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حممد بن زايد يبحث هاتفيا مع بوتني 
العالقات الثنائية وق�ضايا املنطقة

•• ابوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بحث 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، يف �ت�شال هاتفي ليلة 
�أم�س �لول، مع �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني، عالقات �ل�شد�قة 
�مل�شرتك  �حلر�س  �إط��ار  يف  تعزيزها  و�شبل  �لبلدين  بني  و�لتعاون 
�لبلدين  �لثنائية مبا يحقق م�شالح  �لعالقات  تنمية وتطوير  على 
�لقت�شادية  �جلو�نب  وتنمية  تطوير  وبحثا  �ل�شديقني،  و�ل�شعبني 

و�ل�شتثمارية و�لتجارية بني �لبلدين.
�لهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  �أه��م  �لت�شال  خ��الل  �جلانبان  و��شتعر�س 
�مل�شرتك على �ل�شاحتني �لإقليمية و�لدولية و�لزمات �لتي ت�شهدها 
ب�شاأن �جلهود  �لنظر  وج��ه��ات  وت��ب��ادل  �ملنطقة،  �ل���دول يف  م��ن  ع��دد 
يف  �لبلدين  وتن�شيق  تعاون  �ىل  ��شافة  ومعاجلتها،  حللها  �ملبذولة 
�أ�ش�س  تعزيز  على  و�حل��ر���س  و�لعنف  و�ل��ت��ط��رف  �لره���اب  حم��ارب��ة 
�ل�شتقر�ر و�لأمن يف �ملنطقة. و�كد �جلانبان خالل �لت�شال �لتن�شيق 
و�لتعاون �مل�شرتك بني �لبلدين ل�شمان �لأمن و�ل�شتقر�ر يف �خلليج 

�لعربي ومنطقة �ل�شرق �لأو�شط.

ال�ضعودية توافق على �ضيا�ضة برنامج الطاقة النووية 
•• الريا�ض-وكاالت: 

�أعلن جمل�س �لوزر�ء �ل�شعودي، �م�س، �ملو�فقة على �شيا�شة برنامج 
�لطاقة �لنووية، ح�شب وكالة �لأنباء �ل�شعودية و��س. 

وق���د ����ش��ت��م��ل��ت �ل�����ش��ي��ا���ش��ة �ل��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى ح�����ش��ر ج��م��ي��ع �لأن�شطة 
�لتطويرية �لذرية على �لأغر��س �ل�شلمية، يف حدود �لأطر و�حلقوق 
�لتي حّددتها �لت�شريعات و�ملعاهد�ت و�لتفاقيات �لدولية، و�للتز�م 

�لتام مببد�أ �ل�شفافية يف �جلو�نب �لتنظيمية و�لت�شغيلية. 
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وزير �خلارجية �لأمريكي �جلديد مايك بومبيورئي�س �لوزر�ء �لفل�شطيني خالل موؤمتره �ل�شحفي يف غزة  )رويرتز(

حممد بن را�ضد وحممد بن زايد واحلكام ي�ضهدون حفل 
زفاف حممد بن �ضعود القا�ضمي و174 من اأبناء الوطن

•• راأ�ض اخليمة-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
ز�يد  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل  رع���اه 
�ل��ق��ائ��د �لأعلى  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  �آل 
بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية 

ع�شو  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�ل�شتقبال  حفل  �لقيوين  �أم  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أق��ام��ه  �ل��ذي 
�خليمة  ر�أ���س  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�شعود  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  جنله  زف��اف   مبنا�شبة 
بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة �إىل كرمية 
�ل�شيخ بطي بن مكتوم بن جمعة �آل مكتوم وذلك يف 

�شالة �لبيت متوحد مبنطقة �أذن يف ر�أ�س �خليمة .

حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد و�حلكام خالل ح�شورهم حفل زفاف حممد بن �شعود �لقا�شمي و174 من �أبناء �لوطن   )و�م(

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وه��ن��اأ 
�آل  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  مكتوم و�شاحب 
�لأعلى  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�شمو  و�أ���ش��ح��اب  نهيان 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�ل�شيوخ  �لإم����ار�ت  ح��ك��ام 
�شعود بن �شقر �لقا�شمي و�شمو �ل�شيخ حممد بن 

�شعود بن �شقر �لقا�شمي بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة.
 175 زف��اف  �أي�شا  ت�شمن  �ل��ذي   - �حلفل  ح�شر 
من �أبناء �لوطن - �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 

�ل�شيخ  و�شمو  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير  ر��شد  حمد�ن بن 
�شلطان  بن  �شامل  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  و�شمو  �ملالية 
�ل�شيخ عمار  �ل�شارقة و�شمو  نائب حاكم  �لقا�شمي 
بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�شمو �ل�شيخ 
حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن حم��م��د �ل�����ش��رق��ي ويل عهد 
�ملعال  ر����ش��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  و�شمو  �ل��ف��ج��رية 
نائب حاكم �أم �لقيوين.                       )�لتفا�شيل 

رامي احلمد اهلل ي�ؤكد اأن ما حدث كان مدبرا

تفجري ي�ضتهدف اغتيال رئي�س الوزراء الفل�ضطيني يف غزة
•• غزة-وكاالت:

ج���رح 7 �أ���ش��خ��ا���س ع��ل��ى �لأق�����ل، يف 
����ش��ت��ه��دف��ت م��وك��ب رئي�س  �ن��ف��ج��ار 
�حلمد  ر�م��ي  �لفل�شطيني  �ل���وزر�ء 
غزة،  ق��ط��اع  �إىل  و�شوله  ل��دى  �هلل 

�أم�س، لكنه مل ي�شب باأذى.
وجن���م �لن��ف��ج��ار ع��ن ع��ب��وة نا�شفة 
�مل��وؤل��ف م��ن عدة  �مل��وك��ب  ��شتهدفت 
�شيار�ت فور دخوله �إىل �لقطاع من 

معرب بيت حانون �شمايل �لقطاع.
ي�شب  مل  �هلل  �حل��م��د  �أن  و�أو����ش���ح 
�أ�شابت  مادية  �أ���ش��ر�ر�  لكن  ب���اأذى، 
وير�فق  �ملوكب.  �شيار�ت  من  ع��دد� 
�ل��ل��و�ء ماجد  �حل��م��د �هلل �إىل غ��زة 
فرج، رئي�س جهاز �ملخابر�ت �لعامة 

�لفل�شطينية يف �ل�شفة �لغربية.
فل�شطينة  �إع����الم  و���ش��ائ��ل  وذك����رت 
�ل�����ش��ب��ع��ة هم  �أن �جل���رح���ى  حم��ل��ي��ة 
من طاقم �حلر��شة �ملر�فق لرئي�س 

�لوزر�ء، و�أن �إ�شاباتهم طفيفة.
�لفل�شطينية  �ل���رئ���ا����ش���ة  وح��م��ل��ت 

اإع��������ادة ف���ت���ح م���ط���ارات 
بغداد �ضلطة  حتت  كرد�ضتان 

•• بغداد-وكاالت:

�أعلن رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي حيدر 
�ل��ع��ب��ادي، �م�����س �ل��ث��الث��اء، �إع����ادة 
�أربيل و�ل�شليمانية  �فتتاح مطاري 
��شتجابة  بعد  �ل��دول��ي��ة  للرحالت 
�ل�شلطات �ملحلية يف �إقليم كرد�شتان 
لإع������ادة �ل�����ش��ل��ط��ة �لحت����ادي����ة �إىل 

�ملطارين �ملذكورين.
��شتحد�ث  ���ش��ي��ت��م  �أن�����ه  و�أ�����ش����اف 
م���دي���ري���ة ل��ل��ح��م��اي��ة �خل���ا����ش���ة يف 
م���ط���ار�ت �إق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان تكون 
ل���وز�رة  �ل��ق��ي��ادة و�ل�����ش��ي��ط��رة فيها 

�لد�خلية �لحتادية.
وق�����ال �ل���ع���ب���ادي �إن�����ه ���ش��ي��ت��م ربط 
)�لباي�شز(  �ل��ت��ح��ق��ق  م��ن��ظ��وم��ة 
�خل����ا�����ش����ة مب������ط������ار�ت �لإق����ل����ي����م 
باملنظومة  �حل����دودي����ة  وم���ن���اف���ذه 
ما  غ��ر�ر  على  ب��غ��د�د  يف  �لرئي�شية 
�لعر�قية  �ملنافذ  به يف  هو معمول 
�لأخ�����رى ورب����ط دو�ئ����ر �جل����و�ز�ت 
مطاري  يف  ومنت�شبيها  و�جلن�شية 
�أربيل و�ل�شليمانية بوز�رة �لد�خلية 

�لحتادية بح�شب �لقانون.

على  ت�شيطر  �ل��ت��ي  حما�س،  ح��رك��ة 
قطاع غزة منذ 2007، �مل�شوؤولية 
�جلبان  �ل���ش��ت��ه��د�ف  و�شفته  ع��م��ا 
�ل���وزر�ء يف غ��زة، وفق  ملوكب رئي�س 
ما ذكرت وكالة �لأنباء �لفل�شطينية 

وفا.
با�شم  �ملتحدث  عن  �لوكالة  ونقلت 

�أبو  ن��ب��ي��ل  �لفل�شطينية  �ل��رئ��ا���ش��ة 
على  �لع����ت����د�ء  �إن  ق���ول���ه،  ردي���ن���ة 
�عتد�ء على  �لوفاق  موكب حكومة 

وحدة �ل�شعب �لفل�شطيني.
ويزور �حلمد �هلل قطاع غزة لفتتاح 
�لعادمة  �مل����ي����اه  م���ع���اجل���ة  حم���ط���ة 
مع  �شيجتمع  كما  �لقطاع.  �شمايل 

ق����ادة ح��رك��ة ح��م��ا���س ل��ل��ت��ب��اح��ث يف 
ق�شية �مل�شاحلة مع حركة فتح.

م��ن ج��ان��ب��ه �ع��ت��رب رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
�هلل  �حل��م��د  د.ر�م�����ي  �لفل�شطيني 

ماحدث ملوكبه كان مدبر�.
وو�����ش����ل م���وك���ب رئ���ي�������س �ل��������وزر�ء 
�هلل  �حل��م��د  د.ر�م�����ي  �لفل�شطيني 
يف  �حلكومة  مقر  �إىل  �م�س  م�شاء 

مدينة ر�م �هلل.
وقال �حلمد هلل يف موؤمتر �شحفي 
�أم����ن يف غزة  يف م��ق��ر �حل��ك��وم��ة ل 
دون تو�جد فعلي للحكومة وت�شليم 

�لأمن لها.
ل  �لتفجريي  �لعمل  ه��ذ�  و�أ���ش��اف 
مي��ث��ل �أه����ل غ����زة وغ����زة ج����زء مهم 
�أنه  وت��اب��ع:  �ل��وط��ن.  م��ن  ورئي�شي 
معد  عملية  �أنها  عودته  �أث��ن��اء  �أبلغ 
مت  �إذ  ج��ي��د�  وم��رت��ب��ة  م�شبقا  ل��ه��ا 
زرع عبو�ت على عمق 2 مرت د�خل 
6 ��شابات بني  �لر�س وكان هناك 
م�شت�شفيات  يف  �لن  تعالج  �حلر�س 

ر�م �هلل.

ترمب يقيل تيلر�ضون ويعني بومبيو وزيرا للخارجية 

يعلن  ال���رك���ي  اجل��ي�����س 
�ضوريا يف  عفرين  تطويقه 

•• اأنقرة-وكاالت:

�أع��ل��ن �جل��ي�����س �ل��رتك��ي �م�����س، �أن 
ط��وق��ت مدينة عفرين  ق��د  ق��و�ت��ه 

�لو�قعة �شمال �شوريا.
و�أ�شاف �جلي�س �أن قو�ته ومقاتلي 
ق��د حا�شرو�  �ل�����ش��وري��ة  �مل��ع��ار���ش��ة 

�لبلدة يف �ل�شمال �ل�شوري.
�أعلنت وح��د�ت حماية  من جهتها، 
تق�شف  تركيا  �أن  �لكردية  �ل�شعب 

جميع �لطرق �ملوؤدية �إىل عفرين.
�أ�شمتها  م���ا  �ل����وح����د�ت  ن��ف��ت  ك��م��ا 
تطويق  ب���������ش����اأن  ت���رك���ي���ا  م�����ز�ع�����م 

�ملنطقة.
و�أك���دت �أن ن�شر �أن��ق��رة �لأن��ب��اء عن 

تطويق �ملدينة هو حم�س دعاية.

قتلى وجرحى يف تفجري ي�ستهدف عدن
التحالف يق�ضف مواقع امللي�ضيات يف �ضرواح وحلج

•• عدن-وكاالت:

للق�شف  ت��ب��ادل  �ليمن،  غربي  �شمال  �شعدة،  يف  �حل���دودي  �ل�شريط  �شهد 
�ملدفعي بني م�شلحي ميلي�شيات �حلوثي �لإير�نية وقو�ت �لتحالف �لعربي 
على �حلدود مع �ل�شعودية. ومتكنت قو�ت �ل�شرعية �ليمنية قبل يومني من 
�ل�شيطرة على مناطق قريبة من مدينة �شعدة، �لتي تعد معقال للمتمردين 
و��شتعادت  عربية.  نيوز  �شكاي  م�شادر  ذك��رت  ما  وفق  �ليمن،  يف  �حلوثيني 
�ملتاخمة  ر�زح  م��دي��ري��ة  م��رك��ز  على  مطلة  وق���رى  م��و�ق��ع  �ليمنية  �ل��ق��و�ت 
ل�شعدة، يف �إطار عملية ع�شكرية و��شعة �أطلقتها قبل �أيام لتحرير �ملديرية.

يف  للمتمردين  مو�قع  �لعربي  �لتحالف  ط��ائ��ر�ت  ق�شفت  ذل��ك،  غ�شون  يف 
مديرية �شرو�ح مبحافظة ماأرب، كما ��شتهدفت معاقل للحوثيني يف قرية 

كهبوب يف مديرية �مل�شاربة مبحافظة حلج.
�شيارة  �أن مهاجمني فجرو�  �لثالثاء،  �أك��دت م�شادر مينية، �م�س  �ىل ذلك، 

عند موقع ع�شكري يف حي �ملن�شورة مبنطقة �لدرين يف حمافظة عدن. 
�جلرحى. من  وعدد  قتلى  وقالت �مل�شادر �إن �لهجوم �أ�شفر عن �شقوط 10 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�أق�����ال �ل��رئ��ي�����س �لأم����ريك����ي، دون���ال���د ت���رم���ب، �م�س 
و�علن  تيلر�شون.  ريك�س  �خلارجية،  وزي��ر  �لثالثاء، 
ترمب يف ت�شريحات لحقة �أنه �ختلف مع تيلر�شون 

ب�شبب �لتفاق �لنووي �لإير�ين.
�ملخابر�ت  وك��ال��ة  مدير  �أن  تويرت  على  ترمب  و�أك���د 
للخارجية،  وزي��ر�ً  �شي�شبح  بومبيو،  مايك  �ملركزية، 

و�شكر تيلر�شون على خدماته.
مدير  ن���ائ���ب���ة  ه���ا����ش���ب���ل،  ج��ي��ن��ا  �أن  ت���رم���ب  و�أع����ل����ن 
�ملخابر�ت �ملركزية، �شت�شبح �ملديرة �جلديدة لوكالة 

�ملخابر�ت.
تعيني  �إن  لل�شحافيني  ت�شريحاته  يف  ترمب  وق��ال 
�شيقوي حتالفاتنا ملو�جهة  بومبيو وزير� للخارجية 

خ�شومنا.
و�أ�شاف �لرئي�س �لأمريكي: �أنا وبومبيو عىل نف�س 

�ملوجة د�ئما، م�شري� �إىل �أن كيمياء تربطهما معا.
�إق��ال��ة تيلر�شون وحده  �إت��خ��ذ ق��ر�ر  �أن��ه  و�أك���د ترمب 
)ترمب  ج��ي��دة  وع��الق��ت��ن��ا  �ح����د،  �أي  ����ش��ت�����ش��ارة  دون 

وتيلر�شون(، و�أنا ممنت خلدماته.
ومن جانبه، قال تيلر�شون: مل �أحتدث �إىل �لرئي�س 

ترمب، ول�شت على علم ب�شبب �إقالتي.
�إىل  لتوه من رحلة ق�شرية  ع��اد  تيلر�شون قد  وك��ان 

�إفريقيا قبل �شاعات من �إعالن ترمب.

�أف���اد  ت���رم���ب،  ق����ر�ر  وت���ربي���ر  لتف�شري  ويف حم���اول���ة 
فريقه  تغيري  �ر�د  ترمب  �ن  كبري  �مريكي  م�شوؤول 

قبل �ملفاو�شات �ملرتقبة مع كوريا �ل�شمالية.
ويتوىل بومبيو مهامه �جلديدة بعد �أيام فقط على 
�لمريكي  �لرئي�س  بني  قمة  عن  �ملفاجىء  �لع��الن 
و�لزعيم �لكوري �ل�شمايل، كيم جونغ �ون، مل يحدد 

موعدها ول مكان �نعقادها.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

الأمم املتحدة تت�قع اإجالء مدنيني من غ�طة دم�سق

مو�ضكو حتذر وا�ضنطن من ا�ضتهداف القوات ال�ضورية
•• عوا�شم-وكاالت

ق��ال��ت �لأمم �مل��ت��ح��دة، �م�����س �إن���ه م��ن �مل��ت��وق��ع �إجالء 
م��دن��ي��ني م���ن ب��ي��ن��ه��م ح����الت م��ر���ش��ي��ة م���ن �لغوطة 
�أنباء  وك����الت  ون��ق��ل��ت  لدم�شق  ���ش��وري��ا  يف  �ل�شرقية 
�شابق،  وق��ت  ق��ول��ه، يف  �ل��رو���ش��ي  ع��ن �جلي�س  رو�شية 
�لغوطة  غ����ادرو�  طفال   49 بينهم  �شخ�شا   76 �إن 
�لث��ن��ني. وك���ان مكتب  �إن�����ش��اين  �ل�شرقية ع��رب مم��ر 
يف  �ملتحدة  ل��الأمم  �لتابع  �لإن�شانية  �ل�شوؤون  تن�شيق 
لإجالء  عاجلة  حاجة  ثمة  �إن  �لثنني،  ق��ال،  �شوريا 
�ملحا�شرة،  �ل�شرقية  �لغوطة  م��ن  طبية  حالة  �أل��ف 

حيث ت�شن قو�ت �لنظام هجوماً منذ �أ�شابيع.
�إن�شانية  �أل��ف �شخ�س ظ��روف��ا   400 ق��ر�ب��ة  وي��ع��اين 
حتا�شرها  �لتي  �ل�شرقية  �لغوطة  يف  للغاية  �شعبة 

قو�ت �لنظام ب�شكل حمكم منذ �لعام 2013.
�أ�شابيع،  منذ  �ل��ن��ظ��ام،  ل��ق��و�ت  �لأخ���ري  �لهجوم  وز�د 
معاناة �ملدنيني و�لكو�در �لطبية، يف ظل نق�س هائل 

يف �لأدوية و�ملعد�ت �لطبية.
�ىل ذل���ك، ح���ذر وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��رو���ش��ي �شريغي 
��شتهد�ف  م��ن  و��شنطن  �ل��ث��الث��اء،  �م�����س  لف����روف، 

�لقو�ت �حلكومية �ل�شورية.
وقال لفروف يف موؤمتر �شحفي مبو�شكو �إن عو�قب 
��شتهدفت  �إذ�   و����ش��ن��ط��ن  ب��ان��ت��ظ��ار  �شتكون  وخ��ي��م��ة 

مو�قع �جلي�س �ل�شوري.
وقبل ذلك �أعلن رئي�س هيئة �لأركان �لعامة �لرو�شي، 
�شتتخذ  ب��الده  �أن  �ل��ث��الث��اء،  غري��شيموف،  ف��ال��ريي 
تد�بري للرد يف حال تعر�س حياة جنودها يف �شوريا 

للخطر.

ون�����ق�����ل�����ت ق������ن������اة )�إن.ت��������������������ي.يف( 
�لتلفزيونية وو�شائل �إعالم حملية 
�أخرى عن وزير �خلارجية �لرتكي 
�ملتحدة  و�لوليات  تركيا  �إن  قوله، 
مقاتلي  �ن�شحاب  على  �شت�شرفان 
�لكردية  �ل�����ش��ع��ب  ح��م��اي��ة  وح����د�ت 

�شمال  يف  منبج  بلدة  من  �ل�شورية 
�أثناء  لل�شحفيني  و�أ�شاف  �شوريا. 
تركيا  �إن  م��و���ش��ك��و  �إىل  ت���وج���ه���ه 
�شت�شعان خطة  �ملتحدة  و�لوليات 
حمادثات  خ����الل  م��ن��ب��ج  ل���ت���اأم���ني 

جتري يف 19 مار�س

�هايل عفرين ينزحون من �ملدينة �لتي ت�شهد قتال عنيفا )رويرتز(
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حممد بن را�ضد وحممد بن زايد واحلكام ي�ضهدون حفل زفاف حممد بن �ضعود القا�ضمي و174 من اأبناء الوطن

�لقا�شمي و�شمو �ل�شيخ حممد بن 
بهذه  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 

�ملنا�شبة �ل�شعيدة.
ت�شمن  �ل����ذي   - �حل��ف��ل  ح�����ش��ر 
�أبناء  م���ن   175 زف�����اف  �أي�������ش���ا 
�لوطن - �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
�آل مكتوم ويل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
حمد�ن  �ل�شيخ  و�شمو  دب��ي  عهد 
حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
دب���ي وزي���ر �مل��ال��ي��ة و���ش��م��و �ل�شيخ 
�شلطان  ب���ن  ����ش���امل  ب���ن  ع���ب���د�هلل 
�ل�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �لقا�شمي 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��م��ار ب���ن حميد 
�لنعيمي ويل عهد عجمان و�شمو 
�ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد 
�لفجرية  ع���ه���د  ويل  �ل�������ش���رق���ي 
ر��شد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  و�شمو 
�لقيوين  �أم  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �مل��ع��ال 

م��ك��ت��وم م��دي��ر د�ئ����رة �إع����الم دبي 
و�ل�������ش���ي���خ �ل����دك����ت����ور ���ش��ع��ي��د بن 
�ل�شيخ  ومعايل  نهيان  �آل  حممد 
نهيان وزير  �آل  نهيان بن مبارك 
�لت�شامح و�ل�شيخ بطي بن مكتوم 
�ملر  و�ل�شيخ  مكتوم  �آل  جمعه  بن 
مكتوم  �آل  جمعة  ب��ن  مكتوم  ب��ن 
و�ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د ب���ن م��ك��ت��وم بن 

جمعة �آل مكتوم.
حممد  �ل�شيخ  �حلفل  ح�شر  كما 
و�ل�شيخ  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر  ب����ن 
في�شل بن �شقر �لقا�شمي رئي�س 
�خلليج  ����ش���رك���ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
جلفار  �ل����دو�ئ����ي����ة  ل��ل�����ش��ن��اع��ات 
و�ل�شيخ �أحمد بن �شقر �لقا�شمي 
د�ئ�����رة �جل���م���ارك رئي�س  رئ��ي�����س 
ر�أ�س  مناطق  هيئة  �إد�رة  جمل�س 
�خل��ي��م��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة » ر�ك�����ز » 

�لثقايف  �لريا�شي  �خليمة  ر�أ����س 
و�ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل ب��ن حم��م��د بن 
�شقر �لقا�شمي نائب رئي�س د�ئرة 

�جلمارك .
و�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن ج��م��ال بن 
�شوؤون  م���دي���ر  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 
�لأمريي  �ل��دي��و�ن  �مل��و�ط��ن��ني يف 
ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة و�ل�����ش��ي��خ حممد 
د�ئرة  رئي�س  �لقا�شمي  �شعود  بن 
�ملالية �ملركزية و�ل�شيخ خالد بن 
�لقا�شمي  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  �هلل  ع��ب��د 
و�جلمارك  �مل��و�ن��ئ  د�ئ���رة  رئي�س 
ب��ال�����ش��ارق��ة و�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
جمل�س  رئ��ي�����س  �لقا�شمي  �أح��م��د 
�شامل  و�ل�شيخ  لالإعالم  �ل�شارقة 
بن عبد �لرحمن �لقا�شمي رئي�س 
�ل�����ش��م��و حاكم  ����ش���اح���ب  م��ك��ت��ب 
�ل�شارقة و�ل�شيخ ر��شد بن حميد 

و�شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�ل��ع��ني و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��رور بن 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  ن��ه��ي��ان  �آل  حم��م��د 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ه����ز�ع 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �أب��وظ��ب��ي 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�شوؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء  جم��ل�����س 
بن  حامد  �ل�شيخ  و�شمو  �لرئا�شة 
�آل نهيان رئي�س دي��و�ن ويل  ز�يد 
عهد �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ �أحمد 
هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد  بن 
�ل��رئ��ي�����س �لأعلى  ل��ل��ط��ري�ن  دب���ي 
ملجموعة طري�ن �لإم��ار�ت و�شمو 
�ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن حم��م��د بن 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د 
ح�����ش��ر ب���ن م��ك��ت��وم ب���ن ج��م��ع��ة �آل 

�ملتحد  �ل���ع���رب���ي  �ل���ب���ن���ك  �إد�رة 
و�ل�شيخ �شقر بن خالد بن حميد 
�إد�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
للقر�آن  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  م��وؤ���ش�����ش��ة 
جا�شم  و�ل�شيخ  وعلومه  �ل��ك��رمي 
و�ل�شيخ  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ح��م��ي��د  ب���ن 
�لقا�شمي  ����ش���امل  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
و�ل�������ش���ي���خ ج���م���ال ب����ن ���ش��ق��ر بن 
�للجنة  رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان 
ل�����ش��ب��اق �لهجن  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 
حممد  و�ل�شيخ  �خليمة  ر�أ����س  يف 
د�ئرة  رئي�س  �لقا�شمي  كايد  ب��ن 
و�ل�شيخ  �لإق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
ع���ب���د�هلل ب���ن ح��م��ي��د ب���ن عبد�هلل 
�شاحب  مكتب  رئي�س  �لقا�شمي 
�خليمة  ر�أ���������س  ح����اك����م  �ل�������ش���م���و 
و�ل�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر 
لنادي  �لأعلى  �لرئي�س  �لقا�شمي 

و�ل�شيخ �أحمد بن �شعود بن �شقر 
�لقا�شمي و�ل�شيخ خالد بن �شعود 
بن �شقر �لقا�شمي رئي�س جمل�س 
�مل���رج���ان  ج����زي����رة  ����ش���رك���ة  �إد�رة 
و�ل�شيخ �شقر بن �شعود بن �شقر 
بن  عبد�مللك  و�ل�شيخ  �لقا�شمي 
�خلا�س  �مل�شت�شار  �لقا�شمي  كايد 
ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح���اك���م ر�أ������س 
�شامل  �ل�شيخ  و�ملهند�س  �خليمة 
�لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شلطان  ب��ن 
رئ��ي�����س د�ئ������رة �ل����ط����ري�ن �مل���دين 
و�ل�������ش���ي���خ ح���م���ي���د ب�����ن ع���ب���د�هلل 
�ل��ق��ا���ش��م��ي و�ل�����ش��ي��خ �أح���م���د بن 
ح��م��ي��د �ل��ق��ا���ش��م��ي و�ل�����ش��ي��خ عمر 
و�ل�شيخ  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ع���ب���د�هلل  ب���ن 
�لقا�شمي  ع����ب����د�هلل  ب����ن  خ����ال����د 
بن  �شلطان  ب��ن  في�شل  و�ل�����ش��ي��خ 
���ش��امل �ل��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س جمل�س 

•• راأ�ض اخليمة-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ���ش��ه��د 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  حممد بن 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
�ل���������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي رع������اه �هلل 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �مل�شلحة 
ع�شو  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد 
�لفجرية  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�ل�����ش��ي��خ �شعود  �ل�����ش��م��و  و���ش��اح��ب 
�مل��ع��ال ع�����ش��و �ملجل�س  ب���ن ر�����ش���د 
حفل  �لقيوين  �أم  ح��اك��م  �لأع��ل��ى 
�شاحب  �أق��ام��ه  �ل��ذي  �ل�شتقبال 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب��ن �شقر 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�خل��ي��م��ة  مبنا�شبة  ر�أ�������س  ح���اك���م 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  جنله  زف��اف 
بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل 
�إىل كرمية  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س  ع��ه��د 
�ل�شيخ بطي بن مكتوم بن جمعة 
�لبيت  وذل��ك يف �شالة  �آل مكتوم 
ر�أ�����س  يف  �أذن  مب��ن��ط��ق��ة  م��ت��وح��د 

�خليمة .
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  وه����ن����اأ 
مكتوم  �آل  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب 
و�أ�شحاب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
�لأعلى  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�شمو 
و�ل�شيوخ �شاحب  �لإم��ار�ت  حكام 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب��ن �شقر 

�لبلدية  د�ئ����رة  رئ��ي�����س  �لنعيمي 
و�ل�شيخ  عجمان  يف  و�لتخطيط 
�شالح بن حممد �ل�شرقي رئي�س 
و�لقت�شاد  �ل�������ش���ن���اع���ة  د�ئ��������رة 
�لدكتور  و�ل�������ش���ي���خ  ب���ال���ف���ج���رية 
ر����ش��د ب��ن ح��م��د �ل�����ش��رق��ي رئي�س 
هيئة �لفجرية للثقافة و�لعالم 
و�ل�������ش���ي���خ م���ك���ت���وم ب����ن ح���م���د بن 
حميد  و�ل�شيخ  �ل�شرقي  حممد 
ب��ن �أح��م��د �مل��ع��ال و�ل�����ش��ي��خ خالد 
�لديو�ن  رئي�س  �مل��ع��ال  ر����ش��د  ب��ن 
و�ل�شيخ  �ل��ق��ي��وي��ن  ب���اأم  �لأم����ريي 
�أح��م��د ب��ن �شعود ب��ن ر����ش��د �ملعال 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
و�ل�شيخ  �ل���ق���ي���وي���ن  �أم  لإم��������ارة 
م�����رو�ن ب���ن ر�����ش���د �مل��ع��ال رئي�س 
باإمارة  د�ئ��رة �لأر�شي و�لأم��الك 
�ل�شيوخ  م��ن  وع���دد  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم 
�مل�شوؤولني  �لوزر�ء وكبار  و�ملعايل 
و�لبالد  �لقبائل  ووجهاء  و�أعيان 
�لأعمال  ورج����ال  و�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
وروؤ��������ش�������اء وم������دي������رو �ل�����دو�ئ�����ر 
و�لهيئات �حلكومية وجمع غفري 
من �ملدعوين من �أبناء �لقبائل يف 

�لدولة.
�ل�شيوخ  �ل�����ش��م��و  �أ���ش��ح��اب  وه���ن���اأ 
�ل��ع��ر���ش��ان وذوي���ه���م ومت��ن��و� لهم 

حياة �شعيدة هانئة .
�لفرق  م���ن  وق���دم���ت جم��م��وع��ة 
�لعازي  وف��ن  و�ل�شعبية  �حلربية 
�ل�شعبية  �لأهازيج  من  جمموعة 
�بتهاجا  �لإم����ار�ت����ي����ة  �ل���رت�ث���ي���ة 

بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة.
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م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القي�ين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأب�ظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  اب�ظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام الق�ين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

ملك الأردن ي�ضتقبل عبداهلل بن زايد
•• عمان-وام:

��شتقبل جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين 
�لها�شمية  �لأردن����ي����ة  �مل��م��ل��ك��ة  م��ل��ك 
بن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �ل�شقيقة 
�خلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
معايل  بح�شور  �ل���دويل..  و�لتعاون 
�خلارجية  وزي�����ر  �ل�����ش��ف��دي  �أمي�����ن 
و�شوؤون �ملغرتبني يف �ململكة.. وذلك 
ي��ق��وم بها  �ل���ذي  �ل��زي��ارة  يف م�شتهل 

�شموه �إىل �لأردن.
ز�يد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ونقل 
�آل نهيان جلاللة ملك �لأردن حتيات 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  ر��شد 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل«  »رع��اه 
�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  حممد بن 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
للمملكة  �شموهم  ومتنيات  �مل�شلحة 
�لأردنية �ل�شقيقة مبزيد من �لتقدم 
و�لنماء. وحمل جاللة ملك �لأردن 

من �لتطور و�لزدهار.
�للقاء  خ������الل  �جل����ان����ب����ان  وب����ح����ث 
�لبلدين  ب���ني  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل���ع���الق���ات 
و�ل���������ش����ب����ل �ل���ك���ف���ي���ل���ة ب���ت���ع���زي���زه���ا 
�مل����ج����الت  ����ش���ت���ى  وت���ر����ش���ي���خ���ه���ا يف 
و�لتجارية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  خ�شو�شاً 

ن��ه��ي��ان عمق  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ع���ب���د�هلل 
بني  �لر��شخة  �لتاريخية  �لعالقات 
�لأردنية  و�مل��م��ل��ك��ة  �لإم������ار�ت  دول����ة 
تعزيزها  ع��ل��ى  �مل�����ش��رتك  و�حل��ر���س 
وتنميتها يف �شتى �ملجالت مبا يعود 

باخلري على �شعبي �لبلدين.

�ل�شمو  �شاحب  �إىل  حتياته  �شموه 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
ل��دول��ة �لإم�����ار�ت باملزيد  ومت��ن��ي��ات��ه 

�مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين ب��زي��ارة �شمو 
نهيان..  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل 
تعميق  �ل���زي���ارة يف  �أه��م��ي��ة  م���وؤك���د�ً 
�ل��ع��الق��ات �لأخ���وي���ة �مل��ت��ن��ام��ي��ة بني 

�لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني.
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أك������د   .. ج���ان���ب���ه  م����ن 

وجهات  وت����ب����ادل  و�ل����ش���ت���ث���م���اري���ة. 
يف  �لأو�شاع  م�شتجد�ت  حول  �لنظر 
�لق�شايا  من  ع��دد�ً  وناق�شا  �ملنطقة 
�لهتمام  ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية 
�مل��ج��ت��م��ع �لدويل  �مل�����ش��رتك وج��ه��ود 
مل��ك��اف��ح��ة �لإره�������اب. ورح����ب جاللة 

�شيف  مطر  �شعادة   .. �للقاء  ح�شر 
�لدولة  �شفري  �ل�شام�شي  �شليمان 
�لها�شمية  �لأردن����ي����ة  �مل��م��ل��ك��ة  ل���دى 
و����ش���ع���ادة ع���ب���د�هلل م��ط��ر �مل���زروع���ي 
مدير �إد�رة �ل�شوؤون �لعربية يف وز�رة 

�خلارجية و�لتعاون �لدويل.

حاكم ال�ضارقة يعزي خادم احلرمني ال�ضريفني 
بوفاة الأمري بندر بن خالد

•• ال�شارقة-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة برقية تعزية 
ومو��شاة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود ملك �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة 

يف وفاة �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري بندر بن خالد بن عبد�لعزيز �آل �شعود.
و�أعرب �شموه يف برقيته عن بالغ تعازيه ومو��شاته �ل�شادقة يف وفاة �لفقيد د�عيا �ملوىل عز وجل �أن يتغمده بو��شع 
رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته. كما بعث �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شلطان �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة و�شمو �ل�شيخ 
�شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل �لعهد نائب حاكم �ل�شارقة و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل �لقا�شمي 

نائب حاكم �ل�شارقة برقيات تعزية مماثلة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود.

حاكم عجمان يعزي خادم احلرمني 
ال�ضريفني يف وفاة الأمري بندر بن خالد

•• عجمان-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان 
برقية تعزية �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد �لعزيز �آل �شعود ملك 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة يف وفاة �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري بندر بن خالد 
بن عبد�لعزيز �آل �شعود. و�أعرب �شموه يف برقيته عن بالغ تعازيه ومو��شاته �ل�شادقة يف 

وفاة �لفقيد .. د�عيا �ملوىل عز وجل �أن يتغمده بو��شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته.
كما بعث �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�شمو �ل�شيخ نا�شر بن 
�ل�شريفني  �إىل خادم �حلرمني  �لنعيمي نائب حاكم عجمان بربقيتني مماثلتني  ر��شد 

�مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود.

حاكم اأم القيوين يعزي خادم احلرمني 
ال�ضريفني يف وفاة الأمري بندر بن خالد 

•• اأم القيوين-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �أم �لقيوين 
برقية تعزية �ىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود عاهل 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة يف وفاة �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري بندر بن خالد بن 
عبد�لعزيز �آل �شعود. و�أعرب �شموه يف برقيته عن خال�س تعازيه ومو��شاته �ل�شادقة يف 

وفاة �لفقيد .. د�عيا �لعلى �لقدير �ن يتغمده بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته.
كما بعث �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين بربقية تعزية 

مماثلة �ىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �ل �شعود.

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية الأردن

بالتعاون  �مل��م��ل��ك��ة  ���ش��رتع��اه  �ل����ذي 
�لعربية  م�������ش���ر  ج���م���ه���وري���ة  م�����ع 
ل�شمان  �ل�شويد  ومملكة  �ل�شقيقة 
�لأمم  لوكالة  �ل���الزم  �ل��دع��م  ح�شد 
�لالجئني  وت�شغيل  لإغاثة  �ملتحدة 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني و�ل����ت����ي ي���ج���ب �أن 
وفقا  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ق��دمي  يف  ت�شتمر 

لتكليفها �لأممي.
ك��م��ا ب��ح��ث �جل��ان��ب��ان �ل��ت��ط��ور�ت يف 
�أن���ه ل  �أك���د�  �ل�شورية حيث  �لأزم����ة 
دعم  و�شرورة  لالأزمة  ع�شكريا  حل 
جهود �لتو�شل �إىل حل �شيا�شي لها 
�ل�شعب  ي��ق��ب��ل��ه  ع���رب م�����ش��ار ج��ن��ي��ف 
�ل���������ش����وري �ل�����ش��ق��ي��ق وف�����ق �ل���ق���ر�ر 

�لتحتية  و�لبنية  و�ل�شحة  �لتعليم 
موؤكد� �أن �ململكة م�شتمرة يف �لقيام 
�ل�شقاء  �إز�ء  �لإن�������ش���اين  ب��و�ج��ب��ه��ا 

�ل�شوريني رغم هذه �ل�شغوطات.
�ل�����ش��ي��خ عبد�هلل  ���ش��م��و  و����ش��ت��ع��ر���س 
�أمين  ن��ه��ي��ان وم��ع��ايل  �آل  ب��ن ز�ي����د 
�إق��ل��ي��م��ي��ة �أخرى  �ل�����ش��ف��دي ق�����ش��اي��ا 
و�أك�������د�  �مل�������ش���رتك  �له����ت����م����ام  ذ�ت 
ع��ل��ى ���ش��رورة وق���ف ك��ل �لتدخالت 
�لعربية  �ل��دول  �شوؤون  �لإقليمية يف 
�لعالقات  ت��ق��وم  �أن  ���ش��رورة  وع��ل��ى 
�لتدخل  ع��دم  مبد�أ  على  �لإقليمية 
يف �ل�شوؤون �لد�خلية للدول �لعربية 
وعالقات ح�شن �جلو�ر وفق �ملعايري 

�شوريا  وحدة  يحفظ  ومبا   2254
ومتا�شكها و��شتقالليتها.

�لتنفيذ  �أه����م����ي����ة  ع����ل����ى  و�������ش������دد� 
ووق����ف   2401 ل���ل���ق���ر�ر  �ل����ف����وري 
تتعر�س  �ل���ت���ي  �ل���غ���وط���ة  يف  �ل���ن���ار 
فور�  وقفها  يجب  �إن�شانية  لكارثة 
و�لعالج  �مل�شاعد�ت  �إي�شال  و�شمان 
�أي�شا  �جل��ان��ب��ان  وب��ح��ث  لقاطنيها. 
�للجوء �ل�شوري و�أ�شار معايل �أمين 
�لأردن  ����ش��ت�����ش��اف��ة  �إىل  �ل�����ش��ف��دي 
�شوري  مو�طن  �أل��ف  و300  مليون 
ي��ت��و�ج��د م���ا ل ي��زي��د ع���ن 10 % 
م��ن��ه��م يف خم��ي��م��ات �ل���الج���ئ���ني ما 
ي�شع �شغوطات كبرية على قطاعات 

•• عمان -وام:

�لتقى �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
و�لتعاون  �خلارجية  وزير  نهيان  �آل 
�لدويل �م�س معايل �أمين �ل�شفدي 
وزير �خلارجية و�شوؤون �ملغرتبني يف 
�لها�شمية وذلك يف  �لأردنية  �ململكة 
�إطار �لزيارة �لر�شمية �لتي يقوم بها 

�شموه �إىل �لأردن.
و�أجرى �جلانبان حمادثات يف وز�رة 
�أن  �أكد� خاللها  �لأردنية  �خلارجية 
�ل��ع��الق��ات �لأخ���وي���ة �ل��ر����ش��خ��ة بني 
دولة �لإمار�ت و�لأردن ت�شري بخطى 
�لتعاون  من  �أو�شع  �آف��اق  نحو  ثابتة 
جميع  يف  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  و�ل���ت�������ش���اور 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل��ج��الت 
و�ل��دف��اع��ي��ة وب��رع��اي��ة م��ب��ا���ش��رة من 

قيادتي �لبلدين �ل�شقيقني.
�لإم�������ار�ت  دول�����ة  �أن  ع��ل��ى  و�����ش����دد� 
�خلطو�ت  �تخاذ  يو��شالن  و�لأردن 
لتعزيز  �ل�����الزم�����ة  و�لإج���������������ر�ء�ت 
ينعك�س  ومب��ا  وتطويرها  �لعالقات 
و�ل�شعبني  �ل��ب��ل��دي��ن  م�����ش��ال��ح  ع��ل��ى 

�ل�شقيقني.
وزير  �ل�شفدي  �أمي��ن  معايل  وثمن 
�خل���ارج���ي���ة و�����ش����وؤون �مل���غ���رتب���ني يف 
مو�قف  �لها�شمية  �لأردن��ي��ة  �ململكة 
دول������ة �لإم�����������ار�ت �ل����د�ع����م����ة دوم����ا 
لالأردن وما تقدمه من دعم و��شناد 
لالقت�شاد �لوطني وم�شرية �لتنمية 

�لوطنية.
تطوير  ���ش��ب��ل  �جل���ان���ب���ان  وت����ن����اول 

و�لأعر�ف و�لقو�نني �لدولية.
و�أكد �ل�شفدي دعم �ململكة �لأردنية 
�لإم���ار�ت  دول��ة  يف  لالأ�شقاء  �ملطلق 
جزر  ل�شتعادة  �ل�شلمي  �شعيهم  يف 
�ل��ك��ربى وطنب  �أب���و مو�شى وط��ن��ب 
�ل�����ش��غ��رى ع��رب �حل����و�ر �مل��ب��ا���ش��ر �أو 
�لعدل  حم��ك��م��ة  �إىل  �ل��ل��ج��وء  ع���رب 
�لدولية. و�شدد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل 
�خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�ل�����دويل وم���ع���ايل �أمين  و�ل���ت���ع���اون 
و�شوؤون  �خل��ارج��ي��ة  وزي��ر  �ل�شفدي 
�مل���م���ل���ك���ة �لأردن�����ي�����ة  �مل����غ����رتب����ني يف 
�لت�شاور  ����ش��ت��م��ر�ر  ع��ل��ى  �لها�شمية 
�لق�شايا  جم��م��ل  �إز�ء  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��دول��ي��ة. وع��ق��د �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �لدويل 
موؤمتر� �شحفيا م�شرتكا مع معايل 
�خلارجية  وزي����ر  �ل�����ش��ف��دي  �أمي����ن 
و�شوؤون �ملغرتبني يف �ململكة �لأردنية 

�لها�شمية.
و�أكد �شموه يف كلمته على �لعالقات 
�لبلدين  ب�����ني  �ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة 
وع��الق��ات �لخ���وة و�لح����رت�م �لتي 
حت��ظ��ى ب��ه��ا �مل��م��ل��ك��ة �لأردن���ي���ة لدى 

دولة �لإمار�ت.
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  �إىل  �شموه  و�أ�شار 
ت�شت�شيف �أكرث من 200 �ألف من 
يقومون  حيث  �لأردن���ي���ني  �ل���ش��ق��اء 
بجهود كبرية لتطوير هذه �لعالقة 
�لإن�����ش��اين مع  �ل�شعيد  ع��ل��ى  ���ش��و�ء 
�أ���ش��ق��ائ��ه��م ب��دول��ة �لإم������ار�ت �أو من 

�لتقدم  وب��ح��ث  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات 
�لذي مت يف تنفيذ �تفاقيات �لتعاون 
�لتي وقعت خالل �جتماعات �للجنة 
�أب��وظ��ب��ي ن��ه��اي��ة �لعام  �مل�����ش��رتك��ة يف 

�ملا�شي.
وبحث �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�ل�شفدي  �أمي���ن  وم��ع��ايل  نهيان  �آل 
مقدمتها  ويف  �لإقليمية  �لتطور�ت 
تلك �ملرتبطة بالق�شية �لفل�شطينية 

و�لأزمة يف �شوريا.
تكاتف  �أهمية  على  �جلانبان  و�شدد 
ج���م���ي���ع �جل�����ه�����ود حل�����ل �ل���������ش����ر�ع 
�لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي على  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
ي�شمن  �ل��ذي  �لدولتني  حل  �أ�شا�س 
�مل�شتقلة  �لفل�شطينية  �لدولة  قيام 
على  �ل�شرقية  �لقد�س  وعا�شمتها 
ح����دود �ل���ر�ب���ع م��ن ي��ون��ي��و 1967 
�ل�شامل  �ل�����ش��الم  لتحقيق  ���ش��رط��ا 

و�لد�ئم يف �ملنطقة.
وحذر �جلانبان من تبعات ��شتمر�ر 
�لأحادية  �إج���ر�ء�ت���ه���ا  يف  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
�لتي تقو�س حل �لدولتني وحتاول 
�لأر�س  على  جديدة  حقائق  فر�س 
وتغيري  �ملحتلة  �ل��ق��د���س  خ�شو�شا 
�لو�شع �لتاريخي و�لقانوين �لقائم 

يف �ملقد�شات �لإ�شالمية �مل�شيحية.
وزير  �ل�شفدي  �أمين  معايل  و�أطلع 
�خل���ارج���ي���ة و�����ش����وؤون �مل���غ���رتب���ني يف 
�مل��م��ل��ك��ة �لأردن���ي���ة �ل��ه��ا���ش��م��ي��ة �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �لدويل 
�لدويل  للموؤمتر  �لتح�شري�ت  على 

خ��الل دع��م تقدم دول��ة �لإم���ار�ت يف 
جمالت �لتنمية �ملختلفة«.

و�أ�شاف �شموه » �أن �لأردن �شيحظى 
�إك�شبو  م��ع��ر���س  يف  ق����وي  ب��ت��و�ج��د 
�ملرة  تعد  �أن��ه��ا  حيث  دب��ي   2020
بهذه  ح��دث  فيها  يقام  �لتي  �لأوىل 
ع��رب��ي��ة وم�شلمة  دول���ة  �لأه��م��ي��ة يف 
�لأردنية  �مل�شاركة  تكون  �أن  ونتطلع 
م�شاركة قوية مثل ما عهدنا د�ئما«. 
حتديات  ه��ن��اك   « �إن  ���ش��م��وه  وق����ال 
حري�شون  ون��ح��ن  �مل��ن��ط��ق��ة  ت��و�ج��ه 
��شقائنا  على �ل�شتماع لوجهة نظر 
�لتحديات  ه����ذه  جت����اه  �لأردن  يف 

و�لعمل �شويا من �أجل مو�جهتها«.
�لتفاق  مت  �أن����ه  �إىل  ���ش��م��وه  و�أ����ش���ار 
خ���الل �ل��ل��ق��اء ع��ل��ى ت��ع��زي��ز عالقات 
�ل��ت��ع��اون ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى كافة 
مذكر�ت  من  ع��دد  وبحث  �لأ�شعدة 
�مل�شرتكة  و�لت���ف���اق���ي���ات  �ل��ت��ف��اه��م 
�لأ�شهر  خ���الل  لتوقيعها  مت��ه��ي��د� 

�لقادمة.
ز�يد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  و�أك��د 
�آل نهيان �حلر�س على تقدمي كافة 
�أوجه �لدعم للمملكة �لأردنية �لتي 
حت��ظ��ى مب��ك��ان��ة خ��ا���ش��ة يف ق��ل��ب كل 

�إمار�تي.
ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء ���ش��ع��ادة م��ط��ر �شيف 
�لدولة  �شفري  �ل�شام�شي  �شليمان 
�لها�شمية  �لأردن���ي���ة  �مل��م��ل��ك��ة  ل���دى 
و����ش���ع���ادة ع���ب���د�هلل م��ط��ر �مل���زروع���ي 
مدير �إد�رة �ل�شوؤون �لعربية يف وز�رة 

�خلارجية و�لتعاون �لدويل.

الإمارات للتوازن بني اجلن�ضني يبحث التعاون مع وفد برملاين اأوروبي 
•• دبي-وام:

�لربملان  وف��د� من  لقائه  للتو�زن بني �جلن�شني خ��الل  �لإم���ار�ت  بحث جمل�س 
 ECR لأوروبي �شم عدد� من جمموعة �ملحافظني و�لإ�شالحيني �لأوروبيني�
�لتي  �لزيارة  �لطرفني. وخالل  �خل��رب�ت بني  وتبادل  �مل�شرتك  �لتعاون  تعزيز 
ن�شقت لها وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل رحبت �شعادة منى غامن �ملري نائبة 
رئي�شة جمل�س �لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�شني بالوفد �لز�ئر م�شيدة بالعالقات 
�ملتميزة لدولة �لإمار�ت مع دول �لحتاد �لأوروبي على كافة �مل�شتويات وقامت 
�لتي يعمل عليها و�لتي  بالتعريف باملجل�س و�خت�شا�شاته و�ملبادر�ت و�مل�شاريع 
�ل��ت��و�زن بني  ب��ه يف جم��ال  ع��امل��ي��اً يحتذى  م��ن �شاأنها جعل �لإم�����ار�ت من��وذج��اً 
�جلن�شني ومرجعاً لت�شريعاته يف �ملنطقة. و�أكدت خالل �للقاء -�لذي ح�شرته 
�شم�شة �شالح �لأمينة �لعام ملجل�س �لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�شني- �أن �لتو�زن 
�أ�شيل يف �لثقافة �لإمار�تية حيث قامت �لدولة على مبد�أ  بني �جلن�شني جزء 
�أن��ه تر�شيخا لإجن��از�ت �لدولة يف  �إىل  تكافوؤ �لفر�س بني �لرجل و�مل��ر�أة لفتة 
هذ� �ملجال على مدى �لعقود �ملا�شية مت تاأ�شي�س جمل�س �لإمار�ت للتو�زن بني 
�جلن�شني عام 2015 بتوجيهات من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” بهدف 
بني  �لتو�زن  وحتقيق  �لدولة  قطاعات  كافة  يف  �جلن�شني  بني  �لفجوة  تقلي�س 
�جلن�شني يف مر�كز �شنع �لقر�ر و�لو�شول بالإمار�ت لقائمة �لدول �لأوىل عاملياً 
�ل��ت��و�زن بني �جلن�شني يعد و�ح��د� من  �أن  و�أ�شافت  �ل��ت��و�زن بني �جلن�شني.  يف 
ت�شعى  �لتي   2021 �لإم��ار�ت  روؤي��ة  تت�شمنها  �لتي  �لوطنية  �لأجندة  �أولويات 
لزيادة م�شاركة �ملر�أة يف �ملجتمع وخا�شة يف �ملجال �لقت�شادي لفتًة �إىل جهود 
�ملجل�س بالتعاون مع كافة �جلهات �حلكومية �ملعنية لتعزيز تناف�شية �لإمار�ت 
على �ل�شعيد �لعاملي وح�شولها على �لرتتيب �لأول عاملياً عام 2017 يف ثالثة 
لتقرير  وفقا  �مللكية  حقوق  يف  �جلن�شني  بني  �ل��ت��و�زن  هي  �شلة  ذ�ت  موؤ�شر�ت 
و�ل��ت��و�زن بني  ل��ن��دن  “ليجاتوم” وم��ق��ره  �ل�����ش��ادر ع��ن معهد  موؤ�شر �لزده����ار 
�جلن�شني يف معدل �لإملام بالقر�ءة و�لكتابة وفقا لتقرير �لفجوة بني �جلن�شني 
�ل�شادر عن �ملنتدى �لقت�شادي �لعاملي وموؤ�شر غياب �لفجوة بني �جلن�شني يف 

�للتحاق بالتعليم �لثانوي حتت �شن 15 عاماً وفقاً لتقرير ر�أ�س �ملال �لب�شري 
مع  �لجتماع  خ��الل  �مل��ري  وتطرقت  �لعاملي.  �لقت�شادي  �ملنتدى  عن  �ل�شادر 
�أوردي��ن ع�شو �لربملان �لأوروب��ي عن  �لوفد �لز�ئر - �لذي تر�أ�شه جيفري فان 
�إىل  و�لإ�شالحيني-  �ملحافظني  لرئي�س جمموعة  �لأول  �لنائب  �شرق �جنلرت� 
و�لرب�مج  و�ل�شيا�شات  �لت�شريعات  �ق���رت�ح  بينها  وم��ن  �ملجل�س  �خت�شا�شات 
و�ملبادر�ت �ملبتكرة �ملوؤثرة يف جمال �لتو�زن بني �جلن�شني م�شرية يف هذ� �لإطار 
�أن �ملجل�س يعمل على ح�شر ودر��شة �لت�شريعات �ملوجودة حاليا يف �لدولة  �إىل 
لتقييمها وحتديد مو�طن �لقوة و�ل�شعف و�لثغر�ت يف كل منها ثم يقوم بو�شع 
خطة عمل منظمة لدر��شة �حللول �لت�شريعية ل�شد �لثغر�ت وتقدمي �لقرت�حات 
�لقابلة للتنفيذ يف كافة �ملجالت. وتعرف وفد �لربملان �لأوروبي على عدد من 
�إقليميا ودوليا ملجل�س �لإم��ار�ت للتو�زن بني �جلن�شني و�لتي  �ملبادر�ت �لر�ئدة 
لتعزيز  �ملجل�س منها مقرتح تطوير ميز�نية  و�أه��د�ف  روؤي��ة  ت�شتهدف حتقيق 
�لتو�زن بني �جلن�شني بالتعاون مع وز�رة �ملالية و�جلهات �ملعنية يف �لدولة و�لتي 
دولية �شاحبة خربة  نقا�شية متعددة مع موؤ�ش�شات ومنظمات  �شبقتها جل�شات 
لو�شع هذ�  و�ملمار�شات  �ل�شبل  �أف�شل  و�لأفكار حول  �ل��ر�أي  تبادل  ومت خاللها 
�لنوع من �مليز�نيات و�إجر�ء�ت ومعايري تطبيقها. كما تعرف �لوفد على “دليل 
�لتو�زن بني �جلن�شني: خطو�ت عملية للموؤ�ش�شات يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة” 
�لذي �أطلقه �ملجل�س �شبتمرب �ملا�شي ومت تطويره بالتعاون مع منظمة �لتعاون 
“OECD” كاأول دليل من نوعه على م�شتوى �لعامل  �لقت�شادي و�لتنمية 
لدعم �لتو�زن بني �جلن�شني يف بيئة �لعمل وكمرجع حموري ملوؤ�ش�شات �لدولة 
�شمن �لقطاعني �لعام و�خلا�س على طريق تقلي�س �لفجوة بني �جلن�شني مبا 
�مل��ر�أة يف  رف��ع م�شتوى م�شاركة  �إىل  �لتي ت�شعى   2021 �لإم���ار�ت  روؤي��ة  يدعم 
�ملجتمع ل�شيما على �ل�شعيد �لقت�شادي ومنح فر�س متكافئة لها مع �لرجل 
يف كافة �ملجالت للم�شاهمة يف عملية �لتنمية �ل�شاملة. و�طلع �لوفد �لز�ئر على 
�ملوؤ�شر �لوطني للتو�زن بني �جلن�شني �لذي عمل �ملجل�س على تطويره بالتعاون 
مع مكتب رئا�شة جمل�س �لوزر�ء ومت �إدر�جه �شمن �ملوؤ�شر�ت �لوطنية �لتي يتم 
ُبناًء عليها قيا�س نتائج �جلهات �حلكومية يف جمال �لنوع �لجتماعي و�مل�شاهمة 

يف حتقيق �أهد�فنا �لوطنية و�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة 2030.

