل�سود  حياة  حركة  �أن�سار  ت�سجع 
�لتي  �الأم��اك��ن  ق��رب  لّلعب  مهّمة 
جتاوز�ت  �ل�سرطة  فيها  �رتكبت 
�لهدف  �أن  ���س��ك  وال  و�أخ����ط����اء. 
�لغ�سب  فتيل  �إ���س��ع��ال  �ع����ادة  ه��و 
�ملتكررة  �ل���ق���ت���ل  ع��م��ل��ي��ات  ����س���د 
�أفريقي،  �أ�سل  من  لالأمريكين 
�أو ع��ل��ى �ل��ع��ك�����س م��ن ذل���ك �إث����ارة 

�ملناه�سن للحركة”.

“نظام كبري على االإنرتنت”
�لالعبن  �ل�����س��ف��ح��ة  وحت����ّر�����س 
�أ�سماء  �س���خ�سياتهم  م��ن��ح  ع��ل��ى 
ربطها بحملة  �ل�سحايا. وقد مت 

للمت�سيدين مرتبطة بالكرملن 
جزء  هي  �لفي�سبوك،  �سفحة   .“
�سبكة  �ز�لتها  �سفحة   470 من 
�لتو��سل �الجتماعي بعد �كت�ساف 
مبجموعات  مرتبطة  كانت  �أن��ه��ا 
رو�سية ت�سعى �إىل �رباك �ل�سيا�سة 

�الأمريكية.
وُتظهر �سفحة تومبلر م�سابقة مع 
و�سوالت هد�يا �أمازون للفائزين، 
ولكن �سي �ن �ن مل تعرث على �أي 
دليل يوؤكد م�ساركة �أي �سخ�س يف 
�أنه مت  �أو  هذه �مل�سابقة �ملزعومة، 

توزيع و�سوالت �لهد�يا.
على  �حل�����س��اب��ات  ت��ع��ل��ي��ق  مت  و�إذ� 
و�إين�ستاغر�م،  وتويرت  �لفي�سبوك 

�لنار  ت��ط��ل��ق��و�  “ال  ع���ن���و�ن  حت���ت 
�أحد  من  م�ستمد  عنو�ن  علينا”، 
�ل�سود  ح���ي���اة  ح��رك�����������������ة  ����س���ع���ار�ت 
م���ه���ّم���ة، ك���م���ا ت��ت�����س��م��ن حم����اور 
����س���ف���ح���ات على  م�����ع  �حل������رك������ة، 
�لفي�سبوك، وتويرت، و�ن�ستاغر�م، 

ويوتيوب.
جديدة  مالمح  �حلملة،  وتك�سف 
عن كيفية �ن�س�اء �لعم����الء �لرو�س 
على  ك��ب��ري  �ي��ك��ول��وج��������ي  لنظ�����ام 
تتعزز  حي������ث  �الإن���رتن���ت،  �سبكة 
ر�سائل �سيا�س�����ية فئوية من خالل 
من�سات متعددة، م�سخمة حملة 
وكالة   - و�ح����د  م�����س��در  ���س��رّيه��ا 
�سرية  م��زرع��ة  �الإن��رتن��ت،  بحوث 

وتاأتي هذه �حلقائق يف وقت وعد 
يتابعون  �أم��ري��ك��ي��ون  ب��رمل��ان��ي��ون 
باأن  �ال���س��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة،  �ل��ق�����س��اي��ا 
ر�سالة  3 �الف  �الإع���الن عن  يتم 
�إ���س��ه��اري��ة رو���س��ي��ة �مل��ن�����س��اأ م���ّررت 
�ل���ف���ي�������س���ب���وك، ورمب�������ا بعد  ع����ر 
ممثلن  �ىل  �ال���س��ت��م��اع  ج��ل�����س��ات 
و�ألفابت  وتويرت  �لفي�سبوك  عن 

)�ل�سركة �الم لغوغل ويوتوب(.
ه�����وؤالء  ي�����ديل  �أن  �مل����ق����رر  وم�����ن 
ب�سهادتهم �أمام جلان �ال�ستخبار�ت 
�لقادم،  نوفمر   1 يف  �لرملانية 
�لتدخل  مب���ح���اوالت  ب��خ�����س��و���س 
�لرئا�سية  �النتخابات  �لرو�سي يف 

لعام 2016.

ف����اإن �الم����ر مل ي��ك��ن ك��ذل��ك على 
�ن  �سي  ح�سب  وتومبلر،  يوتيوب 
�الآن  تومبلر  �سفحة  وتن�سر  �ن. 

ر�سائل مو�لية للفل�سطينين.

جل�صات ا�صتماع يف الكونغر�س
�سوت  دون���ت  ي��وت��وب  �سفحة  �م���ا 
�أك��رث من  �أ����س، فتحتوي على  ي��و 
عنف  ح��ول  فيدي�و  مقطع   200
�ل�سرطة )مقتطفات من �الأخبار، 
مر�قبة  �أف������الم  ه������و�ة،  ����س���ر�ئ���ط 
ن�سرت  ذل��ك(  �إىل  وم��ا  بولي�سية، 
 ،2016 ودي�سمر  ماي��������و  ب��ن 
 368 م��ن  �أك���رث  �س���وهدت  وق���د 

�ألف مرة، تك�سف �سي �ن �ن.

عاهل املغرب: ل تهاون مع 
التالعب مب�سالح املواطنني 

•• �لرباط-رويرتز:

 قال �لعاهل �ملغربي حممد �ل�ساد�س 
�إن����ه ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك �أي ت��ه��اون مع 
�ملو�طنن”  مب�����س��ال��ح  “�لتالعب 
�أي������ام م���ن رف����ع �ملجل�س  ب��ع��د  وذل�����ك 
�الأع���ل���ى ل��ل��ح�����س��اب��ات ت��ق��ري��ر� ل���ه عن 
تاأخر �إجناز م�سروع كان مقرر� لتنمية 
�إقليم �حل�سيمة. وقال �لعاهل �ملغربي 
�ل�سعب  ن���و�ب  �إىل  وج��ه��ه  خ��ط��اب  يف 
�خلريفية  �ل����دورة  �ف��ت��ت��اح  مبنا�سبة 
للرملان “مل نرتدد يوما يف حما�سبة 
تق�سري  �أي  ح��ق��ه  يف  ث��ب��ت  م���ن  ك���ل 

�ليوم  �لو�سع  “لكن  و�أ�ساف  �لوطنية”.  �أو  �ملهنية  مب�سوؤوليته  �لقيام  يف 
�أ�سبح يفر�س �ملزيد من �ل�سر�مة للقطع مع �لتهاون و�لتالعب مب�سالح 
�ملو�طنن”. وتابع �مللك “�إجر�ء هذه �لوقفة �لنقدية �لتي يقت�سيها �لو�سع 
لي�س غاية يف حد ذ�ته وال نهاية هذ� �مل�سار، و�إمنا هو بد�ية مرحلة حا�سمة 
تقوم على ربط �مل�سوؤولية باملحا�سبة، و�لعمل على �إيجاد �الأجوبة و�حللول 
وقال �إن �لغر�س لي�س  �ملالئمة لالإ�سكاالت و�لق�سايا �مللحة للمو�طنن”. 
“�لنقد من �أجل �لنقد، ثم نرتك �الأمور على حالها. و�إمنا نريد معاجلة 

�الأو�ساع وت�سحيح �الأخطاء وتقومي �الختالالت”.

املغرب يعلن تفكيك »خلية اإرهابية« 
 •• �لرباط-�أ ف ب:

مرتبطة بتنظيم  �إرهابية”  “خلية  �أعلنت �ل�سلطات �ملغربية �م�س تفكيك 
د�ع�س �الإرهابي يف �إطار عملية �أمنية �أف�ست �إىل توقيف 11 �سخ�سا.

يف مدن  “ين�سطون”  �أع�ساء �خللية �لذين  �أن  و�أف��اد بيان وزر�ة �لد�خلية 
بنور  و���س��ي��دي  �ل�سيخ  وز�وي����ة  �لبي�ساء  و�ل����د�ر  وخريبكة  ومكنا�س  ف��ا���س 
بالغة  �إرهابية  “لتنفيذ عمليات  كانو� يخططون  و�سيدي ح��ر�زم،  ودمنات 
�خلطورة كانت �ست�ستهدف مو�قع ح�سا�سة وذلك باإيعاز من من�سقن باأحد 
فروع +د�ع�س+”. و�أظهرت ت�سجيالت م�سورة بثتها و�سائل �إعالم مغربية 
فريقا من �ملكتب �ملركزي لالأبحاث �لق�سائية يحا�سر مبنى يف �أحد �أحياء 
�لنخبوي  �جلهاز  من  بال�سالح  �ملدججون  �لعنا�سر  وق��ام  )�سمال(.  فا�س 
�الإرهابية  �ل�سبكة  لهذه  �ملدبر  “�لعقل  باعتقال  �ملغربية  لل�سرطة  �لتابع 
�أن���ه مت خالل  �لبيان  و�أ���س��اف  �ل��د�خ��ل��ي��ة.  ب��ي��ان  �سركائه،” بح�سب  و�أح���د 
للدموع  م�سيلة  وقنابل  غاز  وعبو�ت  وذخ��رية  نارية  �أ�سلحة  حجز  �لعملية 
�سرتتن  �إىل  �إ�سافة  �ملتفجر�ت  �سناعة  يف  ت�ستخدم  قد  كيميائية  وم��و�د 
�ملركزي  �ملكتب  تاأ�سي�س  ومنذ  �مل���و�د.  من  وغريها  نا�سفة  �أح��زم��ة  الإع���د�د 
لالأبحاث �لق�سائية يف �آذ�ر/مار�س عام 2015، �زد�دت حاالت �لك�سف عن 
خاليا تابعة لتنظيم د�ع�س و�عتقال جمندين م�ستبهن. وتعر�ست �ململكة 
�أ�سفر عن مقتل 45 �سخ�سا يف �لد�ر �لبي�ساء، ثم يف   2003 العتد�ء يف 

2011 �أدى هجوم �آخر �إىل مقتل 17 �سخ�سا يف مر�ك�س.

ذو  �ل�سغري  �لبلد  لبنان،  وي��ووؤي 
�ل��ه�����س��ة، ن��ح��و مليون  �الم��ك��ان��ات 
ومئتي �ألف الجئ �سوري يعي�سون 
ظروفاً �ن�سانية �سعبة مبعظمهم. 
وُيرتب وجودهم �أعباء �جتماعية 
و�قت�سادية. لكن منظمات دولية 
�أن وجود  ت��وؤك��د  وغ���ري ح��ك��وم��ي��ة 
تن�سيط  يف  ي�����س��اه��م  �ل���الج���ئ���ن 
�حلركة �القت�سادية، م�سرية �ىل 
�مل�ساعد�ت  ي�����س��رف��ون  ه����وؤالء  �ن 
�الأ�سو�ق  يف  يتلقونها  �لتي  �ملالية 

�ملحلية.
على  �للبنانية  �حلكومة  وتعمل 
�ل�سورين،  الع����ادة  خ��ط��ة  ب��ل��ورة 
�ملناه�سة  �ل����ق����وى  ب��ع�����س  ل���ك���ن 
رئي�س  ر�أ����س���ه���ا  وع���ل���ى  ل�������س���وري���ا، 
�حلكومة �سعد �حلريري، تطالب 
باأن يتم ذلك عر �المم �ملتحدة، 
حزب  وبينهم  �آخ��رون  ي�سر  فيما 
�ل�سوري  �ل���ن���ظ���ام  ح��ل��ي��ف  �هلل، 
و�ملتحالف  �حلكومة  يف  �مل�����س��ارك 
م��ع �ل��ت��ي��ار �ل��وط��ن��ي �حل���ر، حزب 
عون،  مي�سال  �جلمهورية  رئي�س 

�سباب  لدينا  �أو���س��اع��ه��م.  ت�سوية 
نعلم  هل  �سغل.  دون  من  و�سبايا 
غريهم  وياأتي  لي�سافرو�  �أوالدن���ا 

�ىل هنا؟”.
كانت  �لتي  “�مل�ساعد�ت  و�أ�سافت 
ت��اأت��ي �ىل ل��ب��ن��ان ب��ات��ت ت��اأت��ي �ىل 

�لنازحن يف �ملخيمات”.
ورفعت الفتات �سخمة يف منطقة 
�مل�سيحية  �لغالبية  ذ�ت  ك�سرو�ن 
�لتظاهرة  يف  �مل�ساركة  �ىل  تدعو 
�لنازحن  ب�����اإع�����ادة  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 

�ل�سورين.
�لقاعي  يعقوب  فرن�سي�س  وق���ال 
)52 عاما( �إن “�لوجود �ل�سوري 
يف لبنان �أ�سبح نوعاً من �الحتالل 
�الج�����ت�����م�����اع�����ي و�الق�����ت�����������س�����ادي 
م�سيفا  �سيا�سيا”،  و���س��ي�����س��ب��ح 
�الحتالل  �الآن  حتى  نن�سى  “لن 
�لف ع�سكري   30 �ل�سوري، خرج 

و�أتى مليونا مو�طن”.
مينح  �ل�����ذي  “�للبناين  وت���اب���ع 
�للبناين  من  ب��داًل  ل�سوري  عماًل 

يُعتر �سريكا يف �جلرمية”.

وذكرت �ل�سحيفة �أن هناك �أي�سا 
ق����ررو�  ع���ر�ق���ي���اً  الج���ئ���اً   2332
�حل�سول على دعم من �حلكومة 
�الأمل���ان���ي���ة ل���ل���ع���ودة ط���و�ع���ي���ة �إىل 

بلدهم.
ويف �سياق مت�سل، بلغ عدد طالبي 
�للجوء �لذين �سجلو� �أنف�سهم يف 
�أمل��ان��ي��ا خ���الل �ل��ف��رتة م��ن مطلع 
نهاية  �ل����ث����اين(  )ك����ان����ون  ي��ن��اي��ر 
نحو  �لعام  هذ�  )�أيلول(  �سبتمر 
�أل��ف طالب جل��وء، ينحدر   140

�أغلبهم من �سورية و�لعر�ق.
وباملقابل، بلغ عدد طالبي �للجوء 
�أملانيا  يف  �أنف�سهم  �سجلو�  �لذين 
�ألف   280 ن��ح��و  �مل��ا���س��ي  �ل���ع���ام 
طالب جل��وء، و890 �أل��ف طالب 

جلوء عام 2015.
ع�������س���ر�ت  ت����ظ����اه����ر  ذل���������ك،  �ىل 
�ال���س��خ��ا���س �م�����س ���س��م��ال بريوت 
�لالجئن  مب���غ���ادرة  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 
�ل�سورين �لذين يتجاوز عددهم 
�مل��ل��ي��ون، ل��ب��ن��ان، م��ع��ت��ري��ن �نهم 
كبري�  �ق��ت�����س��ادي��ا  ع��ب��ئ��ا  ي�سكلون 

•• بريوت-برلني-وكاالت:

�ملتاأزمة  �الأم��ن��ي��ة  �الأو����س���اع  رغ���م 
يف �أج����ز�ء م��ن ���س��وري��ا، ق���رر عدد 
مغادرة  �ل�سورين  �لالجئن  من 
من  لال�ستفادة  ط��و�ع��ي��ة،  �أمل��ان��ي��ا 
توفرها  �ل����ت����ي  �ل����دع����م  ب����ر�م����ج 
�إىل  للعائدين  �الأملانية  �حلكومة 

بالدهم.
وذكرت �سحيفة “ر�يني�سه بو�ست” 
�الأملانية �ل�سادرة �م�س ��ستناد�ً �إىل 
ل�سوؤون  �الحت���ادي  �ملكتب  بيانات 
�ل��ه��ج��رة و�ل���الج���ئ���ن، �أن����ه حتى 
�ملا�سي،  )�آب(  �أغ�����س��ط�����س  ن��ه��اي��ة 
مت ق��ب��ول 22 ط��ل��ب��اً م��ق��دم��اً من 
من  دعم  على  للح�سول  �سورين 
�حلكومة �الأملانية للعودة طو�عية 

�إىل بلدهم.
فرد�ً   11 ف��اإن  �لتقرير،  وبح�سب 
�ل��الج��ئ��ن يعتزمون  ه����وؤالء  م��ن 
�لتوجه �أواًل �إىل �لعر�ق، الأن دعم 
غري  �سوريا  �إىل  مبا�سرة  رح��الت 

متاح حتى �الآن.

على �للبنانين.
�ل�سنو�ت  خ����الل  ل��ب��ن��ان  و���س��ه��د 
حتري�سية  ح����م����الت  �مل���ا����س���ي���ة 
�أملتها  �ل����الج����ئ����ن  ع���ل���ى  ع������دة 
وتردي  �ل�سيا�سية  �الن��ق�����س��ام��ات 
قلة  وكذلك  �القت�سادي،  �لو�سع 
عدد  يبلغ  �سغري  ب��ل��د  يف  �مل�����و�رد 

�سكانه �أربعة مالين.
ب���ل���دة زوق  �ل���ع�������س���ر�ت يف  ورف������ع 
م�سبح الفتات كتب عليها “كي ال 
�حلكومة  فاو�سو�  لبنان،  نخ�سر 
�لنازحن  ل����ع����ودة  �ل�سورية” 
و”لننقذ لبنان قبل فو�ت �الو�ن” 
يف  �أقلية  ن�سبح  �ن  ننتظر  و”لن 

مدننا وقر�نا”.
و�نعك�س �للجوء �ل�سوري يف لبنان 
�ملجاور  �لبلد  �ل��ن��ز�ع يف  ب��دء  منذ 
�سيا�سة  توتر�ت  �سنو�ت  �ست  قبل 

و�منية و�جتماعية.
�سنة(   56( حبيب  �أم���ل  وق��ال��ت 
�لتظاهرة  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا  خ���الل 
�لع�سو�ئي  �ل��ط��رد  م��ع  ل�ست  “�نا 
يذهبو� عر  �أن  نريد  لل�سورين، 

للتاأثري على االنتخابات الرئا�صية االمريكية:

رو�سيا وظفت بوكيمون لإثارة التوترات العرقية...!

لبنانيون يتظاهرون للمطالبة مبغادرة الالجئني ال�صوريني 

لجئون �سوريون يعودون طواعية من اأملانيا اإىل بالدهم

كل �لو�سائل كانت مباحة لتاأثري �لرو�س على �النتخابات �المريكيةبوكيمون يف خدمة �ال�سرت�تيجية �لرو�سية

م�سابقة وجو�ئز وهمية
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عربي ودويل

يهدد موقف تر�مب حول �إير�ن بو�عز من �سعار “�أمريكا �أواًل” بعزل 
من  ميثله  ملا  نظر�ً  م�سد�قيتها  و�إ�سعاف  �لعامل  يف  �ملتحدة  �لواليات 
هجوم جديد على �لتعاون متعدد �الأط��ر�ف. كان �ملر�قبون حتى �الآن 
�لرئي�س  لدبلوما�سية  �ملف�سلية  �لنقاط  حتديد  يف  �سعوبة  ي��ج��دون 
�الأمريكي نظر�ً لغياب �الن�سجام �أو �لهوة �ل�ساحقة بن خطابه �لناري 
�أيلول/ �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف  و�أفعاله. لكن خطابه 
وقر�ره �جلمعة �سحب  �سبتمر و�لذي متحور حول فكرة “�ل�سيادة”، 
�سائر  به  تتم�سك  �ل��ذي  �لنووي  �التفاق  تطبيق  �إي��ر�ن  �لتز�م  �إق���ر�ره 
�لقوى �لعظمى �ملوقعة عليه، يوؤكد�ن على ما يبدو نزعة �رت�سمت منذ 
و�سوله �إىل �لبيت �الأبي�س يف كانون �لثاين/يناير. وقال رئي�س مركز 
“�سيا�سة  �إن  ريت�سارد ها�س  لالبحاث  �لعالقات �خلارجية”  “جمل�س 
و�ن�سم  تر�مب �خلارجية وجدت �سعار� لها �أال وهو عقيدة �النكفاء”. 
�التفاق �الإير�ين �إىل قائمة طويلة من �التفاقات �أو �ملنظمات �لدولية 
�لتي �ن�سحبت منها و��سنطن �أو تهدد باالن�سحاب منها بدء� بال�سر�كة 
عر �ملحيط �لهادىء، �إىل �تفاق باري�س للمناخ، و�تفاق �لتبادل �حلر يف 
�أمريكا �ل�سمالية )نافتا( و�أخري�ً منظمة �ليون�سكو. ومل يكن مفاجئا 
�أن يت�سدر �مل�سوؤولون �لدميوقر�طيون �حللبة لري�سمو� �سورة قامتة 
حل�سيلة �الأ�سهر �لت�سعة �الأوىل من حكم �لرئي�س �جلمهوري �لذي مل 

ي�سبق له �أن توىل من�سبا �سيا�سيا قبل �نتخابه.

�أوقفا  رج��ل��ن  �سبيل  �إخ���الء  �م�����س  فرن�سي  ق�سائي  م�سدر  �ع��ل��ن   
مر�سيليا،  حمطة  يف  �سابتن  قتل  ح��ول  �لتحقيق  �ط��ار  يف  �لثالثاء 
يبلغان  �للذين  �لرجلن  �ن  �مل�سدر  و����س��اف  فرن�سا.  �سرق  جنوب 
عنهما  �أف��رج  �لعمر،  من  و�لع�سرين  و�لتا�سعة  و�لع�سرين  �لر�بعة 
وكان �لرجل �لذي يبلغ  �جلمعة “لعدم تو�فر �لعنا�سر �جلرمية”. 
باإيو�ء  م�سبوها  كان  الأن��ه  �عتقل  قد  �لعمر  من  و�لع�سرين  �لر�بعة 
)جنوب  ط��ول��ون  �ىل  زي��ار�ت��ه  �ح��دى  خ��الل  حنا�سي،  �حمد  �لقاتل 
ب�سحبة  و�لع�سرين،  �لتا�سعة  يبلغ  �ل���ذي  �ل��رج��ل  و�أوق����ف  ���س��رق(. 
�الأول. ويف �الأيام �الأخرية، تركز �لتحقيق حول عائلة �حمد حنا�سي، 
�الول  �لعمر، وقتل يف  و�لع�سرين من  �لتا�سعة  يبلغ  �لذي  �لتون�سي 
من ت�سرين �الول/�كتوبر قريبتن يف �لع�سرين من �لعمر بو��سطة 

�سكن، قبل �ن يتمكن جنود يف عملية �سنتينل من قتله.
�لتنظيمات  مع  قاتل  باأنه  يو�سف  �ل��ذي  �أني�س،  ��سقائه،  �أح��د  وك��ان 
�الإ�سالمية �ملتطرفة يف �ملنطقة �لعر�قية-�ل�سورية، �وقف يف �سمال 
�يطاليا مبوجب مذكرة توقيف دولية ��سدرتها �ل�سلطات �لفرن�سية. 
وي�سعى �ملحققون �ىل �ن يعرفو� بال�سبط هل كان هذ� �لرجل �لذي 
كما  �سينقل قريبا �ىل فرن�سا “ور�ء �نحر�ف �سقيقه �ىل �لتطرف”، 

قال م�سوؤول جهاز مكافحة �الرهاب �اليطايل المرتو جياين.

�ر�سلتهم  �لذين  جنودها  �سحبت  ت�ساد  �ن  متطابقة  م�سادر  �علنت 
د�م  �لدعم، بعد هجوم  لتاأمن  �لنيجر  2016 �ىل جنوب �سرق  يف 
�لنيجر  26 من جنود  مقتل  و��سفر عن  ح��ر�م  بوكو  �سنته جماعة 
ونيجرييا. ويف ت�سريح لوكالة فر�ن�س بر�س، قال م�سدر �أمني يف 
�ملنطقة، �ن “�جلنود �لت�سادين �ن�سحبو� فعال من منطقة ديفا”. 
و��ساف �مل�سدر �لذي مل يحدد تاريخ بدء �الن�سحاب ونهايته، �ن 
�جلنود  �آخ��ر  �ن�سحب  ثم  تدريجية،  بطريقة  ح�سل  “�الن�سحاب 
�لنيجرين  “�جلنود  �ن  وق��ال  �الأخرية”.  �ل��ف��رتة  يف  �لت�سادين 
�ملزودين مبعد�ت فعالة” قد “�نت�سرو� باأعد�د كبرية” يف �ملنطقة 
و”متركزو� حتى �الن �ملو�قع �لت�سادية �ل�سابقة”. و�و�سح �مل�سدر 
�ل�سائد  �لهدوء”  “بعودة  �لت�سادية مرتبط  �لوحدى  �ن�سحاب  �ن 
منذ ب�سعة ��سهر يف �ملنطقة. ومل ي�ساأ حاكم منطقة ديفا حممدو 
بر�س،  فر�ن�س  وك��ال��ة  هاتفيا  ب��ه  �ت�سلت  �ل���ذي  د�ن���و،  د�ن  الو�يل 
�قول  �ن  ��ستطيع  “ال  و�و�سح  �لنباأ.  على هذ�  تعليق  ب��اأي  �الدالء 
لكم �سيئا”. ويف بيان بثه �لتلفزيون �لت�سادي م�ساء �جلمعة، “نفت 
للقو�ت  �ن�سحاب  ع��ن  حت��دث��ت  �ل��ت��ي  �مل��ز�ع��م  �لت�سادية  �حل��ك��وم��ة 

�لت�سادية �ملتمركزة على �حلدود بن ت�ساد و�لنيجر”.

عو��شم

وا�شنطن

نيامى

باري�س

كوريا ال�سمالية ت�ستعد لطالق �ساروخ  
•• �شيول-�أ ف ب:

�ستعد كوريا �ل�سمالية على �الرجح الطالق �ساروخ بال�ستي قبيل مناور�ت 
بحرية �مريكية-كورية جنوبية م�سرتكة مرتقبة �ال�سبوع �لقادم، بح�سب 

ما ذكر تقرير �سحايف يف �سيول �ل�سبت نقال عن م�سادر حكومية.
�ستتقدم  �مريكية  طائر�ت  حاملة  �ن  �جلمعة  �المريكية  �لبحرية  وقالت 
فيما  �ل�سمالية  ك��وري��ا  ب��وج��ه  للقوة  ج��دي��د  ع��ر���س  يف  �ملرتقبة،  �مل��ن��اور�ت 

يت�ساعد �لتوتر �ز�ء �لرناجمن �لنووي و�ل�ساروخي لبيونغ يانغ.
ومن �ملرجح �ن تثري تلك �ملناور�ت غ�سب بيونغ يانغ �لتي �سبق �ن حذرت 

من �ي مناور�ت م�سرتكة.
ونقلت �سحيفة دونغ �يلبو عن م�سدر حكومي �ن �سور� �لتقطت باالقمار 
يتم  �ط��الق  من�سات  على  م��رك��زة  بال�ستية  �سو�ريخ  تظهر  �ال�سطناعية 
�خر�جها من حظرية ع�سكرية قرب بيونغ يانغ ويف حمافظة فيونغان يف 

�ل�سمال.
وي�ستبه م�سوؤولون ع�سكريون �مريكيون وكوريون جنوبيون باأن بيونغ يانغ 

قد تكون ت�ستعد الطالق �سو�ريخ قادرة على �سرب �الر��سي �المريكية.
هو��سونغ-14  للقار�ت  �لعابر  �لبال�ستي  �ل�ساروخ  ذل��ك،  يكون  �ن  وميكن 
هددت  �ل��ذي  �مل��دى  �ملتو�سط  هو��سونغ-12  �و  �ال�سكا،  بلوغ  على  �ل��ق��ادر 
�آب/�غ�سط�س،  يف  �الم��ريك��ي��ة  غ���و�م  ج��زي��رة  ب��اجت��اه  باطالقه  ي��ان��غ  بيونغ 

بح�سب �لتقرير.
“ال نعلق  ورف�س متحدث با�سم وز�رة �لدفاع �لتعليق على �لتقرير قائال 
“نر�قب  م�سيفا  �لع�سكرية”،  باال�ستخبار�ت  متعلقة  م�سائل  �ي  على 

�ل�سمال عن كثب”.
تاأتي �ملناور�ت �مل�سرتكة �لتي تقودها حاملة �لطائر�ت �المريكية “يو ��س 
��س رونالد ريغن” بعد ر�سد حتركات ملعد�ت ع�سكرية �مريكية يف حميط 

�سبه �جلزيرة �لكورية يف �اليام �لقليلة �ملا�سية.

ا�ستباك بني قوات اأممية وميلي�سيا يف الكونغو 

خطف كاهن ايطايل يف نيجرييا 
•• روما-�أ ف ب:

�لكاهن  �مل�سلحن  �مليلي�سيات  عنا�سر  من  جمموعة  خطفت 
بالو �خلمي�س يف جنوب نيجرييا، كما  �اليطايل موريت�سيو 

ذكرت م�سادر دينية �وردتها و�سائل �العالم �اليطالية .
�ن  بوركي  غريغ  �لفاتيكان  يف  �ل�سحافة  قاعة  مدير  وق��ال 
بالو  موريت�سيو  �لكاهن  بخطف  تبلغ  قد  فرن�سي�س  “�لبابا 
يف نيجرييا، وهو ي�سلي من �أجله”. وتوؤكد وز�رة �خلارجية 
�يطايل يف  تتابع �ختفاء مو�طن  �نها  �اليطالية من جهتها 
تفا�سيل  تعطي  �و  ��سمه  تذكر  مل  لكنها  نيجرييا،  جنوب 
�ب���وج���ا جون  ����س��اق��ف��ة  رئ��ي�����س  و�ع���ل���ن  ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق.  متعلقة 
يف  م��ا  بكل  تقوم  �الأم���ن  “قوى  �ن  �ون��اي��ك��ان،  �ولورونفيمي 

و�سعها للعثور عليه”. 

حرب التاأ�سريات مع وا�سنطن ت�سر اآلف الأتراك  
�لواليات �ملتحدة فتح �هلل غولن �لذي تتهمه �أنقرة بتدبري 
حماولة �النقالب �سد �لرئي�س رجب طيب �ردوغان �لعام 

�ملا�سي، ت�سبب بانزالق �لعالقات يف دو�مة �ال�سطر�ب.
تعليق  �أنقرة  يف  �الأمريكية  �ل�سفارة  �أعلنت  ذلك،  على  ورد� 
�مل��رت��ب��ط��ة بال�سياحة  ت��ل��ك  �ل��ت��اأ���س��ري�ت مب��ا ف��ي��ه��ا  �إ����س���د�ر 
و�لعمل، م�ستثنية تاأ�سري�ت �لهجرة. وبدورها، �أوقفت تركيا 
جميع �خلدمات �ملرتبطة بالتاأ�سري�ت يف بعثاتها يف �لواليات 
بر�مج  من�سقة  وق��ال��ت  �الأم��ريك��ي��ن.  للمو�طنن  �مل��ت��ح��دة 
در��ستهم يف  ��ستكمال  �لطلبة على  ت�ساعد  �أجنبية  تعليمية 
�خلارج زينب �سن “�لطلبة وعائالتهم ي�سعرون بالذعر”. 
�لبالغ  كو�سكون  �رغ���ون  �لطالب  ب��ال��ق��ر�ر  �ملتاأثرين  وب��ن 

•• �نقرة-�أ ف ب:

وج���د رج���ال �الأع���م���ال و�ل��ط��الب ووك����الء �ل�سفر �الأت����ر�ك 
�أنف�سهم عالقن يف �تون �الأزمة �لدبلوما�سية �حلالية بن 
��سد�ر  تعليق  تبادل  �ىل  دفعتهما  و�لتي  وو��سنطن  �نقرة 
�لتاأ�سري�ت. و�لعام �ملا�سي، �سافر �أكرث من 300 �ألف تركي 
�إىل �لواليات �ملتحدة فيما قدم �أكرث من 450 �ألف �أمريكي 
�الح�ساء�ت  معهد  ع��ن  ���س��ادرة  �أرق����ام  بح�سب  ت��رك��ي��ا،  �إىل 

�لرتكي.
�لقن�سلية  يف  م��وظ��ف  �إىل  �ت��ه��ام��ات  ت��وج��ي��ه  ق����ر�ر  �أن  �إال 
�مل��ق��ي��م يف  ب��ال��د�ع��ي��ة  ب��االرت��ب��اط  ��سطنبول  �الأم��ريك��ي��ة يف 

للغة  مدر�سا  لي�سبح  ي��ت��درب  و�ل���ذي  عاما   22 �لعمر  م��ن 
�النكليزية. وقال كو�سكون، �لذي كان يخطط للذهاب �إىل 
�لواليات �ملتحدة لتطوير مهار�ته باللغة �النكليزية، لوكالة 
فر�ن�س بر�س “كل م�ساريعي �أحبطت. ال زلنا ننتظر وال حل 
26 �ألف طالب تركي �إىل  �أمامنا”. ي�سافر كل عام حو�يل 
�لواليات �ملتحدة الأ�سباب مرتبطة بالتعليم، بح�سب مدير 

معار�س �لتعليم �لدولية يف تركيا دنيز �كار.
وي�سافر نحو 10 �آالف للتدرب على �للغة �النكليزية وعدد 
مماثل للح�سول على درجات �لبكالوريو�س و�ملاج�ستري فيما 
�أجل برنامج  يزور �ستة �آالف �سخ�س �لواليات �ملتحدة من 
�جلامعات  لطلبة  �ل��رن��ام��ج  وي�����س��م��ح  و�عمل”.  “�سافر 

بالعي�س و�لعمل يف �لواليات �ملتحدة خالل عطلة �ل�سيف. 
ويبد�أ �الآن تقدمي �لطلبات للعام 2018، ولكن �أكار حذر 
من �أنه يف حال ��ستمر تعليق منح �لتاأ�سري�ت، فاإن �أحد� لن 

يتمكن من �مل�ساركة يف �ل�سيف �ملقبل.
�لقيود  �أن  �أن��ق��رة  �الأم��ريك��ي يف  �ل�سفري  �أو���س��ح  م��ن جهته، 
وقال  �الأت����ر�ك.  باملو�طنن  ولي�س  فقط  باملكان  مرتبطة 
بطلب  ب��ال��ت��ق��دم  ت��رغ��ب��ون  كنتم  “�إذ�  �الث��ن��ن  ب��ا���س  ج���ون 
للح�سول على تاأ�سرية يف �سفارة �أمريكية �أخرى �أو قن�سلية 

خارج تركيا، فلكم حرية �لقيام بذلك”.
�لتاأ�سري�ت �ستمنح  �أن  �أن هذ� ال يعني  �إىل  �أ�سار  �أك��ار  ولكن 

للمتقدمن بالطلبات.

•• بونيا-�أ ف ب:

�مل��ت��ح��دة وقروين  ق����و�ت �المم  ب���ن  ����س��ت��ب��اك  ح�����س��ل 
�لكونغو  جمهورية  �سرق  �يتوري  يف  حملية  وميلي�سيا 
�لدميوقر�طية، كما �علن �جلي�س ومهمة �المم �ملتحدة 
من  �ثنن  ��سابة  عن  �ال�ستباك  و��سفر   . )موني�سكو( 
عنا�سر �المم �ملتحدة بجروح طفيفة، كما قالت مهمة 

موني�سكو، وثالثة كما ذكر �جلي�س �لكونغويل.
وو�ج��ه��ت دوري����ة ل���المم �مل��ت��ح��دة ق��روي��ن ع��م��دو� �ىل 
رميها باحلجارة يف قرية قرب بونيا، كما �و�سحت قوة 
بعنا�سر  �ل��دوري��ة  �لتقت  �ن�سحابها،  ول��دى  موني�سكو. 
“قوة  ه��ي  حملية  ميلي�سيا  �ىل  �الرج���ح  على  ينتمون 

�ملقاومة �لوطنية يف �يتوري”.
عنا�سرها  من  �ثنن  �ن  �ملتحدة  �المم  ق��وة  و�و�سحت 

��سيبا بجروح طفيفة وعوجلا على �لفور.
�لكابنت  ه��و  �لكونغويل  �جلي�س  با�سم  متحدث  وق���ال 

هوؤالء  �ملتحدة  �المم  “عنا�سر  �ن  كالومبو،  كارلو�س 
��سطدمو�  �لنهار عندما  بدورية خالل  يقومون  كانو� 
يحملون  لكنهم  م��دن��ي��ة،  مالب�س  ي��رت��دون  باأ�سخا�س 

حقائب حم�سوة” باال�سلحة.
�لتي  �يتوري”  يف  �لوطنية  �ملقاومة  “قوة  �ىل  وتوجه 
تن�سط يف �يتوري منذ �كرث من 15 عاما، تهمة �رتكاب 

عدد كبري من �لتجاوز�ت �سد �ل�سكان �ملحلين.
�سرق  يف  تن�سط  �مل�سلحة  �ملجموعات  ع�سر�ت  ز�ل��ت  وما 
�ال�سبوع  ويف  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة.  �ل��ك��ون��غ��و  ج��م��ه��وري��ة 
�ملا�سي، قتل �ثنان من عنا�سر �المم �ملتحدة يف منطقة 
�ملتمردين  �ىل  ن�سب  هجوم  خالل  كيفو(  )�سمال  بيني 

�الوغندين يف “�لقو�ت �لدميوقر�طية �ملتحالفة”.
وق���ت���ل ع����دد ك��ب��ري م���ن �مل���دن���ي���ن �الرب����ع����اء يف هجوم 
�لهوتو  �ملعار�سن  م��ن  ميلي�سيا  �ىل  ن�سب  قرية  على 
�لدميوقر�طية  �لقو�ت  �لذين ينتمون �ىل  �لرو�ندين 

لتحرير رو�ند�.

رئي�س ق�ساة بنغالد�س قلق حيال ا�ستقالل الق�ساء 
•• دكا-�أ ف ب:

�أعرب رئي�س ق�ساة بنغالد�س عن قلقه حيال ��ستقالل �لق�ساء 
و��سعة  تكهنات  و���س��ط  ����س��رت�ل��ي��ا  �إىل  م��غ��ادرت��ه  قبيل  ب���الده  يف 
للحكومة  تاريخي مناه�س  �ل�سفر جر�ء حكم  �إىل  ��سطر  باأنه 
عن  �سينها  ك��وم��ار  ���س��وري��ن��در�  وغ���اب  �لعليا.  �ملحكمة  �أ���س��درت��ه 
من�سبه منذ مطلع ت�سرين �الأول/�كتوبر، بعد �أ�سهر فقط من 
�لرملان  منح  حكوميا  ق��ر�ر�  �لغائها  يف  �لعليا  �ملحكمة  تروؤ�سه 
�أ�ساد به حمامون على �نه  �إقالة كبار �لق�ساة، يف حترك  �سلطة 

�سروري للمحافظة على �لق�ساء �لعلماين يف �لبلد �لذي ي�سكل 
�مل�سلمون غالبية �سكانه. ويف بيان �سدر قبل مغادرته، قال �سينها 
�لق�ساء،” معربا عن  ��ستقاللية  ب�ساأن  �ل�سيء  “قلق بع�س  �إنه 
�أ�سفه لالنتقاد�ت �لتي و�جهها من �حلكومة على خلفية �حلكم 
�سيعود  �أنه  �لق�ساة  رئي�س  و�أ�سر  �آب/�غ�سط�س.  يف  �سدر  �لذي 
�إىل بنغالد�س فور �نتهاء عطلته يف 10 ت�سرين �لثاين/نوفمر، 
�سببه  ب���اأن غ��ي��اب��ه  �لبنغالد�سي  �ل��ع��دل  ذك���ره وزي���ر  م��ا  ر�ف�����س��ا 
�أعود،” م�سيفا  �أه��رب. �سوف  “ل�ست مري�سا وال  �ملر�س. وقال 
ب�سحة  “�أنا  و�أك��د  �لق�ساء”.  م�سلحة  “يف  ت�سب  مغادرته  �أن 

جيدة. وقد �أحرجتني �لطريقة �لتي ينتقدين بها طرف �سيا�سي 
�لوزر�ء”.  ورئي�سة  �حلكومة  وزر�ء  بع�س  وخا�سة  وحم��ام��ون 
يرت�أ�س  �ل��ذي  �لعابدين  زي��ن  للمعار�سة  �مل��وؤي��د  �ملحامي  وق��ال 
�أج��رت �سينها على  �إن �حلكومة  �لعليا  ر�بطة حمامي �ملحكمة 
�ملغادرة “بعدما مار�ست �سغوطا هائلة عليه”. �قرتحت رئي�سة 
�لذي  �لد�ستوري  �لتعديل   2014 عام  ح�سينة  �سيخة  �ل��وزر�ء 
عو�مي”،  “ر�بطة  حزبها  عليه  يهيمن  �ل���ذي  �ل��رمل��ان،  مينح 
�سالحية �إقالة كبار �لق�ساة. �إال �أن �ملحكمة �لعليا �أ�سدرت حكما 

يف �آب/�غ�سط�س �ألغت فيه هذ� �لتعديل.

يف جدولة �لديون �ملفرو�سة عليها ب�سبب �لعقوبات �القت�سادية عليها .
وبالن�سبة �إىل دعم �ملر�سحن لرئا�سة �الحتاد �لرملاين �لدويل حيث تقدم 
مر�سحان من �ملك�سيك و�الأرغو�ي وهما من جمموعة �أمريكيا �لالتينية 
�ملرت�سحن  �لت�ساور مع  يتم  �أن  �أهمية  �لقبي�سي  �لدكتورة  �أك��دت معايل 
لرئا�سة �الحتاد بحيث يتم تقدمي �لدعم مبا يتفق مع �لق�سايا �لعربية 
�لعربية  �للغة  تكون  باأن  �لطلب  يتم  و�أن  لها  �لدعم  وتقدمي  و�أولويتها 

�إحدى �للغات �لر�سمية يف �الحتاد �لرملاين �لدويل.
وث��م��ن �مل�����س��ارك��ون يف �الج��ت��م��اع �ل��دع��م �لكبري م��ن قبل دول���ة �الإم���ار�ت 
وتقدمي  �الحت��اد  الأع��م��ال  �الحت���ادي  �لوطني  و�ملجل�س  �ملتحدة  �لعربية 

�لدعم �لفني و�لتقني لتطوير موقع �الحتاد �لرملاين �لدويل.
عمل  �الحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  �إن  �لقبي�سي  �ل��دك��ت��ورة  معايل  وق��ال��ت 
خالل �لفرتة �ملا�سية على تقدمي �لدعم �لفني و�لتقني و�سيتم �طالق 

�ملوقع خالل �الجتماع �حلايل للرملان �لدويل .
و�الآ�سيوية  �الإ�سالمية  �لتن�سيقية  �الجتماعات  يف  �ملجل�س  وفد  و�سارك 
ملناق�سة �لق�سايا �ملطروحة على جدول �أعمال �جلمعية �لعامة و�التفاق 
على �لبنود �لطارئة �ملقدمة من قبل برملانات �لدول �لعربية و�الآ�سيوية 

و�الإ�سالمية .
�لثقافية  �لتعددية  تعزيز   “ ح��ول  للجمعية  �لعامة  �ملناق�سة  و�سرتكز 
و�ل�سالم من خالل �حلو�ر بن �الأديان وبن �الأعر�ق” و�لبود �لطارئة 
“ دور �لرملانين يف وقف  �ملقدمة من �ملجل�س �لوطني �الحت��ادي حول 

��سطهاد �أقلية �لروهينغا يف ميامنار:
و�لبنود �ملقدمة   �لدعوة لتحرك دويل عاجل حلماية حقوق �الإن�سان” 
و�ندوني�سيا  جيبوتي  وجمهورية  �ملغربية  و�ململكة  �لكويت  دول���ة  م��ن 
�ملتعددة  بوليفيا  ودول��ة  �لبوليفارية  وفنزويال  و�ملك�سيك  وبنغالدي�س 
�لفعال يف �سون  �لقوميات و�ير�ن حول : م�ساركة �لرملانات و�لتز�مها 
ودور �الحتاد  �ل�سيا�سي  �حل��ل  دع��م  خ��الل  �لدولين من  و�ل�سلم  �الأم��ن 
�ساأنها  م��ن  �لتي  �ملتخذة  �الإج����ر�ء�ت  م��ع  �لتعامل  �ل���دويل يف  �ل��رمل��اين 
يف  �لوطنية  �جلمعية  وجتاهل  �لد�ستوري  �لنظام  �نهيار  �إىل  ت��وؤدي  �أن 
�أقلية  �سد  و�لتمييز  و�لعنف  �ال�سطهاد  و�إن��ه��اء  �لبوليفارية  فنزويال 
�جلهود  وتعزيز  �ل���دويل  �ل��رمل��اين  �الحت���اد  دور  ميامنار  يف  �لروهينغا 
�لروهينغا و�الأزم��ة �الن�سانية  �لعنيفة على  �إنهاء �لهجمات  �إىل  �لر�مية 
عن  �لناجمة  �لدولين  و�الأم���ن  و�ل�سلم  �الأم���ن  وت��ه��دي��د�ت  ميامنار  يف 
�لتجارب �لنووية �لتي �أجرتها كوريا �ل�سمالية ووقف �لف�سائع و�لت�سريد 
�لق�سري للروهينجا وم�ساهمة �لرملانات يف تخلي بينغ يانغ عن �لر�مج 

�لنووية و�ل�ساروخية.

وكافة �لهيئات �القليمية و�حلكومية �ملعنية �إىل �لتدخل �لفوري �لعاجل 
لوقف �ملاأ�ساة �الن�سانية �سد �أقلية �لروهينجا و�لتعامل مع هذه �الأزمة 
على �أنها متثل تهديد� لالأمن و�ل�سلم �لدولين ودعوة �ملجتمع �لدويل 
ميامنار  ج���و�ر  ل���دول  �ل��الزم��ة  �الن�سانية  و�مل�����س��اع��د�ت  �ل��دع��م  لتقدمي 
مل�ساعدتها يف توفري �ملالذ �الآمن للفارين من �لتطهري �لعرقي وتخفيف 
معاناتهم وتطبيق �ملو�ثيق �لدولية ب�ساأن حمايتهم و�لعمل على عودتهم 

لبالدهم.
وجددت معايل �لقبي�سي موقف دولة �الإمار�ت �لد�عي للمجتمع �لدويل 
�إىل ت�سافر �جلهود لو�سع حد ملعاناة �ملدنين و�سمان �سالمتهم وت�سهيل 
�لذي  �لعنف  خ�سم  يف  �لعالقن  و�ن��ق��اذ  �الإن�����س��ان��ي��ة  �مل�����س��اع��د�ت  دخ���ول 

ي�ستهدفهم.
�لبنود �ملطروحة و�لتي تتعلق بتعزيز دور �لرملانات  �إن  وقالت معاليها 
ووقف  �ل�سيا�سية  �حل��ل��ول  ودع��م  �لدولين  و�ل�سلم  �الأم���ن  �سون  حيال 
و�لتهديد�ت  �لق�سري  و�لتهجري  �الأق��ل��ي��ات  �سد  و�لتمييز  �ال�سطهاد 
�ل�سمالية  كوريا  جمهورية  �أجرتها  �لتي  �لنووية  �لتجارب  عن  �لناجمة 
تتطلب تفعيال للتعاون و�لت�ساور و�لتن�سيق بحيث يتم �التفاق على �سيغة 

تو�فقية تعك�س توجهات دولنا و�لق�سايا �لتي تتبناها وتد�فع عنها.
و�أكدت معايل �لدكتورة �لقبي�سي �سرورة �اللتز�م بالقر�ر�ت و�ملعاهد�ت 
�لدولية �ملتعلقة بحظر �نت�سار �أ�سلحة �لدمار �ل�سامل يف �لعامل و�اللتز�م 
�لنووية  �لتجارب  �أن  �إىل  م�سرية   .. �ل���دويل  �الأم���ن  ?جمل�س  ب��ق��ر�ر�ت 
�ملتكررة لكوريا �ل�سمالية متثل حتديا للقر�ر�ت �لدولية وت�سكل تهديد� 

حقيقيا لالأمن و�ال�ستقر�ر �لعاملي.
وج���رى خ���الل �ج��ت��م��اع �مل��ج��م��وع��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل���ذي ع��ق��د ب��رئ��ا���س��ة معايل 
�ملجموعة  ممثل  �مل�سري  �لنو�ب  جمل�س  رئي�س  عبد�لعال  علي  �لدكتور 
�ملجموعة  ممثل  تقرير  على  �الط���الع  �لتنفيذية  �للجنة  يف  �لعربية 
�ملايل  �ل��و���س��ع  فيه  ت��ن��اول  �ل���ذي  �لتنفيذية  �للجنة  �أع��م��ال  يف  �لعربية 
�ليمنية  و�مل�ساألة  �ل�سورية  بامل�ساألة  �ملعنية  �لعمل  وجمموعة  لالحتاد 
�لدويل  �ل��رمل��اين  لرئا�سة �الحت���اد  �ملر�سحن  �أح��د  دع��م  و�الت��ف��اق على 
�للجان  يف  �ل�ساغرة  للمر�كز  �لعربية  �ملجموعة  مر�سحي  على  و�التفاق 
�لد�ئمة و�لفرعية لالحتاد وتبادل �الآر�ء حول �لطلبات �خلا�سة باإدر�ج 
�لبنود �لطارئة �أو �إ�سافية على جدول �أعمال �جلمعية و�ملجل�س �حلاكم 
و�إط��الق موقع �الحت��اد �لرملاين �ل��دويل باللغة �لعربية �ل��ذي مت وفق 
�ت��ف��اق��ي��ة �ل�����س��ر�ك��ة و�ل��ت��ع��اون �مل��رم��ة ب��ن �ملجل�س �ل��وط��ن��ي �الحت���ادي 
و�الحتاد �لرملاين �لدويل وتكثيف جهود �الحتاد �لرملاين �لعربي لرفع 
��سم جمهورية �ل�سود�ن من �لدول �لر�عية لالإرهاب وتقدمي �لدعم لها 

•• �شانت بطرو�شبريغ-و�م:

و�فق روؤ�ساء �لرملانات �لعربية خالل �جتماع �ملجموعة �لعربية يف مدينة 
معايل  برئا�سة  جلنة  ت�سكيل  على  �م�س  �لرو�سية  بطرو�سبريغ  �سانت 
�لدكتورة �أمل عبد�هلل �لقبي�سي رئي�سة �ملجل�س �لوطني �الحتادي الإعادة 
�الجتماع  �ىل  �لعربية  �لرملانات  من  �ملقدمة  �لطارئة  �لبنود  �سياغة 
للجمعية �لعامة لالحتاد �لرملاين �لدويل و�لتن�سيق مع   ”137 “ �ل� 
ذ�ت  �لق�سايا  ب�ساأن  و�الإ�سالمية  �الآ�سيوية  �جليو�سيا�سية  �ملجموعات 
�لطيبة  و�ل�سمعة  �لرفيعة  للمكانة  تقدير�  وذل���ك  �مل�سرتك  �اله��ت��م��ام 
�ل�سلمي وجناح  �ملوؤثر ونهجها  �الإم��ار�ت ولدورها  �لتي حتظى بها دولة 
�لتي تربطها مع  �ل�سد�قة  �لر�سمية و�لرملانية وعالقات  دبلوما�سيتها 

خمتلف دول و�سعوب وبرملانات �لعامل.
�الحتاد  �جتماعات  يف  �مل�سارك  �الحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  وف��د  وي�سم 
�لرملاين �لدويل يف ع�سويته �سعادة كل من : على جا�سم �أحمد و�لدكتور 
�لغفلي وجمال حممد �حلاي  حممد عبد �هلل �ملحرزي وحمد عبد �هلل 
�سبيب  �أحمد  و�سعادة  �جلا�سم  �سليمان  وعلياء  �لرميثي  �سالح  و�سعيد 

�لظاهري �الأمن �لعام للمجل�س.
�لفاعلة  �الإمار�تية  �لرملانية  بالدبلوما�سية  �لعربية  �ملجموعة  و�أ�سادت 
وبخرتها �ملرت�كمة يف تقدمي �لبنود �لطارئة خالل �مل�ساركة يف فعاليات 
�الحتاد �لرملاين �لدويل و�لتي تركز فيها على �أهمية �لدور �لذي تلعبه 
�لعامل  �سعوب  بن  و�حل�سارية  �لثقافية  �حل��و�ر�ت  تعزيز  يف  �لرملانات 
و�لتقريب بينهم ومد ج�سور �لتو��سل �حل�ساري وبذل �جلهود �مل�سرتكة 
�لدولية  �مل��و�ث��ي��ق  �ح���رت�م  و�ل��ت��اأك��ي��د على  و�ل��ت��ط��رف  �الإره����اب  ملكافحة 
�ل�سيادة  تتعلق مببادئ  �لتي  �لدويل ال�سيما  للتعاون  �الأ�سا�سية  و�ملبادئ 
�لوطنية وعدم ��ستخد�م �لقوة يف حل �ملنازعات �لدولية وعدم �لتدخل يف 

�ل�سوؤون �لد�خلية للدول وزعزعة �منها و��ستقر�رها.
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  �أن  �لقبي�سي  �ل��دك��ت��ورة  معايل  و�أك���دت 
حت��ر���س م��ن خ���الل �ل��ب��ن��د �ل���ط���ارىء �ل���ذي ت��ق��دم ب��ه �ملجل�س �لوطني 
�الحتادي ب�ساأن “ دور �لرملانين يف وقف ��سطهاد �أقلية �لروهينجا يف 
�أن  على  �الن�سان  حقوق  حلماية  عاجل  دويل  لتحرك  �لدعوة  ميامنار: 
يكون هناك �سرعة يف �آلية �لتنفيذ و�لتحرك �لعاجل من قبل �ملنظمات 
�سحيتها  ر�ح  �لتي  �الإن�سانية  �ملاأ�ساة  هذه  لوقف  دوره��ا  لتاأخذ  �لدولية 

مئات �الآف من �الأبرياء.
و�أ�سارت معاليها �إىل �سرورة �أن يتخذ �الحتاد �لرملاين �لدويل قر�ره يف 
هذ� �ل�ساأن ودعوة �الأمم �ملتحدة وجمل�س �الأمن وجمل�س حقوق �الن�سان 

خالل اجتماعات الربملاين الدويل 

ت�سكيل جلنة عربية لإعادة �سياغة البنود الطارئة برئا�سة اأمل القبي�سي 
الدعوة لتحرك دويل عاجل حلماية حقوق االن�صان ووقف ا�صطهاد الروهينجا يف ميامنار
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يخ�صع ملالحقة ق�صائية:

تون�س: �سرقة وثائق هامة من مكتب �سليم الرياحي!!
•• �لفجر - تون�س - خا�س

�لرياحي  �سليم  �لوطني �حلّر  �الأعمال ورئي�س �الحتاد  تعر�ست مكاتب رجل 
تخ�س  �لتي  �ملهّمة  �لوثائق  م��ن  ع��دد  ف��ق��د�ن  مت  حيث  و�ل�سرقة،  �خللع  �إيل 
تاأكيد  ح�سب  ه��ام��ة،  مالية  ومبالغ  �سده  �ملرفوعة  �الأم���و�ل  تبيي�س  ق�سية 
�ل�سبت.  �أم�س  �حل��ر،  �لوطني  ب��االحت��اد  �ل�سيا�سي  �ملكتب  ع�سو  ميلي  ي�سرى 
�لتفطن  �لوحد�ت �المنية مت  �ملنفذ رفقة  �لعدل  �نه حلظة و�سول  و�أ�سافت 
�سرقة  عملية  �ىل  ��سافة  �ملكاتب  والأب���و�ب  �خل��ارج��ي  للباب  خلع  عملية  �ىل 
ول�سكوك  �الفريقي  وللنادي  �لرياحي  �سليم  ل�سركات  تابعة  مهمة  لوثائق 
ومبالغ مالية ووثائق حما�سبة، موؤكدة �أنه مت رفع �سكاية يف �لغر�س للتحري 

�أّكد �الأ�ستاذ �لطيب بال�سادق حمامي �لرياحي  يف عملية �خللع.  من جهته، 
عند  �إليها  �لتفطن  مت  �أّن��ه  م�سيفا  �ملا�سي،  �الأ�سبوع  مّتت  �ل�سرقة  عملية  �أن 
فتح  من  منّوبه  ميّكن  ق�سائي  حكم  لتنفيذ  �لعامة  و�لقوة  منفذ  عدل  تنقل 
مكاتبه للح�سول على وثائق مهمة. وحول تفا�سيل �لعملية، قال �ملحامي �أنه 
للح�سول  على عري�سة  �ذن  بتون�س عن طريق  �البتد�ئية  �ملحكمة  طلب من 
على �لوثائق و�ل�سيكات من مكاتب موكله �سليم �لرياحي، ولكن �أثناء عملية 
�لتنفيذ فوجئ �لعدل �ملنفذ �لقائم بالعملية باختفاء وثائق و�سيكات و�أمو�ل 
�إج��ر�ء�ت �لتنفيذ، وحرر تقرير� �ىل  من مكاتب منوبة فاأوقف عدل �لتنفيذ 
وكيل �جلمهورية باملحكمة �البتد�ئية بتون�س وقد �أذنت �لنيابة �لعمومية بفتح 
بحث �سد جمهول وال تز�ل �الأبحاث جارية، م�سيفا �ن �ل�سرطة �لفنية قدمت 

وكانت  �لب�سمات.  لرفع  �ل�سرقة  �ىل  موكله  مكاتب  تعر�س  من  �أ�سبوع  بعد 
�ملحكمة �البتد�ئية بتون�س، �أ�سدرت حكما يق�سي ب�سجن �سليم �لرياحي، رجل 
�الأعمال ورئي�س حزب �الحتاد �لوطني �حلر، خم�س �سنو�ت، وذلك على خلفية 
�عرت��سه  �لرياحي  �سليم  قدم  وقد  �سيكات(.   5( ر�سيد،  دون  �سيكات  ق�سية 
على �حلكم �لغيابي �ل�سادر بحقه بال�سجن مدة 5 �أعو�م مع �لنفاذ �لعاجل من 
�أجل ��سد�ر �سك بدون ر�سيد. وت�سلم حمامي �لرياحي و�سل �العرت��س ومت 
يوم  لتاريخ  �ل�سيكات  د�ئرة  بتعين موعد �جلل�سة �العرت��سية لدى  �عالمه 
23 �أكتوبر �جلاري  ويذكر �أن قا�سي �لتحقيق بالقطب �لق�سائي �القت�سادي 
و�ملايل كان �أ�سدر يوم 28 يونيو �ملا�سي، قر�ر� يق�سي بتجميد �أر�سدة و�أ�سهم 

وممتلكات �سليم �لرياحي من �أجل �سبهة تبيي�س وغ�سل �أمو�ل.

•• ر�نغون-�أ ف ب:

�ن��ه يحقق يف  �ل��ب��ورم��ي  ق��ال �جلي�س 
�ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا يف والية 
ر�خ������ن �ل���ت���ي ت�����س��ه��د �ع����م����ال عنف 
�لقو�ت  �ملتحدة  �المم  �تهمت  وحيث 
�لع�سكرية ب�سن حملة “تطهري �تني” 

�سد �لروهينغا �مل�سلمن.
يف �ال�سابيع �ل�سبعة �ملا�سية، فر �أكرث 
�لروهينغا من  من ن�سف مليون من 
والي��ة ر�خ��ن وع���رو� �ىل بنغالد�س 
�لعامل  �مل��ج��اورة، مع رو�ي���ات �سدمت 
ع��ن ق��ي��ام ج��ن��ود ب��ورم��ي��ن وع�سابات 
من �لبوذين بقتل و�غت�ساب مدنين 

و�حر�ق قر�هم �لتي �سويت باالر�س.
�لو�قع  �ل��ف��و���س��ى يف �الق��ل��ي��م  وع��ّم��ت 
متمردون  هاجم  �ن  بعد  بورما  غ��رب 
لل�سرطة  م����و�ق����ع  �ل���روه���ي���ن���غ���ا  م����ن 
�غ�سط�س،  �آب   25 يف  �ل���ب���ورم���ي���ة 
مم��ا ����س��ت��دع��ى �جل��ي�����س ل��ل��رد بعملية 

ع�سكرية وح�سية.
�تهم �لتحقيق �الخري لالمم �ملتحدة 
ب�سكل  ب��ال�����س��ع��ي  �ل���ب���ورم���ي  �جل��ي�����س 
�ملنبوذة  �الق��ل��ي��ة  ل��ط��رد  “منهجي” 
ذ�ت  �ل��دول��ة  �بنائها �ىل  ع���ودة  وم��ن��ع 

�لغالبية �لبوذية.
وينفي �جلي�س �ملتهم بتطبيق �سيا�سة 
“�الر�س �ملحروقة” ملكافحة �لتمرد، 
ب��ا���س��ت��م��ر�ر ه���ذه �ل��ت��ه��م -- ومي��ن��ع يف 
م�ستقلة  ج��ه��ات  دخ���ول  �ل��وق��ت  نف�س 

�ىل منطقة �لنز�ع.
نتائج  لن�سر  �الن  �جل��ي�����س  وي�ستعد 
بح�سب  �ل��ن��ز�ع،  يف  �لد�خلي  حتقيقه 

دوتريتي يطرح 
اعالن حكومة ثورية 

•• مانيال-�أ ف ب:

رودريغو  �لفيليبني  �ل��رئ��ي�����س  ط���رح 
“حكومة  ت�سكيل  �مكانية  دوت��ريت��ي 
“تقوي�س  حمالت  ملو�جهة  ثورية” 
معار�سو  بها  يقوم  �لتي  �ال�ستقر�ر” 
مكافحة  يف  �مل����ت���������س����ددة  ����س���ي���ا����س���ت���ه 
�جل��رمي��ة و�مل��خ��در�ت. و�ك��د �لرئي�س 
خطاب  يف  للجدل  �ملثري  �لفيليبيني 
�جلمعة،  م�ساء  �لتلفزيون  عر  �لقاه 
لتقوي�س  جهودكم  ��ستمرت  ما  “�ذ� 
�ال���س��ت��ق��ر�ر يف �ل��ف��و���س��ى �ل�����س��ائ��دة يف 
�لوقت �لر�هن، فلن �أتردد يف �العالن 
عن ت�سكيل حكومة ثورية حتى نهاية 
واليتي”. و��ساف دوتريتي “��ستطيع 
عندئذ �ن �عتقلكم جميعا، ون�ستطيع 
عندئذ �ن ن�سن حربنا على �حلمر”، 
ملمحا �ىل �لع�سابات �ل�سيوعية �لتي 
يف  ق��رن  ن�سف  منذ  باأن�سطتها  تقوم 

جنوب �الأرخبيل.

ن�سرت  �ل��ت��ي  �لت�سريحات  و����س��اف��ت 
ع���ل���ى ���س��ف��ح��ة �جل��������ر�ل م����ن �ون 
�ل��ع��دي��د من  ����س��ت��ج��و�ب  “مت  هالينغ 
�لتحقيقات  �ج��ري��ت  �ل��ع��ي��ان.  ���س��ه��ود 
فيها  ح�سل  �لتي  �مل���ر�ت  ع��دد  ملعرفة 
ذلك، كم عدد �ل�سحايا، وما �ذ� كانت 
تلك �الحد�ث تتما�سى مع �لقانون”.

ع�سكري  حل����ك����م  ب�����ورم�����ا  خ�������س���ع���ت 
 ،2011 حتى  عقود  خلم�سة  وح�سي 
ع��ن��دم��ا ب����د�أت حت���وال ت��دري��ج��ي��ا نحو 

�لدميوقر�طية.
���س��م��ح �جل��ي�����س باجر�ء  ق��ب��ل ع��ام��ن 
�ملعار�سة  فيها  حققت  حرة  �نتخابات 
و�ل��ن��ا���س��ط��ة �ل�����س��اب��ق��ة �مل���د�ف���ع���ة عن 

ب��ي��ان��ات ن�����س��رت �جل��م��ع��ة. وق���ال بيان 
ل”فريق معلومات �النباء �حلقيقية” 
حتقيق  فريق  “يقوم  للجي�س  �لتابع 
ي���ق���وده �مل��ف��ت�����س �ل���ع���ام غ���ن �ي���ه وين 
بالتحقيق مع قو�ت �المن و�لوحد�ت 
�لع�سكرية )ملعرفة( ما �ذ� كانت نفذت 
و��ساف  ال”.  �م  �مل��ط��ل��وب��ة  �مل��ه��م��ات 
“عند ت�سلم كافة �ملعلومات ، يتم ن�سر 

�لبيان �ل�سحايف �لر�سمي”.
�سفحة  على  ن�سرت  ت�سريحات  ويف 
�جلي�س على في�سبوك �ملح �جلي�س �ىل 
�النتهاكات  تهم  م��ن  �جلي�س  ت��رئ��ة 
�الف���ع���ال  ج��م��ي��ع  �ن  “تبن  ق���ائ���ال 

تتطابق مع �لقانون”.

�ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة �ون���غ ���س��ان �سو ت�سي 
�ل�سلطة  وت��ق��ا���س��م��ت  ك��ا���س��ح��ا  ف�����وز� 
ي�����ز�ل مي�سك  �ل�����ذي ال  م���ع �جل��ي�����س 

بال�سيا�سة �المنية للبالد.
وك�����ان �جل��ي�����س م��ك��روه��ا م���ن جانب 
�لقا�سي  ح��ك��م��ه  خ����الل  �ل��ب��ورم��ي��ن 
�لذي ��ستمر 50 عاما، و�سط مز�عم 
�نتهاكات  م��ن  حت�سى  ال  ح���االت  ع��ن 
ت��ام للجنود  �الن�����س��ان و�ف���الت  حقوق 
ل��ك��ن ح��م��ل��ت��ه �حلالية  �ل��ع��ق��اب.  م���ن 
�سعبي  بدعم  قوبلت  �لروهينغا  �سد 
و��سع من قبل �ل�سكان �لبوذين �لذي 
�مل�����س��ل��م��ة عدمية  ي��ع��ت��رون �الق��ل��ي��ة 

�جلن�سية، مهاجرين غري �سرعين.

•• �لفجر- خرية �ل�شيباين
ال�صفوف.  اإىل  �صريعا  العودة  ثم  ــّد،  احل ــاوُز  جت
االمام  اىل  خطوة  قاعدة  يحب  جون�صون  بوري�س 
م�صرية  عليها  بنى  الــتــي  الــــوراء،  اىل  خطوتان 
�صيا�صية حيث تهيمن زالت الل�صان واال�صتفزازات. 
ومع ذلك، فاإن انحرافاته االخرية ميكن اأن تكلفه 
اخلروج من حكومة ترييزا ماي اذ يبدو ان ال�صيل 
بلغ الزبى؟ ففي الوقت الذي توقفت فيه مفاو�صات 
االأوروبي يف  املتحدة من االحتاد  اململكة  ان�صحاب 
يف  اخلارجية  وزير  يرتدد  مل  االأخــرية،  االأ�صابيع 
الت�صكيك يف قيادة ماي يف مقال ومقابلة ن�صرت يف 

الدايلي تلغراف ثم يف ال�صن.

د�ف����ع  �الوىل،  يف  �حل������د:  جت�������اوُز 
ع��ن قطيعة و����س��ح��ة م��ع �الحت���اد 
 ،2019 29 م��ار���س  �الأوروب����ي يف 
ملفاو�سات  �ل��ن��ه��ائ��ي  �مل���وع���د  وه����و 
ت����دوم عامن.  �ل��ت��ي  �ل��ري��ك�����س��ي��ت 
�لريك�سيت  م��ع  يتناق�س  خ����روج 
بعد  عنه  د�ف��ع��ت  �ل���ذي  “�لناعم” 
ماي  - ترييز�  ت�سريبه  - ومت  �ي��ام 
يف ف��ل��ورن�����س��ا، �ي���ن �ق��رتح��ت فرتة 
بعد  عامن”  “حو�يل  �ن��ت��ق��ال��ي��ة 
ذلك �لتاريخ. عائد� �إىل �ل�سفوف: 
ب��وري�����س ج��ون�����س��ون بخطاب  رح���ب 
ج����ّذ�ب����ة  “روؤية  م�����ع  “حمفز” 

ومغرية جد�”.
لل�سن،  ح��دي��ث��ه  �حل����د: يف  جت�����اوُز 
وم�ستعيد� دوره ك�سفري “لريك�سيت 
�سّطر بوري�س جون�سون،  مت�سدد”، 
ع�سية  �حلمر�ء”  “خطوطه 
موؤمتر �ملحافظن �ل�ساخن. ود�فع 
�سريحة  قطيعة  ع��ن  �أخ����رى  م���رة 
نهاية  �الأوروب��������ي، يف  �الحت�����اد  م���ع 
تناق�س  يف  �النتقاليتن،  �ل�سنتن 
م�����ع ن�����و�ي�����ا م������اي �حل�������س���ن���ة جت���اه 

يوليو  يف  كامريون  ديفيد  خلالفة 
بوري�س  ت���خ���ل���ى  وق������د   ،2016
ج���ون�������س���ون ع����ن م��ن��اف�����س��ت��ه��ا على 
�مل��ن�����س��ب الف���ت���ق���اره ل���دع���م د�خ����ل 

�حلزب.
�ملفارقة �لكاملة لبوري�س جون�سون، 
خائنا،  ن��ف�����س��ه  ُي��ظ��ه��ر  ع��ن��دم��ا  ويّف 
قاعدة  �ب���د�  ه��ن��ا. مل مي��ل��ك  تكمن 
كافية ليتوىل رئا�سة �حلزب، حيث 
مل  ولكنه  ج����اّد�،  �سخ�سا  ُيعتر  ال 
كزعيم  �لت�سرف  ع��ن  �أب���د�  يتوقف 

بديل.
وم����ن خ����الل ت��ع��ي��ي��ن��ه �مل���ف���اج���ئ يف 
�ي���ن تتعدد  �ل�����س��وؤون �خل��ارج��ي��ة - 
�إب�����ق�����ائ�����ه خ�����ارج  ه����ف����و�ت����ه - م�����ع 
�ملفاو�سات، �لتي ُعهد بها �إىل ديفيد 
تعتقد  م��اي  ترييز�  كانت  ديفي�س، 
وقد  ت��اأث��ريه.  و�بطلت  حّيدته  �نها 
�ملا�سية  �لقليلة  �الأ�سابيع  �أظ��ه��رت 
�أن �لعادة تغلب �لتطّبع، و�ن حليمة 
عادت لعاد�تها �لقدمية.. يف حلظة 

ما، �سيكون �خليار ر��سه �أو ر��سها.
عن الك�صربي�س

�ل��ق��ادة �الأوروب���ي���ن �الآخ��ري��ن قبل 
�أ�سبوعن. من�سبطا جمدد�: �أق�سم 
“�حلكومة  �مام �أع�ساء �حلزب، �أن 
متحدة ور�ء كل مقطع من خطاب 

فلورن�سا”.

“االأف�صل يف حكومتي”
وج����زء من  �ل�������وزر�ء،  رئ��ي�����س��ة  “�أنا 

هي او هو
عمدة  وظ��ي��ف��ة  مت��ث��ل��ت  �الآن،  �ىل 
�لقاعدة  ط��م��اأن��ة  يف  �ل�سابق  ل��ن��دن 
مت�سدد”.  “بريك�سيت  يف  �لر�غبة 
ولكنها  �وروب�����ا،  يف  �ملت�سككن  م��ن 
�نخرطت يف مع�سكر “�لبقاء” قبل 
�ال�ستفتاء، مت تعين ترييز� ماي يف 
�ملحافظن  قبل  من  �ملطاف  نهاية 

يرحها،  مل  ���س��ع��اال  ت���ق���اوم  وه����ي 
عد�سات  �م�����ام  ك���وم���ي���دي  ���س��ل��م��ه��ا 
�لكامري� ��ستمارة ت�سريح من �لعمل 

نيابة “عن بوري�س جون�سون”.
�لريطانية  �ل�����س��ح��اف��ة  وب���ق���ر�ءة   
�لعك�س  ف����ان  �الأخ�������رية،  �الأي������ام  يف 
ه��و �ل����ذي ق��د ي��ح��دث، ورمب����ا بعد 
و20   19 يف  �الأوروب�����ي�����ة  �ل��ق��م��ة 

�أن  وظ���ي���ف���ت���ي ه�����و �ل�����ت�����اأك�����د م�����ن 
�الأ����س���خ���ا����س �ل����ذي����ن ي��ع��م��ل��ون يف 
�الأف�سل”،  د�ئ���م���ا  ه���م  ح��ك��وم��ت��ي 
ل�سحيفة  م����اي  ت���ريي���ز�  ���س��رح��ت 
“�سند�ي تاميز. قبل ذلك باأ�سبوع، 
�مل��ح��اف��ظ��ن عر�سة  ك��ان��ت زع��ي��م��ة 
وبن  بينها  �لنفاق  يلّخ�س  مل�سهد 
خطابها،  منت�سف  ف��ف��ي  وزي���ره���ا. 

�مل�ساهد،  �مل��ح��اف��ظ��ة  �مل��ج��ل��ة  ج��و�ئ��ز 
�أنها  �ىل  ���س��م��ن��ي��ا  م�����اي  �������س�����ارت 
“بوجو”.  ع��ن  ت�ستغني  �أن  مي��ك��ن 
وب��ا���س��ت��خ��د�م ����س��ت��ع��ارة م��ن مدونة 
�لكالب، توجهت له مبا�سرة بدعابة 
لقد  “بوري�س،  ر�سالتها:  تخفى  ال 
�أنه  �سيده  ق��رر  عندما  �لكلب،  قتل 

مل يعد ي�سلح الأي �سيء”.

�رخ����ى  م����ا  �إذ�  �جل��������اري،  �أك���ت���وب���ر 
بقبول  قليال  �حل��ب��ل  �الأوروب����ي����ون 
�فتتاح مفاو�سات مو�زية ملفاو�سات 
بالبدء  ي�����س��م��ح  مب���ا  �ل��ري��ك�����س��ي��ت 
�لتجارية  �ل��ع��الق��ات  يف  �ل��ن��ظ��ر  يف 
من  و�ل��ق��ارة،  لندن  بن  �مل�ستقبلية 

دون حل كامل لق�سية �لطالق.
يف نوفمر 2016، يف حفل توزيع 

بوري�س جون�سون  نهاية �مل�سو�ر يف �الفق ترييز� ماي ومع ذلك �نا رئي�سة �لوزر�ء

ل يرتدد جون�سون يف معار�سة موقف ماي 
ب�ساأن خروج اململكة من الحتاد الأوروبي

يفتقر لقاعدة كافية متنحه رئا�سة احلزب
 ولكنه مل يتوقف اأبدا عن الت�سرف كزعيم بديل

قد يكون اأبرز �صحايا تعديل قادم:

بريك�سيت: بوري�س جون�سون على كر�سي هّزاز...!
قد تاأتي اإقالته بعد القمة االأوروبية يف 19 و20 اأكتوبر اجلاري

اجلي�س البورمي يحقق بالفظائع يف راخني
م�سوؤول يف حكومة كاتالونيا ي�سر على ال�ستقالل

رو�سيا ت�سكك يف التحقيق بكيماوي �سوريا 

••بر�شلونة-�أ ف ب:

�ل��ث��اين يف �حلكومة  �مل�����س��وؤول  نبه 
جونكري��س  �وري���ول  �لكاتالونية 
�ل�����ذي  �حل���������و�ر  ع����ر�����س  �ن  �ىل 
�ن  م�����دري�����د ال مي���ك���ن  ط���رح���ت���ه 
��ستقالل كاتالونيا، يف  �إال  يتناول 
ما ي�سكل �سرطا م�سبقاً ويزيد من 
بن  ت��و�ف��ق  �ىل  �لتو�سل  �سعوبة 

�لطرفن.
وقال جونكري��س يف كلمة �لقاها يف 
�جلمهوري  �لي�ساري  �حلزب  مقر 
يف ك��ات��ال��ون��ي��ا �ل����ذي ي���ر�أ����س���ه، �ن 
عر�س �جر�ء �حلو�ر �لذي قدمته 
“يجب  �ال����س���ب���ان���ي���ة  �حل����ك����وم����ة 
�جلمهورية  ب��ن��اء  �ىل  ي�����س��ري  �ن 

و��ساف  باال�ستقالل”.  و�لتز�منا 
“يجب  �ل�سابق  �الوروب���ي  �لنائب 
�ف�سل  �ن  و������س����ح����ا  ي����ك����ون  �ن 
�جلمهورية  �ىل  للتو�سل  طريقة 
و�ال����س���ت���ق���الل ه���ي �ل���ت���ح���دث مع 
�ملجموعة  م����ع  �ق����ل����ه  �جل���م���ي���ع، 
نف�سه  �ل��وق��ت  يف  لكننا  �ل��دول��ي��ة. 
لب�س  ال  مطلق  ب�سكل  ملتزمون 
من  �الأول  ن��ت��ي��ج��ة  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ف��ي��ه، 

ت�سرين �الأول/�كتوبر”.
وي������ط������ال������ب �ال�����س����ت����ق����الل����ي����ون 
�لكاتالونيون باال�ستقالل ��ستناد� 
�مل�سري  تقرير  ��ستفتاء  نتائج  �ىل 
ت�سرين  م��ن  �الول  نظم يف  �ل��ذي 
مدريد  �أن  رغ����م  �الول/�ك����ت����وب����ر 
به  ف��ازو�  �نهم  حظرته، ويوؤكدون 

ب %90 من �ال�سو�ت مع ن�سبة 
و�علن   .43% ب��ل��غ��ت  م�����س��ارك��ة 
�لكاتالوين  �الن��ف�����س��ايل  �ل��زع��ي��م 
جانب  م��ن  بوت�سيمون  ك��ارل��ي�����س 
�جلمهورية  �����س���ت���ق���الل  و�ح�������د 
�ل��ك��ات��ال��ون��ي��ة �ل���ث���الث���اء ث���م علق 
�العالن على �لفور التاحة �ملجال 

من �جل �حلو�ر مع مدريد.
�ل����ذي  ب���وت�������س���ي���م���ون  ي����ق����دم  ومل 
تفا�سيل  دولية  بو�ساطة  يطالب 

تتعلق ب�سروط �حلو�ر.
�ال�سبانية  �حل���ك���وم���ة  ورف�������س���ت 
�ملحافظ  �ل����وزر�ء  رئي�س  برئا�سة 
ماريانو ر�خوي رف�سا قاطعا هذ� 
�ىل  �النف�سالين  د�عية  �لعر�س، 

�لعودة �ىل طريق “�ل�سرعية”.

رو�سيا تطور اأداة جديدة يف عامل التج�س�س
تبحث عن وثائق معينة بف�سل كلمات مفتاحية على غر�ر “�سري 

جد�” �أو رموز خا�سة بر�مج �لتج�س�س �المريكية.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا �أك�����دت �ل�����س��رك��ة �ل��رو���س��ي��ة �ل��ت��ي حت��ق��ق %85 من 
ت��و�ط��وؤ حمتمل مع  ع��ل��ى  �ث��ب��ات  �ي  �ن��ع��د�م  �خل����ارج  مبيعاتها يف 
نز�ع  “يف �سلب  عالقة  �أنها  موؤكدة  �لرو�سية،  �ال�ستخبار�ت  �أجهزة 
�أمريكين  م�سوؤولن  لكن  ومو�سكو.  و��سنطن  بن  جيو�سيا�سي” 
�أفادو� �سحيفة و�ل �سرتيت جورنال �أن تعديل �لرجمية ال ميكن 

�ن يتم بغري علم �ل�سركة.
�إذ كتب موؤ�س�س �ل�سركة �وجن كا�سر�سكي يف مدونته “لنفرت�س 
�ل�سركة،  �خ���رت�ق  يف  ب��اأخ��رى  �أو  بطريقة  �ثنن  �و  �سخ�س  جن��اح 
�لتكنولوجيا  م�ستوى  على  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �الأن��ظ��م��ة  ع�����س��ر�ت  فهناك 

•• و��شنطن-�أ ف ب:

�أد�ة  بعد �الغ��ر�ء و�الأقمار �ل�سناعية ��سافت رو�سيا على ما يبدو 
عينها  وب��ات��ت  �لتج�س�س  ع��امل  يف  �مل��ع��ه��ودة  تر�سانتها  �إىل  ج��دي��دة 
�أج��ه��زة �لكمبيوتر �الأم��ريك��ي��ة ع��ر نظام  ت��ر�ق��ب حتى م��ن د�خ��ل 

مكافحة �لفريو�سات �ل�سائع كا�سر�سكي.
�سركة  برجمية  جت��ري  �ل��ف��ريو���س��ات  مكافحة  منظومات  ك�سائر 
�ملعلوماتية �لرو�سية “كا�سر�سكي البز” �لتي حتمي حو�ىل 400 
مليون كمبيوتر حول �لعامل، م�سحا جلميع �مللفات يف �جلهاز لر�سد 
�لر�مج �خلبيثة ثم عزلها �سعيا الإتالفها. و�أفادت و�سائل �العالم 
كي  �لرجمية  ه��ذه  عدلت  �لرو�سية  �ال�ستخبار�ت  �أن  �الأمريكية 

ما يوؤدي حتما �إىل ك�سف  و�لتنظيم �لهادفة �إىل تقلي�س �خلطر”، 
�وج��ن كا�سر�سكي على  ون��ال  �ملوظفن عن ه��وؤالء بح�سبه.  �ح��د 
�ملعهد  يف  �لفنية  �لكلية  م��ن  �ل�سوفياتي  �الحت���اد  ظ��ل  يف  �سهادته 

�لعايل للكا جي بي قبل توظيفه يف وز�رة �لدفاع �ل�سوفياتية.
�أفادت �سحيفة نيويورك تاميز عن �خرت�ق �ال�ستخبار�ت �ال�سر�ئيلية 
ل�سبكة كا�سر�سكي يف مطلع 2014 ملر�قبة �ملفاو�سات بن �ير�ن 
�إىل  �لنووي، فر�سدت ت�سلل �لرو�س  و�ل��دول �لكرى ب�ساأن ملفها 
و�أبلغت  �لفريو�سات.  مكافحة  برجمية  بف�سل  معلوماتية  �أنظمة 
�الأجهزة �ال�سر�ئيلية نظريتها �المريكية باالخرت�ق ما �أدى باإد�رة 
بر�مج  باإز�لة  �لفائت  �يلول/�سبتمر  �أو�م��ر يف  ��سد�ر  �إىل  تر�مب 

كا�سر�سكي كافة من جميع �جهزة �لكمبيوتر �حلكومية.