الحتادية للتناف�ضية و حممد بن را�ضد لالإدارة 
احلكومية ينظمان برناجما للقيادات التنفيذية

•• دبي-وام:

��شت�شافت �لهيئة �لحتادية للتناف�شية و�لإح�شاء بالتعاون 
مع كلية حممد بن ر��شد لالإد�رة �حلكومية جمموعة من 
�لقياد�ت �لتنفيذية يف حكومة دبي .. وذلك �شمن “برنامج 
رحلة �مل�شتقبل” �لربنامج �ملعريف �لذي تنظمه كلية حممد 
بن ر��شد لالإد�رة �حلكومية. ويهدف �لربنامج �إىل متكني 
�ل��ت��ط��ور�ت يف  ب��اآخ��ر  �مل�شتقبل وت��زوي��ده��م  ق��ي��اد�ت حكومة 
�ملبادر�ت  على  �لط���الع  ع��رب  ق��رب  ع��ن  �حلكومية  �لإد�رة 
�حلكومية �جلديدة يف علم �لبيانات و�لبتكار و��شت�شر�ف 
و�لتي  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  يف  �حلديثة  و�لتوجهات  �مل�شتقبل 
بدورها تعزز من �لقدر�ت �لإبد�عية لقادة �مل�شتقبل وتدعم 
��شتخد�م  م��ن  ومت��ك��ن��ه��م  و�ل��ع��م��ل��ي��ة  �لعلمية  م��وؤه��الت��ه��م 
�أف�شل.  م�شتقبل  نحو  للم�شي  �ملنا�شبة  �ملعرفية  �لأدو�ت 
و�أ����ش���ار �ل��ربوف��ي�����ش��ور ر�ئ����د ع��و�م��ل��ة ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة حممد 
�لهيئة  �خ��ت��ي��ار  �أن���ه مت  �إىل  ل����الإد�رة �حلكومية  ر����ش��د  ب��ن 
�لحتادية للتناف�شية و�لإح�شاء كمحطة ملنت�شبي �لربنامج 
يف  �مل�شاهمة  يف  حم��وري��ا  يعد  و�ل���ذي  �لهيئة  لعمل  وذل���ك 
جناح �أعمال كافة �ملوؤ�ش�شات �لأخرى �لتي تعمل على و�شع 
خططها �مل�شتقبلية من خالل �لإح�شاء و�لبيانات وتقارير 
�لتناف�شية و�لتي هي يف �شلب �لتوجه �مل�شتقبلي. و�أ�شاف 
�ملمار�شات  �أف�شل  على  �لط���الع  �إىل  يهدف  �لربنامج  �أن 
�لربنامج  منت�شبي  �أه���د�ف  وحتقيق  �حلكومي  �لعمل  يف 
�إطار �لربنامج  بتطوير �لقدر�ت و�ملهار�ت �لقيادية �شمن 
وحمطاته �ملختلفة و�لتطلع لتحقيق ��شرت�تيجية حكومية 

وهياكل  ع��م��ل  �إج�����ر�ء�ت  �شمن  �حل��ك��وم��ي  بالعمل  ت��رق��ى 
�مل�شتقبل  رحلة  برنامج  ويعد  وطموحة  منظمة  تنظيمية 
ت�شور لروؤى م�شتقبلية يف �لعمل �حلكومي �شمن توجهات 
و�حدة  منظومة  يف  �ل��ت��ك��ام��ل  ب��ه��دف  �ل��ر���ش��ي��دة  حكومتنا 
�ملرجوة.  �لأه�����د�ف  حتقيق  ن��ح��و  م�����ش��رتك  وع��م��ل  بجهد 
للتناف�شية  �لحت���ادي���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ع��م��ل  ف��ري��ق  و����ش��ت��ع��ر���س 
�لإح�شاء  م��ل��ف  �إد�رة  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �مل���ه���ام  و�لإح�������ش���اء 
تتو�فق مع منهجيات  و�لتي  �لإح�شائية  �لعمل  ومنظومة 
�لكبرية  �لبيانات  نحو  �مل�شتقبلي  و�لتوجه  �لعاملية  �لعمل 
و�ل�شخمة بالتعاون مع �ل�شركاء من مقدمي وم�شتخدمي 
�مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  على  �ملبنية  و�ل�شرت�تيجية  �لبيانات 
م�شاريع  تطوير  ع��رب  وتطويرها  �لر�شمية  ل��الإح�����ش��اء�ت 
�لعمليات  ج��ودة  ورف��ع  �لإح�شائية  للعملية  د�عمة  حديثة 
�لإح�شائية و�لإنتاجية. كما مت عر�س ملف خا�س ي�شلط 
�لإمار�ت  ل��دول��ة  �لعاملية  �لتناف�شية  م�شرية  على  �ل�شوء 
�لتناف�شية  تقارير  وحتليل  �لر�شد  لعملية  �شرح  وتقدمي 
�لتنمية  �أهد�ف  لتحقيق  �لوطنية  و�ل�شرت�تيجية  �لعاملية 
�مل�شتد�مة وم�شوؤولية �لهيئة عن هذ� �مللف لتحقيق �أهد�ف 
�ملختلفة  �ملجتمع  �شر�ئح  ل��دى  �ل��وع��ي  ون�شر  �ل���ش��ت��د�م��ة 
حول �أهميتها ومدى �رتباطها بالأجندة �لوطنية. و�أعرب 
و�لبيانات  �لإح�شاء  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  حممد ح�شن 
عن  و�لإح�����ش��اء  للتناف�شية  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  يف  �لوطنية 
ر��شد  بن  حممد  كلية  ووف��د  �لربنامج  مبنت�شبي  ترحيبه 
من  �لنخبة  ه��ذه  با�شتقبال  و�شعادته  �حلكومية  ل���الإد�رة 

�لقياد�ت �شمن جولة معرفية يف �لهيئة.
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اأخبـار الإمـارات
الهالل يوقع اتفاقية بناء و�ضيانة ف�ضول درا�ضية مبنطقة ح�ضح�ضة اليمنية

•• �شبوة-وام:

�شتة  لبناء  �ليمنية  �شبوة  مبحافظة  و�لتعليم  �لرتبية  مكتب  مع  �تفاقية  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهالل  هيئة  وقعت 
ف�شول و�شيانة ع�شرة ف�شول در��شية مبدر�شة ح�شح�شة يف مديرية �ل�شعيد يف �إطار دعم �لهيئة �ملتو��شل لقطاع 
�لتعليم يف كافة �ملناطق �ليمنية �ملحررة. وقع �لإتفاقية حممد �شيف �ملهريي ممثل �لهيئة مبحافظة �شبوة �لذي 
�كد �أن �مل�شروع ياأتي ��شتمر�ر� للدعم �لذي تقدمه لقطاع �لتعليم يف �ملحافظة، لفتاً �ىل حر�س �لهيئة على تنفيذ 

م�شاريع �لبنى �لتحتية يف قطاع �لتعليم ملا له من �أهمية يف تاأ�شي�س جيل مت�شلح بالفكر و�ملعرفة.
�ملباين و�ملر�فق �حليوية  �لهيئة تبّنت خطة عمل متكاملة لإع��ادة ترميم و�شيانة وتاأهيل عدد من  �أن  �إىل  و��شار 
و�ل�شحية  �لتعليمية  �مل�شاريع  مقدمتها  ويف  لها  �ملجتمعية  �لحتياجات  لأولوية  وفقاً  مر�حل  عدة  �شمن  ب�شبوة 
و�لبنى �لتحتية. و �أعرب م�شوؤولو �لرتبية و�لتعليم باملحافظة عن �شكرهم لدولة �لإمار�ت وذر�عها �لإن�شانية يف 

�ليمن �لهالل �لأحمر �لإمار�تي على ما يقدمونه من دعم لبناء وتطوير �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�لأهلية يف �شبوة.

مببادرة من »اأم الإمارات« .. تد�ضني م�ضت�ضفى ال�ضيخة فاطمة امليداين للمراأة والطفل يف ال�ضودان
•• اخلرطوم-وام:

مببادرة من �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام 
رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
�ل�شود�نية  �جلمهورية  رئي�س  ح��رم  بابكر  ود�د  �ل�شيدة  د�شنت  �لأ���ش��ري��ة.. 
رئي�س جمل�س �إد�رة منظمة �شند �خلريية م�شت�شفى �ل�شيخة فاطمة �مليد�ين 

للمر�أة و�لطفل.
و�لعالجية  �لت�شخي�شية  �خل��دم��ات  �أف�شل  تقدمي  �إىل  �مل�شت�شفى  ويهدف 
و�لوقائية و�جلر�حية للمر�أة و�لطفل يف �ل�شود�ن و�لقارة �لأفريقية باإ�شر�ف 
�أطباء متطوعني من �لإمار�ت و�ل�شود�ن حتت �إطار تطوعي ومظلة �إن�شانية 

بغ�س �لنظر عن �جلن�س �أو �لعرق �أو �للون �أو �لديانة �أو �ملذهب.
�إطار برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع حتت  �مل�شت�شفى يف  وياأتي تد�شني 
�لعطاء  ز�ي��د  م��ب��ادرة  م��ن  م��ب��ادرة م�شرتكة  » ويف  �أم��ن��ا فاطمة  كلنا   « �شعار 
��شرت�تيجية مع  وب�شر�كة  �شند �خلريية  �لعام وموؤ�ش�شة  �لن�شائي  و�لحتاد 
�مل�شت�شفيات  وجمموعة  �خل��ريي  �ل�شارقة  بيت  وموؤ�ش�شة  �ل��رب  د�ر  جمعية 
�لعمل  جم���الت  يف  لل�شر�كة  ومبتكر  مميز  من���وذج  يف  �لأمل��ان��ي��ة  �ل�شعودية 
�لإن�شاين �لطبي �لتخ�ش�شي لإيجاد حلول و�قعية مل�شاركات �شحية ت�شاهم 
يف �لتخفيف من معاناه �ملر�شى من �لن�شاء و�لأطفال �ن�شجاما مع توجيهات 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« 

باأن يكون 2018 عام ز�يد.
�لدولة  �شفري  �شعادة حمد حممد حميد �جلنيبي   .. �لتد�شني  ح�شر حفل 
عادل  و�لدكتور  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  ووف��د من  �ل�شود�ن  لدى جمهورية 
�ل�شامري �لرئي�س �لتنفيذي ملبادرة ز�يد �لعطاء رئي�س �أطباء �لإمار�ت وعدد 

من �مل�شوؤولني و�لأطباء �ل�شود�نيني.
�ل�شحية  نوعية يف م�شتوى �خلدمات  نقلة  �أن يحدث  �مل�شت�شفى  �شاأن  ومن 
باأحدث  جم��ه��زة  ومتحركة  ميد�نية  طبية  وح���د�ت  خ��الل  م��ن  �ملجتمعية 
�لتجهيز�ت �لطبية �لتخ�ش�شية من وحد�ت لال�شتقبال و�لطو�رى و�لعناية 

و�ملخترب .. �إ�شافة ل�شيدلية متكاملة.
��شتقبلت  �لتي  �ل�شود�ين  �لرئي�س  فخامة  حرم  بابكر  ود�د  �ل�شيدة  و�أ�شادت 
وفد �لحتاد �لن�شائي �لعام بجهود �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك يف دعم 

�ملبادر�ت و�لرب�مج و�مل�شاريع �لإن�شانية على �ل�شاحة �لعاملية.
وثمنت خالل �فتتاحها �لر�شمي للم�شت�شفى جهود » �أم �لإمار�ت » للتخفيف 

من معاناة �ملر�شى يف خمتلف دول �لعامل.
وحملت وفد �لحتاد �لن�شائي �لعام لربنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع - 
�لذي ��شتقبلته بعد �لفتتاح - ر�شالة حمبة من �لن�شاء و�لأمهات �لعامالت 
بالقطاعات �ل�شحية و�لإن�شانية ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك .. م�شيدة 

�لإمار�ت  م�شتوى  على  لي�س  �ملختلفة  �لإن�شانية  للم�شاريع  �شموها  بدعم 
و�ل�شود�ن فح�شب بل على م�شتوى �لعامل .. ما جعل �شموها منوذجاً بارز�ً 
�لتي تعرب عن مدى  يف �شاحات �لعطاء �لإن�شاين بف�شل مو�قفها �لأ�شيلة 

�إح�شا�شها بالآخرين و�لت�شامن مع ق�شاياهم �لإن�شانية.
وقالت حرم فخامة �لرئي�س �ل�شود�ين �إن مبادرة �شمو �ل�شيخ�ة فاطمة بنت 
مبارك يف جمال متكني �ملر�أة و�لطفل تعد �لأوىل من نوعها على م�شت��وى 
باملبادر�ت  �مل�شتمر  و�ه��تمامها  �ملتو��شل  عطائها  على  دليل  وخ��ري  �لعامل 
�مل��ر�أة �لعربية ومتكنها من تق��دمي بر�مج عالجية  �ملتميزة �لتي ت�شتقطب 
وجر�حية وتدريبية وعلمي��ة يف جم��الت �لطفولة و�لأمومة للفئات �ملعوزة 
�إن�شاين  م��ي��د�ين  م�شت�شفى  خ��الل  م��ن  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  �مل��ر�شى  م��ن 

متخ�ش�س وجمهز باأحدث �لتجهيز�ت �لطبية وفق �أف�شل �ملعايري �لعاملية.
دعائمها  �أر�شى  و�لتي  �لبلدين  تربط  �لتي  �لوثيقة  �لعالقات  عمق  و�أك��دت 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان » طيب �هلل ثر�ه ».. فيما تتو��شل 
برعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة » حفظه 

�هلل » وفخامة �لرئي�س �ل�شود�ين عمر ح�شن �لب�شري.
و�أو�شحت �شعادة نورة �ل�شويدي مديرة �لحتاد �لن�شائي �لعام �أن �مل�شت�شفى 
�مليد�ين للمر�أة و�لطفل وعياد�تها �ملتحركة تعمل يف حمطتها �حلالية �شمن 
حملة �ل�شيخة فاطمة �لإن�شانية �لعاملية لعالج �ملر�أة و�لطفل يف خمتلف دول 
�لعامل وبالتن�شيق مع �جلهات �حلكومية و�خلا�شة وغري �لربحية �ن�شجاما 
قو�عده  �أر�شى  �لذي  �لتطوعي  �لإن�شاين  �لعمل  �لعطاء يف  نهج م�شرية  مع 
موؤ�ش�س �لدولة �ل�شيخ ز�يد » طيب �هلل ثر�ه » و�لهتمام �لكبري �لذي توليه 
�لقيادة �لر�شيدة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة » حفظه �هلل » و�أخوه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
للعمل   « رع��اه �هلل   « دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  �لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  لروؤية �شاحب  وترجمة  �لتطوعي 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة لرت�شيخ ثقافة �لعمل 

�لتطوعي و�لعطاء �لإن�شاين.
�لو�شول  ��شتطاعت  �لعاملية  �لإن�شانية  فاطمة  �ل�شيخة  حملة  �إن  وق��ال��ت 
بر�شالتها �لإن�شانية لآلف �لن�شاء و�لأطفال من خالل خدماتها �لإن�شانية 
�أف�شل  تقدمي  من  ومتكينها  �لطبية  �لكو�در  �أف�شل  ��شتقطاب  يف  وجنحت 
خلدمات ت�شخي�شية وعالجية ووقائية �شاهمت ب�شكل كبري يف �لتخفيف من 
معاناة �ملر�شى �ملعوزين وزيادة �لوعي �ملجتمعي باأهم �لأمر��س و�أف�شل �شبل 

�لعالج و�لوقاية.
من  �نطالقا  �لفريقية  �ل��ق��ارة  يف  للم�شت�شفى  �لإن�شانية  �ملهام  �أن  و�أك���دت 
و�لعالجية  �لت�شخي�شية  �خل��دم��ات  �أف�����ش��ل  ت��ق��دمي  �إىل  ت��ه��دف  �ل�����ش��ود�ن 
تطوعي  �إط���ار  حت��ت  معاناتهم  م��ن  للتخفيف  و�لطفل  ل��ل��م��ر�أة  و�ل��وق��ائ��ي��ة 

ومظلة �إن�شانية.
�إىل  �لهادفة  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  �شل�شلة  �شمن  ي��اأت��ي  �مل�شت�شفى  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�إعد�د �ملر�أة �لقيادية يف �لعمل �لتطوعي و�لإن�شاين يف �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
و�خلا�شة و�لتي تت�شمن بر�مج تطوعية ميد�نية وجل�شات حو�رية وملتقيات 
علمية ت�شاهم ب�شكل فعال يف تنمية مهار�ت �ملر�أة وبناء قدر�تها لتمكينها من 
قيادة �لعمل �لتطوعي و�لإن�شاين يف �لعياد�ت �ملتنقلة و�مل�شت�شفيات �ملتحركة 

و�لتي �شت�شاهم ب�شكل فعال يف �لتنمية �ل�شحية �مل�شتد�مة.
ووز�رة  �خلريية  �شند  موؤ�ش�شة  مع  بالتن�شيق   - �مل�شت�شفى  �فتتاح  �إن  وقالت 
�ل�شحة �ل�شود�نية بح�شور �لعديد من �لوزر�ء وكباء �مل�شوؤولني من �لقطاعات 
�لإجر�ء�ت  �لنتهاء من جميع  بعد  - جاء  و�لإن�شانية  و�خلا�شة  �حلكومية 
�لإد�رية و�لتجهيز�ت �لفنية ل�شتقبال �ملر�شى ح�شب �خلطة �ملو�شوعة من 
قبل فريق �لعمل لتقدمي �أف�شل �خلدمات �ملجانية �لت�شخي�شية و�لعالجية 

و�لوقائية باإ�شر�ف �طباء متطوعني يف خمتلف �لتخ�ش�شات �لطبية.
و�أكدت �شعادتها �أن �خلطة �لت�شغيلية للم�شت�شفى �شتت�شمن تنظيم �لعديد 
�لقدر�ت  وبناء  �ل�شود�نية  �لقرى  ملختلف  �لتطوعية  �ل�شحية  �لرب�مج  من 
�شت�شاهم  و�لتي  �ملو�شوعة  �خلطة  �شمن  �لت�شغيلية  �ملعام  لتتوىل  �ل�شبابية 

ب�شكل فعال يف �لتخفيف من معاناه �لللف من �لن�شاء و�لأطفال.
و�شددت على جمانية �خلدمات �لطبية للفرق �لطبية �لتطوعية و�مل�شت�شفى 
�مليد�ين �ملتحرك مبا من �شانه حتقيق نقلة نوعية يف جمال �لعمل �لطبي 

�ملجتمعي �مليد�ين مبختلف �لقرى �ل�شود�نية.
لدى  �لدولة  �شفري  �جلنيبي  حميد  حممد  حمد  �شعادة  �أ�شاد   .. جهته  من 
جمهورية �ل�شود�ن بالعالقات �ل�شرت�تيجية �ملتميزة بني �ل�شود�ن و�لإمار�ت 
م�شري� �إىل �أن مبادرة �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك هي مبادرة �إن�شانية 
ومدتها �شنة يف �ل�شود�ن قابلة للزيادة .. موؤكد� �لتعاون �مل�شتمر و�ل�شر�كة 

يف عدة جمالت.
و�أكد �مل�شت�شار حممد �إبر�هيم �ملن�شوري م�شت�شار �لحتاد �لن�شائي �لعام �أن 
�شتعمالن من خالل  و�لطفل  للمر�أة  �مليد�ين  و�مل�شت�شفى  �ملتنقلة  �لعياد�ت 

خطة ت�شغيلية لتغطي جميع �لقرى �ل�شود�نية و�لقارة �لأفريقية.
وقال �إنه �شيتم فتح باب �لتطوع لالأطباء للم�شاركة يف برنامج فاطمة بنت 
مبارك للتطوع �مليد�ين و�لذي �شيقدم حلول و�قعية ميد�نية للتخفيف من 
وح��د�ت تخ�ش�شية ميد�نية وحافالت  �لعمل يف  �ملر�شى من خالل  معاناه 
وفق  �لطبية  �لتجهيز�ت  باأحدث  وجمهزة  متنقلة  وعياد�ت  متحركة  طبية 
�أف�شل �ملعايري �لتي �أهمها وحدة ل�شتقبال �ملر�شى ووحدة للطو�رئ ووحدة 
للعياد�ت �خلارجية ووحدة لالإقامة �لق�شرية ووحدة للعناية �ملركزة ووحدة 
من  وع��دد  �لكهرباء  لتوليد  ووح��دة  متكامل  وخمترب  و�شيدلية  للجر�حة 

�حلافالت �لطبية �ملتحركة و�ملجهزة وفق �ف�شل �ملعايري �لدولية.

�لحتاد  يف  �لب�شرية  �مل��و�رد  �إد�رة  مديرة  �ملحرزي  فاطمة  �شعادة  و�أو�شحت 
حملة  يف  �لتطوع  طلبات  م��ن  �مل��ئ��ات  تلقى  �لعمل  فريق  �أن  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
يف  �حل��ال��ي��ة  حمطتها  يف  �لعاملية  �لإن�شانية  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 

�ل�شود�ن لعالج �لأطفال و�لن�شاء.
مل��ب��ادرة ز�ي���د �لعطاء  �ل��رئ��ي�����س �لتنفيذي  �ل�����ش��ام��ري  �ل��دك��ت��ور ع���ادل  وق���ال 
و�لعياد�ت  �لعناية  وح��دة  على  يحتوي  �مل�شت�شفى  �إن  �لإم��ار�ت  �أطباء  رئي�س 
�ملتخ�ش�شة ووحدة للمعمل وتقدم خدماتها للمر�أة و�لطفل.. يف مبادرة تعد 

�لأوىل من نوعها.
ونوه �إىل �أن �مل�شت�شفى قدم خالل �ليوم �لأول لفتتاحه حلول و�قعية عملية 

مل�شاكل �شحية تعاين منها �لن�شاء و�لأطفال و��شتقبل �ألفي مري�س.
و�مل�شت�شفى  �ملتنقلة  �ل��ع��ي��اد�ت  ع��ل��ى  ت�����ش��رف  ف���رق   4 ه��ن��اك  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�ملحلية  للكو�در  �ل��ق��در�ت  لبناء  وتدريبية  ووقائية  وعالجية  ت�شخي�شية 

لتتوىل مهام �إد�رة �لعياد�ت و�مل�شت�شفيات �مليد�نية م�شتقبال.
و�لتنمية  �ل�شمان  وزي���رة  �ل��دول��ب  م�شاعر  �لأ���ش��ت��اذة  ثمنت  جانبها..  م��ن 
�لجتماعية يف �ل�شود�ن دور دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة حكومة و�شعبا 
�إىل  منوهة  �لبلدين..  بني  �لثنائية  �لعالقات  مبتانة  م�شيدة   .. �لإن�شاين 
�أن م�شروع �مل�شت�شفى �مليد�ين �نطلق بولية �خلرطوم ومن ثم �شيمتد �إىل 
وليات �ل�شود�ن �ملختلفة ومنها �إىل دول �جلو�ر �لإفريقية خدمة لالإن�شانية 

و�لأمومة و�لطفولة.
�أك���د �ل��ربوف��ي�����ش��ور م���اأم���ون ح��م��ي��دة مم��ث��ل و�يل ولية  يف �ل�����ش��ي��اق ذ�ت���ه .. 
 .. �ملجتمع  �شريحة كبرية من  �لتي تخدم  للمبادرة  �لولية  �خلرطوم دعم 
م�شيد� بجهود �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك ومنظمة �شند �خلريية �لتي 
ظلت تدعم �خلدمات �ل�شحية يف �خلرطوم و�لوليات وقالت �شامية مديرة 
موؤ�ش�شة �شند �خلريية �إن �مل�شت�شفى �مليد�ين و�حدة من �ملبادر�ت �لإن�شانية 
�أن  �إىل  م�شرية   .. �ل�شعيفة  �لفئات  وت�شتهدف  �ل��ب��الد  �أرج���اء  جت��وب  �لتي 

�مل�شت�شفى �مليد�ين يركز على خدمات رعاية �ملر�أة و�لطفل.
وذكرت �أن هذ� �مل�شت�شفى �مليد�ين يعمل مبحلية �شرق �لنيل ملدة 4-5 �أيام 
�ل�شود�ن  �إىل ولي���ات  ث��م ينطلق  �أل��ف��ي م��و�ط��ن وم��ن  �أك��رث م��ن  وي�شتهدف 
بنت  �ل�شيخة فاطمة  �شمو  �لإفريقي.. مثمنة جهود  ودول �جلو�ر  �ملختلفة 

مبارك يف جمال �لعمل �لإن�شاين.
وذكر �شعادة عمر�ن حممد عبد�هلل رئي�س قطاع �مل�شارع �خلريية يف جمعية 
د�ر �لرب �إىل �أن �لأطباء �ملتطوعني �شيتم تدريبهم من خالل �أكادميية ز�يد 
�لإن�شانية لبناء قدر�تهم يف جمال �لعمل �لطبي �مليد�ين و�شيمنحو� �شهاد�ت 
�لعياد�ت  يف  �مل��ي��د�ين  و�لعمل  �لتدريبية  �ل��رب�م��ج  �جتيازهم  بعد  معتمدة 
مبختلف  �حلالية  حمطته  يف  و�لطفل  للمر�أة  �مليد�ين  و�مل�شت�شفى  �ملتنقلة 

�لقرى �ل�شود�نية و�لقارة �لأفريقية.

جتارب عاملية على من�ضة معر�س دبي الدويل لالإجنازات احلكومية 9 ابريل
•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��رع��اي��ة 
نائب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
“رعاه �هلل”  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء 
ي���ن���ظ���م ب����رن����ام����ج دب�������ي ل���������الأد�ء 
لالأمانة  �لتابع  �ملتميز  �حلكومي 
�لعامة للمجل�س �لتنفيذي لإمارة 
�لفعاليات  م����ن  جم���م���وع���ة  دب�����ي 
و�لندو�ت  �لتفاعلية  و�لأن�����ش��ط��ة 
دبي  من�شة معر�س  على  �ملعرفية 
�حلكومية  ل����الإجن����از�ت  �ل�����دويل 
 11 �ىل   9 م����ن  �ل����ف����رتة  خ�����الل 
�بريل �ملقبل مبركز دبي �لتجاري 

�لعاملي.
يقام  �ل���ذي  �مل��ع��ر���س  وي�شت�شيف 
“ممار�شات حكومية..  حتت �شعار 
من  ن���خ���ب���ة  عاملية”  �إجن������������از�ت 
�ملتحدثني �لعامليني من موؤ�ش�شات 
وي�شهد  ب���ارزة،  و�أك��ادمي��ي��ة  بحثية 
ودولية  وعربية  حملية  م�شاركات 
�حلكومية  �جل��ه��ات  م��ن خم��ت��ل��ف 
�لأد�ء  يف  �لتميز  بتحقيق  �ملعنية 

�حلكومي.
�لن�شري�ت  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  وق���ال 
لالأد�ء  دبي  لربنامج  �لعام  �ملن�شق 
�ملعر�س  �ن  �مل��ت��م��ي��ز  �حل���ك���وم���ي 
�ملا�شية  �ل�������ش���ن���و�ت  خ����الل  ���ش��ه��د 

�ل���ع���امل، وي��ع��د هذ�  خم��ت��ل��ف دول 
�لآر�ء  ل���ت���ب���ادل  م���ن���رب�  �مل���ع���ر����س 
يف  �ملمار�شات  �أف�شل  و��شتعر��س 
جم����الت �ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي، كما 
مبادرة  كذلك  �لفعاليات  تت�شمن 
مبادرة  وهي  �حلكومة  ق��ادة  ��شاأل 
مقابلة  �مل���ع���ر����س  ل��������زو�ر  ت���ت���ي���ح 
و�أ�شحاب  �حلكوميني  �مل�شوؤولني 
و�لنقا�س  �لأ���ش��ئ��ل��ة  ل��ط��رح  �ل��ق��ر�ر 
و�خلدمات  �حلكومي  �لأد�ء  حول 
بالإ�شافة  �حلكومية،  و�لبتكار�ت 
تتيح  �ل��ت��ي  �ل��ت��و����ش��ل  من�شة  �إىل 
�ملبادر�ت  �إطالق  �مل�شاركة  للجهات 
وت�����وق�����ي�����ع �لت�����ف�����اق�����ي�����ات خ����الل 

�ملعر�س.
وت�شمل �لفعاليات ركن �لبتكار وهو 
من�شة ت�شم �بتكار�ت و�خرت�عات 
من  لعدد  �لقطاعات  خمتلف  من 
�لفائزين  �حل��ك��وم��ي��ني  �مل��وظ��ف��ني 
ب���ف���ئ���ات �لب����ت����ك����ار �حل���ك���وم���ي يف 
من  �ملبتكرين  و�لطلبة  �لربنامج 
�ملد�ر�س و�جلامعات، وتهدف هذه 
�ملوظفني  �بتكار�ت  لعر�س  �ملن�شة 
�ملعر�س  زو�ر  ع���ل���ى  و�ل���ط���ل���ب���ة 
موؤ�ش�شات  م���ن  ف��ئ��ات��ه  مب��خ��ت��ل��ف 
لتبني  �لفر�شة  يتيح  م��ا  و�أف����ر�د، 

هذه لبتكار�ت.
وتت�شمن �لفعاليات كذلك مبادرة 
ب��رن��ام��ج �ل��ع�����ش��ف �ل��ذه��ن��ي �لتي 

�ل�شابقة  �مل��ع��ر���س  دور�ت  خ���الل 
م��ه��م��ة يف خمتلف  ط����رح حم�����اور 
�مل����ج����الت �ل���ت���ي ت�����ش��ب يف �إط�����ار 

�لتميز و�لتطوير �حلكومي”.
بالعمل  م�شتمرون  “نحن  وق���ال 
�لعمل  م���ف���اه���ي���م  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
�إىل  ب����ه  �حل���ك���وم���ي و�ل���ن���ه���و����س 
م�������ش���ت���وي���ات غ����ري م�����ش��ب��وق��ة من 
�ل��ت��م��ي��ز و�لإب������د�ع و�لب���ت���ك���ار، مبا 
تناف�شية  موؤ�شر�ت  رف��ع  يف  ي�شهم 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  دول���ة �لإم�����ار�ت 
ب�شكل عام ودبي ب�شكل خا�س على 

�مل�شتوى �لعاملي”.
وذك������ر �ل���دك���ت���ور �ل���ن�������ش���ري�ت �أن 
جتربته  م����ن  �����ش���ت���ف���اد  �مل���ع���ر����س 

م��ن��اق�����ش��ة �ل���ع���دي���د م����ن �مل���ح���اور 
�لتميز  و�ملهمة يف جمال  �حليوية 
فعالياته  خ���الل  م���ن  �حل��ك��وم��ي، 

و�أن�شطته �ملتنوعة.
�لفعاليات  “جت�شد  و�������ش�����اف 
�ملختلفة �مل�شاحبة للمعر�س روؤية 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�أن  يف  �هلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
ي��ف��ت��ح �مل��ع��ر���س �آف���اق���ا ج���دي���دة يف 
و�لإبد�ع و�لبتكار  �لتميز  ميادين 
ول�شيما  �لإجن���از�ت �حلكومية  يف 
بعد حتوله �إىل �شفة �لعاملية، فقد 
�أقيمت  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��ه��دت 

�ل�شابقة،  �لأع���و�م  �ل��ر�ئ��دة خ��الل 
بن�شخته  �شريكز  �أن���ه  �إىل  م�شري� 
�شناعة  م��ف��اه��ي��م  ع��ل��ى  �حل��ال��ي��ة 
�ل�شطناعي،  و�ل��ذك��اء  �مل�شتقبل 
�ملعرفية  �ل����ن����دو�ت  ت�����ش��ه��د  ح��ي��ث 
خالله  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �لتخ�ش�شية 
�لعاملية  �ل���ت���ج���ارب  �����ش���ت���ع���ر�����س 
�لر�ئدة يف هذه �ملجالت، موؤكد� �أن 
هذه �لندو�ت ت�شكل من�شة حيوية 
�ملمار�شات  و�أف�شل  �أحدث  ملناق�شة 
�لتميز  م���ي���ادي���ن  يف  �حل���ك���وم���ي���ة 
�حل��ك��وم��ي و�لإب�����د�ع و�لب��ت��ك��ار يف 

�لعمل �حلكومي.
وت�شمل �لفعاليات معر�شا ت�شارك 
من  متميزة  حكومية  ج��ه��ات  فيه 

كبار  جتمع  تفاعلية  من�شة  متثل 
�ملحاور  �أه���م  ملناق�شة  �مل�����ش��وؤول��ني 
�لعمل  ت��ط��وي��ر  ت�����ش��اه��م يف  �ل���ت���ي 
�حل��ك��وم��ي، �إ���ش��اف��ة �إىل ل��ق��اء مع 
تفاعلية  من�شة  وه��ي  �ملتعاملني 
�جلهات  عالقة  تعزيز  �إىل  تهدف 
�حلكومية �مل�شاركة يف �ملعر�س مع 
�ل��ع��الق��ة م��ن متعاملني  �أ���ش��ح��اب 
وم��وردي��ن و���ش��رك��اء وغ��ريه��م من 
�جلهات  مع  تتعامل  �لتي  �جلهات 

�حلكومية ب�شكل دوري.
�إ�شافة �إىل ذلك تت�شمن فعاليات 
�ملعر�س مبادرة يف دبي نتعلم �لتي 
�لتعلم  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت��ه��دف 
�لب�شرية  �ملو�رد  �ملوؤ�ش�شي وتدريب 
لأحدث  وفقا  �ملعنية  �لعمل  وفرق 
يف  �ل��ع��امل��ي��ة  و�لأدو�ت  �لأ���ش��ال��ي��ب 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي وتبادل  �ل��ت��ع��ل��م  جم���ال 
�ملعرفة، وحت�شني �لأد�ء �حلكومي 
لتعزيز  �ملمار�شات  �أف�شل  وتطبيق 
ر�شا  وحت�شني  و�لب��ت��ك��ار  �لإب����د�ع 

و�شعادة جميع �لفئات �ملعنية.
�ملعر�س  �أع��م��ال  ج��دول  ويت�شمن 
�ملعرفية  �ل���ن���دو�ت  م��ن  جم��م��وع��ة 
�لتخ�ش�شية، ت�شت�شيف نخبة من 
�ملتحدثني من د�خل دولة �لإمار�ت 
وخ��ارج��ه��ا، وت��ن��اق�����س �ل��ع��دي��د من 
�لتميز  ميادين  يف  �ملهمة  �مل��ح��اور 

�حلكومي.

»بيت اخلري« قدمت 160 مليون 
درهم لالأ�ضر يف عام اخلري

•• دبي-وام:

�لدخل  �ملتعففة وحم��دودة  �لأ�شر  �نعك�شت على حياة  �لتي  �مل�شاريع  �شكلت 
و�لتي قدمتها »بيت �خلري« عام 2017 ن�شبة مهمة من �إنفاق عام �خلري 
مليون   160 ح��و�يل  �لأ�شر  لهذه  �لتي قدمت  �مل�شاعد�ت  بلغ حجم  حيث 

درهم من �أ�شل 213.7 درهم �أنفقتها �جلمعية على م�شاريعها �خلريية.
و�شعت �جلمعية لختيار �لأ�شر �لأكرث حاجة من بني �آلف �لأ�شر �مل�شجلة 
يف قاعدة بياناتها و�لتي جتاوزت 47 �ألف �أ�شرة مو�طنة ومقيمة حتى �لآن 
�شمن توجه للرتكيز على �مل�شاريع ذ�ت �لبعد �لجتماعي �لذي يلبي حاجة 

�لأ�شر �لأقل دخال .
وقدمت �جلمعية خالل عام �خلري 49.3 مليون درهم م�شاعد�ت �شهرية 
 4000 ح��و�يل  منها  ��شتفادت  �لدخل  وحم��دودة  �ملتعففة  لالأ�شر  نقدية 
�أ�شرة م�شجلة ب�شكل �شهري على مد�ر �لعام كما �أنفقت 39.4 مليون درهم 
كم�شاعد�ت مقطوعة وطارئة لالأ�شر �ملحتاجة �أو �لتي متر باأزمات وظروف 
درهم  مليون   15،3 ملبلغ  �إ�شافة  كربتها  لفك  �لتدخل  ��شتدعت  �شعبة 

قدمت كدعم �شهري غذ�ئي لالأ�شر لإ�شعادها وحت�شني ظروفها �ملعا�شية.
كما عملت �جلمعية على دعم �لظروف �ملعي�شية لالأ�شر بتقدمي م�شتلزمات 
2،3 مليون درهم وعملت على �شيانة عدد من  منزلية وكهربائية بقيمة 
�إىل ما قيمته  بالإ�شافة  694،480 درهم  �ملحتاجة بقيمة  �لأ�شر  منازل 
للمحتاجني بدل كفار�ت  �إ�شايف  غذ�ئي  كدعم  قدمت  درهم  مليون   2.6

�ليمني.
�ملري  م�شروع  على  �ملا�شي  للعام  رم�شان  �شهر  خ��الل  �جلمعية  و�أن��ف��ق��ت 
غذ�ئية  ك��وب��ون��ات  �شكل  على  وزع��ت  دره��م  مليون   9.1 مبلغ  �لرم�شاين 
�لعيد  �أعتاب  وعلى  �لتعاونية  و�جلمعيات  �ملولت  من  �مل�شتفيدون  �شرفها 
قامت �جلمعية بتوزيع زكاة �لفطر على �لأ�شر �مل�شتفيدة حيث بلغ �لإنفاق 
على هذ� �مل�شروع مبلغ 1.8 مليون درهم كما وزعت مبالغ نقدية لإ�شعاد 
 38.2 بقيمة  �لعيدية  م�شروع  �شمن  و�لأ�شحى  �لفطر  عيدي  يف  �لأ�شر 
»بيت  وّزعتها  �أ�شاحي  قيمة  درهم  مليون   1.2 درهم ف�شاًل عن  مليون 

�خلري« يف عيد �لأ�شحى �ملبارك.
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اأخبـار الإمـارات
بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة ملواجهة التكد�س ال�ضكاين وحترر 14 خمالفة

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أب��وظ��ب��ي م��ن خ���الل م��رك��ز بلدية  نظمت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
�لتجارية  �لأبنية  على  وتوعوية  تفتي�شية  حملة  �لوثبة 
يف مناطق بني يا�س �شرق، و�ل�شو�مخ، و�لوثبة �جلنوبية، 
و�لوثبة  و�ل�شاخمة،  و�لوثبة �جلديدة،  يا�س غرب،  وبني 
و�شمن  �ل�شكاين،  �لتكد�س  ظاهر  ملو�جهة  وذل��ك  �شمال، 
�مل�شاعي �حلثيثة للحفاظ على �ملظهر �حل�شاري للمدينة، 

وحتقيق �أعلى معايري �ل�شحة و�ل�شالمة. 
وز�رت فرق �لبلدية 96 مبنًى جتارياً، حررت خالل ذلك 
14 خمالفة، و�أكدت �أن هذه �حلملة تاأتي للحد من ظاهرة 

خطر  م��ن  ت�شكله  مل��ا  ن��ظ��ر�ً  �مل��خ��ال��ف،  �لع�شو�ئي  �ل�شكن 
حقيقي على �ملجتمع، و��شتهالك للمو�رد �لطبيعية ب�شكل 
�أن هذه  �إىل  �أبوظبي  بلدية مدينة  و�أ�شارت  غري قانوين. 
�لوحد�ت  �إ�شغال  تنظيم  قانون  �إىل  ��شتناد�ً  تاأتي  �حلملة 
�جلهود  مو��شلتها  وبينت  �أب��وظ��ب��ي،  �إم����ارة  يف  �ل�شكنية 
�ل�شتمر�ر  عرب  و�ل�شالمة  �ل�شحة  معايري  �أعلى  لتوفري 
على  �ل��ق�����ش��اء  ح��ت��ى  وت��وع��وي��ة  تفتي�شية  ج���ولت  بتنفيذ 
�ملظاهر �ل�شلبية كافة، ومنها �لتكد�س �ل�شكاين و��شتمر�ر 
لكافة  �آمنة  عي�س  وبيئة  ع�شري،  �شكن  لتوفري  جهودها 
عرب  �مل�شتمر  بحر�شها  �لبلدية  ون��وه��ت  �ملجتمع.  �أف���ر�د 
توعية �جلميع مبخاطر  لفرقها على  �مل�شتمرة  �جل��ولت 

وعلى  خا�س،  ب�شكل  �لعامة  �شحتهم  على  �لظاهرة  ه��ذه 
�لبيئة و�ملجتمع ب�شكل عام، ودعوتهم للم�شاهمة باجلهود 
�لر�مية للق�شاء على ظاهرة �لتكد�س �ل�شكاين وتعريفهم 
�ل�شكنية  �ل��وح��د�ت  لإ�شغال  �لعامة  و�ل�شروط  باملخاطر 
�ملخالفة  قيمة  �أن  ب��ال��ذك��ر،  �جل��دي��ر  �أن��و�ع��ه��ا.   مبختلف 
�ملالية فيما يتعلق بالتكد�س �ل�شكاين ترت�وح ما بني ع�شرة 
�ألف درهم، ويف حال تكر�ر �ملخالفة ل  �آلف درهم ومائة 
عن  تزيد  ول  دره���م،  �أل��ف  مائة  ع��ن  �ملالية  �لغر�مة  تقل 
�أن  �ألف دره��م، ويف كلتا �حلالتني يجوز للمحكمة  مائتي 
تق�شي باإز�لة �أ�شباب �ملخالفة على نفقة �ملخالف و�لإخالء 

للوحد�ت �ل�شكنية �ملخالفة.

�ضلطان القا�ضمي ي�ضدر مر�ضوما اأمرييا باإن�ضاء وتنظيم ترينايل ال�ضارقة للعمارة
•• ال�شارقة -وام: 

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة مر�شوما �أمرييا ب�شاأن �إن�شاء وتنظيم ترينايل 

�ل�شارقة للعمارة.
ُين�شاأ مبوجب هذ�  �أن  2018م  ل�شنة   23 �لأم��ريي رقم  �ملر�شوم  ويق�شي 
يتمتع  للعمارة”  �ل�شارقة  “ترينايل  ُي�شمى:  برنامج  �لإم���ارة  يف  �ملر�شوم 
و�لأهلية  و�ل��ف��ن��ي،  و�لإد�ري  �مل���ايل  و�ل���ش��ت��ق��الل  �لع��ت��ب��اري��ة  بال�شخ�شية 
�لتي  �لأه���د�ف  حتقيق  تكفل  �لتي  �لقانونية  بالت�شرفات  للقيام  �لالزمة 
�إ�شر�ف  حت��ت  ويعمل  م�شتقلة،  ميز�نية  ل��ه  وتخ�ش�س  �أج��ل��ه��ا،  م��ن  �أن�شئ 

جمل�س �لتخطيط �لعمر�ين يف �لإمارة.
 Sharjah“ �لجن����ل����ي����زي����ة  ب���ال���ل���غ���ة  �ل����ربن����ام����ج  م�������ش���م���ى  وُي���ع���ت���م���د 
�لربنامج  مقر  ي��ك��ون  �أن  على   ”Architecture Triennial
د�خل  ل��ه  ومكاتب  ف��روع��اً  ُين�شئ  �أن  وي��ج��وز  �ل�شارقة،  مدينة  يف  �لرئي�س 

�لإمارة وخارجها بقر�ٍر من جمل�س �لتخطيط �لعمر�ين.
وحدد �ملر�شوم �لأمريي �أهد�ف �لربنامج مبا يلي:

على  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �ملعمارية  �لهند�شة  تطوير  يف  �مل�شاهمة   1-
�شعيد �لإمارة.

�لتحديات  ومناق�شة  �ل��ع��م��ر�ين  و�لتخطيط  �ل��ع��م��ارة  ث��ق��اف��ة  ن�شر   2-

�حل�شرية.
�شمن  �لعملي  و�لتطبيق  �لبحثية  �لناحية  بني  �لتكامل  �آلية  تعزيز   3-

جمال �لعمارة.
�لقيام مبا  �أه��د�ف��ه،  �شبيل حتقيق  للربنامج يف  �لأم��ريي  للمر�شوم  ووفقا 
يلي: -1 تنظيم �ملعار�س و�مل�شابقات و�ملوؤمتر�ت و�إ�شد�ر �ملطبوعات �ملتنوعة 

يف جمال �لتخطيط �لعمر�ين.
�إقامة �أن�شطة ت�شاهم يف تطوير �لهند�شة �ملعمارية مبختلف �أنو�عها.  2-

�إقامة �شر�كات مع موؤ�ش�شات عامة و�أكادميية ومهنية.  3-
بقطاعات  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �ملعمارية  �لهند�شة  عن  �لوعي  ن�شر   4-

�ملجتمع �ملختلفة.
توثيق معامل �لإمارة من حيث قيمتها �ملعمارية و�مل�شاهمة يف �ملحافظة   5-

على �ملوروث �ملعماري �لتاريخي.
�ملعمارية مبختلف  �لفعاليات  وتن�شيط  تنمية  وبر�مج  �مل�شاريع  �إعد�د   6-

�أنو�عها.
�ملجتمع. فئات  جلميع  �ملعمارية  �ملعرفة  بتنمية  �لهتمام   7-

�ملجل�س  �أو  �حل��اك��م  م��ن  بها  ُيكلف  �أخ���رى  �خت�شا�شات  �أو  مهام  �أي��ة   8-
�لتنفيذي لالإمارة.

رئي�س  برئا�شة  �ل��ربن��ام��ج  �إد�رة  جمل�س  ُي�شكل  �لأم���ريي  �مل��ر���ش��وم  وح�شب 
جمل�س �لتخطيط �لعمر�ين يف �لإمارة وعدد من �لأع�شاء من ذوي �لكفاءة 

و�لخت�شا�س وي�شدر بت�شميتهم قر�ر �إد�ري من �حلاكم �أو من ينوب عنه.
وُيعترب �ملجل�س �ل�شلطة �لعليا �ملخت�شة باإد�رة �لربنامج وله �شالحيات و�شع 
�ل�شو�بط و�لإ�شر�ف مبا يتفق وحتقيق �أهد�فه، وله يف �شبيل ذلك ممار�شة 

�لخت�شا�شات �لآتية: -1 ر�شم �ل�شيا�شة �لعامة لأن�شطة �لربنامج.
�ملو�زنة �ل�شنوية و�حل�شاب �خلتامي للربنامج. �إعد�د   2-

و�للو�ئح �لتنظيمية. و�لإد�ري  �ملايل  �لنظام  �إعد�د   3-
تبعاً  �خت�شا�شاتها  حت��دي��د  م��ع  و�مل��وؤق��ت��ة  �ل��د�ئ��م��ة  �ل��ل��ج��ان  ت�شكيل   4-

لحتياجات �أعمال �لربنامج.
ملجل�س �ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل��ع��م��ر�ين يف  �أع��م��ال��ه  ع��ن  دوري����ة  ت��ق��اري��ر  رف���ع   5-

�لإمارة.
و�أعماله يكلف بها �ملجل�س من �حلاكم �أو  تتفق  �أخرى  �خت�شا�شات  �أية   6-

�ملجل�س �لتنفيذي لالإمارة.
للتجديد  قابلة  �شنو�ت  بثالث  �ملجل�س  يف  �لع�شوية  م��دة  �ملر�شوم  وح��دد 

وي�شتمر �ملجل�س يف ت�شيري �أعماله �إىل �أن يتم ت�شكيل جمل�س جديد.
ويجتمع �ملجل�س ثالث مر�ت �شنوياً �أو كلما دعت �حلاجة بدعوة من رئي�س 
جمل�س �إد�رة �لربنامج، وت�شدر قر�ر�ته باأغلبية �لأع�شاء ويف حال ت�شاوي 

�لأ�شو�ت يرّجح �جلانب �لذي ي�شم رئي�س �جلل�شة.
�إد�رة  رئ��ي�����س جمل�س  م��ن  ق���ر�ر  بتعيينه  ي�����ش��در  م��دي��ر  ل��ل��ربن��ام��ج  وي��ك��ون 

�لربنامج وُيحدد �لقر�ر مهام وم�شوؤوليات �ملدير.

 1- يلي:  مما  تتكون  للربنامج  �ملالية  �مل���و�رد  �أن  �لأم���ريي  �ملر�شوم  و�أ���ش��ار 
�لدعم �حلكومي �ملخ�ش�س له يف ميز�نية حكومة �لإمارة.

�لعام  �لقطاع  يقدمها  �لتي  �لربنامج  و�أن�شطة  فعاليات  رعاية  عو�ئد   2-
و�خلا�س ويقبلها �ملجل�س.

�ملجل�س. يقرها  �أخرى  مو�رد  �أية   3-
�شهر  �آخ��ر  يف  وتنتهي  يناير  �شهر  �أول  م��ن  للربنامج  �ملالية  �ل�شنة  وت��ب��د�أ 
دي�شمرب من كل عام، على �أن تبد�أ �ل�شنة �ملالية �لأوىل له من تاريخ نفاذ هذ� 

�ملر�شوم، وتنتهي يف �حلادي و�لثالثني من �شهر دي�شمرب من نف�س �لعام.
بكافة  �ملحلية  �حلكومية  و�لر�شوم  �ل�شر�ئب  جميع  من  �لربنامج  وُيعفى 

�أ�شكالها و�أنو�عها.
وي�شدر رئي�س جمل�س �إد�رة �لربنامج �للو�ئح و�لقر�ر�ت �لتنفيذية �لالزمة 

لتحقيق �أهد�ف هذ� �ملر�شوم.
وللربنامج �لتعاقد مع �لأ�شخا�س �لطبيعيني و�ملعنويني لأغر��س وغايات 
للح�شول  �لإم��ارة  يف  �ملخت�شة  بالأجهزة  �ل�شتعانة  له  يجوز  كما  تطويره 

على �لدعم �لفني و�لإد�ري يف كل ما يتعلق باأعماله.
وي�شري على موظفي وم�شتخدمي �لربنامج لو�ئح خا�شة ت�شدر بقر�ر من 

�حلاكم.
كلُّ  تنفيذه  �ملعنية  �جلهات  وعلى  �شدوره،  تاريخ  �ملر�شوم من  بهذ�  وُيعمل 

فيما يخ�شه، وُين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

عبداهلل بن �ضامل القا�ضمي يراأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة-وام:

ت���ر�أ����س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
حاكم  ن����ائ����ب  �ل���ق���ا����ش���م���ي  �����ش����امل 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  �ل�������ش���ارق���ة 
مكتب  يف  �م�س  �شباح  �لتنفيذي، 
�شمو �حلاكم، �لجتماع �لأ�شبوعي 

للمجل�س �لتنفيذي.
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  و����ش��ت��ع��ر���س 
ت�شديقه  وب��ع��د  �ج��ت��م��اع��ه  خ���الل 
�جلل�شة  �ج���ت���م���اع  حم�����ش��ر  ع���ل���ى 
�ملو��شيع  م��ن  ع����دد�  ل��ه  �ل�����ش��اب��ق��ة 
�لعامة �ملدرجة على جدول �أعمال 
�إمارة  جل�شته و�لتي تتعلق ب�شوؤون 

�ل�شارقة.
�لتقرير  ع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  و�ط����ل����ع 

ب��الأرق��ام �خل��دم��ات �ل��ت��ي قدمتها 
�مل�شروعات  مت��وي��ل  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�لتدريبية  و�ل�شت�شار�ت و�لرب�مج 
�لتفاهم  وم���ذك���ر�ت  و�لت��ف��اق��ي��ات 
�لتي وقعتها �ملوؤ�ش�شة مع عدد من 
�جلهات لتعزيز م�شاركاتها ل�شالح 

�مل�شتفيدين من �لأع�شاء.
بن  �هلل  عبد  �شلطان  �شعادة  و�أ�شار 
�إجن����از�ت  �أن  �إىل  �ل�����ش��وي��دي  ه���ده 
�ملوؤ�ش�شة جاءت متا�شيا مع �أهد�فها 
�لتي ت�شعى لتحقيق دعم وم�شاندة 
و�ملتو�شطة،  �ل�����ش��غ��رية  �ل�����ش��رك��ات 
وتهيئة �ملناخ �لتحفيزي للم�شاريع 
�ل���������ر�ئ���������دة، وت������وف������ري �حل�����و�ف�����ز 
�لت�شجيعية للمو�طنني، بالإ�شافة 
كحلقة  تعمل  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ك���ون  �إىل 

�ل�������ش���ارق���ة. و�ط���ل���ع �مل��ج��ل�����س على 
بدعم  �خل��ا���ش��ة  �مل��ق��رتح��ات  بع�س 
�إ�شكان  جم����ال  يف  �ل��ف��ئ��ات  ب��ع�����س 
�ملهند�س  �شعادة  ق��دم��ه  �مل��و�ط��ن��ني 
رئي�س  �لطنيجي  م�شبح  خليفة 

د�ئرة �لإ�شكان.
و�أ�شار �شعادة رئي�س د�ئرة �لإ�شكان 
�إطار  يف  ت��اأت��ي  �مل��ق��رتح��ات  �أن  �إىل 
�ملوجهات �لعامة يف �إمارة �ل�شارقة 
�ملعي�شية  �لأع��ب��اء  وتخفيف  بدعم 
على �لأ�شر، مما ي�شهم يف ��شتقر�ر 

�ملجتمع وتنميته.
من  مزيد  ب��اإج��ر�ء  �ملجل�س  ووج��ه 
�لدر��شات حول �ملقرتحات �ملقدمة 

من د�ئرة �لإ�شكان.
�لتقرير  ع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  و�ط����ل����ع 

ملوظفي  �لعليا  للدر��شات  �ل�شنوي 
�شعادة  ق��دم��ه  �ل�����ش��ارق��ة  ح��ك��وم��ة 
ب��ن خادم  �شلطان  ط���ارق  �ل��دك��ت��ور 

رئي�س د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية.
�إح�شائيات  �ل��ت��ق��ري��ر  و����ش��ت��ع��ر���س 
للدر��شات  �مل��ب��ت��ع��ث��ني  �مل���وظ���ف���ني 
يف  �حلكومية  �جل��ه��ات  م��ن  �لعليا 
�ملبتعثني  �أع�����د�د  م��ب��ي��ن��ا  �لإم�������ارة، 

ومو�قف �لدر��شة.
�ملو�رد  د�ئ���رة  رئي�س  �شعادة  ووج��ه 
�لب�شرية �ل�شكر و�لتقدير للمجل�س 
�ملبا�شر  دع���م���ه  ع���ل���ى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ملوظفني  �ب��ت��ع��اث  خ��ط��ة  لإجن�����اح 
مم�����ا ي�������ش���ه���م يف ت���ع���زي���ز وت���وف���ر 
يف  �ملتخ�ش�شة  �لب�شرية  �ل���ك���و�در 
وموؤ�ش�شات حكومة  دو�ئ��ر  خمتلف 

لدعم  �ل�شارقة  ملوؤ�ش�شة  �ل�شنوي 
للعام  “رو�د”  �ل��ري��ادي��ة  �مل�شاريع 

.2017
بن  �هلل  عبد  �شلطان  �شعادة  وق��دم 
هده �ل�شويدي رئي�س جمل�س �إد�رة 
�مل�شاريع  لدعم  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة 
وتقدير  ���ش��ك��ر  “رو�د”  �ل��ري��ادي��ة 
على  �لتنفيذي  للمجل�س  �ملوؤ�ش�شة 
�ملوؤ�ش�شة،  وف��ع��ال��ي��ات  ب��ر�م��ج  دع���م 
و�أع�������ش���ائ���ه���ا ع����رب ق�������ر�ر �إع����ف����اء 
�مل�شروعات من �لر�شوم �حلكومية، 
مما �شاهم يف حتقيقها للكثري من 
�لنجاحات وت�شجيع �لأع�شاء على 

�إقامة �مل�شروعات �ملختلفة.
و�أ����ش���ت���ع���ر����س �ل��ت��ق��ري��ر �إجن������از�ت 
�ملوؤ�ش�شة خالل �لعام �ملن�شرم، مبينا 

موؤ�ش�شة  ج���ه���ود  �مل��ج��ل�����س  وث���م���ن 
�لريادية  �مل�شاريع  لدعم  �ل�شارقة 

�لقطاعني  ب����ني  �ت�������ش���ال  و����ش���ل 
�حلكومي و�خلا�س.

و�لتقدير  �ل�شكر  لإد�رت��ه��ا  ووج���ه 
على ما حققته من �إجناز�ت.