•• نيويوكرويرتز:

ي�ستهدف حتديد  �لذي  �لتحقيق  �م�س �جلمعة يف م�ستقبل  رو�سيا  �سككت 
�مل�سوؤولن عن هجمات بغاز �سام يف �سوريا وقالت �إنها �ستتخذ قر�ر� ب�ساأن 
�ملحققون  �أن يقدم  به بعد  �لتفوي�س �خلا�س  �إذ� كانت �ستدعم متديد  ما 
تقريرهم �لقادم ملجل�س �الأمن �لدويل. و�سدر قر�ر باالإجماع من جمل�س 
�الأمن �ملوؤلف من 15 دولة يف عام 2015 باإجر�ء حتقيق من �الأمم �ملتحدة 
�لتحقيق  �آل��ي��ة  با�سم  م��ع��روف  وه��و  �لكيميائية،  �الأ�سلحة  حظر  ومنظمة 
�مل�سرتكة، ومت جتديده يف 2016 لعام �آخر. ومن �ملقرر �أن ينتهي تفوي�س 

�أوليانوف  ميخائيل  وق��ال  �لثاين.  ت�سرين  نوفمر  منت�سف  يف  �لتحقيق 
رئي�س �إد�رة منع �النت�سار و�حلد من �لت�سلح بوز�رة �خلارجية �لرو�سية �إن 
�إف��ادة يف  يف عمل جلنة �لتحقيق. وقال خالل  “م�سكالت خطرية”  هناك 
�إذ� كان ي�ستحق متديد  �أج��ل �حلكم عما  “من  نيويورك  �ملتحدة يف  �الأمم 
�أكتوبر ونقيمه”.   26 �أن نرى �لتقرير �لذي �سي�سدر يف  تفوي�سه نحتاج 
و�أ�ساف “�أ�ساأل نف�سي ما هو �سبب متديد �لتفوي�س لتلك �الآلية �إذ� مل تكن 
قادرة وال م�ستعدة الإمتام ما كلفت به... �سننتظر �لتقرير ونحدد موقفنا”. 
وح�سر ع�سر�ت من �لدبلوما�سين من �الأمم �ملتحدة �الإفادة �لتي �أدلت بها 

رو�سيا ب�ساأن موقفها من “�مللف �لكيماوي �ل�سوري”.



األحد   15   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12147  
Sunday  15   October   2017  -  Issue No   12147

13

املال والأعمال
ويل عهد دبي يطلق مركز حمدان مل�ستقبل ال�ستثمار 

معايري وم�سروعات �ال�ستثمار �ملوؤثر يف �لتنمية - Impact FDI - وهو �الإطار 
�لذي يعد �الأول من نوعه على م�ستوى �لعامل. و�أو�سح �سموه �أن حتويل �أهد�ف 
فر�سا  يقدم  وبيئي  و�جتماعي  �قت�سادي  و�قع  �إىل  �لعاملية  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
�لعامل  يف  �الأعمال  ورو�د  للم�ستثمرين  �الأعمال  و��ستمر�رية  لنجاح  ��ستثنائية 
وترية  لت�سريع  �لعاملية  �جل��ه��ود  �إىل  تكامل  دب��ي  عهد  ويل  �سمو  ودع��ا  �أج��م��ع. 
�إىل  �مل�سروعات �جلاذبة ال�ستثمار�ت �لقطاع �خلا�س.. م�سري�  تطوير ومتويل 
�أن حتويل �لتحديات �لتي تو�جه �ال�ستثمار �ملوؤثر يف �لتنمية �إىل فر�س يتطلب 
�سر�كات عاملية و�إقليمية وحملية فاعلة وموؤثرة. ويقدم مركز حمد�ن مل�ستقبل 
�إحدى  �ال�ستثمار  لتنمية  دب��ي  موؤ�س�سة  مظلة  حت��ت  يعمل  �ل���ذي  �ال�ستثمار 
�إمارة  ري��ادة  من  يعزز  مبا  �لعاملية  لل�سر�كة  منوذجا  دبي  �قت�سادية  موؤ�س�سات 
دبي يف توفري بيئة ��ستثمارية متطورة تو�كب �لتحوالت �لعاملية نحو �ال�ستثمار 
�مل�ستد�م و�الأ�سكال �جلديدة من �ال�ستثمار. وتعمل موؤ�س�سة دبي لتنمية �ال�ستثمار 

•• دبي-و�م: 

�أطلق �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
تعزيز  بهدف  �ال�ستثمار  مل�ستقبل  دبي مركز حمد�ن  الإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
م�ساهمة �ال�ستثمار �الأجنبي �ملبا�سر يف �لتنمية �مل�ستد�مة يف �إطار روؤية �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�مل�ستقبل  ��ست�سر�ف و�سناعة  �الإم��ار�ت يف  دولة  دبي رعاه �هلل وتوجهات  حاكم 
و�مل�ساهمة يف �سياغة م�ستقبل �ال�ستثمار يف �لعامل وتعزيز �آثاره �الإيجابية على 
�سعوبه. و�أكد �سموه �أن دولة �الإمار�ت حتتل مكانة عاملية ب�ارزة كوجهة مف�سلة 
لال�ستثمار و�أن دبي تعمل ب�سفة م�ستمرة على تطوير ما توفره للم�ستثمرين 
ال�ستثمار�تهم  �لنجاح  م�ستويات  �أف�سل  حتقيق  على  تعينهم  فريدة  مز�يا  من 
مبا يعزز من ريادتها يف هذ� �ملجال وير�سخ دورها بو�سع �إطار متكامل لتطوير 

على بناء �سبكة ت�سم �ملخت�سن من �لكو�در �لوطنية و�الإقليمية و�لعاملية �إىل 
مع  �لوثيق  و�لتعاون  و�لعاملي  �ملحلي  �مل�ستثمرين  جمتمع  مع  �ل�سر�كة  جانب 
�ملنظمات �الإقليمية و�لدولية و�ملوؤ�س�سات �ملالية ومر�كز �لبحوث. وياأتي �إطالق 
�ملركز تعزيز� ال�سرت�تيجية دبي ونظرتها �مل�ستقبلية يف تطوير �ال�سرت�تيجيات 
و��ستقطاب  عامليا  �ملناف�سة  يف  �ال�ستمر�ر  من  متكنها  �لتي  و�ل��ر�م��ج  و�ل���روؤى 
عاملي يف  زخ��م  ن��ر�ه من  ما  �ال�ستثمار�ت وخ�سو�سا مع  �جل��دي��دة من  �لنماذج 
�لر�بعة  �ل�سناعية  و�ل��ث��ورة  �لذكية  �مل��دن  يف  �جلديدة  �لتكنولوجيا  تطبيقات 
وتطبيقات بلوك ت�سن  �لتي �سوف تغري تعامل �ملدن �لعاملية يف تطوير خططها 
وبر�جمها مبا يتنا�سب مع هذه �لتغري�ت ويجعلها مناف�سة فعالة يف �القت�ساد 
�لعاملي ويف ��ستقطاب فر�س �ال�ستثمار و�لنمو �جلديدة. ومن �ملقرر �أن ي�ستهل 
�ملركز �أعماله بثالثة بر�مج رئي�سية تطرح مو�سوع �ال�ستثمار �ملوؤثر يف �لتنمية 
.. �أوال: كمحفز للريادة �لفكرية و�ال�ست�سر�ف �ال�سرت�تيجي.. وثانيا: كمحرك 

لل�سر�كة يف تطوير ومتويل �مل�سروعات �ال�ستثمارية �مل�ستد�مة.. وثالثا: كموؤ�سر 
يعزز  مبا  لال�ستثمار  و�لبيئي  و�الجتماعي  �القت�سادي  �الأث��ر  وتقييم  لقيا�س 
ترجمة روؤية �ملركز ور�سالته و�أهد�فه �إىل بر�مج و�أدو�ت عملية توفر �لبيانات 
�لتحليلية لدعم عملية �سنع �لقر�ر وت�سهيل عملية �ال�ستثمار.. كذلك �سيقدم 
�ملركز خدمات نوعية لرت�سيخ مكانة دبي ودولة �الإم��ار�ت كمركز متيز معريف 
ومايل لدر��سة وتطوير م�سروعات �ال�ستثمار �ملوؤثر يف �لتنمية ودور �ال�ستثمار 
بعد  ما  مرحلة  يف  �القت�سادي  �لتنويع  ومرونة  ��ستد�مة  يف  �ملبا�سر  �الأجنبي 
�إط��ار منتدى  �لنفط. و�سيتم �الإع��الن عن تفا�سيل بر�مج �ملركز �لرئي�سية يف 
�ال�ستثمار �مل�ستد�م �لذي يعقد �سمن فعاليات �أ�سبوع دبي لال�ستثمار يف �لفرتة 
من 15 - 19 �أكتوبر �جلاري برعاية �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد 
�آل مكتوم ويل عهد دبي وبح�سور لفيف من �ل�سركاء �ال�سرت�تيجين و�خلر�ء 

و�الأطر�ف �ملعنية.

التو�صية باإقامة من�صة للتجارة االإلكرتونية 

راأ�س اخليمة ولوك�سمربج تناق�سان ال�سراكة والفر�س ال�ستثمارية 

عبيد الطاير: املرحلة الراهنة تتطلب التعاون لتحقيق نظام مايل عاملي عادل

ي�صتعر�س 15 ورقة عمل مب�صاركة 20 متحدث على مدار يومني
انطالق موؤمتر املوارد الب�سرية 

برعاية وح�سور ويل عهد ال�سارقة
•• �ل�شارقة-�لفجر:

برعاية وح�سور �سمو �ل�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان �لقا�سمي ويل 
�لعهد نائب حاكم �ل�سارقة، تنطلق �ليوم �الأحد فعاليات �ملوؤمتر �خلام�س 
للمو�رد �لب�سرية و�سوق �لعمل بدول جمل�س �لتعاون �خلليجي حتت عنو�ن 

)ر�أ�س �ملال �لب�سري �خلليجي ... ثروة و�عدة(.
بالتعاون  �ل�سارقة  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  تنظمه  �ل���ذي  �مل��وؤمت��ر  وي�سهد 
�لغرف  و�حت��اد  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  ملجل�س  �لعامة  �الأمانة  مع 
�خلليجية، ومنظمة �لعمل �لعربية، و�حتاد غرف جتارة و�سناعة �لدولة، 
�الإم���ار�ت ودول جمل�س  �الأعمال يف  وق��ادة  �لقر�ر  م�ساركة عدد من �سّناع 
�لتعاون لدول �خلليج �لعربية، ونخبة من ممثلي كرى موؤ�س�سات �لقطاع 

�خلا�س يف �سوق �لعمل �خلليجي.
 20 �ل�سارقة مب�ساركة  �ك�سبو  ي�ست�سيفه مركز  �لذي  �ملوؤمتر  وي�ستعر�س 
م��وزع��ة على خم�س جل�سات  ورق��ة عمل   15 ي��وم��ن،  م��د�ر  على  متحدث 
ر�أ�س  ��ستثمار  يف  �لوظيفي  و�الأم���ان  �ل�سعادة  عناوين  وتناق�س  رئي�سية، 
�ملال �لب�سري و و�قع وم�ستقبل ر�أ�س �ملال �لب�سري �خلليجي يف �لقطاعات 
لل�سباب يف  �حل��ر  و�ال�ستثمار  �الأع��م��ال  ري��ادة  و  �ملجل�س  ب��دول  �القت�ساديه 
م�ستقبل �سوق �لعمل �خلليجي و م�ستقبل �لتوطن وم�ساريع �ملر�أة وفر�س 
عملها يف �سوق �لعمل �خلليجي و دور �الإعالم وو�سائل �لتو��سل �الجتماعي 

يف �لتنمية �لب�سرية بدول �ملجل�س .
وياأتي تنظيم �ملوؤمتر يف �إطار �سعي �لغرفة �إىل �مل�ساهمة يف تنمية جمتمعات 
�الأعمال �خلليجية وتعزيز دورها �القت�سادي و�الرتقاء بقدر�تها �لتناف�سية 
بدء�ً من ثروتها �لب�سرية وطاقات و�إبد�عات �أبناء دول �ملجل�س، ومن خالل 
�لتوطن  على  �خلليجي  �خلا�س  �لقطاع  موؤ�س�سات  ت�سجيع  �سبل  مناق�سة 
دول  رعايا  من  و�مل���ر�أة  �الأع��م��ال  ورو�د  �ل�سباب  ��ستقطاب  على  وحتفيزها 

�ملجل�س وم�ساعدتهم على تطوير خر�تهم و�إمكاناتهم �الإد�رية و�لفنية.
ويتحدث يف �جلل�سة �الفتتاحية للموؤمتر نائب رئي�س �حتاد غرف �لتجارة 
و�ل�سناعة يف دولة �الإمار�ت رئي�س غرفة جتارة و�سناعة �ل�سارقة، ورئي�س 
�حتاد غرف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، و�الأمن �لعام ملجل�س �لتعاون 
�لدورة  رئي�س  �لبحرين  مملكة  يف  �لعمل  ووزي���ر  �لعربية،  �خلليج  ل��دول 
، و�ملدير �لعام ملنظمة  �حلالية لوزر�ء �لعمل بدول �ملجل�س �سيف �ل�سرف 
�لعمل �لعربية. يلي ذلك �إعالن غرفة �ل�سارقة عن �إطالق مبادرة جديدة 
ومر��سم توقيع �تفاقية تعاون مع �حتاد غرف دول �خلليج ، ومن ثم عر�س 
�ستة �أور�ق عمل يف �ليوم �الأول. يف حن ي�سهد �ليوم �لثاين مناق�سة 9 �أور�ق 

عمل، و�سواًل �إىل �إعالن �لبيان �خلتامي �لتو�سيات وتوثيق �لتجاري .
فيها  ي��ت��ح��اور  �سبابية  ح��ل��ق��ات  تنظيم  �ل��ع��ام  ه���ذ�  �مل��وؤمت��ر  دورة  ويتخلل 
وحتديات  �لتوطن  حول  �الأعمال  ورو�د  �ل�سباب  من  جمموعة  مرة  الأول 
توظيف �خلليجين وتاأ�سي�س ومنو م�ساريعهم �ال�ستثمارية يف �سوق �لعمل 
�إقامة معر�س متخ�س�س م�ساحب للهيئات  �خلليجي. كما ي�سهد �ملوؤمتر 
و�ملوؤ�س�سات و�ملر�كز و�الحتاد�ت و�لغرف �لتي تعني ب�سوؤون �ملو�رد �لب�سرية 

تنمية وتطوير�ً.

•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر

�سبل  ر�أ���س �خليمة  ناق�ست غرفة 
�مل�سرتك  �الق���ت�������س���ادي  �ل���ع���م���ل 
و�ل����ف����ر�����س �ال����س���ت���ث���م���اري���ة مع 
وف���د رف��ي��ع �مل�����س��ت��وى م���ن دوقية 
ل��وك�����س��م��ب��ورج ب���رئ���ا����س���ة �الأم�����ري 
لوك�سمبورج،  ع��ه��د  ويل  غ���ي���وم، 
�أوجه �لنظر  وتناول �للقاء تبادل 
ذ�ت  �القت�سادية  �ملو��سيع  ح��ول 
باالإ�سافة  �مل�����س��رتك،  �اله��ت��م��ام 
�ل�سركات  بن  �أعمال  لقاء�ت  �إىل 
لوك�سمبورج  و����س���رك���ات  �مل��ح��ل��ي��ة 

ملناق�سة �لفر�س �ال�ستثمارية.
عهد  ويل  غ����ي����وم،  �الأم�������ري  �أك������د 
تو�سيع  �أهمية  على  لوك�سمبورج، 
جماالت �لتعاون بن ر�أ�س �خليمة 
�ل���ع���دي���د من  ول��وك�����س��م��ب��ورج يف 
�لقطاعات �القت�سادية لال�ستفادة 
و�لت�سهيالت  �الإم���ك���ان���ي���ات  م���ن 
�مل��ت��اح��ة ب�����س��ورة �أف�����س��ل خلدمة 
�الأمري  و�أ�ساد  �لطرفن،  �قت�ساد 
�لتي  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  بالنه�سة  غ��ي��وم 
���س��ه��دت��ه��ا ر�أ�������س �خل��ي��م��ة خالل 
�الأع�����و�م �مل��ا���س��ي��ة، ك��م��ا �أك���د على 
ت�����ز�ي�����د �ه����ت����م����ام �ل���������س����رك����ات يف 
ر�أ�س  يف  باال�ستثمار  لوك�سمبورج 
�خليمة، نظر� للتنوع �القت�سادي 

�لذي ت�سهده �الإمارة.
و�أ�ساف �الأمري غيوم، �أن �الإمار�ت 
من  �لعديد  حققتا  ولوك�سمبورج 
�الإجن�����از�ت يف ع��دد م��ن �ملجاالت 
يعك�س  م��ا  �حليوية،  و�لقطاعات 
ق����درة �ق��ت�����س��اده��م��ا ع��ل��ى حتقيق 
�إىل  و�أ����س���ار  �مل�����س��ت��د�م��ة،  �لتنمية 
�ساهم  مم��ا  ب���الده،  �قت�ساد  ت��ن��وع 
�ل�سركات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ج���ذب  يف 
�لعاملية لال�ستثمار يف لوك�سمبورج 
و�ت��خ��اذه��ا م��ق��ر�ً الأع��م��ال��ه��ا، كما 
�أوروبا  و�سط  لوك�سمبورج يف  تقع 
مع وجود �أكرث من 500 مليون 
متميزة  بو�بة  لت�سكل  م�ستهلك، 

خمتلفة  قطاعات  يف  �ملتخ�س�سة 
�أبرزها  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  وجم�����االت 
�ل���ب���ن���اء و�ل���ت�������س���ي���ي���د و�الأغ�����ذي�����ة 
و�مل�سروبات و�لهند�سة و�خلدمات 
و�ال������س�����ت�����������س�����ار�ت و�خل������دم������ات 
�مل�����س��رف��ي��ة و�مل���ال���ي���ة و�خل���دم���ات 
�لقانونية و�ل�سناعية و�لكهرباء.

جرى خالل �للقاء �قرت�ح �إقامة 
بن  �الإلكرتونية  للتجارة  من�سة 
�لطرفن لتعزيز �لتجارة �لبينية، 
�ل�سناعي  للتميز  مركز  و�إن�����س��اء 
لدعم  و�ل����ت����دري����ب  و�ل����ت����اأه����ي����ل 
باالإ�سافة  �ل�����س��ن��اع��ي،  �ل��ق��ط��اع 
�سناعة  يف  �ل���ت���ع���اون  ب��ح��ث  �إىل 
�إن�ساء  يف  و�ل���ت���ع���اون  �مل���رك���ب���ات، 
وحا�سنات  ل��الأع��م��ال  م�����س��رع��ات 
للم�ساريع �لنا�سئة، باالإ�سافة �إىل 
تطوير  يف  �ملتاحة  �لفر�س  بحث 
�ال�ستفادة  لتحقيق  �ملعار�س  دور 
�مل��ت��ب��ادل��ة مب��ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع على 

�لطرفن.

وميكن لدولة �الإم��ار�ت �أن ت�سكل 
ل�سركات  حيوية  �ن��ط��الق  ق��اع��دة 
�لدخول  يف  �لر�غبة  لوك�سمبورج 
و�ل�سرق  �مل��ن��ط��ق��ة  �أ�����س����و�ق  �إىل 
�آ�سيا  ����س���رق  وج����ن����وب  �الأو������س�����ط 
ملوقعها  نظر�ً  �الإفريقية،  و�لقارة 
�لتناف�سية  و�ملز�يا  �ال�سرت�تيجي 

�لتي توفرها للم�ستثمرين.
����س���ع���ي���د حممد  �ل����ل����ق����اء  ح�������س���ر 
لرئي�س  �الأول  �ل��ن��ائ��ب  �ل�����س��ي��اح، 
ر�أ�������س  �ل����غ����رف����ة  �إد�رة  جم���ل�������س 
�خليمة، يو�سف �إ�سماعيل، فاطمة 
ح�سروم، عارفة �لفالحي،�أع�ساء 
جمل�س �إد�رة غرفة ر�أ�س �خليمة، 
�ل�سميلي  ر��سد  �أحمد  �لدكتور  و 
لقطاع  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر  م�������س���اع���د 
وتطوير  �ل���ت���ج���اري���ة  �خل����دم����ات 
ر�أ������س �خليمة،  ب��غ��رف��ة  �الأع���م���ال 
وع��������دد م�����ن ك����ب����ار �مل���������س����وؤول����ن 
وممثلي  ب��االإم��ارة،  و�مل�ستثمرين 
و�ل�سركات  �مل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  ع���دد 

�القت�سادية تعمل على بناء �سبل 
�الأعمال  ب��ن جم��ت��م��ع  �الت�����س��ال 
يف �ل����دول����ة و�ل��������دول �الأخ�������رى، 
و�ل����ت����ع����ري����ف ب���ال���ب���ي���ئ���ة و�مل����ن����اخ 
�ال���س��ت��ث��م��اري يف دول���ة �الإم�����ار�ت، 
موقعها  ب��ف�����س��ل  ت��ع��ت��ر  و�ل���ت���ي 
منفذ�ً  �حل���ي���وي  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي 
كبرية،  ����س��ت��ه��الك��ي��ة  ����س���وق  �إىل 

�لتعاون،  �سبل  م��ن  �مل��زي��د  لبحث 
�لفر�س  وزي���������ادة  و�����س���ت���ك�������س���اف 
�ال���س��ت��ث��م��اري��ة �مل��ت��اح��ة ب��ن ر�أ����س 
ول���وك�������س���م���ب���ورج، حيث  �خل���ي���م���ة 
من  �لعديد  يف  �لطرفن  يت�سابه 
�ملجاالت �القت�سادية مما ي�ساهم 

يف ت�سهيل عملية تعزيز �لتعاون.
�للقاء�ت  �أن  �ل��ن��ع��ي��م��ي  و�أ����س���اف 

لدخول �ل�سوق �الأوروبي.
رئي�س  �ل��ن��ع��ي��م��ي،  �أ����س���ار حم��م��د 
جمل�س �إد�رة غرفة ر�أ�س �خليمة، 
�لعالقات  ت��ط��وي��ر  �أه���م���ي���ة  �إىل 
ر�أ�����س �خليمة  ب��ن  �الق��ت�����س��ادي��ة 
ودوقية لوك�سمبورج، ملا يتمتع به 
�لطرفان من مقومات �قت�سادية 
عديدة، حيث تعتر ر�أ�س �خليمة 
م����ن �أ�����س����رع �الق���ت�������س���اد�ت من����و�ً 
ن�سبة  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف 
�لتجارية  �ل��رخ�����س  يف  �ل����زي����ادة 
لالإمارة منذ �لعام 2010 وحتى 
�جلاري  �لعام  من  �الأول  �لن�سف 
تطور  ع���ل���ى  ي�����دل  مم����ا   ،70%
�القت�سادية  �ل��ق��ط��اع��ات  وت���ن���وع 

و�ال�ستثمارية .
و�أكد �لنعيمي �لتز�م �لغرفة بفتح 
�آف���اق وجم���االت ج��دي��دة للتعاون 
ب���ن �ل�������س���رك���ات و�مل���وؤ����س�������س���ات يف 
وخا�سة  ول��وك�����س��م��ب��ورج،  �الإم����ارة 
يف �ل��ق��ط��اع��ات �ل��ت��ي ت��رك��ز عليها 
قطاعات  وه�����ي  �خل���ي���م���ة،  ر�أ��������س 
و�لتعليم  �ل�����س��ن��اع��ة  وجم������االت 
و�ل�سياحة  �ل�����س��ح��ي��ة  و�ل���رع���اي���ة 
و�لنقل و�لبنية �لتحتية، وغريها 
�مل��ه��م��ة القت�ساد  �ل��ق��ط��اع��ات  م��ن 
�للقاء فر�سة  �الإم��ارة، حيث يعد 

�لنقد  �سندوق  يف  �لقانونية  �ل�سوؤون 
كري�ستن  زي������ارة  ب���رن���ام���ج  �ل������دويل 
الغ�����ارد م���دي���ر ع����ام ���س��ن��دوق �لنقد 
�لعاملية  �لقمة  يف  وم�ساركتها  �لدويل 
�لبعثة  وزي�����ارة   2018 ل��ل��ح��ك��وم��ات 
�إىل دولة �الإم��ار�ت و�ملزمع عقدها يف 
14 دي�سمر  4 ول��غ��اي��ة  �ل��ف��رتة م��ن 
عقده  �مل���زم���ع  و�الج���ت���م���اع   2017
�ملالية  وز�رة  م����ع  �ل�����زي�����ارة  خ�����الل 
و�ملو��سيع �لتي �سيتم تد�ولها �ساملة 
�ملالية  �ل�سيا�سة  ب��ن  �لتن�سيق  الأط��ر 
دعوة  جانب  �إىل  �لنقدية،  و�ل�سيا�سة 
نتاليا تر�مي�سا حل�سور حفل ��ستقبال 
�لبنوك �لذي تنظمه وز�رة �ملالية على 

هام�س �الجتماعات �ل�سنوية.
ويف �جتماعه مع �لدكتور مريز� ح�سن 
�ملدير �لتنفيذي للمجوعة �لعربية يف 
جمموعة �لبنك �لدويل ناق�س معايل 
�لدعم  مو�سوع  �لطاير  حميد  عبيد 
للدول  �ل���دويل  �لبنك  يقدمه  �ل���ذي 
�لبنك  زي��ار�ت وفود  �لعربية وتنظيم 
�لعربية  �الإم����ار�ت  �إىل دول��ة  �ل���دويل 
�ملوجهة  �ل��دع��وة  ع��ن  ف�سال  �ملتحدة 
�لدويل  �لبنك  جمموعة  رئي�س  �إىل 
للحكومات  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة  حل�����س��ور 

.2018
�فتتاح  مو�سوع  �أي�سا  معاليه  وناق�س 
�أبوظبي  يف  �ل������دويل  �ل��ب��ن��ك  م��ك��ت��ب 
ر�أ�����س م���ال ك��ل م��ن موؤ�س�سة  وزي�����ادة 
وجمموعة   IFC �لدولية  �لتمويل 
م�ساريع  ع��ن  ف�سال  �ل����دويل  �ل��ب��ن��ك 
�لبنك يف  يقدمها  �لتي  �لفني  �لدعم 
دولة �الإمار�ت ومناق�سة عر�س ورقة 
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تر�أ�س معايل عبيد بن حميد �لطاير 
�م�س يف  �ملالية  لل�سوؤون  �لدولة  وزير 
�الجتماعات  ه��ام�����س  ع��ل��ى  و����س��ن��ط��ن 
وجمموعة  �لنقد  ل�سندوق  �ل�سنوية 
�ملجموعة  �ج��ت��م��اع  �ل��دول��ي��ن  �لبنك 
�ل��ع��رب��ي��ة ك��م��ا ع��ق��د م��ع��ال��ي��ه و�لوفد 
�مل���ر�ف���ق ل��ه ع���دة ل���ق���اء�ت ث��ن��ائ��ي��ة مع 
كبار �مل�سوؤولن و�ملخت�سن �لدولين 
�ل��دويل وجمموعة  يف �سندوق �لنقد 

�لبنك �لدويل.
�لر�هنة  �مل��رح��ل��ة  �ن  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
م����ن �جلهود  �مل����زي����د  ب�����ذل  ت��ت��ط��ل��ب 
وتعاون جميع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة 
ع��ادل من  عاملي  م��ايل  نظام  لتحقيق 
للمحاور  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ت���ع���زي���ز  خ�����الل 
ومتانة  ل��ل��ن��م��و  ���س��ام��ل��ة  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة 
و�ل�سمولية  و�مل����رون����ة  �ل�����س��ي��ا���س��ات 
�لناجعة  �ل�سيا�سات  وتطوير وتطبيق 
وحتقيق  �القت�سادي  �لتنوع  لتحقيق 
�لنمو �ملتو�زي يف �لدول �لنا�سئة ورفع 
�الإنتاجية للنهو�س باالقت�ساد �لعاملي 
�لرخاء  يف  �ل�سعوب  تطلعات  وتلبية 

و�الزدهار.
�خلر�ت  تبادل  �أهمية  �لطاير  و�أك��د 
و�لعمل �مل�سرتك مع خمتلف �لهيئات 
و�الإقليمية  �ل���دول���ي���ة  و�مل���ن���ظ���م���ات 
�القت�سادية  �لتنمية  �آف���اق  لتحقيق 

�مل�ستد�مة.
و�����س����م وف������د �ل�����دول�����ة �مل���������س����ارك يف 
�الج��ت��م��اع��ات و�ل����ذي ت��ر�أ���س��ه معايل 
مبارك  م��ع��ايل  �ل��ط��اي��ر  حميد  عبيد 
�مل��ن�����س��وري حم��اف��ظ م�سرف  ر�����س���د 

ومن  �لوطنية..  لالقت�ساد�ت  �مل��دى 
ج��ه��ة �أخ������رى ن����رى �����س����رورة توفري 
للدول  و�مل�ساندة  �ملعونات  �ل�سندوق 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل���ت���ي ت�����س��ت�����س��ي��ف �أع�������د�د�ً 
كبرية من �لالجئن وخف�س �الأعباء 
�ملرتبة عليها، للمحافظة على  �ملالية 

معدالت �لنمو �القت�سادي فيها .
�لطاير  حميد  عبيد  معايل  و�جتمع 
�لدكتور  م����ع  ل����ه  �مل����ر�ف����ق  و�ل����وف����د 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��ب��ب��الوي  ح���ازم 
�سندوق  يف  �ل���ع���رب���ي���ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
�لنقد �لدويل ملناق�سة �آخر �لتطور�ت 
�ل�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  �الق���ت�������س���ادي���ة 

�ملعتمدة  و�ل���ت���ح�������س���ري�ت  �الأو�����س����ط 
و�حلو�ر  �لعربية  �ملجموعة  الجتماع 
ح�����ول م���الح���ظ���ات �ل����دك����ت����ور ح����ازم 
�لببالوي على �ملو��سيع �ملطروحة يف 
لل�سوؤون  �لدولية  �للجنة  �جتماعات 
�لنقدية و�ملالية IMFC و�ملو��سيع 
الغ���ارد  ك��ري�����س��ت��ن  �ستناق�سها  �ل��ت��ي 
م��دي��ر ع���ام ���س��ن��دوق �ل��ن��ق��د �ل���دويل 
�ملالية  وزر�ء  م���ع  �ج��ت��م��اع��ه��ا  خ���الل 

�لعرب.
م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ن��اق�����س م��ع��ال��ي��ه يف 
مدير  تر�مي�سا  نتاليا  م��ع  �جتماعه 
و�إد�رة  �لر�بعة  �مل���ادة  م�����س��اور�ت  بعثة 

�مل��ت��ح��دة �ملركزي  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم�����ار�ت 
�ملالية  ب����وز�رة  �ملخت�سن  م��ن  وع���دد 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  وم�سرف 

�ملركزي.
و��ستعر�س �جتماع �ملجموعة �لعربية 
�أهم �لق�سايا �ملتعلقة باللجنة �لدولية 
 IMFC و�ملالية  �لنقدية  لل�سوؤون 
�لدكتور  ت�������س���ور�ت  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��ب��ب��الوي  ح���ازم 
للمجموعة �لعربية يف �سندوق �لنقد 
�القت�سادي  �ل��و���س��ع  ح����ول  �ل�����دويل 
�ملطروحة  و�مل���و�����س���ي���ع  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
�ملديرين  جم��ل�����س  م��ن��اق�����س��ات  ���س��م��ن 

�ملرحلة  �أن  �ل���ط���اي���ر  ق����ال  �ل��ع��رب��ي��ة 
�القت�ساد  يف  �نتعا�سا  ت�سهد  �لر�هنة 
�لعاملي ويجب �ال�ستفادة منها لتعزيز 
�إج������ر�ء�ت حا�سمة  �جل��ه��ود و�ع��ت��م��اد 
�لعامة  ل��ل�����س��ي��ا���س��ات  �أك����رث  وم��ت�����س��ق��ة 
�لتحديات  م���و�ج���ه���ة  م����ن  ل��ل��ت��م��ك��ن 

و�لتغلب عليها.
ت��ق��ي��ي��م �سندوق  م���ع  ن��ت��ف��ق  و�����س���اف 
تعزيز  لناحية �سرورة  �ل��دويل  �لنقد 
خمتلف  و�إد�رة  و���س��م��ول��ي��ت��ه  �ل��ن��م��و 
�لتحديات لتحقيق �ال�ستقر�ر �ملايل.. 
�لنمو يف  �أن  ن��رى  �أخ���رى  وم��ن جهة 
يف  �سي�ساهم  �مل��ت��ق��دم��ة  �الق��ت�����س��اد�ت 

�لتنفيذين �إىل جانب مناق�سة �لدعم 
�لذي يقدمه �ل�سندوق للدول �لعربية 

وخا�سة �مل�ستقبلة للالجئن.
وتناول �الجتماع م�ستجد�ت �ملر�جعة 
للح�س�س  ع�����س��ر  �خل��ام�����س��ة  �ل��ع��ام��ة 
و�الأ�سو�ت و�آلية �حل�سول على تو�فق 
�أع�ساء دول �ملجموعة  �ل��روؤى بن  يف 
يف ظ���ل �مل��ع��اي��ري �مل��ق��رتح��ة م���ن قبل 
�ل�سندوق �سمن �ملعادلة �لتي يتم بناء 
و�الأ�سو�ت  �حل�س�س  �حت�ساب  عليها 
ل���ل���دول �الأع�������س���اء، وك��ي��ف ت�����س��ب يف 

م�سلحة دول �ملجموعة �الأع�ساء.
�ملجموعة  �ج��ت��م��اع  خ��الل  كلمته  ويف 

زيادة ن�سب �لنمو �ملتوقعة خالل هذ� 
�لنا�سئة  �الأ����س���و�ق  يف  و�ل���ق���ادم  �ل��ع��ام 
و�ل���ب���ل���د�ن �ل��ن��ام��ي��ة مم���ا ي��ت��ط��ل��ب �أن 
حت��ق��ق �ل���ت���وج���ه���ات �مل���ال���ي���ة �مل���و�زن���ة 
�ملالية  �مل��خ��زون��ات  بناء  ب��ن  �ل�سليمة 
�أو تخفي�س �لديون، وذلك عر �تخاذ 
ت��د�ب��ري م��ال��ي��ة ر���س��ي��دة ل��دع��م �لنمو 
�أن  يف  ت��ف��اوؤل  لدينا  وت��اب��ع   . �مل�ستد�م 
تتجاوز ن�سب �لنمو يف بلد�ن منطقة 
�ل�سرق �الأو�سط �لتوقعات �لتي و�سعها 
�سندوق �لنقد �لدويل وذلك كنتيجة 
�ملالية  �الإ�سالحات  لتطبيق  مبا�سرة 
وطويلة  متو�سطة  �خل��ط��ط  وو���س��ع 

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د �مل����دع����و/ ر�ج���ي���ت���ا ن����و�ن 
فريناندو كومار� باتابينديجى 
���س��ريالن��ك��ا  �جل��ن�����س��ي��ة جو�ز   ،
 )3475108( رق���م  ���س��ف��ره 
عليه  ي���ع���رث  مم����ن  ي����رج����ى   -
�و  �سريالنكا  ب�سفارة  ت�سليمه 
�قرب مركز �سرطة باالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل���دع���و/ �زه�����ار �حلق 
باك�ستان    ، �حل�������ق  �ن���������ور 
رقم  �سفره  ج���و�ز  �جلن�سية 
يرجى   -  )1842772(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�لباك�ستانية  ب���ال�������س���ف���ارة 
�سرطة  م����رك����ز  �ق��������رب  �و 

باالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
م�سطفى  �مل�����دع�����و/  ف���ق���د 
 ، �ل��دي��ن  ن��ور  حممود �حمد 
م�سر �جلن�سية جو�ز �سفره 
 )15978825( رق�������م 
ي��ع��رث عليه  ي��رج��ى مم���ن   -
�مل�سرية  بال�سفارة  ت�سليمه 
�سرطة  م����رك����ز  �ق��������رب  �و 

باالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د �مل�����دع�����و /ر������س�����و�ن 
�ساه  �هلل  ���س��ي��ف  ����س���اه  �هلل 
�جلن�سية  ب����اك���������س����ت����ان   ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)5146072( من يجده 
عليه �الت�سال بتليفون رقم 
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العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1760   تنفيذ جتاري  
جمهول  �حلميدي   خلف  خلفان  �سامل  يو�سف  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �بوظبي �لتجاري - فرع دبي 
- مدينة دبي �الكادميية - بوكالة  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
وق��دره )٢51018.16(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�ستبا�سر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2783   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- خليفة عبد �هلل �أحمد لوتاه - مالك موؤ�س�سة خليفة 
�لتنفيذ/ �لبناء - جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب  لوتاه ملقاوالت  

�إبر�هيم علي �ملو�سى  �ي جي ��س حلفر �الأ�سا�سات - �س ذ م م وميثله / 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك  �أقام عليك �لدعوى  �حلمادي - قد 
�و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )11٢5٢٢٢( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الإمارات ت�سارك يف معر�س ال�سني الدويل كانتون 2017 
•• جو�نزو-و�م:

ت�سارك دولة �الإمار�ت يف فعاليات �لدورة  122  للمعر�س �ل�سيني �لدويل 
ل�سلع �لو�رد�ت و�ل�سادر�ت كانتون 2017 �لذي ينطلق �ليوم ي�ستمر حتى 
19 �أكتوبر �جلاري يف مدينة جو�نزو �إحدى مدن مقاطعة غو�نغدونغ جنوب 
و�ملن�ساآت  �مل�ساريع  وبالتعاون مع جمل�س  �القت�ساد  ب��وز�رة  �ل�سن. ممثلة 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة ويرت�أ�س وفد �لدولة �ىل �ملعر�س �سعادة جمعة حممد 
�لتجارة �خلارجية بوز�رة �القت�ساد وي�سم  ل�سوؤون  �مل�ساعد  �لوكيل  �لكيت 
عدد� من م�سوؤويل �لوز�رة وممثلي �جلهات �الحتادية و�ملحلية و�أكرث من 
و�ملتو�سطة يف  �ل�سغرية  �مل�ساريع  و�أ�سحاب  �الأعمال  رو�د  50 م�ساركا من 
دعم قطاع  بهدف  وج��والت جتارية  لقاء�ت  �لوفد عدة  و�سيجري  �لدولة. 
�أ�سحاب �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف �لدولة يف بناء �سر�كات مثمرة مع 

�لتنموية  �ل�������روؤى  ظ���ل  يف  خ��ا���س��ة 
�مل�����س��رتك��ة ل���دى �ل��ب��ل��دي��ن، م��ا يفتح 
جماالت للتعاون يف �البتكار و�لريادة 
�الأعمال و�ل�سياحة وقطاع �خلدمات 
�للوج�ستية حتديد� خدمات �ل�سحن 

�جلوي.
�أو�ئ���ل  م��ن  لوك�سمبورغ  �أن  و�و���س��ح 
تاأكيد  ع��ل��ى  �ل���ت���ي ح��ر���س��ت  �ل�����دول 
ملا   2020 �ك�����س��ب��و  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا 
ي��ح��م��ل��ه م����ن روؤي��������ة و�ع��������دة تخدم 
�القت�سادية  و�الأه�����د�ف  �ل�سيا�سات 

و�لتنموية ملختلف �لدول.
�أكد على �أهمية �لزيارة �ملرتقبة  كما 
ل��ل��وف��د �الق��ت�����س��ادي و�ل��ت��ج��اري من 
�لدولة �إىل لوك�سمبورغ و�لتي �ست�سهم 
لتعريف  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����س��ة  خ���ل���ق  يف 
�جلانبن  م����ن  �خل����ا�����س  �ل����ق����ط����اع 
�لتعاون  و�إمكانيات  �ملتاحة  بالفر�س 
فيما  �لتو��سل  عن  ف�سال  �لقائمة، 
�القت�سادية  و�ملوؤ�س�سات  بن �جلهات 

و�لتجارية من �لبلدين.
�تيان  م��ع��ايل  ��ستعر�س  ذل���ك،  و�إىل 
ووزير  �ل���وزر�ء  رئي�س  نائب  �سنايدر 
لوك�سمبورغ،  ب��ح��ك��وم��ة  �الق��ت�����س��اد 
فر�س لتعزيز �أطر �لتعاون �مل�سرتك 
و�مل�ساريع  �ل�����س��ي��اح��ة  جم������االت  يف 
�ل�����س��غ��رية و�مل��ت��و���س��ط��ة، و�أي�������س���ا يف 
جم�������االت �الق����ت���������س����اد �الإ�����س����الم����ي 
حت������دي������د� ع����ل����ى �ل�������س���ع���ي���د �مل������ايل 
من  لوك�سمبورغ  تعد  �إذ  و�مل�����س��ريف، 
�أو�ئ����ل �ل���دول �ل��ت��ي ق��دم��ت �لتمويل 

�الإ�سالمي يف �أوروبا.
و�أك����د ���س��ن��اي��در ع��ل��ى وج����ود م�ساحة 
للتو��سل فيما  بر�مج  كبرية الإقامة 
�لعلمية  �ل��ب��ح��وث  مب��ج��االت  يتعلق 
لتطوير  �الك���ادمي���ي���ة،  و�مل��وؤ���س�����س��ات 
�مل�سالح  ت��خ��دم  و���س��ر�ك��ات  م���ب���ادر�ت 

�مل�سرتكة خالل �ملرحلة �ملقبلة. 

•• �أبوظبي-�لفجر:

بن  �سلطان  �ملهند�س  معايل  ��ستقبل 
�القت�ساد،  وزي����ر  �مل��ن�����س��وري  �سعيد 
غيوم  �الأم���ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب 
لوك�سمبورغ  دوق��ي��ة  ع��ه��د  وىل  ج���ان 
�ستيفاين،  �الأم������رية  �ل��ع��ه��د  وول���ي���ة 
�سنايدر  �ت���ي���ان  م���ع���ايل  ي��ر�ف��ق��ه��م��ا 
نائب رئي�س �لوزر�ء ووزير �القت�ساد 
جانب  �إىل  ل��وك�����س��م��ب��ورغ  ب��ح��ك��وم��ة 
نخبة من �مل�سوؤولن رفيعي �مل�ستوى 

من �أع�ساء �لوفد �لز�ئر.
ح�سر �للقاء، �لذي عقد يف مقر وز�رة 
�آل  �هلل  عبد  �سعادة  بدبي،  �القت�ساد 
�سالح وكيل �لوز�رة ل�سوؤون �لتجارة 
و�سعادة  و�ل�������س���ن���اع���ة،  �خل����ارج����ي����ة 
�سفرية  ج���ورد�و  ك��اردو���س��و  �إليز�بيث 
�لدولة.   ل���دى  ل��وك�����س��م��ب��ورغ  دوق��ي��ة 
بحث �جلانبان �سبل تعزيز �لعالقات 
�القت�سادية و�لتجارية �مل�سرتكة، مع 
��ستعر��س فر�س �ال�ستثمار وجو�نب 
�ل��ت��ع��اون �مل��ت��اح��ة يف �ل��ق��ط��اع��ات ذ�ت 
�ملتعلقة  خ��ا���س��ة  �مل��ت��ب��ادل  �اله��ت��م��ام 
و�ملتو�سطة  �ل�����س��غ��رية  ب��امل�����س��اري��ع 
�لعلمي،  و�لبحث  �البتكار  وجم��االت 
�إىل جانب مناق�سة �سبل بناء �سر�كات 
ق����ط����اع����ات �خل����دم����ات  ج�����دي�����دة يف 
�ملالية  و�خل�����دم�����ات  �ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
و�لطري�ن  �الإ���س��الم��ي��ة  و�ل�����س��ريف��ة 
وتكنولوجيا  �مل���ت���ج���ددة  و�ل���ط���اق���ة 
�مل�سالح  ي��خ��دم  مب��ا  وذل���ك  �لف�ساء، 

�لتنموية للبلدين.
ك��م��ا �أك�����د� ع��ل��ى وج����ود �ل��ع��دي��د من 
يف  ت�سهم  و�ل��ت��ي  �مل�سرتكة  �لقو��سم 
�أو���س��ع ل��ع��الق��ات �لتعاون  �أف����اق  ف��ت��ح 
�ل��ق��ائ��م��ة، و�أي�����س��ا ت��ط��رق �ل��ل��ق��اء �إىل 
�ل���ف���ر����س �ال����س���ت���ث���م���اري���ة �ل����و�ع����دة 
�أمام   2020 �إك�سبو  يطرحها  �لتي 

�لعلمي  �لتعليم و�لبحث  يف جماالت 
و�ل��رع��اي��ا �ل�����س��ح��ي��ة، وه���و م��ا ياأتي 
من�سجما مع �لروؤية �لتنموية لدولة 

�الإمار�ت خالل �ل�سنو�ت �ملقبلة.
�لتبادل  حجم  �أن  �إىل  �لوزير  و�أ���س��ار 
�لتجاري بن �جلانبن �سجل بنهاية 
عام 2016 نحو 121 مليون دوالر، 
وه��و رق��م ال ي��ز�ل �أق��ل م��ن �لقدر�ت 
�لطرفن  ل��دى  �ملتاحة  و�الإم��ك��ان��ات 
�لثنائية  �ل��ع��الق��ات  ق���وة  يعك�س  وال 
ي��ت��ط��ل��ب تعزيز  �ل��ق��ائ��م��ة، وه����و م���ا 
�أو��سر �لتعاون وفتح �أفاق �أو�سع فيما 
بن �لقطاع �خلا�س من �جلانبن ملا 
له من دوور رئي�سي يف دفع �لعالقات 
�مل�سرتكة �إىل م�ستويات �أكرث تقدما.

�أك���د ويل ع��ه��د دوقية  وم���ن ج��ان��ب��ه، 
�لعالقات  �أهمية  على  لوك�سمبورغ، 
على  �لبلدين  جتمع  �ل��ت��ي  �لثنائية 
كافة �ل�سعد، م�سري� �إىل �أن �الإمار�ت 
�لتجارين  �ل�سركاء  �أه���م  �أح���د  تعد 
�هتمام  ع��ن  ف�سال  �ملنطقة،  يف  لهم 
بتعزيز  �الأعمال  ورج��ال  �مل�ستثمرين 
ت���و�ج���ده���م يف �ل�������س���وق �الإم�����ار�ت�����ي 
ب����ه م����ن ح����و�ف����ز عديدة  ي��ت��م��ت��ع  مل����ا 
ال�ستقطاب �ال�ستثمار�ت، ف�سال عن 
�ملوقع �جلغر�يف �ملتميز وتو�فر �لبنية 
ما  �للوج�ستية  و�خل��دم��ات  �لتحتية 
�لعديد  مع  �لربط  �سهولة  يف  �ساهم 
م��ن �الأ����س���و�ق �ل���و�ع���دة ر���س��خ مكانة 
وحمور  لال�ستثمار  كوجهة  �ل��دول��ة 
جت������اري وم������ايل ح����ي����وي. وق������ال �إن 
هناك جو�نب عديدة للتعاون ميكن 
�ملقبلة،  �مل��رح��ل��ة  خ����الل  ت��ط��وي��ره��ا 

لتعزيز  لوك�سمبورغ  م��ن  �ل�����س��رك��ات 
ت��و�ج��ده��م يف �ل���دول���ة و�ل��ن��ف��اذ �إىل 
ف�سال  �ملنطقة،  �أ���س��و�ق  م��ن  �لعديد 
�ل�����ذي يحمله  �ل�����س��ع��ار  �أه��م��ي��ة  ع���ن 
�حلدث �لعاملي يف دبي و�لذي يلتقي 
�مل�ستد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع 
�إمكانية  �جل��ان��ب��ان  ون��اق�����س  ل��ل��دول. 
يحملها  �ل���ت���ي  �الأف�����ك�����ار  ����س��ت��ث��م��ار 
�لعقول  تو��سل  حول  �إك�سبو2020 
مناذج  لتطوير  �مل�ستقبل،  و�سناعة 
و�خلر�ت  �الأف��ك��ار  وت��ب��ادل  للتعاون 
ع��ل��ى م�ستوى  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ن  ف��ي��م��ا 
�جل���ه���ات و�مل���وؤ����س�������س���ات �الأك���ادمي���ي���ة 
و�ل��ع��ل��م��ي��ة. ك��م��ا ت��ط��رق �ل��ل��ق��اء �إىل 
وفد  بتح�سري  �خلا�سة  �لتن�سيقات 
�مل�ستوى  رف��ي��ع  �ق��ت�����س��ادي وجت����اري 
خالل  لوك�سمبورغ  �إىل  �ل��دول��ة  م��ن 
مع  �ملقبل،  �لعام  من  �الأول  �لن�سف 
�لرو�بط  تعزيز  �أهمية  على  �لتاأكيد 
ب���ن جم��ت��م��ع��ي �الأع�����م�����ال، و�إي���ج���اد 
�خلا�س  للقطاع  م�سرتكة  من�سات 
�ملعلومات  ل���ت���ب���ادل  �ل���ب���ل���دي���ن  م����ن 
وتعزيز  �سر�كات مثمرة  �إقامة  ب�ساأن 

�لتو�جد باأ�سو�ق �لبلدين.
�أك�����د م���ع���ايل �مل��ه��ن��د���س ���س��ل��ط��ان بن 
�القت�ساد  وزي����ر  �مل��ن�����س��وري  ���س��ع��ي��د 
ع��ل��ى ق���وة �ل��ع��الق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة �لتي 
بالرغبة  و�ملدعومة  �لبلدين  جتمع 
�ملتبادلة يف تعزيز �لعالقات �لقائمة 
�أكرث  م�ستويات  �إىل  بها  و�ل��و���س��ول 
�ل�سعيدين  ع��ل��ى  خ��ا���س��ة  ت���ق���دم���ا، 

�القت�سادي و�لتجاري.
�لبلد�ن  به  تتمتع  ظل  يف  �أن��ه  وتابع 

قطاع �ل�سياحة من �لقطاعات �ملوؤهلة 
لقيادة عالقات �لتعاون �مل�سرتك �إىل 
م�����س��ت��وي��ات �أك���رث ت��ق��دم��ا، خ��ا���س��ة يف 
ظل تنوع �ملقا�سد �ل�سياحية، وتوفر 
يف  لال�ستثمار  �لفر�س  م��ن  �لعديد 
بالقطاع  �خل��ا���س��ة  �لتحتية  �لبنية 
�إىل  م�����س��ري�  �ل��ب��ل��دي��ن،  يف  �ل�سياحي 
�إمكانية �إقامة منوذج متميز للتعاون 
يف هذ� �ل�سدد. و�أكد �ملن�سوري على 
�لعديد  �سهدت  �ملا�سية  �ل��ف��رتة  �أن 
و�لتي  �الإي���ج���اب���ي���ة  �خل����ط����و�ت  م���ن 
تطوير  يف  �ملتبادلة  �لرغبة  عك�ست 
�أط���ر �ل��ت��ع��اون يف ع���دد م��ن �ملجاالت 
وتكنولوجيا  علوم  مثل  �ملتخ�س�سة 
�لف�ساء، و�لعمل على تبادل �خلر�ت 

�إىل �أن �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة 
مر�كز  وتطوير  �البتكار  وحا�سنات 
�ملجاالت  �أب���رز  م��ن  �لعلمي،  �لبحث 
�هتمامات  على  �أول��وي��ة  حتتل  �ل��ت��ي 
و�كد  �ملقبلة.  �ملرحلة  خ��الل  �لدولة 
ع��ل��ى وج���ود ف��ر���س و����س��ع��ة لتطوير 
و�جلهات  �مل��وؤ���س�����س��ات  م���ع  ����س���ر�ك���ات 
�ملعنية يف لوك�سمبورغ بتلك �ملجاالت، 
�لتعاون  ف���ر����س  ج���ان���ب  �إىل  وذل�����ك 
�ملطروحة يف قطاعات مثل �خلدمات 
و�مل�سرفية،  و�مل���ال���ي���ة  �ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
من  لوك�سمبورغ  حققته  م��ا  ظ��ل  يف 
تفوق عاملي يف هذ� �ل�سدد �سو�ء على 
�سعيد �لبنية �لتحتية �ملتوفرة �أو من 
خالل تبني تقنيات متقدمة، و�أي�سا 

�مل�سرتكة،  �ل��ق��و����س��م  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
على �سعيد تبني �سيا�سات �قت�سادية 
ب��ن��ي��ة حتتية  و�م����ت����الك  م��ن��ف��ت��ح��ة، 
�ملحفزة  �لبيئة  عن  ف�سال  متقدمة، 
و�مل�����س��ج��ع��ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار�ت، وه���و ما 
و�إقامة  للتعاون  و�ع��دة  يخلق فر�س 
����س���ر�ك���ات ����س��ت��ث��م��اري��ة و�ع������دة بن 

�جلانبن.
�لتنموية  �لروؤية  �أنه يف ظل  و�أ�ساف 
�سيا�سات  تعزيز  يف  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة 
�لتنويع �القت�سادي وتطوير �قت�ساد 
م�ستد�م قائم على �ملعرفة و�البتكار، 
فاإن �لدولة حتر�س على �لتعاون مع 
�سركائها �لدولين يف �ملجاالت، �لتي 
تخدم �أهد�فها �ال�سرت�تيجية، م�سري� 

يف �مل���ق���اب���ل ف��ق��د ح��ق��ق��ت �الإم�������ار�ت 
�ملجاالت  ت��ل��ك  يف  م��ت��ق��دم��ة  م��ك��ان��ة 
م��ا يفتح  �ل��ع��امل، وه��و  على م�ستوى 
�سر�كات  لتاأ�سي�س  و����س��ع��ا  جم���االت 
و�أي�سا  �جل��ان��ب��ن  ب��ن  فيما  و�ع����دة 
م�سرتكة  ����س��ت��ث��م��ار�ت  يف  �ل���دخ���ول 
من  باال�ستفادة  خ��ارج��ي��ة  �أ���س��و�ق  يف 

�خلر�ت و�لقدر�ت �ملتوفرة.
�مل��ن�����س��وري �إىل وج���ود  ت���ط���رق  ك��م��ا 
�سعيد  على  �سركات  لتطوير  فر�س 
و�سناعة  �الإ����س���الم���ي���ة  �ل�������س���ريف���ة 
�حل�����الل، خ��ا���س��ة يف ظ���ل م���ا تتمتع 
م��ع��دالت منو  م��ن  �ل�سناعة  ب��ه تلك 
م��رت��ف��ع��ة م���ا ي��خ��ل��ق ف���ر����س و�ع����دة 
�أن  �إىل  �ملن�سوري  و�أ�سار  لال�ستثمار. 

خالل ا�صتقبال ويل عهد دوقية لوك�صمبورغ والوفد املرافق له

 القت�ساد تبحث جوانب التعاون القت�سادي والتجاري القائم مع لوك�سمبورغ

و�ملن�ساآت �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف تنظيم هذه �لزيارة �لتي ت�سب يف ت�سجيع 
�العمال  رو�د  دع��م  جهات  �إىل  بال�سكر  توجه  كما  �حل��ي��وي..  �لقطاع  ه��ذ� 
مل�ساركتها يف وفد �لدولة ممثلة ب�سندوق خليفة لتطوير �مل�ساريع وموؤ�س�سة 
�ل�سارقة  وموؤ�س�سة  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�ساريع  لتنمية  ر��سد  بن  حممد 
م�ساريع  لتنمية  �سقر  بن  �سعود  وموؤ�س�سة  رو�د  �لريادية  �مل�ساريع  لدعم 
�ل�سباب.. موؤكد� �أهمية دورها وتعاونها يف دعم جهود �لوز�رة لتطوير هذ� 

�لقطاع وتعزيز م�ساهمته يف م�سرية �لتنمية �القت�سادية يف �لدولة.
و�أو�سح �أن هذه �لزيارة تاأتي يف �إطار �جلهود �ملتو��سلة �لتي تبذلها �لوز�رة 
لت�سجيع ودعم �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف �لدولة �ن�سجاما مع روؤية 
�الإمار�ت 2021 ومقرر�ت �الأجندة �لوطنية �لتي �أكدت �أهمية هذ� �لقطاع 
يف تعزيز �لتنوع �القت�سادي ودعم جهود �لتحول نحو �قت�ساد تناف�سي عايل 

�الإنتاجية مبني على �ملعرفة و�البتكار بقيادة كفاء�ت وطنية.

جمتمع �الأعمال يف �ل�سن و�الإطالع على �لفر�سة �ال�ستثمارية و�لتجارية 
�ىل جانب عدد من �الأن�سطة وور�س �لعمل.

�سعادة جمعة  برئا�سة  �جتماعا حت�سرييا  �ل��وز�رة  �القت�ساد  وز�رة  وعقدت 
�أع�ساء �لوفد ��ستعر�ست خالله تفا�سيل برنامج  حممد �لكيت مب�ساركة 
معر�س  �سيما  وال  فعالياتها  خمتلف  من  �ال�ستفادة  �سبل  وبحثت  �لزيارة 
�أو لقطاع  كانتون وذلك للخروج باأف�سل �لنتائج �ملمكنة �سو�ء للم�ساركن 

�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف �لدولة ب�سورة عامة.
�إد�رة  مدير  �لزعابي  ح��م��د�ن  حممد  دب��ي  يف  عقد  �ل��ذي  �الجتماع  ح�سر 
�لرنامج  مدير  �ليو�سفي  وحممد  �القت�ساد  وز�رة  يف  �لتجاري  �لرتويج 
للزيارة  �ملنظمة  �للجنة  و�أع�ساء  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  للم�ساريع  �لوطني 
�إم��ار�ت �لدولة. و�أ�ساد �سعادة جمعة  باالإ�سافة �ىل رو�د �العمال من كافة 
�مل�ساريع  وجمل�س  �القت�ساد  وز�رة  بن  بال�سر�كة  �الجتماع  خ��الل  �لكيت 

زار معر�س فرتوم وجمعية جيماف والتقى قن�صل الدولة

الرئي�س التنفيذي لك�سبو ال�سارقة يبحث التعاون مع م�سوؤويل املعار�س مبيالنو

الطاير يطلق �سركة جمريا العاملية للطاقة - وادي ال�سيليكون ال�ستثمارية

مليار درهم قيمة جتارة دبي اخلارجية لالإلكرتونيات يف الن�سف الأول   134.5

و�لتطوير و�البتكار و�سرت�سخ مكانة هيئة كهرباء ومياه دبي 
كاأحد �أهم �ملوؤ�س�سات �خلدمية �لر�ئدة يف جمال �ال�ستد�مة 
ودول  �أفريقيا  و�سمال  �الأو�سط  �ل�سرق  و�لطاقة يف منطقة 
جمل�س �لتعاون �خلليجي. وقال �سعادة �سعيد حممد �لطاير 
�إن �إطالق �ل�سركة �جلديدة جاء متا�سيا مع �ال�سرت�تيجية 
�لوطنية لالبتكار �لتي �أطلقها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�ملتحدة من  �لعربية  �الإم����ار�ت  �هلل جلعل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
�أكرث �لدول �بتكار� يف �لعامل حيث نعطي �الأولوية يف هيئة 
كهرباء ومياه دبي لالبتكار و�لبحوث و�لتطوير و�ال�ستد�مة 
و�لطاقة �ملتجددة . و�أ�ساف �لطاير �أن هيئة كهرباء ومياه 
�الأو�سط  �ل�سرق  �أول موؤ�س�سة خدمية من منطقة  دبي تعد 
�البتكار  جمال  يف  ��ستثمارية  �سركة  تطلق  �أفريقيا  و�سمال 
و�لبحوث و�لتطوير يف منطقة و�دي �ل�سيليكون �لتي ت�سهد 
�أكر عدد من �التفاقيات و�ل�سفقات يف قطاع �لتكنولوجيا 
�إم��ارة دبي  �لعامل و�سي�سهم ذل��ك يف دع��م جهودنا جلعل  يف 
�أ�سعد و�أذكى مدينة على وجه �الأر�س وحتقيق روؤيتنا يف �أن 

نكون موؤ�س�سة م�ستد�مة مبتكرة على م�ستوى عاملي .

•• كاليفورنيا-و�م:

�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�سو  �لطاير  �سعيد حممد  �سعادة  �أطلق 
جمري�  �سركة  �م�����س  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  �لتنفيذي 
و�ململوكة  �ال�ستثمارية  �ل�سيليكون  و�دي   - للطاقة  �لعاملية 
�أقيم يف  �حتفال  �لهيئة. جاء ذلك خالل  بالكامل من قبل 
كاليفورنيا  بوالية  �ل�سيليكون  و�دي   - �سيزونز  ف��ور  فندق 
عام  قن�سل  �ل�سبو�سي  ع��ب��د�هلل  �سعادة  ح�سره  �الأم��ري��ك��ي��ة 
�ل��دول��ة يف ل��و���س �أجن��ل��و���س . ك��م��ا ح�سر م��ن ج��ان��ب هيئة 
�لنائب  �سلمان  وليد  �ملهند�س  م��ن  ك��ل  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء 
�الأع���م���ال و�لتميز  ت��ط��وي��ر  ق��ط��اع  ل��ل��رئ��ي�����س -  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
للرئي�س  �لتنفيذي  �ل��ن��ائ��ب  ع��ب��ي��د�هلل  ع��ب��د�هلل  و�مل��ه��ن��د���س 
�الأكرف  يو�سف  و�ل��دك��ت��ور  �مل��دن��ي��ة  و�لهند�سة  �مل��ي��اه  ق��ط��اع 
و�ملو�رد  �الأع��م��ال  دع��م  قطاع   - للرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب 
�لتنفيذي  �ل��ن��ائ��ب  ح��ي��در  ب��ن  م����رو�ن  و�مل��ه��ن��د���س  �لب�سرية 
مدير  عبد�هلل  و�أحمد  و�مل�ستقبل  �البتكار  لقطاع  للرئي�س 
�لعاملية  جمري�  �سركة  و�ستعمل  �خل��ارج��ي.   �الت�سال  �أول 
للطاقة - و�دي �ل�سيليكون �ال�ستثمارية على تعزيز �لبحوث 

جمل�س �ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي رع���اه �هلل �ل��د�ع��م��ة جلعل 
�الإم���ارة منطقة  م��ن  �الأذك���ى عامليا جعلت  �ملدينة  دب��ي 
��سرت�تيجية تلعب دور� حموريا يف قيادة عمليات �لنمو 
لقطاع تكنولوجيا تقنية �ملعلومات �لذي ي�سهد تطور�ت 

متالحقة يف �لع�سر �حلايل.
�لنقالة  �لهو�تف  م��ن  دب��ي  �ن قيمة جت��ارة  و�أ���س��ار �ىل 
�لكمبيوتر  و�أج����ه����زة  دره����م  م��ل��ي��ار    75.9 ���س��ج��ل��ت  
  2.3 �لكمبيوتر   و�أج��ه��زة  11  مليار دره��م  �ملحمول  
دب���ي جن��ح��ت يف مو�كبة  �أن  م��و���س��ح��ا  دره�����م..  م��ل��ي��ار 
حركة  خلدمة  وتوظيفها  �ملعلومات  تقنية  تطبيقات 
�لتنمية �القت�سادية و�الجتماعية �ل�ساملة متا�سيا مع 
روؤية دبي 2021 �لتي تهدف �إىل توظيف �لتكنولوجيا 
�حلديثة و�لطاقات �لو�عدة وفق �أ�س�س ر��سخة وخطط 
مدرو�سة لر�سم م�ستقبل �أف�سل الأجيال �مل�ستقبل حيث 
من �ملتوقع �أن ي�سهد قطاع تقنية �ملعلومات طفرة هائلة 
خالل �ل�سنو�ت �لقليلة �ملقبلة يف ظل �مل�ساريع �ل�سخمة 
معر�س  ال�ست�سافة  ��ستعد�د�  دبي  يف  تنفيذها  �ملتوقع 
جديدة  م��دن  تطوير  ت�سمل   2020 �ل���دويل  �إك�سبو 
يفتح  ما  وعقارية  وجت��اري��ة  �سياحية  وم��ر�ف��ق  �سخمة 
�لباب و��سعا �أمام �ل�سركات �لعاملية لال�ستفادة من هذه 
�لفر�س خا�سة تلك �لعاملة يف جمال تقنية �ملعلومات 

ملا هو معروف من حيويتها لتلك �مل�ساريع.

•• دبي-و�م: 

بلغت قيمة جتارة دبي �خلارجية لقطاع �الإلكرتونيات 
وتقنية �ملعلومات  134.5  مليار درهم خالل �لن�سف 
�الأول من �لعام 2017 بحجم و�رد�ت  86.8  مليار 
47.7  مليار  دره��م و�سادر�ت و�إع��ادة ت�سدير بقيمة  
درهم ��ستناد� �ىل ما ك�سف عنه �م�س �سلطان �أحمد بن 
�سليم رئي�س جمل�س �الإد�رة �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة 
و�جلمارك  �ملو�نئ  موؤ�س�سة  رئي�س  �لعاملية  دبي  مو�نئ 

و�ملنطقة �حلرة.
وحلت �ل�سن يف �ملركز �الأول من حيث قيمة �لو�رد�ت 
بقيمة  53.3  مليار درهم تلتها فيتنام بقيمة  14.4  
مليار درهم ثم �لواليات �ملتحدة �الأمريكية  2.3  مليار 
درهم و كوريا �جلنوبية  2.14  مليار درهم و �ليابان  
�لعربية  �ململكة  ج���اءت  فيما  دره����م..  م��ل��ي��ار    1.64
�ل�سادر�ت  قيمة  حيث  من  �الأول  �ملركز  يف  �ل�سعودية 
درهم  مليار    9.5 بقيمة   دب��ي  م��ن  �لت�سدير  و�إع���ادة 
  2.7 �لكويت   ث��م  3.86  مليار دره��م  �ل��ع��ر�ق   تلتها 
2.22  مليار  �لعربية   مليار دره��م وجمهورية م�سر 
درهم و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية  1.4  مليار درهم.

�ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب  م���ب���ادر�ت  �أن  �سليم  �ب���ن  و�أك����د 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��سد  بن  حممد 

•• �ل�شارقة-�لفجر:

�ملدفع  ���س��ي��ف حم���م���د  ����س���ع���ادة  ب���ح���ث 
�إك�سبو  مل���رك���ز  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
�مل�سوؤولن  كبار  �ل�سارقة مع عدد من 
�الإيطالين يف قطاع �سناعة �ملعار�س 
بن  �لتعاون  تعزيز  �سبل  و�مل��وؤمت��ر�ت 
�ملنظمة  و�ل�����س��رك��ات  �ل�����س��ارق��ة  �ك�سبو 
�لتي  �لدولية  �ملعار�س  �أه��م  لعدد من 
ت�ست�سيفها مدينة ميالنو �الإيطالية.
ج���اء ذل���ك خ���الل زي�����ارة ر���س��م��ي��ة قام 
تلبية  موؤخر�ً،  ميالنو  �إىل  �ملدفع  بها 
ل����دع����وة خ���ا����س���ة م����ن ����س���رك���ة ف����رتوم 
حيث  �الإيطاليتن،  جيماف  وجمعية 
ع���ق���د ع��������دد�ً م����ن �الج���ت���م���اع���ات مع 
وناق�س  و�جلمعية،  �ل�سركة  م�سوؤويل 
معهم �آليات تطوير �لعالقات �ملتبادلة 

مبا يخدم م�سلحة جميع �الأطر�ف.
�ملدفع  ز�ر  �الجتماعات  هام�س  وعلى 
�ملتخ�س�س  �ل���دويل  ف��ي��رتوم  معر�س 
يقام مرة  و�ل��ذي  �ل��زج��اج،  يف �سناعة 
ف����ري� ميالنو  م���رك���ز  ع���ام���ن يف  ك���ل 
للمعار�س �الأكر من نوعه يف �ملدينة، 
�ملعر�س و�طلع  �أروق��ة  حيث جتول يف 
و�لتقنيات  �مل���اك���ي���ن���ات  �أح�������دث  ع���ل���ى 
�ل����زج����اج  �مل�������س���ت���خ���دم���ة يف ����س���ن���اع���ة 

�ملعرو�سة يف �حلدث.

�ملعار�س  م��ن  �لعديد  ي�ست�سيف  ب��ات 
�ملتخ�س�سة و�لر�ئدة على �ل�سعيدين 
�الإق��ل��ي��م��ي و�ل��ع��امل��ي، ع���د� ع��ن حتوله 
�إىل ملتقى لل�سركات �لعاملية �ل�ساعية 
لفتح �أ�سو�ق جديدة �أو تعزيز ح�سورها 
�أن  �إىل  م�سري�ً  �حل��ال��ي��ة،  �أ�سو�قها  يف 
لدعوة  تلبية  ج���اءت  م��ي��الن��و  زي��ارت��ه 
ر�سمية وخا�سة من فيرتوم و جيماف 
وب��ح��ث �سبل  �ل��زج��اج  ل��زي��ارة معر�س 
تاأتي  كما  و�ل�سر�كة.  �لتعاون  تعزيز 
�لزيارة يف �إطار �خلطة �ال�سرت�تيجية 
تعزيز  �إىل  �لر�مية  �ل�سارقة  الك�سبو 
�ل��ت��ع��اون م��ع خمتلف مر�كز  ع��الق��ات 
�إيطاليا  فيها  مبا  �لعامل  يف  �ملعار�س 
�ل���ت���ي ت��ن��ظ��م ���س��ن��وي��اً ع�����دد�ً م���ن �أهم 

�ملعار�س �لعاملية.
تاأ�س�س  �ل��ذي  �ل�سارقة  �ك�سبو  وي�سعى 
41 ع���ام���اً مب���ب���ادرة م���ن غرفة  ق��ب��ل 
جتارة و�سناعة �ل�سارقة، �إىل �الرتقاء 
مبكانته و�ملحافظة على ريادته كو�حد 
من �أهم �ملعار�س �لتجارية و�لثقافية 
ُيعّزز  �مل��ن��ط��ق��ة، مب���ا  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
�ل�����س��ارق��ة يف جمال  �إم����ارة  م��ن مكانة 
�ملوؤمتر�ت،  وتنظيم  �ملعار�س  �سناعة 
و�سواًل �إىل �مل�ساهمة �لفاعلة يف تعزيز 
�ق��ت�����س��اد �الإم������ارة و�إ���س��ه��ام��ات قطاع 

�الأعمال �خلا�س يف ناجتها �ملحلي.

�أهم  �ملدفع: نحر�س د�ئما على زيارة 
�مل�����س��ارك��ة فيها،  �أو  �ل��دول��ي��ة  �مل��ع��ار���س 
�لتعاون مع  تعزيز  �سبل  وذلك لبحث 
�جلهات �ملنظمة للمعار�س و�لفعاليات 
على  وت�سجيعهم  �ل��ع��امل،  يف  �ل��ر�ئ��دة 
�لتي  و�لفعاليات  �ملعار�س  �مل�ساركة يف 
�إك�سبو  مركز  ي�ست�سيفها  �أو  ينظمها 
�لرتويج  خ��ط��ة  �إط������ار  يف  �ل�������س���ارق���ة، 

للمركز يف خمتلف دول �لعامل.
�ل�سارقة  �ك�����س��ب��و  �أن  �مل��دف��ع  و�أ����س���اف 

�مل�����س��رتك��ة يف ك��ل م��ن دول���ة �الإم����ار�ت 
وجمهورية �إيطاليا. ويف �ل�سياق عينه، 
�لتقى �لرئي�س �لتنفيذي ملركز �إك�سبو 
�ل�����س��ارق��ة م��ع ���س��ع��ادة ع��ب��د �هلل ح�سن 
عبيد �ل�سام�سي �لقن�سل �لعام لدولة 
�الإمار�ت يف ميالنو، وبحث معه �سبل 
تطوير �لتعاون بن �جلانبن وفر�س 
دع����م خ��ط��ط �مل���رك���ز وم�����س��ارك��ات��ه يف 
�ملعار�س �ملتخ�س�سة يف مدينة ميالنو 
�سيف حممد  �سعادة  وقال  �الإيطالية. 

و�ل���ت���ق���ى �مل���دف���ع خ����الل �ل����زي����ارة مع 
جيماف  جمعية  رئي�س  فا�سيند�  �أل��دو 
�مل���������س����وؤول����ة ع�����ن ت�������س���دي���ر �مل���ك���ائ���ن 
م��ن �حلكومة  �مل��دع��وم��ة  �الإي��ط��ال��ي��ة 
�لدكتور  م��ع  �لتقى  كما  �الإي��ط��ال��ي��ة. 
�ملهند�س دينو ز�ندونيال رئي�س �سركة 
ف���ي���رتوم �مل��ن��ظ��م��ة مل��ع��ر���س �ل���زج���اج، 
بن  �لتعاون  تعزيز  �سبل  معه  وبحث 
جميع  م�سلحة  يخدم  مب��ا  �جلانبن 
�الأطر�ف وي�سهم بالرتويج للم�ساريع 

�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية يختتم م�ساركته باأ�سبوع جيتك�س للتقنية 2017 •• �أبوظبي-�لفجر: 

�ملالية،  ل�����الأور�ق  �أب��وظ��ب��ي  ���س��وق  �خ��ت��ت��م 
�ليوم  �ملنطقة،  يف  �ل��ر�ئ��د  �مل���ايل  �ل�����س��وق 

��ستعر�س  و�لتي   ،2017 للتقنية  �أ�سبوع جيتك�س  م�ساركته يف فعاليات 
�لتي  �ملبتكرة  و�لذكية  �الإلكرتونية  وتطبيقاته  خدماته  �أب��رز  خاللها 
�لعمل  ي�سهدها  �لتي  �لتقنية  �ل��ث��ورة  لتو�كب  خ�سي�ساً  �ل�سوق  طورها 
�حلكومي يف �الإمارة، وتلبي تطلعات �ملتعاملن و�مل�ستثمرين يف �ل�سوق.  
�أ�سبوع  فعاليات  خ��الل  �ملالية  ل���الأور�ق  �أبوظبي  �سوق  من�سة  وحظيت 
جيتك�س للتقنية باهتمام كبري من �لزو�ر، و�لذي جتاوز عددهم حاجز �ل� 
�لتي نفذها �ل�سوق �هتمام �لعديد  �مل�سابقات  ��ستقطبت  500 ز�ئر، كما 
من �مل�ساركن وزو�ر �أ�سبوع جيتك�س، حيث نفذ �ل�سوق 10 م�سابقات ومت 
توزيع �لعديد من �لهد�يا للفائزين �سملت �ساعات �أبل �لذكية، و�أجهزة 

�لتي تي�سر لهم تعامالتهم وتلبي تطلعاتهم.  و�أ�ساف �سعادته: يو��سل 
�سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية �سعيه لتعزيز بنيته �لتحتية �لتقنية و�لتي 
�الأور�ق  وت��د�ول  �إدر�ج  يف  �ملعتمدة  �لعاملية  �ملعايري  �أعلى  بتطبيق  متتاز 
ت�ستند  مبتكرة  ومنتجات  خ��دم��ات  �ل�سوق  ي��وف��ر  كما  �ملتنوعة،  �ملالية 
وحوكمة  و�ل�سفافية  �الإف�ساح  جم��ال  يف  �لعاملية  �ملمار�سات  �أف�سل  �إىل 
�ل�سركات، �الأمر �لذي �ساهم يف جتاوز عدد �مل�ستثمرين يف �ل�سوق حاجز 
�لنتائج  وتاأتي هذه  و�لعامل،  �أنحاء  �ألف م�ستثمر من خمتلف   962 �ل� 
و��سرت�تيجيته  �ل�سوق  يعتمدها  �لتي  �ل�سليمة  �ملنهجية  على  ت��اأك��ي��د�ً 
من  �مل��زي��د  و��ستقطاب  �الإم����ارة،  يف  �ال�ستثمارية  �لبيئة  تعزيز  لناحية 
�ال���س��ت��ث��م��ار�ت �خل��ارج��ي��ة، مب��ا ي��ت��و�ف��ق م��ع روؤي���ة �أب��وظ��ب��ي �القت�سادية 

لوحية ذكية من �أبل، وهو�تف iPhone 8 من �أبل.  و�أكد �سعادة ر��سد 
�أهمية  �ملالية على  �أبوظبي لالأور�ق  �لبلو�سي، �لرئي�س �لتنفيذي ل�سوق 
وعاملياً  �قليمياً  حدثاً  باعتباره  جيتك�س،  معر�س  فعاليات  يف  �مل�ساركة 
ر�ئد�ً يتيح �مكانية ��ستعر��س �أحدث خدمات وتطبيقات �ل�سوق �ملبتكرة، 
و�لتو��سل مع خمتلف �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لعاملة يف �لقطاعن �لعام 
و�خل��ا���س ل��ت��ب��ادل �خل���ر�ت وب��ن��اء �مل��ع��رف��ة. وق���ال ���س��ع��ادت��ه: حقق �سوق 
�أبوظبي لالأور�ق �ملالية خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية نقالت نوعية على �سعيد 
�الرتقاء بخدماته �الإلكرتونية و�لذكية، متفوقاً على نظر�ئه يف �الأ�سو�ق 
يف  �ل�سوق  فريق  جلهود  نتيجة  �لتميز  ه��ذ�  وج��اء  و�لعاملية،  �الإقليمية 
و�خلدمات  �حل��ل��ول  �إي��ج��اد  يف  و�ال�ستثمار  �ملتعاملن  متطلبات  در����س��ة 

2030.  ويلتزم �سوق �أبوظبي لالأور�ق 
توجهات  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ب��امل�����س��اه��م��ة  �مل���ال���ي���ة 
ح��ك��وم��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��رق��م��ي��ة �ل��ت��ي تقوم 
على �البتكار و�الإبد�ع، وبت�سليط �ل�سوء 
على �إجناز�تها وجناحاتها �ملتتالية خالل �ل�11 عاماً �ملا�سية، و�لتي �أدت 
�لتحول  خ��الل  من  �أبوظبي،  جمتمع  �أط��ي��اف  كافة  خدمة  �إىل  ب��دوره��ا 
�لرقمي �لفعال و�مل�ستد�م وتعزيز مفهوم �قت�ساد �ملعرفة، وذلك مب�ساهمة 
�ل�سركاء �ال�سرت�تيجين من �جلهات �حلكومية وتلبية تطلعات �لقيادة 
�إىل تنويع قنو�ت و�أ�ساليب  �أبوظبي �لرقمية  �لر�سيدة. وتهدف حكومة 
�إىل  �لتو��سل مع �جلمهور، وتعزيز جتربتهم ل�سمان و�سول �خلدمات 
�أكر عدد من �ملتعاملن مع �إثر�ء عملية �لتكامل �حلكومي عر ت�سميم 
�الإلكرتونية،  و�ملو�قع  �لذكية  باالأجهزة  خا�سة  رقمية  وحلول  من�سات 

وذلك بف�سل �لن�سج �لرقمي �لذي تو�سلت �إليه حكومة �أبوظبي.
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املال والأعمال

�لعربية �ل�سعودية.
مل�سار  �مل��ت��ت��ب��ع  �ن  م��ع��ال��ي��ه  و�����س���اف 
�ل�سعودية  �الم���ار�ت���ي���ة  �ل���ع���الق���ات 
ت�سهد  �ن����ه����ا  ع����ن����اء  دون  ي���ل���م�������س 
ي���وم تقريبا،  خ��ط��وة ج��دي��دة يف ك��ل 
كبار  ب��ن  و�ل��ل��ق��اء�ت  فاالجتماعات 
تنقطع  وال  م��ت��و����س��ل��ة  �مل�����س��وؤول��ن 
جمتمع  ب����ن  �ل��ت��ن�����س��ي��ق  وك����ذل����ك 
�العمال يف �لبلدين من م�ستثمرين 
ورج�����ال �ع���م���ال و���س��ن��اع��ي��ن وجتار 

�ي�سا متو��سل وم�ستمر.
وق��ال معاليه �ن �لقطاع �خلا�س يف 
�لبلدين يعتر �أحد حمركات �لدفع 
�المار�تية  �ل��ع��الق��ات  مل�سار  �لقوية 
�لقطاع  �ن  ..م���ن���وه���ا  �ل�������س���ع���ودي���ة 
�خلا�س بالبلدين يزخر بالكثري من 
�ل�سركات �لقوية �لعاملة يف خمتلف 
و�ال�ستثمارية  �النتاجية  �لقطاعات 
و�خل�����دم�����ي�����ة ول�����دي�����ه�����ا �خل��������ر�ت 
و�الإمكانيات  و�ل���ق���در�ت  �مل��رت�ك��م��ة 
�لتنمية  م�سرية  بتعزيز  للم�ساهمة 
�الم���ار�ت  ت�سهدها  �ل��ت��ي  �مل�ستد�مة 
و�ل�����س��ع��دودي��ة خ��ا���س��ة يف ظ��ل روؤية 
�ل�سعودية  وروؤي��ة   2021 �الم���ار�ت 
�الم���ك���ان���ي���ات  �ن  ..ك�����م�����ا   2030
�خلا�س  للقطاع  و�لهائلة  �ل�سخمة 
�لدخول  ع��ل��ى  ي�����س��اع��د  �ل��ب��ل��دي��ن  يف 
وم�ساريع  ����س��ت��ث��م��اري��ة  ���س��ر�ك��ات  يف 
�لبلدين  يف  �سو�ء  جمدية  م�سرتكة 
تتوفر  �لتي  �الخ���رى  �ل��ب��ل��د�ن  �و يف 
�ال�ستثمارية  و�لبيئة  �لفر�س  فيها 

�ملنا�سبة.
�ن فكرة ت�سكيل فريق  وقال معاليه 
�سي�سمن  �ل�����ذي  �مل�������س���رتك  �ل��ع��م��ل 
عن  وممثلن  حكومين  م�سوؤولن 
�حلر�س  ي���وؤك���د  �خل���ا����س  �ل���ق���ط���اع 
�ملتبادل على متابعة ما يتم �التفاق 

•• �أبوظبي-�لفجر:

�ت��ف��ق م��ع��ايل �مل��ه��ن��د���س ���س��ل��ط��ان بن 
�سعيد �ملن�سوري وزير �القت�ساد مع 

معايل �لدكتور ماجد �لق�سبي 
�ململكة  و�ال�ستثمار يف  �لتجارة  وزير 
�لعربية �ل�سعودية على ت�سكيل فريق 
–�سعودي  �إم���ار�ت���ي  م�����س��رتك  ع��م��ل 
�سعيد  ع���ل���ى  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  ي��خ��ت�����س 
تنفيذ  ومتابعة  �خلارجي  �ال�ستثمار 
ما يتم �التفاق عليه لتعزيز �لتعاون 
�الق��ت�����س��ادي و�ال���س��ت��ث��م��اري وزي���ادة 

�لتبادل �لتجاري.
�سي�سم  �ل���ذي  �لفريق  يخت�س  كما 
عن  وممثلن  حكومين  م�سوؤولن 
�لتجارية(  �خلا�س)�لغرف  �لقطاع 
ب��ت�����س��خ��ي�����س وحت�����دي�����د �مل���ع���وق���ات 
�لقطاع  ت���و�ج���ه  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��دي��ات 
�مل�ستثمرين  وخ����ا�����س����ة  �خل�����ا������س 
حلها  ع���ل���ى  و�ل���ع���م���ل  �ل���ب���ل���دي���ن  يف 

ومعاجلتها.
�ملن�سوري  �ل����وزي����ر  م���ع���ايل  و�ك������د 
خالل �للقاء �لذي عقد على هام�س 
�مللتقى �المار�تي �ل�سعودي لالعمال 
����س���ي���ف حممد  م����ع����ايل  وح���������س����ره 
�لتنمية  د�ئ������رة  رئ��ي�����س  �ل���ه���اج���ري 
�لعالقات  �ن  �أب��وظ��ب��ي  �القت�سادية 
�ل�سقيقن  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ن  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
كافة  على  با�ستمر�ر  وتتوطد  تتعزز 
�ل�سعد و�مل�ستويات مدفوعة بالرغبة 
�ل�سادقة �مل�سرتكة للم�سي بها قدما 
�أبعد �حلدود بتوجيهات �لقيادة  �إىل 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  �ل��ر���س��ي��دة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
و�أخ���ي���ه خادم  �ل���دول���ة، ح��ف��ظ��ه �هلل، 
�سلمان  �مل��ل��ك  �ل�سريفن  �حل��رم��ن 
بن عبد �لعزيز �آل �سعود ملك �ململكة 