دائرة املالية املركزية بال�ضارقة تنظم ور�ضة عمل لتطوير الروؤية والر�ضالة والأهداف ال�ضراتيجية
•• ال�شارقة-الفجر:

 2021-2019 �ل�شرت�تيجية  خطتها  لإط���الق  ����ش��ت��ع��د�د�ً 
يوم  بال�شارقة،  �مل��رك��زي��ة  �مل��ال��ي��ة  د�ئ���رة  ع��ق��دت  �مل��ق��ب��ل،  �ل�شهر 
�أم�س، ور�شة عمل بعنو�ن »تطوير �لروؤية و�لر�شالة و�لأهد�ف 
�لأق�شام  وروؤ���ش��اء  �لإد�ر�ت  م���در�ء  مب�شاركة  �ل�شرت�تيجية« 
بهدف مناق�شة �ملر�حل �لأخرية �ملرتبطة بتطوير خطة وروؤية 

ور�شالة �لد�ئرة. 
�ل��در����ش��ات و�لتحاليل  ن��ت��ائ��ج و�إح�����ش��اء�ت  �ل��ور���ش��ة  ون��اق�����ش��ت 
�خلا�شة بالو�شع �حلايل للد�ئرة، و�لعو�مل �ملحركة لالنتقال 
من �لو�شع �حلايل �إىل �لو�شع �ملر�د حتقيقه، و�أجندة �لتطوير 

�ل�شرت�تيجية،  �لتوجهات  تاأكيد  �إىل  �إ���ش��اف��ة  عليها،  �ملتفق 
�ل��د�ئ��رة وك��ذل��ك تطوير  وب��ح��ث نتائج تطوير روؤي���ة ور���ش��ال��ة 

�لأهد�ف �ل�شرت�تيجية. 
يف  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  �إد�رة  مدير  علي،  �آل  ب��در  و�أك���د 
�لور�س  من  تعد ج��زء�ً  �لور�شة  �أن هذه  �ملركزية،  �ملالية  د�ئ��رة 
لإطالق  �ل���د�ئ���رة مت��ه��ي��د�ً  بتنظيمها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
لتطوير  ج��ه��وده��ا  �شمن  �جل���دي���دة،  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  خطتها 
مبا  �ل�شارقة،  حلكومة  �ملالية  �ملنظومة  كفاءة  وتعزيز  �لعمل، 

يتيح تنفيذ �مل�شاريع و�ملبادر�ت �حلكومية بكفاءة عالية.
�إعد�د  يف  وم�شاركتهم  �ملوظفني  تدريب  �أن  �إىل  علي  �آل  و�أ�شار 
�أهد�فها  وحتقيق  تفا�شيلها  تنفيذ  ي�شمن  �جلديدة،  �خلطة 

ي�شهم  مبا  ب�شفافية،  متطلباتها  تفعيل  ويتيح  و�شهولة،  بدقة 
�لقت�شادي  و�لزده������ار  �مل��ال��ي��ة  �ل���ش��ت��د�م��ة  �إىل  �ل��و���ش��ول  يف 
و�لجتماعي، بالتعاون مع خمتلف �جلهات �حلكومية يف �إمارة 
�أخريني  ور�شتني  �لد�ئرة قد نظمت موؤخر�ً  �ل�شارقة.  وكانت 
»حتقيق  م��و���ش��وع  يف  �لأوىل  ب��ح��ث��ت  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة،  ح����ول 
�لأ�شا�شية  و�لأدو�ت  مفهومها  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل�شرت�تيجية«، 
لتحديد  عليه  و�لبناء  �حل��ايل  �لو�شع  لتحليل  عاملياً  �ملعتمدة 
على  �ل��ث��ان��ي��ة  رك���زت  فيما  وث��اب��ت��ة،  و����ش��ح��ة  م�شتقبلية  روؤي����ة 
�ملحيطة  �لعو�مل  ت��اأث��ري  حيث  م��ن  �حل���ايل«،  �لو�شع  »حتليل 
و�لفر�س  و�لتحديات،  �لقوة  ومكامن  �لتحليل،  عملية  على 

و�ملخاطر �ملرتبطة باخلطة �ل�شرت�تيجية.

رئي�س دائرة الطاقة: جائزة اأبوظبي تر�ضخ القيم الإن�ضانية والأعمال اخلرية
•• ابوظبي-وام:

�ملرر  مر�شد  عوي�شة  معايل  �أ���ش��اد 
رئي�س د�ئرة �لطاقة بالدور �لكبري 
�أب��وظ��ب��ي يف �بر�ز  و�ل��ه��ام جل��ائ��زة 
يف  �خل��رّية  باأعمالهم  �أ�شهمو�  من 
�أعماًل  وق���دم���و�  �مل��ج��ت��م��ع  خ��دم��ة 
وخدمات جليلة لالإمارة وبروؤيتها 

يف ��شتمر�ر تكرمي �خلري و�لعطاء 
وتر�شيخ �لقيم �لإن�شانية و�لأعمال 
وحتقيقها  �أب���وظ���ب���ي  يف  �خل������رّية 
ه���دف �جل��ائ��زة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي يف 
بتفانيهم  �أ���ش��ه��م��و�  �ل��ذي��ن  ت��ك��رمي 
خدمة  يف  �ل����ع����ايل  و�ل����ت����ز�م����ه����م 
م�شدر  �أعمالهم  لتكون  �أب��وظ��ب��ي 
�لقيام  �لآخرين على  �إلهام ي�شجع 

�ملجتمع  ت���خ���دم  ن��اف��ع��ة  ب���اأع���م���ال 
كافة  �لإم���ارة  �شكان  ��شر�ك  و�شط 
و�جلن�شيات،  �لأعمار  خمتلف  من 
ف�شال عن غري �ملقيمني يف �لإمارة 
�أ�شخا�س  تر�شيح  يف  �مل�����ش��ارك��ة  يف 
�أ�شهمو� يف خدمة �ملجتمع ودعمه.

و�أ������ش�����اف م����ع����ايل رئ���ي�������س د�ئ�����رة 
�لطاقة �ن �جلائزة حتتفل بدورتها 
�جلديدة �ملميزة هذ� �لعام و�ملو�كبة 
ل��ع��ام ز�ي���د 2018 ف��ان��ه ق��د ر�شخ 
موؤ�ش�س �لدولة �ملغفور له باإذن �هلل 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
طّيب �هلل ثر�ه �أثناء حياته مبادئ 
�جلود و�لعطاء يف قلوب �أبناء دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�شكانها 
بحبه ورعايته لهم وقد كان يوؤمن 
ب���اأن �ل��ب��ع��د م��ن �مل�����ش��ال��ح �خلا�شة 
هي  �ملجتمع  بخدمة  و�لإح�����ش��ا���س 

خ�شال متاأ�شلة د�خل كل �إن�شان .
وقيمها  بروؤيتها  �جلائزة  و�أ�شحت 

�لكبري  للحر�س  عاك�شة  و�أهد�فها 
�لذي يبديه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
�قتفاء  على  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة، 
�لنهج �لذي ر�شمه �ملغفور له �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لتكرمي 
�مل��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني يف �لإم�����ارة 

ممن قدمو� خدمات جليلة لها.

نظمتها جامعة ال�سارقة فرع كلباء

حما�ضرة الإبداع والبتكار نظرة قانونية معا�ضرة
•• ال�شارقة-الفجر:

نظمت كلية �لقانون بفرع جامعة 
بعنو�ن«  ن����دوة  ب��ك��ل��ب��اء،  �ل�����ش��ارق��ة 
�لإب����د�ع و�لب��ت��ك��ار ن��ظ��رة قانونية 
فعاليات  م��ع  ت��ز�م��ن��اً   « م��ع��ا���ش��رة 
تر�أ�شت  لالبتكار.  �لإم���ار�ت  �شهر 
�ملر��شدة  فاطمة  �لدكتورة  �لندوة 
مدير  مل�شاعد  �لأك��ادمي��ي  �لنائب 
ل�����ش��وؤون �لأف����رع بكلباء  �جل��ام��ع��ة 
وب����ح���������ش����ور �لأ�������ش������ت������اذ حم���م���ود 
و�ملايل  �لإد�ري  �لنائب  �لأن�شاري 
ل�شوؤون  �جل��ام��ع��ة  م��دي��ر  مل�����ش��اع��د 
�لأف������رع ب��ك��ل��ب��اء، و�ل���دك���ت���ور علي 
و�ملايل  �لإد�ري  �ل��ن��ائ��ب  �ل��زع��اب��ي 
ل�شوؤون  �جل��ام��ع��ة  م��دي��ر  مل�����ش��اع��د 
�لأف��������رع ب���خ���ورف���ك���ان، و�أع�������ش���اء 

�لهيئة �لتدري�شية و�لإد�رية بكلية 
�ل���ق���ان���ون ف����رع ك��ل��ب��اء، وع����دد من 
�حلكومية،  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��وظ��ف��ي 
جل�شتني  ع���ل���ى  �ل�����ن�����دوة  ع����ق����دت 
�ملحاور  م��ن  جم��م��وع��ة  وت�شمنت 

�ملختلفة. 
�لأوىل  �جل���ل�������ش���ة  ج�������اءت  ح���ي���ث 
و�لبتكار  �لإب����د�ع  م��و���ش��وع  ح��ول 
يف �إط���ار �ل��ق��ان��ون �خل��ا���س، و�لتي 
�أ�شتاذ  ذنون  يا�شر  �لدكتور  �أد�ره��ا 
قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية �مل�شارك، 
�ل��دك��ت��ور حممد  وحت��دث خاللها 
���ش��دي��ق �أ����ش���ت���اذ �ل���ق���ان���ون �مل���دين 
�ملركز  عن  �لقانون  بكلية  �مل�شاعد 
�ل�����ق�����ان�����وين ل���ل���م���خ���رتع وب��������ر�ءة 
�لخرت�ع، ثم تناول �لدكتور �أمين 
�ملدين  �لقانون  �أ�شتاذ  زين  حممد 

�ملدنية  �حلماية  مو�شوع  �مل�شاعد 
�أهمية  وم���دى  �مل��ب��ت��ك��ر  للم�شنف 
�لت�شريعات  و�لإي��د�ع يف  �لت�شجيل 
�ملتحدة.  �لعربية  �لإم��ار�ت  بدولة 
�ل��دك��ت��ور حم��م��د مر�شي  وت���ن���اول 
�مل�شاعد  �لتجاري  �لقانون  �أ�شتاذ 
بكلية �لقانون يف مد�خلته حماية 
�لع�شر  تهديد�ت  ظل  يف  �لبتكار 
بالعالمة  و�ل���ت���ع���ري���ف  �ل���رق���م���ي 

�لتجارية.
بعنو�ن  كانت  �لثانية  �جلل�شة  �أم��ا 
�إطار �لقانون  �لإبد�ع و�لبتكار يف 
�لدكتور  �أد�ره�������ا  و�ل���ت���ي   �ل���ع���ام، 
�لأكادميي  �ملن�شق  �ل��روب��ي  �أ�شامة 
�جلامعة  لفرعي  �ل��ق��ان��ون  لكلية 
خ��ورف��ك��ان وك��ل��ب��اء،  حت���دث فيها 
�أ�شتاذ  �لدين  نور  حممد  �لدكتور 
بكلية  �مل�شاعد  �جلنائي  �لقانوين 

�ل�شناعي  �ل���ذك���اء  ع���ن  �ل���ق���ان���ون 
�جلنائية  �مل�������ش���ئ���ول���ي���ة  وح���������دود 
�لدكتور  تناول  ثم  ب��ه،  و�لتعريف 
�لقانون  �أ�شتاذ  زيتون  �أب��و  ماأمون 
�لقانون  بكلية  �مل�����ش��ارك  �جلنائي 
�لو�شاطة  ف����ك����رة  ع����ن  ب���ال�������ش���رح 
�لتو�شل  يف  و�أه��م��ي��ت��ه��ا  �جل��ن��ائ��ي��ة 
�إىل �لن�س �لقانوين، ثم ��شتعر�س 
عبد�ل�شبور  �أح����م����د  �ل����دك����ت����ور 
�مل��ال��ي��ة �لعامة  �أ���ش��ت��اذ  �ل���دجل���اوي 
�ل����ق����ان����ون دور  ب��ك��ل��ي��ة  �مل�������ش���اع���د 
ت�شجيع  يف  �ل�شريبية  �ل�شيا�شة 
تناولت  و�أخ��ري�ً  و�لبتكار  �لإب��د�ع 
�أ�شتاذ  �ل�شفريوي  �شارة  �لدكتورة 
�مل�شاعد  �ل���ع���ام  �ل�����دويل  �ل��ق��ان��ون 
�شوق  يف  �لتغري�ت  �لقانون  بكلية 
�خلدمات �لقانونية وتطوير نظام 

بيئي مالئم لالبتكار.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14  مار�س 2018 العدد 12274

جوى  مابيل   / �مل��دع��و  فقد 
ر�م�����و������س دي������ل رو�����ش����اري����و، 
�ل������ف������ل������ب������ني �جل����ن���������ش����ي����ة 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������و�ز   -
من   )9820664EB(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم 050/2002159

فقدان جواز �ضفر
ف����ق����د �مل������دع������و /ف����اط����م����ه 
ح�شني حممود ، �ل�شومال 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
يجده  م��ن   )233065(
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/5126691 

فقدان جواز �ضفر
�لدين  /�شم�س  �مل��دع��و  ف��ق��د 
عبدول فاروق عبدول فاروق ، 
�لهند  �جلن�شية - جو�ز �شفره 
رقم )9350680M( من 
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم 050/4444942 

فقدان جواز �ضفر
�شهاهمري   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
باك�شتان    ، ر�������ش�����ي  ع����ل����ى 
�شفره رقم  �جلن�شية - ج��و�ز 
من   )1795551ZA(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم 056/7976014 

فقدان جواز �ضفر
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبرماركت برو�ن باق ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 2203745 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ز�يد فاهد �شعيد ن�شيب �ملزروعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد عبد�هلل حميد �لعمر�ن �ل�شام�شي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبد�ملطلب عبد�هلل خلفان �شاحم

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ماجد عبيد علي عبيد �ل�شام�شي
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 21*1 �ىل 21*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/�شوبرماركت برو�ن باق ذ.م.م

BROWN BAG SUPERMARKET LLC
�ىل/روز ماري �شوبر ماركت- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

ROSEMARY SUPER MARKET - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14

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

رخ�شة رقم:CN 1033098 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة �لنور للنقليات �لعامة

AL NOOR GENERAL TRANSPORTING ESTABLISHMENT

�ىل/موؤ�ش�شة �لنور للمقاولت و�لنقليات �لعامة

AL NOOR GENERAL CONSTRUCTION & TRANSPORT ESTABLISHMENT

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14

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

رخ�شة رقم:CN 1022027 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �برب �ر�ب �نتتي لال�شتثمار �س.ذ.م.م

UPPER ARAB ENTITY INVESTMENT LLC
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة روديو در�يف منطقة حرة ذ.م.م

RODEO DRIVE FZ LLC
تعديل وكيل خدمات/حذف عبد�هلل علي علي حممد عيد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عاطف ن�شري كرم
تعديل ر�أ�س �ملال/من 50000 �ىل 300000

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/روديو در�يف
RODEO DRIVE

�ىل/روديو در�يف ذ.م.م
RODEO DRIVE LLC

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

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

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14

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

CN 2035429:هوم �لعقارية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14

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

CN 1350389:للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد �شيف �شعيد بالعبده �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد حارب خلفان حممد �لنيادي

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

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

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14

اإعــــــــــالن
�لدو�ت  لت�شليح  �لعنود  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لكهربائية  رخ�شة رقم:CN 1114303 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 3.80*1

تعديل ��شم جتاري من/حمل �لعنود لت�شليح �لدو�ت �لكهربائية
AL ANOOD ELECTRICALS REPAIR SHOP

�ىل/ور�شة �شيفتي ليف لرتكيب �لملنيوم
SAFETY LIFE ALUMINIUM FIXING WORKSHOP

تعديل ن�شاط/��شافة ور�شة لرتكيبات �لملنيوم و�لزجاج )2592006(
تعديل ن�شاط/حذف ��شالح �ملربد�ت و�لغ�شالت و�ل�شخانات )9522001(

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون جالديلو�س لل�شيد�ت

رخ�شة رقم:CN 2359957 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مرمي �حمد علي �شويد�ن %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/بنوته خلفان �شامل جابر �ملن�شوري من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ بنوته خلفان �شامل جابر �ملن�شوري من 100% �ىل %50

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*4.40 �ىل 4.40*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/�شالون جالديلو�س لل�شيد�ت
GLADIOLUS LADIES SALON

�ىل/�شالون جالديلو�س لل�شيد�ت ذ.م.م
GLADIOLUS LADIES SALON LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14

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

CN 1141381:لتاأجري �ملعد�ت �لثقيلة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14

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

�لبريق لعمال �حلجر و�لتبليط
 رخ�شة رقم:CN 2053291 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14

ذا ليتل جم- ذ م م
�حل�شابات  لتدقيق  �حلبيب  عبد  مري�ل  مكتب  يعلن 
و�ل�شت�شار�ت �لد�رية �أنه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية 
 2018/03/04 بتاريخ  �ل�شادر  �لعادية  غري  �لعمومية 

بحل وت�شفية �شركة ذا ليتل جم- ذ م م  
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   026716055 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب 
�ل�شياحي  026716054 �س.ب 53181 �بوظبي بالنادي 
بناية �شعيد عبد�هلل �جلنيبي �لطابق )4( مكتب رقم 
)403( و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة 

�أق�شاها 45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

اإع��������الن ت�ضفي�����ة �ضرك��������ة 

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14

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

يو�شف لالدو�ت �حلديدية - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1027948-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14

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

للخياطة �لرجالية - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 2022528-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14

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

�ملرفاأ لال�شماك - فرع 2
رخ�شة رقم:CN 1017497-2 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14

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

قطع غيار �أجهزة �لتكيف و�لتربيد
رخ�شة رقم:CN 1079576 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف �شو�يح علي �حمد �لهاملي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مفرو�شات �لدرع ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1034450 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �بر�هيم كمال جابر خلف �حلمادي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل علي عبد�هلل �حلمادي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد �لرحمن �وتاه

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري من/مفرو�شات �لدرع ذ.م.م
AL DARA FURNITURE LLC

�ىل/�لدرع للعب �لطفال
AL DARA TOYS

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لدر�جات �لهو�ئية وقطع غيارها ولو�زمها - بالتجزئة )4763011(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �للعاب ولعب �لطفال - بالتجزئة )4764001(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لبطانيات و�لبيا�شات �جلاهزة و�ل�شر��شف - بالتجزئة )4751004(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �ل�شجاد - بالتجزئة )4753002(

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

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/برميري �شتار لد�رة �لعقار�ت

رخ�شة رقم:CN 1001168 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عذبه �شعيد زوجه �شعيد بيات �شعيد عبد�لهادي �لهاملي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/عذبه �شعيد زوجه �شعيد بيات �شعيد عبد�لهادي �لهاملي من 100% �ىل %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �منه �حمد خليفة عبيد �ل�شويدي %50

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/برميري �شتار لد�رة �لعقار�ت

PRIMIER STAR REAL ESTATE
�ىل/رويال تك للح�شابات �ملالية ذ.م.م

ROYAL TAK FINANCIAL SERVICES LLC
تعديل ن�شاط/��شافة تدقيق ومر�جعة �حل�شابات )6920001(

تعديل ن�شاط/��شافة تنظيم وم�شك �ل�شجالت و�لدفاتر �ملحا�شبية )6920003(
تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شت�شار�ت �ملالية و�لتحليل �ملايل )6619001(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية )0910018(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاأجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �ملباين )4329901(
�أربعة ع�شر  فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

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

من�ذج اإعالن الن�سر  عن التعديل )بيانات املالك(
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  �ملالك : دنتون

 MITSUBISHI : طلب تعديل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم : 022230  بتاريخ : 1997/6/21

و�مل�شجلة بتاريخ:1999/1/3
با�شم: �س.ميت�شوبي�شي كوربوري�شن

وعنو�نة : 6-3 مارونوت�س  - 2 تيثوم تيثود�كو - طوكيو 100 - 86 �ليابان - �ليابان   
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :4 �لزيوت و�ل�شحوم �ل�شناعية )بخالف �لزيوت 
و�ل�شحوم �ل�شاحلة لالأكل و�لزيوت �ل�شروية( زيوت �لت�شحيم - مكونات �إز�لة و�مت�شا�س �لغبار 

�لوقود )مبا يف ذلك حملولت �ملحركات( - �ل�شاءة - �ل�شمع - �لفتيل و�ل�شاءة �لليلية.
بيانات �ملالك بعد �لتعديل

��شم �ملالك: ميت�شوبي�شي كوربوري�شن
عنو�نه:3-1 ، مارونوت�شي 2 - ت�شوم ، ت�شيود� - كو - طوكيو ، �ليابان ، �ليابان

تاريخ �لتاأ�شري:2018/2/4 تاريخ �لتعديل:2017/9/7 
تاريخ �ل�شد�ر: 2018/02/28 ن�شرة �لعالمات �لتجارية- �لعدد 185 
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وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :17 �لفاتا بري�شا - �ملطاط - �ل�شمغ - �لبالتا 
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 - �لعزل  �و  �لوقف   - �لتغليف  �شو�ء  �ل�شناعات  يف  ت�شتخدم  و�أنابيب  رود�ت   - بلوكات   - رقائق 

�ل�شب�شتو�س - �مليكا ومنتجاتها - �أنابيب �خلر�طيم )غري �ملعدنية(.
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من�ذج اإعالن الن�سر  عن التعديل )بيانات املالك(
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  �ملالك : دنتون

 MITSUBISHI : طلب تعديل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم : 022233  بتاريخ : 1997/6/21

و�مل�شجلة بتاريخ:1999/1/3
با�شم: �س.ميت�شوبي�شي كوربوري�شن

وعنو�نة : 6-3 مارونوت�س  - 2 تيثوم تيثود�كو - طوكيو 100 - 86 �ليابان - �ليابان   
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :14 �ملعادن �لثمينة ومزيجها - �ملو�د �لد�خلة 
يف �لفئة 14 �مل�شنوعة من �ملعادن �لثمينة - �ملعد�ت �خلا�شة بقيا�س �لوقت و�دو�ت قيا�س �لزمن 

�لدقيقة.
بيانات �ملالك بعد �لتعديل

��شم �ملالك: ميت�شوبي�شي كوربوري�شن
عنو�نه:3-1 ، مارونوت�شي 2 - ت�شوم ، ت�شيود� - كو - طوكيو ، �ليابان ، �ليابان
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من�ذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  �ملالك : �ك�شون فلتريز تكنولوجي �س.ذ.م.م

 Sachisa : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم : 286230  بتاريخ : 2017/1/18

با�شم: �ك�شون فلتريز تكنولوجي �س.ذ.م.م
وعنو�نة : دبي- �لق�شي�س �ل�شناعية �لوىل دبي �لمار�ت �لعربية �شندوق �لربيد: 236495 

   aqsa.sarwar@gisuae.com :لمييل�
�س�رة العالمة

و�لطهي  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  ل��الن��ارة  �جهزة   11: بالفئة  �لو�قعة  �خل��دم��ات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
و�لتربيد و�لتجفيف �لتهوية وتوريد �ملياه ولالغر��س �ل�شحية.

و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن خلفية بي�شاء بها ر�شمة جوهرة بدرجات �للون �لزرق و�لكحلي ��شفلها 
يوجد كلمة �شا�شي�شا باللون �لزرق و��شفلها كلمة باللون �لكحلي.

�ل�شرت�طات :
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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اأخبـار الإمـارات

•• مليحة-الفجر : 

�م�س  ���ش��ب��اح  مليحة  ملنطقة  �ل��ب��ل��دي  �مل��ج��ل�����س  ع��ق��د 
�شيف  علي  �شلطان  برئا�شة  �لثاين  �ل��دوري  �جتماعه 
�لكتبي رئي�س �ملجل�س، وبح�شور م�شبح �شيف عو�س 

�لكتبي مدير �لبلدية و�أع�شاء �ملجل�س �لبلدي.
وتناول �لجتماع مناق�شة �أهم �لق�شايا و�ملو��شيع �لتي 
تخ�س منطقة مليحة ومنها تن�شيق �لعزب و�لرتقاء 
ب��ج��ودة �خل��دم��ات �مل��ق��دم��ة لأ���ش��ح��اب �ل��ع��زب وتعزيز 
م�شتويات �لأمن و�ل�شحة و�ل�شالمة لأفر�د �ملجتمع، 

�ملخالفة وكيفية  �مل��ز�رع  ناق�س �لجتماع مو�شوع  كما 
حتافظ  �لتي  �ل�شليمة  �لقانونية  بالطريقة  تنظيمها 
على �لبيئة �لربية �ل�شحر�وية �لتي تتميز به منطقة 
�لدو�ئر  �ملنطقة لدى  �لتي تهم  و�ملو�شوعات  مليحة، 
و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية وكيفية �جنازها و�لنتهاء منها 
، و�لطلبات �ملقدمة للمجل�س من قبل �هايل مليحة. 

عبار�ت  �أ�شمى  �ملجل�س  رئي�س  �لكتبي  �شلطان  وق��دم 
ملقام  و�ل��ع��رف��ان  �لم��ت��ن��ان  وعظيم  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر 
حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �لأع����ل����ى ل���الحت���اد حاكم 

�ل�شارقة - حفظه �هلل ورع��اه ، على منح �شموه �لثقة 
�لغالية �لتي �أولها ملجل�شنا �ملوقر.  وقال “�إننا نعمل 
�إياها  منحنا  �لتي  �لغالية  �لثقة  ه��ذه  علي  جاهدين 
 ، ورع���اه  �ل�����ش��ارق��ة  حفظه �هلل  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب 
حتقيق  �إىل  و�لو�شول  �لأف�شل  لتحقيق  د�ئما  ن�شعى 
�لأه�����د�ف �مل��رج��وة م��ن �ل��ت��ط��وي��ر، ون��ث��م��ن توجيهات 
متكاملة  مدينة  �إىل  مليحة  منطقة  بتحويل  �شموه 
�أف�شل �خلدمات و�لر�حة لأهايل  �خلدمات ، وتوفري 
�ملنطقة و�ملحافظة علي �حلياة �لربية �لطبيعية �لتي 

تتميز بها«.

•• دبي -وام:

ووق����اي����ة  �ل�������ش���ح���ة  وز�رة  ن���ظ���م���ت 
�لرب�حة  �ملجتمع ممثلة مب�شت�شفى 
لل�شالمة  �ل��ث��ال��ث  �مل���وؤمت���ر  دب���ي  يف 
“�ل�شالمة  ���ش��ع��ار  حت���ت  �ل���دو�ئ���ي���ة 
�ملمار�شات”  و�أف�������ش���ل  �ل����دو�ئ����ي����ة 
�ل��ت��ح��دي��ات �لتي  ب��ه��دف م��ن��اق�����ش��ة 
�ل�شحية ومر�جعة  �لأنظمة  تو�جه 
و�لقو�عد  و�مل���ع���اي���ري  �ل�������ش���و�ب���ط 
بال�شالمة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�لإج���������ر�ء�ت 
�لدو�ئية و�لعمل على رفع م�شتوى 
جودة �لرعاية �ل�شحية. وقد جتاوز 
250 م��ن خمتلف  ع���دد �حل�����ش��ور 
�ملجالت �لطبية من موظفي وز�رة 
�ل�شحة و�لهيئات �ل�شحية �لأخرى 

�حلكومية و�خلا�شة بالدولة.
�للقاء�ت  �أه����م  �أح����د  �مل���وؤمت���ر  وي��ع��د 
�ل��ع��ل��م��ي��ة �ل��ت��ي ت��ف��ت��ح �لآف������اق �أم���ام 
�لعلمية  ت��ب��ادل �خل���رب�ت و�مل��ع��ارف 
و�����ش���ت���ع���ر�����س �أح�������دث �ل���ت���ط���ور�ت 

�لدو�ئية  �ل�������ش���الم���ة  جم������الت  يف 
�لدو�ئي  �ل��وع��ي  تنمية  ج��ان��ب  �إىل 
�لطرق �حلديثة يف  و�لإط���الع على 
�ل�شالم  م��ع��اي��ري  ت��ط��ب��ي��ق  جم����الت 
�ل�شالمة  وث��ق��اف��ة  م��ف��ه��وم  وي���ع���زز 
�أع�شاء  ج���م���ي���ع  ل�����دى  �ل����دو�ئ����ي����ة 
�ل�شوء  وي�شلط  �ل�شحية  �لرعاية 
على �أهم �ملمار�شات �ملتبعة يف تطوير 

عملية �ل�شالمة �لدو�ئية عامليا.
و�أك�����د ع��ب��د �ل������رز�ق �أم�����ريي مدير 

موؤمتر  �أن  �ل����رب�ح����ة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�إطار  ي��اأت��ي يف  �ل��دو�ئ��ي��ة  �ل�����ش��الم��ة 
ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  ��شرت�تيجية 
�ل�شحية  �لرعاية  لتقدمي  �ملجتمع 
�مل��ت��ك��ام��ل��ة �ل�����ش��ام��ل��ة و�ل��ع��م��ل على 
و�ل�شالمة  �جل������ودة  �أن���ظ���م���ة  ب���ن���اء 
و�لدو�ئية  و�ل�����ش��ح��ي��ة  �ل��ع��الج��ي��ة 
�ملوؤمتر  �لعاملية.. عقد  �ملعايري  وفق 
يو�شف  �ل���دك���ت���ور  ����ش���ع���ادة  ب���رع���اي���ة 
حم��م��د �ل�������ش���رك���ال وك���ي���ل �ل������وز�رة 

�مل�شاعد لقطاع �مل�شت�شفيات. و�أو�شح 
حماور  ث��الث��ة  ن��اق�����س  �مل���وؤمت���ر  �أن 
�لدو�ئية  �ل�شالمة  رئي�شية يف علوم 
ومقايي�س �للجنة �مل�شرتكة �لدولية 
يف  �لتطويرية  و�مل��م��ار���ش��ات   JCI
و�شالمة  �لدو�ئية  �ل�شالمة  جمال 
نظام  �إد�رة  ط���ري���ق  ع���ن  �مل���ري�������س 
�لتقارير وذلك مب�شاركة نخبة من 
و�ملتميزين  �ل���ب���ارزي���ن  �مل��ت��ح��دث��ني 
�ل��ذي��ن ق��ام��و� ب���اإث���ر�ء ه���ذ� �ملوؤمتر 
وخرب�تهم  �ل��ع��ل��م��ي��ة  ب���ك���ف���اءت���ه���م 
�لعملية . و�أ�شاف �أمريي �أن �ملوؤمتر 
�أب����رز  �أه���م���ي���ة حت���دي���د  �إىل  خ��ل�����س 
�لإج��������ر�ء�ت �لح����رت�زي����ة �ل��ت��ي مت 
�لأخطاء  لجتناب  عامليا  �عتمادها 
�لدو�ئية و�لآثار �جلانبية �خلطرية 
ل��الأدوي��ة وذل��ك من خ��الل مناق�شة 
�لرعاية  يف  �ملخت�شني  بني  تفاعلية 
�ل�شحية ممن يتطلعون �إىل تطوير 
معارفهم ومهار�تهم لتقدمي رعاية 

�شحية �أكرث �أمانا للمر�شى.

هند بنت مكتوم ترعى العر�س اجلماعي الثامن بتنظيم »ن�ضائية دبي«
•• دبي-وام:

نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح��رم  برعاية 
�شمو  �هلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
�آل م��ك��ت��وم ت�����ش��ت��ع��د جمعية  ب��ن��ت م��ك��ت��وم ب���ن ج��م��ع��ة  �ل�����ش��ي��خ��ة ه��ن��د 
�لنه�شة �لن�شائية بدبي ممثلة مبركز �لنه�شة لال�شت�شار�ت و�لتدريب 
لالحتفال يوم 16 مار�س �جلاري بالعر�س �جلماعي “زفة حر�ير” يف 
بال�شارقة وزفاف  �ملد�م  �ل�شيخ خليفة مبنطقة  �لثامنة يف قاعة  دورته 

11 عري�شا يف عر�س �لرجال.
وي�����ش��ارك يف �حل��ف��ل مم��ث��ل��و �ل��ه��ي��ئ��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ش��ة بالدولة 
�لن�شائية  �ل��ن��ه�����ش��ة  جمعية  ف����روع  ومم��ث��ل��و  �لإع��الم��ي��ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 

�ملدير  �لفال�شي  فاطمة  �لدكتورة  �شعادة  وثمنت  ومر�كزها.  و�إد�ر�ت��ه��ا 
للخطة  تفعيال  ياأتي  �ل��ذي  �جلماعي  �لعر�س  م�شروع  للجمعية  �لعام 
�ل�شرت�تيجية للدولة يف �ملحور �ملجتمعي نحو م�شتقبل �آمن وم�شتقر 
�لأ�شرة  يخدم  م��ا  ك��ل  تقدمي  على  �نطالقتها  منذ  �جلمعية  وح��ر���س 
نف�شي  ����ش��ت��ق��ر�ر  لتحقيق  باملجتمع  �أ���ش��ا���ش��ي  كمكون  عليها  وي��ح��اف��ظ 
و�جتماعي يحفظ تر�بط �ملجتمع �لإمار�تي ومتيزه �لأخالقي �ملتو�رث 
�ملعا�شرة  و�حل�����ش��ارة  �لتحديات  رغ��م  �لأ���ش��رة  لتظل  جيل  بعد  جيال 
منوذجا فريد� لالنتماء �لوطني وتكون منتجة لأفر�د موؤهلني لقيادة 

م�شتقبل م�شرق.
و�أ�شادت �لفال�شي مب�شاركة هيئة كهرباء ومياه دبي وتعاونها كموؤ�ش�شة 
يف  نبيلة  جمتمعية  ب�شمة  وذ�ت  �ل��رب�م��ج  ه��ذه  ملثل  د�ع��م��ة  حكومية 

�جلماعي  �لعر�س  تنظيم  �إن  حيث  �لجتماعية  بامل�شوؤولية  مبادر�تها 
يهدف �إىل �إظهار �ل�شورة �حلقيقية و�ل�شادقة لروح �لتكافل بني �أفر�د 
�ملجتمع �لإمار�تي وم�شاعدة �ملقبلني على �لزو�ج من �ل�شباب لن�شاهم يف 
تخفيف �أعباء حفل �لزفاف ومتطلباته �ملادية ودعمهم مبا يحفظ لهم 

بد�يات �ل�شتقر�ر �ل�شليم لنو�ة �أ�شرة نا�شئة.
للعر�س  �ل��ت��اأه��ي��ل��ي  ل��ل��ربن��ام��ج  و�مل��ع��رف��ي��ة  �لإث��ر�ئ��ي��ة  بالقيمة  ون��وه��ت 
و�جتماعياً  نف�شياً  �ل��زو�ج  �ملقبلني على  و�أهميته يف م�شاعدة  �جلماعي 

و�قت�شادياً لالأ�شرة �ل�شابة و�جلديدة.
�جلماعي  �لعر�س  �إقامة  على  �أع��و�م  منذ  �جلمعية  حر�س  �ىل  منوهة 
لأجل  وطنيا  و�جبا  يعد  و�ل��ذي  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  لدعم  �ملوؤ�ش�شات  ودع��وة 

�لإمار�ت و�أبناء �لإمار�ت �حلبيبة.

لال�شت�شار�ت  �لنه�شة  مركز  مدير  �حل��اي  عفر�ء  وجهت  جانبها  من 
و�لتدريب �ل�شكر لهيئة كهرباء ومياه دبي ..لفتة �إىل �أن �إقامة �لعر�س 
ياأتي متا�شيا مع �لنهج �لذي �أر�شاه �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان “رحمه �هلل” وتالحما مع م�شاعي �لدولة �لر�مية �إىل �لبتعاد 
عن �ملغالة يف تكاليف �لزو�ج وتكوين �أ�شر �إمار�تية م�شتقرة بال ديون 
و��شتجابة لتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة �لتي نادت فيها ب�شرورة تخفي�س 
تكاليف �لزو�ج للتخفيف من �لأعباء �ملرتتبة على �لأ�شرة لالإقبال على 

حياة م�شتقرة وت�شجيعها لإقامة حفالت �لزفاف �جلماعية.
وقالت �حلاي �إن كافة �لرتتيبات و�لتجهيز�ت لالإعد�د للعر�س �جلماعي 
�خلا�س بالن�شاء �كتملت ملوعد ليلة زفاف �إحدى ع�شرة عرو�شا يف 24 

مار�س �جلاري مبركز دبي �لتجاري �لعاملي.

•• دبي-الفجر:

�أو�شى �مل�شاركون يف ملتقى حماية �لدويل لبحث 
�ل��ث��ال��ث��ة ع�شر حتت  �مل���خ���در�ت يف دورت����ه  ق�����ش��اي��ا 
�لعاملية  �ملو�جهة  يف  �مل�شتقبل  “��شت�شر�ف  عنو�ن 
ل��ل��م��خ��در�ت و�مل����وؤث����ر�ت �ل��ع��ق��ل��ي��ة.. �ل��ت��ن��ب��وؤ�ت – 
2030 م”، و�لذي  ل��ع��ام  – �ل��وق��اي��ة  �ل���ش��ت��ع��د�د 
�نعقد برعاية كرمية من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
�آل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س  ر��شد  حممد بن 
�ملجل�س �لتنفيذي لالإمارة، يف مركز دبي �لتجاري 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  م��ن  وبتنظيم  �ل��ع��امل��ي، 
�ملوؤمتر�ت  لتنظيم  “�إندك�س  م��ع  بال�شر�كة  دب��ي 
�ملتحدة  �لأمم  مكتب  م��ع  وبالتعاون  و�ملعار�س” 
�ل�شركاء  وع��دد من  و�مل��خ��در�ت،  باجلرمية  �ملعني 
�لدوليني و�لإقليميني، �أو�شو� بدعوة �جلهات ذ�ت 
تتنا�شب  ��شت�شر�فية  مناذج  بناء  �إىل  �لخت�شا�س 
�مل��خ��در�ت و�ملوؤثر�ت  وت��ت��الءم م��ع طبيعة ظ��اه��رة 
لال�شتفادة  �ل��الزم��ة  �لآل��ي��ات  و�شع  م��ع  �لعقلية، 
منها وتعميمها على خمتلف �ملوؤ�ش�شات لال�شتفادة 
منها، ودعوة �جلهات �ملخت�شة يف �ملنطقة �لعربية 
موؤ�شر�ت  ل���در�����ش���ة  ع���رب���ي  م��ر���ش��د  �إن�������ش���اء  �إىل 
و�جت���اه���ات ت��ع��اط��ي �مل���خ���در�ت و�أمن�����اط �لإدم����ان 
ع��ل��ي��ه��ا و�ل���ش��ت��ف��ادة يف ه���ذ� �ل�����ش��دد م���ن جتربة 
�مل��ر���ش��د �لأوروب������ي ل��ل��م��خ��در�ت و�لإدم������ان عليها 
�ملوؤ�ش�شات  دعوة  كذلك  �لأوروب��ي،  �لتابع لالحتاد 
�لر�ئدة  �لتجارب  �إىل �ل�شتفادة من  ذ�ت �لعالقة 
يف �ل��ت��ع��ام��ل م���ع ظ���اه���رة �مل���خ���در�ت م��ث��ل جتربة 
�لوطني  �ل��ربن��ام��ج  �لأوروب����ي،  �لحت���اد  مفو�شية 
�ل�شعودية  �لعربية  باململكة  للوقاية من �ملخدر�ت 
نرب��س، وجتربة �ملدن �ل�شحية �لكويتية، وجتربة 
بجمهورية  �لإدم������ان  وع����الج  م��ك��اف��ح��ة  ���ش��ن��دوق 
�لدويل  حماية  برنامج  وجت��رب��ة  �لعربية،  م�شر 

بالإمار�ت.

 تعميم الق�انني 
�لدول  ب��دع��وة  �مللتقى  يف  �مل�����ش��ارك��ون  �أو���ش��ى  كما 
على  بقدرتها  متتاز  ت�شريعات  و�شع  �شرورة  �إىل 
م��و�ج��ه��ة �ل��ت��ح��دي��ات �مل��ت��وق��ع��ة ل��ت��ن��ام��ي ظاهرة 
يتم  �ل��ت��ي  �ل��ق��و�ن��ني  تعميم  ي��ت��م  و�أن  �مل���خ���در�ت، 
�ملوؤ�ش�شات  ع��رب  �ل����دول  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ت�شريعها 
�لدول  ودع��وة  �لعالقة،  ذ�ت  و�لإقليمية  �لدولية 
ومروجي  مهربي  ملكافحة  �لعقوبات  ت�شديد  �إىل 
�مل����خ����در�ت، و�����ش����رورة ت�����ش��دي��د �لإج��������ر�ء�ت على 
لزيارة  لهم  �لفر�شة  �إتاحة  وعدم  عليهم  �ملحكوم 

ذويهم خالل �ملنا�شبات �لدينية و�لوطنية، و�تخاذ 
لتخ�شي�س  �ل���الزم���ة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  �لإج���������ر�ء�ت 
�لأمو�ل  �ملخدر�ت وغ�شل  �ملتح�شالت من جر�ئم 
و�إعادة  �ملدمنني  ع��الج  جم��الت  يف  بها  �ملرتبطة 
للك�شف  �ملفاجئة  �لإج�����ر�ء�ت  و�ع��ت��م��اد  تاأهيلهم، 
عن �ملخدر�ت وربطها بالوظائف �حلكومية، دعوة 
�ملوؤ�ش�شات �لبحثية �إىل �ل�شتفادة من نتائج �أبحاث 
�ملعلومات �لكمية على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي 
وقائية  ��شرت�تيجيات  و�شع  يف  �لإنرتنت،  و�شبكة 
��شت�شر�فية للتعامل مع �جتاهات و�أمناط تعاطي 
�ملوؤ�ش�شات  ودع���وة  �لعقلية،  و�مل���وؤث���ر�ت  �مل��خ��در�ت 
��شرت�تيجيات  �إع����د�د  �إىل  و�ملجتمعية  �لأ���ش��ري��ة 
�أمن����اط �ل��ت��غ��ي��ري�ت �ملتوقعة  و���ش��ي��ا���ش��ات مل��و�ج��ه��ة 
تعمل  ق��د  و�ل��ت��ي  �ملحلية  و�مل��ج��ت��م��ع��ات  �لأ���ش��ر  يف 
و�ملوؤثر�ت  �مل��خ��در�ت  تعاطي  ع��و�م��ل  تعزيز  على 
�لعقلية، دعوة موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين �لر�شمية 
�أبحاث  نتائج  من  �ل�شتفادة  �إىل  �لر�شمية  وغ��ري 
�شيا�شاتها  يف  و�إدم���اج���ه���ا  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل،  ����ش��ت�����ش��ر�ف 
وبر�جمها ملو�جهة تنامي ظاهرة تعاطي �ملخدر�ت 
ل�شيما بني �لن�سء و�ل�شباب، كما ودعوة موؤ�ش�شات 
و�شركات ت�شنيع �لدو�ء �إىل �شرورة �إبر�ز �جلو�نب 
�لنف�شي  �ل��ت��اأث��ري  ذ�ت  �لأدوي�����ة  لبع�س  �ل�شلبية 
و�إب���الغ  ��شتيعابها،  ي�شهل  بحيث  و����ش��ح  ب�شكل 
موؤ�ش�شات �إنفاذ �لقانون باملخاطر و�لآثار �ل�شلبية 
لالأدوية �لنف�شية قبل طرحها يف �لأ�شو�ق، ودعوة 
�ل��ع��رب وع���رب مكتب  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
عربي  در��شي  م�شاق  �إط��الق  �إىل  �ملخدر�ت  �شوؤون 
�ملخدر�ت  من  �لوقاية  جم��ال  يف  ع��ايل  تخ�ش�شي 
كما  �مل�شتقبل،  ��شت�شر�ف  و�أدو�ت  �آل��ي��ات  يعتمد 
�و�شو� بالدعوة �إىل تفعيل دور �ل�شباب يف �لرب�مج 
�ل�شبابية،  �ملجال�س  خمتلف  خ��الل  من  �لوقائية 
و�ل�شتفادة من تطلعاتهم وتوجهاتهم يف تطوير 
�ل����رب�م����ج �ل���وق���ائ���ي���ة �حل���ال���ي���ة، دع�����وة �لأج���ه���زة 
تخ�شي�س  �إىل  �ملخت�شة  �لإع��الم��ي��ة  و�ملوؤ�ش�شات 
بر�مج  �إىل  وتوجيهها  �إي��ر�د�ت��ه��ا  من   5% ن�شبة 
�لوقاية من �ملخدر�ت و�لعالج من �لإدمان و�إعادة 
�لتاأهيل.، دعوة برنامج حماية �لدويل �لذي يعد 
�خلرب�ت  وتبادل  و�لنقا�س  للحو�ر  دولية  من�شة 
و�ل�شيا�شات ب�شاأن �ملتغري�ت �ملتنامية حول ظاهرة 
حماية  ملتقى  تنفيذ  يف  �ل�شتمر�ر  �إىل  �ملخدر�ت 
�ل����دويل �ل�����ش��ن��وي، وت��ب��اح��ث ت��دوي��ره ب��ني �لدول 

�لعربية كافة.

�سكر وعرفان

و�لعرفان  �ل�����ش��ك��ر  ب��ج��زي��ل  �مل�������ش���ارك���ون  وت���ق���دم 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  �إىل �شمو  و�لتقدير 
�ملجل�س  رئي�س  دب���ي،  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
بن  من�شور  �أخ��ي��ه  و�إىل  دب���ي،  لإم����ارة  �لتنفيذي 
حفل  ح�����ش��وره  على  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
و�إىل  �مل�شاحب،  �ملعر�س  و�ف��ت��ت��اح  �مللتقى  �فتتاح 
رئي�س  نائب  �لفريق �شاحي خلفان متيم،  معايل 
�ل�����ش��رط��ة و�لأم������ن �ل���ع���ام ب���دب���ي، رئ��ي�����س جمل�س 
�ملتحدة،  �لعربية  �مل���خ���در�ت-�لإم���ار�ت  مكافحة 
�لقائد  �مل��ري،  خليفة  عبد�هلل  �للو�ء  �شعادة  و�إىل 
�لعام ل�شرطة دبي، رئي�س �للجنة �لعليا لربنامج 
حماية، كما تقدمو� بال�شكر و�لتقدير �إىل كل من 
�ملتحدة  ل���الأمم  �لإقليمي  �ملكتب  على  �لقائمني 
�ملعني باجلرمية لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
باأبوظبي، و�لأمانة �لعامة ملجل�س وزر�ء �لد�خلية 
ملكافحة  �مل��ع��ل��وم��ات �جل��ن��ائ��ي��ة  �ل���ع���رب، وم���رك���ز 
�ملخدر�ت لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي بقطر، 
�لحتادية  �مل���خ���در�ت  مل��ك��اف��ح��ة  �ل��ع��ام��ة  و�لإد�رة 
على  �ل���دويل،  حماية  برنامج  وفريق  ب��الإم��ار�ت، 
�لفعالية و�لتي  ما بذلوه من جهود لإجن��اح هذه 
�لفر�شة  ه���ذه  ل��ن��ا  �أت��اح��ت  �أن  نتائجها  م��ن  ك���ان 
ل��ت��ب��ادل �خل���رب�ت و�ل��ت��ج��ارب يف م��و���ش��وع �مللتقى 

لهذ� �لعام.

م�اجهة التحديات
ع �إىل موؤمتر ومعر�س  وقد بحث �مللتقى �لذي تفرَّ
�لتحديات  �لعمل، يف مو�جهة  و�لعديد من ور�س 
و�ملنظمات  �حل��ك��وم��ات  ت��و�ج��ه��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 
و�مل��ج��ت��م��ع��ات حم��ل��ي��اً و�إق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً يف جمال 
ملختلف  �ل��ف��ر���ش��ة  �أت����اح  ك��م��ا  �مل���خ���در�ت.  مكافحة 
�ل���وك���الت �حل��ك��وم��ي��ة وغ���ري �حل��ك��وم��ي��ة لعر�س 
�أدو�رها وم�شوؤولياتها �حليوية يف �لإ�شهام بالعمل 
�حل�شا�س �ملتمثل يف مكافحة �ملخدر�ت و�حلد من 
على  �مللتقى  �أك��د  ذل��ك  �إىل  وبالإ�شافة  �نت�شارها. 
�ملهمة �ل�شاقة و�مل�شوؤولية �ل�شخمة �لتي تقع على 
�إ�شر�قاً  عاتق �أولياء �لأمور يف بناء م�شتقبل �أكرث 
بالتهديد�ت  �أطفالهم  توعية  يف  �ل�شتثمار  ع��رب 

و�لأخطار �ملحدقة �لتي تنجم عن �ملخدر�ت.

اأربعة حماور
خليل  خبري  �للو�ء  �شعادة  �خلتامي  �ليوم  و�شهد 
ل�شوؤون  �لعام  �لقائد  م�شاعد  �ملن�شوري  �إبر�هيم 
�للو�ء  و���ش��ع��ادة  دب��ي،  �شرطة  يف  �جلنائي  �لقطاع 
ل�شوؤون  �لعام  �لقائد  م�شاعد  �مل��ري  �شعيد  حممد 

�إ����ش���ع���اد �مل��ج��ت��م��ع و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت، و�ل�����ذي مت فيه 
�ل��ت��ط��رق لأرب���ع���ة حم����اور رئ��ي�����ش��ي��ة وه����ي: حمور 
�مليد�ين و�لوقائي  �مل�شتقبلي و�ملحور  �ل�شت�شر�ف 
�لجتماعي  و�مل��ح��ور  و�ل��دو�ئ��ي  �ل�شحي  و�مل��ح��ور 
و�لقت�شادي. وكانت قد متت تغطية �ملحور �لأول 
خالل �ليوم �لأول من �مللتقى. و��شتئنافاً للمحاور 
وبدًء� باملحور �لثاين – �ملحور �مليد�ين و�لوقائي 
�لأمني  �ل�شرثي  في�شل  �لدكتور  �شعادة  تر�أ�س   -
�لعام للجنة �لوطنية ملكافحة �ملخدر�ت – نرب��س 
يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية �جلل�شة �لثانية �لتي 

��شتهلت �أعمالها يف �ليوم �لثاين من �ملوؤمتر.
�لحتادي  �ملكتب  رودي كالو�شمان من  م  ق��دَّ وق��د 
و�شابط   ZKA �لأمل��ان��ي��ة  �جل��ن��ائ��ي��ة  ل��ل��ج��م��ارك 
�لرتباط مو�شوع “ �ملخاطر �لر�هنة و�مل�شتقبلية 
�أجهزة  نظر  وجهة  – م��ن  �مل��خ��در�ت  مو�جهة  يف 

�إنفاذ �لقانون«. 
و�أعقب ذلك مو�شوع بعنو�ن “مدى كفاءة �أجهزة 
مكافحة �ملخدر�ت يف �لتعامل مع تطور�ت تقنيات 
عبد  �لعميد  �ملتوقعة” �أل��ق��اه  �مل��خ��در�ت  مكافحة 
�لرحمن �لعوي�س نائب �ملدير �لعام لالإد�رة �لعامة 
ملكافحة �ملخدر�ت �لحتادية رئي�س �ملكتب �لتنفيذي 
�لإم����ار�ت. ومن  �مل��خ��در�ت يف  يف جمل�س مكافحة 
�شامي  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ارك  �مللتقى،  مو�شوع  منظور 
�حل���م���ود، �مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل�����ش��روع ن���رب�����س يف 
�للجنة �لوطنية ملكافحة �ملخدر�ت بال�شعودية، يف 
عر�شه “��شت�شر�ف �جتاهات �لوقاية من �ملخدر�ت 
و�نعكا�شاتها على �ل�شيا�شات �لعامة”. وبعد ذلك، 
�لتعليم  د�ئ����رة  �ل��ه��ي��ا���س  ليلى  �ل��دك��ت��ورة  ق��دم��ت 
و�ملعرفة – �أبو ظبي – ورئي�شة �للجنة �لوقائية 
يف �لربنامج �لوطني للوقاية من �ملخدر�ت �شر�ج 
يف جمل�س مكافحة �ملخدر�ت بالإمار�ت مو�شوعاً 
تطوير  يف  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ����ش��ت�����ش��ر�ف  “دور  ب��ع��ن��و�ن 

�لرب�مج �لوقائية«.
م �لعقيد ح�شني حممد �ل�شبلي، مدير مكتب  وقدَّ
�لد�خلية  وزر�ء  ملجل�س  �لتابع  �مل��خ��در�ت  ���ش��وؤون 
�أمناط  “��شت�شر�ف  م��و���ش��وع  �لأردن  يف  �ل��ع��رب 
و�آليات  و��شتهالكها  �مل��خ��در�ت  �إن��ت��اج  و�جت��اه��ات 
�لنهائية  �جلل�شة  �ختتمت  وق��د  معها”.  �لتعامل 
للدورة �لثانية مبناق�شه مفتوحة للح�شور. وبعد 
هذ� ثم قام �شعادة �للو�ء د. �أحمد عيد �ملن�شوري 
�شرطة  يف  �جلنائية  لالأدلة  �لعامة  �لإد�رة  مدير 
للمحور  �ملخ�ش�شة  �لثالثة  �جلل�شة  برت�أ�س  دب��ي 
�ل�����ش��ح��ي و�ل����دو�ئ����ي. ويف ه���ذه �جل��ل�����ش��ة، �شارك 
�مل�شاعد ل�شيا�شة  �أمني �لأم��ريي، �لوكيل  �لدكتور 

�ل�شحة �لعامة و�لرت�خي�س رئي�س �للجنة �لعليا 
لليقظة �لدو�ئية – وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع 
“�لأمر��س  ع��ن��و�ن  -�لإم�������ار�ت، مب��و���ش��وع حت��ت 
�لعقلية  �مل���وؤث���ر�ت  ت��ع��اط��ي  و�جت���اه���ات  �لنف�شية 

و�آليات �لتعامل معها«.

ا�ست�سراف التح�لت
وق���دم���ت ك���ل م���ن ���ش��الم��ة ب���ن غ��ل��ي��ط��ة �ملهريي 
وع��ائ�����ش��ة ع��ل��ي ب��ن مت��ي��م �ل��ل��ت��ان ت��ع��م��الن ب�شفة 
�لعامة  �لإد�رة  يف  ك��ي��م��ي��ائ��ي  خ���ب���ري  م�����ش��اع��د 
يف  دبي  ب�شرطة  �جلرمية  وعلم  �جلنائية  لالأدلة 
�لتحولت  “��شت�شر�ف  بعنو�ن  �لإمار�ت مو�شوعاً 
يف  �جلنائية  �لأدل��ة  تقنيات  جمال  يف  و�لتطور�ت 
�أما  �لعقلية”،  و�مل���وؤث���ر�ت  �مل��خ��در�ت  ع��ن  �لك�شف 
�ملو�شوع �لذي تطرق �إليه �لدكتور ه�شام �لعربي، 
�ملركز �لوطني للتاأهيل، �أبو ظبي فقد حمل عنو�ن 
للتعامل مع  �لعالجية  �ملوؤ�ش�شات  ��شتعد�د  “مدى 

�لتحديات �ملتوقعة 2030«.
�ملخدر�ت  مر�قبة  وخبري  �ل��ع��ام  �ملفت�س  ث  وحت���دَّ
�لنف�شية  و�مل�����وؤث�����ر�ت  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  و�ل�������ش���الئ���ف 
هولند�  يف  بي�شيالر  دن  ف��ان  يوهان�س  �جل��دي��دة 
“م�شكالت مر�قبة �ل�شالئف �لكيميائية  مو�شوع 
على �مل�شتويني �لدويل و�لوطني” يف حني تناول 
�ل��دك��ت��ور ط���ارق ب��ن حم��م��د �لأح���م���دي م��ن كلية 
��شتعد�د  “مدى  �ل�شعودية  يف  �لأمنية  فهد  �مللك 
للتعامل  �ل��دو�ء  لت�شنيع  و�شركات  �أبحاث  مر�كز 
مع �لتحديات �ملتوقعة 2030”. وكانت �ملناق�شة 
نهاية  �ل��ذي �شادف  �لأخ��ري  �جل��زء  �ملفتوحة هي 
�أعمالها  �ل��ر�ب��ع��ة  �جلل�شة  و��شتهلت   .3 �جلل�شة 
كلري  برئا�شة  و�لقت�شادي،  �لجتماعي  باملحور 
ويليامز، �شابط �رتباط بالوكالة �لوطنية ملكافحة 
�مل��ت��ح��دة(، وع��ر���س �لدكتور  �جل��رمي��ة )�مل��م��ل��ك��ة 
�أحمد �ل�شطي، �ملدير �لتنفيذي للم�شروع �لوطني 
�ل�شحة  و��شت�شاري  �ملخدر�ت غر��س  للوقاية من 
“�ملبادر�ت  ع��ن��و�ن  حتمل  ف��ق��رة  بالكويت  �لعامة 
�ملدن   .. و�لتاأهيل  و�لعالج  �لوقاية  يف  �ملجتمعية 
�ل�شحية منوذجاً”. ثم �شارك �لدكتور عتيق جكه 
ل�شوؤون  �لإم���ار�ت  جامعة  مدير  نائب  �ملن�شوري، 
لل�شيا�شة  �لم��ار�ت  �لطلبة، ومدير مركز جامعة 
�ل��ع��ام��ة و�ل��ق��ي��ادة يف �لإم������ار�ت ب��ع��ر���س تقدميي 
وحتدياتها  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �مل�����ش��ك��الت   “ ع��ن��و�ن��ه 
ملو�جهة  معها  �لتعامل  و�أل��ي��ات   2030 �ملتوقعة 

�ملخدر�ت و�ملوؤثر�ت �لعقلية«.
 مبادرة البيانات ال�سخمة

د�م��ي��اين مدير  �إرن�شتو  �لدكتور  �لأ���ش��ت��اذ  ق��ام  ث��م 
يف  خليفة  بجامعة  �ملعلومات  �أم��ن  �أب��ح��اث  مركز 
“مبادرة �لبيانات �ل�شخمة” يف  �أبو ظبي ومدير 
مركز �إبتيك بامل�شاركة يف مو�شوع متعمق ب�شاأن “ 
��شتثمار �لذكاء �ل�شناعي وحتليل �لبيانات �لكربى 
يف تو�شيع مدى ��شت�شر�ف �أمناط �شلوكيات �إ�شاءة 
�ل�شتخد�م”، وبعد ذلك، قدم �ل�شيد لور�ن كوز�ن 
�لإمار�ت  يف  �لفرن�شية  بال�شفارة  �لأم��ن��ي  �مللحق 
“�لتاأثري�ت �لجتماعية لظاهرة تعاطي �ملخدر�ت 
فيما  �أم��ا  معها”.  �لأمنية  �جلهات  تعامل  و�آليات 
ب���دور و���ش��ائ��ل �لع����الم �لج��ت��م��اع��ي��ة، فقد  يتعلق 
�لرئي�س  ن��ائ��ب  �لكويتي،  حممد  �ل��دك��ت��ور  ت��ن��اول 
ماتر  د�رك  مبوؤ�ش�شة  �حلكومية  لل�شوؤون  �لأول 
�لتو��شل  “ و�شائل  بعنو�ن  يف �لإم��ار�ت مو�شوعاً 
�أمن������اط تعاطي  �لج��ت��م��اع��ي وت���اأث���ري�ت���ه���ا ع��ل��ى 
�ملخدر�ت و�جتاهاتها”. وكانت �ملحا�شرة �لأخرية 
“ �أمن��اط تطور  يف �جلل�شة �لر�بعة حتمل عنو�ن 
تعاطي  �جتاهات  على  وتاأثري�تها  �لأ���ش��رة  �أ�شكال 
�ملخدر�ت” �لتي قدمها �لأ�شتاذ �لدكتور �لعيا�شي 

عن�شر من جامعة �ل�شارقة.