�لعالقات  وت��ط��وي��ر  ل��ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ي��ه 
�القت�سادية و�لتجارية و�ال�ستثمارية 
و�ي�سا يعك�س ذلك �لرغبة �مل�سرتكة 
لهذه  �و�����س����ع  �آف�������اق  ����س��ت��ك�����س��اف  يف 
�لعالقات حيث �ن من مهام �لفريق 
�مل�سرتك ��ستك�ساف �ملزيد من فر�س 
�لتعاون و�ق��رت�ح �سر�كات وجماالت 
�إ���س��اف��ة �ىل دوره  ل��ل��ت��ع��اون  ج��دي��دة 
�ال�ستثمار  �سعيد  ع��ل��ى  بالتن�سيق 

�خلارجي.
و�أ�ساف معاليه، �المار�ت و�ل�سعودية 
�لدول  يف  و�ح��د  ب�سوت  �سيتحدثان 
�لتي توجد فيها ��ستثمار�ت �إمار�تية 
و�سعودية و�سيناق�سان معاً �لتحديات 
�لتي تو�جه �مل�ستثمرين �المار�تين 
و�ل�سعودين يف تلك �لدول ويعمالن 

على حلها ومعاجلتها �سوياً.
�ىل  �ملن�سوري  �لوزير  معايل  ولفت 
�ن من جماالت �لتعاون �حليوية ما 
يتعلق بتعزيز �المن �لغذ�ئي خا�سة 
و�ن هناك �سركات �مار�تية و�سعودية 
�لزر�عة  جمال  �ملجالن  يف  ت�ستثمر 
و�الن���ت���اج �حل��ي��و�ين يف �ل��ع��دي��د من 
�لبلد�ن ومنها �ل�سود�ن، منوهاً بهذ� 
�لهامة  �لتعاون  مبذكرة  �خل�سو�س 
و�حل��ي��وي��ة �ل��ت��ي مت ت��وق��ي��ع��ه��ا على 
هام�س �مللتقى �المار�تي -�ل�سعودي 
ل���الع���م���ال ب����ن ����س���رك���ة �ل���ظ���اه���رة 
و�ل�سركة  �الم����ار�ت����ي����ة  �ل��ق��اب�����س��ة 
�ل�����س��ع��ودي��ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار �ل���زر�ع���ي 
����س���ال���ك يتم  و�الن�����ت�����اج �حل�����ي�����و�ين 
�سركة لال�ستثمار  تاأ�سي�س  مبوجبها 
مملولكة  و�حل������ي������و�ين  �ل������زر�ع������ي 
للجانبن بر�أ�سمال 5 مليار�ت ريال 
�لغذ�ئي  �الم��ن  بتعزيز  للم�ساهمة 

للبلدين.
من جانبه، �أكد معايل �لدكتور ماجد 

و�ال�ستثمار  �لتجارة  وزي��ر  �لق�سبي 
على  على  �ململكة  حر�س  �ل�سعودي 
ت��ع��زي��ز ت��ع��اون��ه��ا �مل�����س��رتك م��ع دولة 
�مل��ج��االت وخا�سة  �الم���ار�ت يف كافة 
و�ال�ستثماري  �القت�سادي  �ل��ت��ع��اون 
�لتبادل  م�ستوى  ورف���ع  و�ل��ت��ج��اري 
�الم����ك����ان����ي����ات  ظ�����ل  �ل�����ت�����ج�����اري يف 

و�لفر�س �ملتاحة يف �لبلدين.
و �سدد معاليه على �أن هناك �إمكانات 
و�����س���ع���ة �أم������ام �ل���ق���ط���اع �خل���ا����س يف 
�لتعاون  ه�����ذ�  ل���ت���ع���زي���ز  �ل���ب���ل���دي���ن 
و�مل�ساهمة يف تنمية �لتجارة �لبينية 
��ستثمارية  ���س��ر�ك��ات  يف  و�ل���دخ���ول 
للجانبن..  �ملتبادلة  �ملنفعة  حتقق 
بالفر�س  غ��ن��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  �ن  م��ن��وه��ا 
�مام  �مل��ت��اح��ة  �مل��ج��دي��ة  �ال�ستثمارية 
�المار�تين  و�مل�ستثمرين  �ل�سركات 
 2030 خا�سة يف ظل روؤي��ة �ململكة 
�لقطاعات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ف��ت��ح  وب��ع��د 
وم���ن���ه���ا قطاع  �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن  �م������ام 
�ل���رتف���ي���ه وغريها  وق���ط���اع  �مل���ع���دن 
بالفر�س  �ل����ز�خ����رة  �مل����ج����االت  م���ن 

�ال�ستثمارية �ملغرية.
�لتعاون  �همية  �ىل  معاليه  و�أ���س��ار 
م�ساريع  و�إق��ام��ة  �ال�ستثمار  مبجال 
�مار�تي  �سعودي  بر�أ�سمال  م�سرتكة 
�لبلدين قي  د�خل  �سو�ء  لال�ستثمار 
�ل��ق��ط��اع��ات �حل��ي��وي��ة �ل��ه��ام��ة �لتي 
�لبلدين  يف  �لتنموية  �مل�سرية  تعزز 
وم�ساريع  ���س��ر�ك��ات  يف  �ل���دخ���ول  �و 
��ستثمارية خارجية يف قطاع �لزر�عة 
على �سبيل �ملثال و�ال�ستثمار يف هذ� 
وغريها.  و��سيا  �فريقيا  يف  �لقطاع 
�نها  �ال�ستثمار�ت  ه��ذه  مثل  وم��ي��زة 
حتقق �الرباح للم�ستثمرين وت�ساهم 
للبدين  �ل���غ���ذ�ئ���ي  �الم�����ن  ب��ت��ع��زي��ز 
�ل�سقيقن ..م�سيد� بهذ� �خل�سو�س 

�ل�سعودية  �ل�����س��رك��ة  ب��ن  ب��ال��ت��ع��اون 
ل���ال����س���ت���ث���م���ار �ل������زر�ع������ي و�الن����ت����اج 
�لظاهرة  و�سركة  �سالك  �حل��ي��و�ين 

�لقاب�سة �المار�تية.
�لكثري  ه��ن��اك  �ن  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����س���اف 
و�مكانيات  وجم����االت  �ل��ف��ر���س  م��ن 
ج����دي����دة  ق����ط����اع����ات  �ل�����ت�����ع�����اون يف 
بهذ�  م�سيد�  �مل��و�ن��ىء  ق��ط��اع  ومنها 
�خل�سو�س بالنجاحات �لتي حتققها 
تتمتع من  �لعاملية وما  دبي  مو�نىء 
..كما  ��سرت�تيجية  وروؤي����ة  خ���ر�ت 
�لتعاون  �ه��م��ي��ة  �ىل  م��ع��ال��ي��ه  ل��ف��ت 
�لتي  �اللكرتونية  �ل��ت��ج��ارة  مبجال 
ي��زد�د ويتعاظم دوره��ا على م�ستوى 

�ملنطقة و�لعامل.
�ل��وزي��ر �لق�سبي �ىل  و����س��ار م��ع��ايل 
�سيلعبه فريق  �ل��ذي  �ل��دور �حليوي 
�لبحث  �سعيد  على  �مل�سرتك  �لعمل 
تعاون جديدة  عن فر�س وجم��االت 
�ال�ستثمار  �سعيد  ع��ل��ى  و�لتن�سيق 
معاجلة  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  �ىل  �����س���اف���ة 
يو�جهها  �لتي  و�مل�ساعب  �لتحديات 

�لقطاع �خلا�س.
ويف نهاية �للقاء قدم معايل �لوزير 
�لدكتور  مل��ع��ايل  �ل��دع��وة  �مل��ن�����س��وري 
ماجد �لق�سبي للم�ساركة يف ملتقى 
يف  �سيعقد  �لذي  �ل�سنوي  �ال�ستثمار 

�لفرتة من 9 �ىل 11 �بريل �لقادم 
�مللتقى  �ن  �أ�سار معاليه  بدبي، حيث 
ي�سكل من�سة حيوية هامة للرتويج 
فر�س  ويتيح  �ال�ستثمارية  للبيئة 
كبار  �ملبا�سر مع  �اللتقاء  و�مكانيات 
�مل�������س���وؤول���ن و�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن ورج����ال 

�العمال من �ملنطقة و�لعامل.
ح�سر �للقاء �سعادة �ملهند�س حممد 
وكيل  �ل�سحي  لعزيز  عبد  بن  �حمد 
وز�رة �القت�ساد لل�سوؤون �القت�سادية 
�آل �سالح  �أحمد  و�سعادة عبد�هلل بن 
ل�سوؤون  �الق���ت�������س���اد  وز�رة  وك���ي���ل 
وعدد  و�ل�سناعة  �خلارجية  �لتجارة 
�القت�ساد  وز�رة  من  �مل�سوؤولن  من 
ود�ئرة �لتنمية �القت�سادية �بوظبي 
�بوظبي  و���س��ن��اع��ة  جت�����ارة  وغ���رف���ة 
وع��������دد م�����ن رج��������ال �الع�����م�����ال من 

�جلانبن و�ع�ساء �لوفد �ل�سعودي.
�مللتقى  ع��ل��ى ه��ام�����س  �ن���ه مت  ي��ذك��ر 
�المار�تي -�ل�سعودي لالأعمال �لذي 
م�سارك   1،000 ب��ح�����س��ور  ع��ق��د 
ت�سمل  تعاون  مذكر�ت  ثالث  توقيع 
جم���االت ري���ادة �الع��م��ال و�حلوكمة 

و�لزر�عة.
وقد وقع معايل �ملهند�س �سلطان بن 
�سعيد �ملن�سوري وزير �القت�ساد مع 
�هلل  عبد  ب��ن  ماجد  �لدكتور  معايل 

و�ال�ستثمار،  �لتجارة  وزير  �لق�سبي 
�لعامة  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
يف  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  للمن�ساآت 
�ل�سعودية مذكرة تفاهم بن حكومة 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الم��������ار�ت  دول�����ة 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  وحكومة 

يف جمال دعم ريادة �الأعمال.
�إط�������ار حر�س  يف  �مل����ذك����رة  وت����اأت����ي   
�لعالقات  ت��وط��ي��د  ع��ل��ى  �ل��ب��ل��دي��ن 
�لثنائي  �ل��ت��ع��اون  وتكثيف  �الأخ��وي��ة 
ومت����ت����ن �ل����ع����الق����ات �ل���ق���ائ���م���ة يف 
خمتلف �ملجاالت مبا يحقق تطلعات 
وحتقيق  و�ل�������س���ع���ب���ن،  �ل���ق���ي���ادت���ن 
�لبلدين  ب���ن  �مل�����س��رتك��ة  �الأه������د�ف 

�ل�سقيقن.
تاأ�سي�س وتعزيز  �إىل  �ملذكرة  وتهدف 
ع��الق��ة �ل�����س��ر�ك��ة ب��ن �ل��ط��رف��ن يف 
جم��ال دع��م ري��ادة �الأع��م��ال وتو�سيع 
�مل�سرتك،  و�ل��ع��م��ل  �ل��ت��ع��اون  �أوج�����ه 
و�إط�������الق �مل�����ب�����ادر�ت و�مل�������س���اري���ع يف 
ب����ري����ادة  �ل����ع����الق����ة  ذ�ت  �مل�����ج�����االت 
و�خلر�ت  �ملعرفة  وتبادل  �الأعمال، 
�لعالقة  ذ�ت  و�لدر��سات  و�ملعلومات 
تطوير  �إىل  �إ�سافة  �الأعمال،  بريادة 
يف  �لب�سرية  �مل����و�رد  ق���در�ت  وتنمية 
ي��ك��ف��ل تطوير  �مل���ج���االت مب���ا  ك���اف���ة 

�أد�ئها وتنمية مهار�ت �لوظيفية.

ك��م��ا ت�����س��ه��م يف ت��ط��وي��ر ب��ي��ئ��ة ري���ادة 
�ل�سغرية  و�مل����ن���������س����اآت  �الأع������م������ال 
�ملحفزة  �لبيئة  وتهيئة  و�ملتو�سطة 
و�لد�عمة لريادة �الأعمال، وتت�سمن 
ملتقى  يف  بالتعاون  خا�سة  �تفاقية 
من  مبادرة  وه��ي  �لنا�سئة  �ل�سركات 
 Aim(لتوفري �الق��ت�����س��اد  وز�رة 
�إ�سرت�تيجية  من�سة   )Startup
�لنا�سئة  و�ل�������س���رك���ات  ل��ل��م��ن�����س��اآت 
و�ملمولن  �مل�ستثمرين  مع  للتو��سل 

من خمتلف �أنحاء �لعامل.
�لتنفيذية  �ل���ل���ج���ن���ة  و����س���ت���ت���وىل 
�ل�سعودي  �لتن�سيق  ملجل�س  �لتابعة 
يف  �لعمل  �سري  متابعة  -�الإم���ار�ت���ي 
�مل�ساريع و�ملبادر�ت �لتي يتم �إطالقها 
�مل��ذك��رة وتذليل كافة  �إط���ار ه��ذه  يف 
تنفيذ  ت��ع��رت���س  �ل��ت��ي  �ل�����س��ع��وب��ات 

�الأهد�ف �ملرجوة منها.
�الإم����ار�ت����ي  �مل��ل��ت��ق��ى  �أن  �إىل  ي�����س��ار 
ل����الأع����م����ال ه�����دف �إىل  �ل�������س���ع���ودي 
تعزيز �لتعاون �لتجاري �القت�سادي 
�لرو�بط  وت��وط��ي��د  و�ال���س��ت��ث��م��اري 
����س��ت��ث��م��اري��ة جديدة  ق���ن���و�ت  وف���ت���ح 
م�سادر  ت��ن��وي��ع  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت��ه��دف 
ذ�ت  ��ستثمار�ت  و��ستقطاب  �لدخل 
وزيادة  �القت�ساد  �إىل  م�سافة  قيمة 

حجم �ل�سادر�ت غري �لنفطية.

خالل لقاء وزير االقت�صاد مع وزير التجارة ال�صعودي

التفاق على ت�سكيل فريق عمل اإماراتي- �سعودي لتن�سيق 
ال�س��تثمار اخلارجي ومعاجل��ة حتدي��ات القط�اع اخلا�س

الأحبابي يبحث ورئي�س دائرة الطاقة تطوير 
منظومة قطاع املاء والكهرباء يف ابوظبي

القمة العاملية لالقت�ساد الأخ�سر 2017 ت�سلط ال�سوء على
 دور املدن الذكية يف م�سرية التحول لالقت�ساد الأخ�سر العاملي 

جملة فورب�س ال�سرق الأو�سط تختار twofour54 من بني اأكرث 10 م�ستثمرين ن�ساطًا يف املنطقة
•• �أبوظبي-�لفجر:

حّلت twofour54، �ملنطقة �حلرة �لر�ئدة لالإعالم و�لرتفيه يف 
�لعا�سمة �أبوظبي، يف �ملرتبة �لعا�سرة �سمن قائمة �أكرث 50 م�ستثمر�ً 
كما  �الأو�سط،  �ل�سرق  فورب�س  جمّلة  عن  �ل�سادرة  �ملنطقة  يف  ن�سطاً 
جاءت يف �ملرتبة �لثانية كاأف�سل م�سّرع لالأعمال. وُتعد هذه �لقائمة 
تكرمياً جلهود �أبرز 50 �سركًة يف ر�سد مو�هب ريادة �الأعمال بالعامل 
�لعربي ودعمها بالتمويل �لالزم من �أجل تعظيم قدر�تها ومتكينها 

من حتقيق طموحاتها.
�لقائمة  هذه  عن  ك�سفت  قد  �الأو�سط  �ل�سرق  فورب�س  جمّلة  وكانت 
ت��وزي��ع ج��ائ��زة ف��ورب�����س �ل�سرق  خ���الل �لن�سخة �الأخ����رية م��ن ح��ف��ل 
�الأو���س��ط ل��رو�د �الأع��م��ال �الأك��رث �إب��د�ع��اً �ل��ذي �أقيم يف دب��ي بح�سور 

تبادل  ثقافة  وت�سجيع  �لعمل  �أبوظبي مع خلق مزيد من فر�س  يف 
�ملعرفة وتطوير �إمكانات �لكو�در �ملوهوبة.

�لتنفيذي  �لرئي�س  �مل��ه��ريي،  م��رمي  ���س��ع��ادة  ق��ال��ت  �ملنا�سبة،  وب��ه��ذه 
ُتعد   :twofour54و �الإع���الم���ي���ة-�أب���وظ���ب���ي  �مل��ن��ط��ق��ة  ل��ه��ي��ئ��ة 
مقر�ً مثالياً لل�سركات �لنا�سئة يف �لقطاع �لرقمي   twofour54
�أب��رزه��ا جمتمعها  م��ن  ع��دي��دة  م��ن مقومات  ب��ه  تتمتع  مل��ا  باملنطقة، 
�الإبد�عي �لذي ي�سم نخبة من �خلر�ت و�لكفاء�ت �ملوهوبة. وت�سهد 
�ملنطقة طفرًة يف قطاع �ل�سركات �لنا�سئة �لو�عدة �لتي ُتعد بحاجة 
ما�سة �إىل توفري �لدعم �ملنا�سب لها كي تتمكن من حتقيق طموحاتها 
وبلوغ كامل �أهد�فها. و�إننا ملتزمون بدعم هذ� �لقطاع �إمياناً بدوره 
�حليوي يف دفع عجلة �البتكار وحتفيز �البد�ع، وهما ر�فدين �أ�سا�سن 

لبناء �قت�ساد متنوع وقوي .

من  �ل��ع��دي��د  يف  ����س��ت��ث��م��اري��ة  ح�����س�����س   twofour54 ومت��ت��ل��ك 
�الإلكرتونية  �الأل��ع��اب  من�سة  بينها  من  �ل��و�ع��دة،  �لنا�سئة  �ل�سركات 
�ل�سركات  من  �الأوىل  �لدفعة  �سمن  كانت  �لتي   ، يونيهوغ  �لنا�سئة 
 6 ف��الب  برنامج  من  �الأوىل  �ملرحلة  يف  �إطالقها  مت  �لتي  �لنا�سئة 
البز لت�سريع �الأعمال خالل عام 2015. وتهدف �ل�سركة �إىل تزويد 
قطاع ت�سميم �الألعاب باالبتكار�ت �لتكنولوجية، وقد طورت موؤخر�ً 
لعبة يونيوورلد �الإلكرتونية متعددة �لالعبن �مل�ستوحاة من عامل 

�خليال.
وثيق  ب�سكل  �لتمويلي،  دعمها  بجانب   ،twofour54 تعمل  كما 
مع رّو�د �الأعمال و�ل�سركات �لنا�سئة لتطوير خطط �أعمالهم وتوفر 
�لنجاح مع  مل�ساعدتهم على حتقيق  ب�سكل م�ستمر  و�لتوجيه  �لدعم 

تزويدهم باخلر�ت �لالزمة.

يف  وت��اأث��ري�ً  ن�ساطاً  و�مل�ستثمرين  �لنا�سئة  �ل�سركات  �أك��رث  من  نخبة 
يف  مبا�سرة  ��ستثمار�ت  �ل��ي��وم   twofour54 ومتتلك  �ملنطقة. 
12 �سركًة توّظف روؤو�س �أمو�لها يف م�سروعات و�عدة �سمن �لقطاع 
مقر�ً   twofour54 من  �ل�سركات  ه��ذه  جميع  وتتخذ  �لرقمي. 
�لتجارة  فيها  مبا  �مل��زده��رة  �لقطاعات  من  ع��دد  يف  تن�سط  كما  لها، 
�ال�سطناعي  �لذكاء  وتكنولوجيا  �الإلكرتوين  و�لتعليم  �الإلكرتونية 
 twofour54 ت�ستثمر  ذل��ك،  عن  ف�ساًل  �الإلكرتونية.  و�الألعاب 
�لنا�سئة ب�سكل غري مبا�سر عر بر�مج م�سّرعات  يف قطاع �ل�سركات 
�الإع����الم �ل��رق��م��ي م��ث��ل ف���الت 6 الب���ز ، �ل���ذي �نطلقت �أع��م��ال��ه��ا يف 

منذ عام 2014.  twofour54
�ملتو��سل  �ل��ت��ز�م��ه��ا  خ���الل  م��ن   ،twofour54 ه���دف  وي��ت��م��ّث��ل 
و�لرتفيه  �الإع���الم  م�سهد  تعزيز  يف  �ال�ستثمارية،  با�سرت�تيجيتها 

يتم  �أن  يتوقع  2030، حيث  ع��ام 
توفري تريليون دوالر �سنويا وذلك 
م���ن خ����الل ت��ط��وي��ر ب��ن��ي��ة حتتية 

ذكية.
�لعامل  ح��ول  �لذكية  �مل��دن  وتعمل 
ح��ال��ي��ا ع��ل��ى �ب��ت��ك��ار خمتلف �أن���و�ع 
�لتقنيات �لر�ئدة و�حلديثة و�لتي 
وتعزيز  �ل��ت��ل��وث  تقليل  يف  ت�سهم 
ك��ف��اءة ����س��ت��ه��الك �ل��ط��اق��ة، �الأمر 
�لذي يجعل من هذه �ملدن منوذجا 
ناجحا ميكن تبنيه. وت�ساهم �إقامة 
ه����ذه �مل����دن �ل��ذك��ي��ة ع��ل��ى حتقيق 
�ل��ك��وك��ب، ف�ساًل  �أه�����د�ف ح��م��اي��ة 
عن حتفيز �لنمو وبناء بنية حتتية 
���س��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة، وت��وف��ري فر�س 

عمل جديدة لالأجيال �لقادمة.
�لعاملية  �لقمة  جل�سات  و�ستناق�س 
ل���الق���ت�������س���اد �الأخ�����������س�����ر �ل����ت����ز�م 
مدن  بناء  مو��سيع  يف  �حلكومات 
�أك��رث كفاءة وذك��اء�ً، و�لتي ميكنها 
ي���ح���ت���ذى يف  ت�����س��ك��ل من����وذج����ا  �أن 
�حل�سرية  �ملناطق  وبناء  �البتكار 
وجتمع  �لذكية.  �لتحتية  و�لبنية 
خر�ء  و�ح���دة  مظلة  حت��ت  �لقمة 
وخمت�سن من كافة �أنحاء �لعامل 
م�����س��وؤول��ن حكومين  ف��ي��ه��م  مب���ا 
�لعام  �ل��ق��ط��اع��ن  م���ن  وب���اح���ث���ن 
و�خل����ا�����س، وذل����ك ب��ه��دف تقدمي 

�لدول على م�ستوى �لعامل. 
و�أ�سار �سعادته: �ىل �أن �ملدن تعتر 
�القت�ساد  لنمو  �أ���س��ا���س��ي��ا  حم��رك��ا 
يتعن  �ملنطلق  ه��ذ�  وم��ن  �لعاملي. 
�لذكية  �مل��دن  وب��ن��اء  تنبي  ت�سجيع 
تعمل  الأن���ه���ا  �حل������ايل،  �ل���وق���ت  يف 
على تعزيز �لنمو �الأخ�سر، وكفاءة 
�لوقت  ويف  �ل���ط���اق���ة.  ����س��ت��ه��الك 
ذ�ت���ه ف���اإن �مل���دن �ل��ذك��ي��ة يت�سمن 
تنمية م�ستد�مة لالأجيال �حلالية 
تطوير  يف  وت�����س��اه��م  و�ل���ق���ادم���ة، 

�أمناط حياة �أف�سل للجميع . 
�لطاير:  ���س��ع��ي��د  ����س���ع���ادة  وت����اب����ع 
�لعامل  ت�سعى جميع �حلكومات يف 
وم������ن ���س��م��ن��ه��ا دول�������ة �الم��������ار�ت 
دف���ع عجلة  �إىل  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ال�ستثمار�ت يف �ملدن �لذكية وذلك 
�مل��دن وجعلها  بهدف زي��ادة مرونة 
حلاجات  ترتقي  الأن  قابلية  �أك��رث 
وجلعلها  ���س��اك��ن��ي��ه��ا،  وت����وق����ع����ات 
لال�ستثمار�ت  ج�����اذب�����ة  ك����ذل����ك 
ويف  �أك��ر.  ب�سكل  �الأعمال  وفر�س 
فيه حتول  ي�ستغرق  �ل��ذي  �ل��وق��ت 
ذكية  مدنا  لت�سبح  �ل��ع��ادي��ة  �مل��دن 
�لتحول  ف���اإن  ن�سبيا،  �أط���ول  ف��رتة 
وت����و�زن،  ب��ث��ب��ات  �ل���دول���ة ي�سري  يف 
ت��ط��وي��ر ع����دة مناطق  ي��ت��م  ح��ي��ث 
�لدولة  يف  ���س��ك��ان��ي��ة  وجم��ت��م��ع��ات 

با�ستخد�م �أحدث �لتقنيات �ملبتكرة 
وذلك بهدف ت�سريع �لو�سول �ىل 
هذ� �لهدف .  بدورها، قالت �سعادة 
�ل���دك���ت���ورة ع��ائ�����س��ة ب��ن��ت ب��ط��ي بن 
ب�سر، �ملدير �لعام ملكتب دبي �لذكية 
يف  رئي�سي  متحدث  �ستكون  و�لتي 
�ملدن  لتبني مفهوم  �لقمة: نحتاج 
وذلك  وفعال  كامل  ب�سكل  �لذكية 
�القت�سادي  �ل��و�ق��ع  تعزيز  بهدف 
�لتنمية  �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ات  وب����ن����اء 
للحكومات �لتي تلعب دور� �أ�سا�سيا 
بالتعاون مع  �لذكية  �مل��دن  بناء  يف 
كافة �الأطر�ف �لفاعلة. ويف وقتنا 
�لرهن ويف ظل تز�يد �حلاجة الأن 
وذكاء�ً،  ��ستد�مة  �أكرث  �ملدن  تكون 
ف���اإن �حل��ك��وم��ات ح��ول �ل��ع��امل ويف 
دول��ة �الإم���ار�ت تعمل على تطوير 
تقنيات جديدة لت�ستخدمها لرفع 
وترية عمليات �لتنمية يف �لدولة. 
�جلل�سات  ب�����اأن  ث��ق��ة  ع��ل��ى  ون���ح���ن 
�لقمة  يف  �لذكية  ب��امل��دن  �خلا�سة 
�لعاملية لالقت�ساد �الأخ�سر �ستقدم 
�لعديد من �حللول و�ملبادر�ت �لتي 
�حلكومات  ت�ساعد  �أن  �ساأنها  م��ن 
�الأخرى  �ملعنية  �الأط��ر�ف  وجميع 

يف حتقيق �أهد�فها �خل�سر�ء .
�لدورة  مع  �لقمة  �إقامة  وتتز�من 
معر�س  م�����ن  ع�������س���ر  �ل���ت���ا����س���ع���ة 
و�لبيئة  و�لطاقة  �ملياه  تكنولوجيا 
و�ل��������دورة   )2017 )وي���ت���ي���ك�������س 
للطاقة  دب��ي  معر�س  م��ن  �لثانية 
�ل�سم�سية 2017، �سمن فعاليات 

�الأ�سبوع �الأخ�سر يف دبي.

•• دبي-�لفجر: 

يف �إطار م�ساعيها لتطوير توجهات 
�لن�ساط  ت���ع���زي���ز  ت�����س��م��ن  ذك���ي���ة 
�القت�سادي، ورفع كفاءة ��ستهالك 
�لبيئي  �الأث��ر  و�حل��د من  �لطاقة، 
�ملدن،  يف  �حل��ي��اة  نوعية  وحت�سن 
لالقت�ساد  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة  ت��ل��ق��ي 
دورت����ه����ا  يف   2017 �الأخ���������س����ر 
 24 يومي  �ستقام  و�ل��ت��ي  �ل��ر�ب��ع��ة 
و25 �كتوبر �حلايل يف مركز دبي 
و�ملعار�س،  ل��ل��م��وؤمت��ر�ت  �ل�����دويل 
�لذكية  �مل�����دن  دور  ع��ل��ى  �ل�������س���وء 
لالقت�ساد  �ل���ت���ح���ول  ت�����س��ري��ع  يف 

�الأخ�سر. 
رع��اي��ة كرمية  �لقمة حت��ت  وت��ق��ام 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  من 
رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
وتنظمها  �هلل،  -رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
و�ملنظمة  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة 
�ل���ع���امل���ي���ة ل���الق���ت�������س���اد �الأخ�������س���ر 
قيادة  �البتكار،  تعزيز  �سعار  حتت 
و��سعة  م�ساركة  وت�سهد   ، �لتغيري 
و�سناع  وخ������ر�ء  خم��ت�����س��ن  م���ن 
�لقر�ر يف جمال �القت�ساد �الأخ�سر 

و�لتنمية �مل�ستد�مة.
وب����ح���������س����ب ت������ق������دي������ر�ت م����ر�ك����ز 
ملعدالت  ووفقا  �لعاملية  �ل��در����س��ات 
فاإن  �الجمايل  �لعاملي  �لناجت  منو 
ه��ن��اك ح��اج��ة ال���س��ت��ث��م��ار�ت تقدر 
يف  دوالر  تريليون   57 ب���  قيمتها 
�لبنية �لتحتية وذلك حتى  جمال 

خ��ال���س��ة خ��ب��ارت��ه��م وجت��ارب��ه��م يف 
�ل�����س��ب��ل و�ل���و����س���ائ���ل �لتي  �أف�����س��ل 
�لذكية  للمدن  خاللها  من  ميكن 
يف  �مل�ساهمة  �حل��دي��ث��ة  و�لتقنيات 

حت�سن حياة �الأجيال �لقادمة.
ن�سف  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  وت�سري 
ت��ع��ي�����س ح��ال��ي��ا يف �ملدن  �ل��ب�����س��ري��ة 
�ملتوقع  ومن  �حل�سرية،  و�ملناطق 
�أن ت�ستمر �لن�سبة بالنمو. وحتتاج 
�مل�����دن ل���ب���ذل �ل��ك��ث��ري م���ن �جلهد 
وخف�س  �ل��ذك��ي،  �لتقدم  لتحقيق 
�نبعاث �لغاز�ت �لكربونية، )كونها 
م��ن هذه   70% ب��ح��و�يل  تت�سبب 
تر�سيد  �إىل  �إ���س��اف��ة  �الن��ب��ع��اث��ات( 
كما  �لطبيعية.  �مل���و�رد  ��ستهالك 
وت�سعى �لقمة �إىل حتقيق �لتو��سل 
و�لرت�بط ب�سكٍل �أكر مع �الأجيال 

�جلديدة من �ملدن �خل�سر�ء. 
وقال �سعادة �سعيد حممد �لطاير، 
ن����ائ����ب رئ���ي�������س �مل���ج���ل�������س �الأع����ل����ى 
�ملنتدب  �ل��ع�����س��و  ب���دب���ي،  ل��ل��ط��اق��ة 
و�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء 
�لعاملية  �لقمة  رئي�س  دب��ي،  ومياه 
لالقت�ساد �الأخ�سر: ت�سعى قيادتنا 
�لر�سيدة وفق روؤية و��سرت�تيجيات 
ت�ست�سرف �مل�ستقبل، �إىل جعل دولة 
�الأكرث  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
�أف�سل  وم���ن  و�الأذك������ى  ����س��ت��د�م��ة 

�لهيئة  حر�س  عن  ومعربا  و�ملوثوقية،  �العتمادية  درج��ات 
تو�جه  �أي��ة حتديات  ب�ساأن  �لطاقة  د�ئ��رة  مع  �لتن�سيق  على 
�لر�مية  �مل�سرتكة  �جلهود  وتوحيد  �لقطاع،  عمل  م�سرية 

�إىل �الرتقاء بقطاع �لطاقة يف �لدولة.
ويف �ل�سياق نف�سه �أكد �سعادة �لدكتور �سيف �سالح �ل�سيعري 
وفقا  �سركاتها،  وجمموعة  �لهيئة  يف  �لعمل  جمريات  على 
للتطلعات �حلكومية �لر�سيدة، مبا ي�سمن حتقيق �الأهد�ف 
ة، و�خل���ط���ط �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ت��ي ت���و�ك���ب خطة  �مل����رج����وَّ
ب�ساأن قطاع ماء وكهرباء م�ستد�م ي�سمن  �أبوظبي  حكومة 

�ال�ستغالل �الأمثل للمو�رد.
ومن �جلدير بالذكر �أن د�ئرة  �لطاقة ت�سطلع مبجموعة 
�جلهات  كافة  مع  �لتن�سيق  حيث  من  �لرئي�سية  �ملهام  من 
�ل�سيا�سات  ور����س���م  �الإم��������ارة  يف  �ل���ط���اق���ة  ب��ق��ط��اع  �مل��ع��ن��ي��ة 
مع  تو�فقها  ل�سمان  بالقطاع  �ملتعلقة  و�ال�سرت�تيجيات 

روؤية �أبوظبي 2030.
كما تقوم �لد�ئرة بدر��سة �لت�سريعات و�ملقرتحات �خلا�سة 
خطط  وف��ق  �لطاقة  �أم��ن  ملف  و�إد�رة  �ل��ط��اق��ة،  بقطاعات 
�لطو�رئ و�الأزمات �ملتعلقة بالقطاع، و�إعد�د و�إ�سد�ر خطة 
 30 �أبوظبي ملدى  ��سرت�تيجية متكاملة لقطاع �لطاقة يف 
�أبوظبي خارجيا يف كافة �سوؤون قطاع  �إم��ارة  عاما، ومتثيل 
�أطر�ف  كافة  ب��ن  �لتفاعل  �ل��د�ئ��رة  تتوىل  حيث  �ل��ط��اق��ة، 
�ل��ت��ع��اون و�ل��ت��ن�����س��ي��ق وتوحيد  �ل��ق��ط��اع يف �الإم������ارة ل��دع��م 
�الأه����د�ف و�الأول���وي���ات مب��ا ي�سمن ����س��ت��د�م��ة �الأع���م���ال، يف 
�ملاء  �إد�رة قطاعي  �أبوظبي  حن تتوىل هيئة مياه وكهرباء 
وخطط  �الأع��م��ال  تخطيط  ومتابعة  �الإم���ارة  يف  و�لكهرباء 
�لت�سغيل و�لتطوير و�لطلب و�ال�ستهالك، و�إطالق مبادر�ت 
مكتب  ي�سدرها  �لتي  �لتنظيمية  للو�ئح  وفقا  �لرت�سيد، 

�لتنظيم و�لرقابة.

•• �بوظبي -�لفجر:

 ��ستقبل �سعادة عبد �هلل علي م�سلح �الأحبابي رئي�س جمل�س 
هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي  يف مقر �لهيئة معايل عوي�سة 
مر�سد �ملرر “ع�سو �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي رئي�س 
�سيف  �لدكتور  �سعادة  بح�سور  �أبوظبي”،   - �لطاقة  د�ئ��رة 
ظبي  �أب��و  وكهرباء  مياه  هيئة  ع��ام  مدير  �ل�سيعري  �سالح 
باالإنابة، وذلك يف �إطار �جلهود �لتن�سيقية �مل�سرتكة لتعزيز 

منظومة عمل قطاع �ملاء و�لكهرباء يف �الإمارة.
للهيئة  �لعامة  �ال�سرت�تيجية  ��ستعر��س  �للقاء  ومت خالل 
ملو�جهة  بذلها  يتم  �ل��ت��ي  و�جل��ه��ود  �سركاتها،  وجم��م��وع��ة 
�ملرحلة  خ��الل  �لقطاع  جت��اه  �لر�سيدة  �حلكومة  تطلعات 

�لقادمة.
ويف ه���ذ� �ل�����س��ي��اق �أع�����رب م��ع��ايل �مل��ه��ن��د���س ع��وي�����س��ة �ملرر 
وجمموعة  �لهيئة  بها  ت�سطلع  �لتي  للمهام  تقديره  ع��ن 
�سركاتها يف تطوير �لبنية �لتحتية لقطاع �ملاء و�لكهرباء يف 
�إمارة �أبو ظبي و�الإمار�ت �ل�سمالية، م�سيد� باالإجناز�ت �لتي 
حتققت للهيئة على مدى �ل�سنو�ت �ملا�سية، وموؤكد� حر�س 
د�ئرة �لطاقة على تنفيذ توجيهات �حلكومة �لر�سيدة جتاه 
معاليه  ���د  �أكَّ كما  �ملرحلة،  خ��الل  �الإم���ارة  يف  �لطاقة  قطاع 
على �سرورة تن�سيق �لعمل �مل�سرتك بن �لطرفن لالرتقاء 

بالقطاع ومو�جهة �أية حتديات تو�جه �سري �لعمل.
ومن جانبه �أ�ساد �سعادة عبد �هلل علي �الأحبابي بدور د�ئرة 
�لطاقة يف تعزيز �سبل �لتعاون و�لتن�سيق �مل�سرتكن مع كافة 
�إىل  �الإم��ارة، م�سري�  بالطاقة على م�ستوى  �ملعنية  �جلهات 
حر�س �لهيئة وجمموعة �سركاتها على �لعمل وفقا لروؤية 
�ملبذولة  �جلهود  م�ساعفة  خ��الل  من  �لر�سيدة،  �حلكومة 
و�لرتكيز على �سمان توفري �الإمد�د�ت �لالزمة وفقا الأعلى 
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 Circular logo in orange shades with three white vertical lines and:و�سف �لعالمة

.magnox written the circular emblem
�ال�سرت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  15  اأكتوبر 2017 العدد 12147

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: ٢6٧٧٢6    بتاريخ: 05/0٢/٢01٧
با�س��م : �م فون دي دبليو �سي ذ م م .

وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �س.ب: 39٢98.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�ل�سينيمائي  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف  �لت�سوير  و�أدو�ت  و�أج��ه��زة  و�مل�ساحية  و�مل��الح��ي��ة  �لعلمية  و�الأدو�ت  �الأج��ه��زة 
و�الأجهزة و�الأدو�ت �لب�سرية و�أجهزة و�أدو�ت قيا�س �لوزن و�لقيا�س و�الإ�سارة و�ملر�قبة )�الإ�سر�ف( و�الإنقاذ 
و�لتعليم،�أجهزة و�أدو�ت لو�سل  �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة 
ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ �ل�سوت �أو �ل�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، �أقر��س ت�سجيل، ماكينات بيع �آلية 
و�آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد، �آالت ت�سجيل �لنقد �آالت حا�سبة، معد�ت و�أجهزة حا�سوبية ملعاجلة 

�لبيانات، �أجهزة �إخماد �لنري�ن.
�لو �قعة بالفئة : )9(

باللون  �لكلمة  كتبت  ، حيث   )mPhone(  : �لتالية  �لالتينية  و�لكلمة  ر�سم   عبارة عن  �لعالمة:  �سكل 
�الأ�سفر وبخط كبري وب�سكل �أفقي، وفوق �لكلمة يوجد ر�سم على �سكل ورقتن و�حدة باللون �الأ�سفر �لكامل 
�أ�سفر، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح يف �ل�سكل  و�لثانية باللون �الأبي�س و�إط��ار 

�أعاله ، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .ومميز.
�ال�سرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

 ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  15  اأكتوبر 2017 العدد 12147

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: ٢٧0195    بتاريخ: ٢٢/03/٢01٧
با�س��م :  �سركة �سويت- �و �ر�ر �ند ليرو )بي تي و�ي( �ل تي دي .

وعنو�نه: 8 �فنيو ، �سارع 16 ، نهر �ليز� وي�سرتن كاب ، جمهورية جنوب �فريقيا ..
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س .
�لو�قعة بالفئة : )٢5(

 ،)WE NEVER LET YOU DOWN( : و�سف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية �لتالية
وقد كتبت باللون �الأ�سود وب�سكل �أفقي، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح يف �ل�سكل، 

وجممل �لعالمة مميز ومبتكر ..
�ال�سرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  15  اأكتوبر 2017 العدد 12147

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: ٢68899    بتاريخ: 0٢/٢٧/٢01٧
با�س��م :  �مل�سدر �لذهبي لتجارة �الدو�ت �ل�سحية ذ م م .

وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �ل�سارقة، �س.ب: 6365٢  .
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�آالت وعدد �آلية ، حمركات ومكائن  )عد� ما كان منها للمركبات �لرية( ، قارنات �آلية وعنا�سر نقل �حلركة 
)عد� ما كان منها للمركبات �لرية( ، معد�ت زر�عية عد� ما ، يد�ر منها باليد، �أجهزة تفقي�س �لبي�س .

�لو�قعة بالفئة : )٧(
و�سف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية �لتالية : )aquafil  ( ، حيث كتبت باللون �الأزرق وب�سكل 
�الأزرق و�لرمادي كتب بد�خلها �حلرف �لالتيني )A( بخط  باللونن  د�ئرة  �أفقي يعلوها ر�سم على �سكل 
كبري باللون �الأبي�س، كما يوجد يف �لثلث �ل�سفلي من �لد�ئرة ر�سم خلط باللون �الأبي�س ميتد ب�سكل مائل 
بي�ساء كما هو  مو�سح يف  �لعالمة كتبت على خلفية  و�لرمادي، وكامل  �الأزرق  �للون  م�سكاًل فا�ساًل بن 

�ل�سكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر
�ال�سرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  15  اأكتوبر 2017 العدد 12147

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: ٢٧٢0٤1    بتاريخ: 0٤/٢٤/٢01٧
با�س��م : �سينزن دن�س �إند�سرتيز كو، لت ..