ور�سات العمل
�لدكتور  ق���دم  �ل��ع��م��ل،  ور����ش���ات  �إىل  وب��الن��ت��ق��ال 
�لإم���ام  جامعة  م��ن  �لن�شار  �ل��ع��زي��ز  عبد  حممد 
حم��م��د ب��ن ���ش��ع��ود �لإ���ش��الم��ي��ة وم��رك��ز �حل�شني 
�ملخدر�ت  �مل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ن��ع  و�ل��ب��ح��وث  ل��ل��در����ش��ات 
“�ل�شتفادة  و�ملوؤثر�ت �لعقلية ور�شة عمل بعنو�ن 
من �آليات ��شت�شر�ف �مل�شتقبل يف ت�شميم �لرب�مج 
جمموعة  ق��دم��ت  معها،  وب��ال��ت��ز�م��ن  �لوقائية”. 
�حلالية  “�لجتاهات  ح���ول  ور���ش��ة  �مل��درب��ني  م��ن 
و�مل�شتقبلية يف  جمال �لأدلة �جلنائية للك�شف عن 

جر�ئم �ملخدر�ت«.
�أول كيميائي خالد  �لعقيد �خلبري  و�ملدربون هم 
�لفنية،  �ل�����ش��وؤون  �إد�رة  م��دي��ر  �ل�شميطي  ح�شني 
يعقوب  حم��م��د  �لأول  �مل������الزم  خ��ب��ري  وم�����ش��اع��د 
بنت  �شالمة  كيميائي  خبري  وم�شاعد  �مل��رزوق��ي، 
بن  عائ�شة علي  كيميائي  غليطة، وم�شاعد خبري 
وعلم  �جلنائية  ل��الأدل��ة  �لعامة  �لإد�رة  من  متيم 

�جلرمية ب�شرطة دبي يف �لإمار�ت.
بالأن�شطة  �أع��م��ال��ه  �مل�����ش��اح��ب  �مل��ع��ر���س  و�خ��ت��ت��م 
�مل�شاركة  �جل���ه���ات  و�أج���ن���ح���ة  ع���رو����س  �ل��ت��ال��ي��ة: 
وف��ع��ال��ي��ات �مل��ج��ال�����س �ل�����ش��ب��اب��ي��ة وم�������ش���رح �أق����در 
�لطالبي للعر�ئ�س و�مل�شابقات �لطالبية ومن�شات 

�لتو��شل �لجتماعي.

ملتقى حماية الدويل لبحث ق�ضايا املخدرات يختتم فعالياته ب�13 تو�ضية

جمل�س بلدي مليحة يناق�س تن�ضيق العزب واملزارع املخالفة»ال�ضحة« تنظم املوؤمتر الثالث لل�ضالمة الدوائية بدبي 
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•• راأ�ض اخليمة- الفجر

�لعاملي  �مل���������ر�أة  ي�����وم  م����ع  ت����ز�م����ن����اً 
للتنمية  �لإم�����ار�ت  جمعية  نظمت 
�خليمة  ر�أ����������س  يف  �لج���ت���م���اع���ي���ة 
�لغرير  ج���ام���ع���ة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
�لن�شائية  للقياد�ت  �ملهني  “�لدبلوم 

 .«
�هتمام دولة  وتعزز جهود �جلمعية 
باملر�أة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت 
��شرت�تيجي  ���ش��ري��ك  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
�لتنمية  م���ن���ظ���وم���ة  يف  ل����ل����رج����ل 
�مل�������ش���ت���د�م���ة، ومت���ي���ز ع���ط���اء �مل�����ر�أة 
�لإم����ار�ت����ي����ة يف خ���دم���ة �ل���وط���ن يف 
�إذ� �أظهرت  خمتلف جمالت �لعمل 
وجد�رتها  كفاءتها  �لإم�����ار�ت  �ب��ن��ة 
�ل���ع���ال���ي���ة ع���ل���ى م����ر �ل�������ش���ن���ني من 
�لقيادية  �مل��ن��ا���ش��ب  ت��ول��ي��ه��ا  خ���الل 
�ملجالت  مبختلف  و�مل��ه��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 

و�لقطاعات �حليوية يف �لدولة.
�ل��ت��ي تطرحها  �مل����ب����ادر�ت  وُت���ه���دف 
�جلمعية لإعد�د جيل �مل�شتقبل من 
�لإمار�تية، ذلك  �لن�شائية  �لقياد�ت 
مو��شلة  �إم��ك��ان��ي��ة  لها  ي�شمن  مب��ا 
�لإمار�تي  �ملجتمع  ر�ئ����د�ت  ج��ه��ود 
وتقدمي مناذج يحتذي بها �ملجتمع 
على  �جلمعية  جنحت  وق��د  ب��اأ���ش��ره 
مد�ر �ل�شنو�ت �ملا�شية يف تنظيم عدد 
�لتفاعلية  و�ل��ن��دو�ت  �ل��رب�م��ج  م��ن 
و�ملنتديات،  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  و�ل�����دور�ت 
ت�شجيع  ب���ه���دف  ج��م��ي��ع��ه��ا  �أق���ي���م���ت 
�ملزيد من �لن�شاء على �لن�شمام �إىل 

�لقوى �لعاملة �لفاعلة وتزويدهن 
ب���امل���ه���ار�ت �ل��ت��ي ت�����ش��اع��ده��ن على 
�لعملية  ب���ال���ت���ز�م���ات���ه���ن  �ل����وف����اء 
�ملتنوعة  �لأ���ش��ري��ة  وم�شوؤولياتهن 
�ل���غ���اي���ة نظمت  ه�����ذه  ول��ت��ح��ق��ي��ق 
�لن�شائية  �لقياد�ت  دبلوم  �جلمعية 
لتوفري بيئة د�عمة وتهيئة �لأجو�ء 
�لطاقات  ل���ش��ت��ن��ه��ا���س  �مل���الئ���م���ة 
و�إتاحة  �لإمار�تية  للمر�أة  �لكامنة 

�شبل �لنجاح لها. 
ي���ق���دم �ل��دك�����ت�����ور ر�ك�����������ان �ل�����ر�وي 
ب�شرية  م���������و�رد  ت���ط���وي���ر  خ���ب���ري 
�لدبلوم يف مقر �جلمعية  فعاليات 
ب��ال��ظ��ي��ت ب����ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ل 35 

�حلكومية  �جل��ه��ات  م��ن  م�����ش��ارك 
من �إم��ارة ر�أ���س �خليمة ومل��دة 12 
تدريبية  ���ش��اع��ة   50 ب���و�ق���ع  �أي�����ام 
�لدبلوم  يتناول  و���ش��وف  معتمدة، 
منها  مهمه  رئي�شية  حم���اور  ع��دة 
�ل��ت��ط��وي��ر �ل���ق���ي���ادي وت���رك���ز على 
ت��ط��وي��ر �ل��ك��ف��اء�ت �ل��ق��ي��ادي��ة لدى 
�ل�شخ�شي  �ل�شعيدين  على  �مل���ر�أة 
زيادة   ، و�أنو�عها  �لقيادة   ، و�ملهني 
على  �لقيادية  �مل���ر�أة  ق��در�ت  تاأثري 
�مل�����ش��ت��وي��ني �ل�����ش��خ�����ش��ي و�مل��ه��ن��ي و 
كمهارة  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط 
�ملعا�شرة  �ل��ق��ي��ادي��ة  �مل���ه���ار�ت  م��ن 

و�ل�شت�شر�ف �لفعال للم�شتقبل.

•• ابوظبي-وام:

�لإمار�تي  �لطفل  بيوم  غ��د�  �لم���ار�ت  دول��ة  حتتفل 
لتجديد �للتز�م بحقوق جميع �لأطفال �لإمار�تيني 
و�ملقيمني يف �لدولة حيث تعترب �لمار�ت من �لدول 
�لطفولة  ورع��اي��ة  حماية  جم��ال  يف  عامليا  �ل��ر�ئ��دة 
وكانت �شباقة جلعل �لطفال يف �لعامل يعي�شون يف 

�مان ورفاهية.
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  وك��ان��ت 
�لحت�����اد �ل��ن�����ش��ائ��ي �ل���ع���ام رئ��ي�����ش��ة �مل��ج��ل�����س �لأعلى 
ملوؤ�ش�شة  �لأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����ش��ة  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
�لتنمية �لأ�شرية قد وجهت بان يكون �لحتفال بيوم 

�لطفل �لإمار�تي يف 15 مار�س من كل عام.
وقالت �شموها �ن �أطفال �لعامل مل ي�شلو� حتى �لن 
يعي�شون  منهم  فالكثري  بهم  �ل��الئ��ق  �مل�شتوى  �ىل 
�قت�شادية  م�شكالت  من  ويعانون  �لفقر  خط  حتت 
منهم  �لكثري  ويو�جه  و�منية  و�شحية  و�جتماعية 
�لدولة  ق��ام��ت  ول��ذل��ك  �حل��ي��اة  يف  ك��ث��رية  م�شاعب 
�لعي�س  على  �لعامل  �طفال  مل�شاعدة  متعددة  بجهود 
ب�����ش��الم م��ن خ���الل ت��ق��دمي �ل��ع��ون �مل����ادي و�ملعنوي 

لهم.
�ع��ت��م��د �ملجل�س  ف��ق��د  ���ش��م��وه��ا  وت���اأك���ي���د� لإع������الن 
�ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  �جتماعه  يف  للتنمية  �ل���وز�ري 
م��ن�����ش��ور ب��ن ز�ي����د �ل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
يوم  �ملجل�س  رئي�س  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  �ل����وزر�ء 
�لطفل  “يوم  ع��ام لالحتفال ب  15 مار�س من كل 
�لإمار�تي” و�لذي ياأتي بالتز�من مع �عتماد قانون 
للتاأكيد على   2016 15 مار�س  ودمي��ة للطفل يف 
�مل�شتقبل  �أجيال  تن�شئة  �لدولة وحر�شها على  روؤية 
تن�شئتهم  دون  حت��ول  �لتي  �ل�شعوبات  ك��ل  وتذليل 

�أف����ر�د�  ل��ي��ك��ون��و�  ت��وؤه��ل��ه��م  �ل��ت��ي  �ل�شليمة  �لتن�شئة 
���ش��احل��ني وف��ع��ال��ني يف �مل��ج��ت��م��ع ومب���ا ي��ت��و�ف��ق مع 
 .2071 2021 و�لو�شول ملئويتها  روؤية �لإمار�ت 
وحتظى �لطفولة يف �لإمار�ت باهتمام ورعاية كاملة 
من �لقيادة �لر�شيدة بالدولة برئا�شة �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل وهي من �لقيم �لتي �أكد عليها �ملغفور له �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�أ�شبحت 
يوم  لياأتي  �لإمار�تي  �ملجتمع  متو�رثة ومتاأ�شلة يف 
�لذي  و�ل���دور  �لقيم  ه��ذه  ليوؤكد  �لإم��ار�ت��ي  �لطفل 
�أن نعتمد عليه  �أ�شا�شي يجب  يلعبه �لطفل كمرتكز 

لبناء جمتمع �أف�شل من �أجل �مل�شتقبل.
ويف هذ� �لتقرير ن�شتعر�س �هم �خلطو�ت و�جلهود 
و�خلا�شة  �لعامة  وموؤ�ش�شاتها  �لدولة  بذلتها  �لتي 
وتاأهيلها  �لطفولة  لدعم  ق��ر�ر�ت  من  �تخذته  وم��ا 

ب�شورة جيدة لتقود م�شرية �لتنمية يف �لبالد .
ف��ف��ي ح��م��ل��ة ت��ع��د �لأك�����رب يف �ل���ع���امل مت��ك��ن��ت دولة 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة من تقدمي طعومات �شد 

�شلل �لطفال لنحو 43 مليون طفل باك�شتاين .
وقد نفذ �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة بر�مج 
به لإع��د�ده للم�شتقبل  متقدمة لرعايته و�لهتمام 
�خلا�س  و�لقطاع  �لحت��ادي��ة  �جلهات  �ملجل�س  ودع��ا 
يف  بالطفولة  �لحتفاء  �إىل  �ملجتمع  فئات  وخمتلف 
و�ملبادر�ت  �جل��ه��ود  وتن�شيق  �ملقبل  م��ار���س   15 ي��وم 
بالدولة  �لأط��ف��ال  جميع  متنح  �أن  �شاأنها  من  �لتي 
ح��ق��وق��ه��م �ل��ك��ام��ل��ة يف جم����ال �ل�����ش��الم��ة و�لإمن�����اء 

و�حلماية و�مل�شاركة يف �ملجتمع، ومبا يعزز من ن�شر 
ثقافة حقوق �لطفل يف �لدولة.

وقالت رمي �لفال�شي �لمني �لعام للمجل�س �لعلى 
ي�شعى  �ملجل�س  �ن  �لم��ار�ت  و�لطفولة يف  لالأمومة 
للطفولة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  م��ن��ظ��م��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وبالتن�شيق  �ل��ع��ام  �لن�شائي  و�لحت����اد  �ليوني�شيف 
�لحتادي  �ل�شعيد  على  �لعالقة  ذ�ت  �ملوؤ�ش�شات  مع 
تهدف  قو�نني  ��شد�ر  �ىل  �ملدين  و�ملجتمع  و�ملحلي 
وتوفري  �لطفل  حقوق  لتفاقية  �لتاأييد  ح�شد  �إىل 
بالإ�شافة  ب��الأط��ف��ال  �ملتعلقة  و�لبيانات  �ملعلومات 
�إىل ق�شايا حماية �لأطفال وتنمية �لطفولة �ملبكرة 

وق�شايا �ل�شباب.
ب�شان  �لم���ار�ت  تنفذها  �لتي  �ل��رب�م��ج  توجت  وق��د 
�ل��ط��ف��ول��ة ب����اإط����الق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  مبارك 
و�لطفولة  ل���الأم���وم���ة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ل��ت��ع��زي��ز ح��ق��وق وتنمية  و�خل���ط���ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لطفال ��شحاب �لهمم 2017 – 2021 �للتني 

�عتمدتهما �لدولة .
ومن �برز �لرب�مج وور�س �لعمل �لتي نفذها �ملجل�س 
�لعلى لالأمومة و�لطفولة د�خل �لمار�ت برنامج 
مكافحة �لتنمر �لذي حقق جناحا كبري� حيث متت 
وخا�شة  حكومية  مدر�شية   60 م��ن  �ك��رث  تغطية 
و��شتهدف �لف �لطلبة وكانت نتائجه مذهلة حيث 
�لتنمر ب�شورة كبرية فيما نظم  ن�شبة  مت تخفي�س 
مايو  �شهر  يف  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س 

حفال لتكرمي �ملد�ر�س �مل�شاركة يف م�شروع �لوقاية من 
�لتنمر . وتبنى �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
ب��رن��ام��ج �ل��ط��ف��ل �ل��رق��م��ي وه����و ب��رن��ام��ج جتريبي 
يتما�شى مع روؤية �لدولة لتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة 
وبناء �قت�شاد قائم على �ملعرفة يدعم �لبتكار فيما 
بد�أ �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة بالتعاون مع 
و�لحتاد  يوني�شف  للطفولة  �ملتحدة  �لأمم  منظمة 
بيانات  �لعمل على م�شروع منظومة  �لعام  �لن�شائي 
م�شتوى  على  بالطفولة  خا�شة  موحدة  ومعلومات 
�لدولة، وعقد �ملجل�س طاولة م�شتديرة للم�شروع يف 
2017 حيث مت عر�س ��شرت�تيجية منظمة  مايو 
�ل��ي��ون��ي�����ش��ف ل��ل��ب��ي��ان��ات و�مل��ع��ل��وم��ات و�ل��ت��ع��رف على 
�ليوني�شف  ملكاتب  �ملجال  هذ�  يف  �لناجحة  �ملمار�شة 

يف �ملغرب وم�شر.
طفلي”  “كر�شي  ب��ع��ن��و�ن  حملة  �ملجل�س  نفذ  كما 
�ملجتمع  �لف��ر�د و�ل�شر وموؤ�ش�شات  ��شتهدفت حث 
ي�شطحبهم  �لذين  لالأطفال  بكر��شي  �لتربع  على 
�و  حو�ئجهم  لق�شاء  �شيار�تهم  يف  �م��وره��م  �ول��ي��اء 
�لتنزه بهدف حمايتهم من حو�دث �ل�شيار�ت وجاءت 
هذه �حلملة مببادرة من �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
مبارك فيما نفذ �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع �لحت�����اد �ل��ن�����ش��ائ��ي �ل���ع���ام برناجما 
تدريبيا ��شتثنائيا بعنو�ن »�ملربمج �ل�شغري«، �شمن 
�لتي  �لرقمي«  »�لطفل  �لوطنية  �حلملة  م��ب��ادر�ت 
�أطلقت عام 2016 وت�شتهدف �لأطفال من �شن 8 
�إىل 12 �شنة بهدف تاأهيلهم ومتكينهم من توظيف 

�ملجل�س  ور�شد  �ليومية.  باملمار�شات  �لتكنولوجيا 
ومبادرة  ف��ك��رة  م��ائ��ة  و�لطفولة  ل��الأم��وم��ة  �لأع��ل��ى 
�لطلبة  م��ن  جمموعة  �قرتحها  ه��ادف��ة  �جتماعية 
جل�شة  خالل  �مورهم  و�ولياء  �ليافعني  و�لطفال 
بابوظبي يف  �ملجل�س يف مقره  نظمها  ذهني  ع�شف 

�شهر رم�شان �ملا�شي .
كما �طلقت �م �لم��ار�ت جائزة فاطمة بنت مبارك 
منتدى  فعاليات  وذلك خالل  و�لطفولة  لالأمومة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك ل��الأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة �لذي 
خطوة  يف  2016م،  نوفمرب  يف  �أب��وظ��ب��ي  يف  عقد 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �هتمام  ر�ئ��دة جت�شد عمق 
�مل��ت��ح��دة ب��ف��ت��ح �أب�����و�ب �ل��ت��م��ي��ز و�لإب������د�ع يف جمال 
�لعاملية  �ل�شخ�شيات  وتكرمي  و�لطفولة.  �لأمومة 
خ��دم��ة ق�شايا  �مل��ت��م��ي��زة يف  �لإجن��������از�ت  �أ����ش���ح���اب 
و���ش��وؤون �مل����ر�أة و�ل��ط��ف��ل. وق��د مت �إط���الق �مل�شروع 
�لوزر�ء  جمل�س  قر�ر  مبوجب  للح�شانات  �لوطني 
يف  �حل�شانة  دور  باإن�شاء   2006 ل�شنة   19 رق��م 
من  �مل�شروع  هذ�  يعترب  حيث  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 
�أهم �ملبادر�ت �لتي تخدم �لطفل فيما �أعلن �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
�ل�شارقة  �أن  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
�إمارة �شديقة للطفل و�أطلقت قرينته جو�هر بنت 
حممد �لقا�شمي �لرئي�س �ملوؤ�ش�س جلمعية �أ�شدقاء 
مر�شى �ل�شرطان �شفرية  �لحتاد �لدويل ملكافحة 
�لدويل  -�ل�شندوق  �لأطفال  ل�شرطانات  �ل�شرطان 
�مل�شابني  �لأط��ف��ال  دع��م  بهدف  �لأط��ف��ال  ل�شرطان 

بال�شرطان. ومن �ملبادر�ت �لن�شانية جتاه �لطفولة 
�لأمر��س  لأب���ح���اث  ز�ي���د  “مركز  �ل���دول���ة  �ن�����ش��ات 
�لنادرة لدى �لأطفال” بلندن و��شبح �ملركز �لأول 
من نوعه يف �لعامل �ملتخ�ش�س يف �أبحاث �لأمر��س 
�لنادرة لدى �لأطفال بف�شل منحة �شخية قدمتها 
 60 وق��دره��ا  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو 

مليون جنيه ��شرتليني يف يوليو 2014.
وت���ويل دول���ة �لم�����ار�ت �ه��ت��م��ام��ا ك��ب��ري� بفئة ذوي 
�لدولة  عليها  �طلقت  �لتي  �خلا�شة  �لحتياجات 
��شم “��شحاب �لهمم” نظر� لتقديرها �لعايل لهذه 
�لفئة من �ملجتمع �لتي ت�شعى �ىل تدجمها معه بكل 

�لو�شائل و�لطرق �لتي توؤدي بهم �ىل ذلك .
وق���د �����ش���درت �ل���دول���ة �ل��ق��و�ن��ني و�ل���ق���ر�ر�ت �لتي 
�لفئة  بهذه  �ملعنية  �ملوؤ�ش�شات  �م��ام  �لطريق  ت�شهل 
وق��دم��ت ل��ه��ا �ل��دع��م �مل����ادي و�مل��ع��ن��وي �ىل �ن جاء 
�ط���الق �خل��ط��ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة لتعزيز 
حقوف �لطفل و��شحاب �لهمم يف �شهر مار�س من 
�لعام �ملا�شي و�لتي رعتها �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 

مبارك. 
ف��ق��د ���ش��ارك��ت دول���ة �لم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يف 
و�لدولية  �لق��ل��ي��م��ي��ة  و�لج���ت���م���اع���ات  �مل����وؤمت����ر�ت 
�ملتحدة  �لمم  مبادرة  ودعمت  بالطفولة  �خلا�شة 
�لمار�ت  �أ�شبحت  فيما  طفل”  وك��ل  �م���ر�أة  “كل 
�إمر�أة  لكل  �لعليا  �ل�شت�شارية  �ملجموعة  يف  ممثلة 
�لدولة  وب��ات��ت  �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم  �لتابعة  طفل  وك��ل 
�ل�شبل  ك��اف��ة  ت��ق��دمي  ب��ه يف  عامليا يحتذى  من��وذج��ا 
�لتعليم  م��ث��ل  و�لأط���ف���ال  �ل��ن�����ش��اء  ل��رع��اي��ة  �لكفيلة 
و�حلماية و�لرعاية �ل�شحية للم�شاهمة يف م�شرية 
�مل�شتد�مة  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 

�ملن�شودة ليكونو� قادة �مل�شتقبل.

 •• راأ�ض اخليمة -الفجر:

ر�أ������س �خليمة  �ق��ت�����ش��ادي��ة  و����ش��ل��ت 
�لثاين  للعام  معنا”  “بادر  م��ب��ادرة 
�إد�رة  �أطلقتها  و�لتي  �ل��ت��و�يل،  على 
بد�ية  �لتجارية  و�حلماية  �لرقابة 
�ملبادرة  جتمع  حيث  �ملن�شرم  �ل��ع��ام 
و�مل�شتهلكني  �لإد�رة  م�����ش��وؤويل  ب��ني 
��شتقبال  خ��الل  م��ن  و�مل�شتثمرين 
وتو��شل  و�شكاويهم،  مالحظاتهم 
وقد  �جل���اري  للعام  �مل��ب��ادرة  �لإد�رة 
م�شتهلكاً   18 �مل�����ش��ارك��ني  ع��دد  بلغ 
�ل���رب���ع �لأول،  وم�����ش��ت��ث��م��ر�ً  خ���الل 
وم���ن ���ش��م��ن م��ا ورد ل��ل��م��ب��ادرة من 
�حلمالت  زي���ار�ت  ح��ول  مالحظات 
�ل��ت��وع��وي��ة م��ي��د�ن��ي��ا، و�أخ�����رى عرب 
م����و�ق����ع �ل���ت���و�����ش���ل �لج���ت���م���اع���ي، 

يف  �ملد�ر�س  يف  عمل  لور�س  وتن�شيق 
�ملناطق �لنائية يف �لإم��ارة، و�إ�شافة 
�لتابعة  �لفرعية  للمكاتب  خدمات 
�لإجناز   يف  �شرعة  وطلب  ل��ل��د�ئ��رة، 
�لإد�رة  وت���ق���وم  �ل�����ش��ك��اوى،  ح���ل  يف 
�ملعنية مبر�جعة ودر��شة �ملالحظات 
�مل�شتهلكني  من  �ل���و�ردة  و�ل�شكاوى 
وب��ح��ث ع���ن ح��ل��ول م��ن��ا���ش��ب��ة حتقق 
�لتي  �مل�شكالت  ت�شوية  بعد  ر�شاهم 

يو�جهونها.
ق�شم  م��دي��ر   عليون  في�شل  و�أ���ش��ار 
�لإد�رة  ب������اأن  �ل���ت���ج���اري���ة  �ل���رق���اب���ة 
حري�شة على تنويع و�شائل �لتو��شل 
و�مل�شتثمرين،  �مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني  م����ع 
و�إطالق هذه �ملبادرة هي ��شتحد�ث 
�ملبا�شر  للتو��شل  ج��دي��دة  لو�شيلة 
وقد  �لآخ��ر،  و�لطرف  �مل�شوؤول  بني 

�ملقبلني  ل��دى  كبري  �رت��ي��اح  تلم�شنا 
خ�����الل ع���ق���د ج��ل�����ش��ات ف����ردي����ة مع 
�إليهم  ك��ل ف���رد م��ن��ه��م، و�ل���ش��ت��م��اع 
�أكدته  ما  وه��ذ�  �آر�ءه���م،  و��شتقبال 
م���دي���رة ق�شم  �ل�������ش���وي���دي  ف��اط��م��ة 

مو��شلتنا  ب��اأن  �لتجارية،  �حلماية 
لهذه �ملبادرة للعام �جلاري هو ناجت 
مل��ا ���ش��ه��دن��اه يف �ل��ع��ام �مل��ن�����ش��رم من 
�ملبادرة  �مل�شاركني يف  �زدي��اد يف ع��دد 
حيث بلغ 84 فرد� على مد�ر �لعام 

ونالت   ، �جل��ن�����ش��ي��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
عام  ر�شا   93.2% معدل  �مل��ب��ادرة 
خالل عام 2017، ونتطلع لتعزيز 
وتوطيد �لثقة �لد�ئمة بني �لد�ئرة 

و�مل�شتهلكني.   

اقت�ضادية راأ�س اخليمة توا�ضل مبادرة »بادر معنا« للعام الثاين

�سمن فعاليات م�ؤمتر عجمان الدويل اخلام�س للبيئة

عجمان تدر�س ا�ضت�ضافة جامعة الأمم املتحدة ليكون مقرها الرئي�ضي يف املنطقة
•• عجمان-الفجر:

تدر�س �إمارة عجمان م�شروعا يتم من خالل ��شت�شافة جامعة �لأمم 
�ملتحدة ليكون مقرها �لرئي�س يف عجمان على �ملدى �لطويل �لمر 
�لذي �شي�شاهم يف حتقيق روؤي��ة �لم��ار�ت ب�شفة عامة ويف عجمان 
�لدويل  فعاليات موؤمتر عجمان  ذل��ك  �شمن  ، جاء  ب�شفة خا�شة 
�ملتحدثني  وخا�شة  �خل��رب�ء  كفاء�ت  من  �ل�شتفادة  بهدف  للبيئة 
�لرئي�شيني يف �ملوؤمتر ، فاجتمعت بلدية عجمان متمثلة يف �ملهند�س 
�لعامة  �ل�شحة  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �حلو�شني  معني  خ��ال��د 
و�لبيئة مع �خلبري فالدميري �شماكنت من جامعة �لأمم �ملتحدة يف 

) كند� (  ملناق�شة و�شع �ملياه يف �لمارة و�ليات �شمان ��شتد�متها ، 
وكيفية �لعتماد على م�شادر �ملياه غري �لتقليدية لدعم �ل�شتد�مة 
�لبيئية ، وبعد �ل�شتماع �ىل عر�س مب�شط حول ما تتخذه �لد�ئرة 
�أ���ش��اد فالدميري  �إج�����ر�ء�ت للحفاظ ع��ل��ى �مل��ي��اه و����ش��ت��د�م��ت��ه��ا  م��ن 
بالتجارب �لناجحة لإمارة عجمان ، لفتا �ىل �ن هناك �لكثري من 
�ملمار�شات �لتي �نتهجتها عجمان ميكن ن�شرها وتطبيقها على �ر�س 
��شر�ك جتربة  يتم  �أن  على  �لتفاق  �للقاء  خ��الل  كما مت   . �لو�قع 
�لد�ئرة حول �إد�رة �ملياه �شمن  �لتقرير �لعاملي للمياه �لذي ي�شدر 
عن جامعة �لأمم �ملتحدة ملا له من قيمة و�همية ، كما متت مناق�شة 
وتبني  متابعة  ب�شرورة  �شماكنت  ون�شح   ، �ل�شتد�مة  دع��م  �ل��ي��ات 

SDG  كمرجعية  موؤ�شر�ت �ل�شتد�مة �خلا�شة بالأمم �ملتحدة   
�لأمم  و�شعتها  �لتي  �لأه��د�ف  تلك  حتقيق  على  و�لعمل  للتطبيق 
�ملتحدة يف هذ� �ملجال ، وهي من �لنتائج �ملهمة �مل�شتفادة من موؤمتر 
�مل�شرتك بني  �لتعاون  ، ��شافة �ىل تطوير  �ل��دويل للبيئة  عجمان 
، و�ن  �لتابع للقطاع  �أبحاث �ل�شتد�مة  �جلانبني من خالل مركز 
تكون �لبد�ية يف �لعمل على تفعيل �ملوؤ�شر�ت �خلا�شة بال�شتد�مة 
و�لتي تخ�س �لبيئة ، وكذلك مت �لتفاق على عمل ور�شة عاملية يف 
�لمارة تركز على �مل�شادر غري �لتقليدية للمياه لدعم �ل�شتد�مة 
�ملناخي لتكون بد�ية للتعاون على �ملدى  �ثار �لتغري  و�لتقليل من 

�لق�شري .

التزاما بحقوق الطفال ورعايتهم : الإمارات حتتفي غدا بيوم الطفل

»اأمل العفيفي«: خليفة الربوية خ�ض�ضت جمال التاأليف 
الربوي للطفل للنهو�س مب�ضرية الطفولة

مبنا�سبة ي�م املراأة العاملي 

الإمارات للتنمية براأ�س اخليمة تنظم دورة 
الدبلوم املهني لقيادات الن�ضاء  •• اأبوظبي : رم�شان عطا

�لعام  �لأم���ني  �لعفيفي  �أم���ل  ثمنت 
جلائزة خليفة �لرتبوية تخ�شي�س 
ي��وم 15 م��ار���س م��ن ك��ل ع��ام كيوم 
�أه��م��ي��ة هذه  �إىل  ل��ل��ط��ف��ل، م�����ش��رية 
�لر�شيدة،  قيادتنا  قبل  من  �مل��ب��ادرة 
�لطفولة  تعزيز م�شرية  ودوره��ا يف 

وت�شليط  �مل���ح���ل���ي،  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�ل�شوء على �شرورة ت�شافر �جلهود 
�لفئة،  ه���ذه  رع���اي���ة  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وتهيئة �ملناخ �ملحفز لها على �لإبد�ع 

و�لتميز. 
�إن جائزة خليفة   : �لعفيفي  وقالت 
�ل����رتب����وي����ة خ�����ش�����ش��ت جم�������اًل يف 
بالطفولة  يعنى  دور�ت���ه���ا  خمتلف 

�لرتبوي  »�ل��ت��األ��ي��ف  ع���ن���و�ن  حت���ت 
ل��ل��ط��ف��ل« وي��ه��دف ه���ذ� �مل��ج��ال �إىل 
حتفيز �لعاملني يف �مليد�ن �لرتبوي 
�ملحلي  �مل�شتويني  على  و�لتعليمي 
�ل��ت��األ��ي��ف �لرتبوي  ن��ح��و  و�ل��ع��رب��ي 
ل���ل���ط���ف���ل، وي���ح���ظ���ى ه������ذ� �مل���ج���ال 
من  نخبة  جانب  م��ن  كبري  باإقبال 
�ل���رتب���وي���ني �مل��ت��م��ي��زي��ن م���ن د�خل 

�لذين  �ل��ع��رب��ي  و�ل���وط���ن  �ل���دول���ة 
يتعلق  فيما  ثرية  �إب��د�ع��ات  ق��دم��و� 
وفازو�  للطفل،  �لرتبوي  بالتاأليف 
للجائزة، وتولت  دور�ت خمتلفة  يف 
�لأعمال  ب��دوره��ا ط��ب��اع��ة  �جل��ائ��زة 
�ملد�ر�س  ع��ل��ى  وت��وزي��ع��ه��ا  �ل��ف��ائ��زة 
و�جلامعات و�ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعالقة 
�لهتمام  ق���اع���دة  م���ن  ي��و���ش��ع  مب���ا 

بالطفل، وي�شجع على غز�رة �لإنتاج 
�لأدبي و�ملعريف �خلا�س به. 

�لفجر �خليمة-  •• ر�أ�س 
�لتي  �ملجتمعية  للمبادرة  ��شتمر�ر�ً 
�أطلقها �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س 
�خليمة بعنو�ن “متو��شلون” ، قام 
و�لعالقات  �لإع���الم  �إد�رة  م��ن  وف��د 
�لدو�ئر  من  �لعديد  بزيارة  �لعامة 
و�جلهات  و�ل��ه��ي��ئ��ات  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 

�حل���ك���وم���ي���ة و�مل���ح���ل���ي���ة يف �لإم�������ارة 
مد�ر�س  م���ن  ع���دد  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لعمرية  فئاتهم  مبختلف  �لإم���ارة 
ح�شابات  ع����ن  �ل���ت���ع���ري���ف  ب����ه����دف 
مو�قع  ع���رب  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �ل�����ش��رط��ة 
و�ل�شتفادة  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
من �لر�شائل �لتوعوية �لأمنية �لتي 

وت�شتهدف  ي��وم��ي  ب�شكل  بثها  ي��ت��م 
جميع فئات �ملجتمع للتفاعل معها.

و�أك����د �مل��ق��دم م����رو�ن ع��ب��د�هلل جكة 
و�لعالقات  �لإع������الم  �إد�رة  م��دي��ر 
�خليمة  ر�أ������س  ���ش��رط��ة  �أن  �ل��ع��ام��ة 
حر�شت على �إن�شاء ح�شابات ر�شمية 
�لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  يف  لها 

�لأمنية  �ل��ر���ش��ائ��ل  �إي�����ش��ال  ب��ه��دف 
ل��ل��ج��م��ي��ع ل��ب��ث �ل���وع���ي ون���ق���ل �آخ���ر 
�لعامة  بالقيادة  �ملتعلقة  �مل�شتجد�ت 
�إىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  ت�شعى  خ��ط��وة  يف 
�لإلكرتونية  �لتكنولوجيا  مو�كبة 
�لذكية وحفظ �لأم��ن و�لأم���ان من 
�ل�شحيحة  �ملعلومات  �إر�شال  خالل 

بعيد�ً عن �ل�شائعات باعتبارها و�شيلة 
وقت  �أي  يف  ت�شل  هامة  جماهريية 
�ليوم  تعد  �أنها  خا�شة   ، مكان  و�أي 
من تقنيات �لتو��شل �لرئي�شية عند 
كل �شخ�س وتوؤثر ب�شكل كبري على 

�لر�أي �لعام وبن�شبة كبرية .

�ضرط��ة راأ�س اخليم���ة توا�ض���ل حمل���ة مت���وا�ضل���ني 
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•• دبي -وام:

�فتتحت حرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�آل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن ر����ش��د  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�شمو   .. �هلل”  “رعاه  دب����ي  ح��اك��م 
�لأم������رية ه��ي��ا ب��ن��ت �حل�����ش��ني �م�س 
�حل���رم �جل��ام��ع��ي �جل��دي��د جلامعة 
 700 م�شاحة  على  و�ملمتد  �أميتي 
�لكائن يف  �أل��ف قدم مربعة مبقرها 

مدينة دبي �لأكادميية �لعاملية.
�ملحا�شر�ت  قاعات  �شموها  وتفقدت 
ي�شمها  �ل���ت���ي  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  و�مل����ر�ف����ق 
�حل������رم �جل���ام���ع���ي �جل����دي����د �ل����ذي 
للمدينة  �لإ����ش���اف���ات  �أح������دث  ي��ع��د 
ت���ع���رف���ت على  �لأك�����ادمي�����ي�����ة ح���ي���ث 
فيه  ت��وف��ريه��ا  مت  �ل��ت��ي  �لتجهيز�ت 
باأحدث  �لتعليمية  �لعملية  ل��دع��م 
م�شاعدة  �شاأنها  من  �لتي  �لتقنيات 
�لعلمي  �ل��ت��ح�����ش��ي��ل  ع��ل��ى  �ل���ط���الب 

وفق �أرقى �ملعايري �لعاملية.

و�أك����د حم��م��د ع��ب��د�هلل �مل��دي��ر �لعام 
�لعاملية  �لأك����ادمي����ي����ة  دب����ي  مل��دي��ن��ة 
بنت  ه��ي��ا  �لأم�����رية  �شمو  �ف��ت��ت��اح  �أن 
�جلديد  �جل��ام��ع��ي  �حل���رم  �حل�شني 
جلامعة �أميتي يف �ملدينة �لأكادميية 

ي��ح��م��ل ر���ش��ال��ة م��ه��م��ة ح����ول مدى 
توليها  �ل���ت���ي  و�ل��ع��ن��اي��ة  �له���ت���م���ام 
بالغ  ع��ن  و�لتعليم..  للعلم  �شموها 
هذ�  على  ل�شموها  و�لتقدير  �ل�شكر 
�ل���ذي ميثل ح��اف��ز� ملزيد  �له��ت��م��ام 

تعليم  نوعية  تقدمي  يف  �لتميز  من 
رفيعة �مل�شتوى.

�ملدينة  �إىل  �ن�شمامها  “ منذ  وقال 
جامعة  �أ�شهمت   ..2011 �لعام  يف 
جمال  يف  مميزة  باإ�شهامات  �أميتي 

توجهات  مع  تو�فقا  �لعايل  �لتعليم 
�أف�شل  ت��وف��ري  يف  �لإم��������ار�ت  دول����ة 
ن��وع��ي��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م و���ش��م��ن خمتلف 
مر�حله حيث حتولت �جلامعة من 
خالل بر�جمها �لعلمية �ملبتكرة وما 
تقدمه من خيار�ت تعليمية متنوعة 
دبي  ملدينة  ��شرت�تيجي  �شريك  �إىل 
�لأكادميية �لعاملية يف حتقيق روؤيتها 
دبي  م��ك��ان��ة  ت��ر���ش��ي��خ  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة 
كمركز عاملي ر�ئد يف جمال �لتعليم 

و�لتح�شيل �ملعريف ».
�شاوهان  �أت�����ول  �ل��دك��ت��ور  و�أع������رب 
رئ��ي�����س �جل��ام��ع��ة ع��ن ب��ال��غ �ل�شكر 
بنت  �لأم��رية هيا  ل�شمو  و�لعرفان 
وت�شجيعها  ل��ع��ن��اي��ت��ه��ا  �حل�������ش���ني 
وت�شريفها �جلامعة بافتتاح حرمها 
�لأكادميية  �مل���دي���ن���ة  يف  �جل���دي���د 

بدبي.
�لفخر  دو�ع������ي  م���ن  “�إنه  وق�����ال 
و�لعتز�ز �أن ت�شرفنا �شمو �لأمرية 
هيا بنت �حل�شني بافتتاح �لتو�شعة 

�جلديدة للجامعة �لتي ن�شعى من 
خاللها �إىل تقدمي �أرقى م�شتويات 
�لتعليم �لعايل وفق �أف�شل �ملعايري 
كثري�  نعتز  ون��ح��ن  و�مل��م��ار���ش��ات.. 
مكانة  ت��ر���ش��ي��خ  يف  مب�����ش��اه��م��ت��ن��ا 
رفيع  للتعليم  عاملية  كوجهة  دب��ي 
�لر�مية  م�����ش��اع��ي��ن��ا  م���ع  �مل�����ش��ت��وى 
وتربوي  تعليمي  مناخ  �إي��ج��اد  �إىل 
مميز ي�شجع على �لإبد�ع و�لبحث 
و�لتح�شيل �ملعريف وي�شارك يف بناء 

�أج��ي��ال ج��دي��دة ق����ادرة ع��ل��ى ريادة 
�لتطوير يف �مل�شتقبل«.

�لتابعة  �أم��ي��ت��ي  ج��ام��ع��ة  وت��ع��ت��رب 
مل��ج��م��وع��ة �أم��ي��ت��ي �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة من 
�لر�ئدة  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  �أه��م 
يف �ل��ه��ن��د.. وت��ق��دم �جل��ام��ع��ة من 
خ������الل م���ق���ره���ا يف م���دي���ن���ة دب���ي 
�لأك����ادمي����ي����ة �ل���ع���امل���ي���ة �أك������رث من 
لدرجة  ع��ل��م��ي��ا  ب���رن���اجم���ا   30
�لعليا  و�ل��در����ش��ات  �لبكالوريو�س 

تو�كب  �لتي  تنوع تخ�ش�شاتها  مع 
�لع�شر  م��ت��ط��ل��ب��ات  حم���ت���و�ه���ا  يف 
وت�شمل  �لعمل  ���ش��وق  و�ح��ت��ي��اج��ات 
 : �ل��ع��ل��وم ومنها  م��ن  و����ش��ع��ا  طيفا 
�لنانو، وهند�شة �لطري�ن،  تقنيات 
و�لطب  �مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة،  و�ل��ه��ن��د���ش��ة 
�لنف�س �لتطبيقي،  �جلنائي، وعلم 
و�لإع���الم،  و�ل�شحافة  و�ل��ق��ان��ون، 
و�لت�شميم،  و�ل�شيافة،  و�ل�شياحة 

وغريها من �لتخ�ش�شات.

•• اأبوظبي-وام:

�لأوىل  �مل��رح��ل��ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  �أط��ل��ق��ت 
للرتخي�س �ملهني للعاملني يف قطاع �لرتبية و�لتعليم 
باملد�ر�س  �لثالثة  �ملعلمني يف �حللقة  ت�شتهدف  و�لتي 

�حلكومية و�خلا�شة �ملطبقة ملنهاج �لوز�رة.
�لأ�شا�شية  للمو�د  �لتخ�ش�شية  �لخ��ت��ب��ار�ت  وتنطلق 
�لجنليزية  و�ل���ل���غ���ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  ت�����ش��م��ل  �ل���ت���ي 
خالل  و�لأح��ي��اء  و�لكيمياء  و�لفيزياء  و�لريا�شيات 
منت�شف �أبريل �ملقبل تليها �لختبار�ت �ملهنية مطلع 

�لعام �لدر��شي �لقادم.
جاء ذلك خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي عقدته �لوز�رة 
�إبر�هيم  بن  بح�شور معايل ح�شني  �أبوظبي  �م�س يف 
�لدكتور  و���ش��ع��ادة  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزي���ر  �حل��م��ادي 
حممد �ملعال وكيل �لوز�رة لل�شوؤون �لأكادميية للتعليم 
�لعايل و�شعادة �لدكتور �شامر �ل�شماحي وكيل �لوز�رة 
�مل�شاعد لقطاع �لتخطيط و�لتطوير و�شعادة �لدكتور 
و�خلدمات  لالعتماد  �مل�شاعد  �لوكيل  �ملهريي  ح�شان 
�لتعلمية بالإنابة ورو�شة �ملرر مدير �إد�رة �لرت�خي�س 

�ملهنية يف �لوز�رة.
�ملعلمني  تر�خي�س  ن��ظ��ام  �أن  �حل��م��ادي  م��ع��ايل  و�أك���د 
�لدولة  وروؤي����ة  �مل�شتقبلية  �لتطلعات  ليحاكي  ج���اء 
مع �أهد�ف وروؤية وز�رة �لرتبية  يت�شق  ومبا   2021
كفايات  �إىل  ي�شتند  حديث  تعليمي  نظام  حتقيق  يف 
باقتد�ر  �لرتبوية  �لعملية  �إد�رة  على  ق��ادرة  تعليمية 
وتنفيذ خطط �لوز�رة وتوجهاتها ب�شكل دقيق ومثمر 
و�إ�شافة عنا�شر �لتميز و�لريادة يف �ملدر�شة �لإمار�تية 
مبينا �أن �لنظام يهدف لرتخي�س جميع �لعاملني يف 
قطاع �لتعليم وفق معايري عالية تخ�ش�شيا ومهنيا يف 

�لفرتة من 2018 وحتى 2020.
و�أو�شح �أن رخ�شة �ملعلم �شت�شبح �شرطا ملز�ولة مهنة 

�لتعليم  ملهنة  �ملنت�شبني  جميع  ي�شبح  بحيث  �لتعليم 
على قدر عال من �لدر�ية و�لكفاءة وموؤهلني للتناف�س 
على �ل�شعيد �لعاملي لفتا �إىل �أن �لرتخي�س تبلور من 
�لتعليمية  خالل تعاون وثيق مع �جلهات و�ملوؤ�ش�شات 
�ملعنية بالدولة لتحقيق �أف�شل ت�شور ليخدم �لعملية 

�لتعليمية.
تتم  �لرخ�شة  على  �حل�شول  عملية  �إن  معاليه  وق��ال 
م��ن خ��الل �ج��ت��ي��از �لخ��ت��ب��ار�ت و�ل��ت��ي �شتعتمد على 
لفتا  مهني..  و�لآخ��ر  تخ�ش�شي  �أحدهما  �ختبارين 
ملا  وف��ق��ا   - ت��دري��ب��ي  ب��ربن��ام��ج  �شيلتحق  �ملعلم  �أن  �إىل 
يتمخ�س عن �لختبار�ت - يهدف �إىل تاأهيله وتطوير 
�إليها  يتطلع  �ل��ت��ي  �لح��ت��ي��اج��ات  بح�شب  م��وؤه��الت��ه 

للو�شول �ىل �ملخرجات �مل�شتهدفة.
رخ�شة  �شمن  �ملهنية  �ملعايري  �أن  �إىل  معاليه  و�أ���ش��ار 
�ملعلم جاءت لتقدم عر�شا مف�شال للتوقعات �ملنتظرة 
من جميع �ملعلمني و�لقياد�ت �ملدر�شية وذلك من �أجل 
�أنها  مو�شحا  �لأول..  �لطر�ز  من  تعليمي  نظام  بناء 
�ملعلمون  بها  يلم  �أن  يجب  �لتي  �جل��و�ن��ب  كل  �شملت 
�مل��در���ش��ي��ة ح��ي��ث رك�����زت ع��ل��ى �جلو�نب  و�ل���ق���ي���اد�ت 
و�ملعرفة  �ملهنية  و�لأخ��الق��ي��ات  بال�شلوك  �مل��رت��ب��ط��ة 
وم�شوؤولية  �ملدر�شية  �لبيئة  �ملهنية �شمن  و�ملمار�شات 
�لتطوير �ملهني �لذ�تي فيما يت�شمن �لرتخي�س �ملهني 
للقياد�ت �ملدر�شية معايري �لقيادة �ملهنية و�لأخالقية 

و�لقيادة �ل�شرت�تيجية و�لرتبوية و�لت�شغيلية.
و�لتعليم - يف ت�شريحات خا�شة  �لرتبية  وقال وزير 
لوكالة �أنباء �لإم��ار�ت - �إنه مع �إطالق رخ�شة �ملعلم 
ب�شكل ر�شمي يف دولة �لإمار�ت فاإننا ن�شتهدف �أن يكون 

�ملعلمني حا�شلني على �لرخ�شة  من  �ملائة  يف   100
بحلول �لعام 2021.

ك��ب��ري يف  ل��ه��ا دور  �مل��ع��ل��م  �أن رخ�����ش��ة  و�أو����ش���ح معاليه 
وتعزيز  �لإم������ار�ت  ب��دول��ة  �لتعليم  ب��ج��ودة  �لرت���ق���اء 
�خلدمات �ملقدمة للطلبة .. لفتا �إىل �أن �خلطة تت�شم 
بال�شمولية وتاأتي �شمن م�شتهدفات �لجندة �لوطنية 

لروؤية �لإمار�ت 2021.
من جانبها.. �أ�شارت معايل جميلة بنت �شامل م�شبح 
�أن  �إىل  �ل��ع��ام  �لتعليم  ل�����ش��وؤون  �مل��ه��ريي وزي���رة دول���ة 
�شي�شهم يف حتقيق جمموعة من  �ملعلم  رخ�شة  نظام 
تعليم  مب�شتوى  �لرت���ق���اء  يف  تتمثل  �ل��ت��ي  �لأه�����د�ف 
�لطلبة يف �شوء �ملمار�شات �حلديثة و�لعاملية و�لرتكيز 
على �لتطوير �مل�شتمر للمعلم و رفع م�شتوى كفاءته 
�ل���ك���ف���اء�ت �ملتميزة  �ل�����ش��وء ع��ل��ى  �مل��ه��ن��ي��ة وت�����ش��ل��ي��ط 
يف  �ل��ع��امل��ي��ة  للمعايري  و�ل��و���ش��ول  �لتعليم  جم���ال  يف 
�ملختلفة  �ل��ق��در�ت  ح�شر  عن  ف�شال  �ملتقدم  �لتعليم 
دعم  يف  للتطوير  �ملتميز  �لكادر  و��شتثمار  للمعلمني 
�لعملية �لتعليمية ودفع �ملخت�شني لالإبد�ع يف جمال 

�خت�شا�شهم.
�لختبار�ت..  �أي من  �جتياز  �أن��ه يف حال عدم  وبينت 
و�لتطوير  �لتاأهيل  برب�مج  �ملعلم  �إحل��اق  يتم  فاإنه 
�أنه خالل �لفرتة �لتدريبية للمعلم  �لتدريبية كما 
خالل  كمعلم  مهنته  م���ز�ول���ة  ����ش��ت��ك��م��ال  ل��ه  ي��ح��ق 
 ..  2020 ع���ام  2018 وح��ت��ى  ع���ام  م���ن  �ل���ف���رتة 
ملز�ولة  �شتكون �شرطا  �ملعلم  �أن رخ�شة  �إىل  م�شرية 
مهنة �لتعليم يف نهاية عام 2020 ول ميكن لغري 
يف  �لتعليم  مهنة  م��ز�ول��ة  م��ن  �ملرخ�شني  �ملعلمني 

�ملهنية  �لرخ�شة  جتديد  وح��ول  �لتعليمي.  �مليد�ن 
�للو�ئح  وف��ق  �شيتم  باأنه  معاليها  �أف��ادت   .. للمعلم 
�لتي �شتقرها وز�رة �لرتبية و�لتعليم وذلك بح�شب 
لها  �شيخ�شع  �ل��ت��ي  ل��الخ��ت��ب��ار�ت  �ل��ت��ق��ي��ي��م  ن��ت��ائ��ج 
و�خلا�شة  �حلكومية  �مل��د�ر���س  جميع  �أن  مو�شحة 

م�شتهدفة باختالف مناهجها.
�حللقة  �ل��ب��دء مبعلمي  �رت����اأت  �ل�����وز�رة  �إن  وق��ال��ت 
�مل�شتوى  كفاءة  مدى  لقيا�س  �شمانا  وذل��ك  �لثالثة 
عدم  مع  �حللقة  ه��ذه  يف  �لعاملني  ل��دى  �لتعليمي 
�أن �خلطوة  �لأخ��رى معتربة  بقية �حللقات  �إغفال 
جمرد �أمر تنظيمي و�شيتم ��شتهد�ف بقية �حللقات 
�لدر��شية خالل �ملر�حل �لقادمة حيث �أن جز�أ منها 
لالأعو�م  و�شي�شتمر  �حل���ايل  �ل��ع��ام  خ��الل  �شيكون 

�لقادمة.
تطوير  من  �ملعلمني  متكني  �شيتم  �أن��ه  �إىل  ولفتت 
خالل  من  �جتيازها  من  يتمكنو�  مل  �لتي  �ملهار�ت 
�شممت  و�ل��ت��ي  �لتدريبية  �ل��رب�م��ج  م��ن  جمموعة 
خ�����ش��ي�����ش��ا ل��ت��و�ك��ب ج��م��ي��ع �مل�����ش��ت��وي��ات لف��ت��ة �إىل 
م��رت��ني بعد  �لخ��ت��ب��ار�ت  �إع����ادة  �أح��ق��ي��ة  للمعلم  �أن 

�لختبار �لأول.
من جهته .. �أكد معايل �لدكتور �أحمد بن عبد �هلل 
حميد بالهول �لفال�شي وزير دولة ل�شوؤون �لتعليم 
�أن �ل��رتخ��ي�����س �ملهني  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل��ع��ايل و�مل���ه���ار�ت 
للعاملني يف قطاع �لرتبية و�لتعليم ياأتي ��شتجابة 
�لتعليم  بقطاع  �لنوعية  و�لنقلة  �لتطوير  خلطى 
و�ملمار�شات  �ملعايري  �أف�شل  تكري�س  ع��رب  بالدولة 

�لرتبوية.