وعنو�نه: ٢3 �ف، وبناء �ي ، مركز �سنت�سن �لدويل لالبتكار 1006طريق �سينان ، فوتيان، �سنت�سن، قو�نغدونغ، 
�ل�سن.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
  �ملقرنات )معد�ت معاجلة �لبيانات(، �ت�ساالت للخطوط �لكهربائية، �أجهزة ذ�كرة �لكمبيوتر، �لبطاريات 
�مليكروفونات،   و�لفيديو؛.  �ل�سوت  ��ستقبال  �أجهزة  �لكهربائية،  �الأ�سالك  �لبطارية،  �سو�حن  �لكهربائية، 
�لطرفية. حموالت كهربائية،  �لكمبيوتر  �أجهزة  �ملرئية(،  �لعر�س  �الإلكرتونية )وحد�ت  �الأقالم  �سماعات، 
�الت�ساالت  ماآخذ  �ملقاب�س،  �ل�سوت،  مكر�ت  للتحميل،  �لكمبيوتر  بر�مج  تطبيقات  �لكهربائية،  �مل��ر�ك��م 
�الأخرى )و�سالت كهربائية(، لوحات مفاتيح �لكمبيوتر، حمركات �أقر��س فال�س، غطاء للهو�تف �لذكية، 

جيوب للهو�تف �لذكية.
عبارة عن �لكلمة �لالتينية �لتالية : )omars(،  وقد كتبت باللون �الأ�سود وب�سكل �أفقي، وكامل �لعالمة  

كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح يف �ل�سكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر�ال�سرت�طات: ال توجد.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  15  اأكتوبر 2017 العدد 12147

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: ٢68٤83    بتاريخ: 19/0٢/٢01٧
با�س��م : �أي بي جي كون�سالتينج م م ح .

وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، عجمان، ��س �م – مكتب �ي 1- 1619�سي .
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لدعاية و�الإعالن وتوجيه �الأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي . 
�لو �قعة بالفئة : )35(

�أفقي  ، حيث كتبت باللون �الأبي�س وب�سكل   )ibg( : لتالية� و�سف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية 
وخط كبري، وذلك �سمن مربع باللون �الأ�سود، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح يف 

�ل�سكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر
�ال�سرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  15  اأكتوبر 2017 العدد 12147

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: ٢3٤598    بتاريخ: ٢8/٢015/05
با�س��م : �أحلى جو للتجارة �ملحدودة �مل�سوؤولية

وعنو�نه: �جلمهورية �لعربية �ل�سورية ، دم�سق ،قابون �سناعي ،عقار رقم 1٤/٢158 طابق �أر�سي
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

لال�ستعمال  معدة  حمية  م��و�د   ، طبية  لغايات  �سحية  م�ستح�سر�ت   ، وبيطرية  �سيدالنية  م�ستح�سر�ت 
�لطبي و�أغذية للر�سع و�الأطفال ،ل�سقات ومو�د �سماد ، مو�د ح�سو �الأ�سنان و�سمع طب �الأ�سنان ، مطهر�ت ، 

م�ستح�سر�ت الإبادة �حل�سر�ت و�حليو�نات �ل�سارة ، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�ساب .
�لو�قعة بالفئة : )5(

كتبت  وقد  �لعربية)�سنتيال(،  باللغة  ولفظها   )Scentila( �لالتينية  �لكلمة  عن  عبارة  �لعالمة:   �سكل 
باللون �الأبي�س �سمن ر�سم باللون �لنيلي على �سكل نقطة ماء، �لكلمة �لالتينية يف �الأعلى ولفظها �لعربي 
 MIST( �لتالية  �لالتينية  �لكلمات  �لعربي  و�للفظ  �لالتينية  �لكلمة  من  كل  حتت  كتب  وق��د  حتتها، 
خلفية  على  كتبت  �لعالمة  وكامل   ، �سغري  وبخط  �الأبي�س  ،باللون   )   AND REFRESHER

بي�ساء كما هو مو�سح بال�سكل �أعاله، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر.
�ال�سرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  15  اأكتوبر 2017 العدد 12147

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: ٢٧10٢0    بتاريخ: 05/0٤/٢01٧
با�س��م : �سا�س �آند فريتز جي �إم بي �إ�س .

وعنو�نه: �أملانيا، برلن، 1011٧، مورين �سرت��سا30.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لبرية )�سر�ب �ل�سعري( و�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها من �مل�سروبات غري �لكحولية ، م�سروبات م�ستخل�سة 
من �لفو�كه وع�سائر �لفو�كه ، �سر�ب وم�ستح�سر�ت �أخرى لعمل �مل�سروبات .

�لو �قعة بالفئة : )3٢(
و�سف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية �لتالية : )SASH & FRITZ(، ور�سم لد�ئرة كبرية 
يلتحق بها من �العلى �إىل �ليمن د�ئرة �أخرى �أ�سغر حجماً كتب بد�خلها �لرقم )°٤0(، و�لد�ئرتن باللون 
�الأ�سود و�إطار باللون �لذهبي كتب بد�خلهما �لكلمة )SASH( باللون �لذهبي �ملتدرج يف �ال�سعاع، وحتتها 
متد�خلة  ر�سم خلطوط  يوجد  �ال�سعاع، وحتتها  �ملتدرج يف  �لذهبي  )& FRITZ(،باللون  �لكلمة  كتبت 
�ل�سكل،  يف  مو�سح  ه��و   كما  بي�ساء  خلفية  على  كتبت  �لعالمة  وكامل  مميز،  فني  وب�سكل  �لذهبي  باللون 

وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ال�سرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  15  اأكتوبر 2017 العدد 12147

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

BAZOOKA PLUS : بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم:٢66٢٤0    بتاريخ: 01/11/٢01٧
با�س��م : �جاز �أحمد للتجارة ذ م م .

وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �س.ب: 115911.
�ملعدنية و�لغازية وغريها  �ل�سعري( و�ملياه  �لبرية )�سر�ب   : �ملنتجات  �لب�سائع / �خلدمات /  وذلك لتمييز 
من �مل�سروبات غري �لكحولية ، م�سروبات م�ستخل�سة من �لفو�كه وع�سائر �لفو�كه ، �سر�ب وم�ستح�سر�ت 

�أخرى لعمل �مل�سروبات .
�لو �قعة بالفئة : )3٢(

�سكل �لعالمة:  عبارة عن �لكلمات �لالتينية �لتالية : )BAZOOKA PLUS( ، حيث كتبت �لكلمة 
�لكلمة  كتبت  �ليمن  جهة  �إىل  وحتتها  �أف��ق��ي،  وب�سكل  �الأزرق  باللون  كبري  بخط   ،)BAZOOKA(
)PLUS( باللون �الأزرق وب�سكل �أفقي وبخط �سغري، وكل �لكلمات كتبت �سمن م�ستطيل باللون �الأ�سود، 

وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو  مو�سح يف �ل�سكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ال�سرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  15  اأكتوبر 2017 العدد 12147

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: ٢٧0188    بتاريخ: ٢٢/03/٢01٧
با�س��م : �سركة �سويت- �و �ر�ر �ند ليرو )بي تي و�ي( �ل تي دي .

وعنو�نه: 8 �فنيو ، �سارع 16 ، نهر �ليز� وي�سرتن كاب ، جمهورية جنوب �فريقيا ..
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س .
�لو �قعة بالفئة : )٢5(

و�سف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية �لتالية : )SWEET-ORR(، وقد كتبت باللون �الأ�سود 
�لعالمة مميز  �ل�سكل، وجممل  �لعالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح يف  �أفقي، وكامل  وب�سكل 

ومبتكر .
�ال�سرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  15  اأكتوبر 2017 العدد 12147

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: ٢6٧619    بتاريخ: 0٢/0٢/٢01٧
با�س��م : �سكن كوزماتيك�س )موؤ�س�سة فردية(

وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي .
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لدعاية و�الإعالن وتوجيه �الأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي .
�لو�قعة بالفئة : )35(

و�سف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية �لتالية : )SKN( ، حيث كتبت �لكلمة باللون �الأبي�س وبخط 
كبري وب�سكل �أفقي، وقد متيز �حلرف )K( من خالل كتابة جزء منه باللون �الأزرق وم�ساف �إليه يف �العلى 
على  كتبت  �لعالمة  وكامل  �الأ�سود،  باللون  مربع  �سمن  �لعالمة  كتبت  وقد  �الأزرق،  باللون  �سغرية  د�ئ��رة 

خلفية بي�ساء كما هو مو�سح يف �ل�سكل �أعاله ، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ال�سرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  15  اأكتوبر 2017 العدد 12147

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: ٢٧19٧8    بتاريخ: 0٤/٢3/٢01٧
با�س��م : �رنولفو دي كامبيو �س م م ح .

وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ر�أ�س �خليمة، �س ب : )16٧٧6( .
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أو  �لتلوين  فر��سي  )ع��د�  فر��سي   ، و�إ�سفنج  �أم�ساط  وللمطبخ،  �ملنزيل  لال�ستعمال  و�أوع��ي��ة  و�أو�ين  �أدو�ت 
�لدهان(، مو�د �سنع �لفر��سي ، �أدو�ت للتنظيف، �سلك جلي، زجاج غري م�سغول  وزجاج �سبه م�سغول )خالف 

�لزجاج �مل�ستعمل يف �ملباين(، �أو�ين زجاجية و�أو�ين خزف �سيني و�أو�ين خزفية غري و�ردة يف فئات �أخرى .
�لو�قعة بالفئة : )٢1(

 Arnolfo di Cambio home(  : �ل��ت��ال��ي��ة  �لالتينية  �ل��ك��ل��م��ات  ع��ن  ع��ب��ارة   : �ل��ع��الم��ة  و���س��ف 
�أفقي،  وب�سكل  كبري  وبخط  �الأ�سود  باللون   )Arnolfo(لكلمة� كتبت  حيث   ،  )fashion design
 home( أفقي، و�أ�سفلها كتبت �لكلمات� و�أ�سفلها كتبت �لكلمة )di Cambio( باللون �الأ�سود وب�سكل 
�لكلمات  �سبقت  �ملبن، وقد  �أفقي ومتتايل ح�سب �لرتتيب  �الأ�سود وب�سكل  باللون   )fashion design
بر�سم على �سكل خطوط ودو�ئر باللون �الأبي�س و�الأ�سود، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو 

مو�سح يف �ل�سكل �أعاله ، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ال�سرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  15  اأكتوبر 2017 العدد 12147

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: ٢6833٧    بتاريخ: 15/0٢/٢01٧
با�س��م :  �سركة �سومو �إنرتنا�سيونال �نك.

وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، دبي ، �س. ب )5٧360(.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لدعاية و�الإعالن وتوجيه �الأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي .
�لو�قعة بالفئة : )35(

ولفظها   )SUMO Sushi & Bento(  : �لتالية  �لالتينية  �لكلمات  عن  عبارة   : �لعالمة  و�سف 
وب�سكل  كبري  وبخط  �الأزرق  باللون    )SUMO( �لكلمة  كتبت  حيث   ، وبنتو(  �سو�سي  )�سومو  �لعربي 
�أفقي وحتتها كتبت �لكلمات )Sushi & Bento( باللون �الأ�سود وب�سكل �أفقي وقد ف�سل بن �لكلمات 
�لالتينية بخط باللون �الأخ�سر وب�سكل مائل، كما كتبت �للفظ �لعربي )�سومو( باللون �الأزرق وبخط كبري 
وب�سكل �أفقي وحتته كتب �للفظ �لعربي )�سو�سي وبنتو( باللون �الأ�سود وب�سكل �أفقي وقد ف�سل بينها بخط 
باللون �الأخ�سر وب�سكل مائل ، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو  مو�سح يف �ل�سكل، وجممل 

�لعالمة مميز ومبتكر
�ال�سرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  15  اأكتوبر 2017 العدد 12147

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: ٢٧٢13٢    بتاريخ: 0٤/٢5/٢01٧
با�س��م : عبد �لبا�سط بطر�وي.

وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، برج خليفة.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات توفري �الأطعمة و�مل�سروبات ، وخدمات �الإيو�ء �ملوؤقت .
�لو�قعة بالفئة : )٤3(

وقد   ،)COFFEE CENTRAL(  : �ل��ت��ال��ي��ة  �لالتينية  �ل��ك��ل��م��ات  ع��ن  ع��ب��ارة    : �ل��ع��الم��ة  و���س��ف 
و�لكلمة  �لغامق  �الأ���س��ود  باللون   )COFFEE( �لكلمة  كتبت  حيث  �أفقي،  وب�سكل  �الأ���س��ود  باللون  كتبت 
�لكلمتن بر�سم الأن�ساف دو�ئر متقابلة بنف�س  �لفاحت، وقد ف�سل بن  )CENTRAL( باللون �الأ�سود 
�ألو�ن �لكلمات، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح يف �ل�سكل، وجممل �لعالمة مميز 

ومبتكر .�ال�سرت�طات: ال توجد.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  15  اأكتوبر 2017 العدد 12147

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: ٢٧0٢03    بتاريخ: ٢٢/03/٢01٧
با�س��م : �سركة �سويت- �و �ر�ر �ند ليرو )بي تي و�ي( �ل تي دي .

وعنو�نه: 8 �فنيو ، �سارع 16 ، نهر �ليز� وي�سرتن كاب ، جمهورية جنوب �فريقيا ..
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س .
�لو�قعة بالفئة : )٢5(

ي�سد بقطعة قما�سية  وكّل  �يحائي  ب�سكل  يتقابلون  �الف��ر�د  ر�سم ملجموعة من  : عبارة عن  �لعالمة  و�سف 
جلانبه باللون �الأبي�س و�الأ�سود وب�سكل �أفقي، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح يف 

�ل�سكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ال�سرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  15  اأكتوبر 2017 العدد 12147

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: ٢٧0٧5٢    بتاريخ: 03/0٤/٢01٧
با�س��م : موؤ�س�سة ما�سل خلدمات �ل�سيار�ت )موؤ�س�سة فردية( .
وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �س ب : )٤٧٤٤91( .

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�إن�ساء �ملباين و�الإ�سالح وخدمات �لرتكيب �و �لتجميع .

�لو�قعة بالفئة : )3٧(
و�سف �لعالمة : عبارة عن ر�سم هند�سي على �سكل مثلث باللون �الأزرق وخلفية باللون �الأ�سود كتب بد�خله 
باللون   )MUSCLE( �لكلمة  كتبت  حيث   ،)MUSCLE Car Garage( �لالتينية  �لكلمات 
�لكلمات )Car Garage( باللون �الأحمر، وحتتها  �أفقي وحتتها كتبت  �الأبي�س وبخط عري�س وب�سكل 
�لعالمة كتبت  �البي�س و�الأ�سود، وكامل  باللونن  �ل�سيار�ت  ر�سم الأدو�ت تدخل يف تركيب حمركات  يوجد 

على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح بال�سكل �أعاله، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر.
�ال�سرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  15  اأكتوبر 2017 العدد 12147

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر
اإعالن حكم غيابي  يف الدعوى  رقم 7173 ل�سنة 2017 ايجارات

�ملحكوم له طالب �العالن / 1- فوزية علي عبد�هلل  - ٢( موؤ�س�سة �لعي�سى �لعقارية 
�ملحكوم عليها �ملطلوب �عالنه / 1- جر�ند وي للتجارة �لعامة - �س ذ م م  

٢- بري�ج �سامند خان �سامند خان  
منطوق �حلكم �ل�سادر بجل�سة 9/18/٢01٧   

حكمت �للجنة مبثابة �حل�سوري : 
1- بالز�م �ملدعي عليها �مل�ستاأجرة باخالء �لعن �ملوؤجرة وت�سليمها خالية من �ل�سو�غل 

 30.000.00 وق��دره  مبلغ  ب�سد�د  �ل�سيكات(  حمرر   - )�مل�ستاأجرة  عليهما  �ملدعي  بالز�م   -٢
درهم )ثالثون �لف درهم( وذلك عن قيمة �ل�سيكات �ملرجتعة من �لبنك و�لتي متثل بدل 
�اليجار للفرتة من تاريخ ٢016/5/13 حتى ٢01٧/٢/1٢ ، مع �لز�م �ملدعي عليها �مل�ستاأجرة 
فقط مبا ي�ستجد من �جرة �عتبار� من تاريخ ٢01٧/٢/13 حتى تاريخ �الخالء �لفعلي بو�قع 

�جرة �سنوية قدرها ٤0.000.00 درهم 
3- بالز�م �ملدعي عليها �مل�ستاأجرة بتقدمي �سهادة بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

٤- بالز�م �ملدعي عليها �مل�ستاأجرة مب�ساريف �لدعوى. 
وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من �لطعن لذلك 

نعلنكم باحلكم متهيد� لي�سبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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الفجر الريا�ضي

بعثة منتخبنا الوطني للكيك بوك�سينج ت�سل الأردن للم�ساركة يف البطولة العربية
و�سلت بعثة منتخبنا �لوطني للكيك بوك�سينج للعا�سمة 
�لبطولة  فعاليات  يف  للم�ساركة  ��ستعد�د�  عمان  �الأردنية 
�لعا�سمة  ت�ست�سيفها  �ل��ت��ي  بوك�سينج  للكيك  �ل��ع��رب��ي��ة 
�الأردنية )عمان( خالل �لفرتة من 14 وحتى 22 �أكتوبر 
�حلايل  و�لتي ��ستقبلت ��ستقباال ر�ئعا ج�سد عمق �لعالقة 
بن �لبلدين �ل�سقيقن ، وقد نقلت �لبعثة للجنة �ملنظمة 
رئي�س  �لنيادي  �سعيد  عبد�هلل  و�أمنيات  حتيات  �الأردن��ي��ة 
�حتاد �الإمار�ت للمو�ي تاي و�لكيك بوك�سينج ،وذلك قبل 
�نطالقة مناف�سات �لبطولة �لتي تفتتح يوم غد �الثنن 
لل�سباب  �حل�سن  مبدينة  �ل��زي��ود،  ر��سد  �ل�سهيد  ب�سالة 

منتخبات  يف  تتمثل  عربية  منتخبات   8 مب�ساركة  وذل��ك 
،فل�سطن،مملكة  م�سر  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة 
�إىل  �ل��ي��م��ن،�إ���س��اف��ًة  ليبيا،  �ل��ك��وي��ت،  �جل��ز�ئ��ر،  �لبحرين 

�الأردن م�ست�سيف �لبطولة . 
عن  �أم�س  �سباح  �لبالد  غ��ادرت  قد  منتخبنا  بعثة  وكانت 
و�لتي �سمت فهد خلفان  �ل��دويل  �أب��و ظبي  طريق مطار 
�لبعثة   رئ��ي�����س  �الحت����اد  �إد�رة  جم��ل�����س  ع�����س��و  �ل��ع��ب��دويل 
�ل��ب��ع��ث��ة عمر  و�إد�ري  �ل��ك��ع��ب��ي  �مل��ن��ت��خ��ب خ����دوم  وم�����س��رف 
ر�مز  يا�سر  �مل��درب��ن  من  �ملكون  �لفني  و�جل��ه��از  �لنعيمي 
ب��ن جنة ،و6 الع��ب��ن ه��م: �سعيد حممد  ع��ام��ر وي��و���س��ف 

�خلاجة  عا�سم  علي   ، �ملنهايل  حممد  وف��ار���س  �لقبي�سي 
نعيم  حممد   ، �لكعبي  ،عبيد  �ملن�سوري  �حمد  ومن�سور 
�الأن�ساري. وقد �نتظم منتخبنا فور و�سوله يف مع�سكره 
�لتا�سعة  �لن�سخة  يف  �مل�ساركة  �ل�سقيقة  �ل��وف��ود  بجانب 
م��ن �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��ام ه��ن��اك و�ل��ت��ي يكتمل 
و�سولها �ليوم �الأحد على �أن يعقد �الجتماع �لفني الأهلية 
قبل  �الث��ن��ن  غ��د  ي��وم  �سباح  �لبطولة  وق��رع��ة  �لالعبن 
�ليوم وقد �ظهر جميع  موعد حفل �الفتتاح ع�سر نف�س 
العبينا معنويات عالية ��ستعد�د� الأول م�ساركة عربية بعد 

�إ�سهار �الحتاد.

•• دبي - �لفجر: 

ملالكه   11 �ل�سيجي  و�دي  �ل��ق��ارب  ت��وج 
�سمو �ل�سيخ حممد بن حمد بن حممد 
وبقيادة  �ل��ف��ج��رية  ع��ه��د  ويل  �ل�����س��رق��ي 
لل�سوط  بطال  �لزحمي  �سامل  �لنوخذة 
�جلولة  مناف�سات  �سمن  �الأول)�الأزرق( 
�لثانية من بطولة دبي لقو�رب �لتجديف 
نادي  نظمها  و�ل��ت��ي  ق��دم��ا   30 �ملحلية 
ع�سر  �لبحرية  للريا�سات  �ل��دويل  دبي 

يوم �أم�س �الأول -�جلمعة-.
�لتابع   20 ���س��ن��ا���س  �ل����ق����ارب  وح���ق���ق 
ب�سلطنة  �ل��ري��ا���س��ي��ة  �ل�����س��ئ��ون  ل������وز�رة 
يف  �الأول  باملركز  �لفوز  �ل�سقيقة  عمان 
و�ل��ذي جمع  )�الأ�سفر(  �لثاين  �ل�سوط 
 20 ���س��ن��ا���س  ليت�سدر  �ل���ق���و�رب  نخبة 
�لرتتيب  �ملا�سي  �لعام  يف  �للقب  حامل 
�ل��ع��ام ل��ب��ط��ول��ة دب���ي يف �مل��و���س��م �حلايل 
2017-2018 قبل �جلولة �حلا�سمة 
و�خل��ت��ام��ي��ة )�ل��ث��ال��ث��ة( و�ل��ت��ي �ستنطلق 
17 نوفمر �ملقبل  يف دبي يوم �جلمعة 
�لكبري  �ل�سباق  نقاط.وحقق   3 بر�سيد 
جن��اح��ا ف��ن��ي��ا وت��ن��ظ��ي��م��ي��ا الف��ت��ا وكبري� 
ما  نخلة جمري�  حيث جتمع يف جزيرة 
يزيد عن 400 فرد� تناف�سو� يف ملحمة 
 38 م��نت  على  تر�ثية  بحرية  ريا�سية 
قاربا مت توزيعها على �سوطن ليبحرو� 
و�سط �رقي �ملعامل �حل�سارية يف �حلليج 
ما�سي  �����س����ورة  جم�������س���دي���ن  �ل����ع����رب����ي 
�الآب����اء و�الأج������د�د.  وت��األ��ق يف مناف�سات 
�جلولة �لثانية من بطولة دبي لقو�رب 
حتديد�  �الأول  �ل�����س��وط  ويف  �لتجديف 
�لقارب  �الأزرق  �ل���ل���ون  ح��م��ل  و�ل������ذي 
�ل�سيخ  �سمو  ملالكه   11 �ل�سيجي  و�دي 
ب���ن حم��م��د �ل�سرقي  ب���ن ح��م��د  حم��م��د 

�لنوخذة  وب��ق��ي��ادة  �ل��ف��ج��رية  ع��ه��د  ويل 
باقي  على  تفوق  و�ل��ذي  �لزحمي  �سامل 
بينها �ساحب  وم��ن  �مل�����س��ارك��ة  �ل��ق��و�رب 
 12 ر�أ���س �خليمة  �لقارب  �لثاين  �ملركز 
بن  �سعود  بن  �ل�سيخ حممد  �سمو  ملالكه 
ر�أ���س �خليمة  �لقا�سمي ويل عهد  �سقر 
�لكا�س  ح�سن  نا�سر  �ل��ن��وخ��ذة  وب��ق��ي��ادة 
�بن  �لقارب  ثالثا  جاء  �ملر�كز  باقي  ويف 
ماجد 42  ملالكه �سمو �ل�سيخ حممد بن 
ر�أ���س �خليمة  �لقا�سمي ويل عهد  �سعود 
�لكاأ�س  ح�سن  نا�سر  �ل��ن��وخ��ذة  وب��ق��ي��ادة 

وحل يف �ملركز �لر�بع �لقارب )�ل�سعودية 
�سلطان  �إبر�هيم  ملالكه  و�الإمار�ت(17 
�إبر�هيم �ملرزوقي وبقيادة �لنوخذة عبد 
�لقارب  خام�سا  حل  فيما  �مل��رزوق��ي  �هلل 
جاء قارب �سرطة دبي 30 �لتابع للقيادة 
�لنوخذة  وبقيادة  دب��ي  ل�سرطة  �لعامة 

حممد �إ�سماعيل م�سموم �لفال�سي .
وجاءت مناف�سات �ل�سوط �لثاين و�لذي 
�جلمهور  لت�سد  �الأ���س��ف��ر  �ل��ل��ون  ح��م��ل 
م��وق��ع �حلدث  م��ن  �ل�سباق  ت��اب��ع  �ل���ذي 
�لتي  �لريا�سية  �سا�سة قناة دبي  �أو عر 

�ل���ه���و�ء مبا�سرة  �ل�����س��ب��اق ع��ل��ى  ن��ق��ل��ت  
�لعائد   20 �سنا�س  �ل��ق��ارب  جن��ح  حيث 
ب�سلطنة  �ل��ري��ا���س��ي��ة  �ل�����س��ئ��ون  ل������وز�رة 
�ملعمري  ماجد  �لنوخذة  وبقيادة  عمان 
�لقارب  قوية مع  مناف�سة  بعد  �لفوز  يف 
دبي 51 ملالكه �لنوخذة �إبر�هيم حممد 

�حمد �ملرعي �لذي �حتل �ملركز �لثاين 
وذهب �ملركز �لثالث �إىل �لقارب �ل�سارقة 
�لهامور  �إ�سماعيل  �لنوخذة  ملالكه   32
ملالكه   55 ج��ل��ف��ار  �ل���ق���ارب  �ح��ت��ل  فيما 
�سقر  بن  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 

حاكم  �الع��ل��ي  �ملجل�س  ع�سو  �ألقا�سمي 
نا�سر  �ل��ن��وخ��ذة  وب��ق��ي��ادة  ر�أ����س �خليمة 
�ح����م �ل�����س��ح��ي يف �مل���رك���ز �ل���ر�ب���ع ون���ال 
�ل�سيخ  مل��ال��ك��ه   26 �سهم  و�دي  �ل��ق��ارب 
ب���ن حم��م��د �ل�سرقي  ب���ن ح��م��د  م��ك��ت��وم 
وب��ق��ي��ادة �ل��ن��وخ��ذة ���س��امل ���س��ع��ي��د عبيد 
�ملركز �خلام�س يف �لرتتيب �لعام. وجرت 
بعد نهاية �ل�سباق مر��سم مبا�سرة وعلى 
م��ن�����س��ة �الأب�����ط�����ال يف م���ق���ر �ل����ن����ادي يف 
تتويج  م��ر����س��م  ج���رت  �ل�سياحي  �مل��ي��ن��اء 
�أبطال �جلولة بح�سور كال من حممد 

عبد�هلل حارب ع�سو جمل�س �إد�رة نادي 
�ملدير  �لبحرية  للريا�سات  �ل��دويل  دبي 
م�سرف  �ل���ق���م���زي  وه�����زمي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ل�سباق و�ملقدم علي �لنقبي رئي�س ق�سم 
�الإنقاذ �لبحري يف �سرطة دبي حيث مت 
�الأوىل يف كل  �مل��ر�ك��ز  �أ���س��ح��اب  ت��ك��رمي 
�ل�سباقات  �ل���ع���ادة يف  ج���رت  ك��م��ا  ���س��وط 

�لبحرية �لتي ينظمها �لنادي.
حارب يثمن دور ال�صركاء

ح������ارب ع�سو  �هلل  ع���ب���د  �أ�����س����اد حم���م���د 
�ل������دويل  دب������ي  ن��������ادي  �إد�رة  جم���ل�������س 

�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لبحرية  للريا�سات 
مناف�سات  �لذي حققته  �لكبري  بالنجاح 
�جلولة �لثانية من بطولة دبي لقو�رب 
�لذي  �ملميز  وبالدور  �ملحلية  �لتجديف 
ل��ع��ب��ه �ل�����س��رك��اء �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ن مع 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  مقدمتهم  ويف  �ل��ن��ادي 
ل�������س���رط���ة دب�����ي و����س���ل���ط���ة م���دي���ن���ة دبي 

�ملالحية وجمموعة نخيل �لبحرية.
�ل��ذي تلعبه  �ل��دور �ملتميز  وثمن ح��ارب 
�لريا�سات  تطوير  يف  �الأع����الم  و���س��ائ��ل 
و�ملتابعة  �الهتمام  خ��الل  من  �لبحرية 

�ل���ك���ب���رية م��ث��ن��ي��ا ع���ل���ى م���وؤ����س�������س���ة دبي 
لالإعالم �لتي ظلت تر�فق كل �الأحد�ث 
�لكبرية �لتي ينظمها �لنادي عر قنو�ت 
م�سكورة  ق��ام��ت  و�ل��ت��ي  �لريا�سية  دب��ي 
�ملو�سم  يف  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل�����س��ب��اق��ات  ب��ن��ق��ل 
�ساعتن لكل  �أك��رث من  �حل��ايل وتامن 
حدث وهو �أمر متميز وجميل كما ثمن 
�أبوظبي  موؤ�س�سة  من  �مل�ستمرة  �ملتابعة 
�لريا�سية  ي���اأ����س  ق���ن���اة  ع���ر  ل���الإع���الم 
�ل�سرد�ل  ل��رن��ام��ج  �مل��ت��م��ي��ز  و�ل��ت��وث��ي��ق 

و�لذي يعد بتغطية خا�سة لل�سباق.
القمزي املو�صم مي�صي بنجاح

�أ����س���اد ه����زمي حم��م��د �ل��ق��م��زي م�سرف 
�لتجديف  ل����ق����و�رب  دب�����ي  ����س���ب���اق  ع�����ام 
�لفني  ب���ال���ن���ج���اح  ق���دم���ا   30 �مل��ح��ل��ي��ة 
مناف�سات  ح��ق��ق��ت��ه  �ل����ذي  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
دبي  بطولة  م��ن  �لثانية  �جل��ول��ة  �سباق 
قدما   30 �ملحلية  �ل��ت��ج��دي��ف  ل��ق��و�رب 
ي��وم �أول م��ن �أم�����س-�جل��م��ع��ة- وق��ال �أن 
�ل�سبب ور�ء �لنجاح بعود يف �ملقام �الأول 
�إىل ت��ع��اون �ل�����س��رك��اء و�مل��ت�����س��اب��ق��ن مع 
�للجنة �ملنظمة. و�أ�ساف مي�سي �ملو�سم 
 2018-2017 �ل��ب��ح��ري  �ل��ري��ا���س��ي 
�لتعاون  ب��ف�����س��ل  �آخ�����ر  �إىل  جن����اح  م���ن 
ح��ي��ث �ن��ه��ي �ل���ن���ادي م��ن��اف�����س��ات بطولة 
دب���ي ل��ل��ق��و�رب �ل�����س��ر�ع��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة 43 
قدما ونظم جولتن من 4 حمطات يف 
�ملحلية  �لتجديف  ل��ق��و�رب  دب��ي  بطولة 
�ل�سباقات  ب��اق��ي  �ن��ت��ظ��ار  يف  ق��دم��ا   30
�لقادمة  �لفرتة  خ��الل  �لفئات  باقي  يف 
�ملحلية  �ل�سر�عية  �ل�سفن  مناف�سات  يف 
�ملحلية  �ل�سر�عية  و�ل��ق��و�رب  قدما   60
و�لقو�رب  �ملائية  و�ل��در�ج��ات  قدما   22
�خل�����س��ب��ي��ة �ل�����س��ري��ع��ة و�ل���ك���اي���ت �سريف 

و�سيد �ال�سماك.

ملحمة تراثية ناجح يف نخلة جمريا

وادي ال�سيج��ي و�سن�ا�س بط��ال ثاني��ة ج��ولت التجديف

ليون �ىل فوز مثري على موناكو بطل  نبيل فقري فريقه  �لفرن�سي  �ل��دويل  قاد 
3-2 بت�سجيله ثنائية بينها هدف �لفوز يف �لثو�ين �الخرية من  �ملو�سم �ملا�سي 

من  �لتا�سعة  �ملرحلة  �سمن  “غروباما”  ملعب  على  بينهما  جمعت  �لتي  �مل��ب��ار�ة 
بطولة فرن�سا لكرة �لقدم .

ومل يكتف فقري بالثنائية النه �سنع �لهدف �الول �لذي �فتتح فيه فريقه �لت�سجيل 
 .)11( �ملرمى  �مام  �ملرتب�س  �لدومينيكان  جمهورية  من  دياز  ماريانو  عر 

�لتعادل  �درك  �الم��ارة  فريق  الن  طويال  بتقدمه  ينعم  مل  ليون  لكن 
بعدها ب�ست دقائق بو��سطة �لرتغايل روين لوبي�س بت�سديدة قوية 

ز�حفة من حافة �ملنطقة )17(.
ثم منح فقري �لتقدم لليون جمدد� �ثر معمعة �مام باب �ملرمى 

)23(، ليعادل �ملايل �د�ما تر�وري بت�سديدة �ساروخية من 
 .)34( ليون  ملرمى  �لعليا  �ل��ز�وي��ة  �سكنت  �ملنطقة  حافة 
للفريقن �ىل  ع��دة  ف��ر���س  �سنحت  �ل��ث��اين  �ل�����س��وط  ويف 
خارج  م��ن  مبا�سرة  ح��رة  ركلة  ت�سديد  يف  فقري  جن��ح  �ن 

�ملنطقة لت�ستقر يف �سباك موناكو يف �لدقيقة �لر�بعة من 
ر�د�ميل  هد�فه  غياب  يف  �ملبار�ة  موناكو  وخا�س  �ل�سائع.  بدل  �لوقت 

فالكاو �لعائد بعد خو�سه ت�سفيات مونديال رو�سيا يف �سفوف كولومبيا 
�لتي بلغت �لنهائيات، وذلك بعد �ن ف�سل مدربه �لرتغايل ليوناردو 
جاردمي �ر�حته بعد رحلة طويلة و�ساقة. وف�سل فريق �المارة بالتايل 
بالت�ساوي نقاطا مع باري�س �سان جرمان �ملت�سدر الن ر�سيده جتمد 
عند 19 نقطة مقابل 22 لفريق �لعا�سمة �لذي يلعب �سد م�سيفه 
ديجون. كما مل يحقق موناكو �لفوز يف �خر ثالث مباريات يف خمتلف 
�مل�����س��اب��ق��ات ب��ع��د ���س��ق��وط��ه يف ف���خ �ل��ت��ع��ادل 1-1 مع 
مونبلييه يف �لدوري وخ�سارته �مام بورتو �لرتغايل 
�سفر-3 على ملعبه يف دوري �بطال �وروبا. يف �ملقابل، 
�ساهم �لفوز يف �رتقاء ليون �ىل �ملركز �لثالث موؤقتا بر�سيد 

�للذين يحالن  ونانت  �مام مر�سيليا  �اله��د�ف  بفارق  16 نقطة 
�سيفن على �سرت��سبورغ وبوردو �الحد.

�أيلول �سبتمر �ملا�سي   10 كما �ن �لفوز هو �الول لليون منذ 
عندما تغلب على غانغان 2-1 حيث خ�سر بعده �مام 

باري�س �سان جرمان وتعادل مع ديجون و�جنيه.
ويلعب �ي�سا كاين مع �جنيه، وغانغان مع رين، 
وليل مع ترو�، و�سانت �تيان مع متز، وتولوز مع 

�ميان، و�الحد مونبلييه مع ني�س.

نهائي  ن��اد�ل  ر�فايل  عامليا  �أول  �مل�سنف  �ال�سباين  بلغ 
دورة �سنغهاي �ل�سينية يف كرة �مل�سرب، �إحدى دور�ت 
على  �الأح��د  ب�سعوبة  بتغلبه  نقطة،  لالألف  �ملا�سرتز 

�لكرو�تي مارين �سيليت�س.
�مل�سنف  �ل��ك��رو�ت��ي  مناف�سه  ع��ل��ى  �ال���س��ب��اين  وت��ف��وق 
خام�سا عامليا، بنتيجة 7-5 و7-6 )7-3(، يف مبار�ة 
تناف�سية �أنقذ خاللها “�ملاتادور” )31 عاما( ثالث 

فر�س ل�سيليت�س للفوز باملجموعة �الأوىل.
ناد�ل  �سغط  �الأوىل،  باملجموعة  �ل�سعب  ف��وزه  وبعد 
يف  �إر�ساله  ك�سر  من  ومتكن  �لثانية،  يف  �لبد�ية  منذ 
�ل�سوط �لثالث، قبل �ن يرد �سيليت�س �لك�سر ويتعادل 

ناد�ل  من  خطاأ  بعد   3-3 �لالعبان 
�ل�����ذي مل ي��ك��ت��م غ�����س��ب��ه، وق���ام 

بركبته  �مل���������س����رب  ب�������س���رب 
مرتن.

ك�سر  �ل�����الع�����ب�����ان  وت������ب������ادل 
�ملجموعة  �الإر�سال جم��دد� يف 

�ل�سوط  �ىل  و�سوال  نف�سها، 
�ل���ذي ح�سمه  �ل��ف��ا���س��ل 

ناد�ل ل�ساحله.
ويبحث ن��اد�ل عن 

�ل�سابع  ل���ق���ب���ه 
ه������ذ� �مل���و����س���م، 
�سيالقي  وه���و 
�ل���ن���ه���ائ���ي  يف 
من  �ل������ف������ائ������ز 

�لثانية  �مل���ب���ار�ة 
يف ن�سف �لنهائي، 

ب�����������ن �مل�����������س�����ن�����ف 
�ل�سوي�سري  ث��ان��ي��ا 

روج����ي����ه ف���ي���درر 
جنتيني  ر الأ � و

خو�ن مارتن دل بوترو.
عاما(   29( ب��وت��رو  دل  �ن  �ل�����س��ب��ت  �مل��ن��ظ��م��ون  و�أك����د 
���س��ي��خ��و���س �مل��و�ج��ه��ة م��ع ف��ي��درر )36 ع���ام���ا(، على 
رغم تعر�سه ال�سابة يف ر�سغه �الأي�سر خالل مبار�ته 
�ل�سربي فيكتور  �أم��ام  �لنهائي �جلمعة  ربع  �ل��دور  يف 
مبجموعتن  �الأرجنتيني  �أن��ه��اه��ا  و�ل��ت��ي  تروي�سكي، 

مقابل جمموعة.
و���س��ب��ق ل���دل ب��وت��رو �ل��ف��ائ��ز ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة �لواليات 
�سل�سلة  من  عانى  �ن   ،2009 ع��ام  �ملفتوحة  �ملتحدة 
�إ�سابات ال�سيما يف ر�سغه �الأي�سر، كادت �ن ت�سع حد� 

مل�سريته يف مالعب كرة �مل�سرب.
�ل���ذي يقام  �ل��ن��ه��ائ��ي  ويف ح���ال ف���وز ف��ي��درر يف ن�سف 
موعد  على  �مل�����س��رب  ك��رة  متابعو  �سيكون  �ل�سبت، 
م��رت��ق��ب �الأح����د م��ع م��و�ج��ه��ة ب��ن ن����اد�ل وفيدرر، 
ب���ن �خل�سمن  �ل�����س��ن��ة  ه����ذه  �ل���ر�ب���ع���ة  ���س��ت��ك��ون 

�للدودين.
و�ل��ت��ق��ى ف���ي���درر ح��ام��ل �ل���رق���م �ل��ق��ي��ا���س��ي يف عدد 
ناد�ل  م��ع  لقبا(  �ل��ك��رى )19  �ل��ب��ط��والت  �أل��ق��اب 
ثالث  )16 لقبا يف بطوالت �ل� “غر�ند �سالم”(، 
مر�ت يف �سنة 2017، منها مرتان يف نهائي دورة 
م��ا���س��رتز ل��الأل��ف نقطة )م��ي��ام��ي و�ن��دي��ان ويلز 
�المريكيتان(، ��سافة �ىل نهائي بطولة ��سرت�ليا 

�ملفتوحة، �أوىل �لبطوالت �الأربع �لكرى.
وكان �لفوز يف �ملباريات �لثالث هذه �ل�سنة من 

ن�سيب �ل�سوي�سري.

فقري مينح ليون فوزا مثريا على موناكو  نادال يف نهائي �سنغهاي على ح�ساب �سيليت�س 
عامليا  �أوىل  �مل�سنفة  �لرو�سية  بلغت 
دورة  نهائي  �سار�بوفا،  ماريا  �سابقا 
�مل�سرب،  ك��رة  يف  �ل�سينية  تياجنن 
ع��ودت��ه��ا هذه  م��ن��ذ  ل��ه��ا  �الأول  وه���و 
15 �سهر�  مل���دة  �إي���ق���اف  �ل�����س��ن��ة م��ن 
حمظورة.  م���ادة  ت��ن��اول  خلفية  على 
�ل�����س��ب��ت، فازت  �ل��ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف  ويف 
حاملة  على  ع��ام��ا(   30( �ل��رو���س��ي��ة 
بنتيجة  �سو�ي  بنغ  �ل�سينية  �للقب 
دقيقة،  و18  �ساعة  يف  و1-6   3-6
لتبلغ نهائي �سابع دورة ت�سارك فيها 
منذ عودتها من �اليقاف يف ني�سان/

�لرو�سية  وهيمنت   .2017 �أب��ري��ل 
�ألقاب يف �لبطوالت  �ملتوجة بخم�سة 
�لكرى “غر�ند �سالم” على �ملبار�ة 
�إر�سال  وك�سرت  فيه،  لب�س  ال  ب�سكل 
مئات  ت�سجيع  القت  �لتي  مناف�ستها 
�مل�����س��ج��ع��ن �مل��ح��ل��ي��ن، �أرب�����ع م����ر�ت، 

�مل�سنفة  ���س��و�ي  تتمكن  مل  بينما 
25 ع��امل��ي��ا، م���ن ك�����س��ر �إر����س���ال 

نهائي  و���س��ي��ك��ون  ����س���ار�ب���وف���ا. 
�ل��������دورة �ل�����س��ي��ن��ي��ة �الأح������د، 
دورة  منذ  ل�سار�بوفا  �الأوىل 
روما �اليطالية يف �أيار/مايو 

و�ستو�جه   ،2015
�لبيالرو�سية  فيه 

�سابالنكا  �أري���ان���ا 
مل�سنفة  �

 1 0 2
 ، مليا عا
و�ل����ت����ي 

فازت يف ن�سف 
�لثاين  �لنهائي 

�اليطالية  ع��ل��ى 
����س���ارة �ي�����ر�ين 1-6 

�سار�بوفا  وعادت  و3-6. 
دورة  يف  �مل����الع����ب  �ىل 
���س��ت��وت��غ��ارت �المل��ان��ي��ة يف 

 15 �يقافها  بعد  �ملا�سي  �أبريل  ني�سان 
“ميلدونيوم”  م����ادة  ل��ت��ن��اول��ه��ا  ���س��ه��ر� 
�الأ�سهر  يف  تعر�ست  �نها  �ال  �ملحظورة، 
�مل���ا����س���ي���ة �أي�������س���ا ل��ب��ع�����س �ال����س���اب���ات 
بع�س  يف  م�ساركتها  دون  ح��ال��ت  �ل��ت��ي 
مو�سع  �سار�بوفا  كانت  كما  �ل����دور�ت. 
و�لالعبات  �لالعبن  �أو���س��اط  ج��دل يف 
دع��وت��ه��ا �ىل  ع��ل��ى خلفية  �مل��ح��رتف��ن، 
�ل��������دور�ت و�ل���ب���ط���والت �ل����ك����رى. ويف 
�مل�ساركة  ت�سنيفها  ل��ه��ا  يتيح  ال  ح��ن 
�سالم”،  “غر�ند  �ل���  بطوالت  قرعة  يف 
بطولة  ت�سفيات  ع��ن  ���س��ار�ب��وف��ا  غ��اب��ت 
�ال�سابة،  ب�سبب  �النكليزية  وميبلدون 
ورف�س منظمو بطولة فرن�سا �ملفتوحة 
عك�س  على  �ليها،  دع��وة  بطاقة  توجيه 
ب��ط��ول��ة �لواليات  ب���ه م��ن��ظ��م��و  م���ا ق���ام 
�ملتحدة يف �آب �أغ�سط�س و�أيلول �سبتمر 
�ل�  �ل���دور  ���س��ار�ب��وف��ا  �مل��ا���س��ي��ن. وبلغت 
على  �أقيمت  �لتي  للبطولة   16
ميدوز  ف��ال���س��ي��ن��غ  م��الع��ب 
غياب  ويف  ن��ي��وي��ورك.  يف 
مفاجاأة يف �لنهائي، يتوقع 
�ن تتوج �سار�بوفا بلقبها 
�ل���������س����اد�����س و�ل���ث���الث���ن 
و�الأول  م�������س���ريت���ه���ا،  يف 
بريزبن  دورة  م��ن��ذ 
�ال�����س����رت�ل����ي����ة 

.2015

اأول نهائي ل�سارابوفا يف تياجنني بعد اليقاف 
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•• �ل�شارقة - �لفجر:

بعد حت�سري مكثف طو�ل �لفرتة �ملا�سية وبروح 
معنوية عالية غادر ممثل �لدولة فريق �لتجديف 
�لريا�سي  �ل��ث��ق��ايف  �حل��م��ري��ة  ل���ن���ادي  �حل���دي���ث 
�لبطولة  يف  للم�ساركة  �لتون�سية  �لعا�سمة  �إىل 
�أن  �ملقرر  من  و�لتي  �حلديث  للتجديف  �لعربية 

تبد�أ نهاية �سهر �أكتوبر �جلاري .
وم����ن �مل���ق���رر �أن ي���ب���د�أ �ل���الع���ب���ون ف����رتة �إع�����د�د 
�لدخول  قبل  �لتون�سية  �ل�سو�طئ  على  متهيدية 
للمناف�سة على مدى �سبعة �أيام متو��سلة  �سمن 
وتهياأتهم  �لالعن  جاهزية  لرفع  �ل��ن��ادي  روؤي��ة 

على �ملناف�سة .
�إ�سر�ر  وكلهم  �ملناف�سة  �أج��و�ء  �لالعبون  ويدخل 
بعد  ع��رب��ي��ا  �الأول  �مل��رك��ز  حتقيق  ع��ل��ى  وع��زمي��ة 
�حل�سول �لعام �ملا�سي على �ملركز �الأول خليجيا 
و�ل�����ر�ب�����ع ع���رب���ي���ا ل���ي���ك���ون �ل���ت���ح���دي ب���رف���ع علم 
لها وزنها  �لتي  �لبطولة  �الم��ار�ت عاليا يف هده 

يف �لريا�سات �لبحرية .
رئي�س  نائب  �ل�سام�سي  �سامل غامن  �لوفد  تر�أ�س 
رئي�س  �لريا�سي  �لثقايف  �حلمرية  ن��ادي  جمل�س 
من  ك��ال  �ل��وف��د  وي�سم  �لبحرية  �الل��ع��اب  جلنة 
ماجد �سعيد �ملهريي م�سرف �لفريق  وم�سطفى 

�لبحرية  �الأل��ع��اب  جلنة  �سكرتري  �ل�سيد  عبا�س 
و��سح  علي  و�سيد  �ل�سيوي  �إ���س��الم  و�الإع���الم���ي 
مدرب �لفريق و�لالعبن حمد �سعيد �ملطرو�سي 
وحميد ح�سن �ملطرو�سي وخمي�س غامن �ل�سام�سي 

و�أحمد خمي�س �حلمادي ومبارك �ليا�سي 
و�سرح �سامل غامن �ل�سام�سي نائب رئي�س جمل�س 

�لفريق  �أن  �ل��وف��د  رئ��ي�����س  �حل��م��ري��ة  ن���ادي  �إد�رة 
وهو ممثل دولة �الم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يبعث 
�لعربية  �الم�����ار�ت  دول���ة  حل��ك��وم��ة  �سكر  ر���س��ال��ة 
�مل��ت��ح��دة ح��ك��وم��ة و���س��ع��ب��ا  ل��دع��م��ه��ا �لالحمدود 
و�ل�سكر مو�سول ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور 
�ل��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و �ملجل�س  ب���ن حم��م��د  ���س��ل��ط��ان 
كل  بت�سخري  وج��ه  �ل��ذي  �ل�سارقة  حاكم  �الأع��ل��ى 
�مل����ادي و�مل��ع��ن��وي لالأندية  �الإم��ك��ان��ي��ات و�ل��دع��م 
و�لفرق �لريا�سية ومنها نادي �حلمرية وريا�سة 
مزيد  لتحقيق  �خل�سو�س  وج��ه  على  �لتجديف 
م��ن �الإجن�����از�ت و�ل��ب��ط��والت ع��ل��ى ك��ل �الأ�سعدة 
�ملحلية  �ملحافل  �لدولة يف  ر�ي��ة  و�مل��ج��االت ورف��ع 

و�لدولية .
�أن الع��ب��ي فريق  �ل�سام�سي  غ��امن  ���س��امل   و�أك���د   
�لتجديف ب��ن��ادي �حل��م��ري��ة ي��ب��دل��ون ج��ه��د�  من 
�أج����ل �أن ي��ح��ق��ق��و� �إجن������از� �إم���ار�ت���ي���ا ج���دي���د� يف 
لنادي  �لريا�سية  �لبعثة  �أن  �لبطولة م�سري� �ىل 
�الأول عربيا  يف ظل  �ملركز  �إىل  �حلمرية تتطلع 
ما حققه �لالعبون �سابقا  من بطوالت ومر�كز 
مفخرة  وه���ي  �إجن��از�ت��ه��م  �ىل  ت�����س��اف  متقدمة 
للدولة والإمارة �ل�سارقة بوجه �خل�سو�س مثمناً 
كافة �جلهود �ملبذولة يف خدمة ريا�سة �لتجديف  

�الإمار�تية و�إعالء �ساأنها .

•• �أبوظبي-�لفجر:

�ختتمت �أم�س)�ل�سبت( مناف�سات بطولة 
�لعن �لدولية للجوجيت�سو و�لتي ح�سد 
خاللها العبو والعبات �الإمار�ت ن�سيب 
�الأ�سد من �لذهب، �سمن �ملناف�سات �لتي 
مدينة  يف  �الإم�����ار�ت  جامعة  يف  �أق��ي��م��ت 
من  1523 الع���ب���اً  �ل���ع���ن، مب�����س��ارك��ة 
11 دولة تناف�سو� على مد�ر يومي 13 

و14 �أكتوبر .
و�سهد �ل��ي��وم �ل��ث��اين ن���ز�الت ق��وي��ة بن 
�لنا�سئن من خمتلف  من  715 العباً 
عر�ساً  ق����دم����و�  �ل����ذي����ن  �جل���ن�������س���ي���ات، 
�ملهار�ت  م���ن  ع����اٍل  مل�����س��ت��وى  �ح���رت�ف���ي���اً 
و�لتقنيات �ملتطورة على ب�ساط �لبطولة 

من خمتلف �الأوز�ن.
وك��ان��ت �أب����رز �ل��ن��ت��ائ��ج ف���وز الع��ب��ي دولة 
�ليوم  يف  م��ي��د�ل��ي��ة   568 ب����  �الإم�������ار�ت 
و162  ذه��ب��ي��ة،   156 م��ن��ه��ا  �ل���ث���اين، 
عدد  تاألق  كما  برونزية،  و250  ف�سية 
م���ن �أن���دي���ة وم����د�ر�����س دول����ة �الإم������ار�ت 
�لتي  �لبطولة  من  �لثاين  �ليوم  خ��الل 
ت��رب��ع��ت ع��ل��ى ع��ر���س �ل��ت��ت��وي��ج يف �ملر�كز 
�خلم�سة �الأوىل بانتز�عها �لعدد �الأكر 
�لوحدة  ن��ادي  �مليد�ليات، حيث حل  من 
ذهبية   13 ب���و�ق���ع  �الأوىل  �مل��رت��ب��ة  يف 
حل  ك��م��ا  ب��رون��زي��ة،  و15  ف�سية  و16 

ن������ادي �جل���زي���رة 
يف �ملرتبة �لثانية 
هبية  1ذ 6 ب�
و6  و6ف�سيات 
وجاء  برونزيات، 
ن������ادي �ل���ع���ن يف 
�لثالثة  �مل���رت���ب���ة 
ب������ت������ح������ق������ي������ق������ه 
م���ي���د�ل���ي���ة   18
و4  ذه��������ب��������ي��������ة 
ف�سية  ميد�ليات 
وب�����رون�����زي�����ت�����ن، 
�أكادميية  وح��ل��ت 

ذهبيات،  ب�5  �لر�بعة  �ملرتبة  يف  �أج��ي��ال 
و8 ف�سيات، و7 ميد�ليات برونزية، كما 
حققت �أكادميية �لن�سر �ملركز �خلام�س 
و9  ف�سيات  و3  ذهبية  م��ي��د�ل��ي��ات  ب�6 

ميد�ليات برونزية.
الطاقم  بكفاءة  ي�صيد  الظاهري 

الفني
وق��������ال حم���م���د ب�����ن دمل��������وج �ل���ظ���اه���ري 
�الإم������ار�ت  �حت����اد  �إد�رة  جم��ل�����س  ع�����س��و 
هذه  بتنظيمنا  “نفخر  للجوجيت�سو: 
ت�سدر  خاللها  �سهدنا  �ل��ت��ي  �لبطولة 
العبي �الإمار�ت للمر�كز �الأوىل، و�أود �أن 

�أتوجه بخال�س �ل�سكر للقيادة �لر�سيدة 
�لذي  �مل�ستمر  ودع��م��ه��ا  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى 

�أولته ملختلف �ملحافل �لريا�سية”.
هذه  تنظيم  “�إن  �ل��ظ��اه��ري،  و�أ����س���اف 
�لتي  �ل���ب���ط���ول���ة 
عليها  ي���������س����رف 
�حت�����اد �الإم�������ار�ت 
ل���ل���ج���وج���ي���ت�������س���و 
ي������������������������دع������������������������م 
������س����رت�ت����ي����ج����ي����ة 
�لر�مية  �الحت����اد 
�إىل تعزيز ح�سور 
�لريا�سة  ه������ذه 
�ل�������������ه�������������ادف�������������ة، 
�ملجتمع  ودف���������ع 
ت����ب����ن����ي����ه����ا  �إىل 
�أ�سلوب  ل��ت�����س��ب��ح 
تتناقله  ح�����ي�����اة 

�الأجيال”.
�لتنظيم  مب�����س��ت��وى  �ل��ظ��اه��ري  و�أ����س���اد 
�لذين  و�الإد�ري  �لفني  �لطاقم  وكفاءة 
وفق  �لبطولة  ه��ذه  �إخ���ر�ج  على  عملو� 
�لعاملية،  و�مل�����س��ت��وي��ات  �مل��ع��اي��ري  �أف�����س��ل 
�ستو��سل  �ل���ع���ن،  م��دي��ن��ة  �أن  م����وؤك����د�ً 
م�ساعيها �لر�مية �إىل تر�سيخ ح�سورها 
وقبلة  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و  ر�ئ�������د  ك���م���رك���ز 
وتعزز  �ملحرتفن،  �لالعبن  ت�ستقطب 

من مهار�ت �لهو�ة و�لنا�سئن. 
ثمرة  البطولة  جنــاح  البلو�صي: 

للجهود امل�صتمرة

�لبلو�سي  �أكد يو�سف حممد  من جهته، 
�الإمار�ت  �حت��اد  �لفنية يف  �الإد�رة  مدير 
�لعن  ب��ط��ول��ة  جن���اح  �أن  للجوجيت�سو، 
ث��م��رة جل��ه��ود م�ستمرة  ي��ع��ت��ر مب��ث��اب��ة 

بهذه  ل��الرت��ق��اء 
�ملتميزة  �ل��ل��ع��ب��ة 
�ل���������ت���������ي ب�����ات�����ت 
بقاعدة  حت��ظ��ى 
كبرية يف �لدولة، 
من  م�ستفيدين 
�لت�سنيف  ن��ظ��ام 
�لعاملي �لذي بات 
�الأول  �ل�����د�ف�����ع 
�لالعبن  ل���ك���ل 
ي�ساركون  �لذين 
م�������س���اب���ق���ات  يف 
�الحتاد ما �أ�سهم 
م�ستوى  رف��ع  يف 

�جلودة و�الأد�ء وحتقيق �لطموحات.
بال�سكر  “�أتقدم  �ل��ب��ل��و���س��ي:  و�أ����س���اف 
�لبطولة ويف  لهذه  �لد�عمن  ل�سركائنا 
�لتي  �سبورت�س  ب��امل��ز  �سركة  مقدمتهم 
وجمل�س  �ملحرتفن،  باملدربن  ت��زودن��ا 
�لذين  �الأم��ور  و�أولياء  للتعليم  �أبوظبي 
�العبن  �ل��ب��ط��ول��ة  ت��و�ج��ده��م يف  دع���م 

و�سجعهم “.
����س��ت��ق��ب��ال �ساحب  �أن  �ل��ب��ل��و���س��ي،  و�أك����د 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
�جلوجيت�سو،  الأب��ط��ال  �مل�سلحة  للقو�ت 

ب��االإ���س��اف��ة ل��الن��ت�����س��ار�ت �ل��ك��ب��رية �لتي 
حققوها يف �لبطوالت �لدولية، كل هذه 
لالعبن  ك��ب��ري�ً  د�ف��ع��اً  �سكلت  �ل��ع��و�م��ل 
�لتتويج  م��ن�����س��ات  الع����ت����الء  وذوي����ه����م 
�ل���ع���امل���ي���ة و�ل���ف���وز 
ب�����اأه�����م �الأل�����ق�����اب 
�لبطوالت  �سمن 
و�ل����ت���������س����ن����ي����ف����ات 
�ملقبلة.  �ل��ع��امل��ي��ة 
ظهر  م������ا  وه���������ذ� 
ه�����ذه  يف  ج�����ل�����ي�����اً 

�لبطولة.

دع�������م �ل���������س����رك����اء 
�ال�سرت�تيجين

بطولة  وحت���ظ���ى 
�ل����ع����ن �ل���دول���ي���ة 
ل���ل���ج���وج���ي���ت�������س���و 
�سركائها  م����ن  ك���ب���ري  ب���دع���م   2017
�ال�سرت�تيجين ممثلن ب�سركة مبادلة 
لال�ستثمار، وقنو�ت �أبوظبي �لريا�سية، 
�لد�خلية،  ووز�رة  ل��ل��ط��ري�ن،  و�الحت����اد 
و�سركة  �الإ���س��الم��ي،  �أبوظبي  وم�سرف 
�أدنوك �لوطنية، وباملز �سبورت�س، و�سركة 
لالألومنيوم، وجمل�س  �لعاملية  �الإمار�ت 
�لتعليم  ود�ئ������رة  �ل��ري��ا���س��ي،  �أب���وظ���ب���ي 
للتمويل،  �الإ�سالمية  و�آف���اق  و�مل��ع��رف��ة، 
�لقاب�سة،  خاجة  و�آل  ل��الأزي��اء،  ول���وز�ن 
�ل�سقر  وجمموعة  ���س��ووردز،  ودياموند 
�ملتحدة، وجمموعة كافالو، و�لتي تهدف 

و�الهتمام  �ل��وع��ي  زي����ادة  �إىل  جميعها 
�مل��ح��ل��ي و�ل��ع��امل��ي ب��ه��ذه �ل��ري��ا���س��ة، مبا 
ي�����س��م��ن �إط�����الع �جل��م��اه��ري ع��ل��ى كافة 

�لتطور�ت و�مل�ستجد�ت و�لنتائج.
املــــــرزوقــــــي: 
ــــا  ــــركــــاوؤن �ــــص
يـــجـــ�ـــصـــدون 
مفهوم التعاون 

احلقيقي
ه��������������ذ�  ويف 
�ل���������س����ي����اق �أك������د 
ح�سن  حم���م���د 
مدير  �مل���رزوق���ي 
�لت�سويق  �إد�رة 
و�الت�������������������س���������ال 
و�مل���������ال���������ي���������ة يف 
�حت���اد �الإم����ار�ت 
 : جيت�سو للجو

حققته  �ل�����ذي  ب��ال��ن��ج��اح  ن��ف��خ��ر  “�إننا 
ريا�سة  ���س��ع��ي��د  ع���ل���ى  �ل�������س���ر�ك���ة  ه�����ذه 
و��سع  باإقبال  حتظى  �لتي  �جلوجيت�سو 
�ل��ن��ط��اق م��ن �جل��م��ه��ور ودع���م كبري من 
ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���س��ي��دة، ح��ي��ث جت�����س��د هذه 
بن  �حلقيقي  �لتعاون  مفهوم  �ل�سر�كة 
دور  وتبن  و�خل��ا���س،  �ل��ع��ام  �لقطاعن 
�إمار�تي  جيل  ب��ن��اء  يف  �خل��ا���س  �لقطاع 

و�عد وقوي”.
�النت�سار�ت  “�إن  �مل���رزوق���ي:  و�أ����س���اف 
�مل��ت��و�ل��ي��ة ل��ب��ط��الت و�أب���ط���ال �الإم�����ار�ت 
�ل��ت��ع��اون ب��ن جميع �جلهات  ه��ي ث��م��رة 

�لر�عية و�ملنظمة، �لذين �ساهمو� بدعم 
م�سرية �حتاد �جلوجيت�سو وبدفع عجلة 

هذه �لريا�سة نحو �حللم �الأوملبي”.

قاعدة  اتــ�ــصــاع 
ممار�صي اللعبة

�لبطولة  و�سهدت 
م�����و������س�����م�����ه�����ا  يف 
ل����ل����ع����ام �جل��������اري 
�إق�������ب�������اال و������س����ع����اً 
م�������ن �ل����الع����ب����ن 
و�ل�������الع�������ب�������ات يف 
�لفئات  خم��ت��ل��ف 
على  و�الأح������زم������ة 
��������س�������وء �ت�����������س�����اع 
�ملمار�سن  ق��اع��دة 
�مل������������د�ر�������������س  يف 
و�مل������وؤ�������س�������������س������ات 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة، و����س��ت��ق��ط��اب��ه��ا �ل��ع��دي��د من 
�الأن���دي���ة �ل��ري��ا���س��ي��ة، م��ن ب��ي��ن��ه��ا، نادي 
�لوحدة،  ونادي  �لعن،  ونادي  �جلزيرة، 
ون��ادي عجمان، ون��ادي �الإم���ار�ت ونادي 
�لظفرة، باالإ�سافة �إىل عدد من �ملد�ر�س 
قيمة  �كت�سبت  �أنها  كما  و�الأك��ادمي��ي��ات. 
�أبطال  م�����س��ارك��ة  خ����الل  م���ن  م�����س��اف��ة 
وب����ط����الت �ل����ع����امل م����ن �أب�����ن�����اء وب���ن���ات 
�ل��دول��ة �أ���س��ح��اب �الجن����از�ت يف ك��ل من 
و�لذين  وت��رك��م��ان�����س��ت��ان،  مونتينيجرو 
�لبطولتن  كلتا  يف  �مليد�ليات  ح�سدو� 

�الآ�سيوية و�لعاملية �ل�سهر �ملا�سي.

االأبطال يعربون عن فخرهم
وق���ال �ل��الع��ب ه���د�ف �الأح��ب��اب��ي: “�أنا 
�أقدم �الأف�سل  �أن  باأد�ئي، و�أمتنى  فخور 
بطولة  ك��ل  ففي  �ل��ق��ري��ب،  �مل�ستقبل  يف 

فيها  �أ��������س�������ارك 
مبزيد  �أح�����ظ�����ى 
م�����������ن �خل�����������رة 
لتعلم  وف���ر����س���اً 
وفنون  ت��ق��ن��ي��ات 
ج������دي������دة، و�أن�������ا 
�آم�����ل م���ن خالل 
م�������������س������ارك������ات������ي 
يكون  �أن  �ملقبلة 
�ل��������رتك��������ي��������ز يف 
على  �مل��ن��اف�����س��ات 
�لعنا�سر �لتقنية 

يف �للعب”.
و�أ�������������������س������������������اف 

“نتعلم يف كل بطولة كيفية  �الأحبابي: 
�لتوتر،  �لنف�س وم�ساعر  �ل�سيطرة على 
هي  �لريا�سين  زمالئي  �إىل  ور�سالتي 
�أو �خل�سارة  �لفوز  �لنظر عن  �أن��ه بغ�س 
ف���اإن���ه ال ي��ت��وج��ب ع��ل��ي��ن��ا �ل���ت���وق���ف، بل 
م��و����س��ل��ة �ل��ل��ع��ب ب��ه��دف �ل��ت��ع��ل��م، فقد 
ع��ل��م��ت��ن��ي �جل��وج��ي��ت�����س��و �ل���ع���دي���د من 
�أن  �أهمية هو  �الأك��رث  و�ل�سيء  �ل��درو���س 
على  �حرت�مك  فر�س  يف  لتنجح  تتعلم 

�الآخرين”.
م���ن ج��ان��ب �آخ�����ر، ك���ان �ل���الع���ب حامد 
خالد �لهنائي �لفائز بامليد�لية �لذهبية 

ببطولة مونتينيجرو، �أحد �أبرز �لنجوم 
على ب�ساط بطولة �لعن �لدولية، حيث 
ح�سل على �ملركز �الول خالل م�ساركته 
يف �لبطولة وقال �لهنائي: “لعبت �ليوم 
ممثاًل لنادي �لوحدة يف فئة 84 كجم، 
�لذين  �ل��ري��ا���س��ي��ن  ���س��ّك��ل جميع  ح��ي��ث 
و�ج��ه��ت��ه��م حت���دي���اً ق���وي���اً ب��ال��ن�����س��ب��ة يل، 
�إىل درجة  كانو� على م�ستوًى عاٍل  فقد 
كبرية، ونحن جميعاً خ�سنا �لتحدي يف 

�سبيل تعزيز مهار�تنا �لقتالية”.
ويف حديثه عن �لفوز بامليد�لية �لذهبية 
“�إن  �ل��ه��ن��ائ��ي:  يف م��ون��ت��ي��ن��ي��ج��رو، ق���ال 
�ملقام  ك����ان يف  �مل���ي���د�ل���ي���ة  ب���ه���ذه  ف�����وزي 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب  �إه����د�ًء 
�آل نهيان، و�أم��ي و�أ�سرتي، فقد  بن ز�يد 
�أرفع  �أن  يل  بالن�سبة  فخر  حلظة  كانت 
�لبطولة.  ختام  يف  �الإم����ار�ت  دول��ة  علم 
�الإمار�ت  �أ�سكر جهود �حت��اد  �أن  �أود  كما 
�مل�ستمر  دع��م��ه��م  ع��ل��ى  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
وم�ساندتهم جلميع �لريا�سين و�لذين 

�أ�سهمو� يف حتقيقنا لالإجناز�ت”.
و�أ�ساف �لهنائي: “لقد حظينا كالعبن 
و�لدعم  �لريا�سية،  باملر�فق  ومنتخبات 
�ملدربن على  �أف�سل  �لفني مبا يف ذلك 
�ل��ذي جعل  م�ستوى �لعامل، وهو �الأم��ر 
�جلميع،  متناول  يف  �لريا�سة  ه��ذه  من 
و�ساعدنا على �لرتكيز يف حت�سن �أد�ئنا 

با�ستمر�ر”.
ـــات  ـــص ـــ� ـــاف ـــن امل

املقبلة
وي�������س���ت���ع���د �حت�����اد 
�الإم�������������������������������������ار�ت 
ل���ل���ج���وج���ي���ت�������س���و 
بطولة  الإط������الق 
�ل����ع����ن �ل���دول���ي���ة 
ل���ل���م���ح���رتف���ن يف 
من  و21   20

�ل�سهر �جلاري.
نوفمر  �سهر  ويف 
�أجندة  ت��ت�����س��م��ن 
تقام  ح���ي���ث  ب����ط����والت،   4 �ل���ف���ع���ال���ي���ات 
�الإمار�ت  �أم  بطولة  من  �لثانية  �جلولة 
يف �لثالث من نوفمر، ويف �ليوم �لتايل 
تقام  �سوف  �ل��ر�ب��ع من نوفمر  �مل��و�ف��ق 
�جلولة �لثانية من جوالت كاأ�س �ساحب 
و�سوف  لالأندية،  �لدولة  رئي�س  �ل�سمو 

تقام بطولة �ل�سهيد يومي 23 و24.
بطولة  ت��ق��ام  ���س��وف  دي�سمر  �سهر  ويف 
�جلوجيت�سو  مل���ح���رتيف  �ل���دول���ي���ة  دب����ي 
يومي �لثامن و�لتا�سع، و�جلولة �لثالثة 
من بطولة كاأ�س �ساحب �ل�سمو  رئي�س 

�لدولة يوم 23.

جلنة متابعة نظام الريا�سات اجلوية اخلفيفة تناق�س دور ال�سركاء ال�سرتاتيجينيالأكادميية تنظم ندوة عن الإبتكار والإعداد النف�سي واحلوكمة
•• دبي - �لفجر:

�لقدم لالإد�رة  �الإم��ار�ت��ي لكرة  �الإحت��اد  �أكادميية  تقيم 
�ل��ري��ا���س��ي��ة، ن����دوة ع��ل��ى م���دى �ل���ي���وم �الأح�����د، بعنو�ن 
وذلك  “�الإبتكار يف كرة �لقدم ، �لتعليم و �حلوكمة” ، 
بقاعة �ملوؤمتر�ت �لرئي�سية مبقر �إحتاد �لكرة ب�ساحية 
�خلو�نيج بدبي، وتت�سمن 3 جل�سات من �حلادية ع�سرة 
وح��ت��ى �ل��ر�ب��ع��ة ع�����س��ر�ً. ووج��ه��ت �الأك��ادمي��ي��ة �لدعوة 
للح�سور �إىل �سعادة �ملهند�س مرو�ن بن غليطة رئي�س 
جمل�س �إد�رة �إحتاد �لكرة ، وكذلك �إىل رئي�س و�أع�ساء 
وجهت  كما  �حلكام،  ومقيمي  و�ملر�قبن  �حلكام  جلنة 

�لدعوة لالإعالمين وكافة �ملهتمن بال�ساأن �لكروي.
�جلل�سة  رئي�سية،  حم���اور   3 �ل��ن��دوة  جل�سات  ت��ت��ن��اول 
ويحا�سر   ، �لقدم  كرة  بالتعليم يف  �الإبتكار  �الأوىل عن 
�الأمريكية  �جلامعة  رئي�س  رو�ساندي�س  د.تي جي  فيها 
�الأمريكية،  �ملتحدة  بالواليات  �أالباما  بوالية  للريا�سة 
�ل�����س��الب��ة �لعقلية  ب��ن��اء  �ل��ث��ان��ي��ة،  وت��ت��ن��اول �جل��ل�����س��ة 
ل��ل��ح��ك��ام و�مل���درب���ن و�الإد�ري������ن يف  �لنف�سي  و�الإع������د�د 
حن  يف  �لعامري،  د.نا�سر  فيها  ويحا�سر  �لقدم،  كرة 
�سركات  ح��وك��م��ة  م��و���س��وع  �ل��ث��ال��ث��ة  �جلل�سة  �ستناق�س 
�ملالية لالعبن،  �ملدخر�ت  �إ�ستثمار  و�آليات  �لقدم،  كرة 

ويحا�سر فيها و�ساح �لطه.

ناق�ست جلنة متابعة تنفيذ نظام �لريا�سات �جلوية �خلفيفة 
تنفيذها  و�سبل  �ال�سرت�تيجين  و�ل�سركاء  �جلهات  دور  �آلية 
�لعامة  �لقيادة  مبقر  �أقيمت  �لتي  �لعمل  ور�سة  خ��الل  وذل��ك 

ل�سرطة �أم �لقيوين.
و�لعقوبات  �لق�سائية  �ل�سبطية  ع��ر���س  �ل��ور���س��ة  خ���الل  مت 
�الأدو�ر  ومناق�سة  �الحت����ادي،  �ل��ق��ان��ون  يف  �ل����و�ردة  و�جل��ر�ئ��م 
و�أه���م���ي���ة ����س��ت��م��ر�ر وت��ع��زي��ز �ل��ت��ن�����س��ي��ق ب���ن �جل���ه���ات �ملعنية 
و�ل�سركاء. وعر�ست �لور�سة �لقانون �الحتادي رقم 20 ل�سنة 
�ملدين حيث ن�ست �ملادة 69 على �أن  �لطري�ن  ب�ساأن   1991
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد عن �سنة �أو بالغر�مة �لتي ال تزيد 
على 50 �ألف درهم �أو باإحدى هاتن �لعقوبتن كل من توىل 
وهو غري  �لطري�ن  �أثناء  يف  قادها  �أو  �لطائرة  قيادة  دون حق 

حائز على �ل�سهاد�ت �أو �الجاز�ت �أو �لرت�خي�س �ملقررة.
كما ن�ست �ملادة 70 من نف�س �لقانون على �أن يعاقب باحلب�س 
ملدة ال تزيد على 3 �سنو�ت وبالغر�مة �لتي ال تزيد على 100 
�ألف درهم �أو باإحدى هاتن �لعقوبتن كل من يهبط �أو يقلع 
�ملناطق  خ��ارج  يطري  �أو  �ملخ�س�سة  �الأماكن  �أو  �ملطار�ت  خ��ارج 
�ل�سلطة  من  بذلك  خا�س  ت�سريح  هناك  يكن  مل  ما  �مل��ح��ددة 

�ملخت�سة .
�لري�سي مفت�س عام وز�رة  �أحمد نا�سر  �للو�ء �لدكتور  و�أك��د    
�جلوية  �لريا�سات  نظام  تنفيذ  متابعة  رئي�س جلنة  �لد�خلية 
�تخاذ  �ملعنية على  �ملوؤ�س�سات و�لهيئات  �أهمية تعاون  �خلفيفة، 
�لهيئة  من  �ل�سادرة  �لت�سريعات  لتنفيذ  �لكفيلة  �الإج����ر�ء�ت 
ب��ال��ري��ا���س��ات �جلوية  يتعلق  م��ا  �مل����دين يف  ل��ل��ط��ري�ن  �ل��ع��ام��ة 

�خلفيفة و�لطائر�ت بدون طيار “�لدرونز”.
  و�أ�سار حمد �ملطوع من �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين خالل 
�لور�سة �ىل �أهمية ت�سافر �جلهود وتعزيز �لتن�سيق بن �جلهات 
�لتجارية  �لرخ�س  الإ���س��د�ر  و���س��روط  �سو�بط  لو�سع  �ملعنية 
�خل��ا���س��ة ب��اال���س��ت��ري�د وب��ي��ع �ل��ط��ائ��ر�ت �ل��ري��ا���س��ي��ة �خلفيفة 
م��ن خ��الل توحيد م�سمى  وذل���ك  بعد  ع��ن  �لتحكم  وط��ائ��ر�ت 
�لن�ساط وذلك لو�سع �آلية الإ�سد�ر هذ� �لنوع من �لرخ�س �أو 
�ملو�فقات �ملبدئية و�أي�سا دورها يف �لتفتي�س و�لرقابة على هذه 

�ملوؤ�س�سات.
ح�سر �لور�سة عدد من �ل�سباط من �الإد�رة �لعامة للتحريات 
و�لدوريات  �مل��رور  و�إد�رة  �لعمليات  و�إد�رة  �جلنائية  و�ملباحث 

وعدد من �ل�سباط و�سف �ل�سباط يف �سرطة �أم �لقيوين.

يتوجه مبعنويات عالية بعد اأن حقق املركز االأول خليجيا والرابع عربيا

فريق التجديف احلديث لنادي احلمرية ممثل الدولة يغادر اإىل تون�س للم�ساركة يف البطولة العربية 

يف ختام مناف�صات بطولة العني للجوجيت�صو حتت 18 �صنة

نا�سئو الإمارات يح�سدون 568 ميدالية ملونة يف دولية العني للجوجيت�سو

الظاهري: مت 
تنظيم بطولة 

العني وفقًا الأف�صل 
املعايري وامل�صتويات 

العاملية

املرزوقي: 
ال�صراكة بني 

االحتاد واجلهات 
الداعمة اأثمرت 

بنتائج م�صرفة

البلو�صي: دعم 
قيادتنا الر�صيدة 

اأ�صهم يف تعزيز 
ريادتنا يف خمتلف 
املحافل الريا�صية

االحتاد 
ي�صتعد لبطولة 
العني ملحرتيف 

اجلوجيت�صو يف 20 
اأكتوبر اجلاري
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جمتمع االمارات

يا�س ووتروورلد تخ�س�س يومًا كاماًل لل�سيدات 
 حتتفل يا�س ووتروورلد ، حديقة �الألعاب �ملائية ذ�ت �لت�سميم �الإمار�تي، 
ب��اخ��ت��ت��ام م��و���س��م ل��ي��ل��ة �ل�����س��ي��د�ت ، �إح�����دى �أب�����رز ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا �ل��ت��ي حتظى 
 19 يف  لل�سيد�ت  خم�س�س  كامل  ي��وم  �سمن  وذل��ك  و��سعة،  بجماهريية 
�أكتوبر من �ل�ساعة 11 �سباحاَ �إىل 11 م�ساًء. جميع �ل�سيد�ت على موعد 
لق�ساء يوم حافل باملغامر�ت �ل�سيقة يف جٍو من �ملرح و �خل�سو�سية يتخللها 

مو�سيقى دي جي حية خالل �ليوم. 

�ل�سركة   ، �ل��ف��ط��ي��م  م���اج���د  �أع���ل���ن���ت 
و�إد�رة  ت��ط��وي��ر  جم����ال  يف  �ل����ر�ئ����دة 
�ملتكاملة  و�مل������دن  �ل��ت�����س��وق  م���ر�ك���ز 
وم��ن�����س��اآت �ل��ت��ج��زئ��ة و�ل��رتف��ي��ه على 
�الأو�سط  �ل�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  م�����س��ت��وى 
و�أف��ري��ق��ي��ا و�آ���س��ي��ا، ع��ن جن��اح �ملنتجع 
�لثلجي �ملغلق �سكي دبي ، يف حتطيم 
رق�����م�����ن ق���ي���ا����س���ي���ن ج����دي����دي����ن يف 
لالأرقام  �لعاملية  غيني�س  مو�سوعة 
�ل���ق���ي���ا����س���ي���ة. وج����������اءت �مل�����ح�����اوالت 
غيني�س  مو�سوعة  لدخول  �لناجحة 
يف �إطار �جلهود �مل�ستمرة �لتي يبذلها 
�سكي دبي من �أجل ن�سر �لتوعية جتاه 
�لريا�سين �لذين يعانون من �سعف 
�لب�سر و�الإعاقات �جل�سدية، وتوفري 
من�سة للمتزجلن �ملحلين من ذوي 
ال�ستعر��س  �خل��ا���س��ة  �الح��ت��ي��اج��ات 
�ملنتجع  م��ن��ح��در�ت  ع��ل��ى  م��و�ه��ب��ه��م 

�لثلجي.
ويف ي��وم �الأح���د �مل��و�ف��ق 8 �أك��ت��وب��ر، ق��ام 12 م��ت��زجل��اً ي��ع��ان��ون م��ن �سعف 
�لب�سر بتحطيم �لرقم �لقيا�سي ل� ’�أطول م�سافة تزلج ل�سخ�س كفيف �أو 
مع�سوب �لعينن خالل �ساعة و�حدة �سمن مركز ثلجي مغلق‘، تالها قيام 
جمموعة ت�سم �أكرث من 100 �سخ�س بتحطيم �لرقم �لقيا�سي ل�ِ’�أطول 
وذلك حتت  �ساعات‘،  م�سافة تزلج �سمن مركز تزلج مغلق خالل ثماين 

�إ�سر�ف جلنة من مو�سوعة غيني�س �لعاملية لالأرقام �لقيا�سية. 
ا،  و�سارك يف ت�سجيل �لرقم �لقيا�سي �الأول يف مو�سوعة غيني�س 12 �سخ�سً
�ملتزجلان  وق���ام  م��ك��ف��وف��ان.  و�ث��ن��ان  �الأع����ن،  مع�سوبي  ك��ان��و�  منهم   10
�إ�سر�ف  حتت  �سوي�سر�،  من  بو�سارد  ويونا�س  كيلكهور،  �إيفي�س  �ملكفوفان 
�ملدربن �أندريا�س �ألن، وغو�ستافو مونتريو، بالتزلج على �ملنحدر مل�سافة 
100 �سخ�س يف  �أكرث من  25.1 كيلومرت. وبعد ذلك، �سارك  تزيد عن 
د�خلي  تزلج  منتجع  �سمن  تزلج  م�سافة  الأط��ول  �لقيا�سي  �لرقم  ت�سجيل 
كيلومرت.   302.3 عن  تزيد  م�سافة  قطعو�  حيث  �ساعات،  ثماين  خالل 
�إ�سافة  �لذي ترعاه �سكي دبي،  �لريا�سي  �لفريق  �مل�ساركن  وكان من بن 

�أجنليا،  ن��ورد  �إىل ط��الب م��ن �سبع م��د�ر���س حملية يف دب��ي، وه��ي مدر�سة 
للتعليم  ويلينغتون  جيم�س  ومدر�سة  غ��و�،  ومدر�سة  �سويفات،  ومدر�سة 

�الأ�سا�سي، وكلية جمري�، وكلية نورث لندن، ومدر�سة �سفا �ملجتمعية.

الفعالية العائلية الأ�سخم يف اأبوظبي 
تعود من جديد مع قرا�سنة احللوى

�أحد�ثها حول مغامرة  �لتي تدور  �لتنكرية  د�نا  �ملائية يا�س ووتروورلد من جديد حفلة   تنظم �حلديقة 
�سيقة بعنو�ن قر��سنة �حللوى ، وذلك يوم �جلمعة 27 �أكتوبر 2017. و�ستتزين �حلديقة يف هذ� �ليوم 
و�لزو�ر  �الأ�سباح،  ومو�سيقى  �لعنكبوت،  وخيوط  �لتنكرّية،  �ليقطن  وج��وه  تتخللها  كلياً،  جديدة  بحلة 
�ملتنكرين ب�سخ�سيات غريبة.  والأول مرة، �ست�ستمر حفلة د�نا �لتنكرية على مد�ر يوم كامل لتوفر للعائالت 
يوماً حافاًل باملرح و�لت�سويق. ومع غروب �ل�سم�س، �سيدخل �لقر��سنة �لل�سو�س �إىل �حلديقة. كما و�سيقام 
و�لفقر�ت  �الأل��ع��اب  من  �لكثري  �إىل  باالإ�سافة  و�الأط��ف��ال.  للعائالت  �لتنكرية  �الأزي���اء  ال�ستعر��س  موكب 
�لرتفيهية �حلما�سية، و فعالية خدعة �أو حلوى بحثاً عن �حللوى �للذيذة. و�ستتاح للزو�ر فر�سة ��ستثنائية 
يف هذ� �ليوم للح�سول على لوؤلوؤة �سود�ء خالل �لتجربة �ملميزة �لتي توفرها �حلديقة للغو�س و�لبحث عن 

منتجع ريك�سو�س باب البحر الراعي
 الر�سمي ملهرجان د�ستين�سن دون املو�سيقي 

رعى منتجع ريك�سو�س باب �لبحر بجزيرة �ملرجان يف ر�أ�س �خليمة مهرجان 
�ملو�سيقي د�ستني�سن دون �ملنظم من قبل هيئة ر�أ�س �خليمة لتنمية �ل�سياحة 
و�لثنائي  ريهاب  �لعاملين منهم  �الأغ���اين  من�سقي  ع��دد من  �أح��ي��اه  و�ل��ذي 

�لهولندي با�س جاكرز و �لفرقة �لرو�سية �سو�نكي تونز 
�أكتوبر �جل��اري و ��ستمرت ملدة   6 و�نطلقت هذه �الحتفاالت يوم �جلمعة 
�أكر  �أح��د  دون  د�ستين�سن  تعتر  و  �ملرجان  �ساطئ جزيرة  �ساعة على   12

�ملهرجانات �ملو�سيقية يف ر�أ�س �خليمة.