كونه  �أ���ش��ا���ش��ي��ا  ه��دف��ا  ي�شكل  �مل��ع��ل��م  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�مل�شتهدفات  حتقيق  يف  عليه  يعول  �ل��ذي  �ل�شخ�س 
�لدور  ه��ذ�  لتعزيز  تاأتي  �ملعلم  ورخ�شة  �لتعليمية 

و�شمان �لتناف�شية للمعلم يف دولة �لإمار�ت.
و�أ�شاف �إنه يوؤمل من �مل�شروع مبعايريه �مل�شتحدثة 
�لنظام  �أد�ء  م�شتوى  رف��ع  يف  �مل�شاهمة  و�ل��ن��وع��ي��ة 
وهو  مدخالته  �أه��م  حت�شني  خ��الل  م��ن  �لتعليمي 
�ملعلم وقائد �ملدر�شة كما �شتوفر هذه �ملعايري �إطار 
�ملر�جعة  عمليات  و�شتوجه  �ل��ذ�ت��ي  للتقييم  عمل 
�ل��ت��ق��ي��ي��م �خلارجي  �ل��د�خ��ل��ي��ة وع��م��ل��ي��ات  �مل��ه��ن��ي��ة 
تطوير  على  �ملدر�شية  و�لقياد�ت  �ملعلمني  و�شتحفز 

معارفهم ومهار�تهم �ملهنية.
ولفت معاليه �إىل �أنه يجري �لعمل حاليا بالتعاون 
�ل��ع��ايل يف دول���ة �لإم����ار�ت  �لتعليم  م��ع م��وؤ���ش�����ش��ات 
ل��و���ش��ع �آل��ي��ة ت��اأه��ي��ل خ��ري��ج��ي �جل��ام��ع��ات لجتياز 
قطاع  در����ش��ة  �إىل  بالإ�شافة  �لرتخي�س  �ختبار�ت 
�لرتبية و�لتعليم لو�شع ت�شور�ت م�شتقبلية لأعد�د 
مبوجبها  ليتم  �مل��ي��د�ن  يف  �إليهم  �ملتطلع  �لعاملني 
و�شع �خلطط �مل�شاندة ل�شوق �لعمل ويف هذ� �لإطار 
تخرجهم  �ملتوقع  �خلريجني  �أع���د�د  ح�شر  �شيتم 

خالل �لثالث �شنو�ت �لقادمة يف جامعات �لدولة.
ووفقا خلطو�ت م�شروع ترخي�س �لعاملني يف قطاع 
�ملعلمني  ت�شجيل  عملية  تبد�أ   .. و�لتعليم  �لرتبية 
من  وم��ع��ل��م��ة  معلما   5076 ب��و�ق��ع  �مل�����ش��ت��ه��دف��ني 
�خلا�س  �للكرتوين  �لنظام  يف  �حلكومية  �ملد�ر�س 
�جلاري  م��ار���س  �شهر  منت�شف  �ملهني  بالرتخي�س 
خالل  �لتخ�ش�شية  �لخ��ت��ب��ار�ت  عقد  �شيتم  بينما 

منت�شف �شهر �أبريل �ملقبل على 3 فرت�ت زمنية.
وتقرر �أن يكون موعد عقد �لختبار�ت �ملهنية مطلع 
�لعام �لدر��شي �لقادم وذلك تبعا للقر�ر �لذي �أعلنت 
عنه �لوز�رة م�شبقا لت�شبح �لرخ�شة �شرطا ملز�ولة 
لتمكني جميع   2020 �لعام  بنهاية  �لتعليم  مهنة 
وجعلهم  لكفاياتهم  وحتقيقا  �ملهنة  �إىل  �ملنت�شبني 
و�لتناف�شية  و�لتاأهيل  �ل��در�ي��ة  م��ن  ع��ال  ق��در  على 
على �ل�شعيد �لعاملي مبا ين�شجم مع روؤية �لإمار�ت 
�جلهة  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  وت��ع��د   .2021
و�عتماد  �إ���ش��د�ر  عن  وح�شري  ت��ام  ب�شكل  �مل�شوؤولة 
تر�خي�س جميع �لعاملني يف قطاع �لرتبية و�لتعليم 
يف دولة �لإمار�ت وت�شمل �خت�شا�شات �لوز�رة تطوير 
بر�مج  �أي  و�عتماد  باملنظومة  �ملتعلقة  �لختبار�ت 
و�إ�شد�ر  �لعاملني  برتخي�س  �شلة  ذ�ت  تدريبية 
�أي قر�ر�ت �أو معلومات تتعلق بالرت�خي�س. وتقوم 
مع  و�ل��ت��ع��اون  بالتن�شيق  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
كالهيئة  �لدولة  يف  �لتعليم  ب�شوؤون  �ملعنية  �جلهات 
�لوطنية للموؤهالت ود�ئرة �لتعليم و�ملعرفة وهيئة 
�ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية ومركز �أبو ظبي للتعليم 
ذ�ت �شلة  �أخرى  و�ملهني وجهات  �لتقني  و�لتدريب 
و�لتعليم  �لرتبية  قطاع  يف  �لرتخي�س  ل�شتكمال 

لتحقيق �لروؤية �لوطنية.
�ل��رتخ��ي�����س يف  ي�����ش��اه��م  �أن  �إىل  �ل������وز�رة  وت��ت��ط��ل��ع 
متميزة  بكفاء�ت  ورفده  �لرتبوي  بامليد�ن  �لرتقاء 
وذلك  �ل��ذ�ت��ي  �لتطوير  ��شتمر�رية  على  حري�شة 
لتحقيق �لإجناز�ت �مل�شرفة �لتي تتطلع �إليها دولة 
�إىل  لرتجمتها  �شعيا  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت 
و�قع ملمو�س ي�شاهم يف تطوير وجتويد �ملخرجات 
�لتعليمية مبا يتو�فق مع متطلبات �قت�شاد �ملعرفة 
و�شوق �لعمل و�شول �إىل حتقيق موؤ�شر�ت �لأجندة 

�لوطنية.

•• دبي-الفجر:

»معر�س  يف  دب�����ي  حم���اك���م  ت�������ش���ارك 
�لإم�����ار�ت ل��ل��وظ��ائ��ف« ل��ع��ام 2018،  
ي���ق���ام حت���ت رع���اي���ة �شاحب  و�ل������ذي 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، 
يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي، تاأكيد�ً 
على �لتز�مها �لر��شخ بلعب دور فاعل 
يف مت��ك��ني �ل�����ش��ب��اب �لإم����ار�ت����ي عرب 
ت��ق��دمي ف��ر���س عمل ج��دي��دة وبر�مج 
متكاملة للتدريب �ملهني، حيث ت�شع 
حم��اك��م دب���ي خ��ي��ار�ت ع��دي��دة جلذب 
�ملو�طنني يف خمتلف �ملجالت، ويتيح 
�أمام  �لفر�شة  �ل�شنوي  �حل���دث  ه��ذ� 
على  ل��الط��الع  ع��م��ل؛  ع��ن  �لباحثني 
�ل���وظ���ائ���ف و�مل���م���ي���ز�ت �لتي  �أح������دث 

لهم  ليت�شنى  دب��ي،  حماكم  تطرحها 
تنا�شب  �لتي  �لوظيفة  �حل�شول على 

ميولهم وتطلعاتهم �مل�شتقبلية.
�ملن�شوري  عيد  طار�س  �شعادة  و�أ���ش��ار 
قيادة  »�إن  دب����ي،  ع���ام حم��اك��م  م��دي��ر 
بالرثوة  �لدولة تويل �هتماماً خا�شاً 
باأن  �إمي��ان��ه��ا  م��ن  �ن��ط��الق��اً  �لب�شرية، 
لهذ�  �حلقيقة  �ل����رثوة  ه��و  �لإن�����ش��ان 
�لبلد، ومتا�شياً مع خطة دبي 2021 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي 
و�لتي  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
�لأول، حيث  �مل��ق��ام  �لإن�����ش��ان يف  ت�شع 
م�شوؤولية  ع��ات��ق��ن��ا  ع��ل��ى  ن�����ش��ع  �أن���ن���ا 
�لوطنية،  �ل��ك��ف��اء�ت  وت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز 
ب�����اأّن تطوير  �ن���ط���الق���اً م���ن �إمي���ان���ن���ا 
ود�عمة  متكاملة  ت�شريعية  منظومة 
دبي،  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  خلطط 
يحتم وجود كو�در ب�شرية على درجة 

و�لقدرة  و�لكفاءة  �لتميز  من  عالية 
على حتقيق �أهد�فنا �ل�شرت�تيجية.

�لد�ئرة  م�شاركة  �أن  ���ش��ع��ادت��ه،  و�أك���د 
يف �مل��ع��ر���س ت��وؤك��د �ل��ت��ز�م��ه��ا باخلطة 
�أر�شتها  �لتي  �ل�شاملة  �ل�شرت�تيجية 
تنمية  �إىل  و�ل��ه��ادف��ة  دب����ي،  ح��ك��وم��ة 
و��شتيعاب  وتاأهيل  �لب�شرية  �لقدر�ت 
�ل���ك���و�در و�ل��ط��اق��ات �مل��و�ط��ن��ة �شمن 
�جلهاز �حلكومي بهدف رفع م�شتوى 
�لعالية  �جل�������ودة  وحت���ق���ي���ق  �لأد�ء 
و�لتميز يف تنفيذ بر�مج �لد�ئرة، كما 
فاعلة  و�أد�ة  مثالية  بيئة  �ملعر�س  �أن 
ت��وف��ر ل��ل��م��و�ط��ن��ني �مل��وه��وب��ني نافذة 
و��شع  طيف  على  ل��الط��الع  عري�شة 

من خيار�ت �لتوظيف �ملتاحة لهم.
وقال عبد�لو�حد كلد�ري مدير �إد�رة 
�ملو�رد �لب�شرية يف حماكم دبي »تعك�س 
»معر�س  يف   �مل�����ش��ت��م��رة  م�����ش��ارك��ت��ن��ا 

�لتناغم  للوظائف« كل عام  �لإم��ار�ت 
�لوطنية  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م���ع  �ل���ت���ام 
نخبة  ��شتقطاب  ور�ء  �شعياً  للتوطني 
�لكفاء�ت �ملو�طنة، �لتي من �شاأنها �أن 
�لت�شريعية  للمنظومة  �إ�شافة  متثل 
ممثلو  �شيتوىل  حيث  دب���ي،  �إم���ارة  يف 
�ملحاكم يف �ملعر�س ��شتقبال �لباحثني 
�ل�شو�غر  و���ش��رح  مهنية  ف��ر���س  ع��ن 
�أن  لفتاً  �ل��ر�ه��ن«،  �لوقت  يف  �ملتاحة 
ه��ن��اك ع���دد م��ن �مل��ق��اب��الت و�لتعيني 
�أثناء  ل��ع��دد م��ن �ل��وظ��ائ��ف  �ل���ف���وري 
�ملعر�س، حيث �شيحظى �أبناء �ل�شهد�ء 

�لأولوية يف �لتعيني.
دبي  ت�شارك حماكم  ك��ل��د�ري،  و�أ���ش��ار 
»معر�س �لإمار�ت للوظائف« مبن�شة 
�لفر�شة  �إت��اح��ة  ت�شتهدف  تفاعلية، 
�أم������ام �خل���ري���ج���ني �جل�����دد و�ل����ك����و�در 
بتوقيع  وذل������ك  �ل�������ش���اب���ة،  �مل���و�ط���ن���ة 

�جلامعات،  خم��ت��ل��ف  م���ع  �ت��ف��اق��ي��ات 
�ملنا�شبة  �ل��ف��ر���ش��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
لبناء م�شتقبل مهني ناجح، و�لإ�شهام 
�ملنظومة  ت��ط��وي��ر  م�����ش��رية  دف����ع  يف 
يتما�شى  مبا  و�لقانونية،  �لت�شريعية 
�ل�شاملة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات  م����ع 

و�مل�شتد�مة يف دبي.
�مل�شاركة  ت��ه��دف  ك���ل���د�ري،  و�أ����ش���اف   
على  �ل�شوء  ت�شليط  �إىل  �ملعر�س  يف 
ت�شتهدف  �ل��ت��ي  �مل��ب��ت��ك��رة،  �مل����ب����ادر�ت 
�لعمل  بيئة  وتناف�شية  جاذبية  تعزيز 
جهود�ً  تبذل  �لتي  دب��ي«،  »حماكم  يف 
�ل��وط��ن��ي نحو  �ل��ت��وج��ه  ل��دع��م  حثيثة 
�ل�شتثمار �لأمثل يف �لعن�شر �لب�شري، 
�لقادر على �لإبد�ع و�لبتكار و�لتميز، 
وري�����ادي وم��ب��دع يف  ف��اع��ل  دور  للعب 
حماكم  ���ش��ت��ط��رح  ح��ي��ث  دب���ي،  نه�شة 
دبي يف »معر�س �لإم��ار�ت للوظائف« 

�لب�شرية«  �مل���و�رد  م��ع  »�بتكر  م��ب��ادرة 
لإعد�د بحوث ذ�ت �ل�شلة بعمل �إد�رة 
�مل����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة، و�ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل 
تعزيز ثقافة �لبتكار ومكافئة جهود 

�مل�شاركة يف  على  وت�شجيعها   �ملو�هب 
�مل�شتقبلية  دبي  حماكم  مالمح  ر�شم 
وحت��ق��ي��ق  �ل����ري����ادة م���ن خ����الل خلق 
�لبتكار �شمن خمتلف ميادين �ملو�رد 

موظفي  ت�شتهدف  و�ل��ت��ي  �لب�شرية، 
حم����اك����م دب�������ي، وط���ل���ب���ة �جل���ام���ع���ات 
�حل����ك����وم����ي����ة و�خل�����ا������ش�����ة ب����ال����دول����ة 

�مل�شتمرين يف �لدر��شة.

اإطالق املرحلة الأوىل للرخي�س املهني للعاملني يف الربية والتعليم

ال�ضفري امل�ضري ل� »وام«: جاهزون ل�ضتقبال الناخبني للت�ضويت يف انتخابات الرئا�ضة 16 مار�س
•• اأبوظبي -وام:

�أكد �شعادة و�ئل �ل�شيد حممد جاد �شفري جمهورية م�شر �لعربية لدى 
�مل�شرية  �لعامة  و�لقن�شلية  باأبوظبي  �مل�شرية  �ل�شفارة  ��شتعد�د  �لدولة 
ب��دب��ي ل���ش��ت��ق��ب��ال �مل�����ش��ري��ني �مل��ق��ي��م��ني و�ل���ز�ئ���ري���ن يف �ل���دول���ة ل����الإدلء 
 16 �جلمعة  �شتبد�أ  و�لتي   2018 �لرئا�شية  �لنتخابات  يف  باأ�شو�تهم 
.. فيما �شتبد�أ   2018 18 مار�س  مار�س �جل��اري وت�شتمر حتى �لأح��د 

عملية �لت�شويت من 9 �شباحا �إىل 9 م�شاء بتوقيت �لإمار�ت.
 “ �لإم��ار�ت  �أنباء  �ل�شفري - يف ت�شريحات خا�شة لوكالة  �شعادة  و�أو�شح 
و�م “ - �أن عملية �لت�شويت �شتتم من خالل ح�شور �لناخب �أمام جلنة 
�أو  �لقومي  �لرقم  بطاقة  للجنة  يقدم  �أن  بعد  ب�شوته  ل��الإدلء  �ل�شفارة 

�أنه يحق �لت�شويت لكل مو�طن  �أ�شل جو�ز �ل�شفر �ملمكن .. م�شري� �إىل 
م�شري متو�جد بدولة �لإمار�ت “مقيم �أو ز�ئر” خالل فرتة �لت�شويت - 
ويحمل �أ�شل بطاقة �لرقم �لقومي �أو �أ�شل جو�ز �ل�شفر �شريطة �أن يكون 

�شاري من حيث �ل�شالحية.
�إىل مم��ار���ش��ة حقهم  �لإم����ار�ت  �مل�شريني يف  ك��اف��ة  �ل�شفري  ���ش��ع��ادة  ودع���ا 
وبناء  لدعم  �نتخابي  ��شتحقاق  �أه��م  يف  �لإيجابية  و�مل�شاركة  �لنتخابي 

م�شر �مل�شتقبل .. م�شدد على �أن �لت�شويت مهمة و�أمانة وطنية.
و�أ�شار �إىل �أن �ل�شفارة �نتهت من توفري �لأجهزة �للوحية و�لقارئ �لآيل 
جل���و�ز �ل�شفر وب��ط��اق��ة �ل��رق��م �ل��ق��وم��ي.. ���ش��ال ع��ن �ل��دع��م �ل��ف��ن��ي من 
�ل�شلطات  بتعاون  �ل�شفري  �شعادة  و�أ�شاد  �مل�شرية.  وز�رة �خلارجية  جانب 
�ملقر�ت  لت�شهيل عمليات �لقرت�ع يف  �لإمكانات  كافة  �لإمار�تية وتوفري 

�أن �لهيئة �لوطنية لالنتخابات يف  �لنتخابية باأبوظبي ودبي. ي�شار �إىل 
م�شر �أعلنت يف 8 يناير 2018 �جلدول �لزمني لالنتخابات �لرئا�شية 
و�ملت�شمن جميع �ملو�عيد �ملتعلقة بالعملية �لنتخابية بدء� من فتح باب 
و�نتهاًء  و�خل��ارج  �لد�خل  يف  لالقرت�ع  �لناخبني  بدعوة  م��رور�  �لرت�شح 
باإعالن �لنتائج .. حيث دعت �لناخبني لالقرت�ع و�لت�شويت يف �لنتخابات 
�أيام   3 ومل��دة  للم�شريني يف �خل��ارج  16 مار�س  بد�يتها  �ملقرر  �لرئا�شية 
على �أن تبد�أ �لنتخابات د�خل م�شر �لثنني 26 من مار�س وملدة 3 �أيام. 
كما حتدد 30 مار�س لتلقى �لهيئة �لوطنية �لطعون يف قر�ر�ت �للجان 
�لعامة ويومي 31 مار�س و1 �أبريل للبت يف �لطعون �ملقدمة على قر�ر�ت 
�للجان �لعامة وجلان �لنتخابات باخلارج.. فيما حددت �لهيئة 2 �أبريل 

لإعالن �لنتيجة �لعامة ون�شرها باجلريدة �لر�شمي.

الأمرية هيا تفتتح احلرم اجلديد جلامعة اأميتي يف 
مدينة دبي الأكادميية العاملية

�ضلطان بن زايد يعزي خادم احلرمني 
ال�ضريفني يف وفاة الأمري بندر بن خالد 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  بعث 
�مللك  �ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ��ادم  �ىل  تعزية  برقية  �ل��دول��ة  رئي�س 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  عاهل  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �شلمان 
بن  خالد  بن  بندر  �لأم��ري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  وف��اة  يف  �ل�شقيقة 

عبد�لعزيز �آل �شعود.
و�أعرب �شموه خالل �لربقية عن �شادق تعازيه ومو��شاته يف �لفقيد 

ر�جيا �هلل تعاىل �ن يتغمده بو��شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته.

حماكم دبي ت�ضارك “معر�س الإمارات للوظائف 2018” م�ضتهدفة ا�ضتقطاب الكفاءات املواطنة
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�ضلفا كري يقيل وزيرًا وجرنال على القائمة ال�ضوداء 
•• جوبا-رويرتز:

�أفاد مر�شوم رئا�شي باأن رئي�س جنوب �ل�شود�ن 
�شلفا كري �أقال وزير �ملالية وم�شوؤول ع�شكريا 
لالأمم  �شود�ء  قائمة  على  ��شمه  �أدرج  كبري� 
�ملتحدة. ومل يقدم �ملر�شوم �لذي بثته �لإذ�عة 
�لر�شمية �شببا لقر�ر عزل وزير �ملالية �شتيفن 
مابيورديت  قرنق  �شالفاتور  وتعيني  د�و  ديو 
بدل منه.  وينحدر مابيورديت من منطقة 
�لبالد  ���ش��م��ال  يف  ك��ري  ر�أ�����س  م�شقط  و�ر�ب 

بينما ينحدر د�و من منطقة �أعايل �لنيل.

ت�شانو�جن  م��اري��ال  ج��ر�ل  �للفتنانت  و�أق��ي��ل 
لقائد  م�شاعد�  من�شبه  م��ن  م��اجن��وك  ي��ول 

قو�ت �لدفاع دون تقدمي �أ�شباب �أي�شا.
وم���اجن���وك، �ل���ذي ك���ان رئ��ي�����ش��ا حل��ر���س كري 
�أدرج  �لرئا�شي، هو و�ح��د من �شتة ج��ر�لت 
�أ���ش��م��اءه��م يف قائمة  �ل���دويل  جمل�س �لأم���ن 
و�مل�شاهمة  �جل��اري  �ل�شر�ع  لتاأجيج  ���ش��ود�ء 
�ل�شود�ن  �إن�شانية مدمرة يف جنوب  �أزم��ة  يف 

يف 2015.
يف  �أهلية  ح��رب  �إىل  �ل�شود�ن  جنوب  و�ن��زل��ق 
�أدت  عندما   2013 �لأول  ك��ان��ون  دي�شمرب 

قو�ت  ب��ني  ق��ت��ال  ن�����ش��وب  �إىل  �شيا�شية  �أزم����ة 
مو�لية لكري ومتمردين متحالفني مع نائبه 

�ل�شابق ريك م�شار.
وقتل �آلف وت�شرد ماليني يف �ل�شر�ع �لذي 
�أحيان كثرية طابعا عرقيا. وجرى  �تخذ يف 
�لتو�شل �إىل عدة �تفاقات لوقف �إطالق �لنار 

لكنها �نتهكت.
�نخف�س  �إذ  بالقت�شاد  �أي�شا  �ل�شر�ع  و�أ�شر 
م���ن ن�شف  �أق�����ل  �إىل  �ل��ن��ف��ط �خل�����ام  �إن����ت����اج 
 245 ك��ان��ت  و�ل��ت��ي  �حل���رب  قبل  م�شتوياته 

�ألف برميل يوميا.

قلق على م�ضري العائالت املحا�ضرة يف الغوطة
 •• الدوير-اأ ف ب:

يف مركز �إيو�ء موؤقت قرب دم�شق، يتملك �لقلق مدنيني �أخرجهم �جلي�س �ل�شوري من بلدة م�شر�با بعد �شيطرته 
عليها، خ�شية على �أفر�د عائالتهم �لذين ما ز�لو� حما�شرين د�خل مناطق �شيطرة �لف�شائل �ملعار�شة يف �لغوطة 
�أولده��ا عن  و�أربعة من  بعدما خرجت مع زوجها  بزينة )40 عاماً(  �ل�شيخ  وتعرب رميا  �ل�شرقية، قرب دم�شق. 
حزنها لرتكها �بنتها مل�شريها دون �أن تعلم �شيئاً عنها. وتقول لوكالة فر�ن�س بر�س وهي ترتدي و�شاحاً ومعطفاً 

�أ�شود وجتل�س على ب�شاط يف ز�وية �إحدى غرف مركز �لإيو�ء، “مل �أر �بنتي منذ �شهر، متنيت لو تاأتي �ىل هنا«.
وت�شيف �ل�شيدة بح�شرة “ذهبنا لتفقدها يف �لقبو حيث كانت تقيم لكنها كانت قد غادرت مع زوجها. مل �أمتكن 
من �إح�شارها معي �أو ود�عها، �نها ح�شرة بقلبي ولكن لي�س باليد حيلة«. خ�ش�شت �حلكومة �ل�شورية مركز�ً لإيو�ء 
�ملدنيني �لذين يتم �خر�جهم من �لغوطة �ل�شرقية يف منطقة �لدوير يف ريف دم�شق، كان عبارة عن مع�شكر للتخييم 
ي�شم �شالت ريا�شية قبل �ندلع �لنز�ع قبل �شبع �شنو�ت. وو�شلت منذ �ل�شبت �ىل هذ� �ملركز 17 عائلة موؤلفة من 

76 �شخ�شاً، من ن�شاء ورجال و�أطفال، قدمو� من بلدة م�شر�با �إثر �شيطرة �جلي�س �ل�شوري عليها.

نافذة 
م�سرعة

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

•• فران�شوا كليمن�شو

�أمر  �أن  ع��ام��ا. بعد  ذل��ك قبل ثمانية ع�شر  ك��ان    
�ل�����ش��و�ري��خ مقابل رف��ع جزئي  ب��وق��ف �خ��ت��ب��ار�ت 
جونغ  كيم  قام  نظامه،  على  �ملفرو�شة  للعقوبات 
�خلارجية  ل��وزي��رة  �لأح��م��ر  �ل�شجاد  بب�شط  �إي���ل 
�لأم��ري��ك��ي��ة م��ادل��ني �أول���رب�ي���ت. ه���دف “ �لقائد 
نف�شه  كلينتون  بيل  لقدوم  �ل�شتعد�د  �ملحبوب”؟ 
�إىل بيونغ يانغ. يف 23 �أكتوبر 2000، ��شُتقبلت 
زعيمة �لدبلوما�شية �لأمريكية يف ملعب يت�شع �ىل 
مائة �ألف �شخ�س �ين قدم لها �ل�شباب �ل�شيوعي 
�لكوري �ل�شمايل، بعد ع�شرة �أ�شهر من �لربوفات، 
عر�شا �حتفاليا ل تعرف �شر �تقانه وتنظيمه �ل 
 30 نحو  لعب  فقد  ف��ق��ط.  �ل�شمولية  �لأن��ظ��م��ة 
ت�شكيل  يج�شم  ملونة  ب��ل��وح��ات  وف��ت��اة  فتى  �أل���ف 

جمموعها جد�ريات مل�شاهد حقول وم�شانع.

اأمل يف النفراج؟
�لأمريكية  لل�شيدة  مفاجئاً  يكن  مل  م��ا  لكن      
ع��م��الق��ة لإط������الق �شاروخ  ����ش���ورة  ع���ر����س  ه���و 
�شو�ريخنا،  �أول  كان  �لنموذج  “هذ�  �مل��دى.  بعيد 
و�شيكون �لأخري”، هم�س دكتاتور كوريا �ل�شمالية 
ماأدبة  �أولرب�يت يف  تتباهى مادلني  �أمل  �ذنها.  يف 
�لع�شاء �لر�شمية بقدرة �لن�شر �لأمريكي و�جلبال 

�ملغطاة بالثلوج يف كوريا �ل�شمالية على �للتقاء؟
    كانت �لنتائج �لتي مت �حل�شول عليها يف بيونغ 
�أجهزة  �أن  ي��ان��غ غ��ري ك��اف��ي��ة. �لأ����ش���و�أ م��ن ذل���ك 
���ش��رع��ان م��ا �كت�شفت  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت �لأم��ري��ك��ي��ة 
ومن  �ل��ي��ور�ن��ي��وم.  لتخ�شيب  ���ش��ري��ة  حم����اولت 
يومها تر�كمت متالزمة �خلد�ع و�لف�شل و�جلمود 

و�لطعنات يف �خللف، وتفاقم �شوء �لفهم. 
�لديكتاتورية  ���ش��اع��ف��ت  �مل�����ش��ه��د،  ذ�ك  وم��ن��ذ     
�لتجارب �لنووية و�لبالي�شتية، و�أ�شبحت يف هذه 
�أن يثنيها  ي��ز�ل ممكنا  �ل�شنة قوة نووية. فهل ل 
�لفتح  ه��ذ�  عن  للتخلي  ويدفعها  تر�مب  دونالد 

مبجرد م�شافحة وريث ��شرة كيم نهاية مايو؟
�ل�شابق  �ل��رئ��ي�����س  ت�����ش��ا،  ف��ي��ك��ت��ور  �إىل  بالن�شبة     
لل�شوؤون �لآ�شيوية يف جمل�س �لأمن �لقومي زمن 
�أن ي�شبح  و�ل��ذي كان متوقعا  جورج دبليو بو�س، 
�ل�����ش��ف��ري �لأم���ري���ك���ي �جل���دي���د يف ���ش��ي��ول ق��ب��ل �أن 
يرت�جع دونالد تر�مب عن قر�ره، فاإن هذ� �لوعد 

باجتماع قمة �أمر حمفوف باملخاطر. 
تاميز  ن��ي��وي��ورك  ع��م��ود يف �شحيفة  وك��ت��ب يف     
�ملثرية  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  �مل���ب���ادرة  “هذه  �جل��م��ع��ة، 
بغريزتهما  م���ع���روف���ان  زع��ي��م��ان  ي��ق��وده��ا  �ل���ت���ي 
وم�شرحتهما لالأحد�ث و�ملو�قف، ميكن �ن تقودنا 
�إذ� ف�شلنا يف  �أ���ش��رع مما نعتقد. لأن��ه  �ىل �حل��رب 
�لقمة، لن يكون هناك جمال للجوء مرة �خرى 
م�شوؤول  ُين�ّشبها  خم���اوف  �لدبلوما�شية”.  �إىل 

دميان�س  دو  ج��ورن��ال  لو  �شحيفة  �شاألته  فرن�شي 
ومت  و��شحة  �حل���و�ر  ���ش��روط  كانت  “�إذ�  بقوله: 
باأمل  �شتاأتي  �لقمة  ه��ذه  ف���اإن  �لج��ت��م��اع،  ت��اأك��ي��د 

�نفر�ج مرحب به«.
    نف�س �لتفاوؤل �ملعتدل جنده عند فالريي نيكيه، 
�خلبرية يف �آ�شيا مبوؤ�ش�شة �لأبحاث �ل�شرت�تيجية، 
و�لتي تعترب �ن “ ��شرت�تيجية �حلد �لأق�شى من 
�ل�شغط على كوريا �ل�شمالية �أتت �كلها، و�أجربت 
�لنظام �ىل �ل�شعي لرفع �لعقوبات �لتي تهدد بقاء 

زمرته �لفا�شدة«.
   وي�شدد �أن�شار ركوب �ملخاطرة على �أن كيم جونغ 
�أون هو من طلب �لقمة. ويالحظ بنجامني حد�د 
�لباحث مبعهد هد�شون يف و��شنطن �ن” تر�مب 
فعل كل �شيء من �أجل �ن ت�شدر �لدعوة للتفاو�س 
وكان “ م�شت�شاره �جلر�ل ماكما�شرت  عن كيم”. 
�ل��ذي ميثله  �مل���زدوج  �لكابو�س  يريد �خل��روج من 
�لردع �لنووي �لكوري �ل�شمايل من جهة، و�لتدخل 

�لع�شكري �لأمريكي من جهة �أخرى«.
    �ىل جانب ذل��ك، وح�شب �ملبعوثني و�لو�شطاء 
بيونغ  م��ن  �شافرو�  �ل��ذي��ن  �جلنوبيني  �لكوريني 
يانغ �ىل �لبيت �لأبي�س، فان كيم جونغ �أون حتدث 
�شر�حة عن هدف “نزع �ل�شالح �لنووي”، ويقبل 
وك��وري��ا �جلنوبية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ب��اأن حتافظ 
كان  �لتي  �مل�شرتكة،  �لع�شكرية  �لتدريبات  على 

يعتربها حتى �لآن عدو�ًنا ي�شتوجب �لرد عليه.

�سك�ك املتخ�س�سني
   غ���ري �ن �ل�����ش��ك ي��ظ��ل ق��ائ��م��ا ح���ول �ل��رغ��ب��ة يف 
بني  �ل�شخ�شي  “�لت�شال  �ل��ن��ووي.  �ل�شالح  ن��زع 
بالفهم  ي�شمح  �لنووية  �لأ�شلحة  ميلكان  زعيمني 
�ملمتلئة،  �ل��ك��ا���س  لن�شف  بالن�شبة  ه��ذ�  �مل��ت��ب��ادل، 
يعد  مل  كيم  �أن  هو  �لفارغة  �لكا�س  ن�شف  ولكن 
ب��اإم��ك��ان��ه ن���زع �لأ���ش��ل��ح��ة �ل��ن��ووي��ة ب��ع��د �ن ��شفى 
قد��شة على بالده �ىل درجة �نني ل �أع��رف حتى 
ما �إذ� كانت هذه �لقمة �شتجري يف �لنهاية” يقول 
�لأبحاث  موؤ�ش�شة  مدير  نائب  ترتري�س،  ب��رون��و 

�ل�شرت�تيجية، وموؤلف كتاب �لرئي�س و�لقنبلة. 
بونيفا�س،  با�شكال  و�ل�شك عند  �لرتياب  نف�س     
و�ل�شرت�تيجية،  �لدولية  �لعالقات  معهد  مدير 
ولكن لأ�شباب معاك�شة. “ ميكن �ن يكون تر�مب 
ر�غبا يف هذه �لقمة، �إل �أنني ل�شت على يقني من 
�لدفاع �لأمريكية �شترتكه يقوم بذلك،  �أن وز�رة 
�ذ �ن �لع�شكريني يف�شلون �ملر�هنة على مو��شلة 
حتديث �لدفاع �ل�شاروخي �لأمريكي، متاما كما 
كان �حلال زمن مادلني �أولرب�يت �لتي ��شُتقبلت 
حو�جز  بو�بل  �ل�شمالية  كوريا  من  عودتها  لدى 
“.. ردع مقابل ردع..  من �جلر�لت �لأمريكيني 

باخت�شار.
ترجمة خرية �ل�شيباين

دونالد ترامب كيم جونغ اأون: قمة كل ال�ضكوك...!

•  رئي�س حترير �لق�شم �لدويل لو جورنال دو دميان�س

�سن حملة وا�سعة على الإعالم والق�ساء ورجال القان�نُمظاهرات يف كاليفورنيا �ضد زيارة ترامب املرتقبة

اأردوغان يحّول تركيا اإىل �ضجن ا�ضتبدادي 
�أك���و����س، حم���رر �لأخ���ب���ار يف �شحيفة 
على  غ����رد  �لآن،  �مل��غ��ل��ق��ة  “زمان” 
�أي  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  “لن  ق���ائ���اًل:  ت���وي���رت 

ديكتاتور �إ�شكات �ل�شحافة«. 
“ديكتاتور”  لكلمة  ��شتخد�مه  وكان 
�إليه  �لتي وجهها  �لتهامات  يف  �شبباً 
بال�شجن  عليه  وُحكم  �لعام،  �ملحامي 
وتعر�س  ون�������ش���ف،  �أع���������و�م  ���ش��ب��ع��ة 
وُيحاكم  ن��ف�����ش��ه��ا،  ل��ل��ع��ق��وب��ة  �آخ�����رون 
و�إد�ري  كاريكاتري  ور�شام  كاتباً،   17
ب�����ش��ح��ي��ف��ة ج���م���ه���وري���ت �ل���رتك���ي���ة، 
للهجوم  �أي�����ش��اً  �أردوغ������ان  وي��خ��ط��ط 
على �لبث وحرية �لتعبري على �شبكة 

�لإنرتنت. 
وت��خ��ت��م �ل�����ش��ح��ي��ف��ة ب�����اأن م��ث��ل هذه 
�مل���ح���اك���م���ات �ل���ه���زل���ي���ة ت����وؤك����د مدى 
�ملعايري  ع���ن  ب��ع��ي��د�ً  ت��رك��ي��ا  ���ش��ق��وط 
وحقوق  ل���ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة  �ل���غ���رب���ي���ة 
�ل��ق��ان��ون، وي�شعر  �لإن�����ش��ان، و���ش��ي��ادة 
�أردوغ������ان ب��ال�����ش��ع��ادة يف �مل�����ش��ي على 
خطى رو���ش��ي��ا و�ل�����ش��ني وغ��ريه��ا من 
�لأن��ظ��م��ة �ل���ش��ت��ب��د�دي��ة �ل��ت��ي تركز 
�لإكر�ه  على  حكمها  �شرعية  دع��ائ��م 

ومر�قبة �لفكر. 

فيها  �شتقام  و�لتي  �أجنلي�س  للو�س 
�أ�شخم  وجت����ري  �ل��ع�����ش��اء.  م���اأدب���ة 
ت���ظ���اه���رة �ل���ث���الث���اء يف ك��ن��ي�����ش��ة يف 
�حلدود  على  مطلة  �إي�شيدرو  �شان 

ويتوقع �أن ي�شارك فيها �ملئات.
ل���ي���ون  دي  ك���ي���ف���ني  و����ش���ي���ح�������ش���ر 
غونز�ل�س  ل���وري���ن���ا  و�ل���ربمل���ان���ي���ة 
�شان  م��ن  �لدميوقر�طية  فليت�شر 
دي���ي���غ���و ف�������ش���اًل ع����ن مم��ث��ل��ني عن 
للحقوق  �لأم���ري���ك���ي���ة  �ل����ر�ب����ط����ة 

�ملدنية.

�إىل  ت��ع��ر���س حكمه  �ل���ذي  �أردوغ������ان، 
يوليو  ف��ا���ش��ل��ة يف  �ن���ق���الب  حم���اول���ة 
�شد  ق����م����ع  ح���م���ل���ة  �����ش����ن   ،2016
و�حلكومة  �ل�����ش��ح��اف��ة  يف  خ�����ش��وم��ه 
و�لقانونية  �لأك��ادمي��ي��ة  و�لأو����ش���اط 
وغريهم من �أعمدة �ملجتمع �لرتكي، 
�أل��ف �شخ�س،   60 �أك��رث من  و�عتقل 
و�أج��رب �أك��رث من 150 �أل��ف موظف 

على �لتخلي عن وظائفهم. 
�أ�شا�شي،  ب�شكل  �أردوغ���ان،  و��شتهدف 
�هلل  فتح  �ملعار�س  �لدين  رج��ل  �أت��ب��اع 
ولية  يف  �لآن  يعي�س  �ل���ذي  غ��ول��ن، 
ب��ن�����ش��ل��ف��ان��ي��ا، وي���دع���ى �أردوغ���������ان �أن 
غولن، حليفه �ل�شيا�شي �ل�شابق، ور�ء 
�أن �لأخري  حم��اول��ة �لن��ق��الب، رغ��م 

ينفي تورطه يف ذلك. 
�أن  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل�شحيفة  وت��و���ش��ح 
قوية  ب�شحافة  تتمتع  ك��ان��ت  ت��رك��ي��ا 
وم�شتقلة، ولكن �أردوغان ي�شن حملة 
و��شعة لإغالق و�شائل �لإعالم و�إجبار 
�ملنافذ �لإعالمية �لأخرى على تغيري 
قادتها، ف�شاًل عن ��شتخد�م �لق�شاة 

ورجال �لقانون �ملو�لني حلكمه. 
ولعل �أحدث مثال على ذلك يتج�شد 

يف �إد�نة بع�س �ل�شحافيني و�ملحررين 
ب�شبب تغريد�تهم على تويرت. 

وق���ال �مل��ح��ام��ي ب��اري��ز ت��وب��وك، �أثناء 
يف  �ل�شحفيني  من  ��إن��ني  عن  دفاعه 
“�أعتقد  �ل���ش��ت��م��اع:  جل�شات  �إح���دى 
�ملتهمني  �أن  ُي��دع��ى  �لتي  �ملنظمة  �أن 
��شمها  ي��ك��ون  �أن  يجب  فيها  �أع�����ش��اء 
م���ن���ظ���م���ة ت����وي����رت �لإره������اب������ي������ة، ويف 
ه���ذه �ل��ق�����ش��ي��ة ل ت��وج��د �أ���ش��ل��ح��ة �أو 
�إخبارية  م��ق��الت  فقط  و�إمن���ا  قنابل 

وتغريد�ت على تويرت«. 
وكان �أحد �ل�شحافيني �ملتهمني، علي 

وبعد تفح�س مناذج �جل��د�ر، ُيلقي 
ت���ر�م���ب ك��ل��م��ة �أم�����ام ع�����ش��ك��ري��ني يف 
قاعدة مري�مار ثم يتوجه �إىل لو�س 
�أجنلي�س حل�شور حفل ع�شاء جلمع 

�لأمو�ل للحزب �جلمهوري.
من جهة �أخرى، نظم رئي�س جمل�س 
كاليفورنيا  يف  �مل���ح���ل���ي  �ل�������ش���ي���وخ 
�لدميوقر�طي كيفن دي ليون بعد 
ظهر �أم�س �لأول �لإثنني جتمعاً يف 
بيفريل هيلز حت�شباً لزيارة تر�مب 
�ملحاذية  �ل��رثي��ة  �ملنطقة  ه��ذه  �إىل 

•• وا�شنطن-وكاالت:

بو�شت”  “و��شنطن  �نتقدت �شحيفة 
�لرئي�س  �فتتاحيتها  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�ل��رتك��ي رج��ب طيب �أردوغ����ان �لذي 
�شجن  �إىل  تركيا  حت��وي��ل  �إىل  يعمد 
�لتغريد�ت  ب���ات���ت  �إذ  �����ش���ت���ب���د�دي، 
�ل���رتك���ي جرمية  ل��ل��ن��ظ��ام  �مل���ع���ادي���ة 
�مل�شطربة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  وحت��ول��ت 

�إىل ديكتاتورية. 
�لتي  ت��رك��ي��ا،  �إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 
تكون  �أن  �إىل  �ل�شابق  كانت تطمح يف 
حتولت  �مل�شتنري،  لالعتد�ل  منوذجاً 
ه��و�دة، مع  بال  ولكن  تدريجياً  �لآن، 
�أردوغان �إىل �شجن ��شتبد�دي كئيب. 
�نتكا�شة ُحكم يف �لأ�شبوع  �أح��دث  ويف 
بال�شجن  �شحافياً   23 على  �ملا�شي 
ب����ني ع���ام���ني و���ش��ب��ع��ة �أع���������و�م، على 
للغاية”  “�شخيفة  �ت��ه��ام��ات  خلفية 
�ملنظمات  �إح�������دى  يف  ب��ع�����ش��وي��ت��ه��م 
�لتي غردو� عنها. وعالوة  �لإرهابية 
ع��ل��ى ذل����ك، �أدي����ن ���ش��ح��ف��ي��ان �آخ����ر�ن 
بتهم �أقل لدعمهما منظمة �إرهابية. 

�أن  �إىل  بو�شت”  “و��شنطن  وتلفت 

وك����ان����ت �أري�����ي�����ل ن����ورك����رو�����س بني 
�مل��ت��ظ��اه��ري��ن يف ���ش��ان دي��ي��غ��و �أم���ام 
ر�فعة  �ل���ف���در�ل���ي���ة  �لإد�رة  م��ب��ن��ى 
لف���ت���ة ك���ت���ب ع��ل��ي��ه��ا “ل ح���ق���د يف 
�لولية �لذهبية )لقب كاليفورنيا( 
ل �أريد �شيا�شة )تر�مب( يف وليتي 

ويف بالدي«.
وت�����ق�����ول �أري������ي������ل وه������ي ت�������ش���ري يف 
م��وك��ب ي��رف��ع لف��ت��ات ك��ت��ب عليها 
متظاهرون  وف���ي���ه  جد�ر”  “ل 
ي��ح��م��ل��ون ع��ل��ى �أك��ت��اف��ه��م �أط���ف���اًل 
ي���رت���دون �ل��ب��ان�����ش��و �مل��ك�����ش��ي��ك��ي، �إن 
�لثمانية  �لأول���ي���ة  �ل��ن��م��اذج  “هذه 
يتمكنون  ف��ال��ن��ا���س  جم���دي���ة  غ���ري 
م��ن �لل��ت��ف��اف على �جل����در�ن، هذ� 
و�شيلة  �ملكلفني، وهي  لأم��و�ل  هدر 
�لأنظار  حتويل  �أج��ل  من  لرت�مب 

عن كل م�شكالته«.
وق����ال م��ت��ظ��اه��ر �آخ����ر م��ع��ل��ق��اً على 
زيارة ت��ر�م:ب “ل �أدري ملاذ� �نتظر 
يدرك  لكنه  لياأتي،  �لوقت  هذ�  كل 
�لذي يو�جه فيه  �ملكان  �أن هذ� هو 
�أك���رب ق���در م��ن �مل��ق��اوم��ة، ه��ن��ا على 

�حلدود، هنا يف كاليفورنيا«.

•• وا�شنطن-وكاالت:

غ����رب  ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا يف  �����ش����ه����دت 
�لأول  �أم���������س  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات 
زيارة  �أول  ع�شية  �لتظاهر�ت  �أوىل 
�أكرب  �إىل  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  للرئي�س 
و�أحد  ع��ددي��اً  �لأمريكية  �ل��ولي��ات 
�أب�����رز �مل��ع��اق��ل �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة يف 

�لبلد.
يف  �شخ�س   200 ح���و�ىل  وتظاهر 
بزيارة  للتنديد  دييغو  �شان  و�شط 
�لرئي�س وب�شيا�شته �ملعادية للهجرة 
يف �ملدينة �لو�قعة على �حلدود مع 

�ملك�شيك.
وب���ع���د ه���ب���وط ط���ائ���رت���ه �م�������س يف 
ق��اع��دة م��ري�م��ار �جل��وي��ة يف جنوب 
�لرئي�س  ���ش��ي��ت��وج��ه  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، 
�أوتاي  �حل���دود يف  �إىل  �جل��م��ه��وري 
لزيارة  دييغو،  ���ش��ان  ج��ن��وب  مي�شا، 
مناذج  ثمانية  تعر�س  حيث  �ملوقع 
بناوؤه  يعتزم  �ل���ذي  ل��ل��ج��د�ر  �أول��ي��ة 
3 �آلف كلم من  على طول حو�يل 
�ملك�شيك، تنفيذ�ً لأحد  �حلدود مع 

�أبرز وعوده �لنتخابية.

اجتماع امل�قعني على وثيقة قرطاج:

تون�س: حتيني الأهداف.. قبل تغيري الرّبان...!
•• الفجر – تون�ض - خا�ض

�مل���وق���ع���ني على  �ن���ع���ق���د �ج���ت���م���اع 
�لثالثاء  �أم�������س  ق���رط���اج  وث��ي��ق��ة 
�ل�شب�شي.  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ي  ب��رئ��ا���ش��ة 
رئي�س  ق��ال  �ع��الم��ي،  ت�شريح  ويف 
�لغنو�شي  ر����ش��د  �لنه�شة  ح��رك��ة 
�إن��ه مت �لت��ف��اق على ت�شكيل جلنة 
�شتتوىل  �لربعاء  �ليوم  من  بد�ية 
�أو خارطة طريق  �لأولويات  و�شع 
خالل �لفرتة �لقادمة خا�شة على 

�مل�شتوى �لقت�شادي.
�أم���ني ع��ام �حّتاد  �أب���رز  م��ن جهته، 
�إنه  �لطبوبي  �ل��دي��ن  ن��ور  �ل�شغل 
ب�������ش���ر�ح���ة ع����ن كل  مت �حل����دي����ث 
�لإ�شكاليات �لقت�شادية �ملطروحة 
�أول����وي����ات وخا�شة  و���ش��ع  و���ش��ي��ت��م 
�لقادمة  �مل��رح��ل��ة  يف  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
ثم �شيتم �لنظر يف �لأ�شماء �لقادرة 
�حلكومي  �ل���ف���ري���ق  ق����ي����ادة  ع���ل���ى 
�شيتم  �ل���ت���ي  �لأول�����ي�����ات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

�لتفاق عليها.
�أن بقاء �حلكومة �حلالية  و�أو�شح 
م���ن ع��دم��ه ���ش��ي��ت��م �ل��ن��ظ��ر ف��ي��ه يف 

تقييم يف مرحلة ثانية.
�أك�����د رئ��ي�����س منظمة  م���ن ج��ه��ت��ه، 
�لأعر�ف �شمري ماجول �أن �لو�شع 
�لق��ت�����ش��ادي ���ش��ع��ب ج���د� وهناك 
ف�������ش���ل يف ت����ن����اول �مل����ل����ف����ات، وف���ق 
تقديره، معترب� �أن �ملرحلة تتطلب 
متحزبة  غ����ري  ك����ف����اء�ت  ح���ك���وم���ة 

تو��شل �مل�شو�ر.

�سابق لأوانه
قر��س  ����ش���ع���ي���دة  �أّك���������دت  ح����ني  يف 
�لتون�شية  �لرئا�شة  با�شم  �لناطقة 
�إيفاد ممثلني  �أّن��ه مت �لتفاق على 

للفريق، وفق تعبريها.

التحيني مطل�ب
�لباجي  �لتون�شي،  �لرئي�س  وك��ان 
ق���ائ���د �ل�����ش��ب�����ش��ي، ق����د �أك������د لدى 
�ف��ت��ت��اح��ه �لج��ت��م��اع �أن����ه ل ميكن 
�حل��دي��ث ع��ن وح����دة وط��ن��ي��ة دون 
لل�شغل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل���ع���ام  �لحت�����اد 
و�حت���������اد �رب���������اب �ل���ع���م���ل وب���اق���ي 
�مل��ن��ظ��م��ات �ل��وط��ن��ي��ة، م��ع��ت��رب� �أنه 
م�شمون  دون  لل�شيا�شة  معنى  ل 

�جتماعي.
�لبالد  �إن  �ل�����ش��ب�����ش��ي  ق��ائ��د  وق����ال 
�إيجاد  م��ن  ب��د  ول  و�شع �شعب  يف 
�حل���ل���ول م���ن ق��ب��ل �مل��وق��ع��ني على 
وث���ي���ق���ة ق�����رط�����اج وغ�����ريه�����م من 
�لأط��������ر�ف �مل��ع��ن��ي��ة. و�أ�����ش����اف �أن 
حاجة �إىل جميع  يف  �ليوم  "تون�س 
مالحظا  ��شتثناء"،  دون  �أبنائها، 
�إىل  ول��ف��ت  �لإق�شاء".  "�شد  �أن���ه 
�ملن�شّمني  ق��اع��دة  تو�شيع  مت  �أن���ه 
�إىل وثيقة قرطاج، لكن منهم من 
م�شري�  �لأ�شباب،  لبع�س  �ن�شحب 
بو�شوح  �ل���ت���ح���اور  �����ش����رورة  �إىل 
ومو�شوعية. وذكر باأنه كان طالب 
�لوثيقة  على  �ملوقعني  �لبد�ية  يف 

ع���ن �مل��وق��ع��ني ع��ل��ى �ل��وث��ي��ق��ة من 
�لتي  �مل��ق��رتح��ات  يف  �لنقا�س  �أج���ل 
�إط������ار حتيني  ب��ه��ا يف  �ل���ت���ق���دم  مت 
عالقة  ويف  �لأ����ش���ل���ي���ة  �ل���وث���ي���ق���ة 
مرحلة  يف  ب����ه  �لل�����ت�����ز�م  مت  مب����ا 
�لقا�شم  �إي��ج��اد  على  و�لعمل  �أوىل 
�لأحز�ب  مقرتحات  بني  �مل�شرتك 
على  �أ�شبوعني  غ�شون  يف  وتبنيها 

�أق�شى تقدير. 
�أم��������ا ب���خ�������ش���و����س �حل�����دي�����ث عن 
�ل�����ت�����ح�����وي�����ر �حل�����ك�����وم�����ي خ�����الل 
�لج��ت��م��اع، ق��ال��ت ق��ر����س '' تغيري 
ذ�ته،  حد  يف  غاية  لي�س  �حلكومة 
ب��ل ترتيب �لأول��ي��ات و�ل�����ش��روع يف 
وما  و�لأ���ش��ل  �لغاية  هي  تنفيذها 
بقي هو جمرد تفا�شيل". متابعة 
منفتحة  �جل���م���ه���وري���ة  ''رئ���ا����ش���ة 
�لنقا�س  م����ق����رتح����ات  ك�����ل  ع���ل���ى 
و�حت����اد �ل�����ش��غ��ل ع���رّب ع��ن مت�ّشكه 
�لوثيقة  �لأوليات وحتيني  ب�شبط 
يف  وتكليف  للتحديات  و��شتجابة 

ما بعد من �شينّفذها.
تغيري  �حل�����دي�����ث  �ّن  و�ع�����ت�����ربت 
���ش��اب��ق لأو�ن��������ه، وقبل  �حل���ك���وم���ة 
�حل������دي������ث ع������ن ذل�������ك لب�������د من 
�شتوكل  �لتي  �ملهمة  ع��ن  �حل��دي��ث 

م���ق���رتح���ات���ه���م، يف ظل  ب���ت���ق���دمي 
وجود م�شتجد�ت تتطلب �لتحيني، 
خ��ط��و�ت ل  �أن��ه��م قطعو�  مو�شحا 
ي�����ش��ت��ه��ان ب��ه��ا ع��ل��ى �أ���ش��ا���س وثيقة 
حكومة  �أجلها  من  وكّونو�  قرطاج 
�شيء  ل  "لكن  وط���ن���ي���ة،  وح������دة 
توجد  �إذ  وزم��ان  مكان  لكل  �شالح 

م�شتجد�ت تتطلب �لتحيني".
�أن  �إىل  �لتون�شي  �لرئي�س  و�أ���ش��ار   
لل�شغل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل���ع���ام  �لحت�����اد 
وحركة ند�ء تون�س كانا يف طليعة 
�أن  قبل  مقرتحاتهم،  ق��دم��و�  م��ن 
�لنه�شة،  ح��رك��ة  �لث��ن��ني  تلتحق 
ب�شيء من �لتاأخري. وقال �إنه �طلع 
ت�شتدعي  �ل��ت��ي  �مل���ق���رتح���ات  ع��ل��ى 

�حلو�ر و�لنقا�س حولها. 

و�سع الأم�ر يف اطارها
ولحظ �أنه "ل بد من �إبد�ء �لأر�ء 
ح��ول ه��ذه �ملقرتحات خ��الل هذه 
�جلل�شة، لإيجاد قا�شم م�شرتك يف 
ما بينها ويكون متعلقا بالأولويات 
�أن  مو�شحا  �لق�شايا"،  و�أم���ه���ات 
�مل�شائل  بع�س  ح���ول  "�لختالف 
�لختالف  مي��ك��ن  ل  ل��ك��ن  ج���ائ���ز، 
على  ����ش���دد  ك���م���ا  �لأهم".  ح�����ول 

منهجية  ع��ل��ى  �لت����ف����اق  �����ش����رورة 
ميكن �لتو�شل �إليها بعد مدة. 

وبعد �ن �أعرب عن �أمله يف �أن يكون 
ه��ذ� �لج��ت��م��اع ل��الأط��ر�ف �ملوقعة 
منا�شبة  ق�����رط�����اج،  وث���ي���ق���ة  ع���ل���ى 
لو�شع �لأمور يف �إطارها، بنّي قائد 
�ل�شب�شي �نه "ل عالقة له ببع�س 
�ملت�شلة  و�لأق���اوي���ل  �لت�شريحات 
من  "منتخب  �ن��ه  قائال  بلقاء�ته 
�ل��ت��ون�����ش��ي ويعمل  �ل�����ش��ع��ب  ط���رف 
�ل  يتحاور  ول  ب��الده  خدمة  على 
يف �طر ر�شمية كما �نه يتعامل مع 
�ىل  ����ش��اف��ة  ومنظمات  موؤ�ش�شات 
حكومات  ك��ون��و�  منتخبة  �ح����ز�ب 
مع  �ل  �ت���ع���ام���ل  ل  "�نا  م�����ش��ي��ف��ا 
�ملوؤ�ش�شات." وح�شر هذ� �لجتماع 
ممثلو �أحز�ب ند�ء تون�س و�لنه�شة 
�لدميقر�طي  و�مل�������ش���ار  و�مل����ب����ادرة 
�لوطني  و�لحت�������اد  �لج���ت���م���اع���ي 
�حل���ر �ىل ج��ان��ب مم��ث��ل��ي �لحت���اد 
و�لحت���اد  لل�شغل  �لتون�شي  �ل��ع��ام 
و�لتجارة  ل��ل�����ش��ن��اع��ة  �ل��ت��ون�����ش��ي 
و�لحتاد  �لتقليدية  و�ل�شناعات 
و�ل�شيد  ل���ل���ف���الح���ة  �ل���ت���ون�������ش���ي 
�لوطني للمر�أة  �لبحري و�لحت��اد 

�لتون�شية.

 ال�ضب�ضي: ل �ضيء �ضالح لكل مكان وزمان اإذ توجد م�ضتجدات تتطلب التحيني
 ت�ضكيل جلنة �ضتتوىل و�ضع الأولويات اأو خارطة طريق خالل الفرة القادمة 

 الطبوبي: �ضيتم النظر يف الأ�ضماء القادرة على قيادة الفريق احلكومي لتنفيذ الأولويات التي �ضيتم التفاق عليها
قرا�س: تغيري احلكومة لي�س غاية يف حد ذاته، بل ترتيب الأولويات وال�ضروع يف تنفيذها هي الغاية والأ�ضل

�ل�شب�شي يرت��س �جتماع �لطر�ف �ملوقعة على وثيقة قرطاج�لتحوير �لوز�ري �شابق لو�نه
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و�شفت منظمة حظر �لأ�شلحة �لكيميائية �م�س عملية ت�شميم �لعميل 
لالأع�شاب  بغاز  و�بنته  �شكريبال  �شريغي  �ل�شابق  �مل��زدوج  �لرو�شي 
�وزجمو  �أحمد  للمنظمة  �لعام  �ملدير  وق��ال  للغاية«.  “مقلقة  باأنها 
مبر�س  �أ�شيبا  �شخ�شني  ب��اأن  موؤخر�  �ل�شادر  “�لتقرير  �إن  بيان  يف 
ي�شكل م�شدر  �أم��ر  �أع�شاب  لغاز  تعر�شهما  �ثر  بريطانيا  خطري يف 
قلق بالغ«. و�أ�شاف �أن “م�شاألة �أن �ملو�د �لكيميائية ل تز�ل ت�شتخدم 
لإيذ�ء �لنا�س مقلقة للغاية«. و�أو�شح �أن وزير �خلارجية �لربيطانية 
بوري�س جون�شون �ت�شل به ليل �لثنني ملناق�شة �لتحقيق �جلاري يف 
حماولة قتل �شكريبال و�بنته يوليا يف مدينة �شالزبري �لربيطانية 
يف �لر�بع من �آذ�ر مار�س. و�أ�شارت رئي�شة �لوزر�ء �لربيطانية ترييز� 
ماي �إىل �أنه من �ملرجح جد� �أن تكون رو�شيا خلف �لهجوم وهو ما نفته 
مو�شكو موؤكدة على رغبتها �لتعاون مع �لتحقيق. وتاأ�ش�شت منظمة 
192 ع�شو� ومقرها لهاي  �لتي ت�شم  �لكيميائية  �لأ�شلحة  حظر 
يف 1997 لالإ�شر�ف على تطبيق �تفاقية �لأ�شلحة �لكيميائية �لتي 
تهدف �ىل تخلي�س �لعامل من �لأ�شلحة �ل�شامة وتفادي �نتاج �ملزيد 
منها. و�أ�شرفت �ملنظمة خالل �لعقدين �ملن�شرمني على تدمري نحو 

94 باملئة من خمزونات �لعامل �ملعلنة من �لأ�شلحة �لكيميائية.
 

تركيا  يف  ل��الإدع��اء  ممثال  �إن  لالأنباء  �لرتكية  دوج��ان  وكالة  قالت 
ط��ال��ب �م�����س �ل��ث��الث��اء ب�شجن ق�����س �أم��ري��ك��ي م���دى �حل��ي��اة ب�شبب 
2016 يف خطوة  �شالته �ملزعومة مبحاولة �نقالب وقعت يف عام 
�لوليات  وت��رى  �لبلدين.  بني  �لعالقات  �إ�شالح  جهود  تقو�س  قد 
منذ  ملحاكمته  متهيد�  �مل�شجون  بر�ن�شون،  �أن��درو  �لق�س  �أن  �ملتحدة 
دي�شمرب كانون �لأول عام 2016، و�حد �شمن عدد من �لأمريكيني 
�ملحتجزين دون وجه حق يف تركيا.  وخالل زيارة لأنقرة يف �ل�شهر 
�ملا�شي طالب وزير �خلارجية �لأمريكي ريك�س تيلر�شون، �لذي �أعلن 

�لرئي�س دونالد تر�مب �إقالته �لثالثاء، بالإفر�ج عن بر�ن�شون.
�أن  بر�ن�شون  عن  ب��الإف��ر�ج  للمطالبة  �لنرتنت  على  �لتما�س  وذك��ر 
�لق�س وهو من نورث كارولينا يعي�س يف تركيا منذ 23 عاما ويدير 
كني�شة هناك. وذكرت وكالة دوجان �أن ممثل �لإدعاء �تهم بر�ن�شون 
باأنه “م�شوؤول تنفيذي” يف �جلماعة �لتي تنحي �أنقرة باللوم عليها 
�ملقيم يف  كولن  �هلل  فتح  �شبكة  تركيا  وتتهم  �لن��ق��الب.  يف حماولة 
�لوليات �ملتحدة بالتخطيط ملحاولة �لنقالب وهو ما ينفيه كولن.
ويف �شبتمرب �أيلول �ملا�شي ملح �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �إردوغان 
�ملتحدة  �لوليات  �شلمت  �إذ�  بر�ن�شون  تركيا عن  �إف��ر�ج  �إمكانية  �إىل 
لئحة  يف  �لق�س  �شد  �ملوجهة  �لتهامات  تت�شح  ومل  لأنقرة.  كولن 

�لتهام. ومل يت�شن �لو�شول ملكتب �ملدعي للتعليق.

لإعطائها  بريطانيا  �إياها  منحتها  �لتي  �ملهلة  �م�س  رو�شيا  رف�شت 
�شكريبال  �شريغي  �ل�شابق  �مل���زدوج  �لعميل  ت�شميم  ب�شاأن  تو�شيحا 
و����ش��ت��دع��ت ���ش��ف��ري ل��ن��دن ل��دي��ه��ا ف��ي��م��ا ط��ل��ب��ت م��ن��ه��ا ع��ي��ن��ة م��ن غاز 

�لأع�شاب �لذي ��شتخدم يف �لعملية.
وقال وزير �خلارجية �لرو�شي �شريغي لفروف خماطبا لندن “قبل 
�أن متنحو� مهال، من �لأجدر بكم �أن تفو� بالتز�ماتكم حيال �لقانون 
و�أ�شاف وزير  �لكيميائية.  �لأ�شلحة  �تفاقية  �إىل  �إ�شارة  يف  �لدويل” 
ر�شميا  طلبا  تر�شل  �أن  بريطانيا  على  ك��ان  �أن��ه  �لرو�شي  �خلارجية 
قتل  حم��اول��ة  يف  ��شتخدمت  �لتي  �مل���ادة  ب�شاأن  لال�شتي�شاح  ملو�شكو 
�إن مو�شكو مل تتلق  �مل��زدوج �ل�شابق. وقال لفروف  �لعميل �لرو�شي 
طلبا من هذ� �لقبيل وطلبت عينة من غاز �لأع�شاب رو�شي �ل�شنع 
�آذ�ر  من  �ل��ر�ب��ع  يف  يوليا  و�بنته  �شكريبال  لت�شميم  ��شتخدم  �ل��ذي 
“طلبنا يف ر�شالة ر�شمية �لط��الع على هذه  مار�س. وقال لف��روف 
�ملادة” �لتي ��شتخدمت موؤكد� �أن �لرد جاء بالرف�س. و�أ�شاف كذلك 
�جلاري  �لتحقيق  ب�شاأن  معلومات  على  �حل�شول  طلبت  مو�شكو  �أن 
عليها  تن�س  �لتي  �لإج����ر�ء�ت  تطبيق  مت  “�إذ�  وق��ال  بريطانيا.  يف 
رو�شيا  �أن  لكم  �وؤك���د  �لكيميائية(،  بالأ�شلحة  )�خلا�شة  �لتفاقية 

�شتفي بالتز�ماتها.

عوا�شم

الهاي

مو�سكو

�أنقرة

جهود لتفادي انتخابات مبكرة يف اإ�ضرائيل 
•• القد�ض املحتلة-اأ ف ب:

�إ�شر�ئيل يف حني  �نتخابات مبكرة يف  تكثفت �جلهود �م�س لتفادي تنظيم 
�ليه  �لف�شاد  تهمة  توجيه  �مكان  نتانياهو  بنيامني  �ل��وزر�ء  رئي�س  يو�جه 
ويدر�س خطوته �لتالية. من �ملتوقع �أن يتخذ �لكني�شت خطو�ت مهمة يف 
وقت لحق من �لنهار �شيت�شح على �أ�شا�شها ما �ذ� كان �لئتالف �حلكومي 
بزعامة نتانياهو �شيتجاوز �لأزمة �أم �شيم�شي نحو �نتخابات مبكرة ميكن 

�ن يتم �جر�وؤها يف حزير�ن يونيو �ملقبل.
ويتهم بع�س �أع�شاء �لئتالف نتانياهو بال�شعي �ىل �نتخابات مبكرة لتعزيز 

موقفه �ل�شيا�شي قبل �تهامه �ملحتمل بالر�شى يف �ل�شهر �ملقبلة.
وت�شري ��شتطالعات �لر�أي �ىل �نه من �ملمكن �ن يظل رئي�شا للحكومة بعد 

�نتخابات جديدة حتى يف ظل �لتحقيق حول �لف�شاد �ملخيم عليه.
وكان نتانياهو قال مر�ر� �نه يريد �ن يظل حتالفه �حلاكم يف �ل�شلطة حتى 
�نتهاء وليته يف ت�شرين �لثاين نوفمرب 2019 وحتدى معار�شيه يف كلمة 
بد من  كان ل  “�ذ�  �لثنني  نتانياهو م�شاء  وق��ال  �لثنني.  �لكني�شت  �م��ام 
�نتخابات، ف�شنقوم بحملتنا و�شنفعل ما يلزم لنفوز، لكن مل ن�شل بعد �ىل 
م�شيفا “لقد تاأخر �لوقت لكن مل يفت بعد وعلينا �لقيام بجهد  هناك”، 
�أخري من �جل �حلفاظ على �حلكومة �حلالية«. وت�شكل م�شاكل نتانياهو 
مع �لق�شاء �لنقطة �ل�شا�شية لزمة �لئتالف �ذ يتهمه عدد من �ل�شيا�شيني 

بانه ترك �لمور ت�شتفحل حتى يت�شنى له فر�س �جر�ء �نتخابات مبكرة.
�ل�شاعة لدى  �لوقت �لذي ي�شكل فيه م�شتقبل نتانياهو مو�شوع  لكن ويف 
�ل���ر�أي �ل��ع��ام، ف��ان حل �لزم��ة يقوم على ع��دة م�شائل تقنية �أخ���رى. �ذ ل 
من  للتقليل  �ل�شبوع  نهاية  قبل  م�شائل  ع��دة  على  �لربملان  ي�شوت  �ن  بد 
فر�س تنظيم �نتخابات مبكرة. وكل هذه �مل�شائل، من مو�زنة �لعام 2019 
�ىل م�شروع قانون لإعفاء �ليهود �ملت�شددين دينيا من �خلدمة �لع�شكرية، 

ميكن �ن يتم �لت�شويت عليها قبل �نق�شاء يوم �لثالثاء.

حما�س ت�ضتهجن حتميلها م�ضوؤولية ا�ضتهداف احلمد اهلل
�حلمد  ��شتهد�ف  “�ن  بيان  يف  حما�س  وق��ال��ت 
�لوحدة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ج��ه��ود  �ي  ل�����ش��رب  ه���و  �هلل 
و�مل�����ش��احل��ة، وه��ي �لي���دي ذ�ت��ه��ا �ل��ت��ي �غتالت 
�لق�شام  �ل�شهيد مازن فقها �حد قياديي كتائب 
�ب��و نعيم مدير  �ل��ل��و�ء توفيق  �غتيال  وح��اول��ت 

عام قوى �لمن �لد�خلي” يف غزة.
�ذ  ح��م��ا���س  ح���رك���ة  �ن  “كما  �ل���ب���ي���ان  و������ش����اف 
�لرئا�شة  م��ن  �جل���اه���زة  �لت��ه��ام��ات  ت�شتهجن 
�أه���د�ف  حت��ق��ق  و�ل��ت��ي  ل��ل��ح��رك��ة،  �لفل�شطينية 
�مل��ج��رم��ني، ل��ت��ط��ال��ب �جل��ه��ات �لم��ن��ي��ة ووز�رة 
لك�شف  وع��اج��ل  ف���وري  حتقيق  بفتح  �لد�خلية 

•• غزة-اأ ف ب:

د�نت حركة �ملقاومة “حما�س” �لنفجار �لذي 
�لفل�شطيني  �ل����وزر�ء  رئي�س  م��وك��ب  ��شتهد�ف 
ر�مي �حلمد �هلل �م�س �لثالثاء وقالت �ن هذه 
“�جلرمية جزء ل يتجز�أ من حم��اولت �لعبث 

باأمن قطاع غزة«.
�أ���ش��ي��ب ���ش��ب��ع��ة �أ���ش��خ��ا���س ب���ج���روح ط��ف��ي��ف��ة يف 
�لنفجار �ل��ذي وق��ع ل��دى م��رور موكب �حلمد 
رئي�س  برفقة  غ��زة  قطاع  �ىل  و�شوله  بعد  �هلل 

�ملخابر�ت �لفل�شطينية ماجد فرج.

مرتكبيها  وحما�شبة  �جل��رمي��ة  مالب�شات  ك��ل 
وتقدميهم للعد�لة«.

�لتهام  �أ���ش��اب��ع  �لفل�شطينية  �لرئا�شة  وج��ه��ت 
حما�س  “حتمل  �إنها  وقالت  حما�س  حركة  �إىل 
�مل�شوؤولية عن �ل�شتهد�ف �جلبان ملوكب رئي�س 

�لوزر�ء«.
و�علن �أمن حما�س يف قطاع غزة �عتقال ثالثة 

��شخا�س وبدء �لتحقيق معهم.
باي  يلتقي  �ن  دون  زي��ارت��ه  �هلل  �حل��م��د  وق��ط��ع 
�ل�شفة  م��ن ح��رك��ة حما�س، وع���اد �ىل  م�����ش��وؤول 

�لغربية.

•• الفجر – خرية ال�شيباين
�لرو�شية  دف��ع �جلماهري  ب��ات      
�ملهمة  �لق�������رت�ع،  ���ش��ن��ادي��ق  �إىل 
�لث���ق���ل �ل��ت��ي ت��ت��ف��ّرغ ل��ه��ا جهود 
و�ل�شل�شلة  �لرو�شي  �لرئي�س  �إد�رة 
�ل��ق��ي��ادي��ة �ل��ط��وي��ل��ة ن����زول حتى 
و�مل�شت�شفيات،  �مل��د�ر���س،  م��دي��ري 

و�مل�شانع، وحكام �لأقاليم.
فالدميري  �ن���ت���خ���اب  ف����اإع����ادة      
لي�شت  ر�ب�����ع�����ة  ل�����ولي�����ة  ب����وت����ني 
جم������رد �إج�����������ر�ء �ن����ت����خ����اب����ي، بل 
تليق  م��ب��اي��ع��ة  ت���ك���ون  �أن  ي���ج���ب 
بالزعيم �لك��رب، وذل��ك من �جل 
�إث�����ارة �إع���ج���اب �مل��ج��ت��م��ع �ل���دويل، 
ترزح  �ل��ت��ي  �ل��رو���ش��ي��ة  و�لنخب�����ة 
حتت �لعقوبات، و�ل�شعب �لرو�شي 
نف�شه وحتى ُتنق�س �شرعية بوتني 

على �لرخام.
حتديد  مت  �ل�������ش���ب���ب،  ول����ه����ذ�     
�لأه�����������د�ف م�������ش���ب���ًق���ا، م���ن���ذ ع���ام 
�ل�������ش���ي���اغ���ة  ب������ه������ذه   ،2016
 70 �ي   ،”70/70“ �ل�شادمة: 
ب��امل��ائ��ة م��ن �لأ����ش���و�ت لبوتني يف 
ن�شبة  �أ�شا�س  على  �لأوىل  �جلولة 

م�شاركة 70 باملائة. 
�حل�شول  ي�����ش��ع��ب  ن�����ش��ب��ة  وه�����ي 
�لنت�شار  ي���ك���ون  ع��ن��دم��ا  ع��ل��ي��ه��ا 
ميك������ن  ل  �ذ  �ش�������لفا،  م��ربجم��ا 
خ���دع �لأغ��ل��ب��ي��������������������ة �ل��ع��ظ��م��ى من 

�لرو�س.
ا �ذ     ويبدو هذ� �جلهد متناق�شً
�ثناء  �لبد�ية  �لكرملني يف  حاول 
وتقوي�س  �مل�شاركة  عن  �لناخبني 
تر�شيح  منع  طريق  عن  تعبئتهم 
ق�������ادة �مل����ع����ار�����ش����ة ع���ل���ى �جل���ن���اح 
نافالني  �أليك�شي  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 

�ل�شعبوي  �ل���ي�������ش���اري  و�جل����ن����اح 
�نه  علما  �أود�لت�شوف(،  )�شريغي 
ل وزن �و ثقل لأي من �ملر�شحني 
�ملرخ�س لهم من قبل �لكرملني. 
ف��الدمي��ري بوتني  يلتزم  و�أخ����رًي�، 
�لأدن��ى من �جلهد:  نف�شه باحلد 
�ج���ت���م���اع���ان ف���ق���ط )م���و����ش���ك���و يف 
3 م����ار�����س و����ش���ي���ف���ا����ش���ت���وب���ول يف 
14 م��ار���س( ول��ن ي�����ش��ارك يف �أي 

�لع�شا  ع���ل���ى  ي��ق��������������������وم  و����ش�����������������ع 
�ل�شلطات  و�جل���زرة مب��ب��ادرة م��ن 

�ملحلية.
�أدخ���ل���ت �شركة     ف��ف��ي م��و���ش��ك��و، 
�لتنظيف �لعامة جيلي�شنيك نظام 
�ملوظفني  ع��ل��ى  ي��ج��ب  �إي�������ش���الت 
ختمها يف م��ر�ك��ز �لق���رت�ع. وقد 
�جلماعات  م��ن  �ل��ع�����ش��ر�ت  ح���ذت 
بع�س  ويف  ح������ذوه������ا.  �ل����ع����ام����ة 

مناظرة متلفزة �شد خ�شومه.

الع�سا واجلزرة
�عتماد  ع����ن  �ل���ن���ظ���ر  وب�������ش���رف 
يف  للتعبئة  �لتقليدية  �ل��و���ش��ائ��ل 
�ل�شتنجاد  خ����الل  م���ن  رو����ش���ي���ا 
�ملعنوية”  “�ل�شلطات  ل�  و�للجوء 
م���ث���ل �ل���ن���ج���وم ورج��������ال �ل���دي���ن 
نظام  و����ش���ع  مت  و�ل���ري���ا����ش���ي���ني، 

�حل������الت �لخ�������رى، ُي��ط��ل��ب من 
�لناخبني ت�شوير ورقة �قرت�عهم 
بو��شطة هو�تفهم �لذكية للتحقق 
من �أنه مت و�شع �لعالمة يف مربع 
موقع  ح�شب  “�جليد”،  �ملر�شح 

تثين�س رو. 
   يذك������������������ر �ن بطاق����������ة �لقرت�ع 
�لرو�شية من ورقة و�حدة وحتتوي 

على قائمة بجميع �ملر�شحني.

كل الطرق ت�ؤدي اإىل مكاتب القرتاع:

رو�ضيا: المتناع عن الت�ضويت عدو بوتني الرئي�ضي...!
اإعادة انتخاب ب�تني ل�لية رابعة لي�ست جمرد اإجراء انتخابي بل يجب اأن تك�ن مبايعة تليق بالزعيم الأكرب

غياب نافالني حد من ت�شويق �ل�شباق �ختالل �لتو�زن يف �حلملة �لنتخابية

بوتني هل من منازل؟

�ملقاطعون لالنتخابات �ق�شاء �ملعار�شة ي�شار� وميينا

ا�ستفتاءات للتعبئة
غ��و���ش��ي��ف )منطقة  م��دي��ن��ة     يف 
�لتلويح  ي���ت���م  ك���ال���ي���ن���ي���ن���غ���ر�د(، 
�ملن�شور  �ل�شلطات  توزع  باجلزرة: 
م����و�د  ب���ي���ع  “�شيجري  �ل����ت����ايل: 
بالقرب  باأ�شعار مدعومة  غذ�ئية 
�ل�شاعة  من مر�كز �لق��رت�ع بني 

11 �شباحاً و�ل�شاعة 4 م�شاًء”.
باأ�شعار  �شلع  �شبع  حت��دي��د  ومت   
�أ�شعار  ع��ن  ث��الث  �أو  مرتني  تقل 

�ل�شوق..
للمتقاعدين  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ه�����ذ�   
فيتم  �ل�������ش���ب���اب  �م�����ا  �ل����ف����ق����ر�ء. 
��شتدر�جهم باأجهزة �آيفون و�آيباد 
كجو�ئز يف بع�س مر�كز �لقرت�ع 
“�شور  م�����ش��اب��ق��ة  ت���ن���ظ���م  �ل����ت����ي 

�لنتخابات«.
   �ل�شركات �خلا�شة �لكربى لها 
حيث  �لتعبئة  عملية  يف  ن�شيبها 
�لعالمات  م���ن  �ل���ع���دي���د  ع���م���دت 
طبع  �ىل  �مل���ع���روف���ة  �ل���ت���ج���اري���ة 
�شعار�ت على �لإي�شالت و�لأكيا�س 
على  جميعها  حتّفز  �لبال�شتيكية 
�ل���ذه���اب مل��ك��ات��ب �لق�������رت�ع. كما 
�لنتخابية  �للجنة  يكافاأ موظفو 
�لأ�شخا�س  �إىل  يتنقلون  �ل��ذي��ن 
�أماكن ي�شعب  �لذين يعي�شون يف 
�ل���و����ش���ول �إل���ي���ه���ا، ي���ك���اف���وؤون من 
“جناعة  ح�شب  �مل��ال��ي��ة،  �لناحية 

�أ�شاليب عملهم«.
   و�أخ����ري�ً، ينظم ع��دد كبري من 
��شتفتاء�ت  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ات 
حول مو��شيع توؤّمن �لتعبئة لأن 
معدلت  ذ�ت  �مل��ن��اط��ق  يف  �ل���ق���ادة 
�أنهم  يدركون  �ل�شعيفة  �مل�شاركة 

�شُيعاقبون.
عن ل�ط�ن ال�س�ي�سرية

جللب الناخبني، �ضيتم بيع مواد غذائية 
باأ�ضعار مدعومة بالقرب من مراكز القراع

التزم القي�ضر باحلد الأدنى من اجلهد: 
اجتماعان فقط ول مناظرة متلفزة مع خ�ضومه

اعتماد نظام وا�ضع يقوم على الع�ضا واجلزرة حتفيزًا للم�ضاركة
املطل�ب 70 % من الأ�س�ات لب�تني يف اجل�لة الأوىل على اأ�سا�س ن�سبة م�ساركة 70 %

الطريان ال�ضوري يق�ضف بلدات باجلنوب 
•• عمان-رويرتز:

قال مقاتلون من �ملعار�شة �ل�شورية �إن �لطري�ن �ل�شوري ��شتاأنف لليوم �لثاين ق�شف عدد من �لبلد�ت 
�خلا�شعة ل�شيطرة �ملعار�شة يف حمافظة درعا بجنوب �شوريا �م�س بعد يوم من حتذير و��شنطن من �أن 
مثل هذ� �لق�شف ينتهك �تفاق مناطق عدم �لت�شعيد �لأمريكي �لرو�شي. وذكر م�شدر�ن من �ملعار�شة 
�أن �لطائر�ت ق�شفت �حلر�ك وب�شر �حلرير ومنطقة يف �للجاة، وجميعها مناطق �شهدت ق�شفا يف �أول 
�شربات جوية منذ �تفاق �أمريكي رو�شي مت �لتو�شل �إليه يف يوليو متوز �ملا�شي ب�شاأن �إقامة منطقة عدم 
ودعت  �لعنف  هذ�  �إز�ء  بالقلق  ت�شعر  �إنها  �لأمريكية  �خلارجية  وز�رة  وقالت  �شوريا.  جنوب  يف  ت�شعيد 
يف �لأردن ل�شمان �حلفاظ على منطقة عدم �لت�شعيد. وقال م�شوؤول من وز�رة  “�جتماع عاجل”  �إىل 
�خلارجية “�إذ� �شحت هذه �لتقارير فاإن هذ� ميثل �نتهاكا �شريحا لوقف �إطالق �لنار )يف جنوب غرب 
�لبالد( ميار�شه �لنظام من �شاأنه �أن يو�شع نطاق �ل�شر�ع«. وقال عدد من قادة ف�شائل �جلي�س �ل�شوري 
لتخفيف  جبهة  فتح  من  حتذيرهم  �إىل  يهدف  �لق�شف  �إن  �شوريا  جنوب  يف  �لغرب  من  �مل��دع��وم  �حل��ر 

�ل�شغط عن �لغوطة �ل�شرقية �لتي تو�جه حملة ق�شف مكثفة ي�شنها �جلي�س �ل�شوري وحلفاوؤه.
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•• الفجر - خرية ال�شيباين
   �لت�شويق لي�س كبري�. ول يجب 
�ن�����ه قبل  ت���خ���ّي���ل  ح����د  ن���ذه���ب  �ن 
تغلي  �لرئي�س،  �نتخاب  م��ن  �شهر 
غر�بة  �ل�شائعات  ب��اأك��رث  �جل��زي��رة 
يعرفون  �لكوبيني  �ن  ل،  وجنونا. 
�لديكتاتورية  هذه  كو�لي�س  متاما 
�ل�شيا�شية.    يقول جان مندل�شون، 
كوبا،  يف  لفرن�شا  �ل�شابق  �ل�شفري 
�ل��و�ح��د، وهو  ن��ظ��ام �حل���زب  “�إنه 
�شّفاف، ولكن  طبعا غام�س وغري 
ت����وّق����ع حركته  ذل�����ك مي���ك���ن  م����ع 

وتطور�ته �إىل حد ما«.
�أ���ش��ه��ر، مت تد�ول     وه��ك��ذ�، ومنذ 
��شم نائب �لرئي�س �حلايل، ميغيل 
ر�وؤول  م���ن  �مل���ق���ّرب  ك��ان��ي��ل،  دي����از 
ك���ا����ش���رتو، �ل����ذي ���ش��ي��ح��ت��ف��ل بعيد 
 20 يف  و�لثمانني  �لثامن  ميالده 
ت�شويت  م��ن  ي��وم  بعد  �أي  �أب��ري��ل، 

�لربملانيني.
مطلع  يف  كا�شرتو  ر�وؤول  وق��ال     
لي�س  كانيل  دياز  “�لرفيق  فرب�ير 
وبالن�شبة  طارئا”.  ول  م��ب��ت��دئ��ا 
ميغيل  �شيكون  �مل��ر�ق��ب��ني،  لبع�س 
ن�شخة �أ�شغر �شّنا و�أكرث ��شرتخاء 
وي�شيف  ك���ا����ش���رتو.  ر�وؤول  م���ن 
�أول��ي��ف��ي��ي��ه د�ب�����ني، �مل��ت��خ�����ش�����س يف 
جامعو  يف  �ل���الت���ي���ن���ي���ة  �أم����ري����ك����ا 
بال�شرورة  لي�س  “�إنه  بو:  �شيان�س 
�إىل  بالن�شبة  ولكنه  ك��اري��زم��ات��ي��ا، 
�لكوبيني، ينظر �إليه على �أنه �شاب، 
يف  ينا�شل  مل  �ل��ذي  �لأول  ا  و�أي�شً
بد�ية �لثورة مع �لأخوين كا�شرتو، 
�ي ميثل نهاية حقبة وجيل، حتى 
�أح������د يف م����اأم����ن من  ي���ك���ن  ل����و مل 
�لعائلة  لأن  كوبا”،  يف  �مل��ف��اج��اآت 

تر�قب بدقة متناهية. 
   ل����ر�وؤول ك��ا���ش��رتو �أرب��ع��ة �أطفال 
�أليخاندرو  كان  و�ب��ن.  بنات  ثالث 
�إ���ش��ب��ني ع�����ش��و� يف فريق  ك��ا���ش��رتو 
�مل���ف���او����ش���ني �ل�����ش��ري��ني م���ن �أج���ل 
�ملتحدة.  �ل���ولي���ات  م���ع  �ل��ت��ق��ارب 
وم�����ارّي�����ا ك���ا����ش���رتو �إ�����ش����ب����ني، من 
جانبها، هي �لنائب �لوحيد �ملن�شق 
عن �لنظام، على �لأقل يف �لق�شايا 

�أو على  وه���و ي��رت��دي رب��ط��ة ع��ن��ق 
�أبي�س  ا  قمي�شً �لكوبّية،  �لطريقة 
�أو طويلة.  و�أكمام ق�شرية  مطرز، 
وغ���ال���ب���ا م���ا ���ش��وه��د ب���ال���ق���رب من 
للدولة،  كرئي�س  وح��ده  �أو  ر�وؤول، 
ترودو  جو�شتني  �ل��ك��ن��دي  �شحبة 
نارندر�  �لهندي  �ل��وزر�ء  رئي�س  �أو 
�ل�شور  بع�س  �أي�شا  هناك  م��ودي. 
وهو يف و�شعيات غري ر�شمية، كاأن 
باجتاه  �مل��ث��ال،  �شبيل  على  يتقدم، 
�شنبلتني  لها  يقدم  �شاحرة  �شقر�ء 

من �لقمح، كتعويذة حظ.
���ش��ن��و�ت، ذّك��ر عميل     قبل خم�س 
�ل�شتخبار�ت  وك����ال����ة  يف  ����ش���اب���ق 
�مل��رك��زي��ة، ب��ري��ان لت��ي��ل، يف حو�ر 
لنيويورك تاميز، ولي�س دون �شبب، 
�لطريق  عّبدت  �لكوبية  �لثورة  �أن 
�لتفكري  �لأ����ش���م���اء مي��ك��ن  ل��ع��دي��د 
�لرجل  ليكونو�  م��ا  وق��ت  يف  فيهم 
بالن�شبة  �نه  �ل  �لثالث.  �أو  �لثاين 
�إ�شار�ت  هناك  كانت  كانيل،  لدياز 
ب��ن��اء م��رك��ز فيدل  وع��الم��ات مثل 
ك��ا���ش��رتو �ل���ذي ي��رت�أ���س جمموعة 
ا  �لعمل �ملكونة من ثالثني �شخ�شً
دي����از  وم��ي��غ��ي��ل  ك���ا����ش���رتو  ر�وؤول 

كانيل.
   لقد تاأكد �لرئي�س من �أنه مبجرد 
�شُيتابع  �لقيادة،  حترره من مهمة 
�ل��ت��ك��وي��ن، وخّريج  �مل��ه��ن��د���س  ه���ذ� 
�ل�شيوعي  �حل��������زب  يف  �جل�����ه�����از 
�لنهائي  �لتنفيذ  �شيتابع  �لكوبي، 

للم�شروع.
ك�����ش��ي��ا���ش��ي منتبه  ف�����رتة،  م��ن��ذ     
كانيل  دي���از  ميغيل  �شمح  وح���ريف، 
يف  بها  �أدىل  م��الح��ظ��ات  بت�شريب 
تعهد�ت  ت��ع��ط��ي  خ���ا����س،  جم��ل�����س 
“ لقد  للجناح �ملت�شدد يف �حل��زب. 
خ���رّي �ل��ظ��ّل ط��وي��ال، ل��ك��ن ل��ه من 
�لذكاء ما يكفي للو�شول �إىل هذه 

�ملكانة، يالحظ �أوليفييه د�بني.
�لطبقة  ���ش��ي��خ��دم  �ن���ت���خ���اب���ه  �إن   
ويذهب  �جلزيرة”.  يف  �حل��اك��م��ة 
���ش��ي��ئ��ا ما  �إن  �ل���ق���ول  �خ�����رون ح���د 
�شيحدث �إذ� مل يتم �نتخاب ميغيل 

دياز كانيل.
عن ل� ج�رنال دو دميان�س

للدفاع  كفاحها  ع��رب  �ملجتمعية، 
�شيجروؤ  فهل  �ملثليني.  حقوق  عن 
دياز  �شد  �ل��وق��وف  على  �لأط��ف��ال 

كانيل، �ملقّرب من �لأب؟

•• طوكيو-اأ ف ب:

تت�شاعد �ل�شغوط على رئي�س �لوزر�ء 
�آبي يف ظل ف�شيحة  �لياباين �شينزو 
تر�جعت  ف��ي��م��ا  ت��ط��ال��ه،  حم�����ش��وب��ي��ة 
ن�شبة �لتاأييد له �إىل �أدنى م�شتوياتها 
�إع��ادة �نتخابه يف ت�شرين �لأول  منذ 
�أك����ت����وب����ر، وف�����ق �����ش���ت���ط���الع ل���ل���ر�أي 
ج��دي��د. وي��و�ج��ه �آب���ي ووزي���ر ماليته 
�أيام  �آ�شو �شغوطا متز�يدة منذ  تارو 
�ل��ك�����ش��ف ع���ن ت��الع��ب بوثائق  ع��ق��ب 
�ر�����س  ب��ي��ع  بعملية  متعلقة  م��ه��م��ة 
م��ث��رية ل��ل��ج��دل، ق��ب��ل �إر���ش��ال��ه��ا �إىل 
�لنو�ب. وو�جه �آ�شو �ي�شا دعو�ت من 
�ملعار�شة �لثنني تطالبه بال�شتقالة 
بعد �إقر�ره باأن وز�رته قامت بتغيري 
14 ن�شخة من �لوثائق �لتي �ر�شلت 
�إىل �لربملان. وتتعلق �لف�شيحة ببيع 
 2016 ع��ام  للدولة  �ر����س مملوكة 
خا�شة،  م���د�ر����س  ي��دي��ر  ق��وم��ي  �إىل 
ويقول �إنه يرتبط بعالقات جيدة مع 

بحر �إيجه �إىل �ليونان. وقل�س ذلك 
�أعد�د �ملهاجرين بدرجة كبرية وحال 
�ل��ت��ع��اون م��ع تركيا وه��ي ع�شو  ه��ذ� 
رئي�شي يف حلف �شمال �لأطل�شي من 
�تخاذ �لحت��اد �لأوروب���ي �إج��ر�ء �شد 
�ملنتقدين  على  ب�شبب حملتها  �أنقرة 
�ملجتمع  وم���ن���ظ���م���ات  و�مل���ع���ار����ش���ني 

�أن����ه  ي�������ش���رح  �ن  �ل���ط���ب���ي���ع���ي  م����ن 
ب��ال��ع��ي�����س يف ع�شر  ي��ج��ب �لق�����ر�ر 
�لإنرتنت. وهو ميلك ح�شابا على 
ف��ي�����ش��ب��وك، ح��ي��ث ت��ظ��ه��ر ���ش��ور له 

جميع  ���ش��ع��د  م��ع��ل��م��ة.  و�أّم  ع��ج��ة 
لي�شبح،  �حل��زب��ي  �ل�����ش��ّل��م  درج����ات 
جمل�س  رئي�س  نائب   ،2013 عام 
ويتذكر  �شابقة.  وه��ي  كوبا،  وزر�ء 

جديدة على ر�أ���س �حل��زب �لليرب�يل 
و�أظهر  �حل����اك����م.  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي 
�����ش���ت���ط���الع ج���دي���د ن�����ش��رت��ه �إذ�ع������ة 
�أن  �لثالثاء  �حلكومية  �إن.�إت�����س.ك��ي 
�ل��ت��اأي��ي��د حل��ك��وم��ة �آب����ي ت���ر�ج���ع �إىل 
�أدنى م�شتوياته منذ �إعادة �نتخابه يف 

ت�شرين �لأول �كتوبر �ملا�شي.
نقطتني  �ل��ت��اأي��ي��د  ن�شبة  وت��ر�ج��ع��ت 
مقارنة  باملئة   44 لت�شجل  مئويتني 
بال�شهر �ملا�شي، بح�شب �إن.�إت�س.كي، 
�آخر ل�شحيفة  ��شتطالع  �أظهر  فيما 
�لتاأييد  ت��ر�ج��ع  �شيمبون  ي��وم��ي��وري 

�شت نقاط مئوية �إىل 48 باملئة.
�آ�شو، �حلليف  �إن بقاء  وقال معلقون 
�ملقرب لآبي ونائب رئي�س �حلكومة، 
�شروري كي يتمكن �آبي من �لبقاء يف 
�إد�رة  و�آ�شو موجود يف قلب  من�شبه. 
�آب��ي منذ بدء عملها يف كانون �لول 
دور�  ل��ع��ب  ح��ي��ث   ،2012 دي�شمرب 
�ملعروفة  �لقت�شادية  �آبي  �شيا�شة  يف 

با�شم “�بينوميك�س«.

لع�شوية  �مل���ر����ش���ح���ة  �ل���������دول  م�����ن 
�لحتاد �لأوروب��ي وبتعليق حمادثات 
�لن�شمام �ملتعرثة منذ فرتة طويلة 

على �أي حال.
ني�شان  �أب��ري��ل  يف  �لحت���اد  و�شي�شدر 
على  “يحتوي  بتقرير  و�شفته  م��ا 
�نتقاد�ت” مل�شاعي تركيا لالن�شمام.

رجل الظل ال�سغ�ف بالفن
ع���ن جندي  ن��ع��رف  م����اذ�  �إذن،      
�لظل هذ�؟ ولد ميغيل دياز كانيل 
يف مقاطعة فيال كالر� لأب �شانع 

�آبي وزوجته �آكي. ومتت عملية �لبيع 
�ل�شوق  �شعر  م��ن  بكثري  �أدن���ى  ب�شعر 
و���ش��ط �ت��ه��ام��ات ب���اأن ه��ذه �لعالقات 

�شاهمت يف �بر�م �ل�شفقة.
و�آ���ش��و �عتذ�رهما  �آب��ي  وق��دم كل من 
�ل�شديد و�شط موؤ�شر�ت على تر�جع 
�شعبية رئي�س �لوزر�ء قبل �شتة �أ�شهر 
لولية  فيها  يرت�شح  �نتخابات  على 

�نقالب  �أع���ق���اب حم���اول���ة  �مل����دين يف 
�إردوغ��ان كذلك  2016. وهاجم  يف 
�أملانيا وهولند� �لع�شوين يف �لحتاد 

�لأوروبي يف �أحاديثه.
بتجميد  �أ�شا�شي  ب�شكل  �لحت��اد  ورد 
بع�س �ل��ت��م��وي��ل �ل���ذي ك���ان م��ن حق 
باعتبارها  ع��ل��ي��ه  �حل�����ش��ول  ت��رك��ي��ا 

وحمافظة على �لرت�ث يف هافانا، 
يتجول �لزوجان يف �شالت متحف 

�للوفر ب�شعادة �شاطعة.
�لعايل،  للتعليم  �شابق  وك��وزي��ر      

�ل�������ش���ف���ري ج����ني م���ن���دل�������ش���ون �ن���ه 
�لفنية.  بالأعمال  �شغوف  �شيا�شي 
باري�س  م��ي��غ��ي��ل  ي������زور  وع���ن���دم���ا 
ل��ي��ز كوي�شتا،  �ل��ث��ان��ي��ة  م��ع زوج��ت��ه 

ميغيل دياز كانيل يف ثوب �لرئي�س كوبا تتجه نحو �لتغيري

ميغيل  �شيد كوبا �لقادم ر�وؤول كا�شرتو �ختار خليفته

�سرب ميغيل مالحظات اأدىل بها يف جمل�س خا�س تعطي تعهدات للجناح املت�سدد يف احلزب
لي�س كاريزماتيا ولكنه بالن�سبة للك�بيني �ساب مل ينا�سل يف بداية الث�رة مع الأخ�ين كا�سرتو

ميثل نهاية حقبة وجيل:

كوبا: ميغيل دياز كانيل، الوريث ال�ضرعي لكا�ضرو...؟
يذهب حملل�ن حد الق�ل اإن �سيئا ما �سيحدث اإذا مل يتم انتخاب ميغيل دياز كانيل

 هل �ضيجروؤ اأبناء روؤول على الوقوف 
�ض�د دياز كاني��ل املقّرب من اأبيه�م؟

�ضيكون ميغيل ن�ضخة اأ�ضغر �ضّنا 
واأكرث انفتاحا من راوؤول كا�ضرو

مزيد من الدعم الأوروبي لالجئي �ضوريا يف تركيا تزايد ال�ضغوط على اآبي و�ضط ف�ضيحة حم�ضوبية 
•• بروك�شل-رويرتز:

قال م�شوؤولون من �لحتاد �لأوروبي 
�ملفو�شية  ت��و�ف��ق  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  �إن 
ثالثة  ت����ق����دمي  ع���ل���ى  �لأوروب��������ي��������ة 
دولر(  مليار   3.7( ي���ورو  م��ل��ي��ار�ت 
�ل�شوريني  �لالجئني  مل�شاعدة  �أخرى 
قبيل  وذل�������ك  ت���رك���ي���ا  يف  �مل���ق���ي���م���ني 
رجب  �ل��رتك��ي  �لرئي�س  م��ع  �جتماع 

طيب �إردوغان هذ� �ل�شهر.
و������ش�����اب ت�����وت�����ر ع�����الق�����ات �لحت�������اد 
�إردوغ����ان يف �ل�شنو�ت  �لأوروب����ي م��ع 
�لأخ�������رية ل��ك��ن �لحت������اد �لأوروب�������ي 
�حلد  مو��شلة  يف  تركيا  على  يعتمد 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  م���ن  �ل��ه��ج��رة  م���ن 
حيث قتلت �حلرب �لد�ئرة يف �شوريا 
مئات �لألوف ودفعت �ملاليني للفر�ر 

من ديارهم.
و���ش��ي��ج��ت��م��ع ك���ب���ار زع����م����اء �لحت�����اد 
�لأوروب���������ي م���ع �إردوغ���������ان ي����وم 26 
مار�س �آذ�ر يف مدينة فارنا يف بلغاريا 

�لكثريين  ت�شاور  �لتي  �ل�شكوك  رغم 
وقالت  �لأوروب�����������ي.  �جل����ان����ب  ع���ل���ى 
دميرتي�س  �إن  ل����روي����رتز  �مل�������ش���ادر 
�ف��ر�م��وب��ول��و���س �مل��ف��و���س �لأوروب�����ي 
�شيعلن  و�ل��ل��ج��وء  �ل��ه��ج��رة  ل�����ش��وؤون 
�لأوروبية  �ملفو�شية  �أن  �لأربعاء  غد� 
�شتعر�س �لتمويل �لإ�شايف مل�شروعات 
تخدم �لالجئني �ل�شوريني يف تركيا. 
لجئ  مليون   3.5 تركيا  و��شتقبلت 
�لأوروبي  �لحت��اد  وينفق  �شوريا  من 
ثالثة  قيمتها  �أوىل  دف��ع��ة  ب��ال��ف��ع��ل 

مليار�ت يورو مل�شاعدتهم.
وو�����ش����ل �أك�������رث م����ن م���ل���ي���ون لج���ئ 
�لحت�������اد  �إىل  �آخ������ري������ن  وم����ه����اج����ر 
�أغلبهم   2015 ع���ام  يف  �لأوروب������ي 

عرب تركيا. 
تقدمي  ع���ل���ى  ب���روك�������ش���ل  وو�ف�����ق�����ت 
دع�����م م�����ايل مل�������ش���اع���دة ت���رك���ي���ا على 
مقابل  �أر����ش��ي��ه��ا  على  ��شت�شافتهم 
�أن مت��ن��ع �أن���ق���رة و���ش��ول �مل��زي��د من 
�مل��ه��اج��ري��ن �ل��ذي��ن ي��ح��اول��ون عبور 

الأمم املتحدة: في�س بوك م�ضوؤول عن الكراهية �ضد الروهينجا 
•• نيويورك-رويرتز:

�إب���ادة  ق���ال خ���رب�ء يف ح��ق��وق �لإن�����ش��ان ب����الأمم �مل��ت��ح��دة يحققون يف 
ثقافة  ن�شر  يف  دور�ً  لعب  ب��وك  في�س  موقع  �إن  ميامنار  يف  حمتملة 

�لكر�هية هناك.
وجهه  �ل��ذي  �لنتقاد  على  بعد  تعليقاً  ب��وك  في�س  �شركة  ت�شدر  ومل 
�أعلنته من قبل عن عملها على ح��ذف خطاب  لها �خل��رب�ء رغ��م ما 
يتبادلون مثل هذ�  �أ�شخا�س  و�إغ��الق ح�شابات  �لكر�هية يف ميامنار، 

�ملحتوى ب�شكل م�شتمر.
�ألفاً من �لروهينجا �مل�شلمني من ولية ر�خني   650 �أكرث من  وفر 
حملة  �إىل  مل�شلحني  هجمات  �أدت  �أن  منذ  بنجالد�س  �إىل  ميامنار  يف 

�أمنية يف �أغ�شط�س �ملا�شي.  وقدم كثري من �لنا�س �شهاد�ت مروعة عن 
عمليات �إعد�م و�غت�شاب �رتكبتها قو�ت �لأمن يف ميامنار.

�لأ�شبوع  ق��ال  �لإن�شان  حلقوق  �ل�شامي  �ملتحدة  �لأمم  مفو�س  وك��ان 
�ملا�شي، �إن لديه �شكوكا قوية يف حدوث �إبادة. 

بتقدمي  ميامنار  يف  �لوطني  �لأم��ن  م�شت�شار  طالب  ذل��ك،  على  ورد� 
“�أدلة و��شحة«.

�حلقائق  لتق�شي  �مل�شتقلة  �لدولية  �ملتحدة  �لأمم  بعثة  رئي�س  وق��ال 
�لتو��شل  م��و�ق��ع  �إن  لل�شحافيني  د�رو���ش��م��ان،  م��ي��امن��ارم��رزوق��ي  يف 

�لجتماعي لعبت “دور�ً حا�شماً” يف ميامنار.
�جلفاء  م�شتوى  يف  رئي�شي  ب�شكل  “�شاهمت  �ملو�قع  هذه  �أن  و�أ�شاف 
�أن  �ملوؤكد  ومن  �ملو�طنني،  بني  �لقول،  �شئت  و�إذ�  و�ل�شر�ع،  و�ل�شقاق 

خطاب �لكر�هية بالطبع جزء من ذلك«.  وعن ميامنار، قال �مل�شوؤول 
�لأممي �إن “مو�قع �لتو��شل �لجتماعي هي في�س بوك وفي�س بوك 

هو مو�قع �لتو��شل �لجتماعي«.
جزء  في�شبوك  �إن  يل  يانغي  مليامنار  �ملتحدة  �لأمم  حمققة  وق��ال��ت  
كبري من �حلياة �لعامة و�ملدنية و�خلا�شة، و�إن �حلكومة ��شتخدمته 

لن�شر معلومات للمو�طنني.
في�س  خ��الل  م��ن  يتم  ميامنار  يف  �شيء  “كل  لل�شحافيني  و�أ���ش��اف��ت 
��شتخدم  لكنه   �لفقري  �لبلد  �شاعد  �ملوقع  ذل��ك  �أن  و�أ�شافت  بوك” 

�أي�شاً يف ن�شر خطاب �لكر�هية«.
كما  ولكن  عامة  ر�شائل  لنقل  ب��وك  في�س  “��شتخدم  تقول:  وم�شت 
نعرف فاإن �لبوذيني �لقوميني �ملتطرفني لديهم �شفحات خا�شة بهم 

على في�س بوك، ويحر�شون يف �لو�قع على كثري من �لعنف و�لكر�هية 
�شد �لروهينجا و�أقليات عرقية �أخرى«.

على  وح�س  �إىل  �لآن  حت��ول  ب��وك  في�س  يكون  �أن  “�أخ�شى  و�أ�شافت: 
عك�س غر�شه �لأ�شلي«.

على  مفرو�شاً  ك��ان  ع��ام  مل��دة  �لوعظ  على  حظر  �ل�شبت  ي��وم  و�نتهى 
ميامنار،  يف  �ملت�شددين  �لرهبان  بني  �شهرة  �لأك��رث  �لر�هب  وير�تو، 
ولية  يف  بالعنف  للم�شلمني  �مل��ع��ادي  خل��ط��اب��ه  ع��الق��ة  ل  �إن���ه  وق���ال 

ر�خني.
وقالت �شركة في�س بوك يف �ل�شهر �ملا�شي رد�ً على �شوؤ�ل عن ح�شاب 
وير�تو، �إنها تعلق وحتذف �أحياناً م�شاركة �أي �شخ�س “يتبادل ب�شكل 

م�شتمر حمتوى يح�س على �لكر�هية«.
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العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14

تن�يه
بال�شارة �ىل �لعالن �ل�شادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم 12255 بتاريخ 2018/02/20 
�خلري  عام  �لتجاري:  بال�شم   )CN  1057390-2( �لتجارية  �لرخ�شة  بخ�شو�س 

للهو�تف �ملتحركة.
تنوه د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بت�شحيح �لعالن ومل تذكر �لتعديالت �لتالية:

تعديل �ل�شكل �لقانوين/من فرع �ىل موؤ�ش�شة
بال�شافة �ىل �لتعديالت �لو�ردة يف �لعالن �ل�شابق

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيزن�س و�ي لد�رة �لعقار�ت

رخ�شة رقم:CN 2071480 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/��شافة ح�شن علي ح�شن �شعيد �لرميثي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ��شرف علي كيزهاكاثو بار�مبيل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف جمعة عتيق مبارك خمي�س �لرميثي

null*null تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1.34*0.9 �ىل
تعديل ��شم جتاري من/بيزن�س و�ي لد�رة �لعقار�ت

BUSINESS WAY PROPERTY MANAGMENT
�ىل/كافترييا �شيلي فر�ن�شي�شكو

CHILLI FRANSISCO CAFETERIA
تعديل عنو�ن/Building من Khaidia Tower �ىل

تعديل عنو�ن/Building Owner Name من �ملالك �ل�شيد �شعيد �شاعن مبارك �ملن�شوري �ىل حكومة �بوظبي
تعديل عنو�ن/ TAWTHEEQ CONTRACT NO من NCS - 1471741-1601 �ىل

تعديل عنو�ن/UNIT NUMBER2 من UNT44917 �ىل
تعديل عنو�ن/UNIT SURFACE AREA من 16.072 �ىل

Shop من - �ىل UNIT TYPE/تعديل عنو�ن
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا( )5610003(

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تو�شيل �لطلبات )8299010(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(

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

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

من�ذج اإعالن الن�سر  عن التعديل )بيانات املالك(
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  �ملالك : دنتون

طلب تعديل بيانات �لعالمة �لتجارية:عبارة عن ت�شميم لثالث ��شكال هند�شية متقابلة �لر�أ�س
�ملودعة بالرقم : 022232  بتاريخ : 1997/6/21

و�مل�شجلة بتاريخ:1999/1/30
با�شم: �س.ميت�شوبي�شي كوربوري�شن

وعنو�نة : 6-3 مارونوت�س  - 2 تيثوم تيثود�كو - طوكيو 100 - 86 �ليابان - �ليابان   
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :19 مو�د �لبناء - �لحجار �ل�شناعية و�لطبيعية 
- مو�د  �ل�شمنتية  �و  �لنابيب �خلز�فية   - - �جلب�س و�حل�شى  �مل��الط   - �ل�شمنت   - - �جلرب 

�شناعة �لطرق - �ل�شفلت - �لزفت و�لبيتومني - �لبنايات �لنقالة - قدر �ملدخنة.
بيانات �ملالك بعد �لتعديل

��شم �ملالك: ميت�شوبي�شي كوربوري�شن
عنو�نه:3-1 ، مارونوت�شي 2 - ت�شوم ، ت�شيود� - كو - طوكيو ، �ليابان ، �ليابان

تاريخ �لتاأ�شري:2018/2/4 تاريخ �لتعديل:2017/9/7 
تاريخ �ل�شد�ر: 2018/02/28 ن�شرة �لعالمات �لتجارية- �لعدد 185 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14  مار�س 2018 العدد 12274

من�ذج اإعالن الن�سر  عن التعديل )بيانات املالك(
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  �ملالك : دنتون

 MITSUBISHI : طلب تعديل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم : 022234  بتاريخ : 1997/6/21

و�مل�شجلة بتاريخ:1998/9/2
با�شم: �س.ميت�شوبي�شي كوربوري�شن

وعنو�نة : 6-3 مارونوت�س  - 2 تيثوم تيثود�كو - طوكيو 100 - 86 �ليابان - �ليابان   
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :32 �ملياه �ملعدنية و�ملياه �لكربونية - و�مل�شروبات 
لعد�د  �لخ��رى  و�ملنتجات  �ل�شوربة   - �لفو�كه  وع�شري  �لفو�كه  م�شروبات   - �لخ��رى  �لغازية 

�مل�شروبات �لغري كحولية.
بيانات �ملالك بعد �لتعديل

��شم �ملالك: ميت�شوبي�شي كوربوري�شن
عنو�نه:3-1 ، مارونوت�شي 2 - ت�شوم ، ت�شيود� - كو - طوكيو ، �ليابان ، �ليابان

تاريخ �لتاأ�شري:2018/2/4 تاريخ �لتعديل:2017/9/7 
تاريخ �ل�شد�ر: 2018/02/28 ن�شرة �لعالمات �لتجارية- �لعدد 185 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14  مار�س 2018 العدد 12274

من�ذج اإعالن الن�سر  عن التعديل )بيانات املالك(
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  �ملالك : دنتون

 MITSUBISHI : طلب تعديل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم : 022237  بتاريخ : 1997/6/21

و�مل�شجلة بتاريخ:1998/9/2
با�شم: �س.ميت�شوبي�شي كوربوري�شن

وعنو�نة : 6-3 مارونوت�س  - 2 تيثوم تيثود�كو - طوكيو 100 - 86 �ليابان - �ليابان   
�س�رة العالمة

 - و�لبي�س  �لدو�جن   - �ملحار   - �ل�شماك   - �للحوم   29: بالفئة  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
�ملعباأ يف زجاج  �و  �ملعلب  �ل�شمك  �ملعاجلة مثل  �لبحرية  �ملنتجات   - �للحوم  �للحوم - م�شتخل�شات  منتجات 
�لبي�س - �حلليب ومنتجات �حلليب مثل �جلنب  و�ملحار - �حلبوب �لقطانية - �لفو�كه �شل�شة �لفو�كه - 
�لفو�كه   - �لنباتي  �ل�شناعي  �ل�شمن   - �ملا�شية  �شحم   - ل��الك��ل  �ل�شاحلة  و�ل�����ش��ح��وم  �ل��زي��وت   - و�ل��زب��دة 

و�خل�شرو�ت �ملحفوظة و�ملجففة و�ملطبوخة و�جللي و�ملربيات بانو�عها.
بيانات �ملالك بعد �لتعديل

��شم �ملالك: ميت�شوبي�شي كوربوري�شن
عنو�نه:3-1 ، مارونوت�شي 2 - ت�شوم ، ت�شيود� - كو - طوكيو ، �ليابان ، �ليابان

تاريخ �لتاأ�شري:2018/2/4 تاريخ �لتعديل:2017/9/7 
تاريخ �ل�شد�ر: 2018/02/28 ن�شرة �لعالمات �لتجارية- �لعدد 185 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14  مار�س 2018 العدد 12274

من�ذج اإعالن الن�سر  عن التعديل )بيانات املالك(
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  �ملالك : دنتون

 MITSUBISHI : طلب تعديل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم : 022235  بتاريخ : 1997/6/21

و�مل�شجلة بتاريخ:1998/9/2
با�شم: �س.ميت�شوبي�شي كوربوري�شن

وعنو�نة : 6-3 مارونوت�س  - 2 تيثوم تيثود�كو - طوكيو 100 - 86 �ليابان - �ليابان   
�س�رة العالمة

يف  �مل�شمنه  �ملنتجات  �لور�ق وجميع  وم��و�د  �لور�ق   16: بالفئة  �لو�قعة  �أو �خلدمات  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
�لفئة 16 - �ملو�د �ملطبوعة على �لورق �ملقوى - �ل�شحف - �ملطبوعات �لدورية - �لكتب - �ملو�د �ملجلدة للكتب 
- �لدو�ت �ملكتبية - �ملو�د �ملثبته )�لدو�ت �ملكتبية( - �ملو�د �لفنية )بخالف �لول��و�ن �و �لورني�س( - فر�س 
)بخالف  �لتدري�شية  �و  �لتعليمية  �مل��و�د  �لث��اث(  )بخالف  �ملكتب  متطلبات   - �لطباعة  ماكينات   - �ل�شبغ 

�ملعد�ت( - ورق لعب �لكوت�شينة - �لطابعات - �لكل�شيهات )نوع �ل�شترييو(.
بيانات �ملالك بعد �لتعديل

��شم �ملالك: ميت�شوبي�شي كوربوري�شن
عنو�نه:3-1 ، مارونوت�شي 2 - ت�شوم ، ت�شيود� - كو - طوكيو ، �ليابان ، �ليابان

تاريخ �لتاأ�شري:2018/2/4 تاريخ �لتعديل:2017/9/7 
تاريخ �ل�شد�ر: 2018/02/28 ن�شرة �لعالمات �لتجارية- �لعدد 185 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14  مار�س 2018 العدد 12274

من�ذج اإعالن الن�سر  عن التعديل )بيانات املالك(
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  �ملالك : دنتون

 MITSUBISHI : طلب تعديل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم : 022229  بتاريخ : 1997/6/21

و�مل�شجلة بتاريخ:1999/3/22
با�شم: �س.ميت�شوبي�شي كوربوري�شن

وعنو�نة : 6-3 مارونوت�س  - 2 تيثوم تيثود�كو - طوكيو 100 - 86 �ليابان - �ليابان   
�س�رة العالمة

�لت�شوير   - �ل�شناعة  بالفئة :1 منتجات كيماوية م�شتخدمة يف  �لو�قعة  �أو �خلدمات  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 
بودرة  �شكل  �لبال�شتيك يف   - و�لرتكيبي  �ل�شناعي  �لر�يتنج   - �لغابات   - و�لب�شتنه  �لزر�عة   - �لفوتوغر�يف 
�ل�شو�ئل �و �لعجينة لال�شتخد�م �ل�شناعي - �ل�شماد )�لطبيعي �و �ل�شناعي( - مركبات �و مكونات مكافحة 
مو�د   - �لغذ�ئية  �مل��و�د  �لكيماوية حلفظ  �مل��و�د   - للحام  �لكيماوية  و�لتح�شري�ت  �ملخففة  �مل��و�د   - �حلريق 

�لدباغة - �ملو�د �ل�شريعة �لل�شاق �مل�شتخدمة يف �ل�شناعة.
بيانات �ملالك بعد �لتعديل

��شم �ملالك: ميت�شوبي�شي كوربوري�شن
عنو�نه:3-1 ، مارونوت�شي 2 - ت�شوم ، ت�شيود� - كو - طوكيو ، �ليابان ، �ليابان

تاريخ �لتاأ�شري:2018/2/4 تاريخ �لتعديل:2017/9/7 
تاريخ �ل�شد�ر: 2018/02/28 ن�شرة �لعالمات �لتجارية- �لعدد 185 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14  مار�س 2018 العدد 12274

من�ذج اإعالن الن�سر  عن التعديل )بيانات املالك(
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  �ملالك : دنتون

 MITSUBISHI : طلب تعديل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم : 022236  بتاريخ : 1997/6/21

و�مل�شجلة بتاريخ:1998/9/2
با�شم: �س.ميت�شوبي�شي كوربوري�شن

وعنو�نة : 6-3 مارونوت�س  - 2 تيثوم تيثود�كو - طوكيو 100 - 86 �ليابان - �ليابان   
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5 �مل�شتح�شر�ت و�ملو�د �ل�شيدلية - �لبيطرية 
 - �ملر�شى  �غذية   - �لطفال  �غذية   - �لطبي  لال�شتخد�م  �ملكيفة  �لغذ�ئية  �مل��و�د   - و�ل�شحية 
�مل�شتخدمة حل�شو �ل�شنان - �شمع  �ملو�د  �ملعدة للرباط -  �ملو�د  �لل�شقات �لطبية و�جلر�حية - 
�ملو�د   - �لطفيلية  �حل�شر�ت  تدمري   - �ل�شارة  �لع�شاب  قتل  �ملطهر�ت - حت�شري�ت   - �ل�شنان 

�ملزيلة - �ملو�د �لع�شبية.
بيانات �ملالك بعد �لتعديل

��شم �ملالك: ميت�شوبي�شي كوربوري�شن
عنو�نه:3-1 ، مارونوت�شي 2 - ت�شوم ، ت�شيود� - كو - طوكيو ، �ليابان ، �ليابان

تاريخ �لتاأ�شري:2018/2/4 تاريخ �لتعديل:2017/9/7 
تاريخ �ل�شد�ر: 2018/02/28 ن�شرة �لعالمات �لتجارية- �لعدد 185 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14  مار�س 2018 العدد 12274

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
بتاريخ: 9 �غ�شط�س 2017 �ملودعة حتت رقم:  277898 

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 
با�ش��م:  نيكون كوربوري�شن

وعنو�نه: 2-15-3، كونان، ميناتو-كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

مناظري �لعني، �لأدو�ت و�لأجهزة �لطبية �لت�شخي�شية �لب�شرية، �أجهزة ت�شخي�س �لعيون، �لأجهزة و�لأدو�ت و�مل�شتلزمات 
�أمر��س �لعيون، �لأجهزة و�لأدو�ت  و�ملعد�ت �لطبية، �لأجهزة و�لأدو�ت و�ملعد�ت �لطبية لك�شف وت�شخي�س و�إد�رة وعالج 
وتبيني  لت�شور  �لطبية  و�ملعد�ت  و�مل�شتلزمات  و�لأدو�ت  �لأجهزة  و�لنظر،  �لعني  لفح�س  و�مل�شتخدمة  �لب�شرية  و�ملعد�ت 
�لطبية،  لال�شتخد�مات  �لب�شرية  و�ملعد�ت  و�مل�شتلزمات  و�لأدو�ت  �لأجهزة  �لعيون،  �أمر��س  و�إد�رة  لك�شف  �لعني  �شبكة 
�شبكة  ولت�شور  �لعني  �شبكة  وتبيني  لت�شور  �مل�شتخدمة  �لب�شرية  �لت�شخي�شية  و�ملعد�ت  و�مل�شتلزمات  و�لأدو�ت  �لأجهزة 
�لطبي  لال�شتخد�م  �لعني  �شبكية  ت�شوير  �أنظمة  �لعني،  �شبكية  فح�س  معد�ت  �لعيون؛  �أم��ر����س  و�إد�رة  لك�شف  �لعني 
�لت�شوير  �أجهزة  �لطبية،  �لت�شوير  �أجهزة  �لب�شرية لال�شتخد�م �لطبي؛  �لفح�س  �أجهزة  �لطبية،  �لعيون  �أجهزة فح�س 
�لطبية �لتي ت�شتمل على �أجهزة �لت�شوير �ملقطعي للتما�شك �لب�شري ومناظري �لعيون، �أجهزة تو�شيل �إ�شعاعات �لليزر 
�لليزر  �أ�شعة  على  ت�شتمل  �لتي  �لطبية  �لأج��ه��زة  �لليزر،  �أ�شعة  على  ت�شتمل  �لتي  �لطبية  �لأج��ه��زة  �لطبي،  لال�شتخد�م 
�لقرنية و�ملخثار�ت  لتثبيت  �لب�شرية  �لأجهزة  و�مل�شتلزمات و�ملعد�ت �جلر�حية،  �لأجهزة و�لأدو�ت  �لعني،  �أمر��س  لعالج 
�ل�شوئية وم�شاحات �ل�شبكيات فوق �ل�شوتية و�أنظمة قيا�س حدة �لب�شر وجمال �لروؤية، �ملدرجة كافتها يف �لفئة 10، قطع 

وم�شتلزمات كافة �لب�شائع �ملذكورة �أعاله.
 �لو�ق�عة بالفئة:  10 

هو  كما  م�شتطيل  د�خ��ل  غامق  بخط  لتينية  باأحرف  "Nikon" مكتوبة  كلمة  من  �لعالمة  تتكون  �لعالمة:   و�شف 
مبني يف منوذج �لطلب.