الحتاد للطريان ُتطلق م�سابقة لت�سميم 
اأطقم نوم مع م�سممات اأزياء اإماراتيات

�أطلقت �الحتاد للطري�ن، يف وقت مبكر من هذ� �الأ�سبوع، م�سابقة مب�ساركة 
�أربع م�سممات �أزياء �إمار�تيات يافعات، لت�سميم �أطقم نوم جديدة ملنتجاتها 

على منت �لطائرة. 
�أن  �الأزي��اء �ملحلين، �ختارت �الحتاد للطري�ن  مع �سعود موجة م�سممي 
�أولئك  و�إ���س��ر�ك  �لنا�سئة،  �ملحلية  �ملو�هب  و�سقل  تعزيز  يف  دور  لها  يكون 
قبل.  م��ن  بها  ق��ام��ت  �أن  ط���ري�ن  �سركة  الأي  ي�سبق  مل  بطريقة  �لفنانن 
�ملطبوعة  �خلليج  زه��رة  جملة  مع  بالتعاون  ُتنّظم  �لتي  �مل�سابقة  وتهدف 
�إ�سر�ك  �إىل  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم��ار�ت  �ملو�سة يف دولة  باأخبار  �ملتخ�س�سة 

�أربعة م�سممي �أزياء متخ�س�سن يف �أطقم �لنوم.
 A Friend of Mine by( �ل�سعفار  رو���س��ة  م��ن  ك��ل  �ستتناف�س 
�ملطرو�سي  و�أ����س���م���اء  �حل����ّم����ادي(،  )م���ن���ال  �حل���ّم���ادي  م��ن��ال   ،)Xpoze
�الأ�سبوع  ، على مد�ر   )1981 )بوتيك  �ملّري  وعائ�سة   ،)Epiphany(
�لدرجة  �لفائز على منت  �لت�سميم  �لقادم للفوز بجائزة تتمثل يف توفري 
�إيربا�س  ط��ر�ز  للطري�ن  �الحت���اد  ط��ائ��ر�ت  يف  �الإي���و�ن  ومق�سورة  �الأوىل 
جلائزة  باالإ�سافة  �ملقبل،   2018 ع��ام  من  �الأول  �لربع  خ��الل   ،A380
�أخرى هي عبارة عن تذكرتي �سفر على منت درجة رجال �الأعمال لزيارة 
و�حد من �أ�سابيع �ملو�سة �لتي ترعاها �الحتاد للطري�ن و�لبالغ عددها 17 

برجمان مول يقيم املهرجان 
الهندي اأكتوبر اجلاري

بالثقافة  �الح����ت����ف����ال  �إط���������ار  يف 
برجمان  يقيم  �الأ�سيلة،  �لهندية 
مد�ر  على  �لهندي  �ملهرجان  مول 
ع�����س��رة �أي����ام يف �ل��ف��رتة م��ن 12- 
ويت�سمن  �جل�����اري،  �أك��ت��وب��ر   21
�حلدث �ملميز جمموعة و��سعة من 
�لرتفيهية  و�لفعاليات  �الأن�سطة 
ينا�سب  ب�سكل  �مل�َسممة  �ملتنوعة 

كافة �الأعمار على حٍد �سو�ء.
و�ن��ط��ل��ق��ت �الح��ت��ف��االت م��ع فقرة 
مول  ل�رجمان  خا�سة  ترويجية 
ي���وم 13 �أك��ت��وب��ر م��ن �ل�����س��اع��ة 5 
م�ساًء،   7 �ل�����س��اع��ة  ح��ت��ى  م�������س���اًء 
وت�������س���م���ن���ت ع����رو�����س����ا وف�����ق�����ر�ت 
ل���الأل���ع���اب �ل��ه��ن��دي��ة �مل���ث���رية حتت 
ع����ن����و�ن �أل����ع����اب ���س��ي��ق��ة وه����د�ي����ا ، 
وت��ه��دف �ل��ف��ق��رة �ل��رتوي��ج��ي��ة �إىل 
تعزيز �الأجو�ء �الحتفالية �لر�ئعة 

للزو�ر و�ملت�سوقن.  

 م�سابقة املهارات العاملية اأبوظبي 2017 توحد �سباب 
العامل من خالل مبادرة مدر�سة واحدة. دولة واحدة 

�أنحاء  جميع  من  �أبوظبي  �إىل  �سافرو�  �لذين  �ل�سبان  �ملت�سابقون  �أم�سى 
2017 �سباحهم يف  �لعامل للتناف�س يف م�سابقة �ملهار�ت �لعاملية �أبوظبي 
�أبوظبي، كجزء من برنامج  �إم��ارة  لقاء�ت مع �لطالب يف عدة مد�ر�س يف 
�لتبادل �لثقايف �لذي يعزز �لتفاهم بن �لثقافات و�لوعي باملهار�ت �ملهنية.

وتعد مبادرة مدر�سة و�حدة.... دولة و�حدة من �ملبادر�ت �لرئي�سية �ملدرجة 
على جدول م�سابقة �ملهار�ت �لعاملية �أبوظبي 2017 و�لتي �نطلقت ر�سميا 

بحفل �الفتتاح �م�س �ل�سبت.
 وترتكز ف��ك��رة �مل��ب��ادرة على ق��ي��ام ك��ل ف��ري��ق م��ن ف��رق �ل���دول �مل�ساركة يف 

�مل�سابقة بزيارة مدر�سة من مد�ر�س �أبوظبي.

�سكي دبي حتّطم رقمني قيا�سيني يف مو�سوعة غيني�س

كبار ال�سخ

خليفة بن حممد بن خالد ي�سهد
 احتفال فريق واجب التطوعي بيوم املعلم 

و�جب  ف��ري��ق  رئي�س  نهيان  �آل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �سهد 
�لتطوعي �حتفال فريق و�جب �لتطوعي يف �بوظبي مبنا�سبة �ليوم �لعاملي 
للمعلم وكرم �سموه �الأ�ستاذ �حمد خمتار �أول معلم من �أ�سحاب �لهمم يف 
�لدولة و�لدكتور �سادي �لبطاينة و�لدكتور �سالح �حلرمي و�الأ�ستاذ عاطف 
�آل  عبد�هلل  بن  علي  فتح  و�ل�سيد �سديق  �هلل  ح��رز  رقية  و�الأ���س��ت��اذة  ن�سار 
 : �سموه  بابوظبي كما كرم  و�ملعلمن  �الآب��اء  رئي�س موؤ�س�س جمل�س  خاجة 
بابوظبي وجامعة  �ملعرفة  وتنمية  �ملعارف  ود�ئ��رة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
�لرتبوية  خليفة  وج��ائ��زة  �ل��رتب��وي  للتطوير  �الم����ار�ت  وكلية  �الم����ار�ت 

وجمعية �ملعلمن.

�لدولة  ل���دى  �لفلبيني  �ل�سفري 
وعدد من �ل�سيوف .

مدير  خ���ان،  جميل  �ل�سيد  وق���ال 
جروماك�س  ���س��رك��ة  يف  �لعمليات 
�فتتاح  ي�سرفنا  �ل��ف��ن��ادق:  الإد�رة 
غالينج  ���س��ي��ن��غ  ورده�������ة  م��ط��ع��م 
ب��ح�����س��ور �ل�����س��ف��ري �ل��ف��ل��ب��ي��ن��ي يف 

دول����ة �الم������ار�ت. م�����س��ري� �ىل �ن 
هذ� �ملطعم يقدم �أ�سهى �ملاأكوالت 
�أج��و�ء حيوية كما  و�مل�سروبات يف 
�لكاريوكي  برنامج  �أجهزة  ي�سمل 

لع�ساق �لغناء و �لفنون. 
غالينغ  ���س��ي��ن��غ  م���ط���ع���م  ي���ف���ت���ح   
�أب������و�ب������ه ل���ل�������س���ي���وف ظ����ه����ر�ً كل 

وذلك  �الإجنليزي.  �لق�سم  عن  نيابًة 
�ملبذولة يف حتقيق  نظر�ً جلهودهما 
�أهد�ف �ل�سركة، وتن�سيق �لكثري من 
�لفعاليات �لناجحة للعمالء .  و�أ�سار 
�ل�سركة  �أن  �إىل  �مل��ج��اي��دة  �ل��دك��ت��ور 
قامت با�ستحد�ث لقب موظف �لعام 
ل��ت��ك��رمي �مل��وظ��ف��ن �مل��م��ي��زي��ن، وبث 
�ل�����س��ري��ف. وه����ذ� ما  �ل��ت��ن��اف�����س  روح 
من  �ملزيد  لبذل  �لعمل  فريق  يدفع 

طاقاتهم  �أق�����س��ى  وت�سخري  �جل��ه��ود 
�مل��ج��ت��م��ع وت��ط��وي��ر قطاع  يف خ��دم��ة 
�ل�سيدة  وق��ال��ت  �لبلد.   يف  �ل�سياحة 
���س��ن��اء �ل��غ��ي��الين �ن��ن��ي ���س��ع��ي��دة جد� 
�ل��ذي يعر عن مدى  �لتكرمي  بهذ� 
تقدير �ل�سركة لكافة �لعاملن فيها 
، �إ�سافة �ىل �نها بادرة حلث �جلميع 
ع��ل��ى م��و����س��ل��ة �ل��ت��ف��وق و�الب�����د�ع يف 
لعمالء  �الإع��الم��ي��ة  �لر�سالة  تعزيز 

�ل�سيدة  قالت  جانبها  م��ن  �ل�سركة  
بالتكرمي  للغاية  ���ُس��ع��دت  فيالنوفا 
�ل�سركة  موؤ�س�س  �إي��اه  منحني  �ل��ذي 
يف  تفاجاأت  �أنني  �أنكر  وال  �سخ�سياً. 
�لبد�ية وخا�سًة �أن �لتكرمي جاء بعد 
�ن�سمامي  على  ع��ام يل فقط  م��رور 
هذ�  �أن  �إال  �ل�����س��رك��ة.  ع��م��ل  ل��ف��ري��ق 
�أقدم  ك��ي  �حل��م��ا���س  �حل���دث منحني 

�ملزيد من �البد�ع �الإعالمي . 

ب��دي��ك��وره �الأن��ي��ق و  ي���وم، ويتميز 
�ال�سرت�تيجي  وموقعه  �ملعا�سر 
�أب���وظ���ب���ي ويدعو  م��دي��ن��ة  و���س��ط 
لال�ستمتاع  و�ل�������زو�ر  �ل�����س��ي��وف 
باأ�سهى �الأطباق �الآ�سيوية �ل�سهية 
و�مل�سروبات �ملنع�سة و �أ�سهر �أغاين 

�ل� بوب �لكال�سيكية.

�سويت�س  ه���وث���رون  ف��ن��دق  �أع���ل���ن 
�أب���وظ���ب���ي عن  ب����اي وي���ن���د�م يف   -
�سينغ  رده������ة  و  م��ط��ع��م  �ف���ت���ت���اح 
�حليوية  �ملطاعم  �أح��دث  غالينج 

يف �لعا�سمة. 
وح�����������س�����ر �الف������ت������ت������اح �����س����ع����ادة 
جونيور،  ف��ي��ن��غ��و  ك��ون�����س��ت��ا���س��ي��و 

ك��ٍل من  ميديا  �آير�س  �سركة  كرمت   
و�ل�سيدة  �ل��غ��ي��الين  ���س��ن��اء  �ل�����س��ي��دة 
ب��ات��ري�����س��ي��ا ف��ي��الن��وف��ا ل��ت��ف��وق��ه��ن يف 
�لدكتور  و���س��ل��م  �الإع���الم���ي.  �ل��ع��م��ل 
و�ملدير  �مل��وؤ���س�����س  �مل���ج���اي���دة،  ج��م��ال 
�سهادة  ميديا  �آي��ر���س  ل�سركة  �ل��ع��ام 
موظف �لعام لل�سيدة �لغيالين نيابًة 
عن �لق�سم �لعربي لل�سركة. كما �سلم 
�ل�سيدة فيالنوفا �سهادة موظفة �لعام 

اآير�س ميديا حتتفي مبوظفي العام يف ال�سركةفندق هوثرون �سويت�س - باي ويندام يعلن عن افتتاح مطعم �سينغ غالينج



    

 
ولدة على �سوء الهاتف

تروي كلري جونز من مدينة بارن�سليو يف بريطانيا وهي �مر�أة يف �ل� 
28 من عمرها، و�أم لثالثة �أوالد، كيف �أدى قطع �لتيار �لكهربائي 
على  والدة طفلتها  �إىل  يورك�ساير  بنديرفيلدز، غرب  م�ست�سفى  يف 
�سوء �لفال�س �خلا�س بهو�تف �أيفون �جلو�لة، وذلك بعد حماولة 
زوجها  يوؤكد  حيث  متتالين،  يومن  ط��و�ل  ل��ل��والدة  منها  جهيدة 
كريغي �ك�سلي �لبالغ من �لعمر 39 عاًما �أن �نقطاع �لكهرباء ��ستمر 
مدة 25 دقيقة، على �لرغم من �إنكار مدير �مل�ست�سفى لهذ� وزعمه 

�أن تو�سيل �لطاقة مل ي�ستغرق �أكرث من 6 دقائق.
�ل��ق��اب��ل��ة من  �ل�����س��ي��دة ج��ون��ز م��ا �سمعته ع��ن��دم��ا طلبت  ت�����س��دق  مل 
و�لدتها �أن ت�سغل �سوء �ل� �أيفون �خلا�س بها كي تتمكن من �لروؤية، 
بغرفة  �ل��ذي يحيط  �لظالم  �ملمر�سة عن عملها رغم  تتوقف  ومل 
�أز�لت  �أغ�سية �مل�سيمة، ثم  �لتوليد، فقطعت �حلبل �ل�سري ومزقت 
منقذة  باجلنن،  يحيط  ك��ان  �ل��ذي  �ل�سلوي  �لكي�س  م��ن  تبقى  م��ا 
�نخفا�س يف  نب�سها، وطفلتها من  ت�سارع  زي��ادة  �ملري�سة من  بهذ� 
عدد �سربات قلبها. وولدت �لطفلة بيل يف �ل�ساعة 8:07 �سباح يوم 
21 �أيلول بوزن �سحي يقدر ب�9 �أرطال و4 �أو�ق، وو�سعتها �ملمر�سة 
بن ذر�عي و�لدها لتعود وتكمل تعقيم ج�سم �ل�سيدة جونز ملدة 10 
�إىل 15 دقيقة متو��سلة من دون كهرباء، وقال �لزوج: كانت �لقابلة 
تكافح لكي ترى، �إنه الأمر مروع �أن ت�ساهد زوجتك وطفلتك �لتي مل 
تولد بعد يف و�سع كهذ�! . و�أ�ساف: ويف حلظة معينة وجدت نف�سي 

�أوجه �سوء �لهاتف نحو كلري بينما �أحمل طفلتنا بن ذر�عي .

مقتل 13 يف عراك داخل �سجن
 13 �إن  �ملك�سيك  �سمال  يف  ليون  نويفو  بوالية  �أمني  م�سوؤول  قال 
د�خل  متناف�سة  ع��ر�ك بن ع�سابات  قتلو� يف  �الأق��ل  على  �سخ�سا 

�أحد �سجون �لوالية و�إنه مت �إر�سال قو�ت �أمن لوقف �لعنف.
ب��د�أت يف �سجن كاديريتا خارج مدينة  �ملعركة  �إن  وقال م�سوؤولون 
�ليوم يف  �ل�سجن خالل  �ل�سجناء خارج  �أه��ايل  مونتريي. وجتمع 
جهاز  با�سم  �ملتحدث  فا�سي  �أل��دو  وق��ال  ذويهم.  عن  �أنباء  �نتظار 
�الأمن بوالية نويفو ليون لل�سحفين �أم�س �لثالثاء �إن �حتجاجا 
للنزالء خرج عن نطاق �ل�سيطرة، وقتل �سجن و�حتجز عدد من 
�إر���س��ال ق��و�ت من �ل�سرطة  �أن��ه تقرر  �حل��ر����س كرهائن. و�أ���س��اف 
 250 ح���و�يل  ب��ن  ب�سرعة  ت�ساعد  لكنه  �ل�سغب  على  لل�سيطرة 
نزيال. وتابع يف حو�يل �ل�ساعة �خلام�سة بعد �لظهر �تخذت قو�ت 
�الأمن قر�ر� با�ستخد�م �لقوة �ملميتة للحيلولة دون قتل �حلر��س 
و�أي�سا لوقف قتل �ل�سجناء . و�أ�ساف �أنه مل يت�سح عدد من لقو� 
م�سرعهم يف �لعر�ك وعدد من قتلته قو�ت �الأمن، م�سري� �إىل �أن 
ثمانية �أ�سيبو� بجروح بالغة. و�سبق و�أن �أ�سعلت ع�سابات متناف�سة 
وقود  و�سرقة  ب�سر  وتهريب  تهريب خم��در�ت  متورطة يف جر�ئم 

و�ختطاف و�بتز�ز معارك د�مية د�خل �سجون �ملك�سيك �ملكتظة.

طفلة تولد واأمعاوؤها خارج ج�سدها
ولدت  �ل��ت��ي  لطفلتها  ���س��ادم��ة  ���س��ورة  بريطانية  ���س��ي��دة  ���س��ارك��ت 
�أدت  ن��ادرة،  نتيجة حالة مر�سية  وذل��ك  خ��ارج ج�سدها،  و�أمعاوؤها 
�ل����والدة.  ق��ب��ل  �ل�سحيح  بال�سكل  �ل��ب��ط��ن  ج���د�ر  ت�سكل  ع���دم  �إىل 
وتظهر �ل�سورة، �لتي �لتقطت مبا�سرة بعد والدة �آفا روز نايتاآنغل 
بدقائق، �أمعاء �لطفلة خارج ج�سدها بالكامل، وقد متت تغطيتها 
مبادة خا�سة لتدفئتها ومنع �لتقاطها لعدوى جرثومية، بح�سب 
�سحيفة ديلي ميل �لريطانية. وتقول و�لدة �لطفلة، �ل�سيدة كلو 
�إنني لن  وول��رتز )21 عاماً(: لقد كانت جتربة قا�سية، قالو� يل 

�أ�ستطيع حملها بعد �لوالدة، وكان هذ� �الأمر مزعجاً للغاية .
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نوافذ الروح تف�سح الزوج الكذاب
قد ت�ستبه باأنك تتعر�س لالأكاذيب الأيام، ورمبا الأ�سابيع، ولكنك غري قادر على ك�سف ذلك ب�سرعة، و�لتيقن مما �إذ� 
كان �سريكك من �لكذ�بن �أم ال. وعلى �لرغم من مهارة بع�س �الأزو�ج يف تغطية �أكاذيبهم وحبكها ب�سكل ال ميكن 
ك�سفه، �إال �أن معظمهم يظهر تلميحات عن خد�عهم، لذلك ما عليك �سوى معرفة ما يجب �لبحث عنه للتحقق مما 
�إذ� كان �ل�سريك كاذبا. وتقول خبرية لغة �جل�سد جودي جيم�س، �إن �لرجال مييلون �إىل �أن يكونو� كذ�بن �سيئن 
ب�سكل عام، نظر� الأنهم يعتمدون �أ�ساليبا ��ستخدموها عندما كانو� يف �سن 5 �سنو�ت، ولذلك تكون �أ�ساليب �لكذب 
لديهم قدمية. وت�سري جيم�س �إىل �أن �لكذب يعطيهم �لثقة �لتي تتغلب على �لذنب ، لذلك، فاإن ما يجب �لبحث عنه 
ملعرفة �لكذب هو ما يعرف ب� نو�فذ �لروح . وتو�سح جيم�س �أن عيون �لرجال غالبا ما تخونهم وتف�سح �أكاذيبهم، 
�إذ �أنه عندما يحاول �الإن�سان �لتذكر ينظر للي�سار، ولكن عندما يحاول ��ستخد�م �لتفكري �الإبد�عي و�لكذب فاإنه 
ينظر �إىل �ليمن. �أما �لعالمة �لثانية �لتي ميكنها ك�سف كذب �لطرف �الآخر فهي كثافة حركة �ليد، وتو�سع �لعن 
و�لبوؤبوؤ وجمع �حلاجبن، فهذه �لعالمات، بح�سب جيم�س، مييل �لرجال ب�سكل كبري ال�ستخد�مها حيث يعتقدون 

باأن لغة �جل�سد هي جزء من �الأد�ء �لذي ي�ستعر�سونه عند �لكذب معتقدين باأنها �أن�سب طريقة للخد�ع.
ومن �ملثري لالهتمام �أي�سا �أن �خلد�ع يحدث تغري�ت في�سيولوجية على �جل�سم، مما ي�سبب زيادة يف حجم �الأوعية 

�لدموية، باالإ�سافة �إىل تغري وترية �لتنف�س حيث يزد�د ت�سارعها وهذ� يحدث زيادة يف معدل �لنب�س و�لتعرق.
كما يجب �النتباه �إىل بع�س �حلركات �لتي يحاول من خاللها �ل�سخ�س �إخفاء كذبه، ومن ذلك حك �الأنف.
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تعر�ست للتنمر .. فخ�سرت 60 كيلوغرامًا 
تعر�ست طالبة �أ�سرت�لية تعاين من بد�نة مفرطة للتنمر يف �ملدر�سة، مما 

دفعها �إىل خ�سارة �أكرث من 60 كيلوغر�ماً من وزنها.
وكان وزن جوزفن دي�سغر�ند )17 عاماً( من مدينة كوينز الند �الأ�سرت�لية، 
قد و�سل �إىل نحو 120 كيلوغر�م بعمر 16 عاماً، مما جعلها ُعر�سة للتنمر 
ب�سبب  �سديد  باإحر�ج  و�سعرت  �ملدر�سة،  يف  زميالتها  قبل  من  و�ل�سخرية، 

وزنها �لز�ئد، بح�سب موقع �إندي100.
�إىل �حلد �لذي كرهت فيه نف�سي ومظهري، مل  وتقول جوزفن: و�سلت 

يكن لدي �أي �أ�سدقاء، ومل �أعد �أرغب باخلروج من �ملنزل .
وك�سفت جوزفن، �أن وزنها �زد�د ب�سكل كبري، ب�سبب كميات �لطعام �لكبرية 
و�لع�سائر �لتي �عتادت على تناولها، حيث تقول: كنت �أتناول كميات كبرية 
من ع�سري �لفاكهة، ظناً مني �أنها �سحية، لكنني عرفت بعد ذلك �أنها غنية 

بال�سكريات �لطبيعية �لتي تزيد �لوزن، لذلك توقفت عن تناولها .
ومتكنت جوزفن من خ�سارة ن�سف وزنها تقريباً، عن طريق �لتوقف عن 
تناول �لكربوهيدر�ت، و�لتقليل من كمية �لفو�كه و�لع�سائر، ومل تقرتب 
من �ل�سوكوالتة و�الطعمة غري �ل�سحية لعام كامل . و�إىل جانب �لتوقف 
عن �الأطعمة �مل�سببة لزيادة �لوزن، ��ستعانت جوزفن بالتمارين �لريا�سية 

ملدة 15 دقيقة يف �ليوم، لتتمكن يف �لنهاية من ��ستعادة ر�ساقتها.

ج�سر يت�سدع اأثناء عبور ال�سياح 
يحب�س  فيديو  مقطع  �الجتماعي،  �لتو��سل  من�سات  من  �لعديد  تناقلت 
على  �ل�سياح  بها جمموعة من  �لتي مر  �ملرعبة  �للحظات  �الأنفا�س يظهر 
ج�سر زجاجي معلق �ساهق �الرتفاع يف �ل�سن، حيث ت�سدع زجاج �جل�سر 
حتت �أقد�م �ل�سياح.  ت�سببت دعابة قا�سية بن�سر �لذعر بن �ل�سياح �لذين 
كانو� يعرون ج�سر�ً زجاجياً يبلغ �رتفاعه 3450 قدماً عن �الأر�س بعدما 
بد�أ �لزجاج يتك�سر حتت �أقد�مهم. وقد �أظهر مقطع �لفيديو �لذي ح�سل 
على �أكرث من 18 مليون م�ساهدة، �لزجاج وهو يت�سدع لدى عبور �ل�سياح 
للج�سر. وبح�سب �لتقارير، فاإن ت�سدع �جل�سر لي�س �إال دعابة الإ�سافة بع�س 
�الإثارة لرحلة �ل�سياح، .فبينما كان بع�س �ل�سياح على علم باملوؤثر�ت �لتي 
و�سعت على �أر�سية �جل�سر ليبدو وكاأنه يتحطم، كان �سياح �آخرون يجهلون 

ما يحدث وظنو� �أن �أر�سية �جل�سر تت�سدع بالفعل.
�لتك�سر حتت  ي�سمع �سوت  �أن  �ل�سياح وهو يعر �جل�سر قبل  �أحد  ويظهر 
ومت�سك  ركبته  على  رك��ع  حيث  �ل��رع��ب  �سدة  م��ن  بال�سر�خ  وي��ب��د�أ  قدميه 

بدر�بزين �جل�سر. 
3 �سم مرت  من �جلدير بالذكر �أن زجاج �أر�سية �جل�سر بني ب�سماكة تبلغ 
وميكنه حتمل وزن حو�يل 800 كغم يف �ملرت �ملربع �لو�حد، بح�سب ما ورد 

�سمري غامن ين�سم 
لبطولة عزمي واأ�سجان 
ن�سم �ملمثل �مل�سري �سمري غامن 
لبطولة م�سل�سل عزمي و�أ�سجان، 
و�إمي����ي �سمري  �ل����رد�د  م��ع ح�سن 
�ملو�سم  �مل��ق��رر ع��ر���س��ه يف  غ���امن، 

�لرم�ساين �ملقبل.
وي���ظ���ه���ر �مل���م���ث���ل ����س���م���ري غ���امن 
جديدة  ك���وم���ي���دي���ة  ب�����س��خ�����س��ي��ة 
و�أ�سجان  ع��زم��ي  م�سل�سل  يف  م��ع 
�ل��ع��دي��د من  م��ع��ه��م  ي���و�ج���ه  �إذ   ،
ب�سبب  �ل����زوج����ي����ة  �خل������الف������ات 
�ل����غ����رية، وت��ت�����س��اع��د �الأح�������د�ث 
طو�ل �حللقات يف �إطار كوميدى 

�ساخر.
ُيذكر �أن �ملمثل �سمري غامن �سارك 
يف �ملو�سم �لرم�ساين �ملا�سي من 
خالل م�سل�سل يف �لالال الند مع 
�إبنته �لفنانة �مل�سرية دنيا �سمري 
�مل�����س��ل�����س��ل جناحاً  غ����امن، وح��ق��ق 
كبري�ً وقت عر�سه على �ل�سا�سات 

�لف�سائية.

نا�سا تك�سف ال�سبب احلقيقي 
وراء ظاهرة النينو 

�أن   ، نا�سا  �الأم��ريك��ي��ة  �لف�ساء  وك��ال��ة  ك�سفت 
�سبب ظاهرة �لنينو �لتي �سربت �أجز�ء و��سعة 
منالكرة �الأر�سية، يعود �إىل �نبعاثات �لكربون 
�لقيا�سية �لتي مت ت�سجيلها يف �لغالف �جلوي 

عامي 2016-2015.
و �لنينو هو ظاهرة مناخية عاملية، تتمثل يف 
على  �ملحيطات  �أح��د  �حل���ر�رة يف  تغري  تاأثري 

�جلو، يف منطقة �أخرى بعيدة.
و�أعلن �إليماري �ألديرنغ، نائب �ملدير �لعلمي 
�لدفع  خمتر  يف  و�مل��وظ��ف   ، �سيدور  مل�سروع 
�لنفاث �لتابع للوكالة يف موؤمتر �سحايف �أم�س 
ت�سجيل  مت   ،2016-2015 يف  �أن���ه  �جلمعة، 
رقم قيا�سي على مد�ر 2000 �سنة، من حيث 

كمية �نبعاثات غاز ثاين �أك�سيد �لكربون.
�أن  توؤكد  نا�سا  ف��اإن  �النبعاثات،  لهذه  ووفقا 
�رتفاع درجات �حلر�رة �سببه هذه �النبعاثات، 

�الأمر �لذي �أدى لت�سكل ظاهرة �لنينو .

تخ�سر عري�سها من اأجل القيادة  
ر�ً له، �ملاأذون وعائلة �لعرو�سن وحتى  كان كّل �سيء حم�سّ
�لوليمة لالحتفال بالعرو�سن بعد عقد قر�نهما، ولكن 
ما مل يكن بح�سبان �لعري�س �ل�سعودي )30 عاماً( ما طلبه 
منه و�لدها قبل عقد �لقر�ن. ففي �لوقت �لذي �أدرجت 
قيادة �ل�سيارة ك�سرط ر�بع، �إىل جانب �سروط عقد �لزو�ج 
�الأ�سا�سية �متالك منزل م�ستقل، و�إكمال �لتعليم، وعدم 
منع �لزوجة من �لعمل ، يبدو �أن �سعودين كثريين لن 
�إكماله.  �لزو�ج وعدم  ��ستعد�د لف�سخ  يتقبلوه، وهم على 
تفاجاأ  �لذي  �ل�سعودي  �ل�ساب  كما ح�سل مع هذ�  متاماً 
بطلب و�لد �لعرو�س باأن ي�سرتي �سيارة البنته، و�أن تكون 
م�سجلة يف �أنظمة �ملرور حتت ��سمها، و�أخري�ً �أن ي�ستخرج 
لها رخ�سة لقيادتها. وبح�سب ما ذكرته �سحف �سعودية 
ر �ل�ساب �لتخلي عن �لزو�ج �أمام �ل�سرط غري �ملتوقع،  قرَّ
على حدِّ قوله، وخرج من �ملنزل على �لرغم من حماولة 
�ل�ساب  �أن  �لرغم من  وعلى  بالبقاء.  �إقناعه  �حلا�سرين 
وبقائها  �لفتاة،  ملهر  ع��ال  مبلغ  لدفع  ��ستعد�د  على  ك��ان 
�أنه مل يتقبل فكرة �سرط �ل�سيارة، ومل  �إال  يف وظيفتها، 
يلغ وليمة �لع�ساء �لتي �سبق له �التفاق عليها، لكن دون 

م�ساركة �أهل خطيبته �ل�سابقة.

تنفذ مقلًبا مرعًبا يف حبيبها!
بوجه  �أيقظته  عندما  �سديقها  �إخ��اف��ة  من  فتاة  متكنت 
مرعب، حيث ظهرت ناتايل ويفر )23 عاًما( يف مقطع 
ف��ي��دي��و ب��وج��ه خم��ي��ف ب��ع��دم��ا و���س��ع��ت م��ك��ي��اج��ا خا�سا 
�لنائم  �سديقها  يف  م��رع��ب  مقلب  لتنفيذ  بالهالوين؛ 
���س��ت��ي��ف��ن ه�����ول. و����س��ت��خ��دم��ت ن���ات���ايل م��ن��ادي��ل �حلمام 
وخامات مطاطية لتجعل �سفاهها تبدو، وكاأنها مت�سابكة 
�سديقها  نوم  غرفة  �إىل  ناتايل  وت�سللت  معا.  وخميطة 
لتوقظه، ويفاجاأ باملنظر �أمامه وظل ي�سيح ب�سوت عال، 

ويقفز فوق �ل�سرير يف حماولة لالبتعاد عنها.

مل تق�س �سعرها طوال 32 عامًا
ك�سفت �مر�أة بريطانية يحلو للبع�س ت�سميتها ر�بونزيل 
�سعرها  تق�س  �أنها مل  �ل�سهرية،  ديزين  ب�سخ�سية  تيمناً 
منذ �سنو�ت طويلة، مما �أدرى �إىل منوه ب�سكل ال ي�سدق 

لي�سل �إىل �أ�سفل قدميها.
�أن  ع��ام��اً(   32( كولي�سيك�س  م��ال��غ��ورز�ت��ا  ل���  ي�سبق  ومل 
بلون  يتمتع  �ملده�س،  فاإىل جانب طوله  �سعرها،  �سبغت 
باتت  �أنها  لدرجة  �سنو�ت،  مدى  على  ومنا  مميز،  ذهبي 
قادرة على �أن تلفه حول ج�سدها، بح�سب �سحيفة ديلي 

ميل �لريطانية.
و�عتادت مالغورز�تا �لتي تعي�س يف �سرق لندن، وتخطط 
�سعرها،  ت�سذيب  على  �مل��ع��ل��وم��ات،  تكنولوجيا  ل��در����س��ة 
�سبتمر  لكنها توقفت عن ذلك يف  �أبهى حّلة،  ليبقى يف 

)�أيلول( عام 2015.
�سعرها  لتجفيف  دقيقة   20 ح��و�يل  مالغورز�تا  وحتتاج 
على حر�رة منخف�سة ملجفف �ل�سعر، �أما �إذ� تركته ليجف 
لوحده، فيمكن �أن يبقى مبلواًل لعدة �ساعات. وت�ستخدم 
عدة و�سفات للحفاظ على جمال �سعرها، وب�سكل �أ�سا�سي 
ت�سنع قناعاً من زيت جوز �لهند، ترتكه على �سعرها ملدة 

ن�سف �ساعة قبل غ�سله باملاء. هونغ ت�صاو لدى و�صولها اإىل اململكة املتحدة حل�صور عر�س فيلم "Downsizing" خالل مهرجان لندن ال�صينمائي. )رويرتز(

املمثل �سيجال يلتقي 
رئي�س الفلبني 

�ستيفن  �الأم��ري��ك��ي  �ملمثل  �لتقى 
�لفلبيني  �ل��رئ��ي�����س  م��ع  ���س��ي��ج��ال 
رودري��ج��و دوت��ريت��ي �أث��ن��اء زيارة 

ملانيال لتفقد موقع ت�سوير.
�أفالم  يف  ب���اأدو�ره  �سيجال  ��ستهر 
�سخ�سية  جت�سيد  م��ث��ل  �حل��رك��ة 
خمر فا�سد يف فيلم )�أبف ذ� لو( 

�أو )فوق �لقانون(.
بثته  م�������س���ور  م���ق���ط���ع  و�أظ�����ه�����ر 
�حلكومية  )�أر.ت���������ي.يف.�إم(  ق��ن��اة 
�سيجال وهو يتحدث بحما�س مع 

دوتريتي.
�إن  �لرئا�سي  للق�سر  بيان  وق��ال 
�سيجال )65 عاما( يزور �لفلبن 
للبحث عن موقع ت�سوير لفيلمه 
ح��ول جتارة  �سيدور  �ل��ذي  �ملقبل 

�ملخدر�ت وجر�ئم �أخرى .
قال  دوتريتي  �أن  �لبيان  و�أ�ساف 
�حلياة  تعك�س  �الأف���الم  ل�سيجال 
�ملناه�س  �ل��ق��وي  م��وق��ف��ه  �أك����د  و 

للمخدر�ت .
�سر�سة  حربا  دوتريتي  ويخو�س 
توليه  م����ن����ذ  �مل�������خ�������در�ت  ع����ل����ى 
�لعام  حزير�ن  يونيو  يف  �ل�سلطة 
�ملا�سي و�أ�سدر �أمر� يوم �الأربعاء 
يق�سي باأن تكون جميع �لعمليات 
�إ�سر�ف  حتت  باملخدر�ت  �ملت�سلة 
�مل��خ��در�ت يف ظل  وكالة مكافحة 
ت��دق��ي��ق مل ي�����س��ب��ق ل���ه م��ث��ي��ل يف 
�حلملة  �ل�سرطة يف  �أ�سلوب عمل 
مقتل  عن  �أ�سفرت  �لتي  �ل�سر�سة 

�آالف �لفلبينين.
وق��ال �سيجال يف موؤمتر �سحفي 
مانيال  يف  �ملا�سي  �الأ���س��ب��وع  عقد 
مكان  �لفلبن  �أن  يعتقد  ال  �إن���ه 

خطري .

لعبة على املحمول لعالج ك�سل العني
�أطفال  حالة  حت�سن  يف  �ملحمول  على  لعبة  �ساعدت 
يعانون من �سعف يف �لروؤية نتيجة فرق يف �الأد�ء بن 
�لعينن �إذ� �ساهمت يف دفع �لعينن للعمل �سويا و�أدت 
�أ�سهر.  ملدة ثالثة  �الأطفال  لتح�سن حاالت عدد من 
�أظ��ه��رت ن��ت��ائ��ج در����س��ة ج��دي��دة �أن �الأط���ف���ال �لذين 
لعبة جتريبية  �لك�سولة عن طريق  ٌعوجلت عيونهم 
منها  �ال���س��ت��ف��ادة  يف  ��ستمرو�  �ملحمول  �لهاتف  على 
مل��دة ع��ام ك��ام��ل. وي��ح��دث ك�سل �ل��ع��ن -�أو م��ا ي�سلح 
عليه طبيا با�سم �سعف �لروؤية- عندما تعجز �لعن 
ع���ن �ل��رتك��ي��ز ب�����س��ك��ل و�����س���ح وحت����دث ه����ذه �حلالة 
متطابقتي  غري  �ل�سخ�س  عينا  تكون  عندما  �أحيانا 
�لروؤية. وقالت �إيلن بري�س كبرية و��سعي �لدر��سة، 
�إن �لعالج �ملعتاد هو و�سع غمامة على �لعن �لقوية 
�ل�سعيفة من  �لعن  �ل�سخ�س ال�ستخد�م  ما ي�سطر 
خالل �إجبار �ملخ على �العتماد عليها. و�أ�سافت بري�س 
د�ال�س:  �ل�سبكية يف جنوب غربي  �خلبرية مبوؤ�س�سة 
�الأب��ح��اث موؤخر�  بع�س  لكن هناك  ثماره  ه��ذ�  يوؤتي 
�ل�سحيح  �لنهج  لي�س حقا  �أن هذ�  �إىل  �لتي )ت�سري( 
بعد  �ملري�س  تعاود  ما  غالبا  �حلالة  �أن  و�أو�سحت   .

ذل���ك. ب��االإ���س��اف��ة �إىل ذل��ك ق��ال��ت ب��ري���س �إن���ه ينبغي 
�أي�سا تدريب كلتا �لعينن على  لعالج �سعف �لروؤية 
�لعمل �سويا. ويف �لدر��سة �جلديدة ��ستمر �لباحثون 
يف متابعة �الأطفال �لذين عوجلو� من �سعف �لروؤية 
يف در��سة �سابقة با�ستخد�م لعبة جتريبية على جهاز 
�لقطع  و�سع  �الأط��ف��ال  من  �للعبة  وتتطلب  ب��اد.  �آي 
ذ�ت  ن��ظ��ار�ت  ي�ستخدمون  وه��م  كومة  يف  �ملت�ساقطة 
�الألو�ن  �سبط  خالل  ومن  خمتلفة.  باألو�ن  عد�سات 
و�لتباين للعبة متكن �لباحثون من دفع كل عن �إىل 
�لعمل باجتاه ر�س �لكتل باالإ�سافة �إىل ذلك متكنو� 
ب�سعة  وب��ع��د  م��ع��ا.  للعمل  �الأط���ف���ال  دف���ع عيني  م��ن 
�أ�سابيع وجد �لباحثون �أن حدة �لروؤية حت�سنت لدى 
فريق  وتو�سل  �للعبة.  ��ستخدمو�  �ل��ذي��ن  �الأط��ف��ال 
�لب�سر بن  �كت�ساف حت�سن يف ح��دة  �إىل  �آخ��ر  بحثي 
�ملر�هقن. و�أثناء �لدر��سة �الأوىل وجد �لباحثون �أن 
حت�سن �لروؤية لدى �الأطفال ظل م�ستقر� ملدة ثالثة 
�أ�سهر بعد �نتهاء �لعالج. ووجدت �لدر��سة �جلديدة 
�لتي ن�سرت يف دورية جاما لطب �لعيون �أن �لتح�سن 

��ستمر ملدة عام كامل.

لوفاتو تهنيء والدتها 
بالكتاب اجلديد

هناأت �لنجمة �لعاملية دميي لوفاتوو�لدتها ديانا دي ال غارز�، بكتابها �جلديد �لذي يحمل 
.Falling With Wings عنو�ن

كان معظمها يف  و�لتي  �لعائلية،  و�سريكز على حياتها  ديانا،  �لكتاب حول ما�سي  يتمحور 
د�ئرة �ل�سوء يف هوليوود، كما �سيعالج �سر�ع ديانا مع �إدمان �لكحول و�حلبوب.

ويت�سمن �لكتاب �لكثري من �ملو��سيع كا�سطر�بات �الأكل �لتي عانت منها ديانا و�سر�عها 
مع �ن يكون قو�مها مثايل طو�ل �لوقت و�أبرز �لنقاط �لبارزة يف حياتها مبا يف ذلك تربية 

بناتها، وم�ساهدة دميي وكذلك بناتها �الأخرو�ت تنتقلن �إىل �ل�سهرة و�لنجاح.