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14  مار�س 2018 العدد 12274

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 1 �غ�شط�س 2017 �ملودعة حتت رقم:  277418 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  نيكون-�إ�شيلوُر كو.، �ل تي دي.
وعنو�نه: 8-10، ريوجوكو 2-ت�شومي، �شوميد�-كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
عد�شات للنظار�ت؛ عد�شات للنظار�ت �لب�شرية؛ عد�شات ب�شرية؛ عد�شات عينية.

 �لو�ق�عة بالفئة:  9 
و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة "MyopSee" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14  مار�س 2018 العدد 12274

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 27 �غ�شط�س 2017 �ملودعة حتت رقم:  278767 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مركز هاي هوبز لتاأهيل �لطفال �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: فيال رقم 31A ملك ح�شن �حمد حممد نور �شيف - بر دبي - �ل�شفا �لويل، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ل�شيدلنية؛ خدمات  �لأمر��س؛ �خلدمات  �لأ�شنان، وعلم  �لطبية، وخدمات طب  �ل�شحية، و�خلدمات  �لرعاية  خدمات 
�لر�شع؛  و�لأطفال  لالأطفال  �ملقدمة  تلك  ت�شمل  و�لتي  �لطبية  �خلدمات  �لطبية؛  �لعياد�ت  خدمات  �لعقاقري؛  �ختبار 
و�إعادة  �لعالج  �لبدين؛  �لتاأهيل  �إع��ادة  �لتاأهيل لالأطفال؛  �إع��ادة  �لتاأهيل؛ خدمات  �إع��ادة  �لطبية؛ خدمات  �ملعامل  توفري 
�لر�شع؛  و�لأطفال  �لبدين لالأطفال  �لتاأهيل  �إعادة  �لبدين؛ توفري مر�فق  �لتاأهيل  �إعادة  �ملهني؛ توفري مر�فق  �لتاأهيل 
توفري مر�فق �إعادة �لتاأهيل �لعقلي؛ توفري مر�فق �إعادة �لتاأهيل �لعقلي لالأطفال و�لأطفال �لر�شع؛ تطوير بر�مج �إعادة 
�لتاأهيل �لبدين �لفردية؛ �مل�شت�شفيات؛ خدمات �مل�شت�شفيات؛ خدمات �مل�شت�شفيات �خلا�شة؛ خدمات �لعالج �لطبي �ملقدمة 
�مل�شاعدة �لطبية؛ خدمات طب �لأطفال؛ خدمات �لتحليل �لطبي �ملتعلقة بعالج �لأ�شخا�س  من �لعياد�ت و�مل�شت�شفيات؛ 
لالأطفال  �ملقدمة  ذل��ك  يف  مبا  �ل�شحية  �لرعاية  خدمات  �ل�شحية؛  �لرعاية  �لر�شع؛  و�لأط��ف��ال  �لأط��ف��ال  ذل��ك  يف  مبا 
�لر�شاد  و�ل�شت�شار�ت؛  �لن�شح  خدمات  �لطبية؛  �مل�شاعدة  �لب�شريات؛  فنيي  خدمات  �لتمري�س؛  �لر�شع؛  و�لأط��ف��ال 
و�ملنتجات  �لطبية،  و�مل�شاكل  �ل�شحية،  �لرعاية  وم�شاكل  �ل�شحية،  بامل�شاكل  �ملتعلقة  و�مل�شورة  �ملعلومات  وتوفري  �لنف�شي 
�شرف  �ل�شيدلنية؛  �خلدمات  �ل�شيدلنية؛  �لن�شائح  �لطبيعي؛  �لعالج  �ك�س؛  �أ�شعة  خدمات  �لطبية؛  و�مل�شتح�شر�ت 
�ملنتجات �ل�شيدلنية؛ خدمات طب �لأع�شاب؛  خدمات طب �ل�شنان؛ �خلدمات �لطبية لت�شخي�س حالت ج�شم �لن�شان؛ 
خدمات �ملعلومات �ل�شحية و�لطبية؛ خدمات تقييم �ل�شحة �لطبية و�للياقة؛ طب �لأ�شنان �لتجميلي؛ �ملعاجلة �ليدوية 
لالأع�شاب؛ ��شتئجار معد�ت لالأغر��س �لطبية؛ توفري معلومات طبية؛ توفري معلومات طبية عرب �لو�شول �إىل قو�عد 

 �لبيانات �للكرتونية؛ �ملعلومات و�ل�شت�شار�ت و�لن�شح �ملتعلق مبا �شبق ذكره.     �لو�ق�عة بالفئة:  44 
عبارة "HIGH HOPES" مكتوبة باللغة �لجنليزية.   و�شف �لعالمة:  

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14  مار�س 2018 العدد 12274

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 1 �غ�شط�س 2017 �ملودعة حتت رقم:  277352 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  �إ�شوجو كو.، �ل تي دي. 
وعنو�نه: 1-2-6، كاند�يزوميت�شو، ت�شيود�-كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لرقمية؛  و�لكامري�ت  للكامري�ت  �ل�شحن  لإع��ادة  �لقابلة  �لبطاريات  �لرقمية؛  �لكامري�ت  �لكامري�ت؛ 
�أغطية  �أحزمة للكامري�ت و�لكامري�ت �لرقمية؛  �أجهزة �شحن بطاريات �لكامري�ت و�لكامري�ت �لرقمية؛ 
لهياكل �لكامري�ت؛ �أغطية لنقطة تثبيت وحدة �لفال�س؛ برجميات حا�شوب؛ عد�شات �لكامري�ت؛ �أغطية 
�إطار �لعني للكامري�ت و�لكامري�ت �لرقمية؛ كابالت �لنقل �ملت�شل�شل  �أغطية للعد�شات �لعينية؛  عد�شات؛ 
م�شابك  عينية؛  عد�شات  �ل�شائل؛  �لكري�شتال  عر�س  �شا�شات  �أغطية  و�ل�����ش��ورة؛  �ل�شوت  كابالت  �ل��ع��ام؛ 
لكابالت �لناقل �ملت�شل�شل �لعام؛ حلقات حديدية؛ �أغطية لطرفيات كابالت �ل�شترييو �لقاب�شية �ل�شغرية؛ 
�أغطية حلجر�ت �لبطاريات؛ �أدلة تعليمات ب�شيغة �إلكرتونية؛ من�شور�ت �إلكرتونية قابلة للتنزيل؛ �أغطية 
للكامري�ت  مهايئة  و�شالت  للكامري�ت(؛  )�إك�ش�شو�ر�ت  للكامري�  قب�شات  �إلكرتونية؛  م�شوبات  عد�شات؛ 

و�لكامري�ت �لرقمية؛ بطاقات �لذ�كرة؛ علب للكامري�ت و�لكامري�ت �لرقمية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  9 

"z" �ملكتوب بخط مميز كما هو مبني يف منوذج  و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني  
�لطلب.

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14  مار�س 2018 العدد 12274

�لعدد 12274 بتاريخ 2018/03/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 9 �غ�شط�س 2017 �ملودعة حتت رقم:  277897 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  نيكون كوربوري�شن
وعنو�نه: 2-15-3، كونان، ميناتو-كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
مناظري �لعني، �لأدو�ت و�لأجهزة �لطبية �لت�شخي�شية �لب�شرية، �أجهزة ت�شخي�س �لعيون، �لأجهزة و�لأدو�ت و�مل�شتلزمات 
�أمر��س �لعيون، �لأجهزة و�لأدو�ت  و�ملعد�ت �لطبية، �لأجهزة و�لأدو�ت و�ملعد�ت �لطبية لك�شف وت�شخي�س و�إد�رة وعالج 
وتبيني  لت�شور  �لطبية  و�ملعد�ت  و�مل�شتلزمات  و�لأدو�ت  �لأجهزة  و�لنظر،  �لعني  لفح�س  و�مل�شتخدمة  �لب�شرية  و�ملعد�ت 
�لطبية،  لال�شتخد�مات  �لب�شرية  و�ملعد�ت  و�مل�شتلزمات  و�لأدو�ت  �لأجهزة  �لعيون،  �أمر��س  و�إد�رة  لك�شف  �لعني  �شبكة 
�شبكة  ولت�شور  �لعني  �شبكة  وتبيني  لت�شور  �مل�شتخدمة  �لب�شرية  �لت�شخي�شية  و�ملعد�ت  و�مل�شتلزمات  و�لأدو�ت  �لأجهزة 
�لطبي  لال�شتخد�م  �لعني  �شبكية  ت�شوير  �أنظمة  �لعني،  �شبكية  فح�س  معد�ت  �لعيون؛  �أم��ر����س  و�إد�رة  لك�شف  �لعني 
�لت�شوير  �أجهزة  �لطبية،  �لت�شوير  �أجهزة  �لب�شرية لال�شتخد�م �لطبي؛  �لفح�س  �أجهزة  �لطبية،  �لعيون  �أجهزة فح�س 
�إ�شعاعات  تو�شيل  �أج��ه��زة  �لعيون،  ومناظري  �لب�شري  للتما�شك  �ملقطعي  �لت�شوير  �أج��ه��زة  على  ت�شتمل  �لتي  �لطبية 
�أ�شعة  على  ت�شتمل  �لتي  �لطبية  �لأج��ه��زة  �لليزر،  �أ�شعة  على  ت�شتمل  �لتي  �لطبية  �لأج��ه��زة  �لطبي،  لال�شتخد�م  �لليزر 
�لقرنية  لتثبيت  �لب�شرية  �لأج��ه��زة  �جلر�حية،  و�مل��ع��د�ت  و�مل�شتلزمات  و�لأدو�ت  �لأج��ه��زة  �لعني،  �أم��ر����س  لعالج  �لليزر 
يف  كافتها  �ملدرجة  �لروؤية،  وجمال  �لب�شر  حدة  قيا�س  و�أنظمة  �ل�شوتية  فوق  �ل�شبكيات  وم�شاحات  �ل�شوئية  و�ملخثار�ت 

 �لفئة 10، قطع وم�شتلزمات كافة �لب�شائع �ملذكورة �أعاله.             �لو�ق�عة بالفئة:  10 
و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة " Nikon " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14  مار�س 2018 العدد 12274

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 1 �أغ�شط�س 2017 �ملودعة حتت رقم:  277350 

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  بر�ندبالك، �ل �ل �شي، �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة يف كاليفورنيا

وعنو�نه: 122 لوميتا �شرتيت، �إل �شغوندو، �شي �يه 90245، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

لبا�س �لقدم و�ملالب�س.

�لو�ق�عة بالفئة:  25

و�شف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن كلمة " BRANDBLACK" باأحرف لتينية  بخط غليظ د�خل 

�شكل مثلث كما هو مبني يف منوذج �لطلب.

�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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حممود  �شمر   / �مل��دع��و  فقد 
�ردين   ، �ل������ت������الوي  ق���ا����ش���م 
�شفره رقم  �جلن�شية - ج��و�ز 
����ش���ادر   )M796609(
ي��ج��ده عليه  م��ن  �لردن  م��ن 
�لت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م 

 050/8622231

فقدان جواز �ضفر
ف�������ق�������د �مل�����������دع�����������و/ زم����������زم 
�ثيوبيا   ، ����ش���ف���اء  لم��������ربو 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)EP1723666( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �ضفر

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/90  عقاري كلي                 
جمهول  ح   م  ���س   - هولدجنز  �نرتنا�شيونال  تريدينت   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ نهار �شبيننج ميلز ليمتد - �ن دي وميثله / ح�شن 
بالت�شديق  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  -  قد  �لريامي  علي مطر 
للتحكيم  دب��ي  مركز  من   2016/67 رق��م  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتحكيم  علىحكم 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.    �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل��دويل 
�لثالثاء   �ملو�فق  2018/3/20   �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12274 بتاريخ 2018/3/14   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/657  عمايل جزئي             
جمهول  م   م  ذ  ���س   - لل�شفريات  �ل��ذه��ب��ي  �ملحيط   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / �ب��وب��ك��ر ���ش��ريك��ان��وم��ال   ق��د �أق����ام عليك 
�ل���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )20708 
دره����م( وت���ذك���رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( و�ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف  رقم 
�خلمي�س   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   )MB991139877AE(ل�شكوى�
�ملو�فق 2018/3/22  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة : Ch1.B.10  لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دول  ث���الث  وف���ود  دب���ي  �إم����ارة  ��شتقبلت 
�لإقليمية  �لأل���ع���اب  دول����ة  يف  م�����ش��ارك��ة 
و�لتي  �خل���ا����س  ل���الأومل���ب���ي���اد  �ل��ت��ا���ش��ع��ة 
تنظمها �لعا�شمة �أبوظبي خالل �لفرتة 
من 14 �إىل 22 مار�س �جلاري، متهيد� 
�أب����و ظ��ب��ي 2019،  ل��الأل��ع��اب �ل��ع��امل��ي��ة 
�مل�شيفة،  �مل����دن  ب��رن��ام��ج  ���ش��م��ن  وذل����ك 
وف���ود� من  دب��ي  �إم����ارة  ت�شت�شيف  حيث 
ك��ل م��ن ه��ون��غ ك��ون��غ، وم���اك���او، وتايبيه 

�ل�شينية.
�مل�شيفة  �مل������دن  ب���رن���ام���ج  وي�����ش��ت��ه��دف 
لتعزيز  �لم���������ار�ت  م���ن���اط���ق  م�������ش���ارك���ة 
�أ�شحاب �لهمم من  �لوعي حول قدر�ت 
�لندماج  ع��ل��ى  �ل��ذه��ن��ي��ة  �لإع���اق���ة  ذوي 
يتيح  كما  للمجتمع،  �ليومية  �حلياة  يف 
وعائالتهم،  �مل�شاركني  جلميع  �لفر�شة 
لدولة  �حلقيقي  �جل��وه��ر  ل�شتك�شاف 
�لإم�������ار�ت، وق��ي��م��ه��ا �ل��ع��ل��ي��ا �مل��ت��م��ث��ل��ة يف 
و�ل�شالمة،  و�ملحبة  و�لت�شامح  �لوحدة 

بالإ�شافة �إىل حتقيق �لت�شامن و�لدمج 
بني جميع �أفر�د �ملجتمع.

�إمارة  يف  �لربنامج  فعاليات  وتتو��شل 
دبي خالل �لفرتة من 12 - 15 مار�س 
�لزيار�ت  �لعديد من  وتت�شمن  �جلاري 
ل����الط����الع ع���ل���ى خم��ت��ل��ف م���ع���امل دبي 
�حلديثة وجولة يف برو�ز دبي، بالإ�شافة 
�لفعاليات  وب���ع�������س  ع���م���ل  ور�������س  �إىل 
�أمام  �مل��ج��ال  و�إت��اح��ة  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لفنية 
جتاربهم  ع���ن  ل��ل��ح��دي��ث  �ل��ري��ا���ش��ي��ني 
مدر�شة  ط�����الب  م����ع  غ���د�ئ���ه���م  خ�����الل 
�لأن�شطة  وب��ع�����س  ل��ل��ب��ك��ال��وري��ا،  ج��م��ري� 
وولف”،  “�أجنل  ف��ري��ق  م��ع  �لريا�شية 
يف �إطار �جلهود �ملبذولة لتغيري �لنظرة 
�ملجتمعية جتاه �أ�شحاب �لهمم من ذوي 
�أهمية  �لذهنية، و�لرتكيز على  �لإعاقة 

�ندماجهم يف �ملجتمع.
دولة  ت���ر�ث  على  �ل��وف��ود  �شتتعرف  كما 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة م��ن خالل 

�لأمانة  بتنظيم  تقليدي  ع�����ش��اء  ح��ف��ل 
�لعامة للمجل�س �لتنفيذي بال�شر�كة مع 
�شرطة دبي، وهيئة دبي للثقافة و�لفنون 

يف ح�شن �لفهيدي-متحف دبي.
و �أك���دت �ل��دك��ت��ورة �آم��ن��ة �مل��ازم��ي، مدير 
و�ل�شرت�تيجيات  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  �إد�رة 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة �لج���ت���م���اع���ي���ة ب����الإن����اب����ة يف 

�لتنفيذي لإم��ارة دبي، جاهزية  �ملجل�س 
�لإم�����ارة ل���ش��ت��ق��ب��ال �ل��وف��ود وف���ق �أعلى 
�مل�شتويات، �نطالقا من توجيهات �شمو 
�آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
م��ك��ت��وم، ويل ع��ه��د دب���ي رئ��ي�����س �ملجل�س 
برنامج  �أه��د�ف  يحقق  ومبا  �لتنفيذي، 
�ملدن �مل�شيفة، و�إب��ر�ز مكانة دبي كبيئة 
موؤهلة ل�شتيعاب ودمج �أ�شحاب �لهمم، 
للدولة،  �حل�شاري  �لوجه  يعك�س  ومب��ا 
��شت�شافة  خ���الل  م��ن  مت��ي��زه��ا  وي���وؤك���د 
وتنظيم �أكرب و�أهم �لبطولت �لريا�شية 
�ل��ع��امل��ي��ة. وق��ال��ت �مل��ازم��ي: �ع��ت��ادت دبي 
على ��شتقبال �أ�شخم �لوفود �لريا�شية، 
�لهمم،  �أ�شحاب  بطولت  من  �شيما  ول 
و�إمكانات  حتتية  بنية  من  به  تتمتع  ملا 
�أ�شحاب  م��ع  للتعامل  م��وؤه��ل��ة  ب�����ش��ري��ة 
لثالثة  دب��ي  ��شت�شافة  ومت��ث��ل  �ل��ه��م��م، 
وفود م�شاركة يف �لبطولة، فر�شة نعك�س 
من خاللها قيمنا وجهودنا �لر�مية �إىل 

�ملجتمع،  يف  �لهمم  �أ�شحاب  دمج  تعزيز 
وذل�����ك م���ن خ����الل ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة دبي 
جمتمعي  وم���ب���ادرة   ،2020 ل��الإع��اق��ة 
ريادتها  دب���ي  ل��ت��و����ش��ل  للجميع،  م��ك��ان 
ي��ح��ت��ذى يف �ح��ت�����ش��ان ومتكني  ك��م��ث��ال 
��شتعد�د  �أ�شحاب �لهمم، كما و�أننا على 
�لبطولة  يف  �ل����وف����ود  ل���ش��ت��ق��ب��ال  ت�����ام 

�لرئي�شية يف عام 2019.
�لتا�شعة  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �لأل���ع���اب  وت�����ش��ك��ل 
و�لأل���ع���اب �ل��ع��امل��ي��ة ل��الأومل��ب��ي��اد �خلا�س 
روؤي�����ة  م����ن  ج������زء�   2019 ظ���ب���ي  �أب������و 
�ندماج  ت��دع��م  �ل��ت��ي   2021 �لإم�����ار�ت 
ملمار�شة  �مل��ج��ت��م��ع،  يف  �ل��ه��م��م  �أ���ش��ح��اب 
�أنها  كما  با�شتقاللية،  �ليومية  حياتهم 
ت��ع��د �حل����دث �ل��ري��ا���ش��ي �لأك����رث وحدة 
�خلا�س.  �لأومل��ب��ي��اد  ت��اري��خ  يف  وت�شامنا 
بطابع  �خلا�س  �لأوملبياد  �ألعاب  وتتميز 
�لألعاب  دور�ت  بقية  يختلف عن  خا�س 
�لأخ�����رى، وحت��ظ��ى باعرت�ف  �لأومل��ب��ي��ة 

و�إ�شر�ف �للجنة �لأوملبية �لدولية.
ظبي  �أب��و  �لعا�شمة  �أن  بالذكر  �جلدير 
�لإقليمية  �لأل���ع���اب  دورة  �شت�شت�شيف 
ل��الأومل��ب��ي��اد �خل��ا���س خ���الل �ل��ف��رتة من 

14-22 مار�س �جلاري، مب�شاركة �أكرث 
33 دولة،  1200 ريا�شي ميثلون  من 
ت�شت�شيفها  خم��ت��ل��ف��ة،  ري��ا���ش��ة   16 يف 
�أدن���ي���ك، ومدينة  ث��م��ان��ي��ة م��و�ق��ع ه���ي: 

يا�س،  مر�شى  وحلبة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة،  ز�ي���د 
وج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك �أب����و ظ��ب��ي، ون���ادي 
�ل�شباط، ومبادلة �أرينا، ونادي �جلزيرة 

�لريا�شي، ونادي �لفر�شان.

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���م���ار بن 
عجمان  ع���ه���د  ويل  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
�لتقى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي..  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
�لنعيمي  حميد  بن  عبد�لعزيز  �ل�شيخ 
�ل�شياحية �لوفود  �لتنمية  رئي�س د�ئرة 
باك�شتان  ج��م��ه��وري��ة  م���ن  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�لفلبني  وج����م����ه����وري����ة  �لإ�����ش����الم����ي����ة 
�لتا�شعة  �لإقليمية  �لألعاب  �مل�شاركة يف 
�أنحاء  خمتلف  من  �خلا�س  لالأوملبياد 
�ل�شرق  مل��ن��ط��ق��ة  �مل��خ�����ش�����ش��ة  �ل����ع����امل 
�لأو�شط و�شمال �أفريقيا و�لتي تقام يف 
�لفرتة من 14 �إىل 22 مار�س 2018 

يف �لإمار�ت.
و�أك������د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
�لنعيمي - يف ت�شريح له بهذه �ملنا�شبة 
دورة  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  ��شت�شافة  �أن   -
لالأوملبياد  و�لعاملية  �لإقليمية  �لألعاب 
�خل��ا���س يف 14 م��ار���س �حل���ايل حدث 
ت��اري��خ��ي ي�����ش��ّج��ل ك��اإ���ش��اف��ة م��ه��م��ة يف 

جمال �لريا�شة �لإمار�تية.
�أول مدينة  �أبوظبي هي  �أن  �إىل  منوها 
هذه  ت�شت�شيف  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  يف 
من  �أكرث  لت�شتقطب  �ملتميزة  �لفعالية 
7 �آلف ريا�شي من �أ�شحاب �لهمم من 
لأكرث  �ملنتمني  �لذهنية  �لإع��اق��ة  ذوي 

من 170 دولة حول �لعامل.
دورة  ��شت�شافة  �شرف  �إن  �شموه  وق��ال 
وبرهاناً  تاأكيد�ً  ياأتي  �لأوملبياد �خلا�س 
�لعالية  و�ملنزلة  �ملرموقة  �ملكانة  على 
ب���ه���ا �لإم����������ار�ت يف دعم  ت��ت��م��ت��ع  �ل���ت���ي 
�ملو�هب  و���ش��ق��ل  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل�����ش��اري��ع 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة وت�����ش��ج��ي��ع �لأب����ط����ال من 

�شريحة  ب��اع��ت��ب��اره��م  �ل��ه��م��م  �أ���ش��ح��اب 
�أ���ش��ي��ل��ة م��ن جم��ت��م��ع �لإم������ار�ت ق���ادرة 
وب���ك���ل حم���ب���ة ل���ل���وط���ن و�ل�����ق�����ادة على 

�لعطاء وحتقيق �لإجناز�ت.
�أن  �إىل  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  �شمو  ون���وه 
�لقيادة  بدعم  حتظى  �ل�شت�شافة  هذه 
�لر�شيدة يف ظل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �هلل” و�شاحب  “حفظه 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
�ل�شمو  و����ش���اح���ب  �هلل”  “رعاه  دب����ي 
ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 
�ل�شمو  و�أ����ش���ح���اب  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���و�ت 
�لريا�شية  و�جلماهري  �لإم���ار�ت  حكام 
�لأ�شا�س يف حتقيق  تعترب  �لتي  �لوفية 
�لإجن������������از�ت و�ل����ن����ج����اح����ات يف جم���ال 
و�لد�فع �حلقيقي  �لإمار�تية  �لريا�شة 
و�ل�شعي  ب���ذل �جل��ه��ود  ل��ال���ش��ت��م��ر�ر يف 
�حلثيث لتكون دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
�ملتحدة منارة دولية بارزة ت�شتقطب كل 

�ملو�هب �لريا�شية �لعاملية.
�لأل����ع����اب  دورة  �أن  ����ش���م���وه  و�أ������ش�����اف 
 2019 �خلا�س  و�لأوملبياد  �لإقليمية 
�أب��وظ��ب��ي فر�شة  �إم������ارة  و�إق��ام��ت��ه��ا يف 
�لعربي  �ل���ت���ق���ارب  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ع��ظ��ي��م��ة 
من  �مل�شاركة  �ملنتخبات  ب��ني  و�ل���دويل 

�أن  170 دول��ة وبرهان على  �أك��رث من 
�ل�شعوب  لكل  حا�شنة  �لإم����ار�ت  �أر����س 
مبادئ  على  بناء  �لإن�شانية  و�لثقافات 
�لت�شامح و�لنفتاح �لتي تاأ�ش�شت عليها 
�لدولة وزرعها �لقادة �لكر�م يف نفو�س 

�أبناء وبنات هذ� �لوطن �حلبيب.
�ل�شكر  عجمان  عهد  ويل  �شمو  وق���دم 
�لقيادة  �إىل  و�لم����ت����ن����ان  و�ل���ت���ق���دي���ر 
�ملتو��شل  دع���م���ه���ا  ع���ل���ى  �ل����ر�����ش����ي����دة 
�مل�شوؤولني  و�إىل  �لإم��ار�ت��ي��ة  للريا�شة 
وم��ن��ظ��م��ي �لأومل���ب���ي���اد �خل���ا����س وعلى 
ر�أ�شهم �شمو �ل�شيخة مرمي بنت حممد 
�لفخري  �لرئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
عي�شى  ب��ن��ت  ح�شة  وم��ع��ايل  للمنظمة 
�ملجتمع رئي�شة  بو حميد وزي��رة تنمية 
للجنة  �لتابعة  و�ملجتمع  �لإرث  جلنة 
�خلا�س  �لأومل��ب��ي��اد  ل�شت�شافة  �لعليا 
وم���ع���ايل ���ش��م��ا ب��ن��ت ���ش��ه��ي��ل ب���ن فار�س 
�ل�شباب  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  �مل��زروع��ي 
�خلا�س  �لأوملبياد  �إد�رة  جمل�س  رئي�شة 
�لريا�شيني  �لأب��ط��ال  و�إىل  �لإم���ار�ت���ي 
م�����ن �أ������ش�����ح�����اب �ل����ه����م����م و�جل����م����ه����ور 
�ل��ذي ق��دم �لدعم وما  �ل��ويف  �لريا�شي 

ز�ل للريا�شيني يف خمتلف �ملجالت.
�لتا�شعة  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �لأل���ع���اب  ومت��ث��ل 
ل��الأومل��ب��ي��اد �خل��ا���س ح��دث��اً مم��ي��ز�ً على 
تعزيز  يف  و�شت�شاهم  �ملنطقة  م�شتوى 
��شتعد�د�ت �أبوظبي ل�شت�شافة �لألعاب 

�أبوظبي  �خل��ا���س  ل��الأومل��ب��ي��اد  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ل�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت   2019
ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 

للقو�ت �مل�شلحة.
�لأوملبياد �خلا�س  �أبوظبي قيم  وتدعم 
�ل�����وح�����دة و�ل���ت�������ش���ام���ن و�لإدم���������اج  يف 
ت�����ش��م��ي��م وت��ن��ظ��ي��م بر�مج  م���ن خ����الل 
�لبعيد  �مل��دى  على  �شلة  ذ�ت  وفعاليات 
للم�شاركة  للجميع  �لفر�شة  و�شتتاح 
و�مل�شاركة  �لتطوعي  �لعمل  خ��الل  من 
�خلا�س  �لأومل��ب��ي��اد  و�أن�شطة  ب��ر�م��ج  يف 
�أو �حل�شور كم�شاهدين كما �أنها ت�شلط 
�ل�شوء على جهود دولة �لإمار�ت بدعم 
�أ�شحاب �لهمم حمليا و�إقليميا وعامليا.

�ل�شيخ  رح�����ب   .. �ل���ل���ق���اء  ب����د�ي����ة  ويف 
بوفدي  �لنعيمي  حميد  بن  عبد�لعزيز 
ت�شت�شيفها  �للذين  و�لفلبني  باك�شتان 
�أي��ام لطالعهما   3 �إم��ارة عجمان مل��دة 
على ثقافة وت��اري��خ �لإم���ارة من خالل 
برنامج فعاليات عديدة تت�شمن زيار�ت 
�إىل مو�قع �شياحية.. �إ�شافة �إىل ور�س 
للحديث  ل��ل��ري��ا���ش��ي��ني  وف���ر����س  ع��م��ل 
ع��ن جت��ارب��ه��م �أم���ام ط��الب �مل��د�ر���س يف 
�لنظرة �ملجتمعية جتاه  م�شعى لتغيري 
�لفكرية  �لإع��اق��ة  ذوي  من  �لأ�شخا�س 
و�ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ن��دم��اج��ه��م يف 

�ملجتمع.

ذر�عيها  تفتح  عجمان  �إم���ارة  �أن  و�أك���د 
�لدعم  وتقدم  �لريا�شية  �مل��و�ه��ب  لكل 
حتقيق  ع����ل����ى  وت�������ش���ج���ع  �ل����ري����ا�����ش����ي 
�لطيبة  �جل����ه����ود  وب������ذل  �لإجن����������از�ت 
رم��ز�ً حيوياً يف جمال  �لإم���ارة  لت�شبح 
على  مرموقة  مكانة  وتتبو�أ  �لريا�شة 

�ل�شعيد �لريا�شي.
وق����ال �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ب���ن حميد 
�إن هذه �لدورة حتظى بعناية  �لنعيمي 
م�شري�ً  �لر�شيدة..  �لقيادة  من  خا�شة 
�خلا�س  �لأومل��ب��ي��اد  ��شت�شافة  �أن  �إىل 
تعترب دعوة لكل �أفر�د �ملجتمع ور�شالة 
�ل��ري��ا���ش��ة ه��ي و�شيلة جتمع  ب���اأن  ل��ه��م 
و�لتعاون  �ملتعة  ب��ني  وم��ا  �جلميع  ب��ني 
�ل�شليم  �ل�شحي  �لبناء  وب��ني  و�لتاآلف 
ل���ذل���ك ع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ع��اً م�����ش��ارك��ت��ه��م يف 
�لتي  �ملتميزة  �خلا�س  �لأوملبياد  �ألعاب 
حتثنا على �تخاذ �لريا�شة �أ�شلوب حياه 

تعك�س جوهر �لإن�شان وعطائه. 
حتظى  �لم������ار�ت  دول����ة  �أن  �إىل  ون����وه 
�لدولية  �ل�شاحة  مبكانة مرموقة على 
�لإقليمية  ب��الأل��ع��اب  �لعناية  جم��ال  يف 
تعد  �لتا�شعة  ل��ل��دورة  ��شت�شافتها  و�أن 
�لريا�شيني  لتمكني  �لأوىل  �خل��ط��وة 
وج���م���ي���ع �أف��������ر�د �مل��ج��ت��م��ع يف �ل���دول���ة 
ولت�شبح  ف��ي��ه��ا  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  و�مل��ن��ط��ق��ة 
�ل�شرق  يف  مدينة  �أول  �بوظبي  مدينة 
�لأل���ع���اب  دورة  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف  �لأو�����ش����ط 

يعزز  �خل��ا���س مم��ا  ل��الأومل��ب��ي��اد  �لعاملية 
و�لت�شامح  �مل��ح��ب��ة  يف  �ل��ق��ي��ادي  دوره����ا 
ز�يد.  ع��ام  يف  ونحن  وخا�شة  و�ل�شالم 
عي�شى  ب���ن���ت  ح�������ش���ة  م����ع����ايل  وق����ال����ت 
رئي�س  �ملجتمع  تنمية  وزي���رة  بوحميد 
للجنة  �لتابعة  و�ملجتمع  �لإرث  جلنة 
�خلا�س  �لأومل��ب��ي��اد  ل�شت�شافة  �لعليا 
�لألعاب  يف  �مل�شاركة  �لوفود  و�شول  �إن 
�لإقليمية لالأوملبياد �خلا�س �إىل �أر�س 
ميهد  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
لتعزيز  م�����ش��ريت��ن��ا  ج���دي���دة يف  مل��رح��ل��ة 
مكانة �لإمار�ت كاإحدى �لدول �لر�ئدة 
�ملجتمعية  �مل�����ش��ارك��ة  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  يف 
م�شتوى  على  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �لأح����د�ث  يف 

�لإمار�ت و�لعامل.
�ملدن  �أن برنامج  و�أعربت عن ثقتها يف 
�مل�شيفة �شيحقق �أكرث من هدف لت�شبح 
دول����ة �لإم�������ار�ت ع��ل��ى خ���ارط���ة �ل����دول 
�لأك����رث دع��م��ا لأ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م ب�شكل 
ع���ام ول����ذوي �لإع���اق���ة �ل��ذه��ن��ي��ة ب�شكل 
خا�س و�شيعك�س من جهة �أخرى �شورة 
�لإمار�ت �لثقافية و�لرت�ثية يف �لعامل 
بالطالع  للوفود  �لفر�شة  �إتاحة  عرب 
على تاريخ ومعامل كل �إمارة على حده 
و�لتعرف على �خلطط �مل�شتقبلية �لتي 
تنتهجها يف عملية تنمية �ملجتمع ودمج 

�أ�شحاب �لهمم.
و�أك������د ����ش���ع���ادة �ل���دك���ت���ور ���ش��ع��ي��د �شيف 

للمجل�س  �ل���ع���ام  �لأم������ني  �مل��ط��رو���ش��ي 
دولة  ��شت�شافة  �أن  بعجمان  �لتنفيذي 
�لإقليمية  �لأل���ع���اب  ل����دورة  �لإم������ار�ت 
�لتا�شعة لالأوملبياد �خلا�س يعزز دورها 
من  و�مل��ح��ب��ة  �لت�شامح  ر���ش��ال��ة  ن�شر  يف 
خالل �لريا�شة.. م�شيفا “ و�ليوم ويف 
عام ز�يد .. نرى �متد�د� لروؤية �ملغفور 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ل��و�ل��د  ل��ه 
نهيان يف �أن تكون دولة �لإم��ار�ت �أر�شا 
بال  �جلميع  حتت�شن  و�لعطاء  للخري 

��شتثناء«.
وق��ال �إن��ه م��ن خ��الل ه��ذه �ل�شت�شافة 
�لتي تتمتع  �ملرموقة  �ملكانة  نوؤكد على 
بها دولة �لإم��ار�ت يف جمال �مل�شوؤولية 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب��ك��ل م���ا حت��م��ل��ه م���ن قيم 
ومعاٍن �شامية ودعم �مل�شاريع �لإن�شانية 
�لإقليمية  �ل���������ش����اح����ات  خم���ت���ل���ف  يف 

و�لعاملية.
�ل�شمو  �شاحب  ب��دع��م  �شعادته  و�أ���ش��اد 
�لنعيمي ع�شو  ر��شد  بن  �ل�شيخ حميد 
و�شمو  عجمان  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ 
�لإمار�ت  دولة  ��شت�شافة  عجمان  عهد 
ل��الأل��ع��اب �ل��ع��امل��ي��ة ل��الأومل��ب��ي��اد �خلا�س 
مع  تتما�شى  و�ل��ت��ي   2019 �أب��وظ��ب��ي 
توؤكد  �ل��ت��ي   2021 �لإم�������ار�ت  روؤي�����ة 
ري�����ادة �لإم�������ار�ت ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة �حلدث 
كاأول مدينة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 

و�شمال �أفريقيا.
وز�رة  دور  ع���ل���ى  �مل���ط���رو����ش���ي  و�أث����ن����ى 
�مل�شاركة  ثقافة  ن�شر  يف  �ملجتمع  تنمية 
�أف��ر�د �ملجتمع  و�لتفاعل �ملجتمعي بني 
يف �لأح����د�ث �لإن�����ش��ان��ي��ة وخ��ل��ق �لوعي 
�ل��ع��ام ب���دور �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م م��ن ذوي 
�لتنمية  عملية  يف  �ل��ذه��ن��ي��ة  �لإع���اق���ة 
ك���اف���ة �جلهات  د�ع���ي���ا  �لإج���ت���م���اع���ي���ة.. 
�ملعنية يف �إمارة عجمان �إىل بذل �ملزيد 
من �جلهد لتحقيق �لنتائج �مل�شرفة يف 
وتقدم  مكانة  تعك�س  �لتي  �ل�شت�شافة 

�لدولة ورقيها.
ي�شار �إىل �أن برنامج �ملدن �مل�شيفة يعد 
�أه���م �ل��رب�م��ج �ل��ت��ي تنفذها جلنة  م��ن 
�لتابعة  �لعاملية  �لألعاب  و�إرث  �ملجتمع 
�لأوملبياد  ل���ش��ت�����ش��اف��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  ل��ل��ج��ن��ة 
�خلا�س يف �أبوظبي حتت �إ�شر�ف وز�رة 
تنمية �ملجتمع وبال�شر�كة مع �ملجال�س 
�لتنفيذية يف �حلكومات �ملحلية يف كافة 

�إمار�ت �لدولة.
عن�شر�  �مل�شيفة  �ملدينة  برنامج  ويعد 
�مل�شاحبة  �ل����رب�م����ج  وم�����ن  �أ����ش���ا����ش���ي���ا 
لالأوملبياد  �لعاملية  �لأل��ع��اب  لفعاليات 
�خلا�س �لذي يقام يف �أبوظبي يف �لعام 
حتقيق  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��د  ح��ي��ث   2019
�لتبادل �لثقايف بني �لإمار�ت و�لبلد�ن 
ي�شهم  ك��م��ا  �مل�����ش��ارك��ة  ب��ال��وف��ود  �ملمثلة 
هذه  باأهمية  �جلمهور  وع��ي  تعزيز  يف 
من  �لهمم  باأ�شحاب  �خلا�س  �لأل��ع��اب 
حتقيق  ويف  �ل��ذه��ن��ي��ة  �لإع����اق����ة  ذوي 
�أ���ش��ح��اب �لهمم  روؤي���ة �لإم����ار�ت لدمج 

يف �ملجتمع.
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•• دبي –الفجر:

��شتقبل �لدكتور م�شطفى �ل�شيد �لها�شمي رئي�س جلنة �لطب �لريا�شي، 
وبح�شور �لدكتورة رمية �حلو�شني نائب رئي�س �للجنة، و�أع�شاء �للجنة 
، مبقر �حتاد �لكرة باخلو�نيج يف دبي، وفد �لحتاد �لآ�شيوي بعد فر�غه 
من �مل�شاركة يف برنامج زمالة رئي�س �لحتاد �لأ�شيوي للطب �لريا�شي، 
�لفيفا  �ل�شهر �حل���ايل، مب��رك��ز   8 �إىل   4 م��ن  �ل��ف��رتة  و�ل���ذي عقد يف 
م�شاهمة  يف  ثقته  على  �لها�شمي  �لدكتور  و�أك��د  بدبي.  �ملتميز  �لطبي 
ع��ل��ى م�شتوى كرة  م��ن��ه  �مل��رج��وة  �ل��ف��ائ��دة  �ل��ربن��ام��ج، يف حتقيق  ه���ذ� 
�لرعاية  و�لرتقاء مب�شتوى  �لريا�شي  �لطب  و�إث��ر�ء  �لآ�شيوية،  �لقدم 
�لإ�شابات  لتفادي  �لرب�مج  �أف�شل  تطبيق  و�شمان  �ل�شحية لالعبني، 
�ملقدمة عرب  بالإ�شافة لتح�شني �خلدمات �لطبية  و�مل�شاكل �ل�شحية، 

�أن تلك �لرب�مج  �لأ�شاليب �حلديثة و�ملثبتة علمياً، و�أو�شح،  ��شتخد�م 
فر�شة جيدة لتبادل �خلرب�ت و�ملعرفة مع نخبة �خلرب�ء و�ملعاجلني يف 
قارة �آ�شيا، لتو�شيع قاعدة �ملتخ�ش�شني يف جمال �لطب �لريا�شي. ويف 
�لفيفا  �لطبي ملركز  �ملدير  �لغر�يري  �لدكتور مر�د  �أ�شاد  ذ�ته،  �ل�شياق 
�ملتميز بدبي وع�شو �للجنة، بتفاعل م�شاركي برنامج �لزمالة  �لطبي 
�لقدم،  لكرة  �لريا�شي  �لطب  حما�شر�ت  ح�شورهم  خ��الل  �لآ�شيوي 
و�مل�شاركة يف حلقات نقا�س هدفنا منها خاللها لتبادل �لآر�ء و�خلرب�ت، 
كما �طلعو� على �أحدث �لأجهزة �لطبية �ملوجودة باملركز، وقامو� بزيارة 
تفقدية ملن�شاآت �حتاد �لكرة باخلو�نيج يف دبي. وكان برنامج �لزمالة قد 
�أ�شتمل على تدريب �مل�شاركني على خ�شو�شيات �لأطقم �لطبية �ملر�فقة 
للمنتخبات �لوطنية و�لأندية، و�لحتياجات �لالزمة و�لو�جب تو�فرها 
معهم خالل �لتجمعات و�ملع�شكر�ت �لد�خلية و�خلارجية، بالإ�شافة �ىل 

�ملتقلبة،  �جلوية  و�لظروف  �لطويل  �ل�شفر  �لتعامل مع حالت  كيفية 
كما مت تدريبهم على خ�شائ�س �لفح�س �لطبي ما قبل �مل�شابقة �ملعتمد 
من �لحتادين �لدويل و�لآ�شيوي لكرة �لقدم، و�مل�شاركة يف �لتقييمات 
�لطبية، مبا يف ذلك �أمر��س �لقلب، و�إعادة �لتاأهيل و�لعلوم �لريا�شية، 
مركز  وكان  �لعمل.  ور�س  �شهدته  �لذي  �لإيجابي  �لتفاعل  عن  ف�شال 
برنامج  �أربعة م�شاركني من  ��شت�شاف  بدبي قد  �ملتميز  �لطبي  �لفيفا 
�لإمار�ت  لحت��اد  �لوطنية  باملنتخبات  �لطبيعي  �ملعالج  وه��م  �لزمالة، 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ل��ك��رة �ل���ق���دم، ب���در ع��ب��د�ل��وه��اب �ل��ق��ح��ط��اين، ومن 
فل�شطني، و�لدكتور بدر عقيل ومن �لعر�ق، �لدكتور �شعد ح�شني، ومن 
�لتي  �لثانية  �ملرة  هذه  وتعد  م�شليموف.  �أوتابك  �لدكتور  �أوزباك�شتان 
ي�شت�شيف فيها مركز �لفيفا �لطبي �ملتميز بدبي، برنامج زمالة رئي�س 

�لحتاد �لآ�شيوي للطب �لريا�شي.

جلنة الطب الريا�ضي ت�ضتقبل امل�ضاركني يف برنامج الزمالة الآ�ضيوي

ُتنهي �أكادميية بوذيب �لتابعة لنادي تر�ث �لإمار�ت ظهر �ليوم 
للرتوي�س  �لأكادميية  بطولة  يف  �لت�شجيل  عمليات  �لأربعاء 
�جلمعة �شالة �شلطان بن ز�يد  �شت�شهدها  “�لدري�شاج” �لتي 
�خلتم،  مب��دي��ن��ة  للفرو�شية   ب��وذي��ب  ����ش��ط��ب��الت  يف  �ل��ك��ربى 
مب�����ش��ارك��ة ك��ب��رية م��ن ن��خ��ب��ة م��ن �ل��ف��ر���ش��ان �مل��و�ط��ن��ني ومن 
�لعديد  متثل  �لدولة  �أر���س  على  �ملقيمة  �جلن�شيات  خمتلف 
من �ل�شطبالت يف �لدولة، حيث يتبارى فيها �ملتناف�شون يف 

عر�س مهار�تهم ومقدرتهم يف تروي�س �خليل.
 وت��ت��م م��ن��اف�����ش��ات �ل��ب��ط��ول��ة وف��ق��ا ل��ق��و�ن��ني �حت����اد �لإم�����ار�ت 
مرحلتان  م��ر�ح��ل؛  ث��م��اين  وتت�شمن  و�ل�����ش��ب��اق،  للفرو�شية 
�مل�شجلني  لغري  �ملفتوحني  و�لتمهيدي  �ملتقدم  من  لكل  منها 
يف �حتاد �لإمار�ت للفرو�شية، ومرحلتان لكل من �لتمهيدي4 
و�ملبتدئني4 ، وكذلك مرحلة لالبتد�ئي 4 لفر�شان �لإمار�ت، 
�إىل مرحلة �شوط �لحتاد �لدويل �لفردي �لتجريبي  �إ�شافة 

�لتجريبي  للفرق  �ل���دويل  �لحت���اد  �شوط  ومرحلة  لل�شغار، 
�شانت  �لدولية  م�شتوى  قبل  م��ا  مرحلة  وك��ذل��ك  للنا�شئني، 
“�لدري�شاج” �إحدى  ريا�شة تروي�س �خليول  وُتعد  ج��ورج.   
ريا�شات �لفرو�شية �لتناف�شية، �إذ متثل �أ�شمى تعبري عن تدريب 
�خليول، وتهدف �إىل تطوير �لقدرة �لريا�شية �لطبيعية لدى 
�حل�شان و��شتعد�ده لالأد�ء، بحيث يحقق �أعلى م�شتوى �أد�ء، 
م�شتجيبا يف قمة تطور �لأد�ء �لرتوي�شي له، مبرونة فائقة 
�لذي  �مل��اه��ر  �ل��ف��ار���س  م��ن  �لب�شيطة  �مل�����ش��اع��دة  ح��رك��ات  �إىل 
�خليول  ت��روي�����س  م�شابقات  يف  �ل��ف��ار���س  وي��ربه��ن  ميتطيه. 
�حلديثة على مدى قدرته على �لتدريب يف كل �مل�شتويات من 
خالل �أد�ء �لختبار�ت، �لتي هي عبارة عن جمموعة حمددة 
من �لتحركات �لتي ينبغي �أن يوؤديها �حل�شان يف حدود م�شاحة 
معينة، �إذ يقّيم �حلكام كل حركة على �أ�شا�س معيار مو�شوعي 

منا�شب مل�شتوى �لختبار ويعطون لكل حركة درجة.

بطولة اأكادميية بوذيب الوطنية للروي�س 
تنطلق اجلمعة والت�ضجيل للبطولة ينتهي اليوم

دبي ت�ضت�ضيف وفود ثالثة منتخبات م�ضاركة يف الألعاب الإقليمية لالأوملبياد اخلا�س
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ي�شكل �لرجنتيني ليونيل مي�شي �خلطر �لأكرب على ت�شل�شي 
�ليوم  �ل�شباين  بر�شلونة  ت�شكيلة  �ىل  يعود  عندما  �لنكليزي 
�لربعاء، يف �ياب ثمن نهائي دوري �بطال �وروبا لكرة �لقدم، 

بعدما هز �شباكه ذهابا للمرة �لوىل يف م�شريته �لز�خرة.
غاب “�لبعو�شة” يف نهاية �ل�شبوع �ملا�شي عندما فاز 
فريقه من دون عناء على ملقة �ملتو��شع )-2�شفر(، 

مطارديه  �ق��رب  عن  �لثماين  �لنقاط  بفارق  حمتفظا 
رزق  بعدما  وذل���ك  �مل��ح��ل��ي،  �ل����دوري  م��دري��د يف  �تلتيكو 

�أف�شل لعب يف �لعامل 5 مر�ت وزوجته �نطونيال 
روكوت�شو بنجله �لثالث “�شريو”.

2012، يف  ل��ق��ب  ت�����ش��ل�����ش��ي، ح��ام��ل  ك����ان 
طريقه لتحقيق فوز ثمني ذهابا يف ملعبه 
�لرب�زيلي  بهدف  بريدج”  “�شتامفورد 
وي��ل��ي��ان ق��ب��ل ن�����ش��ف ���ش��اع��ة ع��ل��ى نهاية 
�لفريق  �ن��ق��ذ  مي�شي  �ن  ب��ي��د  �ل���وق���ت، 
�ل���ك���ات���ال���وين ك���ال���ع���ادة و���ش��ج��ل هدف 
�لتعادل قبل ربع �شاعة على �ل�شافرة، 

�شباك  فيها  ي���درك  �لوىل  �مل���رة  وك��ان��ت 
فريق غرب لندن يف 9 حماولت.

ومتيزت معظم مو�جهات �لفريقني باحلما�شة، 
ثالث  بر�شلونة  )ف��از  م��رة   13 �لتقيا  فقد 
م���ر�ت(، خم�س منها  �أرب��ع  وت�شل�شي  م��ر�ت 
ن�شف  يف  و�أ�شهرها  �لق�شائية  �لدو�ر  يف 
توج  �ل���ت���ي  ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة   2009 ن��ه��ائ��ي 
�لفريق �لكاتالوين بلقبها، فتعادل �شلبا 
�يابا يف لندن، حني  يف بر�شلونة، و1-1 
�ندري�س  �لخ������ري  و����ش���ط  جن����م  خ���ط���ف 
بدل  �ل��وق��ت  يف  �ل��ت��ع��ادل  ه���دف  �نيي�شتا 

�ل�شائع.
3 �عو�م  �لدين بعد  �للندين  �لفريق  ورد 

يف ط��ري��ق��ه �ىل �ل��ل��ق��ب �ي�����ش��ا ع��ن��دم��ا فاز 
تعادل  و�ن��ت��زع  ل��ن��دن  يف  ذه��اب��ا  -1�شفر 
لفرناندو  ه���دف  ب��ع��د  �ي��اب��ا   2-2 ق��ات��ال 

توري�س يف �لوقت بدل �ل�شائع.
ويف مقابل �مل�شو�ر �جليد لرب�شلونة �ملتوج 

�لنهائي  رب��ع  بلوغ  و�لباحث عن  م��ر�ت   5
�لبطال،  دوري  يف  ت��و�ل��ي��ا  �ل�11  ل��ل��م��رة 
يبدو  �لليغا،  يف  خ�شارة  دون  من  و�شد�رته 
ف��ري��ق �مل����درب �لي��ط��ايل �ن��ط��ون��ي��و كونتي 

متعرث� حمليا.
لقبه  خ�شر  �مل��ا���ش��ي،  �مل��و���ش��م  �ل��ربم��ريل��ي��غ  يف  ت��ت��وي��ج��ه  فبعد 
عن  نقطة   25 بفارق  �خلام�س  �ملركز  �ىل  وتقهقر 
مان�ش�شرت �شيتي �لذي هزمه يف مبار�ة ح�شد فيها 

كونتي �نتقاد�ت لذعة لتكتيكه �ل�شلبي.
�يطاليا  وم��ن��ت��خ��ب  ي��وف��ن��ت��و���س  م����درب  �ن  ب��ي��د 
�ل�شابق، عرف كيف يتعامل مع نطريه �ل�شباين 
�رن�شتو فالفريدي، عندما ��شاب ويليان �لقائم 
م��رت��ني وه��ز �شباك �حل��ار���س �لمل���اين م��ارك-
�ملد�فع  يرتكب  �ن  قبل  �شتيغن،  ت��ري  �ن��دري��ه 
�لدمناركي �ندريا�س كري�شتن�شن خطاأ كلف 
 33( �يني�شتا  م��ن  ب�شناعة  �لتعادل  ه��دف 
من  تعافيه  بعد  �لتمارين  �ىل  �لعائد  عاما( 
ترتيب  مت�شدر  مي�شي  من  وترجمة  ��شابة 

هد�يف �لليغا.
وق����ال ك��ون��ت��ي �ل����ذي �ع��ت��م��د ه��ج��وم��ي��ا على 
�ل�شباين  وت�����رك  ه�����از�ر  �ي�����دن  �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي 
�أوليفييه جريو  �لفارو مور�تا و�لفرن�شي 
على مقاعد �لبدلء “يجب �ن نكرر 
�ملبار�ة �لتي قدمناها يف �شتامفورد 
من  �ل�شتفادة  ون��ح��اول  ب��ري��دج 

�لفر�س للت�شجيل”.
كري�شتال  على  ف��وزه  بعد  �أ�شاف 
�ل��دوري، ملمحا  2-1 �ل�شبت يف  بال�س 
�ىل �عتمد� ت�شكيلة مماثلة برغم مطالبته 
�أن نكون  “يجب  �و جريو  بالدفع مبور�تا 
هاز�ر  مع  لعبنا  �ذ�  للمعاناة،  م�شتعدين 
كرقم 9، �و مع جريو �و مور�تا كرقم 9 

وهاز�ر كرقم 10”.
�ملوقع  �شغل  عندما  كثري�  ه��از�ر  وعانى 
�لهجومي مبفرده �مام �شيتي �لذي مرر 
بالت�شديد  �ل��ب��ل��وز  وف�����ش��ل  ك��رت��ني   902
�مللعب،  تغادر  “عندما  وق��ال  �ملرمى.  على 
من  كثري�  �لرك�س  �نطباع  لديك  يتكون 
دون �ل�شعور بخو�س مبار�ة كرة قدم. كان 
مبقدورنا �ن نلعب ثالث �شاعات دون �ن 

�أمل�س �لكرة”.
ل��ك��ن ه����از�ر �ل���ذي �ف��ت��ق��د ملجاورة 
�ل�شباين دييغو كو�شتا �لعائد 

ي��ج��د نف�شه  ب��ع��د ���ش��ر�ع م��ع ك��ون��ت��ي، ق��د  �تلتيكو م��دري��د  �ىل 
جمدد� �مام مهمة �خرت�ق دفاع “كامب نو” بعد �عتبار مدربه 
�ن �للعب �ملفتوح �مام بر�شلونة �و �شيتي �شيكون “غبيا” نظر� 

لنوعيتهم �ملتفوقة.
وما يعقد مهمة ت�شل�شي �كرث، �ل�شورة �لدفاعية �جلديدة �لتي 
 13 �شباكه  ��شتقبلت  بحيث  �ملو�شم،  هذ�  بر�شلونة  فيها  ظهر 
هدفا فقط يف 28 مبار�ة يف �لليغا، ما دفع �لرجنتيني دييغو 
�شيميوين مدرب �تلتيكو مدريد �ىل �ل�شادة بعمل فالفريدي 

�لكبري �ثر حلوله بدل من لوي�س �نريكي.
وق����ال ���ش��ي��م��ي��وين ب��ع��د ف���وز ب��ر���ش��ل��ون��ة ع��ل��ى لع��ب��ي��ه وتعبيده 
طريق ��شتعادة لقب �لليغا من ريال مدريد “�نا �شعيد لروؤية 
بر�شلونة �ملدمج و�لقوي دفاعيا. ما يفعله فالفريدي ر�ئع. لقد 

�أعاد �بتكارهم”.
�لوروغوياين  على  �شيعول  �لذي  فالفريدي  و�شفها  مو�جهة 
دمبيليه  عثمان  ر�هنا  �ملتاألق  �لفرن�شي  ورمب��ا  �شو�ريز  لوي�س 
�مل�شاركة خلو�شه دور  من دون �لرب�زيلي كوتينيو �ملمنوع من 
ودفاعهم  �أق��وي��اء  “هم  �لن��ك��ل��ي��زي،  ليفربول  م��ع  �ملجموعات 

مدمج. �آمالنا كبرية و�ملناف�شة مفتوحة”.
معدومة  �شبه  �ملناف�شة  ت��ب��دو  �ل��ث��ان��ي��ة،  �لرب���ع���اء  م��ب��ار�ة  ويف 
م��ر�ت، وم�شيفه   5 �للقب  �لمل��اين حامل  بايرن ميونيخ  بني 
يف  جمموعته  يت�شدر  تركي  فريق  �ول  ��شبح  �ل��ذي  ب�شكتا�س 
خا�س  عندما  �شفر5-،  ذه��اب��ا  �لخ��ري  خل�شارة  �لول،  �ل���دور 
�لكرو�تي  دفاعه  قطب  ط��رد  �ث��ر  لعبني  بع�شرة  دقيقة   75

دوماغوي فيد�.
ومل ينجح �ي فريق يف تاريخ �مل�شابقات �لوروبية يف قلب تاأخره 
ذهابا بخما�شية، بينما جنحت �أربعة �ندية بقلب تاأخرها باأربعة 
�أهد�ف، �آخرها بر�شلونة �ملو�شم �ملا�شي �مام باري�س �شان جرمان 

�لفرن�شي يف ثمن نهائي دوري �لبطال )�شفر4- و1-6(.
لقب  من  فوزين  بعد  على  فبات  ر�ئ��ع��ا،  مو�شما  بايرن  ويقدم 
هاينك�س  ي��وب  مدربه  لينع�س  �لبوند�شليغا،  يف  تو�ليا  �شاد�س 
�آمال �لفريق �لبافاري يف حتقيق �لثالثية �لتاريخية )�لدوري 
عودته  منذ  �وروب���ا(  �بطال  دوري  وم�شابقة  �ملحليان  و�لكاأ�س 
خلفا  �ملا�شي  �لول/�ك��ت��وب��ر  ت�شرين  يف  تدريبه  دف��ة  ل�شتالم 
�خل�شارة  عقب  من�شبه  من  �ملقال  �ن�شيلوتي  كارلو  لاليطايل 
دور  �لفرن�شي �شفر3- يف  ج��رم��ان  ���ش��ان  ب��اري�����س  �م���ام  �مل��ذل��ة 

�ملجموعات لدوري �لبطال.
وكان �ملدرب �ملخ�شرم قد �بتعد عن �لتدريب منذ عام 2013 
�ملرة  كانت  �نها  علما  تاريخية،  ثالثية  �ىل  بايرن  ق��اد  بعدما 

�لأخرية يحرز �لنادي لقب �مل�شابقة �لأوروبية �لأم.

زوران: اأغلقنا ملف اآ�ضيا »موؤقتًا« والركيز على مواجهة اجلزيرة
•• العني - الفجر 

�متدح �لكرو�تي زور�ن ماميت�س، �ملدير �لفني للعني، 
��شتقالل  م��و�ج��ه��ة  يف  �مل�����ش��رف  ف��ري��ق��ه  �أد�ء لع��ب��ي 
�إيجابية  بنتيجة  “�خلروج  �أن:  م���وؤك���د�ً  ط���ه���ر�ن، 
�أمر جيد ويف  �ألف م�شجع يف مبار�ة قوية   90 �أم��ام 
�لر�بعة  �ملجموعة  ف��رق  جميع  حظوظ  �أن  �عتقادي 
لز�لت حا�شرة، حتى بعد خ�شارة �لهالل �أمام �لريان 
مرحلة  نهاية  على  يتبق  مل  �إذ  �حلالية،  �جلولة  يف 
�ملجموعات �شوى مبار�تني و�لوقت قد حان لتحقيق 

�لفوز كي ن�شمن تاأهلنا �إىل ثمن �لنهائي”.

وتعليقاً على �شوؤ�ل حول ر�أيه يف �لتقارير �لتي ت�شري 
بال�شورة  لي�شت  و�ل�شالمة  �لأم��ن  �إج���ر�ء�ت  �أن  �إىل 
�أفهم  مل  “�شخ�شياً  ق��ال:  �آز�دي،  ملعب  يف  �ملطلوبة 
م��ا �ل��ه��دف �ل���ذي ت����ودون �ل��و���ش��ول �إل��ي��ه م��ن خلف 
�لذي  �مللعب  ب��اأج��و�ء  كثري�ً  �شعدت  ولكنني  �ل�شوؤ�ل 
و�أي لع���ب كرة  ح��ا���ش��د�ً  ج��م��اه��ريي��اً  �شهد ح�����ش��ور�ً 
قدم ي�شتمتع بالأجو�ء �لتي ع�شناها يف ملعب �آز�دي 
�ل�شعب �ن يعي�س  �ألف متفرجاً، لأنه من   90 �أم��ام 
لفريقه وحتدثت  م��ب��ار�ة  ك��ل  �لأج����و�ء يف  تلك  مثل 
�ملو�جهة  باأن يدخلو�  �ملبار�ة  مع لعبي فريقي قبل 
�جلماهري  ولتلك  لهم  بالن�شبة  ممتعاً  �أد�ء  لتقدمي 

�لتي جاءت مل�شاهدة �ملتعة و�لإثارة يف كرة �لقدم”.
�لتي  �لفنية �جليدة  �ل��ق��ر�ءة  ���ش��وؤ�ل ح��ول  على  ورد�ً 
�لأر�س  �شاحب  على  م��ي��د�ن��ي��اً  فريقه  كفة  رج��ح��ت 
مباريات  ع��دة  تابعت  “�حلقيقة  ق���ال:  و�جل��م��ه��ور، 
كثرية  معلومات  وجمعت  طهر�ن  ��شتقالل  لفريق 
يعمل  �أن  �لطبيعي  وم���ن  �ل��ل��ق��اء  ق��ب��ل  �مل��ن��اف�����س  ع��ن 
ب�شورة  و�ل�شعف  �ل��ق��وة  ن��ق��اط  حتليل  على  �مل���درب 
�لذي  �ملنا�شب  �لفني  �لأ�شلوب  بناء  ثم  وم��ن  دقيقة 
و�ملو�جهة مل  �لإيجابية  �لنتيجة  ميكنه من حتقيق 
تكن �شهلة على �لأر�س ولكن فريقي قدم �أد�ًء جيد�ً 

ي�شتحق �لتهنئة و�لإ�شادة”.

مو�جهة  �شفحة  طي  حالياً  علينا  يتوجب  و�أك��م��ل: 
�ل���ش��ت��ق��الل و�ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى م��ب��ار�ت��ن��ا �مل��ق��ب��ل��ة �أمام 
لكرة  �ل��ع��رب��ي  �خل��ل��ي��ج  دوري  م�شابقة  يف  �جل���زي���رة 

�لقدم.
�لإي��اب و�لتي �شهدت  �أد�ء حكم مبار�ة  ر�أي��ه يف  وعن 
�ح��ت��ج��اج��اً ك��ب��ري�ً م��ن دك���ة ب����دلء �ل��ع��ني ع��ل��ى �أد�ء 
يف  �لتحكيم  �أد�ء  ع��ل��ى  �أع��ل��ق  “مل  ق���ال:  �ل��ت��ح��ك��ي��م، 
م�شتوى  ع��ل��ى  �لتعليق  �أف�����ش��ل  ل  وك��ذل��ك  �ل��ذه��اب 
�لتامة  لقناعتي  وذل��ك  �لإي��اب  �لتحكيم يف مو�جهة 
�شهلة  لي�شت  �مل��ب��اري��ات  �حل��ك��ام مهمتهم خ��الل  ب��اأن 

على �لإطالق”.

حتت رعاية �ل�شيخ �أحمد بن �شقر �لقا�شمي رئي�س 
نادي �لإمار�ت �شهد حممود ح�شن �ل�شم�شي رئي�س 
جمل�س �إد�رة نادي �لإمار�ت ختام بطولة عام ز�يد 
�لتي  �خليمة،  ب��ر�أ���س  �لأوىل  �حلكومية  للدو�ئر 
تنظمها �أك��ادمي��ي��ة ك��رة �ل��ق��دم ب��ن��ادي �لإم����ار�ت، 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ه��ي��ئ��ات  مي��ث��ل��ون  ف���رق  ومب�����ش��ارك��ة 
و�لدو�ئر �حلكومية بر�أ�س �خليمة وهي �لبلدية، 
�خلدمات �لعامة ، �ملالية، �حلكومة �لإلكرتونية ، 

�خلدمات �لذكية، �لعمليات، ر�قب.
��شماعيل  ك��م��ا ح�����ش��ر �حل��ف��ل �خل��ت��ام��ي حم��م��د 
و�ملهند�س  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �لعو�شي 

 ، �لعامة  �أحمد �حل��م��ادي مدير د�ئ��رة �خل��دم��ات 
وحممد  �ملالية  مدير  �لبلو�شي  حممد  ويو�شف 
�لعو�شي ور��شد  و�أحمد جابر  عبد �هلل �حلمادي 
�لإمار�ت   ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  �أع�شاء  بطي  �أحمد 
و�مل��ه��ن��د���س غ�����ش��ان ج������ر�د�ت م��دي��ر �مل�����ش��اري��ع يف 
�شمبيج  �هلل  عبد  وعي�شى  �للكرتونية  �حلكومة 
�ل��ف��ن��ي ل��ل��خ��دم��ات �لعامة  �ل�����ش��ام�����ش��ي �مل�����ش��ت�����ش��ار 
وحم��م��د ج��ا���ش��م ب��و �حل��م��ام م��دي��ر م��رك��ز �شعادة 

ور�ق  ر�ج��ي  وب�شري  �لبلدية  د�ئ���رة  يف  �ملتعاملني 
و�أن��ور عبد �هلل  �لإم��ار�ت  �لتنفيذي لنادي  �ملدير 
�لدربي �ملدير �لإد�ري للمر�حل �ل�شنية و�أكادميية 
�لبطولة  ع��ام  �شكرتري  �شوقار  وم��ازن  �لقدم  ك��رة 
�مل�شاركة  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  �لدو�ئر  وممثلو 

يف �لبطولة.
 وق���د ت���وج حم��م��ود �ل�����ش��م�����ش��ي ف��ري��ق �خلدمات 
�لعامة بطاًل للدورة �لأوىل بعد تفوقه على فريق 

ر�قب بهدف وحيد من �إم�شاء �لالعب �إميانويل، 
فاز  و�لر�بع  �لثالث  �ملركزين  حتديد  مبار�ة  ويف 
فريق �لبلدية �أ على �لبلدية ب بركالت �لرتجيح 
بالتعادل  و�لإ���ش��ايف  �لأ���ش��ل��ي  �ل��وق��ت  �نتهاء  بعد 

�ل�شلبي.
فريق  من  �لبلو�شي  �لعزيز  عبد  �لالعب  وحقق 
ر�ق�����ب ل��ق��ب ه�����د�ف �ل��ب��ط��ول��ة و�ل����الع����ب نهاد 
حممود من فريق �خلدمات �لعامة �أف�شل حار�س 

بالبطولة و�لالعب �أمين باكر �لز�كي من فريق 
�لبلدية ب �أف�شل لعب بالبطولة.

�حلكم  و�لر�بع  �لثالث  �ملركزين  مبار�ة  �أد�ر  وقد 
و�لنهائي  �خلتامية  �ملبار�ة  �أد�ر  فيما  طه  حممد 

�حلكم �شقر �لزعابي.
رئي�س جمل�س  �ل�شم�شي  �أكد حممود  من جانبه، 
�ملعاين  من  �لعديد  حتمل  �لبطولة  �أن   ، �لإد�رة 
جلميع  خا�شة  �شكر  ر�شالة  توجيه  �إىل  وت��ه��دف 

ع��ل��ى دعمهم  �ل��ب��ط��ول��ة  �مل�������ش���ارك���ة يف  �ل����دو�ئ����ر 
وتعاونهم �لد�ئم و�مل�شتمر مع نادي �لإمار�ت، كما 
و�لتو��شل  �لتقارب  زي��ادة  على  �لعمل  �إىل  تهدف 

بني موظفي �لدو�ئر.
و�أك������د ب�����اأن �ل��ن��ج��اح �ل��ك��ب��ري و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي لهذه 
لإقامة  م�شتقباًل  �لتو�شع  فكرة  يطرح  �لبطولة 
بحيث  �لإم�����ارة  �حل��ك��وم��ي��ة يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  دوري 
جو�نبه  كافة  من  �ملقرتح  در��شة  �لنادي  �شيتوىل 
على �أن يحت�شن نادي �لإمار�ت �لدوري �نطالقاً 
من حر�س �لنادي على مد �أو��شر �ل�شر�كات مع 

خمتلف �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية.

تتويج اخلدمات العامة بطاًل للدوائر احلكومية براأ�س اخليمة

مي�ض��ي يع���ود م���ن الإج����ازة مل��وقع����ة ت�ضيل�����ضي

•• لعني - الفجر

�أك��د �ل��دويل ، ري��ان ي�شلم، لع��ب فريق 
نادي �لعني، �أن “�لزعيم” كان ي�شتحق 
�لفوز يف مبار�ته �أمام ��شتقالل طهر�ن، 
�مل����و�ج����ه����ة ممتعة  ج�������اءت  م���و����ش���ح���اً: 
يحالف  �ل��ت��وف��ي��ق مل  �أن  ب��ي��د  وم���ث���رية، 

�لفريق.
وحول �لتجربة �لأوىل له �أمام 90 �ألف 
م�شجع، قال: نعم تلك هي �ملرة �لأوىل 
تلك  يف  فيها  �أل��ع��ب  �ل��ت��ي  يل  بالن�شبة 
�لأج�����و�ء �مل��ث��رية و�مل���وؤك���د �أن��ن��ي خرجت 
�لتجربة  ت��ل��ك  م���ن  ك���ب���رية  مب��ك��ا���ش��ب 
�ملهمة. وحول كلمة �ل�شر �لتي كانت ور�ء 
تاألقه و�لثقة �لعالية �لتي ظهر عليها يف 
�ملبار�ة، قال: “بال �شك �لتوفيق من �هلل 
�لالعبني  زمالئي  ولكن  �لقدير  �لعلي 
وخ�شو�شاً قادة �لفريق منحوين �لدعم 
وك���ذل���ك �جلاهزين  �ل��ك��ب��رية  و�ل��ث��ق��ة  

�لإد�ري و�لفني”.
“�لزعيم”  م���ع���دن  ع����ب����د�هلل:  ع�������ش���ام 

يتجلى يف �لتحديات �لكبرية

نادي  فريق  �إد�ري  ع��ب��د�هلل،  ع�شام  هناأ 
�لأد�ء  ع���ل���ى  ف���ري���ق���ه  لع����ب����ي  �ل����ع����ني، 
�ل�شعبة  �لظروف  �أن  موؤكد�ً  �لرجويل، 
مل تكن خالل �ملبار�ة �لقوية و�لتي جرت 
�أمام 90 �ألف م�شجع، بل يف �لغياب كايو 
ل��وك��ا���س وم��ن ب��ع��ده �لإ���ش��اب��ة �خلفيفة 

�لتي تعر�س لها ح�شني �ل�شحات.
�أيام  ع�شرة  خالل  خا�س  �لعني  و�أكمل: 

ث���الث م��ب��اري��ات ك��ل و�ح����دة م��ن��ه��ا �أهم 
من �شابقتها و�ملوؤكد �أن �ملو�جهة �ملقبلة 
و�ح��دة من  و�لتي تعترب  �أم��ام �جلزيرة 

�أه����م �مل���ب���اري���ات يف �مل��و���ش��م �ت�����ش��اق��اً مع 
كل  مع  �لتعامل  يف  �لعني  ��شرت�تيجية 

مبار�ة على حده.

د�ئماً  �لأ���ش��ي��ل  �لزعيم  معدن  و�أردف: 
�ل�شعبة  �ل��ظ��روف  تلك  مثل  يف  يتجلى 

و�أمام �لتحديات �لكبرية.

••العني - الفجر

��شتقالل  ن��ادي  م��درب فريق  �شايفر،  و�ينفريد  �لأمل���اين،  �أك��د 
ويف  ج��د�ً  ر�ئعة  م��ب��ار�ة  و�ل�شتقالل قدما  �لعني  �أن  ط��ه��ر�ن، 
�ل�شوط �لأول متكنا من ممار�شة �ل�شغط �لعايل على مرمى 
�ل�شوط  ولكن يف  �ل�شبق  ه��دف  �إح���ر�ز  �لعني حتى جنحنا يف 
�لثاين �أظهر �ملناف�س رغبة قوية يف �لعودة بالنتيجة �إىل نقطة 
�لبد�ية ومتكن من �أدر�ك �لتعادل، بيد �أنني �شعيد جد�ً باأد�ء 
�شكره  عن  �ل�شتقالل،  م��درب  و�أع���رب  �لتعادل.  رغ��م  فريقي 
باأف�شل  �لالعبني  �شاندت  �لتي  فريقه  جلماهري  وت��ق��دي��ره 
�لأ�شاليب �لت�شجيعية قبل و�أثناء وبعد نهاية �ملبار�ة و�شاأكون 
�أ�شعد �إذ� تابعو� م�شاندتهم �لقوية للفريق خالل ��شتحقاقاته 
�ملقبلة. وتعليقاً على �شوؤ�ل حول �شبب تر�جع فريقه يف �ل�شوط 
�لثاين، قال: “ل يوجد فريق كرة قدم يلعب 90 دقيقة بنف�س 
قوي  مناف�س  �أم��ام  ج��د�ً  جيدة  مبار�ة  قدمنا  لكننا  �مل�شتوى، 
ويف �ل�شوط �لثاين بد� لإره��اق ينال من بع�س �لالعبني، يف 
�لوقت �لذي �عتمد فيه �لعني ��شرت�تيجية هجومية �شاغطة 
ويف ربع �ل�شاعة �لأخري من عمر �ملبار�ة عدنا جمدد�ً ملمار�شة 

�ل�شغط �لعايل ولكننا مل نوفق يف ترجيح كفتنا جمدد�ً”.
�ألف م�شجع   90 �أمام  “�لزعيم” فر�س �حرت�مه  �شيوتاين: 
يف طهر�ن �أكد �لياباين، ت�شوكا�شا �شيوتاين، لعب فريق نادي 
�لعني �ملتوج من قبل �لحتاد �لآ�شيوي بجائزة “جنم مبار�ة” 

�أم���ام حت��ٍد قوي  ك��ان  �أن �لعني  ��شتقالل ط��ه��ر�ن،  فريقه م��ع 
ومتكن من فر�س �حرت�مه يف ملعب �ملناف�س وبني جماهريه 

�لذين جتاوز عددهم �ل�90 �ألف.
باأكمله  �لفريق  �أن  �ملوؤكد  ق��ال:  �ملبار�ة”،  “رجل  لقب  وح��ول 
�أد�ء قوياً وكل لعب بقائمة �لزعيم ي�شتحق هذ� �للقب  قدم 
�لثالث لأنها يف نظري  �لنقاط  �أمتنى ح�شد  كنت  و�شخ�شياً 
�لأول  فوزنا  نحقق  �أن  و�أمت��ن��ى  �ل�شخ�شية  �جل��ائ��زة  �أه��م من 
خالل مرحلة �ملجموعات يف �جلولة �ملقبلة على ملعبنا وبني 

جماهرينا.

�ض�ايف�ر: مناف�ضن��ا ك��ان قوي����ًاري��ان ي�ضل��م: جت��رب��ة مهم��ة ومك�ا�ض���ب كبي�����رة

�ضيلفا ي�ضع �ضيتي على م�ضارف من�ضة التتويج 
�شيتي  �شتوك  على  �لأول  �مل��زدوج  ف��وزه  �شيتي  مان�ش�شرت   حقق 
ختام  يف  -2�شفر  عليه  بتغلبه   ،1999-1998 مو�شم  منذ 
�ملرحلة 29 من �لدوري �لإنكليزي لكرة �لقدم، ليخطو بذلك 
على  تغلب  �أن  ل�شيتي  ي�شبق  ومل  �للقب.  نحو  ��شافية  خطوة 
���ش��ت��وك م��رت��ني يف �ل����دوري خ���الل م��و���ش��م و�ح���د )ت��غ��ل��ب عليه 
ذهابا 7-2( منذ مو�شم 1998-1999، حني كانا يف �لدرجة 

�لإ�شباين  �ىل  ب��ه  يدين  وه��و  فعليا(،  )�لثالثة  �لثانية 
د�فيد �شيلفا �لذي حقق عودة موفقة لفريق مو�طنه 
ورفع  �مل���ب���ار�ة.  ه��ديف  بت�شجيله  غ���و�ردي���ول  جو�شيب 
 16 81 نقطة يف �ل�شد�رة بفارق  �شيتي ر�شيده �ىل 
�ل�شبت  تغلب  �ل��ذي  يونايتد  �ل��ل��دود  ج��اره  نقطة عن 

ليفربول  �لو�شافة  على  �لأ���ش��ا���ش��ي  مناف�شه  على 
يف   27 عند  �شتوك  ر�شيد  جتمد  فيما   ،1-2

�أكرث  حتقيق  عن  عجز  �أن  بعد  �ل�19  �ملركز 
11 مرحلة. وكان  �آخ��ر  من ف��وز و�ح��د يف 

�ل��ن��ف�����س بح�شم  ���ش��ي��ت��ي مي��ن��ي  ج��م��ه��ور 
�للقب يف مو�جهة �لدربي �لتي جتمع 
“�شيتيزين�س” بيونايتد على “�شتاد 

ني�شان/ �ل�شابع من  �لحتاد” يف 
�ب����ري����ل �مل���ق���ب���ل، ل���ك���ن ج����دول 

�شيحرمه  �ل��ك��اأ���س  م��ب��اري��ات 
�لرغبة  ه��ذه  من حتقيق 

م������ب������ار�ت������ي  لأن 
�جل�����������اري�����������ن يف 

نهاية �لأ�شبوع 
�شد  �حل�������ايل 

ت��������و�ل��������ي��������ا، ب���ر�ي���ت���ون وو����ش���ت هام 
تاأجلتا لرتباط بر�يتون ويونايتد مبو�جهة �ل�شبت �لتي 
ويحتاج  �لنهائي.  رب��ع  يف  �لأخ���ري  ملعب  على  جتمعهما 
بلقبه  �ملا�شي  �شباط/فرب�ير   25 يف  ت��وج  �ل��ذي  �شيتي 
لكاأ�س  بطال  بتتويجه  غ���و�ردي���ول  ����ش��ر�ف  حت��ت  �لأول 
�لر�بطة على ح�شاب �ر�شنال، �ىل �لفوز مببارياته �لثالث 

�ملقبلة حل�شم �للقب. ومع تاأجيل مبار�ته مع بر�يتون �ىل 
موعد مل يحدد حتى �لآن، كما حال مبار�ة يونايتد مع م�شيفه 

�ل�”�شيتيزين�س” مع  و�شت هام، قد يح�شل �حل�شم يف مبار�ة 
م�شيفهم �لقوي توتنهام يف 14 ني�شان/�بريل عو�شا عن لقاء 
�قيمت  �ي�شا يف حال  بر�يتون  �لدربي )قد يكون �حل�شم �شد 
�ملبار�ة قبل لقاء توتنهام(. و�شيتنف�س لعبو �شيتي، �لقادمني 
من هزمية هام�شية على �أر�شهم �أمام بازل �ل�شوي�شري يف �ياب 
ثمن نهائي دوري �لأبطال )1-2 بعدما فازو� ذهابا -4�شفر(، 

�أ�شبحو�  لأن��ه��م  �لأ���ش��ب��وع �حل���ايل  ن��ه��اي��ة  �ل�����ش��ع��د�ء يف عطلة 
ويغان  �مام  �ل�شابق  �ل��دور  �لكاأ�س خل�شارتهم يف  خارج م�شابقة 
�ثلتيك )�شفر1-(. ومل يتاأثر �شيتي بغياب هد�فه �لأرجنتيني 
�شريخيو �غويرو �لذي �شيبتعد عن �ملالعب لأ�شبوعني ب�شبب 
��شابة تعر�س لها �ل�شبت يف �لتمارين، فيما عاد �لثنائي رحيم 
��شابة  من  تعافيهما  بعد  فرناندينيو  و�لرب�زيلي  �شتريلينغ 
بازل  ل��ق��اء  ع��ن  غ��اب  �ل���ذي  �شيلفا  ود�ف��ي��د  ع�شلية، 
لأ�شباب عائلية تتعلق بطفله �لذي ولد قبل �و�نه. 
وكانت عودة �شيلفا �ىل �لت�شكيلة موفقة، �إذ �فتتح 
�لت�شجيل يف �لدقيقة 9 �ثر لعبة جماعية �شارك 
و�شتريلينغ  جيزو�س  غابريال  �لرب�زيلي  فيها 
�لهدف  ك��ان �شاحب مت��ري��رة  �ل���ذي 
�ل�����ش��اب��ع ل��زم��ي��ل��ه �لإ����ش���ب���اين يف 
�ل����دوري ه��ذ� �مل��و���ش��م. ورغم 
�لقليلة  �ل��ف��ر���س  ب��ع�����س 
ل�شيما  ل��ل��ف��ري��ق��ني، 
بقيت  ���ش��ي��ت��ي، 
على  �لنتيجة 
حتى  ح���ال���ه���ا 
نهاية  �شافرة 
�ل�������������������ش���������وط 
 ، ل و لأ �
ث����������������م جن������ح 
�ل�������ش���ي���وف 
�لو�شول  يف 
�ل�شباك  �ىل 
جم���������دد� م�����ع ب����د�ي����ة 
�ل�شوط �لثاين عرب �شيلفا 
من  �ل��ك��رة  و�شلته  �ل���ذي 
غ��اب��ري��ال ج��ي��زو���س بعد 
ر�ئعة  ج��م��اع��ي��ة  ل��ع��ب��ة 
ل���ف���ري���ق غ�����و�ردي�����ول 
)50(. ورفع �شيلفا 
 8 �ىل  ر�������ش������ي������ده 
�هد�ف يف �لدوري هذ� 
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مل تعلم اأنها حامل حتى اأجنبت 
�لربيطانية  �ل�شابة  ه��ذه  تكت�شف  مل  بطنها،  �نتفاخ  ع��دم  ب�شبب 
�أن  �إل قبل �شاعات من و�شعها جلنينها، بعدما ظنت  باأنها حامل 

�آلم �ملخا�س �لتي �نتابتها �شببها �آلم �لدورة �ل�شهرية. 
���ش��ارل��وت ط��وم�����ش��ون )21 ع��ام��اً( م��ن م��دي��ن��ة نيوكا�شل  و���ش��ع��ت 
�لربيطانية، طفلتها مويل، بعد ثالث �شاعات فقط من �شعورها 

باآلم �شديدة يف معدتها. 
"كانت  وقالت �شارلوت �لتي تعمل ممر�شة يف ح�شانة لالأطفال: 
معدتي م�شطحة متاماً، وكانت �لدورة �ل�شهرية تاأتي يف موعدها 
حامل،  �أن��ن��ي  �كت�شفت  عندما  بال�شدمة  �شعرت  لذلك  بانتظام. 

و�أنني على و�شك �لولدة".
و�أ�شافت: �عتقدت �أن �لآلم �لتي �شعرت بها، �شببها ت�شنجات �لدورة 
�ل�شهرية، لذ� تناولت بع�س �لبار��شيتامول �أماًل يف �لتخل�س من 
ب�شيارة  �مل�شت�شفى  �إىل  فهرعت  تز�يدت،  �لأمل  حدة  �أن  �إل  �لأمل. 
�أجرة، وهناك �كت�شفت �أين على و�شك �لولدة. ويذكر �أن �لطفلة 
�لتي و�شعتها �شارلوت تتمتع ب�شحة جيدة �إذ بلغ وزنها حو�يل 3 
�لكحول  �شرب  يف  تفرط  كانت  �شارلوت  �أن  من  �لرغم  على  كغم، 

طو�ل فرتة حملها، وفقاً ملا ورد يف موقع "ميرتو" �لإلكرتوين.

انتظرت طفاًل ففوجئت بتواأمني ملت�ضقني
فوجئت �شيدة يف كمبوديا باإجناب طفلة بج�شد و�حد ور�أ�شني، بعد 

�أن كانت تنظر مولود�ً �شليماً يزيد وزنه عن �ملعدل �لطبيعي. 
ومل تكن كيت ماي )35 عاماً(، تتوقع �أن تنجب تو�أمني ملت�شقني، 
طو�ل فرتة حملها، وي�شارع �لتو�أمان �لآن للبقاء على قيد �حلياة، 
لكن  بال�شعادة،  ت�شعر  �أن  ترغب  �إنها  كيت  تقول  �ل��ذي  �لوقت  يف 
�ل�شيدة  �لتو�أمني. وكانت  �لقلق ي�شيطر عليها خوفاً على م�شري 
ماي تنتظر مولود�ً �شخم �حلجم، عندما دخلت يف �ملخا�س، يوم 3 
مار�س يف مقاطعة �شيم ريب �لكمبودية، و��شطر �لأطباء �إىل �إجر�ء 
�لبد�ية،  �ل��ت��و�أم��ني يف  �أح��د  خ��روج قدمي  بعد  قي�شرية،  ج��ر�ح��ة 
لكنهم فوجئو� عندما �شاهدو� ج�شد طفلة بر�أ�شني. ول تز�ل كيت 
�إنهم  �لأط��ب��اء،  ويقول  �ل�شعبة،  �ل��ولدة  بعد  �مل�شت�شفى  يف  تتعايف 
�لقيام  يجب  ما  ب�شاأن  ق��ر�ر  �تخاذ  قبل  �لتو�أمني،  حالة  ير�قبون 
�لأم  �أن  �لربيطانية. يذكر  م��ريور  ذك��رت �شحيفة  به، بح�شب ما 
مل تخ�شع للت�شوير بالأمو�ج فوق �ل�شوتية قبل �لولدة، و�لذي 
يكلف نحو 10 جنيهات ��شرتلينية )14 دولر�ً( يف كمبوديا، لذلك 

مل يتم �لك�شف عن حملها بتو�أمني ملت�شقني قبل �لولدة.  

بي�ضة بثالث اأ�ضعاف حجمها
ثالثة  حجمها  يزيد  �شخمة،  بي�شة  على  �أ���ش��رت�يل  م���ز�رع  ع��رث 

�أ�شعاف عن �حلجم �لعادي للبي�س.
بلغ  بو�شت"،  "هاف  موقع  من  �لأملانية  �لن�شخة  ن�شرته  ملا  ووفقا 

وزن �لبي�شة 176 غر�ما.
بد�خلها  وجد  عندما  �ملفاجاأة  وكانت  �لبي�شة،  بفتح  �مل��ز�رع  وق��ام 
معرفة  �أج��ل  م��ن  ملتخ�ش�س  �مل���ز�رع  وت��وج��ه  كاملة.  ثانية  بي�شة 
�لعلوم  بكلية  �لأ�شتاذ  ف��ري��ري،  ر�ف  �لربوفي�شور  �أن  �إل  �ل�شبب، 
�لبيطرية يف جامعة ت�شارلز �شتورت، �أكد �أنه لي�شت لديه �أي فكرة 

عن كيفية حدوث هذ� �لأمر.
�لأم���ر، ب�شبب  �أن���ه م��ن �ملمكن ح���دوث مثل ه��ذ�  ف��ري��ري  ويعتقد 

تعر�س �لدجاجة لالإجهاد �ل�شديد
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تخ�ضع لأربع عمليات زرع كلية يف 24 �ضنة
خ�شعت مري�شة بريطانية لأربع عمليات زرع كلية على مدى 24 عاماً، و��شطرت �أخري�ً �إىل �لعتماد على �أج�شام 
ثانية من  كلية  باربر )37 عاماً( ح�شلت على  لتبقى على قيد �حلياة.  مي�شيل  �لأر�ن��ب  م�شادة م�شتخرجة من 
و�لدها، وحقنها �لأطباء مبادة �أنتي ثيمو�شايت غلوبولني، م�شتخرجة من �أرنب، على �أمل �أن تبقى �لكلية على قيد 
��شتعادة حياتها  �أخ��ري�ً، من  18 �شهر. ومتكنت مي�شيل  �حلياة، ومع ذلك ��شطرت للتخلي عن كلية و�لدها، بعد 
�لطبيعية موؤخر�ً، بعد �أن خ�شعت لعملية زرع كلية ر�بعة، بعد معاناة ��شتمرت لأكرث من عقدين من �لزمن، بح�شب 

�شحيفة مريور �لربيطانية.
وكانت مي�شيل قد تعر�شت لق�شور يف �لكلى، وهي بعمر 13 عاماً فقط، وح�شلت على �أول كلية من و�لدها وهي 

بعمر 16 عاماً، لكنها عادت جلهاز تنقية �لدم من جديد بعد 3 �شنو�ت، عندما رف�س ج�شمها �لكلية �ملزروعة.
وحاولت مي�شيل دون جدوى قبول كلية و�لدها �ملزروعة يف عام 2005، لكن ج�شمها رف�س �لكلية بعد 24 �شاعة من 

�لعملية، مما دفع �لأطباء، �إىل �ل�شتعانة باأج�شام م�شادة من �لأر�نب، ملنع جهازها �ملناعي من مهاجمة �لكلية.
18 �شهر، لتخ�شع من  �أن مي�شيل عادت من جديد �إىل جهاز �لتنقية بعد  �إل  وعلى �لرغم من هذ� �حلل �ملوؤقت، 
جديد لعملية زرع كلية تربعت بها و�لدتها يف عام 2008، لكن �حلال مل يختلف كثري�ً، حيث عملت �لكلية ملدة 3 
�شنو�ت، قبل �أن تف�شل من جديد. وتلقت مي�شيل �لكلية �لر�بعة يف �شبتمرب من �لعام �ملا�شي، وعلى �لرغم من ظهور 

�أعر��س �لرف�س يف �لبد�ية، �إل �أن كليتها �جلديدة ل تز�ل تعمل حتى �لآن.   
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و�ضل تدخل مو�ضوعة الأرقام القيا�ضية باأكرب �ضا�ضة عر�س جوية
و�إد�رة  �شركات تطوير  �أك��رب  �إح��دى  �لأ���ش��ول،  جنحت جمموعة و�شل لإد�رة 
�لقيا�شية، من خالل  لالأرقام  دخ��ول مو�شوعة غيني�س  دب��ي، يف  �لعقار�ت يف 
�أكرب �شا�شة عر�س جوية ظهرت يف �ل�شماء، وذلك �شمن �لفعالية �لتي نظمتها 
�ملجموعة يف �إطار مبادرة "عام ز�يد" �لتي �أطلقتها دولة �لإمار�ت لالحتفاء 
بذكرى �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، طّيب �هلل ثر�ه. وقد تابع 
�إىل ممثلني من  �إ�شافة  "و�شل" يف دبي جمهور غفري  �حلدث �لذي نظمته 
�شا�شة  بعر�س  �ملتحقق  �لإجن��از  لتوثيق  �لقيا�شية  لالأرقام  غيني�س  مو�شوعة 
جوية قيا�شها 300 قدم مربعة حلقت يف �شماء دبي، بو��شطة مروحيتني من 
طر�ز "بيل 212"، حملت �إحد�هما �للوحة بينما قامت �لأخرى بعر�س فيديو 
على �ل�شا�شة، ��شتخدم مزيجا من تقنية �لو�قع �لفرت��شي و�لعر�س �ملبا�شر، 
وهو عبارة عن فيلم ق�شري تناول "عام ز�يد"، ليتابع �جلمهور عماًل مرئياً 
�ملوؤ�ش�س. ومتكن �جلمهور  �لو�لد  �لتي ر�فقت حياة  �ملاآثر و�لقيم  ر�ئعاً يربز 
من م�شاهدة �ل�شا�شة من م�شافة ت�شل �إىل ثالثة كيلومرت�ت، وكانت رحلتها 
قد �نطلقت من �شكاي د�يف دبي، قبل �أن حتّلق فوق �شاحل دبي، و�شوًل �إىل 
ثم  بتطويره..  �ملجموعة  تقوم  �لذي  م��رور�ً مب�شروع و�شل1  زعبيل  حديقة 
�ل�شاحل، وتهبطان يف  �إىل  �أدر�جهما  لتعود  دبي  �ملروحيتان فوق خور  حلقت 
�شعادة  90 دقيقة. وق��ال  ��شتمرت قر�بة  د�ي��ف دبي بعد رحلة ط��ري�ن  �شكاي 
�لأ�شول:  لإد�رة  و�شل  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لقا�شم،  عبد�هلل  ه�شام 
وروح  �لطموح  يج�ّشد  ع�شري  باأ�شلوب   " ز�ي��د  "عام  ب���ِ  �لح��ت��ف��ال  "ي�شرنا 
�لريادة �لتي غر�شها �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه يف نفو�س �أبناء 
ر�ئدة  كوجهة  دبي  مكانة  تعزيز  �لإ�شهام يف  على  ويعك�س حر�شنا  �لإم���ار�ت، 
مببادر�ت �شّباقة وفريدة من نوعها عاملياً".  من جهته، قال طالل عمر، مدير 
مو�شوعة غيني�س �لعاملية لالأرقام �لقيا�شية يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
�أفريقيا: " متكنت دبي من ت�شجيل �لعديد من �لنجاحات من خالل حتطيم 
ن�شاركها  �أن  وي�شعدنا  �ملا�شية.  �ل�شنو�ت  �لقيا�شية خالل  �لأرق��ام  �لكثري من 
لإد�رة  و���ش��ل  جمموعة  م��ع  �آخ���ر  ع��امل��ي  قيا�شي  رق��م  ت�شجيل  يف  �حتفالتها 
ومنا�شباتها  برموزها  وه��ي حتتفل  �لإم���ار�ت  ن��رى  �أن  �ملميز  �لأ���ش��ول؛ فمن 

�لوطنية عن طريق �إقامة وتنظيم مثل هذه �لفعاليات �لفريدة". 
م�شاهدة  م��ن  �جل��م��ه��ور  لتمكني  �لأر�����س  ع��ل��ى  ���ش��ا���ش��ات �شخمة  ت��وف��ري  ومت 
��شتمر  و�شل" و"و�شل1"، حيث  "د�ر  م�شروعي  مبا�شرة يف  �جلوي  �لعر�س 

�لعر�س على مدى �شاعة ون�شف �ل�شاعة يف �شماء دبي.
و�أو�شح ه�شام �لقا�شم قائاًل: "يعد 2018 عاماً مهماً جد�ً بالن�شبة لنا ونحن 
�ملوؤ�ش�س  �لو�لد  �إرث  على  �ل�شري  مو��شلة  وي�شرفنا  ز�يد".   "عام  ب���ِ  نحتفل 
�لحتفال  منا�شبة  ثر�ه" ويف  �هلل  "طيب  نهيان،  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
يف  �لعاملي  �لقيا�شي  �ل��رق��م  حتطيم  ي�شعدنا  م��ي��الده،  على  ع��ام   100 م���رور 
�لعامل،  يف  جوية  عر�س  �شا�شة  باأكرب  �لقيا�شية  ل��الأرق��ام  غيني�س  مو�شوعة 
ليظل  �لتاريخية  �ل�شنة  ه��ذه  يف  لدبي  جديد  قيا�شي  رق��م  بتحقيق  ونفخر 

خالد�ً يف �أذهان �جلميع".      

وفاة املمثل الكويتي 
عبد اهلل الباروين 

تويف �م�س �ملمثل �لكويتي عبد �هلل 
�أ�شاع  44 عاما مم��ا  �ل��ب��اروين ع��ن 
�ل�شدمة و�حل���زن على  م��ن  ح��ال��ة 
رحيل �لفنان �لذي كان ي�شارك يف 
عر�شه  �ملقرر  من  جديد  م�شل�شل 

يف �شهر رم�شان �لقادم.
�إن  كويتية  �إع����الم  و���ش��ائ��ل  وق��ال��ت 
�شيو�رى  �ل��ر�ح��ل  �ل��ف��ن��ان  جثمان 
�ل������رثى ب���ع���د ����ش���الة �ل���ع�������ش���ر يف 

مقربة �ل�شليبخات.
ودخل   1973 يف  �ل����ب����اروين  ُول����د 
عامل �لتمثيل يف 1991 من بو�بة 
�مل�شرح ف�شارك يف �أعمال منها فري 
كويت وغابة �لفرح و�ملحقق كونان 
�أف�شل ممثل دور ثان  ونال جائزة 
�مل�شرحي  �ل��ك��وي��ت  م��ه��رج��ان  م���ن 
دوره يف م�شرحية  2000 عن  ع��ام 

�شانع �ل�شفن.
�ل����در�م����ا  �إىل  ذل�����ك  ب���ع���د  �ن���ت���ق���ل 
�شهرة  �أك�شبته  �لتي  �لتلفزيونية 
كبرية يف �لكويت وبرز يف م�شل�شل 
فتح  مم���ا   2000 ع����ام  �لخ���ت���ي���ار 
�أم���ام���ه �ل��ب��اب ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف عدد 
كبري من �مل�شل�شالت منها �لأ�شيل 
ورحلة �شقى و�إخو�ن مرمي وم�شك 

وعنرب و�أني�شة �لوني�شة.
ق����دم ع�����دد� ق��ل��ي��ال م���ن �لأع���م���ال 
�ل�شينمائية منها فيلم �شباب كول 
 2015 يف  ���ش��ت��ة  و���ش��ق��ة   2004 يف 

وهامة يف 2017.
�لر�حل  �لفنان  �أع��م��ال  �آخ��ر  كانت 
تاأليف  من  �أعظم  �خل��ايف  م�شل�شل 
�أحمد  و�إخ������ر�ج  �ل�����ش��ع��د  �هلل  ع��ب��د 
�شهر  يف  ع���ر����ش���ه  و�مل����ق����رر  �مل���ق���ل���ة 

رم�شان �لقادم.

ديفيد بيكهام يحرج 
زوجته

���ش��دم جن��م ك��رة �ل��ق��دم �ل��ع��امل��ي �لالعب 
�لإنلكيزي �ملعتزل  د�يفيد بيكهام  حمبيه 
وج��م��ه��وره ع��ن��دم��ا ن�����ش��ر ف��ي��دي��و غريب 
ترق�س  وه��ي  بيكهام   لزوجته  فيكتوريا 
يف مبنا�شبة عيد و�لدتها "جاكي" وعيد 
و�حدة،  ق��دم  على  وه��ي  �إنكلرت�،  يف  �لأم 
فيما �لقدم �لأخرى ل ميكن �ن حتركها 

ب�شبب ��شابتها بك�شر بها.
ويظهر �لفيديو �لذي �عترب �لبع�س �أنه 
مل يكن يجب على د�يفيد بيكهام ن�شره 
بالغة،  ب�شعادة  ترق�س  وه��ي  فيكتوريا 
وبعفوية تامة، متجاهلة ��شابتها بك�شر 

يف �لقدم.
�جل���دي���ر ذك����ره �أن ف��ي��ك��ت��وري��ا ك��ان��ت قد 
مت�شيتها  �ثناء  بقدمها  لك�شر  تعر�شت 

�إجازة عائلية يف كند�.

م�ضرد ينقذ ٌم�ضنًا من الغرق
�أنقذ رجل م�شرد يف مدينة هامبورغ �لأملانية حياة رجل 
�أثناء  �ملدينة  �أط���ر�ف  يف  �شقط يف بحرية  قد  ك��ان  م�شن 

عودته من �إحدى �حلفالت يف �ملدينة.
م�شن من  لإنقاذ رجل  فائقاً  �أملانيا جهد�ً  يف  م�شرد  بذل 
هامبورغ.  �خلارجية يف مدينة  �أل�شرت  �لغرق، يف بحرية 
 62( �لرجل  ف��اإن  لل�شرطة،  �لأول��ي��ة  �ملعلومات  وبح�شب 
�أثناء عودته من  �أل�شرت  عاماً( �شقط خممور�ً يف بحرية 
�إخر�ج  على  ق���ادر�ً  يكن  مل  �أن��ه  �ل�شرطة  و�أ�شافت  حفل. 
و�نتبه  حالته.  ب�شبب  �ل���ربودة  قار�شة  �مل��ي��اه  م��ن  نف�شه 
ج�شر،  حت��ت  خيمته  ن�شب  ق��د  ك��ان  ع��ام��اً(   30( م�شرد 
للرجل �مل�شن من خالل �لأ�شو�ت �ل�شادرة عنه و�شيحات 
�ل�شتغاثة. وقام باإخر�ج �لرجل من �ملاء �إىل �ل�شاطئ من 
خالل بذل جهد كبري، وفقاً ملا ذكرته �ل�شرطة. وبعد ذلك 
�ت�شل �مل�شرد بقو�ت �لإنقاذ من هاتفه، �لتي قامت بدورها 
بنقل �لرجل �مل�شن، �لذي كان يعاين من �نخفا�س �شديد 

يف درجة �حلر�رة، �إىل �مل�شت�شفى لتلقي �لعالج.

اأفعى تبتلع غزالة
��شتطاعت �أفعى طولها حو�ل 4 �أمتار من �بتالع غز�لة 

كاملة بد�خلها يف ولية فلوريد� �لأمريكية.
�لأفعى  �بتالع  تفا�شيل  على  للتعرف  �لباحثون  وي�شعى 
بح�شب  ك��ام��ل��ة،  ل��غ��ز�ل��ة  �لبورمي"  ب�"�لثعبان  �مل��روف��ة 
ل�"�لثعبان  وميكن  �لربيطانية.  "�لغارديان"  �شحيفة 
7 �أمتار،  من  �أكرث  �إىل  طوله  لي�شل  ينمو  �لبورمي" �أن 
ويخ�شى �لباحثون من �أن يكون لهذ� �لثعبان تاأثري� على 
�ل��ربي��ة يف ولي���ة فلوريد�  �ل��ك��ائ��ن��ات  �ل��ع��دي��د م��ن  �شحة 
ثعبان  �شبط  مت   2015 ع��ام  ويف  �لفهد.  حيو�ن  خا�شة 
فلوريد�  ولي��ة  يف  �لوطنية  �حلديقة  يف  عمالق  بورمي 

يعتقد �أنه و�حدة من �أ�شخم �لثعابني من هذ� �لنوع.

يكت�ضف مفاجاأة يف �ضورة لزوجته
�أثناء ت�شفحه ل�شور زوجته، وجد رجل �شيني نف�شه يف 
�إحدى �ل�شور �لتي كانت قد �لتقطتها زوجته �أثناء عطلة 
مع عائلتها قبل �أن تلتقي به بع�شر �شنو�ت.  ومت �لتقاط 
�ل�شورة يف يوليو عندما كان كل من �لزوج "يي" وزوجته 
"�شيو يي" يف رحلة مع عائلتيهما يف مدينة ت�شنغد�و �شرق 
�أكرث من عقد من �لزمان، �شاءت �لأقد�ر  �ل�شني. وبعد 
�ل�شابة  �ل�شورة،  وتظهر  ويتزوجا.   �ل�شابان  يلتقي  ب��اأن 
�ملعلم  �أم��ام  �للون  �أبي�س  ثوباً  ترتدي  وهي  يي"  "�شيو 
�لأحمر �ل�شهري يف ميد�ن �لر�بع من مايو يف ت�شينغد�و، 
خلفية  يف  منها  �أم��ت��ار  بعد  على  "يي" يقف  ظهر  بينما 
�ل�شورة.  وقال "يي" باأنه �لتقط �شورة لنف�شه يف �ملكان 
ذ�ته يف نف�س �ليوم.  و�أ�شاف: " كنا يف منزل حماتي، وكنت 
�أبحث عن �شور قدمية لزوجتي، عندما ر�أي��ت نف�شي يف 
ز�وية �إحدى �ل�شور، وقلت على �لفور: هذ� �أنا!". يذكر 
باأن �لزوجني �للذين �لتقيا يف 2011 وتزوجا بعد عام، 
�شعر� بال�شدمة لدى روؤيتهما ل�شورتهما �شوية يف نف�س 
�أن يلتقيا ب�شنو�ت طويلة، وقال باأن هذ� فاأل  �ملكان قبل 
جيد على عالقتهما �لتي �شتدوم �إىل �لأبد، وفقاً ملا ورد 

يف �شحيفة مريور �لربيطانية.  كيت ب��س�رث خالل ح�س�رها العر�س الأول لفيلم ) Tomb Raider ( يف امل�سرح ال�سيني به�لي�ود.  )ا ف ب(

اأول ن�ضاط ر�ضمي 
خلطيبة الأمري هاري 
�لأمريكية ميجان ماركل،  �شاركت 
خطيبة �لأمري هاري، يف �أول ن�شاط 
ر�شمي مع ملكة بريطانيا �إليز�بيث 
�لثانية منذ �أن �أعلن �لثنان �لعام 

�ملا�شي �أنهما �شيتزوجان.
زوج���ه���ا  �إىل  م����ارك����ل  و�ن�������ش���م���ت 
�أفر�د  كبار  م��ن  و�آخ��ري��ن  �ملحتمل 
�لأ�شرة �ملالكة، ومن بينهم �لأمري 
ت�شارلز و�لد �لأمري هاري و�لأمري 
وزوجته  �لأك������رب  ���ش��ق��ي��ق��ه  ول���ي���ام 
�لكومنولث  ل��دول  قد��س  كيت، يف 

بكني�شة و�شتمن�شرت �آبي بلندن.
وكانت رئي�شة �لوزر�ء �لربيطانية 
ترييز� ماي وباتري�شيا �شكوتالند، 
�لعام للكومنولث من بني  �لأم��ني 
جت��م��ع م���وؤل���ف م���ن �أل���ف���ي �شخ�س 
ح�شرو� �لقد��س، وهو �أكرب جتمع 
�ملتحدة  �مل��م��ل��ك��ة  يف  ���ش��ن��وي  دي��ن��ي 
 800 �أكرث من  �أي�شا  و�لذي ي�شم 

من تالميذ �ملد�ر�س و�ل�شبان.
زعيمة  ه����ي  �إل����ي����ز�ب����ي����ث  و�مل���ل���ك���ة 
 ،1952 ع�����ام  م���ن���ذ  �ل���ك���وم���ن���ول���ث 
ويقول م�شاعدوها �إنها ترى جناح 
 53 �لآن  ت�����ش��م  �ل���ت���ي  �مل��ن��ظ��م��ة، 
ع�شو� ميثلون �أكرث من 2.4 مليار 
ن�شمة، و�حد� من �أعظم �إجناز�تها 

كملكة.
زي����ارة   200 ب���اأك���رث م���ن  وق���ام���ت 
ل��ب��ل��د�ن �ل��ك��وم��ن��ول��ث خ���الل فرتة 
�إذ  عاما،   66 لنحو  �ملمتدة  حكمها 
ز�رت كل دول �لكومنولث با�شتثناء 

�لكامريون ورو�ند�.

اعرافات ثالث اأغنى رجل يف العامل �ضت�ضدمك!
�أكد �مللياردير و�رن بافيت، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
"بريك�شاير هاثاو�ي" �لقاب�شة، �أنه كان �أكرث �شعادة 

حني كان �أقل ثر�ًء بكثري مما هو عليه �لآن.
ترتيب  يف  �لثالث  �ملركز  يحتل  �ل��ذي  بافيت  و�أو�شح 
�أغنى �أغنياء �لعامل برثوة تتجاوز 91.1 مليار دولر، 
�أن ���ش��ي��اع �ل�����رثو�ت وت�����ش��خ��م �لأر����ش���دة ل��ن يجعل 

�شاحبه �أكرث �شعادة.
وقال يف حو�ر مع قناة "�شي �إن بي �شي"، �إن "�لنا�س 
يعتقدون �أن �متالكهم �ملزيد من �لأمو�ل �شيجعلهم 
�آلف   10 �أملك  و�أن��ا  بينما كنت �شعيد�ً  �شعادة،  �أك��رث 

دولر.. كنت �أ�شتمتع كثري�ً".
�ألف   100 و�أن��ت متلك  "�إذ� مل تكن �شعيد�ً  و�أ�شاف: 
�أكرث  �شيجعلك  دولر  مليون  �أن  تعتقد  ف��ال  دولر 
و�إن متكنت من  ي��ح��دث.. فحتى  ل��ن  ه���ذ�  ���ش��ع��ادة.. 
�شعادتك حني تنظر  �شتختفي  �ملليون دولر،  حتقيق 

حولك وجتد من ميلك مليوين دولر".
و�أ�شار �إىل �أنه عو�س �نتظار �ملرء تكوين ثروة لتحقيق 
�ل�شعادة ميكن �ل�شتمتاع خالل رحلة حتقيق �لرث�ء، 

وفق ما نقلت عنه �شحيفة �ل�شرق �لأو�شط �لدولية.
يذكر �أن و�رن بافيت، �لبالغ من �لعمر 77 عاماً ، هو 
جناحات  حقق  وقد  �أمريكي،  �أعمال  ورجل  م�شتثمر 
�شخمة جد�ً عرب ��شتثمار�ته، من دون �أن ي�شتفيد من 
�أن يتوىّل جتارة عائلية كنقطة �نطالق،  �أو  �إرث،  �أّي 
ومن دون معلومات د�خلية �أو رو�بط ممّيزة، �أو ر�تب 

كبري.
وقد ُعرف عنه �أنه �أكرب �ملتربعني لالأعمال �خلريية 
�أن  �مل�شتثمر  ه���ذ�  ����ش��ت��ط��اع  ف��ق��د  �أم���ريك���ا.  ت��اري��خ  يف 
�إد�رة  حتت  ذكية  ��شتثمار�ت  من  طائلة  ث��روة  يجمع 
هاثاو�ي"  "بريك�شاير  ����ش��م  حت��م��ل  قاب�شة  ���ش��رك��ة 
�لتي يعد �أكرب م�شاهم فيها ويحتل من�شب مديرها 

�لتنفيذي.
دولر،  مليار   52 بنحو  تقدر  �لتي  �حلالية  وبرثوته 
على   2007 ن��ي�����ش��ان  يف  "فورب�س"  جم��ل��ة  �أق���دم���ت 
�لعامل  يف  رجل  �أغنى  ثالث  باعتباره  بافيت  ت�شنيف 
"مايكرو�شوفت"،  �شركة  موؤ�ش�س  غيت�س  بيل  بعد 

ورجل �لأعمال �ملك�شيكي كارلو�س �شليم حلو.

كاتي بريي ت�ضقط اأمام 
ماليني امل�ضاهدين

تعر�شت �ملغنية �لعاملية  كاتي بريي  �إىل موقف حمرج جد�ً وذلك ب�شبب �شقوطها 
�أر�شاً �أثناء �لرق�س.

فيه  ت�شارك  �لتي   American Idol برنامج  من  حلقة  �شمن  ذل��ك  وج��اء 
�إحدى �مل�شرتكات توؤدي و�شلتها  �أنه وفيما كانت  كع�شو يف جلنة �لتحكيم، حيث 

طلبت من �ملدربني ول�شيما بريي م�شاركتها �لرق�س.
فما كان منهم �إّل �أن جتاوبو� معها، لكن �لأمر مل يفلح مع بريي �لتي كانت ترتدي 

حذ�ًء بكعب عاٍل وف�شتان ق�شري، فتعرثت و�شقطت على �لأر�س.
ومن ثّم حاول زميالها يف جلنة �لتحكيم ليونيل ريت�شي ولوك بر�ين م�شاعدتها 
�لنهو�س يف  م��ن  �نها متكنت  �إل  �لم��ر  ب��ادئ  دون ج��دوى يف  م��ن  �لنهو�س  على 

�لنهاية. وعّلقت بريي مازحة: �أنا �أف�شل ر�ق�شة يف �لعامل.


